
چشم بادامی ها هنوز پر طرفدارترند
در فضای کارگری اصفهان  

موانع ناتو برای مداخله نظامی در دمشق

علی اکبر فرازی، س��فیر س��ابق ایران در رومانی و کارش��ناس مسائل 
ناتو در گفت��اری برای دیپلماس��ی ایرانی به تحوالت ناتو در س��الهای 
اخیر و مش��کالت پیش روی این س��ازمان می پردازد و معتقد اس��ت 
به لحاظ حقوقی و براس��اس منش��ور ملل متحد و تعریف ماموریت ها 
و نیز چالش های پی��ش روی ناتو، فع��اًل امکان حضور مس��تقیم ناتو 

 وجود ندارد. نات��و ب��رای ورود به مناط��ق بحرانی از جمله س��وریه با 
محدودیت هایی روبرو اس��ت که از جمله ی آن می توان به س��ه مورد 
عمده  اش��اره کرد:اول:  تاثیر بحران مالی غرب ب��ر فعالیت های ناتو و 
استنکاف دولت های عضو از پرداخت س��هم خود در فعالیت های این 

سازمان است. 

3استانداراصفهان می ماند
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دوقلوی ناقال!

ناتو وارد سوریه می شود ؟

همه مصاحبه ها به مرزبان می رسد

آخرین خبر ها از شایعه رفتن ذاکر اصفهانی 

این روزها کمتر مصاحبه ای را می توان از بازیکنان جدا شده سپاهان 
خواند که در آن اشاره ای به نقش علیرضا مرزبان دستیار کرانچار در 

اتفاقات فصل نقل و انتقاالت باشگاه سپاهان نشده باشد. 
از هاش��م بیک زاده گرفته که مرزب��ان را یک باند ب��از خوانده بود تا 
مهدی کریمیان، رحمان احمدی و سید صالحی که هر یک به نوعی از 
خجالت دستیار اول زالتکو در تیم سپاهان در امده اند و دور از ذهن 
نیس��ت اگر در طی روزهای آینده فابیو جانواریو ه��م جدایی اش از 

سپاهان را به نوعی  به مرزبان ارتباط دهد. 
البته این تمام ماجرا نیست و مجید بصیرت هم بعد از اعالم عدم نیاز 

کرانچار که با تماس تلفنی مرزبان به اطالعش رسید تمام این اتفاقات 
را به نقش پررنگ دستیار اول کرانچار ربط داده بود.

اما اینکه علیرضا مرزبان کیست و چگونه وارد فوتبال ایران شده باید 
به زمان نقل و انتقاالت لیگ هفتم بازگشت که حمید استیلی بساط 
حضور او را در تیم پرس��پولیس فراهم کرد. مرزبان که امروز به مرز 
54 سالگی رسیده با اصلیتی که به اس��تان لرستان باز می گردد بعد 
از سالها زندگی در کشور آلمان در یکی از اردوهای تیم بهمن در این 
کشور به واسطه حضور بر سر تمرینات این تیم با حمید استیلی آشنا 

6می شود که ...
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موضوع مناقصه: بهره برداری تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی رنگسازان
مبلغ برآورد اولیه: 959/200/000 ریال از محل بودجه داخلی
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مبلغ برآورد اولیه: 3/591/935/748 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 87/000/000 ریال
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته راه و باند(

موضوع مناقصه: احداث ساختمان اداری شهرک صنعتی علویجه
مبلغ برآورد اولیه: 2/740/854/374 ریال از محل بودجه داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 74/000/000 ریال
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته ابنیه(

موضوع مناقصه: خرید مصالح و اجرای س��اماندهی و محوطه س��ازی تأسیس��ات آبرسانی 
شهرک صنعتی نجف آباد )2(

مبلغ برآورد اولیه: 933/860/376 ریال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 21/000/000 ریال

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته ابنیه(

مهلت دریافت: تاریخ 1391/04/20 لغایت 1391/04/27
مهلت تحویل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1391/05/08

تاریخ بازگشایی پیشنهادات: ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1391/05/09
از عالقمندان دعوت می ش��ود ب��ا واری��ز مبل��غ 120/000 ریال )برای ه��ر مناقصه: به ش��ماره 
2175670203003 حساب سیبا )بانک ملی( برای دریافت و تحویل اسناد مناقصه ها به دبیرخانه 
شرکت واقع در اصفهان خ 22 بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطالعات بیشتر 
به سایت ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه نمائید. ضمناً 

هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 
امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

بان��ک کارآفرین در نظر دارد شش��دانگ ی��ک واحد آپارتم��ان پالک ثبتی 
ش��ماره 31/3035،3042 واق��ع در بخش 14 ثب��ت اصفهان ب��ا قیمت پایه 
445/122/000 ریال واقع در اصفهان- عاشق آباد- خیابان سلمان فارسی- 
پالک 517- طبقه دوم غربی و پالک ثبتی 3266، 31/1651/3259 واقع در 
بخش 14 ثبت اصفهان با قیمت پایه 453/365/000 ریال واقع در اصفهان- 
خیابان سلمان فارسی- ده متری شمش��اد- پالک 49 طبقه دوم شرقی را از 
طریق مزایده واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
و اخذ ش��رایط مزایده و بازدید محل ظرف مدت 20 روز از تاریخ انتش��ار 
آگهی حاضر در ساعات اداری به ش��عبه بانک کارآفرین به نشانی اصفهان- 

فلکه فیض- ابتدای خیابان میر مراجعه نمایند.

آگهی مزایده

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

سازمان رفاهی تفریحی شهرداری شاهین شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 
91/1/20 شورای محترم اس��المی ش��هر در نظر دارد امور نگهبانی و کنترل وحفاظت 
فیزیکی با اعتبار 1/800/000/000 ریال از محل اعتبارات س��ازمان رفاهی تفریحی به 

پیمانکار واجد شرایط بمدت یکسال واگذار نماید.
متقاضیان می بایست تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/4/26 جهت دریافت 
اس��ناد مناقصه به امور قراردادها و تا پایان وقت اداری روز س��ه شنبه 91/4/27 جهت 
تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان واقع در فرعی 2 خیابان بهداری یا به سایت 

مربوطه به آدرس www.refahi.shaahinashahr.com مراجعه نمایند.
سازمان در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادها مختار است.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

نوبت اول

 منتظر مرغ ارزان 
ماه رمضان نباشید 4

تصویري جدید از 
موجودات فرا زمیني! 84

احتمال قطعی اینترنت 
اعالم شد 

کابوس، خواب 
بیداری و یا ... 

نمی ش��ود به طورصریح و واضح گف��ت که یک فیلم 
دوبخش دارد؛ بخش اول و بخش دوم .یا مثال بگوییم 
بخش اول موفق بوده اس��ت و بخ��ش دوم ضعیف و 
ناموفق موفقیت یا ناکامی اثر تنها به فیلمنامه بازمی 
گردد بودند فیلم هایی که ش��روع خوبی داشتند اما 
رفته رفته فیلم به ضعف و ناکامی رسیده است خیلی 
کم هم پیش می آید اما بعضی فیلم با ضعف آغاز می 

شوند اما بایک پایان قوی به سرانجام می رسند

آب شرب اصفهان 
سالم است

صنایع دستی را 
سیاسی نکنید

نمایشگاه عکس های سه 
بعدی در نقش خانه اصفهان

 طرح استیضاح 
وزیر ورزش

گران ترین خودروی 
وارداتی ایران 

مردم خودرو نخرند 
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چهره روزيادداشت

شهادت 2 جوان در حمله نیروهای 
مسلح سعودی به معترضان

شبکه العالم گزارش داد که دو جوان عربستانی در تظاهرات روز گذشته 
توسط نیروهای آل سعود به شهادت رس��یده اند و چهار نفر دیگر در این 
حمله زخمی ش��ده اند.این تظاهرات در محکومیت تصمی��م دولت در 
دستگیری شیخ نمر النمر بوده و بنا بر گزارش ها نیروهای سعودی از سالح 
جنگی برای متفرق کردن معترضان استفاده کرده است. شیخ النمر یکی 
از بزرگترین مخالفان رژیم آل س��عود در شرق عربستان به شمار می آید 

و همواره مردم این مناطق را به تظاهرات علیه این رژیم فرا می خواند.

جنگ اوضاع را بدترمی کند
نوآم چامسکی استاد درباره آینده مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 در 
خصوص برنامه هسته ای ایران گفت: ما می توانیم مطمئن باشیم که 
جنگ اوضاع را بدتر خواهد کرد. هنوز فضای زیادی برای دیپلماسی 
وجود دارد. چامس��کی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که 
مردم در غرب نش��ان داده اند که از ایده منطقه عاری از س��الحهای 
هسته ای در خاورمیانه حمایت می کنند.بنیانگذار زبان شناسی مدرن 
در همچنین تأکید کرد: هر چه در خصوص منطقه عاری از تسلیحات 
هسته ای در خاورمیانه کمتر اطالع رسانی شود، این تهدید در آینده 
جدی تر خواهد شد. چامسکی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است 
که مردم در غرب نشان داده اند که از ایده منطقه عاری از سالحهای 

هسته ای در خاورمیانه حمایت می کنند.

 نات��و ب��رای ورود ب��ه مناط��ق بحران��ی از جمل��ه س��وریه ب��ا 
محدودیت هایی روبرو اس��ت که از جمله ی آن می توان به سه 

مورد عمده  اشاره کرد:
اول:  تاثیر بحران مالی غرب بر فعالیت های ناتو و استنکاف دولت 
های عضو از پرداخت س��هم خود در فعالیت های این س��ازمان 
است. کاهش پرداخت هزینه های ناتو از سوی دیگر کشورها تا 
جایی است که ویلیام هیگ وزیر دفاع س��ابق امریکا آن را "یک 
تهدید جدی برای ماموریت های نات��و" خواند، و لئون پانتا وزیر 
دفاع فعلی نیز به متحدین امریکا در سازمان ناتو هشدار داد که 
"دیگر نمی توانند جهت پوش��ش هزینه های نات��و روی امریکا 
حس��اب کنند." آمریکا که اصلی ترین تامین کننده بودجه ناتو 
است در یک دهه گذش��ته س��هم خود از بودجه ناتو را از پنجاه 
درصد به هفتاد و پنج درصد افزایش داده اس��ت. اینک اما وزیر 
دفاع آمریکا هش��دار می دهد که در دهه ی بعدی ارتش آمریکا 
با حدود چهارص��د و پنجاه میلیارد دالر کس��ری بودجه مواجه 
خواهد بود. وی ب��ه اعضای ناتو یادآور می ش��ود که "اگر اوضاع 

کسری بودجه ناتو وخیم تر شود امنیت ملی ما و شما )متحدان 
ناتو( مختل خواهد شد".

دوم: مش��کل دیگر این است که کش��ورهای عضو ناتو به لحاظ 
سخت افزاری باید به س��مت بهس��ازی و کوچک کردن ارتش 
خود حرکت می کردند. یعنی این کشورها از یک سو باید ابزار و 
لوازم دفاعی را به سازی کنند و به تجهیزات الکترونیکی بیشتر 
تجهیز شوند و از س��وی دیگر س��ازمان دفاعی خود را به لحاظ 
تعداد و پرسنل کوچک کنند.اما این امر نیز هنوز به طور جدی 
خصوصاً از سوی اعضای ضعیف تر مورد توجه قرار نگرفته است.

تا جایی که راسموسن دبیرکل ناتو در گفتگو با روزنامه گاردین 
از شکاف اقتصادی عمیقی صحبت می کند که "ممکن است به 
عدم پیشرفت ناتو در دستیابی به تکنولوژی جدید برای اعضای 
دیگر ناتو منتهی شود." گرچه اخیراً انگلیس اعالم کرده در هشت 
س��ال آینده 20 درصد از نیروهای خود را کاهش خواهد داد اما 
کشورهایی مانند بلغارستان و رومانی برای دستیابی به تکنولوژی 
برتر و در نتیجه کاهش نیروها با چالش بزرگی روبرو هستند. آن 

ها در ابتدا امیدوار بودند که عضویت در ناتو موجب دریافت کمک 
های مالی بیشتر برای بهبود کیفی نیروها و امکانات نظامی شود. 
اما ریاضت های مالی در ناتو موجب گردیده که حرکت در جهت 

بهسازی نیروها به کندی صورت بگیرد.
س��وم: مس��ئله دیگر در زمین��ه مش��کالت پی��ش روی ناتو به 
کشورهای مخالف توسعه ناتو و حرکت آن به شرق مربوط است. 
در سالهای گذشته به مرور اوال بر تعداد این کشورها اضافه شده 
و ثانیا مخالفین س��ابق نیز بیش از گذش��ته به عمق اهداف نا تو 
پی می برند و بیش از گذش��ته مقابل ناتو ایستادگی می کنند. 
به طور مثال روسیه که در مراحل مختلف نسبت به حرکت ناتو 
به سمت ش��رق موضع گیری های کج دار و مریز می کرد به این 
نتیجه رسیده است که با اتفاقی که در لیبی رخ داد و به نوعی در 

 دام ناتو افتاد، باید جدی تر و
 محکم تر نس��بت به حرکت 

ناتو به شرق بایستند.
چین نیز از زمانی ک��ه اوباما 
طرح حض��ور نات��و در دریای 
چین و مانورهای مش��ترک با 
اس��ترالیا، زالند نو، فیلیپین 
و کشورهای حاش��یه دریای 
چین را مطرح کرد نسبت به 
تحرکات ناتو بس��یار حساس 
ش��د. هرچند آمری��کا تالش 
کرد به چی��ن اطمینان دهد 
که این حرکت بر علیه منافع 
آنها نیس��ت ولی واقعیت این 
است که پکن نگران این است 
که این حرکت ناتو به س��مت 

دریای چین منجر به این ش��ود که دامنه فعالی��ت های پکن را 
محدود کند. لذا مخالفین ناتو به خصوص روسیه و چین نسبت 
به گذشته با حساسیت بیشتری تحوالت ناتو را دنبال می کنند.

بنابراین به س��ه دلیل ذکر ش��ده از احتمال ورود ناتو به مناطق 
بحرانی کاسته شده است. این امر در مورد سوریه نیز صدق می 
کند. یعنی در کوتاه مدت به دلیل کمبود امکانات لجس��تیک و 
مالی و مخالفت جدی روس��یه و چین، امکان ب��ازی ناتو وجود 
ندارد. در حال حاضر س��وریه به کالف س��ردرگمی تبدیل شده 
است که ناتو بس��یار محتاطانه تحوالت آن را تعقیب می کند و 

تالش می کند وارد بحران نشود.

موانع ناتو برای مداخله نظامی در دمشق

ناتو وارد سوریه می شود ؟

علی اکبر فرازی، سفیر سابق ايران در رومانی و کارشناس مسائل ناتو در گفتاری برای ديپلماسی ايرانی به تحوالت 
ناتو در سالهای اخیر و مشکالت پیش روی اين سازمان می پردازد و معتقد است به لحاظ حقوقی و براساس منشور 

ملل متحد و تعريف ماموريت ها و نیز چالش های پیش روی ناتو، فعاًل امکان حضور مستقیم ناتو وجود ندارد. 

ايران تسلیم تحريم نمی شود
تحلیلگر مشهور نشریه آسیاتایمز می گوید که تحریم های 
غرب هرگز نخواهند توانس��ت ایران را به تسلیم در برابر 
خواسته های طرف مقابل وادارند. په په اسکوبار تحلیلگر 
مش��هور همچنین ب��ر این باور اس��ت ک��ه هیچ چکش 
محکمی ه��م نمی تواند هال��ه پنداری را ک��ه گروهی از 
س��ردمداران آمریکادارند و خود را "جامعه بین المللی" 
می خوانند و در خصوص ایران به دور خود کش��یده اند، 

از بین ببرد.

رايزنی صالحی و بان کی مون 
درباره تحوالت سوريه

وزیر امورخارجه کش��ورمان ب��ا بان کی م��ون دبیرکل 
س��ازمان ملل، گمب��ا وزیرخارج��ه ژاپ��ن و همچنین 
گیدوس��ترول وزیرخارجه آلمان دی��دار و در خصوص 
موضوعات مورد عالقه طرفی��ن بحث و تبادل نظر بعمل 
آورد .در دیدار بان کی مون دبیرکل سازمان ملل، نامبرده 
با تاکید برنق��ش و اهمیت جمهوری اس��المی ایران در 
تامین صلح و ثبات در افغانستان، خواستار تداوم حرکت 
کش��ورمان در این مس��یر ش��د. در این دیدار همچنین 
طرفین در خص��وص تحوالت مرتبط با س��وریه بحث و 

تبادل نظر کردند.

هیات نظارت برقانون اساسی 
غیرقانونی نیست

معاون رییس جمه��ور در اجراي قانون اساس��ي گفت: 
نظر تفسیری شورای نگهبان در برخی رسانه ها درست 
منعکس نشد اما متن آن منتشر ش��ده است که شورای 
نگهبان در آن حدودی را تعریف، تفس��یر، تعیین و بیان 
کرده اس��ت.میرتاج الدین��ی  اظهار داش��ت : عمده نظر 
ش��ورای نگهبان در خص��وص نظارت بر اج��رای قانون 
اساسی درباره س��ایر قوا بوده که در این متن بیان کرده 
است.وی  با بیان اینکه اما درباره اجرای قانون اساسی و 
نظارت ب��ر آن در محدوده قوه مجریه ،ش��ورای نگهبان 
مطلبی را نگفته اس��ت ،ادامه داد : بیان شورای نگهبان 
حاکی از آن است که اجرای قانون اساسی و نظارت بر آن 
در محدوده قوه مجریه مسلم است.وی ادامه داد : موضوع 
بعدی این است که معاونت ما اجرای قانون اساسی است 

نه معاونت نظارت.

اخبار کوتاه 

اخبار کوتاه

بین اسالم و غرب بايد يکی را 
انتخاب کرد

علی مطهری 

اساساً دادس��تان حق ورود به نطق نمایندگان را ندارد. . نباید به گونه ای 
رفتار شود که مردم احساس اختناق کنند. حرف من این بود که اگر برخی 
مقامات دولتی اعتقادی به نظارت بر پوش��ش اسالمی در جامعه ندارند و 
قائل به آزادی تحریک جنسی جامعه هستند، باید به لوازم آن هم متعهد 
باشند وفکری کنندتا جوانان دچار عقده های روانی نشوند. : گفتم ما یا باید 
به نظام خانوادگی اسالم عمل کنیم یا به نظام غربی با همه آثار سوء آن، 
نمی شود بینابین حرکت کنیم، 
هم اسالمی باشیم و هم غربی، و 
به عبارت دیگر نه اسالمی باشیم 
و نه غربی. مردم قضاوت کنند آیا 
بیان این مطلب ُجرم است؟ اگر 
یک نماینده مجلس نتواند این 
مطلب را در نط��ق خود بگوید، 
باید فاتحه آزادی بیان و قانون 

اساسی را خواند.
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ابراز همدردی الریجانی با بازماندگان قربانیان سیل در روسیه

علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در پیامی حادثه وقوع س��یل در جنوب روسیه و از دست رفتن 
جان بیش از یکصد نفر از شهروندان این کشور را به سرگئی ناریشکین، رئیس دومای دولتی فدراسیون روسیه 

تسلیت گفت.

 در حال حاضر 
سوريه به کالف 

سردرگمی تبديل 
شده است که ناتو 

بسیار محتاطانه 
تحوالت آن را 

تعقیب می کند و 
تالش می کند وارد 

بحران نشود

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 خرید تعداد 116 دستگاه رایانه مرکز بهداشت شماره دو اصفهان

جهت برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع
متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان ب��ه آدرس: WWW.mui.ac.ir بخش 
مناقصات و مزایده های دانشگاه مراجعه و یا با شماره تلفن 7923001 تماس 

حاصل فرمایند. 
روابط عمومی 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان
م الف/ 6663

آگهی مناقصه عمومی
شماره آگهی: 87310004

شماره مجوز: 151540
- شماره تقاضا: 20338-10007

- دستگاه مناقصه گزار: شرکت انتقال گاز، منطقه دو عملیات انتقال گاز
- موضوع مناقصه: خرید لوله و اتصاالت پلی اتیلن

- محل اخذ اسناد مناقصه: اصفهان، کیلومتر 17 جاده اصفهان- نجف آباد، اداره مرکزی منطقه دو عملیات 
انتقال گاز، امور کاال، تلفن: 6278205-0311/ نمابر: 021-81314571

- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 40/000/000 ریال
- مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگی: حداکثر 10 روز از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم 

- محل تحویل پاکات مناقصه: دبیرخانه منطقه دو عملیات انتقال گاز به نشانی فوق
- پاکات مناقصه شامل پاکت های الف، ب، ج و در یک پاکت سربسته و مهمور شده قابل قبول می باشد.

- ارائه اساسنامه برای تأمین کنندگان حقوقی و کد اقتصادی برای افراد حقیقی الزامی است.
- فرآیند مناقصه عمومی یک مرحله ای

- برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بایستی ضمانتنامه معادل 10 درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن 
اجرای تعهدات در وجه شرکت انتقال گاز منطقه دو عملیات انتقال گاز ارائه نماید.

- متن قرارداد تیپ، شامل 11 صفحه در سایت www.nigc-dist2.ir موجود می باشد.
- به قرارداد منعقد شده پیش پرداخت تعلق نمی گیرد.

