
نگران نباشید، هواسالم است

اصفهان ناتوان در برگزاری
 اجالس عدم تعهد

در پی اعالم ورود گردو غبار به هوای اصفهان 

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:

 در ایران فقط 
در سپاهان بازی می کنم

تمام امید ما اصفهان است

محمدرضا خلعتبري، مهاجم فصل پیش تیم الوصل امارات بحث حضورش 
در استقالل را تقريبا منتفي شده مي داند. خلعتبري مي گويد: آنها اولین 
روزهايي كه مرا مي خواستند پیشنهادي را مطرح كردند كه قرار شد دوباره 

با هم مذاكره كنیم. 

3 با اعالم شدن ش��ايعه پديده گرد و غبار در شهر اصفهان دوباره از 
محافل غیر رسمی، تشويشی در اذهان ايجاد شد كه نگرانی هايی را به وجود 
آورد. زاينده رود برای اطالع از صحت اين موضوع با ساناز جعفری، كارشناس 

هواشناسی در اصفهان به گفتگو پرداخت. 

 بازار موبایل اصفهان 
از واردات محروم مانده است

  اهمیت بازار گوش��ی تلفن هم��راه از آنجايی خود را نش��ان 
می دهد كه تقريباً 50 میلیون ايرانی روزانه گوش��ی هايی را 
در دست می گیرند كه بیشتر آنها از اين بازار تأمین می شود.

گردش مالی يک ماهه بازار گوشی تلفن همراه به اين صورت 
است كه اگر نیاز ماهانه كاربران موبايل را ۸00هزار دستگاه 
گوشی با میانگین قیمت ۱50هزار تومان فرض كنیم، رقمی 

حدود ۱۲0 میلیارد تومان است...

س: جام جم[
]عك

ماجرای رنجر و متهم سه زنه

 4 تریلیون گشایش غیرقانونی در بانک ملی

5

نمايندگی وزارت امور خارجه از آذرماه سال ۸۸ در اصفهان داير و همزمان 
با سفر س��وم هیأت دولت به اصفهان، با حضور منوچهر متکی وزير امور 
خارجه وقت افتتاح ش��د. اين دوازدهمین دفتر نمايندگ��ی وزارت امور 
خارجه در كشور بود كه به واسطه سیاست دولت در ايجاد مراكز نمايندگی 
برای حوزه های فعال سیاس��ت خارجی ش��روع به كار كرد. سرپرستی 
دفتر نمايندگی وزارت امور خارجه اصفهان روز گذشته قبل از برگزاری 
 چهارمین جلس��ه ايران و عمان، به منظور تعیین مرزه��ای دريايی اين 
دو كشور كه در اصفهان برگزار می شد، نشستی خبری با موضوع سطح 

فعالیت های دفتر نمايندگی امور خارجه در اصفهان برگزار كرد. در اين 
نشست حسن نوريان، ريیس دفتر نمايندگی وزارت امور خارجه در اصفهان 
با محور قرار دادن چهارمین نشست مشترک ايران و پادشاهی عمان برای 
مشخص ش��دن مرزهای آبی مشترک اين دو كش��ور، گفت: در سومین 
نشست مشترک اين دو كشور به میزبانی پادشاهی عمان، قرار بر اين شد تا 
چهارمین نشست جايی غیر از تهران برگزار شود و اصفهان سريعا آمادگی 

خود را برای میزبانی اين نشست اعالم كرد.
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چهاردهمین دادگاه فساد مالی روز گذشته  درحالی برگزار شد كه قرار بود به اتهامات هفت 
 متهم جديد رسیدگی شود، اما به دلیل طوالنی ش��دن اعترافات و دفاعیات وكالی مدافع 
به پرونده سه متهم رسیدگی شد. به گزارش مهر، چهاردهمین جلسه رسیدگی به پرونده 
فساد بزرگ مالی ساعت 9:۱5 روز يکشنبه  به رياست قاضی ناصر سراج و حضور هفت متهم 
 جديد در حالی آغاز شد كه تنها به پرونده سه متهم رس��یدگی شد. نخستین متهم »ن«،

مديرعامل شركت فوالد ايران بود كه با اين كه دفاعیات آخر خود را انجام داده بود، به دلیل 
نامه ای كه به قاضی نوشته و می خواست اطالعات جديدی بدهد، دوباره به جايگاه فراخوانده 

شد.

این بچه ها حتی 10 کیلو کشمش را نمی توانستند بفروشند
مدير عامل س��ابق ش��ركت فوالد ايران گفت: وكیل مه آفريد در جلس��ات قبلی به صورت 
حرفه ای نمی گذاشت متهمان افش��اگری كنند. اين 60 میلیاردی كه در پرونده من است، 
بابت سودی است كه در سه سال كار با خسروی به حساب واريز شده است. آقای خسروی 
ماهی يک میلیون به بچه ۱7 ساله می داده تا از آن دسته چک های امضاء شده بگیرد و ما 
ناخواسته همگی وارد اين قصه شديم. مگر می شود اين بچه ها كه حتی ۱0 كیلو كشمش 
را نمی توانستند بفروشند ده ها تن فوالد ضايعات جابه جا كنند؟  او سر ما را كاله گذاشت. 
دو برابر گروه قیمت ملی ال سی باز كرد و ما چون می ديديم كه با افراد خاص و نمايندگان 
مجلس ارتباط داشت به او اعتماد كرديم، ولی مه آفريد حتی يک عذرخواهی هم نکرد. پس 
از اظهارات »ن«، قاضی، »م - ش« مديرعامل سابق شركت حمايت بازنشستگی فوالد ايران 
را به جايگاه فراخواند و خطاب به متهم گفت: شما متهم به تحصیل مال نامشروع، پولشويی و 
خريد اوراق مشاركت و سکه و خانه برای گمراه كردن بوديد؛ از خود دفاع كنید. متهم گفت: 

من اين اتهامات را قبول ندارم. 
اين صندوق ۸0 هزار سهامدار دارد و 40 شركت زيرمجموعه خودش را تأمین می كند. وقتی 
من مدير شدم، آقای»ن« مدير عامل خدمات فوالد بودند و سوابقی مانند برادر شهید بودن و 
مسئولیت امنیتی و اطالعاتی هم داشتند، ولی من تنها سهامدار بودم و فاكتورها و ال سی ها 
به من ربطی نداشت؛ چون عضو هیأت مديره نبودم. همه چیز خوب بود تا اين كه من مردادماه 
سال گذشته قبل از دستگیری ها متوجه شدم كه در شركت خدمات عمومی مشکلی است. 
با آقای »ن« و هیأت مديره تماس گرفتم و گفتم گزارش بدهید. آنها نامه نوشتند و گزارش 
دادند و گفتند 57 میلیارد تومان از بانک صادرات طلب دارند. من دستور دادم سريعا شکايت 

كنید و بعد از چند روز تعلل در شعبه شش دادسرای ونک شکايت مطرح شد.

به من می گویند مصطفی رنجر و از تو کاری بر نمی آید
»م - ش« ادامه داد: بعد از آن »ن« را در اهواز خواس��تند و گفت مش��کل حل ش��ده، ولی 
 بعد بازداش��ت ش��د و من گفتم بايد س��ريعا يک مدير عامل جايگزين كنیم. وقتی به ثبت 
ش��ركت ها رفتیم، ديديم حق تغییر مدير عامل نداريم. آقای »ن« بعد از ۱۲ روز آزاد ش��د 
و گفت با قرار ۲00 میلیونی آزاد ش��دم. ب��ه من گفت اگر من را برداری، يعنی من مش��کل 
 دارم. به من می گويند مصطفی رنجر و از تو كاری بر نمی آيد. اگر گیر بیفتم همه را با خود 
می برم. در آن ايام نصیری، وكیل شركت را مجبور كرد تا ش��کايت از بانک صادرات را پس 
بگیرد، ولی بعد دوباره دستگیر و بعد از چند وقت دوباره آزاد شد. مدير عامل صندوق حمايت 
بازنشس��تگی فوالد ايران در ادامه دفاعیات خود گفت: ۲۸ دی ماه 90، من احضار ش��دم و 
منزل من تفتیش شد. وقتی خدمت بازپرس رفتم، فهمیدم در همان روز آقای »ن« علیه من 
حرف زده و بازپرس از من سؤال كرد آقای »ن« به شما پول داده است؟ و من گفتم خیر. انگار 
او بازی آی دزد آی دزد را تکرار می كرد و مثل ريگ به خدا و پیغمبر قس��م می خورد، ولی 
من گفتم پولی نگرفتم و بعد بازداشت شدم. بعد از چند روز گفتم برويد حساب های بانکی 
خودم و بستگانم را چک كنید كه موافقت نکردند. گفتم كل اموالم را وثیقه می گذارم، آزادم 
كنید؛ گفتند تا اعتراف نکنید همین جا می مانید و من را به جايی رساندند كه ملکی را كه 
به اندازه همان مبلغ بود در اعترافاتم نوش��تم. پول را گرفته و خانه و سکه خريدم تا بتوانم از 

زندان خالص شوم. چون از »ن« می ترسیدم كه نکند باز هم علیه من توطئه بکند؛ زيرا اين 
آقا سابقه بازجويی هم داشته است. بعد از اظهارات متهم، وكیل متهم در دفاع از موكلش گفت: 
بر اساس قانون و فتوای رهبری اظهارات يک متهم علیه متهم ديگر ارزش ندارد و شما هم 
مدركی نداريد و اظهارات آقای»ن« هم تناقض دارد و اين ها تنها به دلیل سبک كردن جرم 

و خصومت شخصی با موكل من بوده است. 

درخواست اشد مجازات برای متهم
 پس از آن آقای »ن« در جايگاه قرار گرفت و گفت: از صحبت های آقای »ش« متأس��فم. او 
 می گويد پول نگرفتم و در جريان امور نبودم. همچنین گفته اس��ت من در اهواز دس��تگیر 
ش��ده ام، در حالی كه وقتی خسروی دستگیر شد، نامه ش��کايت را خودمان تنظیم كرديم 
و به اهواز برديم. بنده به وی س��ه میلیارد و ۲00 میلیون تومان پ��ول دادم، نه يک میلیارد 
و ۲00 میلیون. او دروغ می گويد؛ ما با هم رفیق بوديم و مبل��غ را در دفترش به او دادم و به 
خدا واگذارش می كنم. در اين میان نماينده دادس��تان در جايگاه قرار گرفت و گفت: هیچ 
متهمی تحت فشار و ش��کنجه نبوده و كس��ی هم متهم را تهديد نکرده است. آقای »ش« 
 می گويد از آقای »ن« می ترس��یدم، واال ايش��ان جثه بزرگی ندارند! در ضمن متهم اظهار 

می كند من يک میلیارد و ۲00 میلیون تومان پول گرفته ام.
 جناب آقای »ش« شما وقتی كه با وثیقه آزاد شديد، تحت فشار نبوديد. در ضمن در بازرسی 
كه از خانه همسر دوم شما انجام داديم، اوراق مشاركت ارزی، نفت و گاز به مبلغ ۱50 هزار 
يورو، سهام شركت بیمه اعتماد، اوراق مش��اركت بانک ملی به ارزش 400 میلیون تومان، 
فیش خريد سکه طال به ارزش يک میلیارد و 300 میلیون تومان، مالکیت60 درصد شركت 
انديشه، سهام شركت آب نگار، كاراسازان، يک خودرو زانتیا و سه آپارتمان كه يکی از آنها يک 
میلیارد و ۲00 میلیون تومان ارزش داشت، پیدا كرديم. متهم  ذره ای متنبه نشده و از شما 

درخواست اشد مجازات را دارم. 
پس از اظهارات نجفی، نماينده دادس��تان،  »ش« دوباره در جايگاه قرار گرفت و در آخرين 
 دفاعیات خ��ود گفت: اوال بنده نگفتم ش��کنجه ش��دم، دوم اين كه اوراق مش��اركت ارزی 
 50 هزار يورو بوده، ن��ه ۱50 هزار يورو، اوراق مش��اركت بانک ملی را ه��م نمی دانم از كجا 
 آورده اي��د، ثابت كنید؟ س��وم اين كه من در40 ش��ركت عضو هیأت مديره نیس��تم و اين 
40 شركت زيرمجموعه من بوده است؛ هرچند كه در بخشی از اين شركت ها سهام دارم. در 

اين موقع نماينده دادستان مداركی را به دادگاه ارايه كرد.

متهم بعداز دستگیری مه آفرید بازهم ال سی امضاء کرده است
 نماينده دادس��تان در جايگاه قرار گرفت و گفت: متهم می گويد من فقط دو فقره ال سی 
امضاء كرده ام، در حالی كه در اعترافاتش آمده اس��ت كه بعد از اين كه مه آفريد دس��تگیر 
 شد، باز هم ال سی امضاء می كرده است. او آگاه بوده كه هیچ كااليی در اين میان داد و ستد 
نمی شده است.  بعد از اين متهم، نوبت به پرونده »ع. الف« حسابدار شركت خدمات عمومی 
 فوالد رس��ید كه قاضی گفت: ش��ما متهم به معاونت در اخالل در نظام اقتص��ادی و امضاء 
پیش فاكتورهای صوری هستید كه متهم در دفاع از خود گفت: من اين اتهامات را قبول ندارم. 
تمام كارهای شركت با تصويب هیأت مديره و توسط آقای »ن« به عنوان مديرعامل انجام 
می ش��ده و به دلیل عدم حضور آقای »ن« تصمیم بر اين شد كه من وكالت كاری ايشان را 
بپذيرم و زير اسناد را امضاء كنم؛ چون تمامی موارد به تأيید هیأت مديره می رسید، مشکل 
 قانونی نداش��تم و كارم را دقیق ثبت می كردم و حتی در پرداخت مالیات دقیق بودم كه تا 
سه سال يکی از بهترين مالیات دهندگان بوديم. وظیفه من ديدن بار نبود و علمی به اين صوری 
بودن نداشتم؛ زيرا شکل كار درست بود. آقای قاضی من با مديريت گروه ملی در تماس نبوده 
و معاونت نداشتم و يک حسابدار مرده شور بودم و شرافتمندانه كار كردم.  وكیل متهم هم در 
جايگاه قرار گرفت و گفت: در متن كیفرخواست نیامده كه آقای »ن« به موكل من پول بدهد، 
چه برسد به پولشويی. موكل من هیچ گونه منفعتی نداشته و انتصاب اين اتهامات شرعی و 

قانونی نیست. كجای قانون اخالل در نظام اقتصادی با وضعیت موكل من انطباق دارد؟
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سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شاهین شهر به استناد مصوبه هیئت مدیره 
مورخ 91/02/17 در نظر دارد یک واحد کیوس��ک مواد غذایی را به مس��احت 7/5 
مترمربع واق��ع در جایگاه CNG پردی��س را برای مدت یک س��ال از طریق مزایده 

عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اوراق مزایده به امور مالی س��ازمان تاکس��یرانی 
شاهین شهر مراجعه و تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه مورخ 91/05/01 نسبت به 

تحویل پاکت ها به دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.

هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد. 

آگهی مزایده عمومی )نوبت اول(

علیرضا نصیری- مدیرعامل سازمان

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

WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000
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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

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

حجت االس��ام والمس��لمین رضا اس��کندری در جمع دانشجویان 
پنجمی��ن اردوی زیارتی راهیان کرب��ا گفت: اس��تکبار جهانی به 
سرکردگی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی برای مقابله با اسام 
و انقاب اسامی طرحی را در قالب سه س��ناریو طراحی کرده و به 

دنبال عملیاتی کردن آن هستند. 
وی افزود: تفرقه بین ش��یعیان ع��راق، تفرقه بین ش��یعیان ایران و 
عراق و تفرقه بین ش��یعیان و اهل تس��نن س��ه راهبردی است که 
اس��تکبار جهانی برای مقابله با اس��ام طراحی کرده است. مسئول 
بعثه رهب��ر معظم انقاب در عراق خاطرنش��ان کرد: بر مس��لمانان 
 واجب اس��ت تا با اتح��اد و وحدت کلمه ب��ه مقابله با این دسیس��ه 

دشمنان برخیزند.

دعوت احمدی نژاد از شاه اردن
حس��ین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه 
 جمهوری اس��امی ایران ب��ه منظور تس��لیم پیام دع��وت محمود 
احمدی نژاد، رییس جمهور به ش��اه اردن جهت شرکت در اجاس 
س��ران عدم تعهد، عازم امان پایتخت این کش��ور ش��د. معاون وزیر 
خارجه در این س��فر پیرامون موضوع��ات مورد عاق��ه دوجانبه و 

تحوالت خاورمیانه رایزنی خواهد کرد.

 غرب ناگزیر به پذیرفتن 
ایران هسته ای است

سردبیر روزنامه لیتونی ضمن نکوهش آمریکا و غرب به جهت اتخاذ 
سیاست های دوگانه، گفت که غرب و عوامل خبری اش برای منحرف 
ساختن جهانیان از صدها کاهک هس��ته ای رژیم صهیونیستی در 
منطقه خاورمیانه، به زعم خود برنامه دس��تیابی ایران به تکنولوژی 
هسته ای را تهدیدی برای جامعه جهانی توصیف کرده اند و به تهدید 
و تحریم ایران پرداختند، اما وقتی آمریکا، اسرائیل، روسیه و پاکستان 

و... می توانند از این انرژی بهره مند باشند چرا ایران نباشد؟
 وی تصریح کرد که با به کارگیری یک سیاس��ت جامع و نامتناقض 
در خصوص مسأله هسته ای است که می توان امنیت جامعه جهانی 

را تأمین کرد.

 اعالم انصراف جاللی 
برای ریاست بر فراکسیون والیت

کاظم جالی با اشاره به بحث ریاست فراکسیون اصولگرایان رهروان 
والیت گف��ت: من ترجیح می دهم که ش��خص دیگری مس��ئولیت 
ریاست فراکسیون را بر عهده بگیرد و من نیز در حد توان خود به آنان 
کمک خواهم کرد. وی افزود: البته باید منتظر ماند تا شورای مرکزی 
فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت در جلسه بعدی خود که بعد 
از تعطیات مجلس برگزار می ش��ود، چه تصمیمی را برای ریاست 

فراکسیون خواهد گرفت.

تغییر استانداران 
ربطی به مصالح شخصی ندارد

محمدنجار، وزیر کشور یکی از کارش��کنی های اخیر دشمنان نظام 
را افزایش تحریم ها اعام کرد و گفت: دش��منان به خیال خام خود 
تحریم ها را حربه ای برای متوقف کردن روند پیش��رفت کشور تلقی 
می کنند، در حالی که مردم ایران تمامی این تهدیدات را به فرصتی 

برای شکوفایی و رشد بیشتر تبدیل می کنند. 
وی در ادامه در مورد تغییر اس��تانداران در برخی استان های کشور 
اظهار داشت: عزل و نصب های صورت گرفته بر اساس مصالح نظام و 
ملت بوده و مصالح شخصی در آن دخالت ندارد. محمدنجار تصریح 
کرد: این موضوع تنها مربوط به خراس��ان ش��مالی نب��وده، بلکه در 

برنامه های بعدی دولت نیز صادق خواهد بود.

 اصولگرایان مجلس 
با هم متحد شوند

نجابت، نماینده تهران گفت: فراکسیون اصولگرایان طرح ها و لوایح 
مهم را مورد بررسی قرار خواهد داد و نقشی فعال در مجلس نهم بازی 
می کند. وی افزود: ترمیم انشقاق جریان اصولگرا که در مجلس نهم 
ایجاد شده، به نفع کشور و کل جریان اصولگراست. عضو فراکسیون 
اصولگرایان تصریح کرد: در صورتی که بزرگان این دو فراکس��یون 
ظرفیت و بلوغ سیاس��ی و شرح صدر الزم را داش��ته باشندکه برای 
 منافع مجلس و کل کش��ور با تش��کیل فراکس��یونی جامع موافقت 
 کنن��د، م��ی توانن��د در زی��ر مجموع��ه ای��ن فراکس��یون واح��د 

فراکسیون های دیگری را ایجاد کنند.

      ادامه از صفحه  یک: به گفته وی، 
داوود 
شیخ جبلی

 خالد بن هال بن س��عود البوس��عیدی 
قائم مق��ام وزیر کش��ور عم��ان و دکتر 
جهانگیری معاون حقوقی وزارت امور خارجه از مقام های ارش��د 

برگزاری این نشست هستند.
نشس�ت عمان، نقطه ش�روع برای جلس�ات بین 

المللی
رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان همچنین 
تصریح کرد: برگزاری جلس��ه مذکور می توان��د برای اصفهان 
در برپایی نشس��ت ها و همایش های بین المللی نقطه شروع 
خوبی باش��د. وی بخش دیگر صحبت های خود را به اجاس 
س��ران کش��ورهای عدم تعهد اختصاص داد و متذکر شد: بنا 
بر تصمیمات گرفته ش��ده در تهران، قرار بر این شد تا اجاس 
سران کشورهای عدم تعهد در هفته اول شهریور ماه در تهران 

برگزار شود و این مسئولیت از اصفهان ساقط شد.  
 ناتوانایی اصفه�ان، دلیل برگ�زاری اجالس عدم 

تعهد در تهران
نوریان دلی��ل این تصمی��م را ناتوانای��ی اصفه��ان در فراهم 
 کردن زیرس��اخت ها از نگاه مسئوالن دانس��ت و گفت: نبود 
زیرس��اخت های مناس��ب از جمله مراکز اقام��ت و برگزاری 

جلسات، همچنین نداشتن توسعه موازی در امکانات رفاهی، 
سبب ش��د تا همایش اجاس به تهران منتقل شود، ولی قابل 
ذکر است که مجموعه ای از موانع باعث شد تا بتوانیم میزبانی 
ای��ن جلس��ات را در اصفهان داش��ته باش��یم. وی در تکمیل 
سخنانش افزود: درصدد هستیم تا شرایطی را فراهم سازیم که 
تعدادی از هیأت های خارجی که وارد تهران می ش��وند برای 

بازدید از مراکز تفریحی و گردشگری اصفهان دیدن کنند.
پروازهای خارجی، مشکل اصلی بخش گردشگری

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه اصفهان مش��کات 
گردش��گری اصفهان را به نداش��تن خطوط پ��رواز کافی در 
اصفهان مربوط دانست و در این رابطه افزود: یکی از مشکاتی 
که اصفهان را در بحث گردشگرخارجی مورد ضعف قرار داده، 
نبود خطوط هوایی مناسب در اصفهان برای پروازهای خارجی 
 اس��ت که بعضا از ورود تعداد زیادی از گردشگران جلوگیری 

می کند.
 وی اصفه��ان را دارای ظرفیت های مس��تعد ب��رای برگزاری 
اجاس های بین المللی معرفی کرد و اظهار داش��ت: فکر می 
کنم که اصفهان این قابلیت را دارد که مرکز برگزاری اجاس 
های بین المللی باش��د. برای محقق ش��دن ای��ن موضوع در 
پیشنهادی به شهرداری، خواستار تغییر نام سالن های اجاس 

سران به مرکز برگزاری همایش های بین المللی شدیم.
هفته فرهنگی دوبلین در سکوت خبری ماند

عضو وزارت امور خارجه در بخ��ش دیگر صحبت های خود به 
 گایه از ش��هرداری پرداخت و در رابطه با برگزاری هفته های

فرهنگی ش��هرهای خواهرخوان��ده افزود: یکی از مناس��بات 
فرهنگی که با همکاری دفتر امور خارجه، استانداری، میراث 
فرهنگی و ش��هرداری برگزار می ش��ود، هفته های فرهنگی 
در ش��هرهای خواهر خوانده اصفهان اس��ت، ولی نکته ای که 
 در این میان مش��هود است، س��کوت رس��انه ای در برگزاری 

هفته های فرهنگی در کشورهای مختلف است.
 نمونه ب��ارز این صحبت را م��ی توان هفته فرهنگی در ش��هر 
دوبلین کشور ایرلند دانس��ت که با توجه به مناسبات سیاسی 
در اتحادیه اروپا که بعضا ارتب��اط با ایران را ممنوع اعام کرده 
بود، این مراسم در آن کشور که عضوی از اتحادیه اروپاست با 
شکوه برگزار شد، ولی به دلیل عدم اطاع رسانی مناسب، در 
سکوت خبری ماند و آن طور که باید نتوانستند به آن بپردازند.

