
نیروهای پیمانی پشت درهای فوالد ماندند؟

پزشک خانواده دو ماه دیگر
 به اصفهان می آید

باستانی درهنر سرای 
خورشیدگیتار می زند

+music
حاشیه های سفر رییس جمهور به اصفهان

همه چیز به کام 
بسکتبال ماهان شد 6

آی پد
83 هفت اینچی

گرد و غبار دید 
5اصفهان را می گیرد

گرانی را قبول داریم 

مترو  اصفهان  در حاشیه سازی
  دست و پا می زند

طبق آخرین آمار سازمان مرکز آمار کشور، بحث تورم و گرانی های اخیر 
در اصفهان پایین تر از متوسط موجود در کشور است. ما به گرانی ها اذعان 
داریم، اما نباید به وسیله رس��انه ها در مورد این قضیه سیاه نمایی شود. 
استاندار تیمی را از حوزه امنیتی برای رسیدگی به قضیه گرانی های اخیر 
مش��خص کرد که در مورد علت و عوامل گرانی ها بررس��ی های میدانی 

انجام دهند. 

قهرمانی ام این چنین 
آرزوست

قهرمانی تیم فوتسال گیتی پس��ند در سومین دوره 
مسابقات فوتسال جام باش��گاه های آسیا مهر تأیید 
دیگری بود بر شایستگی های فوتسال اصفهان که اگر 
در طول دو سال گذشته در گیر اتفاقات حاشیه ای و 
اختالفات دو باشگاه متمول خودش نمی شد، خیلی 
بی حرف و حدیث تر از این ها می توانست در فوتسال 

قاره کهن آقایی کند... 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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خلعتبري 
در یک قدمی  سپاهان6

بخت هیأت نظارت بر قانون اساسی
 باز هم باز نشد2

عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان با تأکید بر این که طرح 
پزشک خانواده از ابتدای ش��هریور ماه اجرا می شود، تصریح 
کرد: با اجرای طرح پزش��ک خانواده تحولی بنیادی در نظام 
سالمت ایجاد می شود. علیرضا نصر اصفهانی در نطق پیش از 
دستور جلسه علنی روز گذشته شورای اسالمی شهر اصفهان با 
بیان مطلب فوق گفت: یکی از مأموریت ها و وظایف مدیریت 

شهری تأمین سالمت مردم است.
وی با اش��اره به این ک��ه ام��روزه آمارها حکای��ت از این دارد 
که وضعیت س��المت مردم مناس��ب نیس��ت، افزود: بیماری 

های صعب العالج بیش��تر دامن افراد آس��یب پذیر جامعه را 
می گیرد، از این رو شورای شهر آمادگی دارد در جهت تأمین 
 آرامش روحی و روانی بیماران و خانواده های آنها اقدام کند. 
نصر اصفهانی در بخش دیگر سخنانش به  نگرانی شهروندان در 
خصوص ثبت نام فرزندان خود در مدارس اشاره کرد و اظهار 
داشت: ناهمخوانی و یکس��ان نبودن کیفیت و کمیت مدارس 
در مناطق مختلف ش��هر برای والدین نگران کننده اس��ت، از 
این رو باید در جهت ارایه خدم��ات عادالنه در تمامی مدارس 

برنامه ریزی شود. 

3

کرایه اتوبوس هم
 گران می شود

تکه هایی از گنج ارحام 
صدردر تاالر هنر پیدا شد؟!

ارشاد اصفهان و 
دو انتصاب جدید 

جوالن 800 تاکسی
 فرسوده در اصفهان

 طرح بستن 
تنگه هرمز را داریم

 پاس کاری مشکل کاغذ 
بین دو وزارتخانه 
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آگهی مناقصه عمومی
شماره 91-7

جمعيت هالل احمر استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات ساختمانی و محوطه سازی اردوگاه فرهنگی امدادی 
ايثار خود واقع در شهرس�تان فالورجان - پيربكران را از محل اعتبارات تملک دارايی های س�رمايه ای و از طريق 
مناقصه عمومی به پيمانكارانی كه حداقل دارای رتبه پايه 3 در رشته ابنيه از معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی 
رياست جمهوری می باشند واگذار نمايد.متقاضيان می توانند حداكثر تا تاريخ 91/4/20 جهت دريافت اسناد مناقصه 
به دبيرخانه جمعيت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آيينه خانه مراجعه نمايند.ضمنا تحويل يک برگ فيش 
بانكی به مبلغ 350000 ريال واريزی به حساب جام شماره 12244112/91 بانک ملت كليه شعب سراسر كشور به نام 
جمعيت هالل احمر به منظور ش�ركت در مناقصه الزامی می باشد.مدت اجرای پيمان ش�ش ماه و مبلغ برآورد اوليه 

3/357/086/487 ريال می باشد.
هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

مبلغ تضمين شركت در مناقصه : 50/000/000 ريال
مهلت تحويل مدارک به دبيرخانه : حداكثر تا پايان وقت اداری مورخ 91/4/22

به اسناد ارسالی پس از تاريخ فوق ترتيب اثر داده نخواهد شد.

اصالحیه

پيرو مناقصه ش�ماره 2642 مورخ 91/4/6 تعداد كانكس ها 
)رديف 11 آگهی مناقصه( از 160 دس�تگاه به 120 دس�تگاه  و 
مبلغ تضمين از مبلغ 1000/000/000 ريال به 850/000/000 ريال 

اصالح می گردد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان

مناقصات اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب زرين شهر و احداث ساختمان 
تأسیسات چشمه نازونك سمیرم

ــتان اصفهان در نظر دارد اجراى عمليات ذيل را از طريق مناقصه عمومى و با فهرست بهاى سال  شركت آب و فاضالب اس
1388 معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور به پيمانكار داراى رتبه بندى و واجد صالحيت واگذار نمايد.

برآورد (ريال)تضمین (ريال)بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره

50/500/0001/009/305/010جارىعمليات لوله گذارى فاضالب زرين شهر91-2-130

49/100/000981/846/798جارىاحداث ساختمان تأسيسات چشمه نازونك سميرم91-2-131

فهرست عنوان پروژهرديف
پايه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

رتبه و رشته 
موردنیاز

برآورد اولیه 
به ريال

نوبت 
مناقصه

تكميل مدرسه جندقيان 1
آران و بيدگل

نوبت اول4/653/735/171حداقل رتبه 5 ابنيه421/000/000 ماه1388

خريد و حمل و نصب 2
اسكلت فلزى سالن ورزشى 

وحدت آباد فريدونشهر

خريد دو ماه 1388
حمل و نصب 

2/5 ماه
12/000/000

سازندگانى كه در 
ارزيابى امتياز الزم را 

كسب نموده اند

نوبت اول-

تكميل سالن ورزشى جنب 3
مدرسه بهادرانى باغبادران 

(در حد سفتكارى)

حداقل پايه 3 ابنيه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت دوم979/128/806

تكميل دبيرستان الزهرا 4
(س) سگزى كوهپايه

نوبت دوم3/898/915/618حداقل رتبه 5 ابنيه720/000/000 ماه1388

تكميل سالن ورزشى جنب 5
دبيرستان شاهد زرين شهر 

(در حد سفتكارى)

حداقل پايه 3 ابنيه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت دوم979/128/806

تكميل سالن ورزشى شهرك 6
كاوه ناحيه 4 (در حد 

سفتكارى)

حداقل پايه 3 ابنيه 310/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت دوم979/128/806

تكميل سالن ورزشى 7
تيزهوشان (شكرريز) كاشان 

حداقل پايه 1 ابنيه 613/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

2/129/573/769-

توسعه كالس مدرسه ميالد 8
چرمهين باغبادران

حداقل پايه 2 ابنيه 211/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت اول1/182/415/223

تكميل مدرسه واحدى 9
كاشان

حداقل پايه 1 ابنيه 614/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت اول2/141/535/358

توسعه كالس مدرسه شيخ 10
مفيد ناحيه 5

حداقل پايه 3 ابنيه 210/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت اول788/963/236

خريد 160 دستگاه كانكس 11
پيش ساخته سطح استان

سازندگانى كه در 2100/000/000 ماه1388
ارزيابى امتياز الزم را 

كسب نموده اند
نوبت اول-

بهسازى لرزه اى (مقاوم سازى) 12
مدرسه شهيد فهميده سميرم

حداقل پايه 3 ابنيه 38/000/000 ماه1388
اشخاص حقيقى

نوبت اول550/000/000

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 91/4/17
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح يكشنبه مورخ 91/4/18

 www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سايت اينترنتى
 www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

برای معافيت از هزينه مازاد الگوی مصرف، از 

به كارگيری وسايل برقی پرمصرف در ساعات 

بعدازظهر خودداری نمائيم.

آگهی مناقصه
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه هاى مشروحه 
ــده را از طريق مناقصه به  ذيل كه از محل اعتبارات دولتی پيش بينى اعتبار ش

پيمانكاران واجد شرايط و تشخيص صالحيت شده واگذار نمايد.

متقاضيان مى توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز كارى جهت دريافت اسناد مناقصه به اين اداره كل واقع در بلوار 
هشت بهشت- مقابل بازار هنر مراجعه نمايند و جهت تكميل و تحويل پيشنهادها تا پايان وقت ادارى تاريخ 91/4/20 

نمايند.
ضمناً شركت هايى مى توانند نسبت به ارائه پيشنهاد اقدام نمايند كه مدارك پرونده ارزيابى آنان تكميل شده باشد. 

الزم به ذكر است هزينه درج آگهى به عهده برندگان مناقصه خواهد بود.
متن اين مناقصه در پايگاه اينترنتى www.nosazimadaresisf.ir  و  iets.mporg.ir قابل رؤيت مى باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

نوبت اول اداره كل نوسازى مدارس استان اصفهان

2642
تاریخ انتشار آگهی: 91/4/6

نشست سران سه قوه برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم بعد از جلسه مجمع 
تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد، علی الریجان��ی و آیت اهلل آملی الریجانی 
س��ران قوه مجریه، مقننه و قضائیه بعد از ظهر روزگذش��ته  بعد از جلسه مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام، نشس��ت ویژه ای در خصوص راهکاره��ای مقابله با 
تحریم ها و آخرین وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم های دشمنان علیه 

کشورمان برگزار کردند.
همچنین در این جلسه بر لزوم همکاری قوای س��ه گانه برای مقابله با تحریم ها 

تأکید شد.
 گفتنی است، در جلسه روز گذش��ته مجمع تش��خیص مصلحت نظام  به علت 
اهمیت و فوریت شرایط موجود، بررس��ی مسائل فشار های اقتصادی تقدم یافت 
و با حضور رییس جمهور به همراه وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، 
معدن و تجارت و رییس کل بانک مرکزی، مباحث اقتصادی و تدابیر دولت برای 
فایق آمدن بر مسائل اقتصادی و خنثی کردن آثار فشارهای اقتصادی اعمال شده 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 در ابتدای این جلس��ه، محمود احم��دی نژاد، رییس جمه��ور و وزرای مربوط، 
جداگانه گزارش��ی از اوضاع اقتصادی کش��ور و تدابیر و تمهیدات به عمل آمده 
برای مقابله با تهدیدات، فشارهای اقتصادی و جنگ تبلیغاتی و روانی اقتصادی 
که دش��منان علیه ایران ترویج می کنن��د و ایجاد تعادل و ت��وازن در بازار و رفع 

مشکالت ارائه شد.
 سپس رییس و اعضای مجمع با تشکر از حضور وزیران اقتصادی دولت در جلسه 
و توضیحات ارایه شده و اقدامات به عمل آمده، دیدگاه ها و نظرهای خود را برای 
بهبود امور و اقدامات مؤثرتر و کارآمدتر برای مواجهه با مس��ائل اقتصادی بیان 
کردند و سؤاالتی مطرح شد که رییس جمهور و وزرای همراه، به آنها پاسخ دادند و 

از دقت نظر و دیدگاه های مفید اعضای مجمع تقدیر و تشکر کردند.
 به گزارش مهر، ش��ورای تبیین مواضع بس��یج دانش��جویی تهران ب��زرگ  نیز 
با ص��دور نامه سرگش��اده ای به س��ران ق��وا، تأکید کردند: بیش از س��ه س��ال 
از نام گ��ذاری دهه »پیش��رفت و عدال��ت« می گ��ذرد، اما مردم با مش��کالت 
 عدی��ده اقتصادی دس��ت و پنجه نرم م��ی کنن��د و در حداقل های معیش��تی 

خود در مانده اند.

نشست سران سه قوه برای بررسی راهکارهای مقابله با تحریم برگزار شد
سیاست 

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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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
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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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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزيادداشت

 طرح بستن تنگه  هرمز
تقديم  هیأت ريیسه  می شود

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اشاره به 
امضای بی��ش از صد نماینده برای طرح بس��تن تنگ��ه هرمز، گفت: 
 احتماالً ای��ن طرح بع��د از تعطی��ات دو هفته ای مجل��س تقدیم 
هیأت رییسه خواهد شد. سید حسین نقوی حسینی با بیان این که 
این طرح هنوز به هیأت رییس��ه مجلس تقدیم نش��ده است، اظهار 
داشت: کلیت این طرح، این است که جمهوری اسامی باید در مقابله 

با تحریم غربی ها نسبت به بستن تنگه هرمز اقدام کند.

 رقابت۲۵ کانديدای احتمالی 
در انتخابات رياست جمهوری ۹۲

عضو ش��ورای مرک��زی جمعی��ت ایثارگ��ران انقاب اس��امی، در 
 مورد تع��داد کاندی��دای احتمال��ی انتخابات ریاس��ت جمهوری و 
دس��ته بندی های سیاس��ی در این انتخابات، گف��ت: احتمال دارد 
 حدود 25 نفر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند، بنابراین 
نمی توان دسته ها و گروه های سیاسی را در آن انتخابات پیش بینی 
کرد. مجتبی ش��اکری، ش��اخص های برگرفته از گفتمان رهبری را 
ماک اصلی اصولگرایی دانس��ت و افزود: اگر مطاب��ق با اصولگرایی 
برگرفته از گفتمان انقاب، والیت و سیره امام و رهبری پیش برویم، 

به ما کمک می کند که دچار افراط و تفریط نشویم.

تکذيب کانديداتوری اصالح طلبان
محمد علی نجفی، از بنیانگذاران حزب کارگزاران و عضو شورای شهر 
درباره احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم 
اظهار داشت: آنچه تا به حال از س��وی برخی از دوستان یا رسانه ها 
مطرح شده بر اساس گمانه زنی های خودشان است و بحثی از طرف 
من یا تش��کیاتی در ارتباط با جریان اصاح طلب وجود نداشته و از 
نظر من شایعه است. عضو شورای شهر تهران در پاسخ به این سؤال 
که آیا قصد نامزدی در انتخابات را دارید یا خیر، به فارس گفت:  فعا 

قصد ندارم بیایم و هیچ فکری نکرده ام.

 آمريکا با قدرت نظامی ايران 
در منطقه مهار شده است

محمد حس��ن ابوترابی در خصوص تأثیر رزمایش موشکی سپاه در 
اقتدار کشورمان گفت: ما همواره در جهت افزایش اقتدار دفاعی نظام 
با توجه به تهدیدهای اس��تکبار جهانی تاش ک��رده ایم و رزمایش 
موش��کی اخیر س��پاه پاس��داران نیز یکی از حوزه های اقتدار نظام 

جمهوری اسامی بود. 
وی با بیان این که امروز جمهوری اسامی ایران از اقتدار دفاعی برتر 
برخوردار است و به اذعان مقامات ارش��د دفاع آمریکا قدرت دفاعی 
ایران توانس��ته قدرت نظامی آمریکا را در منطقه مه��ار کند،افزود: 
افزایش اقتدار ما برای جلوگیری از سرکشی و طغیان استکبار جهانی 
است و در این راس��تا از ظرفیت هایمان برای افزایش امنیت منطقه 

استفاده می کنیم.

دهالويه از پیشرفته ترين 
موشک های ضدزره است

س��ردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح در 
مراسم افتتاح س��امانه موش��ک دهاویه گفت: موش��ک دهاویه، 
یکی از پیش��رفته ترین موشک های ضد زره اس��ت که برای انهدام 
 انواع تانک های پیشرفته مجهز به زره واکنشگر طراحی شده است. 
سردار سرتیپ وحیدی افزود: بهره برداری از هدایت خاص مقاوم در 
مقابل انواع جنگ های الکترونیکی دش��من، سرجنگی، موتور پرواز 
موش��ک انداز و قابل حمل توسط نفر موجب ش��ده است که سامانه 
موش��کی ضد زره دهاویه به عنوان یک جنگ افزار کارآمد در نبرد 

ضد تانک شناخته شود.

 حکم دادگاه خروج مجاهدين 
از فهرست تروريستی نبود

یک مقام آمریکایی ضمن اعام این که دس��تور دادگاه واش��نگتن 
به وزارت خارجه درباره مجاهدین خلق ب��ه معنی خارج کردن آنها 
از فهرس��ت گروه های تروریس��تی نبوده، در عین حال به این گروه 
این نوید را داد که در صورت همکاری ب��ا ایاالت متحده، خروج آنها 
از فهرست گروه های ترویستی بررسی خواهد شد. دانیل بنجامین، 
هماهنگ کننده امور ضد تروریسم در وزارت خارجه آمریکا، ضمن 
هشدار به مجاهدین)گروهک منافقین( که زمان زیادی برای تخلیه 
اردوگاه اشرف باقی نمانده، بار دیگر تأکید کرد که حذف نام این گروه 
از فهرست سازمان های تروریستی دولت آمریکا منوط به همکاری 

آنها در تخلیه اردوگاه اشرف است.

اردیبهش��ت ماه امس��ال بود که پس از انجام مکاتبات مجلس 
شورای اسامی با دس��تگاه های اجرایی در خصوص لغو برخی 
 مصوبات مربوط به دولت و مقامات دولتی، محمود احمدی نژاد

 ریی��س جمه��ور، در بخش��نامه ای ب��ه دس��تگاه های اجرایی 
ای��ن اق��دام را خ��اف ن��ص صری��ح قان��ون اساس��ی و فاقد 
وجاه��ت حقوقی دانس��ت. وی همچنی��ن نامه ای ب��ه هیأت 
 عالی حل اخت��اف درباره اختی��ارات رییس مجلس ش��ورای 
اس��امی در اجرای اصول ذیل 85 و 138 قانون اساسی نوشته 
ب��ود. در همین حال، عل��ی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای 
اسامی چند روز بعد در واکنش به بخشنامه اخیر رییس جمهور 
 مبنی بر بی اثر بودن نظر مجلس شورای اسامی در لغو مصوبات 
غیر قانونی دول��ت، گفته بود: بخش��نامه دول��ت فاقد وجاهت 
 قانون��ی اس��ت و چنان چ��ه دس��تگاه ها ب��ر اج��رای مصوبه 
ملغی اثر شده اصرار داشته باشند، متخلف محسوب می شوند.

پس از نامه نگاری ریی��س جمهور با هی��أت عالی حل اختاف 
 قوا و شورای نگهبان با دفتر رهبر معظم انقاب و نظر معظم له

در این باره، س��رانجام روز گذش��ته به طور رس��می اعام شد 
که هیأت وزیران پ��س از اعام نظر رییس مجل��س، مکلف به 
تجدیدنظر و اصاح مصوبه خویش اس��ت؛ در غیر این صورت، 
 پس از گذشت مهلت مقرر قانونی مصوبه مورد ایراد، ملغی االثر 
خواهد ش��د. به جز مس��أله اختاف دولت و مجلس، ش��ورای 
نگهبان تکلیف هیأت نظارت بر قانون اساس��ی را نیز مشخص 
کرده و آن را غیر قانونی دانس��ت. هیأت نظارت بر اجرای قانون 
اساسی نخستین بار در دوره ریاست جمهوری خاتمی تشکیل 
شد، اما ش��ورای نگهبان در همان زمان تش��کیل این هیأت را 
خارج از اختیارات رییس جمهور تش��خیص داده بود. محمود 
احمدی نژاد که در س��ال اول ریاس��ت جمهوری خود در بهمن 
84 ضرورتی برای فعالیت این هیأت ندیده و آن را منحل کرده 
بود، شش سال بعد، در اواخر س��ال گذشته و در اقدامی عجیب 
مجدداً حکم راه اندازی هیأت نظارت بر قانون اساس��ی را اباغ 
و محمدعلی حجازی را به عنوان عضو و دبی��ر هیأت نظارت بر 

اجرای قانون اساسی منصوب کرد.

این اقدام رییس دولت در ش��رایطی صورت گرفت که ش��ورای 
نگهب��ان پیش از اب��اغ رییس جمه��ور به صراح��ت مخالفت 
خود را با ای��ن مصوبه اعام ک��رده بود. عباس��علی کدخدایی، 
س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان در یک نشس��ت خب��ری گفته 
بود: نظر ش��ورا در این زمینه، همان نظری اس��ت ک��ه در ادوار 
گذش��ته  درباره اقدام مش��ابه یکی از رؤس��ای جمه��ور   اعام 
کرده ب��ود. نظر مخالف ش��ورای نگهب��ان هنوز ب��ه قوت خود 
با قی اس��ت و  جدیدا در این رابطه بررس��ی انجام نش��ده است. 
در این میان، اما دولتی ها با تکیه بر اصل113 قانون اساس��ی، 
 نظارت ب��ر این قان��ون را جزو وظای��ف رییس جمه��ور عنوان 
می کردن��د و این اقدام وی را تاش��ی در جهت اج��رای قانون 

اساس��ی و اقت��دار نظ��ام 
محم��ود  می دانس��تند. 
احمدی نژاد نیز با شرکت در  
جلسه این هیأت، به نوعی به 
آن رسمیت بخشید و تشکیل 
این هی��أت را گامی در جهت 
تبیین قانون اساسی در کشور 
 عنوان ک��رد. اما با گذش��ت 
چه��ار م��اه از تش��کیل این 
هیأت، دیروز شورای نگهبان 
در پاسخ به درخواست هیأت 
عالی حل اخت��اف و تنظیم 
روابط قوای س��ه گانه درباره 
بررس��ی اختیارات ریاس��ت 
جمه��وری بر اج��رای قانون 
اساس��ی، نظر خ��ود را اعام 
کرد. در پاسخ شورای نگهبان 
آمده است: رییس جمهور را 
موظف به نظارت بر مواردی 
که قانون اساس��ی تشخیص 

برداش��ت نوع و کیفیت اعمال اختی��ارات و وظایفی را به عهده 
مجلس خب��رگان رهبری، ش��ورای نگهبان مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام، مجلس شورای اسامی، قوه قضائیه و هر مقام و 
دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیارات با وظیفه ای 
 محول نموده است، نمی دانیم و تشکیات مرتبط با این قضیه 

غیر قانونی است.

