
زمستان نقش جهان کی بهار می شود؟

خیابانی که بوی درد می دهد

»زندگی به سبک 
روح اهلل« منتشر شد

+Book
 سیاست یک بام و دو هوا

سناریوی تلخ ترافیک در آمادگاه هر روز اکران می شود

 در فصل سرما
8 ایمنی را به خانه آورید

هیچ وقت مذاکرات   
رانفی نکرده ایم 24

6

 توزیع نقدی یارانه ها 
5بدترین کار ممکن بود  

سواد رسانه ای از مباحث مهم 
فرهنگ شهروندی است

فرش، اندوهی که به عرش رسیده است

در حال حاضر صدا و س��یما مهم ترین عامل اطالع رسانی در 
تمام دنیا محسوب می شود، بنابراین سواد رسانه ای یکی از 
مباحث مهم فرهنگ شهروندی اس��ت و در حال حاضر دنیا 
 جنگ رس��انه ای را در پیش گرفته است، لذا امروزه رسانه ها

یکی از قدرتمندترین نیروهای جهان به شمار می آیند. 

هر کس باید تنها بشود 
و تنها بمیرد

شاید کمتر کسی می داند روز 21 آبان ماه تولد مردی 
است که تازگی اندیش��ه اش روح نویی در کالبد شعر 

کهنه فارسی دمید. 
گرچه بس��یاری از ما می دانیم که شعر نوی فارسی با 
اشعار علی اس��فندیاری پا به عرصه ظهور نهاد، اما در 
بزرگداشت این شاعر تنها کمتر تالشی صورت گرفته 
 و همواره زادروز و س��المرگ او در بی خبری س��پری 
می شود. دلیل آن هرچه هست، بماند تا تاریخ بزرگی 

او را به آیندگان بنمایاند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

4

 هیچ اتوبوس جدیدی از سوی 
3

دولت دریافت نکرده ایم

آکادمی ورزش زورخانه ای کشور  6
در اصفهان گشایش یافت

 توی فض��ا دودی داغ و جامد پراکنده اس��ت ک��ه راه گلویت 
را می بندد و روی پوس��تت س��نگینی می کند. ان��گار اوضاع 
درخیابان آمادگاه عادی نیس��ت و با این همه دکتر مقیم آنجا 
هم کسی درمان این درد را نمی داند تا سناریوی تلخ ترافیک 
آمادگاه هر روز اکران شود و بدین ترتیب این خیابان همچنان 

یکی از شلوغ ترین خیابان های اصفهان باشد.
خیابان بوی درد می دهد. بوی دارو، بوی کلی ساختمان پزشکانی 
که از صبح تا غروب  مراجعه کننده دارند. تنها ویژگی اینجا این 
است که اینجا هیچ کسی غریبه نیست؛ چون درد فصل مشترک 
کس��انی اس��ت که اینجا را قرق کرده اند و مجبورند راهروهای 
ساختمان پزشکان را طی کنند، غیرازداروخانه و آزمایشگاه. اینجا 
کتابفروشی هم دارد، مبل فروشی هم دارد، مراکز تجاری هم دارد. 

اینجا پر است از عابرانی که سهمشان از بودن درکنارهم، تنه های 
ناخواسته ای است که به هم  می زنند ومی گذرند.

 اینجا همه رقم آدمی می بینی. همه عاصی و خس��ته و کالفه به 
هم نگاه می کنند و می گذرند.  »چیه چ��را نمی ری کنار؟ مگه 
نمی بینی راه مال منه.« صدای مرد همراه قدم ها در های و هوی 
خیابان گم می شود و هوای داغ و پر از خاک خیابان او را به سرفه 
می اندازد. انگار ماشین ها به هم گره خورده اند و قطاری را شکل 

می دهند.
خیابان را که با شلوغی اش تنها می گذاری، مردی را می بینی که 
به دیوار مرکز پزش��کان تکیه زده و از توی جیبش یک تکه کاغذ 

درمی آورد و به  خط های کج و معوج نگاه می کند. 
3

کاله قرمزی و بچه ننه در 
اصفهان ۲۰۰ میلیونی شد

 سؤال از رییس جمهور 
حق نمایندگان است

جمع آوری، مانع استفاده 
مردم از ماهواره  نیست

اکثر آثار نقاشی هنرمندان 
اصفهان کپی کاری است

چگونه با رأی کمتر 
رییس جمهور شویم؟
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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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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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 
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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
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 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. 
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254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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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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 اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد

درخش�ش رواب�ط عموم�ی ف�والد مبارکه 
س�مپوزیوم هش�تمین  در  را   اصفه�ان 
بین المللی روابط عمومی های سراسر کشور 

تبریک و تهنیت می گوئیم.

روابط عمومی روزنامه زاینده رود



چهره روزیادداشت

برگزاری اولین یادواره 
شهیدطهرانی مقدم

نخستین یادواره دانشمند برجسته شهید حسن طهرانی مقدم و یاران 
با حضور فرمانده سپاه ولی امر برگزار می شود. سردار حسن طهرانی 
مقدم از فرماندهان دوران هشت س��ال دفاع مقدس و فرمانده جهاد 
خودکفایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی بود که بر اثر انفجار در یکی 
از پادگان های سپاه در حوالی تهران، به همراه جمعی دیگر از پرسنل 
به ش��هادت رس��ید. وی از فرماندهانی بود که از ابتدای شکل گیری 
س��پاه به عضویت آن در آمده ب��ود و در بنیانگ��ذاری مجموعه  های 
ادوات، توپخانه و موش��کی س��پاه و ایجاد یک قدرت بازدارنده برای 
نظام نقش کلیدی و اساسی داش��ت. وی در ابتدای جنگ در بخش 
تأسیس فرماندهی توپخانه سپاه و بعد از آن در تشکیل و بنیانگذاری 
فرماندهی موشکی س��پاه تأثیرگذار بود و نزدیک به 25 سال از عمر 

خود را در ایجاد و توسعه این بخش از توان دفاعی قرار داده بود.

وزیر اطالعات امروز در مجلس
حیدر مصلحی وزی��ر اطالعات به دع��وت کمیس��یون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس شورای اس��المی در جلس��ه امروز این 
کمیسیون حاضر می ش��ود. حیدر مصلحی بنا به دعوت کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس برای بررسی آخرین اخبار و 

تحوالت، به این کمیسیون دعوت شده است.

آخرین وضعیت پرونده روزنامه شرق
محمود علیزاده طباطبائی درباره آخرین وضعی��ت پرونده روزنامه 
شرق اظهار داش��ت : پس از توقیف روزنامه از س��وی هأیت نظارت 
ب��ر مطبوع��ات، پرون��ده ای در ش��عبه نهم بازپرس��ی دادس��رای 
فرهنگ و رس��انه مطرح و برای مدیرمس��ئول روزنامه ق��رار وثیقه 
50 میلی��ون تومانی صادر ش��د. این وکی��ل و حقوق��دان در ادامه 
اف��زود : بازپرس پرون��ده پس از تحقی��ق از مدیرمس��ئول روزنامه، 
نظر خ��ود را اعالم ک��رده و هم اکن��ون پرون��ده در اختی��ار دادیار 
اعالم نظر اس��ت. از نظ��ر بازپرس بی اطالع هس��تم. اگ��ر قرار منع 
 تعقیب صادر ش��ود روزنامه دوباره فعالیت خود را ش��روع می کند.

درصورت ص��دور قرار مجرمیت و کیفرخواس��ت پرون��ده به دادگاه 
فرستاده خواهد شد. علیزاده طباطبائی تأکید کرد: دادیار اظهار نظر 

به زودی نظر خود را اعالم می کند.

الریجانی یک بخشنامه کابینه را 
باطل کرد

  علی الریجان��ی رییس مجلس ط��ی روزهای اخی��ر در نامه ای به 
رییس جمهور، بنا به بررسی هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، 
اعالم کرده است که بخشنامه دی ماه سال 88 کابینه درباره »تعیین 
نرخ هزینه ه��ای دریافتی در قب��ال خدمات ارایه ش��ده در مناطق 
ویژه اقتصادی«، در چهارمورد با قانون تش��کیل و اداره مناطق ویژه 

اقتصادی مغایرت داشته و باطل است.

رایزنی روحانی برای ورود به انتخابات
به گزارش مش��رق در هفته های اخیر حس��ن روحانی رایزنی های 
 خود را برای ورود به انتخابات ریاس��ت جمهوری افزایش داده است. 
ظاهرا  وی با افرادی چون نوبخت، یونسی، عباسی فرد و مرتضی بانک 

رایزنی ها و مشورت هایی داشته است.

 انتشار خاطرات 
بدون سانسور هاشمی

ق��رار اس��ت زندگینام��ه 800 صفحه ای هاش��می رفس��نجانی تا 
اردیبهشت س��ال آینده منتشر ش��ود. اطرافیان هاشمی می گویند 
این کتاب با کمترین سانسور منتشر می شود. همچنین همسر آقای 
هاشمی نیز به زودی کتابی تحت عنوان»در سایه سرو« که مربوط به 
خاطرات وی از هاشمی رفسنجانی است روانه بازار کتاب خواهد کرد.

سنگ تمام نیکزاد برای الریجانی
س��فر دکتر علی الریجانی به اس��تان اردبیل با اس��تقبال گرم نیکزاد 
استاندار و مسئوالن عالی استان مواجه شد، به گونه ای که حاضران در 
مراسم معتقد بودند یکی از باشکوه ترین استقبال سال های اخیر بوده 
است. حضور رییس مجلس در شورای تأمین و شورای مدیران استان با 
استقبال فراوان برگزار شد تا نویدبخش تعامل و همکاری میان قوا باشد.

 برخورد قالیباف 
با یکی از مدیران شهرداری

ظاهرا محمد باقر قالیباف دستور برخورد با مدیری را داده است که 
در یکی از پروژه های شهری از مرتبطان جورج سوروس در ایران به 

عنوان مشاور پروژه استفاده کرده بود.

فلس��فه رأی الکترال در این اس��ت ک��ه در اصل، یک ش��هروند 
آمریکایی در انتخابات به صورت مس��تقیم به ی��ک کاندیدا رأی 
نمی ده��د، بلکه به کس��انی رأی می دهد که  »الکت��ور« خوانده 
می ش��وند و آنها در یک روند فرمالیته، رییس جمهور را از میان 

خود انتخاب می کنند.
انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا و دموکراسی الکترال در آن، 
محصول انقالب آمریکا در اواخر قرن شانزدهم – 1776- و موارد 

مندرج در قانون اساسی این کشور است. 
برای انتخاب رییس جمهور، هر ایالت بر اس��اس تعداد آرای آن 
ایالت در مجلس نمایندگان و تعداد آرای هر ایالت در مجلس سنا 

ارزش گذاری می شود. 
تعداد نمایندگان هر ایالت در مجلس نمایندگان، به اضافه تعداد 
نمایندگان هر ایالت در مجلس سنا، بیانگر ارزش آن ایالت برای 
تعیین رییس جمهور است که به آن، آرای الکترال گفته می شود. 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری، هر رییس جمه��وری که در هر 
ایالت رأی اکثریت را به دست آورد، تمام آرای الکترال آن ایالت 
به نام وی خوانده می ش��ود. در انتخابات ریاست جمهوری سال 
2012، باراک اوباما به صورت صددرصد در ایالت کالیفرنیا رأی 
اکثریت را به دس��ت می آورد، بنابراین تمام 55 رأی الکترال در 
فلوریدا )53 + 2(، برای اوبام��ا خواهد بود. در ایالت کم جمعیتی 

مانند مونتانا هم، میت رامنی دارای سه رأی الکترال است.

تعداد نمایندگان در مجل��س نمایندگان که ب��ه اصطالح به آن 
House می گویند بر اس��اس ترکیب جمعیتی ه��ر ایالت، کال 
438  نفر بوده و تعداد سناتورهای آمریکایی صد نفرند که جمع 

آنها 535 نفر می شود. 
بر این اساس، کل آرای الکترال در آمریکا 538 عدد است )برای 
انتخابات س��ال 2012 میالدی( و اگر کس��ی بتوان��د 270 رأی 

الکترال به دست بیاورد، رییس جمهور آمریکا خواهد بود.
فلس��فه رأی الکترال در این اس��ت ک��ه در اصل، یک ش��هروند 
 آمریکایی در انتخابات به صورت مس��تقیم به ی��ک کاندیدا رأی 
 نمی ده��د، بلکه به کس��انی رأی می ده��د که الکت��ور خوانده 
می ش��وند و آنها در یک روند فرمالیته، رییس جمهور را از میان 

خود انتخاب می کنند.
فرآین��د انتخاب ریی��س جمهور توس��ط الکتورها ام��روز کامال 
فرمالیته اس��ت؛ یعنی در حال��ت نرمال، یک الکت��ور که در یک 
ایالت توسط حزب یا کاندیدای ریاست جمهوری انتخاب شده، به 

کاندیدای حزب رقیب رأی نمی دهد. 
الکتوری که چنی��ن کاری بکند ب��ه Faithlessness )وفادار 
نبودن( متهم م��ی ش��ود و در 24 ایالت این کار جرم اس��ت. در 
انتخاب��ات س��ال Barbara Lett-Simmons ،2000 ک��ه 
در واش��نگتن دی س��ی به عنوان الکتور از ط��رف دموکرات ها 
 انتخاب ش��ده بود، در اعتراض به نقش کم واشنگتن دی سی در 

تصمیم گیری ه��ای کنگره، در روز تعیین رأی حاضر نش��د و به 
همین دلیل تعداد آرای الکترال ال گ��ور، 266 عدد )و آرای کل 
537، به جای رقم 538( بود. در رقابت های ریاس��ت جمهوری 
س��ال 2004 هم، جان ادواردز که به عنوان معاون جان کری در 
حزب دموکرات انتخاب شده بود، یک رأی الکترال به دست آورد. 
دلیل این امر، اشتباه یکی از الکتورها عنوان شده است که در برگه 
خود به جای جان کری، اسم جان ادوارزد، معاون او را نوشته بود.

در تاری��خ انتخابات آمریکا ت��ا کنون چهار بار ی��ک کاندیدا رأی 
باالتری از دیگ��ران به دس��ت آورده، اما آرای الکت��رال را باخته 
و در نتیج��ه رییس جمهور نش��ده اس��ت. نزدیک تری��ن آن از 
 لحاظ زمانی به ما، انتخابات سال 2000 اس��ت. در آن انتخابات 
ال گور کاندیدای حزب دموکرات، تقریبا 500 هزار رأی بیشتر از 
جرج بوش به دست آورد، اما به دلیل آن که جرج بوش موفق شده 
بود آرای الکترال بیشتری به دس��ت بیاورد، )271 به 266 و یک 
رأی غایب(، جرج بوش به عنوان چهل و س��ومین رییس جمهور 

آمریکا انتخاب شد. 
گفتنی است، در حالی نتایج اولیه انتخابات آمریکا مشخص شد 
که میت رامنی نام��زد جمهوری خواه با توجه ب��ه این که حدود 
دو میلیون رأی بیشتر از اوباما کس��ب کرده بود، ولی با توجه به 
 رأی الکترال ها )اوباما 303 رأی، رامن��ی 206 رأی( باراک اوباما 

به عنوان رییس جمهور معرفی شد.
 به صورت خالصه اگر بخواهیم دلیل این ک��ه یک کاندیدا آرای 
الکترال بیشتری به دست می آورد، اما رأی کمتری دارد را توضیح 
دهیم، می توانیم به صورت مثال چهار ایالت سرنوش��ت س��از را 
انتخاب کنیم. فلوری��دا )29 رأی الکترال، 19 میلیون جمعیت(، 
اوهایو )18 رأی الکترال، 11 میلی��ون جمعیت(، ویرجینیا )13 
رأی الکترال، هش��ت میلیون جمعیت( و نیوهمشایر )چهاررأی 
الکترال، 1/3 میلیون رأی(. با فرض ای��ن که در ایالت های دیگر 
آرای کاندیداها به صورت مس��اوی تقسیم ش��ده و در این چهار  
ایالت )که سه ایالت اول، مهم ترین ایالت های انتخابات هستند(، 

آرا به صورت زیر تقسیم بندی شوند:
   فلوریدا: اوباما شش میلیون، رامنی پنج میلیون؛ آرای الکترال 

29، همه برای اوباما.
   اوهایو: اوباما س��ه میلیون، رامنی پنج میلیون؛ آرای الکترال 

18، همه برای رامنی.
   ویرجینی��ا: اوباما دو میلی��ون، رامنی چه��ار میلیون؛ آرای 

الکترال 13 همه برای رامنی.
   نیوهمشایر: اوباما 300 هزار، رامنی 200 هزار؛ آرای الکترال 

چهار همه برای اوباما.
مجموعا اوباما در این چهار ایالت، 11/3 میلیون رأی به دس��ت 
آورده و آرای رامنی هم 14/2 میلیون اس��ت، ام��ا آرای الکترال 
 اوبام��ا 33 رأی )اوهایو + نیوهمش��ایر( و آرای الکت��رال رامنی 
31 رأی )ویرجینی��ا + اوهایو( اس��ت، بنابراین کس��ی که آرای 
بیش��تری به دس��ت آورده، لزوما رأی الکترال بیشتری به دست 

نخواهد آورد.

انتخابات به سبک آمریکایی

وزیر خارجه بعدی آمریکا چگونه با رأی کمتر رییس جمهور شویم؟
کیست ؟

مقامات کرملین به صورت غیر رس��می اع��الم کرده اند 
که آنها به صورت ویژه ای خوش��حال خواهند ش��د اگر 
رییس جمهور آمریکا پس از استعفای هیالری کلینتون 
از س��مت وزارت خارجه این کش��ور، جان کری رییس 
 کمیته سیاست خارجی سنا را جایگزین وی کند. ناظران 
بین المللی منتظرند تا ببیند که آیا هیالری کلینتون وزیر 
خارجه کنونی آمریکا به قول خودش وفا خواهد کرد یا نه. 
وی پیش تر  اعالم کرده بود که تا پایان نوامبر پست خود 

در وزارت خارجه آمریکا را ترک خواهد کرد.

رییس سازمان سیا 
کناره گیری کرد

ریی��س س��ازمان اطالع��ات مرک��زی آمریکا ب��ه خاطر 
 روابط نامش��روع از س��مت خود کناره گیری کرد. وی در

 نامه ای خطاب به باراک اوباما خواست تا به دالیل شخصی 
اجازه اس��تعفای او از س��ازمان اطالعات مرکزی و سازمان 
اطالعات نظامی را بدهد. پتریوس که با ان بی سی گفتگو 
می کرد گفت: در این نامه از اوباما خواس��ته ام تا استعفایم 
را بپذیرد. پتریوس افزود: پنج شنبه عصر من به کاخ سفید 
رفتم و از رییس جمهوری خواس��تم تا به دالیل ش��خصی 
اجازه استعفای من از س��ازمان اطالعات مرکزی و سازمان 
اطالعات نظامی را بده��د. وی روز جمعه در مصاحبه خود 
گفت: امروز عصر رییس جمهوری با قدردانی، استعفای مرا 
پذیرفت. پتریوس خاطر نشان کرد: چنین اتهاماتی نه برای 
یک همسر و نه برای رییس یک سازمان قابل قبول نیست.

کشته شدن ۱۰۵تروریست 
درحمالت ارتش سوریه

50 تروریس��ت در منطقه »ب��اب ه��ود« در حمص در 
حمله نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. همچنین 40 
نفر از تکفیری های غیر س��وری نیز در حمالت سنگین 
ارتش سوریه به ش��رق »تلبیسه« کشته ش��دند. عالوه 
بر این، در »الرستن« نیز درگیری شدیدی بین ارتش و 
مخالفان مسلح در جریان است که 15 نفر تاکنون کشته 
 شده اند و در میان افراد کش��ته شده »محمد طالس« از 
تروریست های سرش��ناس نیز حضور دارد. این درحالی 
است که اکنون تروریست ها در »دیر بعلبه« تجمع کرده  

تا نیروهای ارتش را هدف قرار دهند.

خبر کوتاه

اخبار بین الملل 

ایران و ویتنام در یک جبهه 
فرهنگی و انسانی قرار دارند

احمدی نژاد
رواب��ط جمهوری اس��المی ای��ران و ویتنام بس��یار عمیق و 
دوستانه است و هیچ نقطه تاریک و منفی در مناسبات دو کشور وجود 
ندارد. یکی از ویژگی های مش��ترک مردم ایران و ویتنام این است که 
هرگز اهل تجاوز به سرزمین دیگران نیستند، اما اگر بیگانگان بخواهند 
به س��رزمین آنها تجاوز کنند، آنچنان دفاع جانانه ای از خود به جای 
می گذارند که دش��منان از اقدام خود پش��یمان می شوند، آنچنان که 
مردم دو کشور این موضوع را در جنگ ویتنام و جنگ غرب علیه ایران 
به خوبی نش��ان دادند. وی روابط جمهوری اس��المی ایران و ویتنام را 
دارای روندی مناسب توصیف 
کرد و اظهار داشت: در جریان 
این سفر و مذاکره با مسئوالن 
ویتن��ام، درمورد اس��تفاده از 
تم��ام ظرفیت ها در راس��تای 
گسترش همکاری ها و توسعه 
میان دو  مناسبات همه جانبه 
کش��ور به توافق رس��یدیم و 
جمه��وری اس��المی ایران در 

این زمینه مصمم است.
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سلطانیه برگزاری دور جدید مذاکرات با آژانس در تهران را تأیید کرد

علی اصغر س��لطانیه س��فیر و نماین��ده دائم جمه��وری اس��المی ای��ران در آژانس بی��ن المللی 
 انرژی اتمی خبر برگ��زاری دور جدید مذاک��رات ایران و آژان��س در تاریخ 13 دس��امبر )23 آذر(

 در تهران را تأیید کرد.

اعالم مهلت تعویض 
کارت پایان خدمت 

هیچ وقت مذاکرات   
رانفی نکرده ایم 

رییس س��ازمان وظیفه عمومی ناجا سردار س��ید حمید صدرالسادات با 
اشاره به این که از 22 مهرماه امسال ، تعویض کارت پایان خدمت در کشور 
آغاز شده است، تصریح کرد: کسانی که از تاریخ 85/1/1 به بعد خدمتشان 
به اتمام رسیده باید برای تعویض کارت پایان خدمت با در دست داشتن 
مدارک الزم به دفاتر پلیس + 10 مراجعه کنند. وی یادآور شد: متقاضیان 
کارت خدمت های سال 85 به بعد، تا پایان سال مهلت دارند تا نسبت به 

تعویض کارت پایان خدمت خود اقدام کنند. 
متقاضیان برای اطالع از مدارک الزم برای تعویض کارت معافیت و پایان 
خدمت می توانند به س��ایت س��ازمان وظیفه عمومی در سایت پلیس به 

نشانی www.police.ir مراجعه کنند.

