
جان اصفهان از آلودگی ذوب آهن به لب آمده است

 مراجع تقلید هم از
 سوء مدیریت می گویند

اجرای زنده یاد 
 نوذری را
 از دست ندهید

باید یکی این حرف های مگو  را بگوید 
تکذیب عدم برگزاری 

مراسم برائت از مشرکین 2
 ثروتمندترین 

دیکتاتورهاي تاریخ  83

3

رجالی، مدیرکل پست 
5استان اصفهان شد

 دیگر آمادگی
 ریاست جمهوری را ندارم

به افتخار این ژانر مهجور بایستید 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی درمورد حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای 
ریاس��ت جمهوری گفت: قانونا تاکنون هیچ منعی ندارد، ولی من دیگر 
آمادگی این کار را ندارم. در دوره ای هم که آمدم، صد بار تأکید کردم که 

ترجیح دارد انسان جوان تر و تازه نفسی وارد شود و ما حمایتش کنیم.

 ذوب آهن
 فرصت سوزی نکند

داستان انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن در 
حال تبدیل شدن به ماجرای پیچیده ای است که شاید با 
کورتر ش��دن گره آن در طی روزهای آینده، شرایط این 
تیم بحرانی تر از قبل هم ش��ود. هیأت مدیره ذوب آهن 
در حالی رس��ول کربکندی را از کار برکنار کرد که نتایج 
ذوب آه��ن در طول دوهفته گذش��ته لی��گ قابل قبول 
 بود و به همین خاطر انتش��ار خب��ر اخراج آقا رس��ول با

 انتقادات زیادی روبه رو شد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

5

 تهیه پیش نویس اصالحیه قانون 
مالیات های مستقیم 4

توقف اجرای فاز دوم هدفمندی
 جدی تر شد2

رابطه مسئولین و مراجع تقلید در نظام اسالمی یک رابطه خاص 
و ضروری است، چراکه ما مراجع را انسان هایی بصیر، آگاه، شجاع 
و با تقوا می دانیم و زمانی که این خصلت ها در کسی جمع گردد، 
موجب می ش��ود س��خن و کالم او اعتباری ویژه یابد. به همین 
دلیل، ش��اید یکی از مالک های با اهمیت برای ارزیابی عملکرد 
جاری دولت، مجلس و قوای مختلف در جامعه، نوع نگاه مراجع 
بدانها و چگونگی ارزیابی آنان از آن است. مراجع تقلید همواره 
می کوش��ند تا آنچه در پیرامون خود و م��ردم می گذرد را رصد 
نموده و توصیه های به موقع و عالمانه ای را روانه مسئولین کنند، 
از همین روست که دیدارهای مسئولین و مراجع، هیچ گاه صرفا 
جنبه نمادین نمی یابد، بلکه محتوای رد و بدل شده برای جامعه 

کارساز خواهد بود.

در ش��رایط کنونی که گرانی بر جامعه س��ایه افکنده اس��ت و 
دگرگونی وضعیت ارزی بر همگان مشهود است، مراجع تقلید 
نیز بر اساس تش��خیص و مصلحت سنجی خویش به روشنی در 
این زمینه اظهار نظ��ر کرده اند. چندی پی��ش، آیت اهلل مکارم 
 شیرازی با اشاره به گالیه های مردمی از گرانی های سر سام آور، تأکید کرد: 
»ما باره��ا این مس��ئله را تذک��ر داده و گفت��ه ای��م و بازهم می 
گویی��م، منتها باید گ��وش ش��نوا و اراده و تصمی��م برای حل 
معضل پیدا ش��ود. بس��یاری از اجناس، دو برابر و بعضا بیش از 
دو برابر ش��ده که این مسئله مش��کل و فاجعه اس��ت و یکی از 
 عوامل مهم آن، این اس��ت ک��ه ارزش پول ملی م��ا با وضعیت 

بازار ارز نصف شده است..«
2

 پیش دبستانی غیر دولتی 
تأسیس شود

سرنوشت سهام ذوب آهن 
اصفهان به کجا رسید؟

بازداشت سی نفر از متهمان 
اصلی اخالل در بازار ارز

 اصفهان  گزینه میزبانی 
جام جهانی کشتی

10 میلیارد ریال مطالبات 
عقب مانده داریم

 مدیرعامل شرکت آبفای
 چهارمحال و بختیاری:

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

3

4

4

6

7

6

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

دوشنبه  17 مهر  1391 | 20 ذی القعده 1433 
شماره 897 / 8  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 897 ,October 8   ,2012
8 Pages

نمایندگان در قالب تذکر، اخطار و نطق های میان دس��تور خود اظهارات رئیس جمهور در 
نشست خبری اش را فرافکنی دانستند.به گزارش خبرآنالین، عوض حیدرپور نماینده مردم 
شهررضا در نطق میان دستور با بیان اینکه رئیس جمهور به مسئوالن اجرایی نامه ای نوشته که 
الزم نیست با نمایندگان هیچ هماهنگی ای انجام دهند، گفت: این کار صحیحی نیست و آقای 
رئیس جمهور باید بداند نمایندگان، نماینده کل ملت ایران هستند و وظیفه دارند آنچه که به 
صالح مردم است را از پشت این تریبون بیان کنند.وی به نشست خبری رئیس جمهور اشاره 
کرد و افزود: رئیس جمهور در آن نشست خبری گفتند که االن وقت تسویه حساب سیاسی 
نیست. وقت توهین به مجلس و سپاه که نور چشم امام و مردم هستند و یا هجمه علیه قوه 
قضاییه هم نیست. آقای احمدی نژاد ما تسویه حساب سیاسی می کنیم یا جنابعالی؟!حیدرپور 
با اشاره به اعتراض عده ای از بازاریان تهران که منجر به تجمع شد، گفت: از خدمات نیروی 
انتظامی صمیمانه سپاسگزاری می کنیم اما راه برخورد با مسئله ارز و مسائل اقتصادی، حضور 
نیروی یگان ویژه در بازار نیست.نماینده مردم شهررضا با تشکر از نمایندگان مجلس به دلیل 
خارج کردن موضوع استیضاح وزیر ورزش از دستورکار مجلس، گفت: خدا را شکر که بحث 
استیضاح جمع شد؛ ما باید وزیر اقتصاد، احمدی نژاد، و بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را در 
مجلس استیضاح کنیم.وی اضافه کرد: مردم به دلیل مشکالت اقتصادی نگرانند، مردم نگران 
نان، پنیر، آب، ماست و لوازم التحریر و بیکاری و اشتغال هستند. نقدینگی لجام گسیخته شده 
است، آقای احمدی نژاد نقدینگی را از 40 هزار میلیارد به 400 هزار میلیارد افزایش داده است. 
این یعنی یک رشد 10 برابری در حالیکه رئیس جمهور پیشین نقدینگی را از 20 هزار میلیارد 
به 40 هزار تومان رس��اند و دولت را تحویل داد. آقای احمدی نژاد بطور شفاف به مردم و به 
مجلس دروغ می گوید.عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: آقای احمدی نژاد در قانون 
بودجه نرخ ارز را 1226 تومان می نویسد اما تدبیری می کند که این نرخ به 3000تومان برسد!

وی با بیان اینکه اقدام دولت در مس��ئله ارز و دالر عرصه را برای سوداگران باز کرد، گفت که 
اگر در بازار 20 میلیارد ارز بریزیم باز سوداگران مثل یک جاروبرقی همه آنها را جمع می کنند.

حیدرپور در ادامه با اشاره به شاخص نرخ فالکت در ایران و افزایش آن در دولت احمدی نژاد 
تصریح کرد: آقای رئیس جمهور اینها تسویه حساب سیاسی نیست، بلکه ما به فالکت اقتصادی 
افتاده ایم و اگر شما می گویید بازار ارز و مشکالت اقتصادی ربطی به اقتصاد ندارد پس وای بر 

ما که به شما رأی دادیم.

رییس جمهور دچار فرافکنی سیاسی و اقتصادی شده است
در همین حال محمدقس��یم عثمانی نماینده ب��وکان نیز با انتقاد به برخ��ی اظهارات اخیر 
رییس جمهور درباره مجلس، گفت: رییس جمهور دچار فرافکنی اقتصادی و سیاسی شده 
است. البته شکی نیست که بخشی از مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم است، چرا که تحریم 
یک متغیر غیرقابل انکار است که به عنوان یک متغیر مداخله گر بر اقتصاد کشور تاثیر گذاشته 
است.وی تصریح کرد: در بسیاری جاها اگر درست عمل می  شد، می توانستیم تحریم را طوری 
کنترل کنیم و جهت دهیم که این تهدید به یک فرصت برای اقتصاد کشور تبدیل شود. اما در 
بسیاری از جاها نه تنها درست جهت  دهی نشد و به فشار ناشی از تحریم افزود و با ناکارآمدی 

آب به آسیاب دشمن ریختند بلکه آتش تورم را شعله ورتر کردند.
نماینده بوکان ادامه داد: بخش قابل توجه و غیرقابل انکاری از وضعیت اقتصادی ناش��ی از 
ناکارآمدی و ناتوانی ها و تصمیمات انتزاعی، تک بعدی و ناصحیح است.این عضو کمیسیون 
برنامه و بودجه با اعتقاد به اینکه برخی تصمیمات اقتصادی به موقع گرفته نمی شود، افزود: 
برخی از تصمیمات متناس��ب با اقتضای شرایط موجود نیس��ت، برخی از تصمیمات غلط 
 اس��ت و این مجموعه تصمیمات ش��رایط فعلی را رقم زده است و به فش��ار ناشی از تحریم

 افزوده است.
عثمانی خاطرنشان کرد: چرا برخی مسووالن از صورت مس��اله فرار می کنند؟ چرا وظایف 
ذاتی خ��ود را انجام نمی دهن��د و هر نوع مش��اوره و اظهارنظر کارشناس��ی و مش��فقانه را 
دخالت می انگارند. کاری کرده  اند که م��ردم به تصمیمات اقتصادی هیچ ب��اوری ندارند و 
هر وقت صحبت از کنترل قیمت چی��زی می کنند، مردم می گویند حتما گران می ش��ود.

وی با بیان اینکه بی��کاری را با ش��عار و ارائه آمار و اع��داد واهی نمی توان ح��ل کرد، گفت: 
برخی مسووالن در محاس��به بیکاری و آماری رفع بیکاری در خواب غفلت هستند.عثمانی 
اظهار داش��ت: تورم لجام گس��یخته دیگر نه قابل ان��کار و نه قابل نس��بت دادن به دیگران 
است، باور کنید اجناس مغازه س��رکوچه خودتان هم گران شده اس��ت، اگر باور نمی کنید 
بپرس��ید.وی با تاکید به این که تورم، دزدی از جیب فقرا اس��ت، گفت: آق��ای احمدی نژاد 
ش��ما پاک هس��تید ولی برخی سیاس��ت ها و تصمیمات منجر به دزدی از جیب فقرا شده 
 اس��ت، 40-50 هزار تومان به هر ف��رد در ماه پرداخته می ش��ود ام��ا از آن جیب دیگر فرد

 150 تا 200 هزار تومان خارج می شود.

حیدرپورنماینده شهرضا:

 آقای احمدی نژاد ما تسویه حساب سیاسی می کنیم یا جنابعالی
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اصالحیه
با عنايت به برگزاری مناقصه شماره 91/11636 مورخ 91/6/29 
مبنی بر واگذاری امور خدمات ش�هری )نظافت، رفت و روب، 
جمع آوری و حمل زباله( بدين وسيله زمان تحويل پاكت های 
مناقصه به دبيرخانه محرمانه اين شهرداری از تاريخ 91/7/16 
به مدت 48 ساعت تمديد گرديده و زمان برگزاری كميسيون 
عالی معامالت به روز چهارش�نبه مورخ 91/7/19 رأس ساعت 

13:15 تغيير يافته است.
احمدرضا پری- شهردار بهارستان
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آگهی مزایدهنوبت دوم
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 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران
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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
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
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پذیرش آگهی های

6250732-3
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تلفکس

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

مهم ترین اتفاق سینمایی اصفهان 



چهره روزيادداشت

تکذيب عدم برگزاری 
مراسم برائت از مشرکین

حجت االسالم والمسلمین سید علی قاضی عسکر حج را بهترین مکان 
برای دستیابی به وحدت امت اسللالمی دانست و با رد برخی شایعات 
در روزهای اخیر از سوی افرادی که اطالعات درستی ندارند، تصریح 
کرد: به حول و قوه الهی، در مراسم حج امسال نیز چهار دعای کمیل 
در مدینه منوره و مراسم برائت از مشرکین در روز عرفه و در صحرای 

عرفات برگزار خواهد شد.

93 امضا 
پای طرح سؤال  از ريیس جمهور

یکی از امضاکنندگان طرح سللؤال از رییس جمهللور، از امضای 93 
نماینده پای این طرح خبر داد و گفت: جمللع آوری امضا برای طرح 
مذکور همچنان ادامه دارد. طرح سؤال از رییس جمهور که از چندی 
پیش درخصوص  وضعیت آشفته بازار ارز از سوی جمعی از خبرنگاران 
پیگیری می شود، تا امروز 93 امضا دارد، اما یکی از امضا کنندگان در 
گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش تعداد امضاها در جلسه مجلس به 93 
امضا خبر داد و گفت: طراحان این طللرح به دنبال جمع آوری امضا تا 
بیش از 100 امضا هستند تا در صورتی که امضاکنندگان تحت فشار، 
امضای خود را از طرح برداشتند، طرح مذکور نصاب الزم را برای ارایه 

به هیأت رییسه مجلس اسالمی داشته باشد. 

گروگان های ايرانی درلیبی
  به تهران  بازگشتند

هیأت هفت نفره ربوده شده جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی 
ایران، صبح دیللروز وارد فرودگاه امللام خمینی )ره( شللده و مورد 
استقبال مسللئوالن جمعیت هالل احمر و برخی مسللئوالن دیگر 

قرار گرفتند.
 پس از رایزنی های جدی و فشرده مسئوالن کشورمان با مسئوالن 
لیبی، هیأت هفت نفره هالل احمر جمهوری اسللالمی ایران که 65 
روز پیش در لیبی به صورت مشکوک ربوده شده بودند، آزاد شده و 

بامداد یک شنبه به تهران بازگشتند.

تغییر راهبرد تل آويو درباره تهران
تهدیدهللای هفته های گذشللته مقامات رژیم صهیونیسللتی مبنی بر 
حمله نظامی به تأسیسات هسته ای ایران که با پاسخ قاطع مقامات ایرانی 
روبه رو شده بود، سران این رژیم را در نوعی بن بست خود ساخته قرار 
 داده بود که روزنامه آمریکایی » واشنگتن پست« درمطلبی که نشان از 
عقب نشینی صهیونیست ها از تهدیدهای نظامی علیه جمهوری اسالمی 
ایران و امید داشتن آنها به مؤثر بودن جنگ اقتصادی علیه ایران داشت، 
نوشللت : حوادث اخیردر بازار ارز ایران سللبب تغییللر راهبرد مقامات 
اسرائیل در برابر ایران شده است، به طوری که آنها امیدوارند تحریم ها 

برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران مؤثر واقع شود.

تغییر بیش از 20 درصد 
شورای مرکزی مؤتلفه

قائم مقام مرکز سیاسللی حزب مؤتلفه اسالمی گفت: اعضای دهمین 
مجمع عمومی حزب مؤتلفه اسللالمی، 23 درصللد از اعضای اصلی و 
علی البدل شورای مرکزی حزب را تغییر دادند .  به گزارش خبرنگار مهر،  از میان 
70 نامزد شورای مرکزی، اسامی ذیل حائز اکثریت آرا برای حضور در 
شورای مرکزی شدند که  به ترتیب حروف الفبا بدین شرح است:   سید 
مصطفی آقا میرسلیم، محمد مهدی اسالمی، محمد علی امانی، محمد 
کاظم انبارلویی، حسین انواری، اسداهلل بادامچیان، علی بنایی،  پزشکیان، 
حمیدرضا ترقی، ابوالفضل توکلی بینا، جعفر جوادی شللجونی، سید 
مهدی جوالیی، ابوالفضل حاجی حیللدری، محمد نبی حبیبی، محمد 
خرسند، سید اصغر رخ صفت، رضا رفیق دوست، علی عباسپور،  حبیب اهلل 
عسگراوالدی، اسداهلل عسگراوالدی، حسن غفوری فرد، امیر فارسی نژاد، 
حسن السللجردی، عبدالرضا مصری و حسللین همدانی و همچنین 
خانم ها: الله افتخاری، طیبلله حاجی محمد یللزدی، فاطمه رهبر و 

سیده فاطمه فخر.

جزئیاتی از سفر رهبرانقالب 
به  خراسان شمالی

رهبر معظم انقالب صبح چهارشنبه این هفته مقارن با 19 مهرماه وارد 
فرودگاه بجنورد خواهند شد. معظم له پس از ورود به خراسان شمالی برای 
دیدار با مردم و سخنرانی در جمع آنان به استادیوم تختی عازم خواهند 
شد. رهبر معظم انقالب به مدت سه روز در بجنورد حضور خواهند داشت و 
در جمع روحانیون، نخبگان، دانشجویان و... رهنمودهای ارزنده ای را ارایه 
می کنند. عالوه بر حضور در بجنورد، معظم له به شهرستان های شیروان و 

اسفراین نیز سفرهای یک روزه ای خواهند داشت.

رابطه مسللئولین و مراجللع تقلید در نظام اسللالمی یک رابطه 
خاص و ضروری اسللت، چراکه ما مراجع را انسللان هایی بصیر، 
آگاه، شجاع و با تقوا می دانیم و زمانی که این خصلت ها در کسی 
جمع گردد، موجب می شود سخن و کالم او اعتباری ویژه یابد. 
به همین دلیل، شاید یکی از مالک های با اهمیت برای ارزیابی 
عملکرد جاری دولت، مجلس و قوای مختلف در جامعه، نوع نگاه 
مراجع بدانها و چگونگی ارزیابی آنان از آن است. مراجع تقلید 
همواره می کوشللند تا آنچه در پیرامون خود و مردم می گذرد را 
رصد نموده و توصیه های به موقع و عالمانه ای را روانه مسئولین 
کنند، از همین روست که دیدارهای مسئولین و مراجع، هیچ گاه 
صرفا جنبه نمادین نمی یابد، بلکه محتوای رد و بدل شده برای 

جامعه کارساز خواهد بود.
در شللرایط کنونی که گرانی بر جامعه سللایه افکنده اسللت و 
دگرگونی وضعیت ارزی بر همگان مشهود است، مراجع تقلید 
نیز بر اساس تشللخیص و مصلحت سنجی خویش به روشنی در 
این زمینه اظهار نظللر کرده اند. چندی پیللش، آیت اهلل مکارم 
 شیرازی با اشاره به گالیه های مردمی از گرانی های سر سام آور، تأکید کرد: 
»ما بارها این مسللئله را تذکر داده و گفته ایم و بازهم می گوییم، 
منتها باید گوش شللنوا و اراده و تصمیم بللرای حل معضل پیدا 
شود. بسیاری از اجناس، دو برابر و بعضا بیش از دو برابر شده که 
این مسئله مشکل و فاجعه اسللت و یکی از عوامل مهم آن، این 

است که ارزش پول ملی ما با وضعیت بازار ارز نصف شده است..« 
حضرت آیت اهلل جوادی آملی نیز در جلسلله تفسیر خویش، با 
قرائت آیه »و لما ورد ماء مدین وجد من دونهم امرأتان تذودان 
...«، بیان داشللتند: »این دامدارها دام ها را اطراف شهر و روستا 
اداره می کردند، کشاورزی باید طوری باشد که برای علوفه، ارز از 
کشور خارج نشود، این گونه است که بعد از افزایش دالر،  علوفه، 
شیر و ماست گران می شود؛ این به تحریم برنمی گردد. شما آب 

و خاک داری، اما از آن استفاده نمی کنی.
 این روسللتاها را خراب کردید و حاال از بیللرون باید وارد کنید. 
این نفرین علی)ع( است؛ کسی روستا دارد و مکان دارد و فقیر 
باشللد، خدا او را از رحمتش دور می کند. ما جوان ها را به شللهر 
آوردیم و در تلویزیون فوتبال نشان دادیم، این طور است که حاال 
اگر تحریم شد، شیر دو برابر می شللود. اشکال از تحریم نیست، 
مدیریتمان صحیح نیسللت. باید کاری کنیم که هم کشور روی 
پای خودش بایستد و مدیریت صحیح شود و هم ذره ای حرفی 

نزنیم که خون های پاک شهدا از بین برود.«
همچنین آیللت اهلل نوری همدانی با ضروری دانسللتن کنترل و 
نظارت بر قیمت ها، بیان داشللته بود: »هرکس به هر قیمتی که 
می خواهد، جنسش را می فروشللد، چراکه در کنترل قیمت ها 
مدیریت نداریللم. چنیللن رفتارهایی در جامعه نشللان دهنده 

ضعف است. 

این عدم توانایللی در کنترل و نظارت بر قیمت هللا، ارتباطی به 
تحریم ها ندارد، بلکه مدیریت ضعیف اسللت.« این مرجع تقلید 
همچنین به مسئله بیکاری اشاره کرد و گفت: براساس روایت، 
مردم نیازمند امنیت در عرصه های مختلللف، عدالت و فراوانی 
نعمت هستند که دولت و حکومت باید در برآورده ساختن این 

نیازهای مردم تالش کند.«
این سللخنان، همه در دو ویژگی مشترکند و این نشان از تأکید 
خاص مراجع تقلید بر این دو مشللخصه دارد؛ نخسللت، بحث 
گرانی شللدید و سللوءمدیریت در بازار ارز و کاالست. زمانی که 
یک مرجع تقلید با مختصللات خاص و جایللگاه ممتاز فقهی و 
اجتماعی خویش، سللخنی بر زبان جاری می کنللد یقینا ابعاد 

مختلف مسئله را سنجیده که 
چنین گفته است. اگر مراجع 
تقلید بر روی سللوءمدیریت 
مسللئولین تأکید می کنند، 
آیا باز هم می تللوان تقصیر را 
بر گردن دشللمن خارجی یا 
دالالن داخلللی انداخت؟ آیا 
بازهم توجیه گری و فرافکنی، 
محلی از اعراب دارد؟ از سوی 
دیگللر، تأکیللد بللر وحدت و 
یکپارچگی، به ویژه بین دولت 
و مجلللس، اهمیت بسللزایی 
در این امر دارد. تکیه مراجع 
تقلید بر این نکته است که رفع 
این فضای به وجللود آمده در 
کشور، باید با اتحاد دستگاه ها 
و عدم خودمحللوری برخی، 

در دسللتور کار قرار گیرد تا نقطه مطلوب حاصل شود، بنابراین 
افرادی که فقط نظر خویش را صائب می دانند و مابقی قضایا را بر 
دوش دیگران می اندازند باید چنین اندرزی را آویزه گوش کنند، 

نه این که به توجیه گری ادامه دهند.
در همین زمینه، آیت اهلل مکارم شیرازی اظهار می کنند: »اگر 
یک دولت، اشللکاالت خود را متوجه احزاب، گروه ها و دیگران 
کرده و مشللکالت را توجیه کند، موجب می شللود که مردم از 
دولت فاصله بگیرند. اگر مشکالت موجود را متوجه خارجی ها 
و یا گروه های داخلی دانسته و مسللئولیت مشکالت، پذیرفته 
نشود این مسئله باعث می شللود که در مردم نارضایتی عمومی 

ایجاد شود.«

مروری بر واکنش  علما نسبت به نوسانات بازار ارز و گرانی های اخیر

ديدار نتانیاهو و باراک مراجعتقلیدهمازسوءمدیریتمیگویند
برای بررسی اختالفات

»بنیامین نتانیاهو«  نخست وزیر اسرائیل و »ایهود باراک« 
وزیر جنگ این کشور، شنبه شب با یکدیگر دیدار کردند تا 
درباره سفر اخیری که به بروز اختالفات میان این دو مقام 
اسرائیلی منتهی شد، صحبت کنند.اختالفات، روز سه شنبه 
به اوج خود رسید؛ زمانی که گفتگوی میان نتانیاهو و »یوال 
استینیتز« وزیر اقتصاد اسرائیل به رسانه ها درز کرد. در این 
دیدار، نتانیاهو گفت بللاراک در دیدارهای خود در آمریکا 
در حال تضعیف جایگاه وی اسللت. باراک در سفر خود به 
آمریکا، با »رام امانوئل« شهردار شیکاگو دیدار کرد که یکی 
از متحدان نزدیک »باراک اوباما« رییس جمهور آمریکا به 
شللمار می آید.باراک با »تام دانیلون« مشاور امنیت ملی 
آمریکا نیز دیدار کرد. قبل از آن که دیدار نتانیاهو و باراک 
شروع شود، منابع نزدیک به نتانیاهو گفتند که در این دیدار، 
نخسللت وزیر اسللرائیل از باراک خواهد خواست تا درباره 

دیدارهای خود در آمریکا شفاف سازی کند.

