
قرار نیست مصلی با اعتبارات دولتی ساخته شود

سپاهان دونده، ذوب آهن باتجربه

اصفهان میزبان 
اسماء الحسنی

مدیر عامل مصلی اصفهان :

تجربه بر جوانی می چربد؟

پسربچه ای که هرگز  
نمی خوابد 8

عقیلی رسما به القطر 
پیوست 65

3

نیاز  از حضور در آرژانتین
5 انصراف داد

طاقت مردم  اصفهان به سر رسیده

به دنبال کمبود آب در مناطق اصفهان 

تمایلی برای جیره بندی نداریم

ریی��س ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان ب��ا تأکید ب��ر این 
ک��ه طاق��ت م��ردم ای��ن کان ش��هر به س��ر رس��یده اس��ت، 
گفت: ب��رای زن��ده ش��دن دوب��اره نصف جه��ان نیاز اس��ت تا 
 پروژه بهش��ت آب��اد با س��رعت بیش��تری اج��را ش��ود. عباس 
حاج رسولیها با بیان این مطلب اظهار داشت: شهروندان اصفهان 

دیگر تحمل دیدن زاینده رود بدون آب را ندارند...

تعدد مدیریت ها  شیشه 
عمر مدرسه چهارباغ را 

می شکند

مدرسه چهارباغ، از معدود بناهای بر جا مانده ازگذشته 
ایران زمین اس��ت که معنی تمام و کم��ال یک اصطاح 
معماری ایرانی را باز می تاباند:» مدرسه«. اینجا می شود 
اصطاح مدرس��ه را ک��ه دارای ب��ار فرهنگ��ی و علمی 
 خاصی در معماری و باس��تان شناس��ی اس��ت، آشکارا

 به چشم دید. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

4

ریزش سقف بیمارستان 
شهید بهشتی تکذیب شد3

قیمت سكه در بازار اصفهان  4
كاهش یافت

دوازدهمی��ن دوره لیگ برتر فوتبال ایران از پنجش��نبه هفته 
جاری آغاز می ش��ود و 18 تیم حاضر در این مس��ابقات برای 
بازگرداندن هیجان به فوتبال ایران، کاری س��خت و دشوار را 
در پیش رو  دارند. اما در این بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن با 
حضوری تقریبا موفق در فصل نقل و انتقاالت، تیم های خوبی 
را جهت حضور در لیگ آماده کرده ان��د و باید دید که زالتکو 
کرانچار و رسول کربکندی چه نتایجی را برای فوتبال اصفهان 

کسب می کنند.
ذوب آهن ب��ه عنوان آخری��ن تی��م ایرانی حاض��ر در فینال 
 لیگ قهرمانان آس��یا بعد از چهارس��ال، در نهای��ت با منصور 
ابراهی��م زاده خداحافظ��ی کرد ت��ا کربکندی با اس��تفاده از 
تجرب��ه زی��ادش بتوان��د ذوب آه��ن را در لی��گ دوازده��م 

ب��ه س��ر من��زل مقص��ود برس��اند. آق��ا رس��ول ه��م ب��ا 
وج��ود انتق��ادات وارد ش��ده در فص��ل نق��ل و انتق��االت، 
 س��عی ک��رد تیم��ی هماهن��گ و البت��ه تقریب��ا ارزان ت��ر

 نس��بت به س��ایر مدعیان روانه لی��گ دوازدهم کن��د. خروج 
ستاره هایی مثل ش��هاب گردان، محمدقاضی و ماهینی که با 
پول های میلیاردی راهی پرسپولیس شدند، دست ذوب آهن 
را خالی تر از قبل کرد تا این باش��گاه با سیاس��ت بازگرداندن 
بازیکنان سابقش وارد فصل نقل و انتقاالت شود. در این بین، 
 مهم تری��ن انتقادی که ب��ه مجموعه فوتب��ال ذوب آهن وارد 
می شد خرید بازیکنان مسن و باتجربه بود که همگی به خاطر 

شخصیت کربکندی راهی ذوب آهن شدند...
6

 تئاترخیابانی
 راهی برجذب مخاطب

13رشته در دانشگاه 
اصفهان تک جنسیتی شد

21 مردادآخرین فرصت 
AFC به سپاهان

 قانون جدید سربازی 
و دانشجویان ورودی 91

 بالگرد  ملی
 ساخته می شود

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

5

3

6

2

2

3

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دوشنبه  26 تیر   1391 |26  شعبان 1433 
شماره 833 / 8  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 833 , July 16  ,2012
8 Pages

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده
بان��ک کارآفری��ن در نظر دارد شش��دانگ یک واحد آپارتم��ان پالک ثبتی 
ش��ماره 31/3035،3042 واق��ع در بخ��ش 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 س��لمان فارس��ی- ده متری شمش��اد- پالک 49 طبقه دوم شرقی را 
از طری��ق مزایده واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات 
بیش��تر و اخذ ش��رایط مزایده و بازدید محل ظرف مدت 20 روز از تاریخ 
انتش��ار آگهی حاضر در س��اعات اداری به ش��عبه بانک کارآفرین به نشانی 

اصفهان- فلکه فیض- ابتدای خیابان میر مراجعه نمایند.

آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایهنوبت دوم
شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

)ثبت شده به شماره 649(
به اطالع می رساند به استناد مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی 
خاص( در مورخ 1391/4/1 و تفویض اختیار عملی ساختن افزایش سرمایه به هیأت مدیره مقرر گردید سرمایه 
ش��رکت از طریق صدور سهام جدید از مبلغ 1/000/000/000 ریال به مبلغ 2/100/000/000 ریال منقسم به 

210/000 سهم ده هزار ریالی به شرح زیر افزایش یابد:
1( سرمایه فعلی شرکت: 1/000/000/000 ریال
2( مبلغ افزایش سرمایه: 1/100/000/000 ریال

3( مبلغ سرمایه پس از افزایش: 2/100/000/000 ریال
4( ارزش اسمی هر سهم: ده هزار ریال

5( تعداد سهام عرضه شده: 110/000 سهم
6( نوع سهم: عادی

7( محل افزایش س�رمایه، افزایش س��رمایه شرکت از محل آورده نقدی تا حد مبلغ واریزی و تأمین شده 
در پایان مهلت مزبور تا سقف مبلغ 2/100/000/000 ریال انجام خواهد شد.

8( موضوع افزایش سرمایه: تقویت بنیه مالی شرکت و بهینه سازی وضعیت فعالیت.
9( به هر صاحب س��هم، در ازای هر یک از س��هم متعلقه در تاریخ 1391/4/1 تعداد 1/1 حق تقدم خرید س��هم 

جدید تعلق می گیرد.
10( س��هامدارانی که ظرف مدت هفت روز از تاریخ انتش��ار آگهی به علت تغییر آدرس یا به هر دلیل، گواهینامه 
ح��ق تق��دم خود را دریافت ننمایند، می توانند جهت دریافت گواهینامه مربوطه به آدرس دفتر مرکزی ش��رکت 
حمل و نقل س��یمان ساز اردستان )س��هامی خاص( واقع در کیلومتر 65 جاده اصفهان- اردستان جنب کارخانه 

سیمان اردستان مراجعه نمایند.
11( مهلت استفاده از حق تقدم در خرید سهام جدید، 60 روز از تاریخ انتشار این آگهی می باشد. 

12( س��هامداران محترمی که تمایل به اس��تفاده از حق تقدم خود دارند، حس��ب مورد باید براساس موارد بیان 
شده زیر اقدام نمایند:

س��هامداران می بایست مبلغ تعیین ش��ده در گواهی حق تقدم خرید سهام جدید بابت بهای سهام را به حساب 
ش��ماره 682679824 این ش��رکت نزد بانک تجارت ش��عبه ابوذر اصفهان واریز کرده و رسید بانکی مربوطه، به 
انضمام گواهی حق تقدم خرید س��هام جدید را ظرف مهلت مقرر به دفتر مرکزی ش��رکت واقع در کیلومتر 65 

جاده اصفهان اردستان جنب کارخانه سیمان اردستان تحویل و رسید دریافت نمایند.
13( براس��اس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/4/1 مقرر گردید در صورت ایجاد پاره سهم، سهام 
ناش��ی از تجمیع پاره س��هم ها با نظر هیأت مدیره به یکی از شرکاء متقاضی واگذار و خالص بهای فروش آن به 

حساب بستانکاری سهامداران ذینفع منظور گردد.
14( در صورت عدم واریز س��هامداران در مهلت مقرر به منزله انصراف انان تلقی و افزایش س��رمایه تا حد همان 

مبلغ واریزی و تأمین شده به ثبت خواهد رسید. 

هیأت مدیره شرکت حمل و نقل سیمان ساز اردستان )سهامی خاص(

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

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

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزيادداشت

اتهام جديد نتانیاهو به ايران
در پی بازداشت یک فرد لبنانی به اتهام انجام حمالت تروریستی در قبرس 
و در حالی که هنوز هیچ گونه نشانه ای علیه وی به دست نیامده، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مرتبط دانستن این فرد با 

ایران، ایران را بزرگ ترین صادر کننده تروریسم دانسته است. 

 تجمع مربیان مهدهای کودک 
مقابل مجلس

 صبح روزگذش��ته جمعی از مربیان مهدهای کودک سراسر کشور به 
علت نبود امنیت ش��غلی و اخراج از محل کار، در مقابل مجلس تجمع 
کردند. تجمع کنندگان با اعالم این که هم اکنون با اخراج از محل کار 
مشکالت اقتصادیشان تش��دید شده اس��ت، بر لزوم کمک و حمایت 
مجلس از این گروه تأکید کردند. همچنین این گروه اعالم کردند که در 
هفته آینده با شروع علنی مجلس، بار دیگر در مقابل نهاد قانونگذاری 

تجمع می کنند.

زندانیان مواد مخدر
50 درصد زندانیان کشور

 رییس قوه قضائیه گف��ت: حدود 50 درصد زندانیان کش��ور را زندانیان 
 مواد مخدر تش��کیل می دهند که بر خانواده و اجتماع تأثیرگذار است. 
آیت اهلل صادق آملی الریجانی در جلسه همایش های بین المللی دانشگاه 
شهید بهشتی تهران، افزود: مجازات زندانیان مواد مخدر هم بر زندانیان، 
هم بر اجتماع و خانواده آنان اثر گذار است و موضوع مجازات زندانیان مواد 

مخدر از نظر جامعه شناختی نیز قابل بحث است.

 احراز هويت نامزدهای انتخاباتی 
در مدت يك ساعت

 رییس سازمان ثبت احوال کش��ور گفت: با راه اندازی شبکه استعالم، 
 در انتخابات آین��ده احراز هویت نامزدها در مدت یک س��اعت صورت 
می گیرد. محم��د ناظمی اردکانی از راه اندازی ش��بکه اس��تعالم این 
س��ازمان خبر داد و افزود: تحقق این مهم به دلیل الکترونیکی ش��دن 
اسناد سجلی جمعیت کشور است. وی اظهار داش��ت: برای عملیاتی 
شدن این طرح، ظرفیت های الزم در ثبت احوال فراهم شده و در این 
راستا تاکنون 80 دستگاه با این شبکه در کشور مرتبط هستند. ناظمی 
اردکانی ادام��ه داد: اکنون با قوانینی مواجه هس��تیم که برخی از آنها 
مربوط به قبل از انقالب است و زمان زیادی از آن گذشته و باید تصحیح 

شده یا این که در این قوانین تحوالتی ایجاد شود.

حمله سايبري مساوي است 
با حمله نظامي

سردار غالمرضا جاللی، رییس س��ازمان پدافند گفت: حمله سایبری 
آمریکا به تأسیس��ات هس��ته ای ایران تبعات حمله نظامی را خواهد 
داشت. با اقدامات خوب تدافعی که در زمینه سایبری شکل گرفته است، 
توانس��ته ایم بخش زیادی از آس��یب پذیری خود را مدیریت و کنترل 
کنیم. وی افزود: آمریکا مدعی بود که توانسته است یک سال تا 18 ماه، 
برنامه توسعه هس��ته ای ایران را به تعویق اندازد، اما شاهد هستیم که 
 هیچ گونه توفیقی در این زمینه نداشته و برنامه ها را مدیریت کرده ایم.

وی اظهار داشت: فرماندهی سایبری آمریکا استراتژی حمله را بر عهده 
گرفته، ولی تالش می کند خود را قربانی نشان دهد؛ در صورتی که خود 

آنها مهاجم و تهدیدگر هستند.

ريیس ستاد  انتخاباتی
 مؤتلفه مشخص شد

حزب مؤتلفه اسالمی که پیش از این اعالم کرده بود نامزد مستقل در 
انتخابات آتی ریاست جمهوری معرفی خواهد کرد، اقدام به راه اندازی 
ستاد انتخاباتی کرد. بر اس��اس این گزارش، با تصمیم اعضای شورای 
مرکزی حزب مؤتلفه، اس��داهلل بادامچیان، رییس ستاد انتخاباتی این 
حزب شده اس��ت. برخی از اعضای ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه نیز 

عضو این ستاد هستند.

 ريیس جديد ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز

رییس جمهور در حکمي فداحس��ین مالکي را به عنوان رییس ستاد 
مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز منص��وب کرد. در حکم ریی��س جمهور به 
مالکی آمده است: انتظار مي رود که آن ستاد با بهره گیري از همفکري 
و همکاري مجموعه هاي مسئول مرتبط و نیز صاحبان علم و تجربه در 
جهت دستیابي به نتایج مطلوب مساعي الزم را به عمل آورید. بدیهي 
است همه دستگاه هاي اجرایي در جهت مبارزه با قاچاقچیان کاال و ارز 

موظف به هماهنگي با آن ستاد هستند.

ایران و عربس��تان به عنوان دو بازیگر مه��م منطقه خلیج فارس و 
خاورمیانه هستند و از پتانس��یل های باالیی برای تأثیرگذاری بر 
تحوالت منطقه ای و همچنین امنیت و منافع یکدیگر برخوردارند. 
 بر این اس��اس، ش��کی وجود ندارد ک��ه رویکرد هر ک��دام از این 
 دو کش��ور و نوع روابط آنه��ا می تواند هم به نوع��ی روند تحوالت 
منطق��ه ای را متأثر کند و هم ب��ر منافع امنی��ت و منافع ملی هر 
دو کشور تأثیرگذار باشد. در ش��رایط کلی در مورد روابط ایران و 
عربستان سعودی، هر اندازه که بتوانند روابط نزدیک تری را باهم 
داشته باش��ند، این مس��أله می تواند منافعی را برای هر دو کشور 
در پی داش��ته باش��د، اما به هر میزانی که روابط آنها تیره شده و 
تعارضات میان آنه��ا افزایش پیدا کند، بالتبع برای هر دو کش��ور 
زیان بارتر خواهد بود. در چند دهه گذشته ایران تالش هایی را برای 
توسعه روابط خود با عربستان س��عودی آغاز کرده و در دوره های 
پیشین نیز شاهد پیش��رفت در روابط میان دو کش��ور بودیم و به 
عبارت دیگر تنش زدایی و بهبود رواب��ط را دیدیم، اما در یک دهه 
گذش��ته بار دیگر روابط بین ایران و عربس��تان تیره شده و اکنون 
تنش جدی در روابط آنها به وجود آمده است. سطح همکاری های 
ایران و عربس��تان در منطقه بس��یار پایین آمده و حت��ی نوعی از 
روابط و رویکردها بین دو کشور ش��کل گرفته که امنیت ملی آنها 
نیز تهدید شده است. در این خصوص، به نظر می رسد هم مسائل 
 منطقه ای و بین المللی تأثیر گذار است و هم گسترش بی اعتمادی و 

س��وء تفاهم در س��طح روابط دو جانبه باعث گس��ترش تنش ها 
شده اس��ت. تعارضات منطقه ای میان دو کش��ور بسیار گسترش 
 پیدا کرده و به مرحله پیچیده  و خطرناکی رس��یده، به گونه ای که 
می توان عنوان کرد که در بسیاری از حوزه ها منافع و اهداف ایران 
و عربستان در مقابل هم قرار گرفته است. در سطح بین المللی نیز 
شاهد هس��تیم که تعارضات و اختالف ایران با غرب بسیار توسعه 
پیدا کرده و با توجه به این که سیاس��ت های منطقه ای عربستان 
سعودی و نوع روابط آنها با کشوری همچون ایران تا اندازه ای تحت 
تأثیر بازیگران بین المللی و به خصوص قدرت های غربی  اس��ت، 
این مسأله نیز به نوبه خود تأثیرات منفی بر روابط ایران و عربستان 

سعودی داشته است.
 در این ش��رایط ایران کوش��ش می کند تا تنش ها را کاهش دهد 
که س��خنان علی الریجانی، رییس مجلس و دیگر مقامات ایرانی 
نیز نشان دهنده آن اس��ت که ایران عالقه ندارد تا این تنش ها در 
روابط دو کش��ور بیش از این افزایش یابد. این مس��أله به دلیل آن 
است که عربس��تان بازیگر مهمی در منطقه است و ابزارهای مهم 
مالی و سیاس��ی دارد و با گروه ها و کش��ورهای مهمی در س��طح 
منطقه و بین الملل در ارتباط است که می تواند سیاست های خود 
را به نحوی تنظیم کند که برای ای��ران چالش هایی به وجود آورد. 
بر همین اساس اس��ت که کاهش تنش ها همواره مدنظر مقامات 
ایرانی بوده، اما به نظر می رسد که عربستان سعودی در وضعیتی 

نیست که به دنبال کاهش این تنش ها باشد و به نوعی افزایش این 
تعارض ها را در دستور کار خود قرار داده است. این مسأله به نوعی 
یکی از محورهای اصلی سیاس��ت های منطقه ای کشور عربستان 
است. البته سعودی ها نیز خطوط قرمزی را در گسترش تنش ها با 
 ایران مد نظر دارند، به نوعی که به شکل گیری رفتارهای غیرقابل 
پیش بینی از سوی ایران منجر نشود. در نتیجه، در آینده نزدیک 
شاهد تداوم تعارض و تنش میان ایران و عربستان سعودی خواهیم 
بود و به نظر نمی رسد که در شرایط فعلی تغییر جدی در این زمینه 

وجود داشته باشد.

ايران، عربستان، غرب
یکی از مؤلفه های مهم در روابط ایران و عربس��تان س��عودی، نوع 
روابط ایران و غرب اس��ت؛ چراکه بخش مهمی از سیاس��ت های 
منطقه ای عربستان همخوانی جدی با سیاست های غرب در منطقه 
دارد و به خصوص آمریکا و عربستان در بسیاری از مسائل و تحوالت 
منطقه ای سعی دارند تا رویکردهای مشترک یا نزدیکی را اتخاذ 
کنند. به ویژه مس��ائل مهار ایران و مقابله با سیاس��ت ها و منافع 
آن در منطقه، از مواردی اس��ت که غرب و عربس��تان سعودی در 
خصوص آن اشتراک نظر اساسی دارند. بر همین اساس، در دورانی 
که ایران با غرب تنش کمتری با هم داشتند و سطح روابط خود را 
گسترش داده بودند، نوع روابط ایران و عربستان هم بهتر بوده، اما 
در دورانی که سطح تنش در روابط ایران و غرب افزایش پیدا کرده، 
در رویکرد عربستان س��عودی هم تأثیرداشته است. صحبت های 
مقامات ایرانی مانند رییس مجلس که در راستای کاهش تنش ها 
تلقی می ش��ود و تالش هایی از این س��نخ، با توجه ب��ه تعارضات 
 جدی که میان ایران و عربستان در س��طح منطقه ای وجود دارد، 
نمی تواند به نتیجه مهمی برسد؛ چرا که با توجه به نوع روابط کنونی 
ایران و عربستان و رویکردهای منفی دولت سعودی در قبال ایران 
و تعارضات موجود، این گونه تالش ها نه از سوی ایران گسترده و 
عمیق است و نه از سوی سعودی ها این بحث جدی گرفته می شود، 
مگر آن که دو کشور به صورت اساسی به فکر کاهش جدی تنش ها 
و تعارضات موجود باشند و در این راستا اقدامات عملی و توافقات 
عمده داشته باشند. در حال حاضر تعارضات منطقه ای مهمی میان 
منافع و اهداف دو کشور در حوزه هایی همچون بحرین، سوریه و 
عراق وجود دارد که کاهش تنش ها به صورت اساسی مستلزم این 
است که دو کشور در این حوزه ها به توافقی برسند، ولی احتمال 
رسیدن به این گونه توافقات حداقل در شرایط رقابت های کنونی 

منطقه ای بسیار ضعیف است

رابطه با عربستان با حرف احیا نمی شود

تهران - ریاض و تشدید تنش های ریشه دار

 بالگرد  ملی
 ساخته می شود 

سفر به امارات،صالحي 
رابه مجلس مي کشاند 

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با تأکید بر آمادگی 
هوانیروز برای ورود به عرصه نبرد ناهمتراز، اعالم کرد: بالگرد ملی تا سال 
آینده ساخته می شود. امیر س��رتیپ احمدرضا پوردستان اظهار داشت: 
بالگردهای ارتش به سامانه هایی مجهز شده اند که بتوانند در فضای نبرد 
ناهمتراز رقابت کنند. فرمانده نیروی زمینی ارتش تصریح کرد: ما برای 
ورود به عرصه نبرد ناهمتراز، قابلیت بالگرده��ای ارتش را ارتقا داده و به 
تکنیک ها و تاکتیک ها توجه کرده ایم. وی با بیان این که یگان هوانیروز 
ارتش از چاالکی و قدرت زیادی برخوردار است، گفت: با کمک گرفتن از 
کارشناسان و متخصصان صنایع هوایی کشور، تالش کرده ایم که سطح 

آمادگی هوانیروز را در سطح قابل قبولی نگاه داریم.

نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: این کمیسیون 
با دعوت از صالحی، دالیل س��فر وی به امارات را مورد بررسی قرار می دهد. 
منصور حقیقت پور، نماینده س��رعین، نمین و اردبیل در مجلس ش��ورای 
اسالمی با اشاره به اولویت های کمیس��یون امنیت ملی در مجلس در هفته 
آتی افزود:  بررس��ی وضعیت سوریه و بررس��ی آخرین وضعیت عربستان از 
اولویت های کمیسیون امنیت ملی در هفته آتی است. وی در ادامه با اشاره 
به سفر صالحی به امارات بیان داشت: یکی از موضوعاتی که کمیسیون آن 
را مورد بررسی قرار می دهد، سفر غیرمنتظره صالحی به امارات است. نایب 
رییس کمیسیون امنیت ملی در ادامه تصریح کرد: صالحی باید ضمن حضور 

در کمیسیون، درباره دالیل سفر خود به امارات توضیحاتی را ارایه کند.