حجت االسالم س��بحانی نیا درباره رفتار غرب در برخورد دوگانه با ایران 
گفت: این رفت��ار غرب مربوط به امروز نیس��ت. مدت طوالنی اس��ت که 
غرب رفتار دوگانه ای در قبال ایران دارد؛ از س��ویی تش��دید تحریم ها را 
پیگیری می کند و از طرف دیگر مذاکره با جمهوری اسالمی ایران را لحاظ 
می کند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درمورد این که مذاکرات 
چقدر راهگشاست، اظهار داشت: ما هیچ وقت مذاکرات را نفی نکردیم و 
جمهوری اسالمی ایران همواره سعی داش��ته با آژانس بین المللی انرژی 
اتمی همکاری داشته باش��د و اگر امروز بر روی مس��ئله هسته ای تأکید 
می کنیم بدان دلیل اس��ت که مقررات کنوانسیون معاهده NPT، آن را 

حق کشورها می داند.

عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانش��اه و سخنگوی 
هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی درباره طرح سؤ ال 
از رییس جمهور گفت: این طرح پابرجاست و طبق قانون 
رییس جمهور تا یک ماه آینده فرصت دارد برای پاسخ به 

سؤال به صحن علنی بیاید.
 وی افزود: مس��تندات نمایندگانی که می گفتند قبل از 
اعالم وصول از طرح س��ؤال منصرف ش��ده  بودند، کافی 
نبود، چرا که برخی از آنها در نامه های خود س��اعت 10 

شب را قید کرده بودند.
 سخنگوی هیأت رییس��ه مجلس با بیان این که هیأت 
رییس��ه س��وگند خورده اس��ت ک��ه مطاب��ق آئین نامه 
 عمل کن��د، خاطر نش��ان ک��رد: در قان��ون و آئین نامه 
مصلحت اندیش��ی و مالحظه در نظر گرفته نشده است. 
قانون می گوید با تعداد یک چهارم نمایندگان می توان از 
رییس جمهور سؤال کرد و اگر این تعداد از نمایندگان بر 
امضای خود اصرار داشته باشند، هیأت رییسه باید طبق 

آئین نامه عمل کند.
  وی در پای��ان گف��ت: علیرغ��م ای��ن ک��ه بن��ده جزء 
امضا کنندگان س��ؤال و ج��زء موافقان آن نیس��تم، اما 
معتقدم اختیار قانونی وجود ندارد که بگوییم سؤال باید 

منتفی شود.

عباس��علی کدخدای��ی س��خنگوی ش��ورای نگهب��ان 
درخصوص نظر ش��ورای نگهبان درم��ورد اصالح قانون 
انتخابات اظهار داش��ت: ارایه نظر نهایی شورای نگهبان 
درمورد اصالحات اعمال شده در قانون انتخابات، منوط 
به دریافت مصوبه از سوی مجلس و بررسی آن در جلسه 
عمومی با حضور اعضای شورای نگهبان است. کدخدایی 
در پاسخ به این سؤال که آیا ش��ورای نگهبان اصالحات 
اعمال ش��ده در قانون انتخابات را به صورت غیر رسمی 
هم مورد بررس��ی قرار نداده است، گفت: نظرات شورای 
نگهبان درم��ورد اصالح قان��ون انتخاب��ات فقط در حد 
کارشناسی بوده است. کارشناس��ان ما فقط در جلسات 
مجلس حضور داش��ته و نظرات کارشناسی خود را ارایه 
داده اند. سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال 
که به نظر شما تشکیل هیأت نظارت که در قانون جدید 
انتخابات به آن اشاره شده، با قانون اساسی مغایرت دارد 
یا نه،  اظهار داشت: ما هنوز مطمئن نیستیم این مصوبه 
به کجا می رس��د و آیا در صحن علنی هم مورد تصویب 
قرار می گیرد یا خیر. قطع��ا اگر مصوبه مجلس با وظایف 
نظارتی شورای نگهبان مغایرت داشته باشد، مورد ایراد 
قرار می گیرد، اما اگر مغایرتی نداش��ته باش��د ش��ورای 

نگهبان هم آن را تآیید می کند.

یوکیا آمانو در گفتگو با روزنامه راسیس��کایا گازتا ارگان 
دولت روسیه اظهار داشت: در  گزارش  آژانس  بین المللی 
 انرژی  اتمی  تأکید  نمی شود  که  ایران  صاحب  سالح های 
 هسته ای  شده و  ما  هرگز  به  این  مسئله  تأکید  نکرده ایم. 
بی بی س��ی روز گذش��ته یادآوری کرده بود که »اوایل 
هفته گذش��ته، یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی، 
در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت 
که ایران از همکاری الزم با این نهاد خودداری می کند. 
آمانو گفته بود عدم همکاری ایران باعث ش��ده است تا 
آژانس بین الملل��ی نتواند تأیید کند ک��ه فعالیت های 
اتمی جمهوری اس��المی ماهیت نظامی ن��دارد و ایران 
 به تعهدات خ��ود در چارچ��وب پیمان منع گس��ترش 
جنگ افزاره��ای اتمی عمل کرده اس��ت. ایرنا به نقل از 
آمانو افزود:  ما  همچنین  اعالم  نکرده ایم  که  ایران  درباره 
 ساخت  سالح های  هس��ته ای  تصمیم  گرفته است،  ولی 
 گفتیم  که  اطالعات��ی  مبنی  بر  دخیل  بودن  این کش��ور 
 در  فعالیت  معطوف  به  س��اخت  دس��تگاه های  انفجاری 
 هس��ته ای در اختیار  داریم. مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی اضافه کرد:  م��ا  از  این  اطالعات  نتیجه گیری 
 نکرده  و  می خواهیم  که  نماین��دگان  ایران  با  ما  مالقات  و 

 این  مسئله  را  روشن  کنند.

احمد توکلی درباره طرح س��ؤال از رییس جمهور گفت: من 
از ابتدا موافق س��ؤال از رییس جمهور نبودم، اما حاال که این 
طرح اعالم وصول شده، طبیعتا حق نمایندگان است که طرح 
را به رییس جمهور ابالغ کنند و آقای احمدی نژاد هم موظف 
است ظرف یک ماه به مجلس بیاید و پاسخگوی نمایندگان 
باشد. من به رییس جمهور توصیه می کنم که هنگام حضور 
در مجلس، همچون دفعه گذشته رفتار نکند، بلکه باید چنان 
سخن بگوید که سوگندی که برای حفظ مردم ساالری یاد 
کرده لطمه نبیند. مضافا آن که این بار موضوع سؤال، سیاسی 
نیست، بلکه به زندگی و معیشت مردم مربوط است.وی اضافه 
کرد: اگر ایشان بخواهد رعایت حال مردمی را که از مهرورزی 
با آنان س��خن می گوید، بکند، باید از هرگون��ه برانگیختن 
التهابات و احساسات بپرهیزد و به طور منطقی و مستدل پاسخ 
نمایندگان را بدهد، زیرا نمایندگان در پی آن هستند که در 
ضمن پرسش و پاسخ از رییس جمهور، ضعف هایی که موجب 
نصف شدن ارزش پولی ملی شده است معلوم گردد. بنابراین 
این پرس��ش نمایندگان التهاب آور نیس��ت، بلکه این نحوه 
پاس��خگویی و برخورد احتمالی آقای احمدی نژاد است که 
همه را نگران کرده است.  توکلی خاطر نشان کرد: نمایندگان 
و دلسوزان نگران این هستند که به گونه ای برخورد شود که 
به جای این که خیری به مردم برسد، دودش به چشم آنها برود.

انتخابات انرژی هسته ایمجلس مجلس

طرح سؤال از رییس جمهور 
پابرجاست 

نظرشورای نگهبان 
درباره تشکیل هیأت نظارت 

اذعان آمانو به صلح آمیز 
بودن برنامه هسته ای ایران 

سؤال از رییس جمهور 
حق نمایندگان است
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خالقیت و نوآوری الزمه توسعه عمران 
شهری است

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: خالقیت و نوآوری الزمه 
توسعه عمران شهری است. 

مهدی جمالی نژاد اظهار داش��ت: نوآوری در طرح های توسعه شهری 
 موجب جذب س��رمایه گذاران بخش خصوصی برای مش��ارکت در اجرا 
می ش��ود. وی بازگش��ت به هویت و توجه وی��ژه به اصال��ت معماری و 
شهرسازی را مورد تأکید قرار داد و افزود: با توجه به پیشینه غنی تاریخی 
و فرهنگی کاشان، التزام به رعایت معماری ایرانی اسالمی بیش از پیش 

بایستی در ارایه طرح های شهری مدنظر قرار گیرد.

 گردشگری در استان 
مغفول مانده است

یک عضو اتاق بازرگانی اصفهان گفت: از گردش��گری ب��ه عنوان یکی از 
حوزه های درآمدزای استان غفلت شده است. 

سید رسول رنجبران در این باره به ایس��نا گفت: نیروی انسانی بهترین 
پتانسیل برای رشد و توسعه کشور به خصوص در حوزه مدیریتی محسوب 
می شود، اما عدم استفاده از ظرفیت های خوب در طول زمان باعث از بین 
رفتن آن استعداد می شود. وی افزود:  اس��اس سرمایه گذاری اقتصادی 
در دنیا برپایه برنامه ریزی نیروی انس��انی اجرا می شود، اما متأسفانه در 
کشورس��رمایه گذاری درپروژه های تولید فوالد در بیابان ها و کویرهای 
فاقد جمعیت انجام ش��ده و اصاًل  آمایش س��رزمینی در آن لحاظ نشده 
است. رنجبران گفت: استان اصفهان به اشتباه به عنوان استانی برخوردار 
 قلمداد ش��ده، در حالی ک��ه توس��عه آن مرهون سیاس��ت گذاری های 

400 ساله اخیر  در زمینه ظرفیت سازی کار و فعالیت است.

  هیچ اتوبوس جدیدی 
از سوی دولت دریافت نکرده ایم

رییس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیست ش��ورای اسالمی شهر 
 اصفهان اعالم ک��رد: هی��چ اتوبوس جدیدی از س��وی دول��ت دریافت 

نکرده ایم. 
ابوالفض��ل قربان��ی با بی��ان مطلب فوق ب��ه ایمن��ا گفت: اتوبوس��رانی 
 اصفه��ان به عن��وان تنها س��امانه حمل و نق��ل عمومی ش��هر اصفهان 
جابه جای��ی نزدیک به ۸۷0 ه��زار نفر مس��افر را در روز بر عه��ده دارد. 
وی با اش��اره به این که اس��تفاده ش��هروندان از اتوب��وس افزایش یافته 
است، افزود: ساالنه بر اساس س��همیه بندی، تعدادی اتوبوس جدید به 
کالنشهر اصفهان تحویل داده می ش��ود اما اصفهان در سال جاری هیچ 
 اتوبوس جدیدی دریافت نکرده اس��ت. رییس کمیسیون حمل و نقل و 
محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به راه اندازی فاز دوم 
خط یک بی آر تی از پل اندیشه تا ترمینال باغ قوشخانه تصریح کرد: برای 
راه اندازی این خط به۵0 دس��تگاه اتوبوس نیاز  داریم که در حال حاضر 

خرید اتوبوس های بی آر تی در حال پیگیری است.

دیگر نیازی به الستیک زاپاس نیست
مدیرعامل ش��رکت تولیدی صنایع الس��تیک اصفهان: الستیک های 
 ضدپنچ��ری نی��از خودروه��ا را ب��ه الس��تیک زاپ��اس برط��رف 

می کنند.
مهندس مسعود شمس با اشاره به س��اخت تایرهای توپر اسفنجی ضد 
پنچری، گفت: این تایر در تمامی سایزها برای انواع خودروهای سواری، 
وانت، راه سازی، معادن، نظامی و حتی کشاورزی استفاده می شود. وی 
با بیان این که این دسته از الس��تیک ها به هیچ عنوان پنچر نمی شوند، 
گفت: سبک بودن وزن الستیک، تحمل فش��ار بیشتر از الستیک های 
 معمولی، عدم ترکیدگی الس��تیک در برخورد با قطع��ات تیز، خواص 
ضد حرارتی و امکان تعویض تایرتوپر جدی��د روی رینگ چرخ قبل، از 

مزایای این تایر است.

گشتی در اخبار

سواد رسانه ای از مباحث مهم 
فرهنگ شهروندی است

مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان
علی کلباسی 

در حال حاضر صدا و س��یما مهم ترین عامل اطالع رس��انی در تمام دنیا 
محسوب می ش��ود، لذا س��واد رس��انه ای یکی از مباحث مهم فرهنگ 
شهروندی است و در حال حاضر دنیا جنگ رس��انه ای را در پیش گرفته 
است، لذا امروزه رسانه ها یکی از قدرتمندترین نیروهای جهان به شمار 
می آیند. ما تکنولوژی ماهواره را در اختیار مردم قرار داده ایم، ولی فرهنگ 
استفاده از آن را آموزش نداده ایم، این در حالی است که اگر سواد رسانه ای 

به م��ردم آم��وزش داده می ش��د 
دیگر از ماهواره ها ترسی نداشتیم. 
فرهنگ اصفهان، فرهنگ و مکتبی 
بس��یار غنی اس��ت و حوزه علمیه 
 اصفهان تنها حوزه حکومت س��از

است. بر اس��اس فرمایشات رهبر 
انقالب، تنها ارگانی که در این رابطه 
قوی تر از ارگان ه��ای دیگر عمل 

کرد، صدا و سیما بود.
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چهره روز
حضور در بازارهای بین المللی راهکار توسعه صنایع غذایی است

هدایت حسینی، متخصص بهداشت مواد غذایی گفت: توس��عه صادرات و حضور در بازارهای 
منطقه ای و بین المللی یکی از راهکارهای توسعه صنایع غذایی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی 
است. وی افزود: سالمت انسان به عنوان محور توسعه پایدار از جمله موضوع های جهانی است.
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85 درصد پیشرفت فیزیکی شهر رویاهازنده رود زنده می شود؟ 

یک پژوهشگر هواشناسی از شروع بارش های چشمگیر 
و مناس��ب در روزهای این هفته و احتمال آبگرفتگی و 

سیل در مناطقی از کشور خبر داد.
احس��ان مرادی گفت: خوش��بختانه پاییز امس��ال در 
مناطقی از کش��ور با بارش های مناس��ب شروع شد که 
معموالً اوج بارش ه��ا در این مدت در س��واحل دریای 
خزر و مناطقی از ارتفاعات زاگرس رخ می داد، اما اینک 
سامانه کم فش��ار فعالی در حال نفوذ به کشورمان است 
که به نظر می رسد گس��ترده ترین بارش های ماه های 

اخیر را در ایران موجب شود و بیشتر مناطق کشور از این 
بارش های گسترده بهره مند خواهند شد.

مرادی درباره خصوصیات این سامانه گفت: این سامانه 
کم فشار فعال با رطوبت مناس��بی از سمت عرض های 
جغرافیای��ی جنوبی ت��ر از میهن ما همراهی می ش��ود 
و از سمت ش��مال غرب و غرب به کش��ور نفوذ می کند 
که هم اینک تصاویر ماهواره ای ورود ابرهای ناش��ی از 
این سامانه را به ش��مال غرب و تا حدی غرب کشورمان 

نشان می دهد.
وی ادامه داد: در این مناطق بارش ها بیش��تر به شکل 
باران شروع شده که از بعدازظهر امروز شدیدتر خواهد 
ش��د و از اواخر امروز بارش باران ب��ه مناطقی از جنوب 

غرب نیز می رسد. 
به تدریج از ف��ردا دامنه بارش ها به س��واحل غربی و تا 
حدی مرکزی دریای خ��زر، دامنه های زاگرس، مرکز، 
دامنه های البرز و مناطقی از تهران خواهد رس��ید و از 
پس فردا ضمن ادامه بارش در مناطق یاد شده، بارش ها 

بیشتر نقاط کشور را فرا می گیرد.

معاون اداری و مالی ش��هرداری اصفهان از آغاز فعالیت 
متخصصان چینی زیر نظر مدیریت و طرح های داخلی 
برای نص��ب و راه ان��دازی تجهی��زات و دکوراس��یون 
ش��هربازی رویاها خب��ر داد و اعالم کرد: ت��ا کنون این 
مجموعه ۸۵ درصد پیش��رفت فیزیکی داشته و تا پایان 

سال جاری به بهره برداری می رسد.
مرتضی حس��ام نژاد با بیان این مطلب اف��زود: با توجه 
 به این که مقرر ش��د متخصصان چین��ی جهت نصب و 
 راه اندازی تجهیزات هم��کاری الزم را انجام دهند، لذا 

 ۳۶ نفر از مهندسان و تکنسین های چینی با مهارت های
تخصصی در این شهربازی مش��غول به فعالیت شده اند 
و تا دو هفته آینده این تعداد به ۷۷ نفر خواهد رس��ید. 
همچنین تعداد افراد فعال ایرانی مشغول در این پروژه 
بالغ بر ۳۸0 نفر اس��ت که با حض��ور پیمانکاران جدید 
در مراحل ساخت ش��هربازی رویاها این نفرات افزوده 

خواهد شد.
وی با اشاره به این که با ورود متخصصان چینی کار نصب 
و راه اندازی تجهیزات شهر بازی رویاها بر اساس برنامه 
زمانبندی شده در مدت پنج ماه انجام می شود، اذعان 
داشت: مراحل عمرانی و س��فت کاری شهربازی رویاها 
به اتمام رس��یده و پس از نصب تجهیزات و دکوراسیون 
و محوطه س��ازی این مجموعه، مراحل نازک کاری آن 

آغاز می شود.
معاون اداری و مالی ش��هرداری اصفهان با بیان این که 
تا کنون ش��هربازی رویاها ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته، اظهارداشت: امید است تا پایان سال جاری این 

مجموعه در اختیار شهروندان قرار گیرد. 

گزارش تصویری/رالی خانوادگی اصفهان-چادگان

نقش نمایندگان 
اصفهانی در خشکی 

زاینده رود

رییس مجمع نمایندگان اس��تان اصفهان گفت: نمایندگان قبلی و فعلی 
مجلس شورای اسالمی مسئول این عدم بی آبی در زاینده رود هستند؛ چرا 
که نتوانس��ته اند مطالبه مردم را محقق کنند. محسن صرامی با اشاره به 
مطالبه تولیدکنندگان صنعتی به آب زاینده رود، اظهار کرد: بزرگ ترین 
مشکل اصفهان و اصلی ترین دلیل خش��کی زاینده رود مدیریت و سپس 

مشکل بارش و خشکسالی است.
وی افزود: فقط با مدیریت یکپارچه اس��ت که بحران خشکی زاینده رود 
بر طرف می شود؛ چرا که به خاطر همین شتاب زدگی هاست که خشکی 
همچنان وجود دارد. رییس مجمع نمایندگان استان اصفهان تصریح کرد: 
مسئول این قضیه مجمع نمایندگان استان در دوره قبلی و فعلی هستند.

شهردار اصفهان با تأکید بر این که رسانه مرز نمی شناسد و در تمام دنیا 
قابل دسترس است، گفت: تدوین فرهنگ غنی ایران در قالب برنامه های 
فرهنگی جذاب در صدا و سیما می تواند بهترین مانع برای استفاده مردم 

از شبکه های ماهواره ای و اینترنتی باشد.
 مرتضی سقائیان نژاد در جلسه شورای اسالمی شهر اصفهان صدا و سیما 
را یک دانش��گاه عمومی عنوان کرد و ادامه داد: ب��ا توجه به ظرفیت های 
باالیی که در کش��ور و به ویژه ش��هر اصفهان وجود دارد، ضروری است 
که نس��بت به تولیدات برنامه های داخلی توجه بیشتری داشت. شهردار 
اصفهان تصریح کرد: جمع آوری ماهواره ها نمی تواند مانع استفاده مردم 

از شبکه های ماهواره ای شود.

ب�وی درد، ب�وی دارو، بوی س�اختمان 
پزشکان 

خیابان ب��وی درد می دهد. ب��وی دارو، بوی کلی 
 س��اختمان پزش��کانی ک��ه از صب��ح ت��ا غ��روب 
مراجعه کننده دارند. تنها ویژگی اینجا این اس��ت 
که اینجا هیچ کسی غریبه نیست؛ چون درد فصل 
مشترک کسانی اس��ت که اینجا را قرق کرده اند و 
مجبورند راهروهای ساختمان پزشکان را طی کنند، 
غیرازداروخانه و آزمایش��گاه. اینجا کتابفروشی هم 
دارد، مبل فروشی هم دارد، مراکز تجاری هم دارد. 

اینجا پر اس��ت از عابران��ی که سهمش��ان از بودن 
 درکنارهم، تنه های ناخواس��ته ای است که به هم 
می زنند ومی گذرند. اینجا همه رقم آدمی می بینی. 
همه عاصی و خسته و کالفه به هم نگاه می کنند و 

می گذرند.
 »چیه چرا نمی ری کنار؟ مگ��ه نمی بینی راه مال 
منه.« صدای م��رد همراه قدم ه��ا در های و هوی 
خیابان گم می شود و هوای داغ و پر از خاک خیابان 
او را به سرفه می اندازد. انگار ماشین ها به هم گره 

خورده اند و قطاری را شکل می دهند.
خیابان را که با شلوغی اش تنها می گذاری، مردی 
را می بینی که ب��ه دیوار مرکز پزش��کان تکیه زده 
 و از توی جیبش یک تک��ه کاغذ درم��ی آورد و به 
 خط های ک��ج و معوج ن��گاه می کن��د. صورتش 
 آفتاب س��وخته و اس��تخوانی اس��ت. ان��گار چرم 
 قهوه ای نازکی را روی چهره اش کش��یده باشند:

» از دو منتظریم اینجا. دکت��ر هنوز نیامده. بچه ام 
ناراحتی کب��د دارد. گفته ان��د بیاوریمش اینجا«. 

لهجه مرد به اط��راف اصفهان می خ��ورد. زنی که 
همراهش است دمق تر از آن است که جوابی بدهد. 
کودک توی بغل زن از حال رفته و به سختی نفس 
می کشد. ساعت نزدیک پنج بعدازظهراست. حاال 
دیگر جای س��وزن انداختن نیست. نبود پارکینگ 
وشلوغی خیابان حاشیه گذر ماشین ها را تبدیل به 
پارکینگ های موقتی ک��رده تا دوبله پارک کردن، 

خود دلیل مضاعفی شود برای ترافیک. 