اعالم نظر شورای نگهبان در خصوص اختالفات حقوقی مجلس و دولت

بخت هیأت نظارت بر قانون اساسی، باز هم باز نشد

همه مديران متخلف 
نیستند

واسطه های قضايی را 
حذف می کنیم 

دادس��تان جدید دیوان محاس��بات گفت: اگر حسابرس��ان ما در دیوان 
محاسبات تخلفات را کش��ف کنند و به این تخلفات رسیدگی شود، کار 
پیچی��ده ای صورت نگرفته، اگر ما وقت گذاش��تیم و جل��وی تخلفات را 
گرفتیم، زحمت دارد. مدیرانی که در دستگاه های اجرایی کار می کنند 
همه متخلف نیستند. اقدام پیشگیرانه، مدیران را هم حفظ می کند، اما 
هستند کسانی که بیت المال برایش��ان اهمیت ندارد؛ آنجاست که بحث 
برخورد مطرح می ش��ود. رحیمی خاطر نش��ان کرد: اطاله دادرسی در 
تخلفاتی که به حیف و میل بیت المال منجر ش��ده، درس��ت نیست. آنها 
که این تفکرات را دارند و متوجه بیت المال نیستند، باید مجازات شوند 

و برخورد قاطع دیوان محاسبات را مشاهده و حواسشان را جمع کنند.

رییس قوه قضائیه گفت: استفاده از خدمات الکترونیک قضایی کمک خواهد 
کرد تا برخی واسطه ها در روند رسیدگی به یک پرونده حذف شوند و حذف 
این واسطه ها منجر به تسریع در رس��یدگی پرونده های قضایی خواهد شد. 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی افزود: مطمئنا حذف واسطه ها به این موضوع 
کمک خواهد کرد که وقوع برخی از مفس��ده ها از بین برود و به این ترتیب 
مشکاتی که در روند رسیدگی به یک پرونده وجود داشته، به حداقل برسد.

وی خاطرنشان کرد: فاز اول پروژه ارایه خدمات قضایی به صورت الکترونیک 
کلید زده شد و ما در این فاز قصد داریم تسهیات ویژه ای را برای مراجعان 
به دادگاه ها فراهم کنیم. وی ادامه داد: این تسهیات هم در راستای کاهش 
مراجعه شهروندان است و هم در راستای الکترونیکی شدن اباغ های قضایی.

پس از نامه نگاری ريیس جمهور با هیأت عالی حل اختالف قوا و شورای نگهبان با دفتر رهبر 
مجید 
کافی

معظم انقالب و نظر ايشان در اين باره، سرانجام روز گذشته نظر تفسیری شورای نگهبان درباره 
مورد اختیارات ريیس مجلس و نیز تشکیل هیأت نظارت بر قانون اساسی منتشر شد.

قرارداد بزرگ نظامی
 روسیه با سوريه

روزنامه الدیار لبنان گزارش داد: بر اس��اس گزارش های 
صادره از مرکز مطالعات روسی CAST، مسکو قصد دارد 
ادوات نظامی و تس��لیحاتی را به ارزش نیم میلیارد دالر 

طی ماه های آینده به سوریه بدهد. 
در میان ساح ها و ادواتی که قرار است روسیه به سوریه 
بدهد، بالگردهای جنگی از نوع MI - 25، سامانه دفاع 
هوایی و تعدادی هواپیمای جنگی از نوع میگ 29 وجود 
دارد. ای��ن روزنامه ه��دف از این ق��رارداد نظامی بزرگ 
را مقابله با تاش ب��رای ایجاد منطق��ه ممنوعه پروازی 
دانسته و روس��یه قصد دارد س��امانه دفاع هوایی سوریه 

را پیشرفته کند.

 ۶۵سال حبس 
برای روحانی شیعه  بحرينی

 دادگاه آل خلیفه برای روحانی ش��یعه، حکم ۶5 س��ال 
زندان را صادر می کند.

محس��ن العلوی، وکیل ش��یخ محمد حبی��ب المقداد، 
روحانی شیعه بحرینی از تصمیم دادگاه وابسته به رژیم 
آل خلیفه برای صدور این حکم ب��رای وی خبر داد. وی 
تأکید کرد: آل خلیفه چهار پرون��ده آدم ربایی علیه این 

روحانی مخالف بحرینی مطرح کرده است.

اولین دستور انقالبی مرسی
محمد مرس��ی، رییس جمهور مصر دس��تور بازگشایی 
کامل گذرگاه رفح، ایجاد منطق��ه آزاد تجاری میان نوار 
غزه و مصر و تأمین سوخت شبکه برق رسانی این منطقه 

را صادر کرد.

اولین انتخابات پس از قذافی
اولین انتخابات پس از س��رنگونی رژیم معمر قذافی روز 
گذشته در سرتاسر لیبی برای انتخاب اعضای کنگره ملی 
انجام ش��د.کنگره ملی لیبی پس از برگزاری انتخابات، 
قانون اساس��ی جدید را وضع و دولت جدید را تش��کیل 
خواهد داد و در عین حال وظایف ش��ورای انتقالی لیبی 
را نیز انجام می دهد. بیش از دو میلیون و 800 هزار نفر 
 برای ش��رکت در انتخابات ثبت نام ک��رده اند که حدود 
 80 درص��د از تع��داد کل رأی دهن��دگان و رد نظ��ر 

رأی دهندگان را تشکیل می دهند.

علي الریجاني گفت: کشور ما داراي تجاربي مانند انقاب 
مش��روطه اس��ت که در آن علما و مراجع دیني پشتوانه 
بوده اند، اما حرف هاي س��طحي باعث شد که مشروطه 
به زمین بخورد. این در حالي بود که انقاب مش��روطه 
کوچک نبود و بزرگ ترین مراجع ما در آن زمان پشتوانه 
آن بودند. رییس مجلس ش��ورای اسامی افزود: یکی از 
مشکاتی که در حال حاضر در کش��ور داریم، این است 
که یک عده مأمور هستند در کشور اختاف راه بیندازند 

و کینه ایجاد کنند.
وي با اش��اره به ای��ن که ام��روز در جامعه با مش��کات 
اقتصادی، گرانی و اشتغال جوانان روبه رو هستیم، تأکید 
کرد: مردم انتظار دارند مسئوالن با مودت کار کنند؛ این 
که اختاف افکنی و یا کاری کنند که یک عده را تحریک 
کنند صحیح نیست، این جدا شدن از خصوصیات جامعه 
مهدوی است. این درس��ت نیس��ت که در این ایام دور 
هم جمع ش��ویم و فقط دعا کنیم که آق��ا بیاید. رییس 
مجلس شورای اس��امی  اضافه کرد: س��نت اسامی و 
جامعه مهدوی این نیس��ت که عده ای به عنوان تحلیل، 
 رفتار دیگران را بد توجیه می کنند و نسبت به خودشان 

مطلق گرا باشند.

 
وزیر س��ابق اطاعات گف��ت: االن موقع آن رس��یده که 
عربس��تان تنبیه ش��ود؛ چون در درون خ��ودش و بین 
شاهزاده ها دعواست. عربستان خیلی پررویی می کند؛ هم 
در بحرین و یمن و سوریه خیلی جنایت کرد، هم اتباع ما 
را ولو این که مجرم بودند، با کمال بی شرمی اعدام کرد و 
االن هم در اوپک با این که قول داد صادراتش را افزایش 
ندهد، دو میلیون بشکه افزایش داده و این باعث شد که 
قیمت نفت پایین بیاید. فاحیان، عضو خبرگان رهبری 
با اشاره به تحوالت عربستان افزود: در عربستان هم که 

دارند یکی یکی می میرند. 
عبداهلل که در سرازیری مرگ است، کسانی هم که دارند 
 می آیند وابس��تگی ها و س��ازوکارهای قبلی ها را ندارند. 
این ها باید حتماً تنبیه شوند که اگر چنین شود، بر محور 
بحرین و قطیف و احصاء و... تأثیر می گذارد و اگر شیعیان 
با هم متحد شوند، ان ش��اءاهلل در آینده ما دست باالیی 
خواهیم داش��ت. چیز عجیبی که در منطقه احس��اس 
می شود، این است که در اکثر این کش��ورها شیعیان یا 
اکثریت هس��تند و یا اقلیت بس��یار قابل توجهی که اگر 
دموکراسی شود، این ها به پست های زیادی در مجالس 

و دولت می رسند.

در روزه��ای اخیر که ایرانیان در تعطی��ات آخر هفته به 
 س��ر می بردند، رس��انه های غربی از دس��تگیری یکی از 
دیپلمات های ایرانی در آلمان به جرم تاش برای تجاوز 
خبر دادن��د و جنجال رس��انه ای را در این رابط��ه به راه 
انداختند. رسانه های آلمانی از تاش این دیپلمات ایرانی 
برای تجاوز ب��ه یک دختر بچه خبر دادن��د، بدون این که 
از جزئیات این اتهام و مدارک و مس��تندات خود س��خن 
بگویند. اما یک منبع آگاه به تابناک گفت، زمانی که این 
دیپلمات ایرانی در یکی از خیابان های فرانکفورت در حال 
عبور بوده، به ناگاه زنی سیاهپوس��ت به او نزدیک شده و 
شروع به داد و فریاد می کند و پلیس مخفی آلمان که به 
صورت لباس ش��خصی گویا از قبل و با هماهنگی در آنجا 
حضور داشته است، بافاصله وارد ماجرا شده و با مشت به 
سر و صورت وی می کوبد. بر اساس این گزارش، فریادهای 
دیپلمات ایرانی هم به جایی نمی رسد و علی رغم اطاع 
پلیس مخفی آلمان از مصونیت دیپلماتیک نامبرده، وی 
را دس��تبند زده و بدون هیچ دلیلی و به صرف گفتن این 
جمله زن سیاهپوس��ت که یکی مثل این دیپلمات زمانی 
قصد تجاوز به دخترش را داش��ته اس��ت، وی را بازداشت 

می کند.

 رییس س��تاد کل نیروهای مس��لح تصریح ک��رد: بنده 
به عنوان یک فرمانده ارش��د نظامی جمهوری اسامی 
ایران می گویم ما طرح بستن تنگه هرمز را داریم؛ چرا که 
یک نظامی باید برای همه امور طرح داشته باشد و تنگه 
هرمز یکی از چهار یا پنج تنگه اس��تراتژیک جهان است 
که در همه مس��ائل جهان تعیین کننده است. سرلشکر 
فیروزآبادی تأکید کرد: ملت ش��یعه ب��ه دلیل این که با 
عقانیت عمل می کن��د، راضی نمی ش��ود که مجرای 
عبور انرژی 40 درصد جه��ان را دچار اختال کند، مگر 
این که منافع ما دچار اشکال جدی شود. وی ادامه داد: 
کنترل ما بر تنگه هرمز، کنترلی هوشمند و عاقانه است. 
وی به رزمایش موشکی اخیر سپاه اش��اره کرد و گفت: 
ایران هیچ گاه کش��وری را تهدید نکرده، جز کسانی که 
قصد تهدید ما را داش��ته باش��ند و یا تهدید ما را به زبان 
بیاورند. رییس س��تاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: 
رزمایش ما همان طور که از اس��مش معلوم اس��ت، رزم 
آزمایشی است. آزمایش تجهیزات و آزمایش مهندسی 
عل��م، آزمایش رزمن��دگان و آزمایش دقت س��اح ها و 
 البته ما هیچ رزمایش��ی را بدون طراحی عملیات انجام 
نمی دهی��م و تاش می کنیم که رزمای��ش ها مطابق با 

عملیات واقعی باشد.

بین الملل امور خارجهمجلس نظامی

بعضی ها فقط مأمور به 
اختالف افکنی هستند

زمان آن رسیده که 
عربستان تنبیه شود

پشت پرده دستگیری 
ديپلمات ايرانی 

 طرح بستن 
تنگه هرمز را داريم 

خبر ويژه

خبر بین الملل

ريیس جمهور به حیطه اختیارات 
ساير قوا احترام بگذارد

احمد توکلی / نماینده مجلس

اقتضای عمل به قانون این است که رییس جمهور برداشت قبلی خودش را 
کنار گذاشته و همان طور که انتظار دارد، به طور طبیعی همه نهادها و قوا به 
اختیارات وی احترام گذاشته و کمکش کنند؛ او نیز باید به اختیارات قوای 
دیگر احترام بگذارد. در خصوص نظرشورای نگهبان مبنی براین که هیأت 
وزیران پس از اعام نظر رییس مجلس مکلف به تجدیدنظر و اصاح مصوبه 
خویش است، هیچ ابهامی وجود ندارد و روشن است. کار رییس جمهور در 
این مورد غیرقانونی بوده و ما این موضوع را در گذشته تذکر داده بودیم. 
در جلس��ات 18 گانه مجلس و 
دولت با میانجیگری ش��ورای 
نگهبان نیز ریی��س جمهور به 
برداش��ت های خ��ودش اصرار 
داش��ت. آقای احمدی نژاد نیز 
باید به حیطه اختیارات مجلس 
احترام گذاشته تا قوای کشور 
با همکاری هم بتوانند به مردم 

خدمت کنند.
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۲
اتحادیه اروپا با تحریم نفت ایران خودکشی کرد

یک پایگاه تحلیلی در گزارشی با اشاره به تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه نفت ایران نوشت: اروپا با این 
اقدام خودکشی کرد. در این تحلیل، اشاره شده است که با این شرایط نابودی اتحادیه اروپا ممکن است 

بسیار زودتر از سست شدن عزم راسخ ایران محقق شود.

 هی�أت نظ�ارت بر
 اجرای قانون اساسی
 نخستین بار در دوره 
رياس�ت جمهوری 
تش�کیل  خاتم�ی 
ش�د، ام�ا ش�ورای 
نگهب�ان در هم�ان 
زمان تش�کیل اين 
هی�أت را خ�ارج از 
اختی�ارات ريی�س 
تش�خیص  جمهور 

داده بود
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بهترین پژوهشگر جوان سال ۹۱ 
استان اصفهان انتخاب شد

 کام��ران صف��وی، مدی��ر مرک��ز رش��د فن��اوری و ریی��س کارگروه 
فناوری های نوین دانش��گاه آزاد اس��امی واحد خوراسگان به عنوان 
بهترین پژوهشگر جوان س��ال ۱۳۹۱ اس��تان اصفهان برگزیده شد. 
کامران صفوی با توجه به این ک��ه از دانش آموخت��گان ممتاز بوده و 
دارای بی��ش از ۱۰ مقال��ه ISI و ISI Index و بی��ش از ۱۰ اختراع 
ثبت ش��ده، کس��ب مدال ها و لوح تقدیر بی��ن المللی، ارائ��ه بیش از 
۴۰ مقاله در کنفرانس های بی��ن المللی و ملی و ش��رکت در بیش از 
 ۳۰ کارگاه آموزشی اس��ت، به عنوان پژوهش��گر جوان برتر سال ۹۱

انتخاب شد.

۲۶ کاروان اصفهانی عازم حج عمره 
غامعلی زاهدی، سرپرست سازمان حج و زیارت استان اصفهان گفت: 
با رفع مشکل صدور روادید از طرف دولت عربستان، اعزام کاروان های 
اصفهانی به حج عمره از ۱۹ تیرماه از سر گرفته می شود. وی افزود: ۲۶ 
کاروان اعزام نشده از اصفهان در حالت آماده باش هستند و امیدواریم 
که به زودی و تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان ش��اهد اعزام همه آنها 

به سفر عمره باشیم.

اصفهان، میزبان  نشست منطقه ای 
مجلس ششم دانش آموزی کشور

زهرا نعمتیان، رییس دبیرخانه  مجلس دانش آموزی اس��تان اصفهان 
 گف��ت: اولین نشس��ت منطق��ه ای مجلس شش��م دانش آم��وزی، از 
 ۲۰ تیرماه س��ال ج��اری ب��ه میزبان��ی اس��تان اصفهان و ب��ا حضور 
۲۹ نماین��ده از قطب اصفهان برگزار می ش��ود. وی اف��زود: آموزش و 
توجیه نمایندگان در ارتباط با آیین نامه داخلی مجلس دانش آموزی، 
تبیین اهداف مجلس، پویا کردن کمیسیون های مربوطه، نظرخواهی 
از نمایندگان در خصوص موضوع سند دور ششم مجلس دانش آموزی، 
آشنایی و تبادل نظر بیشتر نمایندگان با اهداف و برنامه های مجلس از 

مهم ترین اهداف برگزاری این نشست است.

این بار هدفمند سازی باعث خیر شد
منص��ور شیش��ه فروش، مدیرکل س��تاد مدیریت بحران اس��تانداری 
اصفهان گفت: کاهش انتشار گاز های گلخانه ای یکی از دستاورد های 
هدفمند سازی یارانه هاست و جایگزینی و توسعه سوخت CNG نیز 
در راس��تای این موضوع صورت می گیرد. وی با بیان این که توس��عه 
فضای س��بز نیز به کاهش انتش��ار گاز های گلخانه ای کمک می کند، 
اظهار کرد: اجرای طرح ه��ای کمر بند فضای س��بز، کنترل ترافیک و 
کاهش آالینده های جوی از موارد ضروری در راس��تای کاهش انتشار 

گاز های گلخانه ای است.

 سهم اصفهان از اتباع خارجی 
۱500 نفر 

ابوالقاس��م معمارمق��دم، مع��اون اش��تغال اداره کل تع��اون، کار و 
 رفاه اجتماعی اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه این ک��ه در زمان حاضر 
۲۲ هزار تبعه خارجی دارای مجوز در این اس��تان حضور دارند، گفت: 
اتباع خارجی در ۴۲ رشته ش��غلی مجاز به فعالیت هستند. وی با بیان 
این که یک هزار و 5۰۰ تبعه خارجی در استان اصفهان ساکن هستند، 
اظهارداشت: ورود آنان به کشور به صورت سامان یافته انجام شده است.

قاتل فراری در اصفهان به دام افتاد
به گزارش ایمنا، سرهنگ حسین حس��ین زاده، رییس پلیس آگاهي 
استان اصفهان گفت: در پي قتل جواني ۲۰ س��اله بر اثر نزاع خیاباني 
در شهرستان کاشان و با توجه به اهمیت موضوع و بازتاب این خبر در 
بین شهروندان این شهرستان ها، رسیدگي به این پرونده در دستور کار 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرای��م جنایي این پلیس قرار گرفت. وي در 
خصوص جزییات حادثه افزود: در پي اظهارات شاهدان عیني روز حادثه 
درگیري و نزاع خیاباني دو جوان توجه حاضران را به خود معطوف کرد 
 که در پي آن، یکي از این جوانان بر اثر وارد ش��دن ضربه اي به سرش 

بي هوش و ضارب از صحنه متواري شد. 
رییس پلیس آگاهي اس��تان اصفهان تصریح کرد : ای��ن جوان در اثر 
ضربه وارده در حالت کما به بیمارستان منتقل شد و متأسفانه اقدامات 
پزش��کي بدون نتیجه ماند و مرگ مغزي وي براي پزش��کان محرز و 

توسط اولیاء دم مقتول، اعضای بدن وي به نیازمندان اهدا شد. 
حس��ین زاده در ادامه عنوان کرد: با پیگیري، اقدام��ات خاص فني و 
پلیسي، تجزیه و تحلیل کامل و دقیق توس��ط کارآگاهان اداره مبارزه 
 با جرایم جنایي، مش��خص ش��د متهم متواري به نام » محسن _ب « 
۲5 ساله در یکي از شهرستان هاي اطراف استان مخفي شده است که 
با مشخص شدن محل اختفاء متهم، س��ریعاً اکیپي از کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایم جنایي با اخذ نیابت قضایي، به محل اعزام و در عملیاتي 

ویژه وي را دستگیر کردند. 

حجم آب سد باز هم 
آب رفت 

گرد و غبار دید 
اصفهان را می  گیرد 

 حجم آب ورودی به مخزن س��د زاینده رود اصفهان از ابتدای س��ال آبی 
جاری )مهر ماه ۹۰( تاکنون در مقایس��ه با زمان مشابه سال آبی گذشته 
۶ درصد کاهش یافته است.حجم آب ورودی به مخزن سد زاینده رود در 
استان اصفهان از ابتدای سال آبی جاری تاکنون به 7۹۲ میلیون و ۳۰۰ 
هزار مترمکعب رسیده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته که 8۴7 
میلیون مترمکعب بوده، ۶ درصد کاهش یافته است. حجم آب موجود در 
مخزن سد زاینده رود از ابتدای س��ال آبی جاری تاکنون نیز در حالی به 
 ۳۰۱ میلیون متر مکعب رسیده، که در زمان مشابه سال گذشته این مقدار 
۶۱۴ میلیون مترمکعب بوده اس��ت. بر این اساس، به طور کلی حجم آب 

موجود در مخزن سد زاینده رود 5۱ درصد کاهش یافته است.

کارش��ناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفه��ان عنوان کرد: بر اس��اس 
نقشه های هواشناس��ی، ذرات گرد و غبار منجر به کاهش دید در مناطق 

مختلف استان خواهد شد.
وی گفت: بررسی نقشه های هواشناس��ی، بیانگر استقرار جوی پایدار بر 
روی استان است. س��اناز جعفری افزود: روز گذشته، دمای شهر اصفهان 
در گرم ترین  ساعات روز ۳۹ درجه  و در س��ردترین  ساعات به ۲۱ درجه 

سانتیگراد رسید.
به گفته وی، شرایط کاهش دید بر اثر ذرات گرد و غبار برای نواحی جنوب 
غرب، غرب و جنوب اس��تان امروز  و برای نواحی شرق، شمال شرق و تا 

حدی مرکزی استان تا ۲۴ ساعت آینده وجود دارد.

هشدار 

گشتی در استان 

اصفهان، پیشتاز  کشور در زمینه 
خیرین مسکن ساز 

 مدیر حساب ۱۰۰ امام خمینی)ره( استان اصفهان با اشاره به این که این 
استان پیشگام فعالیت خیرین مسکن ساز در کشور است، گفت: اصفهان به 
تنهایی با در اختیار داشتن ۱۲ انجمن خیریه مسکن ساز، پیشتاز استان های 
کشور در این زمینه است. حمید تیکنی با تأکید بر این که خیرین استان 
اصفهان در حوزه مس��کن نیز وارد شده اند و مش��غول به فعالیت هستند، 
افزود: احداث یک هزار و 8۶۴ واحد مس��کونی توسط خیرین مسکن ساز 
اس��تان اصفهان، یکی از اقدامات منحصر به فرد توس��ط خیرین به شمار 
می رود. وی اظهار داشت: بخش��ی از این واحدهای مسکونی ساخته  شده 
و به متقاضیان واگذار شده و بخشی دیگر نیز در دست احداث است. مدیر 

حساب ۱۰۰ امام خمینی)ره( 
تصریح ک��رد: از مجم��وع یک 
هزار و 8۶۴ واحد مس��کونی که 
توسط خیرین مسکن ساز استان 
اصفهان احداث می شود، ۳۳۹ 
پروژه س��اخته و واگذار شده و 
یک ه��زار و 5۲5 واح��د نیز در 

دست احداث قرار دارد.
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خبر روز 
ثبت نام دوره دوم شهروند الکترونیک از نیمه دوم تیرماه

س��ید حبیب  اهلل تحویل پور، معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان گفت: با دادن 
فراخوان، از نیمه دوم تیرماه دوره دوم ثبت نام ش��هروند الکترونیک آغاز می شود و تا پایان 

تابستان ادامه دارد.
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مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفه��ان و حومه گفت: 
اتوبوس��رانی اصفهان به منظور افزایش قیم��ت بلیت اتوبوس ها 
تابع سیاس��ت های باال دستی اس��ت و در صورت صدور مجوز از 
سوی دولت و شورای ش��هر، قیمت بلیت اتوبوس های اصفهان 
در سال جاری افزایش می یابد. س��ید عباس روحانی با اشاره به 

این که توسعه و نو س��ازی ناوگان اتوبوس��رانی اصفهان با توجه 
به روند پرداخت یارانه دولتی امکان پذیر نیس��ت، اظهار کرد: در 
صورتی که دولت سهم خود را از بلیت اتوبوس ها پرداخت نکند، 
این ناوگان روز به روز بدهکار تر می ش��ود. وی با تأکید بر این که 
هنوز س��اختار جدی برای پرداخت یارانه اتوبوسرانی ها از سوی 
دولت تعریف نشده، اضافه کرد: تا زمانی که این ساختار تعریف 
نشود، درصد باالیی از هزینه های اتوبوسرانی به دوش شهرداری 

و شرکت واحد است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه با بیان این 
که استفاده از اتوبوس نیز باید همانند نان و لبنیات جزئی از سبد 
هزینه های خانوار قرار بگیرد، تصریح کرد:  دولت باید یک سوم 
از هزینه بلیت اتوبوس های اصفهان را پرداخت کند، ولی در حال 
حاضر تنها شهرداری به تعهد خود در راستای پرداخت یک سوم 

از این هزینه ها به صورت کامل عمل می کند.