اصفهان با جایگاه بین المللی خود فاصله دارد 
حس��ن نوریان با اذعان بر این که اصفهان نتوانسته به جایگاه 
خود در بعد بین المللی دس��ت یابد، اف��زود: اصفهان با توجه 
به ظرفی��ت هایی ک��ه در بعدهای فرهنگ��ی و اجتماعی دارد 
نتوانس��ته در جایگاه اصلی که به واقع در شان این شهر است 

دست پیدا کند. 
وی با تأکید بر این موض��وع که نمایندگی ه��ای وزارت امور 
خارج��ه در ش��هرهای مختلف هرک��دام دارای ح��وزه هدف 
هس��تند، گفت: هرکدام از نمایندگی های وزارت امور خارجه 
در شهرهای مختلف دارای حوزه و هدف خاصی هستند و طبق 
آن پیش می روند، ولی اصفهان دارای چارت مشخصی نیست 

و فعالیت ها در این حوزه به صورت پراکنده انجام می شود.
دوسال است طرح من خاک می خورد

رییس دفت��ر سرپرس��تی وزارت امور خارج��ه در اصفهان به 
تدوین طرحی برای ایجاد روابط خارجی در اصفهان توس��ط 
این نمایندگی اش��اره کرد و گفت: دو س��ال گذش��ته شخصا 
طرحی برای ایجاد ش��ورای روابط خارجی در استان اصفهان 
متش��کل از کمیته ای ب��رای تصمیم گیری آم��اده کردم که 
 با استقبال اس��تاندار روبه رو ش��د، ولی متأس��فانه با گذشت 
دو سال از این موضوع و ارجاع آن به معاونت سیاسی- امنیتی 
 اس��تاندار، تا به این لحظه هنوز جوابی در مورد طرح دریافت

 نکرده ام.

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در اصفهان:

اصفهان ناتوان در برگزاری اجالس عدم تعهد

تالش برای ایجاد حزب 
فراگیر  اصولگرایان

شورش ۷۸ با فتنه۸۸ 
در یک راستا بود

عضو شورای مرکزی جامعه اسامی مهندسین با اشاره به جذب پیروان سابق 
احزاب اصاح طلب در حزب فراگیر جامعه اسامی مهندسین، گفت: تاش 
داریم حداقل حدود80 تا 90 درصد از اصولگرایان را در این حزب جمع کنیم 
تا با گردآوردن درصد باالیی از اصولگرایان، حزب موفقی ایجاد کنیم. بهادر 
ولی زاده  در مورد حزب فراگیر جامعه اس��امی مهندسین، افزود: تشکیل 
 حزب فراگیر از کنگره هش��تم تصویب ش��ده بود و گروه های کارشناسی

 10 نفره برای بررس��ی این موضوع ش��کل گرف��ت، اما به دلی��ل برخورد با 
فتنه 88 تشکیل حزب فراگیر به تعویق افتاد. 

وی ادامه داد: با آرام شدن فضای سیاسی جامعه اعضای جامعه مهندسین 
دوباره به فکر تشکیل حزب فراگیر افتادند.

آیت اهلل احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری درباره تشابهات فتنه 
18تیر و اتفاقات رخ داده پس از انتخابات س��ال 88، گفت: ش��ورش کور 
18تیر 78 و فتنه10 سال بعد از آن، یعنی سال 88 یک ماهیت دارد و آن 
این است که هر دو جریان والیت س��تیزی را محور اصلی خود قرار داده 
بودند و در پی آن بودند که با ستیز با والیت نظام اسامی، هویت خود را 

از دست بدهد. 
وی افزود: در فتنه سال 78 آمریکا با تمام قدرت رسانه ای و غیر رسانه ای 
وارد عمل شد و از شورشیان حمایت کرد، به طوری که وزیر خارجه وقت 
آمریکا بارها حمایت خود را به صورت رسمی از فتنه سال 78 اعام کرده 

است که این موضوع را در فتنه 88 نیز شاهدیم.

انتخابات لیبی یک دستاورد 
بی نظیر است

به نقل از الجزیره، ایان مارتن گفت ک��ه انتخابات لیبی 
یک دستاورد بی نظیر است و هیأت س��ازمان ملل هیچ 
ش��کوائیه ای در خصوص مس��ائل فنی مرب��وط به روند 
برگزاری انتخابات دریافت نکرده است. در همین راستا، 
ناظران اتحادیه اروپا و مرکز آمریکای��ی کارتر نیز اعام 
کردند که ش��یوه مدیری��ت انتخاب��ات در لیبی موجب 
ش��گفتی آنها شده اس��ت. الکس��اندر گراو المبسدورو، 
نمایند آلمانی که ریاست هیأت ناظران اروپایی متشکل 
از 21 نف��ر را بر عه��ده دارد، انتخابات لیب��ی را یک روز 
تاریخی برای لیبیایی ها دانس��ت و اف��زود که حوزه های 
اخذ رأی که هیأت اروپایی از آن بازدید کرده اند بس��یار 
منظم و برگزاری انتخابات در آن بر اس��اس قانون بوده و 
رأی دهندگان نیز کامًا با نظم بودند و سراس��ر کش��ور 
آکنده از ش��ادی اس��ت. مرکز کارتر نیز 32 ناظر را برای 

نظارت در سراسر لیبی مستقر کرده است.

عربستان،  نخستین ایستگاه 
خارجی مرسی

محمد مرسی چهارشنبه آتی در اولین دیدار خارجی خود از 
زمان انتخاب به عنوان رییس جمهور مصر، عازم عربس��تان 
می شود. احمد القطان، سفیر عربستان در قاهره ضمن اعام 
این مطلب، پس از دیدارش با محمد مرسی در  نهاد ریاست 
جمهوری در منطق��ه مصر الجدیده گف��ت: ملک عبداهلل از 
مرسی برای دیدار از عربستان دعوت به عمل آورده است. وی 
افزود: این دیدار در راستای حمایت از روابط دو جانبه و روابط 
میان دو کشور گسترده تر از روابط اقتصادی است. اعام سفر 
مرسی به عربستان در حالی است که پیش تر برخی رسانه ها 

از ممنوع الخروج بودن وی خبر داده بودند.

 اعتراف عنان به نقش ایران 
در بحران سوریه

کوفی عنان با تأکید مجدد بر جایگاه جمهوری اسامی ایران 
در منطقه تأکید ک��رد: ایران باید بخش��ی از راه حل بحران 
سوریه باشد. نماینده ویژه سازمان ملل متحد در مسأله سوریه 
با اعتراف مجدد به نقش تأثیرگذار جمهوری اسامی ایران در 
حل مشکات منطقه ای تأکید کرد که باید توجه بیشتری به 

نقش ایران برای حل بحران سوریه داشت.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقاب 
اس��امی گفت: واکنش و عکس العمل برخی از مقامات 
آمریکای��ی، رژیم صهیونیس��تی و کش��ورهای اروپایی 
نسبت به رزمایش پیامبر اعظم 7 نشان دهنده موفقیت 
این رزمایش اس��ت. س��ردار یداهلل جوانی افزود: اگر این 
رزمایش قادر نبود اقتدار نظام اس��امی و قدرت دفاعی 
آن را به نمایش بگذارد، شاهد چنین بازتاب هایی نبودیم.

وی اضافه کرد: برخی مقامات آمریکایی و صهیونیستی 
از قدرت موشکی جمهوری اسامی اظهار نگرانی کردند 
و این تحلیل را دارند که با این روند، جمهوری اس��امی 
ایران به یک قدرت برتر موش��کی دست می یابد و باید با 
این پیش��رفت ها مقابله کرد. نکته مهم در بحث نمایش 
اقتدار نظام اس��امی و قدرت دفاعی جمهوری اسامی، 
این است که قبل از آن که برای جنگ باشد، برای فراهم 
کردن بس��ترهای صلح و امنیت اس��ت. جوان��ی با بیان 
این که دشمنان اگر احس��اس کنند جمهوری اسامی 
ایران ضعیف است و قادر به دفاع نیست، مرتکب اشتباه 
محاسباتی می شوند و ممکن اس��ت این اشتباه آغازگر 
یک جنگ باشد. وی گفت: رزمایش های سپاه این پیام را 

دارند که جمهوری اسامی قادر است از خود دفاع کند.

معاون کنس��ولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه 
کشورمان در پاسخ به سؤالی در ارتباط با اظهارات سخنگوی 
دادس��تانی فرانکفورت ضم��ن رد اته��ام وارده علیه عضو 
سرکنسولگری جمهوری اسامی ایران در فرانکفورت گفت: 
حرکت هماهنگ منافقین و نش��ریه زرد بیل��د در طراحی، 
اجرا و دامن زدن به این س��ناریوی ساختگی بار دیگر نشان 
از همسویی آنها در طراحی دسیسه و توطئه علیه جمهوری 
اس��امی ایران دارد. وی همچنین تأکید ک��رد: با توجه به 
لطمات وارده به عضو سرکنسولگری کشورمان در فرانکفورت 
در اثر برخورد ناشایست پلیس آلمان، احقاق حقوق نامبرده 
همچنان در دستور کار وزارت امور خارجه قرار دارد و با قوت 
دنبال می شود. الزم به ذکر اس��ت که دو خبرنگار روزنامه 
بیلد آلمان در س��ال 1389 با روادید توریستی و به صورت 
غیر قانونی در سفر به تبریز مبادرت به اقدامات غیر قانونی 
کرده بودند که به دلیل ارتکاب این جرم، دس��تگیر و روانه 
زندان شدند. این نشریه در سال های اخیر همواره نسبت به 
جمهوری اسامی ایران راه خصومت و کینه توزی را در پیش 
گرفته است. این روزنامه در گذشته نیز مطالبی کامًا کذب 
و خاف واقع علیه کش��ورمان از جمله ادعای »برنامه ریزی 
ایران برای حمله به تأسیس��ات نظامی آمریکا در آلمان« را 

منتشر کرده بود.

رحیمی ایران را هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان دانس��ت 
و با اش��اره به این که در جنگ تحمیلی هزار میلیارد دالر 
به ایران ضرر رس��اندند، گفت: امروز ساخت هواپیماهای 
 ب��دون سرنش��ین در ایران را م��ی توان یک کار دس��تی 
دست چندم در تش��کیات صنعت دفاعی ایران دانست. 
وی با بیان این مطلب که در جریان تحریم ها کشورها به 
ایران مخفیانه پیغام می فرستند که از سخنانشان به دلیل 
 فشار کشورهای غربی رنجیده نش��ویم، افزود: هم اکنون 
3/5 میلیون دانش��جو در ایران داریم ک��ه اگر 10 درصد 
آنها به س��مت فناوری و ابت��کارات پیش بروند، کش��ور 
توس��عه بزرگی خواهد داش��ت. رحیمی تحریم ها را یک 
جنگ ناجوانمردانه و ظالمانه دانس��ت و اظهار کرد: آنها 
به هواپیماهای ما س��وخت نمی دهند و می گویند ایران 
به دنبال ساخت ساح بمب هسته ای است، در حالی که 
وقتی رهبر انقاب س��اخت بمب را حرام اعام می کنند، 

دیگر کار تمام است. 
وی با اشاره به بس��یاری از پیشرفت های چشمگیر کشور 
که هنوز اعام نشده، تصریح کرد: ما به کنیا چهار میلیون 
تن نفت فروختیم، ولی آنها گفتن��د قرارداد را با ایران لغو 
می کنند. حاال ببینند آیا می توانند در مقابل عدم خرید 

نفت ایران مقابله کنند یا خیر؟

رییس مرکز سیاس��ی حزب مؤتلفه اس��امی ب��ا بیان 
این که الزم اس��ت ب��رای انتخاب��ات92 خان��ه احزاب 
س��اماندهی و مرامنامه و منش��ور آن احیا ش��ود، گفت: 
اضاع رقابت انتخاباتی گسترده ش��ده اند و دیگر شاهد 
انتخاب��ات دو قطب��ی نخواهیم بود.کاظ��م انبارلویی در 
مورد تع��دد کاندیداه��ای انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اظهار داشت: کثرت کاندیداها از نهمین دوره انتخابات 
 ریاس��ت جمهوری آغاز ش��د که در آن انتخابات رقابت 
چند ضلعی را تجربه کردیم. رییس مرکز سیاسی حزب 
مؤتلفه اس��امی با تأکید برآن که رقابت انتخاباتی تنها 
میان جریان اصولگرایی اس��ت، افزود: چون رقابت تنها 
میان نامزدهای اصولگرایی اس��ت و ای��ن کاندیداها نیز 
 از فیلتر ش��ورای نگهبان عب��ور می کنند، تع��دد آنان 
مشکل آفرین نخواهد بود و این تعدد، مشارکت سیاسی 
را نیز باال می برد. وی در مورد اضاع رقابت بیان داشت: 
برای انتخابات ریاست جمهوری نمی توانیم انتظار داشته 
باش��یم تمام اضاع رقابت از یک کاندیدا حمایت کنند، 
اما با توجه به این که اضاع رقابت از خانواده اصولگرایی 
هستند، با رعایت اخاق انتخاباتی توسط آنان با مشکلی 

مواجه نخواهیم شد.

وزارت امور خارجه دولتدفاعی انتخابات

پیام رزمایش های
 ایران

توطئه منافقین برضد 
دیپلمات ایرانی

 افزایش اختیارات دولت 
به استانداران

 تعدد کاندیداهای اصولگرا 
مشکل آفرین نیست

اخبار کوتاه

خبر بین الملل

نیازمند دور سوم بیداری مردم 
ایران هستیم

محسن رضایی/ دبیر مجمع تشخیص

بیداری سیاس��ی با قیام مردم و مبارزه با رژیم پهلوی آغاز شد و بیداری 
دفاعی در زمان هشت سال دفاع مقدس به منصه ظهور رسید و امروز ما 
برای مقابله با تحریم ها نیازی جدی به بیداری اقتصادی داریم. به راحتی 
می توانیم اقتصاد مردمی را مقابل تحریم ها قرار دهیم و بدون ش��ک با 
استفاده از نیروی مردم و اقتصاد مردمی، می توان تهدید و  تحریم ها را به 
فرصت پیشرفت تبدیل کنیم. یکی از حوزه های مهمی که مردم باید به آن 
ورود پیدا کنند، اقتصاد است. 
اقتصاد می تواند به دست مردم 
و برای مردم باشد، به شرط آن 
که همه م��ردم در ای��ن حوزه 
مشارکت داش��ته باشند. برای 
مقابله با این تحری��م ها راهی 
نداریم جز این ک��ه مردم خود 
وارد صحنه ش��وند ت��ا بیداری 

سوم رقم بخورد.
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توزیع  برگه های انتخاباتی  در نمازجمعه  تهران 

 در نماز جمعه تهران برگه ه��ای انتخاباتی در ابعاد محدود توزیع ش��د.  در این برگه ه��ای انتخاباتی، از 
نمازگزاران درخواست شده بود که شخصیتی خطیب و سخنور توانا، سید و روحانی جلیل و القدر و... را 

کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نماییم. 

 سرمایه گذاری آمریکا 
برای ایجاد تفرقه بین مسلمانان
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 باند سوداگران مرگ 
در اصفهان منهدم شد

مأموران فرماندهی انتظامی شهرس��تان اصفهان در پی انهدام یک 
پاتوق تهیه و توزیع مواد مخدر، چهار عضو یک باند خرده فروش مواد 

افیونی را که شامل یک مرد و سه زن بودند دستگیر کردند.
سرهنگ محمدعلی بختیاری، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
با اعالم این خبر اظهار داشت: فردی در یکی از مناطق اصفهان منزل 
خود را به پاتوق تهیه، توزیع و اس��تعمال مواد مخ��در تبدیل کرده 
 بود که  با هماهنگی مقام قضایی، مأم��وران به محل مورد نظر اعزام 

شدند. 
وی افزود: در این عملیات، مأموران سه زن و یک مرد را در این پاتوق 
در حال استعمال مواد مخدر دستگیر و در بازرسی از منزل یاد شده 
مقادیر قابل توجهی شیشه، حش��یش، تریاک و مشتقات آن، تعداد 
زیادی لوله آزمایشگاهی جهت ساخت پایپ، یک عدد جعبه جاساز، 
ترازوی مخصوص توزین مواد مخدر،تعدادی تجهیزات دریافت امواج 
ماهواره ای و مبل��غ ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال وجه نقد کش��ف و 

ضبط کردند.

 حمایت از تولیدات ملی 
در نمایشگاه مبلمان شهری

 رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان در مراسم افتتاحیه هفتمین 
نمایش��گاه اختصاصی بی��ن المللی مبلم��ان ش��هری و چهارمین 
نمایش��گاه تخصصی خدمات ش��هری گفت: این نمایش��گاه تقابلی 
است میان تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و شهروندان و می تواند 
 تأثیر شگرفی در حمایت از کار و سرمایه ایرانی داشته باشد. عباس 
حاج رس��ولیها  افزود:  انتظار می رفت دیگر نهادها نیز این مبحث را 
پیگیری کنند، در حالی که این مهم محقق نش��د، اما این نمایشگاه 
یک اقدام اجرایی در جهت نیل به اصل این پیام است. این نمایشگاه 

تا 22 تیر ماه برپاست.

 دیرکرد بدهی عوارض نوسازی 
بخشوده می شود

مرتضی حسام نژاد، معاون اداری و مالی ش��هرداری اصفهان گفت: 
دیرکرد مربوط به بدهی عوارض نوس��ازی و عمران ش��هری امالک 
واقع در محدوده شهر اصفهان، در صورت پرداخت عوارض حداکثر تا 
تاریخ ۳۰ مهرماه سال جاری بخشوده می شود. به گفته وی،  شورای 
اسالمی شهر اصفهان با پیشنهاد ش��هرداری این کالنشهر مبنی بر 
بخشودگی دیرکرد عوارض نوس��ازی و عمران شهری و بدهی های 
معوقه شهروندانی که حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری قبوض خود 

را پرداخت کنند، موافقت کرد.

رد شایعه تخریب حریم مسجد جامع
محسن نکویی، مدیر بافت های تاریخی اصفهان از اصالح بافت های 
شهری حریم مسجد جامع اصفهان خبر داد. به گفته وی، طرح اصالح 
بافت های شهری موجود در حریم مس��جد جامع اصفهان بر اساس 
پیشنهاد یونسکو، از سوی شهرداری اصفهان آغاز شده و با هماهنگی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان در حال 
پیگیری است. وی همچنین درباره شایعات مربوط به حریم مسجد 
جامع گفت: روزهای گذشته در حریم مسجد جامع اصفهان اتفاقی 
رخ نداده و اوضاع کاماًل تحت کنترل اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری اصفهان و شهرداری این شهر است.

 آغاز مسابقات قرآن دختران 
سراسر کشور در اصفهان

سی امین دوره مس��ابقات قرآن ونهج البالغه دختران سراسر کشور 
از امروز در محل اردوگاه ش��هید بهش��تی اصفهان برگزار می شود 
 و ش��رکت کنندگان تا بیس��ت و یکم تیرم��اه با یکدیگر ب��ه رقابت 
می پردازند. مه��دی نم نبات اظهار داش��ت: این دوره از مس��ابقات 
با حضور ی��ک هزار و ۱۰۰ دان��ش آموز دختر دوره ه��ای تحصیلی 
راهنمایی و متوسطه و در قالب ۳۴ تیم از استان های کشور به همراه 
برگزیدگان س��ازمان آموزش و پرورش اس��تثنایی کشور و مدارس 

عشایر برگزار می شود.

افتتاح مجتمع فرهنگی شهید 
مدرس شهرضا در هفته دولت

 رضا مهندس��ی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرضا گفت: 
بر اس��اس برنامه ریزی انجام گرفته، انتظ��ار داریم مجتمع فرهنگی 
شهید مدرس شهرضا در هفته دولت س��ال جاری مورد افتتاح قرار 
گیرد. به گفته وی، انتظ��ار داریم که این مجتمع ب��ه عنوان یکی از 
بزرگ ترین پروژه های فرهنگی شهرستان در هفته دولت افتتاح شود.

سرنوشت میدان نقش جهان 
همچنان در ابهام 

در حالی که هنوز سرنوشت مترو چندان روشن نیست 
و خبرهای گوناگونی در این زمینه وجود دارد، تصمیم 
مسئوالن شهری اصفهان برای عبور مترو از زیر میدان 
نقش جهان چندی اس��ت که خبرساز ش��ده، تا جایی 
که کمیته میراث جهانی یونس��کو در نامه ای هش��دار 
داد ک��ه در ص��ورت رخ دادن این اتفاق، می��دان نقش 
 جهان با خطر خ��روج از ثب��ت میراث جهان��ی روبه رو 

خواهد شد.
حاج رسولیها، رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
نیز بر خالف گفته های چندی پی��ش خود مبنی بر این 
 که مصوبه  ش��ورای ش��هر برای عبور مترو از زیر میدان 
نقش جهان طرحی اس��ت که پنج س��ال دیگر اجرایی 
می شود، بر آغاز هرچه س��ریع تر عملیات اجرایی حفر 

تونل های خط دو متر تأکید کرد.

منتظر رأی شورای عالی ترافیک می مانیم 
شهردار اصفهان نیز با اشاره به این که آثار تاریخی هویت 
مردم اصفهان هستند، تأکید کرد: اگر دلسوزی مسئوالن 
اصفهان بیش��تر از گروه های حامی میراث نباشد، کمتر 

از آنها نیست.
 سید مرتضی س��قائیان نژاد در حاش��یه سی وششمین 
اجالس کمیته  جهانی یونسکو در گفتگو با ایسنا با بیان 
این که پرونده خط دو متروی اصفهان در شورای ترافیک 
باز است، گفت: شورای عالی ترافیک هم اکنون در حال 

بررسی این پرونده است.
وی با اش��اره به این که هر تصمیمی که ش��ورای عالی 
ترافیک در خصوص مسیر عبور خط دو مترو اتخاذ کند 
مورد قبول شهرداری اصفهان اس��ت، افزود: شهرداری 
اصفهان از تصمیمات کارش��ناس کشوری در خصوص 

مسیر عبور خط دو متروی اصفهان تبعیت می کند.
شهردار اصفهان ادامه داد: مطالعات خط دو مترو انجام 
شده و  دستگاه های T.B.M پس از خروج از خط یک، 
بالفاصله در خط دو شرقی- غربی متروی اصفهان مورد 

استفاده قرار می گیرند. 
به گزارش ایسنا، در سی وششمین اجالس کمیته  جهانی 
یونس��کو پرونده میدان نقش جهان اصفهان نیز بررسی 
ش��د و کمیته میراث جهانی یونس��کو از ایران خواست 
تا گزارش دقیق��ی را درباره  عبور خط دو قطار ش��هری 

اصفهان از زیر میدان نقش جهان ارایه کند.