خیابان�ی ک�ه روزه�ای اس�فباری را 
می گذراند

باید اعتراف کرد که وضع ای��ن خیابان خیلی وقت 
است اسفبارش��ده؛ از همان روزهای سال ۸۷ که به 
دنبال تمرکز مطب پزشکان و مراکز خدمات پزشکی 

در خیابان های مرکزی ش��هر و براس��اس تصمیم 
کمیته بهداشت شورای اسالمی  شهر اصفهان، مقرر 
شد پنج شهرک سالمت در نقاط مختلف این شهر 

احداث شود. 
»پارکینگ متناس��ب با تعداد ماشین های موجود 
در خیابان وج��ود ندارد.خیابان های کم عرض که 
گنجایش خودروه��ای در حال حرک��ت را ندارند 
به پارکینگ مبدل شده اند.  مس��ئوالن هر روز در 
مصاحبه های خود به مشکل نبود پارکینگ اذعان 
دارند اما به جای فوریت دادن به حل این مشکل، به 
پروژه های دیگر می پردازند«. این ها حرف های 
جعفر اله دادیان اس��ت که برای مراجعه به یکی از 

پزشکان به این خیابان آمده است.

روزی نیست که دعوا نشود 
 توی پیاده رو پیرمرد الغری بساط جلد شناسنامه 
و دفترچه بیمه را روی زمین چیده و آهسته چرت 
می زند و گاه و بی��گاه س��رش را می چرخاند و به 
اطرافش به��ت زده نگاه می کند: »روزی نیس��ت 
ت��وی این خیاب��ان دعوا نش��ود. دعوا سرش��لوغی 
اس��ت. یکی به یکی راه نم��ی دهد و دعوا ش��روع 
می شود«. این را از مس��ئول دکه روزنامه فروشی 
هم می توانی متوجه بش��وی که از مش��کالت این 
خیابان و نارضایتی مردم می گوید. همه جا ترافیک 
اس��ت. مخلوط نامتوازنی از آدم ها و ماش��ین ها که 
توی همدیگ��ر می لولند. احمد آم��ده کتاب بخرد. 
به نظر او این همه مغازه، پاساژ تجاری و ساختمان 
 پزش��کان در ی��ک خیاب��ان، تنه��ا یک ن��ام دارد:

» آش شله قلمکاری به نام خیابان آمادگاه«. 
هرچه که هست، این خیابان اس��ت با کلی آدم که 
هرکدامشان به انگیزه ای اینجارا انتخاب کرده اند؛ 
گرچه نباید بزرگ ترین هتل اصفهان و هتل های 
اقماری دیگر در این خیابان را هم از نظر دور داشت.

منیژه که خودش راهنمای توریست هاست هم به 
نوعی از این خیابان دل خوشی ندارد:»هر گاه قرار 
است توریست ها را از هتل عباسی به مراکز دیدنی 
ببریم، مدت زیادی باید ترافیک این نقطه را تحمل 
کنیم یا صحنه های تأسفباری ببینیم که در شأن 

مردم ایران و اصفهان نیست«.
 نب��ود توقف��گاه عموم��ی و پارکین��گ در یکی از

خیابان هایی که قل��ب اصفهان به ش��مارمی رود، 
حتی مس��ئوالن حوزه ترافیک ش��هری را به دلیل 
معضالت ناش��ی از آن به س��توه آورده، چندان که 
بارها در جلس��ات مرتب��ط، این معض��ل را مطرح 
کرده ان��د و تأخی��ر در احداث ش��هرک س��المت 

را منجر ب��ه افزای��ش هزینه ها و دیگر مش��کالت 
برای ش��هر و ش��هروندان دانس��ته اند. مش��کالت 
این خیابان درحالی اس��ت که ع��رض این خیابان 
مربوط به چندین دهه گذش��ته اس��ت، به طوری 
که ای��ن معضل موج��ب افزایش خط��ر تصادفات 
 و بی نظمی و ش��لوغ نش��ان دادن چه��ره یکی از 

خیابان های مرکزی شهر هم شده است. 
یکی از کس��به مبل فروش این خیابان با اش��اره به 
اجرای طرح پارکب��ان در این خیاب��ان  می گوید: 
»این طرح ه��ا جواب نم��ی دهد. ش��اید مقطعی 
بتواند دردی را درم��ان کند، ام��ا درد اصلی مردم 
 جابه جایی س��اختمان پزش��کان و داروخانه ها و 
آزمایش��گاه هاس��ت«.  نبود جای پ��ارک و کمبود 
 پارکینگ عمومی و ترافیک، دراین خیابان مشکل 
ن��خ نما ش��ده و گره ک��وری اس��ت که ب��ه اعتقاد 
کارشناسان ترافیک، تنها با ساخت شهرک سالمت 
باز می ش��ود؛ امری ک��ه به گفته بهم��ن احمدی، 
شهردار منطقه ۱0 اصفهان قرار است تا پایان سال 
9۱ در اختیار ش��هروندان اصفهانی و ش��اید بقیه 

شهرها که به اصفهان آمده اند قرار گیرد.

شهرکی برای سالمت در حاشیه بزرگراه 
آقابابایی 

حدود چهار س��ال پیش، طراحی و اح��داث چهار 
شهرک س��المت در چهار نقطه ش��هر اصفهان از 
سوی مشاوران و کارشناسان ش��هرداری بررسی و 
تأیید ش��د و این پروژه اولین شهرکی است که قرار  
اس��ت در مجاورت بزرگراه ش��هید آقابابایی مسیر 
جدی تری را به خود بگیرد تا در مساحتی 2۳هزار 
مترمکعبی پذیرای بیمارانی باش��د که آمده اند تا 
سالمتی را بدون دغدغه به دست بیاورند؛ بماند که 
ابوالفضل قربانی، یکی از اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان نیز مشکل این خیابان را از منظر دیگری هم 
بررسی می کند: »وجود مراکز درمانی و مطب های 
پزشکان به همین خیابان منتهی نشده و محله ها و 
کوچه های اطراف را نیز درگیر کرده است، به گونه ای 
که در صورت بروز حادثه ای، امکان عبور خودروهای 

امدادی در این کوچه ها وجود ندارد«.
بنا به گفته مدیران ش��هری اصفهان، شهرک های 
سالمت در شهر اصفهان طبق استانداردهای جهانی 
ساخته می شوند، همچنین دسترسی مردم به مراکز 
درمانی و بهداشتی، کاهش مش��کالت ترافیکی و 
تمرکز زدایی مطب ها و مراکز درمانی و بهداشتی در 
مرکز این شهر از جمله مزایای احداث شهرک های 

سالمت است.

سناریوی تلخ ترافیک در آمادگاه هر روز اکران می شود 

خیابانی که بوی درد می دهد

گروه  توی فضا دودی داغ و جامد پراکنده اس�ت که راه گلویت را می بندد و روی پوس�تت سنگینی می کند. انگار اوضاع 
درخیابان آمادگاه عادی نیس�ت و با این همه دکتر مقیم آنجا هم کس�ی درمان این درد را نمی داند تا سناریوی تلخ شهر

ترافیک آمادگاه هر روز اکران شود و بدین ترتیب این خیابان همچنان یکی از شلوغ ترین خیابان های اصفهان باشد. 

جمع آوری، مانع استفاده 
مردم از ماهواره  نیست

عکس:حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود



چهره روزیادداشت

قیمت ۷۲۰۰ تومان برای تخم مرغ 
عادی نیست

عضو کمیسیون کش��اورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با انتقاد از 
افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ طی ماه ه��ای اخیر در بازار، گفت: 
 در حال حاضر تمامی نهاده ها و زیر س��اخت ه��ای الزم برای تولید 
تخم مرغ در کشور فراهم است و قیمت ۷۲۰۰ تومانی برای هر کیلو 
تخم مرغ عادی نیس��ت و برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسانه به 

تشنج بازار نیز دامن می زند.
یونس اسدی افزود: در حال حاضر نهاده های تولید تخم مرغ اعم از 
دان مرغ و محصوالت دیگر در کشور فراهم است و افزایش قیمت ها 
کاذب بوده، نشأت گرفته از نبود نظارت دولت و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بر عملکرد تولیدکنندگان است. اسدی تأکید کرد: نوسان 
موجود در قیمت مرغ و تخم مرغ و نهاده های کش��اورزی و افزایش 
سرس��ام آور قیمت علوفه که تولید و دامداری را از چرخه اقتصادی 
خارج کرده است، نش��ان دهنده نبود مدیریت صحیح دولت بر بازار 

محصوالت کشاورزی و دامی است. 

آغاز توزیع شیر مدارس از آذر
علیرضا کریمیان دبیر کمیته ملی شیر مدارس ایران با بیان این که 
طرح توزیع ش��یر مدارس از آذرماه اجرا می شود، گفت: 1۰ میلیون 
دانش آموز و معلم از آذر تا پایان سال تحصیلی، 14 کیلو شیر رایگان 

می گیرند.

اخبار کوتاه

4
طالی 14 عیار در راه است

مدیرکل استاندارد از ارایه پیشنهاد تدوین استاندارد طالی 14 عیار به سازمان استاندارد 
خبر داد. رییس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طال و جواهر هم گفته  برای تداوم تولید 

محصوالت داخلی، جز تنوع در عیار رسمی، چاره ای باقی نمانده است. 
 توزیع نقدی یارانه ها 

بدترین کار ممکن بود  
وزیر رفاه

پرویز کاظمی 
کشور ما بیش��تر از این که اقتصادی و فرهنگی باشد، متأسفانه سیاسی 
اس��ت. عالم سیاس��ت هم عالم حرف زدن اس��ت. نس��خه هایی که ما 
 برای اقتص��اد و صنعتمان پیچی��ده ایم فقط می خواه��د آن را مقطعی

آرام کند. وقتی ما می آییم ش��اخص هایی مانند نقدینگی را از سیستم 
اقتصادی در می آوریم مش��اهده می کنیم که حدود 39۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی در کش��ور داریم. این آمار برای تیر س��ال جاری است. 
س��ال  اس��فند  ب��ا  را  آن 
 گذش��ته مقایس��ه می کنیم

که ده درصد رشد داشته است. 
یکی از آس��یب شناسی هایی 
که بیان می کند ما در وضعیت 
موجود قرار گرفتیم این است 
ک��ه » قانون هدفمند ش��دن 
یارانه ها « بسیار خوب بود، اما 

اجرای آن بسیار بد انجام شد.
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»فرش ایران دچار مرگ تدریجی شده است«. وقتی اکبر مکتبی صادرکننده بزرگ فرش، این را می گوید تازه می  الدن 
فهمی که سایه سنگین عدم ثبت جهانی فرش دستباف بر صادرات این صنعت تا چه حد بر فرش اصفهان هم فشار ایرانمنش

می آورد. 

عدم نظارت صحیح بر کار بافت فرش و بس��یاری 
عوامل دیگر از جمله قیمت ها و چگونگی صادرات 
طی نیم قرن گذشته، رقبای فرش ایران را به میدان 
رقابت کشانده و از سوی دیگر سودجویان را به سوء 
استفاده از غفلت دس��ت اندرکاران و انجام تقلب 
هایی در مراحل مختلف تهیه م��واد اولیه و تولید 
فرش واداش��ته و در نتیجه موجب سقوط کیفیت 
و کمی��ت و گرمی بازار فرش ایران ش��ده اس��ت.

نمایشگاه فرش دستباف اصفهان در حالی به پایان 
رسید که جای پای یک افس��وس بزرگ روی دل 
اصفهانی های فرش دوست باقی ماند؛ این که فرش 
اصفهان با طرح هایی که نه تنوع دارد و نه کیفیت 
به زوال خود نزدیک  شده است.گرچه اکبر مکتبی 

که سالیان سال موهایش را در آسیاب صادرات این 
صنعت بزرگ س��فید کرده اعتق��اد دارد هنوز هم 
فرش هنری اصفهان جایگاه دارد، اما باید بیش از 
اینها به این صنعت اهمیت دهیم.مکتبی در حالی 
این حرف ها را می زند که فرش دستباف از دیرباز 
به عنوان یکی از هنرهای سنتی منحصر به فرد ایران، 
اشتغال بسیاری را در مناطق شهری و روستایی به 
خود اختصاص داده بود و تمام��ی جهان، ایران را 
ش��هره فرش می دانس��تند. از صدها سال پیش تا 
کنون از اعراب گرفته تا اروپا و آمریکا، قاره به قاره 
فرش ایران جابه جا می ش��د تا بر س��ریر هنرهای 
جهانی بنشیند، ولی هم  اکنون به دلیل تنگناهای 

مختلف دچار رکود شده است.

صادرکننده ه��ا از وضعی��ت فعلی ف��رش راضی 
نیس��تند.آنها می گویند: وقتی یک فرش دو سال 
 بافت��ه می ش��ود و بعد ب��ا قیمت ناچی��ز فروخته 
می ش��ود، نمی ش��ود نامش را هنر گذاشت. آنها 
بدون این ک��ه مغرضانه حرف بزنن��د یا منظوری 
داشته باشند نمایشگاه فرش را مکانی برای اظهار 
نظرهایش��ان در نظر گرفته بودن��د و به خوبی می 
توانس��تی متوجه بش��وی که اکنون هویت فرش 
اصفهان زیر س��ؤال رفته اس��ت، چرا ک��ه خریدار 
داخلی توان خریداری را ن��دارد و خریدار خارجی 
هم به دلیل این که طرح و نقش��ه به روز نیس��ت 
ترجیح  می ده��د با نصف قیمت، فرش��ی را تهیه 
کند که باب طبعش باش��د. وی درب��اره وضعیت 

فرش اصفهان می گوید: هر شهری فرش خودش را 
باید ببافد، اما اکنون این مسأله قاطی شده و همه 
شهرها فرش اصفهان را می بافند یا فرش بختیاری 
را در اصفهان می بینی. این درست نیست، چرا که 

هویت فرش دستباف اصفهان را از بین می برد.
ای��ن در حال��ی اس��ت که کش��ورهای همس��ایه 
گ��وی س��بقت را از ما رب��وده ان��د. افغانس��تان 
و پاکس��تان،ترکیه و چین حاال رقب��ای اصلی ما 
هس��تند؛ رقبایی که تا چند دهه پی��ش به فرش 
ایران غبطه می خوردند، ولی با رفتن بافندگان ما 
به س��مت طرح ها و نقش های جدید و غیر بومی و 
پایین آمدن کیفیت فرش ایران، آنها هم توانستند 
در صادرات فرش، ش��هرتی به هم بزنند. به گفته 
این صادرکننده بزرگ، عدم ثبت معنوی نقشه ها 
در مقابل کپی برداری حرف��ی برای گفتن ندارد و 
این به صنعت فرش اصفه��ان لطمه وارد  می کند. 
تا زمانی که فرش اصفهان به س��مت علمی شدن 
نرفته است باید فاتحه این صنعت را خواند، چرا که 
به گفته اکبر مهدی نقاش و طراحی که چهار دهه 
از عمرش را صرف فرش کرده است، وقتی ما دارای 
3۷ نوع اسلیمی هستیم، اما حتی به تعداد انگشتان 
دست هم نتوانسته ایم از آنها استفاده کنیم، چطور 
می توانیم در بازارها از قافله ج��دا نمانیم. به نظر 
او گرچه ما حق نداریم تحت اختیار س��الیق قرار 
بگیریم، اما به این خاطر که بانک اطالعاتی از رنگ 
هایی که وجود دارد نداریم، متأس��فانه از علم روز 
عقب مانده ایم  و این جای تأسف دارد، چرا که آنچه 
که در آن سوی مرزها و اروپایی ها با چندین سال 
کار مطالعاتی به آن می رسند، متاعی است که خود 
ما داریم اما نمی شناسیمش. باال بودن قیمت مواد 
اولیه و وجود برخی مواد اولیه نامرغوب بخشی از 
مشکالت صنعت فرش است که افزایش هزینه تمام 
ش��ده و به تبع آن، از رونق افتادن بازار فرش را در 
پی دارد. فقدان تنوع در نقشه  های تولید فرش نیز 
باعث روی آوردن بیشتر مردم به سمت فرش های 
ماشینی شده که از تنوع بس��یاری در طرح و رنگ 
برخوردارند. ایجاد تنوع در نقشه های تولیدی،کمتر 
بهره بردن از نقشه  های سنتی منسوخ شده و بدون 
خریدار، راه اندازی و توسعه مجتمع  های متمرکز 

تولیدی به ویژه در مناطق روس��تایی و استفاده از 
مواد اولیه مرغوب و حمایت همه جانبه مسئوالن، 
از عوامل بهب��ود وضعیت فرش دس��تباف خواهد 
بود؛ موضوعی که حلقه مفقوده صنعت فرش بوده 
و مه��دی روی آن  تأکید دارد.از طرف��ی، از دیگر 
مسائلی که باعث تأس��ف بسیار است، صادرات بی 
رویه فرش های دستباف نامرغوب است که موجب 
شده کش��ورهایی که در گذش��ته در این صنعت 
حرفی برای گفتن نداش��تند، ام��روز در بازارهای 
جهانی باالتر از ایران بایس��تند.  فعالیت افراد کم 
تجربه و واسطه ها در این صنعت به خصوص در امر 
صادرات که نیاز به شناخت کارشناسانه بازار دارد 
نیز یکی دیگر از دالیل نزول جایگاه فرش دستباف 

ایرانی است.
 بر اس��اس اعالم مرکزملی فرش ای��ران، صادرات 
فرش دستباف کش��ورمان به عنوان یکی از اقالم 
س��نتی صادراتی، از س��ال 8۲ س��یری منفی به 
خود گرفته، به گونه ای که درآم��د 51۷ میلیون 
دالری س��ال 81 به 4۰6 میلیون دالر در سال 85 
کاهش یافت و در سال گذشته به 389 میلیون دالر 
رسید. یکی از دالیل عمده کاهش صادرات فرش 
که تولیدکنن��ده ای چون ایران نم��ی تواند در آن 
تأثیرگذار باشد، کاهش تقاضای جهانی برای فرش 
دستباف و روی کار آمدن کاالهای جانشینی چون 
پارکت و موکت است که ناخواسته مردم جهان به 
استفاده از این نوع کاالها گرایش یافته و با کاهش 
تقاضای جهانی فرش دس��تباف، صادرات آن نیز 

کاهش یافت.
 درایران، نه تنها گرانی مواد اولیه بلکه هزینه های 
ب��االی کارگر و نیروی کار موجب ش��ده اس��ت تا 
رقبای ما فرش های هرچند با کیفیت پایین تر، اما 
با قیمت مناسب تر را روانه بازار  مصرف کنند. در 
حال حاضر آنچه کمی نگران کننده است و جامعه 
فرش از آن به عنوان نگرانی یاد می کند، مطابقت 
نداش��تن تولیدات با نیازهای روز جه��ان و مردم 
استفاده کننده اس��ت و در این میان، اصفهان  به 
عنوان یکی از قطب های فرش دس��تباف در ایران 
به خاطر تمامی این دالیل از قافله صادرات خیلی 

وقت است جدا مانده است.

نمایشگاه فرش دستباف اصفهان تمام شد

فرش، اندوهی که به عرش رسیده است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود عمومی سمیرم
5549 پی��رو آگهی نوبتی و ابالغ مفاد آراء قبل��ی و به موجب ماده 14 
قان��ون ثبت اس��ناد و امالک، تحدید حدود عمومی قس��متی از امالک و 

رقبات شهرستان سمیرم ذیاًل آگهی می گردد:
یکم: ابنیه و امالک شهر سمیرم پالک یک اصلی و فروعات ذیل:

1977- دولت جمهوری اس��المی ایران ب��ا نمایندگی وزارت آموزش و 
پرورش ششدانگ یک باب ساختمان.

2825- دولت جمهوری اس��المی ایران ب��ا نمایندگی وزارت آموزش و 
پرورش ششدانگ یک باب ساختمان.

6903- آقای رضا بهرامیان فرزند علیرضا ششدانگ یک باب خانه.
7437- آقای س��ید مصطفی قائم مقامی فرزند سید سعید ششدانگ یک 

باب خانه.
7438- خانم نرجس مهرابی فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه.

برای روز سه شنبه 91/9/14
7439- آقای مهدی پیرمرادیان فرزند حسین ششدانگ یک باب خانه.

7440- خانم زهره قاسمی فرزند یزدان ششدانگ یک باب خانه.
7443- آقای جابر رنجبر فرزند محمدعلی ششدانگ یک باب خانه.

7444- آقای س��ید حمیدرضا داودی فرزند س��یدعلی قربان ششدانگ 
یک باب خانه.

برای روز چهارشنبه: 91/9/15
7445- آقای علیرضا افشاری فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور.
7446- خانم اعظم افشاری فرزند احمدعلی ششدانگ یک باب خانه.

7447- آقای مهراب دشتی فرزند علی ضامن ششدانگ یک باب خانه.
7448- آقای راهب اسدی فرزند ضیاءاله ششدانگ یک باب خانه.

برای روز پنج شنبه: 91/9/16
7449- آقای علی اکبر موحد فرزند منصور شش��دانگ یک قطعه زمین 

محصور.
7450- خانم اعظم امیدی فرزند عبدالحس��ین ششدانگ یک قطعه زمین 

محصور.
7451- نسرین سلمانیان فرزند یداله ششدانگ یک باب خانه.

7452- خانم رضیه جعفری فرزند عین اله ششدانگ یک باب خانه.
برای روز شنبه: 91/9/18
7453- آقای فرهاد کاوه فرزند محمد اسماعیل ششدانگ یک باب خانه.

7454- آقای مجید شجاعی فرزند اصغر ششدانگ یک باب خانه.
7455- آق��ای علیرض��ا کردهونجانی فرزند ناصر شش��دانگ یک باب 

خانه.
7456- آقایان مهدی و مس��عود دش��تی فرزندان مهراب ششدانگ یک 

باب خانه.
برای روز یکشنبه: 91/9/19
7460- آقای محمدعلی آقایی فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه زمین.

7461- آقای محمدعلی آقایی فرزند حبیب اله ششدانگ یک قطعه زمین 
محصور.

7486- آقای س��ید فضل اله داودی فرزند سید حسن و غیره ششدانگ 
یک قطعه باغ.

7518- آقای حس��ین امینی سمیرمی فرزند دولتعلی ششدانگ یک باب 
خانه.