عضو شورای اسامی شهر اصفهان با تأکید بر این که طرح پزشک 
خانواده از ابتدای شهریور ماه اجرا می شود، تصریح کرد: با اجرای 
طرح پزش��ک خانواده تحول��ی بنیادی در نظام س��امت ایجاد 
می شود. علی رضا نصر اصفهانی در نطق پیش از دستور جلسه 
علنی روز گذشته شورای اسامی ش��هر اصفهان با بیان مطلب 
فوق گفت: یکی از مأموریت ها و وظایف مدیریت شهری، تأمین 
سامت مردم است. وی با اشاره به این که امروزه آمارها حکایت 
از این دارد که وضعیت س��امت مردم مناسب نیس��ت، افزود: 
 بیماری های صعب العاج بیشتر دامن افراد آسیب پذیر جامعه را 
می گیرد، از این رو شورای ش��هر آمادگی دارد در جهت تأمین 
آرامش روحی و روانی بیم��اران و خانواده های آنه��ا اقدام کند. 
نصر اصفهانی در بخش دیگر سخنان خود به نگرانی شهروندان 
در خصوص ثبت نام فرزندان خود در مدارس اشاره کرد و اظهار 
داش��ت: ناهمخوانی و یکس��ان نبودن کیفیت و کمیت مدارس 

در مناطق مختلف ش��هر ب��رای والدین نگران کننده اس��ت، از 
 این رو باید در جه��ت ارایه خدمات عادالن��ه در تمامی مدارس 

برنامه ریزی شود. 

آموزش دینی به سمت تربیت دینی سوق یابد
نصر اصفهانی به برگزاری مراس��م های نیمه شعبان اشاره کرد 
و افزود: مراسم باش��کوهی در سطح ش��هر برای میاد حضرت 
مهدی)عج( با حضور جوانان برگزار شد. عضو شورای اسامی شهر 
اصفهان تأکید کرد: البته عدم رعایت مباحث بهداشتی و نظافت 
شهر و قوانین راهنمایی و رانندگی چهره شهر را نازیبا کرده بود، 
بنابراین الزم است کمیته فرهنگ ش��هروندی در جهت ارتقای 
فرهنگ شهروندان در این زمینه بیشتر اقدام کند. نصر اصفهانی 
خاطرنش��ان کرد: در صورتی که آموزش دینی به سمت تربیت 

دینی سوق یابد، بسیاری از رفتارها اصاح می شود.

اخبار شورای شهر در شهر چه می گذرد؟

پزشک خانواده دو ماه دیگر به اصفهان می آید کرایه اتوبوس هم گران می شود 

ش��هردار اصفهان در معرفی عوام��ل تأثیرگذار در 
روند پیشروی طرح قطار ش��هری گفت: وحدت در 

مدیریت، بودجه و قرار داشتن در یک شهر تاریخی 
و دارای تمدنی کهن، س��بب شد تا روند کاری قطار 

شهری با کندی روبه رو شود. وی در مورد وحدت در 
مدیریت یادآور شد: ساختار قطار شهری به هرصورت 

از ابتدا معیوب بوده و به دلیل عدم وحدت مدیریت، 
نتوانسته تا با یک انس��جام پیش رود. سقائیان نژاد 
گفت: بودجه در قطار ش��هری در  هال��ه ای از ابهام  
به س��ر می برد. وی در ادامه افزود: ما در یک ش��هر 
تاریخ��ی و دارای تمدنی کهن زندگ��ی می کنیم. 
در این میان کس��انی هس��تند که برای شهر خود 
نگرانند و هم��ه آنهایی که در ش��هر کار می کنند، 
دغدغه اصفهان را دارند و این مس��أله باعث ش��ده 
تا دخالت های��ی در روند کاری قطار ش��هری وارد 
شود. شهردار اصفهان در بخش دیگر صحبت های 
خود جدایی از مدیریت س��نتی را م��ورد بحث قرار 
 داد و تصریح ک��رد: دیگر باید پذیرفت که ش��هر را 
نمی توان با روش سنتی اداره کرد و باید از مباحث روز 
و مدرن در مدیریت شهری بهره برد. میراث فرهنگی 
اصفهان نیز باید در این میان هویت اصفهان را در دل 
این مدیریت حفظ کند و به طور کل می توان تلفیقی 
از مدیریت مدرن و سنتی را در کنار هم به وجود آورد. 
وی ادامه داد: چرا در شهری که چهارهزار هکتار بافت 
فرسوده دارد، هنوز مدیران به فکر یک وحدت نظر 
برای رفع مشکات این چنینی نیستند و هرکدام به 

صورت خودمختار عمل می کنند؟ 

برایمان حاشیه  می سازند
س��قائیان نژاد به عدم هماهنگی مدیران اس��تانی 
اش��اره کرد و گفت: بای��ی که هم اکن��ون به دلیل 
ع��دم تعام��ل و هم��کاری نماین��دگان اصفهان و 
مدیران استانی دارد بر س��ر ما می آید، باعث ایجاد 
حواش��ی در کارهایمان ش��ده و به جای این که به 
 پیشرفت طرح ها و نظرها بپردازیم، خود را با مسائل 

حاشیه ای سرگرم کرده ایم.
وی هم  افزایی نیروهای استان را در کنار هم، دلیلی 
بر از بین رفتن دغدغه ها دانست و متذکر شد: باید 
نیروها در کنار یکدیگر  قرار گیرند تا بتوانیم در حد و 
شأن اصفهان کار شود. متأسفانه امروز قطار شهری 
اصفهان نیز به دلیل وجود این بحث ها دچار حاشیه 

شده است.
  

ساخت واگن ها به چین سپرده شده
عباس حاج رسولیها، رییس ش��ورای اسامی شهر 
اصفهان در ادامه صحبت به پیشرفت اصفهان اشاره 
کرد و گفت: اگر در اصفهان پیشرفتی صورت گرفته 
و توانس��ته ایم که در کشور نمونه باش��یم، مدیون 

مدیریت۱۰ سال گذشته تا کنون است.
وی همچنین تصریح کرد: خوش��بختانه طرح قطار 
ش��هری در رأس طرح های مهر ماندگار قرار دارد، 
همچنین در مورد تخصیص واگن ه��ا نیز با وجود 
طلبی که از چینی ها داشتیم، قرار شده تا این کشور 
س��اخت واگن ها را بر عهده بگیرد. رییس شورای 
اسامی شهر اصفهان در بخش دیگر صحبت های 
خود به ش��روع خط دوم قطار شهری اش��اره کرد و 
بیان داشت: در شورای اسامی شهر اصفهان مصوبه 
خط دوم قطار ش��هری در حال پیگیری اس��ت و به 
این منظور در صدد مش��خص ک��ردن پیمانکار آن 
هس��تیم. وی در پایان صحبت های خود اصفهان 
را در تمامی ابعاد در کش��ور نمونه خوان��د و افزود: 
اصفهان در مقایس��ه با دیگر کانشهرها نمونه است 
و تنها مشکل آن در بخش زیرساخت های مترو به 

چشم می خورد.

 انتقاد شهردار اصفهان

مترو  اصفهان  در حاشیه سازی  دست و پا می زند

ظهر روز گذشته در میان جمعی از مسئوالن استان اصفهان دستگاه حفاری T.B.M کار خود را در تونل اول به پایان رساند  داوود
و از مسیر خط شمال- جنوب قطار شهری خارج شد. مرتضی سقائیان نژاد، ش�هردار اصفهان در مراسم اختتامیه حفاری  شیخ جبلی 

تونل اول قطار شهری اصفهان که پس از سال ها به پایان رس�ید، به تحقیقات انجام شده در رابطه با حفر تونل اشاره کرد  و 
گفت: سازمان قطار شهری اصفهان با بهره گیری از نخبه ترین افراد و مشاوران خارجی، بیشترین مطالعات را در میان دیگر کالنشهرها در رابطه 
 با نحوه طراحی و اجرای قطار شهری داشته اس�ت. به گفته وی، مطالعات در زمینه راه اندازی قطار شهری کامل اس�ت و تا کنون ۱0 استاندار در 

۱4 سال گذشته خواستار راه اندازی این طرح بودند، ولی با  وجود این پیگیری ها هنوز درگیرمسائل قطار شهری هستیم.

خط یک متروی اصفهان در امتداد مسیر شمال- جنوب 
شهر اصفهان به طورل ۲۰/۲ کیلومتر به سه قطعه اصلی 
ش��مالی با طول ۱۰/۳ از ایستگاه پاس��داران تا شفت 
بابلدشت، قطعه میانی به طول 5/5 کیلومتر حدفاصل 
شفت بابلدشت تا ایستگاه شریعتی و قطعه جنوبی به 
طول ۴/۴ کیلومتر از ایستگاه شریعتی تا ایستگاه صفه 

واقع در جنوب اصفهان تقسیم شده است.

هم اکنون در خط ش��مال- جنوب مت��روی اصفهان 
۲۰ ایس��تگاه در نظر گرفته ش��ده که پنج ایس��تگاه 
از آنه��ا س��اخته ش��ده و بقی��ه ایس��تگاه ه��ا نیز در 
حال احداث اس��ت. اعتبار هزینه ش��ده ب��رای قطار 
ش��هری اصفهان نیز تاکن��ون ۱۰۰۰میلی��ارد تومان 
 بوده که مبلغی مش��ابه ب��رای تمام ک��ردن این طرح

 همچنان مورد نیاز است.

قطعه جنوبی قطار ش��هری اصفهان اوایل سال ۱۳8۹ به 
اتمام رسید و با اتمام این طرح، قطعه شمالی و میانی آن نیز 
به پایان رسید. طرح قطعه میانی به طول پنج کیلومتر در 
شمال شهر اصفهان شروع و به ایستگاه شریعتی در جنوب 
اصفهان ختم می شود. عملیات اجرایی این طرح در اوایل 
سال 8۲ با تجهیز کارگاه و احداث کارخانه تولید سگمنت 

و همچنین حفاری و حفاظت شفت ورودی تونل ها آغاز شد.

رمضان عسگری نژاد،  معاون اجرایی سازمان تاکسیرانی شهر 
اصفهان گفت: در حال حاضر8۰۰ تاکس��ی فرسوده در سطح 
مناطق چهارده گانه اصفه��ان تردد می کنن��د و از رده خارج 
 شدن این خودرو ها از مطالبات رانندگان تاکسی های اصفهان

 است.
وی  با اشاره به این که از رده خارج کردن خودرو های فرسوده 

و جایگزینی آنها با خودرو های جدید به سالم سازی هوای شهر 
کمک می کند، اظهار کرد: هنوز س��همیه جدید س��ازمان در 
 راستای خارج شدن خودرو های فرسوده در سال جاری اعام

 نش��ده اس��ت. وی افزود: در س��ال گذش��ته حدود دو هزار 
تاکسی فرس��وده در س��طح ش��هر اصفهان از رده خارج شده 
و خودرو ه��ای جدی��د جایگزین این خودرو ها ش��ده اس��ت. 
عسگری نژاد با بیان این که تاکس��ی های حداکثر با عمر ۱5 
سال خودرو  فرسوده محسوب می ش��وند، ادامه داد: رانندگان 
تاکس��ی در س��ال گذش��ته برای تبدیل خودرو های فرسوده 
خود به خودرو های جدی��د، از پنج تا ۱۰ میلی��ون تومان وام 
دریاف��ت کرده ان��د. وی با تأکید ب��ر این که تس��هیات و وام 
دریافت��ی ب��رای جایگزینی خودرو ه��ای فرس��وده متفاوت 
است، تأکید کرد: وام های ارایه ش��ده به رانندگان تاکسی در 
 س��ال گذش��ته برای تعویض خودرو ها به میزان پنج، هفت، 

۹ و ۱۰ میلیون تومان بوده است.

جوالن 800تاکسی فرسوده در اصفهان
پیش از این دیدگاه شهرداری نسبت به پیاده روها سواره محور 
بود، اما اکنون این نوع نگاه عوض شده و توجه، بیشتر بر محور 
پیاده اس��ت که در اولویت فعالیت های ش��هرداری اصفهان 
است. رییس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای 
اسامی ش��هر اصفهان با بیان این مطلب گفت: مبحث پیاده 
روهای شهر در س��ه موضوع س��اماندهی، بازسازی و احداث 
پیاده روهای جدید در حال پیگیری است که به این سه ردیف 

بودجه تعلق گرفته و در مناطق مختلف انجام می گیرد.
مصطفی بهبهانی با اش��اره به این که طرح فن��ی پیاده روها 
و اس��تانداردهای اح��داث آن آماده ش��ده، اظهار داش��ت: 
این طرح ب��ه مجریان اباغ ش��ده تا بر اس��اس ضوابط عمل 
ش��ود. وی افزود: حداقل ضوابطی که برای پی��اده روها نیاز 
اس��ت، ایجاد یک محور ایمن برای عابران پی��اده و معلوالن 
اس��ت که ای��ن ام��ر از جمل��ه اه��داف شوراس��ت. رییس 
کمیس��یون عمران، معماری و شهرسازی ش��ورای اسامی 

ش��هر اصفه��ان در رابطه ب��ا اح��داث محورهای پی��اده در 
 گذش��ته یادآور ش��د: اکنون نوع نگاه ش��هرداری نسبت به 
پیاده روها تغییر یافته و توجه، بیش��تر بر محور پیاده اس��ت. 
بهبهانی ب��ا بیان این ک��ه در ی��ک دوره زمانی بای��د بودجه 
برای ای��ن مهم تعریف ش��ود، خاطر نش��ان کرد: بازس��ازی 
پی��اده روها بای��د به تدری��ج پیگیری ش��ود. بر این اس��اس 
اص��اح کل نگرش م��ی تواند برای پ��روژه ه��ای عمرانی از 
 این دس��ت بس��یار تأثیر گذار باش��د که این تأثیر گذاری در

زمینه هایی از جمله کیفیت و رنگ مصالح به
 کار رفته در این خصوص است. وی اضافه کرد: مباحث مبلمان 
شهری نیز مشمول گذرگاه های عابر پیاده، پارک ها و مکان 
هایی از این دست می شود و باید در محورهای پیاده فضاهای 
شهری ایجاد شوند، به خصوص در بافت های تاریخی همچون 
چهارباغ تا به این ترتیب محورهای مذکور تبدیل به یک محور 

پیاده شوند.

پیاده روهای شهر امن می شود 
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 برگزاری هفتمين نمایشگاه 
مبلمان شهري در اصفهان

هفتمين نمايش��گاه مبلمان ش��هري و چهارمين نمايش��گاه تخصصي 
خدمات شهري 18 لغايت 22 تيرماه در محل نمايشگاه هاي بين المللي 
اس��تان اصفهان در فضايي بالغ بر 9هزار مترمربع داير است. در اين دوره 
از نمايشگاه 86 ش��ركت، سازمان و مؤسس��ه از اس��تان هاي اصفهان، 
تهران، خراس��ان رضوي، آذربايجان ش��رقي، آذربايجان غربي و مركزي 
 حضور دارند. در اين نمايش��گاه كه 1200 مترمرب��ع از آن در فضاي باز 
پيش بيني ش��ده اس��ت، تجهيزات و خدماتي چون مبلمان ش��هري، 
 خدمات شهري، وسايل ورزشي پارك ها، تجهيزات ترافيكي، چراغ هاي

خيابان��ي، نورافكن و المپ LED، بلوك فرش و س��نگ ف��رش، آبنما، 
مجس��مه و تنديس ها، طراح��ي و اجراي فضاي س��بز، ماش��ين آالت 
 خدمات ش��هري، آت��ش نش��اني و ام��داد، طراح��ي و تولي��د كابين و 
كيوسك هاي شهري، ورق هاي پلي كربنات، بازيافت و مديريت پسماندها 

ارايه مي شود.

استقبال گسترده از پيش فروش 
خودرو پارس تندر

پيش فروش پ��ارس تندر از دوش��نبه هفته ج��اری در 700 نمايندگی 
گروه خودروسازی س��ايپا در سراسر كش��ور آغاز و با استقبال گسترده 
هموطنان، خصوصاً قش��ر جوان روبه رو شده اس��ت. امير حسن اميری، 
مدير بازاريابی گروه خودروس��ازی س��ايپا گفت: با توجه ب��ه تغييراتی 
كه در خودرو پارس تندر نس��بت به تندر 90 انجام ش��ده، اس��تقبال از 
پيش فروش اين خودرو بسيار گس��ترده بوده و در دقايق اوليه آغاز اين 
طرح ، 700 دس��تگاه از اين محصول در سراسر كشور پيش فروش شد. 
 وی افزود: در سه ماهه س��وم س��ال جاری برای ماه های مهر، آبان و آذر

س��ه هزار دس��تگاه پارس تن��در تولي��د و به ب��ازار عرضه خواهد ش��د 
و بر اس��اس برنامه ريزی های انجام ش��ده، اي��ن رقم تا پايان س��ال به 
18هزار دس��تگاه خواهد رس��يد. اميری اظهار داش��ت: پارس تندر در 
 دو تي��پ پايه با پي��ش پرداخت 12۵ ميلي��ون ريال و تيپ اس��پورت با 
پيش پرداخت 1۳۵ميليون ريال پيش فروش شده است. وی بيان كرد: 
خودروهای پارس تندر از مهرماه و بر اساس اولويت به مشتريان تحويل 

داده خواهد شد.

 احتمال کشف ذخایر جدید 
نفت و گاز در شمال شرق 

مدير اكتش��اف ش��ركت ملی نفت ايران از لرزه نگاری برای شناس��ايی 
اهداف اكتش��افی در منطقه كپه داغ در شمال ش��رقی ايران خبر داد و 
 گفت: عمليات لرزه نگاری در اين منطقه تا دو م��اه آينده پايان می يابد. 
سيد محمود محدث تصريح كرد: در كپه داغ )شمال شرقی كشور( يك 
دكل برای حفاری چاه های مختلف در نظر گرفته شده است، از اين رو تا 
پايان برنامه پنجم تكليف منابع هيدرو كربوری اين منطقه به صورت كامل 

مشخص خواهد شد.

انتقال پایتخت منتفي نشده است
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور با 
بيان اين كه انتقال پايتخت منتفي نشده و در حال انجام مطالعات براي 
ايجاد شهرك  اداري الكترونيك در حاشيه تهران هستيم، گفت: تنظيم 
ساعات اداري با توجه به شرايط و اقليم استان به استانداري ها واگذار شده 
است. عبدالعلي تاجي درباره كاهش ساعات اداري اظهار كرد: بنا بر قانون 
مديريت خدمات كشوري ساعات كار كارمندان دولت 44 ساعت در هفته 
است و قابل كاهش نيست، اما در مورد تهران اجازه داده شده كه 44 ساعت 

در پنج روز ساماندهي شود.

 دعوا بر سر صالحيت 
بيمه آتيه سازان حافظ

در حالي كه هنوز تكليف بيمه طاليي بازنشستگان فرهنگي بعد از دوماه و 
 نيم معلوم نيست و اين قرارداد تمديد نشده است، شركت بيمه آتيه سازان

حافظ كه در پوش��ش بيمه طاليی بازنشس��تگان عملكرد ضعيفی ارائه 
داد و از س��وي بيمه مركزي جمهوري اس��المي مجوز فعاليت ندارد، در 
مناقصه عمومي بين شركت هاي بيمه تكميلي درمان، از سوي صندوق 

بازنشستگي كشوري برنده اعالم شد.
 صندوق بازنشس��تگي كش��وري دوم تيرماه اعالم كرد ك��ه » مناقصه 
بيمه تكميلی درمان بازنشس��تگان و وظيفه بگيران مش��ترك صندوق 
بازنشس��تگی ب��ا حض��ور نماين��دگان س��ازمان بازرس��ی كل كش��ور 
و ش��ركت های بيمه ای ش��ركت كننده درمناقصه برگ��زار و درنهايت 
بيمه آتيه س��ازان حاف��ظ، كارگزار س��ازمان بيمه خدم��ات درمانی به 
عنوان برنده معرفی و فرآين��د انعقاد قرارداد در حال انجام اس��ت«، اين 
 درحالي اس��ت كه بارها ريي��س كل بيمه مركزي اعالم ك��رده كه بيمه 
آتيه سازان حافظ مجوز قانوني براي فعاليت از سوي بيمه مركزي ندارد.

محمدكريمي گفت: شركت آتيه سازان حافظ مورد تأييد ما نيست.

 پاس کاری مشکل کاغذ 
بين دو وزارتخانه 

افزايش قيمت كاغذ باعث ش��ده كه بس��ياری از ناشران 
و مطبوعات كش��ور تحت فش��ار ق��رار گيرن��د. افزايش 
قيمت كاغ��ذ در چند ماه گذش��ته در حالی ناش��ران و 
مطبوعات را تحت فش��ار ق��رار داده كه ح��دود يك ماه 
پي��ش وزير صنع��ت، مع��دن و تج��ارت وع��ده داد كه 
 مش��كل قيم��ت ب��االی كاغ��ذ در ب��ازار ب��ا راه اندازی 
دو كارخانه جدي��د و تس��هيل واردات آن به زودی حل 
می شود، امادر تازه ترين اظهارنظر، وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمی مس��ئوليت گرانی كاغذ در بازار را به دوش وزير 
صنعت، معدن و تجارت انداخت ك��ه در انجام وظايفش 

ناتوان بوده است.
 در چند هفت��ه گذش��ته نامه ن��گاری تعداد زي��ادی از 
ناش��ران و فعاالن مطبوعات باعث ش��د تا بار ديگر توجه 
همه به س��مت وضعيت ب��ازار كاغذ معطوف ش��ود، اما 
ابزار نگرانی درب��اره وضعيت بازار كاغذ تنه��ا مربوط به 
ناشران و مطبوعات نبوده و حتی مس��ئوالن دولتی هم 
از وضعيت به وج��ود آمده انتق��اد كرده ان��د. در همين 
زمينه محمد حس��ينی، وزير فرهنگ و ارش��اد اسالمی، 
با اشاره به وضعيت نابس��امان بازار كاغذ تأكيد كرده كه 
دولت با تشكيل جلس��اتی برای حل مشكل گرانی كاغذ 
چاره انديش��ی كرده و از اختصاص ارز ب��رای واردات اين 
محصول خبر داده است.  از سوی ديگر بهمن دری، معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی نيز وعده 

حل مشكل بازار كاغذ را تا شش ماه آينده داده است. 
اين در حالی اس��ت كه بعد از محقق نشدن وعده كاهش 
قيمت كاغذ در ب��ازار، وزير فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
در پاس��خ به س��ؤالی درباره ادامه گرانی كاغ��ذ در بازار، 
مسئوليت اين مش��كل را متوجه وزارت صنعت و معدن 

و تجارت دانست. 
براس��اس آمارهای س��نديكای توليدكنن��دگان كاغذ و 
مقوای ايران ساالنه 1/۵ تا دو ميليون تن كاغذ در كشور 
 مصرف می ش��ود. حدود 7۵ كارخانه ب��ا ظرفيت توليد 
 7۵0 هزار ت��ن كاغ��ذ در كش��ور ايجاد ش��ده كه فقط 
۵00 هزار تن آن فعال است و ساالنه يك ميليون تن كاغذ 

نيز وارد كشور می شود.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از اجرای فاز نخست 
قانون هدفمندی يارانه ها، با افزايش قيمت كاغذ روزنامه 
در دو مرحله و در مجموع به مي��زان 17 درصد موافقت 

كرده بود.  