قطار شهری اصفهان بدون بودجه مانداحتمال جابه جایی استاندار  اصفهان
سیدناصر موسوی الرگانی با اشاره به حرف و حدیث های روزهای 
اخیر مبنی بر این که قرار است استاندار اصفهان تغییر کند،گفت: 
امکان جابه جایی اس��تاندار اصفه��ان زیاد اس��ت. نماینده مردم 
فالورجان در مجلس در گفتگو با خبرآنالین با بیان این که تغییرات 
 در سطح اس��تانداری ها از نظر قانونی حق دولت اس��ت، افزود: اما 
نکته ای که در این زمینه وجود دارد، این است که دولت نباید با تغییر 
مدیرانی که عملکرد موفقی دارند و تمام مردم و مسئوالن ا ز عملکرد 
وی راضی هستند، در سطح جامعه تنش ایجاد کند. وی با بیان این 

که دولت برای ایجاد تغییر در سطوح اس��تانداری ها باید مقداری 
س��نجیده تر عمل کند، تصریح کرد: تغییرات اخیر مورد اعتراض 
بسیاری قرار گرفته که نشان می دهد حائز این ویژگی نبوده است. 
موسوی الرگانی درباره احتمال برکناری استاندار اصفهان نیز تصریح 
کرد: بحث برکناری مطرح نیست، اما امکان جابه جایی زیاد است و 
صحبت هایی در این زمینه و این که قرار است وی به احتمال فراوان 
 به عنوان سفیر و یا در وزارت امور خارجه به فعالیت خود ادامه دهد،

مطرح شده است.

برخی از مس��ئوالن از عدم همکاری دولت در طرح قطار ش��هری 
اصفهان گالیه مندند. عبدالجواد زعفرانی، مدیرعامل سازمان قطار 
شهری ش��هرداری اصفهان با اظهار تأس��ف از نبود تخصیص های 
اعتباری درست از س��وی دولت برای مترو اصفهان گفت: بیش از 
 یک ماه است که بودجه ای در امور مالی سازمان قطار شهری وجود 
ندارد. وی با اظهار تأس��ف عدم تخصیص های اعتباری از س��وی 
دولت برای طرح قطار ش��هری اصفه��ان افزود: از ی��ک ماه پیش 
تا کنون بودج��ه ای در امور مالی س��ازمان قطار ش��هری اصفهان 

برای هزینه کردن وجود ندارد.به گفته مدیرعامل س��ازمان قطار 
شهری ش��هرداری اصفهان، در صورت تخصیص اعتبارات مربوط 
به خری��د و نصب تجهیزات از س��وی دولت، در آین��ده ای نزدیک 
 ش��اهد راه اندازی مت��رو در اصفهان خواهی��م بود. وی با اش��اره 
 به این که از س��ال 82 ت��ا کنون ب��ه ازای ه��ر کیلومت��ر از قطار 
ش��هری کالنش��هر اصفهان۱۰میلی��ارد توم��ان هزین��ه ش��ده، 
 تصریح کرد: تا کنون 6۵۰ میلی��ارد تومان در ای��ن زمینه هزینه 

شده است.

برگزاری مناسبات فرهنگی در شهر 
داوود

اصفه��ان از جمله سیاس��ت های  شیخ جبلی 
ش��هرداری برای ب��ارور کردن این 
شهر در مباحث فرهنگی و تاریخی است. یکی از پارامترهای 
اصلی در برقراری ارتباط با شهرهای تاریخی در جهان ایجاد 
خواهر خواندگی بین این شهرهاست که این رقم در اصفهان 

تا کنون به ۱۴ شهر رسیده است.
چند س��الی اس��ت که موضوع هفته فرهنگ��ی اصفهان در 
کشورهای دیگر و یا بالعکس آن، یعنی برگزاری هفته های 
فرهنگی دیگر ش��هرهای خواه��ر خوانده در این ش��هر، به 
صورت مس��تمر در حال پیگیری است و شهرداری تا کنون 
میزبان شهرهای مختلفی از قاره های متفاوت بوده است. در 
ازای آن نیز شهرداری سعی کرده تا با برگزاری هفته اصفهان 
در دیگر کشورها، سهمی در رشد تاریخ و تمدن این شهر در 

اذهان ملت ها داشته باشد.
متأس��فانه با توجه به برنامه ریزی های انجام ش��ده در این 
ارگان و ایجاد تدابیر الزم برای برگزاری یک هفته مناس��ب 
در حد و ش��أن اصفهان، نکته ای هنوز مغف��ول مانده و آن 
عدم پوشش رسانه ای مناسب است که گاهی تنها معطوف 
به رسانه شهرداری می شود و دیگر رس��انه های استان در 

پویانمایی آن نقشی ندارند.
در باب نمون��ه می توان به هفته فرهنگی اصفهان در ش��هر 
دوبلین ایرلند اشاره کرد که در عین حساس بودن موضوع، 
به خبری محدود در رسانه شهرداری مختومه شد. همچنین 
به سفر جدید شهرداری به شهر بیروت لبنان می توان اشاره 
کرد که شاید به جرأت می توان گفت که با سکوتی خبری 

همراه بود.
دیگر نکته ای که می توان در این مقوله یادآور ش��د، تعدد 
بدون برنامه خواهرخوان��ده های اصفهان اس��ت که باعث 
ش��ده اصفهان در حد ظرفیت های خود ش��ناخته نشود و 
با ش��هرهایی که قابلیت هم تراز ش��دن با اصفهان را ندارند 

خواهر خوانده شود.
حسن نوریان، رییس دفتر سرپرستی امور خارجه اصفهان 
در گفتگویی با اهالی رسانه با اش��اره به عدم اطالع رسانی 
مناس��ب ش��هرداری در بخش برگزاری مناسبات فرهنگی 
خواهرخوانده ه��ا گفت: در برگ��زاری هفت��ه فرهنگی در 
شهر دوبلین، بسیاری از س��فرای کشور ایرلند، به خصوص 
 وزیر فرهنگ این کشور حضور داش��تند که در این مراسم 
جاذب��ه ه��ای اصفهان ب��ه نمای��ش گذاش��ته ش��د، ولی 
 با توجه ب��ه بع��د فرهنگی ب��االی موضوع، این مس��أله در 
س��کوت رس��انه ای ماند و آن طور که شایس��ته بود به آن 

پرداخته نشد. 
وی در ادام��ه تأکید کرد: چن��دی پی��ش در توصیه ای به 
شهرداری، از این سازمان خواستم تا با قبول خواهرخواندگی 
بعضی از شهرها که در حد و شأن اصفهان نیستند، اصفهان 

را ارزان نفروشند.
 برای خواهرخواندگی با اصفهان ش��هرهایی انتخاب شوند 
که از نظر مناس��بات فرهنگی و س��ابقه تاریخی با اصفهان 
همخوانی داشته باشند و توازن را نیز در برگزاری هفته های 

فرهنگی رعایت کنند.

یادداشت 

شایعه 

پیگیری

رییس دفتر وزارت امور خارجه اصفهان در تأکید به شهرداری:

اصفهان را ارزان نفروشید
در پی اعالم ورود گرد و غبار به هوای اصفهان 

نگران نباشید، هوا سالم است

گشتی در اخبار 

عملکرد 69 دستگاه استان 
ارزیابی می شود

فرزادزیویار

معاون توس�عه مدیریت و منابع انس�انی استانداری 
اصفهان 

جشنواره شهید رجایی درشهریورماه امس��ال برگزار می شود.ارزیابی 
عملکردسال گذشته دستگاه های اجرایی اس��تان از بهمن ماه پارسال 
 آغازشده و برای 2۵۰ نفرازمسئوالن وکارشناسان ارزیابی دستگاه های

اجرایی دوره های آموزش��ی برگزارشد.امس��ال 69 دس��تگاه اجرایی 
مستندات شاخص های عمومی و اختصاصی و ۳7 دستگاه نیزمستندات 

 به��ره وری خ��ود را ارای��ه 
کرده اند.۳۴ دس��تگاه اجرایی 
براس��اس معیاره��ای س��تاد 
جش��نواره به عنوان برگزیده 
انتخ��اب می ش��وند و ی��ک 
دستگاه برتر اس��تان نیز برای 
شرکت در جش��نواره کشوری 

معرفی خواهد شد.
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چهره روز
فعاالن طرح  شهر پاک در فالورجان تقدیر شدند

۴۰ فعال در امر پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر در همایشی با عنوان »شهر پاک« در فالورجان 
تجلیل شدند. فرمانده سپاه فالورجان در این همایش گفت: طرح شهر پاک در پنج شهر کشور 

به صورت پایلوت اجرا شدکه در استان اصفهان، فالورجان اجرای این طرح را برعهده داشت.

No. 827   |July 9  ,2012  | 8 Pages

3

کیومرث کالنتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان با 
تأکید بر این که راهنمایی و رانندگی از ابتدای تیر ماه جاری موظف 
به جلوگیری از تردد خودرو های فرسوده در سطح شهر بوده است، 
گفت: این اداره تنها موظف به نظ��ارت بر اجرای این مصوبه بوده و 
راهنمایی و رانندگی باید هر چه سریع تر نسبت به جلوگیری از تردد 

خودرو های فرسوده در سطح شهر اقدام کند. 
به گفته وی،  در حال حاضر هنوز از تردد خودرو های فرس��وده در 
اصفهان جلوگیری نشده است. وی  با بیان این که تردد خودرو های 
فرسوده در هشت کالنش��هر موجود در سطح کشور ممنوع است، 
افزود:  کالنش��هر اصفهان به عنوان یکی از آلوده ترین ش��هر های 
موجود در سطح کشور به شمار می رود و محیط زیست تنها نسبت 
به اجرای این برنامه به عنوان یکی از برنامه های طرح جامع کاهش 

آلودگی هوا نظارت می کند.

به گفت��ه  کالنتری، ح��دود 7۰ درصد از آالینده ه��ای موجود در 
سطح کالنشهر ها به صورت عام ناش��ی از تردد خودرو ها در سطح 
شهر هاست و تنها حدود۳۰ درصد از آالینده های شهر ها به عوامل 
مختلف دیگر از جمله فعالیت واحد های صنعتی، ریز گرد ها و منابع 

طبیعی آالینده اختصاص دارد.

راهکار ه�ای اج�رای مصوب�ه جلوگی�ری از ت�ردد 
خودرو های فرسوده به پلیس اعالم شود

سرهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان 
با اش��اره به این که راهنمایی و رانندگی موظف به اجرای مصوبه 
سازمان حفاظت محیط زیست برای جلوگیری از تردد خودرو های 
فرسوده در سطح شهر است، اعتقاد دارد: تا زمانی که راهکار های 
اجرای این مصوبه از مرک��ز به پلیس راهور اصفهان ابالغ نش��ود، 

نمی توانیم نسبت به اجرای این مصوبه اقدام کنیم.وی با تأکید بر 
این که آمار دقیقی از تعداد خودرو های فرسوده موجود در سطح 
شهر در اختیار نیست، اظهار داشت: اما تعداد این خودرو ها در سطح 
شهر بسیار باال بوده و برای اجرای مصوبه و جلوگیری از تردد این 
خودرو ها در سطح شهر، باید راهکار ها و دستور العمل های اجرایی 

آن از مرکز ابالغ شود.
به گفته وی، نیرو های پلیس آماده اجرای این مصوبه هستند و در 
آینده ای نزدیک س��همیه اجرایی اصفهان برای اجرای این مصوبه 
از تهران به پلیس راهور اصفهان ابالغ می شود. وی با بیان این که 
پلیس به جلوگیری از تردد خودرو های فرس��وده در س��طح شهر 
عالقه مند اس��ت، افزود: با اجرای این مصوبه، نیرو های پلیس نیز 
می توانند سهمی در کاهش آلودگی هوای اصفهان داشته باشند و 
جلوگیری از تردد این خودرو ها در کاهش تصادفات نیز نقش مؤثری 
دارد. غالمی تأکید کرد: برای جلوگیری از تردد خودرو های فرسوده 
در سطح ش��هر با توجه به وجود درصد باالیی از این خودرو ها، به 

فعالیت تعداد بسیاری از نیرو های پلیس در این زمینه نیاز است.

ضرر 7 میلیونی به دلیلی تعویض خودرو فرسوده 
حمید قلع ریز، یکی از متقاضیان طرح تعویض خودروهای فرسوده 
در اصفهان نسبت به این طرح اعتراض داشت و گفت: حدود پنج 
س��ال گذش��ته بود که با تحویل یک خودرو ژیان و پرداخت یک 
میلیون تومان وجه نقد، در حالی متقاضی خرید یک پیکان آردی 
به مبلغ ۱۱ میلیون تومان شدم که در همان زمان مبلغ واقعی این 

خودرو در بازار روز شش میلیون تومان بود. 
وی افزود: در ازای خرید اقس��اطی این خ��ودرو و به دنبال جریمه 
دیر کرد اقس��اط آن، تاکنون هفت میلیون تومان پرداخت کرده ام 
و ماشین دار ش��دن در قبال خودرو های فرس��وده جز ضرر و زیان 
چیز دیگری برایم در بر نداشته اس��ت. حاال با وجود گذشت بیش 
از دو هفته از ابتدای تیر ماه جاری، هنوز خبری از اجرایی ش��دن 

این مصوبه نیست.
البته پیش از این در اواخر دهه 7۰ طرح ممنوعیت تردد خودروهای 
فرسوده از سوی مسئوالن محیط زیست مطرح شد، اما هیچ وقت 
به مرحله اجرا نرسید. طی چندسال گذشته مسأله آلودگی هوا و 
کاهش روزهای سالم به عنوان زنگ خطری برای سالمت شهروندان 
بارها و بارها به صدا درآمده است. در حال حاضر مصوبه دولت نیز 
 نتوانس��ته از تردد این خودرو ها در س��طح ش��هر جلوگیری کند. 
به هرحال با وجود همه وعده ها، داستان تردد خودروهای فرسوده 

همچنان ادامه دارد.

ازبرخورد قانون با خودرو های فرسوده خبری نیست 

خودرو های فرسوده راه تنفس  اصفهان را بستند 

اصفهان یکی از کالنشهر های آلوده در سطح کشور به شمار می رود. تردد خودرو های فرسوده در  پروین 
سطح شهر از مهم ترین دالیل افزایش آلودگی های اصفهان است.  براساس مصوبه سازمان حفاظت احمدی 

محیط زیست، جلوگیری از تردد خودرو های فرسوده در سطح شهر ضروری تلقی می شود، اما در 
حال حاضر با گذش�ت بیش از دو هفته از ابالغ این مصوبه، خودرو های فرس�وده هنوز در اصفه�ان جوالن می دهند و  
برآلودگی های اصفهان می افزایند که این مسأله سبب شده تنفس اصفهان با مشکل مواجه شود. تنفس اصفهانی ها هنوز 
با نفس های خودرو های فرسوده همراه است و به دنبال ادامه یافتن حضور این خودرو ها، محیط زیست و سالمت اصفهان 

به صورت دائم در معرض خطر قرار می گیرد.

انتقاد 

عزادار ماهی ها باشیم یا سیه پوش درختان؟
از زبان مردم 

روزهای گرم تابستان امانی برای تن خسته و چاک چاک زنده 
رود نگذاشته است. اصفهانی ها هم از هر فرصتی سود جسته و 

در جستجوی آب تا چهارمحال هم می روند. 
 تعطیلی آخر هفته گذشته فرصتی بود تا حاشیه های زاینده رود

در باغ بهادران و چادگان پناهی باشد برای خسته دالن نصف 
جهان، اما این که اصفهانی ها در برگشت از مسیر  پر پیچ و خم 
چهارمحال به زادگاه خود با ترافیکی سنگین رو به رو می شوند، 
نمکی دیگر اس��ت بر زخم کهنه آنها. مریم صادق زاده یکی از 
ش��هروندان اصفهانی می گوید: آیا این عدالت اس��ت که برای 
دیدن آب در رودخانه، مجبور باشیم خانه و زندگی خود را ترک 
کنیم و کیلومترها به باالدس��ت برویم تا زنده رود را به معنای 

واقعی ببینیم؟ 
مگر این رودخانه در شهر خودمان نیس��ت که ما باید هر ساله 
 تابس��تانمان را به دنب��ال آب بدوی��م؟ عباس س��لمانی ادامه 
می دهد: اصفهانی ها چقدر باید صبوری نشان دهند که حتی 
برای دیدن آب در زنده رودش��ان هم مجبورن��د هزینه زیادی 
بدهند؟  او می افزاید: عجیب تر و تأس��ف بارت��ر این که ما باید 
روزهای تعطیل به باالدس��ت رودخانه برویم تا به آب برسیم. 
 بعد از چند ساعت در راه برگش��ت هم باید با ترافیک سنگین 

روبه رو شویم.  مانده ایم به چه کسی شکایت کنیم؟ 
 چند روز پیش عزادار ماهی ها بودیم و چند وقت دیگر هم باید 

رخت مشکی برای درختان به تن کنیم.

گروه شهر - با اعالم شدن شایعه پدیده گرد و غبار در شهر 
اصفهان دوباره از محافل غیر رسمی، تشویشی در اذهان ایجاد 

شد که نگرانی هایی را به وجود آورد.
 زاینده رود برای اطالع از صحت این موضوع با ساناز جعفری، 
کارشناس هواشناسی در اصفهان در این خصوص به گفتگو 

پرداخت.
 وی در این رابطه گفت: از روزهای گذش��ته در استان های 
ایالم و خوزس��تان کانون گردو غبار تشکیل شده است. وی 
افزود: با توجه به این که وزش ب��اد از جنوب به جنوب غرب 
است، احتمال نفوذ این سامانه به اصفهان وجود دارد، البته 
در رابطه با ش��دت و ضعف آن نمی توان اظهار نظر کرد. این 
کارشناس هواشناسی با اذعان بر این که هنوز اخطاریه ای در 
مورد وضعیت آب و هوا ایجاد نشده است، ادامه داد: نقشه ها 

هنوز اخطاریه ای در مورد غلظت گرد و غبار ایجاد نکرده اند و 
احتماالت به سمتی است که اگر سامانه گرد و غبار در اصفهان 
ایجاد شود، به شدت استان های خوزستان و ایالم نخواهد بود.

 وی در اع��الم وضعیت جدی��د آب و هوایی طب��ق آخرین 
برآورده��ا خب��ر داد: ب��ا توج��ه ب��ه نموداره��ای جدی��د، 
س��امانه گردو غبار هنوز به اصفه��ان نرس��یده و اگر وزش 
باد بیش��تر نش��ود، ای��ن موج ب��ه این اس��تان نمی رس��د. 
جعفری متذکر ش��د: در روزه��ای اخیر با توج��ه به این که 
 ش��دت گرما نیز زیاد ب��وده، ولی ه��وای س��الم در اصفهان 

حکم فرماست و آلودگی به شدت بحران نرسیده است.
  وی دلیل این وضعیت هوا را وزش مالیم باد دانست و در ادامه 
خاطر نشان کرد که شهروندان از بابت وضعیت هوا و بحرانی 

شدن آن نگران نباشند.
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کارت سوخت گران شد
محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند س��وخت در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی درباره جزییات صدور کارت های هوش��مند سوخت 
با هزینه10 هزار تومانی، گفت: بر اس��اس مصوبه ستاد هدفمند سازی 
یارانه ها، از ششم تیر ماه سال جاری برای صدور کارت هوشمند سوخت 
خودروهای نو ش��ماره، متقاضیان باید هزینه 10 هزار تومانی را به اداره 
پس��ت پرداخت کنند. وی با اعالم این که تا پیش از صدور مصوبه ستاد 
هدفمندس��ازی یارانه ها وجهی برای صدور کارت هوش��مند س��وخت 
خودروهای نو شماره گرفته نمی شد، تصریح کرد: اما با صدور این مصوبه 
دولتی، از اواسط تیر ماه متقاضیان برای دریافت کارت هوشمند سوخت 

خودروهای صفر کیلومتر باید مبلغ 10 هزار تومان پرداخت کنند.

گواهی بین المللی استقرارسیستم های 
مدیریتی برای پتروشیمی اصفهان

گواهی بین المللی اس��تقرار سیس��تم های مدیریت��ی و تندیس طالیی 
QC100، توسط یک مؤسسه بین المللی به شرکت پتروشیمی اصفهان 
 BID اهدا شد. براساس ارزیابی انجام شده توس��ط مؤسسه بین المللی
ش��رکت پتروش��یمی اصفهان به عنوان یک شرکت پیش��رو در زمینه 
اس��تقرار سیس��تم های مدیریت کیفیت جامع، ب��رای دریافت تندیس 
طالیی QC100 در ش��انزدهمین دوره برگزاری این جوایز معرفی شد. 
مؤسسه BID با هدف ارتقای فرهنگ کیفیت از سال 1986 مشغول به 
فعالیت است. این مؤسسه با تالش برای باال بردن فرهنگ کیفیت و رعایت 
توسعه مداوم این فرهنگ در شرکت ها در سراسر جهان، هر ساله جوایز و 
گواهینامه های بین المللی را به شرکت هایی که این مسائل در آنها رعایت 

می شود، اعطا می کند.

 اعطای جایزه برای جذب 
سرمایه خارجی در ایران

محمدرضا رحیمی در حاش��یه مراسم رسمی گزارش س��رمایه گذاری 
خارج��ی 2012 ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن ک��ه ظرفیت ه��ای مناس��بی در 
 بخ��ش ج��ذب س��رمایه های خارج��ی وج��ود دارد، گف��ت: ل��زوم 
خنثی سازی تبلیغات خارجی تا حدی است که هر کسی که بتواند برای 
جذب س��رمایه خارجی در ایران فعالیت کند، چه ایرانی باشد و چه غیر 
ایرانی، مش��مول جایزه خواهیم کرد. معاون اول ریی��س جمهور افزود: 
این جایزه، مانند برنامه ای اس��ت که برای صادرکنندگان در نظر گرفته 
بودیم و از این طریق در نظر داریم به روند جذب س��رمایه های خارجی 

رونق ببخشیم.

سقف وام مسکن مهر
 افزایش نمی یابد

علی نیکزاد در پاسخ به این سؤال که آیا میزان سهمیه مسکن مهر برای 
سال آینده تعیین شده اس��ت،گفت: هر میزانی که تقاضا برای ثبت نام 
مسکن مهر وجود داشته باش��د، ما قادر به پاسخگویی خواهیم بود.وزیر 
راه و شهرسازی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا س��قف وام مسکن مهر 
افزایش می یابد، اظهار داشت: سقف وام مس��کن مهر برای سال آینده 
 همان20 میلیون تومان برای س��نتی س��ازی،22 میلی��ون تومان برای 

نیمه صنعتی ها و 25 میلیون تومان برای صنعتی سازها خواهد بود.

محصوالت جدید سایپا
 اروپایی هستند

مدیرعامل گروه خودروسازی س��ایپا از عرضه چند محصول جدید این 
شرکت طی سال جاری خبر داد و گفت: ایجاد تنوع در سبد محصوالت 
س��ایپا از اهداف مهم این شرکت محس��وب می شود.پوس��تین دوز  از 
 عرضه سه محصول جدید با مشارکت ش��رکای خارجی خبر داد و افزود: 
هم اکنون در حال نصب و راه اندازی خطوط تولید این محصوالت هستیم. 
وی ادامه داد: این خودروها محصوالت به روز اروپا و جنوب ش��رق آسیا 
هس��تند که مدل و قیمت آنها در زمان مناس��ب اعالم خواهد شد. وی 
خاطرنش��ان کرد: همچنین برای تولید چند محص��ول جدید دیگر در 
حال مذاکره با شرکای تجاری خارجی هس��تیم و در آینده نزدیک سبد 

محصوالت گروه خودروسازی سایپا متنوع تر خواهد شد.

 آمریکا از چین 
در WTO شکایت کرد

آمریکا در س��ازمان تجارت جهانی به علت حقوق گمرکی وضع شده از 
سوی چین بر خودروهای ساخت آمریکا ش��کایت کرد. چین می گوید 
خودروسازان آمریکایی از یارانه های اعطایی دولت آمریکا استفاده کرده 
و می توانند محصوالت خود را با قیمت کمتر به بازار چین صادر کنند و 
این امر موجب ضرر خودروسازان چینی شده است. به همین دلیل وزارت 
بازرگانی چین با وضع این محدودیت ها  قصد دارد ضرری را که از این بابت 

متوجه خودروسازان چینی می شود جبران کند.

