
فراموشی مشکالت در سایه انتخابات

 کنترل از راه دور
  با قابلیت
 درک زبان بدن

جذب حداقلی و  ارسال حداکثری مسافر

رقابت های زود هنگام انتخاباتی آغاز شد

مشکل گازرسانی در 
زمستان نداریم 3

اندرحکایت تئاتر 
اصفهان 54

3

حبابی در بورس 
8نمی بینم 

 عده ای در پرونده فساد 
خود را به نفهمی زده اند

بی مهر ها به مسکن مهر 

رانت، مسکن مهر بهارستان را تهدید می کند

رییس قوه قضائیه با بیان این که در پرونده فساد بزرگ بانکی 
جرم ها و تخلفات زیادی کشف شد، گفت: عده ای می گویند ما 
نفهمیدیم چه شد، در حالی که خودشان را به نفهمی زده اند، 

مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.

بازار مدعیان داغ بود!

زمان نقل و انتقاالت نیم فصل دوازدهمین وره لیگ 
برتر فوتبال ایران به پایان سید تا تیم های حاضر در 
لیگ از پنجش��نبه همین هفته وارد رقابتی سخت و 
نفسگیر برای کس��ب قهرمانی در لیگ و یا جدایی از 
جمع تیم های سقوط کننده به لیگ دسته یک شوند. 
از بین تیم های مدعی، هم س��پاهان و هم استقالل 
حضوری پررنگ در ای��ن چند هفت��ه تعطیلی لیگ 
داشتند و این مسأله نش��ان می دهد که در نیم فصل 

دوم هم باید شانس اصلی قهرمانی را در سرنوشت...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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قهرمانان
6

 از سربازی معاف شدند

تلخ، تکان دهنده و 
عبرت آموز 5

در زمان نزدیک به انتخابات همواره فضای کش��ور به س��متی 
پیش می رود که تب و تاب انتخابات س��بب دوری از مس��ائل 
اصلی کشور می ش��ود. از این رو می توان تأکید کرد که پررنگ 
کردن فضای انتخاباتی در کشور در حالی که هنوز هفت ماه تا 
برگزاری آن زمان باقی است، مسائل اصلی کشور را به حاشیه 
می راند و این آفتی است که باید از آن جلوگیری کرد. از این رو 
نه تنها حفظ فضای به دور از حاشیه و جنجال و افزایش آرامش 
و همدلی از س��وی س��ران قوا یکی از ضروریات فعلی جامعه 
شمرده می شود، بلکه اشخاص و کسانی که در فضای انتخاباتی 
 فعالی��ت می کنن��د نباید به گون��ه ای رفتار کنن��د که موجب 
بر هم خوردن آرامش در کشور و دوری از حل مشکالت اصلی 
کشور شوند. لزوم حفظ آرامش در کشور نکته ای است که رهبر 

معظم انقالب نیز همواره بر آن تأکید داشته اند.
ایشان در س��فر اخیر خود به خراسان شمالی به صراحت تمام 
بیان کردند که »مسئولین کشور با تدبیر حواس شان است و من 
به مسئولین هر سه قوه توصیه می کنم مراقب باشند بدخواهان 
نتوانند این آرامش در کش��ور که بزرگ ترین نشانه اقتدار این 
ملت است را بر هم بزنند «. ایش��ان بر این نکته تأکید داشتند 
که دش��من بر مس��ائل اقتصادی معطوف ش��ده و مسئولین 
نیز باید نگاهی علمی – اقتصادی به مش��کالت کشور داشته 
باشند. در حال حاضر نیز کشور با مشکالت اقتصادی که از نظر 
کارشناسان به سبب عدم مدیریت مناسب بوده، دچار است و 

نیازمند تالش برای رفع این مسائل هستیم.
2

 روزنامه شرق در اتهامش 
مجرم شناخته نشد

75  درصد روستاها از 
نعمت گاز برخوردارند

 کاخ سفید در عراق 
به ایران باخت

محصوالت کشاورزان 
فریدونشهر فاسد شد

سر در دانشگاه، هویت 
خمینی شهر است
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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را از پا درآوردن
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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
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زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مناقصه

محسن خندان- شهردار نجف آباد

موضوع و برآورد ماهیانه مناقصه: عملیات مس��تمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده 
منطقه سه با برآورد ماهیانه 444/826/100 ریال 

مدت اجرای پروژه: یک سال شمسی
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجرای عملیات: شهرداری منطقه سه شهر نجف آباد
ش�رایط ش�رکت در مناقص�ه: دارا بودن رتب��ه الزم متناس��ب با نوع عملی��ات و رعایت س��قف قرارداد، داش��تن 
 شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات ش��رکت در روزنامه رسمی

)شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(
 مهلت و مح�ل دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه و پیش�نهاد قیمت: از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت 
می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/10/11 به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/10/16 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ ف�روش اس�ناد مناقص�ه: 200/000 ری��ال طی فی��ش واریزی به حس��اب س��یبا بان��ک ملی به ش��ماره 
0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار به مبلغ )266/900/000( ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 روزنامه شرق در اتهامش 
مجرم شناخته نشد

دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات استان تهران، گفت: مدیر مسئول 
روزنامه ش��رق در دو مورد از اتهامات مجرم ش��ناخته نش��د و تنها در 

خصوص اتهام تخلف از مصوبه شورای امنیت مجرم شناخته شد.
 علی اکبر کس��ائیان اظه��ار داش��ت: روز گذش��ته جلس��ه محاکمه 
مدیر مسئول روزنامه شرق در ش��عبه 76 دادگاه کیفری و به ریاست 
قاضی مدیر خراسانی و حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات 
اس��تان تهران برگزار ش��د. پس از دفاعیات مهدی رحمانیان، اعضای 
هیأت منصفه دادگاه مطبوعات وارد شور شده و مدیر مسئول روزنامه 
شرق را در خصوص اتهام نشر مطالب خالف واقع با اکثریت آرا مجرم 
نش��ناختند، ولی همچنین در خصوص اتهام تخلف از مصوبه شورای 
امنیت ملی، اعضای هیأت منصفه مهدی رحمانیان را مجرم دانستند، 
این در حالی اس��ت که همچنین اعضای هیأت منصفه مدیر مسئول 

روزنامه شرق را مستحق تخفیف ندانست.

احمدی نژاد ازجوانفکرعیادت کرد
رییس جمهور با حضور در بیمارستان آتیه تهران از علی اکبر جوانفکر، 
مشاور مطبوعاتی خود عیادت و برای وی سالمتی و بهبودی کامل آرزو 
کرد. جوانفکر از چهارشنبه شب،20 آذرماه که برای مدت چهار روز به 
مرخصی آمده اس��ت، بالفاصله برای درمان در بیمارستان آتیه تهران 

بستری شد و تحت نظر پزشکان داخلی و قلب قرار گرفت. 

روحانیت، مصداقی برای 
ریاست جمهوری تعیین نکرده است

عضو فراکس��یون اصولگرایان رهروان والیت مجلس ب��ا بیان این که 
حدادعادل س��خنگوی اصولگرایان نیست، گفت: ش��اید میان آقایان 
حدادعادل،  والیتی و قالیباف درباره ورود یا خودداری از ورود به عرصه 

انتخابات توافقی صورت گرفته باشد.
غالمرضا مصباحی مقدم درباره سخنان غالمعلی حداد عادل که گفته 
بود از میان وی،  محمدباقر قالیباف و علی اکبر والیتی یک نفر به صحنه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال آینده گام خواهد گذاش��ت،  گفت: 
حدادعادل سخنگوی اصولگرایان نیس��ت، ولی شاید میان آنها درباره 
ورود یا خودداری از ورود به عرصه انتخابات توافقی صورت گرفته باشد 

که وی چنین مطلبی را منتقل کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، ش��میرانات و اسالمشهر در مجلس شورای 
اسالمی ادامه داد:  تا به حال در جامعه روحانیت مبارز،  صحبتی بر سر 
حضور شخص خاصی از اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آتی 
نشده اس��ت. عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت یادآور شد: آنچه 
در جامعه روحانی��ت مبارز تهران مورد بحث بوده، تعیین ش��اخص ها 
و همکاری ب��ا جامعه مدرس��ین حوزه علمی��ه قم و دیگ��ر گروه های 

اصولگراست.

 تحریم ها دانشگاه شریف را
 خوشحال می کند

رییس دانش��گاه صنعتی ش��ریف در واکنش به قرار گرفت��ن نام این 
 دانش��گاه در لیس��ت تحری��م اتحادیه اروپا، گفت: دانش��گاه ش��ریف 
سال هاست در لیست تحریم قرار دارد و این تحریم ها ما را خوشحال تر 
می کنند. رضا روستا آزاد گفت: قرار گرفتن دانشگاه صنعتی شریف در 
لیست تحریم ها در روند کاری این دانشگاه هیچ تأثیری نداشته و هیچ 
 اختاللی ایجاد نمی کند. وی بابیان این که دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
سال هاست که در لیست تحریم ها قرار دارد، یادآورشد: این تحریم ها 
ما را خوش��حال تر می کند؛ چرا که نش��ان می دهد فعالیت دانشگاه 
صنعتی ش��ریف آنقدر تأثیر دارد ک��ه آن را در لیس��ت تحریم ها قرار 

داده اند.

  حال حقوق بشر 
در کانادا وخیم است

مشاور رییس و مدیرکل امور بین الملل مجلس با اشاره به عملکرد منفی 
کانادا در موضوع حقوق بشر، تظاهرات روز گذشته بومیان کانادایی علیه 
سیاست های اتاوا را نش��انگر بحرانی بودن وضعیت حقوق بشر در این 
کشور دانست. حسین شیخ االسالم با یادآوری تظاهرات گسترده بومیان 
کانادا مبنی بر نقض حقوق بومیان از سوی دولت مرکزی، توضیح داد: 
دولت کانادا که همواره در انتقاد از وضعیت حقوق بش��ر سایر کشورها 
پیشگام بوده، با چالش های مهمی در این زمینه روبه روست و گام های 
مؤثری برای رفع چالش های حقوق بشری برنداشته است. وی با بیان 
این که غربیان مدعی حقوق بش��ر بزرگ ترین ناقضان حقوق بومیان 
هستند، افزود: کانادا، آمریکا، نیوزلند و استرالیا در سال 2007 درحالی 
که جامعه جهانی اعالمیه س��ازمان ملل درباره حقوق بومیان را مورد 
تصویب قرار داد، به این اعالمیه رأی منفی دادند که این اقدام نشانگر 

بحرانی بودن وضعیت حقوق بشر در این کشورهاست.

اخبار کوتاه

سیاست ما از خط و بینش امام )ره( 
فاصله گرفته است

عماد افروغ/ استاد دانشگاه   
متأسفانه سیاست در کشور ما از خط و بینش امام )ره( فاصله گرفته 
اس��ت. بس��یاری فکر می کنند که با یک رگ گردن کلفت و مرگ بر 
ضد والیت فقیه فریاد زدن، انقالبی ش��ده اند، در حال��ی که این طور 
نیست. همین آقایی که رگ گردنش کلفت است، وقتی وارد مجلس 
شده و با مسأله ای مواجه می ش��ود، حرفی نمی زند. موضع گیری های 
ما نباید صرفاً حکایتی از ش��عارهایمان و از سر هیجان بوده و بینشی 
پشت سر آن نباش��د. رهبر معظم انقالب فرمودند که تنها »مخالفت 
 با حکم حکومتی نش��ود« و از ابت��دای انقالب تاکنون من بیش��تر از 
سه حکم حکومتی سراغ ندارم. 
بس��یاری دم از »مرگ بر ضد 
والیت فقیه« زدند، اما پا روی 
حکم حکومتی گذاشتند. البته 
نقد قوای دیگر راحت تر است. 
هرچند در کش��ور م��ا قدرت 
قوه مجریه بس��یار زیاد است و 
مجلس در رأس امور قرار ندارد. 
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پارلمان ایتالیا منحل شد

در پی استعفای نخست وزیر ایتالیا، رییس جمهور این کشور دوم دی ماه پارلمان را منحل کرد. با استعفای 
ماریو مونتی، پارلمان این کشور از سوی رییس جمهور منحل اعالم شد. مونتی پس از آنکه حزب راستگرای 

میانه رو وابسته به سیلویو برلوسکنی به حمایت خود از دولت وی پایان داد، از ریاست دولت استعفا کرد.

مجلس به خلیلیان 
سه ماه فرصت داد

 کاخ سفید در عراق 
به ایران باخت

نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی درباره س��ؤال محمد دهق��ان از وزیر 
جهادکشاورزی گفت: یک فرصت سه ماهه برای وزارت جهاد کشاورزی در نظر 
می گیریم تا درباره این سؤال به مجلس گزارش الزم را ارایه دهد. محمدحسن 
ابوترابی فرد درباره سؤال محمد دهقان از وزیر جهاد کشاورزی گفت: وزیر طی 
دستورالعمل مورخ 20 مرداد س��ال جاری درباره مقدار مصرف مجاز سموم و 
کودهای شیمیایی برای تولید محصوالت باغی و کشاورزی بررسی های الزم 
را انجام داد. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر، تصریح کرد: بر 
 این اساس، اگر محمد دهقان موافق باشد، یک برنامه سه ماهه را پیش بینی 
می کنیم که وزیر جهاد کشاورزی راهکارهای الزم در این زمینه را مورد بررسی 
قرار دهد و به همراه وزارت بهداشت و درمان گزارشی را پس از سه ماه به مجلس 
شورای اسالمی تقدیم کند که امیدواریم در این گزارش نظر دهقان تأمین شود.

عضو هیأت رییسه مجلس با اشاره به گزارش مرکز امنیت جدید آمریکا از 
باخت سیاست های آمریکا در عراق با بیان این که کاخ سفید در آمریکایی 
کردن عراق موفق نبوده، گفت: حتی بعد از حضور نظامی آمریکا در عراق 

روابط تهران و بغداد قوی تر شده است.
ج��واد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس ش��ورای اس��المی 
درخصوص گزارش یک مرکز امنیتی  در آمری��کا مبنی برعدم موفقیت 
سران کاخ سفید در آمریکایی کردن عراق، اظهار داشت: بلند پروازی های 

دولتمردان آمریکا در خاورمیانه با شکست های جدی مواجه شده است.
وی تصریح کرد: س��اختار اجتماعی مردم عراق این اجازه را به اس��تکبار 
جهانی نداد تا با تأثیرگذاری بر بافت اجتماعی بغداد، خواسته های شوم 

استکباری خود را در این کشور اجرایی کند.

رییس قوه قضائیه با بیان این که در پرونده فس��اد بزرگ 
بانکی جرم ها و تخلفات زیادی کش��ف شد، گفت: عده ای 
می گویند ما نفهمیدیم چه ش��د، در حالی که خودشان را 
به نفهمی زده اند، مردم کوچه و بازار هم فهمیدند چه شد.

آیت اهلل صادق آملی الریجانی با حض��ور در اتاق بازرگانی 
ایران در جمع اعضای اتاق و س��رمایه داران با بیان این که 
یکی از وظایف دستگاه قضا پرداختن به عدالت اقتصادی 
اس��ت، افزود: نقش عدالت از وظایفی اس��ت که در اصل 
156 قانون اساس��ی به قوه قضائیه داده شده و در بندهای 
آن احقاق حقوق عامه، نظارت بر حس��ن اج��رای قوانین 
 و رس��یدگی به تخلفات تأکید ش��ده اس��ت، البته گاهی 
دس��تگاه های اجرایی به دلیل قدرتی که دارند قوانین را 
هر طور که بخواهن��د اجرا می کنن��د. وی تأکید کرد:  هر 
نظام باید فرصت های متناسب را برای پیشرفت اقتصادی 
ایجاد کن��د، ولی گاه��ی ای��ن فرصت ها از م��ردم گرفته 
 می شود. خیلی ها فکر می کنند که دستگاه قضا با ساز و کار 
بگیر و ببندی که دارد مانع توسعه اقتصادی است، در حالی 
که ما داریم امنیت اقتصادی را ایجاد می کنیم و هر جایی 
برخورد با مفاسد باش��د کوتاهی نمی کنیم؛ زیرا معتقدیم 
باید فضای امن برای سرمایه داران و س��رمایه گذاران در 

کشور ایجاد شود.