مرسي را 
به رسمیت نمي شناسم

محمد الظواهري  یکي از رهبران سلفي هاي مصر و برادر 
ایمن الظواهري  رهبر القاعللده، در مصاحبه اي اعالم کرد 
که محمد مرسللي رییس جمهوري منتخللب مصر را به 
رسمیت نمي شناسد، همان  گونه که حسني مبارک رییس 
جمهوري سابق این کشور را به رسمیت نمي شناخت. وي 
در مصاحبه خود با شللبکه ماهواره  اي سي .بي .سي تأکید 
کرد: مرسللي براي من فقط یک مسئول مردمي است، نه 
یک مسئول قانوني و منصب وي به عنوان رییس جمهوري 
مصر، به وي مشللروعیت دیني نمي دهد و در صورتي که 
مرسي از مسلمانان درخواست بیعت کند، مسلمانان باید در 
رابطه با این مسئله از لحاظ شرعي و مذهبي تحقیق کنند.

رامنی به 2 قدمی اوباما رسید
جدیدترین نظرسللنجی انجام شللده در آمریکا نشللان 
می دهللد کلله اختللالف میللان آراء »بللاراک اوبامللا« 
رییس جمهللور آمریللکا و »میللت رامنللی« رقیللب 
جمهوری خللواه وی، پس از مناظره روز چهارشللنبه، به 
دو درصللد کاهش پیدا کرده اسللت. 46درصللد از افراد 
شرکت کننده اعالم کرده اند که به اوباما رأی  می دهند و 

44درصد از آنها نیز از رامنی حمایت کرده اند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 وضعیت حجاب در کل 
قابل قبول است 

علی مطهری /نماینده مجلس

  اگر تمام شللهرها و روسللتاهای ایللران را در نظر بگیریللم، در مجموع 
نمی توانیم بگوییم مسئله حجاب و پوشش اسالمی در کشور ما،وضعیت 
نامطلوبی دارد و مي توان گفت خوب است. آنچه که مقداری وضعیت را 
ناخوشایند کرده، برخی موارد ناهنجار است که در بسیاری از شهرهای 
بزرگ خصوصا تهران دیده می شللود؛ یعنی شللما مثال در خیابان که 
حرکت می کنید، در مجموع، وضعیت آنچنان اسللفناک نیست، اما یک 
مرتبه به موردی برخورد می کنید 
که احسللاس می کنید در اروپا 
هسللتید. معتقللدم بللراي این 
موارد تدبیر مناسبي اندیشیده 
نشللده و البته ریشه اصلی آن 
 را هللم این مللی دانم کلله افراد 
سللهل انگار در مسئله حجاب، 
احساس کرده اند که شکافی در 
درون حاکمیت نسللبت به این 

موضوع وجود دارد. 
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محاکمهسازندهفیلمموهنبهساحتپیامبر)ص(

سازنده فیلم موهن به سللاحت پیامبر اسللالم )ص( ، روز چهارشللنبه هفته جاری در لس آنجلس 
دادگاهی می شود تا به این نکته رسیدگی شود که آیا وی که به صورت مشروط آزاد است با انتشار 

فیلم موهن از نظر قوانین آمریکا خطائی را مرتکب شده یا خیر .

مراجع تقلید 
همواره می کوشند 
تا آنچه در پیرامون 

خود و مردم 
می گذرد را رصد 

 نموده 
 و توصیه های 

به موقع و عالمانه ای 
را روانه مسئولین 

کنند

افزايش تعداد  اعضای 
شوراهادر انتخابات آينده 

ديگر آمادگی رياست 
جمهوری را ندارم

مهدی چمران در همایش شوراهای اسالمی و شهرداران  با بیان این که افزایش 
تعداد اعضای شوراها در سال 89 به تصویب رسیده است، اظهار کرد: طبق این 
قانون، به تناسب جمعیت شهرها و روستاها،  تعداد آنان افزایش می یابد. این 
مسئول اذعان کرد: برخی از مسئوالن  با اجرای این طرح، موافق و برخی دیگر 
مخالف بودند که در هر صورت طرح فوق در انتخابات شللورای اسالمی آینده 
اجرا می شود و به نظر بنده طرح خوبی است.  رییس شورای عالی استان ها نبود 
پیوست فرهنگی مناسب را از دیگر مشکالت شهرداری ها و شوراها دانست و 
اظهار کرد: باید پایان عملیات اجرایی و اعتبار پروژه های عمرانی، اقتصادی و 
فرهنگی کامال مشخص باشد. بر این اسللاس مسئوالن مربوطه در تعیین این 
مؤلفه ها در ابتدا فکر و اندیشه مناسب کنند،  سپس آن را  به مرحله اجرا بگذارند 

تا با اجرای این عمل اعتبار و مدت زمان افتتاح پروژه ها کامال مشخص باشد.

آیت اهلل هاشمی رفسللنجانی درمورد حضور در انتخابات به عنوان کاندیدای 
ریاست جمهوری گفت: قانونا تاکنون هیچ منعی ندارد، ولی من دیگر آمادگی 
این کار را ندارم. در دوره ای هم که آمدم، صد بار تأکید کردم که ترجیح دارد 
انسان جوان تر و تازه نفسی وارد شود و ما حمایتش کنیم. شرایطی پیش آمد 
که مجبور شللدم خودم را نامزد کنم وااّل برای مللن، آن دوره اول کافی بود و 
 بیش از این الزم نبود. بارها گفته بودم که نیازی نیست بیایم، االن هم اگر یک 
رییس جمهور توانا با آرای باال روی کار بیاید، من به عنوان یک مشاور تا آخر به 
او کمک می کنم. آیت اهلل هاشمی درباره خبر منتشر شده که ناطق نوری با وی 
در رابطه با انتخابات جلسه ای داشته است، اظهار داشت: این حرف را هم من 
به آقای ناطق زدم و هم ایشان به من زدند.گفتم هنوز وضع جسمی و سن شما 
بهتر از من است و بیایید. ایشان هم برعکس به من می گفت، اما همه حرف بود.

استیضاح وزیر ورزش از طرف مجلس پس گرفته شد. رییس 
مجلس، علت پس گرفتن اسللتیضاح وزیر ورزش و جوانان 
توسط نمایندگان را رسیدگی به مسائل مهم تر و اولویت دارتر 
و مشکالت اقتصادی کشور اعالم کرد. علی الریجانی رییس 
مجلس شورای اسالمی اظهار داشللت: دغدغه نمایندگان 
استیضاح کننده این بود که اگر ایراداتی در وزارت ورزش و 
جوانان شاهدند، درعوض اولویت را شرایط اقتصادی کشور و 
مشکالت مردم و مسائل و مشکالت ارزی کشور می دانند.  این 
در حالی بود که پیش از این، سید رمضان شجاعی کیاسری با 
اشاره به نشست فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت گفته 
بود: در این جلسه مطرح شد با توجه به اولویت هایی که در 
کشور وجود دارد، بهتر است اسللتیضاح وزیر ورزش مطرح 
نشود و این موضوع اولویت دار نیست. وی تأکید کرد: با توجه 
به وجود مشکالت اقتصادی در کشور، بهتر است مجلس به 
حل و رفع مشکالت اقتصادی بپردازد، اگر چه مشکالتی نیز 
در عرصه ورزش وجود دارد. شللجاعی کیاسری خاطرنشان 
کرد: در این جلسه مقرر شد کاظم جاللی رییس فراکسیون 
رهروان والیت قبل از جلسلله علنی مجلس ، جلسلله ای با 
حضور وزیر ورزش و جوانان و اسللتیضاح کنندگان داشللته 
باشللد تا نمایندگان درخصوص منتفی شدن استیضاح، به 

توافق برسند.

زیبا کالم اسللتاد علوم سیاسی دانشللگاه تهران گفت : 
اصالح طلبان روی حمایت از یک نامزد غیراصالح طلب 
که بتوانللد خصوصیللات و ویژگی های مدنظللر رهبری 
اصالح طلبان را دنبال کند به اجماع برسللند و از جمله 
نامزدهایی که چنین خصوصیاتی دارند می توان به آقای 
ناطق نوری اشللاره کرد. زیبا کالم اسللتاد علوم سیاسی 
دانشللگاه تهران درباره نقش هاشللمی رفسللنجانی در 
انتخابات آینده گفت: آقای هاشللمی قطعا از نامزدی که 
مورد توافق اصالح طلبان است حمایت خواهد کرد. البته 
اگر نهایتا توافقی میان رهبری اصالح طلبان انجام شود 
و آنها تصمیم بگیرند که در انتخابات ریاسللت جمهوری 
شرکت و از یک نامزد معتدل و میانه رو پشتیبانی کنند، در 
این صورت آقای هاشمی نیز از نامزد اصالح طلبان حمایت 
خواهد کرد. این کارشناس مسللائل سیاسی در ادامه، با 
مقایسه وضعیت خاتمی و هاشمی در میان اصالح طلبان، 
گفت: آقای خاتمی از محبوبیت خیلی بیشتری در قیاس 
با آقای هاشمی رفسنجانی برخوردار است، اما مزیت آقای 
هاشمی در پختگی، سللعه صدر و تجربه سیاسی ایشان 
است، بنابراین از این نظر، من فکر می کنم آقای هاشمی و 

آقای خاتمی به نوعی مکمل یکدیگر هستند. 

نمایندگان مجلس شورای اسللالمی با یک فوریت طرحی 
موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، اجرای قانون 
هدفمندی یارانه ها در فاز دوم متوقف خواهد شللد، اما این 
طرح مانعی برای اجرای آنچلله از هدفمندی تا کنون اجرا 

شده است نخواهد بود.
 براساس این طرح و در صورت تصویب نهایی، اجرای مرحله 
دوم قانون هدفمندی یارانه ها متوقف خواهد شد. نمایندگان 
مجلس با 179 رأی موافق، 17 رأی مخالف، 20 رأی ممتنع 
از 242 نماینده حاضر با یک فوریت این طرح موافقت کردند. 
غالمرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس و رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در 
مجلس هشتم، در سللخنانی خطاب به نمایندگان اظهار 
داشت: ما ناچاریم  با رویکرد سللودمندانه اما با تلخی تمام 
اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را متوقف کنیم، زیرا 
معلوم نیست که اجرای این قانون چه سرنوشتی داشته باشد 

و آثار آن، چه باشد. 
وی گفت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها باید در شرایط 
آرام اقتصادی اجرا شود نه شرایطی که نرخ تورم و قیمت ها 
روز به روز در حال افزایش است و مردم به جهت افزایش نرخ 

ارز و مسائل اقتصادی به شدت نگران هستند.

رییس مجلس شورای اسالمی در پاسخ اخطار نماینده اسدآباد 
که خواسللتار واکنش مجلس به اظهارات رییس جمهور در 
نشست خبری شد، گفت: مجلس درک درستی از شرایط 
دارد و اگر با فحش به رییس مجلس مشللکالت اقتصادی 
حل شللود، آماد گی داریم روزی دو جین فحش دهند تا 
مشللکالت اقتصادی را حل کنند. بهللروز نعمتی نماینده 
اسدآباد در جلسه علنی در اخطار قانون اساسی با استناد 
به اصل 123 قانون طی سخنانی به اظهارات رییس جمهور 
در نشست خبری روز سه شنبه گذشته اشاره کرد و گفت: 
رییس جمهور در برابر ملت، مجلس ، رهبری و مسئوالن 
پاسللخگو اسللت، اما در مصاحبه خود تمام مشکالت را به 
سایر دستگاه ها منتقل و همه را محکوم کرد. نعمتی گفت:  
رییس جمهور به گونه ای برخورد کرد که گویی مسللئول 
اجرایی کشور نیست. وی خطاب به علی الریجانی رییس 
مجلس گفت: در کنار این اتفاق، شللما و هیأت رییسه که 
وظیفه حفظ شللأن نمایندگان را دارید، متأسفانه هیچ گونه 
عکس العملی در این خصوص انجام ندادیللد،  به طوری که در 
 جامعه این طور منعکس شده که همه مشکالت به مجلس 
برمی گردد. نماینده اسللدآباد گفت: واقعیت این است که 
رییس جمهور مسئول اجرایی کشور است و باید در مقابل 

تمام اتفاقات کشور پاسخگو باشد.

انتخابات هدفمندیاستیضاح مجلس

استیضاح وزير ورزش 
لغو شد

اصالح طلبان 
روی ناطق به اجماع برسند 

توقف اجرای فاز دوم 
هدفمندی، جدی تر شد 

واکنش الريجانی 
به اظهارات احمدی نژاد 
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رجالی، مديرکل پست 
استان اصفهان شد

گروه شهر- دکتر علیرضا ذاکر اصفهانی استاندار اصفهان در مراسم 
تودیع و معارفه مدیرکل پس��ت اس��تان که با حضور محمدحس��ن 
کرباسیان رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت پست جمهوری 
اسالمی ایران برگزار شد، از خدمات ارزشمند این شرکت در راستای 

خدمت به مردم قدردانی کرد.
بنابراین گزارش، در این مراسم استاندار اصفهان بر لزوم اطالع رسانی 
به مردم از خدمات و فعالیت های اداره پست استان تأکید کرد.گفتنی 
است در این مراسم از زحمات و تالش های سیروس رضایتی مدیرکل 
پیشین پست استان تقدیر و سعید رجالی به عنوان مدیرکل جدید 

پست استان معرفی گردید.

عمده بودجه عمرانی 
صرف حمل و نقل می شود

نایب رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان اظهار داشت: ۶۵ درصد 
بودجه عمرانی کالنشهر اصفهان صرف توسعه حمل و نقل عمومی 

می شود.
س��ید کریم داودی با بیان مطلب فوق گفت: بخشی از بودجه حمل 
و نقل، صرف آزادسازی خیابان ها، احداث تقاطع های غیرهمسطح 
و بزرگراه ها می شود تا از این طریق س��رعت عبور و مرور در سطح 

شهر افزایش یابد.
وی با اش��اره به این که ۶۵ درصد بودجه های عمرانی صرف توسعه 
حمل و نقل عمومی می ش��ود، افزود: آزادسازی خیابان هایی که در 

طرح تفصیلی قرار دارند، اولویت بودجه توسعه حمل و نقل است.
نایب رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان تصریح کرد: ۸۰ درصد 

بودجه آزاد سازی خیابان ها ملکی و ۶۵ درصد آن نقدی است.
داودی خاطرنشان کرد: بخش دیگر بودجه حمل و نقل صرف توسعه 

و تقویت ناوگان اتوبوسرانی از جمله اتوبوس هایBRT می شود.

مکتب شهرسازی اصفهان را 
احیا کنید 

معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اصفهان با ابراز تأس��ف از 
این که بخش��ی از الگوی معماری و شهرسازی اصیل این کالن شهر 
به فراموش��ی س��پرده ش��ده اعالم کرد: این معاونت احیای مکتب 
شهرس��ازی اصفهان بدون بخش��ی نگری و تعصب را در دستور کار 

خود قرارداده است.
مسعود نریمانی با بیان این مطلب به ایمنا گفت: در حال حاضر نمی توان 
گفت الگوی شهرسازی کالن ش��هرها نوین هست یا نیست، این در 
حالی اس��ت که الگوی شهرسازی باید منطبق بر ش��رایط اقلیمی و 
فرهنگ و تمدن هر شهری باشد. وی افزود: الگوی شهرسازی چکیده 
اقلیم، پیشینه و تمدن هر شهراست؛ بدین معنا که این الگو باید در 

مناطق کوهستانی و کویری متفاوت باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان این که الگوی 
شهرسازی کالن ش��هرهای کشورمان ش��بیه یکدیگر است، اذعان 
داشت:در طی ۵۰ سال اخیر الگوی شهرسازی شهرهای کشورمان 
تغییر کرده و بخشی از نظامات شهرس��ازی به قوت قبل نیست، به 
گونه ای که معماری شهرهای کشور تابع سلیقه شده و منطبق الگو و 

نظام شهرسازی بومی نیست.
وی با اشاره به این که از زمان مدرنیته، الگوی شهرسازی شهرهای 
کش��ورمان تغییر کرده تصریح کرد: این در حالی اس��ت که الگوی 
معماری و شهرسازی به صورت ناقص وارد شده و ناقص اجرا می شود.

نریمانی ادامه داد: بخشی از الگوی معماری و شهرسازی اصیل این 
کالن شهر به فراموشی سپرده ش��ده لذا این معاونت احیای مکتب 
شهرس��ازی اصفهان بدون بخش��ی نگری و تعصب را در دستور کار 

خود قرارداده است.

مراجعه به مراکز معاينه فنی خودرو 
کم شده است 

رییس ستاد مرکزی معاینه فنی خودرو شهرداری اصفهان گفت: در 
پنج ماهه نخست سال جاری ورودی خودروها به مراکز معاینه فنی شهر 
اصفهان 37 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

جمش��ید جمش��یدیان  با بیان این که آیین نامه اجرایی معاینه فنی 
خودروها در سال 13۸2 به تصویب هیأت دولت رسیده است، اظهار کرد: 
این مصوبه، شهرداری ها را موظف به ایجاد مراکزی می کند تا خودروها 
را به لحاظ ایمنی، سالمت فنی، زیست محیطی و ظاهری بررسی کرده 
و شهرها را از نظر آلودگی کنترل کنند. وی ادامه داد: شهرداری اصفهان 
طبق این مصوبه از سال ۸۵ اقدام به ایجاد این مراکز کرد و هفت مرکز 
معاینه فنی خودرو در شهر اصفهان ایجاد ش��د، اما متأسفانه به دلیل 
کاهش مراجعات، یکی از این مراکز تعطیل و یک مرکز دیگر نیز در 

شرف تعطیل شدن است.

امحاء بیش از چهار تن 
مواد مخدر در اصفهان

نیروها و تجهیزات 
اصفهان؛ آماده بحران

ریی��س دبیرخانه ش��ورای هماهنگی مبارزه ب��ا مواد مخ��در اصفهان گفت: 
چهارهزار و 413 کیلوگرم انواع مواد مخدر و غیر قابل اس��تحصال در شش ماه 
نخست سال جاری در این استان امحاء ش��د. نبی اهلل شاه محمدی که با ایرنا سخن 
می گفت، افزود: در نیمه نخس��ت سال گذش��ته، یک هزار و 17۸ کیلوگرم انواع 
مواد مخدر در استان اصفهان امحاء ش��د. وی اضافه کرد: میزان امحاء انواع مواد 
 مخدر این استان در شش ماهه نخست امسال، نسبت به مدت مشابه سال قبل، 
27۵ درصد رشد داشته است. وی کشفیات مواد مخدر در شش ماه نخست سال 
جاری را 12 تن عنوان کرد و گفت: این میزان کشفیات نسبت به مدت مشابه سال 
قبل،1۵ درصد رشد داشته است. شاه محمدی افزایش کشفیات را نشانه عملکرد 

مطلوب پلیس در مقابله با این معضل اجتماعی عنوان کرد.

استاندار اصفهان گفت: استان اصفهان با برگزاری مانورهای مختلف، نیروها 
و تجهیزات خود را آماده بحران کرده است. علیرضا ذاکر اصفهانی شنبه شب 
در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران که به مناسبت هفته کاهش اثرات 
بالیایی طبیعی برگزار شد، اظهار داشت: زمانی بالیا به بحران تبدیل می شود که 
پیشگیری وجود نداشته باشد. وی تجهیزات و نیروهای تجهیز شده در استان 
اصفهان را جانشین مدیریت بحران تهران عنوان کرد و گفت: اصفهان توانمندی 
خوبی از لحاظ دانش و تخصص امدادی دارد. استاندار اصفهان همچنین از 
توزیع 2۰ میلیارد تومانی تجهی��زات در بخش های مختلف امداد خبر داد و 
افزود: همه این هزینه ها برای آمادگی بیشتر در مقابل حوادث واقعی است. استاندار 
اصفهان همچنین آمایش سرزمین و توازن بین این عناصر را بسیار با اهمیت دانست.