 طرح جدید مجلس 
برای پرداخت یارانه نقدی

رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان این که کسی 
نمی تواند اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را متوقف کند، 
از بررس��ی طرحی در مجلس برای پرداخ��ت یارانه نقدی 
به مردم خبر داد. ارس��الن فتح��ی پور در گفتگ��و با مهر 
 درخصوص اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها

توسط قوه مجریه اظهارداشت: کسی نمی تواند اجرای این 
قانون را متوقف کند. وی درعین ح��ال تصریح کرد: البته 
درصورتی که دولت با نمایندگان مجلس بر سر اصالح قانون 
هدفمندکردن یارانه ها به تفاهم برسد، می تواند اجرای این 
قانون را تا زمان تصویب اصالحیه آن به تأخیر بیندازد؛ در 
غیراین صورت قانون باید عینا به مرحله اجرا درآید. نماینده 
منتخب مردم کلیبر در مجلس نهم اضاف��ه کرد: بنابراین 
اگر دولت قانونی را ک��ه مجلس برای اج��رای مرحله دوم 
هدفمندک��ردن یارانه ها تصویب کرده ب��دون اعمال نظر 
اجرا کند، مش��کلی برای مردم به وجود نخواهد آمد.وی با 
بیان این که مجلس شیب تند اجرای قانون هدفمند کردن 
 یارانه ها را گرفته اس��ت به طوری که قیم��ت حامل های

انرژی به صورت تدریج��ی افزایش پیدا کن��د تا به بخش 
تولیدی و خدماتی کش��ور فش��ار نیاید، گفت: براس��اس 
 قانون هدفمندک��ردن یارانه ها، دولت بی��ش از 20 درصد 
 نمی تواند قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. فتحی پور

خاطرنش��ان کرد: دولت نباید از مح��ل دیگری پول قرض 
بگیرد و ب��ه مردم یارانه نق��دی بدهد، بلکه باید براس��اس 
قانون مصوب مجلس قیمت حامل های انرژی را به صورت 
تدریجی اصالح کند تا به مردم فشار نیاید و از محل درآمد 
اصالح قیمت حامل های انرژی یارانه نقدی مردم را پرداخت 
کند. رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس اف��زود: درحال 
بررسی طرحی در کمیسیون اقتصادی مجلس هستیم که 
براساس آن، دولت به جای پرداخت مستقیم یارانه نقدی به 
مردم، کارت هایی را صادر کند تا مردم به وسیله آن، یارانه 

نقدی خود را دریافت کنند.

اختصاص 1/5 میلیارد 
دالر برای خرید هواپیما

63/25میلیون لیتر 
بنزین برای یک  هفته 

رییس سازمان هواپیمایی کش��وری اظهار داش��ت: روز گذشته جلسه ای 
به منظور بررس��ی رتبه بندی ش��رکت های هواپیمایی و نحوه اس��تفاده از 
هواپیمای پشتیبان توس��ط ش��رکت های مذکور با حضور مدیران عامل و 
نمایندگان ایرالین ها برگزار ش��د. وی  به تالش های س��ازمان هواپیمایی 
کشوری برای استفاده از 1/5 میلیارد دالر تسهیالت اختصاص یافته توسط 
صندوق توس��عه ملی برای خرید هواپیما اش��اره کرد و گفت: این سازمان 
در صدد است قوانین را به گونه ای با ش��رایط انطباق دهد که شرکت های 
هواپیمایی بتوانند منافع خود را اس��تخراج کنند. حمید رض��ا پهلوانی بر 
همکاری تنگاتنگ شرکت های هواپیمایی با س��ازمان هواپیمایی کشوری 
تأکید کرد و افزود: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده شرکت های 

هواپیمایی و مردم به ساختار سازی در این بخش پرداخته است.

 در طول یک هفته گذش��ته یعنی از تاریخ 10 تیرماه جاری تا 16 تیرماه 
به طور میانگین 63/25 میلیون لیتر بنزین معمولی، 4/8 میلیون لیتر نفت 
س��فید،93/5 میلیون لیتر نفت گاز،56/4 میلیون لیتر نفت کوره و 3/14 

میلیون لیتر بنزین سوپر در کشور مصرف شده است.
به گزارش فارس، مصرف بنزین در طول یک هفته گذشته در تاریخ 14 و 
15 تیرماه یعنی مصادف با جشن نیمه شعبان و به میزان 72 میلیون لیتر 
و کمترین میزان مصرف برای روز جمعه گذش��ته و به میزان 52 میلیون 

لیتر بوده است.
 این گ��زارش اضافه م��ی کند: بیش��ترین مص��رف گازوئیل ب��ه میزان 
113 میلیون لیتر در 14 تیرماه و کمترین میزان نیز برای جمعه گذشته 

و به میزان 74 میلیون لیتر بوده است.

مدیر دفتر بازار برق و مدیریت مصرف شرکت توزیع برق 
اصفهان گفت: در سال 1390 به صنایع صرفه جو و بهینه 
استان اصفهان 653 میلیون ریال پاداش در زمینه مصرف 
برق اعطا شد. سارا صالحی اظهار کرد: در سال 90 سهم 
انرژی مصرفی مشترکان صنعتی تحت پوشش شرکت، 

بالغ بر 25 درصد بوده است. 
مدیر دفتر بازار ب��رق و مدیریت مصرف ش��رکت توزیع 
برق اصفهان با اشاره به اجرای این طرح در سال گذشته 
تصریح کرد: در س��ال 90 حدود 50 م��ورد از صنایع در 
قالب س��ناریوهای مختلف همکاری داش��تند که منجر 
به متوس��ط کاهش مصرف انرژی بالغ بر 55 درصد این 
گروه از مش��ترکان طی دوره همکاری به نس��بت دوره 

مشابه شده است.
وی تأکید کرد: متوس��ط دیماند کاه��ش یافته صنایع 
 هم��کار مع��ادل 44 درص��د و ماکزیم��م آن مع��ادل 
92 درصد مدت مشابه قبل بوده است. صالحی در ادامه 
 افزود: کل تخفیف تعلق گرفته ب��ه صنایع همکار بالغ بر 
دو ه��زار میلیون ریال، متوس��ط تخفیف هر مش��ترک 
صنعتی معادل 43 میلی��ون ری��ال و ماکزیمم تخفیف 
پرداخت ش��ده به مش��ترک صنعتی در یک س��ناریوی 

همکاری معادل 653 میلیون ریال بوده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در گفتگو 
با ایمنا کیفیت بخشی به محصوالت کشاورزی را یکی از 
اولویت های دهگانه سال جاری اعالم کرد و اظهار داشت: 
برای تحقق این امر کارهای بسیاری اجرایی شده، اما راه 
طوالنی داریم تا به وضعیت مطلوب برس��یم. محمدرضا 
نریمانی افزود: با توجه به شعار امسال، کیفیت بخشی به 
تولیدات بخش کشاورزی به جد دنبال می  شود تا رغبت 
مصرف کننده ب��رای مصارف کاالی ایرانی بیش��تر فراهم 
شود. وی با اشاره به توانمندی های حوزه دامپروری استان، 
بیان داشت: امسال عرضه حدود پنج هزارتن گوشت مرغ 
بدون آنتی بیوتیک در فروش��گاه های ویژه استان صورت 
گرفته اس��ت. نریمانی تأکید کرد: تا پای��ان برنامه پنجم 
توس��عه، باید50 درصد از تولیدات کشاورزی محصوالت 
س��الم و اورگانیک باش��د و برای تولیدکنندگان مس��یر 
تولید محصول س��الم نیز تعریف ش��ود. وی تصریح کرد: 
در همین زمینه مصرف کننده را هم نس��بت به پرداخت 
هزینه بیشتر برای دریافت محصول سالم تر مهیا می کنیم 
که به منظور تحقق این امر، اطالع سانی و ترسیم ساختار 
تولید محصوالت س��الم جهت بهره بردار و مصرف کننده 

ضروری است.

رییس شورای ملی زعفران ایران درگفتگو با مهر درخصوص 
قیمت زعفران در بازار اظهار داشت: با توجه به روند افزایشی 
قیمت تمام شده این محصول، نرخ زعفران در بازار تصاعدی 
است. غالمحسین شافعی خاطرنشان کرد: درحقیقت قیمت 
زعفران هم اکنون متناسب با روند صعودی نرخ تورم افزایش 
یافته، به طوری که اگر در سال گذشته هرکیلوگرم زعفران 
با قیمتی درحدود یک میلیون و 800 هزار تومان به فروش 
می رس��ید، درحال حاضر هرکیلوگرم زعف��ران با قیمتی 
درحدود دو میلیون و 300 هزار تومان به فروش می رسد.

ش��افعی با بیان این که عالوه بر زعف��ران کلیه محصوالت 
کشاورزی نسبت به سال گذشته افزایش قیمت داشتند، از 
افزایش صددرصدی قیمت گیالس نسبت به سال گذشته 
 خبر داد. وی درخصوص صادرات محصوالت کش��اورزی 
به ویژه زعفران به کش��ورهای دیگر، عن��وان کرد: با توجه 
 ب��ه این ک��ه کش��ورهای دیگ��ر مجموعه سیاس��ت های 
اقتصادی شان منطقی است، دارای نرخ تورم پایین و نرخ 
س��ود بانکی کم یا ثابت هس��تند، به طوری که هیچ گاه در 
رابطه با قیمت تمام ش��ده محصوالتش��ان دچار نوسانات 
شدید نمی شوند و این مسأله رقابت را در بازارهای جهانی 

برای ما دشوار می کند.

 وزیر امور اقتصادی و دارایی روزگذش��ته در مراسم رسمی 
گزارش س��رمایه گذاری خارجی 2012 با بی��ان این که در 
سال گذش��ته میالدی جذب س��رمایه گذاری خارجی در 
ایران دو رقمی شد، گفت: چهارمیلیارد و 100 میلیون دالر 
 سرمایه برای پروژه های داخلی در سال گذشته جذب شد. 
سید شمس الدین حس��ینی از رش��د 14 درصدی جذب 
سرمایه خارجی در کشور خبر داد و اظهار داشت: در طول 
 چهار سال گذشته حجم جذب س��رمایه خارجی کمتر از 
دو میلیارد دالر بود که امروز با افزایش صد در صدی، به بیش 
از چهار میلیارد دالر بالغ شده است و این موضوع باعث شد تا 
ایران رتبه سوم را در خاورمیانه را به دست آورد. حسینی از 
ظرفیت باالی رشد اقتصاد ایران در 10 سال آینده، به گزارش 
بانک جهانی اشاره کرد و گفت: این موضوع یک پیام دارد و 
آن این که، جاذبه های س��رمایه گذاری در ایران علی رغم 
اشکال تراشی ها و دروغ پراکنی های برخی کشورها بسیار 
 باالس��ت. وزیر امور اقتصادی و دارای��ی از گزارش صندوق 
بین المللی پول مبنی بر جایگاه هفده��م ایران در اقتصاد 
جهان و حتی باالتر از هلند، استرالیا و آفریقای جنوبی خبر 
داد و افزود: ایران به لحاظ انرژی همچنین در صنایع مس و 
آهن موقعیت ممتاز و بی نظیری دارد و جایگاه ایران در این 

حوزه ها جزو 20 کشور برتر دنیاست.

جهاد کشاورزی زعفرانبرق سرمایه خارجی

 653 میلیون ریال 
پاداش صرفه جویی صنایع 

عرضه 5هزارتن مرغ بدون 
آنتی بیوتیک  در اصفهان 

زعفران کیلویی 2میلیون 
و 300 هزارتومان شد

رتبه سوم ایران درجذب 
سرمایه خارجی در منطقه

اخبار کوتاه

خبرویژه 
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احضارخودرو سازان به بهارستان

 اوضاع صنعت خودرو این روزها به حدی حساسیت برانگیز شده که مجلسی ها قصد دارند به زودی مدیران 
عامل دو خودروساز بزرگ کشور را به مجلس فرابخوانند. به این منظور، کمیسیون صنایع مجلس قصد 

دارد برای بررسی این  اوضاع، مدیران عامل ایران خودرو و سایپا را به مجلس فرا بخواند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

عبدالرضا شیخ االسالمی

وضعیت کشور از نظر اش��تغال نسبت به س��ال های گذشته شرایط 
مناس��ب تری دارد. دولت موظف اس��ت آنچه را که قانون برنامه پنج 
 ساله پنجم در خصوص اشتغال و کاهش نرخ بیکاری تکلیف کرده با 
برنامه ریزی دقیق انجام دهد؛ هرچند در تالش هس��تیم تا از برنامه 
هم جلوتر برویم. برنامه پنجم تکلیف کرده تا پایان س��ال پنجم باید 
نرخ بیکاری به 7 درصد برسد که انش��اءاهلل با برنامه های پیش رو به 
این رقم خواهیم رس��ید. قانون برنامه برای هر سال رقمی را مشخص 
نکرده که ما ساالنه متعهد به 
انجام آن باش��یم، اما دولت 
با توجه ب��ه ظرفیتی که در 
کشور وجود داشت، تصمیم 
گرفت تا به این رقم برس��د، 
ولی با وج��ود برخی موانع و 
مشکالت توانس��ت به ایجاد 
1/6 میلیون شغل دست یابد 

که این هم رقم بزرگی بود.
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بر اس��اس مصوبه هیأت دولت ب��ا موضوع شناس��ه دار کردن 
کااله��ای وارداتی، متصدی��ان واحدهای صنفی مش��مول این 
طرح از جمله لوازم صوت��ی و تصویری و گوش��ی تلفن همراه، 
لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی، رایانه، خرازی، 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی که در اجرای مرحل��ه اول طرحی 
به نام ش��بنم ق��رار دارند، اقدام ب��ه دریافت ک��د رهگیری این 
 طرح کرده و جهت دریاف��ت فرم های خوداظهاری به س��ایت 

www.shabanam.ir مراجعه می کنند.
تقویت امکان سیاس��ت گذاری و کنترل دولت در بخش کاال و 
خدمات، تس��هیل در اجرایی شدن سیاس��ت های ویژه دولت 
در کنترل بازار، اطمینان مردم از نق��ش مؤثرتر دولت در حوزه 
کاالها و خدم��ات، افزایش امنیت و جلوگی��ری از توزیع کاالی 
قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کاالی جعلی از اهداف این 

طرح ذکر شده است.
صنف فروشندگان تلفن همراه از جمله اصنافی است که موظف 
شده این طرح را اجرا کند. مجید ساطعی، رییس اتحادیه صنف 
فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشی موبایل و تلفن ثابت شهر 
اصفهان طی گفتگویی با روزنامه زاینده رود با اش��اره به نکات 
 قوت و ضعف طرح شبنم گفت: در صورت وجود زیرساخت های

مناسب، بررسی کارشناسی و تعامل و مشورت با اصناف  قبل از 
اجرای این طرح، بارکد خوردن و ثبت اطالعات کاالی خارجی 
می توانس��ت هم در راس��تای حفظ حقوق مصرف کننده و هم 
اصناف تأثیرگذار باش��د، اما ای��ن فرصت از بازار اس��تان هایی 

همچون اصفهان گرفته شده است.
ساطعی در این باره اظهار کرد: در ش��رایطی که در حال حاضر 
تعدادی شرکت انگش��ت ش��مار در پایتخت از وزارت صنعت، 

معدن وتجارت مجوز فعالیت واردات و خدمات از ش��رکت های 
معتبر دنیا را اخذ کرده اند و حدود 99 درصد نیاز کشور در حوزه 
 تلفن همراه از خارج تأمین می شود، آیا اجرای این طرح به نفع 

مصرف کننده خواهد بود یا خیر؟
وی ب��ا انتق��اد از ع��دم اعط��ای  ح��ق ورود تلف��ن هم��راه به 
واردکنندگان در سایر نقاط و استان های کش��ور، افزود: وقتی 
یک واحد صنفی زیر نظر اتحادیه مراحل خرید، فروش و گارانتی 
آن را برمبنای قوانین صنفی انجام ده��د، دلیلی برجلوگیری از 

واردات توسط این فرد وجود ندارد.
وی در ادامه و با اش��اره به مبحث خود اظهاری کاالهای قاچاق 
برای دریافت کد ش��بنم گفت: هر واحد صنفی حق دارد فقط 
یک بار تمامی اجناس خ��ود را که از مبادی غیر رس��می وارد 
شده و حق گمرکی نپرداخته اس��ت، از طریق اتحادیه مربوطه 
معرفی کرده تا بتواند برای آن کاال برچسب شبنم و کد رهگیری 

دریافت کند.
 حال مس��أله ای که در این میان پدید می آید، تفاوت نرخ میان 
دو کاالی مش��ابهی اس��ت که یکی از طریق مبادی قانونی و با 
پرداخت حق گمرکی وارد ش��ده و کاالیی که ب��دون پرداخت 
این هزینه، اکنون با خود اظهاری برچسب شبنم دریافت کرده 
است که در حوزه تلفن همراه این تفاوت نرخ گاهی تا 100 هزار 

تومان نیز وجود دارد.
رییس اتحادیه صنف فروشندگان وتعمیرکنندگان تلفن ثابت و 
همراه شهر اصفهان تأکید کرد: تنها راه مبارزه با معضل واردات 
قاچاق، شکس��تن انحصار و اعطای حق قانونی واردات به سایر 

استان های کشور و اصالح روش واردات است.
 وی در ادام��ه افزود: بهتر اس��ت که ن��رخ تعرفه ب��ه همان نرخ 
4 درصد قبل از س��ال 85 کاهش یابد؛ چرا ک��ه اکنون با ارزش 
افزوده و جمع سایر پرداختی ها به جز مالیات کارت بازرگانی، 
به 15/5 درصد می رسد یا در غیر این  صورت موبایل در گمرکات 
به صورت واحد اظهار شود، یعنی قانون به صورت ارزش کاال در 

مورد آن اعمال نشود.
 رییس اتحادیه گوشی تلفن همراه با اش��اره به این که در حال 
حاضر قانون براساس و مبنای کاال اظهار می شود، تصریح کرد: 
برای رفع مشکالت واردات باید بر مبنای ارزش کاال، موبایل نیز 
اظهار شده و سریع تر جلوی واردات قاچاق گرفته شود. واردات 
نیز باید به صورت آزاد انجام گیرد تا شاهد یک فضای انحصاری 
به وسیله چند شرکت خاص در واردات موبایل نباشیم. وی در 
پایان از دولت درخواس��ت کرد برای حل مشکالت این صنف تا 

حد توان خود اقدامات الزم را انجام دهند.

رییس اتحادیه صنف فروشندگان و تعمیرکنندگان گوشی همراه:  

بازار موبایل اصفهان از واردات محروم مانده است 

سپهر  اهمیت بازار گوشی تلفن همراه از آنجایی خود را نشان می دهد که تقریبًا 50 میلیون ایرانی 
روزانه گوشی هایی را در دست می گیرند که بیشتر آنها از این بازار تأمین می شود.حالجیان

گردش مالی یک ماهه بازار گوشی تلفن همراه به این صورت است که اگر نیاز ماهانه کاربران 
موبایل را ۸00هزار دستگاه گوش�ی با میانگین قیمت 150هزار تومان فرض کنیم، رقمی حدود 120 میلیارد تومان 
است؛ دانستن این نکته کافی است تا بپذیریم سود بازار  گوشی همراه پیش از همه، به جیب وارد کنندگان ریخته 
می شود. اما  در این میان محدودکردن تعداد واردکنندگان به  شرکت های خاص، سبب شده است کنترل فضای 

قاچاق در این بازار با طرح هایی همچون شبنم بی فایده به نظر برسد.

وضعیت اشتغال مناسب است



امسال نمایشگاه مطبوعات داریم 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

محمود شالویی 
هرچند سال گذش��ته نمایش��گاه مطبوعات اصفهان برگزار نشد، اما 
برگزاری هر چه قوی تر این نمایشگاه در س��ال جاری در برنامه های 
اصلی من ق��رار دارد، ول��ی هنوز زمان این نمایش��گاه و جش��نواره 

مطبوعات مشخص نیست. 
در ه��ر ص��ورت مطمئ��ن باش��ید ک��ه برگ��زار می ش��ود. در بحث 
تئات��ر و نمای��ش ه��م معاون��ت فرهنگ��ی وهن��ری مکلف ش��ده 
که با هم��کاری انجمن هنر های نمایش��ی به س��اماندهی س��الن ها 
 بپردازد و قطع��ا در انتخاب ریی��س جدید نظ��رات تئاتری ها لحاظ 
خواهد ش��د. ش��اید در این حوزه اختالفات��ی نیز بین اهال��ی تئاتر 
وجود داش��ته باش��د، اما این اختالف��ات قابل حل اس��ت و تالش ما 

این اس��ت که ریی��س جدید 
ف��ردی باش��د ک��ه بتوان��د 
اکثری��ت س��الیق و نظ��رات 
را ارض��ا کن��د و ش��اهد یک 
انجمن نمایش ق��وی، پر بار و 
 مثمر ثمر ب��رای تئاتری های

 شهر باشیم. 

دوستداران بازیگری بشتابند 
بابک برزویه در سایتی به معرفی رایگان 
بازیگران و عالقه مندان به بازیگری به 

کارگردانان می پردازد. 
بابک برزویه، عکاس سینمایی در این 
 ب��اره گفت: اخیرا س��ایت فت��و بازیگر

را ک��ه در آن انتخ��اب بازیگ��ر از 
 طریق اینترن��ت در نش��انی اینترنتی

 www .photobazigar .com 
مقدور اس��ت، به روز رسانی کردیم و قس��مت پرداخت اینترنتی سایت 
 هم فعال ش��ده و عالقه من��دان به بازیگ��ری و گروه ه��ای تولید فیلم 
می توانند از این س��ایت استفاده و در قسمت جس��تجو، بازیگر خود را 
انتخاب کنند. وی یادآور شد: سایت دارای دو قسمت است؛ یکی گالری 
عکس های عالقه مندان به بازیگری و بازیگران با اس��تعداد اس��ت که 
کاربران می توانند در آن ثبت نام کنند و مشخصات خود را وارد سایت 
 کرده و پس از تأیید، عکس ها روی س��ایت قرار می گیرد و کارگردانان 
می توانند بدون ص��رف هزینه، بازیگران خ��ود را در این بخش انتخاب 
کنند. در بخش دوم هم گالری بازیگران حرفه ای قرار دارد که آرش��یو 
عکس تمامی بازیگران سینماست.این عکاس اظهار داشت: مزیت این 
سایت، این است که دس��تیاران کارگردان و گارگردان ها می توانند در 
سایت در قسمت جستجو مشخصات فردی و ظاهری فرد موردنظر را وارد 
کنند و سایت به صورت خودکار اطالعات را در اختیار آنها قرار می دهد. 