برای روز دوشنبه: 91/9/20
دوم: ابنیه و امالک مزرعه مهر ابواس�حاق پالک 60 اصلی و فروعات 

ذیل:
319- آقای محمدحس��ین نوابی فرزند س��یف اله شش��دانگ یک قطعه 

زمین محصور.
320- آقای محمدحسین نوابی فرزند سیف اله ششدانگ یک باب خانه.

321- آقای عبدالرضا آصفی فرزند فتح اله ششدانگ یک باب خانه.

برای روز سه شنبه: 91/9/21
سوم: ابنیه و امالک مزرعه رزجان پالک 104 اصلی و فروعات ذیل:

549- آقای عبداله سامی فرزند عبدالرسول ششدانگ یک قطعه باغ.

550- خانم فرزانه شجاعی فرزند عبدالعلی ششدانگ یک باب خانه.
551- آقای فرهاد صادقی فرزند محمدناصر ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی.
552- آقای محمدطاهر صادقی فرزند محمدناصر شش��دانگ یک قطعه 

زمین مزروعی.
برای روز چهارشنبه: 91/9/22

553- آق��ای فره��اد صادقی فرزند محمدناصر و غیره شش��دانگ یک 
قطعه زمین مزروعی.

554- آقای قربان علی صابری فرزند عبداله ششدانگ یک قطعه باغ.
چهارم: ابنیه و امالک مزرعه رشان پالک 105 اصلی و فروعات ذیل:

106- آقای احمدرضا اس��کندری فرزندجهانگیر و غیره ششدانگ یک 
قطعه زمین.

109- آقای احمدرضا اس��کندری فرزند جهانگیر و غیره ششدانگ یک 
قطعه زمین.

برای روز پنج شنبه: 91/9/23
پنجم: ابنیه و امالک شهر حنا پالک 119 اصلی و فروعات ذیل:

339- آقای حسین سلمانیان فرزند منصور ششدانگ یک باب خانه.
340- آق��ای کاظم رحیمی فرزند خلیل اله شش��دانگ چهار باب مغازه 

تحتانی و خانه فوقانی.
341- آقای محمدتقی درخش��انی فرزند محمدجان شش��دانگ یک باب 

خانه.
برای روز شنبه: 91/9/25

ششم: ابنیه و امالک شهر ونک پالک 145 اصلی و فروعات ذیل:
178/1 و 180- دول��ت جمهوری اس��المی ایران ب��ا نمایندگی وزارت 

آموزش و پرورش ششدانگ یک باب ساختمان.
193- دولت جمهوری اس��المی ایران با نمایندگ��ی وزارت آموزش و 

پرورش ششدانگ یک باب ساختمان.
 859- خان��م زه��را عس��گری فرزن��د جمش��ید شش��دانگ ی��ک باب

خانه.
860- آقای سلمان سلیمانی فرزند محمدقلی ششدانگ یک باب خانه.

ابنیه و امالک مزارع پیرویه رئیس�ی و اله دینی ونک پالک 146 الی 
148 اصلی و فروعات ذیل:

27- دولت جمهوری اس��المی ای��ران با نمایندگ��ی وزارت آموزش و 
پرورش ششدانگ یک باب ساختمان.

برای روز یکشنبه: 91/9/26
در روزهای تعیین ش��ده به ترتیب از س��اعت 9 صبح به بعد در محل 
ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت اس��ناد 
و ام��الک به صاحبین امالک و مجاورین اعالم می ش��ود که در روز و 
ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده آنها در موقع تعیین حدود حاضر نباش��ند وفق ماده 

15 قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
حدود خواهد ش��د. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک که در موقع 
مق��رر حاضر نبوده مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 
مجل��س فقط تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و تبص��ره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به 
مرجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره 

تسلیم نمایند.
تاریخ انتشار: 91/8/21

م الف/ 142
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مزایده
5513 اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه 1532/89 ج ح 14 له خانم مهری ابوطالبی به نشانی اصفهان، خ بزرگمهر، مقابل بیمارستان 
صدوق��ی، کوی محزونیه، پالک 11 ک پ 8158628238 و علیه مریم ابوطالبی و مهدی ابوطالبی 
هر دو به نشانی اصفهان، خ نشاط، کوی شهید معزی، جنب کوچه شهید طالیی پور جلسه مزایده 
ای روز چهارشنبه 91/9/8 ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای شعبه 14 دادگاه حقوقی واقع در 
خ نیکبخت، ساختمان دادگستری، طبقه سوم، اتاق 324 به خواسته تقسیم ترکه برگزار نماید و در 
این خصوص مال مورد مزایده عبارت اس��ت از: 1- پالک ثبتی 2798 واقع در اصفهان، خ نشاط، 
چهارراه پاقلعه، خ شهید مقضی، کوچه میرزا کوچک خان، نبش بن بست شهید طالیی پور که طبق 
نظریه کارشناس رسمی دادگس��تری پالک فوق به صورت شش دانگ یک باب خانه مسکونی با 
اسکلت دیوار باربر و ستون فلزی، سقف های تیرآهن و آجر به مساحت عرصه حدود 388 متر 
)ناخالص( و اعیانی جمعًا حدود 620 مترمربع مشتمل بر طبقات زیرزمین انباری با رامپ ارتباطی 
از کوچه که قباًل به عنوان پارکینگ مورد اس��تفاده بوده و دو طبقه مس��کونی فوقانی به صورت 
پیاده سواره، با پوشش بدنه گچ و رنگ، پنجره های آلومینیوم و شیشه، فرش کف، سیمانی و با 
نمای بیرونی آجر، دارای اش��تراکات برق مجزا و آب و گاز مشترک و با قدمت ساختمانی باالی 
30 سال است. با این توضیح که در بخش شمال طبقه همکف یک باب مغازه دو دهنه به مساحت 
حدود 42/5 مترمربع با درب پروفیل فلزی شیشه خور و با حفاظ احداث گردیده که طبق اظهارات 
فاقد مجوز کاربری تجاری بوده و با ش��غل منبت کاری مورد بهره برداری و دارای عقب نشینی 
ش��مالی و ش��رقی و پخ آتی و جمعًا ملک موروثی اعالم گردیده که در تصرف خواندگان و محل 
س��کونت آنها بوده اس��ت. با این توضیح که پالک فوق الذکر با توجه به پرهای اصالحی شمالی 
و ش��رقی به موجب استفسار به عمل آمده در ش��هرداری منطقه و نقشه های موقعیت فی الحال 
میزان عقب نش��ینی ضلع ش��مالی حدود 4 متر و ضلع ش��رقی حدود 1/20 متر می باشد که به 
موجب آن دورریز پالک فوق جمعًا حدود 90 مترمربع و مس��احت خالص عرصه به میزان 298 
مترمربع کاهش می دهد. 2- پالک ثبتی 2747/11 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، 
خ نشاط، جنب کوچه شماره 18 مجاوز مغازه آکواریوم آمازون که طبق نظریه کارشناس رسمی 
دادگس��تری پالک فوق به صورت یک باب مغازه تجاری که قباًل میوه فروش��ی بوده و فی الحال 
مت��روک و رها گردیده به مس��احت حدود 21 متر مربع و به انضم��ام بالکن انتهای غربی مغازه 
پوش��ش بدنه های کاغذ دیواری، فرش کف موزاییک، درب ورودی پروفیل فلزی شیشه خور با 
حفاظ کرکره ای فلزی و با اش��تراکات برق مجزا و آب مش��ترک که این نیز ملک موروثی اعالم 
گردیده اس��ت که با عنایت به ش��رح فوق و با توج��ه به موقعیت محل، مس��احت، نوع کاربری، 
چگونگ��ی وضعیت و قدمت بنا، قیمت های معامالتی منطقه و نیز با در نظر گرفتن س��ایر عوامل 
موضوع ارزش ش��ش دانگ پالک های فوق به ش��رح زیر می باش��د: 1- پالک ثبتی 2798 خانه 
مس��کونی برابر 3/200/000/000 ریال، 2- پالک ثبت��ی 2747/11 مغازه برابر 1/050/000/000 
ری��ال، طالبی��ن خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از محل ملک در آدرس فوق بازدید نمایند. 
و کس��انی حق ش��رکت در مزایده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً در 
جلسه مزایده به همراه داشته باشند. برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را از نظریه 

کارشناس پیشنهاد نماید. م الف/ 12774 مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
5514 اجرای احکام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص پرونده کالس��ه 167/91 ج 1 له آقای محمد کریمی و علی��ه عباس الجوردی به 
نش��انی خ میر، فروش��گاه مرکزی رنگ الجوردی، جنب مس��جد کازرونی مبنی بر مطالبه 
1/215/017/551 ریال اصل خواسته و هزینه دادرسی و اجرایی متعلقه و مبلغ 39/250/000 
ریال حق االجرای دولتی در روز پنج ش��نبه تاریخ 91/9/9 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی، اتاق 332، طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ شهید 
نیکبخت جهت فروش پالک تفکیکی جدا ش��ده به شماره 7 به شماره پالک ثبتی 14915/85 
به نش��انی خ 24 متری اول )شیخ طوسی(، کوچه ش��هید حسن مهدوی، تعمیرگاه گاراژ که 
اوصاف ملک عبارتند از 163/62 مترمربع مساحت که توسط کارشناس رسمی دادگستری 
به مبلغ 820/000/000 ریال ارزیابی گردیده که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته است 
برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده قادر به بازدید از آن خواهند بود تا 
با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیه می باشد. م الف/ 12773 

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
5550 خانم عفت رحیم زاده دارای شناس��نامه شماره 1011 به شرح دادخواست به کالسه 
4699/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان عباس یارمحمدیان حسین آبادی بشناسنامه 176 در تاریخ 91/6/30 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک پسر و دو 
دختر و یک عیال دائمی به نام های ذیل: 1- رس��ول یارمحمدیان ش ش 346 )پسر متوفی(، 
2- مهس��ا یارمحمدیان حس��ین آبادی ش ش 1270042165 )دختر متوفی(، 3- مهناز یار 
محمدیان حس��ین آبادی ش ش 1270830910 )دختر متوفی(، 4- عفت رحیم زاده حس��ین 

آبادی ش ش 1011 )همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ  نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. م الف/ 13500 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5551 در خصوص پرونده کالسه 1308/91ش 33 خواهان فرزاد مزروعی دادخواستی مبنی 
بر الزام خوانده به حضور در دفتر رس��می و انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت 68394- 
اصفهان 14 به طرفیت محسن بنی گل تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 
مورخ 91/9/21 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

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

اخطار اجرایی
5552 شماره: 391/90 ش ح 14 بموجب رأی شماره 903 تاریخ 91/5/31 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای مهدی نوربخش 
حبیب آبادی نام پدر: حسن مجهول المکان محکوم است به: حضور در شرکت عمران آبشار 
اس��پادانا و انتقال رس��می امتیاز قرارداد 102/6703/ک و پرداخت مبلغ سی و هشت هزار 
ریال )38/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و نیز هزینه نشر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق محکوم له آقای کورش صداقت با وکالت آقای حمیدرضا زارع نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ بزرگمهر چهارراه هشت بهشت ابتدای  هشت بهشت غربی ساختمان 
عقیق ط اول واحد 1. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب 
جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. م الف/ 12118 شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5553 آقای خون کار انصاری دارای شناس��نامه ش��ماره 5421 به شرح دادخواست به کالسه 
4658/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان فرزاد انصاری بشناس��نامه 1869 در تاریخ 90/12/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: مادر و پ��در به نام های ذیل: 1- 
ش��وکت انصاری ش ش 483 مادر متوفی، 2- خون کار انص��اری ش ش 5421 پدر متوفی و 
الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5554 خانم سمیه مرادی سمسانی دارای شناسنامه شماره 5 به شرح دادخواست به کالسه 
4644/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان حمید آقا کوچکی برزانی بشناسنامه 408 در تاریخ 90/3/23 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک همسر و مادر به 
نام های ذیل: 1- سمیه مرادی سمسانی ش ش 5 همسر متوفی، 2- عصمت کریمی برزانی 
ش ش 8 مادر متوفی و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ  نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5555 آقای س��ید مجید مؤمن زاده دارای شناسنامه شماره 65950 به شرح دادخواست به 
کالسه 4647/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان حبیبه بیگم مشکدار بشناسنامه 865 در تاریخ 90/12/11 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به چهار پسر و دو دختر 
به نام های ذیل: 1- س��ید رضا مؤمن زاده ش ش 1027 پسر متوفی، 2- سید ناصر مؤمن 
زاده ش ش 659 پسر متوفی، 3- سید مرتضی مؤمن زاده ش ش 637 پسر متوفی، 4- سید 
مجی��د مؤمن زاده ش ش 65950 پس��ر متوفی، 5- فخرالس��ادات مؤم��ن زاده ش ش 673 
دختر متوفی، 6- بدرالس��ادات مؤمن زاده ش ش 1107 دختر متوفی و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ  نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



»آرنو کریمر«   مستندی 
درباره »موالنا« می سازد

»جایی که پیاده رو 
تمام میشه«  در بوشهر

آرنو کریمر، مستندساز مشهور اتریش��ی که به عنوان مدرس کارگاه آموزشی 
ششمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت در ایران حضور داشت، با همکاری 
مرکز گسترش س��ینمای مس��تند و تجربی مس��تندی بلند درباره حضرت 
»م�����والنا« خواهد ساخت. وی در حاشیه این جشنواره، در نشستی با حضور 
شفیع آقامحمدیان، مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و مدیر 
جشنواره سینماحقیقت شرکت کرد و ضمن ارائه گزارشی پیرامون ورک شاپ 
آموزشی خود، بحثی پیرامون تولید مشترک ایران و اتریش را پیش کشید که 
محور اصلی آن، ساخت مستندی سینمایی با موضوع حضرت م�����والنا بود.

گفتنی است، دراین نشست توافق اولیه برای ساخت این پروژه بزرگ مشارکتی 
ایران و اتریش صورت گرفت و مقرر شد که  آرنو کریمر طرح فیلم خود و برآورد 

بودجه الزم و... را ارائه دهد.

نمایش »جایی که پیاده رو تمام میشه« به کارگردانی رادمهرکشانی در 
روزهای 23و24 آبان ماه در شهر بوشهر و برای هنرمندان و دانشجویان 
بوش��هری اجرا خواهد ش��د. »جایی که پیاده رو تمام میشه«، به صورت 
سمبلیک به داستان زن و ش��وهری می پردازد که دو سال است به دلیل 
ترس از جامعه خانه نشین ش��ده اند. از  ویژگی های منحصر به فرد این 
نمایش، این است که برخالف سبک رئالیستی نمایشنامه، شیوه بازیگری 
مکتب اصفهان در آن وارد ش��ده و درواقع ریتم نمایش براس��اس سبک 
بازیگری مکتب کم��دی اصفهان تغییر داده ش��ده که ای��ن برگ برنده 
کارگردان در اجرای این نمایش است. در این نمایش تلفیقی از موسیقی 
راک و موسیقی سنتی درکنارهم استفاده شده است. فرشاد تربیت، بهاره 

مهدوی و رادمهر کشانی بازیگران این نمایش هستند.

انتشار آثار» نادر ابراهیمی« در شکل جدیدهنر گرافیک در سینما از بین رفته است

مسعود کیمیایی معتقد اس��ت: هنر گرافیک در سینما 
از بین رفته است.

این کارگ��ردان ضمن اع��الم این نظ��ر می گوید: چهار 
تا عکس را کنار هم می گذارند و می ش��ود پوس��تر یک 
فیلم! برای همین است که اصال توانایی جذب مخاطب 
را ندارد. وی ادامه می دهد: مثال وقتی آیدین آغداش��لو 
می آمد و قبول می کرد از یک فیلم پالکارد بکشد، خود 
آن پالکارد تبدیل به یک اثر هنری می شد؛ چون آدمی 
که این کار را می ک��رد بلد کار بود و ب��رای همین اثر به 

وجود آمده تأثیرگذار می ش��د.کیمیایی با اشاره به این 
که مردم س��ردرگم پیدا کردن هنر دلخواه و به تبع آن 
سینمای دلخواهشان هستند، می افزاید: وقتی سینمای 
دلخواه مردم وجود نداشته باشد، نشریات سینمایی هم 
معنا پیدا نمی کنند و طبیعی است که مشکالت سینما 
به آنها تس��ری پیدا می کن��د. از طرفی، م��وارد جانبی 
سینما هم متأثر از این وضع ضعیف شده اند و تبلیغاتی 
برای فیلم ها نیس��ت که مردم را تشویق به سینما رفتن 
کند. وی می گوید: خیلی دانس��ته این کار نیس��تم، اما 
می دانم که فضای رشد برای این مواد تبلیغی در سینما 
وجود ندارد و در پیچ و خم های عقیده هایی که کارساز 

هم نیستند پراکنده گیر می کند.
 وی ادام��ه می ده��د: بخش��ی از کار هم ب��ه آدم هایی 
باز می گردد که در رأس کارهای تبلیغاتی ایستاده اند و 
تفکر غالبشان این است که کار را از بین چرخ دنده های 
مختلف رد کنند و وقتی هم رد ش��د، طبیعی است که 
چیزی از آن باقی نمی ماند که تأثیرگذار و مناسب اشاعه 

برای رسیدن به منظور باشد.

همراه با بازنش��ر س��ه کتاب، کتاب های ن��ادر ابراهیمی با 
موضوع بندی های مشخص و در مجلدهای کمتری منتشر 
خواهد ش��د. یک ناشر با اش��اره به باز نش��ر کتاب های نادر 
ابراهیم��ی گفت: س��ه کتاب ن��ادر ابراهیم��ی یعنی چاپ 
بیس��ت وچهارم »بار دیگر شهری که دوس��ت می داشتم«، 
چاپ دهم »آتش بدون دود« و چاپ هشتم »غزل داستان ها« 
در نشر روزبهان زیر چاپ است. کنی در ادامه با اشاره به چاپ 
آثار ابراهیمی در فرم های مختلف افزود: قرار است کتاب های 
ابراهیمی در فرم های مختلف منتشر شود؛ مثال عاشقانه ها در 

یک کتاب در بیاید. در این کتاب »بار دیگر شهری که دوست 
می داشتم«، »چهل نامه کوتاه به همسرم« و »یک عاشقانه 
آرام« خواهد آمد. همچنین قرار است این کتاب ها در قطع 
جیبی هم منتشر ش��وند. این ناش��ر ادامه داد: داستان های 
کوتاه نادر ابراهیمی هم در یک مجموعه و نمایشنامه ها در 
یک مجموعه خواهد آمد و کتاب های ایش��ان از 22 جلد در 
شش کتاب حجیم تر چاپ می شود. کنی هدف از این تصمیم 
را دسترس��ی راحت مخاطب دانس��ت و گفت: ب��ا این کار، 
دسترسی مخاطب به این کتاب ها آسان تر می شود و راحت تر 
این کتاب ها را تهیه می کند و پخش و فروش آن هم آسان تر 
خواهد شد. بد نیست بدانید نادر ابراهیمی عالوه بر نوشتن 
رمان و داستان کوتاه، در زمینه های فیلم سازی، ترانه سرایی، 

ترجمه و روزنامه نگاری نیز فعالیت کرده  است.
ابراهیمی در تمام سال های پرکار و بیکار یا وقت هایی که در 
زندان به سر می برد، نوش��تن را � که از ۱۶ سالگی آغاز کرده 
بود � کنار نگذاشت.  او در سال ۱342 نخستین کتاب خود 
را با عنوان »خانه ای برای شب« به چاپ رسانید که داستان 

»دشنام« در آن با استقبالی چشمگیر مواجه شد. 

کافه کتابیادداشت

هفت

مستند ایرانی در جشنواره »بیلبائو«
 مس��تند ایرانی »مرز شکس��ته« س��اخته کیوان کریمی به نمایندگ��ی از ایران در 
پنجاه و چهارمین جش��نواره بین المللی فیلم های کوتاه و مس��تند »بیلبائو« حضور 
دارد.  کریمی یکی از شرکت کنندگان ورک شاپ آموزشی این جشنواره خواهد بود. 
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 اصفهانی ها »گل یا پوچ« را 
به شبکه های سراسری فرستادند

تله فیلم »گل یا پ��وچ« آمیخته با طنز در 
اصفه��ان آم��اده پخ��ش از ش��بکه هاي 
 سراسري شد. نویس��نده و کارگردان این 
تله فیلم گفت: تصویربرداري و تدوین این 
کار با موضوع اجتماعي حدود سه ماه طول 
 کش��یده اس��ت. حمید طالقان��ي افزود: 
تله فیلم »گل یاپوچ« ب��ه تهیه کنندگي 
حسین غیابي، روایت داستان جوان باستاني کار در یکي از روستاهاي 
استان اصفهان است که در مراسم گلریزان با یکي از عوامل سینما آشنا 

شده و در طول داستان ناخواسته گرفتار قانون مي شود و ... .
حسین غیابي، آرش شاه ثنایي، فاطمه محمودي و الهام باقري در این 

تله فیلم نقش آفریني مي کنند. 

اکثر آثار نقاشی هنرمندان اصفهان 
کپی کاری است

یک هنرمند نقاش اصفهانی گفت: درحال 
حاضر متأسفانه 90 درصد آثار هنرمندان 
اصفهانی کپی کاری از روی آثار دیگران یا 
از روی عکس و یا نقاشی آبرنگ از روی آثار 

تاریخی اصفهان است.
مری��م زمان��ی ک��ه نمایش��گاهی از آثار 
او وهنرجویان��ش ف��ردا در نگارخان��ه 
کوثراصفهان گش��ایش می یابد، در ادامه افزود: در نقاشی اجرا، فکر 
و ایده باید خالقانه باشد. متأس��فانه در حال حاضر تنها به تکنیک و 
متریال اهمیت داده می ش��ود و به ایده بهایی نمی دهند. زمانی که 
با ایمنا س��خن می گفت، تصریح کرد: به نظر من این ایده اس��ت که 
حرف اول را می زند و باعث تفاوت کارها می شود. نمایشگاه آثار مریم 
 زمانی و هنرجویانش فردا صبح درنگارخانه اصفهان گشایش می یابد. 
عالقه مندان می توانند به منظور بازدید از این نمایش��گاه صبح ها از 
ساعت 9 الی ۱3 و بعد از ظهرها از ساعت ۱۷ الی ۱9 به نگارخانه کوثر 

در میدان امام )ره( جنب عالی قاپو مراجعه نمایند.

