
سردرگمی کاخ سفید در مواجهه با ایران
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آگهیهایتبلیغاتیباشهرمانچهکردند؟

اصفهاناینشکلی،دیگرنصفجهاننیست

باهنر با تأکید بر این که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 
در پیش رو است، گفت: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 
احتماالً صف آرایی سه قطبی داشته باش��یم که در این میان 
سران اصالح طلبان که س��ران فتنه 88 نیز بوده اند، به خون 

شهدا، راه امام)ره( و رهبری خیانت کردند ...

گرانی ارز و عدم تخصیص ارز به ن��رخ مبادله ای به برخی از  4
گروه های کاالیی در زمان هایی که انتظار می رود کار به سرعت پیش 
رود تا محموله های وارداتی به راحتی وارد کش��ور شوند، سبب شده 

است...

پدرساالریدرکنار
»یهتیکهزمین«

عن��وان، یک��ی ازمفاهی��م پرکاربرد اس��ت که بیش 
ازگذش��ته م��ورد اس��تفاده قرارمی گی��رد. بازنمایی 
براساس تعاریف، ابزاری اس��ت برای نمایش واقعیت 
که در رس��انه ها بیش��تر مورد توجه اس��ت. در واقع 
کارکرد اساسی رسانه ها همان بازنمایی واقعیت های 
جهان خارج برای مخاطبان است. اگربا استفاده ازاین 
تعاریف بخواهی��م به مقوله بازنمای��ی خانواده ایرانی 

درسریال های تلویزیونی بپردازیم...

س:مهر[
]عک

2

3

کتیبه های تاریخی دوران مشروطیت  7

در حال نابودی 

برخی اظهارنظرها  4

از روی بی اطالعی است

طی نام��ه ای، ۲۴ نفر از مقام های سیاس��ی و نظامی پیش��ین 
آمریکا و چن��د دیپلمات اروپایی از ب��اراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا خواسته اند که به جای گسترش تحریم ها، به دیپلماسی 
توجه بیشتری نش��ان دهد. این نامه روز شش��م سپتامبر تهیه 
شده و دیپلمات ها و مقام های پیشین در آن از اوباما خواسته اند 
مذاکرات اتمی ب��ا ایران به ط��ور جدی و با هدف پیش��گیری 
از دس��تیابی این کش��ور به س��الح هس��ته ای ادامه پیدا کند. 
نویس��ندگان نامه نوش��ته اند: »بر این باوریم که با عزم بیشتر، 
خالقیت و پافشاری رسیدن به این هدف امکان پذیر است.« آنها 
نوشته اند: »بازنگری کاخ س��فید در مواضع خود در برابر ایران، 
امکان دستیابی به یک توافق دیپلماتیک را افزایش خواهد داد. « 
بر اساس گزارش بی بی سی، این نامه را انجمن کنترل تسلیحات 

در آمریکا و ش��ورای مل��ی ایرانی��ان آمری��کا )NIAC( تهیه 
کرده اند و تعدادی از دیپلمات های سابق آمریکایی مانند تاماس 
پیکرینگ، جیمز دابینز، جان لیمب��رت، چندین مقام نظامی و 
امنیتی س��ابق مانند ژنرال جوزف هاور، ژنرال جان جانز و پال 
پیالر و گروهی از سفرای سابق کشورهای اروپایی در تهران مانند 
سر ریچارد دالتون و رابرتو توسکانو از امضاکنندگان آن هستند. 
این نامه در آستانه شروع دور جدید مذاکرات ایران با ۱+۵ تهیه 
شده و نکته قابل توجه آن، این اس��ت که امضاکنندگان تأکید 
کرده اند که نباید ایران را به طور دایمی از غنی سازی هسته ای 
منع کرد و کشورهای غربی باید فقط در پی متوقف کردن تولید 

اورانیوم با غلظت ۲۰ درصد در این کشور باشند.

2

رزمندگانمان را به درستی 
معرفی نکرده ایم 

 همیشه 
حق با خارجی هاست

 نرخ مالیات سال آینده
 افزایش نمی یابد

 حزب اهلل ۵۰ هزار فروند 
موشک دارد

 نامزدها به فکر منافع ملی 
باشند
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت مهندسی پردازش رایانه ای 
پویش رویانما با مسئولیت محدود ثبت شده به شماره 20521 اصفهان

عباس عسکری باقرآبادی- رئیس هیئت مدیره

بدین وسیله از کلیه شرکا شرکت فوق دعوت می گردد در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده که در تاریخ 91/10/16 س��اعت 9 صبح در آدرس 
چهارباغ باال، مجتمع کاویان، طبقه سوم، واحد 302 برگزار می گردد 

حضور به هم رسانید.
دستور جلسه: 

انحالل شرکت

آگهی مزایده
ش�هرداری آران و بیدگل در نظر دارد به اس��تناد مصوبه ش��ماره 953 مورخ 
91/6/25 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نس��بت به فروش یک قطعه زمین 
واقع در شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی با کاربری صنعتی به متراژ حدوداً 
15000 م.م با قیمت کارشناسی از قرار متری 400/000 با شرایط خاص از طریق 
مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت 
اطالع از شرایط، اخذ مدارک و ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از 

تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

 ????

?????
-10+20

-10+20
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مرمت و استحکام بخشی ستون های چوبی ایوان، دوپوش و پیشانی جلوی ایوان و کف سازی ایوان ستون دار عمارت عالی قاپو

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 13/000/000 ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانک ملی ایران. 
4- برآورد اولیه: مبلغ 2/039/070/000 ریال از محل اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه ای برمبنای شرح برآورد تهیه شده توسط اداره کل.

5- مدت اجراء: هشت ماه شمسی
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/10/2 لغایت تاریخ 1391/10/6

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 91/10/16 
8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/10/17

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداری(

توضیحات:
* به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
* هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به 
آدرس اینترنتی: »http://iets.mporg.ir« ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 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: 

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

3

10

12

2

10

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یکشنبه 17 اردیبهشت  1391 |  14جمادی الثانی 1433 
شماره 777 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 777, may 6,2012
12Pages

ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9
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سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
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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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
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س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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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

نوبت دوم
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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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Email: zayanderood.news paper @yahoo.com
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تلفکس

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان
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چهره روزیادداشت

 تکلیف عارف را 
خاتمی روشن می کند

حق ش��ناس، عضو ش��ورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفت: آقای 
خاتمی هم اعالم کرده که ماه های پایان سال نظرشان را ارایه خواهند 
داد، بنابر این من فک��ر می کنم تا زمانی که آقای خاتمی نظرش��ان 
را اثباتا یا نفی��ا اعالم نکنند، آقای عارف شانس��ی برای این که مورد 
حمایت رسمی اصالح طلبان قرار گیرد نخواهد داشت. وی ادامه داد:  
این البته محدود به آقای عارف نیست، تمام نامزدهای احتمالی دیگر 
اصالح طلبان هم تا زمانی که مواضع آقای خاتمی روش��ن نشود، در 

این بالتکلیفی به سر خواهند برد.

 انتخاب شعار دولت پایدار 
توسط حامیان احمدی نژاد 

ظاهرا برخی حامیان احمدی نژاد در مکاتبه ها و س��ایت هایشان از 
عنوان »دولت پایدار« استفاده می کنند. این افراد معتقدند در دوره 
یازدهم ریاس��ت جمهوری نیز طرفداران احمدی ن��ژاد به پیروزی 

خواهند رسید.

هماهنگی 2+1
به گزارش مشرق، حجت االسالم خاموش��ی دبیر جلسات سه نفره 
آقایان والیتی، حداد عادل و قالیباف اس��ت. این جلس��ات با هدف 
چگونگی وحدت اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری تشکیل 

شده است.

فعالیت های انتخاباتی سعیدی کیا 
محمد سعیدی کیا در ادامه سفرهای انتخاباتی خود، به استان اردبیل 
س��فر کرده و با نماینده ولی فقیه در استان دیداری نیز داشته است. 
سعیدی کیا جلسات انتخاباتی اش را در دفتر مهندسی خود حوالی 

میدان انقالب  تهران برگزار می کند.

منتفی شدن برکناری دستجردی 
علی رغم پخ��ش برخی ش��ایعات درب��اره برکناری قری��ب الوقوع  
 دس��تجردی از وزارت بهداش��ت و درمان، خبره��ای موثق حاکی 
اس��ت فعال تصمیم��ی برای برکن��اری ایش��ان وجود ن��دارد. خانم 
دستجردی در هفته های گذش��ته نسبت به کمبود تخصیص ارز به 
بخش دارو و درمان از س��وی بانک مرکزی انتقادات تندی را مطرح 

کرده بود.

 دیدار شورای هماهنگی اصالحات 
با خاتمی

رییس س��تاد برگزاری گردهمایی بزرگ ش��ورای هماهنگی جبهه 
اصالحات از دی��دار اعضای این س��تاد با محمد خاتم��ی خبر داد و 
 گفت: این دیدار روز یکش��نبه)امروز( صورت می گیرد و بسیار مهم 

است. 
علی محمد غریبانی، رییس ستاد برگزاری گردهمایی بزرگ شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات از دیدار اعضای این ستاد با محمد خاتمی 
خبر داد و گفت: این دیدار در روز یکشنبه صورت می گیرد و بسیار 
مهم است. وی افزود: بنا داریم در این دیدار خیلی جدی و نتیجه ساز 
با محمد خاتمی برای ورود ب��ه یازدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 

جمهوری گفتگو کنیم.

درخواست عجیب درباره 
سفرهای خارجی

خراسان نوشت: براساس درخواست یکی از وزرای کابینه از مسئوالن 
ارشد دولتی، وی پیشنهاد مستثنی کردن خود، معاونین و مدیران 
ارشد اس��تان ها و حتی معاونین این مدیران اس��تانی را از تصویب 
هیأت دولت یا کمیته هماهنگی و رواب��ط اقتصادی خارجی وزارت 
امور خارجه برای انجام این س��فرها، مطرح و ه��دف آن را افزایش 
همکاری های مشترک اقتصادی با کشورهای هدف عنوان کرده که 

با مخالفت مدیران عالی دولت مواجه شده است.

تحریم جدید اروپا علیه ایران
اتحادیه اروپا روز جمعه تحریم های جدیدی علیه ایران که ش��امل 
یک مقام و 18 ش��رکت می ش��ود، تصویب کرد. اتحادیه اروپا روز 
جمعه تحریم های جدیدی علیه ایران را که پانزدهم اکتبر گذشته 
 درباره آن تصمیم گیری و اس��م یک مقام و 18 ش��رکت به فهرست 

تحریم ها اضافه شده بود، به صورت رسمی تصویب کرد. 
 اتحادی��ه اروپا به مش��خصات فردی که در فهرس��ت س��یاه توقیف 
دارایی ها و ممنوعیت صدور روادید قرار گرفت، اشاره نکرد. شورای 
اروپا در بیانیه ای اعالم کرد در مجموع 105 ایرانی و 490 شرکت با 

تحریم های اروپا روبه رو هستند.

طی نام��ه ای، ۲4 نفر از مقام های سیاس��ی و نظامی پیش��ین 
آمریکا و چن��د دیپلمات اروپایی از ب��اراک اوباما رییس جمهور 
آمریکا خواسته اند که به جای گسترش تحریم ها، به دیپلماسی 
توجه بیشتری نش��ان دهد. این نامه روز شش��م سپتامبر تهیه 
شده و دیپلمات ها و مقام های پیشین در آن از اوباما خواسته اند 
مذاکرات اتمی ب��ا ایران به ط��ور جدی و با هدف پیش��گیری 
از دس��تیابی این کش��ور به س��الح هس��ته ای ادامه پیدا کند. 
نویس��ندگان نامه نوش��ته اند: »بر این باوریم که با عزم بیشتر، 
خالقیت و پافشاری رسیدن به این هدف امکان پذیر است.« آنها 
نوشته اند: »بازنگری کاخ س��فید در مواضع خود در برابر ایران، 
امکان دستیابی به یک توافق دیپلماتیک را افزایش خواهد داد. « 
بر اساس گزارش بی بی سی، این نامه را انجمن کنترل تسلیحات 
در آمریکا و ش��ورای مل��ی ایرانی��ان آمری��کا )NIAC( تهیه 
کرده اند و تعدادی از دیپلمات های سابق آمریکایی مانند تاماس 
پیکرینگ، جیمز دابینز، جان لیمب��رت، چندین مقام نظامی و 
امنیتی س��ابق مانند ژنرال جوزف هاور، ژنرال جان جانز و پال 
پیالر و گروهی از سفرای سابق کشورهای اروپایی در تهران مانند 
سر ریچارد دالتون و رابرتو توسکانو از امضاکنندگان آن هستند. 

منع دائم غنی سازی، »نه« 
این نامه در آستانه شروع دور جدید مذاکرات ایران با 1+5 تهیه 

شده و نکته قابل توجه آن، این اس��ت که امضاکنندگان تأکید 
کرده اند که نباید ایران را به طور دایمی از غنی سازی هسته ای 
منع کرد و کشورهای غربی باید فقط در پی متوقف کردن تولید 
اورانیوم با غلظت ۲0 درصد در این کشور باشند. آنها می گویند 
که 1+ 5 و از جمله آمریکا، باید با ایران توافقی را امضا کنند که 
بر اساس آن هرچند غنی س��ازی اورانیوم ۲0 درصدی متوقف 
می شود و تهران هم اجازه برای بازرس��ی های سرزده بیشتر را 
می دهد، ولی در مقاب��ل، تهران نیز حق غنی س��ازی اش برای 
مقاصد صلح آمیز به رسمیت ش��ناخته شده و تحریم ها نیز رفع 
می ش��ود. در این نامه آمده اس��ت: »اهداف کلی آمریکا و دیگر 
کشورهای عضو1+5 )روسیه، چین، انگلیس، فرانسه و آلمان( 
باید محدود کردن س��طح غنی س��ازی ایران به زی��ر 5 درصد 
باشد، نه تعلیق دایمی آن.« امضاکنندگان نامه خطاب به اوباما 
هش��دار داده اند تحریم ها برنامه اتمی ایران را متوقف نخواهد 
کرد. امضاکنندگان در پایان نامه نوشته اند: »رویکرد مبتنی بر 
دیپلماسی تنها گزینه ای است که می تواند مانع از دستیابی ایران 
به سالح هسته ای و بروز جنگ شود... . پیگیری این مسیر مشکل 

است، ولی تنها گزینه ای است که روی میز قرار دارد.«
جمال عبدی، از مدیران شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به 
نیاک می گوید: »وضعیت داخلی در آمریکا پیش از انتخابات به 
گونه ای بود که رییس جمهور نمی توانست در ازای کوتاه آمدن 

ایران از غنی سازی، تحریم ها را کاهش دهد. حال که انتخابات 
تمام شده و چند ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در 
ایران باقی اس��ت، زمان برگ��زاری مذاکرات جدی فرا رس��یده 

است.« 
این نامه قب��ل از مذاکرات مثب��ت 9 روز قبل آژان��س با ایران 
امضا شده اس��ت؛ مذاکراتی که دیروز هم دیپلمات ها با انتشار 
بخش هایی جدی��د از آن، گفتند که آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی و ایران در دیدار هفته گذشته در تهران درباره فعالیت های 
هسته ای تهران، به یک توافق اولیه دست یافتند. یک دیپلمات 
در وی��ن در گفتگو با خبرگزاری ش��ینهوا گفت ک��ه این توافق 
اولی��ه در زمینه یک رویکرد س��اختاری بین دو طرف اس��ت و 
پیش شرط دور جدید مذاکرات به حساب می آید و عالوه بر آن، 
باعث می شود آژانس بین المللی انرژی اتمی اعتماد بیشتری به 
تحقق دس��تاوردی در قبال ایران پیدا کند، گرچه ایران در این 
مذاکرات با دسترسی آژانس به سایت نظامی پارچین موافقتی 

نکرده است. 
همزمان دیروز، اداره اطالع رس��انی و مطبوع��ات وزارت امور 
خارجه روسیه اعالم کرد که مسکو امیدوار است نشست نوبتی 
گروه1+5 میانجیان بین المللی حل مس��أله هسته ای ایران در 
س��طح وزیران امور خارجه در ماه ژانویه س��ال ۲01۳ میالدی 
برگزار شود. سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه 
و طرف مذاکره کننده این کش��ور در گ��روه 1+5 اعالم کرد که 
هم مقامات رس��می تهران و هم کش��ورهای این گروه بر بدون 

جایگزین بودن و ضرورت ادامه مذاکرات واقف هستند. 

اجازه غنی سازی، » نه« 
 با این حال، ب��ه نظر می رس��د فش��ارهای مخال��ف توافق هم 
روز به روز بر دولت اوباما در حال افزایش پیدا کردن است. بعد از 
تأیید الیحه جدید تحریم های ایران در سنای آمریکا که همزمان 
 با درخواست هیالری کلینتون، وزیر امور خارجه برای مذاکره 
دو جانبه صورت گرفت، مجلس نمایندگان آمریکا روز سه شنبه 
هم الیحه مقابله با ایران در نیمکره غربی را تصویب کرد. براساس 
این مصوبه که توسط جف دانکان، نماینده جمهوری خواه تهیه 
شده بود، مبلغ یک میلیون دالر در اختیار وزارت خارجه آمریکا 
قرار می گیرد تا راه های مقابله با نف��وذ ایران در آمریکای التین 
مورد بررس��ی قرار گیرد. همچنین بیش از نیمی از سناتور های 
آمریکایی در نامه ای که مورد حمایت ایپک )البی اس��رائیل در 
واشنگتن( بود، خواستار ادامه فش��ارها بر ایران شدند. این نامه 

خواستار این شده که اوباما اجازه غنی سازی به ایران ندهد.

 مخالفت نیمی از سناتور های آمریکایی با غنی سازی

توافقنامه های نظامی سری سردرگمی کاخ سفید در مواجهه با ایران
بحرین با غرب

یکی از رهب��ران جنب��ش االح��رار بحری��ن با اش��اره به 
توافقنامه های نظامی رژیم آل خلیفه با کش��ورهای غربی 
تأکید کرد ک��ه این توافقنامه ها در س��کوت رس��انه ای و 
 بدون آنکه توس��ط رس��انه ها پوشش داده ش��ود، به امضا 
می رس��د. »جعفر الحس��ابی« از رهبران جنبش االحرار 
بحری��ن و از مخالف��ان ای��ن کش��ور ب��ه همکاری ه��ای 
نظامی حکوم��ت بحرین با کش��ورهای غربی اش��اره کرد 
و گفت: پ��س از وقوع انق��الب در بحرین کارشناس��انی از 
اس��کاتلندیارد انگلیس به بحرین آمدند و برای س��رکوب 
تظاهرات های مردمی به حکومت آل خلیفه مش��اوره می 
 دهند. ه��م آمریکا و ه��م انگلیس به حکوم��ت آل خلیفه

مشاوره می دهند تا انقالب مردمی را سرکوب کند، جدای 
از آنکه به این رژیم سالح نیز می فروشند. بحرین با انگلیس 
توافقنامه های نظامی دارد و این کشور به بحرین تسلیحات 

صادر می کند. 

نخست وزیر ایتالیا استعفا کرد
روزنامه انگلیس��ی دیلی تلگراف خبر داد که نخس��ت وزیر 
ایتالی��ا اس��تعفایش را تقدی��م رییس جمهور این کش��ور 
کرده اس��ت.  مونتی پیش از این اعالم کرده بود اگر قانون 
بودجه سال آینده به سرعت تصویب شود، وی فوراً استعفا 
 خواهد کرد. در صورت پذیرش اس��تعفای مونتی از سوی 
ریی��س جمه��ور، انتخابات جدی��د ایتالیا ظ��رف 70 روز 
آینده باید برگزار ش��ود. مونتی که اس��تاد اقتصاد اس��ت، 
 س��ال گذش��ته که ایتالیا وارد دوران بحران مالی ش��د، به 
نخست وزیری این کشور برگزیده شد. وی با لحن شوخی و 
کنایه به شایعه پایان دنیا، به همکارانش گفت: »دولت من 
اکنون وظیفه اش را به اتمام رسانده، اما این موضوع به خاطر 

پیش بینی مایاها نبوده است!«

 حزب اهلل ۵۰ هزار فروند 
موشک دارد

نماینده رژیم صهیونیس��تی در س��ازمان ملل طی نامه ای 
به شورای امنیت از این شورا خواس��ت از این که حزب اهلل 
50 هزار فروند موشک در اختیار دارد، انتقاد کند. روزنامه 
صهیونیستی »اسرائیل هیوم« خبر داد: اسرائیل طی نامه ای 
به شورای امنیت سازمان ملل از زرادخانه موشکی حزب اهلل 

لبنان انتقاد کرده است. 