- اطالعات فوق بانضمام سایر اسناد مناقصه در سایت های ذیل موجود می باشد:
www.shana.ir                                                     www.nigtc-nigc.ir

www.nigc-dist2.ir                                               http://iets.mporg.ir
روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

شرکت انتقال گاز اریان
منطقه دو عملیات انتقال گاز

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 دوم

نوبت اول: 91/4/19 و نوبت دوم: 91/4/20

م الف/ 6698

ابومازن به ايران سفر می کند طرح استیضاح وزير ورزش 
نماینده مردم فومن و شفت 
در مجلس شورای اسالمی 
گف��ت: ط��رح اس��تیضاح 
وزیر ورزش ب��ه امضای 44 
نماینده رس��یده و به زودی 
اعالم وصول می شود. ناصر 
عاشوری خبر منتفی شدن 
اس��تیضاح وزی��ر ورزش 
ن��ان در برخ��ی از  و جوا
س��ایت های خبری را تکذیب کرد و اظهار داشت: طرح اس��تیضاح محمد عباسی 
وزیر ورزش و جوان��ان به امضای 35 نفر از نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی 
رسیده بود که این تعداد به 44 نماینده افزایش یافت و هفته آینده این طرح اعالم 

وصول می شود. 
این مسئول با بیان اینکه از استان گیالن دو نماینده جزو امضا کنندگان استیضاح 
وزیر ورزش و جوانان هس��تند، افزود: آخرین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی 
روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار ش��د که پس از آن به مدت دو هفته مجلس به 
دلیل تعطیالت تابستانی تعطیل شد و پس از این مدت طرح استیضاح وزیر ورزش 

و جوانان در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

س����خنگ��وی رئ�ی��س 
تش��کیالت خودگ��ردان، 
از برنامه "محمود عباس" 
برای س��فر ب��ه ای��ران در 
چارچ���وب کن���فرانس 
کشورهای عضو عدم تعهد 

خبر داد.
 ب��ه گ��زارش خبرگزاری 
فرانسه، "نبیل ابو رودینه" 
عصر روزیکش��نبه با اعالم این مطلب گفت : رئیس تش��کیالت خودگردان امروز 
یک دعوت رسمی برای شرکت در نشس��ت جنبش عدم تعهد که در ماه آگوست 
در ایران برگزار می شود دریافت کرد و در پاسخ به فرستاده ایران اعالم کرد که در 
این نشست شرکت می کند. این اولین س��فر ابومازن به جمهوری اسالمی ایران 

خواهد بود. 
سخنگوی ابومازن در ادامه افزود : در امان پایتخت اردن، محمود عباس دعوتنامه 
رس��می ایران را از طرف معاون وزیر خارجه این کش��ور دریافت کرد و با تشکر از 
وی خواس��ت تا س��الم و احترامش را به "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری 

ایران برساند.
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نظارت بر آب و مواد غذايی در 
تابستان تشديد می شود

مدیر بهداشت محیط اس��تان اصفهان از تش��دید نظارت و بازرسی 
آب و مواد غذایی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان در فصل 
تابستان خبر داد.حس��ین صفاری گفت:موضوع بیماریهای منتقل 
شده از آب و غذا به انس��ان در فصول گرم س��ال، از حساسیت ویژه 
ای برخوردار اس��ت و با توجه به اینکه ممکن است در رعایت نکات 
مربوط به این زمینه، کم کاری صورت گیرد، بهداشت محیط استان 
اصفهان نیروهای خود را برای بازرس��ی و نظ��ارت در این خصوص 

فعال نموده است

زيبا سازی  شهری متناسب با 
نمادهای فرهنگی باشد

مدیرکل دفتر امور ش��هری و ش��هرداری های اس��تانداری اصفهان 
گفت: گرافیک ش��هری باید متناس��ب با نماده��ای فرهنگی و نیز 
نیازهای فیزیکی ش��هروندان طراحی شود.حس��ن س��عیدبخش با 
بیان این که مبلمان ش��هری از جمله نیازهای مستقیم شهروندان 
اظهار کرد: شاید علت بی توجهی برخی از مردم نسبت به طرح های 
شهری و نیز تخریب آن برای این است که طرح های مبلمان شهری 
 نتوانسته نیاز همه قشرها از جمله کودکان، نوجوانان و سالمندان را

 بر طرف کند.

بیمه 8 هزار خانوار روستايی و عشاير 
اصفهان پرداخت نشد

معاون حمایت  کمیته امداد استان اصفهان گفت: دولت هنوز سهم 
اعتبارات پرداختی بیمه 8 هزار خانوار روستایی و عشایر زیر پوشش 

کمیته امداد استان اصفهان در سال 91 را پرداخت نکرده است.
رضا بهرامیان با اشاره به اینکه در اس��تان اصفهان دو نوع بیمه زنان 
سرپرست خانوار و و نیز سهمیه روستاییان و عشایر داریم، اظهار کرد: 
سهمیه بیمه تأمین اجتماعی23 هزار خانوار را دارد و هر ساله بیمه 

روستاییان و عشایر را دولت به طور مستقیم پرداخت می کند.

70 درصد كودكان بهزيستی اصفهان 
فرزند خوانده نمی شوند

 کارش��ناس فرزندخواندگی اداره کل بهزیس��تی اصفهان گفت: 70 
درصد کودکان تحت پوشش بهزیستی این استان به دلیل مشکالت 
جس��مانی و معلولی��ت فرزندخوانده نمی ش��وند.کانی اف��زود: این 
کودکان را می ت��وان به عنوان 'امین موقت' ب��ه خانواده های دارای 

صالحیت سپرد.
وی اضافه کرد: برای سپردن سرپرس��تی کودك به خانواده درطرح 
'امین موقت' صدور رای و موافقت دادگاه ضروری است.کارش��ناس 
فرزندخواندگی اداره کل بهزیس��تی اصفه��ان گفت:خانواده ای که 
سرپرس��ت کودك را در این ط��رح قبول می کند، م��ی تواند دارای 
 فرزند نیز باش��د زیرا کودك از لح��اظ قانونی فرزند آنها محس��وب 

نمی شود.

آزادی 55 زندانی در اصفهان 
مدی��ر کل زندان های اس��تان اصفه��ان گفت: خی��ران اصفهانی با 
پرداخت2 میلیاردو 540 میلیون  ریال امسال 55 زندانی جرایم مالي 

را از زندان ازاد کردند و به آغوش خانواده باز گرداندند.
امیری افزود: خیران موسسه خیریه امام موسی کاظم)ع(  همچنین 
از فروردین پارسال تاکنون با پرداخت3 میلیاردو677 میلیون ریال 
104 زندانی را آزاد کردند.موسس��ه خیریه امام موس��ی کاظم)ع( 
ازپارسال  فعالیت خود را با هدف آزادی زندانیان بی بضاعت درزندان 
مرکزی اصفهان آغازک��ردو هم اکنون حدود 50 عضودارد.ا س��تان 
اصفهان 12 زندان-بازداش��تگاه- کانون اص��الح و تربیت و اردوگاه 

کاردرمانی و حرفه آموزی دارد.

شركت هرمي گاما به رويا پیوست 
با دستگیري سرشاخه هاي اصلي باقي مانده و متواري شرکت هرمي 
گاما که دو هفته پیش در عملیات مشترك پلیس آگاهي و سربازان 
گمنام امام زمان )ع��ج( در اصفهان و تهران منهدم ش��ده بود، این 

شرکت به طور کامل از هم پاشیده شد. 
سرهنگ حسین حسین زاده رییس پلیس آگاهی استان اصفهان با 
اعالم این خبر اظهار داش��ت: با انجام تحقیقات جامع فني و پلیسي 
سرانجام در یک بنگاه معامالتي خودرو چهار نفر از آنان شناسایي و 
دستگیر شدند. حسین زاده بیان داشت: در هنگام دستگیري متهمین 
ماموران دو دستگاه خودروي سوناتا و زانتیا توقیف و یک قبضه سالح 
سرد از آنان کشف و ضبط ش��د و هر چهار متهم جهت سیر مراحل 

قانوني به مراجع قضایي تحویل داده شدند.

آب شرب اصفهان 
سالم است

خبری از گردوغبار در 
اصفهان نیست 

محمد مهدی اسماعیلی معاون سیاسی، امنیتی استاندار اصفهان گفت: 
آب ش��رب اس��تان اصفهان به لحاظ کیفیت از باالترین اس��تانداردها و 
سالمت برخوردار اس��ت به گفته وی با وجود مشکالتی که در تامین آب 
استان به ویژه در سال های خشکسالی و سال جاری وجود دارد، کیفیت 
آب شرب بسیار مطلوب اس��ت.وی افزود: نگرانی های برخی افراد درباره 
کیفیت آب اس��تان بی مورد اس��ت. وی همچنین  درباره فرآورده های 
گوشتی و تهیه خمیر مرغ توسط کارخانه ها اظهار داشت: سیاست قطعی 
ما اعمال استاندارد و شاخص هایی است که کارشناسان پیگیر آن هستند. 
وی خاطرنشان کرد: با افراد متخلف که استانداردهای بهداشتی را رعایت 

نمی کنند باید بطور جدی برخورد شود.

منصور شیشه فروش  مدیرکل ستاد مدیریت بحران استان اصفهان از عدم 
تاثیر کانون های گرد و غبار وارد شده از کشور عراق طی روزهای آتی به 
استان خبر داد و گفت: هیچ هش��داری در این خصوص به ما اعالم نشده 
است.در حالی که اداره کل هواشناسی استان اصفهان از ورود توده گرد و 
غبار از کشور عراق خبر داده است اما منصور شیشه فروش در این خصوص 
اظهار داشت: طبق بررسی های صورت گرفته، هیچ کانون گرد و غباری در 
حال حاضر در اصفهان فعال نبوده و در روزهای آتی نیز فعال نخواهد شد.

وی مهمترین موضوع مورد توجه در حال حاضر را گرمای هوا دانس��ت و 
بیان داشت: هیچ هشداری از هواشناسی در خصوص ورود توده گرد و غبار 

از کشور عراق به استان اعالم نشده است.

چهره های خبر 

گشتی در اخبار 

صنايع دستی را سیاسی نکنید
احمد ادیب معاون صنایع دس��تی اس��تان اصفهان گفت: صنایع دستی 
را سیاس��ی نکنید و این در حالی اس��ت که برخی با کوبیدن بر میخ این 
حوزه دنبال استفاده ابزاری هستند.در حالی که صنایع دستی جایگاهی 
 برای سیاسی بازی نیس��ت.وی ادامه داد: برخی تنها از این حوزه انتقاد و

 به کلی گویی بسنده می کنند در حالی که اگر دلسوز این حوزه هستند باید 
به دنبال راهکار باشند و این راهکار را به ما نیز پیشنهاد بدهند.معاون صنایع 
دستی استان اصفهان در ادامه گفت: نداشتن طرح جامع برای این حوزه 
از هنر حرف خارج از انصافی است؛ چرا که اگر ما برنامه جامعی نداشتیم 
از سال 85 تا کنون بر روی بحث نشان استاندارد، بسته بندی، نشان های 

بین المللی، کنت��رل، کیفیت و 
بهره وری متمرکز نمی شدیم.

وی تاکی��د کرد: اینک��ه دمادم 
برخی از دول��ت انتق��اد دارند 
ک��ه صنایع دس��تی را حمایت 
نمی کند خارج از انصاف است؛ 
چرا ک��ه دولت ت��ا ان��دازه ای 
می تواند به حوزه صنایع دستی 

توجه داشته باشد.
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انتقاد 
چهار هزار مسجد در استان اصفهان غبارروبی می شود

مسوول تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسالمی اصفهان از غبار روبی چهار هزار مسجد در 
این استان خبر داد. حجت االسالم حسن بابایی'گفت: این مراسم به صورت مردمی همزمان با 

دهه نکوداشت مساجد برگزار می شود.
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گزارش 

از سال 1377 تاکنون مسابقات قرآن و  پروين 
نهج البالغه در می��ان دانش آموزان در احمدی

چهارح��وزه آموزش��گاهی، منطقه ای، 
استانی و کش��وری در میان دانش آموزان سراسر کشور برگزار 
شده است اما بنا به گفته مسئوالن وزارت آموزش و پرورش سال 
تحصیلی آتی مسابقات دانش آموزی قرآن بین المللی می شود 
و س��ال تحصیلی آتی المپیاد قرآنی دانش آموزان جهان اسالم 

برگزار می شود.

10هزار مدرسه عمومی قرآن در كشور وجود دارد
محمد جواد پیشوایی، رئیس اداره قرآن و عترت وزارت آموزش 
و پرورش گفت: تمام برنامه های قرآنی وزارت آموزش و پرورش 
مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و در حال 
حاضر 10 هزار مدرس��ه عمومی قرآن در راستای ارائه آموزش 
مباحث قرآنی در سطح کشور فعالیت می کنند.به گفته وی از 
ابتدای مهر ماه جاری یک هزار و 400 مدرسه قرآنی در سراسر 
کشور راه اندازی می شود که این مدارس به صورت تخصصی به 

آموزش دانش آموزان می پردازند.
رئیس اداره قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه 
مدارس قرآنی در سراس��ر کشور به دو ش��کل اداره و مدیریت 
می ش��وند، گفت: مدارس قرآنی در س��اعات ف��وق برنامه و در 
ساعات رسمی نسبت به ارتقای توانمندی های دانش آموزان در 

زمینه مباحث قرآنی اقدام می کنند.
وی با تاکید بر اینکه محتوا و کتاب های آموزشی مورد نیاز در 
این مدارس نیز در حال فراهم شدن است، افزود: طرح نهضت 
ملی حفظ قرآن کریم نیز در راس��تای س��ند تح��ول بنیادین 
آموزش و پرورش تهیه ش��ده اس��ت که پایان تابستان جاری 
طرح نور با هدف تجلیل از حافظان قرآن کریم در سطح کشور 

برگزار می شود.
به اعتقاد پیشوایی برنامه های قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه 
از برنامه های کشوری و بین المللی اس��ت اما تمام سازمان ها و 

وزارت خانه ها نیز برنامه ه��ای قرآنی خود را در داخل مجموعه 
خود انجام می دهند که این برنامه ها با برنامه های قرآنی اوقاف 

و امور خیریه تداخلی ندارد.

هنوز به جايگاه اصلی قرآن دست پیدا نکرده ايم
محمدرضا مسیب زاده، معاون امور قرآن، عترت و نماز وزارتخانه 
آموزش و پ��رورش گفت: طی س��ال های گذش��ته چهار دوره 
از مس��ابقات بین المللی قرآن میان دانش آموزان کش��ور های 
مسلمان برگزار شده اما چند س��الی در این زمینه وقفه ایجاد 

شده است
 س�ال تحصیلی آتی المپیاد قرآن�ی دانش آموزان 

جهان اسالم برگزار می شود
به گفته وی مبنای س��ند تح��ول بنیادین آم��وزش و پرورش 
براساس قرآن و روایات اهل بیت )ع( است و فعالیت های قرآنی 
نیز از جایگاه بارز ویژه ای در این س��ند و در تش��کیالت فعلی 

آموزش و پرورش برخوردار است.
معاون امور قرآن، عت��رت و نماز وزارتخان��ه آموزش و پرورش 
افزود: البته ب��ا وجود فعالیت های ص��ورت گرفته در آموزش و 
پرورش در زمینه فعالیت های قرآنی هنوز با رسیدن به جایگاه 
اصلی و شأن و حق قرآن فاصله بسیاری در سطح کشور مشاهده 

می شود.
وی با تاکید بر اینکه تمام برنامه ها و فعالیت های صورت گرفته 
در نظام آموزشی کشور در زمینه مباحث قرآنی با سند تحول 
بنیادین آم��وزش و پرورش هماهنگ می ش��ود، گفت: تربیت 
حدود 10 میلیون حافظ قرآن در س��طح کش��ور از مهم ترین 
مطالبات رهبر معظم انقالب به شمار می رود و وزارت آموزش و 
پرورش از نخستین مجموعه های فعال در سطح کشور بوده که با 
جدیت کامل در عرصه تربیت حافظان قرآن در سطح کشور گام 
برداشته است.مسیب زاده اظهار کرد: در سال تحصیلی گذشته 
س��ه میلیون و 500 هزار دانش آموز در سراسر کشور در طرح 

ملی نهضت حفظ قرآن کریم ثبت نام کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه در س��ال تحصیلی گذشته بیش از هشت 
هزار و 900 نفر از دانش آموزان سراس��ر کشور برای شرکت در 
طرح حفظ کل قرآن ثبت نام کرده ان��د، ادامه داد: بیش از یک 
هزار و 500 نفر از این افراد در زمینه حفظ کل قرآن به عنوان 

نفرات برتر انتخاب شده اند .

80 مدرسه تخصصی قرآن در سطح استان اصفهان 
راه اندازی می شود

س��ید مجید عاملی��ان، مدیرکل آم��وزش و پرورش اس��تان 
اصفهان گف��ت: طرح حف��ظ ق��رآن از مهم تری��ن برنامه های 
اجرایی آموزش و پرورش در راس��تای تربی��ت نخبگان قرآنی 
محس��وب می ش��ود و در حال حاضر 170 هزار دانش آموز در 
سراسر استان با این طرح مأنوس ش��ده اند.به گفته وی کشور 
جمهوری اس��المی ایران متهم به این بوده ک��ه به بحث قرآن 
و انس با قرآن کم تر از کش��ور های عرب زب��ان توجه می کند و 
مسئوالن باید با برگزاری برنامه های قرآنی این اتهام را از کشور 
جمهوری اس��المی ایران بزدایند.مدی��رکل آموزش و پرورش 
اس��تان اصفهان افزود: ترغی��ب جوانان به خارج ش��دن قرآن 
کری��م از مهجوریت از مطالبات رهبر معظم انقالب محس��وب 
می شود.به اعتقاد وی برگزاری مس��ابقات دانش آموزی قرآن 
و نهج البالغه به نهادینه ش��دن فرهنگ ق��رآن در میان جامعه 
کمک می کند و طرح حفظ قرآن از مهم ترین برنامه های اجرایی 
 آموزش و پرورش در راس��تای تربیت نخبگان قرآنی محسوب

 می ش��ود.عاملیان گفت: در حال حاضر 400 مدرسه عمومی 
قرآن در اصفهان وجود دارد و راه اندازی مدارس تخصصی قرآن 
یکی از مهم ترین برنامه های اجرایی آموزش و پرورش استان در 
سال تحصیلی آتی به شمار می رود.به گفته وی سال تحصیلی 
آت��ی 80 مدرس��ه تخصصی قرآن در س��طح اس��تان اصفهان 
راه اندازی می شود و راه اندازی مدارس تخصصی قرآن به تمام 

استان های موجود در سطح کشور اختصاص دارد.

مسابقات دانش آموزی قرآن بین المللی می شود

با توجه به نزدیک ش��دن  پایان عمر  داوود
دولت دهم الگ��وی تغیی��ر مدیران  شیخ جبلی 

استانی در کشورچندی است که در 
اصفهان به طور جدی دنبال می شود و گاه و بی گاه خبر تغییر 
مدیری دولتی در استان شنیده می ش��ود که بعضا با حیرت 
همگان مواجه می شود.س��ید جمال الدین صمصام شریعت 
معاون عمران استاندار، هوشنگ عشایری مدیرکل اداره راه و 
شهرسازی، رش��ید خدابخش مدیرکل اداره ورزش و جوانان، 
علیرضا حسینی مدیر کل اداره ارشاد استان ،اسفندیار حیدری 
پور مدیر کل سازمان میراث فرهنگی اس��تان اصفهان  و ... از 
 جمل��ه مدیرانی بودن��د  که هر ک��دام به نحوی ی��ا از صحنه 
خدمت رسانی خود را کنار کشیده و یا اینکه کنار گذاشته شده 
اند.این تغییرات محسوس که به نوعی شاکله مدیریتی استان 
را تحت تاثیر خود قرار داده هرز گاهی بدون هیچ دلیل مشخص 
و سند ارائه شده ایجاد می شود. برای مثال می توان به رفتن 
صمصام شریعت معاون عمرانی استاندار اشاره کرد که درست 
در هن��گام تکمیل و یا انج��ام طرحهای مهم ب��ه نحوی کنار 
گذاشته ش��د و یا به قول خود از صحنه خدمت رسانی دولت 
خداحافظی کرد.وحاال ه��م که  زمزمه های تغییر اس��تاندار 
اصفهان گرم شده و چندی است که در کش و قوس اخبار تغییر 
مدیریتی استانی نقل محافل خبری و رسمی شده است. البته 
شایعه رفتن استاندار و تغییر این مدیر تنها در مرزشایعات  قدم 
برداشته و هنوز منبعی رسمی این مطلب را تایید نکرده است. 
همچنین خبر قرار گرفتن ذاکر اصفهانی در بخش وزارت امور 
خارجه و ش��روع به کار وی به عنوان س��فیر ایران در یکی از 

کشورهای خارجی از منابع آگاه منتفی اعالم شد ولی بعضی از 
منابع نیز اذعان داشتند که هنوز این مساله به صورت رسمی 
تایید نشده و خبرپراکنی های اخیر نیز می تواند ایده ای باشد 
برای مسئولین تا این امر میسر شود. خبرهای اخیر از منابعی 
در اس��تانداری اصفهان مبنی بر این بود ک��ه ذاکر اصفهانی 
استاندار اصفهان مدتی است که در محل دفتر کار خود به دالیل 
نامعلوم حاضر نشده است. بعد از آن هم  با خبر شدیم که تمامی 
اخبار صادره از سوی منابع رس��می و غیر رسمی برای رفتن 
استاندار تایید نش��ده و و در آینده ای نه چندان دور استاندار 
اصفهان به محل کار خود باز می گردد.محمد مهدی اسماعیلی 
معاون سیاسی امنیتی اس��تاندار اصفهان در گفت و گویی در 
رابطه با صحبتهای موسوی الرگانی نماینده مردم شهرستان 
فالورجان در مجلس در ارتباط با تغییر استاندار اصفهان گفته 
است: موضوعی تحت عنوان تغییر استاندار در اصفهان مطرح 
نبوده و نماینده فالورجان نظر شخصی خود را در این ارتباط 
بیان کرده اس��ت. وی با اذعان ب��ر اینکه اس��تاندار و مدیران 
استانداری اصفهان تا ثانیه آخر همانند روز اول به فعالیت خود 
ادامه می دهند گفت: به مباحثی چون تغییر استاندار و مسائلی 
از این قبیل در استانداری اصفهان به عنوان مسائل حاشیه ای 
نگریسته می شود. معاون استانداری اصفهان با انحرافی خواندن 
اظهارات مربوط به تغییر اس��تاندار اصفهان خاطرنشان کرد: 
طرح این گونه مسائل از یک سو به دور از منویات مقام معظم 
رهبری در ارتباط با خدمت شبانه روزی به مردم بوده و از سوی 
دیگر و موج��ب کم ش��دن انگی��زه کاری در می��ان مدیران 

استانداری می شود.