یادداشت

روبان قرمز

چهره روز

خبر ویژه

هفت

فراخوان هفتمین جشنواره عكس كودك منتشرشد 
واحد عکس کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فراخوان هفتمین جشنواره عکس کودك 
را منتش��ر کرد. متقاضیان می توانند فرم مقررات و برگه درخواست ش��رکت در جشنواره را از 

طریق نشانی www.kanoonnews.ir دریافت کنند. 
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برای نخستین بار در تاریخ سینمای ایران

 همکاری یک مرجع تقلید 
با یک جشنواره سینمایی 

مسئولین همایش »روحانی در قاب سینما« ضمن دیدار با آیت اهلل مکارم 
شیرازی، از اعالم آمادگی این مرجع تقلید برای همکاری با این جشنواره 
همایش خبر داد. بنابر گزارش فارس به نقل ازس��تاد خبری جش��نواره 
 همایش »روحانی در قاب سینما«، حجت االسالم علی سرلک، دبیر این 
جشنواره همایش با آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی دیدار و گفتگو کرد. 
دراین دیدار که درمشهد مقدس صورت گرفت، آیت اهلل مکارم شیرازی 
ضمن ابراز رضای��ت از برگزاری این جش��نواره همایش به مس��ئوالن 
برگزارکننده آن ق��ول همکاری داد. این اولین بار اس��ت که یک مرجع 
 تقلید با ح��وزه س��ینما و در قالب یک جش��نواره هم��کاری می کند. 
بر پایه این گزارش، جشنواره همایش »روحانی در قاب سینما« مهر ماه 
سال جاری با همکاری حوزه هنری، مدرسه اسالمی هنر قم، دانشکده 
صدا وسیمای قم در دانشگاه هنر تهران و با همت نهاد نمایندگی رهبر 
معظم انقالب در این دانشگاه برگزار خواهد شد. این جشنواره همایش 
که نخس��تین دوره برگزاری خود را تجربه می کند، در سه بخش اصلی 
رقابتی، جنبی و غیررقابتی )فیلم های سینمایی( و بخش ویژه تشکیل 
شده است. در بخش رقابتی آثار در سه قالب مقاله، فیلم کوتاه و مستند 
داوری خواهند شد. حجت االسالم علی سرلک، مسئول نهاد نمایندگی 
رهبر معظم انقالب در دانشگاه هنر(، سعید کشن فالح )رییس دانشگاه 
هنر(، اس��ماعیل بنی اردالن) عض��و هیأت علمی و مدیر گروه فلس��فه 
هنر دانشگاه هنر(، ش��هرام گیل آبادی )مدرس دانشگاه و پژوهشگر(، 
حجت االس��الم علی جعفری )مدرس دانش��گاه و پژوهش��گر(، وحید 
یامین پور)مدرس دانشگاه(، سعید مستغاثی)منتقد سینمایی( اعضای 
سیاست گذاری این جشنواره همایش را تشکیل می دهند. حجت االسالم 
سجاد کریمان مجد نیز دبیر اجرایی اس��ت. عالقه مندان برای اطالع از 
اخبار، ثبت نام و ارایه اثر به این جش��نواره همایش می توانند به نشانی 

www.toranj.org مراجعه کنند.

آه ابن سینا، کجایی؟ 
مسئول پژوهشی مرکز اصفهان شناسی گفت: جالل الدین 
همایی نقل کرده که قب��ر ابوعلی س��ینا در اصفهان بوده و 
بس��یاری از مورخان از جمله ابن اثیر، درگذشت ابن سینا را 
در اصفهان می دانند.  محمد حسین ریاحی  که دراین باره با 
ایسنا سخن می گفت، بیان کرد: مسلم است که حضور علمی 
شیخ ابوعلی سینا در اصفهان قابل توجه بوده و بنا به شواهد 
و قرائن معتبر، از جمله حضور شمس الدوله، حاکم آل بویه 
و تیرگی روابط شیخ با او، بعید است که شیخ به همدان رفته 
باش��د. او با بیان این که مردم اصفهان از گذشته مکان گنبد 
ابن سینا را به عنوان مدفن او می دانستند، تأکید کرد: آنچه 
بیشتر محققان بیان کرده اند، مقام علمی باالی شیخ الرییس 
است که تألیف کتاب های بس��یار و تربیت شاگردان بزرگی 
مانند ابوالحسن بهمنیار، محمد جوزجانی و ابوعبداهلل احمد 
معصومی از آن جمله است.  ریاحی گفت: چند سال پیش قرار 
بود در اصفهان آرامگاهی برای شیخ الرییس ساخته شود، اما 
عده ای گفتند که اصفهان آثار تاریخی زیادی دارد و در نهایت، 
از انجام این کار جلوگیری شد. این مسأله با اعتراض افرادی 
مانند س��یدمحمد صدرهاش��می و برخی ادبا و علما مواجه 
شد.  او ادامه داد: در مجموع، صالح دانسته شد که برای این 
مسأله جنجال ایجاد نشود؛ البته ما به مسئوالن شهر اصفهان 
پیشنهاد کرده ایم که حداقل گنبدی را که به نام شیخ الرییس 
 باق��ی مانده اس��ت، به عن��وان جایگاهی ب��رای معرفی آثار 
ابوعلی سینا قرار دهند.  این گفته ها در حالی است که توکل 
دارایی، مسئول روابط عمومی بنیاد ابوعلی سینا در همدان 
مدفون بودن شیخ در اصفهان را به شدت مردود دانست و این 
امر را مصداق تحریف تاریخ و به باد دادن مفاخر ارزیابی کرد.  
او تأکید کرد: از سال 1330 این بحث ها مطرح بوده، ولی با 
توجه به ش��واهد تاریخی، این ادعا رد شده است. ما قباًل هم 
به این ادعا که در رسانه های اصفهان مطرح شده بود، پاسخ 
داده ایم.  در سال های گذش��ته حدس و گمان هایی درباره 
این که مدفن ابوعلی سینا، دانشمند بزرگ جهان اسالم نه در 
همدان بلکه در اصفهان است، مطرح شده و منابعی تاریخی 
هم در صدق و هم در کذب این نظریه وجود دارند. برای مثال 
ابن اثی��ر در کتاب »تاریخ کامل« جزء هش��تم، صفحه  15، 
محل فوت ش��یخ الرییس را اصفهان دانسته است. در حالی 
که کاظم موسوی بجنوردی در دایره المعارف اسالمی ذیل 
واژه  ابن سینا نوشته: پس از آن که عالءالدوله، حاکم اصفهان، 
مجدداً قصد همدان نمود، ابن سینا نیز او را همراهی کرد، اما 
در راه، بیماری او شدت یافت و پس از رسیدن به شهر همدان 
در روز جمعه ماه رمضان س��ال 428 هجری قمری 1037 

میالدی در 58 سالگی درگذشت.

محمد رضا لطفی که شب گذشته در نشست پرسش و پاسخ مکتب 
موسیقی اصفهان در تاالر سوره حوزه هنری سخن می گفت، اظهار 
داش��ت: بس��یاری اعتقاد دارند که س��بک های مختلف موسیقی 
وجود ندارد، ولی ایران کش��وری با قومیت های متنوع است و این 
قومیت ها در منطقه بومی خودش��ان لهجه و گویش خود را دارند، 
 ذائقه شان متفاوت است و موسیقی متفاوت دارند، بنابراین از  مکتب 
متفاوتی برخوردارند. وی ادامه داد:  اصفهان دارای مکتب معماری 
خط و مینیاتور است، بنابراین نمی شود این شهر مکتب موسیقی 
نداشته باش��د. این برای اصفهان ارزش اس��ت که مکتب موسیقی 
مخصوص به خود را داشته باشد. وی تأکید کرد: اگر مکتب موسیقی 
اصفهان وجود نداش��ت، آقای دوامی هم باید مث��ل تاج اصفهانی 
می خواند و یا نوازندگان مش��هور تار دیگر، مثل جلیل شهناز ساز 
می زدند. این نوازنده تار و سه تار تصریح کرد: بین 15تا 20 تفاوت 
بین مکتب اصفهان و تهران وجود دارد. در آواز نیز چنین اس��ت و 
این تفاوت به این معناست که مکتبی وجود دارد و این یعنی تاریخ و 
تمدنی قوی وجود داشته که به مرور زمان با افت و خیز های متفاوت 
رشد کرده و پیشرفت داشته اس��ت. وی افزود: این جا سلیقه های 

هنری یک ملت با هنرمندان است که شکل خاصی به اصفهان داده و 
این تفاوت را ما بیشتر در موسیقی اصفهان می بینیم. 

مکتب را شخصیت های برجسته می سازند
لطفی خاطر نش��ان ک��رد: وقتی م��ا از مکتب صحب��ت می کنیم، 
منظورمان شخصیت های برجسته ای است که در تاریخ  جا افتاده اند. 
به فرش اصفهان که نگاه می کنیم، در نگاه اول می گوییم این فرش 
اصفهان است. به همان صورت که مشخصه فرش اصفهان با تبریز 
فرق می کند، به همان میزان هم موس��یقی اش تفاوت دارد. وی با 
بیان این که مکاتب تمام اجزای هنر تکامل خود را در طول سالیان 
به دست آورده اند، بیان داشت: مکتب اصفهان همیشه مطرح بوده و 
بسیاری از اساتید آن را بهترین مکتب موسیقی آوازی می شناختند 
و ادبیات غنی  که در اصفهان و شیراز وجود داشته، موسیقی آوازی 

را در این مناطق پر اهمیت می  کند .

هر جا غزل فارسی بوده،  موسیقی دستگاهی زود تر 
شکل گرفته

لطفی تصریح کرد: هر جایی که غزل فارس��ی جا افتاده تر است، 
موسیقی دستگاهی زودتر شکل گرفته است. در اصفهان و شیراز 
موس��یقی دس��تگاهی زودتر رواج یافته؛ مثل انقالب صنعتی در 
اروپا که در فرانسه به وجود می آید، بعد انگلیس، آلمان و ... را هم 

در برگرفت.
وی اضافه کرد: موسیقی دس��تگاهی هم با فاصله جا افتاده است. 
در بعضی جاها مثل اصفهان، موس��یقی بر پایه گوشه ها تدریس 
می شود و گوش��ه ها رفته رفته دس��تگاهی می ش��ود. در بعضی 
جاها ساختار مهم بوده و موسیقی زودتر دستگاهی شده  و چون 
حکومت و فرهنگ در ایران می چرخیده، موس��یقی هم متحول 

می شده است.

تفاوت های مکتب تهران و اصفهان
استاد تار و ستار در تش��ریح تفاوت های مکتب موسیقی اصفهان 
و تهران اظهارداش��ت: در مکتب تهران که به آقای دوامی معروف 
است، اگر بخواهید آواز بخوانید، ش��ما را منع می کنند که ادوات 
 تحریر داشته باشید و علت آن است که در آن مکتب، به این نتیجه 
رس��یده اند  که وقتی حنجره از »آ« اس��تفاده می کند، تحریر ها 
واضح تر اس��ت. »آ« راحت تر حرکت می کند و این ها »آ« و »ها« 
را قانون کرده اند، اما همین قانون وقتی به مکتب اصفهان می آید، 
چون در این دیار با ذوق و مکتب اصفهان خس��ته کننده اس��ت، 
بنابراین این جا تحریر ها لطیف و مهربان می ش��وندکه این ادوات 
باعث زیبایی تحریر می شود.  وی ادامه داد: در متن شعرخوانی در 
مکتب اصفهان وزن شعر همواره در خواندن رعایت می شود و یکی 
از مشخصات آواز تاج همین است که قدرت را با این افاعیل به شما 
تحمیل می کند و به شنیدن مجبورت می کند. آواز اصفهان تحرك 
دارد و آدم را بیدار می کند. در تهران وزن ها در هم ریخته می شود؛ 
اصطالحا وزن ها پاره پاره می شود. وی تصریح کرد: در بیان شعر 
اصفهانی ها شعر واضح بیان می شود. طاهر زاده در سه گاه معروفش 
سه بیت خوانده در س��ه گاه برای این که می خواهد کل مطلب را 
تفهیم کند.  لطفی تشریح کرد: سکوت در مکتب اصفهان بسیار 
زیباست، به گونه ای که مخاطب را به شنیدن ترغیب می کند و در 
آن شور و اشتیاق ایجاد می نماید، در صورتی که در مکتب تهران 
این گونه نیست. مکتب اصفهان در نواختن هم به همین شکل عمل 

می کند؛ تار شهناز هم همین سکوت را دارد.
وی تأکید کرد: مکتب تهران آشفته است و من شک دارم بتوانیم 
در این مکتب حاال حاالها آواز خوانی داشته باشیم، از این رو تمام 

امید ما اصفهان است.

در نشست مکتب موسیقی اصفهان ،تهران آشفته بود 

 تمام امید ما اصفهان است

 کسری  محمد رضا لطفی، نوازنده مشهور تار و سه تار کشورمان گفت: مکتب موسیقی تهران از دست 
رفته و تمام امید ما به مکتب موسیقی اصفهان است.محتشم 
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 وقتی که روزبه روزبهتر، محبوب ترو معروف ترمی ش��ود و تمامی س��ر تیترهای 
رسانه های نوشتاری و مجازی را می گیرد، وقتی تنها بحث مدل لباسش در کن، 
چند هفته نقل محفل سینمایی داخل و خارج می شود و همانجا هم می رود روی 
س��ن برای اهدای جایزه تا ما این چنین ب��ه او افتخار کنیم، وقت��ی هنوز همگان 
مشتاق صحبت کردن و ش��نیدن از او هس��تند و این بازیگر به یکی از مهم ترین 
چهره ها و اتفاقات پیرامونش به یکی از مهم ترین اتفاقات سینمای ایران در سال 
گذشته تبدیل شده است، وقتی او با یکی از فیلم های معمولی اش موفق به کسب 
چنین جایزه معتبری می شود و باز ما را سر کیف می آورد، پس چرا باید این قدر 
راحت از تحسین چنین بانوی محترمی و چنین بازیگر محبوبی بگذریم؟ مایی که 
بعد از مدت ها به دنبال فرصتی برای نوش��تن از تأثیر و کیفیت بازی لیال حاتمی 
درسینمای ایران می گشتیم و باالخره فرصت یک دل سیر تعریف و تمجید از او را 

یافته ایم، چرا باید از احساس��ی ش��دن، عواقب واکنش لحظ��ه ای و تعبیر های 
گوناگون بترسیم؟ 

 لیال حاتمی س��الم. خودمانیم، این قدر این روز ها از گروه ها و دس��ته بندی ها و 
حزب های مختلف خوانده ایم و نوش��ته ایم و بیش��تر از همه ترسیده ایم که حاال 
باور این که می توان به یک ش��خصیت مستقل س��الم کرد و در امان بود، سخت 
است. همچنان ترس داریم، ولی لیال حاتمی سالم. حتما یادمان هست که با پدر 
بزرگوارت شروع کردی و اما درخشش��ت همراه شد با روزگار سخت و غم بیماری 
همان پدر. داد از این غم و این بغض که خیلی زود تأثیرش را گذاشت. در »لیال«: 
»رضا رو برای روز خواستگاری، خودم آماده می کردم«. یادت هست با این دیالوگ 
با آن نگاه معصوم با ما چه ک��ردی؟ لیالی مهرجویی را یادت هس��ت؟ آخر خانم 
حاتمی، چرا همان ابتدای کار این قدر پیمان��ه را بزرگ گرفتی؟ بگذار گالیه کنم 

که بعد از س��ال ها فعالیت چه در تلویزیون و بازی در چند مجموعه موفق و فیلم 
محبوب سینمایی، مدت ها بود که بعد از لیال انتظارمان را بر آورده نکرده بودی. از 
 اول این قدر ظرفیت را باال گرفتی که دیگر این نقش ها و این حضور ها به چشممان 
نمی آمد. پس ما هی لیال م��ی دیدیم و هی لیال می دیدیم. آم��دی تا در »ارتفاع 
پست« و در »س��االد فصل« و در »هر ش��ب تنهایی« دوباره یادمان بیندازی که 
باید همچنان پیگیرت باشیم. در حکم کیمیایی خوب بودی، ولی هنوز نه، فاصله 
داشتی. فاصله داشتی با جایگاه امروزت که تنها کافی است حضور داشته باشی و 

الم تا کام حرف نزنی و در عین حال همه صحنه را مال خود کنی. 
گذشت تا بازی عجیب و غیر منتظره ات را در »بی پولی« دیدیم. مگر لیالی آرام و 
معصوم هم می تواند چنین باشد؟ حتما این اراده شخصی خودت بود که خواستی 
چیزهایی را ثابت کنی، که کردی. بعد »پرسه در مه« رسید. مفهوم زخم را چنان 
به تصویر کشیدن سخت است، نه؟ در »چیز هایی هست که نمی دانی« همان طور 
بودی که گفتم. رس��یدی به جایگاهی که حاال راحت می شد لم داد روی صندلی 
س��ینما و از حضورت سیراب ش��د. معنای نفس حضور را به رخ کشیدی. آمدی و 
فیلم را مال خود کردی و رفتی و باالخره با س��یمین، کاری کرده ای که مانده ایم 
که بگوییم لیالی سینمای ایرانی یا سیمینش. سیمین را چنان تصویر کردی که 

جهان از تو دعوت کرد.
 ببین بانو لیال، خاطرات بازی ات در همین دو سه سال گذشته همچنان در ذهنمان 
نقش بسته. تو لیال و سیمین را برای این س��ینما به یادگار گذاشتی و ما را سیراب 
کردی و حاال هر جا باشی تحسین گر تو خواهیم بود. شک نکن که هر همکاریت با 
مهرجویی بزرگ را که می بینیم کیفور می شویم. مطمئنیم که در آینده قرار است 
با علی مصفا و گروه فیلمسازی تان کار های بزرگی بکنید و این موفقیت های پله 

آخر هم، پله اول این مسیر است.
 اما لیال حاتمی گرامی، همیش��ه به یاد داش��ته ب��اش که هر از چن��د گاهی بین 
نقش های مهمت، بین فیلم هایی که قرار است دنیا را تغییر دهند، بین رفت و آمد 
و تحسین و تش��ویق ها، برای ما هواداران بازی لیال حاتمی، تنها سکوت، حضور و 

نگاه لیال وارت را در عین سادگی هدیه بیاوری.
ممنون ازشما و ممنون از جایزه دیشب.

این یادداشت واکنشی است به خبر دیروز

نامه به لیال حاتمی و 10 حضور افتخار آفرین ملی

پشت صحنه فیلم کاغذ بی خطپشت صحنه فیلم آرامش در حضور دیگرانپشت صحنه فیلم چای تلخناصرتقوایی وارد دهه هشتم زندگی شد 

الماس ها ابدی اند 

SMS

گروه فرهنگ - ناصر تقوایی 71 سال پیش در چنین روزی در شهر آبادان به دنیا آمد.
عالقه او به ادبیات و نوشتن از همان ابتدا، تقوایی جوان را که هنوز 20 سال نداشت دست 
به قلم کرد تا داستان های کوتاهش را به ابراهیم گلستان برساند و این آغاز همکاری آنها 

در»خشت و آیینه« باشد.
وی با س��اخت »آرامش در حضور دیگران« در س��ال 134۹ به صورت جدی وارد سینما 
شد و هوشمندانه به سراغ کاری از غالمحسین ساعدی رفت و آن را به فیلمنامه برگرداند. 
در ادامه فیلم های »نفرین« و »صادق کرده« را ساخت تا این که در سال 54 با اقتباسی 
دقیق ازرمان »دایی جان ناپلئون« نوشته ایرج پزشکزاد، مجموعه بی نظیررا به همین نام 
روانه پخش کرد که هنوز هم بینندگان خاص خود را دارد.  بد نیست بدانید او هفت فیلم 
بلند سینمایی در کارنامه دارد که فیلمنامه همه آثار را خودش به نگارش درآورده، ولی با 

همه این ها امسال و در آستانه 71 سالگی، تقوایی 11 سال است که فیلم نساخته است.

 یادمان هست که 
با پدر بزرگوارت 

شروع کردی و اما 
درخششت همراه 

شد با روزگار سخت 
و غم بیماری همان 

پدر. داد از این غم و 
این بغض که خیلی 

زود تأثیرش را 
گذاشت



یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

4

آگهی مناقصه عمومی

موضوع مناقصهردیف
نوع و شماره 

مناقصه
محل اجراء

مبلغ برآورد 
)ریال(

محل تأمین 
اعتبار 

مبنای 
برآورد

مبلغ سپرده 
)ریال(

واجدین شرایط
نوع 

سپرده

1
خرید لوله پلی 

اتیلن طرح انتقال 
آب چشمه لنگان

یک مرحله ای 
91/47

ملی-فریدونشهر
برآورد 
دستگاه

60/000/000

کارخانجات تولیدی دارای گواهی 
از مؤسسه استاندارد و تحقیقات 
صنعتی و دارندگان مجوز تولید از 
معاونت آب و خاک و صنایع وزارت 

جهاد کشاورزی

*

* ضمانت نامه بانکی یا واریز به حساب تملک داراییهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه 
جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون مناقصات، اتاق 250 یا 
http://iets.mporg.ir اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به نشانی

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/04/21

بازگشایی روز شنبه مورخ  اداری روز پنج شنبه مورخ 91/04/29 و زمان  پایان وقت  تا  تاریخ 91/04/22  از  3- مهلت تحویل اسناد: 
91/04/31 ساعت 9 صبح می باشد.

4- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

5- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد. 

دستگاه مناقصه گزار: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 

اداره امور پیمان ها و قراردادها

نوبت اول

نوبت اول: 91/4/19 و نوبت دوم: 91/4/20

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ایران با درخشش اصفهانی ها 
بر بام جهان ایستاد

دبیر هیأت ورزش نابینای��ان و کم بینایان بهزیس��تی اصفهان گفت: 
در هشتمین دوره مسابقات جهانی پاورلیفتینگ در ایالت فلوریدای 
آمریکا س��ه نفر از نابینایان عضو تی��م ملی نابینایان ایران از اس��تان 
اصفهان توانستند شش مدال طال و نقره کسب کنند. سید اصغر فیاض 
 در گفتگو با فارس با بیان این که مس��ابقات جهان��ی پاورلیفتینگ و 
وزنه برداری نابینایان برای هش��تمین دوره در حال برگزاری اس��ت، 
اظهار کرد: این دوره از مسابقات امسال در ایالت فلوریداری آمریکا و با 

حضور بیش از 16 کشور جهان برگزار شد.

 آغاز به کار اتحادیه هواداران 
سایبری سپاهان

س��ایت یار س��پاهانی از آغاز به کار فعالیت های اتحادی��ه هواداران 
سایبری س��پاهان برای اتحاد و انسجام هواداران س��پاهان در فضای 
مجازی خبر داد. در بخش پایانی بیانیه ای که در سایت یار سپاهانی 
به عنوان پایگاه اطالع رسانی هواداران سایبری سپاهان منتشر شده، 

آمده است:
 از همه ه��واداران و مخاطب��ان و دوس��تداران طوفان زرد آس��یا در 
 ش��بکه های اجتماعی، گروه های اینترنتی، وبالگ ها، س��ایت های

 ه��واداری و... دع��وت م��ی کنی��م ت��ا ب��ا مراجع��ه ب��ه س��ایت 
www.yaresepahani.com به عضوی��ت این اتحادیه درآیند تا 
 در گام بعدی و در آین��ده ای نزدیک، در اولین فعالیتمان ش��ما را به 
بزرگ ترین گردهمایی هواداران س��ایبری س��پاهان دعوت و از سایر 

برنامه ریزی هایمان مطلع کنیم. 

 تیم هندبال بانوان ذوب آهن
 منحل شد

باشگاه ذوب آهن امسال در لیگ برتر هندبال بانوان تیمداری نمی کند. پس 
از خودداری س��پاهان از تیمداری بانوان در رشته های مختلف، سرانجام 
باشگاه ذوب آهن نیز عدم حمایتش از تیمداری بانوان را اعالم کرد و بر این 
اساس، تیم هندبال بانوان ذوب آهن امسال در لیگ حضور ندارد. این فرصت 
به استان اصفهان داده شده تا شش بازیکن ملی پوش تیمی را معرفی کند، 
در غیر این صورت هیأت رییسه فدراسیون تصمیم می گیرد چه تیمی در 

لیگ برتر شرکت کند. لیگ برتر هندبال بانوان 31 شهریور آغاز می شود.

 حضور بانوان اصفهانی
 در تیم ملی فوتسال ایران

 ش��هرزاد مظف��ر، س��رمربی تی��م مل��ی فوتس��ال بان��وان اس��امی 
26 بازیکن را برای حضور در اردوی تیم ملی اعالم کرد که بر اس��اس آن 
الهام شیخی، عصمت جهانگیری، کیمیا مختاری، فاطمه قربانی، مرضیه 
توفیقی نسب و سارا شیرکوهی از استان اصفهان در این اردو حضور دارند. 
گفتنی است، اردوی تیم ملی فوتسال بانوان از 27 تیر ماه به مدت هفت روز 

در کمپ تیم های ملی برگزار می شود. 