 تصمیم بستن تنگه هرمز 
به عهده فرمانده کل قواست 

سردار سرلشکر سید حسن فیروز آبادی، رییس کل ستاد 
نیروهای مس��لح در حاش��یه هجدهمین همایش ساالنه 
فرماندهان نیروی دریایی س��پاه در جم��ع خبرنگاران در 
خصوص ورود ناو هواپیماب��ر آمریکا به خلیج فارس گفت: 
قضیه حضور و نقش آمریکا در منطقه مسأله تأمین منافع 

ابرسرمایه  داری و آمریکا و صهیونیسم در منطقه است.
وی افزود: ام��ا طبق آنچ��ه فرمانده��ان آمریکایی اعالم 
کردند، این تحرکات ناو هواپیمابر جرج واش��نگتن، برای 
پش��تیبانی از جنگ افغانس��تان و مقابله با دزدان دریایی 
اس��ت. فیروزآبادی در ادامه در خصوص اظهارات غربی ها 
 مبنی بر نیروهای جدید اظهار داش��ت: در مورد وس��ایل 
جم��ع آوری مین ک��ه مدت��ی صحب��ت آن را می کنند و 
می گویند به منطق��ه می آوریم، مربوط به این اس��ت که 
می  خواهند ب��ه اعراب منطقه اطمینان دهند مس��یرهای 
صادرات و کش��تیرانی را باز نگه می دارن��د. آنها هر روز به 
یک روش از کش��ورهای عربی  نفت خیز ب��اج می  گیرند؛ 
یک روز با مس��تقر کردن رژیم صهیونیس��تی، یک روز با 
 تجهیز صدام و یک روز به بهانه موشک های ایران و استقرار 
سامانه های ضد موش��ک که یکی از سران عربی می گفت 
ما اصال نمی دانیم این موشک را آورده اند یا نه که اجاره اش 
را از ما می گیرند و حاال هم نوبت دس��تگاه های مین روب 

هوایی،  دریایی و زیر سطحی شده است.
رییس کل ستاد نیروهای مسلح در پاسخ به سؤالی مبنی بر 
این که غربی ها اعالم کرده اند ایران توان بستن تنگه هرمز 
را ندارد، گفت: آنها برای دلخوشی خودشان می گویند که 
ما بلوف می زنیم که البته ما هم بنا نداریم که تنگه هرمز را 
ببندیم، ولی طرح بستن آن را داریم که طرحی هوشمندانه 
و معقوالنه است. فیروزآبادی در پایان تصریح کرد: نیروهای 
مس��لح برای هر موضوعی طرح خود را دارند، ولی تصمیم 
اجرای بستن تنگه هرمز به عهده فرمانده معظم کل قواست 

و شورای عالی امنیت ملی به ایشان مشورت می دهند.

با به پایان رس��یدن عمر مجلس هشتم، در نهایت از مجموع 
22 نماینده عضو کمیسیون انرژی تنها هفت نماینده موفق به 
کسب رأی اعتماد مردم برای حضور در نهمین دوره مجلس 
ش��ورای اس��المی ش��دند. با این وجود، اکثر قریب به اتفاق 
نمایندگان بدون کرسی مانده عضو کمیسیون انرژی مجلس 
هش��تم، صنعت نفت را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب 
کردند، به طوری که در هفته های اخیر برخی از معاونان وزیر 
نفت با صدور احکام انتصاب، برخی از اعضای سابق کمیسیون 
انرژی مجلس را به عنوان مشاور جدید خود منصوب کردند. 
سیدعلی ادیانی راد نماینده سابق مردم مردم قائم شهر، حسن 
شعبانپور نماینده سابق مردم مرودشت و ارسنجان، عبداهلل 
کعبی نماینده سابق مردم آبادان، اس��داهلل قره خانی و عماد 
حس��ینی ازجمله نمایندگانی هس��تند که بعد از عضویت 
در کمیسیون انرژی مجلس هش��تم، به دعوت نفتی ها  در 
 وزارت نفت و زیرمجموعه های آن به عنوان مشاور یا معاون 
مشغول به کار شدند. گفته می ش��ود برخی از معاونان وزیر 
و مدیران ارش��د وزارتخانه های نفت و نیرو به زودی با صدور 
احکامی تعداد دیگری از نمایندگان س��ابق مجلس هش��تم 
را در صنعت نف��ت و نیرو صاحب مس��ئولیت جدید اجرایی 

خواهند کرد.

حجت االسالم و المس��لمین حیدر مصلحی تالش برای 
اعتبارزدایی از رهبر معظم انقالب را از جمله بخش های 
تهاجم دش��منان علیه ایران و اس��الم دانس��ت و اظهار 
کرد: س��رویس های اطالعاتی صهیونیس��تی و غربی در 
جلسات بررس��ی شکس��ت خود در فتنه، این مسأله را 
دریافته اند که با حضور ولی فقی��ه، هیچ ناآرامی خاصی 
در ایران ب��ه وجود نخواه��د آمد، بنابراین پ��روژه ای دو 
وجهی را برای اعتبارزدای��ی از رهبری طراحی کرده اند. 
وی ادامه داد: متأس��فانه برخی افراد در داخل کش��ور با 
راهبردهای دشمنان در این خصوص همراهی می کنند 
و نگاه به برخ��ی همراهان فتنه در ماه های اخیر نش��ان 
می دهد که ای��ن افراد هنوز به برخ��ی الیه های فتنه که 
مورد تأکید رهبری بود نرس��یده اند. وزیر اطالعات یکی 
از ضعف های مسئوالن را عدم ترسیم موفقیت های نظام 
برای مردم دانست و گفت: از جمله اقداماتی که گروه های 
اخیراً دس��تگیر ش��ده قرار بود انجام دهند، ترور برخی 
افراد به وسیله نقش��ه های دقیق بود و این اشخاص نیز 
از میان افراد موفق در علوم مختلف انتخاب می ش��وند، 
اما اقدامات اطالعاتی س��بب جابه جایی اشخاص و عدم 

توفیق دشمنان شد.

مجتبی امانی، رییس دفتر حفاظت از منافع ایران در قاهره 
گفت: احمدی نژاد در س��فر به کش��ور آفریقای��ی اتیوپی با 
مرس��ی دیدار می کند. ش��هر آدیس آ بابا، پایتخت اتیوپی 
میزبان نشست سران کش��ورهای عضو اتحادیه آفریقاست. 
به همین منظور محمد مرس��ی، رییس جمهور جدید مصر 
راهی اتیوپی می شود. هرساله از ایران نیز برای حضور در این 
نشست دعوت می شود که در برخی سال ها، ایران در سطح 
 رییس جمهور شرکت کرده است. امانی افزود: روزهای کمی 
گذش��ته اند و ما منتظر دیدار احمدی نژاد و مرسی هستیم 
تا درباره روابط دوجانب��ه و منطقه ای گفتگو کنند. در مصر 
تبلیغات مغرضانه برای تخریب چهره ایران انجام می شود، 
اما در ایران تبلیغات علیه مصر دیده نمی شود. امانی با اعالم 
تمایل ایران برای افزایش همکاری ها با مصر در آینده گفت: 
احمدی نژاد چند روز پیش از این، تماسی تلفنی را با مرسی 
برقرار کرد تا معرفی وی را ب��ه عنوان رییس جمهور جدید، 
تبریک بگوید. در این تماس تلفنی، گفتگوی دوس��تانه ای 
 میان دو طرف انجام ش��د. حاف��ظ منافع ای��ران ادامه داد: 
احمدی نژاد به طور ش��فاهی از مرس��ی دعوت کرده تا در 
نشس��ت س��ران جنبش عدم تعهد در تهران حض��ور یابد. 

همچنین از تمامی مسئوالن نیز دعوت شده است.

جانشین اداره منابع انسانی س��تاد کل نیروهای مسلح 
از اج��رای قانون جدی��د خدمت وظیف��ه عمومی برای 
دانشجویان ورودی س��ال 91 خبر داد. س��ردار موسی 
کمالی گفت: کلیه دانشجویانی که تا پایان سال90 وارد 
دانشگاه شده اند، ش��امل مقررات قدیم خدمت وظیفه 
عمومی می شوند. جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل 
نیروهای مسلح اظهار داشت: کسانی که تا پایان سال90 
وارد دانشگاه شده اند با قانون قبلی با آنها برخورد خواهد 
 ش��د، اما افرادی که از مهرماه س��ال91 وارد دانش��گاه 
می ش��وند، وضعیت نظام وظیفه آنها بر اس��اس قانون 
جدید برنامه ریزی خواهد شد. وی ادامه داد: برای مثال 
 در قانون قبلی دانش��جوی مش��مول کارشناسی ارشد 
هشت س��ال فرصت تحصیل داشت که پس از این مدت 
موظف به معرفی خود به نظام وظیفه بود، ولی در قانون 
جدید این مدت به شش سال کاهش یافت.کمالی گفت: 
قانون جدید از مهرماه 91 برای دانشجویان ورودی جدید 
به مرحله عم��ل در خواهد آمد و کس��انی که هم اکنون 
در حال تحصیل هس��تند، نگران قان��ون جدید خدمت 
وظیفه عمومی نباش��ند؛ چرا که قانون قبل��ی برای آنها 

اجرا می شود.

اطالعات سیاست خارجی انرژی  نظام سربازی

مهاجرت  نمايندگان سابق 
مجلس به صنعت نفت

خنثی سازی طرح ترور 
برخی چهره های علمی 

 احمدی نژاد و مرسی
  با هم  ديدار می کنند 

 قانون جديد سربازی 
و دانشجويان ورودی 91 

اخبار کوتاه 

خبرويژه 

در حال فتح خیمه معاويه هستیم 
نماينده ولي فقيه در سپاه

حجت االسالم علي سعیدي

در ش��رایط حس��اس و دقیقه 90 به س��ر می بریم. ما در آستانه فتح 
خیمه معاویه هس��تیم. مردم باید بیش از گذش��ته صبر و استقامت 
داشته باشند و ما باید آستانه صبر مردم را باال ببریم. ایستادگي رهبر 
معظم انقالب در برابر مس��تکبران و قلدران، به پشتوانه مردم ایران 
اسالمي است. دشمنان از توطئه دست بر نمي دارند، مگر این که شما 
از مرامتان دست بردارید. درس گرفتن از تاریخ موجب شده که مردم 
ایران پشت سر سیدعلي خامنه اي بایستند تا وي مظلوم نباشد و حق 
بماند. اگر زماني آمریکا دور تا 
دور ایران اسالمي را محاصره و 
شعب ابیطالب ایجاد کرد، باید 
مردم در سختي ها و امتحانات 
دوام آورده و ایستادگي کنند 
تا بتوانند ش��رایط ظهور امام 
زمان)عج( را فراهم کنند. اگر 
ملتي انقالب و شعارهایش را 

شناخت، دوام مي آورد.
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خودسوزی یک جوان صهیونیست

ساکنان سرزمین رژیم صهیونیستی در نخستین سالروز اعتراضات در مناطق فلسطین اشغالی در تل آویو، 
تظاهرات برپا کردند. معترضان با سر دادن شعار، خواستار برقراری عدالت اجتماعی شدند. در جریان این 

تظاهرات یک جوان صهیونیست پس از قرائت نامه ای در جمع معترضان، خود را به آتش کشید.
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 انعقاد قرارداد اولیا با مدیر 
برای پرداخت شهریه الزامی است

میرمهدی، کارشناس مس��ئول مدارس غیردولتی و آموزشگاه های 
علمی آزاد اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: خانواده ها 
باید برای پرداخت ش��هریه به حساب مدرس��ه با مدیر قرارداد امضا 

کنند.
وی با اشاره به این که شهریه باید به حساب مدرسه واریز شود، افزود: 
خانواده ها باید مبلغ شهریه را به حساب مدرسه واریز و فیش آن را به 
مدرسه تحویل دهند و از پرداخت شهریه به صورت دستی خودداری 
کنند. میرمهدی در ارتباط با هزینه  برنامه های فوق برنامه در مدارس 
غیر دولتی نیز خاطرنشان کرد: هزینه برنامه ها بر اساس افزایش نرخ 

شهریه افزایش می یابد.

100 نمازخانه در مدارس استان 
ساخته می شود

فرزاد زیویار، سرپرست معاونت عمرانی استانداری اصفهان از ساخت 
11۰ نمازخانه در مدارس استان تا آخر سال خبر داد و گفت: وظیفه 
کلیه دس��تگاه های اجرایی ذی ربط، مش��ارکت با مردم در راستای 
تجهیز کلیه مدارس و اماکن عمومی است. زیویار راه اندازی مجمع 
خیرین نمازخانه س��از را با حضور تمامی خیرین و مردم همیشه در 
صحنه اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین مصوبات ستاد اقامه نماز 

عنوان کرد.

14 مورد مشکوک به تب کریمه کنگو 
در اصفهان  مشاهده شد

مدیر گروه مبارزه با بیماری های معاونت بهداش��ت استان اصفهان 
گفت: 14 مورد مشکوک به تب کریمه کنگو در اصفهان گزارش شده 
که از این تعداد تنها یک نفر مبتال شده بود. رضا فدایی اظهار کرد: از 
تمام این افراد آزمایش و تست گرفته شد که جواب تست 13 نفر آنها 

منفی بود و هیچ عالمتی از بیماری در آنها مشاهده نشد.

 18 هزار مددجوی بهزیستی اصفهان 
در انتظار خانه دار شدن

معاون امور مشارکت های مردمی، اش��تغال و مؤسسات غیر دولتی 
 اداره کل بهزیس��تی اس��تان اصفه��ان از در نوب��ت ب��ودن بیش از 
1۸ هزار مددجوی فاقد مسکن بهزیستی در استان اصفهان خبر داد 
و گفت: مقرر شده است در سال جاری سه هزار و 4۰۰ واحد مسکونی 
برای مددجویان اصفهانی تأمین ش��ود. علی اصغر شاهزیدی اظهار 
داشت: حوزه مشارکت های مردمی، اشتغال و مؤسسات غیردولتی 
بهزیستی خدمات اساسی، اثرگذار و پایداری را به جامعه هدف خود 

ارایه می کند.
اظهار نظر مقامات ارشد در پی شایعات اخیر؛

تا آخر در اصفهان می مانم 
بعد از اظهار نظرهای اخیر در مورد رفتن مقامات ارش��د استانداری، 
از استاندار گرفته تا معاون سیاس��ی  امنیتی وی، باالخره مسئوالن 

سکوت را شکستند و اظهار نظر صریح کردند.
اس��تاندار اصفهان در گفتگو با ایمنا درباره این که شایعات از برخی 
گفته ها ناشی می ش��ود، اظهار داش��ت: من سال گذش��ته تمایل 
بازگش��ت به دانش��گاه و ادامه خدمت در این محیط را داشتم، ولی 
از س��وی رییس جمهور و مقامات باالدست بر ماندن من در اصفهان 

تأکید شد.
وی تصریح ک��رد: اگر به من ابالغ ش��ود ک��ه تا ف��ردا مأموریتم در 
 اصفهان به اتمام می رس��د، تا آن زمان خود را مس��ئول مشکالت و 
دغدغه های اس��تان می دانم. ذاکر اصفهانی همچنین تأکید کرد: 
حتی اگر از اصفهان بروم، پیگیر موضوع انتقال آب از خلیج فارس به 
 فالت مرکزی ایران هستم؛ چرا که این پروژه در مدت 1۵ سال طول 

می کشد.

رفتنم شایعه است 
محمد مهدی اسماعیلی، معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان نیز 
در خصوص رفتنش به همدان گفت: در همدان تغییراتی مطرح است 
و طبیعی اس��ت که تعدادی از نخبگان گمانه زنی هایی در خصوص 

جایگزینی ها در همدان مطرح کنند.
اس��ماعیلی در خصوص تمایلش به ماندن یا رفتن، اظهار داش��ت: 
طی مذاکراتی، قرار ش��ده تا روز آخر در کنار استاندار بمانم و رفتن، 
اولویت کاری نیس��ت. وی تأکید کرد: رفتن از شهر اصفهان تصمیم 
 من نیست، مگر این که دستوری از مقامات باالتر ابالغ شود. معاون 
سیاس��ی امنیتی استاندار اصفهان خاطرنش��ان کرد: موضوع رفتنم 

شایعه است و من هم شنونده این شایعات هستم.

رییس بیمارستان شهید بهشتی اصفهان:

 ریزش سقف بیمارستان 
شهید بهشتی تکذیب شد

عصر روزش��نبه  در بس��یاری از 
گروه 
شهر 

خبرگزاری های اس��تان اصفهان 
 خب��ری مبنی ب��ر ف��رو ریختن 
س��قف بخش نوزادان  
ش��هید  بیمارس��تان 
بهش��تی درج ش��د که 
همه را نگران کرد و این 
خبر به سرعت به گوش 
مسئوالن علوم پزشکی 
اصفهان رسید و همگی 
آنها به س��رعت خود را 
به این بیمارستان رس��اندند. خبرنگار زاینده رود در پی 
صحت و سقم این خبر در گفتگو با رییس این بیمارستان، 
جزییات ماجرا را جویا شد که دکتر زهرا شهشهان اظهار 
داشت: رسانه ها به صورت ش��تابزده این خبر را منعکس 
کردند، در حالی که یک اتفاق ساده بوده و ربطی به اتاقی 
که نوزادان در آن نگهداری می ش��دند نداشت. وی ادامه 
 داد: در روی س��قف این بخ��ش از بیمارس��تان عملیات 
قیر و گونی صورت می گرفت که به دلیل س��نگین بودن 
وزن 1۵۰ تنی آن، کمی تایل های س��قف جابه جا شد و 
چند تکه از این تایل ها که در ایستگاه پرستاری این بخش 
ب��ود، ریخته ک��ه در آن زمان هی��چ فردی در ایس��تگاه 
پرستاری حضور نداشت. رییس بیمارستان شهید بهشتی 
اصفهان از رس��انه هایی که این خبر را درج کردند، گالیه 
کرد و گفت: اگر برای نوزاد یا مادر اتفاقی بیفتد، که سر من 
باالی دار اس��ت. سعید بهش��تیان نژاد، مس��ئول روابط 
عمومی دانش��گاه علوم پزش��کی نیز در این ب��اره گفت: 
کارگران در بخش پش��ت بام این بیمارس��تان مش��غول 
ایزوگام سقف این بیمارستان بودند که بخشی از سقف در 
قسمت استیشن پرس��تاری ریزش کرد که پس از انتشار 
این خبر، تمام مس��ئوالن بهداش��ت و درمان اس��تان به 
بیمارس��تان مراجعه کردن��د و خوش��بختانه این حادثه 
هیچ گونه خسارت جانی نداشت.وی در پاسخ به این سؤال 
که گویا از ورود همراهان م��ادران و نوزادان به این بخش 
جلوگیری به عم��ل آمده، بیان داش��ت: تنها به س��بب 
پیشگیری از برخی حوادث احتمالی، از تردد در این بخش 
جلوگیری شد و بخش اطفال این بیمارستان همچنان به 

فعالیت خود ادامه می دهد.

طاقت مردم  اصفهان 
به سر رسیده

تعدد مدیریت ها  شیشه عمر مدرسه چهارباغ را می شکند

ماه رمضان با برنامه های 
شهرداری  اصفهان 

رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با تأکید بر این که طاقت مردم 
این کالن شهر به سر رسیده اس��ت، گفت: برای زنده شدن دوباره نصف 
 جهان نیاز است تا پروژه بهشت آباد با سرعت بیشتری اجرا شود. عباس 
حاج رسولیها با بیان این مطلب اظهار داش��ت: شهروندان اصفهان دیگر 
 تحمل دیدن زاینده رود بدون آب را ندارند و نیاز است تا هر چه سریع تر

آب در این رودخانه جاری ش��ود. وی ب��ا تأکید بر این ک��ه آب هنوز در 
 این کالنشهر جیره بندی نشده، تصریح کرد: ش��هروندان باید بیشتر به 
صرفه جویی توجه کنند تا بحران آب برطرف شود. رییس شورای اسالمی 
 ش��هر اصفهان اذعان داش��ت: الزم اس��ت گزارشاتی از پیش��رفت پروژه 

بهشت آباد داده شود تا مردم نیز از روند اجرای آن اطالع یابند.

مدرسه چهارباغ، از معدود بناهای بر جا 
راضیه 
مانده از گذش��ته ایران زمین است که دادخواه  

معنی تم��ام و کم��ال ی��ک اصطالح 
معماری ایران��ی را باز می تاباند:» مدرس��ه«. اینجا می ش��ود 
اصطالح مدرس��ه را که دارای بار فرهنگی و علمی خاصی در 
معماری و باس��تان شناسی اس��ت، آشکارا به چش��م دید. در 
سراسر این مدرس��ه هنرهای بدیعی از کاش��ی کاری، مانند 
کاش��ی هفت رنگ، معرق، گره چینی، پیلی و معقلی، س��بب 
می شود آدمی بی اختیار گرداگرد خود بچرخد و محو در این 

شاهکار عهد صفوی شود.
اما همواره بی مهری هایی به این بنای تاریخ شده که از جمله 
آن می توان به عدم رس��یدگی و توجه به مرمت به موقع گنبد 
 آن اش��اره کرد که س��ال گذش��ته بخشی از کاش��ی های آن

 فرو ریخت.

باالخره مترو کار دست مدرسه چهارباغ می دهد
محسن نکویی، کارشناس ارش��د مرمت درباره علل ریزش در 
کاشی های گنبد این مدرسه و نشست در حجره ها گفت: علل 
مختلفی چون اس��تفاده از بلندگوها در این مجموعه تاریخی، 
پرواز چرخ بال از روی بناهای تاریخی اصفهان، عبور اتوبوس های 
ش��رکت واحد از مجاور این بنا و سایر وس��ایل نقلیه سنگین از 
اطراف آن سبب لرزش در بنا و ریزش کاشی های گنبد این اثر 
تاریخی می شود. وی افزود: از سوی دیگر حجره های طبقه پایین 
مدرسه چهارباغ نیز به دلیل عبور مترو از اطراف آن نشست کرده 
که به خوبی در س��قف حجره ها آثار این نشست نمایان است و 

سرانجام مترو کار دست مدرسه چهارباغ می دهد.

آیا تخریب حجره های مدرسه صحت دارد؟
 در تیرماه س��ال گذش��ته و دقیقاً در همین ایام بود که دیوار 

س��ه حجره از مجموع حجره های موجود در مدرسه تاریخی 
چهارباغ تخریب ش��د و ای��ن موضوع مورد انتقاد بس��یاری از 
کارشناس��ان و عالقه مندان میراث فرهنگی ق��رار گرفت که 
خوشبختانه اقدام به موقع اصحاب رسانه از این سبک برخورد با 
آثار تاریخی، در نهایت سبب شد تا این تخریب ها متوقف شود.

اکنون نیز اخباری مبنی بر تخریب ش��ش حجره دیگر از این 
مدرسه با شماره های 37، 4۵، 46، 47، 4۸ و 49  مطرح شده و 
افرادی که این کار را انجام می دهند، دلیل آن را برداشتن دیوار 
میان حجره ها و صندوق خانه و بزرگ تر شدن اتاق ها می دانند.

تأیید نمی کنم 
درباره این موضوع با یکی از متولیان این مدرس��ه یعنی اداره 
اوقاف تم��اس گرفتیم که حجت االس��الم رض��ا صادقی بیان 
داشت: تخریب دیوار های حجره های مدرسه چهار باغ اصفهان 
را تأیید نمی کنم. سرپرس��ت اوقاف و امور خیریه شهرستان 
اصفهان تأکید کرد: مدرس��ه چهارباغ اصفهان یکی از بنا های 
تاریخی مربوط به دوران صفویه اس��ت و تمام دس��تگاه های 

اجرایی استان باید در حفظ این بنای تاریخی تالش کنند.

موضوع را از دفتر فنی پیگیری کنید
همچنین جانش��ین مدیر مدرس��ه علمیه امام صادق)ع( نیز 
در این خصوص گفت: هیچ صندوق خان��ه ای را از حجره های 
مدرس��ه چهارباغ برنداش��ته ایم. حجت االس��الم عبدالرسول 
محمدی ادامه داد: باید برای پیگیری موضوع، این مسأله را از 

طریق دفتر فنی دنبال کنید.

قصد الحاق فض�ای پرت ب�ه یک�ی از حجره ها را 
داشتند

در همین ارتباط سرپرس��ت س��ازمان میراث فرهنگی استان 
اصفهان در مورد تخریب بخشی از حجره های مدرسه چهارباغ 

و حذف دیوار می��ان حجره ها و صندوق خانه گفت: من س��ه 
 هفته پیش به این مدرسه سر زدم و بحث بود که این حجره ها 
یک کالس کوچک اس��ت و آنها از ما اجازه خواس��تند تا یک 
فضای پرت را که به سمت بازار هنر است به یکی از این حجره ها 
ملحق کنند. محس��ن مصلحی تصریح کرد: البته قرار بود این 
الحاق بدون هیچ آسیبی به مدرسه باشد و در واقع اجرای آن 
تهدیدی برای مدرسه به دنبال نداش��ته باشد. وی گفت: من 
مجدد به این مدرسه سر می زنم و از حجره ها بازدید می کنم و 

رسانه ها را در جریان قرار می دهم.