گردهمایی فرمانده یگان حفاظت منابع 
گروه

طبیع��ی منطق��ه زاگ��رس ب��ا حضور  شهر 
مسئولین کشوری و استانی به میزبانی 

اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان برگزار شد.
افرادی که در حی��ن عملیات امداد و نجات دچار حادثه ش��وند، 
مشمول عنوان ایثارگری می شوند. معاون امور آمادگی و مقابله 
سازمان مدیریت بحران کشوردراین جلس��ه  با بیان این مطلب 
تاکید کرد:بر اس��اس تبصره 4 ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون 
بحران کشور، تمامی کارکنان و افرادی که در حین انجام مراحل 
چهارگانه مدیریت بحران  دچار حادثه می شدند تاکنون بالتکلیف 
بودند، ولی برای تعیین وضعیت این اف��راد حادثه دیده، اخیرا در 
شورای عالی مدیریت بحران کشور  بر گزار شد مصوبه ای ارائه و 
به تصویب رسید که از این پس کارکنان و اشخاصی که در حین 
حوادث ام��داد و نجات نیز دچار حادثه ش��وند، مش��مول عنوان 
و امتیازهای ایثارگری ش��وند. مرتضی اکبرپور اف��زود: با امضاء 
رییس جمهوری، این آیین نامه ابالغ و اجرایی خواهد ش��د. وی 
 افزود: بر اس��اس این آیین نامه جدید هم افراد حادثه دیده  و هم 
خانواده های آنها می توانند همچون کارکنان نیروهای مس��لح 
و نیروهای حفاظت اطالع��ات از عنوان و امتی��از ایثارگری بهره 

مند شوند. 

اختص�اص 250 میلی�ارد ري�ال اعتب�ار ب�ه اداره 
آبخیزداری

محمد حسین شاملی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان نیز در این جلسه با اشاره به اختصاص 250 میلیارد ریال 

بودجه به مناب��ع طبیعی و آبخیزداری به اس��تان اصفهان گفت: 
230 ریال از این میزان بودجه، مربوط به حوزه آبخیزداری استان 
اس��ت که با تخصیص آن تحولی عظیم در این بخش رخ خواهد 
داد.وی همچنین تصریح کرد: همچنین 25 میلیارد ریال نیز در 
سال جاری به حوزه منابع طبیعی و بیابان این استان اختصاص 

یافته است.

كانون های بیابانی سکونت گاه شهری را تهديد می 
كند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان با اذعان بر 
اینکه وجود کانون های بحران بیابانی در استان اصفهان برخی از 
سکونت گاه های شهری را تهدید می کند خاطرنشان کرد: امسال 
10 هزار هکتار از بیابان های استان اصفهان تحت پوشش عملیات 

بیابان زدایی قرار می گیرد.

جلب سرمايه تشکل های مردمی با احداث صندوق 
حمايت

شاملی با  اشاره به صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی اظهار 
داش��ت: این صندوق برای اولین بار در کشور و در اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان تشکیل شده است و هدف 
 از تش��کیل این صندوق جلب س��رمایه تش��کل های مردمی و

بهره برداران عرصه ه��ای منابع طبیعی با حمای��ت دولت برای 
توسعه منابع طبیعی است.وی در پایان خاطر نشان کرد: تا کنون 
27 شرکت تعاونی کش��اورزی و منابع طبیعی در 21 شهرستان 

استان اصفهان تشکیل شده است.

از اين پس كاركنان 
و اشخاصی كه 
در حین حوادث 
امداد و نجات 
نیز دچار حادثه 
شوند، مشمول 
عنوان و امتیازهای 
ايثارگری شوند

معاون استانداری 
اصفهان با انحرافی 
خواندن اظهارات 
مربوط به تغییر 
استاندار اصفهان 
خاطرنشان كرد: 
طرح اين گونه 
مسائل موجب كم 
شدن انگیزه كاری 
در میان مديران 
استانداری می شود

معاون امور آمادگی و مقابله سازمان مديريت بحران كشوراعالم كردآخرين خبر ها از شايعه رفتن ذاكر اصفهانی 

حادثه دیدگان امداد،  امتیاز ایثارگری  می گیرنداستانداراصفهان می ماند
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بودجه 2 هزار میلیارد تومانی برای 
بیمه بیکاران

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به رفع مشکل طرح 
بیمه بیکاری گفت: مربیان دارالقرآن ها و بخشی از کارکنان تحت نظر 

وزارت بهداشت و درمان مشمول این قانون خواهند شد.
سید امیر حس��ین قاضی زاده با اش��اره به طرح بیمه بیکاری گفت: 
حق بیمه ب��رای کارکنان ق��راردادی دولت پرداخت نمی ش��د و اما 
نهادهای بیمه گر و تامین اجتماعی به دنب��ال گرفتن حق بیمه این 
افراد بودند که در این طرح تکلیف آنان روشن شده و به علت داشتن 
بار مالی شورای نگهبان به آن ایراد گرفت. تصریح کرد: از نظر مجلس 
مشکالت این طرح حل ش��ده و برای یکی از بخش های این طرح 2 

هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.

 احتمال قطعی اينترنت 
اعالم شد 

رییس س��ازمان فن آوري اطالع��ات در توضیح وضعی��ت ایران در 
مقابل هش��دارهاي پلی��س فدرال آمری��کا مبني بر قط��ع اینترنت 
 DNSChanger هزاران کاربر در س��طح دنیا به دلیل وی��روس
 گفت: نمي توان ب��ه طور قطع گفت که هیچ مش��کلي در این زمینه

 نخواهیم داشت. 
علي حکیم جوادي ،اظهار کرد: در ارتباط با این ویروس س��ایت هاي 
بین المللي اطالعات��ي را به یکدیگر منتقل مي کردن��د و ما در ایران 
هم از پانزدهم این ماه، اطالعات و اخطاره��اي الزم در این زمینه را 
از طریق مرکز ماهر منتش��ر و راهکارهاي ممکن را به دستگاه هاي 
متعدد اطالع رساني کردیم تا مشکلي براي دس��تگاه ه ایجاد نشود. 
وي ادامه داد: طبق آمارهایي که ما در دس��ت داریم شاید حدود 40 
میلیون سیستم در سراس��ر دنیا به این ویروس آلوده بوده باشند که 
ممکن است از این میان حداقل چهار میلیون قرباني بر جاي بماند. 
حکیم جوادي همچنین یادآور ش��د: براساس اخطارهاي اف.بي.آي 

ممکن است از امروز قطع اینترنت عملي شود. 

آغاز لغو مجوز صرافی های
 بانکی متخلف 

تعطیل��ی صرافی ه��ای متخلف توس��ط بانک مرکزی در راس��تای 
ساماندهی بازار غیر متشکل پولی که طی سال های اخیر جدی شده 
است، وارد فاز جدیدی شد.با افزایش قیمت دالر در بازار آزاد، برخی 
از صرافی ها حتی صرافی های بانکی، ب��ا دریافت ارز دولتی اقدام به 
فروش آن به صورت آزاد و غیر دولتی می کنند که با برخورد جدی 

بانک مرکزی مواجه شدند.
اخیرا صرافی یک بانک غیردولتی اقدام به فروش ارز با قیمت آزاد و 
غیر قانونی می کرد که بانک مرکزی مجوز این صرافی بانکی را پلمپ 
کرده است، گرچه هنوز نام این بانک در لیست بانکهای دارای مجوز 

فعالیت صرافی بر روی سایت بانک مرکزی قرار دارد.
این وضعیت در حالی اس��ت که برخی از صرافی ه��ای بازار با وجود 
داشتن مجوز فعالیت از بانک مرکزی اقدام به فروش ارز به نرخ آزاد 
می کنند و حتی آزادانه نرخ های ب��ازار آزاد را بر روی تابلوهای خود 
 درج می کنند.ابراهیم درویش��ی معاون نظارت��ی بانک مرکزی نیز

 می گوید: صرافی های غیر مجاز باید سریعا فعالیت خود را با قوانین 
و مقررات بانک مرکزی انطباق دهند و مجوز از بانک مرکزی دریافت 

کنند و یا اینکه درب این صرافی ها بسته خواهد شد.
وی م��ی افزای��د: تع��دادی از صراف��ی ها ب��ه صورت غیرمش��هود 
فعالی��ت م��ی کنن��د ک��ه بازرس��ان بان��ک مرک��زی ب��ه صورت 
غیرمحس��وس برای شناس��ایی و نح��وه فعالیت این افراد ارس��ال 
 می ش��وند و پس از شناس��ایی بانک مرکزی از طری��ق مراجع ذی

 صالح اقدام خواهد کرد.

دارندگان روآ نگران نباشند 
با توجه به توقف تولید روآ در ایران خودرو و به منظور تامین خدمات 
پس از فروش م��ورد نیاز دارندگان این محص��ول، خط تولید جدید 
بدنه و قطعات و مجموعه هاي بدنه روآ در ش��رکت بازرگانی همگام 

ایجاد شد. 
ش��رکت بازرگاني و خدمات پ��س از فروش همگام از ش��رکت هاي 
زیرمجموعه ش��رکت ایس��اکو که وظیفه همکاري با واحد بازرگاني 
ایس��اکو جهت تامین و توزیع قطعات یدکي را عهده دار است، خط 
تولید جدید بدنه روآ و قطعات و مجموعه هاي بدنه  مورد نیاز شرکت 
ایساکو را افتتاح کرد. بهزاد ظهیري ، مدیرعامل شرکت خدمات پس 
از فروش ایران خودرو )ایساکو( گفت:موجودي انبار و ذخیره قطعات 
ایساکو در حال حاضر بیش از 60 درصد نس��بت به مدت مشابه در 
سال گذشته رش��د دارد و حتي اگر از همین لحظه  تحریم ها از این 
بیشتر هم بشود، شرکت ایساکو به عنوان یک پیشرو در بازار قطعات 
یدکي کشور، توان پیشتازي، در عرصه تامین قطعه و خدمات پس از 

فروش را خواهد داشت. 

بخش خصوصی حمايت 
اعانه ای نمی خواهد

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: بخش خصوصی حمایت 
اعانه ای نمی خواهد، به دنبال حمایت توانمندس��از است.

محمد نهاوندی��ان در همایش چالش ه��ای تولید ملی و 
حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: ما باید بدانیم 
که چگونه حمایتی را نیاز داریم و در نوع حمایت می توان به 
دو گونه اشاره کرد یکی حمایت اعانه ای و دیگری حمایت 
توانمندس��از که هر دو نگاه طرفدارانی دارن��د.وی افزود: 
حمایت اعانه ای از تولید، کار و س��رمایه با 3 شاخص قابل 
شناسایی اس��ت اول اینکه تصمیم در تأسیس یک واحد 
تولیدی مبتنی بر توجیه اقتصادی نیست و ممکن است 
دالیل اجتماعی یا فشارهای سیاسی باعث آن شده باشد. 
وی خاطر نش��ان کرد: دوم آنکه مدیریت تولید با سرمایه 
دولتی و شبه دولتی ایجاد می شود و میزان دستمزد تابع 
بازار رقابتی نیست و شاخص سوم اینکه معموال در فروش 
رانت حضور دارد و بدون این اعانه ها بنگاه  نمی تواند سر پا 
بایستد. آیا وقتی سخن از حمایت از کار و سرمایه می کنیم 
مقصودمان این نوع حمایت است یا حمایت دیگری باید 
وجود داشته باشد. رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: سال 
تولید ملی برنامه می خواهد و باید در این سال قانون بهبود 
مستمر کار اجرا ش��ود. اقتصاد ایران اقتصادی دولت مدار 
اس��ت و بحث بحث مالکیت دولت نیست بحث مدیریت 
دولتی و شبه دولتی است که با اجرای قانون بهبود مستمر 
کسب و کار بس��یاری از واقعیت های اقتصادی و اطالعات 
اقتصادی شفاف می شود و بسیاری از رانت ها از بین می رود 
که در بندهای 19، 20 و  21 بیشترین اشاره به این موارد 
شده اس��ت. نهاوندیان  افزود: در حمایت توانمندساز باید 
شرایط به نحوی فراهم شود تا بنگاه داخلی بتواند تمرین 
رقابت کند، حمایت باید با بحث توانمندس��ازی باشد اگر 
حمای��ت دولتی باعث س��لب اختیار بنگاه ش��ود در واقع 
حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفته است، در حمایت 
توانمندساز باید اختیار مدیر بنگاه افزایش پیدا کند.رئیس 
اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تحریم ها اظهار داشت: ممکن 
است تحریم ها قیمت کاالها را باال برده باشد که این موارد 
قابل جبران اس��ت اما باید دقت و مراقبت الزم را داش��ته 
باشیم و اجازه ندهیم تا تحریم ها به ساختار اقتصاد ما ضربه 
بزنند و این ضربه در نظام بانکی باعث شود تا به جای رقابت 
به سمت دخالت پیش برویم و یا اینکه مباحثی مثل ارز دو 
نرخی مطرح شود. اینها آس��یب هایی است که به ساختار 

اقتصاد وارد می شود.

گران ترين خودروی 
وارداتی ايران 

روش ثبت سفارش 
واردات کاال تغییر کرد

طبق آمار گمرک ایران، طی بهار س��ال جاری بالغ بر 8 هزار و 300 دس��تگاه 
خودروی سواری به کشور وارد شده است که برای تمام این خودروها ارز 1226 
تومانی هزینه و در گمرک به ثبت رس��یده اس��ت.بنابر این گزارش، طی بهار 
سال جاری 65 دستگاه خودروی سواری با قیمتی باالتر از 100 هزار دالر به 
کشور وارد شده که بخش عمده ای از اعضای این باشگاه 100 هزار دالری ها به 
محصوالت دو کارخانه پورشه آلمان و مازراتی ایتالیا تعلق دارد. بر این اساس 
در راس این فهرست به عنوان گران ترین خودروی وارداتی در بهار سال جاری 
یک دس��تگاه پورش��ه پانامرای توربو قرار دارد که با قیمتی معادل 177 هزار 
دالر و با ارز دولتی معادل 217 میلیون تومان در گمرک به ثبت رسیده است.

همچنین ارزش کل خودروهای وارداتی باالی 100 هزار دالر در بهار سال 91 
معادل2.8میلیون دالر بوده که ارزشی معادل 10 میلیارد تومان پیدا می کند. 

بنا بر اعالم سازمان توس��عه تجارت، روش ثبت س��فارش واردات کاال از روز 
گذشته به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت تغییر کرده است.بخشی از متن 
این بخشنامه که به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت همه استانها ابالغ شده، 
به شرح زیر است.« بر روي برگ اطالع ساني قابل توجه متقاضي عبارت ذیل 
درج خواهد گردید تخصیص ارز براي واردات کاالهاي شما براساس مقررات 
بانک مرکزي بوده و در صورتي که این ثبت سفارش دریافت ارز نگردد متقاضي 
مي تواند بدون هیچ گونه تغییري در ثبت سفارش اولیه از سیستم ارز صادراتي 
)بدون انتقال ارز( استفاده نماید و با مراجعه مستقیم به گمرک راسا اقدام به 
ترخیص کاال نماید. ثبت سفارش��ات جایگزین و افتتاحیه صرفا با شیوه نامه 
جدید صادر مي گردد و ثبت سفارشات اصالحیه در صورت ارائه نامه بانک مبني 

بر گشایش و کارسازي مالي نیز با شیوه قبلي صادر خواهد شد. 

رئی��س اتحادیه گوش��ت گوس��فندی از در نظر گرفتن 
تمهیدات ب��رای تنظیم بازار گوش��ت قرم��ز در ایام ماه 
مبارک رمضان خبرداد و گفت: صادرات بی رویه گوشت 

قرمز، گرانی این کاال را در پی خواهد داشت.
علی اصغر ملکی  با تاکید ب��ر اینکه خروج هر دام زنده به 
معنای نزدیک ش��دن به نابس��امانی بازار گوشت است، 
گفت: صدور مجوز بی رویه ص��ادرات دام زنده منجر به 

افزایش قیمت گوشت در ماه رمضان می شود.
رئیس اتحادیه گوشت گوس��فندی افزود: البته تا کنون 
صادراتی که صورت گرفته، محدود بوده و خوشبختانه بر 
بازار گوشت قرمز تاثیرگذار نبوده است اما ادامه این روند 
در ش��رایط فعلی که بازار داخلی با کمبود مواجه است، 

می تواند مشکل زا باشد.
وی تصریح کرد: احتمال افزایش قیمت گوشت قرمز در 
ماه های آینده به دلیل مجوزهای خارج از سیاستگذاری 
مدون وجود دارد و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه 
باید با تدبیر بیشتری، به صدور مجوز اقدام کند تا بار دیگر 

بازار گوشت قرمز دچار نوسان قیمتی رو به رشد نشود.
وی با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای تامین 
گوشت گوسفندی موردنیاز مردم در ماه مبارک رمضان، 

گفت: باید از صادرات دام زنده جلوگیری کرد.

در حال��ی ک��ه تمرکز دول��ت و م��ردم بر قیمت ش��یر 
 است، طی دو س��ه روز اخیر قیمت س��ایر لبنیات مانند 
ماست، پنیر خامه ای و دوغ افزایش قابل توجهی داشته 

است.
در حالی که پیش از این هر بس��ته 900 گرمی ماس��ت 
آرسیل پرچرب 1250 تومان بود طی چند روز گذشته 
با 440 تومان افزایش به قیمت 1690 تومان از س��وی 
 کارخانه ه��ا و ش��رکت ها به مغ��ازه داران تحوی��ل داده 

می شود.
همچنین پنیر خامه ای 100 گرمی که پیش از این 540 
تومان بود ب��ا 80 تومان افزایش به 614 تومان رس��یده 
است.بر اساس این گزارش دوغ نایلونی یک لیتری با طعم 
نعناع نیز از 535 تومان به 710 توم��ان افزایش یافته و 

افزایش 175 تومانی را تجربه کرده است.
بر همین اس��اس طی چند روز گذش��ته یک عدد خامه 
استریل 250 گرمی یک هزار و 27، دوغ بطری 4 لیتری 
طع��م دار 2 هزار و 415 و کش��ک لیوان��ی 250 گرمی، 
722 تومان از سوی ش��رکت ها به مغازه  ها تحویل داده 
می ش��ود و طبیعی اس��ت با قیمت بیش از این دس��ت 

مصرف کنندگان خواهد رسید.

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گرانی های 
اخیر بازار خودرو را به علت عرضه و تقاضای نامناس��ب 
برشمرد و تأکید کرد: در ش��رایط کنونی که بازار خودرو 
آشفته است، مردم از خرید صرف نظر کنند. حمیدرضا 
فوالدگر علت گرانی قیمت خ��ودرو در ماه های اخیر را 
عرضه و تقاضای نامناس��ب و ناهماهنگ آن عنوان کرد. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
قیمت رسمی خودروس��ازان با قیمتی که خودروها در 
بازار آزاد به فروش می رسد بسیار متفاوت است، به طور 
مثال قیمت رسمی خودرو سوزوکی با قیمت آن در بازار 
آزاد تفاوت قیمت دارد.وی با بیان این که چنین تفاوت 
قیمت��ی فاجعه به ش��مار می آید، ادامه داد: در ش��رایط 
کنونی مردم بای��د از خرید خودرو صرف نظ��ر کنند تا 
این افزایش  قیم��ت کاذب از بی��ن برود.فوالدگر ادامه 
داد: ش��رط اول تنظیم بازار تقاضا اس��ت و مردم شرایط 
گرانی را نباید برای خرید محص��ول خود انتخاب کنند.

فوالدگر درباره حضور نظارتی کمیسیون صنایع و معادن 
بر بازار خوردرو گفت: در حال حاضر کمیس��یون صنایع 
مشغول بررسی الیحه بودجه اس��ت و نظارت دقیقی بر 

بازار خودرو ندارد.

رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و مواد پروتئینی خام 
دامی ایران گفت: ما از حدود ش��ش ماه پی��ش بارها و بارها 
ماه رمضان را به مسئوالن گوشزد کرده و اجازه خواستیم تا 
بخشي از کار و واردات را به عهده گیریم که طبیعتا اگر ظرف 
شش ماه گذشته به ما میدان عمل داده مي شد، مي توانستیم 
اکنون در حدود 30 هزار تن ذخیره م��رغ و حدود 60 هزار 
تن ذخیره گوشت  داشته باشیم. حسین صدر با بیان اینکه 
حدود 80 تا 85 درصد واردات گوشت و مرغ از کشور برزیل 
اس��ت، اظهار کرد: اگر در حال حاضر نیز همین کار را به ما 
واگذار کنند، تا پایان س��ال مي توانیم به راحتي حداقل 60 
هزار تن گوشت گوس��اله و 30 هزار تن گوشت مرغ را براي 
شب عید وارد کنیم. رییس اتحادیه واردکنندگان گوشت و 
مواد پروتئینی خام دامی ایران در پاسخ به این سوال که آیا 
راهکاري براي تامین بدون مشکل گوش��ت در ماه مبارک 
رمضان وجود دارد؟ با بیان اینکه با توجه به پروسه طوالني 
واردات مرغ نمي توان براي این م��اه کاري پیش برد، گفت: 
متاس��فانه براي ماه رمضان امس��ال نمي ش��ود کار خاصي 
انجام داد. بنده به عنوان یک اتحادیه ه��م نمي توانم کاري 
انجام دهم، چون زمان کمي به ماه رمضان باقي و با توجه به 
مشکالت عدیده اي که وجود دارد، بعید مي دانم براي واردات 
مرغ ماه مبارک رمضان نیز تمهیداتي اندیشیده شده باشد. 

بازار مجلسبازار واردات

گرانی گوشت قرمز در صورت 
تداوم صادرات دام زنده

افزايش زيرپوستی قیمت 
لبنیات در سايه گرانی شیر

 مردم 
خودرو نخرند 

براي رمضان امسال نمي توان 
کار خاصي انجام داد 

اخبار کوتاه

خبر ويژه
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جزییات پیش فروش جدید رانا و زمان تحویل آن

پیش فروش مرحله دوم رانا از 20 تیرماه سال جاری در نمایندگی های مجاز ایران خودرو آغاز می شود.
معاون فروش ایران خودرو، گفت: افراد با پرداخت 10 میلیون توم��ان، این خودرو را پیش خرید کرده و 

با احتساب سود مشارکت 20 درصد مابه التفاوت آن در زمان تحویل، اسفند ماه صاحب خودرو شوند.
منتظر مرغ ارزان ماه رمضان 

نباشید
رئیس اتحادیه سراسری مرغداران 

گوشتی کشور
حسین مقدم نیا

پیش بینی رشد 7 تا 10 درصدی افزایش تولیدات گوشت مرغ را در 
ماه رمضان خواهیم داشت. 