عضو حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان این 
که طرح تمرکز اقتصادی رییس جمهور در جلسه مجمع 
طی یادداشتی به رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ارایه شد، نتیجه نخستین جلسه کارگروه اقتصادی مجمع 
با رییس جمهور را برای بررسی این پیشنهاد، تشکیل یک 
کمیته هشت نفره خواند. ارس��الن فتحی پور با اشاره به 
جزییات دیدار اخیر کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با احمدی نژاد که در دفتر کار رییس جمهور 
برگزار شد، اظهار کرد: آقای احمدی نژاد پیشنهادی مبنی 
بر تمرکز مدیریت اقتصادی به مجم��ع ارایه کرده بود که 
قرار شد کمیته ای در این خصوص تشکیل شود و جزییات 
این طرح را مشخص کند. فتحی پور دستاورد جلسه اخیر 
اعضای کمیس��یون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با رییس جمهور را تش��کیل یک کمیته هشت نفره 
برای بررسی بیشتر طرح رییس جمهور مبنی بر تمرکز در 
مدیریت اقتصادی کشور خواند. وی در پاسخ به این سؤال 
که طرح رییس جمهور درباره تمرکز در مدیریت اقتصادی 
به صورت جزوه یا کتابچه مکتوب است، خاطرنشان کرد: 
طرح رییس جمهور در جلسه مجمع در قالب  یادداشتی 
به رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام ارایه شد که او 

دستور بررسی در این باره را داد.

احمد توکلی در اخطار قانون اساسی، به سخنان شنبه شب 
رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی خ��ود اعتراض کرد. 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در تذکری در 
خصوص سخنان رییس جمهور، گفت: رییس جمهور مطالبی 
را مطرح کرد که در آن توقع اختیارات ویژه همچون مصدق 
داشت. احمد توکلی طی اخطاری، به اصل 67 قانون اساسی 
استناد کرد و در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: همه ما 
سوگند خوردیم که از قانون اساسی کشور دفاع کنیم؛ رییس 
جمهور در گفتگوی ویژه تلویزیونی مطالبی را عنوان کرد که 
با قانون اساس��ی مغایر بود.توکلی ادامه داد: رییس جمهور 
خواهان مدیریت متمرکز اقتصادی ش��د ک��ه این خطری 
محس��وب می ش��ود که رکن اصلی مردم س��االری دینی را 
تهدید می کند.نماینده مردم تهران خطاب به رییس مجلس 
 گفت: من از ش��ما خواهش می کنم یک جلسه غیر رسمی 
غیر علنی تشکیل دهید تا این مس��ائل در آنجا مطرح شود 
و سرانجام این اطالعات س��اده انگارانه ای که رییس جمهور 
داده اند، ببینیم که چه می ش��ود؛ چرا که   ب��رآورد ابتدایی 
نشان می دهد رییس جمهور باید بنزین معمولی را پنج هزار 
تومان، بنزین سوپر پنج هزار و 500 تومان و گازوئیل 1750 
تومان و نفت س��فید را 500 تومان بفروشد تا مسائلی را که 

می خواهد دنبال کند.

روزنامه االخبار، چ��اپ بیروت درباره جنگ س��ایبری بین 
ایران و اسرائیل می نویس��د: مانورها و آمادگی های نظامی 
 ایران و اسرائیل روز به روز در حال افزایش است. هر کدام از 
دو طرف تالش می کند تا با رونمایی از امکانات جدید و انجام 
مانورهای تازه، طرف مقابل را شوکه کند که در حال حاضر 
این درگیری غیر مستقیم به دنیای سایبر نیز رسیده است. 
در این بخش مسئوالن اسرائیلی تالش می کنند تا امکانات 
 و خبرگی ایرانی ها در ابع��اد توانایی های دفاعی و هجومی، 
به خصوص به تأسیسات حساس اسرائیلی را به دقت زیر نظر 
داشته باش��ند با این فرض که ایرانی ها توانایی هر کاری را 
دارند. رییس بخش دفاع از سامانه های حساس الکترونیکی 
در شاباک در این باره می گوید که ایرانی ها از ما باهوش تر 
هس��تند و برای همین نباید آنها را دس��ت کم بگیریم. آنها 
همان کسانی هس��تند که پنج هزار س��ال پیش شطرنج را 
اختراع کردند. االخب��ار در ادامه به مصاحبه رونین پرگمن، 
 کارش��ناس امور امنیتی با روزنامه یدیعوت احرونوت اشاره 
می کند:»حمالت شدیدی که ایران به تمامی سامانه های 
الکترونیکی منتشر شده در سراسر اس��رائیل انجام داده، به 
گفته مسئوالن شعبه سایبری در شاباک، نشان از پیشرفته 
 بودن واقعا ب��االی ایرانی ها در این زمینه اس��ت که ویژگی 

در خور توجهی به آنها می دهد. 

تشخیص مصلحت نظام مجلسقوه قضائیه بین الملل

عده ای در پرونده فساد 
خود را به نفهمی زده اند

طرح تمرکز اقتصادی 
یادداشتی به هاشمی بود

احمدی نژاد مثل مصدق 
توقع اختیارات ویژه داشت

ایرانی ها از ما باهوش تر 
هستند
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در زمان نزدیک به انتخابات همواره فضای کشور 
به س��متی پیش می رود که تب و ت��اب انتخابات 
سبب دوری از مس��ائل اصلی کش��ور می شود. از 
این رو می توان تأکید کرد که پررنگ کردن فضای 
انتخاباتی در کش��ور در حالی که هنوز هفت ماه تا 
برگزاری آن زمان باقی است، مسائل اصلی کشور 
را به حاشیه می راند و این آفتی است که باید از آن 
جلوگیری کرد. از این رو نه تنه��ا حفظ فضای به 
دور از حاشیه و جنجال و افزایش آرامش و همدلی 
از سوی س��ران قوا یکی از ضروریات فعلی جامعه 
شمرده می ش��ود، بلکه اشخاص و کس��انی که در 
فضای انتخاباتی فعالیت می کنند نباید به گونه ای 
رفتار کنن��د که موجب بر هم خ��وردن آرامش در 
کشور و دوری از حل مشکالت اصلی کشور شوند.

لزوم حفظ آرامش در کشور نکته ای است که رهبر 
معظم انقالب نیز همواره بر آن تأکید داشته اند.

ایشان در س��فر اخیر خود به خراس��ان شمالی به 
صراحت تمام بیان کردند که »مسئولین کشور با 
تدبیر حواس شان است و من به مسئولین هر سه قوه 

توصیه می کنم مراقب باشند بدخواهان نتوانند این 
آرامش در کش��ور که بزرگ ترین نشانه اقتدار این 
ملت است را بر هم بزنند «. ایشان بر این نکته تأکید 
داشتند که دشمن بر مس��ائل اقتصادی معطوف 
شده و مسئولین نیز باید نگاهی علمی – اقتصادی 
به مشکالت کشور داشته باشند. در حال حاضر نیز 
کشور با مشکالت اقتصادی که از نظر کارشناسان 
به سبب عدم مدیریت مناس��ب بوده، دچار است 
و نیازمند تالش برای رفع این مس��ائل هستیم. از 
این رو، باید تالش کرد به جای ورود زودهنگام به 
عرصه انتخاباتی و تالش برای مطرح کردن خود یا 
کاندیدای مورد نظر، قدرت تعامل بین قوا را افزایش 

داد تا مشکالت ایجاد شده کاهش یابد.

نیاز به حفظ آرامش
رهبری در دی��دار اخیر خود بر این مس��أله تأکید 
داش��تند که نباید در فضای نزدیک ب��ه انتخابات 
آرامش فضای کشور را ملتهب کرد و در این میان 
به رفع مشکالت کشور تأکید داشتند. این نکته ای 

است که سید محمد حسین میر محمدی، نماینده 
گلپایگان ب��ر آن تأکید می کن��د. وی در گفتگو با 
تهران ام��روز می گوید: تأکیداتی ک��ه رهبری در 
س��خنرانی های اخیر خود درباره حف��ظ آرامش 
داش��ته اند، به این دلیل است که خود انتخابات در 
نوع خود موضوعی است که جامعه را دچار بحران و 
تنش می کند؛ زیرا رقابتی در جامعه ایجاد می شود 
و ع��ده ای به نفع ی��ک کاندیدا موض��ع می گیرند 
و عده ای دیگر علی��ه یک کاندی��دا. از این رو بروز 
تالطم های انتخاباتی در زمان انتخابات، مسأله ای 
غیر قابل انکار اس��ت و در این حالت و در حالی که 
کشور با مسائل مهم و مشکالت مهمی در گیر است 
اگر همین فضا بر کش��ور حاکم باشد، نباید انتظار 
این را داش��ته باشیم که مس��ئولین به فکر اصالح 
امور و رفع مشکالت مردم باشند. وی قانون گریزی 
دولت، مشکالت ارزی و گرانی های حاصل از عدم 
مدیریت مناسب اقتصادی را مهم ترین مشکالت 
جاری کشور دانسته و تأکید می کند: در برخی از 
موارد شاهد این هس��تیم که اختالفات بین سران 

 به بدنه جامعه کشیده می ش��ود و این مسأله ضرر 
جبران ناپذیری را برای کش��ور ب��ه همراه خواهد 
داشت؛ زیرا موجب ملتهب ش��دن فضای جامعه 

می شود.

جلوگیری از تنش های سیاسی
نکته دیگری که باید در فضای کنونی جامعه به آن 
توجه کرد، این اس��ت که از ایجاد تنش در جامعه 
جلوگیری ش��ود. جامعه ایران در بسیاری از موارد 
تحت تأثیر بیان مسئولین خود قرار می گیرد و این 
مسأله رسالت مسئولین را سنگین تر می کند؛ زیرا 
تنش بین مس��ئولین نه تنها موجب بی اعتمادی 
 مردم به مس��ئولین می ش��ود، بلکه با تحت تأثیر 
قرار گرفتن افکار عمومی، ش��اهد بروز مس��ائلی 
خواهیم بود که به مشکالت جامعه دامن می زند. 
علیرض��ا س��لیمی، عضو کمیس��یون آم��وزش و 
تحقیقات در بهارس��تان تأکید دارد ک��ه اگر تراز 
مسئولین تراز ملی باش��د، دیگر نیازی به توصیه و 
پیشنهاد ندارند، اما با وجود مسائلی که در کشور رخ 
می دهد باید توصیه هایی را به مسئولین داشت. در 
حال حاضر کشور در فضای انتخاباتی به سر می برد 
و در این فضا نیاز است که مسئولین از بیان هر نوع 
 س��خن تنش زا دوری کنند و اختالفات خود را در 
تریبون های عموم��ی بیان نکنند. اگر مس��ئولی 
نسبت به ش��خصی موضعی دارد، باید به گونه ای 
رفتار کند که التهابش دامن جامعه را نگیرد؛ زیرا در 
آستانه انتخابات شرایط کشور به گونه ای است که 
هر مسئولی مشکالت را به گردن دیگری می اندازد 
و این خالف وجدان و عقل است، اما ممکن است که 

بر جامعه تأثیر منفی داشته باشد.

دوری از حاشیه سازی
مسأله ای که باید همواره در کشور مورد توجه قرار 
بگیرد، این اس��ت که نباید در کشور فضایی حاکم 
شود که حاشیه ها مهم تر از مسائل اصلی جلوه کنند 
و این مس��أله ای اس��ت که تنها با تدبیر مسئولین 
قابل رفع است. سلیمی در این باره به تهران امروز 
بیان می کند: »حاش��یه پردازی س��بب می ش��ود 
که مردم به این مس��أله فکر کنند که مس��ئولین 
 برای رفع مش��کالت آنها هیچ اقدامی نمی کنند، 

از این رو دوری از حاش��یه ها مهم است.کشور در 
ماه های اخیر درگیر مسائل اقتصادی است و باید 
به رفع این مسائل توجه داشت. باید اهم و غیر اهم 
در مسائل کشور صورت بگیرد و این مسأله زمانی 
رخ می دهد که مسئولین، ملی فکر کنند، در حالی 
که در برخی از موارد ش��اهد هستیم که مسئولین 
قبیله ای فکر می کنند و ب��ا باندبازی، حزب بازی و 
مطرح کردن افراد خود در جامعه، از تفکر ملی دور 
می شوند و حاش��یه پردازی می کنند. این مسأله 
ش��ائبه اس��تفاده مس��ئولین از بیت  المال را قوت 
می بخش��د؛ زیرا تربیون و امکاناتی ک��ه در اختیار 
مس��ئولین قرار دارد از بیت المال اس��ت و نباید از 

بیت المال در راه اهداف گروهی استفاده کرد.

توجه به رفع مشکالت مردم
از چند ماه پیش تاکنون بروز مشکالت اقتصادی 
در کشور سبب شده که نمایندگان نظارت خود را 
بر عملکرد مس��ئولین اجرایی پر رنگ کنند؛ زیرا 
سوءمدیریت اجرایی را س��بب بروز این مشکالت 
دانس��ته اند. از این رو عالوه بر افزایش نظارت، در 
تالش هس��تند با تعامل بیش��تر به رفع مشکالت 
بپردازند. اما ورود چهره های مطرح کشور به فضای 
انتخابات این ش��ائبه را ایجاد کرده که مسئولین، 
مشکالت مردم را به دس��ت فراموشی سپرده اند و 
حتی شاهد این هستیم که وعده های رنگین رفع 
مشکالت، وسیله ای برای تبلیغات بیشتر کسانی 
ش��ده که قصد مطرح کردن خ��ود در انتخابات را 
دارند. سید حس��ین نقوی حس��ینی در گفتگو با 
تهران امروز تأکی��د دارد که، مس��ائل اقتصادی و 
رسیدگی به مش��کالت مردم و کاهش فشارهایی 
که بر زندگی مردم است اولویت دارد؛ زیرا خود این 
اقدامات زمینه ساز برگزاری یک انتخابات باشکوه 
و خوب است. اگر ما نیازها و تسهیالتی را که مردم 
خواهان آن هستند فراهم نکنیم، طبیعی است که 
نباید انتظار مشارکت حداکثری مردم، حضور همه 
سلیقه ها در انتخابات و انتخاب فرد شایسته برای 
اداره کشور را داشته باشیم، لذا اگر مسائل را اهم و 
غیر اهم کنیم، رسیدگی به مشکالت مردم اولویت 
اول است و به تبع آن، شاهد حضور گسترده مردم 

در انتخابات نیز خواهیم بود.

رقابت های زود هنگام انتخاباتی آغاز شد

فراموشی مشکالت در سایه انتخابات



یادداشت

مشکل گازرسانی در زمستان نداریم
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان اصفهان به ایمنا گفت: گاز رسانی در 
زمس��تان به ش��رط صرفه جویی در مصرف آن، مش��کلی را به وجود 

نمی آورد. 
مرتضی طغیانی گفت: مصرف گاز در استان با ورود برخی کارگاه های 
آجرپزی، کوره پزی و افزایش بیش از ۶۰ هزار خانوار به بخش مشترکان 
گاز، تنها ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. وی با اشاره به این مطلب 
که در حال حاضر ۱۰۱ شهر در اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار 
هستند، اضافه کرد: ۹۷ درصد شهرهای اس��تان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند که بر اساس تعداد شهرهای بهره مند از گاز طبیعی، استان 
رتبه نخست را در سطح کشور به خود اختصاص داده است. مدیرعامل 
شرکت گاز استان اصفهان تصریح کرد: تاکنون بیش از۹۵۰ روستای 

استان نیز از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

 جوشکاری مخازن فوالدی 
SMAW با فرآیند

برای اولین مرتبه در کش��ور دوره آموزشی جوشکاری مخازن فوالدی 
با فرآیند SMAW در مرکز آموزش فنی و حرفه ای ش��هید بهشتی 

اصفهان راه اندازی شد. 
مصلی ن��ژاد، ریی��س مرک��ز در ادام��ه این خب��ر گفت: در راس��تای 
سیاس��ت های س��ازمان در خصوص تقاضا محور نم��ودن آموزش ها 
و ایجاد تنوع در دوره های آموزش��ی متناس��ب با نیاز ب��ازار کار، این 
مرکز اقدام ب��ه راه اندازی ای��ن دوره کرده اس��ت. وی در ادامه افزود: 
 استاندارد آموزشی این دوره 3۰۵ ساعت است که مربی مربوطه نیز از

 تدوین کنندگان استاندارد مذکور بوده و اولین دوره با ظرفیت ۱4 نفر 
کارآموز در حال اجراست.

راه اندازی نخستین کارگاه فنی 
انرژی های نوین در اصفهان

مدیرکل آم��وزش فنی و حرف��ه ای اس��تان اصفهان گف��ت: در حال 
 حاضر نخس��تین کارگاه فنی انرژی های نوین استان در مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای شهید بهشتی اصفهان افتتاح و راه اندازی شده است. 
محمدعلی زارع با اش��اره ب��ه این که ارای��ه آموزش ه��ای مهارتی در 
رش��ته های نوین از نیاز های بازار امروز محسوب می شود، عنوان کرد: 
آموزش فن��ی و حرفه ای درص��دد ارایه آموزش های مهارت��ی به افراد 
متناسب با نیاز بازار کار اس��ت. وی افزود: توسعه آموزش های مهارتی 
در سطح جامعه راهکاری برای کاهش بیکاری موجود در سطح جامعه 
اس��ت و بهره برداری از مراکز آموزشی جدید در س��طح استان ها یکی 
 از مهم تری��ن راهکار های اجرای��ی برای توس��عه آموزش های مهارتی 

به شمار می رود.