 »کاله قرمزی و بچه ننه« 
در اصفهان ۲۰۰ میلیونی شد

فیلم سینمایی »کاله قرمزی و بچه ننه« تا 
پای��ان هفته گذش��ته در اصفه��ان 200 

میلیون تومان فروش داشته است.
 فیلم سینمایی »کاله قرمزی و بچه ننه«

که دو ماهی می ش��ود فروش سینما های 
کش��ور را در تس��خیر دارد، فروش خود 
 را در اصفهان ت��ا پایان هفته گذش��ته به 
200 میلیون تومان رس��اند. هر چند آخرین ساخته ایرج طهماسب 
از برنامه گروه های اکران س��ینمایی کشور خارج ش��ده، اما به دلیل 
حاضر نبودن شهرس��تان ها در گروه های اکران، هنوز فروش خوبی 
در شهر های مختلف کش��ور دارد و در اصفهان نیز همچنان دو پرده 
سینما و در اختیار دارد و در آینده ای نزدیک یک پرده دیگر را نیز در 
اختیار خواهد داشت. این فیلم به تنهایی در سینما سپاهان اصفهان تا 
به امروز ۱20 میلیون تومان فروش داشته و در سینما قدس نیز ۱00 
میلیون تومان فروخته است، همچنین در سینما ساحل که در مدت 
زمان محدود دو هفته ای این فیلم را اک��ران کرد، ۸0 میلیون تومان 
فروخته که آماری خی��ره کننده حداقل در طول س��ال جاری برای 

سینما های اصفهان است.

»زندگی به سبک روح اهلل« 
منتشر شد 

کتاب »زندگی به سبک روح اهلل« شامل برش هایی از زندگی و سیره 
حضرت امام خمینی)ره( در مورد مس��ائل زندگی خانوادگی منتشر 

شد.
کتاب »زندگی به س��بک روح اهلل« ش��امل برداش��ت ها و برش هایی 
 از س��یره خانوادگی حضرت امام خمینی )ره( اس��ت که به کوشش 
علی اکبر س��بزیان انتخاب و به ص��ورت مصور در قال��ب یک کتاب 

منتشر شده است.
نویسنده در این کتاب فرازهایی از خاطرات 
نقل ش��ده از همس��ر و خان��واده حضرت 
امام )ره( در م��ورد نوع برخورد ایش��ان با 
خانواده شان را ذکر کرده و در کنار آن و به 
تناسب موضوعاتی که در هر خاطره مطرح 

شده، احادیثی را نیز نقل کرده  است.
این کتاب ک��ه دربرگیرنده نزدیک به ۱20 
خاطره از امام راحل اس��ت، سیره، زندگی 
و ش��یوه برنامه ری��زی ایش��ان در زندگی 
خانواگی شان را برای مخاطبان بازگو کرده 

است.
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موریکونه و اسکار افتخاری اشدفتر کار موریکونهموریکونه و سرجیو لئونهنابغه همه دوران های موسیقی در سینما 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - انیو موریکونه، متولد۱0 نوامبر س��ال ۱92۸آهنگس��از و رهبر ارکستر 
ایتالیایی اس��ت. او در طول نیم قرن برای بیش از 500 اثر سینمایی و تلویزیونی موسیقی 
نوشته است. عالوه بر این، س��اخته های او ش��امل قطعات متعدد و مستقل دیگری برای 
ارکستر نیز هستند. موریکونه با کارگردانان متعددی چون سرجیو لئونه، رومن پوالنسکی، 

فرانکو زفیرلی، برایان دی پالما، بری لوینسون و جوزپه تورناتوره همکاری داشته است.
انیو موریکونه از سوی دولت های ایتالیا، فرانسه و مقدونیه نشان افتخار دریافت کرده است. 
 وی جوایز متعددی از جشنواره های گوناگون کسب کرده که یک جایزه گرمی، دو جایزه 
گلدن گلوب، پنج بفتا، 9 دیوید دی دوناتلو، ۱0 ناس��ترو درجنتو، ش��یر طالیی افتخاری 
فستیوال فیلم ونیز )۱995(، عقاب طالیی آکادمی سینمایی روسیه )2003(، جایزه پالر 

)20۱0(  و اسکار افتخاری آکادمی از آن جمله اند. 
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علی اس��فندیاری مش��هور ب��ه نیما یوش��یج، در 
دهکده یوش از توابع نور اس��تان مازندران در سال 
۱2۷4 ب��ه دنیا آم��د. وی را ش��اعر معاص��ر ایرانی 
و پدر ش��عر نو فارس��ی می دانند. نیما یوش��یج با 
مجموعه تأثیرگذار افس��انه که مانیفس��ت ش��عر 
نو فارس��ی بود، در فضای راکد ش��عر ایران انقالبی 
به پا ک��رد. او آگاهانه تمام بنیادها و س��اختارهای 
شعر کهن فارس��ی را به چالش کش��ید که نشان از 
آگاهی و احاطه او بر ادبیات و ش��عر گذش��ته ایران 
 دارد. ش��عر نو عنوانی بود که خود نیم��ا بر هنرش

 نهاد. 
او در ابتدا، به ش��یوه کهن ش��عر می س��رود و اکثر 
آثارش به س��بک خراس��انی ب��ود. هرچند اش��عار 

 نخس��تین او در قال��ب اوزان عروض��ی س��اخته 
می ش��د، اما از مضامین نو و تخیالت شاعرانه بهره 

بسیاری می برد. 
همچنی��ن آش��نایی نیما با زب��ان فرانس��ه، زمینه 
مطالعه ادبیات غرب را برای او فراهم آورد و همین 
 موجب بیدار شدن هرچه بیشتر حس نوخواهی او 
می ش��د. این دنیا راه تازه ای پیش پای نیما گشود 
که ثمره ای��ن تالش و تأم��ل منظومه »افس��انه«، 
نوزاد ش��عر نو را به ادبی��ات ایران بخش��ید. پس از 
این اثر اس��ت که وزن عروضی ش��عر کالسیک در 
 شعر نیما در هم می ش��کند، مصرع ها کوتاه و بلند 
می ش��وند و ش��عر از بند قافیه های خشک رهایی 
می یاب��د. گرچه همچنان این س��بک ش��عرگویی 

جایگاه واقعی خود را نیافته اس��ت- حتی در میان 
قشر نواندیش- اما پیروانی یافت که توانستند پس 
از نیما راهی نو برای ش��عر نو به وجود بیاورند که از 
نمونه آنها می توان اخوان ثالث و سهراب سپهری را 
نام برد. شعر نو توانس��ت همچنین مقدمه ای باشد 
برای ایجاد سبک های جدید شعرسرایی و شاعرانی 
را به جامعه ایران معرفی کرد که برخی از آنها آثاری 

ماندگار را به وجود آوردند. 
نیما م��ردی از دی��ار رهای��ی و بلندی طب��ع بود؛ 
روس��تازاده ای بود که زیر بار ناراستی نمی رفت و 
این خلق او باعث شده بود که از دیگران دوری کند 
و در جامعه آن روز نتواند س��بک جدید خود را آن 
 گونه که بای��د، عرضه نماید. خود نیم��ا در نامه ای

می گوید: »تمام افرادي را که من آموختم و بیشتر 
مصراع هاي ش��عر آنها از من اس��ت ) به اس��تثناي 
 ش��اهرودي( اس��تادان من ش��ده اند. یکی از آنها

 مقاله اي را م��ي خواند که راجع به من بنویس��د و 
از  ارزش احساسات  من س��طرهایي را که برداشت 
کرده بود مي خواند ک��ه بعدا مرا هج��و کند و من 
گوش مي دادم. ناهار را در منزل آن جوان که به ضد 
من مقدمه صادر فرموده بود به سر بردم. این جوان 
 بعدا خیلي از من حمایت مي کرد، اما من فراموش 
نمي کنم تم��ام افرادي را که به من نزدیک ش��دند 
براي خیانت بود. براي نفع خودشان بود. تمام افراد... 
تمام افراد دزد و وطن ف��روش و خائن و بي ایمان و 

ناجیب... هر کس باید تنها بشود و تنها بمیرد.« 
روح نیما یوشیج آنقدر بزرگ بود که در هیچ قالب و 
شکلی نمی گنجید و همین بزرگی سبب خلق شعر 

نو شد بدون قالب و قافیه. 
نیما م��ردی بود از  کوه های س��ربه فلک کش��یده 
که بدون ه��راس از خلق و نوآفرینی، توانس��ت در 
میان جامعه ای که همه س��لطنت ش��عر گذش��ته 
را پذیرفت��ه بودند دس��ت به کاری بزن��د که حتی 
ارتداد او را در میان شاعران زمان خودش به همراه 
داش��ت. او در رابطه با خلق س��بک جدید ش��عری 
می گوید: »نترس! حرف بزن ت��ا بتواني بگویي چه 
کسي هستي! شاعر الزم است که نترسد، غیر مقید 
 و جري و مس��تقل باش��د. قدما به خواب جادویي 
رفته اند. تحس��ین و تکذیب برایش��ان یکي است، 
ولي زمان حاضر، زنده است. جان دارد و با ما حرف 
مي زن��د و باید ب��راي احتیاجات ملت��ي که اکنون 
 زنده اند، چیز بنویس��یم. فردوس��ي ها و حافظ ها

هم اگر زنده مي ش��دند، همی��ن کار را مي کردند. 
 آنه��ا ک��ه نم��ي کنند، جه��ت این اس��ت ک��ه نه 
حافظ اند، نه فردوسي. براي رس��یدن به این مقام، 
نباید طفل را ترس��انید و ب��ه او گفت ک��ه تو مثل 

فردوسي نخواهي شد«.
غم جامعه خ��واب زده روزگار نیم��ا او را چنان در 
هم می ش��کند  و اندوهش چنان گس��ترده بود که 
 بیش��تر ش��عرهایش را مضامین اجتماعی تشکیل

 می داد. از نمونه این اش��عار  که بسیار هم معروف 
شده، می توان ش��عر مهتاب را نام برد؛ مردی کوله 
بار بر دوش چشم انتظار بارقه ای است برای رهایی 

جامعه از خواب س��الیان، اما عبث بودن این انتظار 
خواب در چشم ترش می شکند. 

شب ش��انزدهم دی ماه ۱33۸ نیما که طفل نوپای 
شعر نو را روانه جامعه کهنه گرای ایرانی کرده بود، 
بر اثر بیماری ذات الریه در خانه اش واقع در تجریش 
ب��درود حیات گفت و کودک ش��عر نو را به دس��ت 
کسانی س��پرد که آن را آن گونه که شایسته است 

درک نکرده و در راه پرورش آن تالشی نکردند. 
نیما یوش��یج در وصیت نام��ه اش تنها س��ه تن را 
امین دانس��ته تا آثارش را بررس��ی کنند و به قول 
خودش به آثارش دس��ت بزنند: »بع��د از من هیچ 
کس حق دس��ت زدن به آثار مرا ندارد به جز دکتر 

محمد معین؛ اگرچه او مخالف ذوق من باشد. دکتر 
 محمد معین حق دارد در آث��ار من کنجکاوی کند

- ضمنا دکتر ابوالقاس��م جنتی عطایی و آل احمد 
با او باشند. به ش��رطی که هر دو با هم باشند- ولی 
هیچ یک از کس��انی که به پیروی از من شعر صادر 
فرموده اند در کار نباشند. دکتر محمد معین که نسل 
صحیح علم و دانش است کاغذ پاره های مرا بازدید 
می کند. دکتر محمد معین که هن��وز او را ندیده ام 

مثل کسی است که او را دیده ام.« 
و این نش��ان از تنهایی نیما در جامع��ه ای دارد که 
بزرگان در آن تنها بوده ان��د و در تنهایی زندگی را 

بدرود گفته اند. 

نیما یوشیج 115 ساله شد

هر کس باید تنها بشود و تنها بمیرد

شاید کمتر کسی می داند روز ۲1 آبان ماه تولد مردی است که تازگی اندیشه اش روح نویی در کالبد شعر کهنه فارسی  سمیه 
دمید. گرچه بسیاری از ما می دانیم که شعر نوی فارسی با اشعار علی اسفندیاری پا به عرصه ظهور نهاد، اما در بزرگداشت حفیظی

این شاعر تنها کمتر تالشی صورت گرفته و همواره زادروز و سالمرگ او در بی خبری سپری می شود. دلیل آن هرچه 
هست، بماند تا تاریخ بزرگی او را به آیندگان بنمایاند. 

نترس! ح�رف بزن ت�ا بتواني 
بگوی�ي چه کس�ي هس�تي! 
ش�اعر الزم اس�ت که نترسد، 
غیر مقی�د و جري و مس�تقل 
باشد. قدما به خواب جادویي 
رفت�ه اند. تحس�ین و تکذیب 
برایشان یکي است، ولي زمان 
حاضر، زنده است. جان دارد و 
با ما حرف م�ي زند و باید براي 
احتیاج�ات ملتي ک�ه اکنون 

زنده اند، چیز بنویسیم



اخبار کوتاه

چهره  روزیادداشت

ذوب آهن مغلوب بزرگ هفته اول
    

لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور با شکست قهرمان فصل 
قبل آغاز شد.

در رقابت ه��ای هفته اول لیگ برتر والیبال نشس��ته ک��ه به میزبانی 
شهرهای گچساران، آبادان و فوالد شهر طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان ماه 
برگزار شد، تیم والیبال نشسته ذوب آهن با قبول شکست سه بر صفر 
مقابل  ثامن الحجج)ع( سبزوار  مغلوب بزرگ هفته نخست نام گرفت.

رقابت های هفته دوم لیگ برتر والیبال نشس��ته سال ۹۱، موسوم به 
»جام ایثار«، روزه��ای ۲۵ و ۲۶ آبان ماه به میزبان��ی تبریز و قزوین 

انجام خواهد شد. 

 ایران - کره
 جدال سنتی در دروازه جام جهانی

تیم ملی جوانان کشورمان که با درخشش در دور گروهی رقابت های 
جام ملت های آسیا چش��م ها را به خود خیره کرد، امروز بایستی در 

دیداری حساس از دور یک چهارم نهایی به مصاف کره جنوبی برود.
 مرحل��ه یک چهارم نهایی س��ی و هفتمی��ن دوره مس��ابقات فوتبال 
قهرمانی جوانان آسیا  امروز با برگزاری ۴ مس��ابقه پیگیری می شود 
که تیم های برنده ای��ن دیدارها، ضمن صعود ب��ه مرحله نیمه نهایی، 
 جواز حض��ور در رقابت ه��ای جام جهان��ی جوان��ان ۲۰۱۳ ترکیه را 

به دست می آورند. 
ازبکستان و سوریه نخستین بازی این مرحله را برگزار می کنند و پس 
از آن، تیم های جوانان ایران و کره جنوبی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه 

امارات برابر هم به میدان می  روند. 
این مسابقه را می توان فینال زودهنگام جام دانست، زیرا ایران که در 
مرحله گروهی مسابقات، ژاپن و کویت را شکست داده و برابر امارات 
هم تا دقایق پایانی، تیم برتر میدان ب��ود، با ۷ امتیاز و تفاضل گل ۸+، 
بهترین تیم مرحل��ه مقدماتی لق��ب گرفت و به مص��اف کره جنوبی 

پرافتخارترین تیم آسیا در این رده می رود. 
کار ش��اگردان اکبر محمدی که با بازی های منطقی و البته درخشان 
خ��ود در دور مقدماتی تمام نگاه ها را به خود معط��وف کردند، زمانی 
ارزشمندتر می ش��ود که نگاهی به گذش��ته بیندازیم؛ گذشته ای که 
جوانان ایران پس از محرومیت از حضور در مسابقات سال ۲۰۰۴، در 
پنج دوره گذشته حتی نتوانسته بودند از مرحله گروهی صعود کنند. 

امروز اما تیم جوانان ایران می خواهد طلس��م دیگری را بش��کند و با 
شکست دادن کره جنوبی پس از ۱۲ سال بدون حرف و حدیث، جهانی 
شود و پس از تیم نوجوانان، دومین تیم پایه کشورمان باشد که در سال 

۲۰۱۲، موفقیتی بزرگ را رقم زده است. 
قطعا جهانی ش��دن این تیم و پس از آن صعود تیم فوتس��ال ایران به 
جمع ۸ تیم برتر جام جهانی فوتس��ال، می تواند فضای شادتری را در 
فضای فوتبال ایران به وجود آورده و انگیزه ملی پوشان بزرگسال برای 
غلبه بر ازبکستان و نزدیک شدن به جام جهانی را به مراتب بیشتر کند. 

ایران - کلمبیا
آغاز مأموریت سخت ایرانی ها

تیم ملی فوتس��ال    ایران، ام��روز یک ش��نبه در مرحل��ه یک چهارم 
 نهایی فوتس��ال جام جهان��ی ۲۰۱۲ تایلند برابر کلمبی��ا صف آرایی

 می کند. 
این دیدار می تواند آغازی ش��یرین برای مأموریت دش��وار شاگردان 
صانعی در این مسابقات باشد. روز نخست از مرحله یک هشتم نهایی 
رقابت های فوتسال جام جهانی ۲۰۱۲ تایلند،  امروز با برگزاری چهار 
دیدار آغاز می شود که در آخرین دیدار روز اول، تیم ملی فوتسال ایران 

در سالن »نیمیبوتر« به مصاف کلمبیا می رود.
تیم ایران در مرحله گروهی این جام، ابتدا برابر اس��پانیا شکست را با 
تساوی ۲ بر ۲ عوض کرد، س��پس مقابل مراکش ۳ بر ۲ پیروز شد و با 
برتری ۴ بر ۳ برابر پاناما، به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به اسپانیا، 

به عنوان تیم دوم گروه C راهی مرحله دوم شد.
حریف ایران در این مرحله تیم کلمبیاست که با خوش اقبالی توانست 

جواز حضور در این مرحله از جام را به دست آورد.
طبق نظر علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتس��ال کشورمان، کلمبیا 
تیمی جوان، دونده و خطرناک در ضدحمله اس��ت، اما اگر تیم ایران 
بازی واقعی خود را به نمایش بگ��ذارد، صعودش به مرحله یک چهارم 

نهایی مسابقات قطعی به نظر می رسد.
البته بازی ایران با کلمبیا را می توان آغاز مأموریت دشوار مردان صانعی 
در این مسابقات دانست. آنها در صورت پیروزی برابر کلمبیا، در مرحله 
بعدی باید به مصاف برنده بازی اوکراین و ژاپن بروند که به نظر می رسد 
تیم اوکراین خواهد بود. فوتسالیست های کشورمان در صورت پشت 
سرگذاشتن موفق این دو بازی مهم، می توانند طلسم ۲۰ ساله صعود 
به جمع چهار تیم برتر جهان با بش��کنند و برای صعود به دیدار نهایی 

جام هفتم، در نیمه نهایی با برزیل روبه رو خواهند شد.
این امی��دواری وجود دارد که ب��ا تالش مردان جوان و ب��ا تجربه تیم 
ملی فوتسال و هدایت صحیح علی صانعی، این اتفاق مهم و ارزشمند 
رخ داده و با صعود به جمع چهار تیم پایان��ی جام، افتخاری جدید در 

کارنامه پرافتخار فوتسال کشورمان در آسیا و جهان ثبت شود.

امیدوارم دعوای کی روش و ژوزه 
به بزن بزن  ختم شود!

خداداد عزیزی 

پس از پیروزی برابر کره جنوبی مطمئن هس��تم به ج��ام جهانی صعود 
می کنیم. بازی برابر ازبکستان نمی تواند دشوار باش��د و پیروزی بر این 
تیم کار خیلی سختی نیست که اگر این اتفاق بیفتد ما به راحتی از گروه 
خودمان صعود می کنیم و حتی شانس اول شدن در گروه را داریم. احتماال 

این دو مربی مش��هدی هس��تند! من در حوزه فوتبال صحبت 
می کنم و کاری به خارج از فوتبال ندارم. ما مش��هدی ها اگر به 

ش��هر دیگری هم می رویم، با هم درگیری و مشکل داریم. 
کار کی روش و ژوزه هم ش��بیه کار مربی های مشهدی 

است. حاال این مربیان خارجی به ایران آمده اند و با هم 
جنگ و دعوا دارند و این موضوع به ما ربطی ندارد، 

اما امیدوارم این بیانیه ها به یک بزن بزن درست 
و حسابی ختم ش��ود و ما هم بخندیم و مردم 

هم شاد شوند.

بهبودی : 

 تماشاگران ما از والیبال 
خیلی سر در نمی آورند

بازیکن تیم والیبال باریج اسانس کاشان گفت: فکر می کنم 
دلیل اصلی نتایج ضعی��ف تیم، عدم خودب��اوری بازیکنان 

ما باشد.
علیرضا بهبودی در گفتگویی که با  ایمنا داش��ت، در رابطه 
با نتایج تیم باریج اس��انس در چهار هفت��ه اول لیگ اظهار 
داشت: شاید این حرف ها بهانه به نظر برسد، اما اگر به برنامه 
بازی ها دقت کنید می بینید که ما چهار بازی خیلی سخت 
انجام داده ایم و از طرفی هم مصدومیت های امیر غفور یکی 
 از بزرگ ترین بدشانس��ی ه��ای تیم ما ب��وده. البته بازیکن 
هم پست غفور هم بازی های خوبی انجام می دهد، ولی در 

اندازه های امیر نیست.
وی در ادامه افزود: فکر م��ی کنم دلیل اصلی این نتایج عدم 
خودباوری بازیکنان ما باشد. امیر غفور بازیکن بزرگی است و 
از نظر روحی هم وزنه سنگینی برای تیم ما محسوب می شود. 
ش��ما ببینید وقتی که غفور وارد بازی می شود، توجه تیم 
رقیب به این بازیکن معطوف می ش��ود و بقیه بازیکن های 
ما می توانند راحت تر بازی کنند و فضای بیشتری در اختیار 
دارند. بهبودی با بیان این که ما بدون امیر هم بازی های خوبی 
انجام دادیم،  گفت: در بازی با سایپا خیلی خوب تا امتیازهای 
پایانی پیش می رفتیم اما همین عدم خودباوری باعث می شد 
که اشتباهاتمان زیاد شود و بازی را از دست دادیم.  بازیکن 
تیم باریج اس��انس در خصوص اعتراضات هواداران این تیم 
پس از باخت مقابل س��ایپا خاطر نش��ان کرد: کسانی که به 
سالن می آیند، از اقشار س��طح باالی جامعه نیستند، دکتر 
و مهندس که نیستند! تماش��اگران ما از والیبال خیلی سر 
 در نمی آورند، ما ب��ازی ای را باختیم که خیلی خوب امتیاز 
گرفته ایم، زمانی هم که امیر غفور از بازی بیرون رفت، همه 
بچه ها با ج��ان و دل بازی کردند و س��عی کردیم جای او را 
 پر کنند. من نمی دان��م که چرا این اعتراضات انجام ش��د و 
نمی توانم بگویم تماشاگر حق دارد. اگر ما بد بازی کرده بودیم 
می ش��د بگوییم تماشاگر حق داش��ت، اما در آن بازی اصاًل 
چنین کاری درست نبود.  وی با اشاره به جایگاه باریج اسانس 
در جدول رده بندی بیان داشت: شرایط تیم ما خیلی خوب 
است. درست است که در جایگاه یازدهم قرار داریم اما با تیم 
چهارم جدول شش امتیاز اختالف داریم و این در شرایطی 
است که تیم هایی مثل شهرداری ارومیه بازی های سختی 

انجام نداده و فرصت زیادی هم برای جبران هست.