درخصوص تولید مرغ برای ماه مبارک رمضان پیش بینی های الزم 
صورت گرفته است به طوریکه اگر متوسط تولید گوشت مرغ ماهیانه 
درحدود 144 هزار تن بود، برای ماه مب��ارک رمضان بیش از 150 
هزار تن گوش��ت مرغ تولید 

خواهد شد.
 با توج��ه به جوج��ه ریزی 
ک��ه تولیدکنن��دگان انجام 
ن��د، پی��ش بین��ی  داده ا
رش��د 7 ت��ا 10 درص��دی 
افزایش تولی��دات را در ماه 
 مب��ارک رمض��ان خواهیم

 داشت. 
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 در اس��تان اصفهان ح��دود 250 هزار نفر اتب��اع خارجي زندگي
 مي کنند که ح��دود 130 هزار نفر آنها مجاز به س��کونت در این 

استان مي باشند.
 بر اس��اس این گزارش  90درصد از اتباع خارجی مقیم در استان 
اصفهان از افغانستان،  هشت درصد عراق و مابقی از کشورهای دیگر 

مانند پاکستان هستند.
حضور اتباع خارجي عالوه بر مس��ایل اجتماعي و فرهنگي سبب 
هدر رفت��ن بخش زی��ادي از یارانه ه��اي دول��ت در بخش هاي 
مختلف مي ش��ود. به طوری که بر اس��اس آمارهای نمایندگان 
مجلس ، س��الیانه نزدیک ب��ه یکه��زارو 800 میلی��ارد تومان از 
یارانه ها ي دولتي در س��طح کش��ور و همچنین نزدیک به 234 
میلیارد توم��ان م��ازاد درآمد ناخال��ص ملي کاهش یافت��ه و از 
طریق اتباع بیگانه به خارج از کش��ور انتقال مي یابد. در س��خت 
ترین روزهای اقتصادی کشور که فش��ار گرانی ها، نفس اقتصاد 
 خانوارها را به شماره انداخته اس��ت و معضل تعطیلی کارخانه ها
  و کارگاه ها،  تهدیدی بالق��وه برای بیکاری کارگزان محس��وب

 می شود، اش��تغال بخش عظیمی از اتباع بیگانه دراصفهان جای 
شگفتی دارد و حتی این وضوع اعتراض کارگران را برانگیخته است.

نه بیمه می خواهند و نه حقوق اداره کار
یکی از این کارگران به زاینده رود گف��ت: در حال حاضر در یکی 
از کارگاه های سنگبری مش��غول به فعالیت هستم اما کارفرما به 
 جای بهره گیری از شهرستانی های بیکار ، از کارگر افغانی استفاده

 می کند چرا که از نظر آنها کارگران افغانی به دلیل نیاز مبرم به کار،  
بیشتر از کارگران ایرانی مایه می گذارند.

این کارگر که در یکی از ش��هرک های صنعت��ی اطراف اصفهانی 
مشغول به کار است ، خاطر نش��ان کرد: اتباع افغانی که مشغول 
به کار می شوند به دلیل نداشتن روایدی و حضور  غیرمجاز هیچ 
گونه حقی را از کارفرما مطالبه نمی کنند و این در حالی است که 
در مقابل این شرایط ، کارگر ایرانی تحت نظارت اداره کار فعالیت 
می کند به طوری که این شرایط بدین معنا است که آنها که  نه بیمه 

می خواهند و نه حقوق اداره کار، در اولویت کارفرمایان هستند.

تالش گس�ترده برای جلوگی�ری از بکارگیری اتباع 
خارجی غیر مجاز

سرپرس��ت معاونت  اش��تغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان با اشاره به اینکه در زمان حاضر 22 هزار تبعه خارجی 
دارای مجوز در این استان حضور دارند، به زاینده رود گفت: بیشترین 
مشاغلی که اتباع خارجی ساکن در این استان در آنها مشغول کار 
هستند را سنگبری ها، کوره های آجرپزی، ساختمانی، کشاورزی، 
دامپروری، مرغداری ها و در نهایت کار در پروژه های عمراین شامل 
می شود. ابوالقاسم معمارمقدم با اشاره به فعالیت ستاد ساماندهی 
کار اتباع خارجه در اس��تان اصفهان از اواخر خرداد ماه سال جاری 
گفت: بازرسی از واحدهای تولیدی و بازار  در اولویت کار اعضای این 
ستاد قرار دارد به طوری که  در صورت مش��اهده فعال بودن اتباع 
خارجی بدون مجوز ، موضوع رسیدگی و از فعالیت آنها جلوگیری 
می کند. گزارش معمار مقدم حکایت از آن دارد که اعضای این گروه 
با حضور در شهرستان هایی مانند اصفهان که اتباع خارجی اجازه 
تردد دارند، ضمن بررسی وضعیت اقامتی  اتباع ، وضعیت اشتغال 
آنها را بررسی می کنند. وی درباره آمار دقیق حضور اتباع خارجی در 
استان اظهار کرد:آمارها حاکی از آن بر اساس ورود سامان یافته به 
کشور و ثبت مشخصات ، هزار و 500 تبعه خارجی در استان اصفهان 
ساکن هستند.  به گفته این مقام مسئول در  اداره کل تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی استان اصفهان تعدادی از اتباع خارجی ، مهاجرینی 
هستند که به صورت غیرمجاز وارد کشور می شوند و این اتباع پس از 
دریافت مجوز اقامت با دریافت کارت اشتغال می توانند در 42 رشته 
شغلی که بیشتر خدماتی و کارگری است، فعالیت کنند. وی اظهار 
داش��ت: تعدادی از اتباع خارجی به عنوان کارشناس برای انتقال 

دانش فنی و تکنولوژی به ایران عزیمت می کنند.

جريمه در انتظار کارفرمايان متخلف
معمارمقدم  تصریح کرد: به کارگیری اتب��اع خارجی غیر مجاز در 
مشاغل مختلف ممنوع است و کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز 
را به کار گیرند در اولین اخطار حداقل میزان جریمه به ازای هر روز 
پنج برابر حداقل دستمزد روزانه کارگر را باید بپردازند.وی افزود: در 
مرحله بعد به ازای هر روز 10 برابر حداقل دستمزد روزانه آن کارگر 
را باید به عنوان جریمه بپردازند و اگر بعد از این دو مرحله باز به اتباع 
خارجی غیرمجاز کار بدهند از طریق مراجع قضایی علیه این دسته 
از کارفرمایان اقدام خواهد شد. با این وجود نگاهی به وضعیت شهرک 
های صنعتی و حتی کارگاه ها گواه این ادعا است که چشم بادامی 
ها در اصفهان پر طرفداتر از کارگران ایرانی هستند و راحتر مشغول 

فعالیت می شوند.

در فضای کارگری اصفهان   

چشم بادامی ها هنوز پر طرفدارترند

اشتغال، ويترين اقتصاد کشور و مهمترين مسئله و دغدغه مردم است که بايد به آن توجه بیشتري 
گروه 
شود. اين روزها جوانان توانمند زيادي هستند که در هر گوشه ای از صنعتی ترين استان کشور از اقتصاد 

بیکاری می نالند و معتقدند : حتی کارگری در صنايع  هم برای خودش آرزويی شده است. بازار کار 
و اشتغال نیازمند تصمیمات مهمي است تا امکان ساماندهي مشکالت اين بخش فراهم شود اما نه تنها اين مهم تحقق 

پیدا نکرد بلکه بازار اشتغال کارگری اين روزها در محاصره چشم بادامی های همسايه است.



یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب 

اخبار کوتاه 

مستند ایرانی در جشنواره »لیبن« آلمان 
یک مستند ایرانی در جشنواره بین المللی فیلم کوتاه »لیبن« آلمان حضور دارد.مستند فرشته 
نگهبان آب ساخته طالیه اطلسی که درباره تغییر زندگی مردم جزیره خارک است به نمایندگی 

از ایران در این جشنواره حضور دارد وبه رقابت می پردازد.
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رونمایی کتاب "حریر مثل تو بود" 
گروه فرهنگ -کتاب “حریر مثل تو بود” که به روایت زندگی شهید 
مهران حریرچیان می پردازد توسط نشر آرما منتشر شده است و به 
همت حوزه هنری استان اصفهان در خانه هنرمندان رونمایی  خواهد 
شد.  برنامه رونمایی از این کتاب با حضورعلی قاسم زاده، سید مهدی 
س��یدین نیا، علی رضا حس��ینی، مهران نحوی، مهرداد حریرچیان، 
عدنان زادهوش، مهدی جویافر، س��عید کریمی و جمعی از دوستان 
و نزدیکان شهید در ساعت 6 بعدازظهر روز چهارشنبه 21 تیرماه در 

خانه هنرمندان اصفهان برگزار خواهد شد.

استاد پوررضا برای اصفهانی ها 
ارزشمند است 

گروه فرهنگ - مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی استان اصفهان 
با هنرمند نقاش استاد عباسعلی پورصفا دیدار کرد.محمود شالویی 
با حضور در منزل اس��تاد عباس��علی پورصفا، گفت: اصفهان شهری 
تاثیرگذار در مس��ائل فرهنگی هنری و دارای هنرمندان ارزش��مند 
اس��ت.وی افزود: وجود اساتیدی همچون اس��تاد عباسعلی پورصفا 
باعث افتخار اس��ت و الزم اس��ت در آینده ای نزدیک آثار این نقاش 
ارزش��مند جمع آوری و در قالب کتابی انتشار یابد. مدیرکل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان با بیان اینکه تهیه فیلمی از خاطرات 
 استاد عباسعلی پورصفا بس��یار مناسب اس��ت، افزود: امیدورایم در

آینده ای نزدیک این امر محقق ش��ود.محمود شالویی تصریح نمود: 
استاد عباسعلی پورصفا از هنرمندان ارزشمند اصفهان می باشد.

نمایشگاه عکس های سه بعدی 
در نقش خانه اصفهان

گروه فرهنگ - مدیرهنرهای تصویری حوزه هنری استان اصفهان 
از برگزاری نمایشگاه عکس های س��ه بعدی علی افتخاری درنقش 
خانه اصفهان خبرداد.فرزان معظم گف��ت: خانه عکس حوزه هنری 
استان اصفهان اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس به صورت سه بعدی 
با موضوعات طبیعت، معماری و نقاط گردش��گری اس��تان اصفهان 
نموده اس��ت. وی افزود: این نمایش��گاه در س��اعت 6 بعدازظهر روز 
چهارش��نبه 21 تیرماه در محل گالری حوزه هنری واقع در مجتمع 
فرهنگی هنری سوره اصفهان گشایش می یابد و تا 27 تیرماه ادامه 
خواهد داشت. معظم خاطرنشان کرد: آثار در این نمایشگاه در قطع 
70×50 ارائه شده است و تمامی عکس ها به صورت دیجیتال و رنگی 
توسط آقای علی افتخاری از هنرمندان جوان خانه عکس حوزه هنری 

تهیه شده اند.

اصفهان نماد هنر برای ایران است 
گروه فرهنگ - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
استاد ساسان سپنتا از استادان موسیقی دیدار نمود. محمود شالویی با 
حضور در منزل استاد ساسان سپنتا، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی اس��تان اصفهان بر انجام کارهای فرهنگی هنری عمیق در 
جامعه تاکید دارد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان با 
اشاره به اینکه اصفهان متعلق به تمام جامعه هنری است.وی تصریح 
نمود: باعث افتخار و سربلندی است که استاد ساسان سپنتا عالوه بر 
موسیقی در رش��ته های دیگر هنری نیز صاحب نظر هستند.در این 
دیدار استاد ساسان سپنتا با اش��اره به نقش تاثیرگذار مرحوم استاد 
حسن کسائی در موسیقی اصیل ایرانی گفت: وجود این استاد گرانقدر 
باعث س��ربلندی جامعه ی هنری بود و از نبوغ هنری برخوردار بود و 

الزم است یاد و خاطره این استاد بزرگ را گرامی داریم. 

سهم من از چشمان او
کتاب »س��هم من از چش��مان او« خاطرات س��ردار حمید حسام به 
قلم مصطفی رحیمی توس��ط انتش��ارات س��وره مهر به چاپ رسید. 
س��ردار حمید حس��ام اهل همدان بوده و در آن دوران در دانشکده 
ادبیات دانشگاه تهران قبول می ش��ود و در جریان انقالب فرهنگی و 
درگیری های گروهگ ها در دانشگاه تهران حضور داشته و وقتی این 
دانشگاه تعطیل شد، جنگ تحمیلی آغاز و او به زادگاه خود برگشته 
و س��پس به جبهه می رود. در ای��ن کتاب 10 تا 12 م��ورد تحول در 

انس��ان هایی که گذشته  آنها طور 
دیگ��ری بوده و به جبه��ه آمده و 
زندگی خود را ب��ه گونه ای دیگر 
ادامه دادند، مشاهده می شود که 
اکثر آنها نیز به شهادت رسیده اند.

ط��رح جل��د روی ای��ن کت��اب 
تصوی��ری از عهدنام��ه مع��روف 
رزمن��دگان به نام »خ��ون نامه« 
اس��ت. این کتاب 542 صفحه ای 
و قیمت 11500 توم��ان به چاپ 

رسیده است.

ناگفته هاي رضا داوودنژاد از بیماري اش 

بازار شایعه داغ بود

ش��اید خیلي ها رضا داوودن��ژاد را ب��ا آن فیزیک خاص 
بدن��ي اش از س��ریال هاي تلویزیون��ي و فیلم ه��اي 
سینمایي اش بشناسند اما او دیگر آن رضاي سابق نیست.

به گزارش س��ینما خبر دوران بیماري و پیوند کبد باعث 
شده است که نصف وزنش کم ش��ود اما حتي نمي توانید 
یک لحظه تصور کنید که از خنده رویي و شوخ طبعي اش 
کم شده باش��د و حتي بیان حرف هایي که پشت سرش 
مي زدند هم نمي تواند ناراحتش کند. او که اکنون دوران 
نقاهت را پشت سر مي گذارد، حالش خوب خوب است و 
مي خواهد سراغ تولید فیلم برود! البته خودش مي گوید 
اگر در فیزیک جدیدش تهیه کننده ها تحویلش نگیرند، 
هیچ اشکالي ندارد، پارتي بازي مي کند و در فیلم خودش 
جلوي دوربین م��ي رود! رض��ا داوود نژاد که پ��س از دو 
ماه اقامت در ش��یراز اخیرا ب��ه تهران آم��ده، حاال روي 
مبل خانه اش در تهران نشس��ته صحب��ت مي کند. او به 
گذشته نگاه مي کند، از حاشیه هاي این مدت مي گوید از 
حرف هایي که پشت سرش زدند و از مردمي که نمي داند 
چگونه از آنها تشکر کند و خیلي حرف هاي دیگر... در را 
که باز مي کند، با همان خنده هایي که در فیلم هایش از او 
مي شناسیم، ما را به داخل خانه دعوت مي کند و خودش 
س��ریع به داخل آش��پزخانه مي رود تا چای��ي و آبمیوه 
بیاورد و هر چه اصرار مي کنیم که این کار را نکند و روي 
مبل بنش��یند تا خودمان این کارها را انجام دهیم، هیچ 
فایده اي ندارد! از آش��پزخانه که بیرون مي آید و روبروي 
ما مي نش��یند مي پرس��د »خب از س��ینما چه خبر؟« و 
البته جوابي نداری��م که بدهیم چ��ون وضعیت واضح تر 
از آن چیزي اس��ت که بخواهیم درباره آن صحبت کنیم. 
در همان چه��ار پنج دقیق��ه اول، صحبت هاي مان با این 
احوال پرسي از او شروع مي شود. مي گوید: »خوبه خوبم. 
فعال که دوران نقاهت را سپري مي کنم و مراقبت هاي پس 
از پیوند کبد و دارو هاي الزم را مصرف مي کنم اما خیلي 

بهترم. خدا را شکر«. 

خوابم م��ی آد اولین فیلم س��ینمایی رضاعط��اران کمی متفاوت 
 است یعنی اینکه خوب آغاز می شود و خوب هم پایان می رسد اما 

میانه ی داستان یا فیلم ضعف دارد .
خوابم می آد شروع کمدی و بی نظیری دارد از همه مهم تر تماشاگر 
را می خنداند و از همه مهم تر و رساتر معرفی شخصیت رضاست 
با آن نریش��ن های به موقع و به جایش ) ا ما شخصیت و موقعیت 
اجتماعی رضا را از کودکی تا همین 39 س��الگی اش را باشنیدن 
همین نریش��ن ها و تصاویر درک می کنیم(  رضا پیر پسر تنهایی 
است که اکثر اوقات هم و ساده و چلفت است و فقط قد بلند کرده 
 و اگر نه رضا مانند همان کودکی های��ش وقتی بایک بحران روبرو

 می شود شلوارش را خیس می کند.
 اوایل فیلم زمانی که پای شیرین )مریال زارعی ( به داستان باز نشده 

است کامال مشخص است فیلم ماِل عطاران است .
ش��وخی های کالمی و موقعیتی که بین مادر و پ��در رضا، و خود 

رضا در کودکی و در حال یک کمدی جدید است و شاید می توان 
 گفت با یک کمدی تلخ که ما را یاد پول را بردار فرار کن وودی آلن 
می ان��دازد طرف هس��تیم. کار خوب پی��ش می رود م��ی دانیم 
که رض��ا می خواه��د از پیل��ه ی تنهایی بی��رون بیای��د و حال از 
اینجاس��ت که فیلم فرو می ری��زد یعنی از زمان ورود ش��یرین به 
داس��تان فیلم دچار ضعف کمیک می ش��ود و تماش��اگر با فیلم 
بیگانه می ش��وند زیرا در مرحله ی اول ش��خصیت شیرین اصال 
معرفی نمی شود رفتار شیرین شبیه دروغ اس��ت زیرا که خواهر 
بیمارش را ندیدیم) ش��یرین خیل��ی راحت با رض��ا ارتباط برقرار 
می کند ک��ه از یک دختر بعید اس��ت ک��ه با یک م��رد آن هم در 
 محیط کار قرار گذارد( قصه ی گ��روگان گیری برای خوابم می آد

  زیاد اس��ت بیش از حد از کمدی و رمانتیک دور می ش��ود دزدی 
از س��وپر مارکت ، اخاذی از مس��افرکش باید ادامه می داشت به 
داستان ربط داش��ت چرا که باز ما شخصیت س��اده و چلفت رضا 

را می دیدیم .
اما ربودن فریبا )ویشکاآس��ایش( و اخاذی کردن از آن مرد جواهر 
فروش ) که باز ما را ت��ا حدی یاد وودی آلن در فیل��م پول را بردار 
فرارکن می اندازد( فیلم را از ریتم می اندازد انگار این گروگان گیری 
مال فیلم دیگری اس��ت اما پایان فیلم داستان دوباره باز می گردد 
رضا در صندوق عقب ماشین دارد به دره پرتاب می شود صدای رضا 
را می شنویم که می گوید : احساس راحتی دارم ،خوابم می آد.  نوع 

فیزیک این نما ما را یاد سکانس 
اول م��ی اندازد ک��ه رضا خواب 
اس��ت و می گوید خواب چیزی 
شبیه خواب و مرگ است و شاید 

رضا مرگ را بیشتر بپسندد .
نکته ی دیگری که خوابم می آد 
را متمایز کرده است پایان فیلم 
است ما سقوط رضا را می بینیم 
و شاید مرگش را حدس می زنیم 
این پایان تماشاگر واقعی سینما 
را دچار شعف می کند که پایان 
عروسی و شادی که سبک شده 
است در س��ینمای شبه کمدی 
این روزهای سینما را نمی بیند. 
نباید حضور اکبر عب��دی را در 
خواب��م م��ی آد نادی��ده گرفت 
 عبدی در فیلم های آدم برفی و

 افراطی ها نقش یک مرد زنما بازی کرده ام��ا در خوابم می آدم از 
اول در نقش یک مادر است که اگر نامش را از تیتراژ در آوریم کسی 
نمی تواند در سکانس های اول حدس بزند این مادر شیرین و بامزه 
با آن ری اکشن لب تر کردنش اکبر عبدی اس��ت و این که رضا او 
را می بوسد و پدر به او دس��ت می زند یک تابوشکنی است و حتی 
ناصر گیتی جاه که چند صباحی در سینما نبود با این نقش توانست 

سیمرغ مرد مکمل را به تصاحب خود درآورد. 
خوابم می آد تجربه خوبی است برای کارگردانی مثل عطاران که با 
صبوری اولین فیلمش را ساخت و اگر نه او خیلی زود تر می توانست 

اولین فیلمش را بسازد.
بی صبرانه باید منتظر کار بعدی عطاران ب��ود و ای کاش عطاران 
همانند کارهای تلویزیونی اش مثل ترش و شیرین، خانه بدوش، 
متهم گریخت به کمدی شیرین خودش بازگردد یا الاقل خودش 

فیلمنامه ی کار دومش را بنویسد .

فیلمی که یخ گیشه را آب کرد 

کابوس، خواب، بیداری و یا ... 

نمی شود به طورصریح و واضح گفت که یک فیلم دوبخش دارد؛ بخش اول و بخش دوم .یا مثال   نرگس 
بگوییم بخش اول موفق بوده است و بخش دوم ضعیف و ناموفق موفقیت یا ناکامی اثر تنها به ناظمی نیا 

فیلمنامه بازمی گردد بودند فیلم هایی که شروع خوبی داشتند اما رفته رفته فیلم به ضعف و 
ناکامی رسیده است خیلی کم هم پیش می آید اما بعضی فیلم با ضعف آغاز می شوند اما بایک پایان قوی به سرانجام 

می رسند
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مرد متین هالیوود 56 ساله شد 

گروه فرهنگ - توم�اس جفری َهنکس هنرپیش�ه، کمدین، 
کارگردان، دوبلور و نویسنده آمریکایی است که او را به نام تام 
هنکس می شناس�یم.  او بازیگر پرآوازه  ي هالیوودي و یکي از 
پرافتخارترین بازیگران دنیاي سینما که چندین جایزه ي اسکار 
و گلدن گلوب در کارنامه بازیگري اش دیده مي شود،است که از 
9 ژوییه 56 ساله شد.  تام متولد کالیفرنیا است که بیشتر براي 
بازي در فیلم هاي »فیالدلفیا« و »فارست گامپ« که دو جایزه ي 
اس�کار را براي او به ارمغان آورد به ش�هرت رسید. شیوه بازی 
آرام، اجرای موقرولح�ن عمیق مهمترین ش�اخص های بازی 
اوست.  او همانند دیگر بازیگران یکبار هم کنجکاوی نشستن بر 
صندلی کارگردانی، 3 بار صدا پیشگی در انیمیشن و نویسندگی 

فیلمنامه را تجربه کرده است. 