گنبد چهارباغ را اصولی مرمت می کنیم
سرپرست س��ازمان میراث فرهنگی اس��تان اصفهان در مورد 
تراشیدن بخش زیادی از کاش��ی های گنبد مدرسه چهارباغ 
نیز بیان داش��ت: نباید به گنبد مدرسه از پایین نگاه کرد؛ چرا 
که وقتی به پای گنبد می رویم، مشکالت آن نمایان می شود و 
ما به دلیل مشکالت زیادی که این گنبد داشت، در نظر داریم 
مرمتی اصولی بر روی آن انجام دهیم، حتی اگر یک سال طول 
بکشد، اما این موضوع بهتر از آن است که همواره درگیر مرمت 

بخشی از کاشی های این گنبد باشیم.
وی افزود: عالوه بر آن گچ های س��قف ایوان های بیرونی این 
مدرسه به دلیل بی توجهی ریخته و نم و رطوبت در بخشی از 
آجرهای دیوارها به چشم می خورد که این نم در بخش هایی 
باعث ش��ده به صورت کلی خش��ت و آجرهای عصر صفوی از 
بنا حذف و بدون جایگزی��ن باقی بماند. مصلح��ی ادامه داد: 
همچنین انبوهی از آجرنماهای نس��ل جدید در وسط حیاط 
مدرسه چهارباغ انباشته شده که روشن نیست این آجرها قرار 

است در کدام نقطه از مدرسه مورد استفاده قرار گیرد.
امید است با این اوصاف اتفاقی برای این بنای تاریخی بی نظیر 
نیفتاده باش��د و در روزهای آینده خبرهای بدی در مورد این 

میراث ملی نشنویم.

 معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان با اش��اره ب��ه برنامه های 
 در نظر گرفته ش��ده برای ماه مب��ارک رمضان، گف��ت: ۲۵ محفل قرآنی 
تحت عنوان »شب های آس��مانی« در این ماه آذین بخش محالت شهر 
خواهند بود. حبیب اهلل تحویل پور به تقارن م��اه مبارک رمضان و فصل 
تابستان اش��اره کرد و افزود: برگزاری محافل ش��بی با قرآن و برگزاری 
مس��ابقات جام موالی عرش��یان در 14محله در رش��ته ه��ای والیبال، 
بسکتبال، هندبال و کاراته از جمله برنامه های شهرداری در ماه مبارک 
رمضان است. وی در ادامه از برگزاری مراس��م ویژه در این ماه خبر داد و 
اظهار داشت: با هماهنگی های صورت گرفته، شرکت اتوبوسرانی نیز در 

مراسم مختلف ماه مبارک رمضان سرویس دهی ویژه خواهد داشت.

چهره های خبر 

گشتی در اخبار 

 13رشته در دانشگاه اصفهان 
تک جنسیتی شد

معاون دانش��جویی دانش��گاه اصفه��ان از پذیرش حدود 13رش��ته 
در دانش��گاه اصفهان به صورت تک جنس��یتی خب��ر داد. علی اکبر 
کجباف اظهار کرد: در حدود 13 رش��ته در دانشگاه اصفهان در سال 
 جدید تحصیلی که از مهرماه سال جاری آغاز خواهد شد، به صورت 
تک جنس��یتی دانش��جو می پذیرد  که این آمار به سازمان سنجش 
 اعالم شده است. وی افزود: در گروه علوم انسانی شش رشته و اقتصاد 

سه رشته، تنها پذیرش زن خواهند داشت. 
 معاون دانش��جویی دانش��گاه اصفهان ادامه داد: در گ��روه علوم پایه 

 دو رشته و فنی نیز دو رشته،
تنه��ا پذیرش م��رد خواهند 
داش��ت. وی ب��ا بی��ان ای��ن 
ک��ه دانش��گاه اصفه��ان در 
خصوص تفکیک جنس��یتی 
در دانشگاه ها همیشه پیشرو 
بوده، تصریح کرد: هدف سالم 
س��ازی و ارتقای سطح علمی 

دانشگاه و دانشجویان است.
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خبر روز 
دود ۵ ساله شدن معاینه فنی به چشم شهروندان می رود

مصطفی بهبهانی، نایب رییس کمیسیون محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: 
بر اساس مصوبه مجلس زمان معاینه فنی خودرو و موتورسیکلت به پنج سال موکول شده که 

این امر بر خالف اصول حفاظت محیط زیست است و دود آن به چشم شهروندان می رو د.
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س��عید خادم آقا، مدیرعامل مصلی اصفهان در جمع خبرنگاران 
با اش��اره به این که طراح��ی مجموعه مصلی اصفهان در س��ال 
1374 آغاز شده اس��ت، گفت: از زمان آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه یک مسیر فنی سختی طی شده است و فلسفه کاربری های 
تعریف ش��ده برای مصلی، این بوده که این فضا در تمام ساعات 
هفته مورد اس��تفاده  قرار نم��ی گیرد و مصلی فض��ای زنده ای 
ندارد. به گفته وی، ب��رای این که فضای اصل��ی مصلی در طول 
هفته زنده باش��د، اطراف این فضا 1۵ پروژه تعریف شده است  و 
همچنین با راه اندازی این 1۵ پروژه، هزینه های بس��یار سنگین 
 زم��ان بهره برداری فضای اصلی مصلی پوش��ش داده می ش��ود. 
خادم آقا افزود: مجموعه ورزشی، س��اختمان اداری و آموزشی، 
س��الن آمفی تئاتر یک هزار و ۲۰۰ نفره، میهمانس��را، کتابخانه، 
فروشگاه هایپر مارکت، سالن های چند منظوره، شعب بانک ملت 
و سپه، مسجد قدیمی و مسجد جدید از کاربری های پروژه های 

اطراف مصلی اصفهان محس��وب می شوند. وی خاطرنشان کرد: 
نخستین پارک فناوری هوا فضای کشور نیز از دیگر کاربری های 
اطراف مصلی اصفهان است که این مجموعه با همکاری سازمان 
صنایع دفاع، مورد بهره برداری ق��رار می گیرد. مدیرعامل مصلی 
اصفهان با بیان این که مصلی اصفهان دارای س��ه ورودی اصلی 
و چهار ورودی فرعی اس��ت و ورودی ها از امکانات و کاربری های 
متفاوت برخوردار هستند، ادامه داد:پروژه مصلی از حد طبیعی 
خود بیشتر طول کشیده و مصلی اصفهان در یک شرایط ایده آل 
و بدون محاسبات مالی و تنها با محاسبات فنی باید طی پنج سال 

ساخته می شد.

مباحث مالی، گره کور مصلی 
وی با تأکید بر این که پروژه مصلی حدود 17 سال است که هنوز 
به بهره برداری نرس��یده، اعتقاد دارد: مباحث مالی یکی از دالیل 

تکمیل نشدن پروژه هایی مانند مصلی و متروی اصفهان است و 
اعتبارات دولتی اختصاص داده شده به مصلی در قالب کمک های 
دولتی بوده اس��ت. به گفته خادم آقا، در س��ال گذشته حدود دو 
میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در قالب کمک های دولتی به مصلی 
اختصاص داده شده و در حال حاضر هیچ عدد و جدولی در ارتباط 

با اعتبارات هزینه شده برای ساخت مصلی اصفهان وجود ندارد.

مسیر رو به جلویی رفتیم 
مدیرعامل مصلی اصفهان گفت: طی سال های 74 تا 79 مصلی 
اصفهان از لحاظ اجرایی مس��یر رو به جلویی را طی کرده و سال 
74 اعتبار دولتی مصلی اصفهان صفر اما اعتبارات غیر دولتی آن 
در باال ترین حد خود بوده است، اما طی سال های گذشته اعتبارات 
دولتی مصلی اصفهان نسبت به س��ال های نخست اجرای پروژه 
و اعتب��ارات غیر دولتی آن افزای��ش یافته اس��ت.خادم آقا افزود: 
مجموعه مصلی راه های بسیاری برای جذب اعتبارات الزم برای 
 راه اندازی این پ��روژه ایجاد کرده و تاکنون برای س��اخت مصلی

۲۲ تا ۲۵ میلیارد تومان هزینه شده است که این میزان عدد اثبات 
شده ای نیست. 

وی با بی��ان این که مباح��ث مالی یکی از دالی��ل کندی اجرای 
پروژه مصلی است، بیان داشت: مصلی اصفهان 1۵ پروژه الحاقی 
و یک بخش اصلی دارد، ک��ه پروژه های الحاقی باید با س��رمایه 
مجموعه های دیگر ساخته شود و اعتبار دولتی به هیچ عنوان نباید 
برای پروژه های الحاقی هزینه شود.مدیرعامل مصلی اصفهان با 
بیان این که مصلی اصفهان باید در حداقل های شایسته احداث 
شود، ادامه داد: مسجد امام )ره( با فلسفه نماز جمعه ساخته نشده 
و مصلی اصفهان نخستین پروژه ای اس��ت که پس از 4۵۰ سال 
ظرفیت تبدیل ش��دن به یک اثر معماری را دارد. وی تأکید کرد: 
نمی توانیم اعتبار مورد نیاز برای راه اندازی پروژه های الحاقی مصلی 
را ارایه بدهیم و باید طراحی این پروژه ها بازنگری شود. این پروژه ها 
با فاصله زمانی نسبت به پروژه اصلی ساخته خواهند شد. خادم آقا با 
اشاره به این که یکی از بزرگ ترین موتور خانه های ابنیه اصفهان در 
مصلی وجود دارد، افزود: این موتور خانه در آینده به تمام پروژه های 
الحاقی مصلی سرویس دهی می کند و سرمایش و گرمایش آنها با 

استفاده از ظرفیت این موتور خانه تأمین می شود.
به اعتقاد مدیرعامل مصلی اصفهان اگر حاشیه های پروژ ه مصلی 
اصفهان را از آن جدا کنند، مصلی یک پروژه فنی زیبایی اس��ت.

گفتنی است، مصلی اصفهان در سال 13۸9 در نخستین سازه های 
فوالدی کشور لوح تقدیر را به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل مصلی اصفهان :

قرار نیست مصلی با اعتبارات دولتی ساخته شود

ساخت بخش اصلی مصلی اصفهان منهای پروژه های الحاقی با شیشه سقف اصلی، به بیش از  پروین 
40 میلیارد تومان و بدون شیشه سقف اصلی به کمتر از 10 میلیون اعتبار نیاز دارد و قرار نیست احمدی 

که مصلی اصفهان با اعتبارات دولتی ساخته شود. همیشه اعتبارات دولتی در قالب کمک به 
مصلی اصفهان اختصاص داده می شود. اعتبار مصوب در سال 89 برای مصلی اصفهان هفت میلیارد و 100 میلیون 

تومان بوده، اما تنها سه میلیارد و 400 میلیون تومان از آن تخصیص یافته است.

گزارش 
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 طراحی جت مسافربری 
در دانشگاه صنعتی اصفهان

رییس دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: برمبنای تفاهم نامه منعقد شده 
با رییس س��ازمان صنایع هوایی، تمامی تحقیقات مرتبط با س��اخت 
هواپیمای جت 100 تا 150 نفره در دانشگاه صنعتی اصفهان صورت 
خواهد گرفت. دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن با اشاره به اعالم 
معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم مبنی برمحوریت این دانشگاه 
در زمینه الکترواویونیک )الکترونیک هوانوردی( در کشور گفت: بر این 
اساس و برمبنای تفاهم نامه منعقد شده با رییس سازمان صنایع هوایی، 
تمامی تحقیقات مرتبط با این بخش از ساخت هواپیمای جت 100 تا 

150 نفره در دانشگاه صنعتی اصفهان صورت خواهد گرفت.

قیمت سكه در بازار اصفهان 
كاهش يافت

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم روز یکشنبه در بازار طالی 
اصفهان با شش هزار تومان کاهش قیمت نسبت به دیروز، 715 هزار 
تومان فروخته ش��د. به گزارش ایرنا، در این بازارسکه تمام بهار آزادی 
 طرح جدید با چه��ار هزار تومان کاه��ش قیمت ، 713 ه��زار تومان، 
نیم سکه با دو هزار تومان کاهش قیمت ، 357هزار تومان، ربع سکه با 
کاهش یک هزار تومانی 183 هزار و 500 تومان و سکه یک گرمی نیز 

با یک هزار تومان کاهش قیمت ،111هزار و 500 تومان فروخته شد.
 هر گ��رم ط��الی 18عی��ار در ب��ازار مرکزی ط��ال و جواه��ر اصفهان 
72 هزار و 800 تومان و هر مثقال315هزار و500 تومان به خریداران 
عرضه ش��د. امروز در بازار غیر رس��می مبادالت ارز در اصفهان، دالر 
 آمریکا یک هزار و 920تومان، یورو دو هزار و 390تومان، پوند انگلیس 

سه هزار و20 تومان و درهم امارات 528 تومان فروخته شد.

 به دلیل كم سوادی حرف هايی
 می زنند كه واقعیت ندارد

جمش��ید پژویان، رییس ش��ورای رقابت اعتق��اد دارد در حال حاضر 
متأسفانه برخی به دلیل دور بودن از دانش اقتصاد،حرف هایی را مطرح 
می کنند ک��ه در واقعیت این گونه نیس��ت. رییس ش��ورای رقابت در 
گفتگو با خبرآنالین گفت: در حال حاضر متأسفانه برخی به دلیل دور 
بودن از دانش اقتصاد،حرف هایی را مطرح می کنند که در واقعیت این 
 گونه نیست. از سوی دیگر می توان در برخی صحبت هایی که مطرح 
می شود یک غرض ورزی را مش��اهده کرد که در دشمنی با یک اقدام 

مثبت مطرح می شود. 
 وی پیرامون تأثیر اجرای قان��ون هدفمندی یارانه ها ب��ر گرانی های

اخی��ر اف��زود: من گم��ان م��ی کنم ی��ک س��ری موضوعات س��اده 
در کش��ور وج��ود دارد که برخ��ی می خواهن��د به گون��ه دیگری آن 
را مطرح کنن��د. پژویان اظهار داش��ت: دول��ت برای اج��رای فاز دوم 
هدفمند ش��دن یارانه ها نباید تعلل کند. این اش��تباه بزرگی اس��ت. 
 بسیار تأسف بار اس��ت اگر دولت با اعمال فش��ارهایی که برآن صورت 

می گیرد، بخواهد بین اجرای فاز اول و دوم فاصله بیندازد. 

رشد 285 درصدي قیمت مرغ
 طی دهه گذشته 

بررس��ي قیم��ت م��رغ در10 س��ال گذش��ته نش��ان مي ده��د ک��ه 
 ای��ن کاال ب��ا نوس��ان قیمت��ي ش��دیدي ط��ي این م��دت روب��ه رو

 بوده است. 
 در حالي که در مقطعي از دهه گذش��ته حداقل قیمت مرغ به کیلویي 
1480 تومان نیز رسیده، اما امروز براس��اس آمار رسمي، قیمت مرغ 
تا 6600 تومان و براس��اس مش��اهدات میداني ت��ا 8000 تومان نیز 
افزایش داشته است. بررسی قیمت  حداقل، حداکثر و میانگین قیمت 
 مرغ در تابس��تان طي10 سال گذشته در کل کش��ور، حکایت از رشد 

285 درصدی مرغ دارد. 

دالالن سكه اوايل مرداد زيان می كنند 
 رییس کل بانک مرکزی هش��دار داد که نرخ ارز در بازار آزاد همچنان 
 غیر واقع��ی اس��ت و خری��داران و فروش��ندگان این ب��ازار معامالت 
 خود را براس��اس محاس��بات نرخ های جهانی و س��ایر متغیرها انجام 

دهند.
محمود بهمنی مسایل روانی و سیاسی را تأثیرگذار بر بازار ارز دانست 
و افزود: قیمت ها در بازار همچنان تابع مسایل سوداگرانه است. وی به 
خریداران ارز و سکه توصیه کرد: در صورتی که برای کسب سود بیشتر 
به سمت بازار سکه حرکت کنند، به طور حتم در اوایل مردادماه امسال 
با عرضه سکه های جدید پیش فروش شده توسط بانک مرکزی، متضرر 
می شوند. بهمنی همچنین خطاب به سهامداران بازار سرمایه نیز گفت: 
فروش سهام ش��رکت های بورسی برای س��رمایه گذاری در بازار ارز و 
سکه با هدف کسب سود بیشتر، با توجه به تدابیر و حمایت دولت از این 

بازارها، نامناسب است. 

با قاچاق لنت ترمزهاي 
آبست دار به كشور مبارزه شود

نای��ب رییس اتحادیه صن��ف خدمات فن��ي خودروهای 
سبک شهر اصفهان گفت: مسئوالن باید با واردات قاچاق 
آزبست و لنت ترمزهاي داراي این ماده به کشور، جدي تر 
مبارزه کنند. روح اهلل چلونگر با تأکید بر قرار داشتن رسته 
لنت کوبي در زیر مجموعه این صنف، اظهار کرد: به دلیل 
سرطان زا بودن مواد آزبست که در لنت هاي ترمز خودرو 
از آن استفاده مي شود، در سال هاي اخیر سازمان محیط 
زیس��ت کش��ور ورود این ماده را از طریق گمرك ممنوع 
کرد. وي تصریح کرد: سال گذشته با همکاري این اتحادیه 
و اداره بهداشت استان از تعدادي لنتکوبان شهر اصفهان 
آزمایشاتي به عمل آمد که ابتالي50 درصد آنان به انواع 

سرطان ریوي گزارش شد.
 نایب رییس اتحادی��ه صنف خدمات فن��ي خودروهای 
سبک شهر اصفهان خاطرنشان کرد: کشورهاي اروپایي و 
آمریکایي تکنولوژي تولید لنت هاي ترمز را تغییر داده اند، 
اما صادرات لنت هاي داراي آزبس��ت به کشورهاي جهان 

را منع نکرده اند.

تكنولوژی آزبست در ايران هنوز پايین است 
چلونگر افزود: ب��ه دلیل این که تکنولوژي و نوع س��اخت 
لنت هاي فاقد آزبس��ت در ای��ران پایین اس��ت، صفحه 
لن��ت خودروهایي که از ای��ن لنت ها اس��تفاده مي کنند 
دچار خوردگ��ي مي ش��ود و هن��وز تمایل به اس��تفاده 
ازهمان لنت ه��اي س��ابق وج��ود دارد. وي اضافه کرد: 
در انباره��اي کارخانج��ات تولی��دي ای��ن محص��ول، 
ذخایرآزبس��ت وج��ود دارد ک��ه در نهای��ت در م��دت 
ش��ش ماه تمام ش��دني اس��ت؛ دلی��ل اصلي اس��تفاده 
 از ای��ن م��اده خطرن��اك در کش��ور، واردات ب��االي 

قاچاق آن است.

لنت كوبی جزو مشاغل سخت باشد
نایب رییس اتحادیه صنف خدمات فني خودروهای سبک 
شهر اصفهان با تأکید بر مبارزه جدي تر مسئوالن کشور 
در واردات آزبست و لنت هاي داراي این ماده، اظهار کرد: 
به دلیل خطرات باالي جاني در حرفه لنت کوبي، سازمان 
تأمین اجتماعي باید این شغل را جزو مشاغل سخت اعالم 
کند.چلونگر گفت: س��ال هاي اخیر ای��ن اتحادیه به طور 
مداوم، این امر را به مسئوالن س��ازمان تأمین اجتماعي 

تذکر داده، ولي متأسفانه به نتیجه مثبتي نرسیده است.

همیشه به نظر مي رس��د فصل برداشت زیباترین فصل زندگي 
کش��اورز اس��ت؛ چراکه دس��ترنج یک س��اله اش را مي چیند 
و خس��تگي از جس��م و روحش بیرون م��ي رود، اما ش��رایط 
 نامس��اعد تولید و نبود ب��ازار، غم انگیزترین روزه��ا را به جاي

 ش��ادترین و زیباترین فصل، براي چاي کاران به ارمغان آورده 
است!

 اکنون اوج فصل برداش��ت چاي از باغات شمالي کشور است، 
اما چ��اي کاران به ج��اي این که دس��ت بر آس��مان خواهان 
بارش رحمت الهي و سرس��بز شدن باغاتش��ان باشند، بارش 
باران و ازدیاد تولی��د را عامل گرفتاري خ��ود مي دانند... ایرج 

 هوس��مي، رییس اتحادیه چاي کاران ش��مال با ابراز تأس��ف 
از این که کش��اورزان در زمان ازدیاد برگ به جاي خوشحالي، 
ناراحت هس��تند، در این زمینه به ایس��نا گف��ت: ازدیاد برگ 
س��بز چاي عامل گرفتاري براي کشاورز محس��وب مي شود؛ 
 چرا که اگر محصول را برداش��ت نکنند باغشان از بین مي رود 
و براي دوره هاي بعدي با مش��کل مواجه مي ش��وند و اگر قصد 
برداشت داشته باش��ند، باید هزینه هاي کارگري بپردازند که 
قیمت هاي تعیین شده  خرید تضمیني جوابگوي این هزینه ها 

نیست. 
وي اظهار کرد: چاي به عنوان محص��ول دائم المصرف در همه 

اقشار جامعه محسوب مي شود، اما چاي ایراني هیچ جایگاهي 
براي مس��ئوالن و همچنین بازار مصرف ندار؛ لذا کش��اورزان 
انگیزه ورود به باغ و چیدن محصولي که برایش هیچ ارزش��ي 

قائل نیستند را ندارند.
 رییس اتحادیه چاي کاران شمال کشور با ابراز تأسف از این که 
به جاي حمایت از تولید مرتبا بر سر چاي ایراني مي زنند، اظهار 
کرد: ادامه این رون��د چاي ایراني را به ورط��ه نابودي مي برد و 
مزیت اقتصادي و پتانسیل تولید باالي این محصول در مناطق 

شمالي کشور از بین مي رود. 
هوس��مي تصریح کرد: نه تنها هیچ گونه یارانه، وام و تسهیالت 

براي حمایت از تولید چ��اي و اصالح و بازس��ازي باغات چاي 
نمي دهند، بلکه قیمت محصول را بسیار پایین تعیین مي کنند 
که این همه بي مهري به تولید کنندگان و دسترنج آنها منصفانه 

نیست. 
ب��ه گفت��ه  ریی��س اتحادی��ه چ��اي کاران ش��مال، حداق��ل 
60 ه��زار خان��وار در باغ��ات چ��اي فعالی��ت مي کنن��د و هر 
 هکتار ب��اغ چ��اي90 کارگ��ر را در طول س��ال مش��غول کار 

مي کند. 
هر کیلو گرم برگ سبز چاي درجه یک 700 تومان و درجه دو 

کیلویي390 تومان از کشاورز خریداري مي شود.