راه اندازی سیستم پایش لحظه ای 
آالینده ها در فوالد مبارکه 

مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه اصفهان از 
راه اندازی سیستم پاالیش لحظه ای آالینده های زیست محیطی در 

این شرکت تا چهار ماه آینده خبر داد. 
مصطفی اش��دری در این رابطه به ایرنا گفت: اجرای این پروژه از یک 
سال و نیم پیش با اعتباری بالغ بر4۰ میلیارد ریال آغاز شد. وی تصریح 
 کرد: پیش��رفت فیزیکی پروژه سیس��تم پایش لحظه ای آالینده های

 زیست محیطی این شرکت تاکنون8۰ درصد است. به گفته اشدری، 
با استفاده از این سیس��تم تمام خروجی های دودکش ها و پساب های 
این شرکت به صورت لحظه ای پایش و کنترل می شود. وی همچنین 
از احداث و راه اندازی سایت ضایعات، متناسب با آخرین استانداردهای 
زیست محیطی در این ش��رکت خبر داد و گفت: این پروژه اوایل سال 

گذشته آغاز شد و تاکنون۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

گشتی در اخبار

هفته وقف فرصتی برای اعتماد 
دوباره مردم است

مدیرکل اوقاف استان اصفهان
حجت االسالم حسین اژدری 

امسال روز های نخست هفته وقف با ماه ربیع االول همزمان شده و باید 
از این تقارن در راستای معرفی وقف استفاده کرد. این هفته فرصت 
بسیار مناسبی برای اطالع رسانی در راس��تای مزیت ها و آثار مثبت 

دنیوی و اخروی وقف است. 
باید جلسات مختلفی با مردم برگزار و گزارش دستاوردها و عملکرد 
اداره اوقاف به ویژه در دو س��ال اخیر برای آنها بازگو ش��ود تا ش��اید 
بتوان اعتماد م��ردم را مانند گذش��ته به مس��أله وق��ف جلب کرد. 

بس��یاری از بیمارس��تان ها، 
مدارس، هتل ها و زمین های 
ورزشی، تجاری و کشاورزی 
این استان موقوفه هستند و به 
مردم خدمات ارایه می دهند، 
همچنین همایش بزرگ وقف 
و رسانه در اصفهان با حضور 
مدی��ران اس��تانی و اصحاب 

رسانه برگزار می شود.
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چهره روز
دستگیری سارقان طالفروشی در فریدن اصفهان

سرهنگ حسین دشتی، فرمانده انتظامی شهرستان فریدن اصفهان گفت: با تالش مأمورین 
انتظامی شهرستان فریدن، سارقان طالفروشی یک واحد صنفی در این شهر  در یک عملیات 

غافلگیرانه، در مخفیگاهشان دستگیر شدند. 
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نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به این که سر در دانشگاه صنعتی 
بخشی از هویت فرهنگی خمینی شهر است، گفت: درخواستمان این است که 
با تدبیری منطقی جلوی این انتقال را که توهین به مردم این شهرستان هست 
بگیرند. محسن صرامی که با فارس سخن می گفت، اظهار کرد: دانشگاه صنعتی 
اصفهان تاکنون زحمات زیادی برای مردم خمینی شهر داشته که از جمله آنها 
می توان به ساخت و سازهای غیرقانونی این دانشگاه بدون پرداخت هیچ گونه 
هزینه به شهرداری خمینی شهر اشاره کرد که ما در برابر این اقدامات سکوت 
کرده ایم، اما جا به جایی مکان ورودی دانش��گاه را تاب نمی آوریم. وی افزود: 
درخواست من از مسئوالن استان این است که از مسأله سر در دانشگاه صنعتی 
اصفهان که هویت تاریخ��ی، علمی و فرهنگی مردمان عالم پرور شهرس��تان 

خمینی شهر را به راحتی نگذرند.

معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان گفت: باید از پایان نامه های با 
موضوع عفاف و حجاب در نشر این فرهنگ در جامعه بهره برد.

محمد مهدی اس��ماعیلی در جلس��ه چگونگی برگزاری همایش عفاف و 
حجاب و پوشش ایرانی با بیان این که بهترین محل برای برگزاری همایش 
عفاف و حجاب دانشگاه است، افزود: این همایش باید در سطح وسیع برگزار 
و در بررسی ابعاد آن از نظرات شخصیت های برجسته و بین المللی در استان 
استفاده شود. وی با بیان این که دستگاه های اجرایی با ارایه استعدادهای 
ملی و تیم های متخصص و محقق دانش��گاهی خود س��بب ارتقای سطح 
فرهنگی جامعه  می شوند، گفت: این همایش جنبه بین المللی دارد و کاری 
تبلیغاتی است و باید با استفاده از قدرت هنر، دستاوردها به نمایش گذاشته 

شده و فلسفه حجاب به شکل درست به همگان شناسانده شود. 

زیر پوست شهر/خانه های قدیمی اصفهان در حال نابودی
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اجرای امهال وام های بخش 
کشاورزی تا هفته آینده 

دبیر اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان اصفهان به ایرنا گفت: 
امهال وام های بخش کش��اورزی تا س��قف ۱۰۰ میلیون ریال، از هفته آینده 
اجرایی می ش��ود. داوود ملک پور با اذعان بر این که هفته گذش��ته بخشنامه 
مربوط به امهال وام های بهره برداران کشاورزی به تمام بانک های عامل ابالغ 
شده، گفت: بر اساس مصوبه هیأت وزیران که در تاریخ 2۱ آذر سال جاری ابالغ 
شد، مانده بدهی بهره برداران بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی از ابتدای سال 
۷۹ تا پایان شهریور ۹۱ اعم از اصل و سود تا مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال برای مدت 
یک سال امهال می شود. در این مصوبه آمده است: »در استان هایی که پنج سال 
متوالی دچار خشکسالی بوده اند با تأیید وزارت کشور، اصل تسهیالت با تصویب 
ستاد اجرایی توسعه بخش کشاورزی استان مربوط، تا پنج سال تقسیط خواهد 
شد.« ملک پور افزود: در جلسات مشترک با استانداری اصفهان، مسئوالن قول 
داده اند که هر چه زودتر این مصوبه به مرحله اجرا برسد. وی مدعی شد که به 
دنبال مصوبه هیأت وزیران مبنی بر امهال وام های بخش کش��اورزی، بانک ها 

فشار بر روی کشاورزان را برای پرداخت بدهی خود به بانک، افزایش داده اند.

در کشور، استراتژی  مدیریت 
پسماند در نظر گرفته نمی شود

بنیانگذار سیستم نوین مدیریت پسماند در ایران به ایسنا گفت: زباله های الکترونیکی 
در رده بندی زباله های ویژه قرار می گیرند و متأسفانه برنامه ریزی دقیقی برای آن  در 
کشور وجود ندارد. قاسمعلی عمرانی با بیان این که بازیافت مهم ترین بخش مدیریت 
پسماند است، افزود: بازیافت به صورت سنتی از گذش��ته  در ایران انجام می شده و 
شیوه های نوین مدیریت پسماند نیز برگرفته از همین شیوه های سنتی است. وی 
ادامه داد: اگرچه کشور به لحاظ مدیریت پسماند جایگاه قابل قبولی در منطقه دارد، 
اما نسبت به استانداردهای جهانی کمبودهای زیادی در این بخش وجود دارد. این 
استاد دانشگاه اذعان داشت: عدم وجود اعتبار کافی، عدم هماهنگی بین بخش های 
شهری، عدم کفایت تحقیقات، فقدان قوانین صریح، وجود بافت قدیمی شهرها، عدم 
آگاهی مردم و مسئولین ذی ربط، صنعت، تکنولوژی و امکانات در زمینه مدیریت 
پسماند موجب شده تا کشور نس��بت به کش��ورهای اروپایی در این زمینه کمبود 
بسیاری داشته باشد. عمرانی عنوان کرد: مدیریت پسماند سوزاندن زباله تنها مربوط 
به زباله های صنعتی و ویژه ای است که بازیافت از مبدأ بر روی آ نها انجام گرفته باشد و 

سوزاندن این زباله ها تنها برای تولید انرژی حرارتی، قابل توجیه است.

ثبت سه آیین سنتی، مذهبی نطنز 
در فهرست آثار ملی 

سرپرس��ت اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردش��گری شهرستان نطنز 
 به ایس��نا گفت: س��ه آیین س��نتی مذهبی تعزیه خوانی نطنز،  نخ��ل گردانی و 

جغجغه زنی روستای تاریخی ابیانه در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.
داوود عرب عامری ب��ا اذعان بر این که ب��ا پیگیری های انجام ش��ده پرونده های 
 مربوط به این سه آیین ارزشمند در کمترین فرصت تهیه و به ششمین همایش 
سیاست گذاری ثبت آثار ملی که در اس��تان مازندران برگزار شد ارسال و به ثبت 
در فهرست آثار ملی کشور درآمد، گفت: تعزیه خوانی یکی از اصلی ترین آیین های 
عاشورایی و عزاداری مردم شهرستان نطنز به شمار می رود و وجود چهار حسینیه 
تاریخی متعلق به اواخر عهد صفوی و اوایل قاجار در مرکز شهر نطنز، گواهی بر این 
مدعاست که تعزیه خوانی در این شهرستان از پیشینه تاریخی غنی برخوردار است. 
سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نطنز تصریح 
کرد: آیین نخل گردانی و جغجغه زنی روس��تای تاریخی ابیانه، همه ساله در ایام 
 تاسوعا و عاشورای حسینی، بسیاری از عاشقان و دوستداران ابا عبداهلل الحسین )ع( 

را در این روستای تاریخی دور هم جمع می کند.

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

سر در دانشگاه، هویت 
خمینی شهر  است 

استفاده از پایان نامه ها 
با موضوع حجاب 

اصفهان نه تنها دارای ده ها مسجد تاریخی، کاخ ها 
 و عمارت ه��ای کم نظیر، پل ها و ب��اغ های باارزش، 
کتیبه ها و سنگ نبشته های تاریخی، کاروان سراها 
و... اس��ت، بلکه از جاذب��ه های طبیع��ی خوبی نیز 

برخوردار است.
زیبایی های اصفهان هرچند برای مسافران لذتبخش 
و مس��حور کننده اس��ت، ولی نبود زیرساخت های 
گردشگری الزم در حد و اندازه های این شهر تاریخی، 
انگار هم مسافران را خسته کرده هم مردم اصفهان را. 
مگر گردشگری در اصفهان چه مشکلی دارد که همه 
می گویند زیرساخت های آن سست و لغزنده است؟

 ب��ی تردی��د، ب��زرگ ترین عالم��ت سس��ت بودن 
زیرساخت های گردش��گری در اصفهان و بسیاری 
دیگر از ش��هرهای ایران که مانند عالئم یک بیماری 
خود را نش��ان داده و می دهد، نبود زیرساخت اولیه 
مناس��ب همچون وس��ایل به روز برای حمل و نقل 
عمومی و فقدان هتل های مجلل و مکان های اقامتی 
راحت است. البته باید نداشتن برنامه کارآمد شهری 
را نیز در نظر گرفت؛ چرا ک��ه با آمدن تنها چند هزار 
گردشگر به اصفهان، شاهد به هم ریختن زندگی مردم 
و نظم عادی شهر در زمان حضور گردشگران هستیم. 
البته در چنین شرایطی، به همان میزان که زندگی 

میزبانان تحت تأثیر حضور گردش��گران دگرگون و 
دچار بی نظمی می شود، به همان میزان نیز آرامش 
فکری و روحی گردشگران تحت تأثیر قرار گرفته و 
آنان را از رس��یدن به هدف تفریح��ی دور می کند و 
اگرچه به تازگی اتوبوس های بی آر تی به سیس��تم 
حمل و نقل عمومی اضافه شده و قرار است خط یک 
مترو نیز تا اردیبهش��ت ۹2 به کمک سیستم حمل 
و نقل بیاید، اما بازهم ترافیک بالی جان آس��ودگی 
مس��افران و مردم اصفهان اس��ت و در زم��ان بهار و 
تابستان که مسافران داخلی به اصفهان سفر می کنند 
جای سوزن انداختن در خیابان ها نیست و مسافران 

سرگردان به دنبال جای پارک می گردند.

هتل های مناس�ب در اصفهان انگش�ت 
شمارند

 از س��وی دیگ��ر، اس��تان اصفه��ان8۱ هت��ل و 
۶۰ میهمان پذی��ر ب��رای پذیرای��ی از توریس��ت 
 داخلی و خارج��ی دارد که از این تع��داد، ۵۵ هتل و 
3۰ میهمان پذیر در ش��هر اصفهان ق��رار دارند و با 
ظرفیت بیش از ۱۰ ه��زار تخت آم��اده پذیرایی از 
مسافران هستند. در حال حاضر اصفهان به عنوان یک 
میزبان با مشکالت و نارسایی های بنیادی در زمینه 
گردشگری روبه رو است که تنها برنامه های بلندمدت 
و یک عزم جدی می تواند راهگش��ای آن باش��د. از 
جمله این ظرفیت ها که به عقیده همه متخصصان 
همچون قابلیت های بی شمار دیگر در هاله ای از ابهام 
و فراموشی فرو رفته، بحث هتلداری و ساخت مراکز 
اقامتی با بهره گیری از هنر مدرن و تلفیق ماهرانه آن 
با هنرهای سنتی است.شاهین سپنتا، یکی از فعاالن 
میراث فرهنگی در اصفهان است که همواره دیدگاه 
های انتقادی دارد: »هتل های مناسب در این شهر 
انگشت شمارند و در ایام پیک سفر ظرفیت پذیرش 
گردشگران را ندارند. حتی رس��تورانی که در محل 
های پر رفت و آمد ش��هر وجود داشته باشد و غذای 
مناسبی هم ارائه کند، بسیار کم است. به عنوان مثال، 
در اطراف میدان نقش جهان و یا پل های تاریخی که 
گردشگر نیاز دارد رستوران در دسترس و نزدیکش 
باشد و با ذائقه های متفاوت غذا وجود داشته باشد، 
به تعداد کافی در ایام پرگردشگر وجود ندارد و فقط 

جوابگوی مسافران در روزهای عادی سال است«.
اما نریمانی، یکی از اعضای فعال در اتحادیه هتلداران 
 اصفه��ان نظ��ر دیگ��ری دارد. او در م��ورد می��زان 
 ظرفی��ت ه��ای هتل��داری ب��ه عن��وان یک��ی از 
زیرساخت های گردشگری در اصفهان خوشبین تر 
است. او با این جمله که » با حمایت از سرمایه گذاران 
صنعت گردشگری و داش��تن مدیریت کالن در این 
حوزه، می توان ای��ن صنعت را روز به روز ش��کوفاتر 
نمود و گردشگران زیادی را به این سمت جذب کرد« 
معتقد است که »اعضای کمیته های فعال در اتحادیه 
در ماه های پایانی سال ۹۰ با حمایت میراث فرهنگی 
برای ایجاد بسته های توسعه پایدار، استانداردسازی 
هتل ها را آغاز کرده اند که اقدامی در راستای تحقق 

سند توسعه ۱4۰4 است«.

ازدح�ام گردش�گران در س�ایت ه�ای 
تاریخی

 ش��رایط آب وهوایی اصفهان به گونه ای اس��ت که 
می تواند ارایه دهنده تجربه لذت بخش سفر در هشت 
ماه از س��ال باش��د، اما در وضعیت کنونی، پذیرایی 
مسافران در چهار ماه از سال، آن هم به صورت متراکم 
انجام می شود. از سوی دیگر، ازدحام گردشگران در 
محوطه ها و بناه��ای تاریخی در ب��ازه زمانی کوتاه، 
میراث فرهنگ��ی و تاریخی این ش��هر را در معرض 

فرسایش تدریجی قرار می دهد.