خبر

گشتی در اخبار

  ابتدای سال آينده 
متروی اصفهان راه اندازی می شود

سخنگوی شورای شهر اصفهان
                           ابوالفضل قربانی 

تمام تالش مدیریت شهری بر این اس��ت که ابتدای سال آینده، بخشی 
از متروی اصفهان را م��ورد بهره برداری قرار ده��د و در حال حاضر تمام 
تونل های مترو آماده و تکمیل شده اس��ت، چرا که سیستم حمل و نقل 
عمومی باید جامع و کامل باش��د و در چنین سیس��تمی تم��ام گونه های 
حمل و نقلی یک شهر باید فعالیت داشته باشند. در حال حاضر اتوبوسرانی 

و تاحدودی تاکسیرانی به عنوان 
تنها سیس��تم های حمل و نقل 
عمومی در شهرس��تان اصفهان 
هستند و تا زمانی که گونه های 
دیگر حم��ل و نقلی مانند مترو 
در اصفه��ان راه اندازی نش��ود، 
تاکسیرانی و به ویژه اتوبوسرانی 
اصفهان بار حمل و نقل عمومی 
را به تنهایی به دوش می کشند.
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چهره روز
شهرهایتاریخیاصفهانبهجهانمعرفیمیشود

سعید ذاکرمدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان گفت: معرفی شهرهای 
تاریخی استان اصفهان در سطح جهانی از اولویت های سازمان همیاری شهرداری های استان 
اصفهان در سال جاری است و تالش های بی وقفه مدیران شهری نیز بر این مهم افزوده است.
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در انتظار  تصمیم شهرداری 

در حالی که فعاالن بخش گردشگری در انتظار قسطی شدن عوارض 
ساخت اماکن اقامتی هستند، شهردار اصفهان می گوید: آیین نامه 
مربوط هنوز ابالغ نشده است. در ماده 22 قانون الحاق موادی به قانون 
تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در قسمت چهارم ذکر شده که 
به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات 
گردش��گری و با تقاضای س��ازمان میراث فرهنگی و گردش��گری، 
عوارض ناش��ی از تغییر کاربری و فروش تراکم با اقس��اط پنج تا ده 
ساله از ش��روع بهره  برداری توس��ط س��رمایه گذاران به شهرداری 
مربوط پرداخت خواهد شد. مسئوالن میراث فرهنگی می گویند این 
مقررات واضح و شفاف اس��ت و نیازی به آیین نامه اجرایی ندارد.اما 
شهردار اصفهان گفت:  آیین نامه اجرایی ماده 22 قانون الحاق موادی 
به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به شهرداری اصفهان 
ابالغ نشده است. سید مرتضی سقائیان نژاد روز یک شنبه در گفتگو با 
خبرنگار ایرنا اظهار داشت: طبق ماده 7۵ قانون اساسی باید مابه ازای این 
تخفیفات را دولت در ردیفی برای شهرداری در نظر بگیرد. وی اظهار 
داشت: تا زمانی که آیین نامه مربوط ابالغ نشود، مشخص نیست که 
بر اساس چه خط کشی باید حرکت کرد. شهردار اصفهان اضافه کرد: 
این موضوع، حسابی بین شهرداری و دولت بوده و تا زمانی که قسمتی 
از کار انجام نشده است نمی توان انتظار داشت که از طرف دیگر این 

قضیه اقدامی صورت گیرد.

 پیش دبستانی غیر دولتی تأسیس شود

معاون ابتدای��ی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان گفت: در 
حال حاضر برخی از مربیان مراکز پیش دبستانی دولتی استان اصفهان 
بیکار هستند و این درحالی اس��ت که این افراد می توانند با اخذ مجوز 
از اداره کل آموزش و پرورش، مراکز پیش دبستانی غیردولتی تأسیس 
کنند. نجمه باجالن که با ایسنا سخن می گفت، به واگذاری تمام مراکز 
پیش دبستانی به مراکز غیردولتی اشاره کرد و افزود: مربیان این مراکز 
نیز می توانند در مراکز غیر انتفاعی ب��ه فعالیت خود ادامه دهند.وی با 
بیان این که برخی از مربیان مراکز پیش دبستانی دولتی در حال حاضر 
بیکار هس��تند، گفت: این مربیان می توانند در صورت تمایل، نس��بت 
به تأسیس مراکز پیش دبس��تانی غیر دولتی اقدام کنند، چرا که طبق 
قانون این افراد در اولویت دریافت مجوز تأسیس مراکز پیش دبستانی 
غیر انتفاعی هستند.معاون ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان در ادامه به جذب نیروهای نهضت سواد آموزی در بدنه آموزش 
و پرورش اش��اره کرد و افزود: طب��ق قانون و با توجه ب��ه ادغام وزارت 
آموزش و پرورش با نهضت س��واد آموزی، ۶۵۰ نفر از نیروهای نهضت 
سوادآموزی اس��تان اصفهان جذب اداره کل آموزش و پرورش استان 
اصفهان شدند.باجالن با اش��اره به این که اداره کل آموزش و پرورش 
استان وظیفه شناسایی افراد بی سواد را بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: 
معلمانی که از نهضت، جذب آموزش و پرورش شده اند نیز، هم وظیفه 

آموزش دانش آموزان و هم پیگیری امور بی سوادان را بر عهده دارند.

آغاز کشت پايیزه در اصفهان

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان گف��ت: با وجود 
محدودیت های منابع آبی و مطلوب و مناسب نبودن ذخیره آبی در استان، 
کشاورزان بر اساس روال مرسوم و متعارف هر ساله، کشت پاییزه خود را در 
استان آغاز کرده اند. اسفندیار امینی درگفتگو با فارس با اشاره به این که در 
وضعیت و شرایط فعلی ذخیره منابع آبی در استان اصفهان مطلوب و مناسب 
نیس��ت، اظهار کرد: با توجه به نزدیک بودن آغاز فصل ب��ارش، امیدواریم  
بارش های باران به میزانی باشد که در نیمه دوم فصل پاییز بخشی از نیاز 
کشاورزان اس��تان برای کاشت محصوالت تأمین ش��ود. وی اضافه کرد: 
همچنین س��ایر بخش های مصرف آب از جمله ش��رب، صنعت، فضای 
سبز و مصارف خانگی و شهری در مصرف آب صرفه جویی کنند تا بخش 
کشاورزی برای کشت محصوالت و تأمین مواد غذایی مورد نیاز نیز بدون 
آب نماند. مدیرعامل کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان با بیان این 
که بخش های مص��رف آب از جمله بخش های صنعتی می توانند با انجام 
هزینه هایی از منابع دیگری به جای آب در تأمین نیاز های خود استفاده کرده 
و مصارف آبی خود را کاهش دهند، تصریح کرد: تمام بخش های مصارف آبی 
در استان باید به برطرف شدن محدودیت های آبی در بخش کشاورزی کمک 
کنند. وی  افزود: در شرایط فعلی وضعیت معیشتی کشاورزان با مشکالت و 
چالش های بسیاری مواجه است. امینی تصریح کرد: کشاورزان همیشه 
دغدغه تأمین معیش��ت خود را به همراه دارند و گرانی ها، تحریم های 

اقتصادی و ...    از  نگرانی های کشاورزان استان  است.

کشاورزیآموزش و پرورشگردشگری

SMS

»به راس��تی آهن ذوب می کنی بهر چه؟!من س��ال 
هاست نفس هایم ذوب شده اند، آن گاه که از گرمگاه 
س��ینه بیرون می آیند، نگاهی بر ت��و انداخته و نابود 
می ش��وند.یادم نمی آید اول ما آمدیم ی��ا تو؟ تو چه 
فکر می کنی؟! تا بوده همین بوده، ام��ا ما بوده ایم... 
 نه تو! س��ال هایی را در خاطره مادربزرگ مش��اهده 
کرده ام؛ س��ال های لذت هوای پاک،س��ال هایی که 
صدای گنجشک هایش دود گرفته نبود، سال هایی که 

قناری هایش چهچه می زدند نه سرفه!
و باز هم با دیدن افق، غم س��نگینی از جنس س��رب 
و  به رنگ دود خودت قهوه ای و خاکس��تری بر دلم 
می نشیند.گاهی با ابر اش��تباه می گیرم تو را؛  ابرهای 

سپید و مخملی قصه ها،  ابرهایی که دیگر نه مخملی اند نه 
سپید، زمخت و سفت و چندش آور. من هنوز آرزوی 
بچگی ام را در دل می پرورانم. می دانی چه؟ »به دام 
انداختن تو در شیش��ه«.  ای میهمان  ناخوانده  کی 
می خواهی رخت بر بندی و سوت کشان از اینجا بروی؟ 
سال هاس��ت واژه هایم با هوای پاک بیگانه شده اند.

حرف هایم جنس دود گرفته. شعرهایم سربی رنگند.« 
این ها درد دل های یک نوجوان خوش طبع اصفهانی 
در قالب یک نامه به روزنامه زاینده رود بود؛  نوجوانی 
که هنوز فاصله چندانی از روزهای کودکی اش نگرفته 
بود، اما بسیار از آلودگی های کارخانه های اطرافش 
خسته بود و ریه هایش کمتر یاری اش می کردند تا 

بدون سرفه سخن بگوید.

چق�در دودکش هايت ب�ا فیلتر ها غريبه   
است

دست کم در اصفهان همه مي دانند که بخش عمده ای از 
آلودگي آب و هوا  ناش��ي از وجود کارخانجات بزرگ 
و آالینده هایی اس��ت که بي توجه به هش��دارهاي 
زیست محیطي، اقدامي در جهت رفع آالیندگي خود 
نمي کنند. وجود کارخانه بزرگ ف��والد، دوکارخانه 
سیمان، دو پاالیشگاه و ده ها واحد آالینده دیگر که در 
گرداگرد اصفهان وجودارند و براي فیلتر کردن کامل 
گازها و دود و غبار و پساب صنعتي خود، اقدام الزم را 

انجام نمی دهند و دست به دست هم داده اند تا هواي 
اصفهان، اوضاع خطرناکی پیدا کند. البته در این میان 
سهم واحدهاي فرسوده تر مانند ذوب آهن بیشتر است 
و همین موضوع دلیل آلودگي بیشتر هواي شهرهایي 
مانند زرین شهر و چند شهر پیراموني دیگر است که از 
بد حادثه در جوار این کارخانه و بر سر راه دیگر کارخانه 

بزرگ فوالد کشور قرارگرفته اند.
با یکی از اهالی روستاهای حاشیه ذوب آهن گفتگو 
کردی��م. وی که خ��ودش را علی و ش��غلش را معلم 
 ادبیات معرفی می کند، درمورد کیفیت هوای محل 
زندگی اش گفت: »صبح ها به جای هوای پاک، خودم 
هم نمی دانم چه تنفس می کنم و شب ها به جای عطر 

شب بو، بوهای عجیب و غریبی استشمام می کنم.
 وی ادام��ه داد: ان��گار س��یاهی آالین��ده ه��ای 
ذوب آهن حاضر نیست دس��ت از سرما بردارد.« بعد 
رو به این کارخانه می کند و می گوید:» آه ذوب آهن، 
چقدر دودکش هایت با فیلتر ها غریبه اس��ت. چقدر 
س��المتی می خواهم؟!«  قضیه آلودگی این کارخانه 
که دودش در چش��م و ریه مردم می رود و منفعتش 
همه مردم ایران را منتفع می کند، آنقدر عریان و به  
قول خودمان تابلو است که مسئوالن هم نمی توانند 

منکر آن شوند. 
یادم به یکی از جلسات سالمت محور اصفهان می افتد 
که مرد همیش��ه منتقد ش��هر می گف��ت: اگر مردم 
 اصفهان می دانستند که چقدر در بعضی از روزها هوای 
اصفهان آلوده است، به نش��انه اعتراض به خیابان ها 

می آمدند.

ذوب آهن اصفهان در لیست صنايع آالينده
کیومرث کالنتری  مدیر کل حفاظت محیط زیست 
اس��تان اصفهان که به تازگی به اصفهان آمده است 
جرأت به خرج داد و درمورد آلودگی این واحد صنعتی 
گفت: ش��رکت ذوب آهن اصفهان در لیست صنایع 
آالینده قرار دارد وتا پایان سال جاری موظف به رفع 

این آالیندگی است.
وی با اش��اره به این که ذوب آهن اصفهان باید خود 
را با اس��تانداردهای زیس��ت محیطی تطبیق دهد، 
تصریح کرد: فناوری این شرکت، قدیمی است و اگر خود 
 را به روز و آالیندگی را رفع نکند،  محیط زیست از طریق 
مکانیزم های قانونی با آن برخ��ورد می کند.کالنتری 

تصریح کرد: البته اداره کل حفاظت محیط زیس��ت 
اس��تان اصفهان زمان کافی را ب��رای رفع آالیندگی 
ذوب آهن به آن داده اس��ت. وی با تأکی��د بر این که 
رفع آالیندگی این ش��رکت یک��ی از مطالبات مردم 
شهرستان لنجان است، افزود: این نهاد هیچ فرقی بین 
شرکت های دولتی و غیردولتی نمی گذارد و مالک 
عمل، رعایت استانداردهای زیست محیطی توسط 

شرکت هاست.

ذوب آه�ن؛ حاف�ظ مناف�ع کش�ور، اما 
ضرر رسان به اصفهان

علیرضا نصراصفهانی یکی از اعضای شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز در این رابطه با اشاره به آلودگی های 
زیس��ت محیطی که این واحد صنعتی برای اصفهان 
ایجاد کرده است، بیان کرد: آلودگی و عوارض شرکت 
ذوب آهن به مردم اصفهان آس��یب می رس��اند، ولی 

اشتغال زایی آن بین مردم کشور تقسیم می شود.
وی یادآور شد: ش��رکت ذوب آهن در فراخوانی برای 
جذب نیرو از سراسر کشور اس��تخدام می کند و این 
درحالی است که اس��تان، ظرفیت های باالیی برای 
تأمین نیروهای مورد نیاز این شرکت دارد و ذوب آهن 

از این طریق، ظلم بزرگی به مردم اصفهان می کند.

ذوب آهن برای رفع آلودگی هايش 
مهلت می خواهد

رجبعلی قاس��می  معاون محیط زیست انسانی اداره 
کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان نیز در این 
ارتباط با اشاره به این که ذوب آهن از صنایع قدیمی 
این شهر محسوب می شود، ادامه داد: خط های متعدد 
وجدید تولیدی در ذوب آهن اصفهان ایجاد شده، اما 

هنوز آلودگی آن رفع نشده است. 
قاس��می با بی��ان ای��ن ک��ه در ذوب آه��ن اصفهان 
فیلترکاه��ش آالیندگ��ی هوا نصب ش��ده اس��ت، 
اف��زود: ای��ن صنع��ت ب��رای رف��ع آلودگ��ی از اداره 
کل محی��ط زیس��ت مهل��ت خواس��ته اس��ت. در 
 روزهای آین��ده از اقدامات ذوب آه��ن برای کاهش 
آلودگی های پیش نیز خواهیم گفت، اما امیدواریم که 
 ذوب آهن به تعهداتش برای کنترل آالینده ها عمل کند، 
چرا که جان بس��یاری از اهالی حاشیه این کارخانه و 

مردم اصفهان از این همه آلودگی به لب آمده است.

بايد يکی اين حرف های مگو  را بگويد 

جاناصفهانازآلودگیذوبآهنبهلبآمدهاست

راضیه  تحمل سرفه های پیاپی،نفس تنگی ها و شنیدن خبر اس�فبار مبتال شدن يکی ديگر به MS؛ ارمغان و هديه  تو. من با 
درختان بسیار سخن گفته ام؛ درختانی که رغبت به فتوسنتز ندارند، درختانی که نفس به ريشه ندارند. من با ديوارهای دادخواه 

آجری دود گرفته  شهرم بسیار سخن گفته ام و آرزو کرده ام آجری رنگ باشند! در ذهن خودم جاده ای تصور می کنم؛ 
جاده ای از تو به سوی ما وجاده ای از تو به سوی آنها. دود و پول؛  اما جاده به سمت ما يک طرفه است فقط دود

و



چهره روزيادداشت

 دسترسی ساده به اطالعات 
يک میلیون و ۸۰۰ هزار کاال

ایران کد این ب��ار خدمتی را ارای��ه می دهد که براس��اس آن، اطالعات 
جمع آوری شده یک میلیون و هشتصد هزار قلم کاال  به صورت ساده و 
همراه ترین روش، در دسترس تمامی کاربران درون مرزی و برون مرزی 
در هر لحظه قرار می گیرد. سامانه تلفن همراه ایران کد، این امکان را فراهم 
کرده اس��ت که مخاطب و خریدار هر کاال می تواند با اس��تفاده از بارکد 
میله ای )کد ملی، یا کد جی اس وان( به کاتال��وگ الکترونیکی دو زبانه 
فارسی – انگلیسی آن کاال دست یابد. این امکان جدید )استفاده از بارکد 
میله ای و نه بارکد دوبعدی( ایران کد برای اولین بار در سطح بین الملل 
ارایه می شود . مدیر عامل مرکز ملی شماره گذاری کاال و خدمات ایران 
از راه اندازی سامانه تلفن همراه ایران کد برای دریافت اطالعات کاالهای 
تولیدی و وارداتی حتی در سطح خرده فروشی ها خبر داد. احمد غالمزاده 
با بیان این مطلب که از ش��روع ایران کد در ای��ران بحث تولید کاتالوگ 
الکترونیکی برای کاالهای تولیدی و وارداتی در دس��تور کار قرار گرفته 
بود، افزود: در حال حاضر برای یک میلیون و هش��تصد هزار قلم کاال در 
سایت ایران کد، کاتالوگ الکترونیکی تهیه شده که در برگیرنده اطالعات 
کاال و مراجع آن است. غالمزاده ادامه داد: عموم مردم می توانند با مراجعه 
به سایت ایران کد به نش��انی www.irancode.ir و همچنین سایت 
بازار به نشانی www.cafebazaar.ir، نرم افزار الزم را بر روی گوشی 
تلفن همراه خود دانلود کرده و پس از آن با عکس گرفتن از بارکد میله ای 
کاالهایی که ایران کد دارند به کاتالوگ الکترونیکی هر کاالیی دست یابند.

اعالم وصول طرح تحقیق 
وتفحص از بانک مرکزی

 با 42 رأی مواف��ق، طرح تحقیق و تفح��ص از بانک مرکزی 
در هیأت رییس��ه مجلس اعالم وص��ول ش��د. در قالب این 
طرح، قرار اس��ت مباح��ث مربوط به س��اماندهی ب��ازار ارز، 
 نهادهای مالی وابس��ته ب��ه این بان��ک، نرخ س��ود بانکی و 
وام های پرداختی به مردم مورد بررس��ی قرار گیرد.  پیش تر 
درخصوص طرح تحقیق و تفحص از بان��ک مرکزی، برخی 
مباحث مطرح شده بود که با اعالم وصول آن در هیأت رییسه 
مجلس، انتظار می رود به زودی این ط��رح وارد فاز جدیدی 

از اجرا شود. 

تهیه پیش نويس اصالحیه 
قانون مالیات های مستقیم 

پیش نویس اصالحیه قانون مالیات های  مس��تقیم از سوی 
اتاق بازرگانی اصفهان تهیه ش��د. محمدرض��ا رجالی عضو 
هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی اصفه��ان از برگزاری هفت 
جلسه کارشناس��ی در کمیته مالیاتی با هدف بررسی قانون 
مالیات های مس��تقیم و تهی��ه پیش نوی��س اصالحیه این 
قان��ون گف��ت: قان��ون مالیات ه��ای مس��تقیم کنون��ی در 
 بخ��ش معافیت ه��ا و بخش��ودگی ها دچ��ار ابهام اس��ت و 
 ب��ا وج��ود اذع��ان و تأکی��د ب��ر جلوگی��ری از مالی��ات 
علی الرأس، ابهاماتی در این زمینه مشاهده می شود که این 

کمیته با مشخص کردن آن، خواستار اصالح  قانون است.   

 تامین ارز 1۸۰۰تومانی 
برای بنگاه ها 

 رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس با تاکید بر لزوم نظارت
 بر نحوه تخصی��ص ارز، از طرح مش��ترک مجلس و دولت به 
منظور تامی��ن ارز با قیم��ت 1800 تومان ب��رای واحدهای 
اش��تغالزا خبر داد.  ارس��الن فتحی پور در بیان راهکارهایی 
جهت س��اماندهی وضعیت فعل��ی اقتصادی کش��ور، اظهار 
 داشت: بانک مرکزی باید بدون تعلل ارز با قیمت 1226 تومانی

 )ارز مرج��ع( را در اختیار واردکنندگان کاالهای اساس��ی و 
دارو قرار دهد. 

وی به تازه ترین برنامه کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد 
و افزود: مجلس بنا دارد برای  واحدهای صنعتی و تولیدی به 
خصوص واحدهایی که حجم اش��تغال زایی باالیی در کشور 

دارند، ارز با قیمت 1700تا 1800تومان تامین نماید.

خبر

اخبار کوتاه

4
بازداشت سی نفر از متهمان اصلی اخالل در بازار ارز

دادستان تهران گفت: تاکنون سی نفر از متهمان اصلی اخالل در بازار ارز کشور بازداشت 
 ش��ده اند و تحقیقات از آنان از طریق کارشناس��ان مجرب آغاز ش��ده اس��ت. جعفری 

دولت آبادی  افزود:  تنها  از یکی از این متهمان 400 هزار دالر کشف و ضبط شده است. نصب ايربگ بر روی خودروها تا 
پايان سال

رییس سازمان ملی استاندارد ایران 
نظام الدین برزگری

قرار بر این بود که تا پایان شهریورماه س��ال جاری ایربگ بر روی تمامی 
خودروهای تولید داخل نصب شود، اما متأسفانه به دلیل برخی نوسانات 
ارزی و افزایش قیمت ها، این کار عملیاتی نشده و هم اکنون در حال انجام 
است. بر اساس توافقات صورت گرفته با خودروسازان، قرار است تا پایان 
س��ال، بر روی تمامی خودروهای تولیدی، ایربگ نصب شود. بیشترین 
مبادالت تج��اری هم اکنون با 
کش��ور چین صورت می گیرد 
و در این رابط��ه تفاهم نامه ای 
با سازمان استاندارد چین منعقد 
شده است. بر اساس بازرسی های 
انجام ش��ده، در م��دت هفت 
ماه گذش��ته، از واردات 4500 
محمول��ه کاالی ب��ی کیفیت 

چینی جلوگیری شده است. 
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داستان از آنجا آغاز شد که از روز دوشنبه هفته گذشته رقابت بر 
سر خرید 53 درصد از سهام ذوب آهن اصفهان با شدت آغاز شد 
و رقابتی نفس��گیر بین خریداران اصلی این س��هام یعنی ریخته 
گران و فالحتیان به وجود آمد. البته در این میان، نام خریداران 
دیگری همچون س��رمایه گذاری امید و مع��ادن و فلزات نیز در 
بازار مطرح شده که تاکنون هیچ یک به طور جدی در این رقابت 
ش��رکت نکرده بودند. اما این رقابت به ناگاه در روز چهارش��نبه 
هفته گذشته از س��وی س��ازمان بورس متوقف و سبب تشکیل 
صف های فروش س��نگینی برای سهام این ش��رکت شد. این در 
حالی اس��ت که بر اس��اس قوانین و آیین نامه های موجود، روند 
رقابت در معامالت عمده تنها به دو دلیل می تواند متوقف شود، 
از جمله جلوگیری از ادامه جلسه معامالتی توسط شورای رقابت 
و جلوگیری از رقابت توس��ط س��ازمان خصوصی سازی به دلیل 
صالحیت نداشتن خریداران.  اما قضیه باید طور دیگری پیش می 
رفت و به ظاهر توقف فروش س��هام ذوب آهن منطقی نبود، چرا 
که ش��ورای رقابت رأی خود را درباره واگذاری ها،  قبل از شروع 
رقابت اعالم کرده بود و از آنجایی که تولیدات ذوب آهن انحصاری 
نبود، عمال دلیلی برای توقف این واگذاری از طرف شورای رقابت 

مطرح نبود. در اینجا ظن این می رفت که موضوع صدور دستور 
توقف رقابت  از سوی سازمان خصوصی سازی می تواند به دلیل 
عدم صالحیت خریدار یا بدهی معوقه یک��ی از خریداران به این 
سازمان باشد که در همین اثنا بهروز ریخته گران اصفهانی مدیر 
گروه ماهان، آن را رد و اعالم کرده که بدهی معوقه ای به سازمان 
خصوصی سازی ندارد، اما فالحتیان دیگر خریدار حاضر در این 
رقابت که کارخانه ها و نیروگاه های متعددی را در اصفهان دارد، 
هنوز واکنشی به این موضوع از خود نشان نداده است. آیا تعطیلی 
پتروشیمی، واگذاری سهام ذوب آهن را متوقف کرد؟ البته برای 
توقف این واگذاری ذهن ها به س��وی این مسئله نیز می رود که 
شاید موضوع تعطیلی پتروش��یمی اصفهان و بدهی این مجتمع 
به پاالیش��گاه اصفهان، دلیل اصلی رد صالحی��ت یکی از رقبای 
حقیقی در نماد ذوب آهن اصفهان باش��د، چرا که بهروز ریخته 
 گران اصفهانی،  ریاس��ت هی��أت مدیره پتروش��یمی اصفهان را 
عهده دار است که در صورت واقعیت داشتن آن ، معلوم نیست این 
ماجرا با معامله بلوکی سهام ذوب آهن اصفهان چه ارتباطی داشته 
و چرا باید این معامله پس از س��ه روز رقابت به یکباره به بهانه رد 
صالحیت خریدار متوقف شود؟ بدین ترتیب پس از سه روز رقابت 

تنگاتنگ برای تصاحب بلوک مدیریت��ی ذوب آهن اصفهان این 
معامله ناکام ماند و این بار سناریوی طرد بخش خصوصی واقعی از 
واگذاری های اصل 44 همچون فوالد خوزستان یا مخابرات ایران 

این بار در نماد »ذوب« رونمایی شد.

