
 بهترین  مقاصداصفهان تا تهران، بدون چراغ راهنمایی
 گردشگری 
پزشکی دنیا

رییس شورای اسالمی شهر گفت:
»مغز انیشتین« را 

دانلود كنید! 8
نقش های مسجد اصفهان 

در قلبم حک شد 53
 خادمان حرم رضوی 

8به اصفهان می آیند

سیم كارت های عربی در 
انتظار خالی كردن جیب حجاج
در حالی که وزارت ارتباطات به کارگیری سیم کارت خارجی 
را ممنوع کرده اس��ت، خبرهای رسیده حکایت از آن دارد که 
در میان برخ��ی کاروان ها، اقدام به توزیع س��یم کارت عربی 
شده است و برخی از مس��افران س��رزمین وحی با تصور این 
 که هزینه های رومینگ با این س��یم کارت از میان برداش��ته

 می ش��ود اقدام به خرید آن کرده اند، غافل از این که هزینه 
های چندبرابری در انتظار آنهاست. امسال 75 هزار ایرانی، مسافر 
حج تمتع هستند که در این میان حدود هشت هزار نفر از اصفهان 
عازم می شوند، به طوری که اغلب این افراد نه از طریق شماره های 
هتل بلکه به شکل مستقیم و غالبا با تلفن همراه شخصی خود در 
طول این م��دت با خانواده و بس��تگان ارتباط دارن��د، در حالی که 

استفاده از سیم کارت های خارجی غیرمجاز است. 

 وسایل نقلیه توقیف شده 
مرخص می شوند

 روابط ایران و آمریکا 
باید  بهبودیابد

کمی بعید به نظر می رسد 
که کاغذ ارزان شود

 سپاهان
 و خاطرات خوش انزلی

 لیگ ایران
کم استعداد ندارد

چهارمحال و بختیاری میزبان 
9/5 میلیون گردشگر بود
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تکلیف روزنامه »شرق«  یکسره می شود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نظر ما توقیف روزنامه شرق است و آن را به دادستانی 
اعالم کرده و در جلس��ه هیأت دولت با وزیر دادگس��تری مذاکره کرده ام. س��یدمحمد 
حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در گفتگوی اختصاصی با فارس گفت: کاریکاتور 
روزنامه ش��رق در خارج از کشور و س��ایت های ضد انقالب مورد اس��تقبال قرار گرفته 
 است. وزیر ارشاد گفت: این کاریکاتور موهن درس��ت در هفته دفاع مقدس، ارزش های 

حضرت امام)ره( و انقالب را مورد توهین قرار داده است.

34 قطره های ایثاری كه آتش را خاموش می كنند
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  چه کسانی می خواهند
 رییس جمهور شوند؟

 برای آنها كه با پای خود به معركه مرگ می روند

در فاصله هشت ماهه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، دنبال 
کنندگان تحوالت سیاس��ی معطوف به انتخابات ریاست جمهوری 
در سال 92، ش��اهد ترافیک نامزدها هس��تند. از چند ماه پیش که 
به صورت غیر رس��می نام چهره های مختلف برای کاندیداتوری در 
انتخابات مطرح شد تا حال حاضر که رس��انه ها همچنان به دنبال 
کشف و معرفی نامزدهای جدید هستند، نام نزدیک به 20 کاندیدای 
بالقوه برای انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است. اگر وضعیت 
همین گونه ادامه یابد بعید نیس��ت که انتخابات به دور دوم کشیده 

 ش��ود. به نظر می رس��د همین احتمال که انتخابات دو مرحله ای 
می شود، انگیزه ها و تمایالت برخی جریان ها و چهره های سیاسی 

را برای ورود به عرصه رقابت بیشتر کرده است.
اصولگرایان

اصولگرایان درصورتی که نتوانند موضوع وحدت را پیش ببرند، چند 
کاندیدای مشخص در چنته دارند. محسن رضایی که سابقه حضور 
در انتخابات قبلی را دارد، عزم خود را ب��رای حضوری دوباره در این 

عرصه جزم کرده است.
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات بهره برداری، اپراتوری، نگهداری )پایش( و تعمیرات 
پیشگویانه و پیشگیرانه تأسیسات و تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق، برقی، ساختمانی، دیزل ژنراتور، ایستگاه پمپاژ 

و مخازن آب را از محل اعتبارات جاری، به شرح جدول ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 

مبلغ برآورد )ریال(مبلغ تضمین )ریال(موضوع مناقصهشماره مناقصهردیف

عملیات بهره برداری، اپراتوری، نگهداری و تعمیرات پیشگویانه 191-3-258
و پیشگیرانه تأسیسات و تجهیزات مکانیکی، ابزار دقیق، 

برقی، ساختمانی، دیزل ژنراتور، ایستگاه پمپاژ و مخازن آب 
هزارجریب، چشمه توتی و پیالف

64/538/0001/290/767/273

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/22
گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/23

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

آگهی مزایدهنوبت اول
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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 
د او را می شناسند. چند لق

همه فکر می کنن

دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی 

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

روم بود 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب مح

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

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

شهر و بعد 
م مرکزی 

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��

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

ش دهند. 
گالری های سه گانه نمای

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

ه در حالی که به 
ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحل

خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ه ها پی��ش وعده اج��رای

 دولت از ما

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

خی��ر انداخت، ام�
را ب��ه تأ

رداد را 
ح از ابت��دای خ

ل ش��روع این طر
د دارد  که احتما

 وجو

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

 خود را 
همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات

د کرده است. 
ازار و قیمت ها تشدی

ی کنترل ب
برا

وه کنترل 
ه کارگر

ژه روز گذشت
برای نمونه می توان به مصوبه وی

ره کرد. 
یلیارد دالر ک��االی اساسی اشا

ی واردات24 م
بازار برا

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

 ذخ

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

ز برنام��ه 
 نی

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

آستانه

ت. افزون بر این، مسئوالن 
ی آورده اس

 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

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

ت داده است.
ر اردیبهش

اواخ

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 

1390/11/2 و به استناد مصوبه 
اول به شماره 27427 مورخ 0

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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 

ق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.
طری

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 ی مناقصات
پايگاه ملی اطالع رسان

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

و  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر
گفتگ

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 ...

ضا نیکومرام/ زاینده رود[
س: حمیدر

]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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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده 
ت اله

ی نعم
س: هاد

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

ضا نیکومرام/ زاینده رود[
س: حمیدر

]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 احضار مدیرمسئول روزنامه شرق 
به دادسرا

مدیر مسئول روزنامه شرق برای توضیح درباره انتشار کاریکاتور موهن 
در شماره روز گذشته این روزنامه به دادسرای تهران احضار شد.

 روزنامه شرق در شماره روز گذشته خود یک کاریکاتور منتشر کرده 
 بود که در آن، تعدادی از رزمندگان در حال بس��تن چش��مان دیگر 

هستند.
 این کاریکاتور همزمان با هفته دفاع مقدس منتش��ر ش��ده است.روز 
گذشته نمایندگان مجلس ش��ورای اس��امی با تنظیم یک نامه که 
تاکنون بیش از 100 نماینده آن را امضا کرده اند، خواس��تار برخورد 

قضایی با این اقدام هستند. 

 دفاع نمایندگان مجلس 
از فرمانده کل سپاه

نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس��امی در حمای��ت از اظه��ارات 
ضدصهیونیستی و ضد آمریکایی سرلشگر جعفری فرمانده کل سپاه، 

شعار اهلل اکبر را در صحن علنی طنین انداز کردند.
 بر اس��اس این گزارش، نمایندگان مجلس به هن��گام دفاع حجت 
االسام رسایی از اظهارات اخیر سرلشگر جعفری از جای خود برخاسته 
و با شعار اهلل اکبر از اظهارات فرمانده کل سپاه تقدیر و اظهارات رسایی 
مبنی بر حمایت مجلس از سرلشگر جعفری را تأیید کردند. رسایی 
در تذکر خ��ود به اخطار قانون اساس��ی محمدرضا تاب��ش  نماینده 
اصاح طلب مجلس که از مواضع اخیر فرمانده س��پاه انتقاد کرده و 
مدعی ش��ده بود که خاف منافع ملی است، اشاره و اعتراض خود را 

به این اخطار اعام کرد.

سخنگوی  فراکسیون  اصولگرایان  
مشخص  شد

نماینده مردم بندر عباس گفت :علیرضا زاکانی سخنگوی فراکسیون 
اصولگرایان مجلس شد.

 ابوالقاس��م جراره نماینده مجلس اظهار داش��ت: در جلس��ه اخیر 
فراکس��یون اصولگرایان، علیرض��ا زاکانی نماینده م��ردم تهران به 
عنوان سخنگوی فراکسیون انتخاب شد. وی افزود: همچنین مقرر 
ش��د کمیته های تخصصی در فراکسیون ش��کل بگیرد تا کارها در 

فراکسیون به صورت تخصصی دنبال شود.

جمع آوری امضا 
برای سؤال از رئیس جمهور ادامه دارد

نماینده فاورجان گفت که تعداد امضاهای سؤال از رییس جمهور به 
بیش از 40 امضا رسیده است. 

حجت االسام سید ناصر موسوی الرگانی گفت: علی مطهری در حال 
جمع آوری امضا  برای طرح سؤال از رییس جمهور است. به گفته وی 

تعداد امضاهای این طرح تا کنون به بیش از 40 مورد رسیده است.

در فاصله هش��ت ماهه باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری، 
دنبال کنندگان تحوالت سیاس��ی معطوف به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری در سال 92، ش��اهد ترافیک نامزدها هس��تند. از چند 
م��اه پیش که ب��ه صورت غیر رس��می ن��ام چهره ه��ای مختلف 
ب��رای کاندیدات��وری در انتخابات مطرح ش��د تا ح��ال حاضر که 
رس��انه ها همچنان به دنبال کش��ف و معرف��ی نامزدهای جدید 
هس��تند، نام نزدی��ک ب��ه 20 کاندی��دای بالقوه ب��رای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری مطرح ش��ده اس��ت. اگر وضعیت همین گونه 
ادامه یابد بعید نیس��ت که انتخابات به دور دوم کش��یده ش��ود. 
 به نظر می رس��د همین احتم��ال ک��ه انتخاب��ات دو مرحله ای 
می شود، انگیزه ها و تمایات برخی جریان ها و چهره های سیاسی 

را برای ورود به عرصه رقابت بیشتر کرده است.

اصولگرایان
اصولگرایان درصورتی که نتوانند موضوع وحدت را پیش ببرند، چند 
کاندیدای مشخص در چنته دارند. محسن رضایی که سابقه حضور 
در انتخابات قبلی را دارد، عزم خود را برای حضوری دوباره در این 
عرصه جزم کرده است. عاوه بر او، از علی الریجانی رییس مجلس 
هم که در انتخابات سال 84 کاندیدای شورای هماهنگی نیروهای 
انقاب بود، به عنوان یکی از کاندیداهای احتمالی یاد می ش��ود. 
 مصطفی پورمحمدی رییس س��ازمان بازرسی کل کشور نیز طی 
 ماه های گذشته  تحرکات بیش��تری از خود بروز داده  و با سفر به

 

استان های مختلف و حضور در جمع های سیاسی، تصویر یک نامزد 
بالقوه را از خود به نمایش گذاشته است. محمدرضا نهاوندیان رییس 
اتاق بازرگانی ایران هم از جمله گزینه هایی است که گفته می شود 
این شانس را دارد که کاندیدای اختصاصی طیف سنتی اصولگرایان 

باشد. مسلما او و الریجانی همزمان وارد عرصه نخواهند شد.

پایداری ها
جبهه پایداری که به نظر می رسد این روزها به لحاظ انسجام داخلی  
وضعیت خیلی مناس��بی ندارد  و خبرهایی درباره  چند دستگی 
و انشقاق در آن منتشر شده اس��ت، کاندیداهایی همچون سعید 
جلیلی، غامعلی حداد عادل و کامران باقر لنکرانی را در سبد خود 
دارند. البته اخیرا گزارش های منتشر شده از درون جبهه پایداری 
بیانگر آن بوده که جلیلی و حداد عادل و باقری لنکرانی بیشتر مورد 
توجه طیف قم جبهه پایداری هستند و طیف تهران این جبهه نیز 

متمایل به ائتاف با دولت و حمایت از نامزد دولتی است.

دولتی ها
اسفندیار رحیم مشایی برجس��ته ترین چهره برای کاندیداتوری 
در انتخابات از سوی دولتی هاس��ت، اما حواشی موجود پیرامون 
این چهره سیاسی و مواضع خاص او درخصوص مقوالت فرهنگی 
و اجتماعی، سبب شده که کمتر کسی پیش بینی تأیید صاحیت 
او از س��وی ش��ورای نگهبان را بکند. گزینه های دیگری همچون 

نیکزاد و ثمره هاشمی البته می توانند نمونه جدید احمدی نژاد در 
 انتخابات ریاست جمهوری باشند. نیکزاد این روزها بیشترین حضور 
رسانه ای را در رسانه های شنیداری و دیداری و مکتوب دارد. علی 
اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم از گزینه هایی اس��ت که نامش 

برای کاندیداتوری برده می شود.

اصالح طلبان
محمدرضا عارف اولین چهره سیاسی اصاح طلبی است که نامش 
به عنوان کاندیدای این جریان سیاسی بر سر زبان ها افتاد. اما این 
 روزها خبرهایی درباره انصراف او از حضور در عرصه رقابت شنیده

 می ش��ود. عاوه بر عارف، اس��حاق جهانگیری، حسن روحانی و 
محمد علی نجفی هم چهره هایی سیاس��ی هستند که می توانند 
گزینه بالقوه مورد حمایت اصاح طلبان باشند. بر فراز این نام ها، 
گزینه هایی همچون سید محمد خاتمی و حتی هاشمی رفسنجانی 
هم مطرح شده که البته دور از انتظار است. کیفیت حضور این دو، 

احتماال به  هدایت تحوالت در پشت پرده محدود شود.

وحدت ملی
علی اکب��ر ناطق ن��وری و عل��ی اکبر والیت��ی هم گزین��ه های 
احتمالی هس��تند که به نظر می رس��د درصورتی پ��ای به عرصه 
رقابت خواهند گذاش��ت که خیالش��ان از جانب اع��ام حمایت 
طیف های مختلف سیاس��ی کش��ور از خود راحت باش��د. از این 
 دو، به عنوان گزینه مورد نظر بانیان ط��رح دولت وحدت ملی یاد 
می ش��ود؛ طرحی که ناظر ب��ر معرفی یک کاندیدا توس��ط ریش 
س��فیدان اس��ت و این گزینه در صورت پیروزی، اقدام به تشکیل 

دولتی متشکل از همه جناح ها خواهد کرد.

ائتالف های احتمالی
اگر هرکدام از طیف های سیاسی یاد ش��ده وحدت دورنی خود را 
حفظ کنند، به نظر می رسد، پنج الی هشت نامزد در انتخابات پیش 
رو حضور داشته باشند. در این میان احتماالتی وجود دارد که چه 

بسا تعداد کاندیداهای نهایی را کمتر نماید.
 این احتم��ال در صورت ائت��اف طیف های مختل��ف با همدیگر 
حاصل می ش��ود؛ مثا اصاح طلبان و بخش هایی از اصولگرایان 
به سمت حمایت از طرح دولت وحدت ملی بروند.  در این صورت 
گزینه واحد این طیف ها ناطق نوری یا والیتی خواهد بود و گزینه 
ه��ای دیگری همچ��ون خاتمی، هاش��می، ع��ارف، جهانگیری، 
 روحان��ی و نجفی، خ��ود به خ��ود از لیس��ت کاندیداه��ا حذف

 می شوند. 

همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری

 حمایت  مرسی ازچه کسانی می خواهند رییس جمهور شوند؟
فعالیت های هسته ای ایران

محمد مرسی گفتگویی با ش��بکه PBS  داشت و طی آن 
مواضع سیاس��ت خارجی مصر درب��اره موضوعات مهم را 
تبیین کرد. در بخش��ی از این گفتگو، مرسی در پاسخ به 
س��ؤال ش��بکه آمریکایی  درباره فعالیت های هسته ای 
جمهوری اسامی ایران، تأکید کرد: مصر از حق کشورها 
برای دستیابی و بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای 
حمایت می کند. این حق ملت هاست و کسی نمی تواند 
علیه آن برخیزد. وی همچنین تأکی��د کرد: مصر و دیگر 
کشورها نیز حق استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارند. 
رییس جمهور مصر همچنین در این گفتگو با رد دخالت 
خارجی در امور س��وریه ب��ر لزوم همکاری ب��ا جمهوری 
اسامی ایران در راستای حل بحران سوریه تأکید ورزید.

قاتل قذافی به قتل رسید
»عمران ش��عبان« یکی از افرادی بود که در کشتن معمر 
قذافی دیکتاتور لیبی مشارکت داشت و در انتظار دریافت 
جایزه یک میلیون دالری این اقدام بود، قب��ل از آن که بتواند 
جایزه یک میلیون دالری خو د را از مصطفی عبدالجلیل 
رییس مجلس ملی لیبی دریافت کند، در شهر بنی ولید 
لیبی ربوده ش��د و حدود ۵۷ روز از دیده ه��ا مخفی بود و 
در این مدت تحت ش��کنجه و عذاب قرار داشت تا آن که 
»محمد المقریف« یکی از مقام��ات بلندپایه لیبی، برای 
آزادی وی پ��ا درمیانی کرد و وی درحالی که در ش��رایط 
جسمانی بغرنجی به سر می برد، آزاد شد. وی قبل از آن که 
به دلیل شدت جراحات بمیرد به بیمارستانی آمریکایی در 
فرانسه منتقل شد اما پزش��کان در آنجا نتوانستند برای وی 
کاری کنند و وی بدون آن که بتواند جایزه کشتن قذافی را 

دریافت کند، از دنیا رفت .

شیعیان مصر شورای جدید 
تشکیل دادند

الوردانی در اظهاراتی به پایگاه الیوم الس��ابع با اش��اره به 
تشکیل شورای جدید شیعیان با نام »آل البیت« گفت: در 
حال تدوین اسناد مربوط به تشکیل این شورا برای ارسال 
آن به وزارت امور اجتماعی و کسب موافقت این وزارتخانه 
هستیم. الوردانی همچنین گفت که این شورا در حال تهیه 
طرحی ملی است، نه طائفه ای و هدف از آن احیای هویت 

اسامی است که به اهل بیت)ع( بازمی گردد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

منشأ تهاجم فرهنگی در کشور ما 
از غریزه جنسی است

حجت االسالم والمسلمین قرائتی
در گذش��ته از سوی دادستان تهران اعام شد ۵00 هزار 
زن جوان بیوه در کش��ور وجود دارد که ش��اید اکنون تعداد این 
زن ها به یک میلیون نفر رس��یده باش��د، در این زمینه این زن ها 
چ��ه راهکاری برای این که ب��ه گناه نیفتند، باید در پیش گیرند؟ 
آی��ا باید همه این افراد خودش��ان را حفظ کنن��د؟ یا این که باید 
گناه کنند و بس��وزند و بسازند؟ ازدواج موقت تنها راه است و جز 
ازدواج موقت، راه  حلی نیس��ت. منشأ تهاجم فرهنگی در کشور ما 
از غریزه جنسی است. هیچ 
دانش��جوی دختری نباید با 
لباس مش��کی بر سر کاس 
درس حاض��ر ش��ود. لباس 
مشکی برای خیابان است و 
برای کاس باید با رنگ  های 
روشن چون رنگ کرم، سبز 
کمرن��گ و... حض��ور یابند، 
چرا ک��ه رنگ ها در روح اثر 

دارند.
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طرح استیضاح وزیر ورزش اعالم وصول شد 

طرح اس��تیضاح  محمد عباس��ی وزیر ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس اعام وصول ش��د. 
نمایندگان مجلس تصمیم داشتند این طرح را مدت ها پیش به هیأت رییسه مجلس ارایه دهند، اما 

این مسئله به خاطر المپیک به تعویق افتاد.

 روابط ایران و آمریکا 
باید  بهبودیابد

محتوای نامه مرسی به رهبر انقالب برای مناظره ها  برنامه داریم

محم��ود احم��دی نژاد در حاش��یه 
س��فر ب��ه نیوی��ورک ب��ه منظ��ور 
ش��رکت در ش��صت و هفتمی��ن 
مجم��ع عموم��ی س��ازمان ملل در 
دی��دار جمع��ی از دانش��جویان و 
اس��اتید دانش��گاه های آمری��کا با 
بی��ان این ک��ه تاش ه��ای صورت 
گرفته تا امروز نتوانس��ته س��عادت عمومی را محق��ق کند، گفت: بای��د با تغییر 
نوع ن��گاه به انس��ان، سیاس��ت، ق��درت، س��عادت و امث��ال آن، برای س��اختن 
 دنیایی ک��ه در آن اثری از فقر، اش��غال، کش��تار و تهدید نباش��د، ت��اش کنیم. 
رییس جمهور الزمه رس��یدن به چنین هدفی را نزدیک ش��دن اندیش��ه ها و دل 
ها به یکدیگر عنوان ک��رد و اف��زود: بهترین راه ب��رای نزدیکی اندیش��ه و دل ها 
گفتگوی صمیمی و بی واسطه و دوست داش��تن یکدیگر است.انسان ها در مسیر 
 تاش برای تحقق س��عادت عمومی باید از همه چیز خود برای رفاه و سعادت دیگران 

سرمایه گذاری کنند.
 احمدی نژاد در پاسخ به سئوال یکی از دانشجویان درباره روابط ایران و آمریکا، آن 
را مهم ترین سؤال سیاسی روز دنیا برشمرد و اظهار داشت: دو کشور بزرگ، مؤثر و 
قدرتمند، 33 سال است که رودرروی یکدیگر قرار گرفته اند و اگر در این مدت، هم افزا با 

یکدیگر عمل کرده بودند، امروز شرایط بین المللی شکل دیگری داشت.