خبر کوتاه

اخبار بین الملل 

 نامزدها به فکر منافع ملی 
باشند

الریجانی/ رییس مجلس شورای اسالمی

فکر می کنم تا زمان انتخابات فاصله داریم. در ش��رایط کنونی همه باید 
توجه داشته باشیم که مسائل اقتصادی جایگاه خاصی در مسائل کشور 
دارد. کاندیداهای انتخابات نباید مس��یر را طوری پیش ببرند که منافع 
ملی ذبح ش��ود. گاهی ممکن است ش��عارهایی داده شود که ظاهرش بد 
نباشد، اما موجب کاهش پول ملی شود یا وعده هایی بدهند که ظاهرش 
خوب است اما نقدینگی را افزایش می دهد. لذا نباید کاندیدای انتخابات 
ش��عارهای انتخاباتی ظاهری 
بدهد. نباید این طور ش��ود که 
مثال کاندیدایی شعار انتخاباتی 
بدهد که ظاهر آن خوب باشد، 
اما در باطن مثاًل ارزش پول ملی 
را تهدید کند. نباید کاندیدای 
انتخابات ش��عاری بدهد که در 
ظاهر خوب باشد اما نقدینگی را 

در کشور افزایش بدهد.
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2
گزارش مرگ ستار بهشتی امروزقرائت می شود

عضو هیأت رییسه مجلس از قرائت گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره بررسی مرگ 
مشکوک ستار بهشتی )وبالگ نویس( در جلسه امروز مجلس خبر داد. حسین سبحانی نیا اظهارداشت: 

قرائت گزارش آقای دواتگری، مسئول پرونده مرگ ستار بهشتی در دستور کار امروز مجلس قرار دارد.

آخرین وضعیت پرتاب 
سه ماهواره کشور

 پاتریوت 
به ضرر ترکیه است

رییس س��ازمان فضایی کش��ور آخرین وضعیت ماهواره های در حال پرتاب 
کشور را تشریح کرد. فاضلی، رییس سازمان فضایی کشور افزود: ماهواره ناهید 
روز فناوری فضایی رونمایی می شود. تصمیم بر این بود تا این ماهواره امسال 
پرتاب شود، اما با توجه به این که باید بر روی ماهواره کارهای بیشتری صورت 
 AUT گیرد، پرتاب آن به سال آینده موکول ش��د. وی بیان داشت: ماهواره
SAT نیز قرار اس��ت با تغییراتی که بر روی آن صورت می گیرد، در مدار 55 
درجه قرار گرفته و از طریق ماهواره بر سیمرغ پرتاب شود. فاضلی خاطرنشان 
کرد:  تالشمان را انجام می دهیم تا ماهواره AUT SAT تا آخر امسال پرتاب 
شود.  وی با اشاره به وضعیت ماهواره شریف SAT نیز گفت: دانشگاه در تأمین 
سیستم ها و زیر سیستم های این ماهواره با مشکالتی روبه رو است که سازمان 

فضایی برای رفع این مشکالت وارد همکاری با دانشگاه شریف شده است. 

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروی مسلح با اشاره به استقرار موشک های پاتریوت 
در مرزهای ترکیه با س��وریه، وجود این س��امانه ها را به ضرر کش��ور ترکیه 
دانست.  س��ردار احمد وحیدی با بیان این که حضور نیروهای بیگانه غربی 
در کشورهای اسالمی همواره با ایجاد مش��کالت و اختالف بین کشورهای 
اسالمی همراه بوده اس��ت، گفت: نصب موشک های پاتریوت در ترکیه هیچ 
نقش��ی در امنیت زایی ترکیه ندارد و این به ضرر کش��ور ترکیه اس��ت. وی 
همچنین خاطرنشان کرد: غرب همواره به دنبال نقطه نظرات و منافع خود 
بوده و ما با حضور کشورهای غربی در تعامالت منطقه ای مخالفیم. وزیر دفاع 
همچنین در پاس��خ به ادعای یک روزنامه ترکیه که گفته بود ایران در حال 
آموزش نیروهای نظامی سوریه اس��ت، اظهار کرد: سوریه نیازی به آموزش 

نیروهایش توسط جمهوری اسالمی ایران ندارد. 

نشریه »فارن پالیسی« که اس��ناد ویکی لیکس درباره جان 
کری را بررسی کرده، می نویسد: اولین اظهارنظر وی درباره 
برنامه هسته ای ایران، به گفتگویی در سال ۲005 با میشل 
بارنیه، وزیر خارجه فرانسه بازمی گردد. در این دیدار، کری 
اظهار داشته که گفتگوهایش در منطقه، وی را به این نتیجه 
 رس��انده که ایران همچن��ان در پی یک برنامه تس��لیحاتی 
هسته ای اس��ت، اما به باور وی، هیچ جایگزین خوبی برای 
مذاکره وجود ندارد.  هرچند وی در این دیدار گزینه نظامی 
را رد نکرده، اما تأکی��د کرده که این اقدام »دش��وار خواهد 
بود« و با اش��اره به تحریم های سازمان ملل، این تحریم ها 
را جایگزینی مناسب برای گزینه نظامی دانسته است.  کری 
که در آن زمان به تازگی رقابت ه��ای انتخاباتی اش با جرج 
بوش را به پایان رسانده و از وی شکست خورده بود، گفته اگر 
وی به عنوان رییس جمهور انتخاب می شد، سعی می کرد 
 تماس هایی به طور علنی و نیز پشت پرده با ایران برقرار کند. 
پنج سال بعد، وی این فرصت را پیدا کرد تا برای برقراری یکی 
از این تماس های غیرعلنی و غیرمستقیم با ایران تالش کند. 
وی در جریان دیداری با امیر قط��ر در فوریه ۲010، مدعی 
شده بود تالش های آمریکا برای برقراری تماس پشت پرده با 
ایران، بی پاسخ مانده و تأکید کرده بود باید راهی برای گفتگو 

با ایران یافت شود. 

باهنر با تأکید بر این که انتخابات ریاست جمهوری و شوراها 
در پیش رو است، گفت: در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری 
احتماالً صف آرایی سه قطبی داشته باشیم که در این میان 
سران اصالح طلبان که س��ران فتنه 88 نیز بوده اند، به خون 
ش��هدا، راه امام)ره( و رهبری خیانت کردن��د و به هیچ وجه 
حضورش��ان در انتخابات قابل قبول و تحمل نیس��ت، ولی 
بخش جریان میانه رو و آرام اصالح طلب��ان یک وجه از این 
صف آرایی بوده و وجه دوم آن دولت کنونی اس��ت.  دبیرکل 
جامعه اس��المی مهندس��ین ادامه داد: وجه سوم نیز جبهه 
متحد اصولگرایان خواه��د بود که اصولگرای��ان با توجه به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب و شرایط روز، به صورت فعال 
در انتخابات حضور خواهند یافت. در این میان جلساتی را با 
جامعتین داشتیم و مشی سیاسی ما این است که در مسیر 
روحانیت حرکت کنیم و امیدواریم با رایزنی هایی که در آینده 
تقویت خواهد شد، یک نامزد از طرف اصولگرایان در انتخابات 
ریاست جمهوری داشته باشیم.  وی در پایان خاطرنشان کرد: 
برای اولین بار است که دو انتخابات بسیار مهم در یک زمان 
برگزار می کنیم؛ باید مواظب بود ک��ه یکی از این انتخابات، 
دیگری را تحت الشعاع قرار ندهد و اصولگرایان مواظب باشند 

که انتخابات شوراها را با وفاق کامل پیش  ببرند.

س��خنگوی وزارت امور خارج��ه کش��ورمان در واکنش به 
قطعنامه ضد ایرانی سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر، 
این قطعنامه را نشان دهنده ناکارآیی مکانیزم های حقوق 
بشری س��ازمان ملل متحد و اعمال اس��تاندارهای دوگانه 
کشورهای غربی دانس��ت و تأکید کرد: موضوع حقوق بشر 

نباید صحنه تقابل کشورها و فرهنگ های مختلف شود. 
 رامی��ن مهمان پرس��ت، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کش��ورمان در واکنش به قطعنامه وضعیت حقوق بش��ر در 
جمهوری اسالمی ایران از سوی مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد، اظهار داشت: متأسفانه و به روال چند سال گذشته، 
تعدادی از کشورهای غربی به پیش��گامی کانادا و آمریکا با 
اهداف سیاسی و به بهانه واهی نقض حقوق بشر، قطعنامه ای 
را علیه کشورمان مطرح کردند که با توجه به نقض گسترده 
حقوق بشر توسط کشورهای بانی قطعنامه فوق، این مسأله 
نشان دهنده اعمال اس��تاندارهای دوگانه کشورهای غربی 
است.  مهمان پرس��ت افزود: جمهوری اسالمی ایران بدون 
توجه به چنین اقدامات مداخله جویانه سیاس��ی، براساس 
شرع مقدس اسالم و اصول مندرج در قانون اساسی کشور، در 
جهت حمایت و گسترش احترام به حقوق آحاد شهروندان 

خود همچنان ثابت قدم باشد.

احتمال برگزاری مذاکرات ایران و گ��روه 1+5 در ماه ژانویه 
افزایش یافته است. 

دیپلمات ها در تهران می گویند که به نظر می رسد دور آتی 
مذاکرات ایران و گروه 1+5 بالفاصله پس از تعطیالت سال 
نو مسیحی انجام خواهد شد.  این دیپلمات ها تأکید کردند 
تماس ها در این باره هم اکنون میان علی باقری و هلگا اشمید 
در جریان است.  از میان گزینه های مختلفی که برای میزبانی 
محل مذاکرات مطرح شده، به نظر می رسد بیشترین شانس، 
از آن استانبول باش��د. در عین حال، این دیپلمات ها تأکید 
دارند که ای��ران همچنان تردید دارد که گ��روه 1+5 خود را 
آماده مذاکراتی جدی و معنادار کرده باشد. پیش از این منابع 
غربی گفته بودندکه دولت اوباما در ح��ال آماده کردن یک 
پیشنهاد جدید برای ارایه به ایران در دور آتی مذاکرات است.  
دیپلمات ها در تهران اصل این موضوع را که احتماالً پیشنهاد 
جدیدی ارایه خواهد شد تأیید می کنند، ولی عقیده دارند 
احتماالً این پیش��نهاد به اندازه کافی به خطوط قرمز ایران 
متعهد نخواهد بود. ایران پیش از این تأکید کرده که تنها در 
 صورتی پیشنهادهای غربی ها را خواهد پذیرفت که شامل لغو 
تحریم ها و پذیرش غنی سازی باشد. شایان ذکر است ایران 
اعالم کرده ک��ه ازمواضع خود کوتاه نخواه��د آمد و تنها در 

شرایط برابر و دو طرفه آماده گفتگو و مذاکره است.

انتخابات وزارت امور خارجهبین الملل انرژی هسته ای

 به دنبال مذاکره 
با ایرانم

انتخابات ریاست جمهوری 
3 قطبی است

 واکنش مهمانپرست 
به قطعنامه سازمان ملل 

احتمال آغاز مذاکرات 
ایران و 1+۵ در ژانویه
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یادداشت

 دوستی خیابانی 
منجر به سرقت اینترنتی شد

 پس��ر 18 س��اله ای که با همکاری دوس��ت خود اقدام به س��رقت
50 میلیون ریال��ی اینترنتی  از حس��اب بانکی یکی از ش��هروندان 
کرده بود توسط کارشناس��ان پلیس فتای استان اصفهان شناسایی 
و دستگیر شد. سرهنگ ستار خس��روی رییس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات فرماندهی انتظامی اس��تان اصفه��ان با بیان این 
مطلب اظهار داش��ت : در پی ش��کایت یکی از ش��هروندان مبنی بر 
سرقت اینترنتی مبلغ 50 میلیون ریال از حساب بانکی وی، موضوع 
در دستور کار کارآگاهان این پلیس قرار گرفت. رییس پلیس فتای 
استان اصفهان یادآور شد : متهم در اعترافات خود عنوان داشته است 
با خواهر شاکی از مدت ها قبل دوست بوده و با همکاری وی به رمز 
عبور درگاه اینترنتی حساب بانکی برادرش دسترسی یافته و اقدام 

به این سرقت کرده است.

نصب تاکسیمتر تا پایان سال جاری 
مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری اصفهان گفت: دستگاه های 
 الزم برای نصب تاکس��یمتر بر روی تاکس��ی ها خریداری شده، اما 
به دلیل مشکالت ارزی، در گمرک امام خمینی )ره( مانده و تحویل 
به تأخیر افتاده است. علیرضا تاجمیر ریاحی با اعالم این مطلب اظهار 
داشت: بحث ماندن دستگاه های تاکسیمتر در انبارهای گمرک در 
حال پیگیری  بوده و امید است تا پایان سال جاری نصب تاکسیمتر بر 
روی تاکسی ها کلید بخورد. وی به نرخ مصوب کرایه تاکسی ها اشاره 
و تأکید کرد: نرخ کرایه تاکسی ها مصوب شورای شهر بوده و بر روی 

تاکسی ها نصب شده است.

 شهرداری شیشه ای
پاسخگو، شفاف و روشن است

شهردار اصفهان با تأکید بر نهادینه کردن IT در شهرداری و مدیریت 
شهری اصفهان گفت: شهرداری شیشه ای، پاسخگو، شفاف و روشن 
در پرتو اطالع رس��انی و خدمات پیش��رفته به مردم است. مرتضی 
س��قائیان نژاد با بیان این که امروزه ش��هرها محور توسعه کشورند 
تصریح ک��رد: وضعیت امروز ش��هرهای ما به گونه ای اس��ت که اگر 
بخواهیم محور توسعه و حرکت را در نظر بگیریم الجرم مجبوریم بر 

اساس شهرها برنامه ریزی کنیم. 
وی افزود: بر اس��اس آخرین آمار، حدود ۷0 درصد مردم شهرنشین 
هس��تند که در ش��هرهای تهران 8۶/۴ درصد، ق��م 85/۲ درصد و 
اصفهان 85 درصد است و این جمعیت در هزار و ۶0 شهرداری کشور 
و 100 شهرداری استان اصفهان پراکنده است و هر روز بر تعداد این 

شهرها افزوده می شود. 

بارندگی های پاییز در سرشاخه های 
زاینده رود، کجا رفته است؟ 

رییس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرس��تان اصفهان به فارس 
گفت:۴50میلی مت��ر بارندگی ه��ای پاییز س��ال زراع��ی9۲ - 91 
در سرش��اخه های زاینده رود کجا رفته اس��ت و چرا مس��ئوالن آب 
منطقه ای اصفه��ان میزان بارش ب��اران را وارونه جل��وه می دهند؟ 
حسین محمدرضایی افزود: در س��ه ماه اول سال زراعی 9۲-91 در 
حوزه کوهرنگ، ۴50 میلی متر بارندگی داش��ته ایم، در صورتی که 
میانگین بلند مدت آن تا به امروز 380 میلی متر بوده است. وی گفت: 
بارندگی های پاییز سال گذشته طبق آمار اداره کل هواشناسی استان 
چهارمحال و بختیاری، 388 میلی متر بوده، در صورتی که در پاییز 
امسال ۴38 میلی متر بارش داشته ایم و جای تعجب است یک مسئول 
استانی، آمارهایی که شفاف و به وسیله اینترنت به آسانی در دسترس 

همگان است را اینچنین وارونه جلوه می دهد.

گشتی در اخبار

 مجازات در انتظار 
اشرار و بر هم زنندگان نظم

دادستان عمومی و انقالب 
 محمد رضا حبیبی

دس��تگاه قضائی در برخورد با افرادی که در قالب ه��ر یک از جرائم 
 زورگیری، س��رقت، ق��درت نمایی با س��الح گرم یا س��رد، قاچاق و 
خرید و ف��روش م��واد مخدر، امنی��ت عموم��ی را بره��م می زنند، 
 هیچ گونه اغماضی نداش��ته و اش��د مج��ازات در مورد آنه��ا اعمال 

می شود. 
دستگاه قضائی در س��ال ها و ماه های اخیر به خوبی نشان داده است 

که در سریع ترین زمان ممکن 
به اتهام مجرمان رس��یدگی 
کرده و اجازه نفس کش��یدن 
به آنها را نمی دهد. با توجه به 
جمعیت باالی دو میلیون نفر 
 و مهاجرپذیر بودن اصفهان، 
بحم��داهلل وضعی��ت امنیت 
 عمومی این ش��هر مطلوب و 

قابل قبول است.
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چهره روز
تهاجم فرهنگی، مهم ترین عامل رشد طالق

محمود محمود زاده مدیرکل اداره بهزیستی استان اصفهان گفت: تهاجم فرهنگی، اعتیاد و 
مسائل اقتصادی، مهم ترین عوامل رشد بی رویه آمار طالق در سطح کشور و در استان اصفهان 

هستند و در شش ماه نخست امسال شاهد رشد بی رویه معضل طالق در استان بودیم.
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توقف  خودرو تحت تعقیب 
با 120 کیلو تریاک 

برگزاری دومین همایش 
بین المللی ادیان توحید

خودرو تحت تعقیب و حامل مواد مخدر که از محور بروجن به اصفهان در 
حرکت بود، توسط مأموران انتظامی در مبارکه اصفهان متوقف شد و 1۲0 

کیلو گرم تریاک از این خودرو کشف و یک نفر دستگیر شد. 
سرپرس��ت مرکز اط��الع رس��انی پلیس اصفه��ان گفت: در پی کس��ب 
خبری مبنی بر این که یک دس��تگاه خودرو مزدا قصد دارد مقادیر قابل 
توجهی مواد مخدر را به اصفهان وارد کند، س��ریعا مأم��وران وارد عمل 
ش��ده و با کنترل محورهای ورودی، موضوع را تحت بررسی قرار دادند. 
مصطفی صادقی��ان اف��زود : در این عملیات ک��ه با هم��کاری مأموران 
انتظامی شهرس��تان های مبارکه، لنجان و پلیس مب��ارزه با مواد مخدر 
 اصفهان انجام ش��د، خودرو تحت تعقی��ب در محور شهرس��تان لنجان 

شناسایی شد. 

رییس دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم در اصفهان از برگزاری سومین 
همای��ش ادیان توحی��دی در اصفهان در بهمن ماه س��ال ج��اری خبر داد. 
حبیب رضا ارزانی با اشاره به این که این همایش دومین همایش بین المللی 
و س��ومین همایش ملی ادیان توحیدی اس��ت، به فارس گفت: اصفهان در 
زمینه گفتگوی میان ادیان همیشه پیش��تاز بوده است و از گذشته تاکنون 
پیروان ادیان گوناگون در اصفهان به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی 
کرده اند. وی افزود: نگاه اسالم فراتر از زندگی مس��المت آمیز ادیان در کنار 
هم است و بر اساس آموزه های دینی، ادیان توحیدی باید بر زندگی یکدیگر 
تأثیرگذار باشند. رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان تأکید کرد: ما معتقد 
هس��تیم دین کامل و نهایی از ابتدای خلقت دین اسالم بوده است، بنابراین 

اساس کار ما بر دعوت دیگر ادیان به دین اسالم است. 