 ثابت کردیم ایران همچنان 
حرف اول را در فوتسال می زند

علیطاهری/مدیرعاملباشگاهگیتیپسند
درست اس��ت که ما در دور قبل این رقابت ها که با میزبانی 
قطر برگزار شد و همچنین در جام ملت های آسیا موفق کار نکردیم، 
اما همچنان بهترین تیم آس��یا هستیم. کس��ی انتظار نداشت که ما 
در بازی های آس��یایی مقابل تایلند تن به شکس��ت دهیم، اما با این 
حال همچنان فوتسال ما بر بام آسیاست و حرف اول را در قاره کهن 

می زند.
 آنچه که در قطر و امارات برای ما رخ داد، تنها یک لغزش بود. در این 
جام کسی برای ما شانس قائل نبود، اما خود ما لحظه ای در قهرمانی 

مان شک به دل راه ندادیم. 
مهم ترین و اولین ثمره آن اقتدار دوباره فوتسال ایران، آن هم بعد از 
ناکامی در بازی های دوحه و امارات است. با این قهرمانی ثابت کردیم 
که فوتس��ال ایران همچنان در سطح آسیا اول اس��ت. این قهرمانی 

هشداری برای دیگر تیم هاست.

6
کاسیاس پردرآمد ترین دروازه بان جهان 

براساس نتایج حاصل از یک بررسی،  ایکر کاسیاس، دروازه بان نام آشنای اسپانیایی با قرارداد 35 میلیون 
یورویی اکنون ثروتمندترین گلر جهان است. بعد از او، پیترچک با قراردادی به میزان28 میلیون یورو و 
مانوئل نویر، دروازه بان آلمانی بایرن مونیخ با قرارداد 28 میلیون یورویی در رده های دوم و سوم قرار دارند. 
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صدرنشینی 
آزادکاران ماهان

در ایران فقط در 
سپاهان بازی می کنم

تیم کشتی جوانان فوالد ماهان در دور رفت رقابت های لیگ منطقه ای 
کشتی با درخشش کشتی گیران اصفهانی توانست در صدر جدول گروه 
خود قرار گرفته و ش��رایط مناس��بی را برای صعود به جمع 1۰ تیم برتر 

کشور به دست آورد. 
همچنین تیم نوجوانان فوالد ماهان در گروه خود با توجه به اش��تباهات 
داوری، در رده س��وم جدول قرار گرفت. دور برگشت رقابت های منطقه 
پنج لیگ کش��ور با حضور تیم های اصفهان، خوزستان، یاسوج، بوشهر و 
چهارمحال و بختیاری بیس��ت و پنجم تیرماه برگزار خواهد شد. گفتنی 
است رقابت های کش��تی جوانان و نوجوانان کشور در پنج منطقه برگزار 

می شود و از هر گروه، دو تیم به دور بعدی مسابقات راه خواهد یافت. 

محمدرضا خلعتبری، مهاجم فصل پیش تیم الوصل امارات بحث حضورش در 
استقالل را تقریباً منتفی شده می داند. خلعتبری می گوید: آنها اولین روزهایی 
که مرا می خواستند، پیشنهادی را مطرح کردند که قرار شد دوباره با هم مذاکره 
کنیم. من دو روز پیش با استقاللی ها مذاکره کردم و دیدم که شرایط آنها عوض 
شده است، به همین دلیل با این تیم به توافق نرسیدم و فکر می کنم حضورم 
در استقالل منتفی باشد. خلعتبری در پاسخ به این سؤال که آیا با این شرایط 
به سپاهان خواهی رفت، خاطرنشان می کند: به احتمال فراوان در ایران برای 
این تیم بازی خواهم کرد. من قباًل هم سابقه بازی در اصفهان را داشته ام و به 
تازگی با مسئوالن باشگاه سپاهان مذاکره کرده ام و در ایران فقط برای سپاهان 

بازی می کنم. 

نماینده م��ردم اصفهان در 
مجلس ش��ورای اسالمی 
گف��ت: اگرچه مس��ئوالن 
اعالم کرده اند که ورزشگاه 
نقش جهان تا بهمن امسال 
به بهره برداری می رسد، اما 
با وضعیت کنونی این وعده 

اصاًل عملی نمی شود.
حمیدرضا فوالدگر در گفتگو با ایمنا با اشاره به وضعیت ورزشگاه نقش جهان 
اظهار داش��ت:  یکی از دالیل حضور آقای جواهری به عنوان مدیرکل جدید 
ورزش و جوانان اصفهان، این است که دوس��ت داریم با توجه به سوابق او در 
معاونت راهبردی ریاست جمهوری و ش��ناختی که از وضعیت بودجه دارد، 
تحولی در وضعیت ورزش��گاه نقش جهان ایجاد کند. وی ادامه داد: مدیرکل 
جدید باید همه تالش خود را برای س��اخت این ورزش��گاه ب��ه کار گیرد و با 
استفاده از بودجه های استانی، ملی و س��ایر منابع، تحولی در ورزشگاه ایجاد 
کند. نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: اگرچه 
اس��تاندار اصفهان اعالم کرده که این ورزشگاه تا بهمن امسال به بهره برداری 
می رسد، اما با وضعیت موجود می دانیم که این وعده عملی نمی شود. اگرچه 
این مسأله غیرممکن نیست، اما تنها در صورتی ممکن می شود که پیمانکار 
در سه شیفت فعالیت کند و به شدت دنبال ساخت ورزشگاه باشد. وی اضافه 
کرد: امیدوارم که ساخته شدن ورزشگاه نقش جهان طوالنی نشود؛ چراکه اگر 
این اتفاق رخ ده��د، با توجه به تعدیل بودجه، می��زان هزینه های آن افزایش 

قابل توجهی خواهد داشت. 

کانوپول��وی بان��وان، بعد از     
بس��کتبال اولین تیمی بود 
ک��ه خانه صنع��ت و معدن 
اصفه��ان حمای��ت از آن را 
برعه��ده گرفت، ام��ا بعد از 
مش��کالتی ک��ه گریبانگیر 
تیم بس��کتبال این باشگاه 
شد، وضعیت تیم کانوپولوی 
بانوان هم مشخص نیس��ت. الهه عمرو که در بدو تشکیل تیم کانوپولوی بانوان 
خانه صنعت و معدن سرمربیگری این تیم را برعهده گرفت، در خصوص آخرین 
شرایط این تیم گفت: این تیم فقط نام خانه صنعت و معدن را دارد. هیچ کمکی 
نشده و آینده اش هم مشخص نیست. اصالً نمی دانیم قرار است با این تیم در لیگ 
ش��رکت کنیم یا نه. وی ادامه داد: از چهار،پنج میلیون تومانی که قرار بود برای 
هزینه های این تیم به هیأت بپردازند، هیچ خبری نشده است. مدتی پیش که 
در این مورد از هیأت پرس و جو کردم، گفتند فعال خبری نیست و هیچ مبلغی 
را نداده اند. عمرو که در ماه های پایانی مدیریت سلمان قاضی عسگر در هیأت 
قایقرانی سمت نایب رییسی هیأت را برعهده گرفت، در این خصوص گفت: بعد 
 از تغییرات مدیریتی در هیأت هیچ چیز در مورد س��مت ها مشخص نیست و 
می دان��م هنوز نای��ب رییس هس��تم یا ن��ه. به نظر می رس��د که مس��ئوالن 
باش��گاه صنعت و معدن هنوز راهی را نیامده، از ادامه راه پش��یمان ش��ده اند. 
چندی پیش هم مس��ئوالن تیم بس��کتبال راه و ترابری که با نام این باش��گاه 
 در لی��گ ش��رکت ک��رده بودند، نس��بت ب��ه ای��ن معوق��ات و بی توجهی ها

عتراض داشتند.

حضور لمپارد در گالکسی؛هرگز
 فرانک لمپارد ش��ایعه پیوس��تن به دیوید بکه��ام در تیم فوتبال 
لس آنجلس گالکسی را رد کرد.  این شایعه  وقتی قوت گرفت که 
استیو کوتنر، مدیر برنامه های این بازیکن، به همراه بکهام بیننده 

دیدار گالکسی و فیالدلفیا یونیون بود. 

سیدو کیتا از بارسلونا جدا شد
سیدو کیتا با مقصد احتمالی تیم فوتبال دالیان 
آربین چین از بارسلونا جدا شد.  به نظر می رسد 
باشگاه های چین مقصدی جدید برای بازیکنان 

آفریقایی هستند.

برنو، به برزیل دیپورت می شود
برنو، ستاره سابق بایرن که اخیراً بعد از برگزاری جلسات 
دادگاهش به چهار سال زندان متهم شده، بعد از آزادی از 
زندان به برزیل دیپورت خواهد شد. وی سال گذشته یک 

ویالی اجاره ای را به خاطر بیماری روانی آتش زده بود.

بعد از بسکتبال این بار نوبت کانوپولو استفوالدگر:

02

مجمع قانون گذار فوتبال به شکل رسمی 
سمیه 
استفاده از حجاب برای بازیکنان فوتبال مسرور

زن مسلمان را پذیرفت. این تصمیم در 
حالی گرفته شده که فیفا استفاده از حجاب را از سال 2۰۰7 ممنوع 
اعالم ک��رده ب��ود. روز پنجش��نبه مجمع بی��ن الملل��ی فوتبال 
تصمیم های اولی��ه را در این مورد گرفت و اعالم کرد اس��تفاده از 
حجاب از نظر ایمنی و سالمتی هیچ ضرری ندارد.  شاید انتشار این 
خبر خیلی ها، به خصوص بانوان کشور را که نیمی ازجمعیت جامعه 
هستند خوشحال کرده و به طور یقین فرصت و شرایط را در اختیار 
رییس و نایب رییس فدراسیون فوتبال کشورمان جهت ژست های 
مدیریتی و القای تالش شبانه روزی شان به مردم جهت تصویب 
چنین قانونی را فراهم کرده باشد، اما از این بابت خیلی خوشحال و 
مسرور و سرمست نشوید؛ چراکه این ورزش بیمار به خصوص در 
 بخش بانوان، اوضاعش چنان وخیم اس��ت که هی��چ مصوبه ای 
نمی تواند مرهمی بر دردهایش شود. درد این ورزش، بی توجهی به 
ورزش بانوان است که هچ تبصره و ماده ای برایش تصویب نشده و 
در تمام شرایط مقهور و مغلوب ورزش مردان بوده و در زیر سایه آن 
 گم شده است. نابسامان ترین لیگ ورزشی را فوتبال بانوان دارد.  
بی پولی و نبود اسپانسر و  بی توجهی فدراسیون فوتبال به خصوص 
فریده شجاعی به عنوان نایب رییس، این فدراسیون پرسر و صدا را 
به بی نظمی اضافه کنید تا وخامت اوضاع برایتان مشخص شود. 
ابتدای فصل، لیگ فوتبال بانوان با 1۰تیم شروع می شود. دو هفته 
 وقفه می افتد، بعد دوباره با هشت تیم آغاز به کار می کند؛ چراکه 
دو تیم به خاطر مشکالت مالی قادر به ادامه فعالیت نیستند. بعد 

دوباره دوماه تعطیل می شود و یک دفعه با برگزاری دو بازی در هفته 
ادامه پیدا می کند.  قهرمانش در کنج  بی خبری رسانه ها به منزل 
 م��ی رود و بازیکنان��ش در طلب ق��رارداد معوقه ش��ان به جایی 
نمی رسند. در اعزام تیم های ملی فوتبال و فوتسال به مسابقات هم 
همیشه بانوان نقش پیش مرگ را بازی می کنند، به طوری که در 
 صورت کمب��ود بودجه، اول آنها هس��تند که اعزام نمی ش��وند و 
 به خاطر فراهم ش��دن ش��رایط اعزام تیم آقایان، کنار گذاش��ته 
می شوند. هیچ کدام از لیگ های ورزشی شان به خصوص فوتبال، 
باوجود محجبه بودنشان پوشش تصویری و یا اخبار مکتوب ندارد و 
برخی خبرگزاری ها شاید گوشه اشاره ای به نتایج بازی ها داشته 
باشند. اگر هم گزارشی تهیه کنند، در خصوص همان بی نظمی 
لیگ و نبود بودجه و پول و توجه به ورزش بانوان اس��ت. بعد آقای 
کفاشیان سرش را باال می گیرد و می گوید که اگر قانون منع حجاب 
در فوتبال بانوان لغو شد، حاصل تالش ما بوده است! نایب رییس نیز 
مثل او مغرورانه از فراهم ش��دن امکان حض��ور بازیکنان محجبه 
فوتبالیست در میادین بین المللی حرف می زند،  در حالی که امکان 
فعالیت آنها در داخل کشور خیلی فراهم نیست و اگر باشد، آنقدر 
مشکل ریز و درشت دارند که نشاط و انرژی برایشان باقی نمانده 
است. جالب اینجاست که مسئوالن فدراسیون ادعا دارند به خاطر 
تالش و پیگیری آنها این قانون لغو ش��ده، بعد طراحان لباس که 
طرحشان برای پوشش بانوان مورد قبول واقع شده، اروپایی هستند! 
این موض��وع ثابت می کند اگ��ر قانون ممانعت از پوش��ش برای 
فوتبالیست های زن لغو شده، حاصل تالش و پیگیری های کمیته 

پزشکی فیفاست، نه فدراسیون منفعل فوتبال ایران.

در حالی که تاکنون 11 دوره از لیگ برتر 
گروه 
سپری ش��ده اس��ت، آمار تغییر روی ورزش

نیمکت ه��ا در تمام این مدت نش��ان 
می دهد که عم��ر مربیگری در لیگ به طور متوس��ط 19 هفته 
است؛ نکته جالب تر این که فقط 36 درصد سیاست تغییر مربیان 
نتیجه مثبت داده است. دوازدهمین دوره لیگ برتر بزودی آغاز 
می ش��ود، اما از همین حاال قابل پیش بینی است که با گذشت 
چند هفته از ش��روع این فصل هم، تیغ تی��ز نتایج ضعیف روی 

نیمکت ها کشیده می شود و برکناری مربیان کلید می خورد. 
همین موضوع باعث شده که شمار مربیان بیکار فوتبال ایران، به 
آینده امیدوار و در کمین نیمکت اولین تیمی باشند که سرمربی 
ناکامش به زودی برکنار می شود! در لیگ برتر ایران تنها چهار 
تیم سپاهان، پرسپولیس، تراکتورسازی و صنعت نفت آبادان از 
وجود مربیان خارجی بهره می برند و دیگر مربیان ایرانی که اتفاقا 
تعدادشان کم هم نیست، باید در 14 تیم دیگر مربیگری کنند. با 
این شرایط طبیعی است شماری از مربیان فرصت نشست روی 
نیمکت داغ لیگ برتر را پیدا نکنند و بیرون بمانند؛ مربیانی که 
در فصول گذشته روی بورس بودند و حتی برای آنها سرودست 

می شکستند.  سردمدار این مربیان، پرویز مظلومی است. 
او طی دو فصل گذش��ته سرمربی اس��تقالل بود و با این تیم به 
عناوین دوم و س��وم لیگ برتر دست یافت. ش��اید این که تا به 
امروز مظلومی بی تیم مانده، به این موضوع برگردد که او دیگر 
به تیمی پایین تر از استقالل رضایت نمی دهد و شاید مدیران 
فوتبالی ایران هنوز اعتم��اد کافی به این مرب��ی ندارند. حمید 

استیلی که طی سه فصل گذشته با استیل آذین، شاهین بوشهر 
و پرسپولیس به لیگ برتر آمده بود، در فصل دوازدهم تیمی ندارد 
و خانه نشین است. او در مسابقات جام ملت های اروپا به عنوان 
 کارشناس در س��یما دیده می شد، ش��اید حضور در این عرصه 
تمدد اعصابی باشد برای او که روزهایی سخت را در پرسپولیس 
پشت سر گذاشت! طی سال های گذشته عادت کرده بودیم لیگ 
را با مجید جاللی آغاز کنیم، اما در نیم فصل دوم فصل یازدهم 
لیگ برتر روزگار او و فوالد س��یاه ش��د، به گونه ای که جدایی، 
بهترین تصمیم برای آنها شد. جاللی در جریان مسابقات لیگ 
برتر بهترین گزینه برای تیمی است که فوتبال تاکتیکی را دوست 

دارد و جوانگرایی را! 
 علی دایی هم جزو مربیان بدون تیم اس��ت. در ش��رایط فعلی 
راه آهن تنها گزینه دایی اس��ت؛ راه آهنی که فقط1۰روز زمان 
برای آماده سازی دارد. این که محمد مایلی کهن در فوتبال ایران 
تیم ندارد، اتفاقی جالب توجه است. او که در عرصه باشگاهی بد 
نتیجه نگرفته و حداقل در فصول گذشته عملکردی قابل قبول 
در ساپیا داشته، در فصل دوازدهم لیگ برتر نیز بدون تیم مانده 
اس��ت. در ش��رایطی که فیروز کریمی هدایت سنگ آهن بافق 
را پذیرفته و فراز کمالوند نیز ش��هرداری تبریز را مهیای حضور 
در لیگ دس��ته اول می کند، فرهاد کاظمی، دیگر »ف«. »ک« 
فوتبال ایران بدون تیم است. به سیاهه بلند باالی مربیان بیکار 
فوتبال ایران باید نام حمید درخش��ان، محمد احمدزاده،اصغر 
مدیرروستا،صمدمرفاوی، اصغر شرفی، خداداد عزیزی، فرشاد 

پیوس، بیژن عزیزی و... را هم اضافه کرد.  

از همین حاال قابل 
پیش بینی است 
که با گذشت چند 
هفته از شروع این 
فصل هم، تیغ تیز 
نتایج ضعیف روی 
نیمکت ها کشیده 
می شود و برکناری 
مربیان کلید 
می خورد

اگر قانون ممانعت 
از پوشش برای 
فوتبالیست های 
زن لغو شده، 
حاصل تالش و 
 پیگیری های
 کمیته پزشکی 
فیفاست، نه 
فدراسیون منفعل 
فوتبال ایران

در ایران عمر مربیگری کوتاه استدر دایره قسمت ما نقطه کوریم

این پنج نفر در کمین مربیان لیگهنوز هم فوتبال بانوان گوشه رینگ است 

باشگاه صنعت و معدن هست نیست؟به نقش جهان امیدوار نباشید



یادداشت

برگزاری دوره های ارتباطی
 در شرکت گاز 

 دوره آموزش��ی مهارت های ارتباطی به میزبانی ش��رکت گاز اس��تان 
چهار محال و بختیاری برگزار ش��د. این دوره آموزش��ی که از سلسله 
دوره های آموزشی ویژه رؤسا و کارشناسان مددکاری و روابط صنعتی 
است،  طی روزهای 17 و 18 تیر به میزبانی واحد آموزش این  شرکت 
 برگزار ش��د. مریم حبیب پور، رییس واحد آموزش شرکت گاز استان 
چهار محال و بختیاری اظهار داشت:  دوره آموزشی مهارت های ارتباطی 
به مدت320 نفر ساعت با حضور 20 نفر از  فعاالن و متخصصان حوزه 
مددکاری اجتماعی در ش��رکت ملی گاز ایران و شرکت های تابعه در 

محل هتل آزادی شهرکرد برگزار شد.
حبیب پور در خصوص س��رفصل های اصلی ارایه ش��ده در این دوره 
آموزش��ی اظهار داش��ت: دکتر فرخی، مدرس این دوره آموزش��ی در 
تش��ریح مبحث مهارت های ارتباط��ی به  توضیح تعریف س��ازمان و 
نقش ارتباط��ات و روابط انس��انی، عوام��ل موجود در رفت��ار فردی و 
 گروهی بهس��ازی و پویایی رفتار، تعریف و نظریه های روابط انس��انی

  پرداخت.تدریس تکنیک های گوش دادن مؤثر و همدلی و ارایه مبحث 
تکنیک ها و موانع ارتباط مؤثر از دیگر مباحث مورد بحث در این دوره 
بود که با اقبال و استقبال فراوانی از سوی شرکت کنندگان همراه شد. 
در پایان هریک از شرکت کنندگان راهکارهایي پیشنهادي خود را در 
خصوص بهبود  جایگاه مددکاري اجتماعي در سطح شرکت هاي محل 

خدمت خود ارایه کردند.

 برداشت شلیل و هلو
30 درصد افزایش یافت 

گروه شهرس�تان - مدیر باغبانی جهاد کشاورزی استان 
گفت: پیش بینی می ش��ود امسال  برداش��ت هلو و شلیل 
نسبت به سال گذشته 30 درصد افزایش یابد. مدیر باغبانی 
افزود: پیش بینی می شود امس��ال 45 هزار و 500 تن هلو 
و ش��لیل از این باغ ها برداشت ش��ود. حمیدرضا منصوری 
شهرهای شوراب صغیر و کبیر، س��امان، هوره، چم چنگ، 
چم عالی و روستاهای حاشیه زاینده رود را از تولیدکنندگان 
عمده این محصول در اس��تان برش��مرد. وی بیان داشت: 
بیشتر میوه تولیدی چهار محال و بختیاری به استان های 
اصفهان، تهران،کهگیلویه و بویراحمد و خوزس��تان ارسال 
 می شود. سال گذش��ته بیش از 35 هزار تن هلو و شلیل از

 باغ های چهارمحال و بختیاری برداشت شد. 

کاشت نهال درجنگل های 
بازفت پایان یافت  

گروه شهرس�تان - عل��ی محمد محمدی، مع��اون فنی 
 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری

 اظهار داش��ت: ای��ن طرح ب��ا مش��ارکت ش��رکت تعاونی 
 جنگل نش��ینان روس��تاهای طارم و رب��اط کوه ب��ا اعتبار 
یک میلیارد ریال از مح��ل اعتبارات طرح مل��ی صیانت از 
جنگل های زاگرس و جنوب اجرا شده است. وی ادامه داد: 
در این طرح که با هدف توسعه و احیای جنگل های زاگرس 
و افزایش مشارکت مردم در احیای منابع طبیعی اجرا شد، 
نهال درختان  بلوط، گالبی وحشی، بنه، بادام کوهی و زالزالک 
کاشته شده است. محمدی، کمک به تلطیف هوا، کاهش گرد 
و غبار، تولید اکسیژن، افزایش ارزش ذخیره آب و جلوگیری 
از فرسایش خاک را از مزایای اجرای طرح های جنگل کاری 
عنوان کرد و ادامه داد: هر هکتار جنگل 2/5 تن اکسیژن در 
 س��ال تولید می کند که این میزان، اکسیژن مصرفی10 نفر

است. معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
چهارمحال و بختی��اری در ادامه با تبیی��ن مزایای افزایش 
اراضی جنگلی، تصریح کرد: هر متر نوار جنگلی انبوه حدود 
16صدم دس��ی ب��ل از آلودگی صوتی را کاه��ش می دهد؛ 
 به عب��ارت دیگر، ن��وار جنگلی ب��ه عرض250 مت��ر حدود 
 40 دس��ی بل از آلودگی صوت��ی محیط زندگی انس��ان ها 
 می کاهد. از کل مس��احت چهارمحال و بختیاری نزدیک به 
یک میلیون و 400 هزار هکتار آن را عرصه های منابع جنگلی 

شامل جنگل ها و مراتع تشکیل می دهد.

خبر ویژه

مدیرکل تعاون،  کارو رفاه اجتماعی 
چهارمحال و بختیاری 

             داوود شیوندی 

  برگزاری دوره های آموزشی کسب و کار و کارآفرینی در استان 20درصد 
رش��د یافته اس��ت. این دوره ها با توجه ب��ه اهمیت راه اندازی کس��ب و 
کارهای کوچک و ایجاد اشتغال پایدار و به منظور آشنا کردن افراد بیکار 
و جویای کار درخصوص چگونگی پرورش ایده های کس��ب و کار برگزار 
شده است. جالب این که این دوره ها س��ال گذشته با همکاری مؤسسه 
کار و تأمین اجتماعی دوره های آموزشی کارآفرینی به مدت50 ساعت 
برای این افراد به صورت رایگان برگزار ش��د که طی آنها یک هزار و 217 
نفرآموزش دیدن��د و در حال 
حاضراین اف��راد آموزش های 
کارآفرینی را در شهرستان های 
استان گذرانده و گواهی دوره 
را دریافت کردن��د. امیدواریم 
با برگزاری این دوره ها زمینه 
 اش��تغال پای��دار جوان��ان و 
فارغ التحصیالن را فراهم کنیم.