الماس ها ابدی اند 

برداشت کوتاه

SMS

ارنست بورگناین بازیگر سرشناس س��ینما و تلویزیون که 
برای فیلم »مارتی« برنده اسکار شد، از دنیا رفت.بورگناین 
که مسن ترین بازیگر زنده برنده اس��کار بود، یکشنبه بر اثر 
از کار افتادن کلیه در مرکز پزشکی سیدرز ساینای در لس 

آنجلس درگذشت. او 95 ساله بود.
ارنست بورگناین در شش دهه فعالیت بازیگری در بیش از 
200 فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی و فیلم تلویزیونی 
نقش آفرین��ی کرد و بی��ش از همه ب��رای ب��ازی در نقش  
شخصیت های خشن و شرور مانند نظامی تنومندی که در 
فیلم »از اینجا تا ابدیت« فرانک س��یناترا را کتک می زند و 
یکی از آدم بدهای مزاحم اسپنسر تریسی در فیلم »روز بد 

در بلک راک«، شهرت داشت.
او سال 1955 برای بازی در فیلم »مارتی« ساخته دلبرت 
مان به نقش یک قصاب س��ی و چند ساله اهل بروکلین که 
گرفتار غم فراق شده، جایزه اس��کار بهترین بازیگر مرد را 

برد و برای این فیلم برنده جوایز گلدن گلوب و بفتا هم شد. 
بورگناین برای »مارتی« پنج هزار دالر گرفت و یک بار گفت: 
»بدون پول هم حاضر بودم در آن فیلم بازی کنم.«ارنست 
بورگناین با نام اصلی ارمز افرون بورگنینو 24 ژوئن 1917 

در هامدن در ایالت کانتیکت به دنیا آمد.
 او در دوران جنگ جهانی دوم در نی��روی دریایی خدمت 
کرد و پس از جنگ وارد حرفه بازیگری شد.بورگناین سال 
1949 با حضور در نقش یک نگهبان کش��یک در نمایش 
»هاروی« در برادوی پا به حرفه نمایش گذاشت و دو سال 
  The Whistle at Eaton Falls بعد با بازی در فیل��م

وارد دنیای سینما شد.
 او پس از نقش آفرینی در دو فیل��م »از اینجا تا ابدیت« به 
کارگردانی فرد زینه مان و »روز بد در بلک راک« س��اخته 
جان اس��ترجس در فیل��م »مارت��ی« ب��ازی کرد.ازدیگر 
فیلم های س��ینمایی مهم بورگناین می ت��وان به »جوبال« 
»جانی گیت��ار«، »دوازده مرد خبیث«، »گروه خش��ن«، 
»وایکینگ ها«، »ایستگاه قطبی زبرا«، »باراباس«، »پرواز 
ققنوس«، »فرار از نیویورک« و »ماجرای پوزیدون« اشاره 

کرد.
او س��ال 1973 در مصاحب��ه با نیوی��ورک تایم��ز درباره 
روش های بازیگری خود گفت: »کاری به استانسیالوسکی 
ندارم، من تاریخ زندگی آدم هایی را که نقش ش��ان را بازی 
می کنم، دنبال نمی کنم. با دلم کار می کنم و فکرم و طبعا 

احساسات نتیجه کار است.«

 مرد عنکبوتی شگفت انگیز در حالی 
گروه 
اکران می شود که چند هفته بعد از فرهنگ

آن، قس��مت نهایی  بتمن با عنوان 
خیزش ش��والیه تاریکی اکران خواهد شد، فیلمی که اکثر 
سینما دوستان مدتها است منتظر اکران اش هستند. با این 
حس��اب مردعنکبوتی دو هفته فرصت دارد از گیشه های 
هالیوود باال برود و بعد از آن قطعاً توس��ط بتمن س��رنگون 

خواهد شد.
  ای��ن عاقب��ت ی��ک قهرم��ان محافظ��ه کار هرچن��د

  ش��گفت انگی��ز است!داس��تان فیل��م مردعنکبوت��ی 
شگفت انگیز دقیقاً کپی پیست قسمت اصلی است با چند 
توئیست متفاوت و یک تغییر ظاهری کاراکتر! فیلم داستان 
یک دانش آموز دبیرستانی به اسم پیتر پارکر )اندروگالفیلد( 
است که در کودکی توسط پدر و مادرش رها شده است و هم 

اکنون پیش عمو و زن عمویش زندگی می کند. 

 مانند قس��مت های قبل جاهل های مدرس��ه او را دس��ت 
می اندازند، ولی او عاشق گوین استیسی )اما استون( است. 
آنها همدیگ��ر را درک می کنند. پیتر ب��رای پیداکردن رد 
پدرش سراغ یکی از ش��رکای قدیمی پدرش به اسم دکتر 

کانرز )یرز افانس( می رود. 
او به خاط��ر آزمایش��های ژنتیک��ی زیرزمین��ی تبدیل به 
مارمولک��ی بزرگ می ش��ود و قصد نابودی زمی��ن و زمان 
 دارد. پیتر پارکر توس��ط عنکبوتی گزیده می شود و قدرت

 خارق العاده ای پی��دا می کند و از امری��کا در مقابل دکتر 
 کان��رز  محافظت می کند!خط داس��تان یک فیل��م از این

 کلیش��ه ای ترنیس��ت. مردعنکبوتی ش��گفت انگیز مانند 
قسمت قبلی اس��ت با این تفاوت که نقش منفی فیلم از آن 
دلقک سبز با س��فینه اش تبدیل به مارمولکی بزرگ شده 
است.بازی بازیگران مرد عنکبوتی ش��گفت انگیز از نسخه 
اصلی بهتر اس��ت. اندرو گالفیلد خیلی بهتر از توبی مگوایر 

است و آن حماقت چهره ی توبی مک وایر را ندارد. 
هرچند سن 28 ساله گالفیلد و نقش یک پسر دبیرستانی 
کمی غیرقابل باور جلوه می کند. بازیگر زن هم اما استون از 

زمین تا آسمان با کریستن دانست تفاوت دارد.
 از کریستین دانس��ت فقط یک چهره بهت زده یادم مانده 
است، ولی اما استون خیلی عالی بازی می کند و در آینده بی 
شک تبدیل به یکی از بهترین و بزرگترین سوپراستارهای 
سینما خواهد شد. کمتر نوجوان بازیگری آنقدر بازی و فیلم 

خوب درکارنامه اش دارد.

ارنست بورگناین 

مسن ترین بازیگرزنده اسکاری، درگذشت 
آیا این بار عنکبوت گیشه ها را فتح می کند 

متاسفم عنکبوتی 

فارست گامپ نجات سرجوخه رایان کد داوینچی

خوابم می آد اولین 
فیلم سینمایی 

رضاعطاران کمی 
متفاوت است یعنی 

اینکه خوب آغاز 
می شود و خوب 

هم پایان می رسد 
اما میانه ی داستان 

یا فیلم ضعف
 دارد



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه 

انصاریفرد از راه آهن رفت!
پس از آنکه علی دایی حاضر نشد هدایت تیم فوتبال راه آهن را برعهده 
داشته باشد، مدیرعامل این باشگاه هم از سمت خود استعفا کرد. پیش از 

این علی دایی هم از ادامه همکاری با این باشگاه استعفا داده بود.

 شیرینی سرپرست
 پرسپولیس می شود

با وجود در خواس��ت علی پروین مبنی بر سرپرس��تی خوردبین در تیم 
پرسپولیس اما رویانیان می خواهد شیرینی را به این عنوان نائل کند! به 
زودی سعید شیرینی دوست نزدیک رویانیان به عنوان سرپرست این تیم 

در لیگ برتر برگزیده خواهد شد. 

قرارداد مشروط استقاللی ها
 پیش روی جباری!

در شرایطی که بازیکنان فقط تا پنجشنبه این هفته فرصت دارند تیم خود 
را معرفی کنند وضعیت مجتبی جباری همچنان نامشخص است. برخی 
رسانه ها خبر از مذاکره مجدد استقالل با وی داده اند این در حالی است 
که وی از تراکتورسازی هم پیشنهاد دارد.  از استقالل خبر می رسد که این 
باشگاه حاضر است با جباری قرارداد مشروط به امضا برساند به این شکل 
که مبلغ قرارداد وی بسته به تعداد بازیهایی باشد که وی برای استقالل 
انجام می دهد.شرطی که هنوز مورد قبول جباری قرار نگرفته است. عالوه 
بر این وی باید منشور اخالقی باشگاه را نیز به امضا برساند که وی حاضر 

به امضای چنین برگه ای نیز نیست. 

درخواست سپاهانی ها از استقالل
 با توجه به حض��ور امیر قلع��ه نویی در تیم اس��تقالل و اعتق��اد وی به

 جان واریو، گمانه زنی های زیادی در مورد پیوس��تن وی به تیم آبی ها 
وجود داشت اما گفته می  شود مدیران سپاهان و استقالل با هم به توافق 
رس��یدند که هیچ یک از این دو باش��گاه با بازیکن برزیلی فصل گذشته 
سپاهان قراردادی امضا نکنند چون این بازیکن رفتار مناسبی با کادر فنی 
سپاهان نداشته است. ش��نیده ها حکایت از آن دارد که رحیمی خطاب 
به فتح ا... زاده اعالم کرده است همانگونه که سپاهان بابت رفتار مجتبی 
جباری با کادر فنی و مدیریتی استقالل حاضر به جذب این بازیکن نشد 

استقالل نیز از خرید بازیکن برزیلی سپاهان صرفنظر کند. 

ماساژ درمانی با ساطور و چاقو
مردی در چین می تواند مردم رابه وسیله ساطور ماساژ دهد , این ماساژ 
درمانی بسیار جالب و مهیج است.به گفته پزشکان این ماساژ درمانی اثر 
بسیار خوبی در درمان بالقوه بیماری های جدی مثل سرطان و اختالالت 
کلیوی دارد. این ماساژ درمانی که با ساطور و چاقو انجام میشود در حدود 
30 دقیقه طول می ش��کد و هزینه هر بار ماساژ15 دالر می شود. جالب 

است بدانید که وزن و ضخامت چاقو ها بستگی به شدت بیماری دارد. 

برنامه نود را از دست ندهید
اولین قس��مت از س��ري جدید برنامه  نود، 13 روز دیگر با حضور عادل 
فردوسي پور روي آنتن مي رود.لیگ دوازدهم فوتبال، ۲۹ تیر ماه شروع 
مي شود و نخستین قسمت از برنامه »نود« دوم مرداد ماه با حضور عادل 
فردوسي پور از شبکه سه پخش خواهد شد. پس از پخش اولین قسمت، 
برنامه ي نود به مدت دو هفته و همزمان با برگزاري المپیک لندن پخش 

نخواهد شد و ویژه  برنامه  المپیک در شبکه سه جایگزین نود مي شود. 

لیگ برتر واترپلو به تعویق افتاد
در دومین جلسه مدیران باشگاههای شرکت کننده در بیست و دومین  
دوره لیگ برتر واترپلو ۲3 تیر به عنوان زمان آغاز رقابت ها در نظر گرفته 
شد اما آماده نبودن تیم ها و عدم ارسال مدارک نهایی به فدراسیون شنا 

موجب شد تا آغاز این رقابت ها با تأخیری حدوداً دو ماهه مواجه شود. 

کوچ هندبالی های سپاهان
 به آن سوی آب ها

اهلل کرم اس��تکی، چهره ش��ناخته ش��ده این روز های هندبال ایران راه 
 قطر را در پیش گرفته و فصل آینده در الس��د بازی م��ی کند. مذاکرات

اهلل کرم اس��تکی و باش��گاه الس��د قطر به مراحل نهایی رس��یده است 
 و به احتم��ال زیاد اس��تکی در فص��ل آین��ده را در لیگ قطر س��پری 

می کند. 
البته وی  یک فصل دیگر با سپاهان قرارداد دارد و برای پیوستن به السد 
باید از سپاهان رضایت نامه بگیرد که گویا در این رابطه هم مشکل خاصی 
وجود ندارد و نظر مس��ئوالن باشگاه سپاهان هم نس��بت به این انتقال 
مثبت اس��ت و به زودی رضایت نامه این بازیکن را ص��ادر خواهند کرد.

استکی سه سال قبل هم از لیگ آلمان پیش��نهاد داشت و می توانست 
به عنوان اولین لژیونر تاریخ هندبال ایران ش��ناخته ش��ود اما با توجه به 
 قراردادی که با باش��گاه س��پاهان داش��ت، باید از این تیم رضایت نامه

 می گرفت که مدیرعامل وقت سپاهان با این انتقال مخالفت کرد.
پیش از این هم ایمان جمالی با پایان قراداد خود به قهرمان مجارستان 

پیوست تا اولین لژیونر هندبال ایران باشد.  

 کاپیتان تیم ملی آلبانی
 زیر ذره بین کرانچار

مسئوالن سپاهان پس از جدایی جانواریو، به دنبال جذب یک هافبک طراح 
دیگر هستند. به گزارش ایمنا، بازیکنی که سپاهان قصد دارد خریداری 
کند، اروین بولکو نام دارد و در تی��م آزال آذربایجان بازی می کند. وی در 
فصل پیش ۲۲ بار با پیراهن آذال به میدان رفته و 3 گل نیز به ثمر رسانده 
است.  این بازیکن 31 ساله، سابقه ۴۲ بار پوشیدن لباس تیم ملی آلبانی 
را هم دارد و تا کنون تنها یک بار موفق به گلزنی با لباس ملی شده است. 
تک گل وی در دیداری دوستانه مقابل اسلوونی که سال قبل برگزار شد به 
ثمر رسید، ولی آلبانی آن بازی 
را با نتیجه ۲ بر یک واگذار کرد. 
این بازیکن 1 متر و ۸3 س��انتی 
متری اکنون مورد توجه کرانچار 
قرار گرفته است و در صورتی که 
جدایی س��زار از سپاهان قطعی 
شود، سپاهانی ها به دنبال جذب 

این بازیکن برمی آیند. 

 از قهرماني جودو آسیا
 تا بستري در بیمارستان رواني

کاظم س��اریخاني که در دوران قهرمان��ي اش در جودوي 
جهان در اجراي فن »گه��واره« تبحر داش��ت حدود پنج 
س��ال پیش پس از مذاکره فدراس��یون هاي جودوي ایران 
و عربس��تان راهي ریاض ش��د تا س��رمربیگري این تیم را 
بر عهده گی��رد، اما به یک ب��اره و در حادث��ه اي عجیب از 
 سوي افرادي ناشناس بیمار شده و مدت ها در بیمارستان  
بستري ش��د. س��اریخاني اکنون با گذش��ت مدت ها از آن 
حوادث تلخ وقتي به محل صن��دوق حمایت از قهرمانان و 
ورزشکاران و پیشکسوتان ورزشي مراجعه کرد، با مسئوالن 
این صندوق ب��ه درگیري پرداخت و در نهایت با وس��اطت 
ماموران نیروي انتظامي این ملي پوش اسبق ایران دستگیر 
شد.  وی در گفتگو با ایسنا صحبت های خواندنی را مطرح 

کرده است که خالصه ای از آن را در ادامه می خوانید:
    سال ۸6 و طبق توافقي که شده بود من به ریاض رفتم تا 
سرمربي تیم ملي عربستان شوم، اما چند نفر قصد جان من 
را کردند، هم غذایم را مسموم کردند و هم در یک درگیري 
ساختگي در یک لحظه به من آمپولي تزریق کردند که بعد 
از آن دیگر نفهمیدم چه ش��د. تنها چیزي که از آن حادثه 
یادم مانده این است که آن مسایل باعث شد من حدود سه 

سال در بیمارستان رواني در تهران بستري باشم.
    تنها مي دانم که هیچ یک از مسئوالن که در رفتن من به 
عربستان دخیل بودند به من نگفتند که نباید به آنجا بروم و 
یا اگر رفتم بیشتر مراقبت کنم. براي خودم متاسفم که آنجا 
رفتم و اکنون هیچ یک از مسئوالن آن حادثه تلخ را گردن 

نمي گیرد و به من کمک نمي کند.
    هیچ درآمدي نداش��تم و تنها با هم��ان حقوق ناچیز 
صن��دوق حمای��ت از ورزش��کاران و یاران��ه زندگ��ي ام را 
مي چرخانم. وقتي دیدم با این حقوق ها نمي ش��ود زندگي 
را چرخان��د به ی��زد رفتم و پیش خویش��اوندان همس��رم 

زندگي مي کنم.
    حدود ش��ش ماه بود ک��ه براي مالقات ب��ا مدیر عامل 
صندوق و توضیح وضعیت خ��ودم و احتماال گرفتن کمک 
بیشتر دنبال گرفتن وقت بودم، اما وقت نمي دادند. وقتي به 
محل صندوق رفتم و آن بي توجهي ها را دیدم اعصابم به هم 

ریخت و درگیر شدم.
     آنها به نیروي انتظامي زنگ زدند و من ۲۴ س��اعت در 
بازداشت بودم، اما پس از آن که از بیمارستان نامه بردم که 
من قرص اعصاب مصرف مي کنم، مس��ئوالن پذیرفتند و 

آزاد شدم.

گفتگو

6
از تعليق ايران تا جلوگيري از حضور المپيكي ها در لندن

دبیرکل فدراسیون جهاني تیراندازي با کمان نیز با ارسال نامه اي مشابه آنچه پش از این براي فدراسیون قایقراني 
فرستاده شده بود، درباره ي تغییرات صورت گرفته در فدراسیون تیروکمان ایران توضیح خواست. 

البته این تمام ماجرا نیس��ت و مجید بصیرت هم بعد از اعالم 
عدم نیاز کرانچار که با تماس تلفنی مرزبان به اطالعش رسید 
تمام این اتفاقات را به نقش پررنگ دس��تیار اول کرانچار ربط 

داده ب��ود.
اما اینکه علیرضا مرزبان کیس��ت و چگون��ه وارد فوتبال ایران 
ش��ده باید به زمان نقل و انتق��االت لیگ هفتم بازگش��ت که 
حمید استیلی بس��اط حضور او را در تیم پرس��پولیس فراهم 
کرد. مرزبان که امروز به مرز 5۴ سالگی 
رسیده با اصلیتی که به استان لرستان 
باز می گ��ردد بعد از س��الها زندگی در 
کش��ور آلمان در یک��ی از اردوهای تیم 
بهمن در این کش��ور به واس��طه 
حض��ور بر س��ر تمرین��ات این 
تیم ب��ا حمید اس��تیلی آش��نا 
می ش��ود که همی��ن نزدیکی 
و رابط��ه دوس��تانه 
ب��ا هافبک س��ابق 
تی��م مل��ی باعث 
ش��ده تا استیلی 
که در لی��گ هفتم 

عنوان سرمربی روی ق��رار ب��ود به 
نیمکت پرسپولیس بنشیند نام مرزبان 
را به عنوان دستیار اول به حبیب کاشانی 
بدهد. بعد هم که ماجرای سرمربیگری 
استیلی منتفی شد و افش��ین قطبی بر 
روی نیمکت س��رخها نشس��ت باز هم 
مرزبان در کنار حمید استیلی به عنوان 
دستیاران افشین قطبی مشغول به 
کار شدند و ش��اید مهمترین 
تصوی��ری ک��ه از مرزبان در 

لباس پرسپولیس باقی مانده خوش��حالی وحشتناک او بعد از 
گل قهرمانی سپهر حیدری به سپاهان باش��د که هنوز هم در 
خاطره فوتبالدوستان باقی مانده است. مرزبان در آن سال قول 
داده بود که در صورت قهرمانی پرس��پولیس از ورزشگاه ازادی 
تا میدان انقالب را پیاده طی کند ک��ه البته به گفته تعدادی از 
دوس��تان خبرنگار این پیاده روی فقط تا پارکینگ ورزش��گاه 
ازادی طول کش��ید! اما در همان روزها هم کامال مشخص بود 
که مرزبان و دوست قدیمی اش اس��تیلی رابطه چندان خوبی 
با افشین قطبی ندارند و همین مس��اله در ابتدای لیگ هشتم 
بس��اط جدایی او را از تیم پرس��پولیس فراهم کرد. مرزبان در 
لیگ دهم هم دوباره به عنوان دس��تیار حمید استیلی در تیم 
شاهین بوشهر به فوتبال ایران برگشت و با وجود اینکه تیمشان 
 بازی ه��ای تاکتیکی درخش��انی از خ��ود ارائ��ه داد در نهایت

اکبر میثاقیان با پذیرفتن هدایت شاهین در شش هفته پایانی 
موفق شد این تیم را در لیگ برتر حفظ کند. اما داستان مرزبان 
و س��پاهان از جایی آغاز ش��د که امس��ال بعد از بد قلقی لوکا 
بوناچیچ با بازیکنان سپاهان علیرضا رحیمی تصمیم به انتخاب 
زالتکو کرانچار گرفت و مرزبان هم که در اسلواکی و مونته نگرو 
به عنوان دستیار با کرانچار کار کرده بود به نیمکت زرد سپاهان 
رسید. مرزبان شاید در ظاهر یک دستیار اولی باشد که در نقش 
مترجم هم برای کرانچار ظاهر می شود ولی رابطه او و سرمربی 
سپاهان فراتر از این حرفهاست به نوعی که حتی در مونته نگرو 
به این دو نفر لقب دوقلوهای موفق هم داده بودند. پذیرفتن این 
مساله که کرانچار تصمیمات کلی اش را بدون مشورت با مرزبان 
می گیرد حرفی خنده دار است چرا که زندگی این دو نفر به هم 
پیوند خورده و به همین خاطر است که بازیکنان جدا شده همه 
مرزبان را مقصر این اتفاقات قلمداد ک��رده اند. نوع کار مرزبان 
به گونه ای است که رابطه ای عاطفی با بازیکنان تیمش ایجاد 
می کند و این را می توان از نحوه عکس العملهای او بعد از سوت 
پایان بازی به وضوح تماشا کرد. نوع تشکر دستیار اول کرانچار 

از بازیکنان تیمش آنقدر صمیمانه است که اگر حواس بازیکنان 
جمع نباشد شاید مجبور ش��وند که با دست و گردنی شکسته 
راهی منزل شوند. علیرضا مرزبان بدون شک در قهرمانی فصل 
گذشته س��پاهان نقش��ی تاثیر گذار ایفا کرد و پیاده روی او از 
فوالدشهر تا اصفهان بعد از قهرمانی س��پاهان محبوبیت او را 
در نزد هوادارن زردپوش افزایش داد اما حاش��یه اطراف مربی 
سپاهان همیشه وجود داشته و حتی زمانی شایعه شده بود که 
جواهیر سوکای به نوعی بازیکن مرزبان است که به توصیه او به 
سپاهان آمده و البته به اینها اضافه کنید جنگ لفظی او با پرویز 
مظلومی و بهتاش فریبا را که حتی کار را به زنده کردن خاطرات 
جبهه و جنگ هم کشاند. امسال هم بازیکنانی مثل غالمی،کاله 

کج، ایران ن��ژاد و زنیدپور که 
س��ابقه کار کردن ب��ا مرزبان 
را داش��ته اند به پیش��نهاد او 
و موافق��ت کرانچ��ار جذب 
شدند که ش��ایعه مصدومیت 
غالمی و عالق��ه مرزبان برای 
باز کردن ج��ای خالی برای 
بازیکنان محبوب��ش تبدیل 
به سوژه مطبوعات ایران شد. 
به هر حال بع��د از موفقیت 
س��پاهان در فصل گذشته 
نمی توان ب��ه عملکرد فنی 

او و کرانچ��ار ای��رادی وارد 
کرد اما اتفاق��ات فصل نقل و 
انتقاالت که منجر به جدایی 
چن��د بازیک��ن تاثیرگ��ذار 
 س��پاهان ش��د و ب��ا توجه به 
مصاحب��ه های یکس��ان این 
بازیکن��ان ج��دا ش��ده در 
م��ورد دس��تیار اول کرانچار 
اگ��ر اتفاقات فص��ل اینده به 
س��ود س��پاهان رقم نخورد 
ش��اید مرزبان مجبور ش��ود 
توضیحات بیشتری نسبت به 
اتفاقات ابتدای فصل باشگاه 

س��پاهان بدهد!