زیر پوست شهر/امسال، کالغ ها میهمان زاینده رود شدند!
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 نفیسه   صبح روز گذشته بار دیگر جلسه علنی 
شورای اسالمی شهر اصفهان با حضور راهداری

اعضای اصلی ش��ورا در تاالر ش��ورای 
 اس��المی ش��هر اصفهان برگ��زار ش��د. در این جلس��ه  عباس 
حاج رسولیها، علیرضا نصر اصفهانی، سردار کریم نصر و سید کریم 
داوودی از  اعضای شورا نطق های پیش از دستور خود را  قرائت 

کردند. گزیده ای از صحبت های سخنرانان را در ادامه بخوانید:
عباس حاج رسولیها

50 نفر در قط�ار ش�هری اصفهان مش�غول به کار 
می شوند

بیکاری و نبود اش��تغال یکی از مهم ترین دغدغه های مدیریت 
شهری اصفهان است و مراجعات جوانان فارغ التحصیل جویای 
کار در رش��ته های مختلف با م��دارک دکترا، فوق لیس��انس و 
لیسانس به ش��ورای اسالمی ش��هر برای اش��تغال زیاد است و 
 باید برای ایجاد اش��تغال و جذب فارغ التحصیالن دانش��گاه ها

و مراکز آموزش عالی راهکار  اندیش��یده ش��ود. جذب 50 نیرو 
برای به کارگی��ری در قطار ش��هری اصفهان به عن��وان راننده 
 لکوموتی��و و بخ��ش ه��ای جانب��ی آن در آین��ده ای نزدیک، 
مهم ترین اقدامی است که ش��ورای اسالمی شهر اصفهان برای 
معظل بیکاری انجام داده است و همچنین شهرداری اصفهان در 
آینده نیز در بخش های مختل��ف حدود 500 نیروی متخصص 
را جذب خواه��د کرد. هزینه های ش��هرداری ها قب��ل و بعد از 
اجرای ط��رح هدفمندک��ردن یارانه ها در بخ��ش های حمل و 
نقل عمومی و عمرانی بس��یار متفاوت اس��ت. هزینه تمام شده 
بلیت اتوبوس ش��هری قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها 
را ۲50 تومان و  ام��روز این مبلغ هم برای ش��هرداری اصفهان 
 ۴50 تومان هزین��ه در بر می گیرد. طرح هدفمن��دی یارانه ها 
اجتناب ناپذیر است و مدیریت شهری مطالبات خود که همان 
مطالبات و خواس��ته های مردم اس��ت را از نمایندگان اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی درخواس��ت دارد و آنان نباید از هیچ 

تالشی در این زمینه دریغ نمایند.
عبدالکریم داوودی

حقوق کارمندان شهرداری با دیگر کارمندان باید 
بازبینی شود

حقوق و مزایایی که ب��رای کارکنان ش��هرداری در نظر گرفته 
می ش��ود، با حقوق دیگر کارمن��دان اصفهان ک��ه در روزهای 
پنجش��نبه تعطیل هس��تند هیچ تفاوتی ندارد و باید در زمینه 
حقوق و مزایای کارکنان شهرداری بازبینی انجام شود. همچنین 
در مورد اش��تغال بای��د تمام بخش ه��ای خصوص��ی و دولتی 
برنامه ریزی جدی در خصوص ایجاد اش��تغال ب��رای جوانان با 
توجه به هرم سنی جامعه داشته باشند و باید این فرهنگ سازی 
 در جامع��ه بین جوان��ان ایجاد ش��ود ک��ه نباید فق��ط انتظار 
پشت میز نشینی داشته باشند، بلکه باید این ظرفیت را در خود 
ایجاد کنند که در فضای خدماتی نیز فعال شوند و دانشگاه ها باید 

رویکرد خود را نسبت به تربیت دانشجویان تغییر دهند.
علیرضا نصر اصفهانی

خرید آثار فاخر هنرمندان هنوز تحقق نیافته است
پیگیری تذکرات و درخواس��ت های اعضای این ش��ورا از سوی 
برخی مس��ئوالن ش��هرداری مورد انتقاد قرار گرفته که  موارد 

متعدد فرهنگی دراین خصوص نیز در جلسات علنی این شورا 
مطرح و درخواس��ت ش��ده، اما هنوز از انجام یا عدم انجام آنها 
گزارشی به شورای اسالمی شهر ارس��ال نشده است. خرید آثار 
فاخر هنرمندان اصفهانی و نگهداری آنها در قالب نمایشگاه یکی 
 از درخواس��ت ها از حوزه فرهنگی اجتماعی شهرداری است که 
علی رغم تذکرات مکرر و اختصاص ۶00 میلیون تومان در بودجه 

سال گذشته و امسال، هنوز این مهم تحقق نیافته است.
سردار کریم نصر

خواس�تار افزایش اعتبارات ویژه در بودجه س�ال 
آینده شهرداری هستیم

برای محقق شدن ریشه کنی بی س��وادی، همکاری رسانه ها و 
مدیریت شهرها به ویژه کالنشهرهای کشور و به کارگیری امکانات 
ش��هری و تبلیغی ضروری اس��ت، چنان که همکاری مدیریت 
شهری اصفهان با مسئوالن س��ازمان نهضت سوادآموزی برای 
ریشه کنی بی سوادی باید مد نظر قرار گیرد. تقویت حمل و نقل 
عمومی و افزایش اعتبارات ویژه در بودجه سال آینده شهرداری، 
تقویت ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی، راه اندازی مترو و تراموا و 
توسعه بی آر تی از دیگر مواردی است که باید در دستور کار سال 

آینده مدیریت شهری اصفهان قرار گیرد.

رییس شورای اسالمی شهر  اصفهان:

حقوق کارمندان شهرداری با دیگر کارمندان باید بازبینی شود

این روزها فقط کافی اس��ت ب��ه در و دیوارها نگاه 
کنید یا خان��ه های نوس��از را چک کنی��د، کافی 
اس��ت که کوچه محل زندگی تان را ی��ک دور از 
اول تا آخر قدم بزنید تا ببینید که س��نگ گرانیت 
گرانبها و زیبای دیوار هم��ه خانه ها، دیگر تابلوی 
رایگان و آسانی شده برای آگهی ها و تبلیغاتی مثل 
»تخلیه چاه«، »لوله  بازکنی«، »تاکسی سرویس«، 

»آموزش رانندگی«، »تدریس خصوصی« و... .
تازه مشکل فقط برچس��ب های نچسب و بدمنظر 
نیس��ت � که ب��ا ناقانون��ی و از در و دی��وار و حتی 
بدون ترس از برق گرفتگ��ی، از تیر برق محله های 
ش��هرباال می روند � بلکه نقش بدخط کلیشه ها و 

شابلون های تبلیغاتی نیز بر دیوارهای نصف جهان 
برازنده نیست. 

نام برچسب زدن به در و دیوار خانه مردم، هرچیزی 
 می توان��د باش��د، مگر خدمت رس��انی ب��ه مردم. 
خدمات دهن��دگان این روش با هزین��ه اندک و با 
یاری جستن از چند نفر، یک قلمرو نسبتا گسترده 
را در کمتر از چند س��اعت پس از نیمه ش��ب، به 
زیرپوشش تبلیغات شلوغ و نازیبای خود می برند. 
ش��گفت آن که افزون بر لوله بازکنی و آموزش��گاه 
رانندگی و کرایه اتومبیل و غیره، برچس��ب هایی 
از ش��رکت های ب��زرگ خدماتی و گردش��گری و 
علمی نیز بر در و دیوار ش��هر دیده می شود. داوود 

امیری کارش��ناس امور چاپ درباره ش��یوه چاپ 
 این برچس��ب ها، به نکته جالبی درباره هزینه آنها 
اش��اره می کند:»چاپ هزار تا از این برچس��ب ها، 
نزدیک به۲0 تا 30هزار توم��ان ناقابل هزینه دارد 

و یک روز پس از سفارش، آماده تحویل است.«
»چاپخانه های زیرزمینی � که دستگاه های مدرن 
و سبک، کارش��ان را بس��یار س��اده کرده است � 
برای پول، هر سفارش��ی را می چاپن��د و به چاپ 
این برچس��ب ها در ش��مارگان پایین و س��ود کم 
و ب��ا هزینه چند تومانی س��رگرم هس��تند، چون 
ش��رکت های کوچک مانند لول��ه بازکنی و تخلیه 
 فاض��الب، زیرب��ار هزین��ه چاپخانه ه��ای قانونی 

� که سفارش کار با ش��مارگان باال را می پذیرند � 
نمی روند.« این کارش��ناس عقیده دارد که  نقص 
قانون مطرح نیس��ت، همیش��ه قانونی در این باره 
وجود داش��ته و دارد، ولي اجرا نمی ش��ود؛ مانند 
برنامه های ساماندهی تبلیغات که هنوز به سامان 
نرسیده و به دلیل کمبود بودجه، فراموش شده یا 

به کناری گذارده می شود.
»مشکل فقط برچس��ب های لوله بازکنی نیست، 
حضور پخش کنندگان آگهی بر س��ر چهارراه ها و 
پیاده روها، نشان از دامن گستری تبلیغات نابسامان 
دارد. ای��ن آگهي های کاغذي که به دس��ت مردم 
داده می شود، دو متر آن س��وتر، یا روانه جوی آب 
می شود یا زینت بخش موزائیک پیاده روها. هر برگ 
این کاغذها که به بهای نابودی یک شاخه درخت 

تمام شده است، خوانده نشده، لگدمال می شود.«
اینها حرف های یک دلسوز محیط زیست است که 

از نازیبایی چهره شهر به ستوه آمده است. 
»البته درخ��ارج نیز چنی��ن تبلیغ��ات خانگی و 
کوچه ای وجود دارد، ولی به شکل برچسب نیست 
و به در و دیوارخانه مردم نمی چسبانند، بلکه دریک 
بس��ته بندی ش��کیل و زیبا، درون صندوق پستی 

خانه ها می اندازند.«
ح��اج ابراهی��م ی��ک کهن��ه کاس��ب اصفهانی با 
ابرازتأس��ف از این که با وجود ت��الش بیش از حد 
شهرداری در پاکیزه نگهداش��تن شهر، باز هر روز 
که از خانه بیرون می آیم، با ش��گفتی می بینم که 
بخش بیش��تری از در و دیوار خانه ام به تس��خیر 
تبلیغات ش��هری درآمده اس��ت، می گوید: »این 
موارد، نارضایتی های بسیاری را برای مردم ایجاد 
کرده و کوه برچس��ب، روی در خانه ما چس��بیده 
ش��ده اس��ت. اگر مخابرات، تلفن این شرکت ها را 
قطع می کند، پس چرا ش��ماره آنها فعال است؟ ما 
هربار کلی پول شارژ می دهیم تا این برچسب ها را 
بکنند و در و دیوار ساختمان را از ریخت بد و زشت 
در بیاورند، ولی چه فایده، یک روز نگذشته دوباره 

مي چسبانند.«
 خانه هایی که با این مش��کل دس��ت به گریبانند 
همه جا هستند، چه در مرکز شهر چه در کوچه و 

خیابان های پایین یا باالی شهر. 
نکته جالب تر، دیدگاه یک مدیر شرکت تبلیغاتی 

اس��ت:» خود ش��رکت ها هم می دانند، چسباندن 
تبلیغات بر در و دیوارخانه ش��هروندان نادرس��ت 
است و اگرصاحبخانه ببیند، برخورد می کند، برای 
همین از تاریکی نیمه ش��ب برای انجام کارش��ان 
اس��تفاده می کنن��د، اما نم��ی دانم چرا ب��ا وجود 
آگاهی از تخلف، همچنان به کار خالف خود ادامه 

می دهند؟«
با نی��م نگاهي ب��ه کوی و برزن ش��هر، م��ی توان 
گف��ت که هی��چ کوچه ی��ا گذرگاهی نیس��ت که 
به ای��ن وی��روس تبلیغاتی، دچارنش��ده باش��د. 
بیشترش��هروندان � که درباره زیباس��ازی شهر با 
آنها گپ می زن��ی � پاکیزه ک��ردن در و دیوارها را 
کاری بیهوده و جا بازک��ردن دوباره برای میهمان 
ناخوانده می دانند. در این رابط��ه معاون خدمات 
 شهری شهرداری اصفهان با تأکید بر این که ضوابط 
۲0 گانه زیباسازی شهر اصفهان در سال 8۲ تنظیم 
شد تا با اجرای آن تبلیغات شهری نظام مند شده 
و به دنبال آن از آلودگی های بصری شهرکاس��ته 
 شود، می گوید: نما ومنظرش��هری، جزء الینفک 
محیط های عمومی است و ش��هروندان به محض 
 خ��روج ازمنزل ب��ا نم��ا و منظر ش��هری برخورد 
می کنند، از این رو در صورتی ک��ه ناهماهنگی و 
عدم هارمونی در آن وجود داشته باشد، می تواند 
به لحاظ بصری، اجتماعی و فرهنگی آثار نامناسبی 
بر زندگی افراد داش��ته باشد.محس��ن رنجبرهم 
خوب می داند ساماندهی تابلوها و تبلیغات شهری 
همواره یکی از دغدغه های شهرداری اصفهان بوده 
است: » شهرداری در خصوص هر صنفی که خالف 
ضوابط۲0 گانه زیباس��ازی اق��دام کند در صورت 
عدم توجه به اخطارها بر اساس رأی مراجعه قضائی 

برخورد می کند«.
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان ارتقای 
کیفیت محالت و محیط شهری، افزایش کیفیت 
زندگی در ش��هر، ایجاد محیطی زیبا و با نش��اط 
و پاس��خگویی ب��ه نیازه��ای فرهنگ��ی و افزایش 
احس��اس تعلق مردم ب��ه محیط های ش��هری را 
مهم ترین هدف حوزه خدمات ش��هری و سازمان 
زیباسازی عنوان کرد: » این مهم به صورت علمی 
و با مش��ارکت م��ردم و بخش خصوص��ی محقق 

خواهد شد«. 

آگهی های تبلیغاتی با شهرمان چه کردند؟ 

اصفهان این شکلی، دیگر نصف جهان نیست 

 گروه نصف جهان امروزه خیلی خسته شده، از خیلی چیزها خسته ش�ده و یکی ازمهم ترین آنها برچسب های تبلیغاتی 
است که چهره شهررا کک مکی کرده اند و انگار هیچ چیز جلودارش�ان نیست. روی زمین، روی دیوار، روی تیرهای  شهر

چراغ برق یا چراغ های راهنمایی، روی نرده پل های تاریخی یا پل های جدید، روی درب فلزی خانه ها یا مجتمع ها و 
هر کجای دیگر که بتوان کاغذی را چسباند، جمله یا عبارتی به بیننده یک آگاهی! می دهد که این همان آگهی های تبلیغات شهری است 

و هیچ سامانی ندارند. 

س: مینا ممیز/زاینده رود[
]عک



چهره روزیادداشت

 نرخ مالیات سال آینده
 افزایش نمی یابد

معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به رویکرد اصالحیه قانون مالیات 
در حمایت از تولید گفت: برای س��ال آینده ن��رخ مالیات هیچ گونه 

افزایشی نخواهد داشت.
 حسین وکیلی در گفتگو با فارس در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که 
اگر تصویب قانون جدید مالیات ها به بودجه 92 نرسد، آیا نرخ مالیات 
در س��ال آینده  افزایش خواهد داش��ت، گفت: ما مالیات را براساس 

قوانین می گیریم و به هیچ عنوان افزایش نرخ نخواهیم داشت. 
معاون مالیات های مس��تقیم س��ازمان ام��ور مالیاتی اف��زود: تمام 
بخش ه��ای اصالحی��ه قان��ون مالیات  ه��ای مس��تقیم، حمای��ت 
از تولی��د و فع��االن اقتصادی اس��ت، هی��چ ج��ای آن صحبتی از 
 افزایش نرخ و ک��م کردن معافیت نیس��ت و تأکید آن بر ش��فافیت

 اطالعات است. 
وی تصریح کرد: برخی تصور می کنند این اصالحیه با تولید و شرایط 
تحریم مشکل دارد، در حالی که این اصالحیه به نفع تولید است و در 
شرایط تحریم به کش��ور کمک می کند. معاون سازمان امور مالیاتی 
گفت:  رویکرد اصالحیه قانون مالیات های مس��تقیم، شفاف س��ازی 
اطالعات مؤدیان و ایجاد امکان مکانیزه شدن مالیات است و سعی بر 

این است که فعاالن اقتصادی با سهولت بیشتری کار کنند. 
وکیلی درمورد تحقق درآمد مالیاتی در سال جاری گفت: در مجموع 
تا پایان آبان ماه امسال حدود 19 هزار میلیارد تومان مالیات وصول 
شده و پیش بینی کل سال 91، رقمی حدود 34 هزار میلیارد تومان 

است و تالشمان بر این است که محقق شود. 

 وجود بیش از 1/6 میلیون
 خانه خالی در کشور 

علی نیکزاد  وزیر راه و شهرس��ازی در گفتگو با ایس��نا از وجود یک 
میلیون و 666 هزار واحد خالی در کش��ور خب��ر داد و گفت: باید از 
خانه های خالی مالیات گرفته شود که این موضوع در حال پیگیری 
است. بر اس��اس جزئیات این طرح، میزان مالیات بر خانه های خالی 

200 هزار تومان به ازای هر50 متر خواهد بود.

صدور 1۰ پروانه تأییدصالحیت 
مدیران کنترل کیفی در اصفهان

با ص��دور 10 گواهینام��ه تأیید صالحیت ب��رای مدیران کنترل 
 کیفیت واحدهای تولیدی در اداره کل اس��تاندارد استان اصفهان 

موافقت شد.
بر این اس��اس مقرر ش��د پ��س از رفع نواق��ص احتمالی موجود 
در پرون��ده و گذران دوره های آموزش��ی و کارآم��وزی مربوطه، 
گواهینام��ه تأیی��د صالحیت برای آنان صادر گ��ردد. طبق اعالم 
اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان اصفهان، اسامی 
واحدهای تولیدی مذکور بدین ش��رح است: س��ردخانه اصفهان 
س��رد، آویس��ا لوله جی، آجر ضیائی، طالی آری��ا، تندیس راوند 
کاش��ان، صنایع ستاره برلیان، نگین الماس کاشان، قالی شاهکار 

صفویه و دژ سامان کاشان. 

افزایش ۴ درصدی 
مصرف بنزین معمولی در اصفهان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان گفت: در 
۸ ماهه س��ال جاری، مصرف بنزین معمولی در استان اصفهان چهار 

درصد افزایش یافت.
 بهمن خس��روزاده با اعالم میزان مصرف بنزین معمولی در اس��تان 
اصفهان، اظهار داشت: مصرف این نوع بنزین  از ابتدای سال جاری تا 
پایان آبان ماه، بیش از یک میلیارد لیتر بوده است. وی مصرف بنزین 
سوپر در ۸ ماهه سال جاری را 35 میلیون و 3۸0 هزار لیتر اعالم کرد 
و افزود: این میزان مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 32/3 

درصد افزایش یافت. 

 تقویت جرثقیل های
 سقفی فوالد مبارکه

رییس پش��تیبانی تعمیرات نواحی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان 
گفت: طرح تقویت و تعمیر تیرگیر درهای جرثقیل های سقفی320 
تن فوالد س��ازی فوالد  مبارکه به دس��ت متخصص��ان توانمند این 

شرکت اجرا شد.
س��ورانی هزینه اجرای این طرح را یک میلیارد و 100 میلیون ریال 
اعالم کرد و اظهار داش��ت: در مراحل اجرای این طرح، تیرهایی که 
دچار ترک شده بود برای جلوگیری از گسترش و نفوذ بیشتر ترمیم 

و اصالح شد. 

اخبار کوتاه

۴
هزینه مکالمه با تلفن ثابت سه برابر شد

پس از افزایش دو برابری هزینه اینترنت و تالش برای افزایش نرخ مکالمه تلفن همراه، این بار خبر می رسد 
تعرفه های مکالمه با تلفن ثابت به صورت پله ای تا نزدیک به سه برابر افزایش یافته است. به این ترتیب تعرفه 

مکالمه با تلفن ثابت که برای هر پالس 44۷ ریال بود، هم اکنون به 5130 ریال رسیده است. 
 برخی اظهارنظرها 

از روی بی اطالعی است
نماینده مردم شهرضا در مجلس

عوض حیدرپور
س��خنان نماینده اس��تان چهارمح��ال و بختیاری درخص��وص خرید 
آب توس��ط اصفهانی ها از این اس��تان، ارزش قانونی نداش��ته و ناشی از 
بی اطالعی وی از قانون است. مقررات قانون مدیریت آب، میزان برداشت 
از حوضه های آبریز را تعیین کرده،  بنابراین حوضه آبریز استان اصفهان 
نیز مشخص است. س��خنان آن نماینده فاقد ارزش قانونی بوده و نیاز به 
جوابیه ای از س��وی نمایندگان استان اصفهان نداش��ته است.طرح تونل 
سوم کوهرنگ یک کار اجرایی 
اس��ت که تنها مواردی جزئی از 
 آن باقی مانده که توسط شرکت 
آب منطق��ه ای اصفهان اجرایی 
می ش��ود. مجری ط��رح تونل 
بهش��ت آباد قرارگاه خاتم است 
که بخش��ی از مناب��ع مالی آن 

تأمین شده است.
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 مخالفت مجلس
 با اصالح قانون کار

 واردات برنج
 کافی است

عضو هیأت مدیره کانون ش��وراهای اس��المی کار از مخالفت ش��دید برخی 
نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با الیحه دولتی اصالح قانون کار خبر 
داد. علی دهقان کیا از توافق کارگران و کارفرمایان درباره اصالح بخشی از مواد 
قانون کار خبر داد و گفت: نمایندگان دوگروه در نشست هایی که برگزار کردند 
تنها در چند ماده نتوانستند به توافق نهایی دست یابند، اما در سایر بخش ها 
توافق نهایی حاصل شد. وی اظهار داشت: متأسفانه الیحه ای که از سوی دولت 

به مجلس ارسال شد چیزی غیر از توافق کارگران و کارفرمایان بوده است. 
وی خاطر نشان کرد:  انتظار جامعه کارگری و کارفرمایی کشور از نمایندگان 
مجلس این است که با در نظر گرفتن شرط سه جانبه گرایی در اصالح قانون کار، 

توافقات کارگران و کارفرمایان را در این بخش عملیاتی کنند.