افزایش دوره های آموزشی کسب وکار 

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
خیمه های قرآنی عشایر برپا می شود  

 حسین بهبودی، مدیرامور استان ها و مؤسس��ات س��ازمان دارالقرآن الکریم از اجرای طرح 
خیمه های قرآنی عشایر در کشور از سال جاری خبر داد وگفت: انجام مطالعات کارشناسی برای 

اجرای طرح خیمه های قرآن عشایری در تابستان امسال عملیاتی می شود. 
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حاال بروجن ازجمله ش��هرهای مهم چهار مح��ال وبختیاری 
است که دردش��تی به وس��عت حدود 580 کیلومتر مربع در 
 ش��رقی ترین نقطه منطقه و درمحل تالقی راه های سه استان 
 چهارمح��ال و بختیاری، اصفه��ان و فارس قرارگرفته اس��ت. 
باغ آورگان، ت��االب چغاخور، تاالب گندمان، تنگ وس��تگان، 
 چش��مه سیاس��رد، گردش��گاه گردبیش��ه، بقع��ه امام��زاده 
 حم��زه عل��ی، امام��زاده م��ادر و دخت��ر گندم��ان، امامزاده 
قی��س بن عل��ی، نقوش س��نگی برجس��ته س��ولک در تنگ 
کوهس��تانی س��ولک )س��اوالک( بختیاری از دیدنی های این 
شهرس��تان محس��وب می ش��وند.گویش مردم��ان بروجن 
فارس��ی، بختی��اری و ترکی قش��قایی و زادگاه شاعرش��هیر، 
داراب افس��ر بختیاری و آیت اهلل حکیم جهانگیر خان قشقایی 
اس��ت. از امس��ال بعد از فرش های بختیاری و قالی پشم اندر 
پش��م یلمه، گز بلداجی وگی��وه وچوقای این شهرس��تان که 
ش��هرت جهانی دارند، جوانان بروجنی هم ب��ه پرش معروف 
ش��دند. محمد ارزن��ده، پس��رخوش آتیه بروجنی اس��ت که 

مزد زحمات خود را پس ازس��ال ها گرفت وتوانس��ت سهمیه 
حضوردرجم��ع 10 پرن��ده بزرگ جه��ان در ب��ازی المپیک 
لن��دن را به دس��ت آورد و نام بروج��ن را به عن��وان المپیکی 
ترین ش��هرجهان ثبت کن��د. شهرس��تان بروج��ن به لطف 
 اس��تعدادهای خ��ود توانس��ت در المپی��ک لن��دن1202 
سه ورزشکارداشته باشد، درست مانند شهرهای بزرگ جهان از 
جمله لندن، واشنگتن، برلین، کانبرا، پکن، توکیو و پاریس که 
هر کدام با بیش ازچند ورزشکار، در المپیک لندن حضور دارند. 
 نکته قابل تأمل این که، شهرهای مذکور همگی پایتخت های

کش��ورهای بزرگ جهان هس��تند، ام��ا شهرس��تان بروجن 
منطقه ای با فرهنگ در جنوب غربی ایران اس��ت که امکانات 
پایتخت های بزرگ را ندارد.  براس��اس تحقیق��ات آماری در 
المپیک های گذش��ته در این پایتخت های ب��زرگ جهان، به 
ازای هر 500 هزار نفر یک نفر ورودی المپیک را به دست آورد 
که در شهر پکن از هر یک میلیون نیز یک نفر المپیکی شد، اما 
شهرستان بروجن در المپیک 2012 لندن موفق شد به ازای 

هر 32هزار نفر جمعیت خود، یک نف��ر را راهی المپیک کند. 
محمد ارزنده، رکورددار پرش طول ایران بعد از ظهر شنبه در 
آخرین فرص��ت رکوردگیری بازی های المپیک که از س��وی 
فدراس��یون دوومیدانی در تهران برگزار شد، با پرشی به طول 
هشت متر و 17 سانتیمتر ضمن شکستن رکورد ایران، ورودی 

بازی های المپیک 2012 لندن را نیز کسب کرد. 
این جوان خوش اخالق و متین بروجنی با این پرش، نخستین 
پرنده ایرانی است که موفق شد بیش از هشت متر را در کارنامه 
دوومیدانی ایران به ثبت برساند. بروجن، شهر کوچکی است بر 
فراز زاگرس میانی که زمانی تاالب های آن میراث بین المللی 
بود، اما اینک رشته دوومیدانی این شهرستان به عنوان میراث 
انسانی برای نس��ل های آینده قلمداد می شود. اکنون سجاد 
مرادی از شهرس��تان بروجن س��رگروه تیم مل��ی دوومیدانی 
 ایران در المپیک لندن اس��ت و این بیانگر ظرفیت دوومیدانی 
چهارمحال و بختیاری است. س��جاد مرادی، نخستین دونده 
ایرانی بود که موفق به کسب سهمیه المپیک لندن2012شد 
تا نش��ان دهد که چهارمحال و بختیاری س��ال هاست قطب 

دوومیدانی ایران است. 
روح اهلل عس��گری، ج��وان ب��ا اس��تعداد شهرس��تان بروجن 
چهارمحال وبختیاری اس��ت که با وج��ود امکانات کم، موفق 
شد پس از احسان حدادی، سهمیه Aمسابقات المپیک لندن 
را از آن خ��ود کند. این دون��ده چهارمح��ال و بختیاری هفته 
گذش��ته با پیمودن مس��یر110متربا مانع در مدت 13 ثانیه 
و50 صدم ثانیه به عنوان نفرا ول ازخط پایان گذشت و موفق 
 شد ضمن شکس��تن رکورد ایران در این ماده، خود را درجمع 
المپیکی های ایران در سال2012 قرار دهد. مدیرکل ورزش و 
جوانان چهارمحال و بختیاری دراین ارتباط به ایرنا گفت:کسب 
سهیمه المپیک از س��وی محمد ارزنده، ظرفیت این استان را 
به همگان نشان داده اس��ت. محمود شمسی پور  روز یکشنبه 
با تبریک این پیروزی ب��ه جامعه ورزش به وی��ژه دوومیدانی 
 اس��تان، یادآور شد: کس��ب این سهمیه نش��ان داد که استان 
چهارمحال و بختیاری س��رزمین قهرمانان دوومیدانی ایران 
است و این ورزشکار به همراه روح اهلل عسگری و سجاد مرادی 
نام ایران را طنین انداز کرده اند. در دوره گذش��ته المپیک نیز 
عباس صمیمی و سجاد مرادی از چهارمحال وبختیاری حضور 
داشتند که این نخستین بار است از یک شهر، سه نفر به المپیک 
راه یافته اند. در المپیک دور گذش��ته در پکن عباس صمیمی 
 در پرتاب دیس��ک در مجموع بیس��ت وششم ش��د و در دوی 

800 متر نیز سجاد مرادی رده نهم را کسب کرد. 

با کسب سومین سهمیه ورودی

 بروجن؛ المپیکی ترین شهر جهان 

گرچه همواره ش�هرهای بزرگ در دید و تیررس رس�انه ها و اهالی خبر بودند و هس�تند، اما  گروه 
هرازگاهی همت وغیرت بچه هایی که بقیه از آنها به نام شهرستانی یاد می کنند گل می کند شهرستان

تا دست به دست هم بدهند و نام همان شهرستان را بلند و بزرگ کنند. این اتفاق خوشایند که 
معموالً با توجه به تمرکز امکانات کمتردر شهرستان ها می افتد، این بار برای شهرستان بروجن افتاد؛ جایی که پر 

از مردان پرنده است.  

ت [
س تزیینی اس

]عک
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مزایده
2176 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 2/731-602. اول- ششدانگ عرصه و اعیانی 
یک باب خانه پالک 7191/214 فرعی از 6724 واقع در اردس��تان یک اصلی دهس��تان 
گرمس��یر بخش 17 اصفهان به آدرس: اردستان شهرک طباطبایی خیابان شهید رجایی 
کوچه ارام ش��رقی پالک 5 که اس��ناد مالکیت آن در صفحه 405 دفتر 196 امالک ثبت 
و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شمااًل دیواریس��ت به پالک فرعی 238 به طول 12 متر 
شرقًادیواریست به پالک فرعی 215 به طول 18 متر جنوبًا درب و دیواریست به کوچه به 
طول 12 متر غربًا دیواریست به پالک فرعی 213 به طول 18 متر که طبق نظر کارشناس 
رسمی پالک فوق بصورت یک باب خانه مسکونی دارای 216 مترمربع عرصه و اعیانی 
در طبق��ات زیرزمین و همکف جمعًا با زیربنای حدود 220 مترمربع با قدمت حدوداً 20 
سال و با مشخصات دیوارها آجری سقف تیرآهن و آجر در طبقه همکف و تیرچه بلوک 
در طبق��ه زیرزمین درب های داخلی چوبی درب و پنج��ره خارجی پروفیل فلزی نمای 
خارجی س��نگ و دارای انش��عابات آب برق و گاز ملکی آقای سید عبدالوهاب محمدی 
که طبق س��ند رهنی شماره 163764-84/6/9 دفترخانه 20 اصفهان در قبال بدهی آقای 
سید محمدحسین طباطبایی در رهن بانک صنعت و معدن واقع و تا تاریخ 91/9/24 بیمه 
می باش��د و پایه مزای��ده پالک مذکور از مبلغ پانصد و هفتاد میلیون ریال ش��روع می 
شود. دوم- شش��دانگ پالک 5 فرعی از 284/3 واقع در اردستان دهستان سفلی بخش 
17 ثبت اصفهان به آدرس: اردس��تان شهرک صنعتی اردستان خیابان دوم کوچه کابل 
افش��ان که اسناد مالکیت آن در صفحه 222 دفتر 244 امالک ثبت و صادر شده است با 
حدود: ش��مااًل به پالک 283 اصلی س��فلی حدفاصل در قسمتی دیوار اختصاصی مورد 
ثبت و در قسمتی دیوار به دیوار شرقًا: دیواریست به پالک 6 به طول 49/25 متر جنوبًا: 
درب و دیواریس��ت به خیابان احداثی به طول 43/20 متر غربًا: دیوار به دیوار پالک 4 
به طول 50 متر که طبق نظر کارشناس پالک مذکور به صورت یک کارگاه ریخته گری 
و دارای عرصه ای به مس��احت 2143/50 مترمربع و ساختمان هایی شامل دو کارگاه 
ریخته گری یکی با مشخصات دیوارهای آجری سقف تیرآهن و آجر و اسکلت فلزی و 
درب و پنجره پروفیل فلزی کف س��یمانی و دومی با دیوارهای آجری و پوشش سقف 
قوط��ی و ورق ایرانیت و فاقد درب و پنجره و جمعًا با زیربنای حدود 385 مترمربع به 
انضمام س��اختان کارگری و دفتر کارگاه با مشخصات دیوارها آجری سقف تیرآهن و 
آجر درب و پنجره پروفیل فلزی و زیربنای حدود 140 متر بعالوه دیوارکش��ی محوطه 
کارگاه در اضالع ش��رقی و جنوب و درب فلزی ماش��ین رو در ضلع جنوب کارگاه می 
باش��د کارگاه مورد بازدید دارای یک اشتراک برق یک انشعاب آب می باشد ملکی سید 
عبدالوهاب محمدی که طبق سند رهنی ش��ماره 163764-84/6/9 دفترخانه شماره 20 
اصفهان در قبال بدهی آقای س��ید محمدحسین طباطبایی در رهن بانک صنعت و معدن 
اصفهان واقع و تا تاریخ 92/2/30 تحت پوش��ش بیمه البرز قرار گرفته و پایه مزایده از 
مبلغ هشتصد و نود و پنج میلیون ریال شروع می شود. سوم- ششدانگ یک باب خانه 
شماره 58 واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان به آدرس 
زواره میدان بزرگ زواره کوچه آیت اله س��عیدی روبروی آب انبار که اس��ناد مالکیت 
آن در صفحات 387 و 593 دفاتر 82 و 147 امالک س��ابقه س��ند المثنی دارد با حدود 

و ش��مااًل و شرقًا دیواریس��ت به شارع جنوبًا به دیوار خانه 57 غربًا به خانه 57 مرقوم 
دیوار فاصل در قس��متی که دارای بنا اس��ت اشتراکی اس��ت و در قسمتی که بدون بنا 
اس��ت اختصاصی مجاور اس��ت و حقوق ارتفاقی حق س��ه ناودان از خانه 57 به مورد 
ثبت گواهی ش��ده اس��ت که طبق نظر کارش��ناس پالک مذکور بصورت یک باب خانه 
مس��کونی با عرصه ای به مس��احت 347 مترمربع و س��اختمانی در دو طبقه همکف با 
س��قف تیرآهن و آجر و بدنه داخلی دیوارها گچ و بدنه و دیوارهای آشپزخانه و حمام 
و دستش��ویی کاش��ی و کف آش��پزخانه موزاییک و کف حمام و دستشویی سرامیک 
پنجره های خارجی آلومینیوم و درب های داخلی چوبی و فاقد حیاط سازی به انضمام 
امتیازات آب و گاز و دو کنتور برق می باشد. همچنین یک دهنه مغازه در قسمت شمال 
ش��رقی ساختمان وجود دارد به مساحت 24 مترمربع به انضمام بالکنی به متراژ حدود 
12 مترمربع با بدنه دیوارها تا ارتفاع 2 متر س��رامیک و با توجه به س��رامیک کاری در 
طبقه زیرزمین مسکونی که زیربنای دو طبقه جمعًا حدود 400 مترمربع می باشد ملکی 
آقای علی معمارزاده زواره که در قبال بدهی آقای سید محمدحسین طباطبایی طی سند 
رهنی شماره 163764-84/6/9 در رهن بانک صنعت و معدن واقع و تا تاریخ 91/9/24 
تحت پوشش بیمه قرار گرفته و پایه مزایده از مبلغ هشتصد و سی میلیون ریال شروع 
می ش��ود. چهارم: شش��دانگ یکباب خانه ش��ماره 3100 مفروز شده از 1833 واقع در 
زواره 16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 اصفهان به مس��احت 342/55 مترمربع 
ب��ه آدرس زواره می��دان جمهوری خیابان وفا کوچه برادران پ��الک 8441847641 که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 542 دفتر 213 امالک ثبت ش��ده به حدود شمااًل دیواریست 
به پالک 1830 بطول 3/95 متر دوم دیواریس��ت به باقیمان��ده پالک 1833 بطول 8/10 
متر ش��رقًا دیواریست به کوچه احداثی به طول 28/25 متر جنوبًا درب و دیواریست به 

کوچه احداثی بطول 12/03 متر غربًا دیواریس��ت به باقیمانده پالک 1833 بطول 28/70 
متر و فاقد حقوق ارتفاقی می باش��د که طبق نظر کارش��ناس پالک مذکور بصورت یک 
باب خانه مسکونی با عرصه ای به مساحت 342/55 مترمربع و ساختمانی در یک طبقه 

با زیربنای حدود 180 مترمربع با مش��خصات دیوارها آجری باربر و بخشی ستون 
فلزی و س��قف تیرآهن و آجر بدنه دیوارهای داخلی در قس��مت س��الن تا ارتفاع 1/10 
متری س��نگ و بقیه گچ و بدنه دیوارهای آش��پزخانه تا ارتفاع 1/70 متر کاشی و مابقی 
اندود گچ کف س��رامیک با قدمتی حدود 8 س��ال و درب و پنجره پروفیل فلزی و درب 
های داخلی چوبی به انضمام امتیازات آب وبرق گاز و حیاط س��ازی می باش��د ملکی 
سید عباس میرعلیزاده که در قبال بدهی آقای سید محمدحسین طباطبایی در رهن بانک 
صنعت و معدن واقع و تا تاریخ 91/9/24 تحت پوشش بیمه قرار گرفته و پایه مزایده از 
مبلغ ششصد میلیون ریال شروع و از ساعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 91/5/25 
در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه 
اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبالغ پایه به شرح فوق شروع و 
به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک 
و مص��رف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا 

نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود 
م��ازاد وج��وه پرداختی بابت هزینه های ف��وق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد 
م��ی گردد ضمنًا ای��ن آگهی در یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 
91/4/19 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد. اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اخطاریه
2662 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده کالسه: 32240-2/877. بدینوسیله به آقای 
علی صالح پور نجف آبادی فرزند عباس س��اکن اصفهان س��پاهان ش��هر فلکه توحید 
مجتمع ش��قایق واحد چهار کدپس��تی 8514847673 بدهکار پرون��ده که برابر گزارش 
مأمور مربوطه نش��انی فوق مورد شناس��ایی واق��ع نگردیده ابالغ م��ی گردد که طبق 
تقاضای بس��تانکار مؤسسه قرض الحسنه مهر بس��یجیان مورد وثیقه، ششدانگ پالک 
ثبتی به ش��ماره 1528 فرعی از 790 اصلی واق��ع در نجف آباد بخش 11 ثبت اصفهان 
موضوع س��ند رهنی 36785-88/7/25 تنظیمی دفترخانه شماره 129 اصفهان متعلق به 
آقای علی صالح پور که در مقابل طلب مؤسس��ه مذکور در رهن قرار گرفته است طبق 
ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگستری به مبلغ پانصد و چهل و شش میلیون و دویست 
و پنجاه هزار ریال ارزیابی گردیده لذا برابر ماده 101 آئین نامه اجرائی بدینوس��یله به 
ش��ما اخطار می ش��ود ظرف مدت 5 روز از تاریخ درج آگهی باید کتبًا اعتراض خود را 
با پیوس��ت کردن قبض سپرده دستمزد ارزیاب مجدد به مبلغ یک میلیون ریال به اداره 
اجرا تس��لیم دارید در صورتی که به ترتیب مقرر فوق اعتراض نرس��ید ارزیابی قطعی 
و به همان قیمت آگهی خواهد ش��د. م الف/ 4826 اس��دی- رئیس اداره اجرای اس��ناد 

رسمی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2667 در خصوص پرونده کالس��ه 510/91 ش 22 خواهان رس��ول بیات دادخواستی 
مبنی بر الزام به طرفیت نعمت اله حاجی رضازاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز س��ه شنبه مورخ 91/5/24 ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع 
شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت 
عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 

6503 شعبه 22 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
2668 ش��ماره پرونده: 184/91، شماره دادنامه: 645، خواهان: علی جعفری نشانی: سه 
راه س��یمین بلوار جانبازان کوی ولیعصر )ع��ج( پ F635، خوانده: محمد قائدی مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه خسارات ناشی از تصادف و هزینه های دادرسی، کارشناسی، 
گردش��کار: قاضی ش��ورا با مالحظه محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای شورا 
کفایت و ختم بررسی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده باال 
به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 پنجاه میلیون ریال بابت خسارات ناشی از تصادف 
به اضافه هزینه دادرس��ی و کارشناسی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف 

بین رنو کالس��یک متعلق به خواهان و خاور ایسوزو به شماره 73-414192 به رانندگی 
خوانده محرز بوده و خوانده مقصر ش��ناخته ش��ده اس��ت و حس��ب نظریه کارشناس 
دادگستری در پرونده تأمین دلیل شعبه 32 شورای حل اختالف اصفهان خسارات وارده 
ب��ر اتومبیل خواهان در اثر وق��وع این تصادف مبل��غ 55/000/000 ریال تعیین گردیده 
اس��ت و خوانده با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی شورا حاضر نشده و دفاعی 
به عمل نیاورده اس��ت لذا قاضی ش��ورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و 
با استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 515، 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال )پنجاه میلیون ریال 
طبق درخواس��ت خواهان( بابت خسارات وارده و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
2/100/000 ریال بابت هزینه کارشناس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ در همین مرجع قابل واخواهی است. م الف/ 

6506 شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
 2675 شماره درخواست: 9010460352700096، شماره پرونده: 9009980365601486،

شماره بایگانی شعبه: 901480، شاکی مژگان بهرامی شکایتی برعلیه اسالم دانائی نژاد 
به اتهام مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی 
به ش��عبه 101 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 
ارجاع و به کالسه پرونده 9009980365601486 ک 101 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/05/21 و س��اعت 12 صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 101 حاضر و در 
روز جلس��ه جهت پاس��خگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند وگرنه تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4500 دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده
2676 اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 900357 ج 2 مربوط ب��ه خواهان مژگان جیران آس��یا و خواندگان 1- بهجت 
ذکری 2- غزاله حیدری با خواسته دستور فروش پالک ثبتی 6283/8 اقدام به برگزاری 
مزایده جهت فروش ش��ش دانگ پالک ثبتی 6283/8 در روز دوش��نبه 91/5/2 ساعت 8 
تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 
نمای��د. طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قبل از مزای��ده از محل ملک واقع در اصفهان، خ 
ولی عصر، کوچه حمام جنت، بن بس��ت س��راج الملک، پ 92 بازدی��د نمایند. مزایده از 
قیمت پایه )ارزیابی ش��ده توس��ط کارشناس( آغاز و برنده کس��ی است که حداقل 10 
درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد: ملک مورد بازدید تحت پالک ثبتی 
ش��ماره 6283/8 واقع در بخش سه ثبت اصفهان و به صورت یک باب منزل مسکونی، 
مس��احت عرصه حدود 185 مترمربع و ساختمان قدیمی با مشخصات دیوارها آجری، 
سقف تیرآهن و آجر و درب و پنجره پروفیل فلزی، کف موزاییک و امتیازات آب و برق 
و گاز می باش��د. علیهذا با توجه به شرح فوق، موقعیت، مساحت عرصه و نوع و قدمت 
ساختمان موجود ارزش ش��ش دانگ عرصه و اعیان امتیازات مربوطه پالک موصوف 
جمعًا به مبلغ 1/100/000/000 ریال )معادل یکصد و ده میلیون تومان( ارزیابی و اعالم 

می گردد. م الف/ 5440 اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2677 در خصوص پرونده کالس��ه 648/91 ش 7 خواهان مجید ش��هابی با وکالت علی 
شیرزاده دادخواستی مبنی بر محکومیت خواندگان بطور تضامنی به پرداخت مبلغ چهل 
میلیون ریال بابت دو فقره سفته به تاریخ پرداخت 91/1/31 و نیز خسارات تأخیر تأدیه 
مطل��ق خس��ارات و هزینه های دادرس��ی و حق الوکاله وکیل به طرفی��ت امید نائبیان و 
رس��ول نائبیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/6/4 ساعت 9/15 صبح 
تعیی��ن گردیده، 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 
نرس��یده 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 ش��ود. ش��عبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2678 در خصوص پرونده کالس��ه 646/91 ش 7 خواهان س��ید محمد عاملی با وکالت 
علی شیرزاد دادخواستی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 22/000/000 ریال 
جهت چک ش��ماره 547/165774 بتاریخ 88/11/30 خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ چک 
تا زمان وصول خس��ارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت حسین 
عباس��ی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/6/4 ساعت 8/45 صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرس��یده 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 ش��ود. شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2679 در خصوص پرونده کالس��ه 647/91 ش 7 خواه��ان داریوش احمدی با وکالت 
علی ش��یرزاده دادخواستی مبنی بر محکومیت خواندگان بشکل تضامنی برای یک فقره 
س��فته به ش��ماره )156836 س��ری ح( به مبلغ پنجاه میلیون ریال به خس��ارات تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید س��فته تا زمان وصول کامل، مطلق خس��ارات و هزینه های 
دادرس��ی و حق الوکال��ه وکیل به طرفیت رض��ا کریمی، مژگان مس��یبی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای م��ورخ 91/6/4 س��اعت 9 صبح تعیین گردی��ده، با توجه 
به مجه��ول 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 نرسیده به پمپ 
بنزی��ن مجتمع ش��ماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائ��م را اخ��ذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمی��م مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه هفتم حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2680 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 604/91 خواه��ان آق��ای عبدالرض��ا ندافی با 
وکال��ت آقای ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وج��ه به طرفیت آق��ای مجید 
محمدیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 91/6/18 ساعت 
8/30 صب��ح تعیین گردیده، با توج��ه 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 نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2681 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 686/91 ش 13 خواه��ان داری��وش احم��دی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالبه ب��ه طرفیت 1- مژگان مس��یبی 2- رض��ا کریمی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 91/6/28 س��اعت 9 صبح 
تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان 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 ش��ود. ش��عبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2682 در خصوص پرونده کالس��ه 687/91 ش 13 خواهان فرهاد صدری دادخواستی 
مبنی بر مطالب��ه )پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال( به طرفیت مس��عود صوفیان تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 91/6/28 ساعت 9:30 صبح 
تعیین گردیده، 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 محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای حل اختالف 

اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
معاشرت و همنشینی با بی خردان و افراد الاُبالی سبب فساد 
و تباهی اخالق خواهد شد; و معاشرت و رفاقت با خردمندان 

هوشیار، موجب رشد و كمال اخالق می باشد.