دستوری و مصلحتی بودن مصوبه شورای عالی بورس
یک س��رمایه گذار حقوقی هم با انتقاد از تصمیم اخیر مسئوالن 
بازار سرمایه گفت: ابالغ این دستور العمل نشان از دستوری بودن 
و مصلحتی عمل کردن مس��ئوالن دارد، چرا که تاکنون س��ابقه 
نداشت که قبل از ابالغ دستور العملی، فقط اعالم شود  قرار است 
در آینده تغییراتی در فرآیند معامالت عمده انجام شده و همین 
برنامه آینده موجب قطع روال عادی یک رقابت شود. وی تصریح 
کرد: این اقدام مانند این است که دو کشتی گیر در میدان رقابت 
به یکباره با دستور داور برای قطع رقابت مواجه شده و از مسئوالن 
برگزاری مسابقات بش��نوند که فیال )فدراسیون جهانی کشتی( 
تصمیم جدیدی گرفته و قرار است در آینده آن را اعالم کند. این 
س��رمایه گذار حقوقی بورس با بیان این که بازار سرمایه، مکانی 
شفاف و روشن باید باش��د، افزود: واقعیت این است که این اقدام  
با هدف جلوگیری از حضور یکی از رقبا ب��وده  که  از قرار معلوم، 

خواهان جدی حضور در مدیریت ذوب آهن بود. 

عرضه مجدد بلوک های عمده؛ به زودی
 اما امیرهامونی  مدیرعامل فرابورس با اشاره به تصمیم پیشگیرانه 
در جلوگیری از معامالت عمده شرکت هایی چون ذوب آهن به 
دلیل مصوبه هفته گذشته شورای عالی بورس در بررسی صالحیت 
خریداران،گفت: پیگیر عرضه مج��دد بلوک های عمده در آینده 

نزدیک هستیم و سهامداران در این مورد نگران نباشند.
هامونی بر این هم تأکید کرد که این اقدام شورای عالی بورس به 
منظور پیشگیری از پولش��ویی و جرم های متعدد مالی از طریق 
بررسی وضعیت مواردی چون عدم سوء پیشینه متقاضیان خرید 
بلوک ها در دادگاه، نبود احکام مالی برای متقاضیان و نداش��تن 
بدهی به سازمان خصوصی سازی و غیره بود، اما امیدواریم در این 
واگذاری حق به حق دار برس��د البته بدون حاشیه، چرا که ذوب 
آهن اصفهان نقشی کلیدی در منافع ملی و  استانی دارد و همواره 
حاشیه های کوچک و بزرگ زیادی در بخش های مختلف، با آن 
همراه بوده اس��ت. در این رابطه هرچند همه مسائل عنوان شده 
این گروه نمی تواند کامال درست تلقی شود، اما از مسئوالن شورای 
عالی بورس و س��ازمان بورس انتظار م��ی رود، در آینده نزدیک 

بتوانند افکار عمومی بازار سرمایه را در این مورد اقناع کنند.

خريد  53درصدی سهام  ذوب آهن در انتظار دستور سازمان بورس

سرنوشت سهام ذوب آهن اصفهان به کجا رسید؟

فعاالن بازار سرمايه در حالی هفته گذشته شاهد رشد قیمت سهام و شاخص بورس و البته مسائل  گروه 
مرتبط با بازار و نوسان ارز بودند که با اتفاقی نادر در معامالت عمده شرکت ها مواجه شدند. اين اقتصاد

رخداد بی سابقه ناشی از عدم بازگشايی بلوک 53 درصدی ذوب آهن، آن هم در سومین روز 
رقابت دو متقاضی خريد در بازار سوم فرابورس بود که با تعجب،  اعتراض، انتقاد و گاه حمايت فعاالن بازار روبه رو شد.
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ وقت دادرسی
4113 خانم سمیه صدری فرزند علی به نشانی اصفهان دادخواستی به خواسته افراز بطرفیت 
1- حس��ین مستأجران گورتانی 2- احمد مستأجران گورتانی فرزند حسین تقدیم که به این 
شعبه ارجاع و به کالسه 910191 ع/ 14 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجهول المکان اعالم 
نموده است براساس دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و از خوانده 
دعوت می شود که برای روز 91/8/24 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی در دادگاه شعبه 14 
دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. بدیهی است در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 

9525 مرتضایی- مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
4118 چون خانم ریحانه منصوری فرزند حس��ین شکایتی علیه آقای محمدعلیزاده مبنی بر 
ایراد صدمه بدنی غیرعمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910299 ک 107 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/8/24 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت 
در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9528 دفتر شعبه 107 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
4298 چون آقای محمد صالح پور اصفهانکی فرزند خداکرم شکایتی علیه آقای اکبر رزمجو 
فرزن��د عبدالجواد مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
910478 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/8/24 ساعت 9/30 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 9654 

خانی- مدیر دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4301 شماره ابالغیه: 9110100350502274، شماره پرونده: 9109980350500146، شماره 
بایگانی شعبه: 910146، خواهان خدامراد سلیمانی بابادی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
امیرحسین شفاعت و عارف سلیمانی بابادی و محمدرضا فاتحی و محمد معروفی نیستانک 
به خواس��ته ابطال وکالتنامه و دس��تور موقت تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رس��یدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک 
اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9109980350500146 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 

و آن 1391/8/24 و س��اعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
حاضر گردد. م الف/ 9645  ابراهیمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
4528 خانم مژگان زارع فرزند محمد دادخواستی به نشانی اصفهان دادخواستی به خواسته 
مطالبه مهریه بطرفیت خانم فرانک زارع فارسانی فرزند خدارحم تقدیم که به این شعبه ارجاع 
و ب��ه کالس��ه 900937 ع/ 25 ثبت گردیده و آدرس خوانده را مجه��ول المکان اعالم نموده 
اس��ت براساس دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار چاپ و منتش��ر می گردد و از خوانده 
دعوت می ش��ود که برای روز 91/8/24 س��اعت 8/30 جهت رس��یدگی در دادگاه شعبه 25 
دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت 
نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم 
حضور دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غیابًا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 

10082 دفتر شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
4585 اج��رای احکام ش��عبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی به کالس��ه 900370 ج 12 له آقای مهدی س��لیمی و علیه مجموعه 

تفریح��ی گردش��گری ارم به نش��انی اصفهان، اتوبان ذوب آهن، نرس��یده به پل اندیش��ه، 
جنب کوه س��فید مبنی ب��ر مطالبه مبل��غ 64/192/182 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه 
ه��ای اجرایی و مبل��غ 150/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در روز پنج ش��نبه 91/8/4 

از س��اعت 9 تا 10 صب��ح در محل این اجرا اتاق 319 طبقه س��وم دادگس��تری کل واقع 
در خ ش��هید نیکبخت جهت فروش اقالم ذیل که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری جمعًا 
به مبلغ جمع��ًا 42/100/000 ریال ارزیابی گردیده و نظری��ه وی مصون از تعرض طرفین 
واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی 
اصفهان، ابتدای اتوبان ذوب آهن، نرسیده به پل اندیشه، روبروی زندان دستگرد، مجموعه 
تفریح��ی گردش��گری ارم مراجع��ه و از آن بازدید و با تودیع نق��دی 10 درصد قیمت پایه 
در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
لیس��ت اموال موضوع مزایده: 1. چرخ گوشت بزرگ topital مس��تعمل به شماره سریال 
03385570 ب��ه قیمت 22/000/000 ریال، 2. یخچال 6 درب زمرد س��پاهان س��فید و قرمز 
مس��تعمل 10/000/000 ریال، 3. فریزر سه درب بس��تنی مستعمل 5/000/000 ریال، 4. فر 
گرم کن دو درب برنج پزی مس��تعمل 3/000/000 ریال، 5. کولر آبی برفاب 7000 مستعمل 

2/100/000 ریال. م الف/ 10737  مدیر اجرای احکام شعبه 12 حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
4742 شماره: 110/91 ش 39 به موجب رأی شماره 232 تاریخ 91/2/16 حوزه 39 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه اسداله قنواتی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدیه براساس شاخص 
بان��ک مرکزی از تاریخ سررس��ید مورخه 90/7/13 تا زمان وصول در حق خواهان س��ید 
محمدرضا معمارقهفرخی نش��انی محل اقامت: اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران مقابل شیر 
پگاه شرکت خدمات فنی رنا. و همچنین پرداخت نیم عشر حق االجرا گردید. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي ب��راي 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 ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را 
به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4743 کالسه پرونده: 475/91، شماره دادنامه: 167، مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای 
حل اختالف خمینی شهر، خواهان: سید محمدرضا معمار قهفرخی نشانی: اصفهان کیلومتر 
5 ج��اده تهران مقابل ش��یر پگاه، وکیل: زهره دهقانی ناژوان��ی، خوانده: 1- جالل 2- جلیل 
رفیعی فروش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه 24 بشکه روغن سوخته، گردشکار: 
پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست آقای سید محمدرضا 
معمار قهفرخی با وکالت خانم زهره دهقانی ناژوانی به طرفیت آقایان جالل وجلیل رفیعی 

فروش��انی فرزندان محمدصادق دائر بر مطالبه مبلغ بیس��ت و چهار میلیون ریال وجه 24 
بش��که روغن سوخته بانضمام هزینه های دادرس��ی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه با التفات 
به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی و گواهی گواهان و اینکه خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه رسیدگی حاضر نش��ده و الیحه دفاعیه ارسال ننموده اند دعوی خواهان را محمول 
بر صحت تش��خیص داده و با توجه به اینکه وکیل خواهان در الیحه دفاعیه اعالم کرده که 
خوانده ردیف اول مبلغ 15/000/000 ریال از وجه 12 بش��که را پرداخت نموده اس��ت لذا 
به اس��تناد مواد 198، 515، 518، 519 و 520 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مواد 11 و 26 و 
27 قانون ش��ورای حل اختالف خوانده ردی��ف اول را به پرداخت مبلغ ده میلیون و پانصد 
هزار ریال و خوانده ردیف دوم را به پرداخت دوازده میلیون ریال و پرداخت مشترکًا سی 

هزار ریال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی و پرداخت خسارت 
تأخی��ر تأدیه هر کدام به میزان دین خود از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/9/12 لغایت زمان 
اج��رای حکم در حق خواهان محکوم می نماید و در خصوص افزایش بهای خواس��ته نظر 
به اینکه حس��ب بند 4 ماده 62 قانون آئین دادرس��ی مدنی در دعاوی راجع به اموال بهای 
خواس��ته مبلغی است که در دادخواست معین ش��ده لذا حکم به رد مازاد خواسته صادر و 
اع��الم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 
در ش��ورای حل اختالف و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ 
قابل اعتراض در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باش��د. شعبه چهارم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

تحدید حدود اختصاصی
4744 ش��ماره: 9330 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب اطاق و بائره جنب آن بش��ماره 
پالک 1332-فرعی از 141- اصلی واقع در باغس��تان پایین طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی 

نطنز بنام آقای حس��ین خانجانی نیه فرزند حسن در جریان ثبت میباشد و بعلت اشتباه در 
نام و نام خانوادگی مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
1391/8/15 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد لذا بموج��ب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 256 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
 

حصر وراثت
4745 آقای حمیدرضا جوهریان دارای شناس��نامه ش��ماره 5437 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 4120/91 ح/ 10 از این شورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمدعلی جوهریان بشناسنامه 130 در تاریخ 1391/4/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: سه پسر و سه دختر 
به ش��رح ذیل: 1- حمیدرضا جوهریان به ش ش 5437 فرزند متوفی، 2- س��عید جوهریان 
به ش ش 480 فرزند متوفی، 3- اس��داله جوهریان به ش ش 5436 فرزند متوفی، 4- بتول 
جوهری��ان ب��ه ش ش 36655 فرزند متوف��ی، 5- زهرا جوهریان ب��ه ش ش 36654 فرزند 
متوفی، 6- زهره جوهریان به ش ش 1333 فرزند متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 11773 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
4746 ش��ماره: 4250 خانم ش��هربانو قاس��می دولت آبادی فرزند رجب علی باس��تناد دو 
برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مش��هود رسمًا گواهی ش��ده و مدعی است که 
س��ند مالکیت ششدانگ پالک 4741 مجزی ش��ده از 2339 فرعی واقع در زواره 16- اصلی 
دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحه 7 دفتر 27 امالک بنام ش��هربانو 
قاس��می دولت آبادی صادر گردیده و معامله دیگری انجام نش��ده و در اثر اس��باب کشی 
مفقود ش��ده اس��ت، نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نامبرده را نموده، 
طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام 
معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراص خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 
به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف/ 220 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره
 

ابالغ رأی
4747 کالس��ه پرونده: 1471/89، ش��ماره دادنامه: 43، مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مجید شجاعی نش��انی: اصفهان خ مدرس مقابل خ 
مولوی ک محمدی پ 4، خوانده: حس��ن امین نش��انی: مهاباد، میدان حسن زاده، ک زرین، 
ک اول پ 6، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی مجید 
شجاعی به طرفیت حسن امین به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه چک شماره 
350/131172 عه��ده بانک صادرات آذربایجان غربی ش��عبه امیرآب��اد بوکان کد 4452 به 
انضمام مطلق خسارات قانونی - با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه 
رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است 
لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و سی و 
چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید 
89/1/7 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4748 در خصوص پرونده کالسه 1130/91 خواهان بهمن خدامی بروجنی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت 1- علی رضا القاسپور، 2- ورثه کیان زاد حیدر و مرحوم 
نص��رت کی��ان زاد به نام های منیژه پرچم، فرهاد کیان زاد، مهرداد، فتانه، افس��انه که ورثه 
مرحوم حیدر کیان زاد می باش��ند. 3- مریم پرچم، منیژه، مهناز، محبوبه، منصوره، مسعود 

و محمد فرزندان حس��ین و زهرا سپاسی، بدرالملوک سپاسی، غالمعلی محمد فرزندان عزت 
آقا بهجت خانم حقوقی اصفهانی- عفت خانم حقوقی- منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا که 
ورثه مرحوم نصرت کیان زاد می باش��ند تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 91/8/27 ساعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 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 

14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4749 در خصوص پرونده کالس��ه 1132/91 خواهان یحیی حاج اکبری دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند به طرفیت 1- علی رضا القاسپور فرزند محمد، 2- ورثه مرحوم حیدر کیان 
زاد و مرحومه نصرت کیان زاد به نام های منیژه پرچم، فرهاد، مهرداد، فتانه، افسانه کیان 
زاد ورثه حیدر کیان زاد می باشند. و مریم پرچم، منیژه، مهناز، محبوبه، منصوره، مسعود 
و صمد پرچم فرزندان حس��ین و زهرا سپاس��ی، بدرالملوک سپاس��ی، غالمعلی سپاس��ی 
و محمد سپاس��ی فرزندان ع��زت آقا بهجت خان��م حقوقی اصفهانی- عف��ت خانم حقوقی 
اصفهانی- منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا که ورثه مرحومه نصرت کیان زاد می باش��ند 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/8/27 ساعت 9/30 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 رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4750 در خصوص پرونده کالس��ه 1133/91 خواهان آقای حبیب احمدی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال رس��می یک قطعه زمین واقع در خ شیخ طوسی شرقی به طرفیت 1- علی 
رضا القاسپور، 2- ورثه کیان زاد حیدر و مرحوم نصرت کیان زاد به نام های منیژه پرچم، 
فرهاد کیان زاد، مهرداد، فتانه، افس��انه که ورثه مرحوم حیدر کیان زاد می باشند. 3- مریم 
پرچم، منیژه، مهناز، محبوبه، منصوره، مس��عود و محمد فرزندان حس��ین و زهرا سپاسی، 
بدرالملوک سپاس��ی، غالمعلی محمد فرزندان عزت آقا بهجت خانم حقوقی اصفهانی- عفت 
خان��م حقوق��ی - منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا که ورثه مرح��وم نصرت کیان زاد می 
باشند تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/8/27 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4751 در خص��وص پرونده کالس��ه 224/91 خواهان فرهاد پیل رام دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه مبلغ به طرفیت ایمان مؤمنی فرزند امید تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخ 91/9/20 ساعت 8/30 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. در ضمن چنانچه شهود معارفی دارد روز رسیدگی با کارت شناسایی معتبر به شعبه 

معرفی نماید. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
4752 نظ��ر به اینکه آقای پیام احمدی به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت آقای 
حس��ن نیکخواه دهنوی فرزند عباس از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910328 د/ 
32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 32 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 10555 

دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان



180 هزار تن کاغذ 
وارد کشور می شود

بهارستان با عموخوشرنگ 
بهاری می شود

مس��ئول كارگ��روه بررس��ی راه های تأمی��ن كاغذ م��ورد نیاز ناش��ران و 
چاپخانه داران، از نتایج جلسه  اخیر این كارگروه خبر داد و گفت: بر اساس 
توافق ها و ثبت سفارش های صورت گرفته از س��وی برخی واردكنندگان 
كاغذ، تا پایان سال جاری 180 هزار تن كاغذ وارد كشور خواهد شد. داریوش 
رضوانی در این باره اظهار كرد: تأمین و توزیع كاغذ مورد نیاز كشور از  وظایف 
اصلی كارگروه بررسی راه های تأمین كاغذ مورد نیاز ناشران و چاپخانه داران 
به شمار می آید. وی ادامه داد: این كارگروه با توجه به مصوبه هیأت دولت 
مبنی بر حذف تعرفه گمركی كاغذ، از مدت ها قبل با یکی از واردكنندگان 
كاغذ هماهنگی ها و توافق هایی را انجام داد تا بر اساس آن، 10 هزار تن كاغذ 
وارد كشور شود كه این 10 هزار تن كاغذ تا دو هفته دیگر در اختیار فعاالن 

چاپ و نشر قرار می گیرد. 

گروه فرهنگ – دومین جشنواره فرهنگی- هنری كودک و نوجوان بهارستان 
برگزارمی شود. 

این برنامه كه از 13 مهر آغاز شده و تا 20 همین ماه  برپاست، هر شب از ساعت 
18 الی 22 میزبان اهالی بهارستان است.   در این برنامه كه با حضور شخصیت های 
محبوب كودكان برگزار می ش��ود، مجری خوش قریحه و با س��ابقه تلویزیون 
اصفهان محمد صادقی ) عمو خوش��رنگ ( به اجرای برنامه می پردازد. محل 
برگزاری این جشن، خانه كارگر است و كودكان و نوجوانان می توانند هر روز از 
ساعت 9 صبح الی 18 در غرفه كودک و نوجوان كه در كنار این نمایشگاه است 

به تماشای »االغ دل شکسته و روباه دم بریده« بنشینند. 
این برنامه با هدف افزایش روحیه كودكان و نوجوانان، همچنین ارتقای روحیه 

عمومی در شهر بهارستان و به همت شهرداری این شهر انجام می شود. 

موسیقی، منجر به نظم اجتماعی کودکان می شوداجرای زنده یاد نوذری را از دست ندهید

مدیر رادیو مهر از بازپخش »صبح جمعه با شما«ی قدیمی 
با اجرای زنده یادان منوچهر نوذری و فرهنگ مهرپرور از 

این رادیوی فصلی خبر داد.
رضا رضایی مدی��ر رادیو فصلی ك��ه با پایان تابس��تان از 
»تابستانه« به »مهر« تغییر نام پیدا كرد، در گفتگو با مهر 
درباره تازه ترین اتفاقات این رادی��وی تازه كار اظهار كرد: 
مهر در ابتدای راه اس��ت و باید كمی فرصت داشته باشیم 
تا مناسب با فصل، برنامه س��ازی كنیم. برنامه ها در حال 
بررسی است و آثار شاخصی نیز روی آنتن می رود. ضمن 
این كه بیشترین ارتباط با گویندگان قدیمی، خوانندگان 

و هنرمندان سینما در طول تابس��تان در رادیو، در رادیو 
تابس��تانه برقرار شد. وی افزود: »ش��ب بخیر كوچولو«ی 
قدیمی از رادیو مهر بازپخش می شود و همچنین »صبح 
جمعه با ش��ما« با اجرای مرحوم منوچهر نوذری و زنده یاد 
فرهنگ مهرپرور عصر روزهای جمع��ه از رادیو مهر روی 
آنتن می رود. رضایی ادامه داد: همچنین آیتم های مختلفی 
در دستور كارمان اس��ت و در موضوعات مختلف، طراحی 
برنامه كرده ایم. به این ش��کل كه بعداز ظهرها یک شکل 
برنامه س��ازی و صبح ها نوع دیگری را تجربه می كنیم؛ به 
این معنا كه صبح ها فضایی پر شور و نشاط را برای ورود به 
عرصه كار و تالش ایجاد می كنیم و بعداز ظهرها برنامه های 
متنوعی داریم كه به موضوعات خانه و خانواده می پردازد.

مدیر رادیو مهر یادآور ش��د: به این طریق تا زمانی كه آقا 
و خانم خانه در مسیر منزل هس��تند، خستگی از تنشان 
بیرون می آید. به نوعی هدف اصلی ما در رادیو مهر كوتاه 
كردن زمان برای مردم، به خصوص در ش��هر تهران برای 
حضور در ترافیک است. به همین دلیل آیتم های كوتاهی 

تولید شده تا تنوع كارمان بیشتر شود.