ضرغامی، رییس صدا و س��یما  گفت: 
بعضی مواقع اش��تباهات بسیار جزئی 
می تواند در س��طوح باال توسط برخی 
از ش��خصیت های برجس��ته فک��ری 
انجام بگیرد که در صدا و سیما اصاح 
می شود. ممکن است در یک برنامه در 
یک رابطه ای برداش��تی شود یا اشکال 
خاصی پیدا کند؛ مثل همان ترجمه سخنان مرسی. هیچ کس نگفت این همه ترجمه 
به زبان های زنده دنیا حتی زبان  فارس��ی در این گستردگی پخش شده، اما در یک جا 
در یک ش��بکه به دلیل این که ترجمه اصلی قطع شد، ترجمه اشتباهی صورت گرفت 
و با عامل آن برخورد هم شد. رییس صداوس��یما درباره برخورد با این مترجم متخلف 
پاس��خ داد: برخورد الزم اداری در سیس��تم انجام گرفت. وی در پای��ان درباره پخش 
مناظره همچون انتخابات س��ال 88 در انتخابات 92 گفت: مناظره ها در حال بررسی 
اس��ت و امیدواریم بتوانیم با یک برنامه ریزی خوب مناظره های س��ازنده ای را سامان 
دهیم. رئیس رسانه ملی درباره برخی شنیده  ها پیرامون اختاس مالی در بخش اداری 
مالی صداوسیما تصریح کرد: درباره صداوس��یما ممکن است انواع حرف ها گفته شود 
اما هیچگونه سندیتی درباره هیچ کدام از این شایعات وجود ندارد و همه این ها را من 
تکذیب می کنم. درباره هر دس��تگاهی اگر ش��بکه های بیگانه ای که از دشمن جیره و 

مواجب می گیرند، مدعی چیزی شدند، رسانه هاوظیفه دارند که مقابله کنند.

روزنام��ه الس��فیر لبنان در گزارش��ی 
اعام کرد: رییس جمهور مصر سفر به 
نیویورک را به عنوان فرصتی ویژه برای 
ارسال پیام های مهم سیاست خارجی 
مصر در نظر گرفته است. این روزنامه در 
گزارش��ی به تاش های رییس جمهور 
مصر در زمین��ه حل بحران س��وریه با 
مشارکت جمهوری اسامی ایران اشاره کرده است.در این گزارش آمده است: مرسی هم 
اکنون اوضاع سوریه، روابط با ایران، آمریکا و اسرائیل را به عنوان مهم ترین مسائل در 
نظر دارد. السفیر در ادامه اعام کرد: در حالی که مرسی برای انجام نخستین دیدارش 
از ترکیه پس از انتخابات ریاس��ت جمهوری آماده می ش��ود، دیدار فرستاده مرسی با 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب اس��امی ایران بس��یار قابل توجه است. در این 
دیدار رییس دفتر ریاست جمهوری مصر نامه ای از مرسی را به رهبر ایران تحویل داد 
که گفته می شود به اوضاع سوریه و روابط دوجانبه تهران و قاهره مرتبط بوده است. از 
سوی دیگر، مرسی در گفتگو با شبکه آمریکایی PBS  در حاشیه نشست مجمع عمومی 
سازمان ملل در نیویورک اعام کرد با سران کشورهای عضو کمیته چهارجانبه درباره 
بحران سوریه که شامل ایران، عربستان و ترکیه می شود گفتگو می کند. وی همچنین 
دخالت خارجی در سوریه را اشتباهی بزرگ  دانست و تأکید کرد: مصر با کشورهایی 

نظیر عربستان، ترکیه و ایران برای حل بحران سوریه تاش می کند. 
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی
         فراخوان نخست تجدید مناقصه یک مرحله ای شماره 43/91/8

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت 
به ارزیابی کیفی پیمانکاران واجد شرایط و دارای صالحیت جهت دعوت به مناقصه به شرح زیر اقدام نماید.
c.t.c 1- شرح مختصر موضوع تجدید مناقصه: خدمات نگهداری و نگهبانی ایستگاه های تحت فرمان

2- مدت و محل انجام کار: یک سال شمسی در ایستگاه های محدوده اداره کل راه آهن اصفهان
2-1- مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه با موضوع فراخوان فوق و داشتن گواهی صالحیت از 

اداره کل کار و امور اجتماعی الزامی است.
3- مهلت و محل دریافت اس�ناد استعالم ارزیابی کیفی: حداکثر تا س��اعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 
91/7/9 با در دست داشتن معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان- جاده شیراز- بعد از ترمینال صفه- ایستگاه 

راه آهن- امور قراردادها
4- مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده: حداکثر تا س��اعت 13/30 روز یکشنبه مورخ 91/7/23 به 

نشانی: دبیرخانه امور اداری
5- هزینه اسناد: مبلغ )100/000( ریال بحساب سیبا به شماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه 

راه آهن بنام اداره کل راه آهن اصفهان
HTTP://IETS.MPORG.IR 6- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور

7- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
پس از ارزیابی کیفی، از پیمانکاران واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت 

اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

م الف/ 11183

آگهی استخدام
اس�تخدام کارمند فروش )خانم( مس�لط به فنون 

مذاکره ترجیح�ًا دارای س�ابقه ف�روش در زمینه 

خدمات آی تی

تلفن تماس: 7 و 62045650 -0311
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 خادمان حرم رضوی 
به اصفهان می آیند

گروه شهر - مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان از برگزاری جشن ملی »زیر سایه خورشید« همزمان با میالد 
با س��عادت امام رضا )ع( و با حضور خادمان حرم ش��ریف رضوی در 

مسجد سید اصفهان خبر داد.
حامد جعفرزاده ضمن اعالم این خبر اظهار داشت: پنج شنبه شب مراسم 
جشنی با عنوان »زیر سایه خورشید« با حضور برخی از خادمان حرم امام 

هشتم )ع( در محل مسجد سید اصفهان برگزار می شود.
وی با اشاره به این که این جش��ن با مشارکت آستان قدس رضوی و 
کانون فرهنگی- هنری مس��جد روح اهلل برگزار می شود، اضافه کرد: 
این جشن در تاریخ شش��م مهرماه پس از اقامه نماز مغرب و عشا با 
سخنرانی حجت االسالم رنجبر کارشناس برنامه های مذهبی صدا و 

سیما در مسجد سید برگزار می شود.
وی ادامه داد: پیش بینی می ش��ود حدود ۱۵ هزار نفر از اصفهان که 

عالقه ویژه ای به امام هشتم دارند، در این جشن شرکت کنند.

 وسایل نقلیه توقیف شده 
مرخص می شوند

مالكان وسایل نقلیه توقیف شده مي توانند با در دست داشتن مدارك 
هویتي و اسناد مالكیت خود از تاریخ هش��تم تا سیزدهم مهرماه به 
مراکز ترخیص وس��ایل نقلیه پلیس راهور در مرکز و شهرس��تان ها 

مراجعه کنند.
س��رهنگ جهانگیر کریمي معاونت اجتماع��ي فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان با اعالم این خبر اظهار داشت: پلیس راهور فرماندهي 
انتظامي استان اصفهان در نظر دارد تا به مناسبت هفته نیروي انتظامي، 
تسهیالتي را درخصوص ترخیص خودرو و موتورسیكلت هاي توقیف 

شده در پارکینگ هاي طرف قرار داد ناجا ارایه کند.
وي افزود: به همین منظور مالكان وسایل نقلیه توقیف شده مي توانند 
با در دست داش��تن مدارك هویتي و اس��ناد مالكیت خود از تاریخ 
هشتم تا سیزدهم مهرماه به مراکز ترخیص وسایل نقلیه پلیس راهور 

در مرکز و شهرستان ها مراجعه و از این تسهیالت بهره مند شوند.
معاونت اجتماع��ي فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان درخصوص 
س��ایر خدمات مضاعف پلیس راه��ور اصفهان در ط��ول هفته ناجا 
عنوان داشت: در این هفته تمام امور مربوط به شماره گذاري، صدور 
گواهینامه، اخذ خالفي، تعویض پالك و اجراییات تا ساعت ۱۸ عصر 

آماده خدمتگزاري به مردم هستند.

460 اتوبوس گاز سوز در اصفهان 
دیزلی می شوند

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: درصورت 
ادامه یافتن مشكالت سوختگیری اتوبوس های گاز سوز در اصفهان، 
460 دستگاه اتوبوس گاز سوز اصفهان به اتوبوس های دیزلی تبدیل 

می شوند.
سید عباس روحانی با اش��اره به این که در حال حاضر 460 دستگاه 
اتوبوس گاز سوز در س��طح ش��هر اصفهان وجود دارد به فارس بیان 
داش��ت: اما حداق��ل از پنج س��ال گذش��ته تاکنون ک��ه در ناوگان 
اتوبوس��رانی اصفه��ان فعالیت می کنم، با اس��تفاده از هیچ روش��ی 
نتوانسته ایم برای تأمین س��وخت اتوبوس های گاز سوز به نتیجه ای 
برس��یم. وی با بیان این ک��ه در حال حاضر هزینه های سرس��ام آور 
اتوبوس های گاز س��وز اصفهان به این ناوگان تحمیل می شود، ادامه 
داد: در حال حاضر این ناوگان برای تأمین سوخت این اتوبوس ها در 
وضعیت و شرایط نامناسبی قرار دارد و نمی توانیم سوخت مورد نیاز 

460 دستگاه اتوبوس گاز سوز اصفهان را تأمین کنیم.
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه گفت: البته 
احتمال دارد تنها اتوبوس های گاز س��وزی که س��وختگیری آنها در 

اصفهان امكان پذیر نیست به اتوبوس های دیزلی تبدیل شوند.

گشتی در اخبار 

گرامیداشت دفاع مقدس 
پاسداشت دستاوردهاست

فرماندار اصفهان

                           فضل اهلل کفیل 
گرامیداش��ت هفته دفاع مقدس بزرگداش��ت جنگ نیس��ت، بلكه زنده 
نگهداشتن دس��تاوردها و خودباوری های به دس��ت آمده در این دوران 
مقاومت است، چرا که جنگ ما وی  ژگی های بسیار خوبی از جمله دستیابی 
به پیشرفت و دستاوردهایی شایسته در سایه خودباوری و ایستادگی داشت 
و در رزم هشت ساله، آنچه توس��ط ملت قهرمان ایران انجام گرفت دفاع 

بی امان در مقابل تجاوز دشمن 
و نماینده اس��تكبار جهانی و با 
حمایت 3۸ کش��ور دنی��ا بود، 
لذا ما در این روزه��ا، ارزش ها، 
مقاومت، ایثارگری و دفاع ملت 
ایران را پاس می داریم و امروز 
با افتخار به همه می گوییم که 
ملت ایران به ی��اری خدا پیروز 

این میدان بود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 888   | پنج شنبه 6 مهر 1391 | 10 ذی القعده 1433

چهره روز
اصفهان سه درجه سردتر می شود 

میترا سیدان کارشناس مس��ؤول پیش بینی هوای اس��تان اصفهان گفت: با گذر سامانه ای 
ناپایدار از روی اس��تان افزایش ابر، بارش های پراکنده و کاهش محسوس دما در اکثر نقاط 

استان پیش بینی می شود.
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مهندس�ان اصفهان�ی 
است

مش��اور و دس��تیار عالی فرماندهی رهبر معظم 
انقالب گف��ت: اصفهان با پتانس��یل های موجود 
توانس��ته  عنوان قطب فرهنگ تمدن اسالمی و 

نظامی را به خود اختصاص دهد.
به مناس��بت افتتاح رینگ س��وم ترافیكی شهر 
اصفهان که با حضور مسئولین لشكری و کشوری 
برگزار شد، سرلشكر یحیی صفوی به ایراد سخن 
پرداخت و با اشاره به نقش اصفهان از بدو انقالب 
تا کنون بیان داش��ت: نقش اصفهان در پیروزی 
انقالب اسالمی و همچنین حضور مؤثر در دوران 
هشت سال دفاع مقدس از ابتدا تا کنون یک امر 
بدیهی بوده و ب��ا توجه به ظرفی��ت های موجود 
در این شهر، شاهد رش��د در بعدهای فرهنگی و 

اجتماعی هستیم.

وی همچنین تصریح کرد: زمانی که نام شهدای 
 دوران دفاع مقدس به میان آمده و از آنها یادی می شود

 به مراتب خاطرات س��رداران و امیران غیوری از 
اصفهان زنده می شود که نقش های کلیدی را در 
دوران هشت سال دفاع مقدس برعهده داشتند و 
توانستند ضمن افتخار رسیدن به مقام شهادت، 
نام و اندیشه خود را با جانفشانی و در بعد فرهنگی 

و نظامی زنده نگاه دارند.
مش��اور و دس��تیار عالی فرماندهی رهبر معظم 
انقالب در ادامه ب��ا اذعان بر این ک��ه هنوز آثار و 
برکات این فرماندهان ش��هید در اصفهان برجای 
مانده، تأکید کرد: هنوز ش��اهد آن هس��تیم که 
آثار و برکات این ش��هیدان بر پهن��ه این خاك و 
 بوم نقش افكنده و با بهره گی��ری از راه و یاد آنها 
طرح ه��ای کالنی در ایران اس��المی به خصوص 

اصفهان به افتتاح می رسد.
وی ادامه داد: وقت��ی حضور س��رداران و امیران 
اصفهان��ی در دوران دفاع مقدس ب��ه عنوان یک 

مهره اصلی بر شمرده می ش��د و با بهره گیری از 
نظرات کارشناس��ی آنها صاحب فتوحاتی در این 
 دوران می شدیم، می دیدیم که اصفهان توانسته با 
ظرفیت های خود در بعدهای فرهنگی و مهندسی 

نظامی خوش بدرخشد. 
سرلشكر صفوی یادآور شد: با توجه به ظرفیت های 
موجود اصفهان از بدو انقالب تاکنون ش��اهد آن 
هستیم که مهندسان اصفهان با تكیه بر نام شهدا 
و با بهره گیری از ظرفیت های اسالمی طرح های 
گسترده ای را در این خاك و بوم به مرحله اجرا و 
بهره برداری می رسانند که تماما با دانش بومی به 

سرانجام می رسد.
وی افزود: به عنوان نمونه بارز تالش مهندس��ان 
اصفهان می توان به رینگ سوم ترافیكی اصفهان 
اشاره کرد که به مراتب یكی از بهترین طرح های 

ترافیكی محسوب می شود.

تمدن س�ازی، مهم ترین رس�الت هر 

دولت است
مش��اور و دس��تیار عالی فرماندهی رهبر معظم 
انقالب در بخش دیگر صحب��ت های خود اذعان 
داشت: مهم ترین رسالت هر دولت، تمدن سازی 
اس��ت و این مقوله باید با تفكر رهب��ر و حاکم آن 
دولت شكل گیرد. با توجه به این عنصر و با استفاده 
از تفكر رهبر و حاکم دولت زیرساخت های فرهنگی، 
سیاسی و اعتقادی آن نظام شكل گرفته و در این 
راستا مراکز صنعتی، فرهنگی و... با شاکله آن نظام 

تشكیل می شود.
وی ادام��ه داد: دول��ت جمهوری اس��المی نیز با 
اس��تفاده از همین تفك��ر و ب��ا راهبردهای رهبر 
کبی��ر انقالب ش��كل گرف��ت و با هدای��ت رهبر 
معظم انق��الب در این دنیای پرتالط��م با افتخار 
و س��ربلندی راه خ��ود را ادام��ه داد و در این راه 
توانس��ت ب��ه دس��تاوردهای مهم��ی از جمل��ه 
علم��ی، فرهنگ��ی و نظامی دس��ت پی��دا کند.

 سرلش��كر صف��وی در مح��ور دیگر بح��ث خود 
خاطر نش��ان کرد: اصفه��ان دارای تمدنی کهن 
است و شاکله اصلی این تمدن در دوران صفوی با 

رویكرد اسالمی و شیعی شكل گرفت.
وی گف��ت: همانط��ور که م��ی بینی��د در دوران 
حكومت 240 ساله صفویه در ایران، یكپارچگی 
وحدت مذاهب در ایران شكل گرفت و توانستیم 
به یک ثب��ات مذهبی در ایران برس��یم. اصفهان 
نیز در ای��ن دوره ب��ا اوج ش��كل گی��ری تمدن 
 اس��المی و با بهره گیری از علما، خود را به عنوان 
 پایتخ��ت فرهن��گ و تم��دن ای��ران اس��المی 
بشناساند.مش��اور و دس��تیار عال��ی فرماندهی 
رهب��ر معظ��م انق��الب ب��ا اش��اره ب��ه ای��ن که 
اصفه��ان درابعاد نظام��ی ح��رف اول را در ایران 
می زن��د، گف��ت: اصفهان ج��دای از ش��اخصه 
فرهنگ��ی بودنش، توانس��ته در بع��د نظامی نیز 
ح��رف اول را در ای��ران بزند و با وح��دت نظامی 
بین ارتش، س��پاه و دیگ��ر ارگان ه��ای نظامی،  
دستاوردهای بسیاری را کس��ب کند.وی لیاقت 
مردم اصفه��ان را باالتر از وضع موجود دانس��ت 
و در ای��ن رابط��ه متذک��ر ش��د: دس��تاوردها و 
افتخارهایی که اصفهان در دورانی مدید کس��ب 
کرده، نش��ان داده که این اس��تان دارای لیاقت 

 بیشتری است و اظهار تأس��ف می کنم که به دلیل 
بی توجهی دولت های قبلی، حق اصفهان در اعتبارها 
و بودجه هایی که باید به این ش��هر و استان تعلق  

می گرفته نادیده گرفته شده است.

پیمودن بزرگراه های اصفهان تا تهران 
بدون چراغ راهنمایی

عباس حاج رس��ولیها رییس ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان در ادامه با بیان این که از بزرگراه 
ش��هید چمران تهران تا ش��هید چمران اصفهان 
هیچ چ��راغ راهنمایی وجود ن��دارد، گفت: امروز 
 از ثمرات هشت سال دفاع مقدس، شاهد افتتاح 
طرح های بزرگی همچون رینگ س��وم در شهر 
اصفهان هس��تیم و با اس��تفاده از ن��ام و یاد این 
 دالورمردان، طرح ه��ا با ظرفیت بهت��ری انجام 
 می گیرد و ش��اهد آن هس��تیم ک��ه با اس��تفاده از 
بهره گیری از مهندسان ایرانی که دانشی برگرفته 
از مهندسان جنگی آن روزها دارند، از بزرگراه های 
 تهران از جمله ش��هید چمران و ش��هید همت تا 
 ش��هید چمران و ش��هید همت اصفه��ان دارای 
هیچ چراغ قرمزی نباشیم.وی ادامه داد: قطعا در 
پنج سال آینده رفع کمبودها را در توان شهرهای 
کشور و دنیا شاهد خواهیم بود، ولی زیبایی که هم 
اکنون شهر اصفهان میهمان خود کرده را در آینده 

در هیچ شهری شاهد نخواهیم بود.
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان تأکید کرد: 
هیچ س��الی همانند س��ال جاری بودجه اصفهان 
محقق نشد و این را باید مدیون مسئوالن متفكر 

شهر اصفهان دانست.
وی در پای��ان تأکید ک��رد: یكی از مش��كالت در 
بخش حمل و نقل، افتتاح و بهره برداری از قطار 
ش��هری اس��ت که به دالیل عدیده از جمله نبود 
اعتبارات به مشكل برخورده است و برخالف وعده 
های دولت که هنوز محقق نش��ده، نتوانستیم به 
مطلوب برس��یم، ولی  خوش��بختانه در صحبت 
هایی که با معاونت راهبردی ریاس��ت جمهوری 
 شده قرار بر این شد تا مساعدت های الزم در آینده 
محقق ش��ود. گفتنی اس��ت در این مراسم تمبر 
یادبود رینگ سوم توسط سرلشكر یحیی صفوی 
و دیگر مسئوالن لشكری و کشوری باطل گردید.

رییس شورای اسالمی شهر

اصفهان تا تهران، بدون چراغ راهنمایی

انفجار آنقدر مهیب بود که 
 گروه 
حتی دیدن��ش، آن هم از شهر

صفحه تلویزی��ون لرزه بر 
اندام افراد می انداخت؛ ای��ن که چگونه نیروهای 
امدادی ب��ا آن همه تجهی��زات و امكانات در یک 
 لحظه دود ش��دند و به هوا رفتند، ای��ن که همه 
خانه ها و خیابان های اطراف در موج انفجار فرو 
رفتند و کاری از دست هیچ کس بر نیامد، همه و 
همه از زوایای تلخ انفجار ی��ک مخزن حمل گاز 
مایع بود که در یكی از پیشرفته ترین کشورهای 
دنیا یعنی ژاپن مهار نش��د و از همه این تالش ها 
تنها  زبانه های آتش به جامان��د که فیلمبردار از 

هلی کوپت��ر به تصوی��ر کش��یده ب��ود و خبر از 
نافرجامی  می داد.