مترسک!

ازمترسکیسؤالکردم:آیاازتنهاماندندراینمزرعهبیزارنشدهای؟
پاس��خمداد:درترس��اندندیگرانبرایمنلذتیبهیادماندنیاس��ت،

پسمنازکارخودراضیهستموهرگزازآنبیزارنمیشوم!
اندکیاندیشیدموسپسگفتم:راستگفتی!مننیزچنینلذتیراتجربه

کردهبودم!
گفت:تواشتباهمیکنی!زیراکسینمیتواندچنینلذتیراببرد،مگرآنکه

درونشمانندمنباکاهپرشدهباشد!

 آموزش کاربردی عیب یابی 
و تعمیر کامپیوتر

اگر بعد از فشردن دکمه power، کامپیوتر روشن نشد؟
بررس��یکنیدآیاس��یمبرقمتصلاس��ت؟آیاس��ردیگرسیمبرق
متصلشدهاست؟س��وئیچیراکهپش��تکامپیوترتانوجوددارد
چککنی��د.ازاتصالصحی��حمنبعتغذیهب��همادرب��رداطمینان
حاصلکنید.کاب��لبرقفالپیراچ��ککنید.اگرهی��چیکازاین
کارهانتیجهنداد،درمرحلهبعدهرچیزیراک��هبهمادربردمتصل
اس��تبهغیرازکابلبرق،س��یمدکم��هpower،کارتگرافیک،
حافظ��هRAMوCPUراج��داکنید.اگ��ربازهمسیس��تمباال
نمیآید،ی��کیادوقطعهازسیس��تمش��مامعیوباس��ت.دراین
موردبهاحتمالزی��ادمادربردیامنبعتغذیهCaseش��مااش��کال

دارد.

 اگر سیس�تم روش�ن می ش�ود ولی بوق نمی زن�د یا باال 
نمی آید؟

ابتداهمهاتصاالتراچکودوب��ارهامتحانکنید.درصورتیکهاین
عملمؤثرنبود،بهترینکارایناستکهمانندباالهمهچیزرابهغیر
ازسیمدکمهpower،کارتگرافیک،حافظهRAMوCPUرااز

مادربردجداکردهودوبارهامتحانکنید.
اگرکامپیوتربهخوبیشروعبهکارکرد،کامپیوترراخاموشکنیدوهر
باریکقطعهرامتصلکردهوسپسکامپیوترراروشنکنیدتاجایی
ًروشننشد،احتماالًیک کهمشکلپیداشود،ولیاگرکامپیوتراصال
یاچندقطعهمعیوبدارید)CPU،RAM،مادربردومنبعتغذیه(.

کامپیوتر روشن می ش�ود و پی در پی بوق می زند و باال 
نمی آید؟

ببینیدآیاحافظهRAMشمابهدرس��تینصبشدهاست.اگرالزم
استآنرابیرونآوریدودوبارهجابزنید.

سیس�تم روش�ن می ش�ود یک س�ری بوق های سریع 
می زند، باال نمی آید؟

ببینیدآیاکارتگرافیکبهدرستیرویاسالتAGPنشستهاست
یاخیر.اگرمقدارکمیازکارتگرافیکخارجازاسالتAGPباشد
سیستمباالنمیآید.چندمشکلدیگرهموجودداردکهبهوسیلهاین
بوقهاشناساییمیشوند،امادوموردباالمعمولترینمواردهستند.
اگرسیستمباالمیآیدولیمشکالتیرامشاهدهمیکنید،دراینجا

دومشکلعمدهذکرمیشود.

کامپیوتر ش�ما در هنگام نصب سیس�تم عام�ل بارها از 
حرکت باز می ایستد؟

علتآنم��یتواندگرمایCPUباش��د،بهخص��وصCPUهای
.INTELه��ایقدیمیت��رش��رکتCPUی��اAMDش��رکت
چککنی��دآیافنCPUبهخوب��یعملمیکندوچ��ککنیدآیا
هیتسینک)قطعهآلومینیومیکهرویCPUنصبشدهومعموالً
رنگس��یاهدارد(بهخوبینصبشدهاس��توباسطحCPUکاماًل
موازیاستیانه.مطمئنشویدازهیتسینکیاستفادهمیکنیدکه
ساختسازندهCPUشماست.هیتسینکاگردرستنصبشود،

بیشازآنچهنیازاستخنککاریانجاممیدهد.

مشکالت زیادی درسیس�تم عامل همراه با صفحات آبی 
که ظاهر می شود دارید؟

خطاهاییک��هدرهنگامکپیک��ردنفایله��ایSet upبهوجود
میآیند،بهخصوصدرویندوز2000وXP،بهاحتمالزیادنش��انه
وجودمشکلدرحافظهRAMشماست.اینامکانهموجوددارد
کهمشکلازهارددیسکشماباشد.اگرخطاهاهمراهباصفحاتآبی
استکهدرآنهاPage Faultدیدهمیشود،یقیناًمشکلازحافظه

RAMشماست.

مهارتهایزندگی،مهارتهاییهستندکهبهمنظور
ارتقایسطحارتباطات،افزایشقدرتتصمیمگیری،
تعاملبادیگران،یادگی��ری،مدیریتودرکخویش
وکارکردندرگروهخودمورداستفادهقرارمیگیرد.
یک��یازمهمتری��نمهارته��ایزندگ��ی،مه��ارت
خودآگاهیاس��ت.دراینزمینهنظری��اتگوناگونی
وجودداردواینآگاهیازروشهایگوناگونیحاصل

میشود.
صاحبنظرانخودآگاهیراش��ناختیکهفردنسبت
بهخودبهدستمیآوردمیدانندکهاینشناختبه
دوطریقکس��بمیش��ود؛یکیازطریقمقایسهای
کهفردبینخودواطرافی��انانجاممیدهدودیگری
ازطریقبازخوردهاییکهس��ایرینبهفردمیدهند.
بهاینترتیبفردبهاحساسخوبیدستپیدامیکند
وخودراتوانا،جذابودوس��تداشتنیمیبیند.این
توصیفکهتداعیکنندهتواناییهایفرداس��ت،در

روانشناسی»خودآگاهی«نامیدهمیشود.
تواناییهاییکهالزمهدانس��تنخودآگاهیاس��ت،
سهدس��تهاس��تکهش��امل1-تواناییهایجسمی
ناییه��ایفک��ریوروح��یو 2-توا وفیزیکی،

3-تواناییهایجسمیوروحیباهممیشود.
انس��انبایدب��رایش��ناختدقیقتروبهت��رخود،
آگاهیهای��شرادرموردش��ناختتواناییهایخود
طبقهبندیکن��د؛مثالبدان��دکهش��ناختعالیق،
خصوصیات،روحیات،احساسات،هیجانات،تفکرات
وعواطفمنوطبهداشتنآگاهیدقیقازخصوصیات
روحیوروانیودرونیخوداس��تکههمانشناخت
فکراستوروانشناس��انازفرآیندآگاهیداشتناز

فکر،بهعنوانفراشناختیادمیکنند.
همچنینش��ناختتواناییهایجس��مانیمنوطبه
ش��ناختخصایصوتواناییهایبیرون��یوفیزیکی

اواست.
دیگرانعاملمهم��یبرایشناس��اندنتواناییهای
انس��انهابهخودفردهس��تند،بنابرای��نمیبینیم
کهمهارتخودآگاهیبهاینمس��ألهاش��ارهداردکه
افرادبایدبتوانندتصویریواقع��یازخودارایهدهند
وخودش��انراتعریفکنند،ارزشه��ایموردقبول
خودرابشناس��ندوبرخواس��تهها،نیازها،تمایالت،
ترسهاوهیجان��ات،عواطف،روحیات،مش��خصات
جسمانیوویژگیهایجنسیتیوخصایصمثبتو
منفیخودواقفباشند.درحقیقتانسانهابهوسیله
نمادهای��یخ��ودرابهاش��خاصودیگ��رانمعرفی
میکنند؛ایننمادهامیتوانن��دکالمیوغیرکالمی

باشند.
زبانوسیلهمهمیبرایشناس��اندنخودبهدیگران
اس��ت،امااینتنهاوس��یلهبرایشناس��اییخودبه
دیگراننیستوانس��انهابهطرقدیگرینیزخودرا
میشناسانندوآنطرقغیرکالمیاست؛مثالبعضی
ازاشخاصلباسهاییمیپوشندکهوابستگیآنهارا
بهگروهیخاص،اعتقادهاوباورهایموردقبولشان
نش��انمیدهد،عالوهب��رایناف��رادازنش��انههای
دیگریبهخصوصی��اتیکدیگرپ��یمیبرند؛مثالاز
س��رخش��دنفردیدرجمع،پ��یمیبرن��دکهوی
خجالتیاستیاازامتناعاشخاصازپروازباهواپیما
وع��دمعالقهب��هکوهن��وردی،میتوانب��هترساز

ارتفاعدروجودآناشخاصپیبرد.
بهطورخالص��ه،میتوانگفتک��همجموعهحاالت
چهرهورفتارهایغیرکالم��یوعاداتمنحصربهفرد
ش��خصیمابهدیگ��رانهس��تندکهس��ایریننیزبا
بازخوردهایش��ان،ماراازوجودآنه��اآگاهمیکنندو
درنتیجهبهرشدخودآگاهیماکمکمیکنند.افراد
بایدخودرابشناسندوبهارزشهاوتواناییهایخود
پیببرندوآنرابهدیگرانبشناس��انند.اکثرمکاتب
الهیوتربیتیودین��ینیزافرادرابهش��ناختخود
دعوتمیکنندوازاینجامیتواندریافتکهمهارت

خودآگاهیجزومهارتهایمهماست.
اینمهارتارتباطتنگاتنگیب��ااعتمادبهنفسدارد
چراکهاعتمادبهنفس،اعتم��ادبهخودوتواناییهای
خویش��تناس��ت.آگاهبودنبهتواناییه��ایخودو
نشاندادنآنبهدیگران،اعتمادبهنفسافرادراباال
میبرد؛مثالف��ردیپسازآموختنموس��یقیوپی
بردنبهاستعدادخوددرآنزمینهوماهرشدندرآن،
بیش��ترازقبلخودراباورمیکندوبرمیزاناعتماد
بهنفسویافزودهمیشود،ازطرفیوقتیاعتمادبه
نفسشباالمیرودمیتواندبهخوبیبادیگرانارتباط
برقرارکندودربرقراریرواب��طاجتماعیموفقتراز
گذش��تهعملکند.ازاینمنظرخودشناسیمقدمه

ارتباطبادیگراناست.
بهطورخالص��هبایدگفتکهآگاه��یافرادبهحاالت
روحیش��انبهکنترلهیجاناتش��انکمکمیکند
ودرنتیجهبرایافرادس��ودمنداست،همانگونهکه
عدمآگاهیش��انب��رایآنانمش��کالتوتعارضاتی
رابههمراهدارد.آگاهیازنقاطق��وتوضعفخود،
داش��تنتصویرواقعبینانهازخ��ود،آگاهیازحقوق
ومس��ئولیتهایخ��ود،توضیحارزشه��ا،انگیزش
برایش��ناخت،داش��تنعزتنفس،لذتب��ردناز
زندگی،برخوردمناس��بباناکامیهاوشکس��تها،
ارزش��یابیمؤث��رب��ودناعم��الخ��ود،تش��خیص
نیازهایجس��میوروانی،عالی��قونیازهاوتوصیف
دیگراندربارهخ��ودازمصادیقوابع��ادخودآگاهی

است.

مهارت خودآگاهی چیست؟
+19+39

+13+34
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دانستنی

مهرزاد دانش

داستان

اخبار ویژه

عکس نوشت

مطالعاتجدیدنشانميدهدخریدنکاالهايجذاب
حساعتمادبهنفسمشتریانراباالبردهوذهنآنهارا
برايشنیدندیدگاههاوانتخابهايدیگربازميکند.

داشتنحسخوبپسازخرید،یکتوهمنیست؛در
واقعخریدکردنميتواندبراياعتمادبهنفسانسان
مفیدباشد.یافتههايپژوهشياخیرهممهرتأییديبر
نظریهاحساسخوبانسانپسازخریدکردناست.
کلودیاتاونسند،دانشمندرشتهبازاریابيدانشگاهمیامي
وسانجايسودازدانشگاهکالیفرنیااحساسمشتریان
راپسازخریدنیکيازدونوعالم��پموجوددراین
مطالعهموردارزیابيقراردادند.آنهادریافتندافراديکهالمپزیباترراخریداريکردند،درمقایسه
باکسانيکهالمپيباعملکردبهتررابرگزیدند،ازحساعتمادبهنفسبیشتريپسازخریدشان

برخورداربودند.
همچنینمصرفکنندگانيکهالمپزیباترراخریداريکردنددرمقابلدیدگاههايدیگرانازجمله
کسانيکهمعتقدبودنداینافراددرخریدخودمرتکباشتباهشدهاند،بازتربرخوردکردند.اینامر

بهویژهبهدلیلافزایشحساعتمادبهنفسيبودکهازخریدشانناشيميشد.
تاونس��نددراینرابطهاظهارميداردکهاقتصاددانانرفتاريوروانشناس��انهموارهبراینباور
بودهاندکهافرادتمایلدارندبهسرمایهگذاريدریکمؤلفهخاصادامهدهند،حتيپسازآنکه

سرمایهگذارياولیهحسمطلوبرادرآنهابرنینگیزد.
پژوهشويوهمکارشبراینمبناستکهخریدبهافراداحساسبهتريدرموردخودشانميبخشد

واینکهاثرمثبت،آنهاراازلحاظروانيرهاميسازدتابهاشتباهاتخوداعترافکنند.
نتیجهحاصلازاینپژوهش،آناستکهاینافراددیگرنیازيبهتوجیهسرمایهگذاريبداولیهشان

بابودجهگذارياضافيودرنتیجهاتخاذتصمیماتبهترندارند.
نتیجهاینپژوهشدرمجلهConsumer Researchانتشاریافت.

یکدختردوس��الهپسازآنک��هروییکمداد
افتادومدادواردمغزششد،بهفاصلهیکمیلیمتر
ازمرگرهایییافت.تصاویراش��عهایکسمغزاین
کودکدوسالهنش��انمیدهدکهمدادواردچشم
راست»رنباول«شدهو3/8سانتیمترواردسروی
شدهاست.جراحانمغزواعصابباانجامیکعمل
جراحیچهارساعتهوبابرداشتنبخشیازجمجمه
وی،موفقبهنجاتزندگی»رن«ش��دند.جراحان
اظهارداش��تندکهنکت��هحیرتانگیزاینجاس��ت
کهنوکمدادواردتخمچش��مکودکنش��دهواز

باالیآن،میانتخمچش��موکرهچش��معبورکردهاس��ت.اینمدادهمچنینبافاصله
یکمیلیمتریبهسهرگخونیمهمصدمهواردنکردهبود.اگراینمدادتنهااندکیجلوتر
رفتهبودنتیجهاینحادثهمرگبارمیشد.»رنباول«بدونهیچصدمهمغزیوتأثیرمنفی
رویدیدوی،روندبهبودراطیکردهاس��ت.اودراتاقخوددرحالنقاش��یکشیدنبود
ونقاش��یراهمراهمدادیکهدردستداشتبراینش��اندادنبهوالدینشبرد،امایک
سکندریدرمیانراه،موجبشدکهباصورترویمدادیبیفتدکهدردستنگاهداشته
بود.مایکلباول34س��اله،پدراینکودکاظهارداشت:استخوانشکستهبهاندازهکافی
مسألهبدیاس��ت،امااگراتفاقیبرایچش��میامغزشمیافتاد،وضعیتبسیاروخیمتر
میشد.خوشبختانههمسرمس��ررادریکوضعیتافقیقراردادوسعینکردکهمدادرا
ازسر»رن«خارجکند.یکآمبوالنسبهسرعت»رن«رابهبیمارستانرساندوپسازآن
کهیکاسکنجدیبودناینصدمهرانش��انداد،تصمیمگرفتهشدکهیکجراحمغزو
اعصابمتخصصویراجراحیکند.آیانپوپل،جراحمغزواعصابکه»رن«راجراحی
کرد،گفت:مدادبهفاصلهیکمیلیمترازیکرگخونیبزرگدرمغزقرارگرفتهبود.این

کودکبسیارخوششانسبودهکههیچخونریزیقابلتوجهینداشتهاست.

اس��تودیويطراحيBüro für MEHRدرآمس��تردامووین
درنظرداردنوعيمس��یرحرکتبرايپایانهمس��افربريهواپیما
طراحيکندکهميتواندروندترافی��کفرودگاههاراتغییردهد.
اینایدهکاهشقابلتوجهاندازهفرودگاه،کاهشترافیکانساني
وهمچنیناثراتمحیطيرابهدنبالخواهدداش��ت.اساسایده

Drive Through Airportحرکتدادنهواپیمابهس��مت
مسافرانونهحرکتمردمبهسويهواپیماعنوانشدهاست.به
گفتهیکيازطراحان،بهجايبازرسيهواپیماهابهروشمعمولي
وصرفاًازمنظرفضایي،طرحمزبوربرروندهايبرخوردبامسافرو

هواپیماتمرکزميکند.
دراینپروژههواپیماازیکمس��یرکهبیشتربهکارواششباهت
داشتهامابهسهبخشتقسیمشده،حرکتميکند.اینسهبخش
عبارتنداز:ورودي،خدماتوعزیمت.بهمنظورتسهیلدرجریان
هواپیما،اینوسیلهازخاللیکپایانهغیرقابلرؤیتمرتفعکهدر
آنمسافرانميتوانندمستقیماًازسطحباالسوارشوند،حرکتداده
ميشود.طرحمزبوربهمسافرانامکانسوارشدنمستقیمازناحیه
تجارياصليپایانهراميدهد،درزمانانتقالوجمعآوريچمدان
صرفهجویيکردهودرنهایتسوارشدنبهپروازهايمرتبطرانیز

آسانميکند.

پنجرههايشیشهايبزرگوس��النهايشیبدارسوارشدن،به
مس��افرانامکانلذتبردنازنمايوس��یعهواپیماهايدرحال
عبوروتمام��يحرکاتوهمچنینماش��ینآالتی��کفرودگاه
فعالراميدهد.اینپروژهباصرفهجویيدرس��وختهواپیماهاو
ساختارپایانه،اثراتمطلوبمحیطيرانیزبهدنبالدارد،همچنین
مسیرهايموجوددرپایانهکاهشیافتهومسیرهايتاکسيکنار

هواپیمانیزبهینهميشوند.
نمونهاولیههواپیمايهشتخطهمزبورظرفیتپردازشبیشینه

48هواپیمارادرهر15دقیقهدارد.
بهگفتهطراحان،ایندستاوردمعادل144گیتفرودگاهبابرگرد
45دقیقهاياست.درحالحاضرتخمینمیزانبودجهالزمبراي
ساختچنینفرودگاهيدشواراست.گفتهميشوداجرایيشدن
چنینطرحي،انقالبيبزرگدرصنعتساختفرودگاهرابهدنبال

خواهدداشت.

مدادی در داخل مغز کودک 2سالهچرا خرید کردن روحیه بخش است؟

وقتي هواپیما کنار مسافران مي آید! 
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چندیپیشیکیازتیمهایاصفهانیکهب��رایبرپاییاردوقصد
مجید 
داش��تازطریقفرودگاهبینالمللیاصفهانبهآنکاراسفرکند،باکافی

مشکلیدرخروجیکیازبازیکنانشروبهروشد.
طب��قش��نیدهه��ا،همس��ریک��یازبازیکن��انک��هازنف��راتت��ازهواردهمهس��ت،از
همس��رشطلبکلیهمهری��هاشرانمودهکهب��هدلیلع��دمتمکنمال��یبازیکنمورد
اش��ارهوعدمپرداخ��تمبلغکلمهری��ه،خانوادههمس��رای��نبازیکنباطرحش��کایتی
دردادگاه��یدرته��ران،علیهای��نبازیکنخ��وشاخالقدرخواس��تپرداخ��تمهریه

کردهاند.
دادگاهنیزاینبازیکنرابهپرداختمهریهعندالمطالبهبههمسرشوممنوعالخروجبودن

محکومکرد.
مسئوالنتیماصفهانیهمبههنگامس��فربهترکیهازاینموضوعخبردارشدهونتوانستند

بازیکنموردنظرراباخودبهاردوببرند.
یکضربالمثلقدیمیاصفهانیهستکهمیگوید:»دس��تبهتنبکیهرکیبزنیصدا
میِدد«توجهفرمودید.مامدتهایمدیدیبودکهفکرم��یکردیمچقدرخوشبهحال
اینفوتبالیستهایعزیزاست،حتیچندنفرازبچههایفامیلراکهبرایانتخابرشتهو
ادامهتحصیلازحقیرراهنماییمیخواستند،باجدیتتشویقمیکردمکهدرسومشق

رابگذارندکناروبروندپیلگدزدنبهتوپفوتبال.
اگرهمنهونوتویکارمیآوردند،ش��مارهتلفنچندفقرهفوقلیس��انسودکتربیکاررابه
انضمامیکنس��خهخبرورزش��یتقدیمش��انمیکردمکهبرونداوالازعاقبتشومدرس
خواندنآگاهشوندوبعدهمازارقامقراردادهایفوتبالیستهامطلعگردندومقادیرمتنابهی

قنددردلهایشانآبشود.
بهعینهمیدیدمکهیکبرقخفنیدرچش��مهایش��انهویدامیش��دکهنش��انمیداد
تصمیمشانراگرفتهاند.خالصهکهبهاحتمالقویتاچندسالآیندهبهلطفهمتوجدیت

حقیر،نصفتیمملیفوتبالمتعلقبهبهخانوادهاینجانبهستند.
امادیگراینجایشرانخوان��دهبودمکهیکعدهک��هاحتماالتنبلیک��ردهودنبالفوتبال
نرفتهاندوفقطعینبیعرضههاینفهمنشس��تهانددرسخواندهودکترومهندسشده
اند،برایاینعزیزانفوتبالیس��تماکیس��همیدوزند.واقعاکهاینقش��رآیندهسازماکه
چش��موچراغملتوامیددولتند)فوتبالیس��تهاراعرضمیکنم(باچهمشّقاتیروبهرو

هستند!
واقعاآدمدلشکبابمیشودکهاینطوراینهاتحتفشارند.بهاینترتیبآیادیگرحقیر

پیشنهادترکتحصیلورفتندنبالفوتبالرابهبچههایفامیلنمیدهم؟!
چرامیدهم،امادرکنارش��مارهتلفنهایمذکوروخبرورزش��ی،یکپرین��تهمازاین
خبررامیدهمکهچشموگوششانحسابیبازش��ودوبهاینگرگهایاجتماعاطمینان

نکنند.

راهنمایی درجه یک دست انداز


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