دبیر انجمن برنج تأکید کرد: ب��ا توجه به تولید دو میلی��ون و 400 هزار 
تنی برنج در سال جاری، واردات 600 هزار تن برنج خارجی برای بازار و 
ذخیره سازی کافی است که بارها این موضوع اعالم شده، اما گوش شنوایی 
نیست. جمیل علیزاده  شایق در گفتگو با ایسنا با اشاره به نیاز سه میلیون 
تنی برنج اظهار ک��رد: با توجه ب��ه واردات 625 هزار تن��ی برنج در نیمه 
نخست س��ال که جوابگوی مصرف و ذخیره سازی کشور است، در همان 
زمان اعالم شد دیگر به واردات برنج نیاز نیست، اما واردات همچنان ادامه 
دارد و اکنون به ۷۷5 هزار تن رس��یده است. وی اظهار کرد: واردات برنج 
و تولید این محصول در دو خط موازی حرکت می کند که راهشان از هم 

جدا بوده و گویا قرار نیست با هم ارتباطی پیدا کنند.
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 احتمال افزایش قیمت بنزین

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تشریح فرمول جدید 
قیمت گذاری بنزین در مبادی مرزی از احتمال اصالح و افزایش قیمت 
بنزین در س��ال 92 خبر داد و اعالم کرد: افزایش قیم��ت بنزین در گرو 

موافقت مجلس است.
جلیل س��االری در گفتگو با مهر درباره پیش��نهاد افزایش قیمت بنزین 
در مبادی مرزی به منظور مقابله با قاچاق سوخت، گفت: در حال حاضر 
قیمت بنزین بر مبنای بهای دالر در مرکز مبادالت ارزی تعیین می شود.

وی با اشاره به فعالیت همزمان بین 20 تا 25 جایگاه مرزی فروش سوخت 
در تمامی استان های مجاور با کشورهای همس��ایه، اظهارداشت: با این 
وجود، همزمان با گشایش هر دروازه مرزی امکان راه اندازی جایگاه های 

جدید سوخت مرزی برای عرضه بنزین و گازوئیل وجود دارد.
ساالری با اش��اره به افزایش مصرف بنزین از ابتدای سال جاری تاکنون، 
اعالم کرد: در حال حاضر با وجود افزایش مصرف هیچ گونه کمبودی برای 

تأمین بنزین و گازوئیل خودروها و سایر مشترکان وجود ندارد.
مدیرعامل ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی با اش��اره به ضرورت 
اصالح قیمت بنزین در س��ال 1392، گفت: قطعا افزایش قیمت بنزین 
منجر ب��ه مدیریت بهین��ه تری در مصرف س��وخت و بنزین در کش��ور 
فراهم می ش��ود. این مقام مس��ئول در پایان خاطرنش��ان کرد: اصالح 
 قیمت بنزی��ن ب��رای س��ال 1392 در گ��رو موافقت دول��ت و مجلس

 است.

جریمه های سنگین برای چک برگشتی 

مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی 
از محرومیت های در نظر گرفته ش��ده برای چک برگشتی ها از سوی 

بانک ها خبر داد.
امیرحس��ین امین آزاد مدیرکل مقررات، مجوزه��ای بانکی و مبارزه 
با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با ایس��نا درمورد محرومیت های 
در نظر گرفته شده در این دس��تورالعمل برای چک برگشتی ها گفت: 
ممنوعیت تمامی بانک ه��ا از اعطای هرگونه تس��هیالت اعم از ریالی 
و ارزی، افتتاح هرگونه حس��اب س��پرده جدید اعم از قرض الحسنه و 
سرمایه گذاری، ارایه دس��ته چک، گشایش اعتبار اس��نادی و صدور 
 ضمانت ها و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی و تمدید آنها از جمله این 

محرومیت هاست.
وی درب��اره ارای��ه آدرس جعلی برخ��ی از صادرکنن��دگان چک های 
برگش��تی در هنگام افتتاح حس��اب جاری گفت: به منظ��ور رفع این 
معضل در دس��تورالعمل بانک مرکزی که در اوایل خردادماه به شبکه 
بانکی ابالغ ش��د، آدرس و کدپس��تی موجود در س��امانه ثبت احوال 
کشور یا سازمان ثبت اسنادو امالک کشور به عنوان مالک بانک برای 
 ارسال ابالغیه ها، مکاتبات و نیز گواهینامه عدم پرداخت چک مدنظر

 قرار گرفته اس��ت. برای اجرایی شدن این طرح، هماهنگی و همکاری 
تمامی بانک ها در سراسر کشور نیاز اس��ت که امیدواریم به زودی این 

امر نیز تحقق پیدا کند. 

بازنشستگان از بالتکلیفی درآمدند

معاون اول رییس جمهور با حضور در غرفه ذوب آهن اصفهان در دوازدهمین 
نمایشگاه بین المللی محیط زیست کشور از ابالغ رسمی مصوبه واگذاری 
مسئولیت رسیدگی به امور بازنشستگان صندوق فوالد کشور، به سازمان 

تأمین اجتماعی خبر داد.
محمدرض��ا رحیمی ب��ا بیان این ک��ه در طی یک ماه گذش��ته جلس��ات 
متعددی برای رسیدگی به مشکالت بازنشس��تگان صندوق فوالد کشور 
داش��ته ایم، اظهار داش��ت: با واگذاری مع��ادن، کارخانه ه��ا و هواپیمایی 
جمهوری اسالمی ایران، مسئولیت رسیدگی به امور بازنشستگان صندوق 
فوالد کش��ور، به س��ازمان تأمین اجتماعی واگذار ش��د. وی افزود: یکی از 
مش��کالت ما در اصفهان مس��ائل مربوط به بازنشس��تگان صندوق فوالد 
 کشور بود که در زمان های مختلف پرداخت حقوق و مزایای آنها با مشکل 

مواجه می شد. 
معاون اول رییس جمهور در ادامه تأکید کرد: در 29 آذر سال جاری مصوبه آن 
به طور رسمی ابالغ شده و این موضوع خبر خوبی برای تمامی بازنشستگان، 
مسئوالن استان اصفهان، ش��رکت ذوب آهن و تمامی شرکت های مرتبط 
است. وی گفت: با ابالغ این مصوبه، بازنشستگان صندوق فوالد از بالتکلیفی 

چند ساله در آمدند.
 پیش از این، بازنشستگاه فوالدمبارکه و شرکت سهامی ذوب آهن نسبت به 
معوقات و حقوق خود اعتراض هایی داشتند و پیش تر از این، منتظر ابالغ 

این مصوبه بودند.

تأمین اجتماعیمبارزه با پولشوییفرمول جدید قیمت گذاری بنزین 

چشم انداز بازار فوالد در ماه های آتی
البته بررسی ها نسبت به وضعیت فعلی بازار فوالد 
این گونه نمایان می سازد که بازار فوالد هم اکنون 
در تعادل مناس��بی از زاویه قیمت گذاری اس��ت، 
ولی به واسطه این که میزان عرضه فعال در مقابل 
تأمین مناسب نیس��ت، وضعیت را نگران کننده 

کرده است.
هم اکنون بسیاری از واردکنندگان مدعی هستند 
که واردات، توجیه اقتصادی ن��دارد، چراکه صف 
دریاف��ت ارز مبادل��ه ای از س��وی واردکنندگان 
بسیار طوالنی اس��ت و به دلیل این که عمدتا این 
واردکنندگان ارز زیادی را طلب می کنند، تقاضای 

کالن آنها در صف برای بررسی و تأمین ارز در مرکز 
مبادالت ارزی قرار می گیرد.

این در شرایطی اس��ت که عدم حضور تقاضاهای 
مؤثر بر بازار باعث شده قیمت هم اکنون روند ثابتی 
داشته باشد و این مشکل به واحدهای تولیدی نیز 
برمی گ��ردد، چراکه قیمت محص��والت تولیدی 
آنها پایین تر از قیمت واردات به واس��طه نرخ ارز 
 مبادله ای اس��ت که این امر، وضعیت تأمین را در 
ماه ه��ای آین��ده دچ��ار بدبین��ی کرده اس��ت.

واردکنن��دگان معتقدن��د دولت باید ب��ا توجه به 
افزایش قیمت اخیر در بازارهای جهانی و همچنین 
نیاز به تحرک بازار، برای واردات ایجاد انگیزه کرده 

و به منظور پوشش کس��ری پاسخگویی به تقاضا، 
فکری بکند تا تعادل واقعی می��ان عرضه و تقاضا 
ایجاد شده و این امر باعث شود که خرید از سوی 
واردکنندگان برای پاس��خگویی به نیاز سال آتی 
و آغاز فصل س��اخت و س��از و پروژه های عمرانی 

صورت گیرد.
در این راستا، به نظر می رسد، دولت هم اکنون که 
قیمت های جهانی هنوز رو به افزایش نگذاش��ته 
است، باید فکری برای تأمین ارز کرده و شرایط را 
به گونه ای فراهم سازد که جهش قیمتی در بازار 
صورت نگیرد و رشد قیمتی در سال جاری همچون 

سنوات گذشته منطقی باشد.

دست اندرکاران فوالدچه می گویند؟
ب��ه نظر می رس��د وضعی��ت فعل��ی ب��ازار فوالد، 
آرامش قبل از طوفان باش��د، چراکه بررس��ی ها 
نش��ان م��ی ده��د رس��وب کاال و موج��ودی 
انباره��ای ف��والد ب��ه ش��دت کاه��ش یافت��ه 
و واردات نی��ز رو ب��ه کاهش اس��ت. در این میان 
 مدیرعام��ل تعاون��ی آه��ن فروش��ان اصفهان از 
جریان های پش��ت پ��رده در بازار فوالدکش��ور و 
حذف بازیگران اصلی این صحن��ه و افزایش مجدد 
قیمت ها در آینده خبر می دهد: »سرمایه گذاران 
در مقطعی که بازار با نوسان و التهاباتی روبه رو بود 
با ورود سرمایه های انبوه و سرگردان خود به بازار 
باعث صعودی شدن روند قیمت ها تا آبان ماه شد، 
به نحوی که قیمت  برخی کاال های فوالدی  که در 
ش��هریور ماه، 1650 تومان بود در مهر به 2060 
تومان رس��ید و این افزایش قیم��ت در طول یک 
ماه اصال معقول به نظر نمی رس��ید و کاهش توان 

خریداران اصلی را به همراه داشت. « 
در واقع ب��ا افزای��ش دو برابری قیمت ه��ا، توان 
خریداران اصلی به نصف رس��ید و در مقابل، فضا 
برای افرادی که معم��وال در مقاطع زمانی خاص 
وارد بازار می شوند و نه مالیاتی پرداخت می کنند، 
نه خود را در قید و بند سایر مسائل قرار می دهند، 
باز ش��د.  این اتفاقات در حالی رخ داد که هر روز 
با افزایش قیم��ت فلزات، متقاضی��ان غیر واقعی 
جای خریداران اصلی را پس از دریافت سود مورد 
نظرمی گرفتند و  از بازار خارج می شدند. پس از 
گذشت مدتی از روند رو به رشد قیمت ها، با کاهش 
ن��رخ ارز، کنترل های نظارتی و فش��ار هایی که به 
بورس کاال برای کاهش قیمت وارد ش��د، شرایط 
بازار تغییر کرد و نرخ فوالد روند کاهش��ی گرفت، 
اما مسأله اینجا بود که سرمایه گذارانی که در بازار، 
التهاب ایجاد کرده بودن��د، دیگر محصوالت خود 
را فروخته و از بازار خارج شده بودند، بنابراین در 
این مقطع بازیگران اصلی بازار فوالد دچار مشکل 

کاهش قیمت شدند.

ورود س�رمایه گذاران غی�ر واقع�ی از 
بورس به بازار

علی اکبر کریمی در این باره به ورود سرمایه گذاران 

 غیرواقع��ی از ب��ورس به بازار اش��اره م��ی کند و 
می گوید: » در حال حاضر قیمت های بازار، کمتر 
از بورس است، بنابراین همه افرادی که سرمایه های 
خود در بورس را وارد کردند و در اوج گرانی سود 
بردند، در حال حاضر با همان سرمایه ها وارد بازار 
آزاد شده اند و بدون این که نام آنها مشخص باشد 
و بخواهند مالیاتی پرداخت کنند، اقدام به خرید 

می کنند.«
به گفته وی جریانی در حال ش��کل گیری است تا 
مجدد قیمت  فوالد را باال بب��رد:» در حال حاضر 
عرضه های 52۸0 تنی در ب��ورس کاال از مزایایی 

از جمله فروش ارزان تر و غیره برخوردار است، اما 
خرید های 110 تنی از این مزایا برخوردار نیست، 
البته در همه جای دنیا برای افرادی که حجم باال 
خرید می کنند، مزیت هایی در نظر می گیرند ولی 
در ش��رایط فعلی درست نیس��ت، زیرا وقتی این 
مزیت برای خرید حجم باال در بورس در نظر گرفته 
شده است، همان سرمایه گذاران فرعی و غیر واقعی 
 اقدام به خری��د می کنند و باز خری��داران واقعی 

بی نصیب می مانند.«
با توجه به این ش��رایط اس��ت که توزی��ع کننده 
اصلی نس��بت ب��ه ب��ازار نامطمئن می ش��ود، در 
حالی که می توانند س��بدهایی با حجم مشخص 
را ب��ه تعاونی ه��ای دارای پروانه داده ت��ا کاال ها 
 بلوکه نش��ده و توزیع به ص��ورت منطقی تر انجام 

گیرد.

بررسی وضعیت بازار فوالد در زاینده رود 

سود  سودجویان،کمر فوالد را خم کرد

گرانی ارز و عدم تخصیص ارز به نرخ مبادله ای به برخی از گروه های کاالیی در زمان هایی که انتظار می رود کار به سرعت  گروه 
پیش رود تا محموله های وارداتی به راحتی وارد کشور شوند، سبب شده است  بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد

بازار، آینده بازار برخی از کاالها از جمله فوالد را در ماه های آتی و به خصوص با آغاز فصل ساخت و ساز »نگران کننده« 
ارزیابی کنند. این در شرایطی است که بازار برخی از کاالها با نوساناتی مواجه است که البته به دلیل پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا، بر روی 

قیمت چندان اثر ندارد، اما وضعیت به گونه ای نگران کننده در ماه های آینده ترسیم می  شود.

در واقع با افزای�ش دو برابری 
قیم�ت ها، ت�وان خری�داران 
اصلی ب�ه نص�ف رس�ید و در 
مقاب�ل، فضا برای اف�رادی که 
معموال در مقاطع زمانی خاص 
وارد بازار می شوند و نه مالیاتی 
پرداخت می کنن�د، نه خود را 
در قید و بند سایر مسائل قرار 

می دهند، باز شد



 »مکبث«  به مرحله 
تمرین رسید

مصالی اصفهان، آمیزه ای 
از حجم های بی هویت

تمرینات نمایش »مکبث« به کارگردانی حبیب نریمانی پس از مشخص 
شدن گروه بازیگران نمایش، این هفته آغاز می شود.

نریمانی که حرف هایش را به ایمنا می زد، گفت: در حال حاضر س��رگرم 
پیش تولید تئاتر »مکبث« با بازی الهام رضایی، سعید یاردوستی و رادمهر 

کشانی هستم که تمریناتش از هفته آینده آغاز می شود.
وی در ادامه افزود: یک تئاتر نیز به سفارش خانه شهروند قرار است روی 
صحنه ببریم. برنامه»فری��اد عدالت« با موضوع س��فر رییس جمهور به 
نیویورک و اجالس تایلند نیز به کارگردان��ی و تدوین من به زودی روی 
آنتن م��ی رود. نریمانی تصریح ک��رد: درکنار تئاتره��ا همزمان در حال 
تصویربرداری و کارگردانی مستندی به نام »مسافری به هیچ« با موضوع 

اعتیاد هستیم که در 12 قسمت تولید خواهد شد.

یک استاد دانشکده مرمت دانشگاه هنراصفهان گفت: مصالی جدید اصفهان 
آمیزه ای از اشکال و حجم های بی هویت اس��ت که نه تنها با فضای اطرافش 
در تناسب نیست، بلکه اقتباس��ی ناقص از معماری تاریخی اصفهان است که 

هزینه های معنوی و مالی زیادی را تا کنون به این شهر وارد کرده است.
 اصغر توکلی که با ایمنا سخن می گفت، ضمن تأکید بر اهمیت زیبایی شناسی 
تکایا و بقاع تخت فوالد و جایگاه ویژه تاریخی این محوطه، از قرارگیری مصالی 
جدید در محدوده تاریخی این منطقه انتقاد کرد و گفت: مصالی جدید اصفهان 
که ساخت آن 1۸ سال پیش آغاز شده دقیقاً برروی مصالی قدیم تخت فوالد 
واقع شده که هنوز قس��متی از آن در میان این پروژه قرار دارد و اعتراض های 
مردم و علما در آن موقع و اکنون برای ساخت چنین بنای بی تناسبی در فضای 

تخت فوالد هیچ تأثیری نداشته است. 

 راوی کتاب »نورالدین، پسر ایران« 

رزمندگانمان را به درستی معرفی نکرده ایم 
گروه فرهنگ – » نورالدین عافی« راوی کتاب »نورالدین، پسر ایران« طی مراسمی 
که در اصفهان و به مناسبت یادواره دانش��جوی شهید مسعود آخوندی و 144 شهید 
دانش��گاه صنعتی اصفهان برگزارشد، شرکت کرد و با اش��اره به این که درباره معرفی 
بچه های جنگ به نس��ل جدید کم کاری صورت گرفته اس��ت، دیدگاه های جالبی را 

مطرح کرد که در ادامه می خوانید: 
ما در مستند کردن این وقایع هنوز نتوانسته ایم به درستی عمل کنیم و رزمندگانمان را 
به درستی معرفی نکرده ایم. در فیلم های ما  دشمن را به قدری ضعیف نشان می دهند که 
گویی جنگی وجود نداشته و این در حالی است که هرگز دفاع مقدس ما به این راحتی 
انجام نشده است. این وظیفه ماس��ت که قدرت و تجهیزات فراوان دشمن را به شکل 
واقعی معرفی کنیم تا رشادت های رزمندگان ایرانی که با کمترین امکانات در برابر آنها 
ایستادند بهتر آشکار شود. از سوی دیگر، در این فیلم ها رزمندگان را به گونه ای نمایش 
می دهند که گویی هیچ آموزشی ندیده  و تنها با گفتن چند اهلل اکبر مواضع دشمنان را 
فتح کرده اند. اگر رزمنده ای به طور مثال در پنج عملیات شرکت کرده باشد، حداقل 
12 ماه آموزش دیده، بنابراین بی انصافی ای است که جنگ را این گونه خیالی و راحت 
به مردم و به ویژه جوانان معرفی کرده ایم. اگر در شرایط عادی 400 ماشین به صورت 
همزمان روشن شود ترس انسان را فرا می گیرد، اما در بخشی از عملیات بدر در حالی 

که 400 تانک همزمان تیراندازی می کردند، بچه های رزمنده از وسط تانک ها خود را 
به آنها رسانده و درون آن نارنجک می انداختند. در کدام یک از فیلم هایمان این موارد 
را به نمایش گذاشته ایم؟ در هر عملیاتی که عراق پاتک می زد،20 تا 30 هواپیما مدام 
برای بمباران می آمدند و به قدری موشک می انداختند که در یکی از عملیات ها تعداد 
موشک های منفجر نشده بر زمین باتالقی به قدری زیاد بود که انسان تصور می کرد بر 

روی زمین چیزی کاشته شده و این در حالی بود که توپخانه دشمن نیز به شدت منطقه 
را بمباران می کرد. ما در مستند کردن وقایع هنوز نتوانسته ایم به درستی عمل کنیم و 

رزمندگانمان را به درستی معرفی نکرده ایم.
گاهی زمانی که انسان در جایگاهی خطرناکی قرار گیرد، ممکن است بچه خود را نیز 
رها کرده و فرار کند، اما در جنگ این گونه نبود و بچه های رزمنده هر قدر جنگ به آنها 
سخت می گرفت، روحیه شوخ طبعی خود را حفظ می کردند که این موضوع تنها از ایمان 

آنها ناشی می شد که همه چیز را تنها از خدا می خواستند.
 اگر وصیتنامه شهدا را مطالعه کنیم، متوجه می شویم که نکته مشترک تمام آنها وصیت 
به والیت پذیری است؛ خصلتی که مهم ترین صفت شهدای دفاع مقدس را نیز تشکیل 
می دهد. زمانی که امام خمینی)ره( آتش بس را پذیرفتند، من تا صبح گریه می کردم، 
برای ما بسیار سخت بود که دوستانمان رفته بودند و ما مانده بودیم، اما چون این پذیرش 

فرمان امام)ره(بود ما نیز به دیده منت آن را پذیرفتیم.
 مهم تراز برگزاری این یادواره ها این اس��ت که اهداف و پیام شهدا را درک کنیم و من 
فکرمی کنم خواندن وصیتنامه شهدا درابتدای هرجلسه می تواند تأثیرگذار باشد؛ چرا که 
این وصیتنامه ها دارای نکاتی است که برای داشتن زندگی سالم در این دنیا و سربلندی 

در نزد شهیدان می تواند بسیار مؤثر باشد.