سرپرست اركس��تر كودكان پارس گفت: همه آموزشگاه ها از 
نظر محتوای آموزشی از نش��انه های فرهنگی ایران استفاده 
می كنند و همه تالش ما این اس��ت كه كودكان را با فرهنگ 
ایرانی آشنا كنیم. ناصر نظر سرپرست اركستر كودكان پارس در 
پاسخ به این پرسش كه بسیاری از كارشناسان معتقدند شیوه 
موسیقی »ارف« یک شیوه آلمانی است و چرا برای به روز شدن 
آن اقدامی صورت نگرفته است، گفت: من با این نظر مخالف 
هستم، زیرا اقدامات مثبتی در جهت به روز شدن این موسیقی 
انجام شده  و همچنین این شیوه از نظر آموزشی بسیار تغییر 
كرده است. در كشور ما فقط از اسم ارف استفاده می كنند، در 

صورتی كه قطعات تغییر كرده و محتوای آموزشی این شیوه 
كامال به روز شده است.

سرپرست اركستر كودكان پارس در ادامه افزود: ما به احترام 
بنیانگذار این شیوه، از اسم ارف استفاده می كنیم، در صورتی 
كه از نظر محتوای آموزشی از نش��انه های فرهنگی خودمان 
اس��تفاده می كنیم. وی در ادامه تأكید كرد: به طور مثال اسم 
خیلی از آموزشگاه ها ارف است، در صورتی كه آموزش مقدماتی 
به وسیله بازی و نغمه های ایرانی است و اصال روش ما منطبق 
با روشی كه در اتریش تدریس می ش��ود ،نیست. تمام تالش 
ما این اس��ت كه كودكان را با فرهنگ ایرانی آشنا كنیم. ناصر 
نظر در پاسخ به این پرس��ش كه بهترین سن برای یادگیری 
موسیقی چه سنی است،گفت:بهترین س��ن برای یادگیری 
موس��یقی كودک بین سنین سه تا 12 سال اس��ت و ما برای 
آموزش، كودكان را به چهار گروه تقس��یم می كنیم. براساس 
تجربه كاری دراین زمینه، به این نتیجه رسیدیم كه كودكان 
از سه سالگی پذیرای موسیقی هستند، البته ما از كودكان سه 
ساله تس��ت می گیریم، زیرا برخی از آنها مشکالتی دارند كه 

نمی توانند پذیرای دروس آموزشی باشند.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

»یوزپلنگ طالیی«  پیش پای سیف اهلل صمدیان آرام گرفت 
فیلم »پنج داستان كوتاه« به كارگردانی سیف اهلل صمدیان جایزه  »یوزپلنگ طالیی« بهترین فیلم 
كوتاه از دومین جشنواره بین المللی فیلم تاشکند را برد. این فیلم از میان 230 فیلم كوتاه كه به دفتر 

این جشنواره رسیده بود،برنده شد. در این جشنواره، فیلم های بیش از ۴۵ كشور حضور داشتند.

5

»نریمان« به کما رفت
خواننده آلبوم »نریمان 86« كه چند 
س��الي هس��ت ب��ه دلی��ل پخ��ش 
ویدئوهایش از شبکه هاي ماهواره اي 
در داخل كش��ور ممنوع الکار است، 
پس از جراحي س��ختي ك��ه دو روز 
پیش روي سرش به عمل آمد، دیگر 
به ه��وش نیامد و به كم��ا رفت. غده 
چركیني در داخل سر او وجود داش��ت كه سرگیجه هاي شدیدي را 
براي این خواننده به وجود می آورد و او با وجود این كه ریس��ک این 
جراحي براي او ۵0 – ۵0 بود، پذیرفت زیر تیغ جراحان برود كه پس 
از یک عمل هشت ساعته به كما رفته و حال و روز خوبي ندارد.پزشک 
معالج این خواننده هم��ه چیز را در حین جراحي خوب و درس��ت و 
 اصولی توصی��ف و از ب��ه كما رفت��ن نریم��ان اظهار تعج��ب كرده

 است. 

 اصفهان 
پایتخت جشنواره ها مي شود

معاون فرهنگي- اجتماعي شهرداري 
اصفهان گفت: در پی آن هستیم كه 
جش��نواره هاي فرهنگي- هنري در 
اصفهان ماندگار شده و اصفهان پایتخت 
 جش��نواره ه��اي فرهنگ��ي - هنري 

شود.  
حبیب اهلل تحویلپور كه با ایمنا حرف 
می زد، اظهار داش��ت: با توافقات انجام شده، جش��نواره تا پنج سال 
آینده در اصفهان برگزار  می ش��ود و دبیرخان��ه آن نیز در این مدت 
فعال است، چرا كه جایگاه جش��نواره كودک در اصفهان است و این 
چندسالي هم كه در شهرهاي دیگر برگزار شد، فقط به میهماني رفته 
بود و دوباره به خانه خودش بازگش��ت. تحویلپ��ور ارزیابي خود را از 
جشنواره كودک و نوجوان در اصفهان مثبت ارزیابي كرد و گفت: به 
طور حتم برگزاري این جش��نواره در اصفهان تأثیرات مثبتي خواهد 
داشت، این در حالی است كه درصدد هس��تیم سینماي اختصاصي 
ك��ودكان را در اصفه��ان راه ان��دازي كنیم، پس جش��نواره كودک 
نباید مختص به چند روز در س��ال باشد و فیلمس��ازان باید در طول 
 س��ال، در حال س��اخت فیلم براي كودكان بوده و تولی��دات خود را 

افزایش دهند.

سال هاست برای کار کودک 
دنبال تهیه کننده ام!

كارگردان مطرح سینمای كشور گفت: 
متأسفانه آن گونه كه باید در سینمای 
ك��ودک و نوج��وان س��رمایه گذاری 
نمی شود و من با وجود این كه نزدیک 
به دو س��ال پیش فیلمنامه ای برای 
فیلم كودک آم��اده ك��رده ام، هنوز 
تهیه كننده ای برای آن پیدا نکرده ام. 
داریوش مهرجویی درمورد برگزاری این جش��نواره در شهر اصفهان 
گفت: توصیه من به مس��ئوالن برگزاری این جش��نواره، استفاده از 
مجریان مورد عالقه كودكان برای جذب آنها به فیلم های كودک است 
و مس��ئوالن می توانند با دعوت از عموپورنگ و خاله ش��ادونه به این 
جش��نواره، كودكان را به فیلم كودک عالقه مند كنند. وی از عالیق 
فرزندش به تماش��ای فیلم های كودک گفت و بیان داشت: من زیاد 
فیلم كودک ندیده ام، اما دختر پنج ساله ام عالقه بسیاری به اجراهای 

عموپورنگ و خاله شادونه و برنامه های آنها دارد.

پوستر »خانه پوشالی«   منتشر شد
این پوستر عالمت »V« را كه نشانه پیروزی است در حالی نشان می دهد 
كه رد خون روی آن دیده ش��ده و زیر دس��تی كه این عالمت را نش��ان 

می دهد، پرچم واژگون آمریکا دیده می شود.
 سریال »خانه پوش��الی« بازسازی س��ریال كوتاهی به همین نام است. 
كوین اسپیس��ی بازیگر اصلی س��ریال و دیوی��د فینچر كارگ��ردان دو 
قس��مت اول این س��ریال 13 قس��متی اس��ت. جیزم فولی )كارگردان 
»گلن گاری، گلن راس« (و جوئل ش��وماخر )كارگردان »باجه تلفن«( 

از دیگر كارگردان های س��ریال هستند. 
این سریال از اول فوریه 2013 روی آنتن 
می رود، اما اعضای سایت »نت فلیکس« 
می توانند هر 13 قس��مت س��ریال را در 
همان روز تماش��ا كنند. تد س��اراندوس 
یک��ی از مقام��ات ارش��د »نت فلیکس« 
گف��ت: »س��ریال های درام یک س��اعته 
هیجان انگیز و جذاب، بخش��ی از برنامه 
جدید كمپان��ی ما هس��تند.« وی افزود: 
»سریال، بخت باالیی برای محبوب شدن 
 دارد و از هم��کاری با این گ��روه حرفه ای 

خرسندیم.«

اینجا جای غفلت نیست
همه چیز از اینجا شروع می شود. بچه بو می كشد و اطرافش 
را استشمام می كند، می خواهد بشناسد، الگو برداری كند، 
ببیند چگونه لباس بپوشد، چگونه رفتار كند، چگونه حرف 

بزند، چگونه آینده اش را بسازد.
برایش این سؤال مطرح می شود كه استراتژی برتر، صداقت 
اس��ت یا دروغ؟ با كدام بیش��تر پیش می رود؟ ب��ه بلوغ كه 
نزدیک می شود حساسیت باالتر می رود، چرا كه آمال ژرفای 
 بیشتری می یابند و این گونه، شخصیتش ساخته می شود.اگر 
هدف گذاری ما، اصالح نسل است و داشتن نسلی كه ناهنجاری های 
كمتری دارد و غالبا سعی می كند صادقانه ترین راه را انتخاب كند 
تا سریع ترین ترفند را، ناچاریم كه نقاط ضعف نسل كنونی را 
بشناسیم، آن را تعدیل كنیم و تالش و همت نهایی خود را بر 

روی اصالح رفتار اجتماعی نسل بعد قرار دهیم.
اینجاست كه مقوله فرهنگ، پای به عرصه وجود می گذارد و 
می توانیم با تمام وجود، ابعاد آثاری كه برای نسل بی شیله و پیله 
كودكان و نوجوانان ساخته می ش��ود را درک كنیم و نباید 
فراموش كنیم تبیین استراتژی كالن برای فیلم هایی كه قرار 
است برای این نسل اكران شود، یک نیاز غیر قابل تردید است.

البته باید به این موضوع اشاره كرد كه جشنواره فیلم كودک 
 و نوجوان یکی از ابزاره��ای پازل بزرگ فرهنگی اس��ت كه 
می بایست متولیان برای نس��لی كه آینده سازان ایران هستند 
 مورد بهره برداری قرار دهند و به این نتیجه برسند كه اگر به 
ظرفیت های چنین جشنواره ای با دید درست نگریسته شود 
نتایج آن جامعه را متأثر از خود خواهد كرد.خیلی مهم است 
كه هزینه ك��ردن در این بخش را یک س��رمایه گذاری برای 
داش��تن مدیران آینده ایران تلقی كنیم. مطمئنا اگر چنین 
تصوری به رویکرد چنین جشنواره تأثیرگذاری داشته باشیم، 
می توانیم امیدوار باشیم كه در جهت ساخت آینده از زیربنا 
یعنی تفکر نسلی كه هنوز ذهنیت و نوع تفکرش شکل نگرفته 
و غیر قابل تغییر نشده است، ش��روع كرده ایم. ما باید برای 
نسلی كه قرار است این فیلم ها برایش اكران شود، ارزش های 
اخالقی را  به درستی معنا كنیم و البته از این مطمئن باشیم كه 
وقتی او كمی و فقط كمی بزرگ تر شد با دیدن ضد ارزش ها 

در اجتماع، همرنگ جماعت نشود.
آینده ایران به دس��ت همین كودكان و نوجوانانی اس��ت كه 
همچون ما ب��زرگ ترها وقت��ی فیلم ها را تماش��ا می كنند 
صددرصد تمركزشان معطوف حركت بازیگران فیلم می شود 
و خیلی دقیق جریانات را رص��د می كنند. اینجا جای غفلت 
نیست، چرا كه ناظرانش كوتاهی را درک می كنند و آن قدر 

حساس هستند كه آسیب را خیلی زود منعکس كنند.
پس بهتر است درک كنیم برای چه قشری تفکر می سازیم.

سینمای كودک و نوجوان از دیر باز با مشکالت فراوانی رو به رو بوده 
و بخشی از این مشکالت با مسائل اقتصادی و فرهنگی مرتبط است 
كه می تواند با هدفمند شدن حمایت های مالی، نظارتی و مشاوره ای 

بخش دولتی تا حدی مرتفع شود.
مشکل بزرگ تر این گونه سینمایی به موجودیت كلیت سینمای 
كشور، س��اختار مدیریتی و اجرایی آن بازمی گردد و ریشه در باور 
نداشتن لزوم حیات این س��ینما و توجه افراطی به سایر گونه های 
سینمایی و سلطه سلیقه مداری به نفع بازاری سازی و بی انگیزگی 
س��ینماگران كودک و نوجوان دارد. س��ینمای فیل��م كودک، بیش 
 از هرچی��ز، باورپذیری می خواه��د و باورپذیری مه��م ترین ویژگی  
فیلم های كودكان است كه می تواند به خوبی با مخاطب خود ارتباط 
برقرار كند و این باورپذیری باید درزمینه های داستان، كارگردانی 

و بازی ها دیده شود. 
س��ینمای كودک به فیل��م هایی با داس��تان ق��وی، كارگردانی و 
اجرای خوب نیاز دارد و این ها می تواند مؤلفه های مناس��ب برای 
بخش كودک س��ینمای ایران باشد. در عرصه س��ینمای كودک 
و نوجوان، نداشتن فیلمنامه های مناس��ب این نوع سینما و نبود 

فیلمنامه نویس��ان متبحر كه عالوه بر آش��نایی با فنون سینما و 
فیلمنامه نویسی با دنیای كودكان هم آشنا باشند، یک معضل بزرگ 
و اساسی است كه با تشویق، حمایت معنوی و مادی از نویسندگان و 
آثار متعلق به این دو قشر و پشتیبانی از تولید آثار اقتباسی بر اساس 
داشته های پایان ناپذیر ادبیات مردمی، انواع افسانه ها، داستان ها، 
اس��طوره های دینی- اجتماعی ایرانی، تأسیس و گسترش مراكز 
فیلمنامه نویس��ی، دایر كردن كارگاه های مشترک و گروهی برای 
تولید آثار كودک، بخشی از این كاستی ها را می توان جبران كرد.

سینمای كودک ایران در صورتی كه جان بگیرد و فعالیت چشمگیر 
 داشته باش��د قطعا مخاطبان بس��یاری خواهد داش��ت. كودكان 
به تنهایی تماشاگر فیلم كودک نیستند وحضور آنها در كنار والدین 
در سالن س��ینما موجب افزایش فروش فیلم ها می شود، چرا كه 
ك��ودكان ایرانی در انتظار اك��ران فیلم هایی از جنس خودش��ان 
هستند كه در فضای فانتزی روایت شود، اما رسیدن به این هدف، 
نیازمند آن است كه گروهی دغدغه آن را داشته باشند، ولی تعداد 
فیلم های تولید شده در حوزه سینمای كودک و نوجوان نشان دهنده 

مشکالت این سینماست.

 سینمای کودک در شرایط دشواری به حیات خود  ادامه  می 
دهد

این كه فقط در آس��تانه جش��نواره كودک بحث سینمای كودک 
مطرح می شود، مشکلی اس��ت كه باید برطرف ش��ود، سینمای 

كودک نیاز دارد درطول سال، حیات طبیعی خود را داشته باشد. 
ظرفیت های باالی ادبیات داستانی  و قابلیت های آن، كمتر در آثار 
سینمایی نمود یافته و همین، علت جذب ش��دن كودكان ایرانی 
به فیلم های خارجی است كه بی ش��ک باید به عنوان یک آسیب 
جدی با آن برخورد كرد . اگر فیلم خوبی در سینمای كودک ساخته 
ش��ود، حتما مخاطب خود را خواهد داشت و تماشاگران بسیاری 
 شامل كودكان و خانواده هایشان را راهی سالن سینما می كند. این نشان

 می دهد فیلم كودک تا چه حد می تواند برای سینمای ایران سودآور 
باشد. در دوران كودكی ما، فیلم های خوبی ساخته می شد، اما افسوس 
كه كودكان امروز، امکان تماش��ای كارهایی كه آن سال هاتولید 
می شد را ندارند و دیگر فیلم هایی با آن كیفیت برای آنها ساخته 
نمی ش��ود. ادبیات و فرهنگ ما بسیار غنی اس��ت و از سوی دیگر 
سینماگرانی توانا نیز در این حوزه فعالیت می كنند كه می توانند 
سینمای كودک را جانی تازه ببخش��ند. نکته دیگر، نبود شرایط 
مناسب برای نمایش فیلم های كودک ونوجوان است كه به عنوان 
یکی از آسیب  های جدی موجود دراین سینما، فعاالن این عرصه را آزار 
و اذیت می كند.  باید یادمان باشد كه عرصه كودک و نوجوان جدای 
از سینمای كشور نیست، هرچند به طور كلی استقبال قابل توجهی 
از آثار سینمایی نمی ش��ود، اما این موضوع درسینمای كودک و 
 نوجوان بیشتر نمایان بوده و این عرصه را كامال منزوی كرده است.

نگاه تحقیرآمیز به آثار سینمای كودک و نوجوان از آفات این عرصه 
 اس��ت و تولید آثار س��ینمایی در حوزه كودک و نوجوان به دلیل 
بی انگیزه بودن سرمایه گذار خصوصی كه انتظار بازگشت سرمایه 

خود را دارد، روز به روز تحلیل می رود.
برای تولید اثری كه با استقبال كودكان و نوجوانان در كنار خانواده هایشان 
روبه رو ش��ود، باید یک تقس��یم بندی كلی درنظ��ر گرفت كه در 
چنین س��اختاری، فیلم باید بتواند كودک را روی صندلی بنشاند 
و نظر اعضای خانواده را نیز جلب كند تا خط كش��ی های مربوط 
 به س��اخت آثار برای كودكان یا درب��اره ك��ودكان را از بین ببرد.

در پایان  باید این نکته را متذكر شد كه جشنواره ها تنها ویترین و 
گذرگاهی هستند كه در قالب آنها هم مردم و كودكان و نوجوانان با 
آثار جهان آشنا می شوند و هم جنبه های كیفی آثار سینمای ایران 
ارتقا می یابد، ولی فقط در یک زمان خاص، نه بیشتر كه متأسفانه 

همه آن را فراموش كرده ایم.

مهم ترین اتفاق سینمایی اصفهان 

به افتخار این ژانر مهجور بایستید 

جمال  بیست وششمین جش�نواره بین المللی فیلم های کودک ونوجوان از امروز تا 21 مهرماه کار 
خود را با شعارکودک با نشاط، نوجوان آگاه وخانواده پایدار در اصفهان آغاز می کند، به همین نوروزباقری

دلیل نگاهی داریم به این سینما ومشکالت و خصوصیات خاص این کودک.
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 اختتامیه جشنواره عکس لبخند 
و انشای بهترین بابای دنیا

بیست و ششمین دوره جشنواره بین المللی کودک ونوجوان به روایت تصویر 
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 حضور داوران کودک و نوجوان آزمون گزینش خبرنگاران نوجوان
در استودیو برنامه کودک

کالس های آموزشی داوران کودک و نوجوان



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

کربکندی میهمان برنامه نود
کربکندی از کار برکنار ش��ده اس��ت و درب��اره برکن��اری اش فعاًل 
 تصمیم به سکوت گرفته است.  گفته می ش��ود وی قصد دارد همه

 صحبت های خود را امش��ب در برنامه نود بیان کند و به نوعی افکار 
عمومی را در جریان دالیل برکن��اری خود قرار دهد. به هر حال باید 
امش��ب ش��اهد صحبت های س��رمربی ذوب آهن بود، سرمربی که 
معموالً وقتی عصبانی می ش��ود صحبت هایش ب��ه اندازه کافی تند 

و پرسوژه است. 

هندبال سپاهان در صدر 
در پایان هفته اول لیگ برتر هندبال باش��گاه های کش��ور س��پاهان 
به لط��ف برت��ری پ��رگل برابر ش��هرداری قزوی��ن در ص��در جدول 
رقابت ه��ا ایس��تاد.  هفت��ه اول لی��گ برتر هندب��ال باش��گاه های 
کش��ور روزهای جمعه و ش��نبه پیگیری ش��د. در هفت��ه اول رقابت 
ها س��پاهان با برتری پ��رگل ۳۴ ب��ر ۱۳ کار خ��ود را در فصل جدید 
آغاز ک��رد ت��ا در پای��ان هفت��ه اول ص��در ج��دول رقابت ه��ا را در 
اختیار بگی��رد. س��پاهان، ثامن الحجج مش��هد و م��س کرمان تیم 
های پی��روز هفته اول ه��م اکنون ۲ امتیازی هس��تند اما س��پاهان 
 با تفاض��ل گل ۲۱+ در صدر جدول رقاب��ت ها قرار دارد. ش��اگردان

 علیرضا حبیبی در ثامن مشهد با تفاضل گل ۷+ رده دوم را در اختیار 
دارند و شهرداری زرند کرمان با ۲ امتیاز و تفاضل گل ۶+ رده سوم را 
در اختیار دارد. در جدول رقابت ها ثامن الحجج سبزوار و مس کرمان 

با تفاضل گل ۴+ و ۱+ رده های بعد را در اختیار دارند. 

 اصفهان 
گزینه میزبانی جام جهانی کشتی

اصفهان ب��ه عنوان یکی از گزین��ه های میزبانی جام جهانی کش��تی 
انتخاب شد. میزبانی جام جهانی کشتی در سال ۲۰۱۳ چندی پیش 
با موافقت فیال به ایران واگذار شد و فدراسیون کشتی درصدد انتخاب 
 بهترین گزینه ب��رای میزبانی این رقابت هاس��ت. اصفه��ان و تهران

 استان  هایی هستند که برای برگزاری مسابقه  های جام جهانی کشتی 
در نظر گرفته شده و در جلسه  ای که اواخر هفته  آینده یا اواسط هفته 
بعد از آن برگزار می شود، تصمیم نهایی در مورد انتخاب محل برگزاری 
مسابقات گرفته خواهد شد. پیش از این رقابت های کشتی بین المللی 

جام جهان پهلوان تختی نیز در اصفهان برگزار شده بود. 

 پرونده های کمیته انضباطی
 مکانیزه می شوند

اس��ماعیل حس��ن زاده رئیس کمیته انضباطی درخصوص نشس��ت 
روسای کمیته انظباطی استانهای سراسر کشور گفت: در این نشست 
که در خصوص ساختار و تشکیالت منسجم کمیته انضباطی استان ها 
و شهرستان ها،طرح مکانیزه کردن پرونده های کمیته های انضباطی 
با انجام بهترین شکل ممکن، تقویت نظارت انضباطی و حضور ناظرین 
در لیگ های دسته یک ، دو و سوم و تعیین بانک اطالعاتی به بحث و 

تبادل نظر پرداختیم. 

دخالت دولت مشهود است
فدراسیون جهانی قایقرانی در نامه ای اعالم کرده دولت تحت عنوان سازمان 
تربیت بدنی در اسا س نامه فدراس��یون ها دخالت کرده است. فدراسیون 
جهانی بادبانی طی نامه ای فدراس��یون قایقرانی ایران را یک گام دیگر به 
تعلیق نزدیک کرد.  در این نامه که خطاب ب��ه محمد علی آبادی، رییس 
کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران نوشته شده، اساسنامه ارسالی 

ایران به کمیته بین المللی المپیک را زیر سوال برده است. 