حاال اگر بدانید در همین مملكت خودمان، در کف 
یكی از خیابان های اصفه��ان، آن هم در منطقه 
پرجمعیتی همچون ملک شهر، چنین اتفاقی رخ 

داده است با خود چه فكر می کنید؟
اگر بدانید که به جای یک مخزن، چهار مخزن در 
محاصره آتش هس��تند و در صورت انفجار، حتی 
پل امام خمینی)ره( را هم تخریب می کنند با خود 

چه فكر می کنید؟ 
اگر شما جزء یكی از آن قرمزپوشان آتش نشانی 
باش��ید که بدانید پیش از این، ۱3۵9 مخزن در 

جهان ب��ه همین ش��كل آتش گرفت��ه و تنها ۱3 
بار، تیم های عملیاتی  توانس��ته اند آتش را مهار 
 و مانع از وقوع انفجاری عظیم ش��وند، آیا باز هم 
لحظه ای را برای فرار از محل چنین حادثه ای از 

دست می دهید؟
باور کنید حتی اگر تخصصش را داش��تیم و چند 
میلی��ون تومان هم جایزه پیش��نهاد م��ی دادند 
باز هم دلم��ان نمی آمد جان عزی��ز را در معرض 
چنین خطری قرار دهیم؛ خط��ری که می تواند 
تمام بدنمان را در آتش بسوزاند و انفجارش مرگ 
 دردناکی را رق��م زده و خانواده م��ان را در اندوه 

فرو برد. 

 هی��چ عقل س��لیمی از چنی��ن فرمان��ی اطاعت 
نمی کند، اما پرسش اینجاست چگونه بچه های 
آتش نشان اصفهان، اشهدش��ان را بر لب جاری 
کردند و در چند متری مخزنی که می دانس��تند 
ممكن اس��ت هر لحظه منفجر ش��ود، دس��ت به 
 تالش��ی ب��زرگ زدند؟ مگ��ر آنها چق��در حقوق 
 م��ی گیرن��د ک��ه ای��ن چنی��ن دل ب��ه آت��ش

 زده اند؟
ش��اید برخی بگویند هر شغلی س��ختی خودش 
را دارد، اما آنه��ا که چنین می اندیش��ند با خود 
فكر کرده اند چه س��ختی فراتر از این اس��ت که 
با پای خود ب��ه معرکه مرگ بروی و یادت باش��د 
قبل رفتنت از مادر و زن و فرزند حاللیت طلبیده 
 باشی؟ در ست همانند زمان جنگ که رزمنده ای 
می رود ک��ه جنگاوری را با دش��من ب��ه نمایش 
بگذارد، ی��ک آتش نش��ان وارد معرک��ه ای می 
 ش��ود که دش��منش ش��عله های آتش و ثروتش 
ثانی��ه هایی هس��تند ک��ه اگ��ر از دس��ت بروند 
فریادخواهی به مرگ تن می دهد و چه لذتی باالتر 
از این که آرامش را به چشمان هراسیده کارگری 
هدیه دهی که زیر خروارها خاك ناشی از ریزش 
چاه، زنده به گور ش��ده است؟ و چه لذتی باالتر از 
این که سایه مرگ را از باالی سر زن جوانی کنار 
 بزنی که استنشاق گاز، او را به لبه پرتگاه زندگی

 کشانده است.
هفتمین روز از هفتمین ماه سال روز مردانی است 
از جنس عشق که از هفت طبقه سختی ها عبور 
کرده اند، از خانواده و زن و همسر گذشته اند، من 
 را فراموش کرده اند تا بتوانن��د دیگری را از میان 

آهن های خموده ماشینی که تكه تكه شده و یا از 
 میان شعله ها نجات دهند؛ عشقی که فراتر از همه 
 تعریف هاس��ت و قطره قطره ایث��ارش می تواند 

زبانه های آتش خانمان سوز را خاموش کند.
هفتم مهرماه اگرچه یک روز از تقویم اس��ت که 
به نام روز آتش نش��ان نامگذاری ش��ده اس��ت، 
اما ب��رای بس��یاری از نج��ات یافت��گان حوادث 
ای��ن روز لحظ��ه ای ان��دك برای سپاس��گزاری 
از فرش��تگانی اس��ت که به بهای جانش��ان، کمر 
 هم��ت م��ی بندن��د و فریادخواه��ی را نج��ات

 می دهند. ش��اید آنها هم ش��نیده باش��ند که بر 
اساس تحقیقات پنج انستیتو خارجی، 49 درصد 
از آتش نش��انان در س��ال های اول بازنشستگی 
می میرند، چرا که نه تنها جسمش��ان س��ال ها 
مصدومیت، س��وختگی و آسم ناش��ی از تنفس 
دود را تحم��ل کرده اس��ت، بلكه روحش��ان هم 
 هزاران بار از صحنه هایی که دیده اند خراش��یده 

شده است.
  دی��دن لحظاتی ک��ه والدین یک ک��ودك بر اثر 
گاز گرفتگ��ی مرده ان��د و او در ی��ک لحظه همه 
ش��ادی زندگیش را از دس��ت داده است، دل هر 
پدری را به درد می آورد و اگر او یک آتش نش��ان 
بوده باش��د که به امید نجات پدرو مادر به صحنه 
آمده باش��د چگونه می توان می��زان  دردهایش 
را  ان��دازه گرفت؟ ۵40 نفر آتش نش��ان اصفهان 
در 22 ایس��تگاه آتش نش��انی این ش��هر هر روز 
به می��دان مرگ و زندگ��ی می رون��د و دعای ما 
 برای سالمتیشان تنها کاری است که می توانیم 

انجام دهیم.

مناسبت

 برای آنها که با پای خود به معرکه مرگ می روند

 قطره های ایثاری که آتش را خاموش می کنند

شاید برخی 
بگویند هر شغلی 
سختی خودش را 

دارد، اما آنها که 
چنین می اندیشند 

با خود فکر کرده 
اند چه سختی 

فراتر از این است 
که با پای خود به 

معرکه مرگ بروی

جشن تکمیل حلقه سوم ترافیکی کالن شهر اصفهان به روایت تصویر

SMS

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک



چهره روزیادداشت

 سرپرست سازمان جهاد کش��اورزی اصفهان با تأکید بر ضرورت کشت 
 محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی گفت: در س��ال زراعی جاری اولویت 
به ویژه در پاییز به کشت گندم اختصاص می یابد و بذر و تسهیالت دیگر 
برای توسعه کش��ت گندم مهیاس��ت. محمد نصراصفهانی عنوان کرد: 
برنامه ریزی برای تولید محصوالت اس��تراتژیک کشاورزی مانند گندم، 

علوفه، ذرت، جو، مرغ و تخم مرغ و شیر ضروری است. 

 ترمینال اصفهان 
در انتظار نخستین پرواز باری کارگو

با نشس��ت نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان، رییس فرودگاه و رییس 
اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی و مدیرکل 
اقتصادی استانداری با مدیر عامل فرودگاه پیام، کرج تفاهم نامه حمل بار 

هوایی از کارگو ترمینال اصفهان به امضا رسید.
 با امضای این  تفاهم نامه نخستین پرواز باری کارگو ترمینال اصفهان انجام 
می شود. عبدالوهاب سهل آبادی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان ایجاد 
کارگو ترمینال در اصفهان را عاملی مهم در سرعت بخشیدن به تجارت در 

استان و سایر استان های همجوار دانست.   
قاس��م زاده رییس فرودگاه شهید بهش��تی نژاد اصفهان همسان سازی 
قیمت بار هواپیمای باربری با هواپیمای مس��افربری را بسیار سخت 
 عنوان ک��رد و افزود: ب��ا پروازه��ای مک��رر و پایین آم��دن هزینه ها 
 می ت��وان ش��اهد کاه��ش قیم��ت حم��ل کااله��ا از ای��ن ترمینال 

تخصصی بود. 

سوءمدیریت؛ بالی جان مسکن 
مهر مخترعین اصفهانی 

عضو ستاد مسکن مهر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
استان اصفهان گفت: س��وءمدیریت، عدم پیگیری  مسائل و 
تعهدات ساخت وساز توس��ط هیأت مدیره پروژه سبب شد 
که روند ساخت وساز طرح مس��کن مهر مخترعین اصفهان 
هم پای پروژه های دیگر تعاونی ها پیش نرود. از سال ۸۶ که 
تعاونی مس��کن مهر مخترین اصفهان تشکیل شد به همت 
مسئوالن استان اصفهان کلنگ این پروژه ملی طی سال ۸۸ 
در پوالدشهر جدید به زمین خورد تا مخترین اصفهانی هم 

صاحب خانه شوند. 
بر همین اس��اس مقرر ش��د با کمک بالعوض به مخترین، 
هرکدام از اعضای پ��روژه درنهایت تا س��قف هفت میلیون 
تومان پول واریز کنند، اما به دلیل عدم وقوع وعده مسئوالن 
هریک از اعضا تا کنون ۱۰ میلیون تومان به حساب تعاونی 
مسکن مهر مخترعین اس��تان اصفهان واریز کرده اند. با این 
وجود تعاونی اعالم کرد که تا پایان اس��فند سال ۹۰ سقف 
آورده هرکدام از اعض��ای مخترعین، ۱۲ میلی��ون تومان و 
همچنین تا اتمام پروژه باید هزینه واریزی آنها به ۱۵ میلیون 
تومان برسد. بر اساس این گزارش پروژه هایی که کلنگ زنی و 
عملیات آنها همزمان در پوالدشهر جدید آغاز شده اکنون به 
اتمام رسیده، اما پروژه مسکن مهر مخترعین استان اصفهان 
به دلیل بدهی به پیمانکار و سوء مدیریت مدیرعامل تعاونی 
در همان س��فت کاری باقی مانده و بیش از یک سال به حال 
خود رها شده است. مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان 
در این باره اظهار داشت: برخی از مشکالت تعاونی های استان 
در پروژه مسکن مهر مباحث مالیات، بیمه و سایر مسائل بوده 
که بخش عمده ای از آنها رفع شده، اما درمورد موضوع مسکن 
مخترعین اصفهان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
اصفهان باید پاسخگو باشد. محمودزاده افزود: اداره کل تعاون 
استان باید با حضور هیأت مدیره پروژه مسکن مهر مخترعین 
اصفهان، تش��کیل مجمع و برگزاری جلسه ای، بررسی های 
الزم را انجام دهد تا مشخص شود که سوء مدیریت یا مشکل 
دیگری سبب بی برنامگی و عدم روند ساخت وساز طرح شده 
اس��ت. عضو س��تاد مس��کن مهر اداره کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی استان در گفتگو با ایمنا،  آورده اعضای مخترعین 
اصفهانی را از دو تا ۹ میلیون تومان اعالم کرد. مجلس��ی فر  
از آغاز مرحله نازک کاری مس��کن مخترعین پوالد شهر در 
۱۵ مهر سال جاری خبر داد و گفت: بر این اساس ۸ تا ۹ ماه 
آینده  واحدهای مسکن مهر به تمامی اعضای مخترع تحویل 

و  واگذار می شود. 

اخبار کوتاه

گزارش ویژه

4
احتمال وجود دالرهای تقلبی در بازار

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق ارز اعالم کرد که امکان دارد دالر های تقلبی در بازار توزیع شده باشد.
مهدی ابویی گفت: در حال حاضر فردی که در خارج از کشور ارز دارد، همان جا آن را به خریدار تحویل می دهد 

و در داخل کشور معادل ریالی آن را دریافت می کند، بنابراین نیازی به نقل و انتقال فیزیکی پول نیست. 

 
غالمرضا مصطفی پور/ مدیرعامل 

بانک قرض الحسنه مهر ایران 
ساختار توسعه نظام بانکی در ایران بر اساس بانک های تجاری بوده است؛ 
بانک های تجاری که در عمل، تمامی خدمات خود را در شعب متمرکز 
کرده اند. در هیچ جای دنیا بنگاه های اقتص��ادی تا این حد هزینه بابت 
تأمین سرمایه در گردش خود تحمل نمی کنند، برای ارایه تسهیالت خرد 
در ایران بالغ بر ۲۰ درصد از تسهیالت گیرنده سود دریافت می شود که 
این، باعث افزایش قیمت تمام شده و غیر رقابتی شدن محصوالت تولیدی 
م��ی ش��ود.تأمین تس��هیالت 
تا۱۰۰ میلیون توم��ان در قالب 
 تس��هیالت ق��رض   الحس��نه  
م��ی تواند هزین��ه بن��گاه های 
تولیدی را تا ح��د زیادی کاهش 
دهد، در ح��ال حاض��ر کارمزد 
 تس��هیالت قرض الحس��نه تنها

  4  درصد است .
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امسال 7۵ هزار ایرانی، مس��افر حج تمتع هستند که در این میان 
حدود هشت هزار نفر از اصفهان عازم می شوند، به طوری که اغلب 
این افراد نه از طریق شماره های هتل بلکه به شکل مستقیم و غالبا 
با تلفن همراه شخصی خود در طول این مدت با خانواده و بستگان 
ارتباط دارند، در حالی که اس��تفاده از س��یم کارت های خارجی 
غیرمجاز است. غالمرضا ریاحی معاون سازمان حج و زیارت کشور 
نیز با اذعان به این که برخی رؤسای حجاج سیم کارت عربی دارند، 
در این باره اظهار کرد: این سیم کارت های عربی توسط شرکت های 
تلفن سعودی برای تبلیغ و به شکل رایگان در فرودگاه ها توزیع شده 
است و فقط مختص کاروان های ایرانی نبوده، بلکه در میان حجاج 
سایر کشورها نیز توزیع شده است و این مسئله ربطی به سازمان 

حج و زیارت ندارد.

موشکافی ماجرای سیم کارت های عربی
در حال حاضر دو ش��رکت ایرانی همراه اول و ایرانسل امکاناتی را 
برای حجاج تعیین کرده اند، اما پرسش اینجاست که تعرفه خدمات 

 ش��رکت های ایرانی مناسب تر اس��ت یا به صرفه اس��ت به سراغ 
س��یم کارت های عربی رفت؟ فرش��ته صبائی کارشناس مسئول 
 مش��ترکین تلف��ن هم��راه در اس��تان اصفه��ان در این ب��اره به 
زاین��ده رود گفت: پیگیری ه��ای صورت گرفته نش��ان می دهد 
شرکتی تحت عنوان »ارسطو« توزیع کننده سیم کارت های عربی 
در کشور بوده است که توانسته با روابطی که در کاروان ها داشته 
، اقدام به فروش این س��یم کارت ها کند. صبائی تأکید کرد: پیش 
از موسم حج با س��ازمان حج و زیارت استان مذاکراتی داشتیم که 
بتوانیم سیم کارت رایگان، با دارا بودن ۲۰۰۰ تومان شارژ رایگان 
را بین حجاج در کاروان ها توزیع کنیم، اما ناگهان تصمیمات تغییر 
کرد و به دنبال برهم خوردن توافقات از سوی سازمان حج استان، 
هشت هزار حاجی اصفهانی از این امکان بی بهره ماندند. کارشناس 
مسئول مشترکین تلفن همراه در استان اصفهان درباره وضعیت 
تعرفه ها گفت: مسافران باید بدانند که هزینه های سیم کارت عربی 
چندین برابر سیم کارت های ایرانی است، چرا که هر تماس با این 
سیم کارت ها بین دو تا سه ریال سعودی هزینه دارد که اگر قیمت 

هر ریال را در بازار آزاد ۶۵۰ تومان درنظر بگیریم هر تماس برای هر 
حاجی درحد یک احوالپرسی و ش��نیدن یک التماس دعا بیش از 
۲۰۰۰ هزار تومان هزینه دربردارد و این در حالی است که تماس از 
ایران با سیم کارت عربی همانند زنگ زدن به یک موبایل خارجی 
است و هزینه های بیش��تری به همراه دارد. وی درباره تعرفه های 
همراه اول گفت: دریافت SMS تعرفه ندارد و رایگان است و ارسال 
هر پیامک نیز 3۰۰ تومان هزین��ه دارد و اگر با یک حاجی از ایران 
تماس گرفته شود، هزینه  برای هر دقیقه 3۵۰ تومان است و برای 
هر تماس حاجی با موبایل در ایران هزین��ه ای حدود 7۰۰ تومان 
محاسبه می شود که این نرخ در مقایسه با سیم کارت عربی ارزان 
تر است. به گزارش زاینده رود، شرکت ایرانسل نیز تعرفه خدمات 

برای حج��اج را اع��الم کرده 
اس��ت، به طوری که به گفته 
یکی از کارشناس��ان فروش 
این شرکت در اصفهان هزینه 
مکالمات و پیام کوتاه ایرانسل 
از سایرین ارزان تر است. بر این 
اس��اس هزینه هر یک دقیقه 
تماس حاجیان با ایران، ۶۹۸۹ 
ریال است و در قبال هر دقیقه 
تماس دریافت��ی 34۸۹ ریال 
هزین��ه دریاف��ت می ش��ود. 
همچنین ارس��ال هر پیامک 
با ایرانسل ۲۲۸۹ ریال  هزینه 
دارد. بر اس��اس این گزارش، 
تماس ایرانس��ل در عربستان 
 با ش��ماره ه��ای دیگ��ر نیز 
دقیقه ای 4۹۸۹ ریال هزینه 
دارد. همچنی��ن ش��رکت 
ایرانسل اعالم کرده است تیم 

فروش این ش��رکت در تمام فرودگاه ها مستقر است و حجاج می 
توانند طی تماس با شماره 7۱۱ ،شرایط خدمات مشترکین ویژه 
حجاج را از خط ایرانسل جویا شوند. براساس این گزارش برای فعال 
کردن رومینگ ایرانسل کافی اس��ت کد #۱*۱۱۱* وارد شود تا 
رومینگ فعال شود، اما امید بسیاری است که امسال برخالف سال 
گذشته شاهد آن باش��یم که با توجه به فراهم آمدن امکانات، پول 
ایرانی صرف چرخیدن چرخ اقتصاد کشورمان شود و همچون سال 
های گذشته استفاده از سیم کارت های عربی جیب حجاج ایرانی 

را خالی نکند.

هزینه های یک التماس دعا

سیم کارت های عربی در انتظار خالی کردن جیب حجاج

در حالی که وزارت ارتباطات به کارگیری سیم کارت خارجی را ممنوع کرده است، خبرهای رسیده  شهرزاد 
حکایت از آن دارد که در میان برخی کاروان ها، اقدام به توزیع سیم کارت عربی شده است و برخی باباعلیپور

 از مسافران س�رزمین وحی با تصور این که هزینه های رومینگ با این سیم کارت از میان برداشته
 می شود اقدام به خرید آن کرده اند، غافل از این که هزینه های چندبرابری در انتظار آنهاست.

هر تماس با این سیم 
کارت ها بین دو تا 
سه ریال سعودی 
هزینه دارد که اگر 

قیمت هر ریال 
را در بازار آزاد 

650 تومان درنظر 
بگیریم هر تماس 

برای حاجی در حد 
یک احوالپرسی و 

شنیدن یک التماس 
دعا بیش از 2000 

هزار تومان هزینه 
دربردارد

گندم؛ اولویت کشت کشاورزان اصفهانی

تسهیالت زیر100 میلیون تومان 
باید قرض الحسنه باشد 

مسابقات والیبال بین کارکنان اس��تانداری، فرمانداری 
و ش��هرداری های اس��تان اصفهان با برتری تیم والیبال 
سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به پایان 
رسید. به مناسبت هفته دولت سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان برای 
دومین سال متوالی بین کارکنان اس��تانداری، فرمانداری و شهرداری های استان 
اصفهان مس��ابقات والیبال را با همکاری هیئت والیبال استان اصفهان برگزار کرد 
که بین ۲4 تیم متشکل از ۱4 تیم از شهرداری ها، پنج تیم از فرمانداری، دو تیم از 
استانداری، دو تیم منتخب شهرداران و یک تیم از سازمان همیاری شهرداری های 
اس��تان اصفهان در طول شهریور ماه برگزار ش��د که با برتری تیم والیبال سازمان 

همیاری شهرداری های استان اصفهان به پایان رسید، همچنین تیم های استانداری 
الف و شهرداری گرگاب به ترتیب مقام دوم و سوم این رقابت ها را کسب کردند.