همه مصاحبه ها به مرزبان می رسد

دوقلوی ناقال!
این روزه�ا کمتر مصاحب�ه ای را می توان از بازیکنان جدا ش�ده س�پاهان خوان�د که در آن مسعود 

افشاری اش�اره ای به نقش علیرضا مرزبان دس�تیار کرانچار در اتفاقات فصل نقل و انتقاالت باشگاه  
سپاهان نشده باشد. 

از هاشم بیک زاده گرفته که مرزبان را یک باند باز خوانده بود تا مهدی کریمیان، رحمان احمدی و سید صالحی که 
هر یک به نوعی از خجالت دستیار اول زالتکو در تیم سپاهان در امده اند و دور از ذهن نیست اگر در طی روزهای 

آینده فابیو جانواریو هم جدایی اش از سپاهان را به نوعی  به مرزبان ارتباط دهد. 
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جانواریو تراکتوری 
می شود ؟

داوری به قصد پول 
دیوانگی است

اردوی تراکتور س��ازی در کمپ پاتاالی ترکیه در شرایطی پیگیری می شود 
که خبر ها حاکی از مصدومیت دو مهاجم این تیم محمد ابراهیمی وآنس��لمو 
گنزالس است. از طرفی دیگربازیکن پرتغالی تراکتوری ها ژائو ویال که در محل 
هیات فوتبال قرار داد خود را هم ثبت کرده بوده ظاهرا  از نظر تس��ت پزشکی 
فدراسیون مورد تائید قرار نگرفته وبه کشور خود از اردوی ترکیه دیپورت شده 
است. اگر قضیه  جدایی این بازیکن قطعی  شودگزینه فابیو جانواریو می تواند با 
توجه به اظهارات اخیر جعفری مدیر عامل این باشگاه در مورد داشتن راهکار 
برای جذب این بازیکن میسر شود .تراکتور سازی دو سهمیه بازیکن لیگ برتری 
نیز دارد که با توجه به این موضوع که  جانواریو هم س��همیه لیگ وهم بازیکن 

خارجی محسوب می شود به نظر مشکلی از این لحاظ نمی تواند داشته باشد. 

محس��ن ترکی، داور ارزنده کش��ورمان درخصوص میزان حقوق دریافتی 
داوران در فوتبال ایران اظهار نظر جالبی داش��ته، او معتقد است داوری به 
قصد پول دیوانگی است: جامعه فوتبال ما باید بپذیرد که داوران عاشقانه کار 
می کنند. اگر روزی عنوان کنند که حق الزحم��ه ای نمی دهیم باز همین 
داوران در مسابقات حاضر می شوند ولی نباید از این عشق سوء استفاده شود . 
مطئنم اگر کسی برای پول قضاوت کند دیوانگی کرده که با این رقم ها سوت 
زده است.  وی می گوید:هنوز لیگ شروع نشده بعضی باشگاه ها سر و صدا 
به راه انداخته اند و اعالم کرده اند که مشکلی ندارند و اگر تصمیمات خارج از 
زمین فوتبال اعمال نشود موفق می شوند! هواداران از تیمشان انتظار نتیجه 
گیری دارند ولی اگر تیم نتیجه نگیرد دیواری کوتاه تر از دیوار داوران نیست! 

اندی کرول در تیررس میالن
ش��ایعات مربوط به عالقه میالن به اندی کرول، مهاجم لیورپول، 
روز به روز افزایش می یابد، و طبق آن میالن این فرصت را دارد تا 
کرول را به طور قرضی به ایتالیا و سن سیرو بکشاند. سرمربی جدید 
لیورپول اعالم کرده که اندی کرول در برنامه های وی جایی ندارد. 

دشام سرمربی تیم ملی فرانسه شد
دشام ۴3 ساله که فرانس��ه با کاپیتانی او  قهرمان 
جام جهانی 1۹۹۸ و قهرمان جام یورو ۲000 شد، 
جانشین لوران بالن می ش��ود که پیشنهاد تمدید 

قرار داد خود را به مدت دو سال دیگر رد کرد.

چراغ سبز اوساسونا به نکونام
مقامات باش��گاه اوساس��ونا در حال مذاک��ره با مدیر 
برنامه هاي نکونام هس��تند و چنان چه ای��ن بازیکن با 
کاهش دستمزد خود موافقت کند، فصل آینده نیز در 

اوساسونا بازي خواهد کرد. 02

تیم بسکتبال فوالدماهان که در اولین سال 
نجمه 
حض��ور خ��ود در رقابتهای لی��گ برتر کرمی

بسکتبال دوشادوش غول های بسکتبال 
ایران حرکت کرد و با کسب جواز حضور در رقابت های غرب آسیا نظر 
مساعد مسئوالن ماهان را برای ادامه راه و حمایت هر چه بیشتر از این 
رشته بیش از پیش جلب کرد این روزها به مثابه هوی فوتسال این 
باشگاه عمل می کند. این گفته ها حتی اگر در حد حرف هم باشد 
قابل واکاوی اس��ت. اینکه چطور بهادادن به یک تیم غیر فوتبالی و 
کسب عناوین متعدد درآن و فراهم بودن بستر برای کسب عناوین 
پرشمار و صدالبته قابل اتکاتر توسط این تیم، نگاه مدیران یک باشگاه 
را از فوتسال که عنوان سمبل رشته های باشگاه را یدک می کشید 
به سمت خود تغییر داده اتفاق بزرگی است.  در فوتسال یک بازیکن 
30میلیونی یک ش��ب و با حضورغول های قدرت و متمول به یک 
بازیکن 300ملیونی تبدیل شد بی آنکه به همین میزان کارایی اش 
باالتر رفته باشد در مقایس��ه با یک بازیکن بسکتبال که گفتن رقم 

قراردادش شاید ارزش کار او را زیر س��وال می برد اصال قابل قیاس 
نیست. در بسکتبال بازیکنان جوان برای حضور در زمین و هنرنمائی 
و عرض اندام و جلب نظر سرمربی سر از پا نمی شناسند و حاضرند در 
ازای دریافت مبالغ ناچیز برای تیمشان و کسب امتیاز تالش کنند. 
در این بین اگر موفقیت بسکتبال این باشگاه در فصلی که گذشت 
توانسته نظر مساعد و نگاه ویژه مدیران ماهان را به خود جلب کند 
باید به دیدگاه و تصمیم ماهانی ها برای کناره گیری از فوتس��ال و 
توجه و حمایت از رش��ته های منهای فوتبال احترام گذاشت. هیچ 
کس آنها را به خاطر این تصمیم سرزنش نمی کند حتی به مصر بودن 
سر این تصمیم هم انتقادی وارد نیست. اما نکته ای که نباید از کنار 
ان گذشت وجود پایگاههای اس��تعدادیابی فوتسال در این باشگاه 
است -که کل هزینه های آن به اندازه مبلغ قرارداد یک بازیکن تیم 
بزرگساالن فوتسال نیست – که  مجدانه در راستای تربیت بازیکنان 
بزرگ برای فردای فوتسال کشور  در حال فعالیت است. پس با این 
کناره گیری ماهان به اصل رسالت خود در ورزش ادامه می دهد ولی 
با وضعیت نابسامان کنونی فوتسال کش��ور همراه نمی شود تا هم 
جلوی هزینه های چهارمیلیاردی برای یک تیم فوتسال گرفته شود 
که طی دوسال اخیر از کس��ب یک عنوان قهرمانی هم عاجز مانده 
اس��ت و هم باعث کاهش قیمت س��تاره های کاغذی این روزهای 
فوتسال ایران می شود. باش��گاههای همچون فوالدماهان و گیتی 
پسند که خود از مسببان اصلی باالرفتن رقم قرارداد بازیکنان،مربی 
و سرپرستان  تیم های فوتسال شده اند تنها توسط خود آن ها هم این 
قیمت ها شکسته می شود و چه خوب که در این ایام، تیم های غیر 

فوتسالی این باشگاه از فرصت پیش آمده نهایت استفاده را ببرند. 

رحمان احمدی از معدود دروازه بان 
گروه 
هایی اس��ت که تاکنون ب��ا تیم های ورزش

 بزرگ��ی به عناوین مختلفی رس��یده
 است. کسب عناوین مختلف با تیم های پرسپولیس، سایپا و 
سپاهان از او به عنوان نامبر وان دروازه بان های ایران ساخته 
است هر چند او بنا به خواسته مسئوالن باشگاه سپاهان برای 
 لی��گ دوازده��م جائ��ی درون چارچ��وب طالئی پوش��ان 

نداشت. 
رحمان که اکنون بعد از چهار س��ال دوباره به جمع نارنجی 
پوشان پایتخت بازگشته اعتقاد دارد چند نفری در سپاهان با 
 حضور او در این تیم مخالف بودند ولی با این همه بازهم دلش

 با سپاهان است و همچنان خود را یک سپاهانی می داند.  
جدائی ات از س�پاهان با حرف و حدی�ث های زیادی 

همراه بود.
برنامه ریزی که بعضی ها در باش��گاه انجام داده بودند به این 

منتج شد که من نباشم.
در این باره بیشتر توضیح می دهی؟

سه نفر بودند که دوست نداشتند من در سپاهان بمانم و آخر 
به خواسته خود رسیدند 

نام یکی از آن سه نفر ؟
گفتم که  سه نفر بودند که راضی نبودند من در سپاهان بمانم.

جدائی غیر منتظره ای از سپاهان داشتی.
من مشکلی با س��پاهان نداش��تم عملکرد خوبی داشتم و با 
 کمترین گل خ��ورده بهترین خ��ط دفاع لیگ ش��دیم فکر

 نمی کنم کس��ی بخواهد این ش��رایط را از دست بدهد ولی 
همانطور که گفتم جدائی من قبال برنامه ریزی شده بود.

و به سایپا برگشتید در حالیکه این تیم به نسبت 
قبل تغییرات زیادی کرده است! 

خب بازیکنان در این چند سال جابجا می شوند و این طبیعی 
است ولی باز هم باشگاه برنامه خوبی داشته است.

یارگیری سایپا تاکنون چطور بوده ؟ 
یارگیری خوب بوده با نظر آقای تقوی انجام شده ضمن اینکه 

ترکیب امسال سایپا تلفیقی از جوانان و با تجربه هاست .
هنوز زود اس�ت ولی در لیگ و در بازی با س�پاهان به 

سمت نیمکت این تیم می روی؟ 
 حتما این کار را انجام می دهم من از آقای کرانچار و تونچی

  ) مرب��ی دروازه بان��ان ( خیل��ی چیزه��ا ی��اد گرفت��م. 
  ب��ه خاط��ر س��ه  نف��ر س��پاهان را کن��ار نم��ی گ��ذارم. 

من سپاهانی هستم و هواداران این تیم را دوست دارم .

جدایی من از سپاهان زیر سر این سه نفر بودباید به مدیران فوالد ماهان حق داد
رحمان احمدی:فوتسال محلی از اعراب دیگر ندارد



یادداشت

استان میزبان شش برنامه طبیعت گردی 
ش��ش برنامه همزمان با برگزاری نخستین جش��نواره طبیعت گردی با 
رویكرد ورزشی در چهارمحال وبختیاری اجرا می شود. معاون گردشگری 
اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری چهارمحال وبختیاری 
به ایرنا گفت: برگزاری این جشنواره، گام بلندی برای توسعه گردشگری 

ورزشی استان و جذب گردشگر است.
 حیدر صادقی با بیان اینكه این جشنواره از 22 تا 28 تیرماه در چهارمحال 
 و بختی��اری برگزار می ش��ود، ادامه داد: در این جش��نواره ب��ا دعوت از

 هیات های ورزشی كشور و برگزاری مسابقات، عالقه مندان به گردشگری 
ورزشی كشور با جاذبه های توریستی اس��تان در توریسم ورزشی آشنا 
می شوند. وی ادامه داد: برنامه غارنوردی حرفه ای با مشاركت بانوان 22 
تیرماه در غار تانا ی ش��مس آباد و غارنوردی حرفه ای و اكتشاف درغار 
بیژگرد گندمان برگزار می شود. صادقی تصریح كرد: همچنین23 تیرماه، 
برنامه غارنوردی عمومی در غار  س��راب باباحیدر در نزدیكی روس��تای 
امیدآباد و برنامه كوه گشت آبشار آتش��گاه لردگان از برنامه های اجرایی 

جشنواره است.
 معاون گردشگری اداره كل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری 
چهارمحال وبختیاری با بیان اینكه سایت پروازی گردنه رخ بیست و سوم و 
بیست و چهارم تیرماه جاری برنامه پرواز با پاراگالیدر را اجرا می كند، بیان 
داشت: قایقرانی در آب های خروشان در روستای معدن تا ارمند لردگان  
بیس��ت و پنجم تا بیست و هفتم تیرماه برگزار ش��ده و همایش طبیعت 

گردی نیز بیست و هشتم تیرماه در شهركرد برگزار می شود. 

خبر ویژه

مدیرعامل شرکت مخابرات استان 
               علیرضا فتحی  

 پوشش تلفن همراه این استان در شهرها و جاده های اصلی با نصب 
و راه اندازی 80 سایت BTC در سطح شهرها و جاده های اصلی این 
استان راه اندازی و تكمیل شده است. در واقع با راه اندازی این تعداد 
سایت ظرفیت مركز ارتباطات سیار استان از 500 هزار به 700 هزار 
شماره افزایش یافته است.عالوه بر این مورد اجرای پروژه های فیبر 
نوری، اجرای طرح پوشش تلفن همراه، ارتباط   رسانی به مجتمع های 
مسكونی مهر در استان، افزایش ظرفیت خطوط اینترنت پر سرعت از 
دیگر اقدامات صورت گرفته این شركت در سه ماهه نخست امسال 
بوده است و به زودی 6 هزار 
 ADSL و 500 پورت جدید
در ای��ن اس��تان راه اندازی 
می  ش��ود.در ح��ال حاضر با 
ت��الش مجموع��ه همكاران 
این ش��ركت روزانه 24 خط 
تلفن ثاب��ت در چهارمحال و 

بختیاری واگذار می شود.

نصب 80 سایت تلفن همراه 
درمحورهای مواصالتی

چهره روزیادداشت
کمبود اعتبارات مهم ترین مشکل شهرداری است

نوراله غالمیان شهردار شهركرد گفت: كمبود اعتبارات داخلی مهم ترین مشكل این شهرداری 
است و اختصاص بیشتر منابع مالی استانی و ملی در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 

به این ارگان بیش از پیش الزم و ضروری است
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گروه  مدیركل كمیته امداد امام 
خمینی)ره( چهارمحال و شهرستان

بختیاری گفت: امسال 400 
دانش آموز، 40 دانشجو و هزار نفر از مددجویان تحت 
پوشش این كمیته بر حسب نیاز در اردوهای كمیته 
امداد ش��ركت می  كنند.   ابوالقاس��م رستگار اظهار 
داشت: اردو های دانش آموزی و مددجویی این نهاد 
به صورت هدفمند اجرا می ش��ود. وی با بیان اینكه 
طرح نظام جامع تربیتی اردوهایی كه از س��وی این 
نهاد ب��رای مددجوی��ان برگزار می ش��ود به صورت 
تخصصی انجام خواهد شد، گفت: این اردوها عالوه بر 
اینكه برای بزرگساالن برگزار می شود برای پسران با 
نام انوار معرفت و دختران ب��ه نام پیروان فاطمی در 
حال برگزاری است. رستگار اضافه كرد: با راه اندازی 
س��امانه س��ما، س��امانه مدیریت اردوها، اطالعات 
دانش آموزان در این سایت از طریق مشاورین ثبت 
می شود و وقتی اردوهای دانش آموزی برگزار می شود 
شركت كنندگان براساس میزان تحصیالت، جنس و 
تخصص دس��ته بندی و هر گروه ب��ه اردویی خاص 
اع��زام می ش��وند. مدی��ركل كمیت��ه ام��داد امام 
خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری خاطرنشان كرد: 

عالوه بر اردوهای دانش آموزی و دانشجویی اردوهای 
اقشار خاص اجتماعی هم از س��وی این نهاد برگزار 
می شود كه ش��امل زنان سرپرست خانوار  و مطلقه، 
سالمندان و فرزندان پرسنل نهاد هستند. وی افزود: 
امسال با تاكید بر شعار سال تولید ملی، حمایت از كار 
و سرمایه ایرانی، 400 دانش آموز، 40 دانشجو و هزار 
نفر از مددجوی��ان شناس��ایی و برحس��ب نیاز در 
اردوهای كمیته امداد شركت كردند. رستگار ادامه 
داد: اعزام افراد زیر پوشش این نهاد به حرم مطهر امام 
خمین��ی)ره( در 15 خ��رداد و برگ��زاری اردوهای 
كاروان راهیان نور از دیگر اقدامات اردویی انجام شده 
در این اداره است.  وی آشنایی جوانان و نوجوانان با 
فرهنگ ش��هید و ش��هادت، مقاومت و ایث��ار را از 
مهم ترین اهداف برگزاری اردوهای كاروان راهیان نور 
برشمرد و گفت: در سال گذشته 50 نفر از جوانان و 
نوجوانان زیر پوشش كمیته امداد به اردوهای راهیان 
نور اع��زام ش��دند و با ص��رف 30 میلی��ون ریال از 
هزینه های امداد از مناطق عملیاتی شوش، دهالویه، 
اروند كنار و طالییه بازدید كردند.  رستگار برگزاری 
اردوهای جهادی با همكاری بس��یج س��ازندگی و 
دانش��جویی را از دیگر اقدامات انجام شده در بخش 

اردوهای فرهنگی دانس��ت و افزود: امسال پنج تیم 
دانش��جویی 10 تا 15 نفره به هم��راه دانش آموزان 
مقطع متوس��طه در اردوهای طرح هجرت شركت 
می كنن��د. وی برگ��زاری دوره ه��ای آموزش��ی، 
كالس های اخالق و كارگاه های آموزشی با رویكرد 
هنری - علم��ی و آموزش��ی را از برنامه های جانبی 
اردوها برش��مرد و گف��ت: اردوگاه فرهنگی تربیتی 
ثامن الحجج در ش��هر س��امان مكان مناسبی برای 
برگزاری دوره های آموزش��ی، كارگاه ها و اردوهای 
تفریح��ی اس��ت   . مدی��ركل كمیت��ه ام��داد امام 
خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهداف 
برگ��زاری اردوهای دانش آموزی، گفت: پیش��رفت 
علمی دانش آموزان و دانشجویان، شناسایی استعداد 
آنان، تقویت روحیه نش��اط و شادابی و تحكیم نهاد 
خان��واده از مهم ترین اه��داف برگ��زاری اردوهای 
دانش آموزی، دانشجویی و مددجویی كمیته امداد 

محسوب می شود. 

پرداخت مستمری در فارسان 
 سرپرس��ت كمیت��ه ام��داد شهرس��تان فارس��ان 
گفت : دریک سال گذشته بیش از یک میلیاردو 200 

میلیون ریال مستمری به مددجویان زیر پوشش این 
نهادپرداخت شد. محمدرضا فتحی افزود: این مبلغ 
به دوهزار و 530 خانواده تحت حمایت اعطا شد. وی 
به اجرای طرح توانمند سازی مددجویان اشاره كرد 
و افزود: این نهاد آمادگی دارد تاباحمایت از طرحهای 
اشتغال زا دررش��ته های مختلف و مشاغل خانگی 
زمینه اشتغال مددجویان و ایجاد درآمدزایی خانواده 

ها را فراهم كند. 