طبق دس��تورالعمل جدید بان��ک مرکزي در مورد حس��اب 
جاری، افتتاح بیش از یک حساب جاري در هر بانک ممنوع 
 اس��ت و حس��اب هاي جاري غیرمتمرکز بانک ه��ا غیرفعال 

خواهد شد. 
بانک مرکزي براي بانک هایي که ای��ن قانون را رعایت نکنند 

جریمه نقدي نیز درنظر گرفته است.
در این دس��تورالعمل بانک مرک��زي در مورد ال��زام بانک ها 
به ایجاد حس��اب هاي جاري متمرکز، عنوان ش��ده اس��ت: 
طبق مفاد دس��تورالعمل جدی��د، بانک ها موظ��ف خواهند 
ش��د ظ��رف م��دت ش��ش ماه پ��س از الزم االج��را ش��دن 
 دستورالعمل، حساب هاي جاري غیرمتمرکز )سنتي( خود را 
به طور کامل غیرفعال کنند و صرفا حساب هاي جاري متمرکز 
مورد اس��تفاده مش��تریان قرار گیرد. این الزام مي تواند گام 
 بسیار مهمي جهت پیاده سازي سیس��تم بانکداري متمرکز 

)Core Banking( در شبکه  بانکي کشور باشد.
همچنی��ن در ای��ن دس��تورالعمل ب��ه ممنوعی��ت افتت��اح 
 بیش از یک حس��اب ج��اري در هر بان��ک نیز اش��اره و ذکر 
ش��ده اس��ت: به منظور کاهش آمار چک هاي برگشتي و نیز 
جلوگیري از افتتاح و نگهداري حساب هاي جاري متعدد براي 
شخص واحد در یک بانک، در دس��تورالعمل جدید موضوع 

ممنوعی��ت افتتاح و نگه��داري بیش از یک حس��اب جاري 
 براي هر ش��خص حقیقي مدنظر قرار گرفت. در این راس��تا 
بانک موظف اس��ت ظ��رف یک س��ال از الزم االجرا ش��دن 
دستورالعمل، تمامي حس��اب هاي جاري موضوع این بند را 
شناس��ایي و پس از اطالع مکتوب به مشتري، تا زمان تعیین 
تکلیف حس��اب هاي جاري مازاد، در مرحل��ه  اول از اعطاي 
دس��ته چک جدید به حس��اب هاي جاري مازاد، خودداري 
کرده و در مرحله  بعد، نسبت به انس��داد حساب هاي جاري 
مازاد اقدام کند. مش��تریان نیز موظف به تعیین حساب هاي 
جاري مازاد خود در هر بانک هس��تند و در صورت استنکاف 
از انجام، بانک مکلف است رأس��ا اقدام به تعیین حساب هاي 

جاري مازاد آنها کند.
جریمه نقدي بانک ها در صورت اجرا نکردن مقررات حساب 
جاري نیز موضوع دیگر مطرح شده در این دستورالعمل است. 
در این مورد که با عنوان »به کارگیري ماده 44 قانون پولي و 
بانکي به منظور ایجاد ضمانت اجرایي براي مقررات حس��اب 
جاري« بر آن تأکید ش��ده، ذکر شده اس��ت: با هدف رعایت 
کامل مفاد دستورالعمل جدید و نیز پیشگیري از بروز تخلف، 
بانک هاي متخلف مش��مول مجازات ه��اي انتظامي موضوع 
ماده 44 قانون پولي و بانکي کش��ور خواهند ش��د، بنابراین 
در دس��تورالعمل جدید مهم ترین ابزار اج��راي مقررات که 
همان ضمانت اجراي مقررات اس��ت، به نحو مطلوبي لحاظ 

شده است. 
ماده 44 قانون پولي و بانکي کشور، تخلف از دستورات بانک 
مرکزي جمهوري اسالمي ایران را موجب اعمال مجازات هاي 
 انتظامي تذک��ر کتبي ب��ه مدیران ی��ا متصدی��ان متخلف، 
پرداخ��ت مبلغي روزان��ه تا حداکث��ر200 هزار ری��ال براي 
 ایام تخل��ف و ممنوع س��اختن بانک ی��ا مؤسس��ه  اعتباري 
غیربانک��ي از انجام بعضي ام��ور بانکي به ط��ور موقت یا دائم 

دانسته است.

باجه اینترنت همگانی یا دستگاه مولتی مدیا، قابلیت ارتباط 
همزمان تلفن و اینترنت پرسرعت با استفاده از کارت اعتباری 
تلفن همگانی را در اختیار عموم قرار می دهد؛ هرچند تاکنون 
آمار و اطالعاتي درباره تعداد باجه هاي نصب شده و مکان هاي 
دقیق آنها در کشور ارایه نشده، اما شاید بد نباشد درباره تعرفه 

استفاده از خدمات آنها اطالعات داشته باشیم. 
 )Indoor( باجه هاي اینترنت همگانی به صورت سرپوشیده
در مکان های عمومی مختلف نظیر فروش��گاه ها، فرودگاه ها، 
ترمینال ه��ای مس��افربری، ایس��تگاه های مت��رو، بانک ها، 
س��الن های انتظار تئاتر و س��ینما، محوطه ورودی ادارات و 
نهادهای دولتی و سایر نقاط به صالحدید ارائه کننده سرویس 
مورد استفاده قرار می گیرند.  اصول کلي براي استفاده از این 
باجه ها بدین ش��رح اس��ت که باجه اینترنت همگانی امکان 
ارتباط تلفنی )مانند تلفن های همگانی( و اینترنت پرسرعت 

را برای کاربر فراهم می کنند. 
نکته قابل توجه این اس��ت که برای پرداخت هزینه استفاده 
از امکانات باجه ها از کارت اعتباری تلفن همگانی اس��تفاده 
خواهد شد. ش��رکت مخابرات اس��تان تهران در اعالم تعرفه 
این سرویس اعالم کرده اس��ت که هزینه تماس تلفنی باید 
مانند تلفن های همگانی محاسبه و کسر گردد. هزینه تماس با 

اینترنت با توجه به سرعت ارتباط به صورت زمانی و یا حجمی 
محاسبه شده و جداگانه از مبلغ اعتبار کارت کسر خواهد شد. 
ارتباط تلفنی کاربر، مانند تلفن های همگانی، از طریق اتصال 
زوج س��یم به مرکز تلفن میسر می ش��ود و همچنین امکان 
اس��تفاده از USB، هدفون، میکروفون و نمایش تبلیغات در 

این سرویس فراهم است. 
براي استفاده از دوربین و عکس گرفتن با آن، باید هزینه هر 
عکس جداگانه از مبلغ اعتبار کارت کسر شود و کلیه متون و 
 21 4× 29/5( A4 عکس ها باید روي کاغذ80 گرمی با سایز

سانتیمتر( چاپ می گردند. 
با توجه به ماهیت و نوع دس��تگاه، مت��ون و عکس ها باید به 
صورت رنگی و یا سیاه و سفید چاپ ش��ود و هزینه آن طبق 

تعرفه، از مبلغ اعتبار کارت کسر گردد. 
باجه اینترنت همگان��ی باید امکان اس��تفاده از پروتکل های 
دسترسی به اینترنت )HTTP(، ارس��ال و دریافت فایل ها 
)FTP( و ارسال پست الکترونیکی )SMTP( را برای کاربر 
فراهم کنند. سرعت دسترس��ی اینترنت پرسرعت با استفاده 
از ADSL، در مواقع عادی 256 کیلوبیت بر ثانیه و در مواقع 

پرترافیک حداقل 64 کیلوبیت بر ثانیه خواهد بود. 
تعرفه استفاده از اینترنت در این س��رویس به ازای هر دقیقه 
یا هر 3Mbps معادل دو پالس و تعرفه اس��تفاده از دوربین 
به ازاي هر عکس چهار پالس، به عالوه هزینه اینترنت محاسبه 
مي ش��ود.پرینت رنگی عک��س )به ازای هر ب��رگ( 60پالس 
 به اضافه هزینه اینترن��ت و پرینت رنگی )ب��ه ازای هر برگ( 
50 پالس به اضافه هزینه اینترنت و پرینت سیاه و سفید )به 
ازای هر برگ A4( ب��راي عکس 15 پالس ب��ه اضافه هزینه 
اینترنت و پرینت سیاه و س��فید )به ازای هر برگ A4( براي 
متن 10پالس به اضافه هزینه اینترنت محاس��به مي ش��ود. 
همچنین در تبصره این تعرفه ها آمده است، تغییرات قیمت 
کاغذ و کارتریج در اختیار هیأت مدیره شرکت ها خواهد بود. 

دنیای مجازیبه دنبال دستورالعمل جديد بانك مركزي

تعرفه استفاده از باجه اينترنت همگانی چقدر است؟ حساب هاي جاري غیرمتمركز بانك ها غیرفعال مي شوند 

اخبار كوتاه

خبر ويژه

4
تغيير ساعات كاري در ماه رمضان  تا پايان هفته

معاون حقوقي معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انس��اني رییس جمهور با اشاره به این که چگونگي تغییر 
س��اعات کار کارمندان در ماه رمضان تا پایان هفته اعالم مي ش��ود، گفت: هیچ محدویتي براي اضافه کار 
کارمندان ایجاد نشده است. عبدالعلي تاجي ، اظهار کرد: ساعات مربوط به اضافه کاري کاهش پیدا نکرده است. همكاری مديران گروه ملی فوالد 

با مه آفريد
 فراهانی / نماينده دادستان تهران 

مه آفرید و اف��رادش ب��دون همکاري مدی��ران گروه ملي ف��والد موفق 
نمي ش��دند. اگر مدیران گروه ملي فوالد همکاري نمي کردند، مه آفرید 
و افرادش نمي توانس��تند از پتانس��یل این گروه اس��تفاده کنن��د. ما از 
این افراد بیشتر توقع داش��تیم تا بیشتر مراقب باش��ند؛ زیرا حرفه آنان 
مانند مه آفرید، حرفه مجرمانه ای نبوده اس��ت. بر این اس��اس، تقاضاي 
 صدور مجازات متناس��ب را براي این اف��راد داریم. مدی��ران گروه ملی 
می گویند ما اطالع نداشتیم. مه آفرید هم مي گوید من اطالع نداشتم، در 
حالي که همه مي دانستند که چه 
خبر است. چرا این گونه مدیریت 
کردید و چرا به عنوان مدیر یک 
مجموعه سکوت کردید و اجازه 
دادید آقاي »م.س« به کار خود 
که مش��ارکت در اخالل در نظام 
اقتصادي کش��ور و کالهبرداري 

کالن است.
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مجتبی قبادیان، معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در گفتگو با زاین��ده رود اعالم کرد: در چن��د روز اخیر با 
مانوری که بر روی شبکه توزیع صورت دادیم ، توانستیم مشکل آب 
را در برخی از مناطق به صورت نس��بی حل کنیم، به طوری که بر 
این اساس، مشکل نبود فشار آب در مناطق ولی عصر)عج(، شهرك 
 شهید کشوری ، منطقه چهار ، خیابان مولوی و خیابان امیر حمزه 
 ) امیریه ( رفع ش��ده اس��ت. قبادیان ب��ا اعالم این ک��ه برای هیچ 
منطقه ای محدودیت ایجاد نکرده ایم ، اظهار کرد: در برخی نقاط 
شهر جمعیت زیادتر و تراکم س��اختمان بیشتر است و همین امر 
سبب شده که برای طبقات ش��ش و  هفت آب نداشته باشیم. وی 
گفت: در مناطقی که فشار آب بسیار پایین است، مردم می توانند 
از آخر شب تا صبح زود، از آب استفاده کنند، به طوری که به عنوان 
یک راه صرفه جویی از آنها می خواهیم در طول روز از روشن کردن 
لباسشویی و سایر وسایل آب بر خودداری کنند. معاون بهره برداری 
 ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان تأکید کرد: تمایلی برای 
جیره بندی آب نداریم، اما موضوع کنونی فشار آب  است که به دلیل 

کاهش شدید ذخیره آب مخازن ، گاهی فشار آب طی ساعت های 
اوج مصرف  در برخی مناطق به نیم و یک متر می رس��د. قبادیان 
تأکید کرد: تغییر ساعت کار ادارات نیز تصمیمی بود که برای کنترل 

فشار آب اتخاذ شده است تا ساعت کمتری از کولر مصرف شود.

كاهش آبدهی چاه ها به 700 لیتر در ثانیه 
با توجه به وقوع خشکس��الي ه��ای اخیر ، حجم س��د زاینده رود 
با کاهش70 درصدی نس��بت به میانگین بلندمدت مواجه است 
که در نتیجه نگرانی هایی را نس��بت به تأمین آب شرب در استان 
اصفهان در صورت عدم مصرف بهینه آب ایجاد مي کند. این بخشی 
از اظهارات هاشم امینی، مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان است. امینی درخصوص  افت فشار آب در برخی از مناطق 
شهری اصفهان افزود: طبق مصوبات تأمین فشار مطلوب تا طبقه 
دوم  واحدهای مسکونی، از تعهدات شرکت هاي آبفاست و طبقات 
باالتر بای��د از امکانات تأسیس��اتی داخلي از جمل��ه تانک ذخیره 
استفاده کنند. اگرچه تالش ما این اس��ت که در صورت همکاري 

مردم، هیچ واحد مسکوني دچار مشکل نشود.
 وی به زاینده رود گفت: با اشاره به کاهش حجم آب سد زاینده رود 
نسبت به میانگین بلندمدت، تأثیر پدیده خشکسالی در شش سال 
اخیر بر ظرفیت منابع آبی استان تأثیر جدی داشته، به طوری که  
هم اکنون ظرفیت چاه های فلمن و متفرقه باکاهش زیادي مواجه 

شده است.

مشكل تأمین آب جدی است
مدیرعام��ل ش��رکت آب وفاضالب اس��تان اصفهان ب��ا بیان این 
که  افزایش دما و کاه��ش حجم منابع آبي تأمین آب ش��رب را با 
 محدودیت مواجه س��اخته اس��ت، گفت: جاری ب��ودن رودخانه 
زاینده رود تأثیر بسزایی در میزان حجم چاه های فلمن و متفرقه 
دارد و با خشک شدن بستر زاینده رود، حجم آبدهي چاه های فلمن 
دستخوش تغییراتی شده که مي توان به عنوان مثال گفت که در 
شرایط نرمال میزان آبدهی چاه های فلمن حدود چهار هزار لیتر 
درثانیه است، اما این رقم در تابستان سال جاری به حدود 700 لیتر 
درثانیه رسیده، بنابراین صرفه جویی در مصرف آب در اوج مصرف، 
یکی از را ه های غلبه بر بحران کم آبی در استان محسوب می شود. 
امینی در پاسخ به سؤال که آب شرب در استان از چه منابعی تأمین 
می شود، خاطر نشان ساخت: در حال حاضر 85 درصد آب شرب 
شهر اصفهان ، 49 شهر و 50 روستا و برخی از نقاط استان از طریق 
طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تأمین می شوندکه منابع موجود در 
این طرح شامل تصفیه خانه بابا شیخعلی و چاه های فلمن و متفرقه 
است.  این در حالی است که هم اکنون با افزایش دما و کاهش حجم 
سد زاینده رود ، آبفای استان در تأمین آب شرب مردم با محدودیت 
مواجه شده است، بنابراین مصرف بهینه آب از سوی مشترکان، تنها 

راه گذر از این تنگناست.

فقط صرفه جويی
امینی در خصوص احتمال جیره بندی آب در تابستان سال جاری 
عنوان کرد: طبق برنامه زمان بندی پیش بینی ش��ده و در صورت 
همکاري مش��ترکان تا پایان س��ال، احتمال جی��ره بندی وجود 
نخواهد داشت که به همین لحاظ به شهروندان توصیه می شود که 
از مصرف بی رویه آب به شدت پرهیز کنند؛ زیرا افزایش مصرف آب 
به خصوص در روزهایی که دمای هوا افزایش قابل توجه ای دارد، 
مصرف بیش از حد آب را به همراه داشته است و این رویداد ممکن 
است دستگاه های مربوطه را در تأمین آب مورد نیاز برای شهروندان 

دچار مشکل کند. 

به دنبال كمبود آب در مناطق اصفهان 

برای هیچ منطقه ای محدوديت ايجاد نكرده ايم

تمايلی برای جيره بندی نداريم 

طی هفته های اخیر، بس�یاری از مردم اصفهان با كمبود شديد فش�ار آب مواجه بوده اند، به 
شهرزاد 
طوری كه اين وضعیت برای ساكنان ساختمان های بیش از سه طبقه، به معضل جدی بدل شده باباعلی پور

و شرايط زندگی افراد را از حالت عادی خارج كرده است. بررسی های میدانی گواه اين ادعاست 
كه در شرق  و شمال شهر اصفهان نیز اين وضعیت زندگی مردم را با چالش جدی مواجه كرده است.

به جاي حمايت، بر سر  چاي ايراني مي زنند 



یادداشت

خبر

چهره روز

هفت

الریجانی درگذشت پدر تئاتر ایران را تسلیت گفت 
علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اسالمی در پیامی درگذشت اس��تاد سمندریان، پدر 
تئاتر ایران را به جامعه هنری و خانواده وی تسلیت گفت. او  در این پیام آورده است: درگذشت 

هنرمند توانا و برجسته تئاتر كشور، استاد حمید سمندریان، موجب تأسف و تأثر شد.
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اصفهان میزبان اسماء الحسنی
گروه فرهنگ - در آس��تانه ماه 
مب��ارک رمض��ان، هش��تمین 
نمایشگاه حروف نگاری پوستر با 
عن��وان »اس��ماء الحس��نی« در 
اصفهان برپا خواهد ش��د. در این 
نمایش��گاه كه به همت اداره كل 
فرهنگ و ارشاد اس��المی استان 
 اصفه��ان برگ��زار خواهد ش��د، 
40 پوستر از40 طراح ) برگزیده از هفت دوره گذشته( در معرض دید 
عالقه مندان قرار خواهد گرفت. این نمایشگاه  از 31 تیر همزمان با آغاز 

ماه مبارک رمضان به مدت یک ماه در اصفهان برپا خواهد شد.      

کنسرتم به خاطر نوازنده لغو شد  
وحی��د ت��اج، خواننده موس��یقی 
دستگاهی كش��ورمان گفت: اوایل 
تیرماه كنس��رتی كه قرار بود من با 
گروه خود در اصفهان به اجرا درآورم 
به دلیل حضور نوازنده های خانم لغو 
شد. وی كه با ایمنا سخن می گفت، 
با بیان این مطلب تأكی��د كرد: به 
عقیده من، لغو كنسرت ها به دلیل 
عدم هماهنگی بین مسئوالن است. دالیلی كه مسئوالن برای به اجرا در 
نیاوردن كنس��رت ها بیان می كنند، قانع كننده نیست. این دالیل نه تنها 
كافی و روشن نیستند، بلکه ابهام برانگیزند. وی ادامه داد: بر سر در سینماها 
عکس بازیگران در ابعادی بسیار بزرگ به نمایش گذاشته می شود، در حالی 
كه ما حتی نمی توانیم عکس نوازنده های موسیقی را در ابعاد بسیار كوچک 
نیز به نمایش بگذاریم. وی خاطرنشان كرد: اولین نکته ای كه به نظر من 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت و الزم می دانم آن را بیان كنم، این اس��ت كه 
سالن هایی كه برای برگزاری كنسرت ها اختصاص یافته اند، بسیار گران 
هستند و این مسأله، بسیاری از جوانان را به سراغ تاالر هایی با سطح كیفی 

پایین می كشاند. 

تئاترخیابانی، راهی برجذب 
مخاطب

یک كارگ��ردان تئاتر گف��ت: تئاتر 
خیابانی می توان��د مقدمه ای برای 
 آش��نایی با هن��ر تئاتر باش��د و در 
كوتاه مدت م��ردم اصفه��ان را به 
س��الن های نمایش جذب و چراغ 
تئاترصحنه ای را بار دیگر روش��ن 
كند. رادمهر كشانی با بیان این كه 
اساس ش��کل گیری تئاتر خیابانی 
بیان انتقادی درباره سیاست، حکومت و مسایل قومی و قبیله ای بود، به مهر 
اظهار داشت: طریقه اجرای این تئاترها بدین شکل بود كه چندین بازیگر 
بدون پوش��ش خاص بدون مقدمه در میان مردم اقدام به اجرای نمایش 
می كردند و پس از بیان حرف ها و انتقادهای خود به كمک نمایش سریع، 
خود را از چشم مأموران پنهان و در میان جمعیت گم می شدند. وی ادامه 
داد: با گذشت زمان این نوع تئاتر شکل و شمایل دیگری به خود گرفت و با 
اضافه شدن موسیقی، لباس خاص تئاتر و موارد دیگر به سمت و سوی تئاتر 
میدانی رفت. مسئول گروه تئاتر پژوهش مهر با بیان این كه در زمان حال 
نمایش خیابانی می تواند بهترین تبلیغ برای تئاتر باش��د، تأكید كرد: در 
نوروز90 گروه تئاتری پژوهش مهر، 130 اجرای تئاتر خصوصی خیابانی 
درباره مکتب كمدی اصفهان داش��ت و اكنون نیز تئاتر خیابانی »مکتب 
اصفانیا« را آماده اجرا داریم كه قرار است در تمام شهرهای استان اصفهان 
اجرا شود. وی اضافه كرد: از این پس گروه تئاتر پژوهش مهر قصد دارد به 
منظور ترویج بهتر تئاتر هر نمایشی كه به صحنه برد، تئاتر میدانی برگرفته 

از این نمایش را  نیز در سطح شهر اجرا كند.

رضا یزدانی گفت: آلب��وم جدید خ��ود را كه هنوز 
عنوان مش��خصی برای آن انتخاب نکرده ام، به 
آهنگس��ازی كارن همایونفر در دست 
انتش��ار دارم. س��اخت قطع��ات 
این آلب��وم به پایان رس��یده و هم 
اكنون در مرحل��ه پایانی، میکس و 
مسترینگ قرار دارد. وی با تأكید 
بر این ك��ه این آلب��وم بهترین 
آلبوم سال ها فعالیت او در حوزه 
موسیقی راک بوده، اظهار 
داش��ت: این آلبوم 
شامل 10 قطعه 
اس��ت. عن��وان 
قطع��ات موجود 
در ای��ن آلب��وم نیز 
بالتکلیف، حرف های 
 ب��ی مخاط��ب،

 كجا گمت كردم؟، شک می كنم، حرف آخر و ... است. آهنگ های 
 آن نی��ز توس��ط كارن همایونف��ر س��اخته ش��ده و از 10 قطعه، 
چهار قطعه را خودم س��اخته ام. تنظیم های كل قطعات آلبوم را 
نیز كارن همایونفر به عهده داشته است. یزدانی درباره سبک این 
آلبوم و تفاوت های آن با دیگر آلبوم هایی كه تا كنون از وی منتشر 
شده است، گفت: به دلیل حضور كارن همایونفر، فضای موسیقی 
این آلبوم بسیار متفاوت تر از آلبوم های قبلی من است؛ در واقع به 

موسیقی تلفیقی منجر شده است. 
عالوه ب��ر چنین ویژگ��ی خاصی، س��عی بر ای��ن بوده ت��ا انواع 
مختلف موس��یقی در قال��ب قطعات متف��اوت در آلب��وم وجود 
داش��ته باش��د. وی در پایان با اش��اره به ای��ن كه ای��ن آلبوم در 
پایی��ز منتش��ر خواه��د ش��د،تصریح ك��رد: ضبط قطع��ات به 
پایان رس��یده و تنه��ا ضبط بخ��ش كوچک��ی از س��ازها باقی 
 مانده اس��ت. به زودی مقدم��ات الزم برای انتش��ار آلب��وم آغاز 
می شود. همچنین تمام سازهای آلبوم به صورت زنده ضبط شده 
و گیتار آكوستیک و الکترونیک آن را به غیر از دو قطعه كه خودم 

نوازنده آن بودم، میالد عدل نوازندگی كرده است.

مدیرمركز موسیقی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی با اشاره به 
برگزار نشدن كنسرت شهرداد روحانی در كرمان گفت: مجوزی 
برای اجرای كنسرت ش��هرداد روحانی در استان كرمانشاه صادر 
نش��ده بود و تنها مقدمات اولیه اعطای مجوزه��ای اولیه صورت 
گرفته بود و نامه ای از كرمان به تهران برای اعالم اس��امی گروه 
و مسائل دیگر ارسال نشده بود.  سیدمحمد میرزمانی همچنین 
درباره لغو كنس��رت احس��ان خواجه امیری ب��ه دلیل تفکیک 
جنسیتی گفت: من از مدیران كل اس��تان ها و وزارت فرهنگ و 
ارشاد می خواهم كه قبل از این كه مجوز از تهران درخواست كنند، 
بررسی های چگونگی اجرا را به همراه گروه و خواننده انجام دهند 
و پس از آن به دنبال گرفتن مجوز كنس��رت باشند تا مشکالت 
حاشیه ای پس از لغو كنسرت نداشته باشیم.  او در بخش دیگری 
از سخنان خود درباره اس��تعفای رییس انجمن موسیقی كرمان 
نیز گفت: ایشان در زمان لغو كنسرت شهرداد روحانی در كرمان 
مسئولیتی نداشته و امیدوارم هنرمندان و مسئوالن در این مواقع 
آرامش خود را حفظ كنند و تصمیم شتابزده نگیرند. وی در ادامه 
سخنان خود درباره اعطای مجوزآلبوم موسیقی به حبیب گفت: 

قبل از این كه من به دفتر موسیقی بیایم، حبیب درخواستی برای 
گرفتن مجوز آلبوم كرده بود كه این درخواست در دفتر موسیقی 
مسکوت مانده است. میرزمانی تأكید كرد: فکر نمی كنم مجوز 
آلبوم حبیب صادر ش��ود؛ چون زندگی كردن یک ش��خصی در 

ایران باعث نمی شود آلبوم موسیقی 
او مج��وز بگیرد. انج��ام فعالیت های 
هنری، با زندگی در كش��ور متفاوت 
اس��ت و یکی از نکاتی كه در گرفتن 
مجوز آلب��وم مه��م اس��ت فعالیت 
گذشته یک شخص است و با توجه 

به فعالیت های قبلی حبیب، 
احتمال گرفتن مجوز 

را بعید می دانم.