توپ و تور

6
کریم انصاری فرد دومین گلزن برتر آسیا  

 فدراس��یون جهانی تاریخ و آمار فوتب��ال، برترین گلزنان س��ال را اعالم ک��رد که کریم 
انصاری فرد ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس با ۲۱ گل زده در رتبه ۴۸ جهان و دوم آسیا 

قرار دارد. گفتنی است لیونل مسی با ۵۰گل زده در صدر برترین ها قرار دارد.

ورزش��گاه نقش جهان را باید رویایی دس��ت نیافتنی برای ورزش 
اصفهان دانس��ت که بعد از گذش��ت حدود۱۹ س��ال از مراس��م 
خاکبرداری، هنوز به مرحله بهره برداری نرسیده و با وجود این که 
در سال های اخیر همواره حرف های ضدونقیضی در مورد شرایط 
ورزشگاه نقش جهان به گوش رسیده، هیچ کدام به فاز افتتاح این 
مجموعه وارد نشده است. بررس��ی تاریخچه ساخت این ورزشگاه 
نش��ان  می دهد که چرا در طول این س��ال ها همه اقدامات انجام 
 شده در مورد این ورزشگاه به بن بست رسیده و هنوز هم می توان 
رگه هایی از دس��ت های پنهان برای عدم تکمیل ای��ن پروژه را به 

خوبی مشاهده کرد.
از یک طرف به قول مس��ئوالن وزارت ورزش و س��ازمان و شرکت 
توس��عه و نگهداری اماکن ورزش��ی، همه چیز گل و بلبل اس��ت و 
از طرف دیگر مدیران اس��تان هم��واره این تذک��ر را می دهند که 
شرایط تکمیل ورزش��گاه نقش جهان به وضعیت ایده آل نزدیک 
نش��ده و همچنان ضعف های زیادی در این پروژه دیده می شود. 
در حالی که ترکاشوند، مدیرعامل ش��رکت توسعه و تجهیز حدود 
۵۰ روز قبل وعده داده بود که در آبان ماه مردم اصفهان می توانند 

چمن سبز شده این ورزشگاه را به چش��م ببینند و از کیفیت آن بر 
 س��ر ذوق بیایند، هنوز هیچ اقدامی برای کاش��ت چمن ورزشگاه 
نقش جهان صورت نپذیرفته و حتی با وجود این که قول کاش��ت 
چمن در این هفته داده شده، آنقدر از مسئوالن ساخت این پروژه 
بدقولی دیده ایم که چشممان آب نمی خورد به این زودی ها کاشت 
چمن ورزشگاه آغاز شود، آن هم در ش��رایطی که در حال نزدیک 
شدن به سردترین روزهای سال هستیم و شرایط آب و هوایی ممکن 

است بر کیفیت چمن این ورزشگاه تأثیرگذار باشد.
به هر حال به پایان رساندن این پروژه ملی تا مرداد ماه سال آینده 
آنقدر خوشبینانه به نظر می رسد که هیچ کدام از مدیران ورزشی 
ساکن در پایتخت جرأت نمی کنند زمان مشخصی را برای افتتاح 
این ورزشگاه مش��خص کنند و فعال همه چیز به دست گذر زمان 
سپرده شده تا شاید معجزه ای به وجود آید و مردم اصفهان بتوانند 
از آغاز لیگ سیزدهم در این ورزش��گاه مشوق تیم فوتبال سپاهان 
باشند. بعد از سنگ اندازی هایی که بر سر انتقال ساخت و ساز این 
پروژه به استانداری اصفهان ایجاد شد و در نهایت هم این تفویض 
اختیار ص��ورت نگرفت، انتظار می رف��ت وزارت ورزش الاقل برای 

اثبات توانایی های خودش هم که ش��ده کمی به روند تکمیل این 
پروژه سرعت ببخش��د، ولی گزارش های منتشر شده در طی یک 
هفته گذشته نش��ان می دهد که ش��رایط مطلوب نیست و شاید 
تا آغاز دهه فجر هم ش��اهد تکمیل نش��دن ف��از اول این مجموعه 
نباش��یم. پروژه ای که در زمان بازدید یک مدیر تعداد کارگرانش 
دو برابر می ش��ود و صدای چکش های کوبیده شده بر آهن بلندتر 
به گوش می رس��د، به این زودی ها به زمان افتتاح نخواهد رسید 
و همچنان چش��م ها باید برای دیدن این مجموعه عظیم پش��ت 
درهای بس��ته باقی بماند. فرارس��یدن فصل س��رما و بارش برف و 
 باران بدون ش��ک مهم ترین بهانه برای تعطیل��ی گاه و بیگاه روند 
ساخت و ساز ورزشگاه نقش جهان خواهد بود و در کنار آن، بدقولی 

مدیران پایتخت نش��ین در 
تزریق بودجه مناسب شاید 
نقش جه��ان را در س��رمای 
 زمس��تان دوب��اره دچ��ار 
یخ زدگی بکن��د. حتی مدیر 
کل جدی��د اداره ورزش و 
جوان��ان اس��تان ه��م که به 
خوبی می دان��د تکمیل این 
پ��روژه ن��ام او را در ورزش 
اصفه��ان به ثبت��ی تاریخی 
خواهد رس��اند، تقریبا هفته 
به هفت��ه در حال س��ر زدن 
به این مجموع��ه و پیگیری 
کاره��ای عمرانی آن اس��ت 
ولی به هر حال، جواهری هم 
خودش به نوعی زیر مجموعه 

 وزارت ورزش محس��وب می ش��ود و خیلی نمی تواند از روند کند 
 س��اخت و س��از این مجموعه انتق��اد کن��د. جواه��ری در حالی 
 دو ماه قبل خبر از پیشرفت ساخت و س��از و جبران عقب افتادگی 
۳۰ درصدی ورزشگاه نقش جهان به دس��ت پیمانکار ان کرده بود 
که در همی��ن آبان ماه با یک عقب نش��ینی از موض��ع قبلی، روند 
 ساخت و ساز را کمی ضعیف دانس��ته و درخواست افزایش سرعت

ساخت و ساز را ارائه داده بود. حتی جدید ترین عکس های منتشر 
شده از روند ساخت و ساز در این مجموعه به خوبی نشان می دهد 
که در این مدت حدودا ۹ ماهه تا پایان دولت دهم هم این پروژه شاید 
سرانجامی نداشته باش��د و از آن به بعد هم با وجود انجام تغییرات 
فراوان در رأس وزارتخانه ها باید نشس��ت و نگاه کرد که سرانجام 

کدام مدیر می تواند روبان زرد ورزشگاه نقش جهان را قیچی کند.

 سیاست یک بام و دو هوا

زمستان نقش جهان کی  بهار می شود؟

افسانه ساخت ورزشگاه نقش جهان در حالی وارد بیستمین سال بالتکلیفی خودش شده که با  مسعود 
وجود قول های مسئوالن ورزش ایران و قرار گرفتن این پروژه در طرح های مهر ماندگار هنوز افشاری

هم نمی توان با قاطعیت گفت این ورزشگاه تا پایان دولت دهم به بهره برداری می رسد یا خیر. 

جدید ترین  عکس های 
منتشر شده از روند 
ساخت و ساز در این 

مجموعه به خوبی 
نشان  می دهد که در 

این مدت حدودا 9 
ماهه تا پایان دولت 
دهم هم این پروژه 

شاید سرانجامی 
نداشته باشد
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عدالت قربانی 
منفعت می شود

کمک میلیاردی رییس 
جمهور به نقش جهان

چند هفته پیش ژوزه، سرمربی تیم پرس��پولیس در مصاحبه ای از  کی روش 
سرمربی پرتغالی تیم ملی انتقاد کرد. این اتفاق پیش از بازی با کره جنوبی رخ داد 
و سرمربی تیم ملی در آن زمان ترجیح داد نسبت به این انتقادات تند واکنشی 
نشان ندهد، ولی بعد با صدور بیانیه ای از خجالت ژوزه درآمد. با گذشت پنج روز، 
کمیته انضباطی  در حمایت از کی روش وارد عمل شد و اعالم کرد که مانوئل 
ژوزه باید روز بیستم آبان به این کمیته برود. دعوای دو پرتغالی فوتبال ایران در 
حالی با حکم کمیته انضباطی وارد مرحله جدیدی شده که به نظر می رسد هیچ 
کار مهم تری برای مسئوالن این کمیته وجود ندارد. همین دو هفته پیش بود که 
تماشاگران مس در ورزشگاه کرمان یک صدا علیه پوالدی فحاشی کردند، ولی 

هنوز هیچ خبری از حکم این فحاشی صادر نشده است. 

رییس جمهور با توجه به اهمیت س��اخت ورزش��گاه نقش جهان، دس��تور 
پرداخ��ت ۱۸ میلیارد توم��ان برای این پ��روژه ملی را صادر ک��رد. مهدی 
جمالی نژاد، معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان اظهار داشت: اهمیت پروژه 
نقش جهان بسیار باالس��ت و این پروژه به دغدغه اصلی رییس جمهور در 
پروژه های عمرانی هم تبدیل شده است. وی ادامه داد: در غیر این صورت 
با این روندی که اکنون وجود دارد، نمی توان ب��ه بهره برداری امیدوار بود، 
 مگر آنکه تالش و نگاه دیگری به وجود آید. وی همچنین خواستار افزایش 
شیفت های کاری برای تکمیل سریع تر این ورزش��گاه شده و اضافه کرد: 
متأسفانه در حال حاضر در یک شیفت کاری نیز شاهد فعالیت جدی نیستیم 

و تعداد شیفت های کاری برای ساخت این ورزشگاه باید بیشتر شود. 

انتشار کتاب خاطرات بالژویچ قبل از مرگ
بالژویچ پیش از ای��ن گفته بود کتاب خاطرات��ش بعد از مرگ او 
منتشر خواهد شد، اما اکنون برخی از دوستان بالژویچ تالش کرده 
اند که بخشی از خاطرات او را در ایران در زمان سرمربیگری تیم 

ملی وتیم مس کرمان به زودی  در ایران منتشر کنند. 

ستاره های هامبورگ می روند
باش��گاه هامبورگ می  خواهد پنج تن از ستاره های 
تیمش به نام های دروبنی، رایکوویچ، رابرت تسکه، 
اسکلبرد و مارکوس برگ  را برای کاهش دستمزدهای 

پرداختی به تیم های دیگر واگذار کند.

احتمال حضور بکام در لیگ برزیل
س��تاره پیش��ین تیم های منچس��تریونایتد و رئال 
مادرید ممکن اس��ت به لیگ برزیل برود. کارلوس 
آلبرتو، مدافع بوتافوگو اعالم کرده بکام تمایل دارد 

به لیگ برزیل و تیم بوتافوگو منتقل شود. 05
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آکادم��ی ورزش ه��ای زورخان��ه ای کش��ور روز جمعه با 
امض��ای تفاهمنامه  می��ان محمد مه��دی هدایت، رییس 
هیأت مدیره مؤسس��ه علی ابن ابیطالب به عنوان مجری، 
رییس فدراسیون ورزش های باس��تانی به عنوان حامی و 
همچنین  رییس هیأت ورزش های باستانی استان اصفهان 
به عنوان ناظر آکادمی کار خود را به طور رسمی آغاز کرد. 
رییس فدراس��یون ورزش زورخانه ای و کش��تی پهلوانی 
 در این مراس��م گفت: این ورزش بای��د از برخی اقدامات و 
فعالیت های مخرب پاکسازی شود و متولیان این رشته باید 
مواظبت کنند تا حاشیه ای به این رشته ورزشی وارد نشود.  
وی معنویت مداری را از ویژگی ه��ای منحصر به فرد این 
ورزش نام برد و افزود: این رش��ته ورزشی سراسر معنویت 
و ذکر پرودگار و ائمه اطهار)ع( اس��ت. صفارزاده از تدوین 

۹۷ برنامه برای فرهنگ سازی و توسعه این رشته ورزشی 
درسطح کش��ور خبر داد و گفت: نامگذاری روز ۱۷ شوال 
 در تقویم کش��ورمان ب��ه عن��وان» روز پهلوان��ی و ورزش 

زورخانه ای«یکی از این برنامه هاست. 
رییس فدراسیون ورزش زورخانه و کشتی پهلوانی با اشاره 
به راه اندازی آکادمی ورزش زورخانه در اس��تان اصفهان 
گفت: ای��ن آکادم��ی دومین مرکز آموزش��ی این رش��ته 
 ورزشی در سطح کشور اس��ت و در آینده مراکز دیگری در 
استان های کش��ور راه اندازی خواهد ش��د. رییس هیأت 
ورزش های باس��تانی اس��تان اصفهان نیز با بی��ان این که 
فدراسیون برای رش��د و اشاعه این رش��ته در صد موضوع 
مختلف برنامه ریزی کرده اس��ت، تصریح کرد: اجرای این 

برنامه ها تحوالت زیادی در این رشته ایجاد می کند. 
فرهاد طلوع کیان، دبیر فدراس��یون ورزش های باستانی 
در این افتتاحیه گفت: یکی از مزیت های این آکادمی  این 
است که پذیرش در تمام رده های سنی دارد و افرادی که با 
سنین کمتر در این آکادمی حضور دارند، می توان بر روی 
آنها س��رمایه گذاری کرد و به این ترتی��ب قهرمان پروری 

داشته باشیم. 
آکادم��ی ورزش پهلوانی اصفه��ان در مؤسس��ه علی ابن 
ابیطالب از روز شنبه ۲۰ آبان ماه ثبت نام خود را آغاز کرده 
و تا ۱۶ آذرماه ادامه خواهد داش��ت. شروع کالس ها نیز از 

اوایل دی ماه خواهد بود. 

روز جمعه، ۲۳ تیم از  بانوان سراسر 
سمیه 
ایران به اصفهان آم��ده بودند تا در مسرور

اولین جشنواره پخت نان سنتی با 
 نام حرکت و برکت ویژه بانوان ش��رکت کنند. کاروانس��رای 
ناشناخته عباسی در جاده مورچه خورت میزبان این تیم ها 
بود. حجره های کاروانس��را محل اسکان تیم ها در جشنواره 

بودند.
از در و دی��وار حج��ره ها ریس��ه ه��ای پارچ��ه ای و گلیم و 
لباس های محلی آویزان بود. طبق قانون زیبا و نوشته شده 
 فدراسیون ورزش های سنتی و بازی های بومی و محلی، همه 
ش��رکت کننده ها با لباس محلی در جشنواره شرکت کرده 
بودند. مادربزرگ ها، مادران و دختران با لباس های محلی به 
جشنواره پاییزه حرکت و برکت آمده بودند تا در فضای رقابتی 

پخت نان سنتی و انجام بازی های بومی و محلی شرکت کنند.
فدراس��یون ورزش های س��نتی و بازی های بومی و محلی 
هم مثل همیشه هیأت اصفهان را به خاطر تالش مضاعف در 
برگزاری عالی مسابقات ورزشی سنتی و بازی های بومی و 

محلی به عنوان میزبان انتخاب کرده بود. 
بهاره بهرامی، نایب رییس فدراسیون با ابراز خرسندی از این 
انتخاب گفت: هیأت ورزش های سنتی و بازی های بومی و 
محلی عملکرد درخشانی در برگزاری مسابقات دارد. همین 
موضوع باعث ش��د تا به عنوان میزبان اولین جشنواره پاییزه 
حرکت و برکت)ویژه بانوان ( برگزیده ش��ود. امتیاز میزبانی، 
این امکان را به اصفهان داده بود تا بادوگروه الف و ب در این 
جشنواره شرکت کند. مهدی اسدی، رییس هیأت ورزش های 
سنتی و بازی های بومی و محلی استان اصفهان هم از میزبانی 
و حضور ۲۴ تیم و ۲۱۰ شرکت کننده خیلی رضایت داشت. 
او با کمک روستایی ها برای پخت نان سنتی گاز و تنور گازی 
تهیه کرده بود. تدابیر امنیتی و امکانات رفاهی تا حدامکان، 
همچنین ماشین و کپسول آتش نشانی برای مقابله با خطر 
احتمالی آتش س��وزی در حین پخت ن��ان و تانکر آب برای 
تأمین آب فراهم ساخته بود. جش��نواره پخت نان سنتی تا 
ساعت پنج بعداز ظهر روز جمعه ادامه داشت و در پایان بعد 
از اهدای جوایز به تیم های برتر در دو بخش پخت نان سنتی 
و بازی های بومی و محلی، به تمام تیم ها س��وغات اصفهان 

هدیه داده شد.

جشنواره ای پر از رنگ و شادی  در مؤسسه علی ابن ابیطالب 

برگزاری بازی های محلی با هدف احیای ورزش های سنتیآکادمی ورزش زورخانه ای کشور در اصفهان گشایش یافت



یادداشت

 بررسی مسائل آموزشی دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد

مسائل آموزشی دانشگاه علوم 
پزشکی شهرکرد در جلسه ای 
با حضور معاون و مس��ئولین 
بهداش��ت،   وزارت  آموزش��ی 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی 

بررسی شد.
رییس دانشگاه علوم پزشکی 
ارتق��ای کم��ی و  ش��هرکرد 
کیفی فعالیت های آموزش��ی 
دانش��گاه و بررسی مشکالت دانش��جویان و اعضای هیأت علمی را از 
اهداف این س��فر عنوان کرد. دکتر رضا ایمانی با اشاره پتانسیل های 
علمی این دانش��گاه، نسبت استاد به دانش��جو در این دانشگاه را یک 
به ۱۳ اعالم کرد. معاون آموزش��ی دانش��گاه علوم پزش��کی شهرکرد 
در این نشس��ت گفت: متأس��فانه مربیان این دانشگاه علیرغم سابقه 
ب��اال و موفقیت ه��ای متعدد در زمین��ه علمی و پژوهش��ی به دلیل 
س��ختگیری های موج��ود در ارتقای اعضای هی��أت علمی موفق به 
ارتقای به س��طح استادیاری نمی شوند. دکتر جعفر نصیری ادامه داد: 
 این امر موجب ب��ی انگیزگی و نارضایتی اعضای هیأت علمی به ویژه

مربیان شده است. عدم چارت تشکیالتی در دانشکده پرستاری بروجن 
و همچنین عدم تصویب رش��ته کارشناس��ی ارش��د پرستاری در این 
دانشگاه، به رغم موافقت شورای گس��ترش وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی، از دیگر مشکالت مطرح شده در این نشست بود.

اولين عمليات برف روبي 
 با بارش اولین برف زمستاني شهرس��تان کوهرنگ در محور 
 سر آقا س��ید- عسل کش��ان تاچش��مه س��رتوت عملیات 
برف روبي انجام شد. رییس اداره راه و شهرسازي شهرستان 
کوهرنگ گف��ت : این برف روب��ي درط��ول ۱0 کیلومتر و با 
ارتفاع بیش از 25 س��انتیمتر انجام ش��د.خانعلي س��لطاني 
در ادام��ه اظه��ار داش��ت: شهرس��تان کوهرنگ ب��ا توجه 
به قرار گرفت��ن در موقعی��ت جغرافیایي خاص همه س��اله 
ش��اهد بارش س��نگین برف و باران اس��ت لذا این اداره کل 
راهداري زمس��تاني س��ال جاري خ��ود را  با جدی��ت تمام 
 آغ��از نم��وده و مش��غول خدمات رس��اني مطل��وب  به هم

 استاني هاي عزیز است.

 نخستين جلسه راهداري 
جلسه مذکوربا حضورمهندس علي علیخاني قائم مقام وزیر 
و مدیرکل ، معاونت راهداري و رؤس��اي ادارات شهرستان ها 
و بخش ها در ساختمان اداري راه و شهرسازي شهر میانکوه 
برگزار شد. علي علیخاني بازدید از تمامي محورهاي استان 
 را در اولویت کاري این جلس��ه عنوان کرد و اظهار داش��ت : 
لکه گیري محور ها، تعمیر و اصالح ابنیه فني، ریزش برداري، 
تخلیه و جمع آوري زباله از سطح محورها، شستشوي عالئم، 
تجهیز و آماده سازي ماشین آالت راهداري،تهیه و ذخیره شن 

و نمک به میزان کافي از مهم ترین مصوبات این جلسه بود.

تصویب 155طرح هادی روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن استان چهارمحال و بختیاری از تصویب 
۱55 طرح هادی روس��تایی در اس��تان خب��ر داد. غالمرضا 
کشاورز که درجلسه شورای برنامه ریزی استان چهارمحال و 
بختیاری سخن می گفت، اظهار داشت: در سال گذشته برای 
۱۳6 روستا طرح هادی تهیه و سپس مصوب گردید. به عالوه 
طرح هادی تعداد ۱9 روستا نیز از محل بودجه سال 89 تهیه 
و تصویب شد. وی افزود: تعداد ۱55 طرح هادی روستایی نیز 

باید تصویب شده و طرح هادی روستایی اجرا گردد.

 بازدید رایگان از قلعه چالشتر 
بازدی��د عمومی از قلع��ه چالش��تر در روز خان��واده و تکریم 
بازنشس��تگان، رایگان است.کارشناس مس��ئول امور تولید 
صنایع دس��تی اداره کل صنایع دس��تی، میراث فرهنگی و 
گردشگری چهارمحال وبختیاری روز جمعه با اعالم این خبر 
به ایرنا اظهار داش��ت: این طرح، به منظور حمایت از صنایع 
دستی تولیدی در استان و گس��ترش خرید این تولیدات از 

سوی مردم اجرا می شود.