اعالنیادداشت

هفت

»گذشته«، شناسنامه تازه فرهادی
پس از گذشت چند ماه از آغاز فیلمبرداری جدیدترین ساخته بلند سینمایی اصغر فرهادی در 
فرانسه، باالخره نام قطعی این فیلم مشخص شد.تازه ترین ساخته سینمایی اصغر فرهادی که 

ازچند ماه پیش درفرانسه و به زبان فرانسوی کلید  خورده، به طور قطعی »گذشته« نام دارد.
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 »این یک رویاست...«
 در جشنواره فرایبورگ

»این یک رویاس��ت...« اولین فیلم بلند 
س��ینمایی محمود غف��اری در بخش 
مسابقه بیست وهفتمین دوره جشنواره 
فرایبورگ سوئیس انتخاب شد. این فیلم 
را از میان 30 فیل��م ایرانی برای بخش 
مسابقه اصلی این جشنواره برگزیده اند.  
جشنواره فرایبورگ از 16 تا 23 مارس 
2013 در سوئیس برگزار خواهد شد و 
جایزه بزرگ آن 30 هزار فرانک سوئیس است. غفاری پیش از این 15 فیلم 
کوتاه و مستند ساخته و جوایز متعددی از جشنواره های مختلف گرفته و 
سابقه همکاری با اصغر فرهادی، بهمن قبادی و رضا میرکریمی را داشته 
اس��ت. از بازیگران آن می توان به حدیث میرامینی، الهام کردا،  بهرنگ 

علوی و.. اشاره کرد.

نامزدهای غیر انگلیسی زبان اسکار 
مشخص شدند

9فیلم خارج��ی برای رقابت در رش��ته 
بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان آکادمی 
اعالم شدکه اعضای آکادمی علوم وهنر 
س��ینمایی از میان آنها پنج نامزد نهایی 
دریافت اسکار ش��اخه بهترین فیلم غیر 
انگلیسی زبان را به زودی اعالم خواهند 
کرد. در این فهرست از قاره آسیا نماینده 
 ای وج��ود ن��دارد. فهرس��ت ای��ن 
9 فیلم عبارتند از: »عشق« ،»آن سوی تپه ها« ،»دست نیافتنی ها« ، »نه« 
، »عجوزه جنگ« ، »رابطه شاهانه« ، »عمیق« ، »خواهر« ،»کن-تیکی« .

»خرس سفید« وارد می شود 
شصت و سومین جشنواره بین المللی 
فیلم برلین، پوستر سال 2013 خود را 
منتشر کرد. درحالی که جشنواره فیلم 
کن هر س��اله مدل پوستر خود را تغییر 
می دهد و از س��بک و ژانرخاصی الهام 
می گیرد، اما برلین ترجیح می دهد که 
پوس��تر هر س��اله خود را حف��ظ کند. 
پوسترامسال این جشنواره همان نشان 
قدیمی خرس را به رنگ سفید دارد و نوشته آبی رنگی تاریخ شروع و پایان 
این فستیوال را دراین پوسترنشان می دهد. شصت و سومین جشنواره بین 

المللی فیلم برلین از هفت تا 17 فوریه در آلمان برگزار خواهد شد.

موسیقی را از آن خود نکنید
محمد سریر، موسیقیدان گفت: موسیقی 
را از آن خود نکنید؛ موسیقی فاخر ایرانی 
با مخاطب خود ارتب��اط برقرار می کند و 
ربطی به غ��رب ندارد و اگر درس��ت ارایه 
شود، هم محبوب و هم ماندگار می شود؛ 
مانند»مرغ سحر« که مردمی و پاپ است. 
س��ریر در ادامه افزود: موسیقی آوازی ما  
چیزی است که از روزگار دور در زندگی 
مردم جاری  بوده و بهترین و مهم ترین بخش، موسیقی شنیداری است که 
مورد اقبال مردم هم هس��ت. وی در ادامه از فضای موسیقی حال حاضر 
کشور انتقاد کرد و گفت: موسیقی را از آن خود نکنید؛ زیرا موسیقی وسیله 

برقرار کردن ارتباطات حسی و درونی است.

» اسمورف ها« دوباره آمدند 
انیمیشن سینمایی اسمورف هاThe Smurfs( 2 2( ساخته راجا گاسنل، 
جدیدترین ساخته کمپانی سونی پیکچرز، روز 31ماه جوالی سال 2013 
میالدی )10مردادماه( در سینماهای سراس��ر جهان روی پرده می رود. 
در این انیمیشن س��ینمایی که فیلمنامه آن را کری کرپاتریک و دیوید 
ران به صورت مشترک به رشته تحریر درآورده اند،  نیل پاتریک هریس، 
بازیگر شناخته ش��ده و مطرح س��ریال »مالقات با مادر«، سوفیا ورگارا و 

جیما مای��ز ایفای نقش ک��رده اند.کتی 
پری، کریستینا ریکی و آنتون یلچین به 
عنوان صداپیشگی اصلی با کمپانی سونی 
پیکچرز همکاری کردند. قسمت نخست 
انیمیشن سینمایی »اس��مورف ها« در 
س��ال 2011 با بودجه نزدی��ک به 110 
میلیون دالر ساخته شد و توانست فقط 
درآمریکا و کانادا به فروش��ی نزدیک به 
142 میلیون دالر دس��ت پیدا کند. در 
قسمت دوم این انیمیش��ن اسمورف ها 
باز هم باید با یک جادوگر بدجنس مقابله 

کنند و او را شکست دهند. 
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»کریوالنوس«»فهرست شیندلر«»قطار شبانه حمل گوشت«تئاتری سینمادوست
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - رالف ناتانیل توئیسلتون ویکهام فاینس که بیشتر با نام رالف فاینس 
شناخته می شود، زاده 22 دسامبر 1962 در س��لفوک انگلستان، یک بازیگر انگلیسی 
است. وی دو بار نامزد جایزه اسکار ش��ده که  آن فیلم ها »بیمار انگلیسی« و »فهرست 

شیندلر« بوده اند. همچنین او سفیر یونیسف از طرف انگلستان نیز هست. 
او که ماهیتا بازیگری تئاتری است، با انتخاب نقش های متفاوت و البته بازی پخته اش 
در ایفای نقش ها توانسته اعتبار باالیی را در سیس��تم سینمایی دنیا برای خود کسب 
کند. فاینس چندی پیش با کارگردانی یکی از نمایشنامه های گمنام شکسپیر به نام » 
کوریوالنوس« روایتی پست مدرنیستی از آن را روی پرده برد و با نظرات بسیار متفاوتی 
روبه رو شد. حافظه س��ینمایی از او فیلم هایی همچون دربروژ، خدمتکاری از منهتن، 
 هری پاترها، طعمه ماهی خور، باغبان وفادار، عنکبوت، تقاطع گورستان، نبرد تایتان ها

و... بسیاری دیگر را در حافظه دارد. 
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در دسته بندی دیگر، به ضرورت درام وظرفیت های 
روایت، با خانواده های مسأله داری طرف هستیم که 
با انواع و اقس��ام دردها و رنج ها مواجهند. گاهی نیز 
بازنمایی خانواده برگرفته از نمادها و نشانه هایی است 
که در گذشته و در نهاد خانواده های سنتی و قدیمی 

ایرانی یافت می شده. 
از این نمونه بازنمایی می توان به س��ریال تلویزیونی 
»یه تیکه زمین« اشاره کرد که از شبکه دوم در حال 
پخش اس��ت و همواره از جانب سازندگان آن مطرح 
شده که قصد دارند با این س��ریال چهره خانواده ای 

ایرانی را به تصویر بکشند.
»یه تیکه زمی��ن« با دعوای حاج حی��در و آقاالتفات 

آغازمی ش��ود؛ آنجا که حاج حیدر ازس��وی اتحادیه 
نانوایان، مغازه نانوایی التفات را به دلیل شکایت های 
متعدد و تخلف پلمب می کند و التفات هم او را تهدید 
می کند که انتقام س��ختی خواهد گرفت. مخاطب با 
این س��کانس آغازین که قبل از تیتراژ اولین قسمت 
پخش شد، به سرعت درجریان اختالف این دونفر و 
ماجرای اصلی داستان - که تقابل حاج حیدر و التفات 

است - قرار می گیرد. 
بعد از تیتراژ اما نوبت به معرفی شخصیت ها می رسد؛ 
خانواده حاج حیدر، آقاسید، یار همیشگی او و خاتون 
خواهر حاج حیدر که در روستای اجدادی خود، یعنی 
سیاوش��ان زندگی می کند. آغاز داستان که به نوعی 

نشان دهنده کشمکش اصلی فیلمنامه است، از همان 
ابتدا مخاطب را با این سؤال مواجه می کند که التفات 
چگونه می خواهد از حاج حیدر � که معتمد محل هم 
هس��ت و همه اهالی برای او احترام خاصی قائلند �  
انتقام بگیرد. همین سؤال که در ذهن مخاطب ایجاد 
شده، او را وادار می کند تا داس��تان را دنبال کند و با 

دیگر شخصیت ها هم آشنا شود.
نویس��نده »یه تیکه زمین« همان داس��تان قدیمی 
پدرس��االر را در قالبی دیگر و با خرده داستان هایی 
متفاوت به نگارش درآورده اس��ت، با این تفاوت که 
مخاطب او 20 سال اس��ت آن فضاهای سنتی درون 
خانواده را پشت سر گذاشته و به سختی می تواند با 

آن ارتباط برقرار کند.
حاج حی��در و خان��واده اش از جمل��ه خانواده های 
مردساالری هس��تند که به خانواده گسترده اعتقاد 
دارند و دو پسرش نیز به پیشه و کسب و کار پدر روی 
آورده اند و به نوعی ادامه دهنده راه او هستند. نمونه 
چنین خانواده ای را البته در س��طحی وس��یع تر در 
سریال »پدرس��االر« دیده بودیم که حدود 20 سال 
پیش توس��ط علی اکبر محلوجیان - یعنی نویسنده 

»یه تیکه زمین« - به نگارش درآمده بود. 
محلوجیان متأس��فانه همان طور که س��ال گذشته 
مجموعه »فرات« را با داستانی مشابه کارهای قبلی 
خود - یعنی »زیرتیغ« و »مث��ل هیچ کس« - روانه 
آنتن ش��بکه دو کرد، امس��ال هم داس��تان قدیمی 
پدرس��االر را در قالبی دیگر و با خرده داستان هایی 
متفاوت تحت عن��وان »یه تیکه زمی��ن« به نگارش 

درآورده است. 
باید توجه داش��ته باش��یم که حتی اگ��ر بخواهیم 
خانواده ای را در یک اثر نمایش��ی به تصویر بکشیم 
که به نظر و عقی��ده ما خانواده ای ای��ده آل و آرمانی 
است، باید برای همذات پنداری مخاطب نیز اهمیتی 
قائل شویم؛  مخاطبی که 20 سال پیش با مناسبات 
خانواده اسداهلل خان ارتباط برقرار می کرد، هم اکنون 
آنقدر تغییر کرده که مناسبات خانواده حاج حیدر را 
باور نمی کند؛ چرا که در دنی��ای واقعی اطراف خود 

چنین خانواده ای را نمی بیند.
استفاده از واژه هایی نظیر آقاجون، همچنین مناسبات 
بین نسلی به ش��کلی که در »یه تیکه زمین« شاهد 
آن هس��تیم، امروزه آنقدر کمرنگ ش��ده است که 
اگر نگوییم دیگر در اطراف خ��ود آنها را نمی بینیم و 
نمی شنویم، حداقل از کنش آدم های همسن و سال 
فرزندان حاج حیدر هم سال های سال است که دیگر 
دیده نمی ش��ود. همچنین باز ه��م در این مجموعه 
همانند کارهای قبلی محلوجیان، ش��اهد هس��تیم 
که یکی از فرزندان خانواده که اندک��ی راه خود را از 
مسیر اصلی خانواده خارج می کند، بنیان این خانواده 
مس��تحکم را تا مرز نابودی می برد. او بازیچه دست 
دشمن حاج حیدر، یعنی التفات می شود و در مقابل 
پدر قرار می گیرد. )در شرایطی مشابه با »پدرساالر«(

یکی دیگر از اش��کاالتی که عالوه بر نحوه بازنمایی 
 خانواده و چگونگی مناس��بات بین نس��لی متوجه 

»یه تیکه زمین« می شود، بازی داریوش ارجمند در 
نقش حاج حیدر و همچنین عنایت بخشی در نقش 

آقاسید است. 
متأسفانه نقش حاج حیدر برای داریوش ارجمند نقش 
تازه ای نیست و او مجدد در همان ظاهری که پیش 
از این در فیلم ها و س��ریال های قبلی داشته، اجرای 
نقش کرده و برای این نقش ویژگی تازه ای را در بازی 
خود ارایه نداده اس��ت. درست است شخصیت هایی 
که او ب��ازی می کند آدم های متفاوتی ب��ا ماجراها و 
زندگی های متفاوت هستند، ولی نوع بازی او در اغلب 

این نقش ها تفاوت بارزی با یکدیگر ندارند. 
عنایت بخش��ی را در همین شخصیت شبیه آقاسید 
بارها و بارها در مجموعه های تلویزیونی دیگردیده ایم 
وحت��ی می ت��وان گف��ت ب��ازی آتیالپس��یانی هم 

شباهت های زیادی با کارهای قبلی اش دارد.
تالش عوام��ل مجموعه »یه تیک��ه زمین« خصوصا 
مهدی کرم پور که برای بازنویسی چند باره فیلمنامه از 
خسرو نقیبی دعوت کرده تا به نحوی بتواند مناسبات 
بین نسلی و جنس روابط  ش��خصیت ها با یکدیگر را 
تعدیل کند، تا ح��دود زیادی قابل تقدیراس��ت، اما 
همین اتفاق درمجموعه فرات توس��ط مازیارمیری 
)کارگردان( و امیرعربی )بازنویس فیلمنامه( یک بار 
دیگر هم تکرار ش��ده بود و همانند »یه تیکه زمین« 
برآیند کلی اثر به دلیل همین نبود توجه به مناسبات 
روزمره م��ردم عادی نتوانس��ت آن طور ک��ه باید با 

مخاطب ارتباط برقرار کند.

درباره اولین سریال مهدی کرم پور 

پدر ساالری درکنار »یه تیکه زمین«

عنوان یکی ازمفاهیم پرکاربرد است که بیش ازگذشته مورد استفاده قرارمی گیرد. بازنمایی براساس تعاریف، ابزاری   جمال 
است برای نمایش واقعیت که در رسانه ها بیشتر مورد توجه اس�ت. در واقع کارکرد اساسی رسانه ها همان بازنمایی نوروز باقری 

واقعیت های جهان خارج برای مخاطبان است. اگربا استفاده ازاین تعاریف بخواهیم به مقوله بازنمایی خانواده ایرانی 
درسریال های تلویزیونی بپردازیم، همواره با چند دسته بندی مواجه خواهیم شد. در این دسته بندی تعدادی از سریال ها دقیقاً خانواده هایی 

را به تصویر می کشند که درمناسبات درونی با قشر وسیعی از خانواده هایی که در اطراف خود با آنها مواجهیم، شباهت دارند.

نویسنده »یه تیکه زمین« همان 
داس�تان قدیم�ی پدرس�االر را 
در قالب�ی دیگ�ر و ب�ا خ�رده 
ب�ه  متف�اوت  داس�تان هایی 
نگارش درآورده، ب�ا این تفاوت 
که مخاطب او 20 س�ال است آن 
فضاهای سنتی درون خانواده را 
پشت سر گذاش�ته و به سختی 
می تواند با آن ارتباط برقرار کند
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ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 ۱۰ ایرانی در فهرست
 بهترین های دوومیدانی جهان

بر اساس رده بندی صورت گرفته توسط مؤسسه بین المللی رده بندی 
دوومیدانی کاران، هم اکنون 10 دوومیدانی کار ایرانی در بین یکصد 
ورزشکار برتر رشته خود قرار دارند؛ این نکته ای است که تاکنون کمتر 

دوومیدانی ایران توانسته بود بدان دست پیدا کند. 
با توجه به پیش��ینه این رده بندی ها بیش��تر پرتابگران دیسک ایران 
به همراه دوندگان ۸00 متر و در این اواخر در پرتاب وزنه وارد لیست 

یکصد نفر برتر هر رشته شده بودند. 
 احسان حدادی که سرش��ناس ترین دوومیدانی کار ایران محسوب 
می شود و در المپیک ۲01۲ لندن نیز مدال نقره پرتاب دیسک را از آن 
خود کرد، در رده بندی این ماده با 1۳۲۷ امتیاز مکان سوم را به خود 
اختصاص داده و در رده بندی مجموع مواد نیز هش��تاد و یکمین نفر 
محسوب می شود. رابرت هارتینگ آلمانی، جدی ترین رقیب حدادی، 
صدرنشین این فهرست است. او یک افتخار دیگر را نصیب ایران کرده 
اس��ت و آن این که برای اولین بار در تاریخ دوومیدانی ایران توانست 

جزو 100 نفر برتر جهان در مواد مختلف قرار بگیرد. 
 رضا قاس��می، دون��ده اصفهانی و س��ریع ترین دونده ای��ران در ماده 
100 متر، با امتی��از 11۴۹ رتبه ۷0 جهان را ب��ه خود اختصاص داده 
است. اوس��ین بولت، س��ریع ترین دونده جهان در مکان نخست این 

فهرست جای گرفته است. 
مریم طوسی، محمد ارزنده،کیوان قنبرزاده، روح اهلل عسگری، محمود 
صمیمی، امین نیکفر، کاوه موسوی و لیال رجبی به ترتیب در رده های 

66 و ۴۴  و ۴۴  و۹۳ و۴۳ و۸۳و65و۴0 جهان قرار دارند. 

پایان چهارمین  المپیاد 
روستاییان استان 

چهارمین المپیاد فرهنگی ورزشی روس��تاییان استان اصفهان ویژه 
آقایان، روز جمعه در رشته های هفت سنگ، دال پالن، طناب کشی و 

بازی های بومی محلی در شهرستان لنجان به پایان رسید. 
در هفت س��نگ شهرس��تان لنجان به مقام قهرمانی رسید، در رشته 
طناب کشی اصفهان مرکزی اول شد و در رشته دال پالن شهرستان 
آران وبیدگل مقام نخست را از آن خود کرد. شهرستان های خوانسار، 
چادگان و فالورجان مقام های اول تا سوم را در بازی های بومی محلی 

به دست آوردند. 
گفتنی اس��ت چهارمین المپیاد فرهنگی ورزش��ی روستاییان استان 
اصفهان وی��ژه آقایان در شهرس��تان فالورجان روز بیس��ت و چهارم 
آذرماه در رشته های کشتی با ش��ال و لی لی کلید خورد که  در رشته 
کشتی با شال شهرستان آران و بیدگل با ۳5 امتیاز برسکوی نخست 
 ایستاد. در رشته لی لی نیز تیم چادگان با ۳0 امتیاز به مقام قهرمانی 

تکیه زد.  

 نایب قهرمانی
 تیم بوکس اصفهان در کشور

تیم بوکس استان اصفهان در مسابقات بزرگساالن منطقه پنج کشور 
به مقام نایب قهرمانی رسید. 