اصفهان کمبود فضای ورزشی ندارد
علیرضا ذاکراصفهانی استاندار اصفهان در حاشیه این دیدار با اشاره به اینکه ورزش 
در بین سازمان ها و ادارات یک انس��جام ملی را بین کارکنان به وجود آورده است، 
اظهار داشت: چندی است در اصفهان با شکل گیری ورزش بین ادارات و سازمان ها 
روبه رو هستیم که به نوعی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در این 
مقوله پیشگام بوده است.وی تصریح کرد: عمل به ورزش در ادارات و بین سازمان ها 
توانسته یک تازگی و شادابی را در بین کارکنان و مدیران آن نهادها ایجاد کند به 
طوری که این فضا در پیشبرد کارهای مردم نیز موثر بوده تا جایی که یک انسجام 
ملی بین کارکنان و مردم به وجود آورده است.اس��تاندار اصفهان با اذعان بر اینکه 
کار در حوزه فعالیت های استانی بسیار مشکل است، افزود: چنین برنامه هایی که 
سبب سرزندگی و شادابی می شود خستگی یک روز کاری کارمند و یا مدیر فعال 
در حوزه ش��هرداری و یا نهاد اجرایی دیگر را رفع می کند.وی با اش��اره به سازمان 
همیاری شهرداری های استان اصفهان که بنیانگذار این حرکت در اصفهان بوده، 
تصریح کرد: سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان که سال های متمادی 
است با برگزاری مسابقات والیبال و فوتسال بین کارکنان استانداری، فرمانداری، 
بخشداری و شهرداری ها یک نوع پویایی و ش��ادابی را به این نهادها آورده الگویی 
مناس��ب برای ترویج ورزش بین ادارات اس��ت که بخش های مختلف می توانند با 
الگوگیری از این مسابقات به ترویج و گس��ترش ورزش در بین نهادهای اجرای از 

جمله شهرداری و فرمانداری ها بپردازند.
ذاکراصفهانی با تاکید بر اینکه حضور بانوان هنوز در ورزش کمرنگ اس��ت، گفت: 

در کنار این فعالیت های ورزشی که برای آقایان در حال اجرا است باید برای بانوان 
نیز برنامه هایی در نظر گرفته شود تا کارکنان خانم نیز از این فضا به نحو احسنت 

استفاده کنند.

در حال گسترش ورزش بین ادارات هستیم
وی ادامه داد: صرف نظر از بسترسازی باید ایجاد انگیزه در بین مدیران استان شود 
تا فعالیت های ورزشی خود را افزایش دهند و در این راستا دو سال گذشته در یکی 
از اقدامات بسترس��ازی و ایجاد انگیزه برای همه مدیران دوچرخه هایی خریداری 
ش��د تا با قرار دادن پاره ای از وقتشان به دوچرخه س��واری جدایی از ایجاد روحیه 
ورزشی در بین کارکنان، آنها را به اس��تفاده از دوچرخه برای حضور در محل کار 

تشویق و ترغیب کنند.
استاندار اصفهان طرح های مدیران برای ایجاد روحیه ورزشی را از دیگر گزینه های 
اس��تانداری برای گس��ترش ورزش مورد بحث قرار داد و گفت: هم اکنون درصدد 
هستیم تا طرح های ورزشی مدیران که برای ایجاد انگیزه ورزشی برنامه ریزی شده 
را جذب و برای پیش��برد طرح ها را مورد حمایت قرار دهیم.وی افزود: استانداری 
اصفهان آماده است که از طرح های ورزشی که از سوی ادارات داده می شود حمایت 
و برای به سر منزل رساندن آن از تمام توان خود استفاده کند.ذاکراصفهانی با بیان 
اینکه بودجه تنها گزینه ایجاد بسترهای ورزشی نیست، گفت: حمایت استانداری 
برای گس��ترش ورزش تنه��ا از راه  تأمین بودج��ه صورت نمی گی��رد بلکه ایجاد 
بسترهای ورزشی برای برگزاری بازی ها می توانند نقش بسیار موثری در حمایت 
از ورزش استان داشته باش��د.وی در ادامه با تاکید بر اینکه باور غلطی است که در 
اصفهان کمبود فض��ای ورزش داریم، عنوان کرد: برخ��ی از منابع اعتقاد دارند که 
در اصفهان کمبود فضای ورزش داریم در حالی که درست برعکس این موضوع در 
اصفهان وجود دارد و نه تنها مشکل کمبود ورزشی نداریم بلکه در برخی از مناطق 

استان دارای فضای باالتر از سرانه ورزشی هستیم.
استاندار اصفهان افزود: شاید در شهر اصفهان دارای استاندارد مشخصی در بحث 
فضای ورزشی نباشیم اما این دلیلی بر حد مطلوب نبودن سرانه ورزش در استان 

نیست.

ورزش همگانی گزینه ای مغفول مانده است
مهدی جمالی نژاد در ادامه  با اشاره به اینکه شهرداری ها به عنوان مدیران برتر در 
هر شهر می توانند الگویی برای ایجاد و ترویج ورزش در کشور باشند، اظهارداشت: 
گس��ترش ورزش در ش��هرها باید با یک تئ��وری منظم و دقیق پی��ش رود و یک 
برنامه ریزی مدون برای این کار از اصول های پیش بینی شده برای کار است، اما نکته 
ملموس در این قضیه حضور مدیران ارشد شهر در ورزش است که با استفاده از این 

روش می توانیم ایجاد انگیزه و روحیه ورزشی مضاعف بین مردم کنیم.
وی ادامه داد: شهرداری ها بازوی توانمند هر شهر محسوب می شوند و اگر بتوانند 

با بسترسازی برای ورزش هر شهر ورود پیدا کنند به طور قطع موفق خواهند بود.
سرپرست معاونت عمران اس��تانداری اصفهان با اعالم اینکه شهرداران می توانند 
حامیان ورزش در هر ش��هر باشند، گفت: ش��هرداران و کارکنانش��ان اگر به طور 
مس��تقیم با ورزش درگیر ش��وند می توانند به میدان بیایند و مشکالت این بخش 
را برطرف کنند و به سمت ساخت و ساز سالن های ورزشی برای جبران کمبودها 
بروند.وی افزود: همان طور که می دانید ش��هرداری ها همانند گذشته تنها فعالیت 

خود را به فعالیت های خدماتی ختم نمی کنند بلکه با ورود به فعالیت های اجتماعی 
اقدام به مهندسی فرهنگ اجتماعی در شهرها کرده اند و به همین منظور احساس 
می ش��ود که اگر این افراد خود در ورزش ورود کنند، می توانند بس��یار در ترویج 
و گس��ترش ورزش موث��ر باش��ند.جمالی نژاد در بخش دیگر صحب��ت خود ورود 
ش��هرداری ها را به ورزش همگانی از ملزومات یک شهر دانس��ت و در این ارتباط 
افزود: با توجه به اینکه باید به مقوله ورزش حرفه ای توجه بیش��تر شود اما باید در 
نظر داش��ت که ورود به ورزش همگانی از ملزوماتی است که هر شهرداری باید در 
نظر داشته باشد، زیرا موضوع ورزش همگانی نکته ای است که در هر شهر مغفول 
مانده و باید بیش��تر مورد توجه قرار گیرد.وی در تکمیل صحبت های خود در این 
بخش گفت: باید س��ازمان هایی همچون همیاری شهرداری های استان اصفهان و 
ش��هرداری اصفهان برای شکوفا ش��دن ورزش همگانی بیش از پیش ورود داشته 

باشند.

قولی برای زمان به سرانجام رسیدن ورزشگاه نقش جهان نمی دهم
سرپرست معاونت عمرانی استاندار اصفهان افزود: ورزشگاه نقش جهان هم اکنون 
در حال ساخت اس��ت اما نمی توانم قولی مبنی بر زمان ساخت آن بدهم و درصدد 
هستیم برای پیشبرد کار و تسریع در عملیات اجرایی آن جلسه ای با شرکت توسعه 
و تجهیز اماکن ورزشی داشته باشیم تا مراتب کار را به صورت دقیق بررسی کنیم.

ورزش رکنی اساسی در ادارات
مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان نیز با بیان اینکه ایجاد 
روحیه و نشاط از عناصر اصلی ایجاد محیط کاری مناسب است و این رکن اساسی 
همواره باید در ارگان های دولتی همچون اس��تانداری و شهرداری ها مد نظر قرار 
داده شود، افزود: سازمان همیاری ش��هرداری های استان اصفهان در یک حرکتی 
مثمرثمر برای دومین سال متوالی اقدام به برگزاری مسابقات ورزشی بین کارکنان 
استانداری، فرمانداری و شهرداری های استان اصفهان کرد.سعید ذاکراصفهانی با 
اذعان بر اینکه مقوله ورزش در این سازمان از ارزش باالیی برخوردار است، گفت: 
برای ارزش نهادن به مس��ئله ورزش بین کارکنان این سازمان هفته ای یک مرتبه 
در دو س��انس س��النی را برای آنها در نظر گرفتیم که کارکن��ان می توانند در این 
زمان ها به ورزش بپردازند همچنین برای پرداختن به ورزش شنا نیز رایزنی هایی 
با استخرهای شهر اصفهان صورت گرفته که تا آینده ای نه چندان دور یک سانس 
استخر نیز برای عالقه مندان به رشته ورزشی شنا هم در اختیار آنها قرار می گیرد.

مسابقات فوتسال بین شهرداری های منطقه 4 کشور
وی در بخش دیگر صحبت های خود با اعالم این مطلب که در ۹ دی ماه مسابقات 
فوتسال بین سازمان های همیاری شهرداری های منطقه 4 کشور برگزار می شود، 
تصریح کرد: طبق برنامه ریزی ها و طرح هایی که از قبل با س��ازمان ش��هرداری و 
دهیاری های کشور برنامه ریزی شد قرار بر این شد تا مسابقات فوتسال بین سازمان 
همیاری های شهرداری های منطقه چهار کشور به میزبانی اصفهان برگزار شود که 

برنامه های مسابقات هم اکنون در حال تدوین است.
گفتنی است حضور استاندار و سرپرست معاونت عمران استانداری اصفهان در تیم 
مدیران استانداری و منتخب شهرداران استان از نکات جالب این بازی ها بود که به 

صورت نمادین قبل از بازی پایانی برگزار شد.

مسابقات والیبال کارکنان دولت:

سازمان همیاری شهرداری های اصفهان قهرمان شد

 داوود
 شیخ جبلی
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مرور قاب به قاب  در سینمای ایران به  مناسبت هفته دفاع مقدس

تکلیف روزنامه »شرق« 
 یکسره  می شود

ایران هنوز رسما اسکار 
را تحریم نکرده است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت: نظر ما توقیف روزنامه شرق است و آن را به 
دادستانی اعالم کرده و در جلسه هیأت دولت با وزیر دادگستری مذاکره کرده ام. 
سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی در گفتگوی اختصاصی با 
فارس گفت: کاریکاتور روزنامه شرق در خارج از کشور و سایت های ضد انقالب 
مورد استقبال قرار گرفته است. وزیر ارشاد گفت: این کاریکاتور موهن درست 
در هفته دفاع مقدس، ارزش های حضرت امام)ره( و انقالب را مورد توهین قرار 
داده است.وی افزود: این اولین بار نیست که روزنامه شرق چنین کاری می کند 
و در گذشته نیز بارها چنین مسائلی را مرتکب شده است. وی ادامه داد: امیدواریم 
این بار هیأت نظارت همراهی کند تا تکلیف این روزنامه که مروج فرهنگ غرب 
است یکسره شود. حسینی خاطرنشان کرد: در چارچوب وظایفم پیگیر این مسئله  

هستم و در جلسه هیأت دولت با وزیر دادگستری هم در این رابطه مذاکره کردم.

سخنگوی آکادمی اسکار اعالم کرد که هنوز هیچ نامه رسمی مبنی بر تحریم 
اسکار از سوی ایران دریافت نکرده است.

بر این اس��اس س��خنگوی آکادمی اس��کار به هالیوود ریپوتر گفت: تا پایان 
زمان رسمی برای معرفی فیلم های بخش خارجی زبان، هیچ واکنشی نشان 
نخواهدداد. وی همچنین گفت: هنوز تماس مستقیمی از سوی ایران با آکادمی 
گرفته نش��ده و این خبر، تنها در رسانه ها منتشر ش��ده است. هیأت انتخاب 
نماینده سینمای ایران برای حضور در مراسم اسکار 2013 روز یک شنبه فیلم 
»یه حبه قند« را از میان گزینه های دیگر انتخاب کرد اما با پیش��نهاد رییس 
سازمان سینمایی و وزیر ارشاد مبنی بر تحریم اسکار، معرفی فیلم به آکادمی 
منتفی شد . حوزه هنری نیز به عنوان تهیه کننده »یه حبه قند«  از تحریم اسکار 

اس��تقبال کرده   اس��ت.

چهره روزیادداشت

هفت 

شهادت خبرنگار پرس  تی وی در دمشق
حمیدرضا عمادی، مدیر اتاق خبر پرس تی وی از ش��هادت یکی از خبرنگاران این شبکه 
تلویزیونی خبر داد و گفت: صبح روز گذشته چهارشنبه 5 مهرماه خبرنگار شبکه پرس تی 
وی »مایا ناصر« مورد اصابت گلوله تک تیرانداز در شهر دمشق قرار گرفت و به شهادت رسید.

5

»لباسی برای خدمت«
 در اصفهان کلید خورد 

هادی شریعتی گفت: تمام لوکیشن های 
»لباس��ی برای خدم��ت« در اصفهان 
تصویربرداری می ش��ود و بازیگران به 

لهجه اصفهانی حرف می زنند.
 کارگردان این فیلم که با ایسنا سخن 
می گف��ت، ادامه داد: ای��ن تله فیلم به 
سفارش شبکه دو ساخته می شود که 
در ژانر کودک و نوجوان قرار دارد و در جشنواره فیلم کودک ونوجوان 

سال 92 شرکت می کند.
 ش��ریعتی درمورد فیلمنامه اث��ر اضافه کرد: فیلمنام��ه، حاصل کار 
مشترک من و همسرم حمیده شریعتی  اس��ت و داستان دو کودک 

را روایت می کند که برای کمک به داییشان دچار مشکل می شوند.
 وی درمورد انتخ��اب اصفهان برای تصویرب��رداری تصریح کرد: من 
یکی از اعضای س��ینما جوان نجف آباد بودم و دوست داشتم فیلمی 
بومی- منطقه ای بسازم که در آن از المان های اصفهان استفاده شده باشد.

کنسرت موسیقی آیینی کردستان 
در هنرسرای خورشید

به بهانه بزرگداش��ت موالنا جالل الدین 
بلخ��ی، کنس��رت موس��یقی آیین��ی 
کردستان )دف و شمشال ( درهنرسرای 

خورشید اصفهان به اجرا درخواهد آمد.
نبیل یوس��ف ش��ریداوی پژوهش��گر 
 این گروه موس��یقی که با ایمنا سخن 
می گفت اعالم کرد:  دراین کنسرت آیینی 
حدود 20 دقیقه تک نوازی شمش��ال خواهیم داشت. شمشال یک نوع 
سازبادی برنجی کردی اس��ت که فقط کردها آن را می نوازند و صدای 

بسیار محزونی دارد.
وی در ادامه افزود: س��از شمش��ال، ساز کمیابی اس��ت که حتی در 
نواحی کردنشین نیز نوازنده های کمی آن را می نوازند. در این اجرا 
کاوه کورد س��از شمش��ال را خواهد نواخت. این کنس��رت با حضور 
مختار زند س��لیمی و کاوه کورد در تاریخ ۸ مهرماه 1391 از ساعت 
20 در هنرسرای خورشید واقع در پل شهید چمران، ابتدای خیابان 

کاوه،کوی آفتاب، جنب شهرداری منطقه ۷ اجرا می شود.

خاطرات همسر هاشمی رفسنجانی 
به چاپخانه رفت

کتاب »پا به پ��ای س��رو« خاطرات و 
مخاطرات بانو عفت مرعش��ی ش��امل 
سرگذش��ت همس��ر آیت اهلل هاشمی 

رفسنجانی به زودی منتشر می شود.
در ای��ن کت��اب رویداده��ای مختلف 
زندگی مش��ترک آیت اهلل هاش��می و 
همس��رش در دوران مبارزه به تفصیل 
بیان شده است. کتاب »پا به پای س��رو« توسط سیدعلی مرعشی به 
شیوه خاطره نگاری، تهیه و تنظیم شده اس��ت و در این کتاب عفت 
مرعشی به ش��رح نحوه آش��نایی و ازدواج، هجرت به شهر قم، نحوه 
گذران زندگی طلبگی، س��ربازگیری طالب حوزه علمی��ه قم، آغاز 
نهضت امام خمینی)ره( و حضور فعال در مبارزات علیه رژیم خودکامه 
ستمشاهی و هجرت به تهران، با ذکر جزئیات می پردازد و خواننده را 

با زندگی شخصی خانواده هاشمی رفسنجانی آشنا می کند.
همسر آیت اهلل هاشمی رفس��نجانی در این کتاب، برای نخستین بار 
روایتی دست اول از الیه های درونی روحانیت مبارز و مصائب دوران 

سخت دستگیری، بازجویی و زندان به خواننده ارایه می کند.

»بی مصرف های۱« با دو دوبله 
فیلم سینمایی »بی مصرف های1« که اخیرا توزیع شده است، با دو دوبله 

متفاوت در اختیار بینندگان قرار گرفته است.
 مؤسس��ه قرن 21 در منوی فیلم »بی مصرف های 1« امکانی را فراهم 
ساخته است تا تماشاگر با توجه به تیم متفاوت دوبالژ، از بین دو دوبله ای 
که بر روی فیلم انجام شده است، دوبله مورد عالقه اش را برگزیند. این 
اقدام که برای نخستین بار در شبکه نمایش خانگی صورت گرفته است، 
زمینه  قضاوت   و داوری   عالقه   مندان دوبله را طی روزهای آینده موجب خواهد 
شد. مدیران و گویندگان دوبالژ بدین شرحند: مدیران دوبالژ دوبله  اول: 

امیر زند، دوبله  دوم: ناهید امیریان. 
گویندگان دوبله  اول:چنگیز جلیلوند، 
منوچهر والی زاده، سعید مظفری، تورج 
مهرزادیان، میرطاهر مظلومی، بهمن 
هاشمی، نگین کیانفر، محمد عبادی، 
حسین عرفانی، ناصر نظامی.گویندگان 
دوبله دوم: منوچهر اسماعیلی، منوچهر 
وال��ی زاده، س��عید مظف��ری، تورج 
مهرزادیان، پرویز ربیعی، فریبا رمضان پور، 

غالمرضا صادقی، حسین عرفانی.
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 در ادامه  بحث آسیب شناسی 
ناهید 
گرانی کاغ��ذ در چند ماه محمدطاهری

اخیر،این بار میهمان آقای 
صاحب فصول در انتش��ارات نوشته هس��تیم تا از 

نظرات ایشان هم مطلع شویم.
ابتدا درمورد سال شروع و نوع فعالیت 

انتشارات توضیح بدهید.
ما در س��ال 13۸1 یک مطالعات مقدماتی درمورد 
تأسیس یک مؤسسه انتش��اراتی داشتیم و مجوز 
هم گرفتیم، ولی به طور عمل��ی فعالیت خودمان 
را از س��ال 13۸2 آغاز کردیم. تالش ما بر این بود 
 که در حیطه هایی کار کنیم که س��ایر همکاران کار 
نک��رده ان��د و در مطالع��ات اولی��ه به ای��ن نتیجه 
رس��یدیم ک��ه در زمین��ه ادبی��ات ک��ودک و 
نوجوان،روانشناسی،تعلیم و تربیت و مدیریت کمتر 
کار شده است، بنابراین روی این چهار رشته بیشتر 
تمرکز کردیم، هم در چ��اپ کتاب های خودمان و 
هم اگر کتابی از سایر ناشرین در فروشگاه داشتیم 

بیش��تر در این زمینه ها بودند، البته از رشته های 
دیگر هم غاف��ل نبودیم.تاکنون حدود 140 عنوان 
کتاب چاپ کرده ایم که بیش��تر در حیطه ادبیات 

کودک و نوجوان بوده است.
آی�ا کار برای کودک و نوج�وان، نیاز به 
تخصص دارد یا هر ناشری می تواند در 

این زمینه فعال باشد؟
به هر حال این کار، دو س��ه جنبه مختلف دارد که 
باید آنها را در نظر بگیریم؛ اول س��وابق مطالعاتی 
فرد اس��ت، دوم س��وابق تجرب��ی و همی��ن طور 
 عالیق درونی. من به ادبیات کودک و نوجوان بسیار 
عالقه مند ب��ودم. در همین زمینه چن��د کتاب را 
ترجمه و تألیف کردم و به همین دلیل این رشته را 
محور اصلی کارم قرار دادم. از طرفی تعلیم و تربیت 
و روانشناسی نیز به هم نزدیک هستند و من قبل از 
تأسیس این مؤسسه در آموزش و پرورش مشغول 
به کار بودم، به همین دلیل این دو حیطه هم مورد 

توجه قرار گرفتند.