 ذوالفقار نسب خبر مذاکره
 با ذوب آهن را تکذیب کرد

سرمربي اسبق تیم فوتبال ذوب آهن خبر مذاکره اش را براي پذیرفتن 
هدایت این تیم تکذیب کرد. بیژن ذوالفقارنسب با رد شایعه مذاکره اش با 
باشگاه ذوب آهن گفت: من با این باشگاه اصفهاني هیچ مذاکره اي انجام 
نداده ام و حتي آن طور که گفته شده به اصفهان سفر نکرده ام. من فعال 

قصد بازگشت به میادین فوتبال را ندارم.

تقدیر از بنگر و جریمه 70میلیون 
ریالی برای سپاهان 

در دیدار دو تیم س��پاهان و پرس��پولیس از هفته نهم لیگ برتر که دوم 
مهرماه در اصفهان برگزار شد، تماشاگران تیم سپاهان در طول مسابقه 
مرتکب فحاشی به محسن بنگر بازیکن تیم پرس��پولیس شدند که این 
بازیکن در مقابل این تخلفات هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداد. 
کمیته انضباطی به استناد مقررات منطبق با بند ۴ ماده ۲۲ آئین نامه تیم 
مورد عالقه تماشاگران یعنی تیم سپاهان را به ۷۰ میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم کرد. همچنی��ن این کمیته از خویش��تن داری و صبوری 
محسن بنگر که مورد فحاشی تماشاگران تیم سپاهان قرار گرفت و هیچ 

عکس العملی از خود نشان نداد تقدیر و قدردانی کرد. 

باشگاه باید حوصله به خرج می داد
رجب زاده/ بازیکن تیم ذو ب آهن

از دید حرفه اي فوتبال هر باشگاهي حق دارد هر وقت که دلش خواست 
مربي اش را تغییر دهد اما به نظر من این تغییرات باید زماني انجام شود که 
حرف و حدیثي درباره آن به وجود نیاید و مردم را متقاعد کند. مسئوالن 
باشگاه مي توانستند کمي حوصله به خرج بدهند ولي در هر صورت هیأت 
مدیره حق دارد مربي اش را تعویض کند. خیلي ها به خاطر کربکندي به 
ذوب آمدند و برخي دیگر هم به خاطر او در تیم ماندند. شاید اگر 5 هفته 
اول این اتفاق مي افتاد کسي تعجب نمي کرد ولي درست بعد از دو هفته 
که ما ۴ امتیاز گرفتیم و نخستین تساوي 
خارج از خانه را به دست آوردیم مسووالن 
باشگاه تشخیص دادند که دیگر کربکندي 
نباشد. حاال هم هرچقدر که ناراحت باشیم 
قرارداد داریم و به باشگاه متعهد هستیم 
باید بایستیم و براي موفقیت ذوب تالش 

کنیم.

نویدکیا به این دالیل به کی روش نه گفت

 توان تمرین فشرده را ندارم 
طرح ن��ام محرم نوی��د کیا ب��رای کمک به تی��م ملی در 
روزهایی که بخش عمده ای از انتقاد کارشناسان به خط 
هافبک تیم ملی اس��ت. خطی که طراحانش نمی توانند 
مهاجمان را صاحب شانس گلزنی کنند. مدت هاست که 
تیم ملی با مصدومیت مجتبی جباری ، برای فورواردهای 
تیم ، توپ سازی نمی کند و خبری از پاس های توی عمق 
نیست تا مهاجمان را صاحب ش��انس گلزنی کند. چیزی 
که سبب می ش��ود تا ناگزیر رو به بازی بلند بیاوریم و این 
شیوه بازی نتیجه اش چیزی نیس��ت غیر از انتقادات بی 
شمار از تیم ملی و کسب نتایج نه چندان دلچسب از سوی 
بازیکنان تیم ملی.  در این شرایط پیشنهاد قلعه نویی برای 
دعوت از هافبکی که خودش با تیم ملی خداحافظی کرده 
اما اس��تاد پاس های تو در و فضا س��ازی برای مهاجمان 
است و از بازی برابر کره ، خاطرات خوبی دارد آیا می تواند 
کمکی برای تیم ملی باش��د؟ محرم یکسال قبل از سوی 
کی روش به تیم ملی دعوت ش��د. دعوت از او پس از سال 
ها ، اتفاقی خوشایند می توانست باشد اما محرم بالفاصله 
از س��رمربی تیم ملی عذر خواس��ت. اگرچه در این مدت 
بارها کادرفنی تیم ملی بازی های سپاهان را دیده اند اما 
هیچ گاه به رغم بازی های درخشان محرم ، او را در قواره 
بازیکنی که می تواند برای تیم ملی مفید باش��د به او نگاه 
نکرده اند. حتی چند باری در جلس��ات رسمی کادرفنی ، 
نام محرم مطرح ش��ده ولی هر بار ی��ادآوری جمله ای که 
ش��خص نویدکیا به کارلوس گفته بود س��بب می شود تا 
پرونده محرم خیلی زود بس��ته شود. محرم اما چرا به تیم 
ملی نمی آید؟ او که س��ال های ابتدای��ی دهه 8۰ در یک 
بازی ملی به شدت آس��یب دید ، از آن زمان به بعد بارها 
جراحی شده و هربار آسیب دیدگی برایش از سر رسیده  

برای تیمش موفق بوده است.
 محرم درباره دالیلش برای نیامدن به تیم ملی گفت:»من 
ش��رایطم با بازیکنان دیگر ف��رق دارد. بدن��م دیگر توان 
تمرینات هر روزه را ندارد. هر وقت سرمربی سپاهان عوض 
می شود ، با مربی های تیم هم می نشینم و حرف می زنم. 
نمی توانم هر روز تمرین کنم. خیلی از روزها تمرینات من 
اختصاصی است و باید کمتر به پایم فشار بیاورم. باید انرژی 
ام را ذخیره کنم. آن وقت در چنین ش��رایطی چطور می 
توانم انتظار داشته باش��م مربی تیم ملی مرا دعوت کند و 
بخواهم در تمرین تیم ملی که بهترین های ایران هستند ، 
با چند جلسه تمرین نصف و نیمه بازی کنم؟ برای همین 

هم بود که از تیم ملی خداحافظی کردم.«

خبر ویژه
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کاظمی گزینه اصلی هدایت تیم فوتبال ذوب آهن

فرهاد کاظمی که اصلی ترین گزینه هدایت تیم فوتبال ذوب آهن است، به اصفهان آمده تا مذاکرات 
نهایی را با مسئوالن این باشگاه انجام دهد. آنها  از س��ازمان لیگ و فدراسیون خواسته اند به صورت 

کتبی به باشگاه اعالم کنند هیچ مانعشی برای حضور  او  در این تیم وجود ندارد.

به نظر می رسد که در این ماجرا اختالفات اعضای هیأت مدیره 
در حمایت از کربکندی و یا برکناری او باعث شده که هیچ چیز 
به طور قطعی مشخص نباش��د و حتی شانس بازگشت مجدد 
کربکندی هم وجود دارد، ولی اختالف اصلی در بحث استعفا یا 
اخراج سرمربی ذوب آهن است که بدون شک اختالف زیادی 
در بحث پرداخت های مالی با یکدیگ��ر دارد و همان طور که 
کربکندی س��عی می کند با حکم اخراج از ذوبی ها جدا شود 
از طرف دیگر هیأت مدیره ذوب آهن ه��م تالش می کند تا با 
استعفای زورکی کربکندی الاقل درمورد مبلغ پرداختی به او 
صرفه جویی کرده باشد و همین مسئله باعث شده تا حتی خود 
کربکندی هم به صورت قطعی و رسمی اظهار نظری درمورد 
جدا شدن از ذوب آهن نکرده باشد تا شاید همچنان روزنه ای 

از امید برای بازگشت به نیمکت تیمش را باز نگه دارد.
 البته برنامه نود امشب هم می تواند گره این مسئله را باز کند 
و همان طور که در خبرها هم شنیده شده شاید کربکندی در 

برنامه امشب حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد.
 اما در بحث س��رمربی جدید برای هدایت ذوب��ی ها با وجود 
این که نام های بس��یاری برای حضور در اصفهان مطرح شده به 
نظر می رس��د که از بین فرهاد کاظمی و بیژن ذوالفقار نسب 
یک نفر هدایت ذوب آهن را بر عهده گیرد هرچند که نفر دوم 

مذاکراتش با ذوبی ها را تکذیب کرده است.
فرهاد کاظمی با وج��ود این که در دوره دوم لیگ با س��پاهان 
قهرمان ش��د ولی در بازگش��ت مجددش به اصفهان در لیگ 
هشتم و جانشینی شبانه اش با حسین چرخابی که با سپاهان 
به اردوی امارات رفته بود خاطره خوشی برای سپاهانی ها به 
همراه نداشته، ولی یادمان نرفته که آن تیم، دستپخت انگین 
فیرات بود و خیلی نمی ت��وان به کاظمی ای��راد وارد کرد، به 
هرحال کاظمی به خاطر اختالفاتش با مسئوالن ستاد  منشور 
اخالقی مدتی را هم به لیس��ت  »ف- ک« های مش��هور لیگ 
وارد ش��د تا اجازه س��رمربیگری در لیگ برتر فوتبال ایران را 

نداشته باش��د و حضور او در پیکان باعث شد تا خودروسازان 
دوباره به لیگ برتر برس��ند، ولی کاظمی آن قدر بدشانس بود 
که حتی مدیران پیکان هم او را دور زدند و با عبداهلل ویس��ی 
به توافق رس��یدند. کاظمی در حالی به عن��وان گزینه اصلی 
هدایت تیم ذوب آهن مطرح است که گفته می شود مشکلش 
با ستاد منشور اخالقی حل ش��ده و او می تواند دوباره به لیگ 
برتر بازگردد. اس��تعالم ذوبی ها از فدراس��یون فوتبال در این 
زمینه انجام شده تا وضعیت کاظمی برای حضور در ذوب آهن 
مشخص شود و باید منتظر بود و دید که آیا ابرقویی نژاد به خاطر 
رفاقتش می تواند مجوز حضور کاظمی را در اصفهان بگیرد یا 
نه. کاظمی به خاطر شناختی که از شرایط فوتبال اصفهان دارد 
شاید گزینه ای مناسب برای جانش��ینی کربکندی باشد ولی 
مدیران ذوب آهن باید از همین امروز با او اتمام حجت کنند که 
قرار نباشد در طول فصل با شنیدن جمله کلیشه ای »این تیم 
را من نبستم« شاهد ناکامی مجدد ذوبی ها باشیم، چون هدف 
از این تغییرات بهبود شرایط ذوب آهن بوده و اگر قرار باشد که 
در همچنان بر روی همان پاشنه قبلی بچرخد دیگر احتیاجی 

به این همه هزینه نیست.
 اما نف��ر دوم یعن��ی ذوالفقار نس��ب هم در لی��گ هفتم ناجی 
ذوب آهن شد و تیم جوان ش��ده جورجویچ را از سقوط نجات 
داد  و در حالی تبدیل به گزینه ذوبی ها شده که در طی سالهای 
گذشته در تیمی مربیگری نکرده و بیشتر به عنوان کارشناس 
راهی برنامه های تلویزیونی شده است اما به هر حال خاطرات 
خوب هواداران ذوب آن از ذوالفقارنس��ب و تبح��ر او در انجام 
سیستم دفاعی شاید به کار ذوب آهن بیاید تا القل مشکالت 
خط دفاعی این تیم حل ش��ود ولی با توجه ب��ه اینکه خودش 
مذاکراتش با ذوب آهن را تکذیب کرده باید نام او را از لیس��ت 
 گزینه های ذوب آهن خ��ارج کرد. البته به غی��ر از این دو نفر

 نام های دیگری مثل افش��ین پیروانی هم برای نیمکت ذوب 
اهن مطرح شده اند که کمی دور از ذهن به نظر می رسد ولی 
ش��رایط بومی گرایی ذوب آهن را هم نباید فراموش کرد و به 
همین خاطر است که حتی یک گزینه بومی هم به غیر از این 
سه نفر می تواند جای کربکندی را بر روی نیمکت ذوب آهن 
بگیرد. ولی هر چه که هست این روزها فرصتی برای سوزاندن 
باقی نمان��ده و تیم ذوب آهن تا همین ام��روز هم یک هفته از 
تعطیالت لیگ را از دست داده است و بهتر است که مدیران این 
باشگاه هرچه سریعتر تکلیف سرمربی تیمشان در ادامه لیگ 

دوازدهم را مشخص کنند.

جانشین کربکندی کیست؟

ذوب آهن فرصت سوزی نکند

داستان انتخاب سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن در حال تبدیل شدن به ماجرای پیچیده ای  مسعود 
است که شاید با کورتر شدن گره آن در طی روزهای آینده، شرایط این تیم بحرانی تر از قبل افشاری

هم شود. هیأت مدیره ذوب آهن در حالی رسول کربکندی را از کار برکنار کرد که نتایج ذوب آهن 
 در ط�ول دوهفت�ه گذش�ته لی�گ قاب�ل قب�ول ب�ود و ب�ه همی�ن خاط�ر انتش�ار خب�ر اخ�راج آق�ا رس�ول ب�ا

 انتقادات زیادی روبه رو شد.
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 سنترمهرام 
به ماهان آمد

من خوش پوش ترین 
مجری ام

نیکولوز اسکیتیش��ویلی بازیکن دو مترو ۱۲ س��انتی متری گرجستانی 
االصل به تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان پیوست. این باشگاه به منظور 
حضور پرقدرت در لیگ برتر بسکتبال کشور و به منظور تقویت پست پنج 

نیکولوز ۲9 ساله را با عقد قراردادی یک ساله به خدمت گرفت. 
نیکولز  بازیک��ن فصل قبل تی��م مهرام تهران س��ابقه س��ال ها بازی در 
لیگ NBA آمریکا و تیم های بانکا ترس��اس ایتالیا، الگون آرو اسپانیا و 
پانجونیوس یونان را در کارنامه خود دارد  که با عقد قراردادی یک س��اله 

به تیم ماهان پیوست. 
وی بازیکن تیم ملی جوانان زیر ۱۷ سال گرجستان در سال ۱999 بوده 

که قهرمانی اروپا را نیز با این تیم کسب کرده است. 

عادل فردوسی پور برخی شایعات درباره خودش را تکذیب می کند. گفته 
می شود او در خارج از محل کار، آدم بد پوشی است. 

عادل این موضوع را شدیدا تکذیب می کند و می گوید: »بد لباس بودن را 
اصال قبول ندارم. اتفاقا یکی از مجالت من را به عنوان خوش پوش ترین 
مجری انتخاب کرده بود.« او درباره شایعه پنالتی خراب کردنش هم می 
گوید: »من با این مورد هم مخالفم چرا که اخیراً از  9۷ پنالتی ای که  زدم، 
9۳ تا از آنها گل شده است!« درباره فردوس��ی پور گفته می شود بدجور 
معتاد کار با اینترنت است و حتی با گوشی موبایلش نیز مدام در اینترنت 
چرخ می زند. عادل اما می گوید: »این را هم تکذیب می کنم. اصال گوشی 

همراه من اینترنت ندارد.«

همه چیز در کنترل چلسی است
دی متئو، س��رمربی چلس��ی پس از پیروزی برابر نورویچ و حفظ 
صدرنش��ینی تاکید کرد  همه چیز در کنترل چلسی است و ما به 
هوشیاری کامل به مصاف حریفان می رویم.ما برای این فصل برنامه 

جدیدی داریم و هیچ تیمی را یارای مقاومت برابر چلسی را ندارد .

تعصب جرارد به لیورپول
کاپیتان تیم لیورپول گفته تا پایان دوران بازیگری 
خود در آنفیل��د می ماند. اس��تیون جراردپیش از 
این در سال ۲۰۰۴ هم فرصت حضور در چلسی را 

نادیده گرفته و در لیورپول ماند.

اشلی کول تنبیه می شود!
اتحادیه فوتبال انگلس��تان "اش��لی ک��ول" را به دلیل 
اهانت هایی که روی صفحه توییتر خود قرار داده تنبیه 
خواهد کرد. کول پس از اینکه مسئوالن اتحادیه را "یک 
مشت..." خطاب کرد، بابت این کار خود  عذرخواهی کرد. 

ما حیف که  »آی پد« نداشتیم

مربی تیم فوتب��ال صبای قم گفت: زمان ما آی پد نبود تا به تماش��اگران 
بدهیم. محمود فکری در مورد حض��ورش در تیم صبای قم، گفت: من و 
مرفاوی در تیم مس کرمان هم با یکدیگر همکار بودیم و اکنون هم این 
همکاری ادامه پیدا کرده و مشکلی وجود ندارد.وی در مورد اینکه جواد 
نکونام گفته هرکسی در ورزشگا ه ها تشویق می شود پول یا آی پد می دهد، 
گفت: این حرف نکونام را نه کامال تایید می کنم و نه کامال  تکذیب، برخی 
هستند که بیشتر از آنچه استحقاقش را دارند تشویق می شوند و برخی 
دیگر اما به دلیل عملکرد خوب و تاثیرگذار شان تشویق می شوند و هواداران 
آنها را واقعا دوست دارند. البته زمان ما آی پد نبود که بدهیم تا تشویق مان 
کنند و من هم هرگز چنین کاری  نکردم بلکه زمان ما آتاری بود. اکنون 

دیگر بازی بچه ها تغییر کرده است.  

کسی را جایگزین بنا نمی کنم

مدیر تیم های ملی کشتي با حمایت از محمد بنا مي گوید در تیم ملي 
کشتي فرنگي کسي را جایگزین بنا نمي کند. خادم همچنین معتقد 
است هیچ تعادلي بین انتظارات و توقعات از محمد بنا، با منابع و شرایط 
موجود، وجود ندارد. رسول خادم با بیان این مطلب افزود: محمد بنا با 
تمام وجود مي خواهد در کشتي فرنگي باشد و بدون هیچ چشمداشتي 
به این رشته خدمت کند اما اکنون هیچ تعادلي بین انتظارات و توقعاتي 
که از وي دارند، با منابع و شرایط موجود، وجود ندارد. این که بنا در هر 
شرایطي حاضر به ادامه فعالیت در جایگاه فني پیشین خود نیست را 
باید به پاي مسئولیت پذیري و تعهد او نسبت به کشتي فرنگي گذاشت 
و متأسف خواهم شد که برخي بخواهند این موضوع را به گونه اي دیگر 

جلوه دهند. 

قاسم عمل زیبایی انجام نداده است

قاسم حدادی فر به دلیل مصدومیت گونه و حفره چشم نزدیک به یک ماه 
و نیم ازمیادین فوتبال دور شد.

قاسم که در بازی با داماش به دلیل برخورد با بازیکن تیم داماش از ناحیه 
گونه و حفره چشم با شکستگی مواجه شده بود،  روز شنبه جراحی کرد  و 
روز گذشته از بیمارستان مرخص شد.  هافبک سبزپوشان اصفهانی فعاًل 
نمی تواند در تمرینات تیمش شرکت کند و طبق گفته پزشکان ذوب آهن 
حدود یک ماه و نیم از میادین فوتبال دور ش��د.  ش��ریفیان پور، پزشک 
ذوب آهن در مورد عمل جراحی این بازیکن هم ادامه داد: اینکه می گویند 
عمل جراحی او عمل زیبایی بوده اصال صحت ندارد و با توجه به شکستگی 
گونه، ما مجبور بودیم او را عمل کنیم و بواسطه این جراحی مدت طوالنی 

را ازمیادین دور خواهد ماند.

دوری یکماه و نیم حدادی فر از میادینرسول خادم:محمود فکری: 
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یادداشت

تسریع تحقق اقتصاد مقاومتی 
با استفاده ازنظرکارشناسان اقتصادی 
نماینده مردم شهرستان لردگان در مجلس شورای اسالمی گفت: 
تحقق اقتصاد مقاومتی با اس��تفاده از نظر کارشناس��ان اقتصادی 

تسریع می شود.
مجید جلیل س��رقلعه بیان داش��ت: امروز نیاز ب��ه تحقق اقتصاد 
مقاومتی بیش ازپیش احس��اس می شود و مردم و مسئوالن باید 
ای��ن مهم را س��رلوحه کارهای خود قرار دهند تا حل مش��کالت 

کشور تسهیل شود.
وی با بیان این که تأثیر تحریم ها بر اقتصاد کش��ور زیاد نبوده است، 
افزود: دولت وظیفه دارد که با ابتکار عمل، این مسئله را مدیریت کند، 
همچنین مردم و مجلس نیز در برطرف کردن مشکالت اقتصادی در 

کنار دولت قرار دارند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی ایران با بیان این که 
اقتصاد کش��ور تک محصولی و متکی به نفت اس��ت، گفت: اقتصاد 
ایران برای نیل به تولیدات غیر نفتی نیاز به اس��تراتژی مش��خص و 

قابل اجرا دارد .
 جلی��ل ادام��ه داد: بدون ش��ک فاصل��ه گرفت��ن از اقتص��اد نفتی

  نیازمند زم��ان و برنام��ه ریزی دقیق اس��ت و این انتظ��ار از دولت 
 وجود دارد ک��ه برنامه ریزی های توس��عه اقتصادی را ب��ه گونه ای 
تدوین و اجرا کن��د که میزان اتکای آن به درآمدهای نفتی کاس��ته 

شود.

 313خانوار 
زیرپوشش طرح فالح 

مدیرکمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان بروجن گفت: 
313 خانوار جامعه هدف زیرپوشش این نهاد طی سال جاری 

درطرح فالح شرکت کردند.
علی یار کیانی با بیان این که این طرح با حضوردومشاوربرای 
مددجویان اجرا ش��د، اف��زود: انواع اق��الم و کتب فرهنگی، 
مذهب��ی و آموزش��ی بی��ن خانواره��ا در این ط��رح توزیع 
ش��د. وی اف��زود: در این نشس��ت ه��ا مس��ائلی در زمینه 
حج��اب، ظهور ام��ام زم��ان )ع��ج(، مس��ائل اعتق��ادی، 
احکام، ایمان و عمل صالح به ش��رکت کنن��دگان آموزش 
داده ش��د. مدیرکمیته امداد ام��ام خمین��ی )ره( بروجن، 
 اه��داف ای��ن ط��رح را تقوی��ت بصی��رت و آگاه��ی دینی 
ب��ه خص��وص در میان نس��ل ج��وان، آم��وزش اح��کام و 
مس��ائل ش��رعی، بسترس��ازی فرهنگ��ی مناس��ب جهت 
 حف��ظ و نگه��داری خانواده ه��ا ازآس��یب های اجتماعی و 
آگاهی  بخشی به مخاطبان طرح نسبت به انحرافات اجتماعی 
در جامعه برش��مرد.یارکیانی، هزینه برگزاری نشست های 
طرح فالح ب��رای مددجویان این نهاد در شهرس��تان را 52 
میلیون ریال عنوان کرد. وی باتشریح برنامه های فرهنگی 
ویژه دانش آموزان و دانش��جویان زیرپوش��ش کمیته امداد 
تصریح کرد: تابس��تان امس��ال 890 نفر از دانش آموزان و 
دانشجویان مددجوی این نهاد در کانون شهید بهشتی وابسته 

به کمیته امدادبروجن در طرح اوقات فراغت شرکت کردند.