نیاز  از حضور در آرژانتین
 انصراف داد

امید نیاز، كارگردان بین المللی تئاتر كودک و نوجوان اصفهان با اعالم 
این كه از حضور در كنفرانس بین المللی تئاتر كودک و نوجوان آرژانتین 
انصراف داده است، تصریح كرد: مس��ئوالن برگزاری این كنفرانس در 
نامه ای اعالم كرده بودند كه به خاطر تحریم های بین المللی ایران، از ارائه 
خدمات اس��کان به من خودداری می كنند و من نیز با وجود آن كه این 
سفر بورس تحصیلی بین المللی تئاتر را برایم به همراه داشت، ولی برای 
 حفظ عزت ایران از انجام این س��فر انصراف دادم. وی كه با ایمنا سخن 
می گفت، اف��زود: در این ش��رایط این توهی��ن به م��ردم مملکتم بود 
كه من برای منافع ش��خصی و برای كس��ب یک ب��ورس تحصیلی كه 
فقط موجب رش��د و ارتقای ش��خص خودم در س��طح جهان می شود 

به آرژانتین س��فر كنم، من در 
این محیط رش��د كرده ام و به 
یک كارگردان بین المللی تئاتر 
تبدیل شده ام و با افتخار همه 
جا اعالم می كنم كه ایرانی ام و 
اگر قرار است در زندگی ام رشد 
كنم، بی شک این رشد با حفظ 

عزت و هویت ایرانی است.

دلیل حذف روز ملی سینما 
شلوغی تقویم!      

چندی پیش به دنبال جنجال رسانه ای حذف روز سینما 
از تقویم های ایران، دست اندركاران دست به كار شدند و 

جوابیه ای منطقی ارائه كردند. 
دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی درباره حذف روز سینما از 
تقویم توضیح داده كه : تقویم رسمی ما بیش از حد شلوغ 
شده بود و برای همین باید برخی مناسبت ها را حذف و 
برخی را نیز به ضمایم منتقل می كردیم. روز سینما هم از 

جمله مواردی بود كه به بخش ضمایم منتقل شد.
حذف روز ملی سینما از تقویم رسمی كشور و انتقال آن 
به ضمایم، موضوعی بوده كه دس��تورالعمل مرتبط با آن 
را شورای فرهنگ عمومی به دبیری منصور واعظی صادر 

كرده است. 
منصور واعظی، دبیر ش��ورای فرهنگ عمومی درباره این 
انتقال می گوید: اول باید بگویم رسانه هایی كه ادعا كرده 
اند حذف روز ملی س��ینما از تقویم ها از امس��ال صورت 
پذیرفته اش��تباه می كنند؛ چون اول این ك��ه این روز از 
تقویم حذف نشده، بلکه از صفحات اصلی تقویم به ضمایم 
انتقال یافته و دوم این كه امس��ال دومین سالی است كه 
این امر اجرایی می شود. واعظی ادامه می دهد: اولین بار 
در مردادماه سال 89 در جلسه ای كه درباره حذف برخی 
مناس��بت ها از تقویم صورت گرفته بود، در این باره شور 
كردیم و در نهایت مقرر شد كه برخی مناسبت ها را حذف 
و برخی را نیز به ضمایم منتقل كنیم. در این راس��تا روز 

سینما را هم به بخش ضمایم منتقل كردیم.
وقتی از واعظی درباره دلیل انتقال روز سینما به ضمایم 
پرسیدیم، می گوید: به هر حال تقویم رسمی ما بیش از 
حد شلوغ شده بود و برای همین، باید برخی مناسبت ها 
را حذف و برخی را نیز به ضمای��م منتقل می كردیم!روز 
س��ینما هم از جمله م��واردی بود كه ب��ه بخش ضمایم 
منتقل ش��د.  واعظی می افزاید: این را ه��م بگویم كه ما 
در تقویم چی��زی به نام روز ملی س��ینما نداش��ته ایم و 
 فقط روزی به نام س��ینما داش��تیم كه آن هم به ضمایم

 منتقل شد.
 وی این نکت��ه را هم اف��زود ك��ه همچن��ان در ذكر روز 
21 شهریور به عنوان روز سینما در تقویم ها مانعی وجود 
ندارد. وی می گوید: این كه روز سینما را به ضمیمه منتقل 
كرده ایم، مانع این نمی شود كه ناشران تقویم نتوانند آن 
را در داخل تقویم ذكر كنند؛ یعنی ناشران تقویم همچنان 

می توانند روز سینما را داخل تقویم بیاورند. 

قویدل صحنه های��ي از عقاب ه��ا )خاچیکی��ان، 1364( را هم به 
دلیل بیم��اري اس��تادش كارگرداني ك��رد. ت��رن )1366( قابل 
 اعتناترین فیلم قویدل و یکي از اولین آثار عظیم س��ینماي ایران

)big production( پس از انقالب بود ك��ه قویدل با امکاناتي 
ناكافي براي س��اخت چنین آثاري، آن را كارگرداني و سعي كرد 
كمبود امکانات را با خالقیت هاي تکنیکي اش پر كند. »دوستي 
از جنس آتش«، نهمین و آخرین فیلم امیر قویدل است. او در این 
فیلم سعي كرده پا جای پاي استادش، ساموئل خاچیکیان بگذارد و 
به شیوه سال هاي دور او، اثري پر از تعلیق و هراس خلق كند؛ غافل 
از این كه اگر در مقطع زماني آغازین ش��کل گیري سینماي ایران 
بداعت هاي تکنیکي خاچیکیان تازه مي نمود و به ارتقای تکنیکي 
سینماي ایران كمک مي كرد، ولي با گذر سالیان، در عصر حاضر 

دیگر تنها رعایت الفباي اولیه تکنیکي در فیلمي جوابگو نخواهد 
بود. فیلم هاي امروز براي القاي هراس به چیزي بیش از نورپردازي 
پركنتراست، حركات دوربین و بازي هاي گل درشت نیاز دارند. به 
همین دلیل اس��ت كه مرحوم قویدل در رسیدن به هدفش ناكام 
مي ماند و عناصر ترس و تعلیق در سراسر فیلم غایب و یا كمرنگ 
هس��تند؛ البته در اوایل فیلم در جریان میهماني در خانه قدیمي، 
مختصر تعلیقي قبل از روبه رو ش��دن با جن به وجود مي آید كه 
متأسفانه به سرعت زایل مي ش��ود. حركت خود به خودي سیني 
قابل باور نیست و باس��مه اي جلوه مي كند و صحنه ظهور جن )با 
نام فانتزي گونه و كودک پسند جزقیل( در كنار خانم صاحبخانه 
هم اجرایي نامناسب دارد و به جاي القاي ترس، این احساس را به 
تماشاگر مي دهد كه با یک فضاي انیمیشن گونه روبه رو شده است. 

در طول فیلم هم متأسفانه همین ساختار نامناسب و فانتزي گونه تا 
انتها حفظ مي شود؛ مثال به یاد بیاوریم نوشته شدن خود به خودي 

كلمات روي شیشه را كه باز هم 
تداعي كننده انیمیشن هاست.

به این ترتی��ب تعلیق كمرنگ 
روبه رو شدن با جن به سرعت 
محو مي ش��ود و جای��ش را به 
سؤال هایي بي پاسخ درباره این 
موجود متافیزیک��ي مي دهد. 
س��ؤال هایي از این دست؛ چرا 
جن این خانه را ب��راي زندگي 
برگزیده و چرا خان��م خانه در 
 مرك��ز توجه او ق��رار دارد؟ چه 
مي شود كه جن اول خانم خانه 
را مي ترساند، سپس با او آشتي 
مي كند؟ چ��ه اتفاقي مي افتد 
كه جن ناگهان ه��وس ازدواج 
و ترک خانه به سرش مي زند؟ 
و... مي بینیم كه داستان فیلم 
بیشتر از آن كه مناسب فیلمي 

در ژانر وحشت باشد، مناسب یک فانتزي كودكانه با مایه هاي طنز 
است. مرحوم قویدل همچنین از این نکته غافل بوده كه در فیلمي 
امروزي از ژانر وحشت، دیگر بازي هاي اغراق آمیز مانند دهه 30 
سینماي ایران)چشمان از حدقه در آمده و ترسیدن هاي گل درشت 
و تصنعي و...( جواب نمي دهد. كافي است به واكنش خانم ها سر میز 
شام هنگام مطلع شدن از حوادث عجیب خانه قدیمي دقت كنیم تا 

به درستي سخن نگارنده پي ببریم.

وحشت در سینمای ایران 
در س��ال هاي اخیر گرایش به س��اخت فیلم هاي ژانر وحش��ت 
در س��ینماي ایران افزایش پیدا كرده، اما تقریب��ا تمامي آنها آثار 
 ناموفقي هس��تند و این نکته را به ما یادآوري مي كنند كه گویي 
فیلمنامه نویسان ما از نوشتن فیلمنامه اي استاندارد و قابل قبول در 
ژانر وحشت و كارگردان هاي ما در به سامان رساندن صحنه هاي 
هراس آور ناتوان هس��تند و این كه در یک كالم، سینماي ما توان 
تکنولوژیک خلق سینماي وحشت را ندارد. در چرخه معیوب تولید 
فیلم هاي ژانر وحشت در سینماي ایران، مسلما فیلم هایي چون 

»دوستي از جنس آتش«  اولین و آخرین شکست نخواهند بود.

درباره آخرین فیلم امیرقویدل

دوستی از جنس آتش یا فیلمی از جنس مالل؟ 

مرحوم امیر قویدل با نام اصلي ابوالفضل غالم حسین زاده، متولد 1326 در مشهد مقدس است که 
 گروه 
پس از تحصیل در رشته تئاتر، از سال 1340 به بازي در تئاتر پارس پرداخت. قویدل کار در سینما را فرهنگ

با دستیاري ساموئل خاچیكیان در س�ال 1353 آغاز کرد. او در سه فیلمي که با این کارگردان کار 
کرد، هم دستیار و هم فیلمنامه  نویس بود. شروع فیلمسازي  قویدل در سال هاي اولیه پس از انقالب بود. خونبارش )1359( 
 )نخس�تین فیل�م قوی�دل( و از اولی�ن فیلم ه�اي پ�س از انق�الب و ب�ا موضوع�ي مس�تند درب�اره واقع�ه 
17 شهریور بود. از همان اولین فیلم، قویدل گرایش خود را به ساخت آثار تاریخي نشان داد. دو فیلم سردار جنگل )1362( 
و میرزا کوچك خان )1364( درباره زندگي یكي از مهم ترین شخصیت هاي تاریخ معاصر ایران حاصل چنین گرایشي بود.
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نسترن مكارمی - هر كسی كه روز شنبه، بیس��ت و چهارم تیرماه سری به گوگل 
زده باشد، بی شک متوجه تغییر لوگوی گوگل و تلفیق آن با یکی از آثار هنری قرن 

نوزدهمی شده است.
امسال صد و پنجاهمین سال تولد هنرمند اتریشی است كه در 14 ژوئیه 1862 در 
شهر بومگارتن اتریش متولد شده است. او هنرمندی نماد گرا و از اعضای ارنوو وین 

بود .
نخس��ت از امپرسیونیس��م تأثیر پذیرفت، با بیردزلی و ترپ مالق��ات كرد و به قصد 
مطالعه موزائیک های بیزانس��ی به ایتالیا رفت، تحت تأثی��ر هنر ژاپنی قرار گرفت و 
عمده فعالیتش را به بنا آرایی تخصیص داد. در اغلب نقاشی های تمثیلی او پیکره ها 
در میان نقش و نگارهای رنگین و موزائیک وار احاطه شده و فضاهای مثبت و منفی 
 به طرزی جالب تعادل یافت��ه اند. نمادگرایی كلیمت تفکر فلس��فی اش را در غالبی 
خوش ساخت باز می تاباند. او دستی هم در چهره نگاری و منظره سازی داشت و در 

آثارش غن��ای رنگی و نومایگی تركیب بندی به چش��م می خورد. كار او بر ش��یله و 
كوكوشکا تأثیر گذاش��ت. با این كه آثار كلیمت جزو گران ترین آثار هنری در جهان 
به شمار می رود، ولی جذابیت و عامه پسندی این آثار در حدی است كه گاهی آنها 
 را از در و دیوار خوابگاه های دانش��جویی گرفته تا تصاویر حک شده روی لیوان ها و 

گیره های یخچال هم می شود دید.
 عده ای علت این عامه پس��ندی را س��وژه های جذاب و نقش و نگارهای انتزاعی در 
نقاش��ی ها و حتی گیرایی ناخودآگاه كارب��رد طال در آثار او می دانند. پدر گوس��تاو 
كلیمت زرگر بود و او مانند معدودی از هنرمندان هم نس��ل خ��ودش، ارزش فلزات 

را می فهمید. با آن كه با رنگ كار می كرد، ام��ا توانایی خارق العاده ای در خلق حالت 
فلزات، س��نگ و جواهرات در آثارش داش��ت. در پس هریک از آثار او می توان میل 
به ساختن چیزی گرانبها و ارزش��مند را دید. با این همه، محدود كردن هنر كلیمت 
به هنر تزئینی به معنای نادیده گرفتن رادیکالیسم این آثار است. كلیمت سردمدار 
جنبش جدایی طلب بود؛ جدایی طلب ه��ا گروهی از هنرمندان اتریش��ی بودند كه 
خشکی نقاشی سنتی اتریش را به چالش كشیدند. هدف اصلی آنها این بود كه هنر، 
طراحی و صنایع دس��تی را در یک جنبش بزرگ به هم پیوند بزنند؛ جنبشی كه به 

معنای كاركرد ایده آل هنر یا هنر جهانی و یا تلفیق هنرها بود.
 این جنبش به شدت از جنبش هنر و صنایع دستی بریتانیا تأثیر گرفته بود. از جمله 
 آثار كلمیت م��رگ و زندگی و چهره الیزابت باخفن را می توان ن��ام برد. از او بیش از 
سه هزار طراحی بر جامانده كه از قدرت قلم و نگاه دقیق او خبر می دهد. كلیمت در 

سن 55 سالگی در شهر وین چشم از جهان فرو بست.

به بهانه صد و پنجاهمین سالگرد تولد گوستاو کلیمت

گوگا هم همدردی کرد

از نسل بزرگان تئاتر و سینما کسی که سینمای گنگستری به او مدیون است 
گروه فرهنگ - جیمز كاگني با نام كامل جیمز فرانسیس كاگني جونیور، 17 جوالي 
 1899 در خان��واده اي از طبقه فرودس��ت در نیویورک ب��ه دنیا آمد. او ب��ا كار كردن در 
رس��توران ها و س��الن هاي بیلیارد گذران زندگي مي كرد تا این كه طي سال هاي پس 
از جنگ جهاني اول، بیش��تر وقت خود را صرف بازیگري كرد و به جرأت مي توان گفت 
كه سینماي گانگس��تري آمریکا و محصوالت كمپاني برادران وارنر درخشان ترین دهه 
فعالیتش را مدیون اوست.  از همه این ها گذشته، كاگني یکي از اولین بازیگران نسل اول 
سینماي ناطق بود كه سینمای نوار و جریان گنگسترس��یم را به شیوه ای واقعی بر پرده 

سینما عینیت بخشید.
از میان 80 فیلم او می توان به دشمن مردم، از دسته محکومین به اعمال شاقه گریخته ام، 

سزار كوچک و 77 فیلم دیگر نام برد.

گروه فرهنگ - داوود رشیدی  متولد 25 تیر 1312 در تهران است. او تحصیالت متوسطه 
را )به دلیل فعالیت های دیپلماتیک پدرش( در تركیه و پاریس به پایان رساند و تحصیالت 
دانشگاهی را در ژنو ادامه داد تا فارغ التحصیل كنسرواترا ژنو در رشته كارگردانی و بازیگری 
تئاتر و لیسانس حقوق سیاسی از دانشگاه ژنو شد.  در سال 1343 به تهران آمد و در اداره 
 تئاتر آن زمان وابسته به وزارت فرهنگ و هنر استخدام ش��د. او سپس گروه تئاتر امروز را 
پایه گذاری كرد كه هنرپیشگانی مانند: پرویز فنی زاده، داریوش فرهنگ، مهدی هاشمی، 
فهیمه راستکار، سیاوش طهمورث، مرضیه برومند و سوسن تسلیمی به عضویت در این 
گروه درآمدند. رشیدی از سال 1350 با فیلم سینمایی »فرار از تله« وارد عرصه بازیگری 
سینما شد و عالوه بر بازیگری و كارگردانی در سینما، تلویزیون و تئاتر، به تهیه كنندگی 

سینما نیز روی آورد.

الماس ها ابدی اند 

کافه موسیقی

SMS

رضا یزدانی خبر داد:

آلبوم جدیدم به زودی به بازار می آید
مدیرمرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی: 

حبیب مجوز نمی گیرد

 در طول فیلم هم 
متاسفانه همین 

ساختار نامناسب 
و فانتزي گونه تا 

انتها حفظ مي شود 
مثال به یاد بیاوریم 
نوشته شدن خود 
به خودي کلمات 

روي شیشه را 
که باز هم تداعي 
کننده انیمیشن 

هاست



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ممانعت از ورود
دروازه بان پرسپولیس به ایران

دروازه بان برزیلی موردنظر پرسپولیس که برای مذاکره با این باشگاه 
راهی تهران ش��ده بود، به دلیل عدم ص��دور ویزا، موفق ب��ه ورود به 

کشور نشد. 

نکونام به استقالل نزدیک شد
پس از مصاحبه علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل اس��تقالل مبنی بر عقد 
ق��رارداد با جواد نکون��ام، کاپیتان تی��م ملی فوتبال ای��ران و هافبک 

اوساسونا، به نظر می رسد این باشگاه مقصد آینده نکونام باشد.

 همه داوران اصفهانی لیگ برتر 
قبول شدند

با اهتمام کمیته داوران و کمیته پزشکی- ورزشی فدراسیون فوتبال 
کشورمان، از داوران لیگ برتری کشورمان تست های بدنی و پزشکی 
 به عمل آم��د که نماین��دگان داوری اصفه��ان، همگی ب��ا گذراندن 
موفقیت آمیز این تس��ت ها، موفق به اخذ س��المت بدنی و پزش��کی 
 و گواهی سالمت ش��دند. احمد صالحی، داور اصفهانی و بین المللی

 فوتب��ال کش��ورمان ب��ه عن��وان لی��در داوران اصفهانی ک��ه به این 
تست گیری اعزام شده اند، گفت: خیلی ها دلشان نمی خواست که ما 
در این تست پزشکی قبول شویم و بتوانیم در لیگ دوازدهم به خوبی 

قضاوت کنیم! 
صالحی افزود: در جایی که داوران ممتاز و خوبی چون هدایت ممبینی، 
البرزحاجی پور، محمد حسین اسدی، ایرج ساعدی، یداهلل جهانبازی 
و مجید سیف آذر خیلی راحت دراین تس��ت ها رد می شوند، داوران 
 اصفهانی به راحتی این تس��ت ها راپش��ت س��رنهاده و نم��ره قبولی 
می گیرن��د. صالحی گفت: به همراه من، جمش��ید محمدی، س��عید 
قاسمی و حمید س��بحانی نیز موفق به گذراندن تس��ت های بدنی و 

پزشکی شدند.

عقیلی رسما به القطر پیوست
هادی عقیلی روز شنبه با حضور در باشگاه القطر قرارداد خود را به امضا 
رساند و از امروز در تمرینات تیمش شرکت می کند. عقیلی که مورد 
استقبال گرم مس��ئوالن تیم قطری قرار گرفته بود، با الزارونی، مربی 
برزیلی القطر نیز دیدار کرد. مسئوالن باشگاه قطری درصدد هستند 
یک کنفرانس مطبوعاتی در دو روز آینده با حضور عقیلی برگزار کنند. 

 AFC 21 مردادآخرین فرصت 
به سپاهان

کنفدراسیون فوتبال آسیا آخرین مهلت ثبت نام بازیکنان و کادر فنی 
در رقابت های مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا را تا ۲۱ مرداد اعالم 
کرد. مهلت ثبت نام برای اعضای کادر فنی اعم از سرپرست، سرمربی، 
دستیاران، مدیر رس��انه ای، پزش��ک و فیزیوتراپ و مدیر تدارکات، 
بازیکنان و دیگر همراهان تیم تا آخر وقت اداری روز شنبه ۱۱ آگوست 

۲۰۱۲ برابر با ۲۱ مرداد ۹۱ خواهد بود.
 گفتنی اس��ت، تیم فوتبال س��پاهان به عنوان تنها نماینده ایران در 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیاست که باید روز ۲۹ شهریور در اصفهان 

به مصاف االهلی عربستان برود. 

توقف ذوب آهن برابر تیم ملی جوانان
تیم فوتبال جوانان ایران در نخس��تین دیدار تدارکاتی اش در اردوی 
اصفهان، شکست دو بر صفر را با تساوی س��ه بر سه مقابل ذوب آهن 
عوض کرد. ش��اگردان اکبر محمدی در دومین دیدار تدارکاتی  خود 
در اردوی اصفهان، امروز دوشنبه برابر تیم سپاهان اصفهان به میدان 
می روند؛ ضمن این که پس از پایان این بازی، مسعود مقیم مربی تیم 
جوانان به دلیل درگذشت یکی از بس��تگان نزدیکش و با هماهنگی، 
اردوی تیم جوانان را ترک و راهی ش��یراز ش��د. تی��م فوتبال جوانان 
کشورمان در گروه A مرحله نهایی مس��ابقات قهرمانی جوانان آسیا 
با تیم های امارات میزبان مس��ابقات، ژاپن و کویت هم گروه است. این 
رقابت ها از ۱3 تا ۲7 آبان ماه س��ال جاری در کش��ور ام��ارات برگزار 

خواهد شد. 

عابدزاده دروازه بان پرسپولیس شد
دروازه بان جدید تیم فوتبال پرس��پولیس گفت: از خیلی وقت پیش 

آرزویم این بود که در بزرگ ترین تیم ایران بازی کنم.  
امیر عابد زاده پس از عقد قرارداد س��ه ساله با پرسپولیس گفت: امروز 
روز خوب��ی در زندگی فوتبالی من بود. در جلس��ه ای که با مدیرعامل 
باشگاه پرسپولیس داش��تم، به او گفتم دلم می خواهد به خانه خودم 
برگردم. این دروازه بان افزود: رویانیان نیز با حس��ن نیت صحبت های 
من را گوش کرد و خوشبختانه روی من نظر مثبتی داشت. اگر هر جای 
دنیا می رفتم، آرزو و هدفم این بود ک��ه در بهترین و بزرگ ترین تیم 
ایران یعنی پرسپولیس بازی و پیشرفت کنم. قطعا پدرم از شانسی که 
به من داده شده، بسیار خوشحال است. عابدزاده خاطرنشان کرد: به 

پرسپولیس آمدم تا انشاءاهلل جایگاه پدرم را پس بگیرم.