همایش دانشجویی طرح هجرت در اردل 
همایش دانش��جویی طرح هج��رت دركمیته امداد 
شهرس��تان اردل برگ��زار ش��د . درای��ن همای��ش 
دانشجویان زیرپوشش كمیته امداد با اهداف اجرای 
طرح هجرت و چگونگی مشاركت در این طرح آشنا 
شدند . گودرزی مدیر بسیج س��ازندگی دانشجویی 
گفت: دانش��جویان دانش��گاه پیام نور وآزاد اسالمی 
شهرس��تان اردل با ش��ركت در این همایش ضمن 
آشنایی با روند اجرای طرح هجرت آماده می شوند 
تابه مناطق محروم اعزام و نسبت به زیبا سازی،مرمت 
و نوسازی مدارس و مساجد این مناطق اقدام كنند . 

تش�کیل تیم وبالگ نویسی دانشجویان 
کمیته 

رئیس اداره فرهنگی وآموزش كمیته امداداس��تان 
گفت :به منظور پیش��رفت علمی دانشجویان تحت 
حمایت تیم 50 نف��ره ی وبالگ نویس��ی در بخش 
دانشجویی تشكیل شده اس��ت . حمزه علی شریف 
پور افزود :این تیم  با حضور اساتید و اعضای هیاتهای 
علمی و مس��ئوالن آموزشی دانش��گاه ها به عنوان 
رابطان فرهنگی اداره می ش��ود . وی گفت:همایش 
علمی فرهنگی دانشجویان هم با رویكرد مقاله نویسی 
با حضور 600 نفر از دانش��جویان زیر پوشش برگزار 
شد كه 50 مقاله با موضوع بیانات مقام معظم رهبری 
درافق آینده و نق��ش جوانان در رویك��رد اقتصادی 
 كش��ور به عنوان برتر انتخاب و معرفی ش��دند. وی

 یاد آورشد:15نفر از دانشجویان زیر پوشش كمیته 
امداداستان سال گذشته به عنوان دانشجویان نخبه 
در س��طح ملی و بین المللی معرفی ش��دند . حمزه 
علی شریف پور افزود:این دانشجویان در رشته های 
 پزش��كی ،دكترای ریاضی ،زبان روسی،وهمچنین

 رتبه های برتر ارش��د موفق به كس��ب افتخار شده 
اند. وی با اش��اره به اینكه :به منظ��ور حمایت از این 
دانشجویان همایش��های علمی فرهنگی در استان 
برگزار می ش��ود،گفت : در آخرین همایشی كه بهار 
امسال در استان برگزار شد از این دانشجویان نخبه 

تجلیل شد.

پرداخ�ت تس�هیالت کارگش�ایی در 
شهرکرد   

15میلیارد ریال تسهیالت كارگشایی به مددجویان 
 زیرپوشش كمیته امداد شهرستان شهركرد اهداشد .

 مدیر كمیته امدادشهرس��تان ش��هركرد گفت: این 
تسهیالت بدون بهره و به افراد نیازمند و تحت حمایت 
و اقشار اسیب پذیر پرداخت شد. علیرضا اصغر زاده 
گفت 1992خانوار از این تسهیالت بهره مندشدند 
. وی یاد آور ش��د: از این تع��داد وام 1000 مورد به 
خانوارهای منطقه یک شهرس��تان شهركرد وبقیه 
در مناطق 2 ، بخش بن ، بخش سامان،و بخش الران 
پرداخت شده اس��ت . همچنین در سه ماهه نخست 
امس��ال بیش از5 میلیاردریال وام قرض الحسنه به 
699 خانواده نیازمندپرداخت شد .  مدیر كمیته امداد 
امام خمینی شهرستان ش��هركرد گفت : با تشكیل 
س��اختار جدید اداری در این نهاد برای نخستین بار 
در استان مركز پرداخت تس��هیالت قرض الحسنه 
در كمیته امداد شهرستان شهركرد راه اندازی شد . 

حمایت از 88 خانواده زندانی 
مدی��ر كمیت��ه امدادشهرس��تان ش��هركرد گفت : 
88خان��واده زندانی��ان جرائم غیر عم��د از خدمات 
حمایتی این نهاد بهره مند هستند . علیرضا اصغرزاده 
افزود :این خانواده ها امس��ال تاكنون 154میلیون 
ریال در زمینه های آموزش��ی، معیشتی، فرهنگی و 
حمایتی مساعدت دریافت كرده اند.  وی یادآورشد:در 
سال گذشته بیش از یک میلیاردو628 میلیون ریال 

برای ساماندهی امور ازدواج جوانان هزینه شد. 
آقای اصغرزاده گفت: برای آموزش بهداشت و بهبود 
سالمت ، افزایش امید به زندگی مددجویان و تامین 
بهداش��ت مس��كن مددجویان تحت حمایت سال 
گذش��ته بیش از دو میلی��اردو270 میلی��ون ریال 

پرداخت و هزینه شده است. 

کمیته امداد امام  )ره(استان چهارمحال و بختیاری پیشتاز خدمت رسانی

1440 مددجو در اردوهای امسال کمیته امداد شرکت می کنند 
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ابالغ وقت رسیدگی
2669 در خصوص پرونده کالس��ه 87/91 ش ح 11 خانم مریم دهقان فرزند فرهاد خواهشمند 
است در جلسه رسیدگی مورخه 91/5/1 ساعت 17/30 عصر به طرفیت آقای مرتضی کشاورز 
با موضوع مطالبه وجه در محل ش��ورای حل اختالف شعبه 11 درچه به نشانی: درچه، خیابان 
ش��ریعتی روبروی مسجد جامع، حضور بهم رسانید. م الف/ 12578 شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
2670 آقای جواد عربیان دارای شناسنامه شماره 273 به شرح دادخواست به کالسه 312/91 
ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حس��ین عربیان بشناس��نامه 24 در تاریخ 1391/3/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورث��ه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- جواد عربیان فرزند حس��ین ش ش 273 
فرزند، 2- مهدی عربیان فرزند حسین ش ش 5 فرزند، 3- عصمت عربیان فرزند حسین ش ش 
1110 فرزند، 4- کبری عربیان فرزند حسین ش ش 107 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12574 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
2671 آقای جواد عربیان دارای شناسنامه شماره 273 به شرح دادخواست به کالسه 313/91  
ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بیگم مجیری اندانی بشناس��نامه 3113 در تاریخ 1380/8/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حس��ین عربیان فرزند محمد حسن ش 
ش 24 همسر، 2- جواد عربیان فرزند حسین ش ش 273 فرزند، 3- مهدی عربیان فرزند حسین 
ش ش 5 فرزند، 4- عصمت عربیان فرزند حسین ش ش 1110 فرزند، 5- کبری عربیان فرزند 
حسین ش ش 107 فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12575 

شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ نظریه افراز
2673 پی��رو آگهی ابالغ وق��ت معاینه محلی افراز من��درج در روزنامه زاینده رود به ش��ماره 
چاپ 8/753 مورخه 1391/1/17. بدینوس��یله رأی شماره 4423 مورخه 1391/4/6 ثبت اسناد 
و امالک اردس��تان مبنی بر افراز س��همی خان��م زهرا نیک پور فرزند س��یف اله از پالک ثبتی 
ش��ماره 5619 واقع در کوی کبودان اردس��تان یک اصلی دهستان گرمس��یر بخش هفده ثبت 
اصفه��ان که با اختی��ار حاصله از ماده 2 قان��ون افراز و فروش امالک مش��اع و ماده 5 آئین 
نامه مار الذکر صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه مذکور در یک نوبت به خواندگان س��ید 
وارث مرحوم علی یزدانیان به ش��ماره 958 اردستان فرزند مرحوم نصراله که خواهان اعالم 
داش��ته تاکنون انحصار وراثت مرحوم علی یزدانیان انجام نش��ده ابالغ ت��ا چنانچه اعتراضی 

و دارند ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اعتراض خود را به دادگاه عمومی اردس��تان تسلیم 
رس��ید آن را ب��ه این اداره ارائه نماین��د. م الف/ 122 فدایی- رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک 

اردستان

ابالغ رأی
2674 شماره دادنامه: 9109973634000412، شماره پرونده: 9009983634902334، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910012، متهمین: 1- آقای نبی اله رضایی به نشانی خمینی شهر محله خوزان 
ک ش��هید علی اکبر عموش��اهی، 2- آقای رضا رضایی، اتهام ها: 1- نگهداری و مالکیت مواد 
مخدر، 2- اس��تعمال مواد مخدر، 3- استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، دادگاه با مالحظه 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل انش��اء رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خص��وص اتهام آقای��ان 1- نبی اله رضایی فرزن��د رمضان متول��د 1303، 2- رضا رضایی 
فرزند نبی فعاًل متواری دارای س��ابقه محکومیت کیفری مبنی ب��ر 1- نگهداری 600 گرم تفاله 
تریاک، نگهداری پایپ و اس��تعمال تریاک 3- نگهداری تجهی��زات دریافت از ماهواره موضوع 
کیفرخواس��ت شماره 0763-901 دادس��رای عمومی و انقالب خمینی شهر دادگاه با عنایت به 
محتویات پرونده، گزارش مأمورین، کش��ف مواد مخدر از متهم، اقاریر صریح و روش��ن متهم 
ردیف اول در کلیه مراحل رس��یدگی و در جلس��ه دادگاه و متواری ب��ودن متهم ردیف دوم و 
سایر محتویات پرونده بزهکاری نامبردگان را به شرح فوق محرز و مسلم تشخیص و مستنداً 
ب��ه مواد 1، بند 3 ماده 5، بند 1 ماده 19 و قس��مت دوم ماده 20 قانون اصالح قانون مبارزه با 
مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1389 و بند الف ماده 9 از قانون ممنوعیت بکارگیری 
دریاف��ت از ماهواره حکم به محکومیت متهم ردی��ف اول با رعایت ماده 38 از قانون مبارزه با 
مواد مخدر به تحمل یک سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار ریال جزای نقدی و تحمل 

5 ضربه ش��الق از باب نگه��داری مواد و پرداخت مبلغ یک میلیون ری��ال جزای نقدی و تحمل 
10 ضربه ش��الق از باب اس��تعمال و پرداخت دویس��ت و پنجاه هزار ریال جزای نقدی از باب 
نگه��داری پای��پ و متهم ردیف دوم به پرداخت پنج میلیون ریال ج��زای نقدی از باب نگهداری 

تجهی��زات ماهواره در حق صندوق دولت صادر و اعالم می نماید. دادگاه با عنایت به کهولت 
س��ن متهم ردیف اول و رعایت ماده 25 از قانون مجازات اسالمی مدت شش ماه از حبس وی 
را به مدت پنج س��ال معلق می نماید. بدیهی اس��ت در صورت ارتکاب به جرم جدید عالوه بر 
اجرای مجازات جرم جدید مجازات معلق ش��ده نیز به حالت اجرا گذارده می ش��ود. مستنداً به 
ماده 10 قانون مجازات اس��المی مواد مکشوفه ضبط گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف 
اول حضوری و قطعی اس��ت وفی المجلس به متهم ابالغ گردید و نس��بت به متهم ردیف دوم 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده رأی می باشد. م الف/ 

12571 موسوی- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

مزایده
2688 اج��رای اح��کام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده کالسه 1/91 ج 1 له آقای فخرالدین غفرانی زفره ای و علیه احمدرضا نریمانی 
زمان آبادی فرزند عباس به نشانی آخر خ کاوه، خ غرضی، مقابل بیمارستان، خ خردمند، بنگاه 
امالک بهاران مبنی بر مطالبه 219/570/255 ریال اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و اجرایی 

متعلقه و مبلغ 8/500/000 ریال حق االجرای دولتی در روز پنج ش��نبه تاریخ 91/5/5 از ساعت 
9 تا 10 صبح در محل اجرا احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی، اتاق 332، طبقه سوم دادگستری 
کل واقع در خ ش��هید نیکبخت جهت فروش 3 حبه مشاع از 72 حبه مشاع شش دانگ پالک ثبتی 
14916/175 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نش��انی پارک الله، کوچه ش��هید ولی اله واثقی، 
پالک 8 که اوصاف ملک عبارتند از: دو طبقه س��اخت ش��امل طبقات همکف و اول دارای حدود 
270 مترمربع عرصه و 287 مترمربع اعیانی ش��امل طبقات همکف با قدمت حدود 30 س��ال و 
طبقه اول با قدمت حدود 10 س��ال و در هر طبقه دارای یک واحد مسکونی مسقف از تیرآهن و 
آجر، موزاییک و سیمان، پنجره های بیرونی از پروفیل آلومینیوم رنگی و پروفیل آهنی، دارای 
اش��تراک آب و برق به صورت مش��ترک و گاز به صورت مجزا که ارزش 3 حبه مشاع از 72 
حبه 6 دانگ به مبلغ 5/989/583 تومان توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که 
مصون از تعرض طرفین قرار گرفته اس��ت. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده 
با مراجعه به آدرس فوق، از آن بازدید و با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیم��ت برنده مزایده خواهد بود. هزینه ه��ای اجرایی برعهده 

محکوم علیه می باشد. م الف/ 5042 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2698 در خصوص پرونده کالسه 93/91 خواهان محمدرضا الهی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت س��لمان مهدی خشوئی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 
91/5/21 س��اعت 4/45 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 

و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 6483 شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
2699 ش��ماره: 1030/90 به موجب رأی شماره 1240 تاریخ 90/12/24 حوزه 27 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه حیدر طاهری مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیست میلیون و هشتصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/4/14 لغایت اجرای 

حکم در حق محکوم له محمدعلی ناجی نشانی محل اقامت: خ بزرگمهر، چهارراه هشت بهشت، 
روبروی بانک انصار، ط دوم عکاس��ی متحدین، مرکز کامپیوتر و پرداخت نیم عشر اجرائی در 
حق دولت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2700 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 365/91 ش 11 خواه��ان محمدرض��ا معم��ار قهفرخی 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه مبلغ 700/000 توم��ان بابت وجه تخلف ق��رارداد 42490 مورخ 
90/12/4 به طرفیت س��ید نورالدین صالح ابراهیمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 

یکش��نبه مورخ 91/5/22 ساعت 8 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 ابتدای خیابان آتش��گاه 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 ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2701 در خصوص پرونده کالس��ه 275/91 خواهان رحیم خالدی دادخواس��تی مبنی بر الزام 
به طرفیت فاضل منصوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 2شنبه مورخ 91/6/6 
س��اعت 16/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
ش��ورای حل اختالف ش��ماره 2 مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 

6588  شعبه 27 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
2702 در خصوص پرونده کالس��ه 302/91 خواهان سعید خلیلیان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت فرهاد رضائی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/5/31 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف 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 گردد. ش��عبه 18 حقوقی مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان

اخطار اجرایی
2703 ش��ماره: 1719/90 ش 45 به موجب رأی ش��ماره 122 تاریخ 91/1/31 حوزه شعبه 45 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه وحید صمدزاده 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت 188/000 ریال خس��ارات دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
88/10/1 لغایت زمان وصول. مشخصات محکوم له: حسین نیکبخت با وکالت علیرضا نصیری 
نش��انی محل اقامت: خ وحید ابتدای خ محتش��م کاشانی مجتمع جام جم ط 4 واحد 11. ماده 34 
قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
ف��رار از آن ام��وال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واق��ع از دارائي خود داده به نحوي 
که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز 

تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 6627 شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
2704 آقای ایرج نعمتی میرآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 6 به شرح دادخواست به کالسه 
1831/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حس��ین نعمتی میرآبادی بشناس��نامه 2377164-127 در تاریخ 90/12/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- زهرا سعیدی 
س��ینه 527 مادر، 2- ایرج نعمتی میرآبادی 6 پدر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف/ 6643 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
2709 ش��ماره: 4417 براساس پرونده اجرایی کالس��ه 1085-90/46 اجرای ثبت سمیرم شش 
دانگ یکباب خانه به ش��ماره پالک چهارهزار و چهارصد و ش��صت و ن��ه فرعی از یک اصلی 
)1/4469(به مس��احت دویس��ت و پنجاه و نه متر و بیست س��انتی متر مربع واقع در کوی نور 
س��میرم که س��ند مالکیت آن در صفحه 64 دفتر 14 امالک سمیرم ذیل ثبت 2560 و به شماره 
چاپ��ی اوراق مالکیت 457187 بنام آقای س��یدعلی قائم مقامی فرزند س��ید باقر ثبت و صادر 
گردیده اس��ت و حدودات آن به حکایت دفتر امالک ش��مااًل بطول 12 متر درب و دیواریست به 
کوچه 6 متری ش��رقًا بطول 21/60 متر دیوار به دیوار پ��الک 1/4470 جنوبًا بطول 12 متر به 

دیوار پالک 1/6307 غربًا بطول 21/60 درب و دیواریس��ت به خیابان 12 متری ششدانگ پالک 
مذکور به انضمام کلیه متعلقات و منضمات ش��رعیه و عرفیه و تأسیس��ات و خالصه هر آنچه 
موجود می باشد یا بعداً بوجود خواهد آمد در قبال اخذ تسهیالتی به موجب سند رهنی شماره 
4514-1385/8/16 دفتر اس��ناد رسمی 178 س��میرم در رهن بانک ملت شعبه حناء به نشانی 
س��میرم- حناء- خیابان امام خمینی قرار گرفته که بر اثر ع��دم پرداخت مال الرهانه در موعد 
مقرر مدیریت ش��عب بانک ملت اصفهان تقاضای صدور اجرائیه را نموده که پرونده کالس��ه 
1085-90/46 تشکیل و پس از طی مراحل اجرایی توسط کارشناس رسمی دادگستری از محل 
بازدید به عمل آمد که طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ پالک فوق الذکر واقع در 
کوی نور س��میرم )بلوار آبشار، کوچه معرفت 2، پالک 1( ساختمانی در یک طبقه با دیوارهای 
باربر آجری، س��قف ها از نوع تیرآهن و طاق ضربی، نمای بیرونی س��اختمان بر خیابان 12 
متری از نوع سنگ ازاره الیبید و آجرنمای 5/5 می باشد در و پنجره ها از نوع آهنی با حفاظ 
می باش��د مساحت س��اختمان در حدود 135 مترمربع و ساختمان دارای انشعابات آب و برق 
و گاز می باش��د. و نهایتًا شش��دانگ پالک 1/4469 به میزان چهارصد و هش��تاد میلیون ریال 
)480/000/000 ریال( ارزیابی گردیده است مورد رهن فوق الذکر )ششدانگ پالک 1/4469( از 
ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخه 1391/5/16 )شانزدهم مردادماه سال یکهزار و سیصد و 
نود و یک( در محل اداره ثبت اسناد و امالک سمیرم به مزایده گذاشته می شود. مزایده از مبلغ 
پایه ارزیابی )چهارصد و هش��تاد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش 
می رسد. ضمنًا مورد مزایده فاقد بیمه می باشد. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط 
به آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده می باشد. ضمن آنکه پس از 
مزای��ده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزین��ه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مس��ترد می گ��ردد. این آگهی یک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخه 
1391/4/20 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 

گردد. م الف/ 30 موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

اخطار اجرایی
2748 ش��ماره: 1327/90 به موجب رأی شماره 1670 تاریخ 90/12/24 حوزه 22 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مرتضی رحیمی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رس��می و انتقال قطعی خودرو پیکان شماره 
413 و 57 ایران 13 در حق خواهان عباس��علی سبزعلیان نش��انی محل اقامت: دستجرد خیار، 
کوچه آزادگان، کوچه ش ابراهیمیان پ 5 و به پرداخت مبلغ س��ی و هش��ت هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و هزینه نشر آگهی تا اجرای کامل حکم در حق خواهان و نیم عشر حق االجرا. ماده 
34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت 
اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن براي 
ف��رار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خ��الف واقع از دارائي خود داده به نحوي 
که تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز 

تا شش ماه محکوم خواهد شد. م الف/ 6682 شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی  
2751 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه پالک شماره  1/4099  واقع  در ابنیه  بخش یک 
ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم فاطمه آصالح  فرزند نعمت اله وغیره درجریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیرازماده 15 
قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1391/5/19 ساعت 8 صبح 
درمحل شروع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد 
که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 
2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
قضای��ی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده 
گردد تحدید حدود در روز بعد ازتعطیل انجام خواهدش��د. رئیس ثبت اس��نادوامالک شهرضا 

-  سیدمهدی میرمحمدی 
 

اعالم مفقودی
2750 یک فقره کارت حمل س��الح شکاری به شماره س��الح N2-8404344 به همراه دفترچه 
مخص��وص تحویل مهمات متعلق به آقای عبدالحمید کریمی نیا فرزند عزیز مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
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امام جواد )علیه السالم(:
سه خصلت جلب محبّت می كند: انصاف در معاشرت با مردم، 
همدردی در مشكالت آن ها، همراه و همدم شدن با معنویات.