افزایش دوبرابري 
توليدات کارخانه ورق خودرو 

مدیرعامل کارخانه ورق خودرو چهارمحال و بختیاري گفت: 
تولیدات بزرگ ترین کارخانه ورق خ��ودروي خاورمیانه در 
استان، امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از 

دو برابر افزایش یافته است.
حمیدی افزود: 77هزار و 138 تن ورق مورد نیاز صنایع تولید 
لوازم خانگي، امسال در این کارخانه تولید شده که چهار هزار و 
850 تن از این مقدار به کشورهاي عراق، پاکستان، افغانستان و 
عمان صادر شده است. وی تصریح کرد: این خط تولید به دست 
مهندسان ایراني طراحي و با تالش شبانه روزي متخصصان 
جوان شرکت ساخته شده است. به گفته مدیرعامل کارخانه 
ورق خودرو چهارمحال و بختیاري، این ورق از نظر مشخصه هاي 
کیفي و قابلیت رنگ پذیري در سطح ورق هاي خارجي باکیفیت 
باال ومطابق با شرکت سي ام آي فرانسه  مخصوص خودرو است.

خبر ویژه

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 حسین گنجی 

جشنواره منطقه ای »فیلم کوتاه بام ایران« با گستردگی آثار و تنوع 
موضوع می تواند مرجع فعالیت های فرهنگی شود و به همین دلیل 
نمایش فیلم های منتخب جش��نواره  »فیلم کوت��اه بام ایران« پس 
از دریافت مجوز نمایش در شهرس��تان ها در راس��تای موضوعات 
جشنواره انجام می گیرد. 305 اثربا موضوعات »نماز ونیایش«،»ایثار 
و شهادت«،» رفتارهای س��رزمین من«،»تولید ملی ،حمایت از کار 
و سرمایه ایرانی« و» آزاد « در دوبخش مستند و داستانی از استان های 
مناطق زاگرس نشین دریافت شده است که پس از بخش»آزاد«، فیلمسازان 
ب��ه موضوع��ات »رفتارهای 
س��رزمین م��ن« و»ایثار و 
ش��هادت« پرداخت��ه اند و 
پ��س از بازبینی اولی��ه، آثار 
منتخب در نمایش عمومی 
توسط داوران شناحته شده 
س��ینمای کوت��اه انتخ��اب 

خواهند شد.

 خروجی جشنواره »فيلم کوتاه
 بام ایران«  قابل اعتناست

یادداشت

کوتاه از استان

چهره روز
خانه ترانه حوزه هنری در شهرکرد افتتاح شد

احمد رحیم خانی مسئول واحد ادبیات حوزه هنری گفت : خانه ترانه حوزه هنری به همت 
واحد ادبیات و در کنار خانه طنز فعالیت خود را  پنج شنبه در خانه هنرمندان حوزه هنری 

آغاز کرد. این خانه، پذیرای شاعران جوان ترانه سراي استان می باشد.
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 دیروز شرکت آبفای چهارمحال و بختیاری 
گروه 
میزبان نشس��ت ش��ورای معاونین بود؛ شهرستان 

ش��ورایی جهت ه��م اندیش��ی و تبادل 
افکارمدیران و معاونین این اداره تا با خرد جمعی بتوانند در مسیر 
پیشبرد اهداف کالن مجموعه گام برداشته و تهدیدات موجود را در 
زمینه مهم آب و بودجه حل و فصل کنن��د. آنچه در ادامه می آید 
بخش هایی اس��ت از ای��ن نشس��ت. مدیرعامل ش��رکت آبفای 
چهارمحال و بختیاری گفت: میزان مطالبات عقب افتاده این شرکت 

از مشترکین دولتی و غیردولتی افزون بر 10 میلیارد ریال است.
اصغر یزدانی که در نشس��ت ش��ورای معاونین این شرکت، اظهار 
داشت: طرح های در دس��ت اجرای این شرکت باید در موعد مقرر 
به پایان برسد و مورد بهره برداری قرار بگیرد تا نوسانات قیمت های 
مصالح در بازار تأثیر منفی در روند اجرای طرح ها به وجود نیاورد.

وی افزود: این در حالی اس��ت که به دلیل کمب��ود اعتبارات، این 
طرح ها نه تنها به موقع انجام نمی ش��ود، بلکه با مشکالت فراوانی 
روبه رو می ش��ود. یزدانی در ادامه، میزان مطالبات عقب افتاده این 
شرکت از مشترکین دولتی و غیردولتی تا پایان مرداد ماه سال 90 را 
افزون بر 10 میلیارد ریال اعالم کرد و گفت: از این میزان، بخش های 
دولتی 50 درصد و بخش های خانگی نیز 50 درصد این مطالبات 
را به خود اختصاص داده اند. مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال 
و بختیاری با بیان این که درصد وصول مطالبات در استان نسبت 
به متوسط کش��وری پایین تر است، خاطرنش��ان کرد: با توجه به 

حجم انبوه مطالبات شرکت آبفا از مش��ترکین، پرداخت به موقع 
این مطالبات می تواند در کیفی سازی تأسیسات آب و ارایه خدمات 
مطلوب تر مؤثر باشد.یزدانی با اشاره به تأثیر خشکسالی ها بر منابع 
آب های زیرزمینی، گفت: خشکسالی یکی از پدیده های جوی است 
که بخش های مختلف محیطی را در ط��ول دوره حاکمیت تحت 
تأثیر قرار می دهد. وی با بیان این که خشکسالی جزء  بالیای طبیعی 
نامحسوس است، گفت: کاهش ذخایر آب سطحی شامل کاهش 
ذخایر مخازن سدها، خشک ش��دن چشمه ها و قنات ها، پیشروی 
بیابان، کاهش پوش��ش گیاهی، افت سطح آب زیرزمینی، خشک 
ش��دن مراتع، کاهش نفوذپذیری خاک، کاه��ش آب رودخانه ها، 
مشکالت اقتصادی- اجتماعی، مهاجرت کشاورزان و خالی شدن 
روستاها از جمله پیامدهای خشکسالی است. یزدانی اضافه کرد: 
تأثیر منفی خشکس��الی بر س��فره های آب زیرزمینی به ویژه در 
مناطق خش��ک که مقدار بارندگی در س��ال های مختلف به طور 
طبیعی متفاوت است و عمدتا دارای دوره خشکی طوالنی است، 
 محسوس تر اس��ت. وی با بیان این که تغذیه منابع آب زیرزمینی 
به وس��یله نفوذ آب حاصل از ب��ارش به الیه ه��ای زیرین صورت 
می گیرد، گفت: در سال هایی که میزان بارش ها کم است این کمبود 
به طور مستقیم بر سطح آب سفره های زیرزمینی تأثیر می گذارد، 
چرا که از یک طرف آب ورودی به این مناب��ع و تغذیه آن کاهش 
می یابد و از طرفی با توجه به کاهش منابع آب سطحی، وابستگی 

افراد برای رفع نیازها به منابع آب زیرزمینی بیشتر می شود.

مدیرعامل ش��رکت آبف��ای چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: 
در نتیجه این اقدام، برداش��ت از منابع افزای��ش می یابد و اگر این 
برداشت ها به صورت منطقی کنترل نشود، خسارات جبران ناپذیری 

به منابع آب زیرزمینی وارد می شود. 

تکميل تصفيه خانه س�امان 70 ميليارد ریال اعتبار 
می  خواهد

معاون مهندسی و توسعه ش��رکت آبفای چهارمحال و بختیاری 
گفت: تکمیل و راه اندازی تصفیه خانه س��امان، 70 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز دارد. قدرت اهلل بیگلری در نشست شورای معاونین این 
شرکت، اظهار داش��ت: تاکنون برای این تصفیه خانه 25 میلیارد 
ریال هزینه شده است. وی با بیان این که برای تکمیل و راه اندازی 
این تصفیه خانه، 70 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز اس��ت، افزود: با 
راه اندازی این تصفیه خانه، مردم شهر س��امان در دراز مدت از آب 
آشامیدنی تصفیه ش��ده برخوردار خواهند شد. بیگلری در ادامه با 
بیان این که کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای واقع در کمربند 
خشک کره زمین با مشکل کم آبی مواجه است، گفت: رشد فزاینده 
جمعیت و نیاز به محصوالت کشاورزی و دامی و محدودیت منابع 
آب و خاک به عنوان بستر اصلی تولیدات کشاورزی، مسئله کم آبی 

را به گونه ای بسیار جدی فراروی کشور قرار داده است.
معاون مهندسی و توسعه ش��رکت آبفای چهارمحال و بختیاری 
ادامه داد: بر اساس آمار موجود، میزان س��رانه آب تجدید شونده 
در کشور در طول س��الیان اخیر رو به کاهش بوده، به گونه ای که 
سرانه آب از چهار هزار تا پنج هزار متر مکعب در دهه 30 شمسی 
به حدود دو هزار متر مکعب در سال در شرایط حاضر رسیده است و 
در صورت تداوم روند کنونی به کمتر از یک هزار مترمکعب در سال 
نیز خواهد رسید. وی با بیان این که کشور ما عالوه بر مواجه بودن با 
کمی ریزش های جوی، با توزیع و پراکنش نامناسب زمانی و مکانی 
بارش ها نیز روبه رو است، گفت: بحث کم آبی و در نهایت بحران آب 
یک واقعیت عینی در کشور محسوب می ش��ود و پدیده ای مانند 
خشکسالی -به عنوان زیر مجموعه ای از کم آبی- را دیگر نمی توان 
به عنوان یک حادثه غیرمترقبه و موردی تلقی کرد. بیگلری با اشاره 
به اثرات پدیده خشکسالی در این استان و لزوم مقابله با آن، گفت: 
اثرات خشکس��الی به دو صورت مس��تقیم و غیرمستقیم بررسی 
می ش��ود. کاهش تولیدات زراعی و حاصلخیزی جنگل ها و مراتع 
با افزایش خطر آتش سوزی، خسارت به زیستگاه ماهیان و حیات 
وحش، کاهش ذخایر آب، افت س��طح آب های زیرزمینی، کاهش 
کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی از جمله اثرات غیر مستقیم 

خشکسالی محسوب می شود. 

مدیرعامل شرکت آبفای چهارمحال و بختياری:

10 میلیارد ریال مطالبات عقب مانده داریم
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

ابالغ رأی
4753 شماره دادنامه: 9109970352800881، شماره پرونده: 9009980365901145، شماره 
بایگانی شعبه: 910270، شاکی: خانم اعظم طهماسبی کرفی به نشانی لردگان روستای کرف، 
مته��م: آقای محمد میربختیاری به نش��انی مجهول المکان، اتهام ه��ا: 1- ترک انفاق، 2- عدم 
ثبت واقعه ازدواج، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای محمدعلی 
میربختیاری فرزند فرامرز مبنی بر عدم ثبت واقعه ازدواج دائم و ترک انفاق نس��بت به خانم 
اعظم طهماسبی کرفی با عنایت به شکایت شاکیه و گزارش مأمورین انتظامی و متواری بودن 
متهم و در نتیجه عدم دفاع مؤثر و مؤیداً به س��ایر قرائ��ن و امارات قویه منعکس در پرونده 
مجرمیت مشارالیه باعتقاد دادگاه ثابت تشخیص فلذا دادگاه با انطباق عملکردش با مواد 642 
و 645 قانون مجازات اس��المی نامبرده را بلحاظ ارتکاب بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم در 
دفاتر رس��می به تحمل مدت سه ماه و یک روز حبس تعزیراً و بلحاظ ارتکاب بزه ترک انفاق 
ب��ه تحمل مدت س��ه ماه و یک روز حبس تعزیراً محکوم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و در 
مهلت ده روز پس از ابالغ قابل رس��یدگی واخواهی در این دادگاه می باش��د. م الف/ 10558 

حمصیان- رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
4754 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352700589، ش��ماره پرون��ده: 9009980364601277، 
شماره بایگانی شعبه: 901357، شاکی: آقای علی شهبازی پور با وکالت آقای ابراهیم جاللی 
به نش��انی اصفهان خ آپادانا دوم بعد از مس��جد کاظمیه پالک 47 مؤسسه حقوقی رادپویان 
اس��پادانا، متهم: آقای محمد رضائی آدریانی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- ضرب و 
ج��رح عمدی، 2- توهین، 3- تهدید، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام 
مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای علی ش��هبازی پور فرزند اسداله و با 
وکال��ت آقای ابراهیم جاللی فرزند حس��ن علیه آقای محمد رضای��ی آدریانی و دائر بر الف( 
فحاش��ی، ب( تهدید، ج( ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه با توجه و بررس��ی مجموع اوراق 
پرونده تحقیقات انجام ش��ده ش��کایت شاکی گواهی پزش��کی قانونی تحقیقات معموله محلی 
مندرج در صفحه 18 پرونده و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوستی و سایر محتویات پرونده 
و عدم حضور متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام 
انتس��ابی را ثابت و محرز دانس��ته مس��تنداً به مواد 669-608-2-15-16 تبصره دوم ماده 
269-485-495-367-294-295-297-302-304-442-418 از قان��ون مجازات اس��المی و 
رعای��ت بند دوم ماده س��وم قانون وصول برخی از درآمده��ای دولت متهم موصوف الذکر 
را جه��ت بزه بند ال��ف به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و جهت بزه بند ب به پرداخت 
دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و جهت بزه بند ج و شکس��تگی استخوان 
زند اعلی دس��ت چپ که به صورت معیوب جوش خورده به پرداخت خمس دیه یک دس��ت و 
جهت آس��یب نسج استخوانی انتهای تحتانی زند اسفل دست چپ )در ناحیه زائده نیزه ای( به 
پرداخت چهار صدم دیه کامله و به عنوان ارش و جهت عصب مدیان دست چپ در ناحیه مچ 
تحت فش��ار قرار گرفته به پرداخت نیم درصد دیه کامل��ه و به عنوان ارش و از نوع انتخابی 
در حق ش��اکی و جهت لحاظ بیم تجری مرتکب به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی در 
ح��ق صندوق دولت محکوم می نماید مهلت پرداخ��ت دیه از زمان وقوع حادثه )1390/1/15( 

به مدت یک س��ال می باشد رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 10559 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4755 ش��ماره اجرائیه: 9110420350700200، ش��ماره پرون��ده: 8909980350701218، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 891251، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره 
9110090350701612 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9009970350700585 محکوم علیه 1- 
فریبرز س��لیمانی نشانی: اصفهان خ نش��اط کوچه قصر منشی پ 47، 2- علی طیبی نام پدر: 
قدیرعلی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بعالوه 1/500/000 
ریال بعنوان هزینه دادرس��ی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خس��ارات تأخیر تأدیه 
از تاری��خ صدور لغایت زمان اجرای حکم در حق محکوم له محمدرضا گلی نام پدر: حس��ن 
نش��انی: نجف آباد خ امیرکبیر پ 96 بصورت تضامنی پرداخت مبلغ 3/750/000 ریال بابت 
حق االجرا نیز برعهده محکوم علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و 
در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از 

ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي 
مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 
آب��ان 1377 توجه نمائید. م ال��ف/ 10541 صادقی هاردنگی- مدیر دفتر ش��عبه هفتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4756 ش��ماره دادنام��ه: 9109970351500766، ش��ماره پرون��ده: 9109980351500270، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910276، خواهان: آقای بهروز مهندس��ی به نشانی اصفهان خیابان 
رباط اول کوچه ش��ماره 60 دفتر ایزوگام آسایش بام کدپستی 8139876945، خوانده: آقای 
مرتضی مؤیدی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای بهروز مهندس��ی به طرفیت آقای س��ید مرتضی 
مؤیدی به خواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال و خسارات دادرسی به استناد چک شماره 
755562 مورخ 91/3/8 نظر به اینکه مستندات ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه دارد و خوانده دفاعی که برائت ذمه خود یا بی اعتباری مستندات 
خواهان را ثابت سازند ارائه ننموده است دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً 
به مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل مبلغ 

خواسته و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. ضمنًا 
دایره اجراء خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته را از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای 
حکم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاس��به و از محکوم علیه وصول و 
ب��ه محکوم له ایصال خواهد نمود. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/ 

10539 سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
4757 ش��ماره اجرائیه: 9110420351000138، ش��ماره پرون��ده: 9009980351001009، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901009، بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351000235 محکوم علیه اصغر مختاری نام پدر: حسین 
مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 338/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ 6/760/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براساس 
ش��اخص بانک مرکزی در حق محکوم له مهدی صادق زاده نام پدر: س��عید نشانی: اصفهان 
خ 22 بهمن مجتمع اداری غدیر- مؤسس��ه اعتباری فردوس��ی. و پرداخت مبلغ 16/900/000 
ریال به عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د 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 تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 

باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي 
مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10540 هاش��می- مدیر دفتر ش��عبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
4759 ش��ماره: 403/91 ش 5 بموجب رأی شماره 702 تاریخ 91/4/27 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه س��ید جلیل شیخان شمس 
آبادی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت هشت میلیون ریال بابت وجه چک 369058-
88/7/30 بان��ک س��په و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و تأخی��ر در تأدیه از تاریخ 

سررس��ید چک موصوف )88/7/30( تا اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی شمس نشانی 
محل اقامت: خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 31 پالک 3. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 
چنانچ��ه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قان��ون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء 

احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4760 کالس��ه پرونده: 1202/91 ش 9، ش��ماره دادنامه: 1203، مرجع رس��یدگی: شعبه نهم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: اصفهان، خیابان کهندژ مقابل 
بانک ملی ش��هید اشرفی اصفهانی کوچه 31 پالک 3، خوانده: محمدصادق جوادی باغ سرخی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خس��ارات قانونی و تأخیر تأدیه. 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن 

ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
اصالحی قاضی شورا: نظر به اینکه در رأی شماره 607-91/3/31 صادره از این شعبه تاریخ 
چک ش��ماره 866927 سهواً 87/9/15 قید گردیده در حالی که تاریخ صحیح آن 89/7/15 می 
باشد و خس��ارت تأخیر تأدیه می بایست از 89/7/15 لغایت زمان اجرای حکم طبق شاخص 
بانک مرکزی محاسبه گردد لذا دادنامه فوق االشاره اصالح می گردد دادن رونوشت از رأی 
بدون این اصالحیه ممنوع می باش��د. ضمنًا اصل رأی غیابی می باش��د. ش��عبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
4761 نظر به اینکه خانم آذرماهر ش��هرضائي با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
یکبابخانه ش��ماره 582 فرعي از23 اصلي واقع در سودآباد بخش یک ثبتي شهرضا را نموده 
که در صفحه 91 دفتر 272 به میزان سه دانگ بنام فردوس یاحقي ثبت و سند صادر گردیده 
س��پس بموجب سند 7023 – 77/11/12 دفتر4 ش��هرضا به فتح اله عباسي انتقال و بموجب 
س��ند 22620 – 86/6/13 دفتر 145 ش��هرضا از طرف نامبرده به امراله موس��وي انتقال و 
بموجب سند 23512 – 86/7/19 دفتر145 شهرضابه مهرنوش حاتمي و بموجب سندشماره 
126598 – 88/9/28 دفت��ر4 ش��هرضا ازطرف وي به محمدرضا لطفي نس��بت به یکدانگ و 
آذرماهر شهرضائي نسبت به دو دانگ انتقال گردیده که ته سند در سهم آذرماهر شهرضائي 
قرار گرفته که اینک نامبرده درخواس��ت صدور سند مالکیت المثني نسبت به دودانگ مشاعي 
از شش��دانگ پالک فوق را نموده است لذا دراجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در 
آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

حصر وراثت
4767 آقای محمدرضا پرتوی اصفهانی دارای شناسنامه شماره 4691 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 4093/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان علی رض��ا پرتوی اصفهانی بشناس��نامه 576 در تاریخ 91/6/17 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و 
یک همس��ر بش��رح زیر: 1- محمدرضا پرتوی اصفهانی فرزند ش ش 4691، 2- مجید پرتوی 
اصفهان��ی فرزن��د ش ش 4-127040836، 3- ناهید برجوئیان همس��ر ش ش 1794، 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
 

ابالغ رأی
4783 شماره دادنامه: 9109970352200940، شماره پرونده: 9009980352200375، شماره 
بایگانی شعبه: 900400، خواهان: خانم ناهید رضایی شاهزاده علی اکبری با وکالت خانم لیال 
جبرئیلم تیغ به نش��انی اصفهان میدان فیض س��مت چپ پ 24 طبق��ه دوم دفتر وکالت فائزه 
نصر نصرآبادی، خوانده: آقای عباس یوسفی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه نفقه، 
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
ب��ه صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم ناهید رضایی فرزند 
رضا با وکالت خانم لیال جبرئیلم تیغ به طرفیت همس��رش آقای عباس یوس��فی فرزند ناصر 
به خواس��ته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 69/5/1 لغایت زمان صدور حکم و هزینه دادرس��ی 
با توجه به متن دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق مدارک اس��تنادی و نظریه کارشناسی 
ک��ه مصون از اعتراض مانده و اینک��ه خوانده با وصف ابالغ های مکرر قانونی جهت دفاع از 
خود اقدامی ننموده و س��ائر محتویات پرونده خواس��ته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و 
خوانده به نظر دادگاه مش��غول الذمه بوده لذا مس��تنداً به مواد 1111-1107-1106-1102-

1195-1198 از قان��ون مدنی و م��واد 198-199-303-305-306-502-515-519 از قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مصوب 1379 خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 163/940/000 ریال بابت اصل 
خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/790/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین محکمه می باش��د. م الف/ 10538 ش��ریفی- رئیس شعبه 22 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4784 ش��ماره دادنام��ه: 9109970350600795، ش��ماره پرون��ده: 9009980350600779، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900788، خواهان: آقای مجتبی موسوی با وکالت آقای خلیل شجاعی 

و آقای علی محمودیان همگی به نش��انی ش��هرکرد چهارراه فصیحی مجتمع امام حس��ین ط 
3 دفتر وکالت آقای انصاری، خوانده: آقای حس��ن داغر به نش��انی مجهول المکان، خواسته: 
درخواست اصالح رأی، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اع��الم و به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی تصحیحی می نمای��د. رأی تصحیحی: در 
خصوص دعوی آقای مجتبی موس��وی با وکالت آقایان خلیل ش��جاعی و علی محمودیان به 
طرفیت حس��ن داغر به خواسته مطالبه وجه سفته، نظر به اینکه مبلغ خواسته دویست میلیون 
ریال می باشد که در صدر دادنامه شماره 203-91 مبلغ مذکور ذکر گردیده است ولی سهواً 
در متن دادنامه مبلغ محکوم به بیس��ت میلیون ریال ذکر گردیده اس��ت لذا مبلغ محکوم به به 
شرح فوق الذکر دویست میلیون ریال اعالم می گردد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رأی 
تصحیحی در اجرای ماده 309 قانون آیین دادرس��ی مدنی ممنوع می باش��د. م الف/ 10544 