 سپاهان با آگاهي از مصدومیت 
با من قرارداد بست

محمد غالمي/ مهاجم جديد سپاهان 

من در ش��رایطي با باش��گاه س��پاهان قرارداد امضا کردم که آنها از 
مصدومیتم آگاهي داشتند؛ در ضمن این آسیب دیدگي جدي نبود. 
بعد از بازي با موزابیک۲4روز پایم در گچ بود و بعد از سه هفته دوباره 
عکس گرفتم و هر روز با دکتر طباطبایي کار مي  کردم؛ هر چند که 
نباید گچ پایم را باز مي کردم.  من در باز کردن گچ پایم اشتباه کردم؛ 
چون اس��تخوانم کامل جوش 
نخورده بود، ب��ه همین دلیل 
دوب��اره عکس گرفت��م و قرار 
ش��د ۱5روز دیگر پایم در گچ 
باش��د. االن هم پنج روز است 
گچ پایم را باز کرده ام و از هفته 
دوم هم مي توانم براي سپاهان 

بازي کنم.

خواندنی های المپیک

مرگ 18نفردر116سال 
بازی ه��ای المپیک درعص��ر نوین از زمان بازگش��ایی تا 
به امروز با اتفاقاتی مواجه بوده ک��ه منجر به تحریم، لغو 
بازی ها، مبارزه با تبعیض نژادی، افزایش رشته ها و مرگ 
در اثر کشتار مونیخ، انفجار بمب و استفاده از مواد نیروزا 
را به دنبال داشته است. طی ۱۱6 سال گذشته، یعنی از 
س��ال ۱8۹6 که اولین دوره بازی های المپیک نوین در 
زادگاه المپی��ک یونانیان یعنی آتن برگزار ش��د، تاکنون 
 ۲۹ دوره بازی های تابس��تانی المپیک برگزار ش��ده که 
۱8 کشور آمریکایی )آمریکای شمالی(، اروپایی و آسیایی 
میزبانی آنها را برعهده داش��ته اند. )با احتساب سه دوره 
بازی ه��ای المپیک ک��ه میزبانان آنها مش��خص بود، اما 
برگزار نشد(. میزبانان ۲۹ دوره گذشته بازی های المپیک 
گاهی بیشتر از یک بار و در شهرهای مختلف برگزارکننده 
این بازی ها بوده اند. بازی های المپیک تابستانی که شمار 
ش��رکت کنندگان در آنها به مراتب بیش��تر از بازی های 
المپیک زمستانی اس��ت که پس از گذشت هفت دوره از 
بازی های تابستانی )با احتساب یک دوره که برگزار نشد( 
و از سال ۱۹۲4 در فرانسه آغاز شد، در طول برگزاری در 
ادوار مختلف، ش��اهد اتفاقاتی بود که در نوع خود جالب 
توجه بوده اند. حتی برخ��ی از ادوار بازی های المپیک با 
وجود مشخص بودن میزبان به دلیل جنگ جهانی برگزار 
نشدیا این که برخی از کش��ورها حضور در برخی از ادوار 
بازی های المپیک را بنا به دالیلی تحریم کردند. در طول 
تاریخ ۱۱6 س��اله بازی های تابستانی المپیک رشته های 
زیادی به منشور این بازی ها گنجانده شدند و در مقابل، 
برخی رشته ها هم کنار رفتند. در طول برگزاری بازی های 
المپیک ۱8 نفر به دلیل جنگ، انفج��ار بمب و دوپینگ 
جان خود را از دس��ت دادند. ۱8 س��ال پس از بازگشایی 
بازی های المپیک، این بازی ها صاحب پرچم ش��دند، اما 

شش سال طول کشید تا این پرچم برافراشته شد. 
      کشتار مونیخ

کشتار مونیخ، نام واقعه ای است که سال۱۹7۲و در جریان 
بیستمین دوره بازی های المپیک روی داد. آلمانی ها در 
مونیخ برگزارکننده این دوره از بازی ها بودند که طی آن 
سربازان فلس��طینی ۱۱ نفر از اعضای تیم المپیکی رژیم 
اش��غالگر قدس را به گروگان گرفتند.پ��س از آن و طی 
 یک حمله آزادس��ازی که البته نافرجام بود، ۹ ورزشکار، 

پنج نفر از گروگانان و یک پلیس کشته شدند.
ادامه دارد.....

المپیک 2012
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هم تيمي هايم در بارسلونا فكر مي كردند الل هستم!

لیونل مسي مي گوید: در ابتداي حضورش در بارسلونا فردي خجالتي بوده، به گونه اي که هم تیمي هایش 
تصور مي کردند که الل اس��ت. وی می گوید: ولی حاال خجالت را کنار گذاشته ام و دیگر در رختکن یک 

فرد ساکت و خجالتي نیستم.

ذوب آه��ن به عن��وان آخری��ن تی��م ایران��ی حاض��ر در فینال 
 لی��گ قهرمانان آس��یا بع��د از چهارس��ال، در نهایت ب��ا منصور 
ابراهیم زاده خداحافظ��ی کرد تا کربکندی با اس��تفاده از تجربه 
زیادش بتواند ذوب آهن را در لیگ دوازدهم به سر منزل مقصود 
برس��اند. آقا رس��ول هم با وجود انتقادات وارد شده در فصل نقل 
 و انتقاالت، س��عی کرد تیمی هماهن��گ و البته تقریب��ا ارزان تر

نسبت به سایر مدعیان روانه لیگ دوازدهم کند. خروج ستاره هایی 
مثل شهاب گردان، محمدقاضی و ماهینی که با پول های میلیاردی 
راهی پرسپولیس شدند، دس��ت ذوب آهن را خالی تر از قبل کرد 
تا این باشگاه با سیاست بازگرداندن بازیکنان سابقش وارد فصل 
نقل و انتقاالت شود. در این بین، مهم ترین انتقادی که به مجموعه 
فوتبال ذوب آهن وارد می شد خرید بازیکنان مسن و باتجربه بود 
که همگی به خاطر ش��خصیت کربکندی راهی ذوب آهن شدند 
تا کمک حال سرمربی سابق خودش��ان باشند و کربکندی هم به 
درستی و با اشاره به وضعیت بودجه باشگاه، قاطعانه اعالم می کرد 

که با پنج میلیاردتومان قادر نیست پای ستاره های جوان تری را 
به فوتبال اصفهان باز کند. البته ذوب آهن ش��انس هم آورده و با 
توجه به عدم حضور در لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۱3 و عدم 
برگزاری احتمالی جام حذفی، این بازیکنان سن و سال دار دچار 
فرسایش نخواهند شد و دور از انتظار نیست که ذوب آهن با همین 
بازیکنان هم بتواند در لیگ دوازدهم نتیجه الزم را بگیرد؛ آن هم 
در فوتبالی که دوندگی و بازی بدون ت��وپ حرف اول را می زند و 
تیمی که در این زمینه ناموفق باشد، شرایطی سخت در مقابله با 

رقبایش خواهد داشت.
 ترکیب احتمال��ی ذوب آهن در لی��گ دوازدهم ب��ه صورت زیر 
ش��کل خواهد گرفت که اعداد داخل پرانتز س��ن ای��ن بازیکنان 
را نش��ان می ده��د: دارکو بوژویچ)33(، س��پهر حی��دری)3۲(، 
محم��د صلصال��ی)۲۹(، س��ید محم��د حس��ینی)33(، احمد 
 محمدپور)33(، سینا عشوری)۲5(، قاسم حدادی فر)۲۹(، مهدی 
رجب زاده)34(، محسن مسلمان)۲۲(، اسماعیل فرهادی)3۰( 

و پیام صادقیان)۲۰(.
این ترکیب نش��ان می دهد که در صورت بازی کردن محمدپور 
در پس��ت دفاع چپ، ش��ش بازیکن ذوب آهن3۰  س��ال و باالتر 
خواهند داش��ت. اگر ابراهیم محمدی در خ��ط دفاعی به میدان 
 برود، این تعداد به پنج نفر کاهش خواهد یافت. مسن ترین بازیکن 
ذوبی ها مهدی رجب زاده است که در تیرماه 57 به دنیا آمده و به 
 طور طبیعی در آخرین سال های فوتبالی اش باید بار خط هافبک 
ذوب آهن را به دوش بکشد. با این شرایط، میانگین سنی ترکیب 
اصلی ذوب آهن ۲۹ سال خواهد بود که شاید کمی زیاد باشد، اما 
دست کربکندی بر روی نیمکت هم خالی نیس��ت و اگر بتواند از 
بازیکنانی مثل علیرضا حدادی فر، عبداهلل پور، بارانی و بقیه جوانان 
تیمش استفاده کند، شاید بتواند فکری به حال این میانگین باالی 
 سنی بکند. تنها نکته نگران کننده، س��ن باالی سه مدافع اصلی 
ذوب آهن است که هرچند تجربه آنها را افزایش داده، ولی مطمئنا 
این بازیکنان برای جبران ش��رایط فیزیکی خودشان در تقابل با 

مهاجمان سرعتی، باید تالش مضاعفی از خود نشان دهند.
اما برای مقایس��ه، نگاه��ی هم به ترکی��ب اصلی تیم س��پاهان 
خواهیم کرد تا مش��خص ش��ود پرافتخ��ار ترین تی��م لیگ برتر 
فوتبال ایران نس��بت به همش��هری خودش با چه میانگین سنی 
در م��ورد ترکیب اصل��ی اش وارد رقاب��ت های لیگ می ش��ود. 
در ترکیب احتمالی س��پاهان ای��ن بازیکنان نقش اساس��ی ایفا 
خواهند کرد: محمد باقر صادقی)۲3(، علی احمدی)۲۹(، فرشید 
طالبی)3۱(، محس��ن ایران نژاد)۲7(، حسن جعفری)۲۲(، امید 
ابراهیمی)۲5(، محرم نویدکیا)3۰(، احمد جمشیدیان)۲8(،میالد 
زنیدپور)۲6(،محمدرضا خلعتبری)۲۹( و رادومیر جالویچ)۲۹(

سپاهان بر خالف ذوب آهن در ترکیب اصلی اش فقط دو بازیکن 
 3۰ س��ال و باالتر دارد که اگ��ر مصدومیت مح��رم طوالنی تر از 
سه هفته باشد و عادل کاله کج به جای او بازی کند، نفرات باالی 
3۰ سال سپاهان به یک نفر کاهش پیدا خواهد کرد. میانگین سنی 
 ترکیب اصلی س��پاهانی ها حدود ۲7 س��ال خواهد شد که نشان 
می دهد بازیکنان اصلی این تیم از لحاظ میانگین سنی دو سال از 
ذوب آهنی ها کوچک تر هستند و همین مسأله می تواند به حضور 
پرقدرت سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر کمک زیادی 
بکند. البته عده دیگری هم عقیده دارند که تجربه بهتر از جوانی 
اس��ت و به همین دلیل تجربه بازیکنان ذوب آهن به داد این تیم 
در لیگ دوازدهم می رسد که امیدواریم این گونه باشد، وگرنه کار 
برای آقارس��ول آن هم در فصلی که هواداران ذوب برای سرمربی 

تیمشان طومار پرکرده اند، سخت تر از قبل خواهد شد. 

تجربه بر جوانی می چربد؟

سپاهان دونده، ذوب آهن باتجربه

دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران از پنجشنبه هفته جاری آغاز می شود و 18 تیم حاضر در 
مسعود 
افشاری

این مسابقات برای بازگرداندن هیجان به فوتبال ایران، کاری سخت و دشوار را در پیش رو  دارند. 
اما در این بین دو تیم سپاهان و ذوب آهن با حضوری تقریبا موفق در فصل نقل و انتقاالت، تیم های 
خوبی را جهت حضور در لیگ آماده کرده اند و باید دید که زالتکو کرانچار و رسول کربکندی چه 

نتایجی را برای فوتبال اصفهان کسب می کنند.
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عیب هیأت فوتبال 
رییس آن است

 لوپز به ذوب آهن
 می آید؟

سابقه فوتبالی مربی هندبال سپاهان او را وادار می کند گاهی مسائل فوتبال 
اس��تان را نیز با نگاه خود به نقد بکش��اند. مهدی اخوان در خصوص عملکرد 
هیأت فوتبال استان به ایمنا گفت: ازقول من بنویسید که بزرگ ترین عیب و 
ایراد درهیأت فوتبال استان اصفهان ، همین رییس فعلی اش است! وی اظهار 
داشت: همیشه این را گفته ام که فوتبال را بایستی فوتبالی ها اداره کنند، نه 
سیاس��یون و غیرفوتبالی ها. اخوان البته درمورد تغییرات درکمیته داوران 
هیأت فوتبال این گونه صحبت کرد: خوشحالم که می بینم اسماعیل صفیری 
به عنوان رییس کمیته داوران هیأت  اس��تان انتخاب ش��ده است. شنیده ام 
درکنار صفیری، نظری و رس��ول احمدی هم حضور دارند ک��ه این دو نیز از 

داوران خوب و صاحب شخصیت در فوتبال اصفهان و ایران هستند. 

محسن کرباسچی، سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن درباره دیدار این تیم مقابل 
تیم ملی جوانان گفت: این دیدار را به درخواس��ت مسئوالن تیم ملی برگزار 
کردیم و با توجه به خس��تگی که هنوز در تن بازیکنان تیم ما بود، نتوانستیم 
بازی خوب خود را ارائه کنیم. کرباسچی همچنین در مورد بازیکنان خارجی 
مدنظر تیم، تصریح کرد: هوگو ماچادو، تنها بازیکن خارجی ماست، ولی آقای 
کربکندی در حال تست کردن چند بازیکن دیگر نیز هستند تا اگر به درد تیم 
ما خوردند، با آنها قرارداد ببندیم. مارکو لوپز یکی از این بازیکنان است که از 
چند روز پیش در تمرینات ما حاضر شده و در این بازی نیز موفق به گلزنی شد. 
اگر سرمربی تیم بخواهد، با وی قرارداد خواهیم بست. مارکو، برادر دوقلوی 

فالویو لوپز است که سال گذشته هم در باشگاه نفت تهران حضور داشت.

آدریانو در بارسا می ماند
مدیر برنامه ه��ای بازیکن برزیلی تیم فوتبال بارس��ا اعالم کرد که 
آردیانو فصل آینده نیز در جمع آبی و اناری پوشان باقی خواهد ماند.

مدافع برزیلی بارسا فصل گذشته برای این تیم ۱3 بازی انجام داد و 
به نظر می رسید که فصل بعد از بارسا جدا خواهد شد. 

دورتموند، آلمانی ترین تیم ژرمن ها 
بورس��یادورتموند، فاتح لیگ آلم��ان در زمینه در 
اختیار داشتن »بازیکنان آلمانی« گوی سبقت را از 
رقبای باوارایی  ربوده است.  73/3درصد کادرنفرات 

دورتموند، آلمانی هستند.

مینی مسی!
ش��باهت عجیب یک کودک به لیونل مسی، به سوژه 
رسانه های جهان بدل شده است. این کودک شباهت 
بسیار زیادی با لیونل مسی، ستاره آرژانتینی تیم بارسلونا 

دارد و او را این روزها همپای مسی مشهور کرده است. 73

ویژه برنامه معارفه کادرفن��ی، مدیریتی و 
 گروه
بازیکنان تیم فوتبال سپاهان با عنوان جشن  ورزش

پیراهن شنبه شب در مجموعه باغ فردوس 
با حضور سه هزار هوادار و همچنین خبرنگاران و عکاسان رسانه های 
گروهی برگزار شد. باشگاه سپاهان که از سه فصل گذشته شروع به 
برگزاری چنین مراسمی قبل از شروع لیگ برتر کرده بود، امسال نیز 
این مراسم موسوم به جشن پیراهن  را شش روز مانده به شروع لیگ 
دوازدهم برگزار کرد. نکته جالب توجه در این مراسم، این بود که بر 
خالف س��ال های گذش��ته، مدیران ارشد شهری و اس��تانی حضور 

نداشتند. در ابتدای این مراسم پس از تالوت قرآن و نواخته شدن سرود 
ملی، مرتضی رمضانی، مدیر رسانه ای س��پاهان و غالمرضا دادخواه، 
گزارشگر سیمای مرکز اصفهان به عنوان دو مجری این مراسم روی 
سن آمدند و به حاضران در مراسم خوش آمد گفتند. پس از آن علیرضا 
 رحیمی، مدیرعامل باشگاه سپاهان برای حاضران در مراسم حدود 
۱۰ دقیقه صحبت کرد. نکته جالب در هنگام فراخواندن رحیمی برای 
حضور روی سن، برخی هواداران با شعار »سلطان رضا رحیمی«  از او 
استقبال کردند و مرتضی رمضانی نیز در مورد این شعار توضیح داد که 
این ش��عار لقب علیرضا رحیمی در دوران حضورش در تیم فوتبال 

سپاهان به عنوان بازیکن بوده است. حضور مهدی باقر بیگی، بازیگر 
نقش مجید در س��ریال تلویزیونی »قصه های مجید« نیز با حواشی 
جالبی همراه بود. هنگامی که مجری برنامه از او دعوت کرد تا به روی 
سن بیاید، هواداران سپاهان که می دانستند او طرفدار استقالل است، 
شعارهایی علیه تیم استقالل سر دادند که در ادامه مجری های برنامه 
در واکنش به این ش��عارها گفتند اس��تقالل و پرسپولیس در حدی 
نیس��تند که برایش��ان کری بخوانید و تیم دوازدهم جدول که کری 
خواندن ندارد! پس از این که صحبت های باقربیگی که از ضعیف ترین 
بخش های برنامه بود تمام شد، با درخواست دو مجری برنامه، علیرضا 
رحیمی مدیرعامل، ترابیان رییس هیأت مدیره س��پاهان و ایرانپور 
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسالمی روی سن آمدند و از 
حامیان مالی باش��گاه س��پاهان در این مراس��م و همچنین برخی 
مس��ئوالن فوالد مبارکه تقدیر ش��د؛  البته به نظر می رسد تقدیر از 
اسپانسرهای یک مراسم نیاز به این همه تشریفات نداشت و دو مجری 
طوری نام میهمانان نه چندان سرشناس را فریاد می زدند که انگار قرار  
است یک قهرمان ملی روی سن بیاید! همچنین از رسول ظفریان که 
از سوی کانون مربیان ایران به عنوان مربی برتر شناخته شده بود نیز 
تجلیل ش��د. پس از آنها نوبت به خوروش مدیر، کرانچار سرمربی و 
مرزبان مربی تیم سپاهان رسید که به نوبت روی سکو بیایند و مورد 
تقدیر قرار بگیرند. هنگامی که کرانچار روی سن آمد، با استقبال پرشور 
هواداران رو به رو شد و او هم با فیگورها و ژست های جالب توجه نسبت 
با استقبال آنها واکنش نشان داد. مرزبان هنگامی که برای تقدیر روی 
سکو آمده بود رو به تماشاگران گفت: از خدا می خواهم یک ماه از عمرم 
کم کند، اما بار دیگر باالتر از  استقالل و پرسپولیس به عنوان قهرمانی 
قرار بگیریم. اما پس از این مراسم، نوبت به اصل مراسم یعنی معارفه 
بازیکنان با شماره  پیراهن  آنها رسید که بازیکنان با عناوین و شعارهای 
مختلف مجریان و هواداران روی سن آمدند و در این بین نکته جالب 
توجه، محبوبیت کاپیتان نویدکیا بود که حاضران در مراسم به طور 

ویژه او را مورد تشویق قرار دادند.
 در حاشیه 

  دادخواه، گزارشگر شبکه اصفهان در این مراسم حضور پیدا کرد و 
سعی می کرد با هیجان های نسبتا مصنوعی خود، شور را به این مراسم 
تزریق کند که با اس��تقبال حضار روبه رو نمی ش��د و اجرای او  اصاًل 
چنگی به دل نمی زد؛ شاید بهتر بود کل اجرای این مراسم را مرتضی 
رمضانی، مدیررسانه ای باشگاه تقبل می کرد که محبوبیت ویژه ای 

هم نزد هواداران دارد.
  جایگاه خبرنگاران و میهمانان ویژه این مراسم چندان مناسب نبود. 
این جایگاه درست چسبیده به جایگاه تماشاگران عادی بود و تفاوت 

چندانی با آن جایگاه نداشت و بی نظمی در آن موج می زد.
  به گفته مدیر رس��انه ای باشگاه س��پاهان، قرار است دفتر باشگاه 
سپاهان به مجموعه باغ فردوس منتقل شود و همچنین موزه افتخارات 

باشگاه نیز در این مجموعه دایر گردد.
  در  خالل این مراسم یکی از حضار بطری پرتاب کرد که به سوکای 
برخورد. این بطری ها یک بار هم به سمت  خلعتبری و  غالمی پرتاب 
ش��ده بود.  در پایان و به ترتیب زیر، از ش��ماره های جدید بازیکنان 

سپاهان رونمایی شد:
۱- محمد باقر صادقی )دروازه بان(، ۲- حس��ن اشجاری، 3- فرشید 
طالبی،  4- محرم نویدکیا، 5- محمدعلی احمدی، 6- هادی تامینی، 
7- میالد زنیدپور،  8- محمد غالمی، ۹- مهدی جعفرپور،۱۰- حسین 
پاپی،۱۱- محسن ایران نژاد، ۱۲- علی کریمی، ۱4-  جواهیر سوکای، 
۱5- امید ابراهیمی، ۱6- محمدرضا خلعتبری، ۱7- حسن جعفری،  
۱8- محمد حسن مرادوند،۲۰- احمد جمش��یدیان، ۲۱- رادومیر 
جالویچ، ۲۲- رضامحمدی )دروازه ب��ان(، ۲3- امین جهان عالیان، 
۲4- اکبر ایمانی، ۲5- مهدی شریفی، ۲6- علی چوپانی، ۲7- مهدی 
امینی )دروازه بان(، 3۰- محمد ناصری )دروازه بان(، 3۲- حمیدرضا 

کاظمی و4۰- عادل کاله کج

کری خوانی سپاهانی ها در جشن پیراهن

مرزبان: از خدا می خواهم یک ماه از عمرم کم کند! 



یادداشت

طرح جامع هفشجان تصویب شد 
گروه شهرستان - در جلسه   
ش��وراي برنامه ريزي استان 
چهارمحال و بختياري که به 
رياست استاندار برگزار شد، 
طرح جامع شهرهفش��جان 
مورد بررسي قرار گرفت و به 

تصويب  اعضا رسيد.
علي عليخاني زمان ش��روع   

اين طرح را با اعتباري بالغ بر 
321 ميليون ريال در سال 88 دانست و گفت: مساحت محدوده وضع 

موجود 446/8هكتار  است. 
وی توسعه فيزيكي بافت ش��هرها،تعيين کاربري ها،تعيين محدوده 
و حريم ش��هر، س��طوح خدمات عمومي ش��هر، تعيين ميزان تراکم 
 جمعيت،تراکم ساختماني و تنظيم و تعيين ش��بكه معابر اصلي را از 

مهم ترين اهداف تهيه طرح هاي جامع عنوان کرد.
مديرکل راه و ش��هر سازي اس��تان همچنين از س��اخت دو مجتمع 

آموزشي درمنظريه شهرکرد و الهيه بروجن خبر داد.
عليخاني با بيان اين که اين دو مجتمع آموزشي به مساحت چهارهزار 
و 500 متر مربع ساخته مي شوند، گفت: براي ساخت اين دو مجتمع 
آموزش��ي 50ميليارد ريال اعتبار الزم است. وی در ادامه خاطر نشان 
ساخت: مدارس ساخته شده در الهيه بروجن و منظريه شهرکرد براي 

سال تحصيلي 92-91 آماده ثبت نام از دانش آموزان است.

خبر ویژه

مدیرعامل شركت گاز 
اسماعیل هیبتیان 

 42 پروژه گازرس��انی روس��تايی دردس��ت اجراس��ت که با تكميل و 
بهره برداری از اين پ��روژه ها پنج هزار خانوار روس��تايی از نعمت گاز 
طبيعی برخ��وردار می ش��وند. اعتباراوليه برای اج��رای اين پروژه ها 
74 ميليارد ريال اس��ت و تاکن��ون 26 درصد اين مي��زان اعتبار برای 
اجرای پروژه های گازرس��انی روستايی هزينه ش��ده که با اين روال، 
 تا پايان برنامه پنجم توس��عه به بيش از صد روستای استان گازرسانی 
می شود. با اين حال اعتبارات ملی اختصاص يافته برای اجرای عمليات 
گازرسانی به برخی روستاهای 
صعب العبور کافی نيس��ت و 
 ب��رای اج��رای اين ط��رح ها

باي��د اعتب��ارات بيش��تری 
اختصاص يابد تا  به س��رعت 
همه روس��تاهای اس��تان از 
 نعم��ت طبيع��ی برخ��وردار

 شوند. 