مصوبه تغيير قيمت 
اینترنت در راه است

B50 سواری چينی 
نيمه دوم امسال می آید

كميس��يون تنظيم مقررات ارتباطات درحال بررس��ی طرحی اس��ت كه 
براساس آن، نرخ اينترنت كاربران به ازای حجم دانلود دريافتی محاسبه شود 
و فروش حجمی اينترنت از سوی شركت های اينترنتی به ازای هر گيگابايت 
دانلود، نرخ مشخصی داشته باشد. معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات 
راديويی با بيان اين كه اين نرخ های جديد اينترنت حداكثر تا دوماه آينده 
اعالم می شود، گفت: تاكنون فروش حجمی اينترنت قيمت و تعرفه قانونی 
مشخصی نداشت، اما با اين مصوبه در فروش حجمی اينترنت وحدت رويه 
ايجاد شده و كاربر به راحتی می تواند محاسبه كند كه چه مقدار اينترنت 
مصرف كرده و چه مبلغی را بايد بپردازد. حسن رضوانی، افزود: شايد در نگاه 
اول اين مصوبه تغيير محسوسی برای نرخ اينترنت كاربران به همراه نداشته 

باشد، اما در نهايت اين قيمت ها به نفع كاربر نهايی خواهد بود.

مديرعامل بهمن موتور از عرضه سواری چينیB۵0 از نيمه دوم سال جاری 
خبر داد. حميدرضا داوود زاده اظهار كرد: س��واری B۵0 محصول شركت 
FAW چين است كه در ايران توليد خواهد شد. وی با بيان اين كه حجم 
موتور اين س��واری1600 سی س��ی بوده و در كالسB توليد خواهد شد، 
خاطرنشان كرد: اين خودرو در مدل گيربكس تيپ  ترونيك )دنده اتوماتيك 
با قابليت تبديل به دنده دستی( توليد می شود. مديرعامل بهمن موتور ادامه 
داد: مصرف سوخت B۵0 در سيكل تركيبی حدود 7/2 ليتر در صد كيلومتر 
بوده و مجهز به سيستم  ترمز ABS و كيسه هوا خواهد بود. وی در خصوص 
قيمت اين محصول، تصريح كرد: با توجه به شرايط فعلی قيمتB۵0 بين 
۳0 تا ۳۵ ميليون تومان پيش بينی شده است. ميزان عرضه نيز بستگی به 

شرايط بازار خواهد داشت.

 جمعه، آخرين فرصت ب��رای ارايه اظهارنام��ه ماليات بر
ارزش افزوده بود و مؤديان برای اس��تفاده از تس��هيالت 
مالياتی و عدم پرداخت جريمه 7۵ درصدی، بايد تا پايان 
روز گذش��ته )ش��نبه هفدهم تير ماه( اظهارنامه ماليات 
بر ارزش افزوده خود را تس��ليم س��ازمان ام��ور مالياتی 
می كردند. مع��اون ماليات برارزش افزوده س��ازمان امور 
 مالياتی كش��ور، اظهار ك��رد: ع��دم درج صحيح قيمت 
يك برابر مابه التفاوت، عدم تس��ليم اظهارنامه ۵0 درصد 
و عدم ارايه دفاتر اس��ناد و مدارك و عدم تنظيم آنها 2۵ 
درصد جريمه دارد.  عليرضا طاری بخش در پاسخ به اين 
پرسش كه اگر فردی اظهارنامه مالياتی خود را دير تسليم 
كند پس از تسليم اظهارنامه می تواند از معافيت مالياتی 
اس��تفاده كند يا خير، گفت: قانون گذار هر جا صحبت از 
انجام تكليفی می كند، منظور انجام تكليف در مهلت مقرر 
است. اگر كسی پس از ساعت 12 شنبه اظهارنامه بدهد، 
عليرغم تسليم اظهارنامه، آن اظهارنامه، ويژگی های قانونی 
ندارد. در صورتی كه م��ؤدی اظهارنامه ندهد يا ماليات بر 
ارزش افزوده را كسر كند، مشمول مساعدت های قانونی 
نمی ش��ود. وی افزود: اگر كسی مش��مول فراخوان باشد 
و ثبت ن��ام نكند، خري��د و فروش كاالی م��ؤدی، قاچاق 

محسوب و فرد دچار مشكل می شود. 

در حالی كه بسياری افزايش قيمت شير خام را طی چند 
هفته گذشته نتيجه سوءمديريت شركت پشتيبانی امور 
دام در زمينه واردات نهاده های دامی می دانند، تازه ترين 
آمار گمرك ايران نشان می دهد كه در خرداد ماه امسال 
كمتر از 700 هزار تن انواع نهاده های دامی وارد كش��ور 
ش��د. دامداران اصلی ترين دليل افزايش قيمت شيرخام 
توليدی خود را كمبود نه��اده های دامی موجود در بازار 
داخلی و افزايش قيمت اين نهاده ها اعالم كرده اند، اين 
در حالی اس��ت كه ش��ركت پش��تيبانی امور دام متولی 
اصلی واردات نه��اده های دام��ی بوده، ام��ا در واردات 
نهاده های دامی تعلل كرده اس��ت. قيمت ش��ير خام و 
فرآورده های لبنی همچنان بيشتر از قيمت های مصوب 
بوده و به گفته علی احس��ان ظفری، مديرعامل س��ابق 
 اتحاديه تعاونی های فرآورده های لبنی، از زمان واردات 
 نهاده های دامی به كش��ور، دس��ت كم ي��ك ماه طول 
می كشد كه روند كاهش��ی قيمت شيرخام آغاز شود. به 
اين ترتيب، می توان نتيجه گرفت كه برای كاهش قيمت 
شيرخام بايد دست كم تا پايان تير ماه منتظر ماند. بر اين 
اساس تحقق وعده های كاهش قيمت شيرخام پيش از 

آن موقع بعيد به نظر می رسد.

مدير عامل بانك ملی با اشاره به توافق بانك ها بر نرخ بين 
هفت تا 20 درصد تصريح كرد كه نرخ های سود باالتر از 
اين رقم خالف توافق بين بانك هاست و بانك مركزی به 

آن رسيدگی خواهد كرد.
 فرش��اد حيدری در مورد نرخ سودهای س��االنه باالتر از 
20 درصد برخی بانك ها و مؤسس��ات مال��ی گفت: اين 
نرخ های سود خالف توافقی اس��ت كه چه بانك ها و چه 
ش��ورای هماهنگی بانك ها تفاهم كرده بودند. وی ادامه 
داد: توافق بر اين بوده كه نرخی را بين رنج خاصی از هفت 
تا 20 درصد مراعات كنيم و اگر عالوه بر اين عمل شده 
باش��د، از آن تفاهم تخلف صورت گرفته و بانك مركزی 
حتما رسيدگی می كند. وی متذكر شد: اگر نرخ ها پايين 
باشند، ممكن است سپرده ها به سمت جاری و كوتاه مدت 
حركت كنند، اما اگر نرخ ها باال باش��د، ممكن اس��ت به 
س��مت مدت دار بروند و  آن وقت به ش��به پ��ول تبديل 
مي شوند كه مديريت و تزريق آنها به واحدهاي توليدي 

راحت تر و مديريت شده اعمال خواهد شد. 
مدير عامل بانك ملي تصريح ك��رد: در نتيجه تغييراتي 
كه در نرخ اعمال شد، به ثبات تس��هيالت دهي بانك ها 

كمك كرد. 

رييس اتحاديه كشوری مشاوران امالك گفت: حق كميسيون 
بنگاه های معامالتی مسكن بر اساس يك نرخ مصوب است،  
از اين رو بنگاه های متخلفی كه حق الزحمه بيشتری دريافت 
می كنند، تا مي��زان چهار برابر جريمه می ش��وند. مصطفی 
قلی خسروی درباره ميزان كميسيون بنگاه های معامالتی با 
تأكيد بر اين كه ما به دنبال افزايش اين نرخ هس��تيم، اظهار 
كرد:  از سال 78 تاكنون نرخ كميسيون بنگاه های معامالتی 
تغيير نكرده، ولی در حال حاضر با بنگاه دارانی كه از نرخ مصوب 
شده حق كميس��يون بيش��تری دريافت می كنند، برخورد 
قانونی می ش��ود. وی افزود: اين تخلف تا مي��زان چهار برابر 
جريمه دارد و اگر مشتری رس��يد خود را به كميسيون های 
حل اختالف ارايه كند، تعزيرات، بنگاه معامالتی متخلف را 
حداقل تا ميزان چهار برابر جريمه می كند. وی در پايان اضفه 
كرد: در خريد و فروش مسكن حق كميسيون از صفر تا ۳0 
ميليون تومان نيم درصد، از ۳0 ت��ا ۵0 ميليون تومان 0/7۵ 
درصد ،  از ۵0 تا 100 ميليون تومان منحنی كاهش يافته و به 
نيم درصد كاهش می يابد، از صد ميليون تومان به باال نيز حق 
كميسيون يك چهارم است. در رهن و اجاره نيز حق الزحمه 
بنگاه های معامالتی يك چهارم است. به اين ترتيب اگر اجاره 
يك واحد مسكونی در ماه ۵00 هزار تومان باشد، حق الزحمه 

بنگاه معامالتی يك چهارم، معادل 12۵ هزار تومان است.

لبنیات بانک ملیمالیات اتحادیه مشاوران امالک

  اعمال جریمه 75 درصدی 
برای ثبت نام نکرده ها 

کاهش یافتن  قيمت شير 
از اواخر تيرماه 

گالیه مدیر عامل بانک ملی 
از نرخ های سود غيرمجاز

 بنگاه داران متخلف
 جریمه می شوند

اخبار کوتاه

خبر ویژه

4
یارانه نقدی از امشب قابل برداشت است 

معاون سازمان هدفمندس��ازی يارانه ها اعالم كرد يارانه نقدی مرحله هفدهم كه به حساب سرپرستان 
خانوار واريز می شود، از امروز )يكشنبه( قابل برداشت است. سيد جالل الدين عارفيان گفت: يارانه اين 

مرحله نيز مانند مراحل پيشين برای هر نفر 4۵ هزار و ۵00 تومان است.
گرانی را قبول داریم 

 معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان
محمد مهدی اسماعیلی

طبق آخرين آمار سازمان مركز آمار كشور، بحث تورم و گرانی های 
اخير در اصفهان پايين تر از متوس��ط موجود در كش��ور است. ما به 
گرانی ها اذعان داريم، اما نبايد به وسيله رسانه ها در مورد اين قضيه 
سياه نمايی شود. اس��تاندار تيمی را از حوزه امنيتی برای رسيدگی 
به قضيه گرانی های اخير مش��خص كرد كه در م��ورد علت و عوامل 

گرانی ها بررسی های ميدانی انجام دهند. 
بايد علت گرانی ها مشخص ش��ود؛ چرا كه با دو مؤلفه گرانی و گران 
فروش رو به رو هستيم. اكنون تورم20 درصد است و اين در حالی كه 
در سال 74 اين تورم بيش 
از 4۵ درصد بوده است. بايد 
سعی شود اين دوران سختی 
را رد كنيم. گرانی های اخير 
هيچ ربطی ب��ه هدفمندی 
ندارد و هدفمندی كار خود 
را به قوت انجام می دهد. بايد 
اين دوران س��ختی را پشت 

سر بگذاريم.
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جزئيات یک خبر از زبان پشت در مانده ها 
 يكی از نيروهای قراردادی كه در يكی از ش��ركت های مش��اور 
فوالد مباركه  فعاليت می كند، در اي��ن باره به زاينده رود گفت: 
از ابتدای هفته زمزمه هايی در خصوص تعطيلی  ش��ركت های 
پيمانكاری همزمان با حضور رييس جمهور به گوش رس��يد، به 
طوری كه شايعات حكايت از آن داشت كه اين تصميم به دليل 
بسته نشدن قراردادهای مستقيم با نيروهای پيمانی و قراردادی 
اتخاذ شده است. وی  در ادامه اظهار كرد: با اين وجود موضوع به 
صورت رسمی اعالم نشد و صبح روز سه شنبه با حضور در گيت 
بازرسی، از مرخصی اجباری مطلع ش��ديم. اين نيروی شركتی 
تأكيد كرد: حراست هيچ  پاسخی به  پشت درمانده ها نداد و تنها 
گفت كه شركتی ها تعطيل هستند، اين در حالی بود كه نيروهای 
قرارداد مستقيم، وارد مجتمع می شدند.يكی ديگر از اين افراد 
كه در يك ش��ركت پيمانكاری فعاليت دارد نيز با تأييد موضوع 
پش��ت درماندن، به زاينده رود گفت: اين ش��رايط برای تمامی 

نيروهای شركت های پيمانكاری اعمال شد، به طوری كه امكان 
دادن نامه به همراهان رياست جمهوری برای پيگيری وضعيت 
قراردادها نيز از افراد سلب شد و اين در حالی بود كه پيش از اين 
به واسطه بازديد رييس جمهور،  امكان دادن نامه و شكايات برای 

كاركنان وجود داشت.

پيمانی های فوالد تنها مانده اند
يكی ديگر از كاركنان پيمانكار ش��ركت های مشاوره ای نيز كه 
نمی خواست نامش فاش ش��ود، در اين باره به زاينده رود گفت: 
در حالی كه طبق قانون نيروهای كارشناس��ی بايد برای تبديل 
قرارداد پيمانی به مستقيم در اولويت قرار گيرند، اين اتفاق رخ 
نداده و حتی با وجود نامه نگاری به دفتر رياست جمهوری و اعالم 
موضوع داش��تن كد پيگيری، نتيجه ای ب��رای اين افراد حاصل 
نشده است. اين كارمند پيمانی مدعی ش��د: نيروهای خدماتی 
همانند آشپزها قرارداد مستقيم ش��ده اند، اما برخی مهندسان 

 حوزه مهندس��ی معكوس كه در راستای بومی س��ازی فعاليت 
می كنند و طراح��ی قطعات يدكی مورد نياز  ف��والد را بر عهده 

دارند، با 17 سال سابقه هنوز پيمانی هستند.
وی با اشاره به نام شركت مهر جی به عنوان يكی از شركت های 
پيمانكار تأمين نيروی انس��انی  مجتمع های فوالد، مدعی شد: 
اين اس��تخدام ها زير نظر مديران مجتمع صورت می گيرد و به 
دليل برخی رابطه ها، در اين ميان پيمانی های فوالد برای احقاق 

حقشان تنها مانده اند.

فوالد مبارکه در این ماجرا نقشی نداشته است
 خدايی، رييس اطالع رس��انی فوالد مباركه  ب��ا تأكيد بر اين كه 
هرگونه خبر كذب در خصوص پشت درماندن نيروهای پيمانی 
را به شكل حقوقی پيگيری می كند، اعالم كرد: تمام كسانی كه 
كارت ورود به مجتمع فوالد مباركه را داش��ته اند، از گيت های 
بازرسی رد شده اند و هيچ گونه ممانعتی برای حضور نيروها اعم 
از قراردادی يا پيمانی به عمل نيامده است.  بر اساس اين گزارش، 
رييس اطالع رسانی فوالد مباركه در گفتگو با زاينده رود تأكيد 
كرد: مجتمع فوالد21 هزار نيرو دارد و اين نيروها وارد مجتمع 
ش��ده اند و در س��اير موارد نيز تيم حفاظت رياس��ت جمهوری 

مسئول تردد افراد بوده است.
خدايی تأكيد كرد: معاون نيروی انس��انی شركت فوالد مباركه، 
يكی از كسانی بود كه به دليل همين مشكالت نتوانسته بود وارد 
شركت بشود، اما اين موضوع  نبايد محل سوء استفاده بشود؛ چرا 
كه مسأله بحث حفاظت بوده است. وی امكان مصاحبه با ترابيان، 
معاون نيروی انسانی را فراهم نكرد و تنها به بيان اين نكته بسنده 
كرد كه فوالد مباركه اعالم كرده كه هيچ كدام از نيروهای پيمانی 
را پشت در نگذاشته و عده ای به جای حمايت از مجموعه ای كه 
هشت هزار و900 نفر را قرار داد مستقيم كرد، بيشتر قصد دارند 

در اين باره سياه نمايی كنند.
بر اس��اس اين گزارش، ماجرای تبديل وضعي��ت تمام نيروهای 
ش��ركتی به قراردادهای مس��تقيم همچنان با حواشی و مسائل 
خاص خود همراه اس��ت و همين امر باعث شده گروهی چنين 
گمانه بزنند كه اين طرح تنها وس��يله ای برای جذب نيروهای 
فاميلی در مجموعه های دولتی بوده، به طوری كه حتی با وجود 
مصوبه دولت مبنی بر اين كه  از امس��ال هيچ گونه پرداختی به 
ش��ركت های واس��طه ای و پيمانكاری صورت نخواهد گرفت و 
 قطعاً تا پايان سال اين شركت ها حذف می ش��وند، باز هم پای 
ش��ركت های واس��طه ای در ميان اس��ت و نيروهای پيمانی از 

دريافت حقوق واقعی خود محروم هستند.

حاشيه های سفر ریيس جمهور به اصفهان

فوالد مبارکه اعالم کردکه هيچ کدام از نيروهای پيمانی را پشت در نگذاشت
نیروهای پیمانی پشت درهای فوالد ماندند؟

هيچ عکسی در اختيار نيست که ادعای آنها را تأیيد کند. هيچ منبع خبری حاضر به اظهار نظر در این  شهرزاد 
باره نيس�ت و حتی تالش برای مصاحبه گرفتن که از شيوه های معمول اطالع رسانی است، به جایی باباعلی پور

نرسيد. اما خبری که عده ای از کارکنان فوالد مبارکه آن را با رسانه ها در ميان گذاشتند، حکایت از 
آن دارد که طی روزهای سه شنبه و چهارش�نبه هفته گذش�ته، همزمان با حضور ریيس جمهور در گيت بازرسی ورود به 
مجتمع فوالد مبارکه، از ورود تعدادی از کارکنان پيمانی و قراردادی جلوگيری شده و به آنها اعالم شده که مجتمع تعطيل 

است.



جور وزارت ارشاد را نمی کشیم 
رییس حوزه هنری 
محسن مؤمنی شریف  

 وقتی فیلمی مفس��ده انگیز اس��ت، نباید آن را نمایش داد. در اجازه 
ساخت برخی فیلم ها دچار لغزش شده اند، بنابراین چرا حوزه هنری 

باید جور اشتباه برخی مدیران سینمایی را بکشد؟ 
این که ما را متهم به بی قانونی کرده اند درست نیست. ما معتقدیم که 
سینمای ما احتیاج به یک تحول دارد؛ چون مدت هاست که از رشد و 
تعالی دور مانده است. در سال های گذشته سینمای بعد از انقالب ما 
در بین اقشار متدین جامعه که قبل از انقالب از سینما دور بودند، جای 
خود را باز کرده بود. در دنیا هم سینمای ما را سینمایی اخالق گرا، اهل 

خانواده و اسالمی می شناسند، 
ام��ا متأس��فانه االن در جایی 
هستیم که س��ینمایمان قابل 
دفاع نیس��ت. کارشناسان هم 
معتقدند که سینمای ما دچار 
انحراف شده و نتیجه آن، این 
اتفاق است که خانواده ایرانی با 

سینما قهر کرده است.

 موسیقی پاپ، یکی از انواع موسیقی 
زهرا 
است که به موسیقی مردمی مشهور رجایی

است و از آن دسته از موسیقی هاست 
که در آن ترانه ها و سرودها در باب مسایل اجتماعی، عاشقانه، 
دعا، نفرین و... به زبان همه فهم و به اصطالح به روز، خوانده 

می شود.

طرفداران این نوع موس��یقی اغلب قش��ر نوج��وان و جوان 
هستند و دلیل این مسأله، نوپا بودن موسیقی امروزی است. 
البته خوانندگان بزرگی چون مرحوم محمد نوری در زمینه 
پاپ فعالیت داشت که هم اکنون تمام اقشار جامعه و به ویژه 
بزرگساالن و افراد مسن از شنوندگان پروپاقرص آثار این استاد 
فقید هس��تند و دلیل این فراوانی طرفدار، چیزی جز درست 

خواندن پاپ یا خواندن پاپ به شکل واقعی نیست.
در واقع، مجموع این مؤلفه هاست که آثار استاد محمد نوری 
را در زمره برترین ها و جاودانه های موسیقی پاپ اصیل ایرانی 
قرار داده و مرجعی است برای کسانی که می خواهند پاپ را 

به شکل واقعی بخوانند.
یکی از مسایلی که در زمینه موسیقی پاپ مشکل ساز شده، 
این است که هر کس در هر حرفه و ش��غل و جایگاهی رو به 
خوانندگی آورده است. بازیگران، فوتبالیست ها، ترانه سرایان 
و حتی مشاغل دیگر شاید در جایگاه و حرفه خود قابل باشند، 
اما صرف سرمایه داری و داش��تن هزینه برای تولید کاست، 

برای خواننده شدن کافی نیست. 
معضلی که معلوم نیس��ت کدام ارگان باید مس��ئولیت آن را 
بپذیرد و ب��ا آن برخورد کند، همه گیر ش��دن خوانندگی در 

زمینه پاپ یا به اسم پاپ است.
در همین زمینه دو ت��ن از بازیگ��ران با خوان��دن یک تَِرک 
موسیقی و قرار دادن آن در سایت و تبلیغ برای دانلود کردن، 
 قصد تولید کاس��ت دارند. ب��د یا خوب بودن ای��ن موضوع را 
نمی دانیم، اما می دانیم که »هر کسی را بهر کاری ساختند« 
و این که چرا این گونه افراد به خوانندگی روی می آورند، باید 
بررسی و آسیب شناسی شود؛ چرا که اگر مسأله شهرت باشد، 
هر کدام از این اف��راد در جایگاه خود دارای ش��هرت در حد 
مطلوب هستند و اگر موضوع این است که قصد خواننده شدن 
در کار است، باید گفت »کار هر کس نیست خرمن کوفتن!« 
این حرکت از جانب این افراد، باعث می شود که موسیقی پاپ 
به بازیچه ای برای افراد تبدیل ش��ود که هر کس می خواهد 
کاست بدهد، بیاید پاپ بخواند و این مسأله موسیقی پاپ را 

زیر سؤال می برد و آن را لوث می کند.
در کشورهای اروپایی و آمریکایی برای ارائه یک اثر موسیقایی 
در هر زمینه- کالسیک، پاپ، راک، رپ و...- قبل از تولید اثر 
آن را از همه نظر بررس��ی می کنند؛ تران��ه، ملودی، صدای 
خوانن��ده و کیفیت کار و ب��ه هر ی��ک از کاراکترهای مربوط 
 امتیاز می دهند و در صورت کسب امتیاز، مجوز ارائه اثر داده 
می ش��ود. حتی برای خواندن تیتراژ فیلم ه��ا قواعد خاصی 
دارند، اما در کشور ما حیطه موسیقی پاپ واقعاً به شکل بدی 
دست کم گرفته می شود. نباید به هر کس اجازه خواندن داده 

شود، همان طور که هر ترانه سرایی شاعر نمی شود.
متأس��فانه اتفاق بدی که در کش��ور ما افتاده و تبدیل به یک 
روال عادی شده، این است که ارائه اثر موسیقایی در حوزه پاپ 
در انحصار کسانی قرار گرفته که توان سرمایه گذاری دارند و 

به لحاظ مالی در وضعیت مطلوبی به سر می برند. 
ای��ن وضعیت ب��ه حدی بغرنج ش��ده ک��ه ص��دای اعتراض 

خوانندگان خوب پاپ را به دنبال داشته است. 
حمیدرضا حامی، یکی از خوانندگان خ��وب پاپ در یکی از 
مصاحبه هایش گفته اس��ت: »امروزه بهترین ترانه سرایان و 
آهنگسازان را ممنوع الکار می کنند، ولی به هجویاتی مثل بیا 
بیا... برو برو... مجوز می دهند. وقتی نوبت سخنرانی می شود 
همه داعیه دار کار فرهنگی خوب هستند، ولی در عمل خالف 

آن را انجام می دهند.«
اغلب آثاری که به اس��م پاپ این روزها روانه بازار می ش��ود، 
چیزی جز بی احترامی به موس��یقی پاپ نیست و کسانی که 
این آثار را ارائه می دهند، اصاًل این کاره نیس��تند و آثارشان 

چیزی جز بی آبرویی برای موسیقی پاپ واقعی نیست.