کار برای ک�ودک و نوجوان به نس�بت 
سخت تر است یا نه؟

هر رشته ای سختی های خودش را دارد و همچنین 
تجربه ها و مطالعات خودش را نیازمند است. ادبیات 
کودک و نوجوان هم به خاط��ر ویژگی های خاص 
این کار، س��ختی های خاص خ��ودش را دارد، اما 
یک لذت خاص هم در این کار هس��ت.این که یک 
مفهوم واال را بتوان در یک متن ساده و روان گنجاند 
کار سختی است، در حالی که مورد پسند این گروه 

سنی هم باشد، اما لذت بخش است.
به طور تقریبی ما چه تعداد نویس�نده 
در اصفهان داریم که در این زمینه کار 

می کنند؟
من آمار دقیقی ندارم، اما کتاب های ما،به جز تعداد 
کمی که از سایر استان ها به ما مراجعه کردند،کار 

شاعران،مؤلفین و نویسنده های اصفهانی است.
نویسنده های اصفهانی چقدر ترجیح 
م�ی دهند ب�ا مؤسس�ات نش�ر داخل 

اصفهان کار کنند؟
این سؤال را باید از خودشان پرسید. من فکر می کنم 
چون دسترسی، آسان تر است ترجیح بدهند همین جا 
 کار کنند، ولی اگر کس��ی بتواند با تهران کار کند 
موفق ت��ر خواهد بود،چون نب��ض پخش کتاب در 
تهران می زند و ما هم کتابی را که چاپ می کنیم 

باید بدهیم به پخش های تهران تا توزیع شود.
خود شما چطور؟

من همه تالش��م این اس��ت که هم��ه کارهایم را 
اصفه��ان انجام بده��م که ش��امل تم��ام افرادی 
اس��ت که در این زمین��ه کار م��ی کنن��د، اعم از 
شاعر،نویسنده،تصویرگر،حروف چین، حتی چاپ 
و صحافی هم در اصفهان انجام شود. تا االن هم کارم 
را به بهترین نحو انجام داده ام، شاید کمی گران تر 

شود،اما پایه  اعتقادم این است.
تعصب خاصی روی شهر دارید؟

نه، فکر من این است که اگر داریم یک کار فرهنگی 
انجام می دهیم بهتر است از خودمان شروع کنیم 
و بعد گسترش��ش دهیم، هر چند االن هم از سایر 
شهرها کارهایی برای چاپ و نشر برای ما فرستاده 

می شود.
از کس�انی که برای بار اول می خواهند 
این کار را انج�ام دهند،حمایت خاصی 

انجام می دهید؟
من نمی دانم حمایت خاص را چه تعریف می کنید 
ولی روند کار ما بدین صورت است که هر کس عالقه 
 دارد اثرش چاپ ش��ود، یک کپ��ی از آن را برای ما 
می فرستد. ما نوشته را بررسی و ارزیابی می کنیم 
که آی��ا ارزش چاپ ش��دن دارد یا نه، اگ��ر نیاز به 
تغییر داشته باشد به آن ش��خص اعالم می کنیم. 
این نظرات کارشناس��انه می تواند س��ازنده باشد 
و حکم ی��ک کار فرهنگی دارد ولو ای��ن که آن اثر 
چاپ نش��ود. اگر قرار بر چاپ کتاب باشد ما از آن 
 دسته ناشران هستیم که خودمان سرمایه گذاری 
می کنی��م و این نوع��ی دیگر از حمایت اس��ت. ما 
ق��رارداد می نویس��یم،افراد، حق التألی��ف خود را 
دریافت می کنند و با خیال راحت سراغ کار بعدی 

خود می روند.
وضعیت اقتصادی چند وقت اخیر، روی 
کار شما کمتر تأثیر می گذارد یا بیشتر؟ 

منظورم کار کودک و نوجوان است.
تأثیراتی که در این بخش هس��ت آهسته تر اتفاق 
می افتد، به خاطر این که ممکن اس��ت خانواده ها 
از مطالعات خود بزنند،حتی روزنامه هم نخرند، اما 
تالش می کنند که برای فرزندانش��ان کتاب تهیه 
کنند، چون نسبت به رش��د و تربیت آنها حساس 
هستند. بنابراین تأثیر تحوالت بازار در این بخش 
کمتر است، ولی به هر حال تأثیر خودش را خواهد 
داش��ت.چون االن نس��بت به خرداد سال گذشته 
کاغذ یک افزایش قیمت 200 درصدی داشته است.

در این شرایط،پیش بینی شما از آینده 
چیست؟

کمی بعید به نظر می رسد که کاغذ ارزان شود، اما باز به 
سیاستگذاری ها و تصمیمات مسئولین بستگی دارد، 
چون به هر حال قیمت کاغذ بسته به قیمت دالر تغییر 
می کند. در این شرایط تأثیرات منفی فراوانی خواهیم 
داشت، چون تعداد زیادی از کتاب ها قیمت داشته اند 
و این قیمت قابل تغییر نبوده است، اما کتاب هایی که 
االن در دست چاپ هستند قیمت جدیدی دارند. مردم 
هنوز احساس نکرده اند که تا چه اندازه قیمت ها تغییر 

کرده است، اما این شرایط پایدار نیست.
و برای این که این تأثیرات به این شدت 

نباشند چه باید کرد؟
به نظر من تنها راه حلش تقویت کتابخانه های عمومی 

است.

آسیب شناسی بحران کتاب/ قسمت دوم

کمی بعید به نظر می رسد که کاغذ ارزان شود

ه�ر رش�ته ای س�ختی ه�ای 
خ�ودش را دارد و همچنی�ن 
تجربه ها و مطالعات خودش را 
نیازمند اس�ت. ادبیات کودک 
و نوجوان هم ب�ه خاطر ویژگی 
های خاص این کار، سختی های 
خاص خ�ودش را دارد، اما یک 
لذت خاص هم در این کار هست.
این که یک مفهوم واال را بتوان 
در یک متن ساده و روان گنجاند

هنرمن��د مکزیک��ی ش��رکت کننده در چهارمین س��مپوزیوم 
بین المللی ایران گفت: خوشبختانه با ورود به ایران توانستم به 
شهرهای اصفهان، ابیانه و کاشان سفر کنم. اصفهان واقعا یک 
رؤیا بود. تمام نقش های مسجد این شهر برای همیشه در قلبم 

باقی می ماند.
فرانسیسکو خاویر استورگا، هنرمند مکزیکی شرکت کننده در 
چهارمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی درباره حضورش 

در این رویداد هنری گفت: ایران جایی است که همیشه دوست 
داشتم در آن حضور پیدا کنم. در ماه می فراخوان سمپوزیوم 
ایران را دریافت کردم و یک روز مانده به پایان مهلت در کارگاه 
شخصی ام مدلی را آماده و برای س��مپوزیوم ارسال کردم. پس 
از گذش��ت یک ماه با دریافت ایمیلی متوجه ش��دم که طرحم 
پذیرفته ش��ده و می توانم برای ساخت این مجس��مه به ایران 

سفر کنم.
وی درباره ایده اش گفت: مجسمه ای که می سازم در حقیقت 
تکه یخی در قطب جنوب اس��ت. این مجسمه هشداری است 
بااین مضم��ون که یخ ه��ا در قطب جنوب در حال آب ش��دن 
هستند، بنابراین باید نس��بت به محیط زیست و طبیعت آگاه 

باشیم.
این هنرمند با اش��اره به این که مجسمه س��ازی در کش��ورش 
در انحص��ار پنج مجسمه س��از اس��ت گف��ت: در مکزیک پنج 
مجسمه ساز درباره مسائل مختلف مجسمه تصمیم می گیرند و 
بر روند مجسمه سازی به طور گسترده ای تأثیر گذاشته و آینده 
این هنر را رقم می زنن��د. اگر هنرمندان در کش��ورم بخواهند 
خودش��ان را با این تعداد محدود مجسمه ساز هماهنگ کنند 

بنابراین پیشرفتی نمی کنند و نمی توانند ازخالقیت خودشان 
اس��تفاده کنند، بنابراین من بیش��تر از این که در کش��ورم به 
این هنر بپردازم به س��ایر کشورها س��فر می کنم و با حضور در 
س��مپوزیوم ها هم از تجربیات و ایده ه��ای مختلف هنرمندان 
اس��تفاده می کنم و هم دیگران از تجربیات م��ن بهره می برند. 
من پس از پشت سر گذاش��تن بیش از 30 سمپوزیوم و با همه 
تجربیاتی که به دس��ت آورده ام هنوزچش��مانم ب��رای دیدن 

ایده های جدید باز است.
وی افزود: من درباره ایده ای که به ایران آورده ام فکر کرده ام، 
در ذهنم پرورش داده ام و اکنون در ایران در حال متولد شدن 
است. این مسئله برایم بسیار خوشایند است و البته این که درباره 
خلق یک اثر جدید فکر و درنهایت ایده جدیدی را خلق کنیم 
این یعنی هنر. اما بس��یاری از هنرمن��دان از خلق آثار متفاوت 
می ترسند، بنابراین از یک ایده، مدل های مختلفی را می سازند.

استورگا با اش��اره به این که در این سمپوزیوم هنرمندان نسل 
جوان ایرانی شرکت کرده اند گفت: اقدام خوبی است و هرچقدر 
 هنرمندان ج��وان را وارد گ��ود کنیم و به این نس��ل بها دهیم 
به زودی شاهد درخششان در سطح بین المللی هم خواهیم بود. 

من هر روز با تعدادی از هنرمندان جوان آشنا می شوم و به تبادل 
اطالعات و تجربیات می پردازیم و در آینده هم تالش می کنم 
این هنرمن��دان را کمک کنم ت��ا بتوانند در س��مپوزیوم های 

مختلف حضور پیدا کنند.
این هنرمند مجسمه ساز با یادآوری این که در ابتدای ورود به 
ایران از ش��هرهای اصفهان، کاش��ان و ابیانه دیدن کرده است 
گفت: خوشبختانه با ورود به ایران توانستم به شهرهای اصفهان، 
ابیانه و کاش��ان س��فر کنم. اصفهان واقعا یک رؤی��ا بودو تمام 
نقش های مسجد این شهر برای همیشه در قلبم باقی می ماند. 
با توجه به این که روز پس از اختتامیه باید به کشورم بازگردم 
تمام تالشم را می کنم تا چند روز زودتر مجسمه ام را بسازم تا 

حداقل شیراز و تخت جمشید را هم ببینم.
وی در پایان اظه��ار کرد: در ح��ال حاضر به تنه��ا چیزی که 
می اندیشم این اس��ت که من یکی از 10 هنرمندی هستم که 
از میان 99 هنرمند متقاضی برای ش��رکت در این سمپوزیوم 
انتخاب شده ام، پس مسئولیت س��نگینی بر دوش دارم و باید 
تمام تالشم را انجام دهم تا بهترین مجسمه ای را که می توانم 

خلق کنم.

فرانسیسکو خاویراستورگا   مطرح کرد:

نقش های مسجد اصفهان در قلبم حک شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 آزمایشگاه،  از پرسپولیسی ها
 دو روز فرصت بیشتر خواست

 با دستور محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، پس از اتفاقات 
بازی با سپاهان از بازیکنانی که دچار مس��مومیت شده بودند آزمایش 
گرفته شد و همچنین از خوراکی های داخل رختکن در بازی با سپاهان 
نمونه برداری شد. قرار بود روز گذشته نتیجه نهایی موضوع اعالم شود، اما 
مسئوالن آزمایشگاهی که از بازیکنان این تیم آزمایش گرفته و محتویات 
خوراکی های داخل رختکن در دیدار با س��پاهان را مورد آزمایش قرار 
داده به دلیل بروز برخی از ابهامات، دو روز بیشتر از قرمزپوشان فرصت 

خواست تا نظرات نهایی خود را در این زمینه اعالم کند.  

 همکاری گیتی پسند
 با آرا در دو راهی تردید

در حالی که امسال مدیر عامل باش��گاه گیتی پسند از عدم تیم داری در 
والیبال خبر داده بود، پس از مذاکره نایب رییس بانوان فدراسیون سرانجام 
قرار شد گیتی پس��ند در بخش بانوان، تیم داشته باش��د، البته تا کنون 

تمرینات این تیم آغاز نشده است.  
گیتی پس��ند به پروانه شریف زاده س��رمربی تیم والیبال ذوب آهن و تیم 
ملی جوانان و همچنین فریب��ا صادقی مربی تی��م ذوب آهن و تیم ملی 
بزرگساالن پیشنهاد سرمربیگری داده اس��ت. لیگ برتر والیبال بانوان 
9 مهر قرعه کشی می ش��ود و تا زمان قرعه کشی مشخص خواهد شد 
که از بین آرا و مربیان پیشکس��وت ذوب آهن، کدام یک سرمربیگری 

گیتی پسند را برعهده خواهند گرفت.

 هواداران نباید با بنگر
 برخورد می کردند

علی احمدی/ مدافع تیم سپاهان
بازی س��ختی مقاب��ل مل��وان در پی��ش داری��م. مل��وان تیم 
قدرتمندی اس��ت و مطمئنا در این بازی خانگی برای پیروزی 
به میدان می آید، اما ما  هم برای پی��روزی به میدان می رویم 
و باید پیروز این مس��ابقه ش��ویم. هم من، هم اش��جاری 
 و طالبی س��ال های س��ال در کنار ه��م ب��ازی کرده ایم و 
با هم هماهنگ هس��تیم و مطمئنم ش��رایط خط دفاعی 
س��پاهان در روزهای آینده بهتر می ش��ود. خودم دوست 
دارم در پس��ت دفاع بازی کنم زیرا در این پست با طالبی 
هماهنگ تر هس��تم.  به هر حال هواداران خوب سپاهان 
روی بنگر حساسیت خاصی داشتند و به همین دلیل این 
شعارها را سر دادند اما بنگر هشت  س��ال برای سپاهان زحمت 
کش��یده و این مس��ائل نقل و انتقاالت در فوتبال طبیعی است، 
بنابراین احساس می کنم آنها باید بنگر را خیلی تشویق می کردند و 

در بازی پرسپولیس به او بی محبتی شد.

6
دزدی از رختکن چلسی

باشگاه چلسی به پلیس اعالم کرد که در جریان تمرین این تیم، شش کیف پول، 9 دستگاه تلفن همراه و 
چندین ساعت مچی بازیکنان و کادر فنی این تیم به سرقت رفته است.بازیکنان این تیم خواستار مشخص 
شدن سارق و بازگرداندن وسایل شخصیشان شده اند و به ناچار باشگاه، پای پلیس را به ماجرا باز کرده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 888  | پنج شنبه 6 مهر  1391 | 10 ذی القعده 1433

هفته دهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز 
مسعود 
با برگزاری چهار ب��ازی به پایان خواهد افشاری

رس��ید که در مه��م ترین ب��ازی امروز 
سپاهان به انزلی سفر کرده تا شاید با پیروزی در مقابل ملوان با 
روحیه ای مناسب آماده سفر به عربستان و انجام بازی برگشت با 
االهلی ش��ود. س��پاهان بعد از پیروزی مقتدران��ه اش در مقابل 
پرسپولیس که البته حاشیه سازی قرمزها نتوانست هیچ تردیدی 
در آن ایجاد کند، در حالی به انزلی سفر کرده که خاطرات خوبی 
از بازی مقابل ملوان��ان در کارنامه زردها به چش��م می خورد و 
پیروزی چهار بر سه سپاهان در فصل قبل در همین شهر انزلی، 
بدون ش��ک یکی از بازی های زیبای تاریخ لیگ برتر نام گرفته 
است. حضور انزلی چی هایی مثل هادی تأمینی، حسن اشجاری 
و محمد غالمی در ترکیب سپاهان به همراه حسن جعفری که در 
دوران خدمت سربازی اش در همین ملوان چهره شد جذابیت های 
این بازی را افزایش داده اس��ت و بازگشت این بازیکنان به انزلی 
ش��اید خاطرات زیادی را برای آنها زنده کند. مهم ترین مشکل 
بازیکنان سپاهان در بازی امروز، شرایط آب و هوایی شهر انزلی 
است که بدون شک فش��ار زیادی را به ش��اگردان کرانچار وارد 
خواهد کرد، ولی به هر حال پیروزی سپاهان در این مسابقه گام 
بلندی به سوی قهرمانی نیم فصل خواهد بود. از طرف دیگر ملوانی ها 
امسال با حضور حسین هدایتی عابر بانک فوتبال ایران،  شرایط 
مناسبی پیدا کرده اند و دیگر خبری از بی پولی سال های گذشته 
 نیست وهمین مسئله باعث ش��ده تا ملوان متفاوتی را نسبت به

 سال های قبل در لیگ دوازدهم ببینیم و حضور بازیکنان با تجربه ای 
مثل پژمان نوری، بادامکی و مازیار زارع شخصیت ویژه ای به این 
تیم بخش��یده اس��ت. مهم ترین نقطه قوت بازی مل��وان تبحر 
بازیکنان خط حمله این تیم در گرفتن خطای پنالتی از بقیه تیم 
های لیگ بوده که با همین شش پنالتی که توسط جالل رافخایی 
به ثمر رسیده، فعال عنوان آقای لیگ در اختیار مهاجم ملوان قرار 
گرفته است. البته به غیر از این مسئله، ملوانی ها بر روی ضربات 
ایستگاهی هم حساب ویژه ای باز کرده اند ومدافعان بلند قامت 
این تیم به خص��وص بر روی ضربات کرنر باید توس��ط مدافعان 
سپاهان مهار ش��وند. نبرد پژمان نوری و محرم نویدکیا در میانه 
میدان تکلیف تیم برنده را مشخص می کند و شاید بازی کردن 
همزمان جعفری و جعفرپور در سمت راست زمین سپاهان بتواند 
س��رعت مهاجمان ملوان را کنت��رل کند. البته هرچن��د تا روز 
چهارشنبه اسامی محرومان هفته دهم از سوی سازمان لیگ اعالم 
نشده ولی گفته می شود که محمدرضا خلعتبری به خاطر دریافت 
کارت زرد سوم در بازی با پرسپولیس، از بازی این هفته تیمش 
محروم شده  است. در غیبت خلعتبری شاید فیکس بودن محمد 
غالمی و انگی��زه ای که در مقابل تیم س��ابقش دارد جای خالی 
مهاجم س��پاهان را پر کند. رسیدن سپاهان به س��ه امتیاز این 
مسابقه زردها را 20 امتیازی خواهد کرد و با توجه به بازی نفت 
تهران در مقابل گهر شاید بتوانیم سپاهان را در صدر جدول لیگ 
 ببینیم، البته به ش��رطی که کرانچار به چن��د بازیکن اصلی اش 

به خاطر بازی پیش رو در مقابل االهلی استراحت ندهد. 

گروه  وقتی کارلوس ک��ی روش  به ای��ران آمد 
 به عنوان یک مربی بازیکن ساز نزد همه ورزش

شناخته می شد که به خوبی با بازیکنان 
جوان کار می کند، نس��لی از فوتبال پرتغال را س��اخته است و 
می تواند آغازگر فصلی نو در زمینه جوانگرایی در فوتبال پیر ایران 
باشد، اما چیزی که بیشتر از بازی بد و نتایج ناامید کننده تیم 
ملی به نظر می رسد میانگین س��نی باال تیم است، جایی که از 
یازده نفر ابتدایی ایران در ب��ازی با لبنان به جز انصاری فرد 22 
س��اله و آقای گل فصل قبل لیگ )که ابتدا به تیم دعوت نشده 
بود( باقی بازیکنان یا باالتر از 30 س��ال س��ن دارند یا در شرف 
رسیدن به آن هستند؛ یعنی س��نی که در آن تمامی هواداران 
فوتبال حتی در ایران، بازیکنان باش��گاهی مورد عالقه خود در 
اروپا را پیر قلمداد می کنند. این ماجرا زمانی جالب تر می شود که 
امسال بسیاری از بازیکنان جوان از جهانبخش گرفته تا شیری 
و حقیقی و... در تیم هایش��ان درخشیده و تک ستاره تیمشان 
هستند. فوتبال ایران هیچ وقت فوتبال جوانگرایی نبود اما اگر 
وضعیت فعلی تیم ملی را با زمان قطبی مقایسه کنیم می بینیم 
او در انتخاب بازیکن به مراتب بهتر از کی روش عمل کرده است. 
استفاده از بازیکنان جوان و فرصت دادن به آنها شاید مثبت ترین 
نکته حضور قطبی در تیم ملی بود. دعوت کریم انصاری فرد به 
تیم و تبدیل شدن او به یکی از بازیکنان اصلی تیم در جام ملت ها در 
کنار استفاده از احس��ان حاج صفی، ش��اید یکی از مهم ترین 
دستاوردهای  او بود. نباید فراموش کنیم این دو در آن زمان 20 

سال بیشتر سن نداشتند اما حاال بازیکنان پخته و با تجربه ای 
هستند که در سن اوج خود به س��ر می برند و استفاده از آنها به 
سود تیم ملی است. حتی آرش افشین که در تیم قطبی مطرح 
شد و این روزها به شرایط آرمانی بازگشته، جایی در لیست ندارد! 
حال این سؤال مطرح می شود که چند درصد بازیکنان حاضر در 
بازی با لبنان از نظر شرایط سنی در وضعیتی هستند که بتوانند 
دو سال بعد در جام جهانی حاضر ش��وند؟!  اگر نگاهی به لیگ 
امسال بیندازیم متوجه می شویم تیم هایی که از بازیکنان جوان 
در ترکیبشان استفاده کرده اند نتیجه خوبی گرفته اند. امثال 
بختیار رحمانی در فوالد خوزستان که سابقه بازی در تیم های 
ملی نوجوانان،جوانان و امی��د ایران را دارد  ی��ا پیام صادقیان 
کاپیتان س��ابق تیم ملی نوجوانان و جوانان که در رقابت های  
نوجوانان جهان در تیم علی دوستی مهر حضور داشت  و ستاره 
آن تیم ب��ود. او در آن رقابت ها گلزنی هم ک��رد و یکی از ارکان 
اصلی صعود ایران به مرحله بعد بازی ها بود و دومین فصل است که 
به عنوان بازیکن اصلی تیم ذوب آهن دراین تیم بازی می کند. 
سرعت مناسب، حرکت از عمق و کناره ها و مهم تر از همه پاس های 
بسیار خوب او از ویژگی های این بازیکن جوان است که به جرأت 
می توان او را در آینده نزدیک آقای پاس گل ایران نامید. یعقوب 
کریمی کسی که حرکت از گوشه ها و ارسال به روی دروازه ها و 
شوت های دقیق از ویژگی های بارز اوست، جایش در لیست کی روش 
 خالی است؛کس��ی ک��ه حض��ور در تیم نف��ت ته��ران خیال 

ابراهیم زاده را از کناره ها راحت کرده است. 