42 پروژه گازرسانی روستایی 
دردست اجراست 

چهره روزیادداشت
آموزش رسانه ها درزمینه پیشگیری از وقوع جرم مؤثر است 

 عبدالرضا علی محم��دی، معاون اجتماع��ی و پيش��گيری ازوقوع جرم دادگس��تری گفت:  
دستگاه های فرهنگی در حوزه پيشگيری از وقوع جرم نقش اثرگذاری دارند که بايد با استفاده 

از اين فرصت ها در راستای ارتقای آگاهی های عمومی گام  برداشت. 

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 833  | دوشنبه 26تیر 1391 |26  شعبان 1433

بهره برداری از کان�ون فرهنگی هنری 
فاطمه الزهرا)س( در شهرستان کیار   

کانون فرهنگی هنری فاطمه الزهرای شهرستان 
کيار به بهره ب��رداری رس��يد.  مديرکميته امداد 
امام خمينی)ره( شهرستان کيار گفت: اين مرکز 
با هدف پرکردن اوق��ات فراغت دان��ش آموزان و 
دانش��جويان و همچني��ن اش��تغال مربيان تحت 
حمايت اين نهاد، در فصل تابستان گشاش يافت. 
رضا ش��يريان اف��زود: دراين کان��ون کالس های 
آموزش زبان انگليس��ی ،کامپيوت��ر ،تجويد قرآن 
کري��م، روان خوان��ی و روخوان��ی قران،گرافيک، 
نقاشی، گلدوزی و خياطی به مدت 45 روز برگزار 

می شود.

کالس های اوقات فراغت  

مدير کميته ام��داد امام خمينی)ره( شهرس��تان 
ش��هرکرد گف��ت: در تابس��تان امس��ال 800 نفر 
از دان��ش آم��وزان دخت��ر و پس��ر زير پوش��ش 
 کميت��ه ام��داد در کالس ه��ای اوق��ات فراغ��ت

 شرکت کرده اند. 
عليرضا اصغرزاده افزود: اي��ن افراد در چهار کانون 
موقت و يک کانون دائم آموزش های هنری، فنی 
 و فرهنگی را ف��را می گيرند. وی يادآور ش��د: اين 
کالس ه��ا در بخ��ش ه��ای فرهنگ��ی از جمل��ه 
احكام،حفظ و قرائت قرآن، روش تحقيق و هنری 
شامل: س��رمه دوزی، خياطی،گلدوزی،گلسازی 
کريستال،کيف دوزی، سفره آرايی، شمع سازی و 
ميوه آرايی و همچنين کالس های فنی و حرفه ای 
از جمله تراشكاری، جوش��كاری، کاشت وپرورش 
قارچ و زعفران برگزار می ش��ود. وی گفت:کانون 

فرهنگی تربيتی واليت هم در تابس��تان امس��ال 
کالس های آموزش خانواده برگزار می کند.

اعطای مزایای طرح معافیت نظام وظیفه 
مدير کميته امدادشهرس��تان لردگان گفت:260 
نف��ر از فرزندان مددجويان تحت پوش��ش کميته 
امداد از معافيت خدمت نظام وظيفه بهره مند شده 
و براساس دستورالعمل امور مشمولين و معافيت 

نظام وظيفه، از خدمت سربازی معاف شدند.
 وی تصريح کرد: مشمولين اين طرح با استفاده از 
تسهيالت معافيت سربازی، طرح اشتغال زا ايجاد 
کردند و زمينه خروج آنها از حمايت کميته امداد 

ميسر شده است.

آغازعملیات تکمیل اردوگاه ثامن الحجج 

عملي��ات تكميل ش��بكه های زيربناي��ی اردوگاه 
ثامن الحجج در شهر سامان آغازشد. مدير مسكن 
و س��اختمان کميته امداد اس��تان گف��ت: در اين 
طرح، شبكه های گازرس��انی، برق،آب و فاضالب 
اي��ن اردوگاه با اعتب��اری افزون ب��ر 400ميليون 
ري��ال اجرايی می ش��ود. سيدمحس��ن صادقيان 
افزود:پيش��رفت فيزيكی جاده دسترس��ی به اين 
اردوگاه هم اکن��ون به بيش از 50 درصدرس��يده 
وتاکنون دوميليارد ريال برای س��اخت اين جاده 

هزينه شده است .
وی يادآور شد: حصار کشی اردوگاه ثامن الحجج 
هم با اعتباری افزون بر يک ميليارد و 340 ميليون 

ريال، 70 درصد پيشرفت فيزيكی دارد. 

واگذاری واحدهای مسکونی مددجویی 
شهر بن 

 ب��ا حض��ور نماينده مردم شهرس��تان ش��هرکرد 
درمجلس شورای اسالمی، مدير کل کميته امداد 
امام خميني )ره( اس��تان، امام جمعه، بخشدار و 
مسئوالن محلي شهر بن سه واحد مسكوني احداث 
شده توسط اين نهاد به مددجويان اين شهر واگذار 
شد. مدير کميته امداد امام خميني )ره( شهرستان 
شهرکرد در آيين واگذاري اين واحدهاي مسكوني 
گفت: بيش از يک ميليارد و يكصد ميليون تومان 
از اعتبارات سفرهاي رياست جمهوري، اين نهاد و 
خيرين براي کمک به احداث 300 واحد مسكوني 
مددجويان با عائل��ه دو نفر به ب��اال تحت حمايت 
امداد در شهرستان ش��هرکرد، هزينه شده است. 
 اصغ��رزاده همچني��ن اف��زود: براي س��اخت اين 
 س��ه واحد مس��كوني با زير بناي 65 متر مربع در 
س��ه طبقه، بيش از 90 ميليون تومان هزينه شده 
است. حجت االس��الم غضنفري، امام جمعه شهر 
بن گفت: مجموعه کميته امداد امام خميني )ره( 
در اين نظام اس��المي خدمات بس��يار ارزشمند و 

ماندگاري به قشر محروم جامعه ارائه کرده  است.
همچنين س��يد س��عيد زمانيان، نماين��ده مردم 
شهرستان ش��هرکرد در مجلس ش��وراي اسالمي  
فعاليت هاي بس��يار اثر گ��ذار کميته ام��داد امام 
خميني )ره( را س��تود و اظهار داشت: نمايندگان 
دوره نهم مجلس شوراي اس��المي تالش  خود را 

براي رفع مشكالت معيشتي، توانمند سازي و امور 
فرهنگي مددجويان کميته امداد امام خميني )ره( 

دوچندان کرده اند.

برگ�زاری همایش آموزش�ی، توجیهی 
زکات   

نخس��تين هماي��ش آموزش��ي، توجيه��ي زکات 
شهرستان شهرکرد در تاالرغدير شهرکرد برگزار 
شد. دبيرس��تاد زکات شهرس��تان شهرکرد هدف 
از برگزاري اين نشس��ت که با حض��ور 250 نفر از 
موديان، عامالن، معتمدان، دهياران، شهرداران، 
بخش��داران و ائمه جمعه و جماعات برگزار ش��د 
را بررس��ي ش��يوه هاي نوين جمع آوري زکات و 
چگونگي تروي��ج فرهنگ زکات بين کش��اورزان 
اعالم کرد. عليرضااصغر زاده گفت: س��ال گذشته 
افزون بر يک ميلي��ارد و 300 ميليون ريال زکات 
از سه هزار و 500 نفر دريافت شد که 15 ميليون 
 ريال آن شامل زکات مستحبي مردم در قالب طرح 
ش��جره طيبه اس��ت.  وي افزود: 40 درصد از اين 
رقم در بخش درمان، تأمين جهيزيه، رس��يدگي 
به امور ايت��ام و امور عمراني خانواره��اي نيازمند 
هزينه شده اس��ت.  نماينده ولي فقيه در سازمان 
جهاد کشاورزي اس��تان نيز با اشاره به آيات قرآن 
کريم، پرداخ��ت زکات را يک واج��ب الهي و مايه 
برکت مال ها و جان هاي مومنان دانست و گفت: 
پرداخت زکات مايه برکت زندگي و بهبود کيفيت 
 توليدات و محصوالت باغي و زراع��ي و پاکي مال

دهق��ان  االس��الم  حج��ت  ش��ود.  م��ي   
افزود: گرچ��ه ب��ر اس��اس اح��كام اله��ي ب��ه 
تعل��ق  زکات  تولي��دات  از   بس��ياري 
نمي گيرد، اما پرداخت مس��تحبي زکات عالوه بر 
نزول رحمت الهي، مي تواند سالمت و رزق و روزي 
را براي خانواده ها به ارمغان آورد. حجت االسالم 
مولوي، رييس اداره زکات اس��تان نيز ياد آور شد: 
در قرآن کريم 32 بار کلمه زکات  و 101 بار زکات 
همراه با واژه هاي قرباني، احس��ان، انفاق و صدقه 
آمده است.  در اين مراس��م با خواندن دعاي عقد 
اخوت، زکات دهندگان با هم عهد اخوت بستند تا 
در راه اجراي فرامين الهي همديگر را تا رسيدن به 

بهشت موعود، همراهي کنند.  

کوتاه از کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری 

تالش در جهت رسیدن به خودکفایی

کمیته امداد امام خمینی )ره( استان چهارمحال و بختیاری در راستای خدمت رسانی و رفع نیازهای خانوارهای تحت  گروه 
حمایت خود، اقداماتی را به تازگی انجام داده است که در ادامه می خوانید. شهرستان
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حصر وراثت
2848 آقای اکبر قمش��ه دستجردی دارای شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست به کالسه 
1681/91 ح/ 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محمود قمشه دستجردی بشناس��نامه 63 در تاریخ 85/7/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- اکبر قمشه دستجردی 35 
فرزند، 2- ابراهیم قمش��ه دستجردی 111 فرزند، 3- محمدرضا قمشه دستجردی 649 فرزند، 
4- محمدحسین قمشه ای 511 فرزند، 5- زهرا قمشه دستجردی 104 فرزند، 6- عصمت قمشه 
دس��تجردی 113 فرزند، 7- فاطمه قمشه دس��تجردی 417 فرزند، 8- مریم قمشه دستجردی 
24823 فرزند، 9- فردوس قمش��ه دس��تجردی 102 همس��ر. 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/ 7045 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2849 در خصوص پرونده کالس��ه 687/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت س��ید جلیل ش��یخان تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز 91/6/13 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ 
آتش��گاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

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

ابالغ وقت رسیدگی
2850 در خصوص پرونده کالسه 686/91 ش 8 خواهان مرتضی شمس دادخواستی مبنی بر 
مطالبه چک ش 671100 و هزینه دادرس��ی و... به طرفیت علی یار ش��یری تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای روز 91/6/13 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خ آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2851 شماره: 845/90 به موجب رأی شماره 978 تاریخ 90/9/29 حوزه 20 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مؤسسه قرض الحسنه اصحاب کهف، 
علیرض��ا رجایی فر مجه��ول المکان محکومند به: پرداخت مبل��غ 25/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
90/8/21 و پرداخت نیم عش��ر حق االجراء. مش��خصات محکوم له: سونیا اسودی نشانی محل 
اقامت: اصفهان خ کمال اس��ماعیل، کوی کمال بن بس��ت انقالب پالک 39. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 

را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي 
ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
محک��وم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محک��وم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود 
را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد 

شد. م الف/ 7060 شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2852 در خص��وص پرونده کالس��ه 357/91 خواهان معصومه نادری دادخواس��تی مبنی بر 
الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 6 دانگ انباری پالک 
15823 فرعی از قطعات تفکیکی مجزا ش��ده به طرفیت ش��رکت تعاونی مس��کن علوم پزشکی 
بیمارس��تان چمران تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 91/6/14 
س��اعت 6 تعیی��ن گردیده، با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. م الف/ 7058 شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2859 ش��ماره: 2027/90 ش ح 14 ب��ه موجب رأی ش��ماره 124 تاری��خ 91/1/31 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه خانم نس��رین 

مختاری نام پدر: علی مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
و انتقال رسمی خودروی پراید به شماره انتظامی 267 س 86 تهران- 14 و پرداخت مبلغ سی 
و چهارهزار ریال )34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له آقای محمدحس��ن 

کبیری نام پدر: قدیرعلی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ کهندژ جاوان پائین بعد از مس��جد 
صاحب الزمان بن ش مجید سلیمانی پالک 226. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به 
از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
2860 کالس��ه پرونده: 2099/90، شماره دادنامه: 321، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: فاطمه مداحی، نش��انی: اصفهان چهارراه شریعتی، خ حکیم نظامی 
کوچه ش��هاب کوچه مهتاب، پ 3، خوانده: محمد چنگانیان مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای 
رس��یدگی و الزام خوانده نسبت به تفویض و فک پالک یکدستگاه سواری پژو 405 به شماره 
انتظامی 324 ب 95- ایران 13 به انضمام مطلق خسارات قانونی مقوم به سه میلیون و یکصد 
هزار ریال. گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 

ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خان��م فاطمه مداحی به طرفیت آقای محمد 
چنگانیان به خواسته تفویض و فک پالک یک دستگاه سواری پژو 405 به شماره انتظامی 324 
ب 95 ایران 13 به انضمام خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی که خواهان اظهار می 
دارد که خودروی مذکور را به خوانده فروخته و وکالتنامه تفویض پالک به ش��ماره 17992-

1387/10/25 در دفترخانه 138 اصفهان را به خوانده داده و نامبرده اقدام به فک پالک مذکور 
ننموده اس��ت نظر به ابالغ قانونی به خوانده نامبرده در جلس��ه رسیدگی مورخه 1391/2/10 
حاضر نش��ده است نظر به استعالم واصله از پلیس راهور اصفهان به شماره ثبت الیحه 56-
91/2/12 که پالک مذکور را به نام خواهان اعالم نموده است لذا شورا دعوی خواهان را وارد 
دانسته و به استناد مواد 10 و 619 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تفویض و فک پالک به شماره 324-ایران 13 ب 
95 و تحویل به خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی که ظرف 20 روز از تاریخ 

ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2862 در خصوص پرونده کالس��ه 272/91 ش 33 خواهان پرویز س��لیمانی با وکالت جواد 
رضایی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره چک بانضمام مطلق 
خس��ارت به طرفیت مصطفی میرزایی، حس��ن مداحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز دوش��نبه مورخ 91/6/20 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره دو شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 

ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 12602  دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع 
شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

2863 خانم صفیه صرامی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 11026 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 317/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرتضی صرامی بشناس��نامه 128 در تاری��خ 1391/2/30 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- قمرخانم سعادت نوری 
فرزند علی خان ش ش 17767 )مادر(، 2- صفیه صرامی فروشانی فرزند علی ش ش 11026 
)همسر(، 3- س��ونیا صرامی فرزند مرتضی ش ش 17312 )فرزند(، 4- سهیال صرامی فرزند 

مرتضی ش ش 573 )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 نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 

12606 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
2864 آقای علی کریمی دارای شناسنامه شماره 82 به شرح دادخواست به کالسه 333/91 از 
این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مصطفی 
کریمی اندانی بشناس��نامه 1507 در تاری��خ 1391/4/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورث��ه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- علی کریمی فرزن��د مصطفی ش ش 82 
)فرزند(، 2- حسین کریمی فرزند مصطفی ش ش 490 )فرزند(، 3- فاطمه کریمی اندانی فرزند 
مصطف��ی ش ش 1079 )فرزند(، 4- خدیجه کریمی اندانی فرزند مصطفی ش ش 108 )فرزند( 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 

تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12605 ش��عبه 7 شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
2865 شماره ابالغیه: 9110100350602070، شماره پرونده: 8809980350901070، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890120، تجدیدنظرخواهی بانک اقتصاد نوین شعبه میدان آزادی اصفهان با 
وکالت آقایان همایون ش��اهینی و آرش انوری زاده از دادنامه 866 بطرفیت علیرضا بناکار و 
غالمحس��ین خیرمند و فاطمه معقول و مریم هنرمند زاده و س��ید جالل میرمحمدی و محسن 
مؤم��ن بیت الهی و محبوبه علیجانیان و ابوالقاس��م ملک زاده و محمدرضا مردیها و حس��ین 
فرهمندپور و فرزانه پیروزمنش و یلدا حس��ینی و رضا پورمحمد ئیالبحق و مسعود نامداری 
و محس��ن برجیان و اکبر ملک زاده و زهرا عرب و محس��ن مؤمن اشجردی و سروش عباس 
گودرزی و مونا معتمدی همگی مجهول المکان بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می گردد ظرف 
مهلت ده روز از تاریخ نش��ر آگهی در روزنامه به دفت��ر دادگاه مراجعه و ضمن ارائه آدرس 
کامل و دقیق پستی خود و دریافت نسخه ثانی دادخواست تجدیدنظر و ضمائم تجدیدنظرخواه 
ظرف مهلت فوق الذکر چنانچه الیحه ای در جواب اعتراض تجدیدنظرخواه دارند کتبًا به دفتر 
دادگاه ارائ��ه نمایند و اال بعد از انقضاء مهل��ت مذکور پرونده با همین کیفیت به دادگاه محترم 
تجدیدنظر اصفهان ارس��ال خواهد ش��د. م الف/ 6926 فانی- مدیر دفتر ش��عبه ششم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
2893 شماره پرونده: 9000400200300486/1، شماره بایگانی پرونده: 9000772/1، شماره 
ابالغیه: 9100510200300356، بدینوس��یله به آقای 1- غالمرضا اسماعیلی فرزند حسین به 
شناس��نامه شماره 18575 به نشانی اصفهان خیابان هاتف روبروی مجتمع زرنگار و خیابان 
نظرش��رقی کوی ش��املی پالک 87، 2- سید سعید چاوشی به نش��انی اصفهان، خیابان رباط 
تقاطع اول پالک 100 بدهکاران پرونده کالسه 9000400200300486/1 که برابر گزارش اداره 
پس��ت نشاط اصفهان ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره 1717-7-
63-82/8/17 بین ش��ما و بانک پارسیان مبلغ 50356000 ریال بابت اصل و مبلغ 94286928 
خس��ارت تأخی��ر تأدیه تا تاری��خ 90/09/07 و از آن به بعد روزانه مبل��غ 45/527 ریال+ حق 
الوکاله و به بانک پارسیان و 5 درصد حقوق دولتی متعلقه به صندوق دولت بدهکار می باشید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات 
قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئین 
نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ 
اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر 
می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون 
انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 5743 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ رأی
2896 شماره دادنامه: 9109970351400285، شماره پرونده: 9009980351400873، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900873، خواهان: بانک ملت با مدیریت آقای عل��ی دیواندری با وکالت آقای 
حسن استواری س��اکن چهارباغ خواجو، ساختمان شماره 395، خواندگان: 1- منیر رضایت، 
2- آقای س��عید مجید 3- آقای احمد رضایت همگی به نش��انی ته��ران خ ولیعصر بین گاندی 
14 و 16 س��اختمان 1295 ط 2 )مجهول المکان(، 4- ش��رکت نسیم راه جنت به مدیریت احمد 
رضایت به نشانی تهران خ ولی عصر بین گاندی 14 و 16 ساختمان 1295 طبقه 2، 5- شرکت 
نگین الوان غدیر به مدیریت محمد رضایت به نش��انی ته��ران خ ولیعصر بین گاندی 14 و 16 
س��اختمان 1295 ط 2، خواس��ته ها: 1- مطالبه طلب، 2- تأمین خواسته، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به اصدار رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری و وکالت آقای حسن 
اس��تواری بطرفیت 1- ش��رکت نسیم راه جنت 2- ش��رکت تولیدی صنعتی نوید مهر سپاهان 
3- ش��رکت نگین الوان غدیر 4- آقای س��عید مجید فرزند محمدحسین 5- خانم منیر رضایت 
فرزند احمد 6- آقای احمد رضایت فرزند حس��ین مبنی بر مطالبه مبلغ 3/917/557/037 ریال 
بانضمام خسارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه بابت قرارداد جعاله اعتبار اسنادی با این توضیح 
که تسهیالت توسط خوانده ردیف اول اخذ و سایر خواندگان ضمانت پرداخت آن را نموده اند. 
نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر استقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد 
و اینک��ه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ای��راد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص و مستنداً به مواد 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی خوانده را به پرداخت 
مبلغ 3/917/557/037 ریال بابت اصل خواس��ته و 78/351/150 ریال بابت هزینه دادرسی و 
همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس قرارداد بانکی 
از تاریخ سررس��ید 87/6/3 تا زمان وصول در حق خواهان محک��وم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 

بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف/ 5775 محمدی 
جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ رأی

2897 شماره دادنامه: 9109970351900393، شماره پرونده: 9009980351901688، شماره 
بایگانی شعبه: 901747، خواهان: خانم فاطمه رضایی به نشانی زینبیه شهرک امام حسین ک 
س��جاد پ 269، خوانده: آقای حکیم حس��ینی به نشانی مجهول المکان، خواسته: لغو حضانت، 
گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
ذی��ل مبادرت بصدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دع��وی خانم فاطمه رضایی 
فرزند خداداد بطرفیت آقای حکیم حس��ینی فرزند ناظر بخواس��ته سلب حضانت فرزند بلحاظ 
ع��دم پرداخت نفقه و اعتیاد زوج به مواد مخدر و اختیار کردن همس��ر دیگر، دادگاه با عنایت 
به س��ن طفل و ش��هادتنامه ارائه شده و عدم دفاع و ایرادی از سوی خوانده، دعوی خواهان 
را ثابت دانسته مستنداً به ماده 1169 قانون مدنی حکم به سلب حضانت فرزند بنام ابوالفضل 
از خوانده صادر می گردد. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است.  م الف/ 5662 شیرانی- 

رئیس شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
2898 شماره دادنامه: 9109970350700157، ش��ماره پرونده: 9009980350700961، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900975، خواهان: آقای حسین واثق نیا به نشانی اصفهان میدان جمهوری نبش 
خیابان کاش��انی فروش��گاه افرا الکتریک، خوانده: آقای رضا صادق به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک 2- تأمین خواسته، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست حسین واثق نیا 
ب��ه طرفی��ت رضا صادق دائر بر مطالبه مبلغ 160/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
513411-89/12/16 بانک صادرات با احتس��اب خس��ارات دادرس��ی و تأخی��ر تأدیه، دادگاه با 
مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت 
از اشتغال ذمه خوانده داشته و بقای اصل چک در ید خواهان نیز ظهور در استمرار مدیونیت دارد 
و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده دفاع و ایرادی بعمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانسته و 
به استناد مواد 313 و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرسی )هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسیدچک محکوم و اعالم 
می نماید. رأی صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این 

مرجع می باشد. م الف/ 5663 مسیبی- رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی  
2928 چون تحدید حدود شش��دانگ قس��متي ازیکباب خانه محل راه متروکه که به انضمام قسمتي 
ازپالک 80  جمعًا تشکیل یکبابخانه راداده است پالک 32/2248 واقع  در دست قمشه بخش یک ثبتي 
ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي محمدعلي عسکرزاده فرزند جاسم درجریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت 
وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدودملک مرقوم درروز 1391/6/14 ساعت 8 صبح درمحل شروع 
وبعمل خواهد آمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرر درمحل 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 بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خود 
رابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیص��الح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نماید 
ضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام 

خواهدشد. رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا - سیدمهدی میرمحمدی
 

ابالغ معرفي داور
2929 بدینوس��یله به آق��اي غالمرضا نیک بخ��ت فرزندمحمد فعاًل مجهول الم��کان ابالغ مي 
گرددکه خانم طاهره اش��رف پور فرزندس��یفعلي به نش��اني ش��هرضا – بلوارمدرس فرعي 
29 پالک 339 دادخواس��تي بخواس��تة طالق به این دادگاه تس��لیم که به کالسه 890210  این 
ش��عبه ثبت ودرجریان رسیدگي مي باشد اینک حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده73 
ق.آ.د.م مراتب به ش��ما ابالغ مي گردد تا ظرف مدت بیس��ت روزیک��ي ازاقارب خودکه داراي 
ش��رایط داوري مي باش��د مسلمان، متاهل ومعتمد بوده وعدم اش��تهاربه فسق وفساد داشته 
وآشنایي نسبي بامسائل شرعي و خانوادگي داردرابه عنوان داور به این شعبه معرفي نمایید. 

مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا 
 

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
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(:
هر کس رک��وع نم��ازش را بطور کام��ل و صحی��ح انجام دهد 

وحشت قبر بر او نخواهد بود.

تأثیر روحیه انسان بر روی نوع غذا خوردن

مناسب حالتان غذا بخورید!

انسان هیچ گاه حال یکسانی ندارد. گاهی دچار استرس و گاهی ناراحت 
می شود. در این مواقع باید غذاهایی را بخورید که به این حالت های روحی 
ش��ما کمك کند.  اغلب افراد بعد از یك روز س��خت و دشوار، یك وعده 
غذایي یا میان وعده اي را مي خورند ک��ه آنها را آرام کند؛ مانند کلوچه، 
 چیپس سیب زمیني، بیس��کویت و... به عنوان مثال افراد وقتي جشن 
مي گیرند کیك مي خورند و وقتي ناراحت مي ش��وند، اغلب بستني را 
ترجیح مي دهند. مشکلي که در این جا به وجود مي آید، این است که به 
همان سرعتي که مزه این خوراکي ها در دهان فرد از بین مي رود، اندازه 
دورکمر نیز از بین خواهد رفت، به ویژه اگر این غذاها مملو از قند و چربي 
نیز باشند. خوراکي هاي مملو از قند و چربي موجب مي شوند که سطح 
قند خون به س��رعت باال رود و براي جبران این حالت در بدن، انسولین 
 به سرعت ترشح ش��ده و در نتیجه قند خون خیلي سریع تر از آن پایین 
مي آید. به همین دلیل اس��ت که وقتي غذایي را مي خورید که شیرین 
اس��ت، بعد از مدت کوتاهي احساس گرسنگي بیش��تري مي کنید و به 
این ترتیب در واقع فرد در یك سیکل معیوب قرار مي گیرد. با این حال 
تحقیقات علمي نش��ان مي دهد که افراد مي توانند وضع روحي- رواني 

خود را با غذاها بهبود ببخشند.

وقتي غمگین هستیم چه بخوریم؟
بهتر اس��ت زمانی که غمگین هس��تیم غذاهایي انتخاب شود که داراي 
 اس��یدهاي چرب امگا3 و ویتامینD زیادي باش��ند. تحقیقات نش��ان 
مي دهد که این مواد مي توانند افس��ردگي را تخفی��ف دهند و موجب 
 آرامش فرد شوند. براي دریافت اسیدهاي چرب امگا3 مي توان بذرکتان و 
 Dماهي هاي چرب مانند قزل آال را انتخاب کرد. از منابع خوب ویتامین
نیز مي توان به شیرهاي غني شده با این ویتامین و زرده تخم مرغ اشاره 

کرد؛ البته نور خورشید نیز منبع خوبي از این ویتامین است.

كاهش استرس با غذاي مناسب
هنگام استرس درجست وجوي غذاهایي باشید که غني از ویتامین هاي 
گروهB باشند تا تولید سرتونین در مغزتان افزایش یابد و در نتیجه آرامش 
به سراغ شما آمده و راحت شوید. براي دریافت ویتامینB6، بادام، پسته و 
گردو انتخاب هاي خوبي هستند. قزل آال، میگو و ماست کم چرب منبع 
مناسبي براي ویتامین B12 اس��ت. هنگامي که در سختي هستید نیز 
بروید سراغ غذاهایي که غني از ویتامینC هستند. این ویتامین رادیکال 
هاي آزاد را کاهش مي دهد و سیستم ایمني را تقویت مي کند. در واقع 
این ویتامین یك آنتي اکسیدان فوق العاده است.کلم بروکلي، فلفل سبز، 
کیوي، توت فرنگي و گوجه فرنگي گزینه هاي خوبي براي این ویتامین 
هستند. همچنین زماني که عصباني هستید نیز مي توانید این حالت را 
با پتاسیم از بین ببرید. پتاسیم، الکترولیتي است که به کاهش فشار خون 
کمك مي کند. موز، ذرت، سیب زمیني و لوبیا سفید از منابع خوب این 

ماده معدني هستند.

غذاي مواقع بي خوابي
براي یك خواب عمیق به س��مت غذاهاي غني از منیزیم مانند عدس، 
جو دوسر، تخم کدو و اسفناج بروید. این ماده معدني به آرامش عضالت، 
 رگ هاي خوني و لوله گوارش کمك مي کند تا س��طح ماده ش��یمیایي 
آرام بخ��ش، یعني همان س��رتونین در بدن افزایش یاب��د. حاال با دقت 
پیشنهادات غذایي فوق را نگاه کنید و ببینید همه اینها عالوه بر این که 
نیازهاي تغذیه اي ش��ما را به خوبي برآورده مي سازند از افزایش وزنتان 

نیز جلوگیري مي کنند.

گران ترین آپارتمان جهان
 در ژاپن

آپارتمان یك خوابه مجللي که 
تصور مي شود گران قیمت ترین 
آپارتمان جهان باشد، در توکیو 
با قیمتي سرسام آور به فروش 

گذاشته شد.
 در حال حاض��ر قیمت فروش 
این آپارتمان 72/14 میلیون 
دالر تعیی��ن ش��ده اس��ت. 
مساحت این ساختمان مجلل 
بیش از 1322 مترمربع است 
و در منطق��ه منیامي � آزابو در غ��رب پایتخت ژاپن ق��رار دارد. این 
آپارتمان از سوي س��ازمان ثبت امالك بین المللي  سوي تاباي ژاپن 

به فروش مي رسد.
 به نوش��ته روزنامه دیلي میل، صاحب این آپارتم��ان یك مرد تاجر 
متأهل است که 18 ماه براي بازسازي آن وقت گذاشته است. سنگ ها 
و چوب هاي به کار رفته در بازس��ازي این س��اختمان از ایتالیا وارد 
شده اند.  دور تا دور ساختمان یك س��الن بزرگ و مبلمان استراحت 
تعبیه شده که میهمانان مي توانند در آنجا از تماشاي باغ زیبا و بزرگ 

اطراف ساختمان، لذت ببرند.

 روزانه هزاران مطلب و محتوا در فضای گس��ترده وب 
به روز می ش��ود که آگاهی یافتن از همه آنها بس��یار 
دشوار است، اما اگر بلد باش��ید از RSS استفاده کنید 
مرور کردن این صفحات به آسانی آب خوردن می شود.

 اینترنت فضای بزرگی اس��ت؛ واقعا بزرگ. اگر حدود 
 یك میلیارد صفحه اینترنتی آماده و هزاران صفحه ای

 که روزان��ه س��اخته م��ی ش��ود را در نظ��ر بگیریم، 
می توان گفت سایت های زیادی در اینترنت هستند که 

محتواهای بسیار جالبی دارند.
 با وجود ای��ن جریان عظی��م اطالعات رس��انه ای که 
هر روز در فضای وب تولید می ش��ود، این که بتوانید 
درباره موضوع م��ورد عالقه خود را ب��ه روز نگه دارید 
بسیار مش��کل اس��ت. اما چگونه می توان این مشکل 
 را حل کرد؟ پاسخ واقعا ساده است. باید یاد بگیرید از 
Really Simple Syndication ب��ه طور خالصه 
RSS -برقراری ارتباط های بسیار س��اده – استفاده 
کنید. در اینجا با زبان ساده نحوه استفاده از RSS را به 

شما توضیح می دهیم.

RSS چیست؟
RSS  در واقع یك سیس��تم اطالع رس��انی است که 
به شما نشان می دهد س��ایت های مورد عالقه تان با 
چه مطالبی به روز ش��ده است. این سیس��تم به شما 
محتوای س��ایت های مورد عالقه تان را بدون این که 
مجبور باشید به خود سایت سربزنید و هر روز مطالب 
 آن را چ��ك کنید، ب��ه درون کامپیوترت��ان می آورد.

اینترنت خیلی شبیه تلویزیون است، با این تفاوت که 
در اینجا بی نهای��ت کانال مختلف وج��ود دارد با کلی 
 برنامه و ش��ما به جای این که مجبور باشید ساعت ها

از ای��ن کانال ب��ه آن کان��ال بروید، فقط کافی اس��ت 
از خبرخوان RSS اس��تفاده کنید و تم��ام مطالب را 
 تنها در ع��رض یك دقیقه و در فرمتی بس��یار س��اده 

ببینید.

RSS چگونه كار می كند؟
 تم��ام چیزهایی که نی��از دارید یك خ��ط اینترنت و 
 ن��رم اف��زاری اس��ت ک��ه خبرخ��وان RSS نامی��ده 

می شود. 
خبرخوان RSS ک��ه به آن فید ریدر ه��م می گویند، 
برنامه ای اس��ت که در پ��س زمینه اجرا می ش��ود و 
همیشه منتظر است ببیند که سایت مورد عالقه شما 

چه محتوای جدیدی را به روزمی کند. 
هر مطل��ب ت��ازه ای ک��ه در این س��ایت ب��اال برود، 
 بالفاصله وارد فید ریدر ش��ما می شود. به طور معمول 
خبر خوان ها دو مدل هستند؛ یا مبتنی بر وب اند و یا 
مبتنی بر دس��کتاب. همچنین افزونه ها و برنامه های 
زیادی هم وجود دارند که همین قابلیت RSSخوان را 
به مروگر یا سرویس ای میل ش��ما اضافه می کنند. از 

زمانی که فید را نصب کردید، می توانید شروع کنید.

چگونه از RSS استفاده كنیم؟
فید ریدرهای گونانی ب��ا اینترفیس ه��ای متفاوت و 
ویژگی های جالب فراوان وجود دارد؛ هر کدام را دوست 

دارید انتخاب کرده و با آن شروع کنید.
  وقت��ی ک��ه خبرخ��وان خ��ود را نص��ب کردی��د 
 می توان با عضو شدن در س��ایت های مورد عالقه تان 

شروع کنید. 
حتما می دانید که اگر سایتی اش��تراك RSS داشته 
باشد، از یك آیکن نارنجی اس��تفاده می کند. امروزه 
 RSS به سختی می توان وب سایتی را پیدا کرد که از

پشتیبانی نکند.

توصیه های RSS ای
اگر شما از گوگل ریدر استفاده می کنید، افزونه های 
زیادی وجود دارد که می تواند این قابلیت را به مرورگر 

شما اضافه کند.
 کاربران گ��وگل ک��روم، عالقه من��دان فای��ر فاکس 
می توانند از این افزونه اس��تفاده کنند و حتی کابران 
اینترنت اکسپلورر می توانند آن را نصب کرده و با یك 

کلید به وب سایت هایشان متصل شوند.

برای حرفه ای ها
"RSS به جز خواندن خبرها و پیداکردن موس��یقی ها

و فیلم ها، کاربردهای دیگری هم دارد. س��ایت هایی 
   RSSاز اش��تراکات eBay و Craigslist مانن��د
 برای س��رویس ه��ا و آیتم ه��ای خاصی پش��تیبانی

 می کنند.
حتی اگ��ر به دنب��ال یخچ��ال، ش��غل ی��ا آپارتمان 
 می گردی��د، فق��ط کاف��ی اس��ت آن را در قس��مت 
جس��ت و جوی واژه ها تایپ کرده و به س��مت پایین 
صفحه اس��کرول کنید. درست س��مت راست پایین 
صفحه، دکمه ای قرار دارد که به ش��ما اجازه می دهد 
در این تبلیغات دس��ته بندی شده مش��ترك شوید و 
هر وقت پس��ت جدیدی چاپ شود، به ش��ما هشدار 
می دهد. به طور مختصر RSS روشی بسیار سودمند 
برای س��ازماندهی و جمع بندی کردن وب با کارایی و 

سهولت بیشتر است. 
طری��ق  از  را  خ��ود  مطالع��ات  بیش��تر  اگ��ر 
ی��ك  داش��تن  دهی��د،  م��ی  انج��ام   اینترن��ت 

RSS  خوان خوب برای شما بسیار ضروری است.
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پس��ر یك س��اله بریتانیایی، یکی از دو کودکی است که در 
جهان به سندرم انجلمن مبتالس��ت. وی بر اثر این بیماری 
نادر ژنتیکی ب��ه ندرت می خوابد، حرف نم��ی زند و همواره 
 لبخندی بر لبش نقش بس��ته اس��ت. »ریو ویکاری« پس��ر 
یك س��اله با موهای فرفری از بیماری سندروم انجلمن رنج 
می برد. این شرایط نادر به این معناست که حرف زدن و راه 
 رفتن وی بعید به نظر می رس��د و ک��ودك نیازمند مراقبت 

24 ساعته است.
پزشکان وقتی تنها دو هفته از تولد این کودك می گذشت، 
عالئم سندرم انجلمن را در وی شناسایی کردند. از آن زمان 
تاکنون وی قسمت اعظم زندگی خود را در بیمارستان سپری 

کرده و مورد نظارت و مراقبت چندین مش��اور و پرستار قرار 
داشته است.

ریو همچنین زال است که این امر موجب نابینایی وی شده، 
اما در عین حال این کودك از نور و موسیقی لذت می برد.

جما و وی��ن، والدین این ک��ودك درحال آم��اده کردن یك 
اتاق حس��ی برای وی در خانه خود هس��تند ت��ا وی بتواند 
 وقت بیش��تری با والدین خود و دو ب��رادر دیگرش که یکی 
هفت ساله و یکی چهار ساله است بگذراند. ریو در بیمارستان 
کودکان ش��فیلد بریتانیا که قس��مت اعظم عمر کوتاه خود 
را از در آنجا س��پری کرده، از مراقبت های وی��ژه برخوردار 
 اس��ت. جما، مادر ریو در این رابطه می گوید: از آنجا که ریو 
نمی خوابد و می خواهد 24 س��اعته بازی کند، ما برای خود 
ش��یفت تعیین کرده ایم که بدون این کمك ها، رویارویی با 

این شرایط برای ما غیر ممکن بود.
پزش��کان درحال حاضر نای ری��و را ش��کاف داده و لوله ای 
داخل گردن وی کرده اند که برای تغذیه وی مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
این لوله به دنبال آن ش��کل گرفت که م��ادر ریو مجبور بود 
برای نجات جان پسرش پس از مس��دود شدن راه گلویش، 
دس��ت به کار ش��ود. وی در این رابطه می گوید: ریو درحال 
شیرخوردن بود که ناگهان کبود شد، شماره تلفن کمك های 
اضطراری را شماره گیری کردم و سپس روی قفسه سینه وی 

فش��ار آوردم، برای یك لحظه دیگر از دست رفته بود و پس 
از آن که فشارها را روی س��ینه اش بیشتر کردم، تنفس وی 
 بار دیگر از س��ر گرفته ش��د و در آن لحظه نیروهای امدادی 

وارد شدند.
جما که از آم��وزش های مراقبت های اولیه برخودار اس��ت، 
باید هم��واره از تمیزبودن لوله تغذیه ری��و اطمینان حاصل 
 کند؛ امری که س��ایر ب��رادران ریو نیز در ای��ن زمینه کمك 
می کنند. جما یادآور می ش��ود: این لوله ب��رای حیات ریو 
ضروری است، اما به زودی قرار است این لوله برای نخستین 
بار خارج شود و ما می توانیم صدای وی را بشنویم. ریو قادر 
 خواهد بود که صدا تولید کن��د،  ماهرگز موفق به حرف زدن 
نمی ش��ود؛ موضوعی که تنها یکی از نش��انه های سندروم 
انجلمن محسوب می شود. این س��ندروم بر رشد عقلی وی 

تأثیرگذار بوده و موجب اختالل در خواب وی شده است.
پس از سال ها آزمایش ژنتیك، سرانجام بیماری وی سندروم 
انجلمن تشخیص داده شد. به علت بغرنج بودن این شرایط، 
تنها یك نمونه دیگر در دنیا با شرایط مشابه ریو وجود دارد و 

آن یك دختر یك ساله در آمریکاست. 
این سندروم ابتدا در سال 1965 توسط دکتر هاری آنجلمن 
توضیح داده شد. شیوع آن یك در10000 یا 20000 است. 
علت ایجاد این سندروم، از دس��ت رفتن عملکرد قسمتی از 

کروموزوم 15 مادری است.

بنابر اعالم مایکروسافت، ویندوز سرور 2012 طی هفته نخست 
ماه اوت س��ال میالدی ج��اری در اختی��ار تولیدکنندگان قرار 
خواهد گرف��ت و س��پتامبر 2012 نیز وارد ب��ازار فروش عمده 

خواهد شد.
مایکروسافت با انتش��ار بیانیه ای در وبالگ ویندوز سرور، اعالم 
کرد: نسخه ای از ویندوز س��رور 2012 در هفته اول ماه اوت به 
تولیدکنندگان ارایه خواهد شد. این سیستم عامل در گام بعدی 
و با پایان مرحله برنامه نویسی در اختیار شرکای سخت افزاری 
ما قرار خواهد گرف��ت و در نهایت از طریق ش��بکه های فروش 

گسترده در سطح جهانی عرضه خواهد شد.
به گفته مایکروس��افت، نسخه آزمایش��ی ویندوز سرور 2012 
بیش از 500 هزار بار دانلود شده که این باالترین میزان دانلود 
یك ویندوز سرور تاکنون به حساب می آید. ویندوز سرور 2012 

 Foundation، Essentials، Standard در چهار نسخه
و Datacenter عرضه خواهد شد.

نسخه Datacenter مخصوص محیط هایی است که به طور 
گسترده از سرویس های مجازی سازی و رایانش ابری استفاده 
می کنند. این نس��خه چه��ار ه��زار و 809 دالر قیمت گذاری 
 شده است. نس��خه استاندارد مناسب س��رورهای عادی است و 
882 دالر قیم��ت دارد. نس��خه Essentials  برای کس��ب و 
کارهای کوچك تعبی��ه ش��ده و از تنظیمات و راب��ط کاربری 
س��اده تری برخوردار اس��ت، ام��ا قابلیت های مجازی س��ازی 
نسخه های دیگر را ندارد. این نس��خه از ویندوز سرور 2012 با 
 Foundation قیمت 425 دالر به فروش می رس��د. نس��خه
هم برای مصارف عمومی س��رور طراحی ش��ده و از 15 حساب 
 کاربری پش��تیبانی می کند، این در حالی اس��ت ک��ه امکانات 

 مج��ازی س��ازی در نس��خه Foundation ه��م به چش��م 
نمی خورد و این نسخه از ویندوز س��رور 2012 فقط در اختیار 

OEMها قرار خواهد گرفت.
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یک دعوای خانوادگی دیگر دست انداز
حتما از دعوای وزارت ورزش و 

مجید 
رییس دو فدراس��یون ورزشی كافی

برکن��ار ش��ده کش��ور مطل��ع 
هستید. ماجرا به این جا رسیده است که وزارت ورزش 
که توی رودربایس��تی ورزش��کاران و مردم ایران از یك 
طرف و کمیته بین المللی المپیك از طرف دیگر مانده، 
مجبور شده است که به بازگشت این دوستان بر سر کار 
رضایت بدهد؛ البت��ه رضایت که نداده اس��ت، در حال 

رضایت دادن است.
 اما از آنجا که از قدیم گفته ان��د »زدی ضربتی، ضربتی 
نوش ک��ن«، مس��ئوالن وزارت ورزش در حال افش��ای 
یك س��ری اطالع��ات از زمان ریاس��ت این دوس��تان 
 هس��تند که نگذارند به آن حضرات ه��م همچین زیاد 
خوش بگذرد. به طور مثال کاش��ف به عمل آمده است 
که از جمله اقالم خریداری شده در زمان ریاست رییس 
قبلی فدراس��یون تیراندازی با کمان، یك مورد هم یك 
فقره آالچیق از کاناداس��ت. به جز این، رییس مذکور با 
هزینه فدراسیون درحال س��اختن یك رستوران سنتی 
نیز بوده اس��ت؛ البته از آنجایی که »خدا انسان را آفرید 
و انسان توجیه را«  می توان برای این دو اقدام این طور 
دلیل آورد که البد آالچیق های کانادا بهتر جلوی آفتاب 

را می گیرند و س��اخت رستوران س��نتی هم برای آشنا 
شدن ورزش��کاران خارجی با آداب و رسوم ایرانی است، 
اما شاهکار اس��تاد چیز دیگری است. ایش��ان عالوه بر 
خریدهای مذکور، یك قالده سگ دوبرمن هم به قیمت 
پنج میلیون تومان از خارج از کشور خریداری کرده اند. 
هزینه نگه داری س��گ مذکور که به ش��هادت شاهدان 
عینی بسیار بدپوز و ترسناك هم هست، ماهی یك ونیم 
میلیون تومان است. تعجب نکنید؛ س��گی که به اندازه 
ماش��ین حقیر قیمت دارد، البد فقط گوشت گردن بره 
ش��یری و آب معدنی »اِویان« می خ��ورد دیگر، که اگر 
روزی یك کیلو از آن و دو لیتر هم از این میل بفرمایند، 

همان می شود که عرض کردم. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب در مملکتی که اس��تاد دانش��گاهش 
ی��ك میلیون و دویس��ت ه��زار تومان حق��وق ماهیانه 
می گی��رد و بای��د با همی��ن پ��ول، خ��ودش و زنش و 
بچ��ه هایش را س��یر کند، این س��گ عزیز ب��ه کمتر از 
 برج��ی ی��ك و نی��م میلیون ب��رای ص��رف غ��ذا رضا 
نمی دهد. تازه س��گ مذکور اجاره خانه و کرایه ماشین 
و بیمه ش��خص ثالث و هزار کوفت و زهرم��ار دیگر هم 

نمی دهد.
به این ترتیب، طی چند ماهی که س��گ عزیز به میهن 

ما تش��ریف آورده اند، 9 میلیون تومان خرج روی دست 
فدراسیون گذاشته اند. خوب حاال ما می توانیم بپرسیم 
 هنر این دوست که طی مدت کوتاه تشریف فرماییشان

 ب��ه ان��دازه کل عم��ر فعالی��ت مطبوعاتی حقی��ر پول 
 درآورده اند، چیس��ت یا نه؟! اگر فدراسیون ورزش های

نابینای��ان ب��ود، می گفتی��م س��گ را آورده ان��د تا بلد 
ورزشکاران روش��ندل ش��ود که یك وقت پر و پایشان 
 توی چاله چوله ن��رود. اگر فدراس��یون دوومیدانی بود، 
می گفتیم خ��وب حتم��ا آورده اند تا بیندازند پش��ت 
س��ر دونده ها تا بندگان خدا از ترس ای��ن نکره هم که 
ش��ده تندتر بدوند و رکورده��ا را یکی پ��س از دیگری 
 میل بنمایند. اگر فدراس��یون ش��نا بود، می گفتیم البد 
می خواهند قدرت ش��نای س��گ را به رخ ملی پوشان 
بکش��ند بلکه این عزیزان حیا کنند و جدیت بیشتری از 
خودشان نشان بدهند. آخر فدراسیون تیراندازی با کمان 
را چه به سگ؟! اصال حقیر شخصا به کسی که بتواند دو 
کلمه »سگ« و »تیراندازی با کمان« را در یك جمله با 

معنی به کار ببرد، جایزه نفیسی اهدا می کنم. 
بله، بنده فقط همین را می دانم ک��ه آن دیگ های نپز، 
این چغندر نجوش را هم می خواهن��د دیگر، ما هم که 

به حول و قوه الهی مدت هاست که فقط نگاه می کنیم.
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