انگار مد جدید اهالی سینما ورود به عرصه آواز است 

اینجا ایران است، همه می توانند خواننده شوند

درخششضیافت چشم و ذهن سایه یک شکبتمن شوالیه تاریکیشهر تاریکپرندگان 

آیدین صادقی -  سایت Shortlist چندی پیش 
بهترین پوسترهای تاریخ سینما را معرفی کرد، ولی 
تفاوت این فهرس��ت با دیگر فهرس��ت های همتای 
خود، در این اس��ت که موارد برگزیده این س��ایت از 
میان پوس��ترهایی ک��ه طرفداران فیلم ه��ا طراحی 
کرده اند انتخاب شده و نه پوسترهای اصلی و شناخته 

شده آنها. 
سایت Shortlist نوشته است: این چند پوستر بر تر 
را از میان خیل عظیمی از پوستر ها و طرح هایی که در 
فضای مجازی توسط هواداران آپلود شده بود، انتخاب 
کرده و این را یکی از مواهب دنیای امروز می داند که 
همه می توانند سلیقه و ایده های خودشان را به راحتی 

به معرض نمایش بگذارند.
قلمرو طلوع ماه )2012( جدید ترین و سایه یک شک 

)1943( قدیمی ترین فیلم های این فهرست است.

خبر تصویری

یادداشت

خبر

چهره روز

انتصاب

خبر ویژه

فخری گلستان، درگذشت 
مریم فخراعظم تقوی شیرازی معروف به فخری گلستان، هنرمند سفالگر خودآموخته ایرانی 
در 77 سالگی درگذشت. او همسر ابراهیم گلستان، کارگردان شاخص سینمای ایران و خواهر 

کاوه گلستان، عکاس برجسته ایرانی بود که در عراق کشته شد.
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ارشاد اصفهان و دو انتصاب جدید 
گ�روه فرهن�گ- هفت��ه 
گذش��ته درحالی ک��ه مدیر 
اداره کل فرهن��گ و ارش��اد 
اسالمی اس��تان اصفهان در 
شهرس��تان تی��ران و کرون 
ب��ه ام��ور فرهنگ��ی و هنری 
رسیدگی می کرد، انتشار دو 
حکم به قلم محمود شالویی 
 ب��ه عن��وان انتص��اب ه��ای

جدید مهم ترین خبر س��اختمان خیابان آبشار بود. ماجرا از این قرار 
است که معاون مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در 
امور شهرس��تان ها و معاون هنری، س��ینمایی این اداره کل کسانی 
بودند که از چرخش روان نویس احتماال س��بز ش��الویی خوش��حال 
 شدند. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان طی حکمی، 
حجت االسالم و المسلمین ابوالفضل یعقوبی را به عنوان معاون مدیر 
کل در امور شهرس��تان ها منصوب کرد. در همین ارتباط بد نیست 
بدانید حجت االسالم و المس��لمین  ابوالفضل یعقوبی پیش از این به 
عنوان مشاور مدیرکل و مسئول امور شهرستان های اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان مشغول فعالیت بوده که آیین معارفه 
وی در نمازخانه این اداره کل برگزارش��د و علی تمنایی، رییس اداره 
فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرس��تان شاهین شهر و میمه نیز با حفظ 

سمت، به این مقام سینمایی دست یافت. 

 باستانی درهنر سرای خورشید
گیتار می زند

کنسرت گیتار کالسیک با هنرمندی کوروش باستانی، 22 و 23 تیر ماه 
در هنرسرای خورشید وابسته به سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 
اصفهان برگزار می ش��ود. طبق آنچه ایمنا نوش��ت، در این کنس��رت 
کوروش باستانی به همراه امیر محمد طاهری، نوازنده سازهای کوبه ای 
و فلوت محس��ن قناعت، قطعاتی از نامداران گیتار کالس��یک جهان 
همچون مرلین، لوبوس، باریوس، دفاال، بوستامنتا، پوخل، دومینکونی 
و پیاتزوال را اج��را می کنند.گیتار کالس��یک در رده س��ازهای زهی 
زخمه ای که خود بخشی از خانواده سازهای زهی است، قرار می گیرد. 
گیتار کالسیک همچون پیانو، به نوازنده امکان اجرای اثر هایی با بافت 
کنترپوانتیک ب��ا ملودی های پیچی��ده و همچنین اثر های��ی با بافت 
هارمونیک با توانای��ی اجرای چندین نت در یک زم��ان را می دهد، به 
همین دلیل این ساز، به عنوان سازی تک نواز شناخته شده است. گیتار 
کالسیک به شکل استاندارد دارای شش سیم ) سه سیم نایلونی برای 
نت های زیر و سه سیم فنری برای نت های باس( است. گیتار کالسیک 
دارای تاریخی کهن است که آغاز نامشخص و مبهمی دارد و در پیچ و 
تاب تاریخ گم شده است، اما آنچه که دانسته شده، این است که اجداد 
این آلت موسیقی در هزاره های اول و دوم قبل از میالد در خاور نزدیک 
)از جمله ایران( نواخته می شدند.گفتنی است، عالقه مندان برای تهیه 
بلیت این کنس��رت می توانند به هنر سرای خورش��ید واقع در خیابان 
کاوه، پل چمران، جنب شهرداری منطقه 7 مراجعه کنند یا برای کسب 
اطالعات بیش��تر و آگاهی از س��ایر مراکز فروش بلیت، با شماره تلفن 

4۵93۵۶0 تماس بگیرند. 

 گیشه شهرستان 
هنوز قفل است 

با گذش��ت نیمی از نخس��تین ماه فصل تابس��تان، هنوز 
تغییر محسوسی در روند گیش��ه فیلم ها رخ نداده و این 
اصال خبر خوبی نیست.  فیلم »خوابم میاد« ساخته رضا 
عطاران همچنان صدرنش��ین جدول گیش��ه در تهران و 
شهرستان هاس��ت و وضعیت فروش بقیه فیلم ها چندان 
جالب توجه نیس��ت. »خوابم میاد« با پیوستن به باشگاه 
میلیاردی ها ش��اید بتواند عن��وان پرمخاطب ترین فیلم 
اکران تابستان را نیز از آن خود کند. احتماال جدی ترین 
رقیب این فیلم برای کس��ب این عن��وان »کاله قرمزی و 
بچه ننه« خواهد بود. نکته جال��ب توجه در فروش باالی 
یک میلیاردی »خوابم می��اد« در تهران، مقایس��ه آن با 
فروش شهرستان های این فیلم اس��ت که تنها یک دهم 
پایتخت کارکرد داشته است؛ نکته ای که نشان از بحران 

جدی مخاطب در خارج از پایتخت دارد. 
»آزمایش��گاه« به عنوان دومین فیل��م پرمخاطب اکران 
درمجم��وع تهران و شهرس��تان ها320 میلی��ون تومان 
فروخته که رقم امیدوارکننده ای محس��وب نمی ش��ود، 
 به خصوص این ک��ه هزینه تولی��د این فیل��م نزدیک به 
۶00 میلیون تومان ب��وده و این فیلم ب��رای بازگرداندن 
س��رمایه تولیدش، حداق��ل باید یک میلی��ارد تومان در 
گیشه بفروشد تا با واگذاری حق رایت ویدئویی اش، دچار 

ضرر و زیان نشود.
درمورد فیل��م »قفس طالیی« که با ی��ک میلیارد تومان 
هزین��ه در ایران و آمری��کا فیلمبرداری ش��ده و تاکنون 
فقط 1۵۵میلیون تومان فروخته، وضعیت وخیم تر است 
و می توان گفت که این فیلم در خوش��بینانه ترین حالت 
شاید تنها بتواند 20 درصد هزینه تولیدش را جبران کند.

 درم��ورد »کیمیا و خ��اک« هم ک��ه چهار س��ال پیش 
۵90 میلی��ون تومان هزین��ه تولیدش ش��ده و تاکنون 
درمجموع گیشه تهران و شهرس��تان ها تنها 41میلیون 
تومان فروخته، حکم شکس��ت تجاری صدق می کند؛ با 
این تفاوت که »کیمیا و خاک« با سرمایه دولتی ساخته 
ش��ده و س��رمایه گذار از ابتدا دغدغه بازگشت سرمایه را 
نداش��ته است، درس��ت مثل »شورش��یرین« که فارابی 
نزدیک به یک میلیارد تومان بودجه برای تولیدش صرف 
کرده و در بهترین حال��ت، در نهایت 100 میلیون تومان 
خواهد فروخت. ام��ا »پس کوچه های ش��مرون« با اکبر 
 عبدی و شریفی نیا درمجموع تهران و شهرستان ها تنها 

18۵ میلیون تومان فروخته است.

کاری که  نقش آفرین��ان آن به ترتی��ب نقش عبارتن��د از: میالد 
فروتنیان ایفاگر نقش ابونصر، ستاره کرباس��ی زاده در نقش مادر، 
شیرین ریاضی تن پوش نقش های قش��نگ، نازک وطاهره و الناز 
رجبیان هنرور دختر دانشجو است. روایت نمایش از این قرار است 
 که روزنامه نگاری که مس��ئولیت س��تون حقوق زنان را در روزنامه 
بر عهده دارد و سال هاس��ت درباره حقوق زنان مطلب می نویسد، 
هم اکنون خودش درباره این حقوق دچار س��ردرگمی شده است 
و.... رگه های دراماتورژی در این کار به خوبی دیده می شود؛ چون 
توانسته متن را نزدیک به بیننده ومطابق با شرایط روز در بیاورد و در 
هرچه بهتر جلوه دادن یک نمایش کمدی اجتماعی به خوبی عمل 
کند که فارغ است از هرگونه بازی های سخیف. نمایش »اعترافاتی 
درباره زنان« پایه کمدی خود را بر مبنای موقعیت وکالم گذاشته 
که نشأت گرفته از دراماتورژی صحیحی است. این نمایش با گویش 
و لهجه اصفهانی اجرا می شود که طنازی خاص خود را در هر کالم و 
جمله به صورت زنگی نا خودآگاه گوشزد می کند و لبخند را بر لبان 

تماشاگر جاری می سازد.

استفاده از موقعیت های کمدی که بجا ودرست طراحی و اجرا شده، 
توانسته به بار کمدی آن بیفزاید. موقعیت هایی که هیچ گاه به سمت 
لودگی نمی رود و فقط با استفاده از ایجاز در کالم و ساخت بستری 
مناس��ب برای موقعیت آماده اس��ت تا ش��ادی وخنده را به سمت 
بیننده اش پرتاب کند. برای جابه جایی صحنه ها از نور وموسیقی 
استفاده شده که بتواند ذهن تماشاگر را برای صحنه بعد آماده کند. 
طراحی صحنه و لباس  به روند داس��تان کمک کرده تا بتواند یک 
 سیر از سنت تا مدرنیته را نش��ان دهد؛ مدرنیته ای که جز دست و

پا گیری و ایجاد مشکالت برای تک تک افراد جامعه حاصلی ندارد، 
فقط ش��عار می دهد و دهان افراد جامعه را پر کرده با یک سری از 
کلمات و جمالت ک��ه خود نمی دانند چه کاربرد و نقش��ی دارند و 
فقط به این جم��الت را به کار می برند ت��ا از دیگران عقب نیفتند.

 بازی بازیگران قابل قبول است و به بیننده در باور نقش آنها کمک 
می کند، حتی برخی از بازیگران در ارایه تیپ ونقش خود بس��یار 
دقیق و بارعایت جزیی��ات عمل می کنند تا نقش��ی ماندگار را در 
 ذهن مخاطب حک کنند. صدای ذهن و استفاده از فاصله گذاری ها

توانس��ته این فرصت را به مخاطب بدهد تا در ذهن خود اطالعات 
داده شده را پردازش کند. استفاده از وسایل صحنه ای که متداول و 
ملموس بین عامه مردم است، توانسته نزدیکی خود را با بیننده حفظ 
کند و غریبی و دوری تماشاگر با صحنه را  از بین ببرد. همچنین در 
جاهایی به بار کمدی آن افزوده است وتوانسته فقط با استفاده از یک 

سری از وسایل صحنه موقعیت کمدی بسازد.

یاد استاد 
اس��تاد رضا ارحام صدر به خوبی می دانس��ت وفهمیده بود برای 
این که بتواند تماش��اگر را با اثرش همراه کن��د، باید پرده ای بین 
آنها نباشد، احساس غربت تماش��اگر با نمایش وجود نداشته باشد 

و مخاط��ب بتواند ب��ا نمایش 
همذات پن��داری کن��د و این 
محقق نمی ش��ود مگر این که 
ش��ناختی کامل از ش��رایط و 
محی��ط اجتماعی ک��ه در آن 
زندگی می کند داشته باشد؛ 
از شرایط اقتصادی و اجتماعی 
گرفته تا ش��رایط فرهنگی. در 
کل، نمایش باید نیاز مخاطب 
خود را بشناس��د تا بتواند با آن 
ارتب��اط برقرار کن��د و ابزار آن 
چیزی نیست جز این که با زبان 
خود مردم با آنها صحبت کنیم. 
این نمایش تا حدی توانس��ته 
تک��ه های��ی از گنج گمش��ده 
ارحام صدر را که س��ال هاست 

در فراموشی خاک شده بیرون بکشد و شاید این به ضرر افرادی باشد 
که نمی خواهند دوباره این گنج به میان مردم برگردد و مشکالت 
مردم را درلوای نمایش به گوش کسانی برس��اند که باید پاسخگو 
باشند. اهالی تئاتر فراموش کرده اند که این هنر میراث چه بزرگانی 
است که سال ها تالش کردند تا مردم را با این صحنه آشتی بدهند 
و این نمایش، »اعترافاتی درباره زنان« به خوبی توانسته دوباره به 
مسئوالن وکسانی که در این عرصه تالش می کنند گوشزد کندکه 
یادتان نرود مخاطب تئاتر عامه مردم هستند، نه خواص. این نمایش 
تا حدی توانسته پرده بین تماشاگر  و نمایش را بردارد و به مخاطب 
نزدیک تر شود. امیداست تا شاهد چنین کارهایی در آینده باشیم 

که سبب آشتی دوباره مردم، نه خواص، با تئاتر خواهند شد.

این یک خبر واقعی است

تکه هایی از گنج ارحام صدردر تاالر هنر پیدا شد؟!

جمال این روزها تاالر هنر میزبان و پذیرای نمایش »اعترافاتی درباره زنان« است که نویسندگی آن 
 را محم�د امیر ی�ار احم�دی انج�ام داده ودرامات�ورژی وکارگردان�ی آن نیز به عه�ده قادر  نوروز باقری

طباطبایی زواره است. 
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این نمایش تا حدی 
توانسته تکه هایی 

از گنج گمشده 
ارحام صدر را که 

سال هاست در 
فراموشی خاک 

شده است 
بیرون
 بکشد



کریم منصوری می گوید، به فیفا و AFC ش��کایت می کند و 
عواقبش بر عهده گیتی پسند است.

تیم فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان که بنابر حک��م کمیته  
اس��تیناف فدراس��یون فوتبال با تبانی قهرم��ان لیگ ایران 
ش��ده بود، جمعه ش��ب مقام قهرمانی جام باشگاه های آسیا 
را به دس��ت آورد و در حالی که هن��وز دو روز از این قهرمانی 
نگذشته، پس گرفتنش از گیتی پسند و حتی تعلیق فوتسال 
ایران مطرح است. کریم منصوری، مدیر عامل باشگاه شهید 
منصوری قرچک که پیش از اعزام گیتی پسند هم گفته بود 
اجازه نمی ده��د این تیم دوباره به ناحق عنوان کس��ب کند. 
او پس از قهرمانی گیتی پس��ند در جام باش��گاه های آسیا به 
ایسنا گفت: این قهرمانی با زیر س��اخت تبانی به دست آمده 
و به چه دردی می خورد؟ این را باید به فدراس��یون فوتبال و 
کمیته  فوتس��الش تبریک گفت که با کمک های ش��ان برای 

قهرمانی گیتی پس��ند تالش کردند. وی در ادامه با بیان این 
که یکی از بازیکنان گیتی پس��ند به طور غیر قانونی در جام 
باشگاه های آسیا بازی کرده، مطرح کرد: احمد اسماعیل پور 
 تا نیم فصل اول فصل آینده با شهید منصوری قرارداد داشت و 
 نم��ی توانس��ت ب��رای آنه��ا ب��ازی کند. ب��ه همی��ن دلیل 
ش��کایت نامه ای را تنظیم  کرده ایم و به فدراس��یون کویت، 
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا و حت��ی فیفا ارس��ال خواهیم 
کرد. من از هر چی��زی کوتاه بیایم، اما از ای��ن موضوع کوتاه 
نخواهم آمد. من این موضوع را پیگیری می کنم و عواقبش بر 
 عهده مسئوالن گیتی پسند اس��ت. مدیر سابق منصوری در 
صحبت های خود حس��ین ش��مس را بی نصیب نگذاشت و 
در مورد وی گفت: شمس، بزرگ ترین حیله گر است و تمام 
حیله ها را بلد است. خودش می داند که چه کرده. باید به خدا 
واگذارش کرد. او بازیگر خیلی خوبی اس��ت. تبانی به دست 
خود آقای شمس انجام شده است. شمس در زمینه فوتسال 
سالم یک قدم هم برنداش��ته، فقط در جهت تخریب سالمت 
باشگاه ها کار کرده است. او اولین کسی است که باید در این 

تبانی مجازات می شد، اما خیلی راحت فرار کرد. 
وی افزود: آقای ش��مس مانند چتر روی این تی��م خوابید و 

نتیجه گرفت، اما هم اکنون دیگر جواب نمی دهد. 
در ص��ورت غیرقانون��ی ب��ودن حضور اس��ماعیل پ��ور در 
گیتی پس��ند، بر اس��اس قانون، قهرمانی از گیتی پسند پس 
گرفته خواهد شد و در صورت تأیید تبانی گیتی پسند در لیگ 

ایران، احتمال تعلیق فوتسال ایران هم وجود دارد. 

فدراس��یون بس��کتبال با هدف آینده س��ازی و میدان دادن 
به جوان ها، س��همیه بازیکنان خارجی بس��کتبال را کاهش 
 داد. فصل پیش ه��ر یک از تیم ه��ا تا پیش از ش��روع مرحله 
پلی آف، مجاز به جذب بیشتر از یک بازیکن خارجی نبودند، 
 اما با آغاز دور حذفی و حساس تر شدن نتایج و رقابت ها تیم ها

 اج��ازه اضافه کردن ی��ک بازیک��ن خارجی دیگ��ر را نیز پیدا 
 می کردند. این روش موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. 
طبیعی بود تیم هایی که از بنیه مالی قوی برخوردار نبودند و 
مربیانی که بازیکنان مطرح نداش��تند و در این شرایط بیشتر 
اس��تعدادپروری و می��دان دادن به جوان تره��ا را توجیه این 
ش��رایط می دانس��تند، موافقان پروپا قرص این شیوه بودند، 
اما آنهایی که نماینده ایران در آس��یا بودند، دستش��ان برای 
هماهنگ س��اختن تیم بس��ته بود، بنابراین طبیع��ی بود که 
خواس��تار بازگش��ت به ش��یوه قبل و اس��تفاده از دو بازیکن 

خارجی شوند.  امسال فدراس��یون بسکتبال در نحوه استفاده 
از بازیکنان خارجی به نوع��ی دیگر برنامه ریزی کرد. ش��اید 
بیشتر نظر محس��ن صادق زاده، س��رمربی ماهان بر سایرین 
چربیده باش��د. صادق زاده که تیمش را بای��د برای حضور در 
رقابت های باش��گاه های غرب آس��یا مهیا کند، مایل است با 
دو بازیک��ن خارجی تمرین��ات را آغاز کند. او قب��ل از حضور 
در جلس��ه س��رمربیان لیگ برتری در گفتگو ب��ا ایمنا به این 
موضوع اش��اره کرد. وی در بیان دالیل پیش��نهادش مبنی بر 
افزایش دوباره سهمیه بازیکنان خارجی گفت: نخستین دلیل، 
 حضور تیم ه��ا در رقابت های باش��گاه های غرب آسیاس��ت.

 تیم هایی که در این مسابقات حضور خواهند داشت، می بایست 
فرصتی برای هماهنگی بازیکنان داش��ته باش��ند. اگر بخواهند 
از ش��روع لیگ دو بازیکن خارجی را به خدمت بگیرند، به دلیل 
 این ک��ه در لیگ فقط مج��وز اس��تفاده از یک بازیک��ن را دارند 
به رغم هزینه گزاف، دچار مشکل می ش��وند، اما اگر نخواهند از 
ابتدای لیگ دو بازیکن خارجی جذب کنند، در آس��تانه ورود به 
مسابقات غرب آسیا دچار مش��کل هماهنگی می شوند؛ ضمن 
این که زمانی که تیم های ایرانی ش��روع به جستجو برای جذب 
بازیکن دوم خارجی می کنند، زمانی است که بازیکنان خارجی 
جذب لیگ های دیگر کشورها ش��ده اند و سایرین هم موفق به 
یافتن تیمی نش��ده اند و از آمادگی به دور هستند. به این ترتیب 
تیم ها نمی توانند بهره مندی مناس��بی از آنها داش��ته باشند، 
بنابراین به نظر می رسد افزایش دوباره سهمیه بازیکنان خارجی 

مؤثرتر خواهد بود. 

چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

صعود کبدی کاران اصفهان
 به نیمه نهایی لیگ

مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر کبدی سالنی )پنج نفره( بانوان 
کشور انتخابی تیم ملی، در گروه با صعود ش��ش تیم به مرحله نهایی 
 به پایان رس��ید. مرحله مقدماتی رقابت های لیگ برتر کبدی سالنی 
)پنج نفره( بانوان انتخابی تیم ملی در گروه الف با ش��رکت ۱۰ تیم در 
مجموعه بعثت تهران از صبح چهارش��نبه به مدت سه روز آغاز شد و 
تیم های شرکت کننده در سه گروه، به صورت دوره ای با هم به رقابت 
پرداختند که در نهایت ش��ش تیم نیوساد رشت، خوزستان، سیستان 
و بلوچستان، اصفهان، بوشهر و گلستان به مرحله نهایی مسابقات راه 
یافتند. مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کبدی بانوان ایران در رشته 
سالنی )پنج نفره( با شرکت ۱۲ تیم برتر گروه های الف و ب به صورت 

متمرکز به میزبانی یکی از تیم های صعود کرده برگزار خواهد شد. 

خالدان، فاتح جام ویلسون
فینال رقابت های جایزه بزرگ اصفهان روز شنبه برگزار شد و شاهین 
خالدان موفق شد به مقام قهرمانی دس��ت پیدا کند.  فینال مسابقات 
جایزه ب��زرگ اصفهان، ج��ام ویلس��ون روز گذش��ته در زمین تنیس 
مجموعه ورزشی شهدای ارتش اصفهان بین انوشا شاهقلی از تهران و 
شاهین خالدان از اصفهان، به قضاوت سامی صدری برگزار شد. خالدان 
در این دیدار نفس گیر موفق ش��د در دو س��ت با نتایج هفت بر پنج و 
شش بر سه پیروز شود و این اولین باری بود که توانست انوشا شاهقلی 

را شکست دهد. 

مصاف سپاهان
 با تیم جدید ابراهیم زاده

تیم فوتبال سپاهان در دیداری تدارکاتی به مصاف نفت تهران می رود. 
تیم فوتبال سپاهان با بازگشت از اردوی ترکیه روز پنجشنبه به مصاف 
نفت تهران می رود که هدایت آن بر عهده منصور ابراهیم زاده اس��ت. 
س��پاهان در چهار دیدار تدارکاتی که در اردوی ترکیه برگزار کرد، دو 
شکست و دو تساوی به دست آورد.تیم فوتبال سپاهان در اولین هفته 
لیگ دوازدهم روز۳۰ تیر در ورزشگاه فوالدش��هر میزبان تیم فوتبال 

مس کرمان است.  

فیروز، یزدی شد
فیروزکریمی، سرمربی سنگ آهن بافق یزد ش��د. به گفته سخنگوی 
باشگاه س��نگ آهن بافق یزد، فیروز کریمی با عقد قراردادی یک ساله 
رس��ماً هدایت تیم فوتبال این باش��گاه را برای فص��ل جدید در لیگ 

آزادگان برعهده گرفت.

رحمتی کاپیتان استقالل شد
خبری که سه روز پیش در ابعاد وسیعی منتشر شده بود، روز گذشته 
رسماً تکذیب شد. سید مهدی رحمتی، قدیمی ترین بازیکن استقالل، 
کاپیتان آبی ها در فصل جدید خواهد بود. رحمتی قدیمی ترین بازیکن 
استقالل است و در دوره س��وم لیگ حرفه ای به جمع آبی ها پیوسته 
که البته اس��تقالل را به مقصد مس و سپس سپاهان ترک کرده است.  
او که دروازه بان شماره یک ملی است، با قلعه نویی تجربه سه قهرمانی 

در لیگ را دارد. 

بازیکن و مربی ممنوع الفعالیت
 در فوتبال نداریم

نایب رییس اول فدراس��یون فوتبال با بیان این که اصاًل چیزی به نام 
منشور اخالقی نداریم، گفت: تا امروز هیچ مربی و بازیکنی برای فصل 
بعد ممنوع الفعالیت نیس��ت. ه��ادی آیت اللهی در گفتگ��و با مهر در 
خصوص خبر منشوری بودن چند مربی و بازیکن که لیست آن از طرف 
دبیر هیأت رسیدگی به تخلفات فوتبال به باشگاه ها ارسال شده است، 
تصریح کرد: ما اصاًل چیزی به اسم منشور اخالقی نداریم. اگر کسی در 
حوزه فوتبال تخلف کرده باشد، با آن برخورد می کنیم. برخورد ما هم 
ایجابی اس��ت؛ یعنی فرصتی را فراهم می کنیم تا این اشخاص مشکل 

خود را حل کنند. 

سرخابی ها از لیگ برتر 
محروم می شوند؟

رییس کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال از پرسپولیس، استقالل، 
تراکتورس��ازی، مس، پیکان، صب��ا، صنعت نفت و راه آه��ن به عنوان 
تیم های بدهکاری نام برد که حق حضور در لیگ امس��ال را نخواهند 
داشت. اسماعیل حسن زاده درباره وضعیت باشگاه های بدهکار و این که 
کمیته انضباطی در برخورد قاطع با تیم های لیگ برتری بدهکار چقدر 
می تواند آزادانه عمل کند، اظهار کرد: خوشبختانه در این زمینه رییس 
و اعضای هیأت رییسه فدراسیون از کمیته انضباطی خواسته اند تا در 
این زمینه س��خت  گیری کنیم و ما هم قصد داریم در احکام انضباطی 
احتمالی که صادر خواهیم کرد، اجازه فعالیت باشگاه های بدهکار را در 

لیگ برتر ندهیم. 

خلعتبری در یک قدمی سپاهان
  محمدرضا خلعتبری، مهاجم فصل گذشته باشگاه الوصل امارات تا 
چند روز دیگر تصمیم نهای��ی اش را خواهد گرفت و تیم جدیدش را 
انتخاب خواهد کرد. خلعتبری در حال حاضر از سه باشگاه سپاهان، 
استقالل و پرس��پولیس پیش��نهاد دارد و آخرین اخبار حاکی از آن 
است که او بیش��تر به سپاهان نزدیک اس��ت. خلعتبری در روزهای 
اخیر مذاکراتی را با مسئوالن سپاهان انجام داده و تا چند روز دیگر 

قراردادش را با سپاهان امضا می کند. او به احتمال 
فراوان روز دوش��نبه یا سه ش��نبه راه��ی اصفهان 
خواهد ش��د تا قراردادش را با این تی��م امضا کند. 
خبرهای رسیده حاکی از آن اس��ت که او با مبلغ 

یک میلی��ارد و ۳۰۰ میلیون تومان 
سپاهانی خواهد شد و اگر 
ق��رارداد خلعتبری ثبت 

 ش��ود، او گران ترین
بازیکن سپاهان 

لقب خواهد 
گرفت.

جایی بین انقراض و اضمحالل 

اینجا نقطه صفر ورزش است 
ابتدای سال 9۰ بود که قانون صرف 

سمیه 
مسرور

بودجه دولت��ی در ورزش همگانی 
اجرا ش��د و ب��ه دنبال ای��ن قانون، 
بسیاری از باش��گاه ها و تیم های ورزشی دچار بحران شدند.

طبق نظر نمایندگان مجلس که اکثرا علم ورزشی نداشتند و 
حتی از دور دستی بر آتش نداش��تند، نظر دادند که توجه به 
ورزش همگانی از اهم برنامه های توسعه برای ورزش است و 
باید بودجه دولت به جای خرج شدن در ورزش قهرمانی، به 
بخش همگانی تزریق شود تا شاهد رشد و توسعه ورزش در 
کل جامعه باشیم؛ اتفاقی که تا این لحظه شاهدش که نبودیم 
هیچ، در عوض اضمحالل ورزش قهرمانی را نظاره گر هستیم 
و بدتر این که کسی برای اتفاق و عدم توسعه این روند کاری 
نمی کند. همه دست روی دست گذاشته اند و با شعارهایی که 
این روزها دل کسی را خوش نمی کند، تالش می کنند امید و 
شور کاذب در بین مردم ایجاد کنند. کشتی باشگاه ذوب آهن 
که از سال گذش��ته دچار طوفان و تالطم شد و این روزها در 
مسیری بدون نقشه و نبود افق روشنی برای ادامه فعالیتش در 
گرداب اسیر است. باشگاه به اصطالح خصوصی سپاهان هم 
روزگار خوبی ندارد. از تیم فوتبال مقتدر فصل گذشته اش نام 
و نشانی نیست و به واسطه اوضاع بد اقتصادی و تورم و گرانی 
و قانون مسخره سقف قرارداد، بازیکنان زیادی را از دست داده 
 است. باشگاه های فوالد ماهان و فیروز صفه هم به اسم بی سر

وسامانی لیگ فوتسال، از ادامه فعالیت در این رشته انصراف 
داده اند. گیتی پسند هم با شایعات ریز و درشت ورشکستگی 
و انحالل تیم والیبال مردان و زنان��ش، چندان اوضاع خوبی 
ندارد و این درحالی است که در بعد همگانی نیز شاهد تحوالت 
عظیم و روند روبه رشدی نبودیم؛ یعنی که قانونی که تصویب 
شد تا ورزش را همگانی کند، به تیشه ای تبدیل شد که ریشه 
ورزش را نش��انه رفت. ذوب آهنی ها س��ر بلند نمی کنند و 
انحالل تیم ه��ای متعددش��ان را فری��اد نمی زنن��د مبادا 
طلبکارانشان از وخامت اوضاع مالی آنها بیشتر مطلع شوند و 
بازار شکایت و شکایت کشی ها داغ تر شود. سپاهان بهترین 
بازیکنانش را در تیم فوتبالش از دست می دهد، تیم کاراته اش 
را به دلیل مس��ائل مالی منحل می کند و خالصه رحیمی با 
سیاس��ت یک مدیر اصفهانی، با جمالت بازی می کند. هیچ 
کسی صدای ورزش و ورزشکار و باشگاه ها را نمی شنود. اینجا 
نقطه صفر ورزش است؛ جایی بین انقراض و اضمحالل. حال 
اقتصاد کشور آن قدر بد است که گریبان ورزش را هم گرفته و 

دارد از پا می اندازدش. 

یادداشت

6
جدایی جان واریو از سپاهان قطعی شد

رسول خوروش، سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره این که چرا فابیو جانواریو به تهران بازگشته، اظهار 
داشت: جانواریو از سپاهان جدا شده اس��ت. با توجه به این که او یک هفته دیرتر از موعدی که باید در 
تمرینات حضور پیدا می کرد به ترکیه آمد، کرانچار اعالم کرد دیگر امکان همکاری با وی وجود ندارد. 

  بع��د از قهرمانی ف��والد ماهان در اولی��ن دوره و نای��ب قهرمانی 
ش��هید منصوری در س��ال گذش��ته، یک تیم ایرانی دیگر با قرار 
گرفتن بر سکوی اول این مس��ابقات قدرت فوتس��ال ایران را در 
سطح قاره آسیا به رخ بقیه کشید، اما شاید این قهرمانی از جهات 
زیادی تفاوت های بی ش��ماری با قهرمانی ف��والد ماهان و حتی 
نایب قهرمانی منصوری داشته باش��د که همین مسأله ارزش کار 
ش��اگردان علی افضل را دوچندان خواهد ک��رد. قهرمانی ماهان 
در اولین دوره جام باش��گاه های آسیا در ش��رایطی به دست آمد 
که این تیم با حضور س��تاره های پرش��مار در ترکیب تیمش، در 
 اصفهان میزبان بقیه رقبای آسیایی بود و همین مسأله باعث شد تا 
ماهانی ها با حمایت تماشاگران خودی و انجام بازی های درخشان، 
به اولین قهرمانی فوتس��ال ایران در س��طح باش��گاهی قاره آسیا 
برس��ند، ولی گیتی پسند در حالی در کش��ور کویت قهرمان شد، 
که خب��ری از حضور تماش��اگران ایرانی نبود و س��کوهای خالی، 
شاهد درخشش نماینده فوتس��ال ایران در جام باشگاه های آسیا 

بودند؛ تیمی که درس��ت یک هفته قبل از اعزام به این تورنمنت با 
حکم کمیته استیناف فدراسیون فوتبال با از دست رفتن قهرمانی 
لیگ برترروبه رو می شود، به طور طبیعی روحیه ای برای حضور 
در مسابقات آسیایی نخواهد داش��ت، اما بازیکنان گیتی پسند با 
ارایه نمایشی درخش��ان در مقابل رقبای با انگیزه آسیایی، کاری 
کردند تا همه حرف و حدیث های پیش از اعزام به فراموشی سپرده 
 شود. مصاحبه های توهین آمیز مدیرعامل منصوری و شایعه های

زیادی که بر سر عدم اعزام گیتی پسند به عنوان نماینده فوتسال 
ایران به مسابقات جام باش��گاه ها ایجاد ش��ده بود، شاید هر تیم 
 دیگری را ب��ه ورطه نابودی می کش��اند، ولی قهرمان��ی مقتدرانه 
گیتی پسند نشان داد که گاهی اوقات انگیزه می تواند مهم ترین 
دلیل رسیدن به موفقیت باشد و به همین خاطر، قرمزهای اصفهان 
با تمام وجود تالش کردند تا با رس��یدن به این عن��وان قهرمانی، 
جوابی دندان شکن به مخالفان خودشان در فوتسال ایران بدهند 
که البته همین طور هم ش��د. به این مس��أله باید ناکامی تیم ملی 

 فوتسال ایران در فوتسال جام ملت های آسیا را هم به شرایط سخت 
گیتی پس��ند اضافه کرد که در هر صورت، نمایندگان کشورهایی 
مثل ژاپن و حتی تایلند با انگیزه گرفتن از تیم های ملی خودشان 
قصد تکرار این ناکامی را برای فوتسال ایران داشتند، اما شاگردان 
علی افضل با پیروزی در مقابل همه مدعیان قهرمانی شامل الریان 
قطر، ناگوی ژاپن و آردوس ازبکستان، بدون هیچ حرف و حدیثی 
قهرمان سومین دوره فوتسال جام باشگاه های آسیا شدند، آن هم 
در ش��رایطی که بر خالف ش��رایط نمایندگان ایران در دوره های 
قبلی، با تیمی تقریباً بدون س��تاره که وحید شمسایی و مصطفی 
نظری را در ترکیب نداش��ت و تنها محمد کش��اورز را در لیس��ت 
خودش می دید و با ترکیبی جوان ش��ده، یک قهرمانی ارزشمند 
برای فوتسال ایران به دس��ت آوردند. پیروزی با شش گل در برابر 
تیمی مثل ناگویای ژاپن که سال گذشته در فینال همین مسابقات 
موفق به شکست منصوری قرچک ش��ده بود، تفاوت کالس فنی 
گیتی پس��ند را با این تیم قرچکی به خوبی نشان می دهد و حاال 
این قهرمانی کاماًل واقعی و بی ح��رف و حدیث، می تواند در فصل 
جاری لیگ برتر کالس فنی و ش��رایط  روانی قهرمان آس��یا را در 
مقابل رقبایش باالتر ببرد و فوتسال اصفهان هم بعد از خداحافظی 
ماهان- اگر بلوف نباش��د- با تکیه ب��ر تنها تیم فوتس��الش، باید 

همچنان پایتختی فوتسال اصفهان را در ایران به اثبات برساند.

محمد کشاورز، بهترین بازیکن جام  
محمد کش��اورز به عنوان بهتری��ن بازیکن رقابت های فوتس��ال 
جام باش��گاه های آسیا انتخاب ش��د. پس از قهرمانی تیم فوتسال 
گیتی پسند در رقابت های فوتسال جام باشگاه های آسیا، محمد 
کشاورز، کاپیتان این تیم به عنوان بهترین بازیکن رقابت ها انتخاب 
شد.کشاورز پس از دریافت جایزه خود گفت: »این جایزه برای من 
ویژگی خاصی دارد. س��ال گذش��ته هم به عنوان بهترین بازیکن 
انتخاب شده بودم، ولی تیمم، شهید منصوری، نتوانست قهرمان 
شود. امسال کسب این عنوان لطف خاصی دارد؛ چون با قهرمانی 
تیم همراه بود. این موفقیت ها باعث می ش��ود که پیشرفت کنم و 
بازی زیبایی ارایه بدهم.«کشاورز با سه تیم مختلف در هر سه دوره 
جام باشگاه  های فوتسال آسیا حضور داشته و در دو دوره به قهرمانی 
رسیده است. وی در س��ال۲۰۱۰ همراه با فوالد ماهان سپاهان به 
قهرمانی این رقابت ها دست یافته بود، اما فصل گذشته همراه شهید 
منصوری نتوانست آن عنوان را تکرار کند. پس از پایان این بازی ها، 
احمد اسماعیل پور نیز با 9 گل عنوان آقای گلی بازی ها را به دست 

آورد و کفش طال را از آن خود کرد. 

بی حرف، بی حدیث گیتی پسند بر بلندای فوتسال آسیا قرار گرفت        

قهرمانی ام این چنین آرزوست

قهرمانی تیم فوتسال گیتی پسند در سومین دوره مسابقات فوتسال جام باشگاه های آسیا مهر 
مسعود 
تأیید دیگری بود بر شایس�تگی های فوتس�ال اصفهان که اگر در طول دو سال گذشته در گیر افشاری

اتفاقات حاشیه ای و اختالفات دو باشگاه متمول خودش نمی شد، خیلی بی حرف و حدیث تر 
از این ها می توانست در فوتسال قاره کهن آقایی کند. 
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صادق زاده و دردسر 
جدید در ماهان  

 قولی که خوزه به 
هواداران پرسپولیس داد

 فدراسیون بسکتبال،۲4 بازیکن را به عنوان سهمیه های ملی یا بازیکنان 
سطح الف، انتخاب کرد. تیم ها می توانند از بین این بازیکنان فقط سه نفر 
را در فصل بعد در اختیار داشته باشند. افزایش تعداد بازیکنانی که در این 
لیست قرار گرفته اند در مقابل استفاده از همان سه بازیکن ملی، تعدادی 
از تیم ها را برای جذب و حفظ نیرو در فصل بعد با مشکل مواجه ساخته 
است؛ فوالد ماهان هم یکی از همین تیم هاست. به جز بابک نظافت، سایر 
بازیکنان قرارداد دو ساله دارند، پس بازیکنی که نمی تواند در لیست فصل 
آینده ماهان قرار بگیرد، ممکن است نظافت باشد؛ البته انتخاب بازیکنان 
فصل بعد بر عهده سرمربی است و ش��اید او نظافت را به یک سهمیه ملی 

دیگر ترجیح بدهد. 

سرمربی پرتغالی تیم پرسپولیس که حاضر نیست برای قهرمان کردن این تیم 
 در دوازدهمین دوره لیگ برتر قولی بدهد، در نخس��تین نشست خبری اش

 با طعنه به عملکرد دنیزلی، گفت: کس��ی که قول قهرمان��ی بدهد فوتبال را 
نمی شناس��د، اما قول می دهم پرسپولیس دوازدهم نش��ود! مانوئل خوزه در 
پاسخ به این که آیا فکر نمی کنید شناخت نداشتن شما از بازیکنان پرسپولیس 
و فوتبال ایران چالش بزرگی پی��ش رو دارید، گفت: ما وضعیت فوتبال جهان 
را به خوبی می شناسیم و باید بگوییم که زبان فوتبال، جهانی و یکسان است.  
وی ادامه داد: کسی که از کار می ترسد، مانند کسی است که برای حفاظت از 
خود س��گی بخرد، اما من به خودم و کار اعتقاد دارم و آماده ایم که با هر گونه 

چالشی مواجه شویم.

محرومیت بشیکتاش از لیگ اروپا 
دادگاه بین المللی ورزش رأی اتحادیه فوتبال اروپا در مورد حذف 
تیم بشیکتاش ترکیه از پیکارهای لیگ اروپا را تأیید کرد. بشیکتاش 
به علت مشکالت مالی عدیده، از حضور در لیگ اروپا در فصل بعد 

محروم خواهد شد. 

تاتنهام به دنبال دروازه بان تیم فرانسه
باش��گاه لندنی با پیش��نهادی ۱۳ میلیون پوندی در پی 
جذب دروازه بان تیم ملی فرانسه است. سران این تیم برای 
واگذاری هوگو لوریس، دروا زه بان تیمشان خواستار مبلغ 

۱6 میلیون پوند هستند.

آلونسو، خوش تیپ ترین بازیکن یورو
طبق بررسی شبکه تلویزیونی لهستان، ژابی آلونسو به 
عنوان خوش تیپ ترین بازیک��ن خارجی یورو انتخاب 
شد. بعد از او نام کرژاکوف روسی با8 ، روبین فان پرسی 
با7 و متئو دبوشی از فرانسه با 6درصد آرا دیده می شوند.

همه چیز به کام بسکتبال ماهان شدقهرمانی آسیا هم از گیتی پسند پس گرفته می شود؟
با افزایش سهمیه های خارجی لیگ برتر بسکتبالمنصوری دست بردار نیست
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یادداشت

برنامه های شبکه استانی سیمای 
جهان بین 24ساعته شد

 مدیرکل صدا و س��یمای مرکز چهارمحال و بختیاری از آغاز پخش 
24 ساعته برنامه های شبکه اس��تانی سیمای جهان بین همزمان با 

والدت امام زمان )عج( خبر داد. 
 حجت اهلل رحیم زاده در مراسم افتتاح پخش 24ساعته برنامه های

شبکه استانی سیمای مرکز استان و جشن میالد حضرت مهدی)عج( 
افزود: فراهم ش��دن زمینه افزایش پخش برنامه های شبکه استانی 
سیمای جهان بین، فرصت مغتنمی برای اس��تفاده از ظرفیت های 
موجود در این اس��تان و شناس��ایی و معرفی آنها و همچنین تالش 
 برای توسعه و پیش��رفت همه جانبه استان اس��ت.وی ادامه داد: در 
برنام��ه ریزی های ص��دا و س��یمای مرکز اس��تان، جل��ب توجه و 
رضایتمندی هم��ه گروه های مخاطب با توجه به نیاز و س��لیقه آنها 
با استفاده از نظرات کارشناس��ی و تخصصی در اولویت برنامه سازی 
قرار دارد. نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه شهرکرد نیز با 
 حضور در  برنامه زنده تلویزیونی س��یمای جهان بین افزایش پخش 
برنامه های این شبکه را از اقدامات مطلوب و درخور توجه در راستای 

توسعه فرهنگی به ویژه فرهنگ دینی در استان برشمرد. 
حجت االس��الم و المس��لمین نکونام تحقق منوی��ات رهبر معظم 
انقالب، سیاس��ت های س��ازمان، اعتالی فرهنگی اس��تان و جلب 
رضایت مخاطبان را از اهداف پخش 24 س��اعته برنامه های شبکه 

استانی برشمرد.