خبر ویژه

شهردار شهرکرد  
نوراهلل غالمیان دهکردی

 آم��وزش مس��ائل و حق��وق ش��هروندی، راه��کار رف��ع معض��ل 
س��دمعبردر خیاب��ان هاس��ت، چرا که معضل س��د معب��ر، نه تنها 
نظ��م ش��هری را مخت��ل م��ی کن��د بلک��ه نازیبایی و آش��فتگی 
س��یمای ش��هری را ب��ه دنب��ال دارد و ب��ه همی��ن دالیل اس��ت 
 ک��ه ش��هرداری ش��هرکرد، فرهن��گ س��ازی و اط��الع رس��انی

شهروندان را در دستور کار قرار داده است تا شهروندان با مشارکت 
خ��ود، متولی��ان امور ش��هری را در نظافت معابر و رفع س��د معبر 
یاری کنند. در اصل توجه ویژه ش��هرداری به رفع س��د معبر باعث 
افزایش رضایت ش��هروندان 
از مدیری��ت ش��هری، نظام 
مند ش��دن سیستم خرید و 
 فروش و کاهش مزاحمت ها
 برای مردم و عابران می شود.

رس��یدگی ب��ه معضل س��د 
معبر و اقدام برای رفع آن از 

وظایف شهرداری است.

 فرهنگ سازی
 راهکار رفع سد معبر است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
شهرکرد میزبان نمایشگاه عکس زنان بختیاری است

نمایشگاه عکس زنان ایل بختیاری با عنوان» واگویه های ایل«در مجتمع غدیر شهرکرد 
برگزار می شود.این عکس ها، مجموعه ای از تالش مریم آل مؤمن دهکردی از عکاسان 

جوان چهارمحال وبختیاری است. 
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این اس��تان دارای مناطق گردش��گری بس��یار زیادی است و 
تعدادی از مناطق گردش��گری در کنارش��هرهای این استان 

جذابیت باالیی دارد.
تاالب بن در کنار شهر بن، منطقه گردشگری سیاسرد در کنار 
بروجن، پارک سرچشمه)استخر( در کنار شهر فرخشهر و... از 
مناطق گردشگری زیبای استان چهارمحال و بختیاری است 
که در کنار شهرهای این استان واقع ش��ده و سرمایه گذاری 
ش��هرداری ش��هر ومیراث فرهنگی و زیباس��ازی آن توس��ط 

شهرداری از امتیازات این مناطق است.
پارک سرچشمه فرخشهر یکی از آن مناطق زیبای گردشگری 
اس��تان چهارمحال و بختیاری است که هرس��اله  شاهد ورود 
گردشگر و مس��افر از داخل اس��تان واس��تان های اصفهان و 

اهواز است.
ورود مس��افر در تابس��تان و بهار به این پارک جنگلی آن قدر 
زیاد می شود  که دیگر در این پارک نه جایی برای نشستن و نه 

جایی برای پارک ماشین پیدا می شود.
نزدیکی به ش��هرکرد مرکز اس��تان)9 کیلومتر( و نزدیکی به 
استان اصفهان)در حدود 80 کیلومتر( از امتیازهای اصلی این 

پارک جنگلی است.
هم اکنون در فصل پاییز، این پارک جنگلی به یکی از زیباترین 
مناطق گردشگری استان چهارمحال و بختیاری تبدیل شده 
اس��ت و زرد و نارنجی و قرمز شدن برگ های درختان در کنار 
سبزی چمن های زیر آنها زیبایی خاصی به این پارک جنگلی 

داده است.
راه رفتن بر روی برگ درختان و ریزش برگ ها و اس��تفاده از 
هوای پاک در کنار س��کوت پارک از مواردی اس��ت که برای 

بسیاری از دوستداران طبیعت لذت بخش است.
یکی از گردشگران وارد شده به این پارک در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: این پارک یکی از زیباترین مناطق گردشگری 
 اس��تان چهارمحال و بختیاری اس��ت و من  زیاد به این پارک 

می آیم چون آرامش خاصی به من می دهد.
محمد امیری ادامه داد: این پارک دارای امکانات مناس��ب از 
جمله پارکینگ مناس��ب، امنیت باال، سرویس های بهداشتی 
مناسب و... است و این ویژگی ها در کنار زیبایی پارک موجب 
شده اس��ت که من بس��یار زیاد به این پارک مراجعه کنم و از 

زیبایی های آن لذت ببرم.
عضو شورای اسالمی شهر فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر 
اظهار داش��ت: زیبایی، تمیزی و داش��تن امکانات مناسب از 
ویژگی های اصلی این پارک در شهر فرخشهر به شمار می رود.

مجتبی شاهقلی بیان داشت: این پارک دارای امتیازات فراوانی 
اس��ت؛ از یک ط��رف مجاور 
منطقه حفاظت ش��ده تنگ 
صی��اد ق��رار دارد و از طرفی 

مجاور شهر است.
وی بیان داش��ت: دسترسی 
ب��ه فروش��گاه ه��ای م��واد 
غذای��ی، نزدیکی ب��ه مراکز 
درمانی)درمان��گاه ه��ای 
س��طح ش��هر، بیمارس��تان 
 ام��ام عل��ی)ع((، نزدیکی به 
بانک ها، داشتن دو پارکینگ 
ب��زرگ، داش��تن س��رویس 
بهداش��تی با کیفی��ت، دارا 
بودن آب خوردن  بهداشتی 
و... از امتی��ازات اصلی پارک 

است.
وی ادامه داد: ورود مسافر در بهار و تابستان به این پارک بسیار 
زیاد می ش��ود ودر فصل پاییز و زمس��تان نیز ورود گردشگر 

بسیار کم می شود.
وی اذعان داشت: توسعه این پارک در دستور کار شهرداری و 

مسئوالن شهر است.
استاد دانش��گاد و مدیر وصاحب یکی از نگارخانه های هنری 
تهران که برای عکاس��ی از ای��ن پارک آمده ب��ود در گفتگو با 
خبرنگار اظهارداش��ت: میلیون ها رنگ از طیف گرم و سرد در 

این پارک تجلی پیدا کرده است.
سید علی موسوی با اشاره به زیبایی فصل پاییز در این پارک، 
گفت: پارک هم اکنون مکانی برای پرندگان مهاجر اس��ت که 

زیبایی پارک ر ادو چندان کرده است. 

وصف ناپذیری پایيزی پارک جنگلی فرخشهر

تجلی رنگ در طبیعت

پارک جنگلی سرچشمه فرخشهر در فصل پایيز به یکی از زیباترین مناطق گردشگری استان  گروه 
چهارمحال و بختياری تبدیل شده است. استان چهار محال و بختياری یکی از استان های  واقع شهرستان

شده در رشته کوه زاگرس است و به  این واسطه دارای آب و هوایی بسيار خوب و بارندگی های 
نسبتا عالی است. وجود رودخانه های  فراوان، جنگل، چشمه های فراوان، تاالب و... در این استان از امتيازات اصلی 

استان چهارمحال و بختياری است.

راه رفتن بر روی 
برگ درختان و 

ریزش برگ ها و 
استفاده از هوای 

پاک در کنار 
سکوت پارک از 

مواردی است که 
برای بسياری از 

دوستداران طبيعت 
لذت بخش است
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حصر وراثت
5556 آقای مصطفی تحویلیان دارای شناس��نامه ش��ماره 177 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 4666/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان تق��ی تحویلیان بشناس��نامه 1388 در تاری��خ 1391/2/13 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
دو فرزند پس��ر و یک عیال دائمی به اس��امی زیر: 1- محمدرض��ا تحویلیان ش ش 661 
)پس��ر متوفی(، 2- مصطفی تحویلیان ش ش 177 )پس��ر متوفی(، 3- اقدس تحویلیان ش 
ش 1139 فرزند حس��ین )عیال متوف��ی( و غیر از نامب��ردگان وارث دیگری ندارد. اینک 
ب��ا انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی م��ی نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ  نشر آگهی ظرف 
 یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5557 در خصوص پرونده کالس��ه 1004/91 ش 8 خواهان مختار عباس��ی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره س��فته به ش��ماره 0045332 مورخ 91/7/20 به طرفیت سید 
تقی سید اشرفی- غالم حسین سید اشرفی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/9/27 س��اعت 9 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 رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
5558 در خصوص پرونده کالس��ه 142/91 ش 33 با موضوع رفع تصرف در خصوص 
دعوی فرش��ید کیفرخی با وکالت خانم مرضیه غالمی بطرفیت حسن ماهرانی و مهربان 
نصب و شاهرضا وندائی با توجه به اعالم نظریه کارشناس و با توجه به اینکه خواندگان 
مجهول المکان می باش��ند لذا مرات��ب یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
چاپ و خواندگان ظرف مهلت یک هفته در محل ش��عبه 33 شورای حل اختالف اصفهان 
واقع در خیابان آتش��گاه دادسرای شماره 2 اصفهان طبقه 3 حضور و نسبت به مطالعه 
و اعالم نظر نس��بت به آن اقدام نماید. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5559 در خصوص پرونده کالس��ه 1381/91 ش 8 خواهان مینا فاضل دادخواستی مبنی 
بر انتقال س��ند پراید مدل 1381 به ش��ماره ای��ران 13-584 ق 28 به طرفیت داود ترابی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/9/27 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 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 دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5560 در خصوص پرونده کالس��ه 656/91 ش 33 خواهان مریم رمضانی دادخواس��تی 
مبنی بر استرداد یک دس��تگاه موتورسیکلت به شماره موتورسیکلت 8997397-55055 
بانضمام مطلق خس��ارات به طرفیت احم��د احمدی مهردرانی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/10/10 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5561 کالس��ه پرونده: 861/91 ش 8، ش��ماره دادنامه: 1333، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
هش��تم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد مفیدی نژاد فرزند حس��ن نشانی: 

اصفه��ان خ نظ��ر غربی کوچه ش��اخه نبات کوچه آرم��ان پالک 29، خوان��ده: علی بابا 
ن��ژاد فرزند رمضانعلی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به حض��ور خوانده در دفتر ثبت 
ش��رکت عمران آبشار اس��پادانا جهت انتقال امتیاز قرارداد بش��ماره 102/02598/ ک1 

مورخ��ه 77/3/5 مطابق بیعنامه پیوس��ت و وکالتنامه بش��ماره 419 مورخه 82/8/18 
دفت��ر 146 اصفهان مقوم به 500/000 ریال، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند 
متعال به ش��رح آت��ی مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: به حکایت 
پرون��ده خواهان احمد مفیدی نژاد فرزند حس��ن دادخواس��تی به طرفی��ت علی بابا نژاد 
فرزند رمضانعلی بخواس��ته الزام به حضور خوانده در دفتر ثبت ش��رکت عمران آبشار 
اس��پادانا جه��ت انتقال امتیاز قرارداد بش��ماره 1102/02598/ک م��ورخ 77/3/5 مطابق 
بیعنام��ه و وکالتنامه به ش��ماره 419 م��ورخ 82/8/18 دفت��ر 146 اصفهان کپی مصدق 
مضب��وط در پرون��ده و بش��رح صورتجلس��ه 91/7/8 محکومیت خوانده را خواس��تار 
گردی��ده از طرف خوانده علی رغم ابالغ وقت از طریق نش��ر آگه��ی در روزنامه خبری 
تحلیلی اس��تان اصفهان بش��ماره 1608 مورخ 91/5/26 در جلسه حضور نیافته و الیحه 
ای ارس��ال ننموده اس��ت علی ایحال قاضی ش��ورا بن��ا به مراتب مارالبی��ان و با امعان 
نظر از اعضاء محترم ش��ورا دع��وی خواهان را نظر به اینکه خوان��ده هیچگونه دلیل یا 
 مدرکی که داللت بر رد ادعای خواهان به ش��ورا ابراز و ارائه ننموده و اینکه خوانده با 

وکالتنامه محضری 419-82/8/18 به خواهان اختیار بر انجام مراحل قانونی داده دعوی 
خواه��ان را مقرون به صحت تلقی دانس��ته مس��تنداً به م��واد 198، 519 از قانون آئین 
دادرس��ی مدن��ی و 10 و 219 و 220 و 222 از قانون مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 
به ش��رح دادخواس��ت به الزام به حضور در دفتر ثبت ش��رکت عمران آبش��ار اسپادانا 
جهت انتقال امتیاز قرارداد 2598-102 مورخ 77/3/5 و براس��اس بیع نامه و وکالت نامه 
419-82/8/18 در ح��ق خواهان صادر و اع��الم می دارد رأی صادره غیابی ظرف مدت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی سپس ظرف همین مدت نسبت به طرفین پرونده 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5562 کالس��ه پرونده: 91-413 ش ح 33، شماره دادنامه: 1025، مرجع رسیدگی: شعبه 
س��ی و سوم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: آقای احمد مدولی کاشانی نشانی: 
تهران خزانه بخارایی اول خیابان عباس��ی کوچه س��لطانی کوچ��ه جواد مرادی پالک 2، 
خوانده: آقای حس��ن عیدی وندی مجهول المکان، خواس��ته: مطالب��ه مبلغ 15/000/000 
ریال وجه واریزی به حس��اب خوانده به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، 
گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا 
ضمن ختم رس��یدگی با استعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای احمد مدولی کاشانی فرزند غریب به 
طرفیت آقای حس��ن عیدی وندی فرزند مرادعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 15/000/000 
ریال بابت واریز وجه به حس��اب خوانده به ش��ماره 0103237244005 حساب سپهر 

بان��ک ص��ادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به فیش واریزی ش��ماره 
357857 م��ورخ 89/12/25 ارائه ش��ده توس��ط خواهان و اظهارات خواهان در جلس��ه 
رسیدگی مبنی بر اینکه بابت خرید خشکبار از خوانده مبلغ خواسته را به حساب خوانده 
واریز و لیکن خوانده اقدامی جهت ارسال خشکبار ننموده و با وعده های طوالنی تاکنون 
وجه دریافتی را مسترد ننموده و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حض��ور نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده و مص��ون ماندن مدارک ابرازی خواهان لذا 
ش��ورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 15/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و چهار ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین 

خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/8/3( تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام ش��ورا می باشد 
در ح��ق خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظ��رف مدت 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باشد. شعبه سی و سوم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

مزایده
5563 قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالس��ه 354/90 ج ح 6 و موضوع دعوی آقای مهدی عربستانی و با وکالت آقای 
امیرحس��ین کرمانی به نشانی اصفهان، خ هشت بهشت غربی، حدفاصل چهارراه گلزار و 
ملک، س��اختمان امام رضا، ط اول و به طرفیت آقای محمدرضا سلیمانی به نشانی خانه 
اصفهان، خ ماه فرخی، ک گل آرا، پ 74 و با خواسته مطالبه مبلغ 2/921/171/897 ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و خسارت تأخیر 

تأدیه و هزینه کارشناس��ی و نش��ر آگهی و مبلغ 80/974/916 ریال به عنوان حق االجرا 
در حق صندوق دولت جلس��ه مزایده ای را در تاریخ پنج ش��نبه 1391/9/9 ساعت 8 تا 9 
صبح در دادگستری کل اصفهان واقع در خ نیکبخت طبقه سوم، اتاق 309 )قسمت اجرای 
شعبه 6 حقوقی( برگزار کند و ملک موضوع توقیف را از طریق مزایده به فروش برساند. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از محل واقع در قریه حیدرآباد کرارج، 
انته��ای خ بهاران 4 پالک 753، کدپس��تی 18818-81661 بازدید و در صورت تمایل به 
خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناس��ی به حساب 2171290210008 بانک ملی 
ش��عبه دادگستری اصفهان در جلسه مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. مشخصات 
ملک موضوع مزایده: ملک موردنظر قطعه باغی اس��ت فرعی به مساحت 1835 مترمربع 
به عنوان یک قس��مت از ده قس��مت باغ اصلی به مس��احت 2 هکتار )پ��الک ثبتی 2190 
،3600538-39S571874 )UTM( به مختصات جغرافیایی )اصل��ی بخش 6 ثبت اصفهان 

2- قطعه باغی فرعی موردنظر از مش��اعات باغ اصلی به ش��رح ذیل بهره مند می باشد: 
- درب و دی��وار بلوک��ی به ارتفاع تقریب��ی 2/5 متر که از چهار طرف، ب��اغ اصلی را به 
صورت کامل محصور نموده است. چاه آب و موتور برقی به قدرت 30 اسب و حوضچه 
آبریز مربوطه، - س��اختمان انباری س��قف به مس��احت تقریبی 10 مترمربع و خیابان 
مرکزی داخلی جهت دسترسی قطعات دهگانه، همگی به مساحت تقریبی 1650 مترمربع، 
3- قطع��ه باغ فرعی موردنظر ش��امل حدود 120 اصله درخت مثمر عمدتًا 7 س��اله می 
باش��د که توس��ط پی ریزی و دیوارهای خیلی کوتاه از س��ایز قطع��ات باغ اصلی مجزا 
ش��ده اس��ت. 4- براس��اس جمیع جهات و موقعیت ملک مزبور و امکان��ات متعلقه، ملک 
موردنظ��ر از قرار هر مترمرب��ع 900/000 ریال )نهصد هزار ری��ال( ارزیابی و جمعًا به 
می��زان 1/651/500/000 ریال )یکصد و ش��صت و پنج میلیون و یکص��د و پنجاه هزار 
تومان( ارزیابی و تقویم می گردد. توضیحًا طبق کپی اس��ناد موجود در پرونده مقداری 
از مل��ک موردنظر توس��ط محکوم علیه واگ��ذار گردیده که اظهارنظ��ر در مورد اخیر از 
 عهده هیأت کارشناس��ی خارج اس��ت. م الف/ 13145 مدیر اجرای احکام ش��عبه شش��م 

دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5564 شماره درخواست: 9110460353600020، شماره پرونده: 9109980364600809، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910790، چون آقای غالمرضا حالجیان فرزند جعفر در پرونده 
کالس��ه 9109980364600809 ب��رای مهدی حالجیان به اتهام خیان��ت در امانت اعالم 
شکایت نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 
1391/9/25 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و 
عدم دسترس��ی به متهمین در اجرای مقررات ماده 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های 
عموم��ی وانق��الب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جه��ت دفاع از اتهام 
انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور 
مطاب��ق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل خواه��د آمد. م الف/ 13156 ش��عبه 110 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
5565 نظ��ر به اینکه آقای مهدی مهی��ا پورلری به اتهام تحصیل مال به نحو نامش��روع 
حسب ش��کایت آقای رضا خدایاری فرزند محمد از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911340 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
 معمول خواهد ش��د. م الف/ 13149 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
5566 نظ��ر به اینکه آقای مس��عود عس��گری به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت 
خانم مائده جمال بافقی فرزند حس��ن از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 911341 
د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن 
نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انق��الب در ام��ور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی ب��ه اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
 معمول خواهد ش��د. م الف/ 13148 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
5567 ش��ماره نامه: 9110110362200405، ش��ماره پرون��ده: 9109980362201226، 
ش��ماره پرونده: 911250، در پرونده کالس��ه 911250 د 3 آقای پیم��ان طاهری فرزند 
عل��ی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمد ناش��ی از بی احتیاطی در امر رانندگی به میزان 
پنجاه درصد موضوع ش��کایت خسرو جمشیدی تحت تعقیب می باشد. به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آیین دادرس��ی عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 
س��وم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع چهار اصفهان واقع در خیابان کهندژ 
حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید. در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی 
و اظهار عقیده می نماید. م الف/ 13147  مشایخی- دادیار شعبه سوم دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

احضار متهم
5568 شماره ابالغیه: 9110100362000852، ش��ماره پرونده: 9109980362000801، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910817، در پرونده کالس��ه 9109980362000801 و بایگانی 
910817 این ش��عبه ش��کایت خانم صدیقه صالحوند فرزند ابوالقاس��م علیه محمدرضا 
ش��یرمردی به اته��ام ضرب و جرح عمدی تح��ت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنایت به 
مجه��ول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عموم��ی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد 30 روز از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی در این شعبه حاضر گردد. بدیهی است در 
صورت عدم حضور مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعم��ل خواهد آمد. م الف/ 13146 

شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
5569 ش��ماره پرونده: 9100400200400328/1، شماره بایگانی پرونده: 9100881/2، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200402080، بدینوس��یله به خانم نرگس پاک روان همس��ر 
مرحوم محس��ن علی آقایی س��اکن: اصفهان خیابان کهندژ جنب تاالر نورکوی مطهری 
پ��الک یک بدهکار پرون��ده که برابر گ��زارش مأمور مربوطه امکان ابالغ واقعی میس��ر 
نگردی��ده ابالغ می گردد که برابر س��ند رهن��ی ش��ماره 154339-89/3/13 تنظیمی در 
دفترخانه ش��ماره 15 اصفهان بستانکار به نشانی فوق مبادرت به صدور اجرائیه کالسه 
فوق را نموده که برابر آن مبلغ سیصد و هفتاد و نه میلیون و دویست و نود و نه هزار و 
یکصد و نود و دو ریال بابت اصل طلب و مبلغ هفتاد و دو میلیون و سیصد و سی هزار 
هش��تصد و هشت ریال بابت خس��ارت تأخیر تأدیه تا تاریخ 91/1/17 و از آن تاریخ به 
بعد روزانه به ازاء هر س��ه هزار ریال مبلغ 2/47 ریال نسبت به کل بدهی تا زمان تسویه 
بدهکار می باش��ید لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداس��ناد رسمی مراتب فقط یک 
نوبت در روزنامه چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتش��ر و پس از انتشار آگهی 
در روزنامه زاینده رود اجرائیه ابالغ شده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده روز 
مق��رر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن نس��بت 
به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائید بنا به تقاضای بستانکار پس از ارزیابی تمامی مورد 
وثیقه )ش��ش دانگ پالک ش��ماره 10/287 بخش 14 ثبت اصفهان( و قطعیت آن حداکثر 
ظ��رف مدت دو م��اه از تاریخ قطعیت ارزیاب��ی و با برگزاری مزایده نس��بت به وصول 
مطالبات مرتهن و حقوق دولتی اقدام خواهد شد. و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. م الف/ 13033  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5570 ش��ماره پرونده: 9100400200300382/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 9100594/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200302900، بدینوس��یله به آقای س��ید محس��ن کرباس��ی 
زاده فرزند س��ید مصطف��ی به ش��ماره شناس��نامه 1556 صادره از اصفهان س��اکن: 
اصفه��ان خیابان آتش��گاه نصرآباد کوچه پاس��گاه کوی میثم که براب��ر گزارش مأمور 
مربوطه آدرس ش��ما شناس��ایی نگردیده اس��ت اب��الغ می گردد که برابر چک ش��ماره 
627/536649-1390/10/19 عهده بانک صادرات ش��عبه میدان بهار اصفهان مبلغ هفتاد 
و یک میلیون ریال به مؤسس��ه مالی و اعتباری قوامین ش��عبه بلوار آتشگاه بدهکار می 
باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت ص��دور اجرائیه نموده پس 
از تش��ریفات قانونی اجرائیه ص��ادر و به کالس��ه 9100400200300382 در این اداره 
مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداس��ناد رس��می بشما ابالغ می 
گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در 
روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت 
به پرداخ��ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات 
 اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 13034 اسدی- رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
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 امام هادی )ع(:
حکمت و دانش در دل های فاسد اثر ندارد.