گردش�گری اصفهان، نیازمند مدیریت 
روزآمد

اما این ح��وزه به دلیل گس��تردگی، دی��دگاه های 
متفاوتی را بر می انگیزد؛ دیدگاه هایی که گر چه همه 
درست هستند، ولی هر کدام منظر متفاوتی را دنبال 
می کنند. یکی از این دیدگاه ه��ا را  محمد زاهدی، 

استاد دانشگاه شیخ بهایی اصفهان مطرح می کند:  
»الزمه پیشرفت گردش��گری در اصفهان، مدیریت 
 روزآم��د مناب��ع و جاذبه های گردش��گری اس��ت. 
به طورمثال درحال حاضر در استان اصفهان صدها 
اثر ثبت شده ملی وجود دارد، اما تراکم بازدید در ایام 
تعطیالت از۱۰ اثرتاریخی بیشتر نیست و این به دلیل 
عدم معرفی اثرهای تاریخی- فرهنگی به مس��افران 
است و این باعث تراکم بازدید از این ابنیه می شود که 
فرسودگی و تخریب بناهای تاریخی را به دنبال خواهد 
داشت. به عالوه ارایه جاذبه های شناخته شده و در 

معرض خطر با قیمت پایین، اشتباه است.«
از تحلیل عوامل گردش��گري اصفهان چنین نتیجه 
 گرفتیم که کش��وری همچ��ون ایران ب��ا دارا بودن 
 جاذب��ه های متن��وع فرهنگ��ی و تاریخ��ی و وجود 
کانون هایی همچون اصفهان، می تواند با اس��تفاده 
از ابزاری همچون صنعت گردش��گری، درس��ده2۱ 
در دهکده  جهان��ی حضوری فعال و پایدار داش��ته 
باش��د. البته نباید از این نکته غافل ماند که ترغیب 
گردشگران به ش��یوه هاي مختلف و تقویت انگیزه  
سفر به اصفهان در ایشان، مهم ترین راهکار توسعه 
گردش��گري این ش��هر به ش��مار می رود. تبلیغات 
گردشگري اساسي ترین نقش را در حفظ و گسترش 
بازاره��اي داخل��ي و خارج��ي گردش��گري دارد و 
ضروري اس��ت در زمینه هاي آگاهي رساني و بهبود 
کیفیت برنامه ه��اي تفریحي چاره اي اندیش��یده 
ش��ود. همچنین همگون و زیبا کردن چهره شهر از 
 مبلمان ش��هری گرفته تا ورودی شهر، فرودگاه ها و 
ترمینال های مسافربری و نیز استفاده از وسایل حمل 
و نقل عمومی می تواند گره نه چندان کور توس��عه 

صنعت گردشگری در اصفهان را باز کند. 

جذب حداقلی و ارسال حداکثری مسافر

گردشگری اصفهان، صنعتی که درجا می زند

راضیه  اصفهان یکی از مهم ترین مناطق گردشگری ایران در جهان است که در ردیف شهرهای درجه اول دنیا، مانند پکن، پاریس، 
رم و ونیز قرار داشته و به لحاظ دیرینه  گی و ارزش های ویژه هنری، در مجموعه میراث فرهنگی بشریت، طی آیینی جهانی دادخواه 

از سوی یونسکو پاس داشته می ش�ود. قدمت طوالنی و معماری با ارزش بناهای تاریخی اصفهان سبب شده که برخی آثار 
تاریخی منطقه مانند میدان بزرگ نقش جهان در فهرست آثار ثبت شده سازمان یونسکو قرار گیرند. مجموع آثارطبیعی و تاریخی، اصفهان را در 
فهرست دیدنی ترین مناطق ایران قرار داده است. اصفهان نه تنها نماینده شایسته ای برای معرفی فرهنگ و تمدن غنی ایران به میهمانان خارجی 

است، بلکه بازدید از این خطه خاطرات زیبا و حس غرور انگیزی را در ذهن گردشگران داخلی نیز بر جای می گذارد.



چهره روزیادداشت

نماینده فریدونشهر:

محصوالت کشاورزان فریدونشهر 
فاسد شد

نماینده مردم فریدونشهر از فاسد شدن تمامی محصوالت کشاورزی 
این شهرستان در س��ال گذش��ته خبر داد. اس��فنانی نماینده مردم 
فریدونشهر در نطق میان دس��تور خود در مجلس با اشاره به این که 
حوزه فریدونشهر از ترکیب جمعیتی ترک، گرجی، بختیاری، فارس و 
ارامنه برخوردار است، گفت: این مردم صدها سال در کنار هم زندگی 
کرده اند، اما اگر امروز به سراغ آنها بروید و وضع زندگی آنها را مشاهده 
کنید، دل همه به درد می آید. این عضو کمیسیون حقوقی مجلس ادامه 
داد: منطقه فریدونشهر ساالنه 5/1 میلیارد متر مکعب آبریزی دارد اما 
روستاهایی در این منطقه وجود دارد که آب شرب آنها هم با تانکر تأمین 
می شود، چه رسد به آب کش��اورزی. وی خاطرنشان کرد:فریدونشهر 
در حوزه کشاورزی، منطقه ای تک محصولی با یک دوره کشت است، 
با این وجود سال گذش��ته 80 هزار تن محصول سیب زمینی منطقه 
فاسد شده که دسترنج یک ساله کشاورزان بوده است. متأسفانه بعد 
از گذشت33 سال از انقالب اسالمی، هنوز یک واحد کوچک تبدیلی 
در این منطقه مستقر نشده است. اسفنانی درمورد وضعیت اشتغال در 
منطقه اظهار داشت: متأسفانه منطقه حوزه انتخابیه من باالترین نرخ 
بیکاری در استان را دارد، رشد صنایع در منطقه در حد صفر است و در 

هر شهرک صنعتی حداکثر یک کارخانه فعال است.

خبر ویژه

4
توافق با رنوی فرانسه برای تولید سه محصول جدید در ایران

محمدرضا معتمد معاون تولید تندر90 ایران خودرو از توافقات جدید این شرکت با رنوی فرانسه در زمینه 
تولید محصوالت جدید و برنامه هایی برای افزایش همکاری ه��ا در زمینه خدمات فنی و خدمات پس از 
فروش خبرداد. هم اکنون تأمین 11 قطعه از قطعات مورد نیاز وانت تندر به شرکت ساپکو واگذار شده است. حبابی در بورس نمی بینم 

وزیر امور اقتصاد
 شمس الدین حسینی

حبابی در بازار بورس نمی بینم و  پیش بینی ها حکایت از تداوم رشد 
شاخص بورس دارد.

وقتی نرخ ارز افزای��ش یافت، ای��ن دارایی ها نی��ز ارزش پیدا کرده  
 است و به طور طبیعی ارزش اوراق نیز باال می رود و به همین دلیل 

پیش بینی ها حکایت از تداوم این رشد دارد.
تعداد قابل توجهی از شرکت هایی که در بورس تهران حضور دارند، 
شرکت هایی هستند که سود و درآمدهای صادراتی شان متأثر از نرخ 
ارز است که این امر نیز سبب 

افزایش سود شده است.
بودجه هایی که ش��رکت ها 
ارایه کرده اند افزایش س��ود 
را نشان می دهد و به عبارت 
دیگر حج��م معام��الت نیز 
باالست و در برخی روزها دو 
تا سه برابر است، لذا حبابی 

در بازار بورس نمی بینم.
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طی ماه های اخیر، اتفاق��ات ناگواری برای اقتصاد 
ایران رخ داد که از آن جمله نابسامانی و نوسانات 
دالر و طال بود و به تبع آن، قیمت خیلی از کاالها 
و خدمات نیز روند افزایشی به خود گرفت. شواهد 
نش��ان می دهد اکنون اغلب بازاره��ا به یک ثبات 
نس��بی رس��یده اند. در همین حال، کارشناسان 
می گویند این ثبات، نسبی است و در آینده، بازار 
دیگری هم درگیر نوس��انات خواهد ش��د. برخی 
کارشناسان بازار مس��کن را بازار بعدی نابسامانی 

قلمداد می کنند. 
بازار مس��کن نیز، مانند دیگر بازارها، از تغییرات 
بازار ارز متأثر خواهد ش��د، اما این تغییرات از دو 

منظر قابل بررس��ی اس��ت؛ اول این که این تغییر 
منجر به افزای��ش هزینه های تولید ب��ه علت باال 
رفتن هزینه است که در کوتاه مدت اتفاق خواهد 
افتاد. درست است که صنعت ساختمان و مسکن 
یک صنعت بومی است، اما از آنجا که هزینه های 
نیروی انس��انی و خدمات و همچنین بخش��ی از 
تولید به خاطر افزایش قیم��ت دالر افزایش پیدا 
می کند، این مس��أله هم باعث می شود که هزینه  
تولید در صنعت س��اختمان افزای��ش پیدا کند. 
نمونه بارز این قضیه، مش��کالتی اس��ت که متأثر 
از نوس��انات قیمت ها در حوزه مصالح ساختمانی 
برای پروژه مس��کن مهر بهارس��تان اتفاق افتاده 

است.

پروژه مس�کن مهر بهارس�تان از کجا 
کلید خورد؟

پس از شروع طرح مسکن مهر در کشور، بهارستان 
نیز با توج��ه به موقعیت جغرافیایی بس��یار خوب 
و اقبال عمومی م��ردم به س��کونت در آن، مورد 
توجه مس��ئولین در این زمینه قرار گرفت. همین 
اقبال عمومی همراه با فاصله نزدیک بهارس��تان 
ب��ه اصفهان، باعث ش��د ت��ا مقدم��ات طراحی و 
احداث 12000 واحد مس��کونی در بهارستان به 
سرعت انجام شده و با س��رعت گرفتن اجرای این 

پروژه عظیم، ثبت ن��ام از متقاضیان برای بیش از 
 6300 واحد  صورت گیرد. البته تا زمان واگذاری 
زمین های مسکن مهر بهارس��تان به انبوه سازان 
یک سالی زمان از دس��ت رفت، اما بعد از آن، این 
پروژه با قوت کار خود را آغاز کرد، اما بنا برآنچه که 
از آن به عنوان مش��کالت ماده 5 این زمین ها یاد 
شد و در ادامه موضوع تجمیع اسناد، این پروژه پنج 
ماهی با وقفه روبه رو شد تا این که بعد از گذشت 
11ماه و18 روز، فعالیت دوباره خود را از سر گرفت. 
زمان صدور پروانه های ساخت برای مسکن مهر 
بهارس��تان همزمان با افزایش سرسام آور قیمت 
مصالح س��اختمانی و افزایش نرخ دستمزد کارگر 
همراه شد که این موضوع برای انبوه سازان توجیه 
اقتصادی ندارد و این پروژه را بار دیگر در آس��تانه 

توقف قرار می دهد.

خطر ایجاد رانت، مسکن مهر بهارستان 
را تهدید می کند

»توقف طرح به س��ود انبوه سازان نیس��ت و آنها 
خواستار رفع این مش��کل از س��وی وزارت راه و 
شهرسازی و قبول پیشنهاداتی اند که انبوه سازان 
در ای��ن راس��تا ارای��ه داده ان��د.« دبی��ر انجمن 
انبوه سازان استان اصفهان  با بیان این جمله  و در 
 گفتگویی که با فارس در این زمینه داشت گفته:

» زمان��ی ک��ه ب��ا افزای��ش نرخ ه��ا، وزارت راه و 
شهرس��ازی افزایش 40 هزار تومانی هر مترمربع 
مس��کن مهر در کش��ور را ابالغ کرد، انبوه سازان 
استان اصفهان با توجه به مشکل ویژه بهارستان، 
پیشنهاد قیمت 473 هزار تومان بابت هر متر مربع 

مسکن مهر در بهارستان را مطرح کردند.«
پیشنهاد انبوه س��ازان هم تاکنون از سوی وزارت 
راه و شهرس��ازی مورد موافقت قرار نگرفته و گره 
این پروژه را کورتر از قبل کرده اس��ت. احمد توال 
در این باره م��ی گوید: » در ص��ورت توقف طرح، 
بیشترین خس��ارت به انبوه س��ازان وارد می شود. 
قیمت تمام ش��ده هر متر آپارتمان در بهارستان 
 حدود 800 هزار تومان اس��ت، اما ب��ا نرخ یک و 
نیم میلیون تومان به فروش می رسد و این رانتی 

است که مدیران به این شهر جدید داده اند.«
به نظ��ر می رس��د پ��س از تحویل مس��کن مهر 

بهارس��تان از س��وی متقاضیان، نرخ های رانتی 
مانند آنچه در باال اش��اره ش��د، اعمال و مس��کن 
مهر بهارس��تان عرصه ای برای بورس بازی دوباره 
 مس��کن ش��ود. توال با ما در این باره موافق است:

» در صورتی که قیمت ها به سمت واقعی خود نرود 
چنین اتفاقی خواهد افت��اد و زمانی این امر قوت 
بیشتری می گیرد که پروژه از س��وی انبوه سازان 
تعطیل ش��ود و دولت رانتی با س��ود صددرصد را 

برای متقاضیان در فروش مسکن فراهم کند.«

افزای�ش قیم�ت ه�ا نیازمن�د دیدگاه 
منطقی است

با افزایش ن��رخ تورم و گرانی مصالح س��اختمانی 
نمی توان از پیمانکار توقع داش��ت ک��ه با قیمت 
قبلی کار را تحویل دهد. از سوی دیگر در صورت 
افزایش قیمت ها، مسکن مهر از هدف اصلی خود 
دور می ش��ود، به همی��ن دلیل پیمان��کاران این 
پروژه با ارای��ه طرحی به وزارت راه و شهرس��ازی 
راهکاره��ای خود را ب��رای برون رفت از ش��رایط 
موجود و جلوگیری از توقف پروژه و ارایه خدمات 

بیشتر به متقاضیان ارایه کردند.
  در این طرح، عالوه بر این ک��ه بعضی از امکانات 
واحدهای مسکن مهر افزایش پیدا می کند، سند 
مالکی��ت نیز به ن��ام متقاضی ثبت می ش��ود. در 
صورت عملی شدن این پیش��نهاد هم متقاضیان 
راضی خواهند ش��د و هم جای��گاه و حق و حقوق 

پیمانکاران تضییع نخواهد شد.
به نظر می رس��د پروژه مس��کن مهر بی توجه به 
نوس��انات نرخ های اقتصادی و ت��ورم کلید خورد 
و در ابت��دا، کل نرخ ت��ورم در مباح��ث مالی آن 
گنجانده نشده بود.گاهی اوقات قیمت ها متناسب 
با شرایط اقتصادی افزایش پیدا می کند که چندان 
جای نگرانی نیس��ت، اما مش��کل زمانی است که 
قیمت ها به صورت حبابی ب��اال می رود و با هجوم 
غیرمنطقی س��رمایه به بازار، عملک��رد واحدها با 
چالش های بزرگ مواجه می شود.بنابراین بایستی 
با درک شرایط موجود و با در نظرگرفتن وضعیت 
پیمانکاران پروژه مسکن مهر بهارستان و خواسته 
متقاضیان، راه��کاری منطقی در نظ��ر گرفت تا 
افزایش قیمت ها روند معمول خود را دنبال کند. 