مسابقات بوکس بزرگساالن منطقه پنج کشور به میزبانی شهرستان 
گتوند از توابع استان خوزستان برگزار شد که تیم خوزستان توانست 
به مقام قهرمانی برس��د. تیم بوکس استان اصفهان با کسب سه مدال 
طال توسط اوال جاویدفر، افشین الوندی و محمدعلی شهیدی، چهار 
 مدال نقره توسط میثم اسکینی، س��عید پناهی، حسام سیاحی و رضا 
عکافی و یک برنز توس��ط علی مهدیان به مقام نایب قهرمانی دس��ت 

یافت. 
مسابقات بوکس بزرگس��االن منطقه پنج کش��ور با حضور تیم های 
اصفهان، خوزستان، بوشهر، فارس، چهارمحال بختیاری و کهگیلویه 

و بویراحمد برگزار شد. 

هر چه دارم از سپاهان است
احسان حاج صفی/ بازیکن تیم سپاهان

خیلی خوشحال هستم که به س��پاهان بازگشتم. من هر چه در فوتبال 
دارم از سپاهان و هواداران این تیم است و خوشحالم که بار دیگر می توانم 
در این تیم توپ بزنم. از امروز یا دوشنبه در تمرینات تیم سپاهان حضور 
خواهم یافت و به طور ج��دی کارم را با این تیم آغ��از خواهم کرد. کار 
سختی در سه جبهه لیگ قهرمانان آسیا، لیگ برتر و جام حذفی داریم و 
هواداران سپاهان باز هم تشنه موفقیت در همه 
جام ها هستند که امیدوارم بتوانیم از پس کار 
برآییم. حاال که به س��پاهان بازگشتم، دوست 
دارم فوتبالم را در این تیم تمام کنم، البته 
اگر لژیونر شدم و فرصتی برای حضور در 
فوتبال اروپا نصیبم شد که سپاهانی 
ها مرا درک خواهن��د کرد، ولی 
اگ��ر نش��د، دوس��ت دارم تا 
پایان دوران فوتبالم پیراهن 

سپاهان را بر تن کنم.

ترکیبی از رشته هندبال، بسکتبال و اسکیت

 رونمایی از رشته جدید 
رول بال در اصفهان 

رییس هی��أت اس��کیت اس��تان اصفهان گف��ت: برای 
نخستین بار در کشور و در اصفهان رشته جدید رول بال 

به رشته های اسکیت اضافه شد.
علیرضا ذوالقدر ش��جاعی در گفتگو با فارس اظهار کرد: 
 با حضور سرپرس��ت فدراس��یون اسکیت رش��ته جدید 
رول بال برای نخستین بار در کشور و در اصفهان رونمایی 

و به رشته های اسکیت اضافه شد.
وی تصریح کرد: ورزش اس��کیت از رش��ته های سرعت 
و استقامت، اسکیت هاکی، اس��کیت نمایشی، اسکیت 
اگرس��یو و برد و اس��کیت س��رعت با مانع تشکیل شده 
که رش��ته رول بال نیز که تلفیقی از رشته های ورزشی 
بسکتبال، هندبال و اس��کیت است برای نخستین بار در 

کشور و در اصفهان راه اندازی شد.
ریی��س هی��أت اس��کیت اس��تان اصفه��ان با اش��اره 
 به ویژگی ه��ای این رش��ته اضافه کرد: رش��ته رول بال 
1۲ بازیکن دارد که از ش��ش بازیکن اصلی داخل زمین 
تشکیل شده که دو داور نیز این رشته را قضاوت می کنند.

وی ادامه داد: توپ این رشته چیزی شبیه توپ بسکتبال 
و حرکات زمینی آن  مانند این رشته و دروازه های آن نیز 
مانند دروازه هندبال است و ورزشکاران در این رشته باید 

با کفش اسکیت در زمین حاضر شوند.
ذوالقدر شجاعی با بیان این که در حال حاضر ۴5 نفر را 
در اصفهان برای این رشته آموزش داده ایم، افزود: ۳۲ نفر 
از این افراد بانوان هستند که توسط مدرسین بین المللی 

تحت آموزش قرار گرفته اند.
 وی گفت: در بهمن ماه نیز کالس مربیگری این رش��ته 

به صورت کشوری در اصفهان برگزار می شود.
رییس هیأت اسکیت استان اصفهان با بیان این که رشته 
رول بال چندین س��ال است که در آس��یا و جهان وجود 
دارد، تأکید کرد: از آنجا که اصفهان همواره سرآمد مسائل 
مختلف کشوری بوده، تصمیم بر این شد این رشته برای 
نخستین بار در اصفهان راه اندازی شود و از سال آینده نیز 
رقابت های لیگ رش��ته رول بال را در اصفهان راه اندازی 
می کنیم. ش��جاعی ذوالقدر در ادامه نیز به برگزاری یک 
دوره کالس مربیگری درجه س��ه اس��کیت هاکی اشاره 
 کرد و افزود: این کالس در سه روز پایانی هفته جاری در 

دو بخش آقایان و بانوان برگزار می شود.

توپ و تور

6
شرط پرسپولیس برای فروش شهاب گردان به  سپاهان

پس از این که مسئوالن سپاهان رسماً خواستار ش��هاب گردان دروازه بان پرسپولیس شدند، رویانیان 
گرفتن صادقی دروازه بان کنونی سپاهانی ها را پیش شرط قبول پیشنهاد سپاهانی ها اعالم کرده  و قرار 

است سپاهانی ها نظر خود را درباره این موضوع  اعالم کنند. 

آن طور که در اخبار شنیده شده، قرارداد خوزه مبلغی در حدود 
چهار میلیارد تومان اس��ت و مسئوالن پرس��پولیس پافشاری 
می کنند که س��رمربی پرتغالی شان خودش س��از جدایی از 
قرمزها را کوک کرده است. ش��کایت خوزه به فیفا و تهدیدی 
که بابت همین مسأله باالی سر باشگاه پرسپولیس در چرخش 
است، چیز جدیدی نیست و درست از همان روزهایی که پای 
مستشاران خارجی به فوتبال ایران باز شد، فیفا هم مسئولیت 
مستقیم دریافت حق و حقوق خارجی های فوتبال ایران را به 
عهده گرفت؛ آن هم حقوقی که همیش��ه هم به دالر محاسبه 
می ش��ود و به محض این که یک س��اعت از موعد پرداختش 
بگذرد، محرومیت و کسر امتیاز هم به آن ضمیمه خواهد شد تا 
دیگر هیچ باشگاه ایرانی هوس نکند که فیفا را سر کار بگذارد. 

همین یک س��ال قبل ب��ود که در داس��تان ش��کایت یونگ 
هلن��دی، از باش��گاه اس��تیل آذی��ن10 امتی��از از باش��گاه 
عابربانک فوتبال ایران کس��ر ش��د ت��ا مالک این باش��گاه در 

نهایت عطای تیمداری را ب��ه لقایش ببخش��د و هنوز هم که 
هنوز اس��ت جوابگ��وی طعنه های ع��ادل فردوس��ی پور در 
 برنامه»۹0« باش��د. فیفا با هیچ باش��گاهی خصوصا ایرانی ها

ش��وخی ندارد و از بزرگ ترین آنها در لیگ برتر تا کوچک ترین 
آن در لی��گ دس��ته دو را محک��وم می کن��د و طبیع��ی هم 
 هس��ت که مدیران ایرانی از ش��نیدن جمالتی مثل اعتراض

 به فیفا بترس��ند. از برانکو ایوانکویچ گرفته تا نلو وینگادا همه 
و همه با تنظیم یک ش��کایت مختصر دالرهای ب��ی زبان را از 
فوتبال ایران به جیب زدند و این همه مشاور حقوقی شاغل در 
فوتبال ایران برای یک بار هم که ش��ده نتوانستند حق فوتبال 
ایران را به اثبات برسانند. یک بار یکی از مسئوالن فدراسیون 
فوتبال به شوخی می گفت که در کمیته انضباطی فیفا در هر 
ماه منتظر وصول ش��کایت مربیان و بازیکنان اخراجی فوتبال 
ایران هس��تند و آنقدر هم س��ابقه فوتبال ایران در این زمینه 
سیاه شده که گاهی اوقات فیفا بدون مطالعه کامل پرونده و از 

آنجایی که می داند باشگاه های ایرانی معموالً مقصر هستند، 
حکم پرداخت پول را صادر می کند. پرسپولیسی ها پنج سال 
 قبل هم صابون فیفا به تنشان خورده و بعد از کسر شش امتیاز 
 به خاطر ش��کایت بازیک��ن پانامای��ی خودش��ان در نهایت با 
جان کندن و گل دقیقه۹۷ س��پهر حیدری موفق به کس��ب 
قهرمانی در لیگ شدند و طبیعی است که هواداران این تیم هر 
بار با شنیدن نام شکایت و فیفا دست و دلش��ان بلرزد. معلوم 
نیست ایراد از کجاس��ت؟یا فیفا زبان فارسی ما را نمی فهمد و 
 یا خارجی ها خوب انگلیس��ی صحبت می کنن��د که در اکثر 
پرونده ها رأی به سود طرف خارجی صادر می شود و طرفین 

ایرانی معموالً محکوم می شوند. 
همی��ن چن��د روز قبل هوش��نگ نصی��رزاده به عن��وان یک 
عضو حقوقدان فدراس��یون فوتبال رس��ماً اعالم کرد که فیفا 
قراردادهای ثبت شده به زبان فارس��ی در هیأته ای فوتبال و 
فدراسیون ایران را قبول ندارد و فقط قراردادی را مد نظر قرار 
می دهد که به زبان بین المللی امضا ش��ده باشد، ولی قرمزها 
هنوز هم کوتاه نیام��ده اند و به ق��رارداد ۴۸0 میلیون تومانی 
خوزه در سازمان لیگ دل خوش کرده اند، ولی دیری نمی پاید 
که حکم پرداخت تمام و کمال حقوق خوزه و دس��تیارانش به 
همراه جریمه مرتبط با آن از س��وی فیفا صادر می شود تا باز 
هم مهر بازنده همیشگی در شکایت به فیفا بر پیشانی فوتبال 

ایران حک شود.
 البته عک��س ماجرا هم کام��اًل در مورد فوتب��ال ایران صادق 
اس��ت و کمتر یادمان می آید که شکایت باش��گاهی ایرانی از 
بازیکن خارجی اش به حکم نهایی فیفا نزدیک ش��ده باش��د. 
این همه بازیکنان عراقی فوتبال ایران را س��ر کار گذاشتند و 
یک بغل شکایت هم به فیفا ارس��ال شد، ولی هیچ گاه ندیدیم 
که بازیکنی با حکم فیف��ا مجبور به بازگرداندن پول باش��گاه 
ایرانی ش��ود. همین امسال هم بعد از پیوس��تن برونو سزار به 
باش��گاه النصر امارات و تهدید سپاهان برای ش��کایت به فیفا 
دلمان را خوش کرد که برای یک بار هم که ش��ده طعم حکم 
موافق فیفا را بچشیم، ولی آن پرونده هم سودی برای سپاهان 
 به همراه نداش��ت تا همچنان قوانین فیفا در کمیته انضباطی 

پاشنه آشیل فوتبال ایران باشد.
 در داس��تان دو اخطاره بودن کم��ال کامیابی نی��ا و رحمان 
احمدی در تیم های المپیک و سپاهان هم وعده داده شد که 
با شکایت به فیفا حق فوتبال ایران گرفته می شود، ولی باز هم 
فیفا تره ای برای فوتبال ایران خرد نکرد تا ما همچنان بازنده 

نهایی در پرونده های ارسالی به فیفا باشیم.

   دیدار به فیفا!

همیشه حق با خارجی هاست

سرانجام مانوئل خوزه استعفایش را بر روی میز هتل محل اقامتش گذاشت و با دلی پردرد راهی  مسعود 
خانه شد تا مدیرعامل پرسپولیس این بار پیروزمندانه راهی صداوسیما شود و از قدرت حقوقی افشاری

باشگاهش در برخورد با این بحران سخن بگوید، ولی ماجرا هنوز به پایان نرسیده و خوزه قبل 
از رفتن به پرتغال در بین راه س�ری هم به مقر فیفا در س�وئیس خواهد زد تا به مانند بقیه خارجی های شاغل در 

فوتبال ایران، برگه شکایتش را تحویل کمیته انضباطی فیفا دهد. 
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عقب نشینی ذوب 
مقابل بوژوویچ

خون تازه در رگ های 
نقش جهان

دارکو بوژوویچ، دروازه بان ذوب آهن که در ابتدای فصل و با معرفی تومیسالو 
س��اویچ به ذوب آهن پیوس��ت، در ابتدای فصل عملکرد نامطمئنی از خود به 
نمایش گذاش��ت.  او اما بعد از مصدومیت دوباره مسعود همامی، به جای این 
بازیکن درون دروازه قرار گرف��ت و در دورانی که برای تیم اصفهانی به میدان 
رفت، عملکرد پر فراز و نشیبی از خود به نمایش گذاشت. بوژوویچ اما در بازی 
تیمش مقابل پرسپولیس یک پنالتی را از قرمزپوشان مهار کرد و در بازی روز 
پنجشنبه هم تکرار پنالتی تیم یاسوجی را مهار کرد تا به نوعی ذوبی ها را برای 
فسخ قرارداد با او مردد کند. پیش از این قرار بود که مسئوالن ذوب آهن با دارکو 
بوژوویچ فسخ کنند، اما شاید عملکرد او و مهار این پنالتی باعث شود که ذوبی ها 

حداقل یک نیم فصل دروازه بان صرب تبار خود را نگه دارند.

 مسئوالن شرکت توس��عه و تجهیز اماکن ورزشی کش��ور با پرداخت مبلغ 
قابل توجهی ب��ه پیمانکار ورزش��گاه نقش جهان، بار دیگر کار س��اخت این 
ورزشگاه را از سر گرفتند. از ابتدای هفته گذشته و در شرایطی که مشکالت 
مالی باعث کاهش سرعت ساخت این ورزشگاه شده بود، پیمانکار ورزشگاه 
نقش جهان اعالم کرده بود که برای ادامه کار به بودجه بیش��تری نیاز دارد 
و همین مسأله مسئوالن شرکت توس��عه و تجهیز را بر آن داشت که خود را 
به اصفهان برسانند. گویا این مسئوالن پنجشنبه مبلغی حدود ۲/5 میلیارد 
تومان به حس��اب پیمانکار ورزش��گاه واریز کردند تا کار ساخت ورزشگاه تا 
حدودی سرعت گیرد. البته هنوز تکلیف بحث خرید ورزشگاه نقش جهان از 
سوی فوالد مبارکه و مصوبه هیأت دولت در این زمینه مشخص نشده است.

داوید ویا در لندن
بیشتر شایعه های این هفته لیگ برتر انگلیس حول حضور داوید 
ویا در لندن بودند. از قرار معلوم باش��گاه های آرسنال، چلسی و 
تاتنهام انگلیس به دنبال جذب داوید ویا، مهاجم بارسلونا هستند.

معلوم نیست تیتو با این انتقال موافقت کند یا نه.

تمایل فرگوسن برای جذب رونالدو
سرمربی منچستریونایتد اعالم کرده دوست دارد 
بار دیگر رونالدو را در اولدترافورد ببیند. رونالدو 
هم اعالم کرده دوست دارد آن طور با لیونل مسی 

رفتار می شود با او نیز رفتار شود.

احتمال حضور آرش افشین در لیل
یک منبع رسانه ای اسپانیا از احتمال حضور مهاجم 
تیم فوالد در لیل فرانس��ه خبر داد. آرش افشین به 
مدت یک هفت��ه در تمرینات تی��م اول لیل حضور 
یافت و  با پیراهن لیل یک گل زد و یک پاس گل داد. 
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رییس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به حاشیه هایی که 
هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال را تحت تأثیر قرار داد، گفت: این 
که تیم ها در زمینه مسائل فرهنگی همسو با فدراسیون و سازمان 

لیگ کار نمی کنند، باعث ایجاد این مشکالت می شود.
منوچهر پورحس��ن در گفتگو با مهر، با تأکید بر این که همکاری 
تیم ها با فدراسیون در کاهش تنش های اخیر رقابت های لیگ برتر 
نقش بسزایی دارد، گفت: مشکل اینجاس��ت که بیشتر تیم های 

ش��رکت کننده در لیگ برتر انتقاد پذیر نیس��تند و نمی خواهند 
مش��کالتی که در میزبانی ها توس��ط هوادارانش��ان یا از س��وی 

بازیکنان  شان ایجاد می شود را بپذیرند. 
وی تصریح کرد: در خیلی از مواقع وقتی س��ازمان لیگ یا کمیته 
انضباطی تماشاگران یک تیم یا بازیکنانش را محکوم به بدرفتاری 
می کنند، مسئوالن آن تیم به جای انجام همکاری های الزم، انتقاد 
هم می کنند. همین رفتار دوگانه همیش��ه باع��ث درگیری های 

بعدی می شود.
رییس س��ازمان لیگ فدراس��یون والیبال تأکید کرد: در برخورد 
با بی اخالقی  ها این باشگاه ها هس��تند که ذینفع بوده و به همین 
دلیل، خیلی از واقعیت ه��ا را پنهان می کنند. طب��ق آیین نامه و 
مقررات با خاطیان برخورد کرده و حتی آنها را محروم می کنیم، اما 
در این میان باشگاه ها چه می کنند؟ در ظاهر که هیچ کاری انجام 

نمی دهند جز محکوم کردن تصمیمات گرفته شده. 
وی با بیان این ک��ه انجام کاره��ای فرهنگی از س��وی تیم ها در 
کاهش تنش ها و حاش��یه های لیگ والیبال نق��ش زیادی دارد، 
خاطرنش��ان کرد: آیا تا حاال مس��ئوالن تیمی اق��دام به برگزاری 
نشس��ت با تماش��اگران، لیدرها و در صورت لزوم بازیکنان خود 

کرده اند تا با آنها در مورد مشکالت و حاشیه های تیم شان صحبت 
و تصمیم گیری کنند. اگر چنین کاری انجام شده، صورت جلسه 
آن را بفرستند تا آن را رس��انه ای کرده و این گونه حمایت خود را 
اعالم کنیم. رییس سازمان لیگ فدراسیون والیبال گفت: یکی از 
راهکارهایی که سازمان لیگ برای کنترل  حاشیه در لیگ برتر در 
نظر گرفته، اعمال تشویق و تنبیه در کنار هم برای تیم هاست. بر 
این اساس، همان گونه که با خاطیان برخورد کرده و آنها را محکوم 
می کنیم، برای تیم هایی هم که بس��یاری از ش��ئونات اخالقی و 
انضباطی را رعایت کنند، تش��ویقاتی را در نظ��ر خواهیم گرفت. 
این موضوع را هفته گذش��ته به صورت مکتوب ب��ه تمام تیم ها و 

هیأت های استانی اعالم کردیم.

رفتار دوگانه باعث درگیری ها می شود

تیم ها نه انتقاد پذیرند و نه همسو!



یادداشت

 با سوادی91/78 درصد جمعیت 
10 تا 49 سال استان

معاون س��واد آموزی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: در 
مجموع 557 هزار و 714 نفر معادل 91/78 درصد جمعیت این استان 
در گروه سنی10 تا 49 سال باسواد هستند. امیر حسن پور اظهار داشت: 
بر اساس آخرین سرشماری که در سال گذشته صورت گرفت، در گروه 
سنی10تا 49 سال در مجموع 557 هزار و 714 نفر معادل91/78 درصد 
جمعیت این استان باسواد گزارش شده است. وی تعداد بیسوادان در این 
گروه سنی در این استان را  47 هزار و 129 نفر اعالم کرد و گفت: این تعداد 

جمعیت معادل 7/76 درصد جمعیت بیسواد استان محسوب می شود.
حسن پور با اشاره به جمعیت باسواد و بیسواد این استان در سایر گروه های 
سنی، بیان داشت: در گروه سنی شش سال و باالتر، 658 هزار و 456 نفر 
باسواد و 133 هزار و 982 نفر بیسواد ثبت شده است. معاون سواد آموزی 
آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اش��اره ب��ه برخی از اقدامات 
صورت گرفته در راستای ترویج سواد آموزی در سطح استان، ادامه داد: 
استراتژی و سیاست های اجرایی ما برای تحقق منویات رهبر معظم انقالب 
در واقع شتاب بخش��ی و تسهیل به فعالیت های س��وادآموزی با شرایط 
مختلف است. وی افزود: واگذاری بخشی از فعالیت ها به اشخاص حقیقی و 
حقوقی، جلب مشارکت سازمان ها و نهادهای غیر دولتی و تشکل ها، انعقاد 
تفاهمنامه های مشترک با سازمان ها و نهادها و ترغیب به سوادآموزی از 

جمله این فعالیت ها محسوب می شود.