آموخته ام که...!
    آموخته ام ... با پول می شود خانه خرید ولی آشیانه نه، رختخواب 
خرید ولی خواب نه، ساعت خرید ولی زمان نه، می توان مقام خرید 
ولی احترام نه، می توان کتاب خرید ولی دان��ش نه، دارو خرید ولی 
سالمتی نه، خانه خرید ولی زندگی نه و باالخره ، می توان قلب خرید، 

ولی عشق را نه.
    آموخته ام ... که تنها کسی که مرا در زندگی شاد می کند کسی 

است که به من می گوید: تو مرا شاد کردی
    آموخته ام ... که مهربان بودن، بسیار مهم تر از درست بودن است
    آموخته ام ... که هرگز نباید به هدیه ای از طرف کودکی، نه گفت

    آموخته ام ... که همیش��ه برای کس��ی که به هیچ عنوان قادر به 
کمک کردنش نیستم دعا کنم

    آموخته ام ... که مهم نیس��ت که زندگی تا چه حد از شما جدی 
بودن را انتظار دارد، همه ما احتیاج به دوستی داریم که لحظه ای با 

وی به دور از جدی بودن باشیم
    آموخته ام ... که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد، فقط 

دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی
    آموخته ام ... که راه رفتن کنار پدرم در یک ش��ب تابس��تانی در 

کودکی، شگفت انگیزترین چیز در بزرگسالی است
    آموخته ام ... که زندگی مثل یک دستمال لوله ای است، هر چه به 

انتهایش نزدیکتر می شویم سریعتر حرکت می کند
    آموخته ام ... که پول شخصیت نمی خرد

آموخته ام ... ک��ه تنها اتفاقات کوچک روزانه اس��ت ک��ه زندگی را 
تماشایی می کند

    آموخته ام ... که خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه 
چیز باعث شد که من بیندیش��م می توانم همه چیز را در یک روز به 

دست بیاورم
    آموخته ام ... که چشم پوشی از حقایق، آنها را تغییر نمی دهد

    آموخته ام ... که این عشق است که زخم ها را شفا می دهد نه زمان
    آموخته ام ... که وقتی با کس��ی روبرو می شویم انتظار لبخندی 

جدی از سوی ما را دارد
    آموخته ام ... ک��ه هیچ کس در نظر ما کامل نیس��ت تا زمانی که 

عاشق بشویم
    آموخته ام ... که زندگی دشوار است، اما من از او سخت ترم

    آموخته ام ... که فرصت ها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص 
دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد

    آموخته ام ... که آرزویم این است که قبل از مرگ مادرم یکبار به 
او بیشتر بگویم دوستش دارم

    آموخته ام ... که لبخند ارزان ترین راهی است که می شود با آن، 
نگاه را وسعت داد

چارلی چاپلین

بدن سالم منوط به دهان سالم
دهان و دندان همیش��ه مهم بوده اند 
و به همی��ن علت نیز باید ازآن بس��یار 
زیاد مراقبت کنید ت��ا از بیماری های 
مختلفی جلوگیری شود. بیماری های 
بس��یار زیادی برای ده��ان و دندان ها 
وجود دارد و از میان آن ها می توان به 
دندان درد یا خونریزی های لثه اشاره 
 کرد اما بهتر است این نکته را بدانید که رس��یدگی نکردن به دهان

 می تواند باعث بروز بیماری های دیگری نیز در باقی نقاط بدن باشد 
که در ادامه به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

بیماری های قلبی و سکته
 در س��ال های اخیر مطالعات بس��یار زیادی نش��ان داده اس��ت که

 بیماری ها و عفونت های درون دهان می تواند وارد جریان خون شده 
و به این ترتیب وارد قلب ش��ده و همچنین باعث بروز بیماری های 
قلبی و در نتیجه سکته های قلبی می شود همچنین این بیماری های 
می توانند به مغز برسند و همچنین باعث سکته مغزی نیز می شوند.

دیابت
به تازگی دانشمندان به این نتایج رسیده اند که دیابت نوع دوم ارتباط 
بسیار نزدیکی با بیماری های لثه دارد. در تحقیقاتی که در دانشگاه 
کلمبیا انجام ش��ده از میان 9 هزار نفری که در این آزمایش شرکت 
داشتند افراد باالی 20 سالی که بیماری های لثه داشتند تا دو برابر 

بیشتر خطر ابتال به دیابت نوع دوم بودند.

عفونت های تنفسی
اگر شما دهانتان را بش��ویید و از آن به دقت مواظب کنید می توانید 
ریه سالمی نیز داشته باشید. در تحقیقاتی که به تازگی منتشر شده 
است در میان افراد 20 تا 60 سال آن هایی که بیماری های ریه  مانند 
سرطان یا عفونت های ریوی دارند سابقه بیماری های مربوط به لثه 
و دهان نیز داشته اند. پزشکان بر این اعتقاد هستند که باکتری های 

دهان از طریق تنفس وارد ریه می شوند.

بیماری های دوران حاملگی
به بانوانی که به تازگی باردار شده اند باید نکته ای را گوش زد کرد که 
این امر نباید آن ها را از رعایت بهداشت دهانشان دور نگاه دارد چرا 
که تحقیقات نشان می دهد که بیماری های دهان می توانند باعث 

بروز مشکالتی در دوران بارداری برای مادر و همچنین فرزند باشد.

ارزیابی فرد درباره ی کارش و ابراز رضایت یا نارضایتی از آن 
کار، یک نتیجه  کلی از مجموعه ای از ارکان متفاوتی  است 
که درمجموع، شغل او را تشکیل می دهد. از طرف دیگر 
نارضایتی از ش��غل می تواند تا حد زیادی تحت تاثیر این 
مساله باشد که این فرد تناسب الزم را با این شغل ندارد. در 
همه جوامع، کار به معنای فعالیتی است که بیش از هر نوع 
فعالیت دیگری بخش عمده زندگی اکثر مردم را اشغال 
می کند و به وسیله آن، انسان ها بقای خود را تأمین می 
کنند. همه جوامع دارای نوعی تقسیم کار ابتدایی بوده اند؛ 
اما با توسعه صنعت، تقسیم کار نسبت به آنچه که درکلیه 
نظام های اقتصادی گذشته وجود داشته، بسیار پیچیده 
تر شده است. امروزه تقسیم کار به عنوان تخصصی شدن 
وظایف کاری تعریف شده است. صرف نظر از اینکه شغل 
افراد چه باشد، آنان نس��بت به آن احساساتی دارند. آنان 
نسبت به برخی وجوه حرفه خود دارای احساس مطلوب 
یا نامطلوب هس��تند و در مورد آنچه که انجام می دهند 
نظری کلی دارند. بیگانگی نس��بت به کار و خش��نودی 
شغلی، به عنوان ابزار ارزیابی کار و شغل فرد می باشد. هر 
چند در بررسی های اولیه، یکی از دالیل عمده نارضایتی 
از ش��غل را وجود کارهای خس��ته کننده و یکنواخت یا 
کارهای نگرانی زا می دانس��ته اند، بررسی ها نشان داده 
که ممکن است کار خسته کننده و یکنواخت باشد، ولی 
فرد را ارضا کند یا خشنودی ش��غلی در میان افرادی که 
مشاغل آنان بسیار پر فشار است، در باالترین سطح باشد. 
شغل فرد، چیزی بیش از کارهای مشخصی چون کارگر 
یا کارمند یک اداره ی��ا کارخانه و یا رانندگی یک کامیون 
سنگین است. شغل فرد ایجاب می کند که او با همکاران، 
سرپرستان و رؤسا رابطه ای متقابل داشته باشد، مقررات 
و سیاست های سازمان را رعایت و اجرا کند، عملکردش 
طبق استانداردهای تعیین شده باشد، در شرایط کاری که 
معموالً چندان هم مطلوب نیست، کار بکند و...  این بدان 
معنا ست که ارزیابی فرد درباره ی کارش و ابراز رضایت یا 
نارضایتی از آن کار، یک نتیجه  کلی از مجموعه ای از ارکان 
متفاوتی  است که درمجموع، شغل او را تشکیل می دهد. 
از طرف دیگر نارضایتی از ش��غل می تواند تا حد زیادی 
تحت تاثیر این مساله باش��د که این فرد تناسب الزم را با 
این شغل ندارد یعنی در موقعیت خوبی قرار نگرفته است. 
در این دست شرایط ش��ما به طور کامل از کارتان راضی 
نیستید و بخاطر ش��غل و کارتان هر روز در حال تالش و 

در تکاپو نیستید.
آیا شغل تان یکی از دغدغه های زندگی تان است 

که باید زودتر از شر آن رها شوید؟
کارایی و بهره وری ش��ما به دوس��تان و همکارانتان هم 
بستگی دارد و در صورتی که از آنها گریزان باشید شرایط 
کاری مناسبی نخواهید داشت. نیازی نیست که برای فهم 
این عالیم آدم خیلی خاص و باهوشی باشید کافی است 

کمی دقت کنید و صادق باشید:
    در محل کارتان تنها هستید. هر چند انسان منفوری از 
لحاظ اجتماعی نیستید اما هیچ دوستی در محیط کارتان 
ندارید. در محل کارتان با کس��ی هم کالم نیستید. قادر 
به ایجاد یک ارتباط خوب و قوی با همکارانتان نیس��تید 
مگر در حد گفتن یک شوخی و لطیفه نصفه و نیمه. فقط 
وارد محل کارتان شده و وظایف تان را انجام می دهید و 
بعد آنجا را ترک می کنید.چه چیزی مانع ارتباط شما با 
دیگران است؟ آیا ازنظر سن و سال خیلی تفاوت دارید یا 
ازنظر سبک زندگی و یا فرهنگی؟ و یا شاید سوابق قبلی 
که برخی از همکاران کنونی تان از آنها باخبرند)مثل لباس 
پوشیدن دوران جوانی و دانشجویی، شرایط تحصیلی و ...( 
عامل این بی عالقگی شما به محیط های دسته جمعی در 
محل کار شده است؟در این صورت تنها باید محیط کاری 
تان را تغییر دهید تا به ش��رایط عادی بازگردید.کارایی و 
بهره وری شما به دوستان و همکارانتان هم بستگی دارد و 
در صورتی که از آنها گریزان باشید شرایط کاری مناسبی 

نخواهید داشت.
     از ش��غل تان خجالت می کش��ید. ای��ن یک عالمت 
 اصلی و واقعی از اش��تغال به کار نامناس��ب اس��ت. شما 
نمی توانید شغل تان را به دیگران بگویید. فکر می کنید 
این شرم ساری تا چه حد مانع ابراز توانایی شما در محیط 
کاری تان می ش��ود و چقدر فرصت های عالی را از دست 
خواهید داد اگر تنها خودتان را پش��ت یک عبارت جعلی 
مانند))من کارمند ناشایستی هستم((مخفی کنید. حتی 
اگر کارتان از نظر رده بندی اجتماع در پایین ترین سطح 
قرار دارد، از اینکه چقدر کارتان را با مهارت انجام می دهید 
احساس غرور کنید زیرا اگر از کارتان احساس غرور نکنید 
هرگز نخواهید توانس��ت خودتان را به داش��تن آن شغل 

راضی کنید و رضایت شغلی نخواهید داشت.
     حجم کاری تان خیلی زیاد اس��ت و ش��ما را در خود 
غرق کرده اس��ت. اینکه کمی در محل کارتان احس��اس 
فرسایش و خس��تگی کنید طبیعی است به ویژه مواقعی 
که پایان زمان مج��از انجام یک کار نزدیک اس��ت و باید 
یک پروژه را تحویل دهی��د. اما اینکه هم��واره در محل 
کارتان حالت خسته و کسل و افسرده داشته باشید و مثل 
مرغ سر کنده منتظر اتمام ساعت کاری تان باشید اصال 
عالمت خوبی نیست. اگر در ساعات کاری حجم کاری که 
باید انجام دهید خیلی بیشتر از توانایی تان است شما به 
شغل مناسبی اشتغال ندارید. همچنین این اصال عالمت 
خوبی نیست که مقدار کار محول شده به شما همواره به 
قدری زیاد باشد که ش��ما به طور دایم حالت عصبانیت و 
خشم داشته باشید. پریشان و سرآسیمه هستید، هیجانی 
و احساسی هس��تید، دچار ادواری خویی شده اید و یک 
لحظه در حالت نرمال هستید و احساس شادی می کنید  

و لحظه دیگر عصبانی شده.

این کار مناسب شما نیست!
+21+39
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اجاق کنت��رل از راه دور چند منظوره ب��راي افراد فاقد 
برنامه ریزي زمان بندي ش��ده ابداع شد.مبتکران موفق 
به ابداع نوعي اجاق چندمنظوره کنترل از راه دور موسوم 
به iTotal Control شدند.اجاق طراحي شده داراي 
سه فر عملگر مستقل و جداگانه مخصوص کباب کردن، 
پختن و نیم جوش کردن غذاهاست. سیستم همچنین 
مجهز به یک پانل صفحه لمسي نمایشي است که قادر 
به کنترل این فر هاست.افزون بر این، اجاق مزبور داراي 
یک صفحه فلزي جوش��اننده و یک صفحه نیم جوش کننده در قسمت فوقاني است. آن چه این 
فناوري را از سایر محصوالت متمایز کرده این است که مي توان در هر نقطه آن را کنترل کرد.سه 
روش براي کنترل از راه دور iTotal Control وجود دارد:نخستین شیوه از طریق پیام متني 
ممکن مي شود. کاربران در راستاي خطوط »تمامي اجاق ها روشن اند« )All ovens on( و یا 
»اجاق کباب کننده روشن است« )Roasting oven on( به آساني قادر به طبخ غذاي درون 
اجاق در زمان دلخواه خواهند بود و ظرف 15 تا 20 ثانیه کاربر پیام تایید را از وسیله خود دریافت 
مي کند. روش دوم شامل اس��تفاده از یک وب سایت اختصاصي اس��ت. کاربران پس از ثبت نام 
سیستم شان در این سایت قادر به استفاده از رابط روي صفحه که مشابه پنل کنترل خود اجاق 
است، خواهند بود. این امر به آن ها امکان روشن یا خاموش کردن تمام یا بخشي از فرها را در زمان 
واقعي مي دهد و در رویکرد سوم کاربران قادر به دسترسي به یک رابط مشابه بر روي وب سایت 
از طریق آي فون یا گوشي هوشمند آندروید هستند.اجاق مزبور دستورات را از طریق یک جعبه 
روتر مانند سخت افزاري جداگانه دریافت مي کند. این جعبه باید در ناحیه اي تعبیه شود که در 
آن جا قادر به دریافت سیگنال شبکه یي باشد. چنانچه چنین مکاني نزدیک به اجاق نباشد، یک 
آنتن تقویت کننده براي دریافت سیگنال موجود است.واضح است که تنظیم یک زمان سنج در 
 iTotal صبح روند آسانتري نسبت به انجام این کار در زمان هاي دیگر روز دارد و این امر از طریق

Control مي تواند انجام شود. 

یک دانش��مند علوم فضایي مدعي شده که بر خالف 
تصور عمومي از موج��ودات فضایي س��بز رنگ، این 
موجودات احتماال چیزي شبیه ابر عروس دریایي در 

اندازه یک زمین فوتبال هستند!
 بیش��تر تص��ورات م��ردم در خص��وص موج��ودات 
 فرازمیني، م��ردان کوتوله س��بز رنگي اس��ت که در

 فیلم هاي علمي - تخیلي مشاهده کرده اند؛ موجودي 
که مثل انسان به آب و اکسیژن نیاز دارد.

 دکتر »مگي آدرین پوکوک« دانشمند انگلیسي و متخصص ماهواره مدعي است که حیات 
فرا زمیني وجود دارد و تعداد این موجودات بیش از تصورات انس��ان است، اما این موجود 

چیزي شبیه عروس دریایي بسیار غول پیکر در ابعاد یک زمین فوتبال است.
 دکتر »آدرین پوکوک« خاطر نشان مي کند: دیدگاه من در خصوص موجودات فرا زمیني، 
یک موجود غیر انساني، مبتني بر شکل زندگي سیلیکوني است که بیشتر به یک ابر عروس 
دریایي شباهت دارد. این موجود داراي زائده هاي پیاز مانند و یک پوشش شفاف نارنجي 
رنگ در قسمت پایین بدن است که به جذب نور کمک مي کند و مواد شیمیایي نیز از طریق 
دهان بزرگ موجود بلعیده مي شود. این محقق خاطر نش��ان مي کند: تصورات ما از یک 
موجود فضایي از محیط اطرافمان نشأت گرفته و در نظر ما یک موجود فضایي مثل انسان 
به آب نیاز دارد، اما مي توان به اشکال متفاوت تر زندگي مانند زندگي بر پایه سیلیکوني و 

در سیاراتي کامال متفاوت از محیط زمین نیز فکر کرد.
  با توجه به ش��باهت هایي که این موجود فضایي با عروس دریای��ي دارد، مي تواند در جو 

سیاره اي شبیه مشتري زندگي کند.
 به دلیل محیط ویژه زندگي این موجودات فضایي، انس��ان ش��انس کم��ي براي برقراري 
ارتباط با آنها را دارد و این موجودات هم از هوش چنداني براي برقراري ارتباط با انس��ان 

برخوردار نیستند.

کالس طب س��نتی ایرانی – اس��المی با ارائه مدرک معتبر 
به ف��ارغ التحصیالن در اصفه��ان برگزار می شود.موسس��ه 
تحقیقاتی حجامت ایران و موسس��ه پژوهش��ی طب سنتی 

پیک ش��فای اصفهان اقدام به برگزاری کالس طب س��نتی 
ایرانی-اس��المی در اصفهان با مدیریت حسین خیراندیش 
و س��ید محمد موس��وی کرده اس��ت. در این کالسها حدود 
50 رشته طب سنتی در س��طح دوره های تخصصی تا دکترا 
و فوق دکت��را آموزش داده می ش��ود که دانش��جویان پس 
از گذران��دن ه��ر دوره ،گواهینامه قبول��ی در آن مقطع را از 
 موسس��ه تحقیقاتی حجامت ایران دریافت می کنند.در این

 کالس ها،افرادی که قبال در محافل علمی معتبر طب سنتی 
دوره هایی را گذرانده اند می توانند بدون گذراندن کالس ها 
در آزمون سراسری مبانی طب سنتی شرکت کنند و پس از 
نمره قبولی در کالس های تخصصی و نیمه تخصصی شرکت 
کنند.بنابراین گزارش، کالس های دوره مبانی در سه مقطع 

علمی به شرح زیر برگزار می شود:
1- کالس ه��ای مبانی برای پزش��کان و دارن��دگان مدرک 
لیس��انس به باال و یا افرادی که در این رش��ته ها به اصطالح 

نخبه گفته می شود.
2- کالس های مبانی برای تحصیل کردگان از مقطع سیکل 

گرفته تا قبل از لیسانس.
 3- کالس ه��ای مبان��ی ب��رای اف��راد ع��ادی اع��م از 

کم سوادان،خانه داران معمولی در شهر و روستا.
عالقه مندان می توانند به موسس��ه پژوهش��ی طب ایرانی و 
سنتی به آدرس اصفهان،هشت بهشت شرقی،خیابان الهور، 
بعد از خیابان بی س��یم غربی، جنب ام��الک صبا پالک 43 

مراجعه و یا با شماره تلفن 03112669784 تماس بگیرند.

تصویري جدید از موجودات فرا زمیني!اجاق گاز همه کاره براي افراد بي برنامه!

برگزاری کالسهای طب سنتی ایرانی – اسالمی در اصفهان

 فستیوال ساالنه سان فرمین 
در پامپلونا اسپانیا

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فكس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

گزارش زنده خبری دست انداز
خوب باالخره بعد از سالیان سال 

مجید 
تالش و صبر و دعاهای خالصانه کافی

م��ردم اصفهان و ت��الش های 
صادقانه مس��ئوالن عزیز یکی از آرزوهای دیرینه مردم 
اصفهان محقق شد و مترو به میمنت و مبارکی افتتاح 
گردید. به همین مناس��بت جا دارد که حقیر تبریکات 
صمیمانه خود را به ... ببخش��ید یه لحظه اجازه بدید ... 
نشده؟! ... شده؟! ... کی گفته؟! ... مطمئنی؟! ... خوب از 
وقفه ای که در گزارش ما اتفاق افتاد پوزش می طلبم. 
همکارانم خبر می دهند که کل مترو افتتاح نشده است 
پس اگر االن از خانه به سمت ایستگاه های مترو در حال 
 حرکت هس��تید خواهش��مندم حرکت نکنی��د. تکرار

 می کنم مترو افتتاح نشده است. در خانه ها بمانید و به 
پیام های بعدی توجه فرمایید. 

بله بینندگان عزی��ز همانطور که عرض می کردم امروز 
در این مراسم باش��کوه که با حضور مقامات عالی رتبه 
برگزار می شود بخشی ازخط یک مترو، تکرار می کنم، 
بخشی از خط یک مترو به طول 11 کیلومتر افتتاح می 

شود. اگرچه تا افتتاح کامل مترو ،کیلومترهای زیادی 
باقی است اما همین مقدار افتتاح شده کنونی نیز آرزوی 
اصفهانی ها را در س��وار ش��دن بر مترو باالخره محقق 
خواهد کرد. جا دارد که در این لحظه افتخار آمیز به همه 
مدیران، مهندس��ان و کارگرانی که ب��ا به جان خریدن 
زحمات و مشقت های فراوان و با ایثار و از خود گذشتگی 
مثال زدنی ای ... دوباره؟! ... پس چی افتتاح ش��ده؟! ... 
چرا هماهنگ نمی کنید با آدم؟! ...  آبرو و حیثیتم رفت! 
... خوب اینو از اول بگید! ... خوب همکار محترم صدای 
من را دارید؟ ... همکار محترم در استودیو آیا صدای من 
را دارید؟ ... بله ضمن پوزش مجدد از بینندگان عزیز به 
خاطر قطع ارتباط عرض می کنم که طبق اخباری که 
هم اکنون به دست من رس��ید 11 کیلومتر از خط یک 
مترو هم هنوز افتتاح نش��ده اس��ت. اما آنچه که امروز 
توس��ط مردم و مسئوالن شهر جش��ن گرفته می شود 

پایان حفاری بخشی از تونل خط یک مترو است.
حتما بینندگان عزیز اطالع دارند که مشکالت متعددی 
در مراحل حفاری تونل مترو پیش آمد. اول که دستگاه 

حفاری یکهو دچار انحراف شد، بعد هم که از مسیر در 
رفت و باعث شد جای ایس��تگاه ها تغییر کند آخر سر 
هم کال دستگاه حفاری گم شد. اما باالخره اواخر سال 
گذشته اخباری حاکی از پیدا ش��دن دستگاه حفار در 
نزدیکی های باتالق گاوخونی اعالم شد که از آن موقع تا 
به حال مسئولین عزیز مترو در حال برگرداندن دستگاه 
حفار به سر جای خودش بودند. امروز هم در این مراسم 
باشکوه که با حضور پرتعداد مقامات کشوری و لشکری 
برگزار می شود خروج دستگاه حفار از داخل تونل مترو 

جشن گرفته می شود. 
بینندگان عزیز استحضار دارند که خود این اتفاق یک 
موفقیت بی سابقه برای مترو و یک پیشرفت بزرگ در 
راه مترو سواری ش��هروندان عزیز در اصفهان است چرا 
که طبیعتاً نمی شود هم مترو در تونل حرکت کند و هم 
دس��تگاه حفاری و بنابراین باید ابتدا دس��تگاه حفاری 
بیرون بیاید که این اتفاق باالخره امروز افتاد و جا دارد 
که این موفقیت بزرگ را به همه مردم اصفهان تبریک 

عرض کنم.
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