 در فصل سرما
 ایمنی را به خانه آورید

این روزها با نزدیک ش��دن به فصل زمس��تان هوا نیز به سمت سرما 
پیش می رود و بس��یاری از خانواده ها به فکر تدارکات��ی برای مقابله 

با سرما هستند.
 مقابله با فصل س��رما یکی از واجبات است، چرا که این فصل می تواند

حتی جان انس��ان ها را نیز ب��ه خطر بیندازد. با اس��تفاده از وس��ایل 
گرمایش��ی و همچنین رعایت چند نکته، ش��ما می توانید خانه خود 
را گرم کنید، اما مهم ترین نکته این اس��ت که ایمنی را در استفاده از 
وسایل گرمایش��ی رعایت کنید تا در طول فصل سرما خطری شما را 

تهدید نکند.
   یکی از نکات اساس��ی این اس��ت که همیش��ه اجازه بدهید هوای 
کافی برای تنفس شما و جهت سوختن بخاری گازسوز به اتاق برسد. 
 وجود روزنه های زیر درب ها برای این منظور مفید هستند. بنابراین 
روزنه های زیر درب ها را با اش��یائی همچون پارچه، پتو و... مس��دود 

نکنید.
   از صحیح سوختن گاز و سالمت بخاری به وسیله افراد ذی صالح 
مطمئن شوید. تنها کافی است تا با شرکت تولید کننده محصول تماس 

بگیرید و از آنها برای این کار راهنمایی بخواهید.
   از س��المت دودکش مربوط به بخاری اطمینان حاصل کنید. این 
امر یکی از مهم ترین نکاتی است که باید همیشه در نظر داشته باشید، 
چرا که اش��کاالت دودکش می تواند باع��ث بروز اتفاقات��ی غیرقابل 

بازگشت شود.
   نصب دودکش در داخل راهرو، پاس��یو و فضاهای بسته ساختمان 
که جریان طبیعی هوا وجود ندارد ممنوع است و هر وسیله گازسوز باید 

دارای یک دودکش مجزا و مجهز به کالهک اچ )H( باشد.
   چنانچه دودکش سرد باشد نشان دهنده عدم عبور گازهای سمی 
است و بایستی سریعا نس��بت به رفع مش��کل اقدام نمود. استفاده از 
شعله شمع یا کبریت در محل دریچه و مبدأ دودکش، چنانچه شعله به 
سمت داخل دودکش کشیده شد بیانگر این است که مکش دودکش 
مناسب اس��ت و اگر تغییری در شعله ایجاد ش��ود نشانگر عدم مکش 

مناسب دودکش است.
   راه های متفاوتی ب��رای باز کردن راه دودکش ه��ا وجود دارد که 
بهترین آنها استفاده از یک وزنه و طناب محکم است. وزنه را از باالی 
دودکش به پایین بیندازید تا در میان راه تمام مس��دود کننده ها را از 

بین ببرد.
   از تبدیل بخاری و سایر وس��ایلی که با س��وخت های دیگر مورد 
استفاده قرار می گیرند به وس��ایل گازسوز جدا خودداری کنید. برای 
این کار البته می توانید از متخصصان مجرب استفاده کنید، اما بازهم 

این کار توصیه نمی شود.
   یکی از نکات بس��یار ساده این اس��ت که قرار گرفتن پرده، لباس، 
رختخواب، ظروف پالستیکی و سایر اش��یاء قابل اشتعال در مجاورت 

بخاری می تواند سبب وقوع آتش سوزی در منزل شود.
   درصورتی که احساس کردید سوخت بخاری ناقص بوده و یا باشعله 
آبی نمی س��وزد به آن بی تفاوت نمانید، ممکن است این نقص ناشی 
از نرسیدن هوای کافی به بخاری باش��د. توجه داشته باشید که شعله 

بخاری همیشه باید آبی بسوزد.
    اگر به تازگی از سفر بازگشته اید و قصد دارید تا شیر اصلی گاز را 
باز کنید،  در ابتدا الزم است اطمینان حاصل کنید که کلیه شیرهای 

مصرف وسایل گازسوز بسته باشد.
   یکی از نکات بس��یار مهم در س��المت فصل زمس��تان استفاده از 
شیلنگ های سالم و فشار قوی است. به غیر از این شیلنگ ها از رابط 

دیگری برای وصل کردن وسایل به گاز استفاده نکنید.
   بدون استفاده از بس��ت برای محکم کردن ش��یلنگ گاز هرگز از 
وسیله گازسوز استفاده نکنید و آبگرمکن و وس��ایل گاز سوز را هرگز 

در حمام نصب نکنید.
   طول ش��یلنگ گاز نباید حداکثر از 120 س��انتیمتر بیشتر باشد، 
استفاده از ش��یلنگ های بلند برای رساندن گاز به نقاط مختلف منزل 

بسیار خطرناک است و باید از این کار خودداری کرد. 
   اس��تفاده از بخاری ه��ای ب��دون دودک��ش ب��ر اس��اس رعایت 
محدودیت های محل نصب آن که در استانداردها به آن اشاره و تعریف 
شده، بالمانع است و بر اساس این استاندارد، دامنه کاربرد این دستگاه 
محدود به اماکن پر رفت و آمد است که اکسیژن کافی برای محیط را 
تأمین می کند. البته استفاده از این دستگاه بر اساس استاندارد ایران در 

اتاق خواب، حمام و محیط های بسته و کوچک ممنوع است.
   عالئم مسمومیت با منواکسید کربن می تواند طیف وسیعی از عالئم 
را شامل شود که در بیماری های مختلف دیده می شود. متأسفانه بسیاری 
از این عالئم شبیه به عالئم سرماخوردگی است و اکثر افراد فکر می کنند 
به دلیل سردی هوا دچار سرماخوردگی ش��ده اند و تمایل به استراحت 
و خوابیدن پیدا می کنند. ابتالی تمام افراد خانواده به عالئمی شبیه به 

آنفلوآنزا، بروز مسمومیت در افراد را نشان می دهد.
   س��ردرد، ضع��ف جس��مانی، س��رگیجه و ب��ی ق��راری، ته��وع و 
اس��تفراغ، خمیازه کش��یدن بیش از حد و کاهش دید از عالئم عمومی 
مسمومیت هاست. حالت خواب آلودگی شدید، کسلی، خستگی و کاهش 
قدرت عضالنی از جمله عالئم اولیه مسمومیت در افراد به شمار می رود. 
چنانچه افراد در این مرحله متوجه چنین عالئمی شدند، با خارج شدن از 

فضای آلوده می توانند از پیشرفت مسمومیت پیشگیری کنند.

با کودکت��ان چهره به چهره صحب��ت کنید تا کودک 
بتواند بی��ن صداها و کلم��ات ارتباط برق��رار کند. به 
افراد و اشیاء آشنا اشاره کنید و نام آنها را تکرار کنید. 
آوازهایی با جمالت تکراری و حرکت های دست برای 

کودک بخوانید. با او قایم باشک بازی کنید.
کودک شما در سنین متفاوت نیاز به انجام بازی های 
متفاوتی دارد که با رشد مغزی او تطبیق داشته باشد.

انج��ام ای��ن بازی ه��ا می توان��د ب��ه رش��د و تکامل 
روان��ی و عقالنی کودک کم��ک کن��د. راهنمای زیر 
 چگونگی بازی کردن با کودک را بر حس��ب س��ن او

 بیان می کند.

از هنگام تولد تا چهارماهگی
 برای ک��ودک کتاب قص��ه بخوانید. برای او ش��کلک 
دربیاورید. بدنش را قلقلک بدهید. به آرامی اش��یائی 
مانند ی��ک جغجغه ب��ا رن��گ درخش��ان را در برابر 

چشم های نوزاد حرکت بدهید.
 ترانه های ساده و الالیی ها با عبارت های تکرار شونده 
برای او بخوانید. هر کاری را که خودت��ان و نوزادتان 
انجام می دهی��د را برای او تعریف کنی��د؛ برای مثال: 
»خوب حاال می ریم سوار ماشین بشیم. تو رو می ذارم 

روی صندلیت. مامان داره میاد توی ماشین.«

از 4 ماهگی تا 6 ماهگی
به کودک کمک کنید عروسک های پرشده را در بغل 
بگیرد. چیزهای��ی مانند قطعات پالس��تیکی را روی 
 هم بگذارید و بگذاری��د کودک به آنه��ا ضربه بزند و

 به همشان بریزد.
به کودکتان کتاب  قصه ه��ای دارای تصاویر رنگارنگ 
درخش��ان نش��ان دهید و بگذارید کودک اش��یاء با 

قوام های متفاوت را حس کند.

از 6 تا 18 ماهگی
با کودکت��ان چهره به چهره صحب��ت کنید تا کودک 
بتواند بی��ن صداها و کلم��ات ارتباط برق��رار کند. به 
افراد و اشیاء آشنا اشاره کنید و نام آنها را تکرار کنید. 
آوازهایی با جمالت تکراری و حرکت های دست برای 

کودک بخوانید. با او قایم باشک بازی کنید.

از 18ماهگی تا 24 ماهگی
بازی های س��اده  برای بازشناسی اش��یاء را با کودک 
انجام دهید؛ برای مثال »ماش��ین زرد ی��ا گل قرمز را 
پیدا کن«، یا سه ش��یء را جلوی کودک بگذارید و به 
 او بگویید که یکی از آنها که مش��خصاتی معین دارد 

را به شما بدهد.
تا حد امکان به طور مستقیم با کودک صحبت کنید.

کودکتان را با وس��ایل نوش��تن مانند مداد شمعی و 
کاغذ آش��نا کنید. هنگامی که برای کودکتان کتاب 
قصه می خوانید، از او سؤال های »کجا و چی« بپرسید.

کودک را تش��ویق کنید با اسباب بازی های محبوبش 
یک بازی ابداع کند.

از 24 تا 36 ماهگی
 هنگام��ی ک��ه کودکت��ان مهارت ه��ای حرکت��ی را 
یاد می گیرد او را تش��ویق کنید. تخیل ک��ودک را با 
تشویق او به پیدا کردن شیوه های جدید برای استفاده 

از اسباب بازی ها تحریک کنید.
 ب��ه کودکتان کمک کنی��د تا فعالیت ه��ای »زندگی 
واقعی« را به صورت ب��ازی درآورد؛ برای مثال وانمود 
کند که دارد با تلفن صحبت می کند،  ماشین می راند،  
به میهمانان چای تعارف می کند و مانند اینها. هنگام 
خواندن کتاب قصه با پرس��یدن سؤاالتی کودکتان را 

هم وارد داستان کنید.
 هنگامی که برای کودک کتاب می خوانید توجه او را 
به کلمات جلب کنید. کودک را تشویق کنید کلمات 
روی صفحه کتاب ی��ا صداهای آنها را ب��ا تصاویر آنها 

مربوط کند.

از 3 تا 5 سالگی
سهیم شدن چیزها با دیگران را با نشان دادن مثال ها 
به کودک آموزش دهید. بازی های صفحه ای س��اده 
را برای تقویت یادگیری قواع��د و مهارت ها با کودک 

انجام دهید.
 تماش��ای تلویزی��ون را به ی��ک تا دو س��اعت در روز 
مح��دود کنید و در هن��گام تماش��ای تلویزیون کنار 
کودکتان باش��ید تا او را هم ب��ه فعالی��ت و تعامل با 
 برنامه ها وادارید و او را از صورت یک تماشاچی منفعل 
خارج کنید.هنگامی که کودک بیشتر رشد می کند، 
می توانید گزینه های س��اده ای مانن��د خواندن کتاب 
قصه یا جور کردن پازل را به او ارایه دهید. کلمه »نه« را 
هرچقدر می توانید کمتر به کار ببرید و حس جستجو و 
کنجکاوی کودک را تشویق کنید. به کودکتان احترام 
بگذارید و به حضور او توجه نشان دهید و هنگامی که 
کودک سعی دارد تجربه های تازه اش را توضیح دهد، 

از خود صبر نشان دهید.
 هر روز زمانی را به نشس��تن در کن��ار کودک  و بحث 
کردن با او درمورد کارهایی که در طول آن روز انجام 
داده است، اختصاص دهید و او را تشویق کنید که به 
جس��تجوی تجربه های جدید پرداخته و آنها را برای 

شما توضیح دهد.

 چگونه کودکانمان را 
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سبک زندگی

عکس نوشت

محققان می گویند در حالی که توجه 
جهان��ی به س��وی تغیی��رات اقلیم و 
تغییرات ش��دید آب و هوایی متمرکز 
شده است، تغییر جهانی اسیدی شدن 
محیط زیس��ت نیز در حال پیشرفت 

است که باید به آن پرداخت. 
احت��راق س��وخت ه��ای فس��یلی، 
 ذوب س��نگ های معدنی، استخراج 
ذغال سنگ و کانی های فلزی و کاربرد 
کود نیتروژنی ب��رای خاک ها همگی 
موجب ش��ده pH ه��وا، آب و خاک 
زمین کاهش یافته و به سوی اسیدی 
شدن برود. به گفته محققان این روند بسیار س��ریع تر از آن است که سیستم طبیعی زمین 
بتواند آن را بافر کند و از این رو برای حیات خش��کی و دریایی خطر آفرین می ش��ود.  ژانت 
هرمان از دانشکده علوم محیط زیست دانش��گاه ویرجینیا و کارن رایس از مرکز تحقیقات 
زمین شناسی آمریکا دیدگاه خود را درمورد اسیدی شدن محیط زیست در نشست ساالنه 
انجمن زمین شناسی آمریکا ارایه کردند. به گفته هرمان، تأثیر اسیدی شدن محیط زیست 
بسیار بزرگ تر و بیشتر از آن چیزی است که می دانیم. به طور معمول اسید در محیط زیست 
توسط ترکیبات قلیایی ناشی از مواد معدنی موجود در سنگ ها متعادل و بافر می شود، اما 
میزان اسیدی شدن محیط زیس��ت به دلیل فعالیت های انس��ان، از میزان آزاد سازی مواد 

قلیایی و ظرفیت بافر و متعادل سازی پیشی گرفته است.

اگ��ر عالقه مند به مس��ابقات س��رعت در 
ورزش های آبی هستید، این وسیله برایتان 

خیلی جالب خواهد بود.
این وس��یله که نام آن را »ش��کافنده دریا« 
گذاشته اند، الهام گرفته شده از بدن و حرکت 
دلفین در آب است و طوری طراحی شده تا 
بتواند مانند یک دلفی��ن از آب بیرون بپرد 
و حتی حرکات چرخش��ی داش��ته باشد.

ش��کافنده دریا دارای یک موتور دورانی در 
پشت است که آن را به سرعت 64 کیلومتر 
بیرون آب و 32 کیلومتر در زیر آب می رساند 
که سرعت فوق العاده ای به حساب می آید. این وسیله می تواند تا ارتفاع یک متری از آب بیرون 
بپرد و دوباره به زیر آب شیرجه زده یا روی آن مانور دهد، البته این دلفین فلزی بیشتر از یک دقیقه 
نمی تواند شنا کند، زیرا موتور آن به اکسیژن نیاز دارد. همچنین برای سرنشینش سیستم تنفسی 
در نظر گرفته نشده است، البته سوار شدن بر این وسیله هیجان انگیز، ارزان قیمت هم نیست و 
برای داشتن مدل معمولی آن 48 هزار و برای مدل پیشرفته تر آن 68 هزار دالر باید پرداخت کرد و 
کسانی که به دنبال هیجان بیشتر از این هم هستند باید کمی صبر کنند تا نوع جدیدتر این وسیله 

که می تواند تا شش متر بیرون از آب بپرد به بازار بیاید.

عمل احیای قلب یکی از مهم ترین 
اعمال بهیاری است که بهتر است آن 
را بلد ش��د، چرا که ممکن است در 
برخی از شرایط حس��اس به کمک 
ش��ما آید و بتوانید جان انس��انی را 

نجات دهید.
با توجه به این که بس��یاری از افراد 
سررش��ته ای از اعم��ال پزش��کی و 
احیای بیم��اران از جمل��ه بیماران 
قلبی ندارند، طراحان دست به تولید 
 دس��تگاهی مخصوص تم��ام افراد 

زده اند.
این دستگاه می تواند به شما در شرایط حساس کمک کند تا به داد بیمار برسید و حتی اگر 
هیچ چیز از احیای قلب نمی دانید آن را به درستی انجام دهید. این در حالی است که اگر 

این کار به درستی انجام نشود ممکن است بیمار جانش را از دست بدهد.
این دستگاه که به شکل یک کیسه است روی قفسه سینه قرار می گیرد و تنها کافی است 
تا نقطه تعیین شده روی آن را فشار دهید و سپس چراغ های تعبیه شده به شما می گویند 

که آیا عمل احیا انجام شده است یا خیر.
»ناتالی وانس« یکی از طراحان این دس��تگاه می گوید: این دس��تگاه م��ی تواند حتی در 
بیمارستان ها نیز به کار رود، چرا که ممکن است حتی پزشکان نیز در این کار اشتباه کنند. 

همچنین این دستگاه کامال قابل حمل بوده و می توان از آن در هر جایی استفاده کرد.

یک جزیره کوچ��ک در جنوب اقیانوس 
آرام، نخس��تین قلمرو در جهان اس��ت 
که تمام��ی نیازهای برق را با اس��تفاده 
از انرژی خورش��یدی تأمی��ن می کند.

 )Tokelau( مجمع الجزایر توکالئ��و 
به عنوان بخشی از قلمرو نیوزیلند، شامل 
س��ه جزیره مرجانی گرمس��یری آتافو، 
نوکونونو و فاکائوفو اس��ت که در جنوب 
اقیانوس آرام واقع شده و حدود یک هزار 

و 500 نفر جمعیت دارد.
س��اکنان کوچک ترین کش��ور مستقل 

 جهان پیش از این، نیازهای برق خود را با اس��تفاده از ژنراتورهای سوخت گازوئیل تأمین 
می کردند، اما دولت نیوزیلند در قالب یک پروژه هفت میلیون دالری، این مجمع الجزایر 

را به نخستین قلمرو تمام خورشیدی جهان تبدیل کرد.
طراحی و ساخت شبکه های خورشیدی جزایر سه گانه بین نیوزیلند و هاوایی هفته گذشته 
پایان یافت. »پروژه انرژی تجدیدپذیر توکالئو« نخس��تین نمونه تأمین صددرصدی برق 
یک کشور با استفاده از انرژی خورشیدی در جهان محسوب می شود که عالوه بر کاهش بار 

اقتصادی، مانع بروز صدمات زیست محیطی به منطقه می شود.

 BBS خفاش سیاه« به رینگ های آلیاژی ساخت شرکت«
 با اندازه 20*10 برای چ��رخ های جل��و و 20*11/5 برای 

چرخ های عقب مجهز شده است. 
این رینگ های مشکی رنگ با بدنه خودرو هماهنگی کاملی 
دارند. در نهایت، به منظور متوق��ف کردن وایزمن MF5، از 
کیت ترمز شرکت مشهور برمبو با کالیپر شش پیستون برای 
چرخ های جلو و کالیپر چهار پیستون برای چرخ های عقب 

استفاده شده است.
»شوابن فولیا« از تازه واردان دنیایی تیونینگ خودرو محسوب 
می شود که با بهینه سازی »وایزمن MF5 رودستر« آغازی 

مقتدرانه داشته است. 
مهندسان شوابن فولیا لقب »خفاش سیاه« را برای این خودرو 
در نظر گرفته اند که کامال برازنده آن است. برنامه جالب توجه 
آنها ب��رای بهینه س��ازی وایزمن به ارتقای نم��ای ظاهری و 

عملکرد آن منجر شده است.
 موت��ور »S85B50« س��اخت ش��رکت ب.ام.و، قل��ب 
 V10 اس��ت. ای��ن موتور 5 لیت��ری MF5 تپن��ده وایزمن 

توانایی تولید 50۷ اسب بخار نیرو و 520 نیوتن متر گشتاور 
را دارد. ب��رای رنگ آمیزی ای��ن خودرو از رنگ س��یاه مات 
 اس��تفاده ش��ده که جلوه ای خاص و منحصر به ف��رد به آن 
 بخش��یده اس��ت. همچنین این رن��گ در ترکیب ب��ا ظاهر 
اخموی وایزمن در قس��مت جلو، حالت تهاجمی تری به آن 

داده است.

افزون بر ظاهر کامال منحصر به فرد وایزمن MF5، عملکرد 
و ح��س رانندگی آن نیز ش��ما را تحت تأثیر ق��رار می دهد. 
این رودستر زیبا تنها طی 3/5 ثانیه س��رعت خود را از صفر 
به 100 کیلومتر در س��اعت رس��انده و در کمتر از 10 ثانیه، 
س��رعت آن از مرز 200 کیلومتر در س��اعت عبور می کند. 
 بیشینه سرعت این خودرو نیز برابر با 321 کیلومتر در ساعت 

است.
این در شرایطی است که با احتساب وزن 13۹5 کیلوگرمی، 
خودرو اسپرت سبک وزنی محسوب می ش��ود. برای بهبود 
هندلینگ، خفاش سیاه به رینگ های آلیاژی ساخت شرکت 
BBS با اندازه 20*10 برای چرخ های جلو و 20*11/5 برای 
چرخ های عقب مجهز شده است. این رینگ های مشکی رنگ 

با بدنه خودرو هماهنگی کاملی دارند.
در نهایت، به منظور متوقف ک��ردن وایزمن MF5، از کیت 
 ترمز ش��رکت مش��هور برمبو با کالیپر شش پیس��تون برای 
چرخ های جلو و کالیپر چهار پیستون برای چرخ های عقب 

استفاده شده است.

حرکت جهان به سوی اسیدی شدن

دلفین سواری در اعماق آب ها 

دستگاه احیای قلب برای ناشی ها 

اولین قلمرو تمام خورشیدی  جهان

خفاش سیاه در خیابان 
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