خروج از کما بعد از دو ماه 
 فرماندار بروجن شهرس��تان بروجن از هوش��یار ش��دن 

دانش آموز سانحه اتوبوس راهیان نور بروجن خبرداد.  
فتاح کرمی گفت: بنا بر اعالم خان��واده مریم باباخانیان 
 از دان��ش آم��وزان مص��دوم حادث��ه واژگون��ی اتوبوس 
دانش آموزان بروجنی، وی پس از دو ماه بی هوشی از کما 

خارج شده و به هوش آمده است.
وی تأکید کرد: مری��م باباخانیان از حادث��ه 28 مهرماه 
گذشته تا روز 27 آذر در بخش آی سی یوی  بیمارستان 

گلستان اهواز بستری و در کما بود.
کرمی از زحمات کادر درمانی بیمارستان گلستان اهواز 
برای این دانش آموز و دیگر مصدومان س��انحه اتوبوس 
دانش آموزان بروجن تقدیر کرد و اف��زود: در این مدت، 
سطح هوش��یاری این دانش آموز، بارها در نوسان بوده،  
ولی در روزهای گذش��ته سطح هوش��یاری او باال رفته و 

سرانجام پس از دو ماه به هوش آمده است.
وی تصریح کرد: مریم باباخانیان تنها مجروح این حادثه 
بوده که به دلیل ش��دت جراحات به کما ف��رو رفته و در 

حالت بیهوشی کامل قرار داشته است. 

فعالیت 53 مدرسه 
در طرح مروج سالمت در بروجن

 سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجن از 
فعالیت 53 آموزش��گاه شهرستان بروجن در طرح مروج 

سالمت خبر داد.
مرضی��ه خلیل زاده افزود: مدرس��ه مروج س��المت، نام 
طرحی اس��ت که س��المت را از طریق مدرسه به جامعه 
منتق��ل م��ی کن��د. وی اف��زود: در اجرای ای��ن طرح، 
 بهداشت روان، بهبود وضعیت بهداشت محیط آموزشی، 
سرویس های بهداش��تی، خدمات بالینی و تغذیه دانش 
آموزان مورد بررس��ی قرار می گیرد. وی، ترویج فرهنگ 
س��المت در مدارس، افزایش مش��ارکت دانش آموزان، 
کارکنان مدرس��ه، اولیاء و مربی��ان در خصوص نهادینه 
ش��دن فرهنگ س��المت ف��ردی و اجتماع��ی و توانمند 
سازی آنان در زمینه مفاهیم ارتقای سالمت نوجوانان و 
 جوانان را از اهداف اجرای این طرح در مدارس برشمرد. 
خلیل زاده در ادامه گفت: این طرح دارای هش��ت محور 
از جمله بهداش��ت محیط و تغذیه س��الم، فعالیت های 
بدنی و خدمات مش��اره ای اس��ت. وی افزود: این طرح 
در س��ال 89 به صورت پایلوت در دو مدرسه در بروجن 
آغاز و هم اکنون 28 درصد مدارس زیرپوشش این طرح 

قرار دارند.

خبر ویژه

مدیر کل ورزش و جوانان استان 
محمود شمسی پور

 براس��اس طرح کارگروه مسکن ستاد ساماندهی امور جوانان استان، 
دانش��جویان غیربومی نیز می توانند از تسهیالت مسکن مهر استان 
 اس��تفاده کنن��د، چرا ک��ه یکی از مش��کالت پی��ش روی جوانان و 
به خصوص زوج های دانشجو در به�ره مندی از مسکن مه�ر، شرط 
پنج س�ال سکونت در محل موردنظر بود که با این طرح، دانشجویان 
غیربومی نیز می توانند از تس��هیالت مس��کن مهر استان برخوردار 

شوند. 
در واق��ع این طرح برای اولین بار در اس��تان توس��ط کارگروه تأمین 
مس��کن جوانان ارایه و پس 
از طی ش��دن مراحل اداری 
در اس��تان اج��را می ش��ود 
 و مطمئن��ا می توان��د باعث 
به��ره من��دی بیش��تر مردم 
اس��تان و به خصوص جوانان 
از خدمات ارزش��مند مسکن 

مهر شود.

 شرط بومی بودن 
از مسکن مهر استان حذف می شود

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
امسال 7 هزار فرصت شغلی برای نیازمندان استان ایجاد می شود
ابوالقاسم رستگار  مدیرکل کمیته امداد چهارمحال وبختیاری گفت: امسال 7 هزار فرصت شغلی 
برای نیازمندان استان ایجاد می شودکه  برای ایجاد  آن، بیش از 54 میلیارد ریال از اعتبارات منابع 

بانکی و صندوق کمیته امداد در اختیار مددجویان و اقشار کم درآمد قرار می گیرد. 
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قلعه تاریخی هوره، قلعه تاریخی گرمدره، کتیبه های تاریخی  
 منطقه پیرغار فارس��ان و... از نمونه آثار تاریخی هس��تند که  
 هم اکنون در استان چهارمحال و بختیاری در حال تخریبند.

کتیبه های پیرغار یکی از جاذبه های دیدنی استان چهارمحال 
و بختیاری در کانون گردشگری پیرغار است.

این کتیبه ها متعلق به دوره مش��روطیت ب��وده و بر روی یک 
تخته سنگ در کوهپایه ای از رش��ته کوه زاگرس در تفرجگاه 

پیرغار ساخته شده است. 
این سنگ نوشته ها در روستای ده چشمه از توابع شهرستان 
فارسان واقع ش��ده و به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری 

این استان مطرح است.
این س��نگ نوش��ته ها هم اکنون به علت عدم مناسب سازی 
حفاظت مورد تخریب قرار گرفته ان��د. اطراف این کتیبه های 
تاریخی یک دیوار نرده ای فلزی کش��یده ش��ده و دارای یک 

درب ورودی است  که در باالی کتیبه برای جلوگیری از بارش 
 باران وبرف یک شیروانی قرار داده شده است. با ورود به منطقه 
 پیر غار، اولین چیزی که مشاهده می شود باز بودن درب اتاق  

نرده ای )فلزی( حفاظت کننده کتیبه هاست.
هم اکن��ون فصل س��رما در اس��تان چهارمح��ال و بختیاری 
و شهرس��تان فارس��ان آغاز ش��ده و ورود مس��افر به مناطق 

گردشگری از جمله پیرغار بسیار کاهش یافته است.

نفوذ آب به کتیبه ها
نفوذ آب و خیس ب��ودن این کتیبه ها از موارد دیگری اس��ت 
که هم اکنون در آنها به چش��م می خورد و این در حالی است 
که ورود آب به ترک سنگ ها و یخ زدگی آن می تواند موجب 

شکستگی کتیبه ها واز بین رفتن آنها شود.
نکته نگران کننده در ای��ن ارتباط، عدم هرگونه دلس��وزی و 

حفاظت جدی از سوی مس��ئولین ذیربط است که بعد از این 
همه س��ال زمان و ادعای ف��راوان در خص��وص حفظ میراث 

فرهنگی وضعیت این بنا چنین است. 

باز بودن درب ورودی،  ورود گردشگران و تماس با 
کتیبه ها

ضرورت دارد حفاظت س��ازی مناس��بی برای حفاظت از این 
کتیبه ها توسط  مسئوالن مربوطه انجام شود.

معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری اس��تان چهار محال و بختیاری در این خصوص 
 در گفتگو با خبرنگار مهر با اش��اره به این ک��ه کلید دره های

کتیبه ها در دست ش��ورا و دهیاری روس��تای ده چشمه قرار 
دارد، اظهار داش��ت: نگه��داری و حفاظت از منطق��ه پیر غار 
 ش��هر فارس��ان به ش��ورا و دهیاری ده چشمه س��پرده شده 

است.
 شاهین ایل بیگی پور با بیان این که در سال 89 آسیب شناسی 
کتیبه های پیر غار فارسان با اعتباری بالغ بر 15 میلیون تومان 
صورت گرفته، بیان داشت: موضوع آسیب شناسی این منطقه، 
نقشه برداری، بحث بارش های باران و برف بر روی کتیبه ها و 
عوامل انسانی بوده است. وی با بیان این که باران و برف از روی 
شیروانی و از روی شکاف ها بر روی کتبیه ها صورت می گیرد، 
بیان داشت: نشت آب بر روی کتیبه ها صورت نمی گیرد بلکه 

از روی باالی کتیبه ها رو به پایین است.
ایل بیگی پور اذعان داش��ت: نظارت ب��ر جلوگیری از تخریب 
کتیبه ها و آثار تاریخی بر عهده ی��گان حفاظت این اداره کل 

است.

ضرورت استقرار یک نگهبان در منطقه
فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری چهار محال و بختیاری با اشاره به این که در هفته، 
دو بار نظ��ارت در این محوطه صورت می گیرد، بیان داش��ت: 
نظارت یگان حفاظت، بر روی تخریب، دستکاری نوشته های 

کتیبه های موجود در این مکان و... است.
اکبر کاویان��ی با بیان این ک��ه از لحاظ قانون��ی کلید محوطه 
نگهداری کتیبه ها نباید به شورا و دهیاری واگذار شود، عنوان 
کرد: در صورت واگذاری، باید ی��ک نگهبان به صورت ثابت در 

این مکان مستقر باشد و از کتیبه ها نگهداری کند.
 وی بیان داش��ت: واحدهای گش��ت در شهرس��تان شهرکرد 
 به صورت مس��تمر ب��ر روی آثار تاریخ��ی، تپه ه��ای ثبتی و 

غیر ثبتی نظارت دارند.

با وجود  ادعای مسئولین در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی 

کتیبه های تاریخی دوران مشروطیت در حال نابودی 

کتیبه های تاریخی دوره مش�روطیت پیرغار فارس�ان در چهارمح�ال و بختیاری هم اکنون  گروه 
 ب�ه عل�ت نش�ت آب، رطوب�ت و ع�دم حفاظ�ت مناس�ب در ی�ک قدم�ی ناب�ودی ق�رار شهرستان

گرفته اند.
اس�تان چهارمحال و بختیاری در جنوب غربی کشور و در محدوده رش�ته کوه های زاگرس قرار گرفته است. این 
استان یکی از استان های کوچک کشور به شمار می آید و دارای مناطق گردشگری طبیعی و تاریخی بسیار زیادی 
است. قلعه های تاریخی، پل های تاریخی، کتیبه های تاریخی و... از نمونه آثار تاریخی این استان بوده که بسیاری 

از آنها در اثر بی توجهی ها در حال تخریب هستند.
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ابالغ رای
6441 کالسه پرونده: 91-421 ش��ماره دادنامه: 933- 91/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
27 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( 
به نش��انی اصفهان خ حکیم نظامی جنب کوچه 33 خوانده: حیدر طاهری مجهول المکان 
خواس��ته: مطالبه مبلغ نوزده میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 763417 
بانک ملی گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به 
 صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: درخصوص دادخواست صندوق قرض الحسنه
حضرت محمد )ص( به طرفیت حیدر طاهری به خواسته مطالبه مبلغ نوزده میلیون ریال 
وجه یک فقره چک به شماره 763417 عهده بانک ملی شعبه نوردران به انضمام خسارات 
دادرسی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ 91/7/19 وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و 
در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات 
ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه و ضمانت چک مورد ادعا توسط خوانده به خواهان را 
حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون 
آئین دادرسی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و پرداخت سیصد و 
س��ی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ 
91/5/9 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق خواهان 
صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه خواهد بود. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6442 کالس��ه پرونده: 90-164 ش��ماره دادنامه: 934- 91/9/22 مرجع رسیدگی: شعبه 
27 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: صندوق قرض الحسنه حضرت محمد )ص( به 
نش��انی اصفهان خ حکیم نظامی جنب کوچه 33 خوانده: کیومرث گلستان مجهول المکان 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا: دعوی صندوق قرض 
الحس��نه حضرت محمد )ص( ب��ه مدیریت احمد صابریان به طرفیت کیومرث گلس��تان 
بخواسته مطالبه مبلغ بیست و یک میلیون و دویست هزار ریال وجه چک شماره 227595 
عهده بانک س��په به انضمام مطلق خسارات قانونی- باتوجه به بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به 
ابالغ 91/7/19 در جلس��ه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه 
ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 
522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ بیست و یک 
میلیون و دویست هزار ریال بابت اصل خواسته و سیصد و سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ 91/1/30 تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6443 ش��ماره: 872/88 بموجب رای ش��ماره 70 تاریخ 89/1/30 حوزه 27 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهم 1- قمر اسدی حسنوند 
2- بهزاد عسگری کارانی 3- شعله خداوندی همگی مجهول المکان محکومند به پرداخت 
تضامنی مبلغ یازده میلیون و دویس��ت و بیس��ت هزار ریال بابت قسمتی از چک شماره 
103294 عهده بانک استان اصفهان شعبه خ حسین آباد و پرداخت مبلغ سی هزار ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 88/3/20 لغایت تاریخ 
وصول طبق نرخ شاخص تورم در حق محکوم له صندوق قرض الحسنه حضرت محمد 
به نش��انی خ حکیم نظامی- جنب ک33. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه 
محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع 
و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اج��راء، محکومیت های مالی به اجراء 

احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6444 درخصوص پرونده کالسه 1248/91 خواهان سید امیر امدادی دادخواستی مبنی 
بر انتقال سند اتومبیل 206 مقوم به 3/100/000 ریال و هزینه دادرسی و خسارت وارده 
به طرفیت بابک پیراس��ته- احمد س��عادتی تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای مورخ 
91/11/11 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است. باتوجه 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. دفتر شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6445 درخصوص پرونده کالس��ه 1729/91 خواهان سجاد آذری دادخواستی مبنی بر 
الزام به طرفیت امراله کاکابینائی تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 91/11/18 س��اعت 8/30 صب��ح تعیین گردیده، باتوجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- جنب 
س��اختمان صبا-پالک 57- کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
6 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

دفتر شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6446 ش��ماره: 1965/90ش33 بموجب رای ش��ماره 971 تاریخ 91/6/13 ش��عبه 33 

شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسن کریمی 
مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند خودروی 
س��واری ماکسیما به ش��ماره انتظامی 728ط62 ایران13 بنام خواهان و پرداخت سی و 
چه��ار ه��زار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له محمدرضا ُمزکا به نش��انی 
اصفهان بلوار کش��اورز گلزار دوم چهارراه دوم پالک14. ماده 34 قانون شوراهای حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید 
ب��ا تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء، محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6448 کالسه پرونده: 229/91حل4 بموجب دادنامه شماره 299 مورخ 91/7/10 صادره 
از ش��ورای حل اختالف چهارم خمینی ش��هر که به مرحله قطعیت رس��یده محکوم علیه 
مه��دی لطافت فرزند نوراله مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت اصل خواس��ته به 
مبلغ س��یزده میلیون ریال و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه از تاریخ سررس��ید چک شماره 927972 مورخ 91/4/25 لغایت زمان اجرای حکم 
در حق محکوم له قربانعلی اندام پور فرزند حسینعلی به نشانی خمینی شهر خ امیرکبیر 
نبش کوچه 64 کدپس��تی 8437154451. رای صادره غیابی است. محکوم علیه بموجب 
ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی 
رأس��ًا نس��بت به اجرای مفاد حکم اق��دام نماید، در غیر اینصورت حک��م جهت اجراء به 
اجرای احکام دادگس��تری خمینی شهر ارسال خواهد شد. شعبه 4 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6449 ش��ماره ابالغیه: 9110100352003419 ش��ماره پرونده: 9109980352001505 
شماره بایگانی ش��عبه: 911564 خواهان نفیس��ه فرزین دادخواستی به طرفیت خوانده 
حس��ین عس��کری به خواس��ته گواهی عدم امکان س��ازش تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه بیس��تم دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 249 ارجاع و به کالس��ه پرونده 
9109980352001505 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 91/12/13 و س��اعت 11/30 

تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. دفتر شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6450 شماره درخواست: 9110460350200100 شماره پرونده: 9109980350200902 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910919 خواهان احترام نصیری خوزان��ی فرزند عبدالرحمن 
دادخواس��تی به طرفیت حجت غریبی فرزند ابراهیم به خواس��ته مطالب��ه تقدیم دادگاه 
ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی ب��ه ش��عبه دوم دادگاه عمومی 
حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 

دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالس��ه پرونده 
910919ح2 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 91/12/5 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6451 ش��ماره ابالغیه: 9110100350305710 ش��ماره پرونده: 9109980350300854 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910854 خواهان فرهاد اسکندری دادخواستی به طرفیت خوانده 
محس��ن انتظار به خواسته الزام به پرداخت غرامت دستمزد و الزام به ایفای تعهد )مالی( 
و تامین خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به 
شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع 
و به کالس��ه پرونده 9109980350300854 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 91/11/16 
و ساعت 9 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6452 ش��ماره ابالغیه: 9110100351505096 ش��ماره پرونده: 9109980351500513 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910522 خواهان بان��ک ملت- علی دیواندری دادخواس��تی به 
طرفی��ت خواندگان 1- امیررضا مومنی و 2- ش��کوفه مومن��ی و 3- محمد فضائلی به 
خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان که جهت رسیدگی به 
ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 345 
ارجاع و به کالس��ه پرون��ده 9109980351500513 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 
91/11/25 و س��اعت 8/30 صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6453 ش��ماره ابالغیه: 9110100351803434 ش��ماره پرونده: 9109980351801485 
شماره بایگانی شعبه: 911531 خواهان سعیده جهان بین دادخواستی به طرفیت خوانده 
محم��ود جهان بین ب��ه خواس��ته اذن در ازدواج تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان که جهت رس��یدگی به شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی)خانواده( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 220 ارجاع و به کالسه پرونده 9109980351801485 ثبت 
گردیده و وقت رسیدگی آن 91/12/1 و ساعت 12/30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و به درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. نوری- منشی شعبه هجدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6454 خواهان احسان شمس خوزانی دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ 48/400/000 
ریال به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر در تادیه به طرفیت خوانده محمد جوالنی فرزند 
حس��ن به شورای حل اختالف حوزه 12 تس��لیم نموده که پس از ارجاع به این شورا به 
کالسه 361/91حل8 ثبت گردیده است علیهذا چون خوانده دارای نشانی معین نمی باشد 
به تقاضای خواهان و دس��تور ش��ورا برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یکبار در روزنامه های رس��می و کثیراالنتش��ار و محلی آگهی می ش��ود و به خوانده 
اخط��ار می گردد که با نش��ر آگهی ظ��رف مدت یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی 

ش��هر خیابان ش بهشتی مجتمع شوراهای حل اختالف خمینی شهر مراجعه و نسبت به 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم اقدام نماید و در جلسه دادرسی تعیین شده 
حضور یابد بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، ش��ورا به خواسته رسیدگی نموده و 
تصمیم شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د، فقط 
 یک نوبت درج خواهد ش��د. ضمنا تاریخ رسیدگی چهارشنبه 91/11/11 ساعت 4 عصر 

می باشد. شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6455 آقای عبدالرضا مختاری دارای  شناس��نامه شماره 2905 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 718/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان ابوالقاس��م مختاری بشناسنامه 2831 در تاریخ 1391/7/7 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- 
صدیقه ماندگاری اندانی فرزند حاجی بابا ش ش 46 )همسر دائمی متوفی( 2- عبدالرضا 
مخت��اری فرزند ابوالقاس��م ش ش 2905 )فرزند( 3- عباس مختاری فرزند ابوالقاس��م 
ش ش 2801 )فرزند( 4- اس��ماعیل مختاری فرزند ابوالقاس��م ش ش 113-015446-7 
)فرزن��د( 5- ابراهیم مختاری فرزند ابوالقاس��م ش ش 6127 )فرزند( 6- زهرا مختاری 
فرزند ابوالقاسم ش ش 1463 )فرزند( 7- شهناز مختاری فرزند ابوالقاسم ش ش 1683 
)فرزن��د( 8- طاهره مختاری فرزند ابوالقاس��م ش ش 52 )فرزند( والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6456 آقای علی اصغر عمادی اندانی دارای شناس��نامه ش��ماره 69 به شرح دادخواست 
به کالسه 732/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان حلیمه کمالی اندانی بشناس��نامه 120 در تاریخ 1391/8/18 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- علی اصغر عمادی اندانی فرزند حس��ن ش ش 69 )فرزند( 2- محس��ن عمادی اندانی 
فرزند حسن ش ش 48 )فرزند( 3- فخری عمادی اندانی فرزند حسن ش ش 41 )فرزند( 
4- رضوان عمادی اندانی فرزند حسن ش ش 66 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین 
آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6457 درخص��وص پرونده کالس��ه 1643/91 خواه��ان آقای میالد ترک��زاد با وکالت 
آق��ای ش��یرزاده دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه یک فق��ره چک ب��ه طرفیت آقای 
س��عید بختیاری زمانی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 
91/11/15 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجه��ول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نمایی��د. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 

حل اختالف اصفهان 

فقدان سند مالكیت
6458 نظر به اینکه آقاي منصور رجائي منش فرزند حاج بابا باارائه دو برگ استش��هاد 
محلي که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهي شده و با ارائه سندمالکیت مدعي مخدوش 
ش��دن سند مالکیت یک دانگ از ششدانگ  پالک 76/300 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا 
ش��ده اس��ت که س��ند مذکور ذیل ثبت 35716 در صفحه 439 دفت��ر 246 بنام وي ثبت 
گردیده اس��ت اینک بر ثر آب ریختگي مخدوش گردیده اینک نامبرده درخواست صدور 
س��ند مالکیت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به مخدوش شدن سندمالکیت فوق 
الذکر و درخواس��ت صدور المثن��ي از طرف منصور رجائي من��ش اعتراضي دارد مي 
بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي اعتراض خودرابه ثبت محل ارائه 
نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��د س��ند مالکیت  طب��ق مقررات صادر وبه 
متقاضي تس��لیم خواهد شد.در صورت اعتراض صورت مجلس مبني بر اعتراض در دو 
نس��خه تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي تسلیم خواهدش��د. میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا 
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد.