محمدی- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4785 شماره: 9110110364900504 نظر به اینکه آقای مهدی عبدا... زاده فرزند غالمرضا به 
اتهام ایراد ضرب عمدی و فحاش��ی حسب شکایت خانم زینب خالقیان فرزند اسحاق از طرف 
این دادیاری در پرونده کالس��ه 910947 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نب��ودن محل اقامت وی ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، 
دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد گردید. م الف/ 10740 

صادقی- دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی وانقالب اصفهان

ابالغ
4786 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100352404418، ش��ماره پرون��ده: 9009980352400056، 
تجدیدنظرخ��واه آقای امیر زواری دادخواس��ت تجدیدنظری به طرفی��ت تجدیدنظرخواندگان 
محس��ن آگاهی و ماندانا مهدش��تی و عباس ملک پور و محمود غریبی و خس��رو قاسمی و 
یوس��ف اسماعیلی و رخسانا مهدشتی و فرهاد اکبر نوبندگانی و عباسعلی علی عابدی و امیر 
زواره ای و حبیب اله مداحیان و عباس نقیبی و میرزا قاسمی به خواسته تقدیم دادگاه عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352400056 ثبت گردیده 
که به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخواندگان به اسامی محسن آگاهی و محمود غریبی 
و عباس ملک پور و خسرو قاسمی و فرهاد اکبر نوبندگانی و عباسعلی علی عابدی و حبیب اله 
مداحیان و عباس نقیبی و میرزا قاسمی و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخواندگان مذکور پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظرخواهی را دریافت. مقتضی اس��ت حسب ماده 346 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارند ظرف ده روز به این دادگاه اعالم نمایید 
ی��ا به دادگاه تحویل دهید واال پرونده با همین کیفیت به تجدیدنظر ارس��ال می گردد. م الف/ 

10734  میرطالبی- منشی شعبه بیست وچهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
4787 ش��ماره دادنامه: 9109970351000281، ش��ماره پرون��ده: 9009980351001073، 
شماره بایگانی شعبه: 901073، خواهان: آقای محمد ذبحی با وکالت خانم عاطفه غالمعلی به 
نش��انی اصفهان، خ وحید نبش حسین آباد پاساژ عسکریه ط 2 واحد 2، خوانده: آقای فرهاد 
هنرمندی به نش��انی اصفهان، خ ش��یخ بهایی، خ آذر، کوچه ش��هید اخوان، بن بست نرگس، 
خواسته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خص��وص دعوی آقای محمد ذبحی با وکالت خانم عاطف��ه غالمعلی بطرفیت آقای فرهاد 
هنرمندی به خواس��ته استرداد مقدار 1080 گرم 270 س��وت طالی نساخته بموجب قرارداد 
اج��اره م��ورخ 86/3/1 نظر به اینکه به موجب قرارداد مذکور یک باب مغازه طالفروش��ی در 
اختی��ار خوانده ق��رار گرفته و خوانده متعهد گردیده پس از انقض��اء مدت اجاره ده کیلوگرم 
طالی نساخته تحویل خواهان نماید که حسب اظهار وکیل خواهان حدوداً نه کیلو تحویل شده 
مقدار مورد خواس��ته و طلبکار می باش��د و خوانده با وصف ابالغ در محضر دادگاه حضور 
نیافت��ه و دفاعی در قبال دع��وی خواهان بعمل نیاورده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت 
تلقی و مستنداً به مواد 10 و 219 قانون مدنی و 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی 
خوانده را به اس��ترداد مقدار طالی مذکور و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه برمبنای مبلغ مقوم به ترتیب 103110 تومان هزینه دادرس��ی و 180/000 تومان 
بابت ح��ق الوکاله در مرحله بدوی در حق خواهان محکوم م��ی نماید. رأی صادره غیابی و 
 ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تقاضای تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باش��د.

م الف/ 10733 اصالنی- رئیس شعبه ده دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 امام علی )ع( :
 هیچ دشمنی برای انسان ستمگرتر از نفس او نیست.

 غذاهاي مفيد
 براي حفظ سالمت كليه ها

پزش��كان تأكيد دارند، مراقبت از كليه ها به ان��دازه مراقبت از قلب، 
حياتي و حائز اهميت است.

فردي كه با ناراحتي كليوي دس��ت به گريبان اس��ت اغلب زندگي 
دردناك و سختي دارد. نارسايي كليوي باعث مي شود كه بدن نتواند 
وظيفه روزانه خود را براي تخليه مواد زائد و س��مي به درستي انجام 

دهد و اين وضعيت، پيامدهاي نامطلوبي بر جاي مي گذارد.
نارس��ايي كليه مي تواند روي اعضاي مختلف بدن از چشم ها گرفته 
تا دس��ت ها و پاها تأثير س��وء بگذارد و عالوه بر عالئ��م بيمارگونه و 
آزاردهنده در صورتي كه مزمن شود حتي خطر مرگ را نيز به دنبال 
دارد. از اين رو پزشكان همواره بر ضرورت مراقبت مناسب از كليه از 
جمله رعايت تغذيه صحيح براي بهبود س��المت و عملكرد اين عضو 

حياتي تأكيد دارند.
در اين مقاله فهرس��ت برخي از مفيدترين مواد غذايي براي سالمت 

كليه ها ارايه شده كه عبارتند از:
     فلفل قرمز ك��ه به تجزيه م��واد زائد در خون كم��ك مي كند و 

درنتيجه براي بيماران كليوي مفيد است.
      سفيده تخم مرغ نيز براي اين بيماران سودمند است. اگر فردي 
به مشكل كليوي مبتالست به پروتئين هايي با مقادير كمتری فسفر 
نيازمند اس��ت و س��فيده تخم مرغ براي اين منظور گزينه مناسبي 
اس��ت. بيماران كليوي در عين حال بايد از مص��رف زرده تخم مرغ 

خودداري كنند.
      گل كلم نيز دشمن واقعي تركيبات سمي موجود در بدن است. 
اين سبزي مفيد و پر خاصيت حاوي موادي است كه به خارج كردن 

مواد سمي زائد از بدن كمك مي كند.
      كلم پيچ نيز س��بزي سرشار از فيتو مواد ش��يميايي است كه به 
تخريب مولكول هاي مضر راديكال آزاد كمك مي كند. اين مولكول ها به 

سلول هاي بدن آسيب مي رسانند.
      ماه��ي نيز به دليل دارا بودن اس��يدهاي چ��رب ضدالتهابي در 

كاهش ناراحتي هاي كليوي مؤثر است.
      آبميوه ها و سبزي هاي تازه و طبيعي نيز خواص تجزيه كنندگی 
مواد زائد در ب��دن را دارند و به پاكس��ازي خون از اي��ن مواد كمك 

مي كنند.

 اعتياد به اینترنت 
بيماری روانی است

تحقيقات كارشناس��ان نش��ان می دهد كه اس��تفاده هرچه بيشتر از 
تكنولوژی می تواند به بيماری های شديد روانی و حتی اعتياد شديد 
منجر شود. در س��ال های اخير با توجه به افزايش اس��تفاده از رايانه و 
اينترنت، واژه هايی مثل اعتياد به رايانه و اينترنت به عنوان جديدترين 

حالت از اعتياد در هزاره جديد معرفی شده است.
اكنون و به طور رسمی، دايره المعارف بين المللی سالمتی روانی كه به 
اختصار » DSM-IV « خوانده می شود »سوء استفاده از اينترنت« را 
به عنوان يك بيماری روانی طبقه بندی كرده است و در عين حال اعالم 
كرده كه اين مسئله به مطالعات بيشتر نيز نياز دارد. متخصصان اعالم 
كرده اند كه بر اساس مطالعات، مشخص شده است كه اعتياد به اينترنت 
مانند ساير اعتيادها، دارای اثرات و نشانه های مشابهی است كه از آن 
جمله می توان به كاهش توجه و احساسات در فرد اشاره كرد. بسياری 
از والدين اعالم كرده اند كه فرزندان آنها در زمانی كه وسايل الكترونيكی 
و يا رايانه رااز آنها می گيرند، با واكنش های عصبی و خش��ن از طرف 
فرزندان خود رو به رو می شوند.تحقيقات كارشناسان نشان می دهد كه 
استفاده هر چه بيشتر از تكنولوژی می تواند به بيماری های شديد روانی و 
حتی اعتياد شديد منجر شود كه به احتمال زياد باعث می شود تا پس 
 از تكميل مطالعات »اعتياد به اينترن��ت« به عنوان يك بيماری روانی 
طبقه بندی شود.كارشناسان هشدار می دهند كه اين گونه استفاده 
شبانه روزی و همه روزه از تكنولوژی در سال های بعد باعث تغييرات 
شديد در نحوه زندگی نس��ل های آينده ش��ده و آنها را به تكنولوژی 
و اينترنت معت��اد كند. تا قبل از اين، بيش��تر صاحبنظران، بازی های 
كامپيوت��ری را اعتياد آور اعالم م��ی كردند، اما ب��ا افزايش تحقيقات 
مشخص شده اس��ت كه خود رايانه ها و همچنين فضای مجازی و يا 

شبكه های اجتماعی نيز می توانند شديدا اعتياد آور باشند.

اگرچه بسياری از اين ديكتاتورها اسير خشم مردمان 
خود ش��دند و نه تنها ثروت های افس��انه ای خود كه 
جانشان را نيز از دس��ت دادند و ديگر در رأس قدرت 
نيس��تند، اما هنوز هم درمورد ميزان دقيق ثروتی كه 

آنها اندوخته اند ترديد وجود دارد.
به گزارش فيگارو، اين هفت ديكتاتور در طول تاريخ 

ثروتمندترين ها بوده اند.  

معمر قذافي  
 وقت��ي در ماه مارس س��ال 
۲۰۱۱ دارايي هاي ديكتاتور 
س��ابق ليبي و خان��واده اش 
 اع��الم ش��د، برخ��ي ارق��ام 
به ش��دت تعجب برانگيز بود. 
آمريكايي ها ۳۰ ميليارد دالر 

از ثروت خانواده قذافي را بلوكه كردند.
 كانادا بالغ بر ۲/4 ميلي��ارد دالر، اتريش ۱/7 ميليارد 
دالر و انگلس��تان يك ميليارد دالر از ثروت قذافي را 
مسدود كرد. با اين حال گفته شده است كه اين اعداد 
هنوز به نزديكي ث��روت واقعي ديكتاتور و خانواده اش 
نرسيده است. طي 4۲ سال حكومت، قذافي بالغ بر 7۰ 

تا ۸۰ ميليارد دالر ثروت گرد آورده است.
 

حسني مبارك  
   رييس جمهور سابق مصر كه 
بيش از ۳۰ سال حكومت بر 
اين كش��ور را در چنگ خود 
داشت، در حالي به گردآوري 
ثروت مشغول بوده است كه 
ش��هروندانش ب��راي گذران 

نيازهاي روزانه خود دست و پا مي زدند. 
ديكتاتور ۸۲ ساله طي حكومت ۳۰ ساله خود ثروتي 

بالغ بر 7۰ ميليارد دالر به هم زده است.
 او به همراه پسرها و خانواده اش درآمد همه پروژه هاي 

اقتصادي مصر را تحت اختيار خود داشتند.

  علي عبداهلل صالح
  رييس جمهور سابق يمن هم 
مانند همتاي مصري اش بالغ 
بر ۳۰ س��ال بر م��ردم يمن 

حكومت كرد. 
گفته مي شود ثروت او بالغ بر 

۳۲ ميليارد دالر بوده است.

  زین العابدین بن علي
  رييس جمهور س��ابق تونس 
ح��اال ب��ه ۳۵ س��ال زندان 

محكوم شده است. 
در حالي كه او در ناز و نعمت 
بر تونس حكوم��ت مي كرد، 
مردم اين كش��ور ن��ه تنها از 
وضعيت بد اقتصادي در رنج بودند، بلكه براي داشتن 
حقوق انساني خود نيز س��ختي هاي زيادي را تحمل 

می كردند. 
همسرش پس از سقوط حكومت بن علي، شمش هاي 
ط��الی ۳7 ميلي��ون دالری را از تونس خ��ارج كرد. 
 خب با اين حس��اب حدس زدن ثروت ميليارد دالري 
خود بن علي نبايد چندان كار س��ختي باش��د. اين طور 

نيست؟
 

رابرت موگابه  
  رييس جمهور زيمبابوه براي 
اين كه بتواند قدرت كامل را 
در اختيار خود بگيرد بسياري 
از رقيبانش را به قتل رساند. 
ثروت خالص او بين ۵ تا ۱۰ 
ميلي��ارد دالر تخمي��ن زده 
مي شود كه اين مبلغ را به كمك الماس هاي كشورش 

كاسب شده است.

 Teodoro Obiang( تئودورو اوبيانگ  
)Nguema Mbasogo

  رييس جمهور گينه در حالي 
با فروش نفت هاي اين كشور 
روز به روز به ثروتش می افزود 
كه شهروندان اين كشور هيچ 
سهمي از اين ثروت نداشتند. 
گفته مي شود او ثروتي بيش 
از يك ميليارد دالر داش��ته، در حالي كه ش��هروندان 
 كش��ورش ب��ا كمت��ر از ي��ك دالر در روز زندگ��ي 

مي كنند. 
حاال پس��رش با برگزيدن يك زندگی شاهانه و مجلل 
ادامه دهنده راه پدر ش��ده اس��ت. گفته می ش��ود او 
 ثروتی بالغ ب��ر ۳۵ ميليون دالر در ش��هر »ماليبو« و 

۱/7 ميليون دالر در »ويرون بوگاتی« اندوخته است.
 

علی بونگو وندیمبا  
   رييس جمهور گابن نزديك 
به ۲۵ درص��د توليد داخلی 
اين كش��وررا مس��تقيما در 
جي��ب خ��ودش می ري��زد. 
اگرچه گفته می ش��ود با اين 
كار مبلغ��ی بال��غ ب��ر ي��ك 
ميليارد دالر نصيب او می شود، اما شواهد نشان دهنده 
آن است كه اين عدد كمی محافظه كارانه انتخاب شده 
است. در س��ال ۲۰۱۰، او خانه ای در پاريس به قيمت 

۱۳۸ ميليون دالر خريداری كرد.

 ثروتمندترین 
دیكتاتورهاي تاریخ  +8+29
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از روزی كه اتومبيل ها به وجود آمدند حس رقابت انسان آنها را به پيست های مسابقه كشاند 
و روز به روز بر سرعت آنها افزود.

  تصويری كه در اينج��ا می بينيد متعلق به ماش��ين »HP 6۰/4۰ A.L.F.A« ش��ركت 
خودروسازی آلفا يا همان آلفارومئوی امروزی است كه در سال ۱9۱4 سروصدای زيادی 

به پا كرد.
 اين ماش��ين يكی از توليداتی بود كه تا زمان خود در دنيای ماشين های مسابقه ای نظير 
نداشت.  »HP 6۰/4۰ A.L.F.A« كه به صورت آيروديناميك طراحی شده بود می توانست 
در پيست مسابقه و همچنين در جاده مورد استفاده قرار بگيرد؛ مسئله ای كه شايد امروز 
چيز عجيبی نباشد، اما صد سال پيش يك ماشين مسابقه آن قدر ها جادار و راحت نبود كه 

از آن بتوان در جاده استفاده كرد.
  اي��ن خ��ودرو عجي��ب دارای موتور چه��ار س��يلندری ب��ود ك��ه می توانس��ت آن را به 
 س��رعت ۱۳7 كيلومتر در س��اعت برس��اند كه در زمان خود س��رعت بااليی به حس��اب 

می آمد.

اين روزها بسياری از كشورها در حال گسترش فرهنگ دوچرخه سواری هستند، چرا كه دود 
ناشی از خودروها زمين را نابود كرده است و ديگر جايی برای سوخت های فسيلی باقی نمانده 
است. در بيشتر كشورها از جمله ايران فرهنگ اس��تفاده از دوچرخه به صورت روز افزون در 
حال گسترش است و در اين ميان، طراحان نيز بيكار نيستند و طرح هايی عالی برای ارتقای 
سطح دوچرخه ها ارائه می دهند. »ريچارد هث« اس��تراليايی به تازگی دوچرخه ای به نام 
آس��مان آبی »BlueSkyBike« را طراحی كرده كه درنوع خود بس��يار جالب و كاربردی 
 است. يكی از قابليت های بسيار خوب اين دوچرخه حمل و نقل آسانش است،  چرا كه می توان آن را 
به راحتی جمع كرد و حالت تاش��وی آن، انعطاف پذيری خاصی ب��ه دوچرخه می دهد. اين 
دوچرخه همچنين به يك موتور برقی نيز مجهز شده كه انرژی الزمش را از ركاب زدن دريافت 
می كند و در زمان های خاص كه نياز به اين انرژی هست، می توان  از آن استفاده كرد. نكته 
ديگری كه بايد به آن اشاره شود توانايی اين دوچرخه در برقراری ارتباط با تلفن همراه است. 
تنها كافی است تا تلفنتان را در محل تعيين شده روی فرمان دوچرخه قرار دهيد و سپس با 

استفاده از يك نرم افزار از ميزان شارژ باتری، سيستم های برق رسانی و ... آگاه شويد.

محققان دانش��گاه فناوري الورنس در ميشيگان براي اولين 
بار يك الگوريت��م جديد ابداع كرده اند ك��ه مطاب آن،   يك 
 رايانه مي تواند با يك تاريخدان هنري در شناسايي و تفكيك 

سبك هاي نقاشي برابري كند. شناس��ايي تفاوت گسترده 
مي��ان نقاش��ي هاي م��درن و كالس��يك براي يك چش��م 
غيرحرفه اي نيز مي تواند آسان باش��د، اما تمايز قائل شدن 
ميان يك اثر امپرسيونيست و پساامپرسيونيست به دانشی 
 خاص در تاريخچه هنر ني��از دارد كه اين الگوريت��م رايانه اي 
به طور ش��گفت انگيري قادر به شناسايي اين تفاوت هاست.

الگوريتم ايجاد شده توسط اين محققان مي تواند با استفاده 
از ش��يوه هاي آماري و شناس��ايي الگو، نقاش��ي ها را به طور 
دقيق طبقه بن��دي كند. براي شناس��ايي مي��زان دقت اين 
فناوري، آزمايشاتي بر روي حدود هزار نقاشي اثر هنرمندان 
مشهور انجام شد. اين شيوه بر توصيفگرهای عددی تصوير 
زمينه مبتني بوده كه طبق آن 4۰۲7 توصيفگر از هر نقاشي 

محاسبه ش��د. اعدادي وجود دارد كه زمينه هر تصوير مانند 
بافت، رنگ و ش��كل تصوير را شناسايي مي كنند. شيوه هاي 
شناسايي الگو و آماري سپس جنبه هاي مختلف زمينه بصري 
نقاشي را براي شناس��ايي الگوهاي ش��باهت و تفاوت ميان 
سبك هاي مختلف نقاشي بررس��ي مي كنند. اين دستاورد 
بدون كمك انس��اني در اين فرآيند و تنها ب��ا زمينه بصري 
به دست آمده اس��ت. اين الگوريتم توانست با موفقيت يك 
شبكه از شباهت ها را ميان نقاشان شناسايي كند كه تا حد 
زيادي مشابه بررسي هاي انجام شده توسط يك كارشناس 
خبره تاريخ هنر است؛ براي مثال اين برنامه توانسته رافائل، 
لئوناردو داوينچي و ميكل آنجلو را به عنوان نمايندگان دوره 

رنسانس متعالي در كنار هم قرار دهد.

دوچرخه تان را با موبایل كنترل كنيد ماشين مسابقه ای عجيب در سال 1914 

تبدیل رایانه به كارشناس خبره هنري

گردشگران در قطب جنوب این قدر 
هيجان زده هستند كه از خطری كه آن ها 
را تهدید می كند نمی ترسند

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

خيلی ها برای اين كه ركوردشكن باش��ند و اسمشان جايی 
ثبت بشود، حاضرند عجيب ترين و گاهی مشمئزكننده ترين 

كارهای جهان را انجام دهند.
چند نمونه از ركوردهايی كه به نظر نمی رس��د به اين زودی 

شكسته شوند از اين قرار است:

بيشترین سوسک خورده شده  
يكی از كاركنان بازنشسته بخش از بين 
بردن حش��رات و حيوانات موزی اداره 
محيط زيس��ت به نام »كن ادوارد« در 
دربيشاير انگليس، در مارچ ۲۰۰۱ برای 
صبحانه ۳6 سوس��ك را در يك دقيقه 
خورد. وی در يك ميهمانی هم 47 موش را درون شلوار خود 
انداخت تا دوستانش را سرگرم كند. دوستان و خانواده وی به 
كارهای عجيب او عادت كرده اند. خ��ودش می گويد: »االن 
طوری ش��ده كه اگر كار غير ع��ادی انجام نده��م آنها از من 

می پرسند همه چيز مرتب است؟«

سنگين ترین وزنه ای كه با زبان بلند شده  
»بريتن توماس«، با بلند كردن جعبه ای پر 
از پاستا كه چارچوبی فلزی داشت توانست 
ركورد بلند كردن وزنه با زبان كتاب گينس 
را كه آن هم در اختيار خود او بود بشكند. 
اين رك��ورد در يكی از اجراهای س��يرك 
ماسيمو وقتی وی جعبه ۱۲ كيلوگرمی را با زبان بلند كرد به ثبت رسيد.

بيشترین مغز گاو خورده شده  
»تاكي��را كوباياش��ی« ژاپن��ی يكی از 
مش��هور ترين اف��رادی اس��ت ك��ه در 
مس��ابقات غذا خوری شركت می كند و 
نزديك به شش سال ركورد دار خوردن 
هات داگ در دنيا بوده و ركورد های اين 
چنينی ديگری نيز دارد و در رتبه بندی جهانی مقام سوم را به 
خود اختص��اص داده، اما آنچ��ه وی را در اين فهرس��ت قرار 
می دهد خوردن نزديك به ۸ كيلو مغز گاو در ۱۵ دقيقه است.

بيشترین بو كردن پا  
»مدلين آلبرت« از اهالی سينس��يناتی 
اوهايو است و زمانی مشهور شد كه برای 
آزمايش��گاه هيلت��اپ دكت��ر اس��كول 
مشغول به كار ش��د. شغل وی برای ۱۵ 
س��ال، بو كردن پا و زير بغ��ل افراد بود. 
مدلين طی مدت زمانی كه مشغول به چنين كار خوشبويی 

بود، پنج هزار و 6۰۰ پا و تعداد بی شماری زير بغل را بو كرد!

بيشترین عنكبوت روی بدن در 30 ثانيه  
»تام بوكانان«، بچه ای استراليايی است 
كه ركورد نگهداشتن بيشترين عنكبوت 
روی بدن در ۳۰ ثانيه را از آن خود كرده 
است. او ۱۲۵ عنكبوت طاليی وحشی را 
برای ۵۵ ثانيه روی بدن خود نگه داشت. 
به گفته بوكانان، اين نوع عنكبوت ها س��می نيستند اما گاز 

می گيرند و باعث ورم و باد كردن بدن می شوند.

چندش آورترین  ركوردهای ثبت شده
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