بی مهر ها به مسکن مهر 

رانت، مسکن مهر بهارستان را تهدید می کند

حدود شش سال از آخرین جهش قیمتی بی سابقه در بخش مسکن می گذرد. هنوز مردم ماجرای تلخ افزایش نجومی  گروه 
قیمت مسکن در س�ال های 86-85 را از یاد نبرده اند و هرگاه هم می خواهند از التهاب شدید مسکن سخن بگویند اقتصاد

ماه ها و روزهای تلخ سال 85 را به یکدیگر یادآوری می کنند. حال با توجه به نابسامانی ها و التهابات گسترده بخش های 
مختلف اقتصاد ایران در ماه های اخیر، خیلی از مردم و حتی فعاالن اقتصادی نگرانند تا نکند خدای نکرده ماجرای جهش قیمتی سال 85 

دوباره در اقتصاد ایران صورت گیرد. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده )نوبت اول(
6089 دایره اجرای احکام ش��عبه دوم حقوقی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده 
اجرای��ی 900364 ح/ 2 و موض��وع اجرائیه ابالغ ش��ده 900960 پرونده ح/ 2 نظر به 
اینک��ه محکوم له آقای میثم زارع می باش��د و محکوم علیه آن آقای عباس��علی حاج 
هاش��می اجرای احکام در نظ��ر دارد در اجرای اعمال م��واد محکومیت های مایل و 
اس��تنکاف محکوم علیه از پرداخ��ت 101/853/629 ریال و پرداخت مبلغ 4/250/000 
ریال عش��ریه دولتی دو دستگاه ارزیابی شده توس��ط کارشناس رسمی دادگستری 
بش��رح نظریه که شامل یک دستگاه تراش روس��ی تیپ 16K20 با کورس طولی 1/3 
متر و سنتر 40 سانتی متر ساخته شده در سال 1979 به شماره سریال 10310 و به 
مبلغ 39/000/000 ریال ارزیابی شده و یک دستگاه جوش CO2 ساخت سپاهان گام 
مدل PRS MIG-SC350 به ش��ماره سریال 90MII5-9 به همراه کپسول CO2 به 
مبلغ 19/500/000 ریال که کاًل به مبلغ 58/500/000 ریال ارزیابی ش��ده را از طریق 
مزایده به فروش برس��اند. لذا جلسه مزایده روز یکشنبه مورخه 91/10/24 ساعت 9 
در محل اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر به نشانی: خمینی 
ش��هر بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می 
گردد. طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نشانی: خمینی شهر خیابان شریعتی 
س��ه راه شهید رجایی بین کوچه 120 تا 122 تراش��کاری حاج هاشمی مراجعه و از 
محل بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می 
بایس��تی 10 درصد قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 10 درصد اولیه 
پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. مدیر اجرای احکام 

حقوقی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر

ابالغ
6460 ش��ماره: 37- 91/6/28 عط��ف بنام��ه ش��ماره 1942/90- 91/6/6 موض��وع 
دادخواس��ت آقای حیدرعلی ش��اهچراغی ش��هرضائی با وکالت بهزاد ایزدی بطرفیت 
ش��رکت پارس��ا مهرصفاهان و آقای اصغر زهیری بخواس��ته الزام به انتقال رسمی 
پالک 1759 فرعی مجزی ش��ده از پالک 31/351 بخش 16 اصفهان به آدرس اصفهان 
خیابان کاوه کوی شکوفه فاز 2 شهرک میالد بلوار شقایق بن بست شقایق 4 ساختمان 
س��یمرغ طبقه 4 واحد 8 اینجانب عیدی محمد رضائی کارش��ناس رس��می دادگستری 
در تاری��خ 91/6/13 در معیت خواهان به محل وقوع مل��ک فوق عزیمت و در حضور 
آقای اصغر زهیری خوانده و بدون حضور نماینده شرکت خوانده اقدام به بررسی و 
برداشت محل گردیده گزارش بشرح زیر تقدیم می گردد. 1- شش دانگ پالک 31/351 
واق��ع در بخ��ش 16 اصفهان در صفح��ات 55 و 592 و 595 دفات��ر 494 و 507 ذیل 
ثبت 107296 و 112485 و 112487 و طبق س��ند رس��می 50062- 86/10/2 دفتر 89 
اصفهان بنام اصغر زهیری ثبت و دارای س��ه جلد س��ند مالکیت می باشد که مجموعه 
بموجب صورت جلس��ه تفکیکی ش��ماره 10641- 89/5/2 ثبت شاهین شهر تفکیک و 
پ��الک های 1753 الی 1759 فرعی و 351 باقیمانده جهت آپارتمان های تفکیکی منظور 
گردیده و طبق ثبت صفحه نقل و انتقاالت اس��ناد مالکیت پالک 31/351 بخش 16 و بنا 

و به اظهار مال��ک اصغر زهیری هفت واحد دیگر به خریداران انتقال رس��می گردیده 
فق��ط آپارتمان قطع��ه 8 واقع در طبقه چه��ارم جنوبی بش��ماره 1759 فرعی تاکنون 
به غیر واگذار نش��ده اس��ت چون از طرف اصغر زهیری به ش��رکت صفاهان واگذار 
گردیده است. 2- آپارتمان قطعه 8 طبقه 4 جنوبی بشماره 1759 فرعی مجزی شده از 
پالک 31/351 بموجب مبایعه نامه امالک عادی مورخ 89/6/23 به ش��رکت پارسامهر 
صفاهان ثبت شده بشماره 18661 واگذار گردیده است. 3- شرکت پارسامهر صفاهان 
بموجب صورت جلس��ه بش��ماره 1230/493-89/6/14 یک واحد آپارتمان را به آقای 
حیدرعلی شاهچراغی ش��هرضائی خواهان واگذار نموده است سپس بموجب قرارداد 
اجاره به ش��رط تملیک شماره 1220/502 آپارتمان فوق که با پالک ثبتی 1759 تفکیک 
و مجزی گردیده بمدت 120 ماه معادل 10 س��ال هجری شمس��ی از تاریخ 89/7/24 
لغایت 1399/7/24 به حیدرعلی شاهچراغی شهرضائی خواهان بعنوان اجاره به شرط 
تملیک واگذار نموده است که در 8 ماده و 31 بند و 2 تبصره می باشد اکنون خواهان 
مس��تند به مدارک فوق دادخواس��ت انتقال رس��می آپارتمان پالک 1759 را بنام خود 
نموده اس��ت. 4- آپارتمان مذک��ور در تصرف خواهان می باش��د که چون مجموعه 
دارای 8 باب انباری و 8 واحد پارکینگ می باش��د بنابراین یکی از پارکینگها و انباری 
ها نیز متعلق به آپارتمان 1759 می باشد که در قرارداد و اجاره بشرط تملیک تصریح 
گردیده بانضمام قدرالس��هم محوطه مشاعی راه پله مشاعی آسانسور مشاعی حیاط 
مش��اعی و پشت بام مشاعی و کلیه مشاعات موضوع ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون 
تملک آپارتمان ها و طبق صورت جلس��ه تفکیکی شماره 10641- 89/5/2 ثبت شاهین 
ش��هر می باش��د. 5- خوانده اصغر زهیری در محل حاضر و اظهار نمود در صورت 
اخذ مجوز قانونی حاضر اس��ت پالک 1759 فرعی بعن��وان آپارتمان قطعه 8 واقع در 

طبقه 4 جنوبی را به خواهان انتفاعی نماید. 6- با بررس��ی و اجرای مفاد س��ند اولیه 
پالک 31/351 بخش 16 اصفهان مورد خواس��ته در محدوده اسناد مالکیت پالک فوق 

و مجزی ش��ده از آن و در مالکیت رس��می آقای اصغر زهیری می باش��د. 7- طول 
ابعاد و مس��احت و حدود و ثغور و حقوق ارتفاقی و انتفاعی آن بشرح صورت جلسه 
تفکیکی 10641- 89/5/2 ثبت ش��اهین ش��هر ردیف 8 صورت جلسه مذبور می باشد. 
8- صرف نظر از صحت و سقم اسناد عادی رد و بدل شده بین خواهان و خواندگان 
در صورت تأیید مفاد مبایعه نامه و صورتجلسه و قرارداد اجاره بشرط تملیک تنظیمی 
بین ش��رکت پارسا مهرصفاهان و خواهان آپارتمان قطعه 8 مستقر در طبقه 4 جنوبی 
با پالک ثبتی 31/1759 بخش 16 به انضمام انباری و پارکینگ آن قابل انتقال رس��می 
به خواهان می باشد و هرگونه تصمیم گیری بسته به نظر محترم مرجع قضائی دارد. 
شرکت پارسا مهرصفاهان به نمایندگی کاظم هادی دستجردی چنان چه اعتراضی به 
گزارش کارشناس��ی دارند ظرف مهلت 1 هفته به شعبه ارائه در غیر این صورت وفق 

مقررات اقدام می گردد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6461 ش��ماره دادنامه: 1481 کالس��ه: 91-671 ش ح/33 مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و سوم ش��ورای حل اختالف خواهان: آقای کاظم لویمی به نشانی اصفهان خ هشت 

بهشت شرقی خ ارشاد خ قائم فرعی 1 پالک43 وکیل: آقای سیدحسین حسینی به نشانی 
اصفهان خ چهارباغ باال اول خ شریعتی جنب داروخانه خدارحمی مجتمع فراز ط سوم 
واحد 302 خواندگان: 1- خانم مریم ابراهیمی به نشانی اصفهان خ سیمین خ باغ زیار 
کوچه ش��هید نادری بن بست کوروش منزل دوم 2- آقای مرتضی عبدالوند به نشانی 
اصفهان خ امام خمینی شهرک رسالت کوچه اندیشه پ15186، 3- آقای رضا رستمی 
مجهول المکان 4- آقای صادق رستمی مجهول المکان 5- آقای سید احمدرضا رائیان 
به نش��انی امام خمینی شهرک رسالت پالک5، 6- آقای نریمان تاج سلیمانی به نشانی 
ش��اهین شهر خ سعدی شمالی پالک25، 7- آقای جعفر منافی مجهول المکان خواسته: 
تقاض��ای الزام خواندگان به انتقال رس��می 240 مترمربع از پالک 141/272 بخش 14 
اصفهان به انضمام کلیه هزینه های دادرس��ی شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: درخصوص دعوی آقای سیدحسین حسینی به وکالت آقای کاظم لویمی 
به طرفیت خواندگان 1- خانم مریم ابراهیمی 2- آقای مرتضی عبدالوند 3- آقای رضا 
رستمی 4- آقای صادق رس��تمی 5- آقای سیداحمدرضا رائیان 6- آقای نریمان تاج 
س��لیمانی 7- آقای جعفر منافی به خواس��ته الزام خواندگان ب��ه حضور در دفترخانه 
اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 240 مترمربع از پالک ثبتی 141/272 واقع در بخش 
14 اصفهان به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، باتوجه به مبایعه نامه و قولنامه های 
عادی ارائه ش��ده و توس��ط وکیل خواهان بین خواندگان ردیف اول تا خوانده ردیف 
هفتم و قولنامه بین خواهان و خوانده ردیف اول و اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه 
رس��یدگی مبنی بر خرید زمین مورد ادعا توس��ط موکل نامبرده از خوانده ردیف اول 
و پرداخ��ت ثمن معامله و اظهارات خوانده ردیف اول مبن��ی بر تأیید اظهارات وکیل 

خواهان و اظهارات خوانده ردیف شش��م مبنی بر عدم فروش زمین مورد ادعا و اینکه 
خواندگان دیگر علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و الیحه ای 
نیز ارائه ننموده اند و پاس��خ استعالم انجام شده از اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان 
طی نامه ش��ماره 13384 مورخ 91/4/27 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف هفتم دارد 
و عدم ارائه مبایعه نامه قولنامه از نامبرده با طرفین دعوی اعالم ش��ده و عدم احراز 
تسلس��ل ایادی لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد به ماده 2 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی قرار عدم اس��تماع دعوی خواهان مالکی��ت مطروحه را صادر و 
اعالم می نماید. رای صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. مهرانفر- قاضی شعبه سی و سوم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6462 کالس��ه پرونده: 336/91، ش��ماره دادنامه: 1082، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمدرضا خواجه کیلی فرزند باقر به نش��انی: 
اصفه��ان میدان ق��دس، خیابان الله خیابان اوحدی کوی ش��هید خانی پ 5، خواندگان: 
1- حبیب اله قاس��می فرزند رمضان به نشانی: اصفهان خ شیخ طوسی )24 متری اول( 
خیابان حکیم اس��دی روبروی ش��هرداری منطقه 10، پ 149، 2- علیرضا علقاس��پور 
فرزند محمد مجهول المکان، 3- بتول طالکوب فرزند حسین و 4- رقیه زارعی سودانی 
و 5- عزت و 6- حسین و 7- حسن و 8- علی و 9- صفر و 10- فتح اله و 11 مرتضی 
ش��هرت همگی زارعی س��ودانی )ورثه مرحوم محمدزارعی( همگی به آدرس: اصفهان 
خ ش��یخ طوسی شرقی آژانس امالک مس��کن اصفهان عدالت جنب خیابان زرین کوب. 
12- منیژه پرچم و 13- فرهاد کیان زاد و 14 مهرداد 15- فتانه و 16- افسانه همگی از 

شماره 13 کیان زاد )که ورثه مرحوم حیدر کیان زاد می باشند( و همگی مجهول المکان 
اعالم شده. 17- مریم پرچم 18- منیره پرچم و 19- مهناز پرچم و 20- محبوبه پرچم 
و 21- منصوره پرچم و 22- مس��عود پرچم و 23- محمد پرچم فرزندان حس��ین 24- 
زهرا سیاس��ی 25- بدرالملوک سیاسی و 26- غالمعلی سیاسی و 27- محمد سیاسی 
)فرزندان عزت آقا(، 28- بهجت خانم حقوقی اصفهانی 29- عفت خانم حقوقی اصفهانی 
و 30- منوچهر ملکی فرزندان مونس آغا که ورثه مرحوم نصرت کیان زاد می باشند و 
همگی مجهول المکان، خواسته: تقاضای محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک قطعه 
زمین واقع در خیابان 24 متری به متراژ 176 مترمربع در پالک ثبتی 14915/133 بخش 
5 اصفهان و تحویل پالک مقوم به 31/000/000 ریال. رأی قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای احمدرضا خواج��ه کیلی به طرفیت خواندگان فوق در ردیف اول تا ردیف 
س��ی ام )30( به خواس��ته الزام به انتقال سند یک قطعه زمین به متراژ 176 مترمربع از 
پالک ثبتی 14915/133-بخش 5 ثبت اصفهان به ش��رح دادخواست تقدیمی که خواهان 
با ارائه قولنامه مورخ 1369/10/12 اعالم می دارد که زمین مذکور را از خوانده ردیف 
اول خریداری و خوانده ردیف دوم از مورث خواندگان ردیف سوم تا یازدهم خریداری 
نم��وده و مورث خواندگان مذکور از مورث خواندگان ردیف 12 تا 30 خریداری کرده 
و قولنامه های منعقد شده را ارائه نموده و استعالم واصله از اداره ثبت اسناد و امالک 
اصفهان به شماره 160-91/3/30 مالکیت مورث خواندگان ردیف 12 تا 30 را بر پالک 
ثبتی فوق الذکر اعالم داش��ته است و کارشناس رسمی دادگستری نیز بر وجود زمین 
های مذکور بدون قطعه بندی اعالم نظر نموده اس��ت. خوانده ردیف اول با تقدیم الیحه 
646-1391/6/7 قبول نموده که زمین مذکور را به خواهان فروخته و از خوانده ردیف 
دوم خریداری کرده اس��ت. خواندگان با وصف ابالغ های قانونی در جلس��ه رسیدگی 
مورخه 1391/6/7 حاضر نش��ده والیحه ای نیز تقدیم ننم��وده اند نظر به گواهی های 
انحصار وراثت به ش��ماره های 1177-80/4/31 و 3076-90/7/9 شورا تسلسل ایادی 
را اح��راز و دعوی خواهان را وارد و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 231 
و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
ب��ر محکومیت ورثه حیدر کیان زاد، نصرت کی��ان زاد و خواندگان ردیف )12 الی 30( 
به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی 176 متر زمین از پالک ثبتی 
14915/133 بخش 5 به نام خواهان و پرداخت س��ی و شش هزار ریال هزینه دادرسی 
و هزینه نشر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. شورا دعوی را به سایر 
خواندگان وارد ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آ.د.م قرار رد دعوی خواهان 

را اعالم می نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6463 درخصوص پرونده کالسه 91-1611 خواهان علی درخشان زاده دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند موتورسیکلت سی جی مدل 84 اصفهان 7656/61 به طرفیت رضا 
محمدپور تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/11 ساعت 8/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6464 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 1632/91ش33 خواه��ان محمد حس��نی دره 
بیدی دادخواس��تی مبنی بر الزام خوانده نس��بت به حضور به یکی از دفاتر اس��ناد 
رس��می جهت انتقال سند یک دستگاه موتورس��یکلت بهرو به شماره انتظامی 4842 
اصفهان-57 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی به طرفیت فرهاد رحمتی اندانی تقدیم 
نموده است؛ وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/11/25 ساعت 10 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6465 درخصوص پرونده کالس��ه 91-1467ش5 خواهان موسس��ه مهر بس��یجیان 
با وکالت پریس��ا عظیمی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 45/799/993 ریال وجه 

چک 561270- 91/3/6 بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و تاخیر در 
تادیه به طرفیت س��عید علیا فرزند احمد تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای مورخ 
91/11/14 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6466 درخصوص پرونده کالس��ه 91-1466 خواهان موسسه مهر بسیجیان با وکالت 
پریسا عظیمی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 25/519/686 ریال وجه چک 940020- 
91/7/5 بانک صادرات و تاخیر در تادیه و مطلق خسارات دادرسی به طرفیت 1- مهدی 
یزدانی 2- فرامرز حاتمی نژاد تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/14 
ساعت 8/30 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 آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6467 ش��ماره نامه: 9110113757301421 ش��ماره پرون��ده: 9109983757301232 
شماره بایگانی ش��عبه: 911317 نظر به اینکه در پرونده کالسه 9109983757301232 
آقای مس��عود قندهاری فرزند زین العابدین با وکالت خانم الهام نس��اج شکایتی علیه 
آقای مرتضی قندهاری فرزند حس��ن دائر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت در این 
دادگاه مطرح نموده اس��ت و از سویی مشارالیه فاقد اقامتگاه مشخص و مجهول المکان 
می باش��ند علیهذا نظر به اینکه در پرونده امر وقت رسیدگی برای مورخه 1391/12/12 
ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است مستدعی است دستور فرمایید وقت رسیدگی در 
راس��تای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی آگهی و قید گردد حضور متشاکی عنه جهت اخذ توضیح الزامی می 
باش��د ضمنا نسخه ای از آگهی منتش��ره جهت ضبط در پرونده نامبرده به این دادگاه 
ارس��ال گردد شایان ذکر است رعایت فرجه زمانی یکماهه بین وقت رسیدگی و انتشار 