سرعت مناسب، 
حرکت از عمق و 
کناره ها و مهم تر 
 از همه 
پاس های بسیار 
خوب پیام 
 صادقیان  از 
ویژگی های این 
 بازیکن جوان
 است که
 به جرأت می توان 
او را در آینده 
نزدیک آقای پاس 
گل ایران نامید

شاید بازی کردن 
همزمان جعفری و 
جعفرپور در سمت 
راست زمین سپاهان 
بتواند سرعت 
مهاجمان ملوان را 
کنترل کند، همچنین 
محمد غالمی و 
انگیزه ای که در 
مقابل تیم سابقش 
دارد جای خالی 
مهاجم سپاهان را 
پرمی کند

این ها الماسند و نیازمند تراشملوانی ها به ملوان رسیدند

لیگ ایران، کم استعداد ندارد سپاهان و خاطرات خوش انزلی
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تحدید حدود اختصاصی
4515 چون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ قطعه زمین محصور به ش��ماره 2012 
فرعی واقع در کامو پالک بیست و یک اصلی بخش دوازده کاشان که طبق پرونده ثبتی به 
نام آقای محمود مؤمن فرزند احمد آقا در جریان ثبت است به علت عدم حضور متقاضی 
ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده 
تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/7/29 در ساعت 9 صبح در محل شروع و انجام 
خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول 
خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می ش��ود که در 
روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا 
طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایی گواهی تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری- کفیل ثبت 

اسناد و امالک جوشقان
 

تحدید حدود اختصاصی
4516 چ��ون تحدید حدود اختصاصی شش��دانگ یکبابخانه به ش��ماره 1037 فرعی واقع 
در کامو پالک بیس��ت و یک اصلی بخش دوازده کاش��ان که طبق پرونده ثبتی به نام آقای 
محمود مؤمن فرزند احمد آقا در جریان ثبت اس��ت ب��ه علت عدم حضور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده بنا به دس��تور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت برطبق تقاضای نامبرده تحدید 
حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/7/29 در ساعت 10 صبح در محل شروع و انجام خواهد 
شد و در صورت مصادف با روز تعطیلی عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد 
شد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مجاورین و مالکین اخطار می شود که در روز و ساعت 
مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاریخ صورتمجلس تحدیدی تا س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره بایستی با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم 
دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالک جوشقان
 

حصر وراثت
4518 خانم ش��ریعت نعمت الهی هنده فاله دارای شناس��نامه ش��ماره 13853 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 2918/91 ح/ 10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمود اس��معیلی ش��کوه بشناسنامه 58353 
در تاری��خ 89/8/9 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 3 پسر و یک عیال و مادر به نام ذیل: 1- داود اسماعیلی شکوه ش ش 
5069 پس��ر متوفی، 2- مسعود اسماعیلی ش��کوه ش ش 64505 پسر متوفی، 3- رسول 
اس��ماعیلی شکوه ش ش 3-085283-127 پسر متوفی، 4- شریعت نعمت الهی هنده فاله 
ش ش 13853 عیال متوفی، 5- فاطمه یوسفی مارچوبه ش ش 129 مادر متوفی و الغیر. 

تا اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در ی��ک نوبت آگهی می نماید 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 11348 شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
4519 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالس��ه )881000 
اجرا( له رحمت اله نظریان علیه قدرت اله باقری به خواس��ته مطالبه 493/910/491 ریال 
در نظر دارد یک دس��تگاه قندش��کن با متعلقات جانبی ب��ه ارزش 246/000/000 ریال و 
پنج دس��تگاه بس��ته بندی به همراه باالبر و یک دستگاه شیرینگ )وکیوم( کوچک ساخت 
داخل و دو دس��تگاه الکتروموتور کمپرسور مخزنی 500 لیتری به قدرت 7/5 اسب بخار 
و دو دستگاه میکسر قائم با ظرفیت 1 الی 3 و 2 تن مجهز به الکتروموتور که کارشناس 
رس��می دادگس��تری ارزش آن را معادل 210/500/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق 
مزایده به فروش رس��اند لذا جلسه مزایده چهارش��نبه 1391/7/26 ساعت 11 صبح در 
محل اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر برگزار می گردد و طالبین می توانند 
ظرف 5 روز قبل از مزایده به نش��انی: خمینی ش��هر- دس��تگرد- کوچه فردوس��ی تلفن 
هم��راه 09133040997 آق��ای جواد بابایی مراجعه و از نزدیک م��ورد مزایده را بازدید 
نمایند. خریدار کس��ی است که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10 
درص��د قیمت پیش��نهادی را فی المجل��س و مابقی را ظرف یک م��اه از تاریخ مزایده به 
حس��اب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 10 درصد اولیه پس از کسر 
هزین��ه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. مدی��ر و دادورز اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمینی شهر 

تحدید حدود اختصاصی
4520 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره 4/2117 واقع در برزوک 

آب��اد بخش یک ثبتی ش��هرضا که طب��ق پرونده ثبت��ی به نام آق��ای علیرضا صیادی 
هونجان��ی فرزند احمدخان در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حض��ور متقاضی ثبت به 
عمل نیامده اینک بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قان��ون ثبت و برطبق تقاضای 
نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در روز 1391/7/29 س��اعت 9 صبح در محل ش��روع 
و ب��ه عم��ل خواهد آمد. ل��ذا به موجب ای��ن آگهی به کلی��ه مالکی��ن و مجاورین اخطار 
م��ی گردد که در روز و س��اعت مقرر در مح��ل حضور یابند. اعتراض��ات مجاورین و 
صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظی��م صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفت��ه خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده 
ه��ای معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
خ��ود را ب��ه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیص��الح قضایی اخذ و به 
ای��ن اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد 
 تحدی��د حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد ش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت اس��ناد

و امالک شهرضا
 

حصر وراثت 
4521 آقای محمدعلی توکل فروشانی دارای شناسنامه شماره 3777 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 547/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حسینعلی توکل فروش��انی بشناسنامه 117 در تاریخ 
1391/6/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1( نصرت عس��گری فروش��انی فرزند عبدالکریم ش ش 216 )همس��ر دائمی 
متوفی(، 2( محمدعلی توکل فروش��انی فرزند حسینعلی ش ش 3777 )فرزند(، 3( علیرضا 
توکل فروشانی فرزند حس��ینعلی ش ش 1596 )فرزند(، 4( عباس توکل فروشانی فرزند 
حس��ینعلی ش ش 482 )فرزند(، 5( زهرا توکل فروش��انی فرزند حسینعلی ش ش 4915 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4522 آقای حس��ینعلی امان الهی دارای شناسنامه شماره 27337 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 500/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان کاظم امان الهی درچه بشناسنامه 2420 در تاریخ 1391/4/27 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
1( زهرا حس��ابی لبانی فرزند رمضان ش ش 537 )همس��ر دائمی متوفی(، 2( حسینعلی 
امان الهی فرزند کاظم ش ش 27337 )فرزند(، 3( عباس��علی امان الهی درچه فرزند کاظم 
ش ش 1200 )فرزند(، 4( فرش��ته امان اله��ی درچه فرزند کاظم ش ش 758 )فرزند(، 5( 

فاطمه امان الهی درچه فرزند کاظم ش ش 93 )فرزند(، 6( مرضیه امان الهی فرزند کاظم 
ش ش 5420 )فرزن��د(، 7( ف��ردوس امان الهی درچه فرزن��د کاظم ش ش 786 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
4523 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 910191 ک 101 این دادگاه آقای 1- یحیی یزدانی 

2- رضا قائمی مقدم متهم به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حال انجام کار می باش��د. 
وقت رس��یدگی پرونده برای روز ش��نبه مورخ 1391/9/11 ساعت 12/30 تعیین گردیده 
لذا با توجه به مجهول المکان بودن متهم فوق الذکر با انتشار یک نوبت آگهی به نامبرده 
اب��الغ می نماید در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردیده بدیهی اس��ت در صورت 
ع��دم حضور متهم در وقت مقرر وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده محس��وب و دادگاه غیابًا 
 مبادرت به اتخاذ تصمیم خواهد نمود. ش��کرانی- مدیر دفتر ش��عبه 101 دادگاه عمومی

جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4524 در خصوص پرونده کالس��ه 534/91 خواهان محمدرضا مدنی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمدرضا پوررضا تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
ش��نبه مورخ 91/8/6 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 

در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 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 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4525 خانم شهین نوربخش دارای شناسنامه شماره 1261 به شرح دادخواست به کالسه 
2727/91 ح/ 10 از این ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان اشکان کلینی بشناسنامه 1271426341 در تاریخ 1391/5/23 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک مادر 
و یک پدر به نام های: 1- ش��هین نوربخش ش ش 1261 مادر متوفی، 2- ایرج کلینی ش 
ش 813 پدر متوفی 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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

احضار
4526 شماره: 30100/3 ب 5 نظر به اینکه آقای صادق خلجی فرزند نادعلی به اتهام ایراد 
ضرب و جرح عمدی از طرف ش��عبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب 
است و ابالغ احضار به واسطه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ نشر آگهی در شعبه 5 بازپرسی اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ دادسرای ناحیه 
4 بازپرسی 5 جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس 
از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانونی در این خصوص به عمل خواهد آمد. م الف/ 9984 

غالمپور- مدیر دفتر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4527 شماره ابالغیه: 9110100350403524، ش��ماره پرونده: 9109980350400682، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910692، خواه��ان رضا کریمیان دادخواس��تی ب��ه طرفیت 
خواندگان مهدی مهدی پور و رضا مهدی پور و س��ازمان مسکن و شهرسازی اصفهان 
و ژال��ه مهدی پور و اداره ثبت اس��ناد و امالک اصفهان منطقه جنوب و اختر ش��ادکام 
و رامی��ن مهدی پ��ور و هاله مهدی پور و باب��ک مهدی پور و فرهاد مه��دی پور و مینا 
مهدی پور و فرنگیس وحیدا دس��تجردی به خواس��ته ابطال قس��متی از سند مالکیت به 
ش��ماره 3999245 و الزام به صدور سند مالکیت به میزان قدرالسهم موکل تقدیم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چه��ارم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 
9109980350400682 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/08/15 و س��اعت 8:30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان فرنگیس وحیدا دستجردی و 
فره��اد و باب��ک و رضا و رامین و هاله و ژاله ش��هرت همگی مهدی پور و درخواس��ت 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
ت��ا خوان��دگان مجهول المکان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در 
 وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردند. م الف/ 10362 دفتر ش��عبه چهارم دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4529 ش��ماره دادنامه: 9109970351800624، شماره پرونده: 9009980351800815، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900850، خواهان: خانم رویا رضوی ب��ا وکالت خانم رضوان 
یگانه دوس��ت به نشانی اصفهان خ شیخ صدوق شمالی نبش چهارراه نیکبخت ساختمان 
وکالی دادمهر- طبقه اول و آقای محس��ن شفیان به نش��انی سه راه سیمین- ساختمان 
اس��پادانا- طبقه اول- واحد 6، خوانده: آقای محمود مرتضوی کاویانی به نشانی مجهول 
المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دادخواست خانم رؤیا رضوی فرزند سید جمال با وکالت آقای 
محس��ن ش��فیان و خانم رضوان یگانه دوس��ت بطرفیت خوانده آقای محمود مرتضوی 
کاویانی فرزند علی و بخواس��ته صدور گواهی عدم امکان سازش بلحاظ ترک زندگی از 
ناحی��ه خوانده و ترک انفاق و محکومیت قطعی، بدی��ن توضیح که وکالی خواهان اظهار 
داش��ته اند موکله بموجب سند نکاحیه شماره ترتیب 2956 مورخ 1371/9/9 دفتر ازدواج 

ش��ماره 3 شاهین شهر با خوانده ازدواج کرده و ثمره ازدواج ناموفق آنها یک فرزند 15 
س��اله به نام درس��ا می باشد و خوانده از بهمن ماه س��ال 1387 بلحاظ محکومیت های 
متعدد زندگی را ترک کرده و هیچ گونه مراجعتی نداشته بلحاظ تحقق بندهای 1، 8 و 9 از 
شروط ضمن العقد شامل ترک انفاق، ترک زندگی هر کدام به مدت 6 ماه مستمر و بیشتر 
از آن و محکومیت قطعی درخواس��ت صدور گواهی عدم امکان س��ازش و اعمال وکالت 
حاصل از ش��روط ضمن العقد را برای موکله داریم علی هذا دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده اظهارات وکالی خواهان، تصویر مصدق سند نکاحیه که داللت بر زوجیت طرفین 
دارد و با مالحظه شهادت شهود بر ترک زندگی از ناحیه خوانده بیش از دو سال، جواب 
استعالم از زندان مبنی بر قرارهای متعدد برای خوانده و محکومیت به دو سال حبس به 
اتهام استفاده از سند مجعول و اینکه پس از تحقیقات محلی از ناحیه ضابطین دادگستری 
هیچ اثری از خوانده بدس��ت نیامده و اینکه نامبرده از طریق نش��ر آگهی دعوت شده و 
حضور پیدا نکرده تحقق بندهای 1، 8 و 9 از شروط ضمن العقد محرز و توجهًا به اینکه 
خواهان یک س��که از مهری��ه اش را بذل کرده و مس��اعی دادگاه و داوران منتخب برای 
طرفین در جهت سازش و اصالح ذات البین مؤثر واقع نگردیده دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تلقی و مس��تنداً به م��واد 234، 237، 1119، 1145 و 1146 قانون مدنی و ماده 
4 قان��ون راجع به ازدواج و ماده 9 قانون حمایت از خانواده گواهی عدم امکان س��ازش 
صادر و اعالم می گردد. و دادگاه به خواهان اجازه می دهد به یکی از دفاتر رسمی طالق 
مراجعه و ضمن قبول مابذل از ناحیه خوانده و توکیل غیر خود را بنوع طالق خلع مطلقه 
نماید و دفاتر را اصالتًا از جانب خود و به وکالت از ناحیه خوانده امضاء نماید و رعایت 
صحت ش��رایط اجرای صیغه طالق بعهده مجری آن است و عده زوجه پس از طالق سه 
طهر می باشد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
دادگاه و پ��س از آن ظرف همین مدت قابل تجدیدنظرخواهی می باش��د. م الف/ 10083 

توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4530 شماره درخواست: 9110460350800008، شماره پرونده: 8709980350800779، 
شماره بایگانی شعبه: 870779، خانم عزت باقری دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی 
از دادنامه 234-91/2/30 به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت از آنجا که تجدیدنظرخواندگان 
حس��ین کنعانی- فاطمه اس��تارکی- آس��یه- هاجر- علی- آزیتا- مریم- بهروز- ملیحه- 
آرش- اله��ه- بهزاد- مه��رداد همگی آذر بو- عزت س��لطانی- اک��رم ابوطالب- مجهول 
المکان می باش��ند به نامبردگان ابالغ می ش��ود ظرف 10 روز جهت دریافت نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان مراجعه نمایند و چنانچه 
پاس��خی دارد به دادگاه ارائه نماید در غیر این ص��ورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه 
 تجدیدنظر ارس��ال می گردد. م الف/ 10086 هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه هش��تم دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4531 ش��ماره اجرائیه: 9110420350200134، شماره پرونده: 8909980350200659، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890680، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090350201951 و ش��ماره دادنامه مربوطه 8909970350201286 محکوم علیهم 
1- مصیب تقیان 2- رس��ول حس��ینی 3- مس��لم تقیان همگی مجهول المکان محکومند 
ب��ه: 1- غیابًا متضامن��ًا به پرداخت مبلغ 130/870/000 ریال بابت اصل خواس��ته و نیز 
مبلغ 2/720/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک ها )88/3/30، 88/3/20، 88/4/15( لغایت اجرای حکم براس��اس شاخص 
تورم مربوطه در حق محکوم له س��یف اله زمانی نام پدر: حجت اله نش��انی: خ اس��تاد 
فالطوری فروش��گاه زمانی. اجرای احکام مکلف است خس��ارت تأخیر تأدیه را به شرح 
ف��وق محاس��به و از محکوم علیهم اخذ و به محکوم له پرداخ��ت نماید و 2- پرداخت نیم 
عش��ر دولت��ی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاری��خ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخ��ت محک��وم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به 
اج��راي حکم و پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را 
معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي 
از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از 
قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توج��ه نمائید. م الف/ 10088 

قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

بهره برداری از 19میلیون مترمربع 
فضای آموزشی در دولت احمدی نژاد

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش و رییس س��ازمان نوس��ازی 
توسعه و تجهیز گفت: در طول دولت احمدی نژاد بیش از 19میلیون 
مترمربع فضای آموزشی به بهره برداری رسید. مرتضی رییسی دهکردی 
افزود: این میزان فضای آموزشی شامل احداث مدارس جدید، تجهیز 

و نوسازی و مقاوم سازی و مدارس جایگزین می باشد.
به گفته وی،بیش از 130 هزار کالس درس از سال 84 تا شهریورماه 
سال 91در کشور ساخته شده اس��ت. وی گفت: در طول دولت نهم 
و دهم روزانه 50 کالس درس و فضای آموزش��ی در کشور ساخته و 
هر 12ثانیه یک فضای آموزشی احداث ش��ده است. معاون عمرانی 
وزیر آموزش و پرورش گفت: 39درصد زیربنای فضای آموزشی پس 
از پیروزی انقالب اسالمی در دولت نهم و دهم احداث شده است. به 
گفته وی،کل مجموع فضای آموزش��ی در کشور بیش از 52میلیون 
مترمربع می باش��د که حدود 19 میلیون مترمرب��ع در دولت نهم و 
دهم ساخته شده اس��ت. رییس سازمان نوس��ازی، توسعه و تجهیز 
مدارس کشور گفت: پیش بینی می شود در سال 91 در هر 10 ثانیه 
یک مترمربع و هر روز بیش از هشت هزار و 600 متر مربع به فضای 

آموزشی کشور افزوده شود.
معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنش��ان کرد: در این مدت زمان 
به ازای هر دانش آموز مدرس��ه دولتی حدود 70 هزار ریال صرف فضا 

و تجهیزات شد.

چهارمحال و بختیاری میزبان 
9/5 میلیون گردشگر بود

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهارمحال و بختیاری از ورود 9 میلیون و 559 
هزار و 676 نفر گردشگر به استان چهارمحال و بختیاری در 
تابستان امسال خبر داد. به گزارش فارس، حیدر صادقی در 
نشست کارگروه گردشگری این اداره کل، اظهار داشت: این 
تعداد گردشگر بیشتر از استان های تهران، اصفهان، شیراز، 
خوزستان و بوشهر به استان س��فر کرده اند. وی چهارمحال 
و بختیاری را قطب اکوتوریس��م کش��ور برش��مرد و گفت: 
گردشگرانی که چهارمحال و بختیاری را به عنوان مقصد سفر 
خود انتخاب کرده بودند از جاذبه های طبیعی و تاریخی این 
اس��تان بازدید کردند. صادقی با اشاره به مناطق گردشگری 
این استان، گفت: حاشیه زاینده رود، قلعه تاریخی- فرهنگی 
چالشتر در شهرکرد مرکز استان، منطقه گردشگری سیاه سرد 
بروجن، پیرغار در شهرس��تان فارس��ان، دریاچه شلمزار و 
روستاهای دوپالن تا معدن در شهرستان کیار، چشمه دیمه، 
آبشار شیخ علیخان و آبشار تونل اول کوهرنگ در شهرستان 
کوهرنگ، چشمه موال و سرداب رستم آباد در شهرستان اردل 
و چشمه برم در شهرستان لردگان از جمله این مناطق است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری چهارمحال و بختیاری با اشاره به جایگاه و اهمیت 
گردش��گری، گفت: امروزه گردش��گری مهم ترین فعالیت 
اقتصادی جهان از یک سو و از مهم ترین موضوعات علمی روز 
از سویی دیگر است، برهمین اساس سیاست ها، راهبردها و 
برنامه ریزی های گردشگری از چالش های مهم فکری جامعه 
علوم انسانی است. وی ادامه داد: نخستین و مهم ترین عامل 
در الگوی رفتاری و نتیجتا در فضای گردشگری، رفت و آمد 
مس��یرهای گردش گردش��گران برای بازدید از جاذبه های 
ش��هری اس��ت، چراکه عامل اصلی در جذب گردش��گر به 
شهرها، جاذبه های آن شهر است و دومین عامل، محل اقامت 
گردشگران است که مرکز ثقل حرکتی گردشگران در شهر 
بوده و سومین عامل نیز خرید و تهیه سوغات در شهر است.