  کارگاه تئاترعروسکی 
در فارسان 

همزمان با جش��نواره بین المللی تئاتر عروسکی در تهران، 
 کارگاه تئاتر عروس��کی ایران در روستای ده چشمه فارسان 
چهارمحال و بختیاری، روز جمعه به کار خود پایان داد. این 
کارگاه س��ه روزه و با حضور 35نفر از فعاالن تئاتر عروسکی 
 کش��ور از س��وی دفتر یونیمای مبارک ایران در روس��تای 
ده چشمه شهرستان فارسان برگزار شد. رییس هیأت مدیره 
یونیمای ایران گفت: روس��تای ده چشمه ظرفیت باالیی در 
نمایش عروسکی دارد و زمانی این روستا به مهد هنر نمایش 
عروسکی جهان تبدیل می ش��ود و مردم سراسر دنیا به این 
روس��تا خواهند آمد. حمیدرضا اردالن در این کارگاه افزود: 
احیای هویت عروس��ک های بومی و محلی ایرانی و معرفی 
عروسک های بومی استان ها به خانواده ها، می تواند از ورود 
عروس��ک های غربی که هویتی غیر ایرانی دارند جلوگیری 
کند. ب��ه گفت��ه وی، راه اندازی نخس��تین دفتر روس��تایی 
یونیمای مبارک جهان در روس��تای ده چشمه فارسان گام 
بلندی برای احیای عروسک های بومی و محلی ایران است 
تا به واسطه آن بتوان از ورود فرهنگ بیگانه جلوگیری کرد. 
وی تصریح کرد: در چهارمحال و بختیاری عروس��کی به نام 
بازبازک وجود داش��ت که در بین کودکان بختیاری جایگاه 
مهم��ی دارد و برای معرفی و ش��خصیت پ��ردازی آن برای 
کودکان، باید هنرمندان این اس��تان تالش فراوانی داش��ته 
باش��ند. به گفته اردالن، ده چشمه فارس��ان باید به سمتی 
 حرکت کند که در آینده نگاه تمامی کودکان به عروسک های 
دست ساز این منطقه ایران باشد و هر کس در خود توانایی 
دارد، می تواند در این زمینه کمک کند. وی تصریح کرد: اگر 
کسی توان دوختن لباس محلی برای عروسک ها را دارد و یا 
کسی توان س��اخت پیکر را دارد، نباید دریغ کند تا از هجوم 
عروسک های غربی جلوگیری ش��ود. مسئول دفتر مبارک 
یونیمای ده چش��مه فارس��ان گفت: در این کارگاه سه روزه 
که با حضور حمید رضا اردالن و پوپک عظیم پور برگزار شد، 
مبانی تئاتر مدرن شیوه اجرای تئاتر مدرن عروسکی تدریس 
شد. فرش��ید بزرگ نیا در گفتگو با ایرنا افزود: این کارگاه در 
راستای تقویت بنیه علمی هنرمندان عرصه عروسک سازی 
و تئاتر عروسکی برگزار شد و درصورت حمایت مسئوالن این 
کارگاه در سطح تمامی استان برگزار خواهد شد. این بازیگر 
 و کارگردان با سابقه تئاتر کشور، ابقای عروسک های سنتی 
چهارمحال و بختیاری و جایگزینی فرهنگ��ی آنها به جای 
عروس��ک های غربی را مهم ترین فعالیت ای��ن اتحادیه در 

استان برشمرد. 

خبر ویژه

معاون عمرانی استانداری 
 محمود عیدی 

 811 میلیارد و 965 میلیون ریال تسهیالت مسکن مهر روستایی در 
استان پرداخت شد. این میزان تسهیالت معادل 95 درصد تسهیالت 
مس��کن مهر روس��تایی چهارمحال و بختیاری بوده که تسهیالت 
مذکور به س��اخت و س��از در هش��ت هزار و 405 واحد مسکن مهر 

روستایی در سراسر استان پرداخت شده است. 
در همین راستا از چهار هزار و 529 متقاضی احداث واحد در قالب 
طرح خودمالکی نیز س��ه هزار و 599 واحد موفق به عقد قرارداد و 
دریافت تسهیالت شده اند و 
از این مح��ل 42 هزار واحد 
مس��کن مهر در اس��تان در 
دست ساخت اس��ت. با این 
آمار، طرح های مسکن مهر 
اس��تان با میانگین پیشرفت 
فیزیک��ی 75درصد در حال 

ساخت و ساز است. 

پرداخت 811 میلیارد ریال تسهیالت 
مسکن مهر  روستایی

یادداشت

گزارش خبری 

چهره روز
برتری دوچرخه سوار زن چهارمحال و بختیاری  در کشور   

 سعیده سیاحیان، بانوی دوچرخه سوار استان چهارمحال وبختیاری در مسابقات کشوری 
 جوانان ایران موفق به کس��ب رتبه های برتر کش��ور در دو بخش پیس��ت و ج��اده در این 

رشته شد. 
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دوره تخصصی آموزش روش های  گروه  
تدریس قرآن کریم برگزار شد شهرستان

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی چهارمحال 
و بختیاری گفت: دوره تخصصی آموزش روش تدریس قرآن کریم 
با روش استاد محسنی، از اس��اتید بین المللی قرآن کریم برگزار 
می شود.حسین گنجی اظهار داشت: این دوره با همکاری آستان 
قدس رضوی جهت جذب هر چه بیشتر مدرس��ان با روش های 
نوین و جذاب تدریس قرآن کریم از سوی دفتر فعالیت های قرآنی 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان به مدت 10 روز در حال 

برگزاری است.
 وی هدف آم��وزش روش های نوین تدریس ق��رآن را آموزش به 
روش بازی، قصه، سرگرمی، شعر و معما و خاص کودکان دانست و 
افزود: در پایان دوره و پس از برگزاری آزمون نهایی  به صورت عملی 
 و تئوری  به شرکت کنندگان گواهی نامه تدریس از سوی آستان 
قدس رضوی اعطا خواهد ش��د.گنجی با اش��اره ب��ه بازنگری در 
شیوه های آموزش��ی گفت: آموزش اصولی می تواند جلوی هدر 
رفتن وقت معلمان و متعلمان و همچنین حیف و میل بس��یاری 
از اعتبارات موجود را بگیرد. وی اظهارداش��ت: اصالح شیوه های 
آموزش قرآن کریم در کشور به عنوان فرهنگ آموزش قرآن، یک 
نیاز اساسی و الزامی است؛ زیرا بس��یاری از رفتار و حتی افکار ما از 

فرهنگ دینی و مذهبی به دست می آید.

جوانان فرهنگ و ارشاد اسالمی تجلیل شدند  
کارش��ناس روابط عموم��ی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال و بختیاری گفت: در مراسمی به مناسبت هفته جوان 
14نفر از جوانان ادارات فرهنگ و ارش��اد اس��المی تجلیل شدند.

فیروز صفوی بیان کرد: در مراسمی که به مناسبت میالد با سعادت 
آخرین ذخیره الهی در هفته جوان برگزار شد، جوانان و ایثارگران 
 ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی تجلیل ش��دند. وی افزود:21 نفر

از ایثارگران در چهار گروه خانواده معزز شهدا، رزمندگان، جانبازان 
و ایثارگران فرهنگ و ارش��اد اس��المی مورد قدردان��ی و تجلیل 
قرار گرفتند. صفوی اظهار داش��ت: پیش از این، دبیرخانه کمیته 
توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از35نفر از ایثارگران استان 
چهارمحال و بختیاری تجلیل و قدردانی کرد. وی افزود: با حضور 
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اس��تان در میان خانواده های 
جانبازان، آن تعداد از جانبازان غیور استان که بنا به شرایط جسمانی 
موفق به حضور در مراسم تجلیل از ایثار گران نشدند تکریم شدند. 
فیروز صفوی جانبازان را ش��اهدان جاودانگی ایثار و رمزگش��ای 
آفرینندگی مجاهدت هایی دانس��ت که در حساس ترین برهه از 
 زمان، دالورمردی ها و از جان گذش��تگی های خویش را تثبیت 

کرده اند.

طرح آیینه های کاغذی دوباره اجرا می شود    

معاون فرهنگ��ی- هن��ری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
چهارمحال وبختیاری از اجرای ط��رح آیینه های کاغذی در دور 
دوم خبر داد. بهمن اکبریان اظهار داش��ت: این طرح برای دومین 
بار در سال جاری در کانون های فرهنگی- هنری مساجد استان 

برگزار می شود. 
وی اظهار داش��ت: آنجایی ک��ه نهضت مطالعه مفی��د کتاب را در 
برنام��ه هایی نظیر ش��اهنامه خوان��ی و حافظ خوانی در س��طح 
خانواده ها دنب��ال می کنیم، با اجرای ط��رح آیینه های کاغذی 
در ادارات و بین کارمندان دولت به اجرای این طرح پرداختیم. وی 
 افزود: این طرح در مرحله اول با هدف غنی س��ازی کتابخانه های

 ادارات و ب��ا اهدای پن��ج هزار و360 جل��د کتاب ب��ا ارزش ریالی 
165 میلیون در بین ادارات اس��تان اجرا شده است. اکبریان بیان 
کرد: به همین منظور  طرح آیینه های کاغذی 2 با موضوع پیوند 
کودکان و نوجوانان با مسجد و نماز، در تابستان سال جاری به اجرا 
در خواهد آم��د. اکبریان اضافه کرد:  در این ط��رح که با همکاری 
کانون های فرهنگی-هنری مس��اجد اس��تان برگزار می ش��ود، 
کودکان باالی هفت س��ال و نوجوانان تا20 س��ال که بیش��ترین 
حضور را در مس��اجد هنگام نماز جماعت دارند،تش��ویق خواهند 
شد. اکبریان اظهار داشت: بنابراین این طرح، مسئوالن کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد مو ظفند نسبت به تمهید مقدمات تهییج 
و تبلیغ جهت حضور ک��ودکان و نوجوانان، به تبلیغات محیطی با 
همکاری هیأت امنای مساجد و امام جماعت مسجد اقدام نمایند. 
وی اظهار داشت: در چهارماهه ابتدای س��ال، 90 عنوان کتاب با 
50 میلیون ریال خریداری شده که ش��امل بیش از 16 هزار جلد 

کتاب است.
  ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی شهرس��تان کوهرنگ 
ازانتخ��اب دو نف��ر از هنرمندان شهرس��تان کوهرن��گ به عنوان 
جوان و نوجوان فرهیخته شهرس��تان خبر داد. س��ید هوش��نگ 
 دادور اعالم کرد: در همایشی به مناسبت میالد با سعادت حضرت 
علی اکب��ر )ع( دو نفر از هنرمندان شهرس��تان به عن��وان جوان 
و نوج��وان فرهیخت��ه انتخاب و م��ورد تجلیل ق��رار گرفتند. وی 
اذعان داش��ت: از میان جمعی از دانش آموزان برتر، طالب و سایر 
هنرمندان و فرهیختگان این شهرستان، در مراسمی از هنرمندان، 
رضا فرامرزی نیا و عباس پرویزی تقدیر به عمل آمد. دادور گفت: 
فرامرزی نیا، شاعر جوان شهرستان در دو جشنواره شعر استانی و 

منطقه ای حائز رتبه های برتر شده بود. 
وی افزود: پرویزی نیز  بازیگر برگزیده خردسال ونوجوان، درچندین 
دوره جشنواره فیلم رشد بوده است که به انتخاب هیأت داوران، از 

او تقدیر شد. 

کوتاه از ارشاد چهارمحال و بختیاری  

هنرمندان کوهرنگ به عنوان جوانان برتر انتخاب شدند 

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

احضار
441 چون آقای مهدی جاللی فرزند حجت ش��کایتی علیه آقای جهانش��اه کیانی سلیمی مبنی بر خیانت 
درامانت )فروش مال غیر( مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901314ک104 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز 91/5/30 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. 

م الف/ 5748 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
2309 ش��ماره ابالغیه: 9110100353700693، شماره پرونده: 9009980353700064، شماره بایگانی 
ش��عبه: 901300، احمد قدسی فرزند محمدحسن دادخواس��تی به طرفیت حسین کاظمی فرزند احمد به 
خواس��ته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و اعس��ار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 343 ارجاع و به کالسه 9009980353700064 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/5/28 و 
ساعت 12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 4516 ادیبی- مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

احضار 
2565، چون آقاي محمد عید یزدان فرزند حس��ین ش��کایتي علیه آقاي مسعود رستگاري مبني بر ایراد 
ضرب عمدي و فحاش��ي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910309 ک 107 این دادگاه ثبت، وقت 
رس��یدگي براي روز سه شنبه 91/5/31 ساعت 8/30 صبح تعیین شده شده نظر به اینکه متهم مجهول 
المکان مي باش��د، لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه 
هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي 

اتخاذ خواهد نمود. دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزایی اصفهان شماره م / الف 4644
 

احضار 
2583، چون گزارش اداره ثبت اصفهان ش��کایتي علیه آقاي مهدي شیرواني  مبني بر جعل سند رسمي 
و اس��تفاده از آن مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910313 ک 107این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي 
براي روز س��ه ش��نبه 91/5/31 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد 
لذا حسب ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار 
محلي طبع و نشر مي شودو از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. 

دفتر شعبه 107 دادگاه عمومي جزایی اصفهان شماره م / الف 4834 
 

حصر وراثت
2640 جانجان مومنی ش��هرکی دارای شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواست به کالسه 1772/91 ح 
10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محترم مومنی 
ش��هرکی بشناسنامه 3527 در تاریخ 91/3/30 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- جانجان مومنی ش��هرکی 71 فرزند. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م 

الف/ 6444 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2647 در خصوص پرونده کالس��ه 608/91 خواهان میالد ترکزاد با وکالت علی شیرزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید صوفیان فرزند رمضان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز یکش��نبه مورخ 91/6/19 ساعت 8/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 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 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2648 در خصوص پرونده کالس��ه 613/91 خواهان میالد ترکزاد با وکالت علی ش��یرزاد دادخواستی 

مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مجید صوفیان فرزند رمضان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز یکش��نبه مورخ 91/6/19 ساعت 9/45 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 

در ابتدای خ آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2650 در خصوص پرونده کالسه 610/91 خواهان سید علی عاملی با وکالت علی شیرزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت رضا کیانی فرزند محمدعلی تقدیم نموده است. . وقت رسیدگی برای روز 
یکش��نبه مورخ 91/6/19 ساعت 9 تعیین گردیده اس��ت، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خ آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2651 در خصوص پرونده کالس��ه 609/91 خواهان میالد ترکزاد با وکالت علی شیرزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت رضوان کاظمی فرزند رحیم تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکشنبه مورخ 91/6/19 ساعت 8/45 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای 
خ آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2652 در خصوص پرونده کالس��ه 606/91 خواهان آقای س��ید علی عاملی با وکالت آقای ش��یرزاده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه وجه به طرفیت آقایان عباس قربانی و س��عید قائ��د امینی تقدیم نموده 
اس��ت. . وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 91/6/18 س��اعت 9/30 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 رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه ساختمان شماره 2 ش��وراهای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2653 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 607/91 خواهان آقای می��الد ترکزاد با وکالت آقای ش��یرزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای محمد مرتضایی فر تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 91/6/18 ساعت 9/45 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 خیابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراهای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2654 در خصوص پرونده کالسه 608/91 ش 14 ح خواهان آقای میالد ترکزاد با وکالت آقای شیرزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای حسین صادقی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 91/6/18 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 

حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتش��گاه ساختمان شماره 2 شوراهای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2655 در خصوص پرونده کالس��ه 612/91 خواهان میالد ترکزاد با وکالت آقای شیرزاده دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت رضا ش��اه س��نایی فرزند عباس تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز یکش��نبه مورخ 91/6/19 ساعت 9/30 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 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 رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
بالغ وقت رسیدگی

2657 در خصوص پرونده کالس��ه 605/91 خواهان آقای س��یدعلی عاملی با وکالت آقای ش��یرزاده 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به طرفیت آقای مرتضی هیبتی گوجانی- سعید قائد امینی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/6/18 س��اعت 9 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 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه ساختمان ش��ماره 2 شوراهای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2658 در خصوص پرونده کالس��ه 645/91 ش 7 خواهان حس��ین علی نصر با وکالت علی ش��یرزاد 
دادخواس��تی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال از چک های برگش��تی به 
انضمام خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک ها تا زمان وصول و خسارات و هزینه های دادرسی و حق 
الوکاله وکیل به طرفیت علیرضا نادری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/6/4 ساعت 
8/30 تعیین گردیده ، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتش��گاه نرسیده به پمپ بنزین 
مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2659 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 649/91 ش 7 خواه��ان مجید ش��هابی با وکالت علی ش��یرزاد 
دادخواس��تی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون ریال اصل س��فته و خسارات 
تأخیر تأدیه از زمان تاریخ س��فته 89/12/15 و مطلق خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت س��یدمحمدرضا کالهدوزان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/6/4 ساعت 9/30 
تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع 
ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
2660 خانم ش��یوا امینی والشانی دارای شناسنامه ش��ماره 110 درچه به شرح دادخواست به کالسه 
307/91 ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدی کرباس��ی بشناسنامه 26500 در تاریخ 1391/2/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- زینب رضوانی افوس��ی فرزند محم��د ش ش 2 )مادر(، 
2- شیوا امینی والشانی فرزند محمود ش ش 110 درچه )همسر(، 3- علی کرباسی فرزند مهدی ش ش 
8-340096-127 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12568 شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2661 خانم ش��هین کیانی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 13089 به ش��رح دادخواست به کالسه 
305/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابراهیم کیانی خوزانی بشناس��نامه 10 در تاری��خ 1390/10/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ش��هین کیانی خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 13089 
)فرزن��د(، 2- مهین کیانی خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 330 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت 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/ 12567 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

مزایده
2663 اج��رای اح��کام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در خصوص 
پرونده اجرایی کالس��ه 844/89 ج/ 1 له خانم بهناز کلینی، علیه آقایان بیژن، پارس��یا، پردیس خانم ها 
فرحناز و آزیتا همگی کلینی و خانم فرح الملوک بردبار مبنی بر فروش ملک مشاعی پالک ثبتی 26/546 
ش��ماره ثبت 18816 دفتر 165 صفحه 262 بخش 14 اصفهان واقع در اصفهان، خ فروغی، کوچه شهید 
برکتین، کوچه ش��هید جواد ابوس��یاع، پالک آبی 47 و 6 که توسط کارشناس رسمی دادگستری به مبغ 
5/224/060/000 ریال )پنج میلیارد و دویس��ت و بیست و چهار و شصت هزار ریال( ارزیابی و نظریه 
وی مصون از اعتراض طرفین واقع گردیده در روز شنبه 91/4/31 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این 

اجرا اتاق 332 طبقه سوم دادگستری شهید نیکبخت، برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزایده با مراجعه به آدرس فوق، از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 
علیه می باش��د. توضیح اینکه حسب نظر کارشناس ملک فوق دارای 1669/20 مترمربع )پس از رعایت 
عقب نشینی( و حدود 380 مترمربع اعیانی شامل طبقات همکف، فوقانی و زیرزمین با دیوارهای آجری 
باربر، س��قف تیرآهن و طاق ضربی، سطوح بدنه سفیدکاری و نقاشی، کف ها موزاییک، چهارچوب ها 
و درب های داخلی چوبی، درب و پنجره های خارجی پروفیل، بدنه آش��پزخانه کاش��ی و سنگ و کف 
موزاییک، س��رویس های بهداشتی کاشی و کف س��رامیک، سیستم گرمایش بخاری و سرمایش کولر، 
دارای انشعابات آب و برق و گاز و دارای کاربری آموزش می باشد. م الف/ 5996 مدیر اجرای احکام 

شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

احضار
2664 چون آقای یونس خلیلی فرزند اباذر شکایتی علیه آقای مهدی چگینی مبنی بر سرقت مطرح نموده 
که پرونده آن به کالسه 881079 ک 107 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 91/5/18 
س��اعت 8 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 115 قانون آیین 
دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شودو از 
متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
 تحضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4522 دفتر شعبه 107 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
 ،8909980364901151 پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100353200093 ابالغنام��ه:  ش��ماره   2665
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910028، مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: ناصر حمیدی مجه��ول المکان 
تاری��خ حض��ور: 1391/5/18 چهارش��نبه س��اعت 11/30 مح��ل حض��ور: اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخ��ت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبق��ه 1 ات��اق ش��ماره 123، علت 
حض��ور: در خص��وص ش��کایت علیرض��ا رئیس��ی اردلی علی��ه ش��ما در وقت مقرر ف��وق جهت 
 رس��یدگی در ای��ن دادگاه حاض��ر ش��وید. م ال��ف/ 4502 معتم��دی- منش��ی ش��عبه 106 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
2666 ش��ماره ابالغیه: 9110100353700244، شماره پرونده: 9009980363300679، شماره بایگانی 
ش��عبه: 900985، آق��ای مهدی بقولی زاده فرزند اس��داله ش��کایتی علیه آقای رس��ول صالحی فرزند 
ماش��االه مبنی بر خرید و فروش مال غیر تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 343 ارجاع و به کالسه 
9009980363300679 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/5/18 و ساعت 10:00 تعیین شده است. 
ب��ه علت مجه��ول المکان بودن متهم و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا متهم 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 در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 4504 

پیشقدم- متصدی امور دفتری شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
2593در خصوص پرونده کالسه 91/164 خواهان کرم سرلک دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک به 
طرفیت امیر تقی زاده اصفهانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه مورخ 91/5/18 
ساعت 16:30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در بهارستان- انتهای خیابان الفت – 
جنب شرکت عمران- مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم متقضی اتخاذ می شود.م الف/6269
مدیر دفتر شعبه 38-شورای حل اختالف منطقه جنوب اصفهان

آگهی حصر وراثت
2591فروغ جانقربان دارای شناس��نامه شماره 693 به شرح دادخواس��ت به کالسه 1713/91 ح 10از 
این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محسن جانقربان 
بشناسنامه 580 در تاریخ 90/10/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم 

منحصر است به دو دختر و یک همسر و پدر و مادر به نامهای ذیل:
1-شایس��ته جانقربان ش.ش 1-071515-127،  2- شمیم جانقربان ش.ش 1-644450-002 ، 3-فروغ 

جانقربان ش.ش 693   4-طلعت کوپائی ش.ش 353     5-فریدون جانقربان ش.ش 701 وال غیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه از متوفی نزد اوباش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دهم دادگاه شورای حل اختالف اصفهان م الف/ 6266
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امام جواد )علیه السالم( :
 چنانچه افراد جاهل س��اکت باش��ند مردم دچ��ار اختالفات و 

تشنّجات نمی شوند.