 کجای منزل خود را 
بیشتر دوست دارید؟

آیا م��ی دانید مکان مورد عالقه ش��ما در منزلتان بازگ��و کننده نوع 
شخصیت شماست؟!

کجای منزلتان را بیش��تر از جاهای دیگر آن دوس��ت دارید و در آن 
احس��اس امنیت و آرامش می کنید؟ اتاق خواب،اتاق نشیمن، اتاق 
ناهار خوری، حمام، بالکن یا حیاط، آش��پزخانه،کتابخانه،هیچ یک 

از موارد.

اتاق خواب
 شما خالق و شاد و پر هیجان هس��تید و با نحوه گفتارتان می توانید

توجه افراد بس��یاری را به خود جلب کنید و این ممکن است  باعث 
شود بعضی افراد به شما حسادت کنند.

اتاق نشیمن
شما فردی اجتماعی، خونگرم و معاشرتی هستید که از صحبت کردن 
با مردم لذت می برید. در هر فرصت��ی تالش می کنید که به دیگران 
کمک کنید، هیچ وقت از مس��ئولیت ش��انه خالی نم��ی کنید و در 
حقیقت از به عهده گرفتن وظیفه رهبری و انجام کارها لذت می برید.

اتاق ناهار خوری
ش��ما فردی محتاط و محافظه کار هس��تید و در مواقع اضطراری به 
وحش��ت نمی افتید. در ضمن فردی بانش��اط، س��رزنده و برون گرا 
هس��تید و مایلید که افکار و عقایدتان را با دیگران در میان بگذارید، 
با این وجود شما زمانی را نیز نیاز دارید که صرف ساماندهی افکار و 

عقایدتان کنید.

حمام
ش��ما خیلی به خودتان توجه دارید و همواره نگران س��المتی خود 
هستید. وقتی از ش��یوع بیماری های جدید آگاهی می یابید، برای 
 مقابله با اولین عالئم بیماری ش��یوع یافته، شروع به مراقبت از خود 
می کنی��د که این ام��ر ممکن اس��ت بعضی مواقع س��بب دلخوری 
 دوس��تانتان ش��ود . با این وجود هم��واره به جه��ان از دریچه ای نو

 می نگرید که این باعث محبوبیت شما نزد عموم می شود.

بالکن یا حیاط
ش��ما آزادی را دوس��ت دارید و از این که کنترل و محدود ش��وید، 
متنفرید. مایلید که ورای همه قوانین گام بردارید و به قدرت تخیلتان 
اتکا کرده و زندگیتان را در راستای آن هدایت کنید. وقتی احساس 
می کنید که به نیرویی مضاعف نیاز دارید، عازم ساحل دریا یا جنگل 

می شوید.

آشپزخانه
بردباری و فداکاری از خصوصیات شماس��ت و از توج��ه به دیگران 
همواره خورس��ند و خوش��حال می شوید. وقتی که ش��اد و شنگول 
و س��رزنده هس��تید، دیگران از بودن در کنار ش��ما احساس راحتی 
و آرامش می کنند و زمانی که آنها با مش��کالتی مواجه می ش��وند،  

همواره خواهان مشورت با شما  هستند.

کتابخانه
شما زندگی را خیلی جدی و س��خت می گیرید و دوست دارید که همه 
چیز مرتب و منظم و در جای خود قرار گیرد. متین، باوقار و مغرور بودن از 
خصوصیات شماست. شما دوست ندارید که توسط دیگران مسخره شوید 
و شنونده خوبی نیز هستید، حتی وقتی با عقاید و نظرات دیگران مخالفید.

هیچ یک از موارد
 شما به اشخاص اطرافتان عالقه مندید و به اش��یاء و اموال، خیلی توجه 
نمی کنید. فردی دلس��وز، مهربان و کمک کننده به دیگران هس��تید و 
به خانواده خود نیز بس��یار توجه دارید و در عوض آنها نیز ش��ما را بسیار 

دوست دارند.

اگر یکی از آن انسان های شجاع هستید، با کار کردن 
بر روی نقاط ضعف خود، درونتان را تغییر دهید.

   یک فهرست از اسامی کسانی که بسیار دوستشان 
دارید تهیه کنید و نام خودتان را باالی آن قرار دهید.

   عالقه مندانه از دیگران تقاضای کمک کنید.
   با خوردن یک عدد ش��یرینی م��ورد عالقه تان به 
خود انرژی بدهید. به گردش بروی��د و برای خودتان 

یک عدد موز بخرید.
   بگذارید چشمانتان از تماشای تصویر ماه بر سطح 

آرام و زیبای آب لذت ببرد.
   ساعت خود را روی لحظه سحرگاه تنظیم کنید و 
برای تماشای تصویر طلوع خورشید از خواب برخیزید.

   در فصل پاییز بر یک دریاچه با یک قایق تفریحی 
 پارو بزنید و از تماش��ای منظره رنگ به رنگ ش��دن 

برگ ها لذت ببرید.
   دنی��ای خ��ود را ب��ا کاش��تن گل ه��ا، درختان،  

سبزیجات و کندن علف های هرز شادتر کنید.
   یک میهمانی ترتیب بدهید که یاد آن سال ها در 

ذهن شما باقی بماند.
    خودتان را برای انجام درست کارها تحسین کنید.

    تمام معجزه هایی که در زندگیتان رخ داده است 
را بش��مارید. بدانید که حتی معجزه های بیشتری در 

راه است.
   آهنگ حزن انگیزتان را زیر دوش آب زمزمه کنید 

و کلیه افکار منفی را از ذهن خود دور سازید.
   تصمیم بگیرید و عمل کنید ت��ا دوباره در جریان 

زندگی قرار بگیرید.
   یاد بگیرید که از با خود بودن لذت ببرید، به طوری 

که دیگر هیچ گاه احساس تنهایی نکنید.
   قدیمی ها درست می گفتند. الزم است که یک روز 

از تجربیات آنها استفاده کنید.
   به نزدی��ک ترین مکان مقدس بروید و ش��معی را 

روشن کنید، آن گاه برای خودتان دعا کنید.
   افکار مثبت و دوست داش��تنی تان را به مخالفان 

خود نیز منتقل کنید.
   اگر از مخالفان سرسخت خود هستید، افکار مثبت 
را در ذهنت��ان پ��رورش دهید. در ابتدا ممکن اس��ت 
احساس مسخره ای به شما دست دهد، اما فقط پس از 
گذشت چند روز، تفاوت بسیاری را درک خواهید کرد.

   خودتان را دس��ت کم نگیرید.تم��ام خصوصیات 
خوبتان را به خود متذکر شوید.

   اگر یکی از آن انس��ان های ش��جاع هستید، با کار 
کردن ب��ر روی نقاط ضع��ف خود، درونت��ان را تغییر 

دهید.
   توجه خود را بر روی نکات مثبت زندگیتان معطوف 

سازید، نه بر روی نکات منفی !

 نکته های
-122+ قشنگ زندگی!
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

در ادامه خانه تکانی اپل در پی ناکامی اپلیکیشن نقشه جدیدش، ریچارد ولیامسون مدیر 
بخش نقشه این شرکت اخراج شد.

به گزارش بلومبرگ، ادی کیو یکی از مدیران ارش��د محصوالت نرم افزاری اپل که در پی 
استعفای اسکات فراستال مسئولیت مدیریت iOS را به دست گرفته، ویلیامسون را اخراج 
کرده است.گفتنی  است ش��رکت اپل با عرضه سیستم عامل iOS6  در ماه سپتامبر، نقشه 
گوگل را از سیستم عامل خود حذف کرد و در عوض اپلیکیشن نقشه اپل را جایگزین نقشه 

گوگل کرد. نقشه گوگل از سال 2007 نقشه اصلی سیستم عامل iOS بود.
با عرضه نقشه اپل، کاربران شروع به گزارش باگ های متعدد آن کردند. مشکل اصلی این 
اپلیکیشن دقت پایین یافتن مکان ها، کم بودن نقاط اصلی و مشکل تصاویر سه بعدی آن 
است. پیش تر اخباری غیررسمی درمورد عرضه یک نقشه جدید برای iOS توسط شرکت 

گوگل منتشر شد.
وال اس��تریت ژورنال به نقل از منابع مطلع می گوید نقشه گوگل در انتظار تأیید برای قرار 

گرفتن در فروشگاه اپلیکیشن اپل است.

پس از آن که چندی پیش خبر تغییر مس��یر یک بزرگراه در چین ب��ه دلیل امتناع مالک 
آن از فروش ساختمان به سازندگان بزرگراه منتشر ش��د، به تازگی یک پروژه ساختمانی 
 در زمین قبرس��تان به دلی��ل عدم اج��ازه یکی از خان��وادگان صاحب قبر دچار مش��کل

 شده است.
 این قبر که مربوط به سال 2004 است در میان یک آس��مان خراش در حال ساخت قرار 
دارد و خانواده فرد صاحب قبر تا به حال به این شرکت ساختمانی اجازه تخریب قبر متوفی 

خود را نداده اند. 
  با این وجود  این ش��رکت س��اختمانی با رها کردن قب��ر مورد نظر، اقدام ب��ه گودبرداری 

اطراف کرده و در حال ساخت آسمان خراش است.
 ای��ن قب��ر ک��ه بع��د از گودب��رداری، ارتفاع��ی نزدی��ک ب��ه 10 مت��ر پی��دا ک��رده 
اس��ت، ای��ن روزه��ا کار س��اختمان س��ازی را در ای��ن منطق��ه مخت��ل ک��رده 
 و همچنی��ن باع��ث ش��ده اس��ت ت��ا اف��راد زی��ادی ب��رای دی��دن ای��ن صحن��ه 

جالب به این منطقه سفر کنند. 

ش��رکت ایرباس از تحوی��ل گران ترین هواپیمای ش��خصی 
جهان به قیم��ت نزدیک به 500 میلی��ون دالر در ماه آینده 

میالدی خبر داد.
به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، شرکت ایرباس 
از تحویل گران ترین هواپیمای ش��خصی جه��ان به قیمت 
نزدیک به 500 میلیون دالر در م��اه آینده میالدی خبر داد. 
»ولید بن طالل« ش��اهزاده س��عودی و مدیرعامل ش��رکت 

»المملکه«،  خریدار این هواپیماست.
 این شرکت در بخش های مختلف سرمایه گذاری می کند. 
وی برادرزاده ملک عبداهلل پادش��اه عربستان سعودی است.

او که در سال 2012 با داشتن 25 و نیم میلیارد دالر ثروت، 
ثروتمندترین فرد در کش��ورهای عربی است، ژانویه 2013 
هواپیمای ش��خصی خود را با عنوان »قصر پرنده« از ایرباس 

تحویل می گیرد.
»حبیب فقیه« رییس شرکت ایرباس خاورمیانه اعالم کرد: 
 A380 هواپیمای شخصی ولید بن طالل، از نوع سوپر جمبو
اس��ت. این هواپیما، گران ترین هواپیمای شخصی جهان و 

نخستین هواپیما از نوع A380 اس��ت که به یک هواپیمای 
شخصی تبدیل می شود. این هواپیمای شخصی با گنجایش 

600 نفر دارای امکانات زیر است:
اتاق کنفرانس، س��الن مراس��م، 5س��وئیت لوکس، 20 اتاق 
لوکس، نمازخانه که کف آن با اس��تفاده از سامانه خودکار به 
س��مت قبله، تغییر جهت می دهد،آسانسور میان سه طبقه 
هواپیما، پارکینگ برای خودرو رولزروی��س، حمام بزرگ و 
مجهز به نمایشگر در کف سالن که منظره زمین از آسمان را 
نمایش می دهد، سالن غذاخوری از جنس سنگ مرمر، سالن 
پذیرایی با گنجایش 25 نفر، سالن سینما با صندلی های چرم 

طبیعی و سالن ورزشی. 
این هواپیما براس��اس تقاض��ا و نیازمندی های اعالم ش��ده 

ساخته شده است.

در هفته گذش��ته تکنولوژی های متفاوتی معرفی شد که از بین 
آنها می توان به هاردهای اکس��ترنال با فض��ای ابری و خودروی 

خورشیدی که با قدرت پدال، شارژ می شود اشاره کرد.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که در 

اینجا تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

هاردهای ابری
فضای ذخیره س��ازی اب��ری اطالعات به 
فضایی گفته می شود که اطالعات بر روی 
یک فضای مجازی روی نت ذخیره سازی 
می شوند و شما در مکان هایی که اینترنت 
وجود دارد می توانید به آن دسترسی پیدا 

کنید. 
در هفته گذشته یک دس��تگاه جدید وارد بازار شد که نقش یک 
هارد اکسترنال را دارد که در فضای ابری کار می کند. این دستگاه 
»ترنس��پورتر« نام دارد و با قدرت زیادی، از اطالعات محافظت 

می کند.

خودروی پدالی و خورشیدی
 در حالی که خودروه��ای  برقی در حال 
آماده شدن برای تولیدهای انبوه هستند، 
خودروی جدیدی با نام »ELF« ساخته 
شده است که با سیستم پدال و سلول های 
خورش��یدی کار می کند. ای��ن خودرو با 
استفاده از قدرت انسان و خورشید، موتور الکتریکی خود را شارژ 

می کند و شما را به مقصد می رساند.

لنزهای هوشمند آینده
 لنزهای چشمی از جمله محصوالتی است 
 که عینکی ه��ا از آن اس��تفاده می کنند. 
به تازگی محققان بلژیکی به لنز جدیدی 
دس��ت پیدا کرده اند که اجازه می دهد تا 
بتوانید پیامک ها و ایمیل هایتان را بر روی 
چشمتان چک کنید. این لنزها همچنین 
هیچ محدودیت استفاده ای ندارند و با آنها به هر جایی از استخر 

گرفته تا کوه می توانید بروید.

روباتی با تمام عضالت بدن
 ژاپن، کش��ور روبات هاس��ت و به تازگی 
روباتی جدید ساخته که در آن بسیاری از 
عض��الت و اس��تخوان های بدن انس��ان 
بازسازی شده است. این روبات »کنشیرو« 
نام دارد که قد یک بچه 12 س��اله بوده و 

وزن آن نیز تنها 46 کیلوگرم است.

گوگل مپ جدید
در هفته گذش��ته گوگل آخرین نسخه از 
سری برنامه های نقشه خود را برای دانلود 
در فروشگاه های اینترنتی قرار داد. این در 
حالی است که نقش��ه اپل یکی از بدترین 
نقشه هایی بود که در سال گذشته بر روی 

تلفن های همراه قرار گرفت و شکایات بسیاری از آن شد.

دردسریک قبربرای پروژه عمرانیمدیر اپلیکیشن نقشه اپل اخراج شد

گران ترین هواپیمای شخصی دنیا 

از خودروهای پدالی آینده تا... 

  روشی جالب برای عکاسی 
در حیات وحش
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 تغییر بینی انسان ها
 هنگام دروغگویی!

دانش��مندان ثابت کرده اند ک��ه هن��گام دروغگویی، 
بینی انسان واکنش های فیزیولوژیکی نشان می دهد.

 محققان دانشگاه گرانادای اسپانیا از شیوه ترموگرافیک 
)گرما سنجی( برای مطالعه تغییر حرارت نقاط متفاوت 
بدن هن��گام فعالیت ه��ای مختلف اس��تفاده کردند.

به گ��زارش تورنت��و اس��تار، در روش ترموگرافیک از 
دس��تگاه های ویژه ای ب��رای عکس��برداری از حرارت 
متصاعد شده از هر سوژه مورد مطالعه استفاده می شود. 
هن��گام دروغ گفتن کدام قس��مت بدن انس��ان گرم 
می ش��ود؟ ظاهرا افس��انه پینوکیو چندان از واقعیت 

دور نیست.
براس��اس تحقیق دانش��گاه گرانادا، هنگامی که دروغ 
می گوییم، بینی ما اندکی گرم تر می ش��ود. همچنین 
عض��الت اوربیتال در گوش��ه داخلی چش��م. احتماال 
این پدیده ناش��ی از س��رعت جریان خون است، اما به 
فعالیت اینسوالر مغز نیز ارتباط دارد. اینسوالر جزئی 
از سیستم تشویقی مغز بوده  که فقط هنگام احساسات 
واقعی واکنش نشان می دهد، در عین حال، در ردیابی و 
تنظیم حرارت بدن نیز نقش دارد. در واقع، نوعی نشانگر 
وضعیت بدن است که سوژه را از احساسات واقعی اش 
آگاه می س��ازد. حتی اگ��ر تصور کنید که دروغ ش��ما 
پذیرفته شده است، اما کورتکس ایسوالر مغز همواره 
واقعیت را می داند و می تواند حتی نشانه هایی ظاهری 
را با تغییر حرارت برخی از نقاط صورت از جمله بینی 

بروز دهد.
با این که نتیج��ه این تحقی��ق قابل توجه اس��ت، اما 
کمتر احتمال دارد که بتوانیم برای تش��خیص دروغ یا 

حقیقت گویی شخصی، بینی او  را لمس کنیم.

 غول آنتی ویروس
 بستری شد

جان دیوید مک آفی )John David McAfee( بنیانگذار شرکت 
مک آفی غول آنت��ی ویروس های جهان به عل��ت »حمله قلبی« در 

بیمارستانی در گواتماال سیتی پایتخت گواتماال بستری شد.
وزیر امور خارجه گواتماال پنج ش��نبه اعالم کرد که دولت متبوعش 

جان مک آفی  را به کشور بلیز مسترد خواهد کرد.
مالک شرکت مک آفی به اتهام مشارکت در قتل همسایه اش در کشور 
بلیز تحت تعقیب اس��ت. مک آفی سه ش��نبه برای اخذ پناهندگی 
سیاسی به صورت غیر قانونی وارد گواتماال شد و یک روز بعد، پلیس 

این کشور وی را بازداشت کرد.
به گزارش یورونیوز وکیل جان مک آفی، از روند رسیدگی به پرونده 
موکل��ش ناراضی اس��ت و انفعال دول��ت آمریکا را غی��ر قابل قبول 
می داند. خنده دار است. مقام های آمریکایی همیشه مراقب حقوق 
شهروندانشان و ش��رایط آنها هس��تند. در این پرونده، فکر می کنم، 
توافقی از قب��ل صورت گرفته اس��ت. دولت بلیز از س��فارت آمریکا 

خواسته تا اقدامی برای حمایت از حقوق این شهروند انجام ندهد.
جان مک آفی، اتهام دولت بلیز را رد کرده و آن را پرونده سازی علیه 
خود به دلیل مقاوم��ت در پرداخت پول به حزب حاکم این کش��ور 

کوچک آمریکای مرکزی می داند.

خوب،بد،زشت
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