صادقی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی برای پذیرش گردشگر، 
گفت: در سال های اخیر، اس��تان چهارمحال و بختیاری در 
زمینه جذب گردشگر به جرگه استان های شمالی و استان 

اصفهان پیوسته است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش��گری چهارمحال و بختیاری  افزود: یک ش��خص و 
یا یک اداره خاص به تنهای��ی نمی تواند کاری از پیش ببرد و 
می بایست تمامی مسئوالن استان دست به دست هم دهند 

و برای رفع این مشکل تالش کنند.

خبر ویژه

 مدیر کل پست چهار محال و بختیاری
حمیدرضا فضل علیپور

334 واحد پس��تی در چهار محال و بختیاری وجود دارد. واحدهای 
پستی این اداره کل در پایان اسفند ماه س��ال گذشته شش اداره و 
اداره کل،19 دفتر ش��هری، 126 دفتر خدمات ارتباط شهری، 25 
نمایندگی پستی روستایی و 157 دفتر خدمات ارتباطی روستایی 
بود.129 صندوق پستی منصوبه در شهرهای این استان وجود دارد 

و در روستاهای این استان 284 دستگاه است.
201 صندوق شخصی در سال گذشته در این اس��تان واگذار شده 

است.
سال گذشته 18 هزار و 983 
س��یم کارت تلف��ن هم��راه 

توزیع شده است.
همچنین س��ال گذش��ته در 
این اس��تان 36ه��زارو 876 
کارت س��وخت خ��ودرو و 
 موتور سیکلت و گازوئیلی توزیع 

شده است.

 334 واحد پستی 
در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
553 سکه تاریخی در چهارمحال و بختیاری کشف شد

اکبر کاویانی فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از کشف 553 سکه تاریخی در شهریورماه جاری در شهرستان های 

کوهرنگ و فارسان خبر داد.
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چهارمح��ال و بختیاری از جمل��ه مناطق کوهس��تانی فالت 
مرکزی ایران محسوب می ش��ود و بین 31 درجه و 9 دقیقه تا 
32درجه و 38 دقیقه عرض شمالی و 49 درجه و 30 دقیقه تا 

51 درجه و 26 دقیقه طول شرقی گرینویچ قرار دارد.
این استان از ش��مال و مشرق به اس��تان اصفهان، از مغرب به 
استان خوزستان، از جنوب به استان کهگیلویه و بویراحمد و از 

سمت شمال غربی به استان لرستان محدود می شود.
این اس��تان یکی از استان های کشور اس��ت که دارای وسعت 
بسیار زیادی از جنگل و یکی از اس��تان جنگل خیز کشور در 
منطقه زاگرس است. جنگل های استان چهار محال و بختیاری 

در گروه جنگل های غرب و جنوب غرب کشور قرار می گیرد.
بخش زیادی از این جنگل ه��ا در پنج منطق��ه بازفت، اردل، 
ل��ردگان، دوراهان و ف��الرد ق��رار گرفته اند. ای��ن جنگل ها با 
مساحتی در حدود 307 هزار هکتار به صورت نواری از کوه های 
بازفت در شهرس��تان کوهرنگ به س��مت کوه ه��ای فالرد در 

شهرستان لردگان کشیده شده اند.

جنگل های اس��تان چهارمحال و بختیاری با وس��عتی معادل 
307 هزار هکتار 18/5 درصد مساحت این استان و2/5 درصد 

مساحت جنگل های کشور را به خود اختصاص داده است.
پراکنش جنگل های استان چهارمحال و بختیاری از شمال غربی 
استان در منطقه بازفت به صورت نواری به سمت جنوب غربی 
و جنوب به طول212 کیلومتر و عرض س��ه ت��ا 45 کیلومتر 

درحوزه استحفاظی چهار شهرستان این استان است.
63 گون��ه درخ��ت و درختچه در ای��ن جنگل ها شناس��ایی 
 ش��ده اس��ت که پوش��ش عمده جنگل��ی این مناط��ق بلوط 

غربی است.

دلیل عمده تخری�ب در جنگل ه�ای چهارمحال و 
بختیاری حضور دام مازاد بر ظرفیت است

رییس اداره جنگل، منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال 
و بختی��اری در گفتگو ب��ا خبرنگار مهر با اش��اره ب��ه این که 
چهارمح��ال و بختی��اری دارای 307 ه��زار هکت��ار جن��گل 

 اس��ت، بیان داش��ت: بیش��ترین گون��ه درختی جن��گل های 
چهارمحال و بختیاری درخت بلوط است.

شهرام جزایری افزود: دلیل عمده تخریب درجنگل های استان 
چهارمحال و بختیاری، حضور دام مازاد برظرفیت است.

وی بیان داش��ت: هم اکنون بس��یاری از روس��تاهای استان 
چهارمحال و بختیاری در جنگل ها و اطراف جنگل ها هستند 
و مردم این روستاها  وابستگی شغلی و معیشتی زیادی به این 
جنگل ها دارند و این خود یکی از عوامل تخریب در جنگل ها 

محسوب می شود.
جزایری با اش��اره به عوام��ل تخریبی در جنگل های اس��تان 

چهارمح��ال و بختی��اری 
تصریح کرد: قط��ع درختان 
جنگل برای تأمین س��وخت 
فس��یلی، حض��ور دام در 
جنگل، حض��ور انس��ان در 
جنگل، زراعت در آش��کوب 
جن��گل، کمب��ود اعتبارات 
 ملی و اس��تانی برای مدیریت 
طرح ه��ای جنگل��داری و... از 
 مهم تری��ن عوامل تخریب در 
جنگل های استان چهارمحال 
و بختیاری محسوب می شود.

قطع درختان جنگل 
برای تأمین سوخت

ریی��س اداره جن��گل، منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به این که 
قطع درختان جنگل برای تأمین سوخت فسیلی، یکی از عوامل 
اصلی تخریب جنگل ها در این استان به شمار می رود، تأکید 
کرد: بسیاری از روستاییان و جنگل نشینان این استان از نعمت 
گاز طبیعی بی بهره هستند واین امر موجب می شود که مردم 

از درختان جنگل برای سوخت مورد نیاز خود استفاده کنند.
 وی اذعان داش��ت: اجرای ط��رح های صیان��ت و جنگلداری 
چن��د منظ��وره در شهرس��تان ه��ای ل��ردگان و کوهرنگ، 
 تأمین بخش��ی از سوخت فس��یلی مردم جنگل نش��ین، ایجاد 
 پ��روژه ه��ای اش��تغال زا، ایج��اد کمربن��د حفاظت��ی برای 
تفکیک اراضی و... از مهم ترین اقدامات منابع طبیعی اس��تان 

در حوزه جنگل بوده است.

نگرانی ها برای حفظ محیط زیست استان باال گرفت

زیست بوم چهار محال و بختیاری را نجات دهید

جنگل های استان چهارمحال و بختیاری با وسعتی معادل 307 هزار هکتار 18/5 درصد مساحت این استان و2/5 درصد 
مساحت جنگل های کشور را به خود اختصاص داده است. به گزارش مهر، اس�تان چهارمحال و بختیاری یکی از 
استان های کشور بوده که 16 هزار و 332 کیلومتر مربع وسعت دارد و معادل یک درصد از کل وسعت ایران است.

بسیاری از 
روستاییان  این 

استان از نعمت گاز 
طبیعی بی بهره 

هستند واین امر 
موجب می شود که 

مردم از درختان 
جنگل برای سوخت 

مورد نیاز خود 
استفاده کنند

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

احضار متهم
4299 ش��ماره ابالغیه: 9110100354201670، ش��ماره پرون��ده: 9109980365700516، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910634، محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواس��ت در پرونده کالسه 9109980365700516 برای جواد راستین به اتهام خیانت 
در امانت تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1391/08/14 س��اعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن 
و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام 
انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 9655 اس��ماعیلی- منش��ی شعبه 116 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4310 ش��ماره ابالغیه: 9110100351502138، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500081، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910083، خواهان احمدرضا عسگری دهچی دادخواستی به طرفیت 
خوانده س��لیمان بذرافکن به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به کالس��ه 9109980351500081 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/08/14 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 9657  دفتر شعبه پانزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4477 کالس��ه پرونده: 91-161، شماره دادنامه: 943، مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: رمضان صادقی نش��انی: شاهین شهر، بلوار پاسداران پالک 
62، وکیل: مهری خانی، نشانی: بهارستان حدفاصل میدان ولیعصر و چهارراه ایثار محله 3 
پالک 608، خوانده: احمد افشار، نشانی: اصفهان شهرک صنعتی جی، خیابان اول، سردخانه 
زیتون )فعاًل مجهول المکان(، خواس��ته: مطالبه مبلغ 34/151/340 ریال با احتس��اب هزینه 
دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در 
خصوص دعوی آقای رمضان صادقی بوکالت خانم مهری خانی بطرفیت آقای احمد افشار 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 34/151/340 ریال با احتس��اب هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق 

و الوکاله وکیل بابت فتوکپی مصدق صورتحساب فروش مرغ با توجه به محتویات پرونده 
تش��کیل جلسه رسمی با حضور وکیل محترمه خواهان و اینکه خوانده محترم علیرغم ابالغ 
قانونی از طریق نشر آگهی در روزنامه زاینده رود مورخه 1391/3/28 در جلسه رسیدگی 
حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه یا دفاعیه ای مبنی بر برائت خویش و عدم اش��تغال ذمه 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا شورا با استناد به ماده 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 34/151/340 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 
)91/2/3( لغای��ت زمان اجرای حکم و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان 
صادر می گردد. و ضمن اینکه اظهارات ش��هود تعرفه شده خواهان نیز در پرونده ضمیمه 
ش��ده و اعالم می گردد رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
همین ش��عبه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. رفیعی- قاضی شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4499 در خصوص پرونده کالسه 436/91 خواهان مجید منتظری دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ س��ی میلیون ریال و مطلق خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید الی یوم 
التأدیه به طرفیت بهروز و حسین مهرابی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/7 
ساعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 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. دفتر شعبه 23 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
4500 در خصوص پرونده کالسه 1149/91 خواهان مرتضی فردآزاد دادخواستی مبنی بر 

الزام به تنظیم به طرفیت جواد منصوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه 
شنبه مورخ 91/9/14 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

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

اخطار اجرایی
4501 ش��ماره: 2080/90 بموجب رأی ش��ماره 725 تاریخ 91/4/31 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه براتعلی صادقی برزانی نام 
پدر: ابراهیم مجهول المکان محکوم است به: انتقال رسمی سند 6 دانگ قطعه زمین به پالک 
27 بخش 14 اصفهان در حق محکوم له حمیدرض��ا پورباغ بهادران نام پدر: باقر 

324
ثبت��ی 

نشانی محل اقامت: اصفهان، خ رباط دوم، بلوار گل محمدی ک اطلس ساختمان سفیدرنگ 
روبروی لوله کش��ی. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
4502 ش��ماره ابالغیه: 9110103633301678، ش��ماره پرون��ده: 9009983633300656، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900675، در پرونده کالس��ه 900675 ح/3 خمینی شهر سمیه الری 
فرزن��د صفرعلی دادخواس��تی به طرفیت خوانده حجت طهماس��بی فرزند غالمحس��ین به 
خواس��ته صدور حکم گواهی عدم امکان س��ازش به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر نموده که جهت رسیدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی 
)حقوقی( دادگس��تری شهرس��تان خمینی ش��هر واقع در خمینی ش��هر- بلوار دانش��جو- 
بلوار پاس��داران- روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کالسه 
9009983633300656 ثبت گردیده که جلس��ه ای جهت استماع شهادت شهود به اسامی و 
آدرس 1- رضا غفاری: منظریه- خ هدایت- روبروی مخابرات شهید نوروزی 2- اسماعیل 
رحمتی: منظریه- خ هدایت- روبروی مخابرات ش��هید ن��وروزی 3- حمید وحید بهارانچی: 
خ شمس- روبروی عکاسی س��ینا- تولیدی بهروزان 4- فاطمه زراعتی: خ شمس روبروی 
عکاس��ی س��ینا تولیدی بهروزان 5- صفرعلی الری: خ ش��مس- ک 17 بهارستان پ 15 که 
وقت رس��یدگی آن مورخ 1391/8/15 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 

مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه سوم دادگاه عمومی حقوقی 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
4503 آقای احمد براتی دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به کالسه 541/91 
ش ح/ 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان نرجس براتی احمدآبادی بشناسنامه 9 در تاریخ 1391/5/8 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( احمد براتی فرزند تقی 

ش ش 25 )فرزن��د(، 2- اکبر براتی فرزند تقی ش ش 1051 )فرزند(، 3- عفت براتی فرزند 
تقی ش ش 12 )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 شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ رأی
4504 کالس��ه پرونده: 181/91، ش��ماره دادنامه: 228، خواه��ان: قربانعلی اندام پور فرزند 
حسینعلی نشانی: خمینی شهر خ امیرکبیر نبش کوچه 64 صنایع چوب قائم، خوانده: شیرزاد 
کرمی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، شورا با بررس��ی جمیع اوراق پرونده و محتویات 
آن و مش��اوره با اعضاء ختم رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح 
آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت آقای قربانعلی 
اندام پور فرزند حس��ینعلی به طرفیت ش��یرزاد کرمی به خواسته مطالبه مبلغ 65/000/000 

ریال وجه یک فقره حواله قرض الحس��نه ش��ماره 6100917-90/7/30 بانضمام خسارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه با عنایت به شرح دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه مستندات ابرازی 
ک��ه حکایت از اس��تحقاق خواهان در مطالبه و اش��تغال ذمه خوان��ده دارد و نظر به اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر نشده و الیحه دفاعیه هم ارسال 
ننموده اس��ت ل��ذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی مس��تنداً ب��ه مواد 515-198-

519-520 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 11 و 26 و 27 قانون ش��وراهای حل اختالف 
خوان��ده را ب��ه پرداخت مبلغ اصل خواس��ته به مبلغ 65/000/000 ریال و س��ی هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 91/5/2 لغایت 
زم��ان اجرای حک��م محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظ��رف مهلت 20 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در شورا و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ 
 قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باش��د. صادقی- قاضی شعبه 4 شورای

حل اختالف خمینی شهر
 

تأسیس
4505 ش��ماره: 8092 آگهی تأسیس شرکت س��ازه خاک راه ارگ )سهامی خاص(. خالصه 
اساس��نامه و اظهارنامه شرکت س��ازه خاک راه ارگ سهامی خاص که در تاریخ 91/6/29 
تحت ش��ماره 829 با شناس��ه ملی 14002770978 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
91/7/1 از لحاظ امضاء ثبت تکمیل گردیده اس��ت و برای اطالع عموم در روزنامه رس��می 
کش��ور و کثیراالنتش��ار زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 
انج��ام امور طراحی و نظارت و پیمانکاری مربوط به س��اخت س��اختمان ها و ابنیه اعم از 
چوبی، آجری، سنگی، بتونی و فلزی و نظایر آن، انجام امور طراحی و نظارت و پیمانکاری 
مربوط به بندها، سدها و س��اختمان های نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های 
آب، مخازن آب و ش��بکه های توزیع آب، ش��بکه های جمع آوری و انتقال فاضالب، کانال 
های انتقال آب و ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی، س��ازه های دریایی و س��احلی، احداث 
حوضچه ها و اس��تخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات س��اختمانی )سیویل( تصفیه 
خان��ه ه��ای آب و فاضالب و نظایر آن. انجام امور طراحی و نظ��ارت و پیمانکاری مربوط 
 ب��ه س��اخت راه ها نظیر راه های اصل��ی و فرعی، بزرگراه ها، آزادراه ه��ا، راه های ریلی،
بان��د فرودگاه، سیس��تم های انتقال هوای��ی پایه دار، تونل ها، پل ه��ا و راهداری و عملیات 
آس��فالتی و نظایر آن، امور پیمان��کاری مربوط به جنگل داری، درخت کاری، بهس��ازی و 
اصالح اراضی، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن و نظایر آن، 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی. 2- مرکز اصلی ش��رکت: اردستان- 
خیابان امام خمینی )ره( روبروی قرض الحس��نه شهید بهش��تی کدپستی 83819-57993. 
3- س��رمایه شرکت: یک میلیون ریال تمام اس��ت که به صد سهم ده هزار ریالی منقسم که 
35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقی آن در تعهد صاحبان سهام می باشد. 4- مدت شرکت: 
از تاری��خ ثبت به مدت نامح��دود. 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء: آقای س��ید رحمت 
اله مظلوم به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم پریس��ا فرهمند به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای س��ید مهدی مظلوم به س��مت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و 
کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور از قبیل چک و س��فته و بروات با امضاء مدیرعامل و با مهر 
ش��رکت معتبر می باش��د. 6- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
خواهد بود. 7- بازرسان اصلی و علی البدل: آقای علی رضا امیری به سمت بازرس اصلی 
و حمیدرضا عس��گری فرد به س��مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب 
شدند. 8- روزنامه زاینده رود جهت درج در آگهی های شرکت انتخاب گردید. م الف/ 209  

فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

فقدان سند مالکیت
4506 ش��ماره: 7830 خانم محترم پاک دین باس��تناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء شهود رسمًا گواهی ش��ده مدعی شده که سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه پالک 
9000 واقع در اردس��تان یک اصلی بخش هفده ثب��ت اصفهان که در صفحه 163 دفتر 232 
ام��الک ذیل ثب��ت 16358 بنام نامبرده فوق ثبت و صادر گردی��ده و بر اثر جابجایی مفقود 
گردیده و معامله دیگری انجام نش��ده چون درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نموده 
طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگه��ی لغای��ت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم 
نماید. در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. فدایی- 

رئیس اداره ثبت اسناد وامالک اردستان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4511 در خصوص پرونده کالس��ه 1126/91 ش 33 خواهان مهش��ید خدادادی- احس��ان 
یوسفی دادخواس��تی مبنی بر انتقال سند )طبق دادخواس��ت پیوستی( به طرفیت 1- مهدی 

عابدزاده 2- محبوبه قاسمی زاده 3- مهدی شاهنگی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز س��ه ش��نبه مورخ 91/8/23 ساعت 12 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4512 ش��ماره: 2085/90 ش 5 به موجب رأی شماره 333 تاریخ 91/2/30 حوزه 5 شورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه مرتضی برادران 
توتونچ��ی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبل��غ 35/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 224/000 ریال معادل بیست و دو هزار و چهارصد تومان بابت هزینه دادرسی و 
خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 90/12/20 بابت چک 256097-89/3/10 عهده بانک قرض 
الحس��نه مهر ایران تا تاریخ وصول در حق محکوم له مرتضی ش��مس نشانی محل اقامت: 
خمینی ش��هر خ کهندژ روبروی بانک ملی کوچه 31 پالک 30. ماده 34 قانون اجراي احکام: 
همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را 
ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

4513 ش��ماره: 2076/90 ش/ 5 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 318 تاری��خ 91/2/30 حوزه 5 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه احمد نوری 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 224/000 ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 
220444-9/3/28 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی ش��مس نشانی محل اقامت: 
خمینی ش��هر خ کهندژ مقاب��ل بانک ملی کوچه 31 پالک 31. م��اده 34 قانون اجراي احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بده��د یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي ک��ه خود را قادر 
ب��ه اج��راي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائ��ي خود را به 
 قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه پنجم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4514 کالس��ه پرونده: 427/91، ش��ماره دادنامه: 917، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد س��نگلچی نش��انی: خیابان امام خمینی شهرک رسالت 
کوچه گلبرگ پالک 54، وکیل: ش��یوا مدنی نش��انی: خیابان بزرگمهر خیابان هشت بهشت 
غربی چهارراه گلزار ساختمان باران، خوانده: عبداالمین زمانی فر مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای احمد سنگلچی با وکالت خانم شیوا مدنی 
به طرفیت آقای عبداالمین زمانی فر به خواسته مطالبه جمعًا به مبلغ 16/000/000 ریال وجه 
4 فقره چک به ش��ماره های 328661-89/5/28 و 328660-89/4/28 و 89/6/27-328670 
و 328671-89/7/28 هر 4 فقره چک به عهده بانک تجارت شعبه ولیعصر شمالی الیگودرز 
به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ی��د خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال 
ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ 
قانونی از طریق نش��رآگهی در جلس��ه حضور نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و 
محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 313 قانون 
تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
16/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 142/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک های موصوف 
ت��ا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف بیس��ت روزپس از آن قابل 
 اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه نهم حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
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امام علی )ع(:
خدا را خدا را درمورد یتیمان، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه 

بمانند، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی از بین بروند.

 چند روش طالیی
 برای هضم بهتر غذا

 خیلی مهم اس��ت که غذایی که م��ی خورید و زمانی ک��ه آن را میل 
می کنید، از قبل معین باشد. 

خوردن غذاهای مشابه و زمان های مشخص در روز، اثرات معینی بر 
روی سیستم گوارش شما دارد.