آگهی مراعات گردد. قندهاری- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی بخش مهردشت

 ابالغ اجرائیه 
6468 بدینوسیله به آقای جعفرعلی ترابی فرزند حسن به شناسنامه شماره 20  صادره 
ازشهرضا متولد 1343 به شماره ملی 1199574279 وخانم زهرا شاه پری زیارتگاهی 
فرزند شمسعلی به شماره شناسنامه 10 صادره ازشهرضا متولد 1351 به شماره ملی 
1199618926که طبق آدرس متن سند وتقاضانامه ساکنین:شهرضا خیابان پاسداران 
کوچه سوم پالک 94/1 کد پستی 8618885461 که برابر گزارش مامور ابالغ نامبردگان 
به علت خالف واقع بودن درآدرس فوق مورد شناسائی واقع نگردیده اند ابالغ می شود 
طبق س��ند رهنی ش��ماره20260 مورخ 89/12/25 تنظیمی دردفترخانه  اس��ناد رسمی 
ش��ماره 5 ش��هرضا  آقای جعفرعلی ترابی مبلغ پانصدمیلیون ری��ال)500,000,000( 
ریال ازتس��هیالت بانک ملت شعبه مرکزی شهرضا استفاده نموده که درقبال تسهیالت 
مذکور شش��دانگ مازاد پالک ثبتی شماره  2/3057 واقع درفضل آباد بخش یک  ثبتی 
ش��هرضا ملکی زهرا ش��اه پری زیارتگاهی دررهن و وثیقه بان��ک مذکور قرار گرفته 
ک��ه طبق نامه ش��ماره 9792 مورخ 91/5/17 دفترامالک ثبت ش��هرضا فک رهن اصل 
م��ورد رهن ازمازاد به اصل تبدیل گردیده اس��ت و به علت عدم پرداخت بدهی اجرائیه 
به مبلغ پانصدویازده میلیون ونهصدوچهل ویک هزاروشش��صدوچهل وهش��ت ریال 
)511,941,648( بابت اصل طلب، دیرکرد وس��ود تا تاری��خ 91/04/10 که ازاین تاریخ 
به بعد روزانه مبلغ دویس��ت وهفتاد وسه هزار و چهل وهش��تاد ریال)273,480(ریال 
ب��ه آن اضافه می گردد، صادر و تحت کالس��ه 22/2661/ت/91 )9100007(دراجرای 
ثبت اسناد وامالک ش��هرضا تشکیل و درجریان رسیدگی است که برابر قانون اصالح 
ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه اجرائی مربوطه اقدام خواهد شد لذا به استناد 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می مصوب 1387 مراتب جهت ابالغ به شما 
یک نوبت درروزنامه زاینده رود چاپ اصفهان  درج ومنتشر می گردد وظرف مدت ده 
روز پس ازانتشار آگهی عملیات اجرائی جریان خواهد یافت وغیر ازآگهی مزایده آگهی 

دیگری منتشر نخواهد شد. میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا



 انتقاد  سناتورها  از
30 دقیقه  بعد ازنیمه  شب

ابراهیم حاتمی کیا 
در زندان قصر 

س��ه س��ناتور آمریکایی طی نامه ای به کمپانی س��ونی پیکچرز اینترتیمنت 
تولیدکننده فیلم »۳۰ دقیقه بعد از نیمه ش��ب« که با موضوع تعقیب و قتل 
اس��امه بن الدن اس��ت، اعتراض کردند. این فیلم، این تصور غلط را به وجود 
می آورد که شکنجه به احراز اطالعاتی منجر شده که یافتن و قتل بن الدن را 

به دنبال داشته است.
ای��ن فیل��م ب��ا صحنه ه��ای ش��کنجه ش��روع می  ش��ود و ای��ن صحنه ه��ا 
 ب��رای ح��دود ۴۵ دقیق��ه ادام��ه می یابد. موض��وع فیل��م تالش ده س��اله

س��ازمان اطالعات مرکزی آمریکا )CIA( برای ردیابی اسامه بن الدن است. 
جان مک کین سناتور جمهوریخواه و دایان فاینستاین و کارل لوین سناتورهای 

دموکرات اعضای کمیته اطالعاتی سنا و هر سه از مخالفان شکنجه هستند. 

ابراهیم حاتمی کیا برای بازدید از پش��ت صحنه فیلم س��ینمایی »دهلیز« به 
کارگردانی بهروز شعیبی به زندان قصر رفت.

 فیلمبرداری فیلم س��ینمایی »دهلیز« به کارگردانی بهروز شعیبی در حال 
انجام اس��ت و ابراهیم حاتمی کیا برای این که از نزدیک در جریان تولید این 
فیلم قرار گیرد به زندان قصر رفت. در این س��کانس ها رضا عطاران نیز بازی 
داشت. بهروز شعیبی پیش از این در مقام بازیگ، دو بار در فیلم های »آژانس 
شیشه ای« و »گزارش یک جشن« با حاتمی کیا همکاری کرده بود. »دهلیز« 
 به تهیه کنندگی محم��ود رضوی برای نمایش در جش��نواره فیلم فجر آماده 
می شود و بازیگرانی چون رضا عطاران، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، سعید 

چنگیزیان، افسانه چهره آزاد و... در آن به ایفای نقش می پردازند.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

میراث آمریکا
2۵ فیلم از سوی کنگره آمریکا برای ثبت به عنوان میراث سینمایی این کشور معرفی شد. در میان 
فیلم های معرفی شده از س��وی کنگره آمریکا ، فیلم هایی همچون »هری کثیف«، »صبحانه در 

تیفانی«، »قطار ۳:1۰ به وقت یوما«، »ماتریکس« و »پسران بیابان« دیده می شود.

5

فراخوان جشنواره قلم زرین اعالم شد
عالقه مندان به شرکت در یازدهمین 
جشنواره قلم زرین تا2۰ اردیبهشت 
سال 1۳۹2 فرصت دارند کتاب های 
خود را ب��ه دبیرخانه این جش��نواره 

بفرستند.
این فراخ��وان به این ش��رح اس��ت: 
نظر به این ک��ه انجمن قل��م ایران با 
استعانت از خداوند بزرگ در نظر دارد 
»یازدهمین دوره جش��نواره قلم زرین « را در چهاردهم تیر ماه سال 
1۳۹2 و همزمان با روز بزرگداشت قلم برگزار نماید، از کلیه ناشران، 
نویس��ندگان، ش��اعران و مؤلفان در س��ه حوزه نقد و پژوهش ادبی، 
ادبیات داستانی و شعر دعوت به عمل می آید که در صورت تمایل، از 
هر یک از آثار خود که برای اولین بار در سال 1۳۹1 منتشر شده است، 

دو نسخه برای شرکت در این جشنواره ارسال نمایند.
عالقه  مندان به ارس��ال آثار می توانند کتاب های خود را به نش��انی: 
 تهران - خیابان س��ید جم��ال الدین اس��دآبادی - باالت��ر از میدان 
سید جمال الدین اس��دآبادی _  بین کوچه ۴۴ و ۴۶ - پالک ۳۶۰- 

دفتر انجمن قلم ایران ارسال نمایند. 

 نمایش 3 فیلم ایرانی 
در فستیوال ادینبورگ

فیلم های س��ینمایی »یه حبه قند«، 
»بوسیدن روی ماه« و »سیب و سلما« 
ن��ی  یرا در فس��تیوال فیلم ه��ای ا

ادینبورگ روی پرده می روند.
فستیوال فیلم های ایرانی ادینبورگ 
2۰1۳ میزبان س��ه فیلم س��ینمایی 
»یه حبه قند« به کارگردانی سیدرضا 
میرکریمی، »بوس��یدن روی ماه« به 
کارگردانی همایون اسعدیان و »سیب و سلما« به کارگردانی حبیب 

بهمنی است.
این فستیوال با همکاری س��ینمای خانه فیلم ادینبورگ و فستیوال 

بین المللی خاورمیانه ادینبورگ برگزار می شود.
فس��تیوال از تاریخ 1تا1۶ ماه فوریه2۰1۳ )1۳ت��ا28 بهمن ماه( در 
سالن سینمای خانه فیلم شهر ادینبورگ برگزار خواهد شد. در این 
 دوره »یه حبه قند«، »بوسیدن روی ماه«، »سیب و سلما«، »بغض« و 

»نارنجی پوش« روی پرده می روند.

جشنواره فیلم عمار کلید خورد 
سومین جشنواره مردمی فیلم عمار از 
س��وم تا نهم دی ماه با بی��ش از 2۵۰ 
اکران کنن��ده همزمان ب��ا تهران در 

سراسر کشور برگزار می شود.
مراس��م افتتاحیه س��ومین جشنواره 
مردمی فیلم عمار یک شنبه شب سوم 
دی ماه در سینما فلسطین برگزارشد 
ک��ه در این مراس��م از آقای��ان رحیم 

مخدومی )نویسنده( و بهزاد بهزادپور )فیلمساز( تقدیر به عمل آمد.
دراین مراسم نادر طالب زاده دبیر جشنواره و حجت االسالم علیرضا 

پناهیان سخنرانی داشتند.
بنا براعالم دبیرخانه س��ومین دوره جش��نواره مردم��ی فیلم عمار، 
 انسیه ش��اه حس��ینی کارگردان، رحیم مخدومی داس��تان نویس، 
س��ید ناصر هاش��م زاده فیلمنامه نویس، جواد اردکان��ی کارگردان 
و حس��ن عباس��ی صاحبنظر فرهنگی، داوری آثار بخش داس��تانی 

جشنواره را برعهده خواهند داشت.

»عوارض جانبی ناشی از 
مصرف دارو« منتشر شد 

س��ودربرگ  اس��تیون  فیل��م  آخری��ن  س��ینمایی  پوس��تر 
رونمای��ی ش��د. فیل��م »Side Effects« ی��ا »ع��وارض جانب��ی 
ناش��ی از مص��رف دارو« ن��ام دارد و داس��تان زن��ی اس��ت ک��ه 
 همس��رش در آس��تانه  آزادی از زن��دان ق��رار دارد؛ مس��أله ای

که برای این زن خوشایند نیست و او برای غلبه بر ترس و نگرانی ناشی از 
عواقب این آزادی به داروهای تجویز شده از سوی پزشک پناه می برد.

این پوستر سینمایی، با جمله  تبلیغاتی 
»یک قرص م��ی تواند زندگی ش��ما را 
دگرگون کند«، بر چه��ار بازیگر اصلی 
فیلم )ج��ود ال، رون��ی م��ارا، چانینگ 
تات��وم و کاتری��ن زتا-جون��ز( متمرکز 
اس��ت که آن را اینجا با ه��م می بینیم. 
 چن��دی پی��ش آنون��س ای��ن فیلم در 
س��ایت ه��ای اینترنتی منتش��ر ش��د 
و آنهای��ی که ای��ن آنون��س را دیده اند 
ب��ه تأثیرپذی��ری س��ودربرگ از آلفرد 
هیچکاک و رومن پوالنس��کی اش��اره 

کرده اند.

اندرحکایت تئاتر اصفهان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد استان اصفهان درباره سرانجام 
هنرهای نمایش��ی گفته اس��ت: اعتبار انجمن هنرهای 
نمایشی به حساب آنها واریز شده و مردم مطمئن باشند 
که این بودجه در هیچ کجای دیگر و باز تأکید می کنم در 
هیچ کجای دیگرهزینه نشده وحتی حمایت های چندین 

برابر نیزبوده است. خیالتان راحت.
او درباره انتصاب رییس جدید انجمن هنرهای نمایشی 
نیز گفته اس��ت: هرچند که انتصاب این سمت با شخص 
بنده اس��ت، ولی من با کمال تواضع و فروتن��ی آن را به 
خود تئاتری ها واگذار کردم تا دوباره کاس��ه وکوزه را سر 
ما نش��کنند وهمچنین از نظریات آنها بهره برده ام. وی 
همچنین تأکید کرد که مشکل اصلی این هنر در استان، 
مالی نیست، بلکه مشکل با هم نبودن آنهاست. این روزها 
تئاتر اصفهان بیش��ترقربانی می دهد وآن هم نه به خاطر 
صف های شلوغ با جه های بلیت فروشی و یا ازدحام برای 
دیدن یک اثر فاخر، بلکه تنها وتنها برای رسیدن به روی 
صحنه و آمار کش��ته ها حکایت از آن دارد که بیشتر آنها 
خود عوامل اجرایی بوده اند تا عالق��ه مندان به این هنر.

وقتی فریاد یک مسئول اجرایی بلند می شود که مشکل 
تفرقه اس��ت نه پول،  این س��ؤال در ذهن هر فرد آگاهی 
ایجاد می ش��ود که این تخم تفرقه را چه کسی میان آنها 
کاشته و هر روز پای آن آب می ریزد؟! اهالی تئاتر سالیان 
 س��ال اس��ت که از صحنه فاصله گرفته ان��د، ولی خیال 
می کنند روی صحنه هس��تند. آنها دیگر ماهیت و ذات 
 آن را فراموش ک��رده اند ویادش��ان رفته ک��ه روزگاری 
تماشاخانه های این ش��هرو صحنه های آن، یار ومونس 
مردم بوده تا به وس��یله هنرمندانش��ان، فریادشان را به 
 گوش مس��ئولین برس��انند؛ بزرگانی چون اس��تاد رضا 
ارحام صدرکه دغدغه هنرشان، نان نبود، بلکه مردمشان 

بودند. 
هنر نمایش از دیرباز هن��ری از مردم و برای م��ردم بوده و 
خشت خام خود را در کوره غصه ها وشادی های آنها پخته، 
ولی امروز شاهد هستیم که از توده مردم جدا مانده و دیگر 
خسیس ش��ده و س��فره صحنه را برای آنها پهن نمی کند. 
تئاتر اصفهان تنه��ا در صورتی می تواند ب��ه دوران طالیی 
 خود برگردد که به جای س��خنرانی، گوش��ی برای شنیدن 
حرف ه��ای دیگران داش��ته باش��د و دس��ت اندرکارانش 
گهگاهی به جای پای همدیگر، دست همدیگر را نیز بگیرند. 
محراب هر هنرمندی تجلی گاه اوست، پس صحنه را پاک 
نگه داریم به حرمت هنرمندانی که نمازشان را نه برصحنه، 

بلکه بر خاک آن به جا آوردند.