پول دود کباب

فقیری از کنار دکان کباب فروش��ی می گذش��ت. مرد کباب فروش 
گوشت ها را در سیخ ها کرده و به روی آتش نهاده، باد می زد و بوی 
خوش گوشت سرخ شده در فضا پراکنده شده بود. بیچاره مرد فقیر 
چون گرسنه بود و پولی هم نداشت تا از کباب بخورد، تکه نان خشکی 
را که در توبره داشت خارج کرده و بر روی دود کباب گرفته به دهان 
گذاشت. او به همین ترتیب چند تکه نان خشک خورد و سپس به راه 
افتاد تا از آنجا برود، ولی مرد کباب فروش به س��رعت از دکان خارج 

شده، دست وی را گرفت و گفت:
کجا می روی؟ پول دود کباب را که خ��ورده ای بده! از قضا مردی از 
آنجا می گذشت. جریان را دید و متوجه شد که مرد فقیر با التماس و 
زاری تقاضا می کند او را رها کند، ولی مرد کباب فروش می خواست 
پول دودی را که وی خورده است بگیرد. مرد دلش برای فقیر سوخت 
و جلو رفت به کباب فروش گفت: این مرد را آزاد کن تا برود، من پول 

دود کبابی را که او خورده است می دهم. 
کباب فروش پذیرفت و مرد فقیر را رها ک��رد. مرد پس از رفتن فقیر 
چند س��که از جیبش خارج کرده و در حالی که آنه��ا را یکی پس از 
دیگری به روی زمین می انداخت، به مرد کباب فروش گفت: بیا این 
هم صدای پول دودی که آن مرد خورده، بشمار و تحویل بگیر. مرد 
کباب فروش با حیرت به مرد نگریست و گفت: این چه طرز پول دادن 
اس��ت مرد خدا؟ مرد همان طور که پول ها را بر زمین می انداخت تا 
صدایی از آنها بلند ش��ود، گفت: خوب جان من، کسی که دود کباب 
و بوی آن را بفروشد و بخواهد برای آن پول بگیرد، باید به جای پول، 

صدای آن را بشنود.

برخی گزارش ها مدعی شده اند که ش��رکت اپل در نظر 
دارد یک آی پد کوچک تر را ش��اید با ابعاد هفت اینچی 
برای اوایل س��ال میالدی آینده رونمای��ی کند. رونمایی 
از آی پد هفت اینچی اپل چالش��ی را می��ان کیندل فایر 
آمازون و نکسوز هفت گوگل که اخیر رونمایی شده ایجاد 
خواهد کرد. براساس گمانه زنی های صورت گرفته، صفحه 
نمایش مدل جدید هفت اینچی خواهد بود که با نسخه 
کنونی 9/7 تفاوت قابل توجه��ی دارد. انتظار می رود که 
اپل این محصول جدید را در ماه اکتبر اعالم و در کنار آن 
آی فون جدید را نیز معرفی کن��د، اما بنا به گفته ها بعید 
به نظر می رس��د از آی پد هفت اینچ��ی صفحه نمایش 
 رتینا برخوردار باشد، اما شاید همان تعداد پیکسل های 
آی پد 2 را داشته باشد . تبلت های کوچک تر چون کیندل 
فایر آمازون با فروش چش��مگیری رو ب��ه رو بوده اند که 
این امر تا حدی به استفاده از رس��انه هایی چون کتاب، 
تلویزیون و فیلم که به صورت مستقیم از آمازون خریداری 
می شود ارتباط داشته است. ش��رکت گوگل نیز امیدوار 
 اس��ت که تبلت خود را که با قیم��ت 159 پوندی عرضه 
می کند در بازار با موفقیت رو به رو ش��ود. تبلت گوگل از 
17 ژوئیه وارد بریتانیا می ش��ود، این درحالی اس��ت که 
فروش کیندل فای��ر تاکنون به خارج از آمریکا نرس��یده 
است.کارشناسان با اش��اره به این که در حال حاضر توپ 
در زمین اپل اس��ت، اظهار داش��تند ک��ه ورود محصول 
جدید اپل به بازار، کابوسی برای رقبا خواهد بود. براساس 
 گزارش تلگراف، ب��ه رغم موفقیت قاب��ل مالحظه اپل با 
آی پد، هنوز ب��ازار تبلت فرصت هایی را ب��رای بازیگران 
جدید فراه��م کرده اس��ت. انتظار می رود ک��ه این بازار 
امسال به 66/4 میلیارد دالر برسد. درکنار تبلت های هفت 
اینچی تبلت، مایکروسافت نیز با سیستم عامل ویندوز 8 
که قرار است در ماه اکتبر وارد بازار شود، می تواند حرفی 
برای گفتن داشته باشد. استیوجابز، بنیانگذار شرکت اپل 
از ایده آی پدهای کوچک تر متنفر بود و اظهار داشته بود 
 که این آی پده��ا هیچ موفقتی را در بازار آی تی کس��ب 
 نمی کنند. وی گفته بود ک��ه آی پد کوچک تر پلی میان 
آی پد و آی فن است و مردم هیچ عالقه ای به آن نخواهند 
داشت؛ چرا که به طور طبیعی ممکن است عده ای تصور 
 کنند تبلت هف��ت اینچی 70 درص��د کارایی یک تبلت 

10 اینچی را خواهد داشت.

آی پد هفت اینچی
+18+39

+13+34
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خبر ویژه

ناگهان پایان دست انداز
امروز متأس��فانه با یک خبر بد 

مجید 
بای��د کرکره این س��تون را باال کافی

بکش��یم. اتفاق��ی ک��ه هم��ه 
می دانستیم عاقبت می افتد، اما امیدوار بودیم که یک 
معجزه ای، چیزی آن را به عقب بیندازد، باالخره افتاد. 
توی تمام این مدت ما صبح ها ب��ه امید دیدن او بیدار 
می شدیم، آنقدر با هم بودیم که دیگر مثل یک عضو از 
خانواده ما ش��ده بود. چق��در به او خندیدی��م، چقدر 
دستش انداختیم، اما حاال چی؟! حقیقتا وقتی اختالس 
عظما آمد، نمی دانس��تیم کی آمده، ولی االن که دارد 
می رود تازه فهمیده ایم ک��ه این المصب چی بود! بله، 
متأسفانه خبر رس��یده که امروز آخرین جلسه دادگاه 

اختالس عظما برگزار می شود. 
دیگ��ر همه چیز تمام ش��د، دیگ��ر اخت��الس نداریم! 
البت��ه اگ��ر بخواهی��م ب��ی انصاف��ی نکنی��م، خوب 
اخت��الس ی��ک چندتای��ی داری��م؛ اخت��الس بیمه 
هس��ت، اختالس اس��تانداری تهران هم هس��ت،ولی 
خوب »می��ون آوازه خون ه��ا یکی می ش��ه ناظری، 

 بقی��ه... اِی... می خونن��د«. آخ��ر 100 میلی��ارد، 
200 میلی��ارد هم رقمی اس��ت؟! اص��اًل ارزش گفتن 
 و نوش��تن و خوان��دن را دارد؟ ما آس��یابمان اختالس 
سه هزار میلیاردی خرد کرده، این ها که رقمی نیست. 
لذا من به نمایندگ��ی از طرف جماع��ت طنز نویس و 
طنزخوان از مس��ئوالن محترم تقاض��ا دارم که هر چه 
سریع تر با انجام هماهنگی های الزم و اتخاذ ترتیبات 
مناس��ب و صدور دس��تورات الزم، نس��بت به ابداع یا 
اکتش��اف یک فقره اختالس عظیم الجث��ه دیگر اقدام 
فرمایند. هر چه باشد، ما به دوس��تان اطمینان داریم. 
باالخره دولتی که ش��عارش »ما می توانیم!« اس��ت، 
البد می تواند دیگر! اما برای این که نگویند در این امر 
خطیر ما را تنها گذاش��تند و همکاری ه��ای الزم با ما 
 صورت نگرفت، حقیر شخصا پیشنهاداتی برای کشف 

اختالس های معظم به دوستان ارایه می کنم.
1-بازرس��ی بانک ها. حتم��ا می گویید این هم ش��د 
پیشنهاد مرد حسابی؟! مگر خودش��ان نمی دانند که 
 باید بانک ها را بازرس��ی کرد؟ عرض م��ی کنم که بله،

 نمی دانند. اگر می دانستند که باید بانک ها را بازرسی 
کرد و ای��ن کار را می کردن��د، که اختالس س��ه هزار 
 میلی��ارد تومان نمی ش��د. ت��ا یک میلی��ارد اختالس 

می کردند، قضیه لو می رفت و می رفت پی کارش.
2-گرفتن وثیق��ه در مقاب��ل وام. بله دیگر، دوس��تان 
یادش��ان رفته بود بگیرن��د. اگر گرفت��ه بودند که االن 
انگش��ت به دهان نبودند، می رفتند ام��الک طرف را 

مصادره می کردند.
3-ندادن صد فقره وام به یک نفر. اصوالً وقتی یک نفر 
امروز می آید بانک وام م��ی گیرد، بعد فردا هم می آید 
دوباره وام م��ی گیرد، بعد پس فردا ه��م می آید بانک 
 وام می گیرد، بعد پ��س تر فردا هم می آی��د بانک وام 
می گیرد، یک جای کار ایراد دارد نه؟! به نظر دوستان 
نه! حتما نیاز داشته دیگر! خطاب به این دوستان عرض 

می کنم که چرا عزیز من، ایراد دارد، نده!
این هم از پیشنهادات حقیر. حاال فقط می خواهم کمی 
استراحت کنم و منتظر اختالس عظمای بعدی باشم. 

دوستان مساعدت یادشان نرود.

اختالل ژنتیکی نادر در بدن یک دختر 12 س��اله آمریکایی 
باعث شده است تا او درد را حس نکند.

ای��ن اخت��الل که ب��ه س��ندروم CIPA ش��ناخته ش��ده، 
 باعث می ش��ود تا فرد در س��ن نوزادی و قبل از رس��یدن به 
سه سالگی بر اثر این بیماری از بین برود، اما این دختر تا این 

سن توانسته است به مشکلش غلبه کند.
 »آش��لین بلوکر« اج��ازه نداده ک��ه این اخت��الل ژنتیکی 
زندگی او را تحت تأثی��ر قرار دهد و حتی ب��ا این بیماری به 
دوس��تانش نیز کمک می کن��د. والدین »آش��لین« گفتند: 

زمانی که دخترمان هش��ت ماهه بود، متوجه وجود مشکلی 
در بدن او شدیم. او هنگام گرس��نگی یا در مواقعی که همه 
ن��وزادان گریه می کردند کام��اًل آرام بود، همین باعث ش��د 
تا او را به پزش��ک نش��ان دهیم. پزش��کان پس از معاینه او 
 حتی نتوانستند با تحریک چش��مانش، »آشلین« را به گریه 

بیندازند.
 پزشکان پس از معاینه دقیق تر »آش��لین«، اعالم کردند او 
به سندرومی مبتالست که س��االنه صد نفر در آمریکا به این 

بیماری مبتال می شوند.

 
 این مش��کل »آش��لین« باعث شده اس��ت حتی در مواقعی 
 که او به ط��ور تصادفی به خود آس��یب می رس��اند، متوجه
  این موضوع نش��ود ب��ه همین دلی��ل والدینش انگش��تان

  او را با ن��وار زخم می پوش��انند ت��ا او کمتر به خود آس��یب 
برساند. 

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه دیلی میل، پزشکان با بیان 
این که این بیماری در سیس��تم عصبی فرد تأثیر می گذارد، 
امیدوارند با بررسی های بیشتر بر روی »آشلین« درمانی برای 

این بیماری پیدا کنند.

دختری که درد را حس نمی کند

شورو نشاط فرهنگي – اجتماعي در تابستان اصفهان

آشنايي با برنامه هاي سازمان فرهنگي- تفريحي شهرداري اصفهان 

      34مرکز فرهنگی- هنری میزبان شهروندان 
اصفهان  

موضوع اوقات فراغت و تابس��تان و برنامه ری��زی در این زمینه، همیش��ه دغدغه 
کارشناس��ان امور اجتماعی و خانواده ها بوده است. با شروع فصل تابستان و پایان 
یافتن کالس و درس و امتحان، دوران استراحت و فراغت آغاز شده است. در همین 
راستا س��ازمان فرهنگی - تفریحی ش��هرداری اصفهان در دو معاونت فرهنگی و 
معاونت ورزشی تفریحی برنامه هایی با محتوای علمی،فرهنگی،ورزشی و تفریحی 

تدارک دیده است تا شهروندان، تابستانی پر بار  و شاد داشته باشند. 
مهدی س��لطان آقایی، مدیرفرهنگی هنری س��ازمان در این خص��وص گفت: این 
مدیریت دارای 34مرکز فرهنگی هنری ش��امل: 18مرکز محل��ه محور،11مرکز 
تخصصی فرهنگی و پنج مرکز تخصصی هنری اس��ت که  تابستان امسال با هدف 
 رش��د توانمندی، مهارت، خالقی��ت و افزای��ش ظرفیت های روانی ش��هروندان 

برنامه های متنوعی در این مراکز و در نقاط مختلف شهر برگزار می کند. 
وی اعالم کرد: دو  ط��رح فرهنگ��ی - تفریحی تحت عن��وان رو به دری��ا و کانون 
مادران در 17 مرکز فرهنگی س��ازمان در حال اجراس��ت. طرح رو ب��ه دریا  از 10 
تیرماه تا 20 ش��هریور به ص��ورت دو روز در هفته ویژه دخت��ران مقطع راهنمایی 
اجرا می ش��ود که ش��امل برگزاری کالس با موضوع مهارت های زندگی، بازی و 
خالقیت،نشست های مش��اوره ای و اردوهای درون ش��هری و بازدیدهای علمی 
و نشس��ت های فرهنگی  اس��ت و طرح کانون مادران نیز در مراک��ز محله محور 
وتخصصی با حضوربیش از 4500نفراز بانوان در قالب 20جلس��ه عمومی در مرکز 
و16جلس��ه تخصصی در محل تاالر هن��ر اجرا می گردد. مدی��ر فرهنگی- هنری 
س��ازمان اظهارداش��ت: از دیگر برنامه های ای��ن مدیریت می توان ب��ه برگزاری 
کالس های آموزش��ی، هنری،علمی و کارگاه های علمی، فرهنگی و مشاوره ای 

اشاره کرد که مراکز تخصصی فرهنگی همچون خانه جوان، فرهنگسرای خانواده، 
 فرهنگس��رای رس��انه،خانه کودک و خانه ش��هروند میزب��ان ش��هروندان در این 
زمینه ها هستند. وی یکی از مهم ترین اتفاقات فرهنگی –هنری شهر را برگزاری 

سومین جشنواره تئاتر کمدی اصفهان اعالم کرد.
سلطان آقایی با اش��اره به اس��تقبال هنرمندان از این جش��نواره با ارسال بیش از 
2500اثر نمایشی، اظهار امیدواری کرد که جش��نواره امسال گامی بلند در مسیر 

توسعه فعالیت های هنری طنز شهر اصفهان باشد. 
 

      برای تفریح شهروندان در تابستان برنامه ریزی 
شده است 

مدیر تفریحی سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان با تأکید برلزوم اجرای 
برنامه های تفریحی و شور نش��اط در خانواده گفت: در کشور تاکنون برنامه های 
تفریحی به سمت مشخصی هدایت نشده اند و قطعاً نیاز به برنامه ریزی صحیح دارد.

امیر حس��ین س��توده فر اظهار کرد: مدیریت تفریحی س��ازمان طی هشت سال 
 فعالیت خود در زمینه تفریحات سالم، نخستین نهاد تخصصی در زمینه تفریحات و 
 بازی های س��الم در کش��ور اس��ت و ب��رای تفریح ش��هروندان در طی تابس��تان 

برنامه ریزی های الزم را پیش بینی کرده است. 
وی ادامه داد: ارایه خدمات تفریحی،آموزشی و نهادینه سازی فرهنگ تفریح وشادی 
و ایجاد الگوهای تفریحی سازگار با فرهنگ و ملیت ما و اجرای برنامه های کم هزینه 

و مفرح از اهداف این مدیریت است.
مدیر امور تفریحی س��ازمان تصریح کرد: س��عی برآن داریم با الگو سازی و ایجاد 

فرهنگ صحیح شادی در خانواده ها، این امر را در بین شهروندان نهادینه کنیم.

وی در خصوص برنامه های تفریحی سازمان گفت: مدیریت تفریحی تابستان امسال 
در  س��ه منطقه )پارک ناژوان، باغ فدک، پارک کوهستانی صفه( اقدام به برگزاری 
جشن های شاد و مفرح  ویژه خانواده هاکرده است. ستوده یکی از اهداف برگزاری 
این جش��ن هارا گردهمایی سالم ش��هروندان در فضایی ش��اد عنوان کرد و افزود: 
 این مدیریت در باغ ن��ور برنامه ای باعنوان جنگ نمایش ک��ه برنامه ای تلفیقی از 
نمایش های کمدی، طنز  جنگ ش��اد و برنامه های تفریحی جذاب  است برگزار 
کرده است.  مدیر فرهنگی تفریحی از اجرای بیش از صد برنامه تفریحی خبر داد و 

تصریح کرد: بیش از 25هزارنفراز این برنامه ها  بهرمند می شوند.  
وی در ادامه به  برگزاری کارگاه های دو جلس��ه ای)هنرهای خانگی و مش��اوره و 
تزیینات با مواد بازیافتی(جشن ها و مس��ابقات تفریحی  در باغ های بانوان اشاره 
کرد.این مقام  مس��ئول ادامه داد: جزیره بازی و خانه خالقی��ت از مراکز تخصصی 
 کودک و نوجوان است که در این مراکز شیوه گفتگو با کودک نیز از طریق بازی بیان 
می شود و تمام بازی ها و فعالیت ها این مراکز توسط کارشناسان و مشاوران بررسی 
وتأیید شده است. ستوده اعالم کرد: جزیره بازی هر پنجشنبه بعدازظهر، جشنواره 
بازی های خالق کودک با خانواده را برگزار می کند که  شهروندان می توانند در 

این جشنواره  شرکت کنند. 

      فرصت دانایی در ایام اوقات فراغت 
مدیرامور کتابخانه ها و سالن های مطالعه سازمان از اجرای 75 برنامه متنوع در این 
مدیریت  خبر داد و گفت: هدف از اجرای این برنامه ه��ا ترویج فرهنگ کتابخوانی 
است که در 60 کتابخانه و سالن مطالعه در قالب 27 برنامه ویژه کودکان و 15 برنامه 

ویژه نوجوانان و28برنامه شهری  برای تابستان امسال به اجرا درمی آید.
امیر حسین ماه آورپور ادامه داد: این برنامه ها ش��امل اجرای طرح فرصت دانایی، 
همایش انتخاب رشته، سلسله نشست های تخصصی کودک و کتاب، نشست های 
 حقوقی)کتابخان��ه میرداماد(،  طرح مبادل��ه کتاب در کتابخانه مرکزی مس��ابقه 
یار مهربان، مسابقه بلند خوانی و... است. وی تصریح کرد: طرح فرصت دانایی  برای 
مکان های عمومی از جمله سالن های انتظار مطب پزشکان به صورت سازه های 
طراحی ش��ده که حاوی کتاب های گوناگون و کوتاه است که شهروندان در اوقات 
انتظار به مطالعه آنها بپردازند و برای این طرح چهار هزار جلد کتاب در نظر گرفته 

شده است. 
ماه آور پور ادامه داد: طرح  کتاب، مادر،کودک از جمله طرح های توسعه فرهنگ 
مطالعه است که درآن مادران با دوران قبل از بارداری، مراقبت های دوران بارداری 
ومراقبت های بعداز زایمان از طریق کتاب آش��نا  می ش��وند. عالقه مندان جهت 
ش��رکت در این طرح می توانند به کتابخانه مرکزی،واقع در خیابان باغ گلدس��ته 

مراجعه کرده و بعد از عضویت، از این طرح استفاده کنند.

      تابستانی با تحرک و سالمتی جسم و روح 
 مدیر ورزشی سازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری اصفهان گفت: این مدیریت با 

26 مجموعه ورزشی در حال ارایه خدمات  در سطح شهر اصفهان است.
 مهران انصاری پور با اعالم مطلب فوق افزود: برنامه های این مدیریت  شامل ورزش 
همگانی، از جمله پی��اده روی خانوادگی، کوهنوردی، دوچرخه س��واری، ورزش 
آموزشی، همایش ها، سمینارها و نشست های علمی و ورزشی ویژه عالقه مندان 
در سطح شهر است. مدیر ورزشی سازمان افزود: کالس های ورزشی در کلیه نقاط 

شهری در اکثر رشته ها برای آقایان و بانوان در ردهای سنی مختلف با حضور بیش 
از 400مربی  مجرب و کارآمد و مورد تأیید هیأت های ورزشی برگزار می شود.

  این مقام مسئول ادامه داد: سرلوحه برنامه های مدیریت ورزشی سازمان، همگانی 
کردن ورزش است و در این راس��تا اقدام به برگزاری نشست های سالمت محالت 
با رویکرد آگاهی مردم محالت نس��بت به ورزش و سالمتی روحی و جسمی کرده 
است.  وی افزود: این نشست ها در طول تابستان با اهداف بهبود و شیوه زندگی با 
استفاده از ورزش و فعالیت های س��الم بدنی با عناوین: ورزش در نوجوانی، ورزش 
کلید طالیی رشد، چگونگی افزایش هوش و خالقیت نوجوانان و تغذیه ماه مبارک 

رمضان برای ورزشکاران برگزار می شود.
مدیر ورزشی سازمان فرهنگی-تفریحی بیان داشت: همایش پیاده روی خانوادگی 
صنعت و معدن، پی��اده روی خانوادگی محله وردان ورزش��گاه میثاق، پیاده روی 
 خانوادگی ورزش��گاه گل نرگ��س، پیاده روی بانوان ورزش��گاه میثاق در حاش��یه 
زاینده رود، پیاده روی خانوادگی ورزش��گاه آبش��ار، مس��ابقات بس��کتبال بانوان، 
مسابقات موالی عرشیان شامل مس��ابقات فوتسال در 12 مرکز و با ظرفیت حدود 

600 تیم، در طی سه ماه تابستان برگزار می گردد.
مس��ابقات بدمینتون در رده های نونه��االن و نوجوانان برای دختران و پس��ران، 
مس��ابقات تیراندازی و بس��کتبال خیابانی، مس��ابقات فوتس��ال چمن مصنوعی 
گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مس��ابقات ژیمناستیک برای پس��ران و دختران 
در ورزشگاه های مختلف و مسابقات زمین های خاکی سطح شهر در حوزه های 

مختلف شهر از جمله مسابقات طراحی شده در این مدیریت است.
 وی ادامه داد: م��ا 22 صنعت مکت��وب ورزش را به صورت بروش��ور در قالب ها و 
س��رفصل های مختلف تولید و در طی برنامه های مدیریت ورزشی به شهروندان 
ارایه می دهیم. انصار پور به ارایه خدمات ورزشی به شهروندان از جمله استخرها، 
چمن ها، س��الن های  ورزش��ی ش��هرداری، 62 ایستگاه ورزش��ی صبحگاهی در 
 فضاهای مختلف اش��اره کرد و گفت: روزانه بیش از چهار هزار نفر از شهروندان در 

ایستگاه های ورزش همگانی بامربیان مجرب این مدیریت  ورزش می کنند. 
شایان ذکر است، ش��هروندان گرامی جهت آگاهی بیش��تر از برنامه های سازمان 
فرهنگی -تفریحی ش��هرداری و ش��رکت در ای��ن برنامه ها می توانند با ش��ماره     
2658566 روابط عمومی س��ازمان تماس گرفته و یا به س��ایت اصفهان فرهنگ 

)سایت سازمان فرهنگی - تفریحی شهرداری اصفهان( مراجعه کنند.              

سعی برآن داریم 
با الگو سازی و 
ایجاد فرهنگ 
صحیح شادی 
در خانواده ها، 

این امر را در 
بین شهروندان 

نهادینه کنیم
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