1     به گونه ای غذا بخورید که هضم بهتری صورت گیرد
 ابتدا ش��ما باید غذاهای��ی که به آس��انی هضم می ش��وند را در بین 
وعده های غذاییتان میل کنید و س��پس به سمت غذاهای پیچیده تر 
بروید. به یک اتوبان فکر کنید، اگر ماشین هایی که سرعت کم دارند 
در جلو باشند، ماشین های با سرعت زیاد را در پشت خود نگه می دارند 
و همین باعث ترافیک می ش��ود؛ دقیقا همین کار برای غذای ش��ما  

هم اتفاق می افتد.
غذاهایی که سریعا هضم می شوند را ابتدا بخورید و سخت ترها را نگه 
دارید تا در نیمه دوم وعده غذاییتان خورده شوند. در زیر یک توالی 

زمانی برای گروه های مختلف غذایی آورده شده است:
آب و آبمیوه : ۲۰ تا ۳۰ دقیقه

میوه ها و فالوده و سوپ : ۳۰ تا ۴۵ دقیقه
سبزیجات : ۳۰ تا ۴۵ دقیقه

لوبیا، غالت و نشاسته ها : دوتا سه ساعت
گوشت، ماهی، مرغ : سه یا چند ساعت

2     نوش�یدنی های گرم یا ولرم همراه ب�ا وعده غذاییتان 
مصرف کنید

نوشیدنی های یخ و خنک پروسه هضم را کند می کنند؛ به طور مثال 
گذاش��تن یخ روی یک عضله را نگاه کنید. عضله سفت می شود و به 
خوبی عمل نمی کند، آب گرم یا آبی که در دمای اتاق باشد، آبمیوه 
یا چای بدون کافئین هضم مناس��ب را برای ش��ما فراهم می آورد. 
)فقط ترافیک را به یاد آورید، نوشیدن مایعات مقدم تر از وعده های 

غذایی است.(
3    در زمان های مناسب غذا بخورید

خیلی مهم اس��ت که غذایی که م��ی خورید و زمانی ک��ه آن را میل 
می کنید، از قبل معین باش��د. خوردن غذاهای مش��ابه و زمان های 

مشخص در روز، اثرات معینی بر روی سیستم گوارش شما دارد.
4     از این که چه چیزی می خورید و اندازه آن چقدر است 

آگاه باشید
مصرف بیش از حد غذا یکی از دالیل مهم هضم نش��دن غذاس��ت. 
مغز ما عالئم احساس پر بودن را دقیقا ۱۰ دقیقه بعد از این که واقعا 
احساس پر بودن بکنید می فرس��تد. پس، قبل از این که احساس پر 
بودن بکنید دست از غذا خوردن بکشید. عجیب این است که ۱۰ دقیقه 

بعد می فهمید که سیر هستید.
5    غذایتان را کامل بخورید و در حین غذا خوردن صحبت 

نکنید
جویدن غیر کام��ل و صحبت کردن در حین غذا خ��وردن می تواند 
باعث بلعیدن نامناسب شود. سیستم گوارش ما به گونه ای طراحی 
نش��ده که بتواند تکه های بزرگ غذا را هضم کند، وقتی که ما ابعاد 
بزرگ در معده مان قرار می دهیم می تواند باعث شود که هضم غذا 

نیمه کاره انجام شود.
6     در حین غذا خوردن آرام باشید

غذا خوردن با عجله باعث می شود که استرس شما باال رفته و پروسه 
هضم غذا کند شود. محیط آرام و زیبایی را در حین غذا خوردن برای 

خود ایجاد کنید و برای غذا خوردن خود زمان کافی بگذارید.
7    در وضعیت بدنی مناسبی قرار داشته باشید

 وقتی که خمی��ده یا ق��وزدار غذا م��ی خورید فش��ار زی��ادی را روی 
ارگان های ش��کمتان وارد می کنید. این فش��ار زیاد می تواند منجر 
 به هضم ضعیف غذا شود. ش��ما باید به صورت نشسته به حالتی که 
ش��انه هایتان رو به عقب و چانه تان رو به باالس��ت غذا بخورید؛ این 
حالت اجازه می دهد که ارگان های گوارش��ی شما فضای بیشتری 

داشته باشند و همین امر باعث بهبود گوارش شما می شود.
8     شب ها دیر وقت غذا نخورید

بدن ما خصوصا سیستم گوارشیمان کار خود را در بعدازظهرها کند 
می کند و در این ساعات، اس��تراحت کرده و دوباره جوان می شوند. 
زمانی که ما در ساعات انتهایی شب غذای زیادی وارد معده مان می کنیم 
آنزیم های کافی برای هضم غذا وجود ندارد. این غذاهای هضم نشده 

در معده تان می ماند و باعث می شود که راحت نخوابید.
9     راه رفتن تند بعد از غذا خوردن

حرکت نکردن ت��ا ۳۰ دقیقه بع��د از غذا را فرام��وش کنید. افزایش 
فعالیت فیزیکی می تواند باعث جلو حرکت کردن دس��تگاه گوارش 
شما و درنهایت منجر به افزایش تولید آنزیم های گوارشی شود. این 

می تواند همچنین باعث کامل شدن گوارش بشود.
10     چرخش های نخاعی

چرخش های نخاعی باعث می شود میزان مواد سمی که در سیستم 
عصبی آزاد می شود کاهش یابد که همین اثر آرام بخشی دارد. زمانی 
که شما در وضعیتی قرار دارید که پای خود را دراز کرده اید، به آرامی 
به سمت راست بروید و خود را در این حالت  نگه دارید، در حالی که 
پنج نفس عمیق می کشید و سپس به س��مت چپ خم شوید و این 

پروسه را تکرار کنید.

اولین نمونه های گردشگری پزشکی به هزاران سال پیش 
بازمی گردد؛ زمانی که مسافران از سراسر منطقه مدیترانه 
برای دریافت خدمات درمانی به منطقه کوچکی در خلیج 
سرانیک یونان به نام »اپیدوریا« مراجعه می کردند تا نام 
این شهر به عنوان اولین مقصد گردشگری پزشکی جهان 

ثبت شود.
هرساله تعداد زیادی از مردم جهان به دالیل گوناگون از 
قبیل هزینه های س��نگین درمان در کشور خودشان و یا 
عدم وجود امکانات کافی درمانی و پزشکی و برای دریافت 
خدمات درمانی بهتر به س��ایر نقاط جهان سفر می کنند 
که در اینجا نگاهی به ۱۰ مقصد برتر گردشگری پزشکی 

جهان می اندازیم.
در مکان اول برترین مقاصد گردش��گری جهان، کش��ور 
برزیل قرار دارد که به ویژه در زمینه جراحی های زیبایی 
مقام اول پرگردشگرترین کش��ور دنیا را در اختیار دارد. 
نه تنها ش��هرهای ب��زرگ برزی��ل از قبیل س��ائوپائولو و 
ریودوژانیرو، بلکه ش��هرهای کوچک تر برزیل نیز ساالنه 
میزبان تعداد زیادی گردش��کر پزشکی اس��ت که انواع 
جراحی های زیبایی را با قیمت بین ۳۰۰۰ تا ۶۵۰۰ دالر 

به مراجعان ارایه می دهند.
کاس��تاریکا، س��رزمین آتشفش��ان ها و جاذبه های بکر 
گردش��گری جهان هرس��اله ۱۵ درصد از گردش��گران 
درمانی جهان را به منظور ارایه خدمات پزشکی، به ویژه 
جراحی ه��ای زیبایی و دندانپزش��کی ج��ذب می کند. 
ش��هر س��ن خوزه و مناطق اطراف آن، محل س��کونت 
تعداد زیادی از پزش��کان و دندانپزش��کان مجرب است. 
همچنین این کش��ور جزء پنج مقصد برتر گردش��گری 

منطقه آمریکای جنوبی نیز به شمار می آید.
در مکان س��وم برترین مقاصد برتر گردش��گری پزشکی 
جهان، کش��ور مجارس��تان، بهشت زیس��ت محیطی و 
س��رزمین چش��مه ها و دریاچه ها ق��رار دارد ک��ه دارای 
بیشترین تعداد گردشکر پزشکی در زمینه دندانپزشکی 
در جهان اس��ت. ارایه خدمات درمانی در این کشور تنها 
محدود به بوداپست نمی شود و در سایر شهرهای کوچک 
تر مجارس��تان نیز انواع خدمات دندانپزش��کی ش��امل 
جراحی های زیبایی فک و دن��دان و همچنین ایمپلنت 

ارایه می شود.
در رتبه بعدی، کشور هند، س��رزمین رنگ ها و مزه های 
گوناگون قرار دارد که هرساله تعداد فراوانی از گردشگران 
آمریکایی برای دریافت خدمات پزشکی به ویژه درمان های 
قلبی- عروقی و ارتوپدی جذب آن می ش��وند. شهرهای 
ب��زرگ هند از قبی��ل بنگل��ور، دهلی و بمبئ��ی ازجمله 
پرمراجعه ترین ش��هرهای هن��د در زمینه گردش��گری 
پزشکی هس��تند. با توجه به عالقه روزافزون شهروندان 
آمریکایی، کانادایی و مردم اروپا برای سفر به هند به منظور 
دریافت خدمات پزش��کی با قیمتی ده ها برابر ارزان تر از 
کشور خودشان، صنعت گردشگری پزشکی هند شاهد 

رشد چشمگیر ساالنه ۳۰ درصد است.
کشور مالزی با جذب ساالنه ۲۵۰ هزار گردشگر پزشکی 
رقیبی جدی برای کشورهای همسایه چون هند و تایلند 
در این زمینه محس��وب می ش��ود و ارایه دهنده امکانات 
پزش��کی مناس��ب با هزینه های بس��یار خوب است. در 
این کش��ور خدمات درمانی چون یک س��ری آزمایشات 
شامل آزمایش خون، تست، س��نجش تراکم استخوان، 
اشعه ایکس از قفسه سینه و تردمیل با هزینه ۳۵۰ دالر 
انجام می پذیرد که در مقایس��ه با ۲۵۰۰ دالری که برای 
انجام همین آزمایش��ات در آمریکا باید پرداخت، هزینه 

کمی است.
کش��ور مکزیک یک مقصد مناس��ب برای گردش��گران 
پزش��کی به ویژه در آمریکاس��ت و بی��ش از ۷۰ درصد از 
بیم��اران آمریکایی ک��ه در مکزیک تحت درم��ان قرار 
می گیرند، در جنوب غربی کالیفرنیا، تگ��زاس و آریزونا 
ساکن هستند. بیماران س��اکن در این مناطق می توانند 
با حداکثر دو تا ش��ش س��اعت رانندگ��ی، وارد مکزیک 
شوند و پس از دریافت خدمات پزشکی به خانه بازگردند. 
بیشترین علل مراجعه گردشگران پزشکی مکزیک شامل 
چکاپ کامل و خدمات دندانپزش��کی است که با قیمتی 
بسیار پایین تر از مراکز درمانی داخل آمریکا ارایه می شوند.

کشور سنگاپور که ازسوی س��ازمان بهداشت جهانی به 
عنوان دارنده بهترین سیستم پزشکی در آسیا و ششمین 
سیستم پزشکی برتر در دنیا معرفی شده نیز هرساله تعداد 
زیادی از بیماران را از کشورهای دیگر برای ارایه خدمات 
درمانی جذب می کند. بیش��ترین خدمات درمانی ارایه 
شده در این کشور شامل جراحی قلب، بیماری های معده، 

جراحی عمومی، هپاتیت و غیره می شود.
کش��ور کره جنوبی برای ارایه خدمات درمانی در زمینه 
جراحی س��تون فقرات، س��رطان و جراحی های زیبایی 
هرس��اله تعداد زیادی گردشگر از س��ایر کشورها جذب 
می کند. بیش��تر بیمارس��تان های کره جنوبی به ش��کل 
کامل مجهز به امکانات دیجیتال هستند و مرکز پزشکی 
دانشکده علوم پزشکی دانش��گاه بوسان بیشترین تعداد 
بیماران خارجی را جذب می کند. تایلند با برخورداری از 
زیرساختارهای پزشکی فوق العاده همواره یکی از مقاصد 
گردشگری پزشکی جهان محسوب می شود. این کشور 
با جذب گردش��گران فراوان از کشورهای همسایه چون 
ژاپن، ویتنام، چین و کره جنوبی و همچنین کش��ورهای 
عربی از این فرصت به منظور رونق بیش از پیش اقتصادی 
استفاده می کند. در این کشور مراجعه کنندگان می توانند 
عالوه بر دریافت خدمات پزشکی با کیفیت، از جاذبه های 

گردشگری فوق العاده آن نیز استفاده کنند.

 بهترین  مقاصد
18+2+ گردشگری پزشکی دنیا
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خواندنی

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

تلفن های همراه امروز در یک کف دست جا می شوند، ۳۰ سال پیش هم تلفن های همراه دیگری 
وجود داشت که در یک کیف دستی حمل می شدند،  اما پیش  از آن چه؟ آیا قبل تر از آن هم چیزی 
به اسم تلفن همراه وجود داشت؟ اولین تلفن های همراهی که واقعا آنها را می شد حمل کرد، سال 
۱98۰ساخته شدند. این وسایل ارتباطی در یک کیف دستی قرار می گرفتند و چندین کیلو وزن 
داش��تند، البته این تلفن ها اولین تلفن های همراه نبودند و تاریخ ساخت تلفن همراه به سال ها 
قبل تر از آن برمی گردد. این وسایل ارتباطی در دهه ۶۰ برای عموم مردم عرضه شدند اما آنها را 
نمی شد در یک کیف جا داد یا همراه خود این طرف و آن طرف برد، این تلفن ها با رادیو  های بزرگ 
خود، تنها در وسایل نقلیه قابل حمل بودند و شاید بهتر است که آنها را تلفن های همراه ماشینی 
بنامیم. تلفن های همراه ماشینی بسیار بزرگ بودند و برق خود را از باطری ماشین تهیه می کردند 
و دستگاه فرستنده و گیرنده آنها که بسیار بزرگ بود، در صندوق عقب ماشین جای داده می شد، 
به گونه ای که با قرار دادن آنها فضای زیادی در صندوق باقی نمی ماند. تا سال ۱9۶۴ یک و نیم 

میلیون نفر در آمریکا از  این وسیله در خودرو های خود استفاده می کردند.

قرار است فروش جهانی یک کیبرد بی صدا هم از ژانویه ۲۰۱۳ شروع شود.
ماتیاس )Matias( را می شناسید؟ من که به تازگی با آن آشنا شده ام.  این شرکت کانادایی االصل که 
در کار تولید تجهیزات و لوازم جانبی کامپیوتر است، جدیدا صفحه کلیدی را عرضه کرده 

که Matias Quiet Pro نام دارد. 
کانادای��ی ها ادعا م��ی کنند که این کیب��رد، بی صداترین کیبرد جهان اس��ت. س��اخت 
این صفحه کلید می توان کمک شایانی به کس��انی کند که زیاد از کیبرد استفاده می کنند، 
چرا که ه��م آنها و ه��م اطرافیانش��ان کمت��ر از صدای زدن دکمه های پش��ت س��ر هم 
 آزار م��ی بینند. ماتی��اس کوایت پ��رو را می ت��وان در حال حاض��ر با قیم��ت ۱۵۰ دالر

 تهیه کرد.
 بد نیس��ت بدانید که ورژن مک و ویندوز آن هم مجزی و جداگانه است. قرار است فروش 
جهانی این کیبرد بی صدا هم از ژانویه ۲۰۱۳ شروع شود. خوب! حاال خودمانیم، می ارزد 

برای داشتن یک کیبرد، ۱۵۰ دالر )حدود ۳۵۰ هزار تومان( پول بپردازیم؟!

مریخ ن��ورد کنج��کاوی )Curiosity( ط��ی روزه��ای 

 گذش��ته درحال بررسی سنگ هرمی ش��کل مرموزی به نام 
»جی��ک ماتیژویک« ب��وده  و تع��دادی از ابزار های بازوی 
روباتی��ک خود را ب��ر روی این هرم کوچک م��ورد آزمایش 
قرار داده اس��ت. این ابزارها ش��امل طیف ن��گار پرتو ایکس 
Alpha Particle ی��ا APXS ب��وده که ترکی��ب عناصر 
 MAHLI سنگ را محاسبه می کند و دارای تصویربرداری
هس��تند.کنجکاوی این عملی��ات تماس را در روز ش��نبه و 
یک شنبه انجام داده اس��ت. در پی انجام این مأموریت، تیم 
کنترل کنجکاوی ب��ر روی توئیتر این روبات نوش��تند: یک 
کار علمی انج��ام دادم! اولین تماس علمی با س��نگ هدف، 

جیک! در حدود ۱/۱ میلیون نفر در صفحه توئیتر این روبات 
عضویت دارند. کنجکاوی در این عملیات با اس��تفاده از ابزار 
ChemCam خود بر روی سنگ، لیزر تاباند تا بتواند ترکیب 
عناصر آن را از روی بخش های تبخیر شده تشخیص دهد. این 
مریخ نورد درحال حرکت به سوی منطقه ای به نام گلنلگ در 
فاصله ۴۰۰ متری از منطقه فرودش است و تا کنون نیمی از 
این مسیر را پیموده است. جیک ماتیژویک نام مهندس ارشد 
سیس��تم های عملیاتی کنجکاوی بود که در ۲۰ آگوست در 
سن ۶۴ س��الگی از دنیا رفت. این فرد بر روی سه مریخ نورد 

دیگر از جمله اسپیریت و آپارچونیتی نیز کار کرده بود.

یک پدر و پسر در طرحی ابتکاری، قطار اسباب بازی کوچکی 
را به وسیله بالن هواشناس��ی به ارتفاع ۲9 کیلومتری باالی 
زمین منتقل کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 
)ایسنا(، قطار اسباب بازی »اس��تنلی« با یک پیچ کوچک به 
میله تعبیه ش��ده در زیر بالن هواشناسی متصل شد که یک 
دوربین به همراه یک دس��تگاه موقعیت یاب )GPS( در زیر 
بالن، کار ردیابی و تصویربرداری از قط��ار را انجام می دادند. 
با توجه به خطر برخورد بالن با هواپیماه��ای در حال پرواز، 
۱۵ دقیقه قبل از ش��روع پرواز و در تماس با اداره هواپیمایی 

ف��درال )FAA(  از رد نش��دن هواپیماه��ا اطمینان حاصل 
ش��د. همچنین بیش از دو ماه برای بررسی جهت وزش باد و 
تخمین محل دقیق فرود قطار، زمان صرف ش��د. بالن حامل 
قطار پس از رس��یدن به ارتفاع ۲9 کیلومت��ری باالی زمین 
ترکید و برای بازگشت سالم قطار به زمین، از یک چتر نجات 
حدود یک متری استفاده شد و با استفاده از یک رادار خانگی 
و دس��تگاه GPS، محل فرود  اس��تنلی در یک مزرعه ذرت 
مش��خص ش��د. فیلم پرواز این قطار در اینترنت حدود یک 

میلیون بازدید کننده داشته است.

موزه ملي سالمت و پزش��کي ش��یکاگو از برنامه نرم افزاري 
تعاملي رونمایي کرده اس��ت که تصاویر بسیار دقیقي از مغز 
نابغه علم فیزیک، »آلبرت انیشتین« را در اختیار محققان و 
عالقه مندان قرار مي دهد.پس از درگذشت انیشتین در سال 
۱9۵۵ میالدي، مغز وي توسط »توماس هاروي« متخصص 
عصب شناسي خارج شد و نمونه هایي از این مغز در اختیار 
دانش��مندان قرار داده ش��د.تحقیقات »هاروي« و چندین 
پژوهش دیگر که در س��ال ۱999 میالدي در مجله پزشکي 
النست به چاپ رسید، نش��ان مي دهد که بخشي از مغز این 

نابغه بویژه قس��مت هاي موثر در یادگی��ري، فهم ریاضي و 
اش��کال فضایي، از بخش هاي دیگر بزرگتر است.این برنامه 
نرم افزاري شامل ۳۵۰ اسالید دیجیتال و اسکن شده از مغز 
نابغه علم فیزیک و برنده جایزه نوبل است.»استیو الندرز« از 
محققان موزه ش��یکاگو و طراح این برنامه نرم افزاري، هدف 
از انجام این طرح را فراهم کردن زمین��ه اي براي محققان، 
دانشجویان و س��ایر عالقه مندان براي دستیابي به جزئیات 
بسیار دقیق و منحصر به فرد از مغز انیشتین عنوان مي کند.

این برنامه نرم افزاري به قیمت 9.99 دالر عرضه مي شود.

بی سر و صداترین صفحه کلید دنیا اولین تلفن های همراه پیش از موبایل

اولین آزمایش علمی کنجکاوی درمریخ

پرواز قطار اسباب بازی یک مبتکر تا ارتفاع 29 کیلومتری

»مغز انیشتین« را دانلود کنید!

مسابقات جهانی 
ریش و سبیل
فرانسه طی روزهای اخیر میزبان مسابقات جهانی زیباترین ریش و 
سبیل جهان است. شمار زیادی از مردان دارای سبیل های بزرگ و 
زیبا در این مسابقه حضور یافتند.  امسال بیش از ۱۰۰ نفر از سراسر 
دنیا شرکت کردند. در این مسابقه داورها با داشتن تابلوهایی امتیاز 
الزم به هر ریش یا سبیل را به فرد شرکت دهنده اعالم می کنند. 
مواردی که دارای امتیاز از سوی داوران است عبارت بودند از ۱- 
خالقیت 2- تمیزی ۳- رنگ ۴- جنس ۵- حجم ۶- اندازه و ... .  جایزه 
نخست شامل تندیسی طالیی رنگ به شکل سبیل بود.

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

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

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