»م��ن مادر هس��تم« داس��تان دخت��ر جوانی)با ب��ازی باران 
کوثری( را روایت می کند که در آستانه ازدواج با پسر جوانی)با 
بازی امیرحسین آرمان( قرار دارد که اتفاقا هر دوی اینها یعنی 
هم پس��ر و هم دختر، به هم عالقه دارند، اما گ��ره اصلی درام 
 جایی رقم می خورد که این دختر جوان ش��بی از ش��ب های 
بحرانی زندگیش به نزدیک ترین دوس��ت خانوادگی شان که 
مردی اس��ت میانس��ال)با بازی حبیب رضایی( پناه می برد و 
 عش��ق قدیمی این مرد جوان به دخت��رک، آن هم دخترکی 

 که ای��ن م��رد را مانند پ��درش می دی��ده مجال��ی را فراهم 
 می کند ب��رای تجاوز به دخت��رک و از اینجا به بعد اس��ت که 
داستان مس��یری پرپیچ و خم را می پیماید، چراکه دخترک 
 در دفاع از خ��ود برآمده و این دوس��ت خانوادگ��ی را به قتل 

می رساند.
 مادر این دخترک)با ب��ازی هنگامه قاضیانی( ب��ه خاطر این 
 که دختر را از مج��ازات اعدام رها کند، خ��ود قتل را بر گردن 
می گیرد و از آن سو پدر این دختر )با بازی فرهاد اصالنی( هم 

در معادله ای چندمجهولی گرفتار می ش��ود و به جس��تجوی 
اش��تباهات زندگی خویش می پردازد. در این بین همسر آن 
دوست خانوادگی )با بازی پانته آ بهرام( هم تحت هیچ شرایطی 
از خون همسرش نمی گذرد و ش��رایطی را فراهم می کند که 

عامل واقعی قتل پای چوبه دار برود.
این فیلم روایت انس��ان هایی اس��ت با رفتارها و نگرش های 
متضاد و در عین حال هم سو که س��ردرگمی و غرق شدن در 
 روابط بسیار دوستانه وصمیمی و گرفتاریشان در دغدغه های

ش��خصی، نقاط مش��ترک الگوهای رفتاری آنهاست و شیوه 
نگرش به زندگ��ی و قض��اوت هایش��ان نقطه تض��اد آنها در 
 برابر یکدیگر اس��ت؛ یکی عصبی و پرخاش��گر که البته از سر 
مسئولیت پذیری است و دیگری خونسرد و آرام که مبادا آزادی 

عمل کسی سلب شود.
این اثر مانند دیگ��ر آثار جیرانی، فیلمی اس��ت از س��ینمای 
اجتماعی داستان گو. معموال در فیلم های اجتماعی سینمای 
بدنه یا داستان لنگ می زند یا کارگردان به سمت تولید اشک 

و آه و احساس��ات گرایی می رود و یا مس��ائلی به کل خنثی و 
دم دستی مورد استفاده قرار می گیرد که حس همدلی مخاطب 
را برنمی انگی��زد. آثار قبلی جیرانی نیزگاه��ی اوقات از چنین 
ضعف هایی رنج می برده اند، ولی این فیلم بیشتر سعی می کند 
به روایت داستانش اهمیت بدهد و آن رابی وقفه وبدون ریتم 

ُکند برای مخاطبش بیان کند.
»من مادر هس��تم« نقد یک طبق��ه اجتماعی نیس��ت، قصد 
شناخت وآسیب شناسی یک طبقه اجتماعی خاص را ندارد و 
دنبال این کار نبوده است و همان طور که گفته شد، مهم ترین 

چی��ز، تعریف ک��ردن ی��ک 
داس��تان جذاب و پرکشش 
و جس��ورانه بوده ک��ه حال 
درخالل آن برخی معضالت 
اجتماعی نیز با دیده نقد به 

تصویر کشیده شده است.
 داستان، تلخ و تکان دهنده

از  ف��ارغ  ام��ا   اس��ت، 
ت��کان دهندگ��ی، آن ق��در 
عبرت آموز اس��ت که بتواند 
حداقل نیم��ی از مخاطبانی 
 که فیل��م را م��ی بینن��د را 
به اص��الح رواب��ط رفتاری 
 خود ب��ا فرزن��دان و رفقای 
صمیمی شان وادارد، ضمن 
این ک��ه آن طور ک��ه انصار 
 ح��زب اهلل در بیانی��ه اش 

آورده اند هیچ جای فیلم نه حرفی از زنا زده می ش��ود و نه به 
عادی سازی فحشا پرداخته می شود و در آن تنها تصویری ارایه 
می شود از مراودات دو خانواده ای که به واسطه گره داستان 
 به هم رب��ط پیدا می کنن��د، پس باز ه��م آن طور ک��ه انصار 
گفته اند فیلم بخش عم��ده ای از جامعه را گرفتار فحش��ای 

تصویر نکرده است؟!
در پایان باید گفت که در دنیا چیزی به نام قصه خوب و بد وجود 
ندارد و این قصه گوی خوب و بد است که کاری را تأثیرگذار و 
یا خنثی می کند. »من مادر هستم« یک واقعیت اجتماعی را 
به نمایش می گذارد و به جامعه تلنگر می زند. س��اخت چنین 
فیلم هایی به شدت برای جامعه الزم اس��ت و باعث باال رفتن 
سطح آگاهی خانواده ها می شود و بحث آسیب های اجتماعی 
اتفاقا در س��ینما می تواند کارکردی به شدت تأثیرگذار داشته 

باشد.

درباره سینمایی»من مادر هستم«  به انگیزه اکران در سینما قدس

تلخ، تکان دهنده و عبرت آموز 

در اولین روزهای زمستان، تازه ترین فیلم فریدون جیرانی، جدیدترین عضو باشگاه میلیاردی ها  جمال
شد تا اثبات کند فیلم، فیلمنامه و البته پروپاگاندا چقدر می تواند به اقتصاد مرده و راکد سینما  نوروز باقری

کمک کند. بدین ترتیب در این روزهای سرد زمستانی فیلمی که کمتر کسی فکر می کرد حتی 
دخل و خرج کند، توانست کمی شعله سرد  اکران را گرم کند. اکران موفق این فیلم در ایران و در ادامه در اصفهان 

سبب شد تا بارها و بارها از منظرهای متفاوتی به آن نگاه کنیم.  
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امروزروز تولد »بوگی« است  »کازابالنکا«»جنگل آسفالت«
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - هامفری دیفارست بوگارت با نام مستعار بوگی، هنرپیشه و 
تهیه کننده آمریکایی بود که یک دهه کامل در هالیوود سلطان گیشه و سینمای 

گنگستریسم شد. 
از سال 1۹2۰ تا 1۹22 در کمپانی نمایش یکی از بس��تگانش )ویلیام برادی( 
به نام اس��تودیوی فیلم برادی به عنوان مدیر صحنه فعالیت داشت. در 1۹۳۰ 
با کمپانی فاکس قراردادی بس��ته و برای اولین بار در فیلم کوتاه 1۰ دقیقه ای 
»آن طوری های برادوی « با روس اتینگ و جان بالندل همبازی شد. قرارداد او 
با فاکس تنها دو سال ادامه داشت و از آن پس تا پنج س��ال در فیلم های نازلی 
ظاهر شد، تا این که در سال 1۹۳۶ با فیلم »جنگل سنگی« خود را تثبیت کرد 
و این مقدمه همکاری نسبتا طوالنی مدت و موفقیت آمیز او و کمپانی برادران 
وارنر شد. از سال 1۹۳۶ تا 1۹۴۰ در 28 فیلم ظاهر شد که اکثر آنها گانگستری 

و تنها دو مورد در ژانر وسترن بود. حضور در فیلم های »شاهین مالت« در نقش 
سام اسپید به کارگردانی جان هوستون و »کازابالنکا« از مایکل کورتیز از جمله 
چشمگیرترین نقش آفرینی های بوگارت محس��وب می شود. بوگارت در سال 
1۹۵1 برای بازی در »ملکه آفریقایی« برنده جایزه اسکار و در سال های 1۹۴2 و 
1۹۵۴ برای فیلم های »کازابالنکا« و »شورش کین« نامزد کسب این جایزه شد.

بوگارت در اکثر فیلم های��ش در نقش مردانی خوش��گذران و خوش پوش و در 
عین حال دلیر و باهوش ظاهر ش��د و همین امر در جذاب تر شدن شخصیت او 

تأثیرگذار بود.
برخی از فیلم های او عبارتند از : قایق آفریکن کوئین، صحرا، کازابالنکا، شاهین 
مالت، خواب عمیق، قایق آفریکن کوئین،  گنج های سیرامادره،  سابرینا، داشتن 

و نداشتن،  گذرگاه تاریک، ماشین سواری شبانه و فرشته ای با دستان کثیف .
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 تا چند روز دیگر دفتر س��ینمای سال 
گروه 
2۰12 بسته می ش��ود. 2۰12 سالی به فرهنگ

شدت پر افت وخیز بود. تولید فیلمی با 
موضوع اهانت به ساحت پیامبر اس��الم)ص( در آمریکا، خشم 

مس��لمانان جهان را برانگیخت و در کش��ورهای اس��المی به 
اعتراضات خیابانی و حمله به سفارت آمریکا انجامید. 

دس��ت اندرکاران س��ینمای آمریکا پس از واکنش مسلمانان 
جهان، از این فیلم اعالم برائت کردن��د وتا مدت ها عوامل فیلم 

ناشناخته بودند.
 امس��ال قهرمانان کتاب های مصور خوب تاختن��د. قهرمانان 
کتاب های مص��ور »مارول« در فیل��م »آونجرز/انتقام جویان« 
ساخته جاس ودون، تابستان امسال تماشاگران سراسر دنیا را 
مجذوب کردند و بتمن در »شوالیه تاریکی برمی خیزد« ساخته 
کریستفر نوالن عالقه مندان این ابر قهرمان و شخص نوالن را به 
سالن های سینما کشاند، هرچند که خیلی ها اعتقاد دارند فیلم 
پیشین نوالن )شوالیه تاریکی( به مراتب فیلمی بهتر و شخصیت 
جوکر با نقش آفرینی هیث لجر فقید بهترین بدمن فیلم های 

ابرقهرمانانه بود. 
امسال سینمای فرانسه درخش��ش خوبی داشت که کلید این 
موفقیت از مراسم اس��کار و با فیلم صامت »هنرمند« زده شد. 
فرانسوی ها امسال »دست نیافتنی ها« ساخته الیویه ناکاش را 
دارند که پرفروش ترین فیلم فرانس��وی خارج از کشور فرانسه 
لقب گرفته اس��ت و »زنگار واستخوان« س��اخته ژاک اودیار با 
نقش آفرینی ماریون کوتیار، که هردو فیلم احتماال  از نامزدهای 
اسکار خواهند بود؛ فیلم نخست در رشته بهترین فیلم خارجی 
زبان و دومی در رشته بهترین بازیگر زن نقش نخست )ماریون 

کوتیار(. 

 میشاییل هانکه اتریشی نیز فیلم ستایش شده اش »عشق« را با 
حضور بازیگران فرانسوی ساخته است. 

در پنجاهمین سالگرد ساخته شدن فیلم های جاسوسی جیمز 
باند، »اسکای فال« ساخته س��ام مندس با نقش آفرینی دانیل 
کریگ، رکورد فروش فیلم در سینمای بریتانیا را شکست. این 
فیلم جیمزباندی با نقش آفرینی خاویرباردم درکس��وت بدمن 

فیلم با ستایش منتقدان هم روبه رو شد. 
و اما فهرست ده فیلم پرفروش سال که نشان می دهد تماشاگران 

دنیا هنوز شیفته انیمیشن ها و ابرقهرمانان هستند.
1     انتقام جویان، ۶2۳ میلیون دالر

2     شوالیه تاریکی بر می خیزد،  ۴۴8  میلیون دالر
3     مسابقه هانگر،   ۴۰8 میلیون دالر

4     داستان گرگ و میش،   ۴۰8میلیون دالر
5     اسکای فال، 2۷۵میلیون دالر

6     مرد عنکبوتی شگفت انگیز،2۶2 میلیون دالر 
7     شجاع، 2۳۷میلیون دالر

8     تد، 218میلیون دالر
9     ماداگاسگارسه، 21۶میلیون دالر

10      لوراکس دکتر سئوس،21۴میلیون دالر. 

آخرالزمان سینما در 2012

 قهرمانان کتاب های 
مصور »مارول« 

در فیلم »آونجرز/
انتقام جویان« 

ساخته جاس ودون، 
تابستان امسال 

تماشاگران سراسر 
دنیا را مجذوب 

کردند

ساخت چنین 
فیلم هایی به شدت 

برای جامعه الزم 
است و باعث باال 

رفتن سطح آگاهی 
خانواده ها می شود 
و بحث آسیب های 
اجتماعی می تواند 
کارکردی تأثیرگذار 

داشته باشد

 



امضای قرارداد گردان با سپاهان 19دی؛ بازگشت والسکو به ایرانپایان اعتصاب فرنگی کاران!مرگ نابهنگام نیمانهاوندیان، مجری شبکه دو

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 مربی دوپینگی،    بدون حکم  
مربیگری  می کند!

یک مربی که تازه دوران محرومیتش به پایان رسیده، در یک رشته 
رزمی بدون حکم، مربیگری می کند. 

در حالی که مربی تیم ملی بزرگس��االن یک رش��ته رزمی از کمک 
کردن یک فرد در امور فنی تیم ملی در رسانه ها صحبت می کند، اما 
رییس این فدراسیون در صحبت های خود اظهار داشته که نامبرده 
حکم خاصی ندارد و تنها حضورش برای کمک کردن اس��ت. مربی 
مدنظر مدتی به دلیل دوپینگ از میادین ورزشی دور بوده و در حال 

حاضر بدون حکم در کنار ملی پوشان مربیگری می کند.

آوانسیان، رییس کمیته داوران 
کنفدراسیون شد

داور بین الملل��ی کش��ورمان ب��ه عن��وان ریی��س کمیت��ه داوران 
کنفدراسیون بسکتبال آسیا انتخاب شد.

هروس آوانسیان که جدی ترین گزینه ریاست بر کمیته داوران آسیا 
محسوب می شد، پس از رایزنی های الزم با مسئوالن کنفدراسیون 
بسکتبال آسیا در مورد برخی مسائل، سرانجام به این سمت منصوب 
شد. وی از ماه آینده کارش را در این کمیته در لبنان آغاز خواهد کرد. 

 هشتم دی؛آغاز نهمین دوره 
لیگ برتر شمشیربازی 

نهمین دوره لیگ شمش��یربازی با حضور 14 تیم در س��ه اس��لحه 
اپه، فلوره و س��ابر از روز جمعه )8 دی( در مجموعه ورزش��ی شهید 
شیرودی آغاز می ش��ود. هنوز تیمی از اصفهان برای حضور در لیگ 
اعالم آمادگی نکرده است. سال گذشته تیم گاز تهران عنوان نخست 

رقابت های لیگ برتر را از آن خود کرد. 

ITC میالن سوشاک رسید
ITC میالن سوشاک، مدافع استرالیایی تیم سپاهان قرار است امروز 
صادر شود و این بازیکن با صدور کارت بازی می تواند برای سپاهان 
به میدان برود. دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و مس کرمان 
در چارچوب رقابت های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه های 
کشور از ساعت 1۵ سه شنبه در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار 

می شود.

 انتخابات هیأت اسکواش 
با یک کاندیدا

مجمع انتخاباتی هیأت اس��کواش اس��تان اصفهان س��اعت1۳:۳۰ 
یکش��نبه، دهم دی ماه در تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان 
استان اصفهان برگزار خواهد شد. سید هدا محمدی تنها کاندیدای 

این مجمع انتخاباتی است. 
محمدی مهر امسال به عنوان سرپرست هیأت اسکواش معرفی شد. 

پیش از او،  امیر جهانبخش این سمت را برعهده داشت. 

بهترین های نیم فصل لیگ بسکتبال 
معرفی شدند

کمیته آمار فدراس��یون بس��کتبال برترین های نیم فصل نخس��ت 
رقابت ها را معرفی کرد.

بر این اس��اس، صمد نیکخواه بهرامی با میانگی��ن 24/88 امتیاز در 
هر بازی امتیازآورترین، حامد حس��ین زاده با 4/88 پاس گل در هر 
 بازی بهترین پاس دهنده و آتواش��ویلی با میانگی��ن11/44 ریباند 

برترین های مسابقات در سه بخش بوده اند. 
در بین بهتری��ن ها نام محم��د کونه، اصغر کاردوس��ت و اوش��ین 

ساهاکیان از تیم فوالدماهان در بالک و ریباند نیز دیده می شود. 

پارسال ملوان را در لیگ نگه 
داشتیم، امسال ذوب آهن را
علیرضا جراح کار/ مدافع ذوب آهن 

 من به ذوب آهن آمدم تا ب��ا انگیزه ام به مدیرعامل مل��وان ثابت کنم که 
بازیکن خوبی را از دست داده است؛ زیرا او واقعاً در حق من نامردی کرد! 
من چهار سال در شمال فوتبال بازی می کردم، اما پارسال رباط پاره کردم 
و در فصل جاری با این تیم به تفاهم نرسیدیم و باید بگویم مسئوالن این 

باشگاه در حق من نامردی کردند و من هرگز از آنها نمی گذرم. 
به ذوب آهن آمده ام تا ب��ه درودگر ثابت کنم که چ��ه بازیکن خوبی را از 
دست داده اس��ت؛ چون همه در بازی 
پرسپولیس دیدند که چقدر جای من 
خالی است. پارسال یک تنه ملوان را در 
لیگ نگه داشتم، اما با من رفتار خوبی 
نکردند. مطمئن باشید امسال ذوب آهن 

را در لیگ نگه می داریم. 

6
از سال 92 فقط باشگاه ها مدارس فوتبال دارند

 علی��زاده، ریی��س آکادمی مل��ی فوتبال گف��ت: از ابت��دای س��ال ۹2 به هی��چ فردی 
مجوز فعالیت در مدارس فوتبال داده نمی ش��ود و فقط باش��گاه ها اجازه دارند مدارس 
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در استقالل هیچ 
مکتبی نداریم

قهرمانان از سربازی 
معاف شدند

 مدیرعام��ل باش��گاه اس��تقالل در جواب ب��ه این پرس��ش که ب��ه بودن 
مکتب های مختلف در اس��تقالل اعتقاد دارد یا خیر، عن��وان کرد: اصاًل در 
استقالل هیچ مکتبی وجود ندارد؛ این حرف اشتباه است. ما در کل فوتبال، 
مکتب نداریم. در استقالل و یا هر تیمی اسطوره داریم و اسطوره استقالل 
هم مرحوم ناصر حجازی است. ش��اید خیلی ها طرفدار اشخاص باشند که 
این ایرادی ندارد، اما مکتب نداریم. مکتب برای دین است. در فوتبال باید از 
الفاظ فوتبالی استفاده شود. علی فتح اهلل زاده در خصوص این که هنوز هم 
عده ای معتقدند که چطور قرار اس��ت قلعه نویی با مجیدی کار کند، اظهار 
داشت: قلعه نویی خودش فرهاد مجیدی را خواس��ت و کسی او را تحمیل 

نکرد. مجیدی هم استقالل را دوست دارد و بازیکن این تیم است.

نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با کلیات طرح اصالح قانون سرباز 
قهرمان موافقت کردند.

در تبصره چهار این طرح آمده اس��ت که »قهرمان��ان بازی های المپیک 
شامل نفرات اول تا سوم و قهرمانان اول و دوم مسابقات قهرمانی جهان و 
نفرات اول بازی های آسیایی در رشته های ورزشی تحت پوشش کمیته 
بین المللی المپیک )ioc( و مقام اول تا سوم مسابقات جام جهانی فوتبال، 
بس��کتبال و والیبال و همچنین یک��ی از فرزندان قهرمان��ان پارالمپیک 
جهانی معاف از س��ربازی با معرف��ی وزارت ورزش و جوان��ان و موافقت 
س��تادکل نیروهای مس��لح پس از طی دوره آموزش نظامی در نیروهای 
مسلح جمهوری اسالمی ایران، از انجام خدمت دوره ضرورت معاف شود.« 

دالیل اخراج مک الرن فاش شد
سرمربی پیشین سه شیر، دلیل اخراج شدن از تیم ملی انگلیس 
را فاش کرد. اس��تیو مک الرن ۵1گفت: در آن زمان تجربه کافی 
نداش��تم. به دس��ت گرفتن هدایت تیم ملی انگلی��س برای من 

خیلی زود بود. 

آدبایور: به خاطر پول به توگو پشت نکردم 
آدبایور، مهاجم تاتنهام از تصمیم  خود برای خداحافظی از تیم 
ملی توگو دفاع کرد و گفت که به خاطر بی توجهی فدراسیون این 
کشور به بازیکنان و نبود امنیت تصمیم به خداحافظی از تیم ملی 

در 28 سالگی گرفته است، نه به خاطر پول و پاداش. 

مورینیو: آدان از کاسیاس بهتر است
مورینیو پس از شکست شاگردانش برابر ماالگا  درباره 
بازی ندادن به کاسیاس گفت: نیمکت نشینی کاسیاس 
دالیل فنی داشت. در این دیدار نظر من و کادر فنی این 

بود که آدان از ایکر بهتر خواهد بود. 
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هنر بزرگ سپاهان در نقل و انتقاالت 
مه��م ترین هن��ر س��پاهان رد ک��ردن بازیکنان 
معترضی بود که در طول نی��م فصل لیگ با انواع 
و اقس��ام مصاحبه ها آرام��ش را از زردها گرفته 
بودند و جالب اینجاس��ت ک��ه بازیکنان خروجی 
س��پاهان، مش��تری های دس��ت به نقدی مثل 
پرسپولیس، اس��تقالل و ملوان را در پیش چشم 
دیدند تا س��پاهان به نوعی رقبای اصلی خودش 
را هم تقویت کند! جدایی عادل کاله کج، حسن 
اش��جاری، میالد زنیدپور، ه��ادی تأمینی و رضا 
محمدی به اندازه کافی لیست سپاهان را خلوت 

کرد تا مدیریت باش��گاه با خیالی راحت بازیکنان 
مورد نیازش را جذب کند.  البته علیرضا رحیمی 
تا روز آخر، حضور فعالی در این بازار نداش��ت، اما 
جذب میالن سوشاک، احسان حاج صفی، شهاب 
گردان و محمد محمودون��د)دروازه بان جوانان( 
نش��ان می دهد که کرانچ��ار بر اس��اس نیازش 
یارگیری کرده و باید مراقب باشد که خروج چند 
بازیکن اس��می اش، در ادامه فصل دست او را بر 
روی نیمک��ت خالی نکند. ماندن جمش��یدیان و 
بازگشت حاج صفی در س��پاهان هم هنر بزرگ 

مدیریت باشگاه سپاهان بود.

بازگش�ت فره�اد مجیدی؛س�وگلی  
خریدهای استقالل

 اس��تقالل هم مث��ل بقی��ه تیم ه��ای قبل��ی امیر 
قلعه نویی تیم��ی پرمه��ره ای را در نیم فصل جمع 
 و جور ک��رد تا آبی ه��ا رقی��ب اصلی س��پاهان در 
نیم فصل دوم لیگ باشند. بازگشت فرهاد مجیدی 
بزرگ ترین حاش��یه این تیم در بازار نقل و انتقاالت 
بود ک��ه موافق��ان و مخالفان زیادی داش��ت و هنوز 
 هم مش��خص نیس��ت تکلی��ف اخت��الف قدیمی 
قلعه نوی��ی و مجیدی چه ش��رایطی را برای بازیکن 
محب��وب آبی ه��ا رق��م بزند. اس��تقالل ب��ه غیر از 

مجیدی بازیکنان دیگری مثل حس��ن اش��جاری، 
حجت چهارمحال��ی، عباس محمدرضای��ی، فرزاد 
حاتمی، ویس��نته آرزه و ایمان موسوی را هم جذب 
 کرد و جالب اینجاس��ت که هنوز لیگ شروع نشده، 
 قلعه نویی نتیجه خریدهای درس��ت و حسابی اش

را در دو بازی جام حذفی در مقابل سایپا و گهر درود 
دید. البته اس��تقالل در خروج بازیکنان هم کم کار 
نبود و ستاره ای مثل میداوودی را با وجود مخالفت 
هوادارانش باالخره از لیست خارج کرد تا میداوودی 
در اولین بازی نیم فصل دوم با لب��اس آلومینیوم از 
خجالت تیم سابقش دربیاید. جانواریو، میثم حسینی، 
محمد انصاری، امین منوچهری و لیام ردی هم از بقیه 

خروجی های استقالل در نیم فصل بودند.

ائتالف پرسپولیسی ها در راه آهن
مهم ترین تغییر پرس��پولیس ب��ر روی نیمکت این 
تیم به وقوع پیوس��ت تا مانوئل خوزه و دستیارانش 
س��رانجام بعد از چن��د روز پ��ر ماج��را، از این تیم 
جدا ش��وند و وعده دی��دار ب��ا رویانیان را ب��ه فیفا 
بکش��انند. پرس��پولیس با نظر یحیی گل محمدی 
 چه��ار بازیکن جذب ک��رد که رضا حقیق��ی از فجر 
 مهم ترین آنها ب��ود و دو بازیکن هم از خروجی های

سپاهان به اردوی س��رخ اضافه شدند؛ رضا حقیقی، 
عادل کاله کج، پروویک)صربستان(  و رضا محمدی 
بازیکنان جدید قرمزها هستند. البته گل محمدی در 
بحث خروج بازیکنان هم دس��ت به یک خانه تکانی 
اساسی زد و مهره هایی که به کارش نمی آمدند را از 
لیست خارج کرد. سامان آقازمانی، جواد کاظمیان، 
سعید قدمی، افشین اسماعیل زاده، مهرزاد معدنچی، 
حمید علی عس��گر، ایمون زاید و ش��هاب گردان در 
ادامه فصل، دیگر جایی در لیس��ت قرمزها نداشتند 
و جالب اینجاس��ت که از این لیس��ت، علی عسگر و 
 آقازمانی ش��اگرد دایی در راه آهن ش��دند تا ائتالف 

پرسپولیسی ها در این باشگاه شکل بگیرد.

شوک مثبت به ذوب آهن
به غیر از س��ه تیم مدعی باید نگاهی هم به کارنامه 
ذوب آهن در نق��ل و انتقاالت نیم فصل داش��ت که 
 فرهاد کاظم��ی قول داده ب��ا یارگیری درس��ت در 
 نیم فص��ل، تیم��ش را به جمع ش��ش تی��م موفق 

نیم فص��ل دوم برس��اند. ذوب آهن هرچن��د که در 
جام حذف��ی هن��وز اس��تفاده کامل��ی از بازیکنان 
جدیدش نکرده، ولی دو پیروزی متوالی و رس��یدن 
 ب��ه جمع هش��ت تی��م برتر این مس��ابقات نش��ان 
م��ی دهد ش��وکی مثبت ب��ه ذوب آهن وارد ش��ده 
اس��ت. عل��ی ج��راح کار، محم��د محم��دی پناه، 
محمد برج لو، گئورگ گاس��پاروف، فوفانا، احس��ان 
پهلوان، علیرضا محمد، علی محس��نی و محس��ن 
بیاتی نیا بازیکن��ان جدید ذوب آهن هس��تند و در 

مقاب��ل ابراهی��م محمدی، هوگ��و ماچ��ادو، احمد 
محمدپور، می��الد میرترابی، مجتب��ی بابک، حمید 
 پ��روار و آکواس��تویچکوف راه خ��روج از باش��گاه را 

در پیش گرفتند.

دیگر تیم ها
پیوس��تن ایگور کاس��ترو به راه آه��ن و رفتن جواد 
کاظمیان به تراکتورس��ازی در کنار امضای قرارداد 
امی��ن منوچهری ب��ا نفت ته��ران و رفتن حس��ین 
 کعبی ب��ه نف��ت آب��ادان از نق��ل و انتق��االت مهم 
نی��م فصل لی��گ بوده اس��ت. بازگش��ت س��هراب 
بختی��اری زاده به صب��ا و انتقال میثم حس��ینی از 
 اس��تقالل به نفت تهران هم می توان��د قابل توجه

باشد.

بررسی نقل و انتقاالت نیم فصل

بازار مدعیان داغ بود!

زمان نقل و انتقاالت نیم فصل دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران به پایان رس�ید تا تیم های حاضر در لیگ از  مسعود 
پنجشنبه همین هفته وارد رقابتی سخت و نفسگیر برای کسب قهرمانی در لیگ و یا جدایی از جمع تیم های سقوط افشاری

کننده به لیگ دسته یک شوند. از بین تیم های مدعی، هم سپاهان و هم استقالل حضوری پررنگ در این چند هفته 
تعطیلی لیگ داشتند و این مسأله نشان می دهد که در نیم فصل دوم هم باید شانس اصلی قهرمانی را در سرنوشت زرد و آبی لیگ دید. 

شاید بررسی ورود و خروج بازیکنان در نقل و انتقاالت نیم فصل، نشان دهد که کدام تیم در این زمینه موفق عمل کرده است.

ذوب آهن هرچن�د که در جام 
حذفی هنوز استفاده کاملی از 
بازیکنان جدیدش نکرده، ولی 
دو پیروزی متوالی و رس�یدن 
به جمع هش�ت تی�م برتر این 
مس�ابقات نش�ان می ده�د 
ش�وکی مثبت ب�ه ذوب آهن 
وارد شده است؛ تیمی که سعی 
دارد در نیم فص�ل دوم با ارایه 
یک چهره جدید، خ�ود را در 
جمع ش�ش تیم باالی جدول 

لیگ دوازدهم قرار دهد

در عرض کمتر از یک نصفه روز با س��پاهان فس��خ کرد و راهی 
پرسپولیس شد و قراردادش را با قرمزهای پایتخت ثبت کرد. او 
که خبر سپاهانی شدن شهاب گردان را از محرم نویدکیا شنیده، 
شنبه شب در نهایت با پرس��پولیس قرارداد امضا کرد تا شهاب 
گردان در ابتدای نیم فصل به سپاهان بپیوندد. رضا محمدی  در 
گفتگوی خود با ایمنا حرف های جالبی بر زبان آورد که درادامه 

اهم صحبت های او را می خوانید. 

    خب به ه��ر حال ح��رف که زیاد اس��ت، اما بای��د ببینیم 
چ��ه پی��ش می آی��د. اول از هم��ه می خواه��م از طرف��داران 
س��پاهان تش��کر کنم که در این ی��ک و نیم س��ال همه جوره 
مرا حمای��ت کردند و کمک��م کردند که به این جایگاه برس��م 
و خوش��حالم که در س��پاهان نیز ش��رایط خوبی داشتم و در 
 نهایت هم مطمئن باش��ید به دنبال موفقیت در پرس��پولیس

 هستم. 

   مطمئن باشید تمام تالش من این است که همان کاری که 
در سپاهان انجام دادم را در پرسپولیس نیز تکرار کنم.

   فراموش نکنید که م��ن از یک تیم بزرگ به پرس��پولیس 
می روم. س��پاهان تیم بس��یار بزرگی است و در آس��یا و لیگ، 
افتخارات بسیاری کس��ب کرده و همه این تیم را می شناسند. 
مطمئن باشید همه تالشم این اس��ت که در این تیم مثمر ثمر 
باشم و کاری کنم که خودم را از نظر فنی باال ببرم و می دانم با 

تمرین، این کار ممکن است. 
   امیدوارم بتوانم پاس��خ اعتماد رویانیان و گل محمدی را با 
عملکرد خوبم در این تیم پرطرفدار بدهم و همچون س��پاهان 

طرفداران پرسپولیس را نیز با خودم همراه کنم. 

   راس��تش را بخواهید از وقتی که خبر جدایی ام را شنیدم، 
بغض کرده ب��ودم و حتی دیشب)ش��نبه ش��ب( که ب��ا ناصر 
مالرضایی صحب��ت می ک��ردم،  او در حین مکالم��ه گریه اش 
گرفت، اما به هر حال از این تیم جدا شدم و به پرسپولیس رفتم.

مطمئنم خیری در آن بوده؛ چون از قدیم می گویند عدو شود 
سبب خیر گر خدا خواهد. 

   به هر حال برداش��ت از کلمه عدو آزاد اس��ت. در اینجا باید 
بگویم پیدا کنید پرتقال فروش را! البته فراموش نکنید که هیچ 
اجباری برای جدایی من از سپاهان وجود نداشت، اما شرایطی 

بود که دیگر نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم. 
   امیدوارم هواداران سپاهان مرا فراموش نکنند.

می گویند عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد

رضا محمدی: تمام شب بغض داشتم!



یادداشت

انصراف مراجعان به مراکز کاهش 
طالق استان، از درخواست طالق 

مدیرکل بهزیس��تی چهارمح��ال و بختی��اری گفت:40درصد از 
مراجعان به مراکز کاهش طالق در اس��تان با استفاده از خدمات 

مشاوره این مراکز، از درخواست طالق خود انصراف دادند.
حسین سعیدی که با ایس��نا س��خن می گفت، افزود: از 207 مورد 
پرونده مراجعه کننده به مراکز کاهش طالق در استان، 84 زوج بعد از 
ارایه خدمات مشاوره و حقوقی کارشناسان این مراکز، از درخواست 

طالق خود انصراف دادند.
وی تعداد مراکز ارایه دهنده خدمات ب��ه زوجین متقاضی طالق در 
اس��تان را چهار مرکز عنوان کرد و افزود:  در این مراکز کارشناسان 
روانشناسی، حقوقی و مددکاران در صورت نیاز ارجاع به پزشک، کار 
بررسی علل درخواست طالق و ارایه مشاوره های الزم جهت بهبود 

روند زندگی زوجین را برعهده دارند. 
س��عیدی، اعتیاد و بیکاری زوج را از عمده ترین دالیل درخواس��ت 
 طالق در خص��وص مراجعین به مراک��ز ذکر کرد و اظهار داش��ت: 
 ب��ا توجه ب��ه این ک��ه ص��دور حک��م دادگس��تری منوط ب��ه نامه 
 مرکز کاهش طالق است، با این حال تعداد متقاضیان خود معرف نیز 
 رش��د خوب��ی داش��ته و زوجی��ن زی��ادی قب��ل از مراجع��ه ب��ه 
 دادگس��تری جه��ت دریاف��ت خدم��ات ب��ه ای��ن مراک��ز مراجعه 

می کنند.

ماهنامه پرستاران و سالمت 
در استان

صاحب امتی��از و مدیر مس��ئول ماهنامه »پرس��تاران و 
سالمت« گفت: ماهنامه »پرستاران و سالمت« اولین و 
گسترده ترین نشریه پرستاری در استان و منطقه جنوب 
و غرب کشور اس��ت که اکنون در آستانه هشتمین سال 

خود قرار دارد.
 عب��اس بحرینی بروجنی گف��ت: ماهنامه »پرس��تاران 
و س��المت« با موضوعاتی در زمینه خبری، آموزش��ی، 
پژوهشی و اطالع رسانی منتشر می شود که تاکنون 47 

شماره از آن منتشر شده است.
وی، آموزش به مخاطبین در زمینه سالمت و بهداشت و 
جلوگیری از آسیب ها وبیماری های اجتماعی و ارتقای 
سطح دانش مخاطبین و اطالع رسانی در خصوص اخبار 
حوزه بهداش��ت و درم��ان را از دیگر اهداف انتش��ار این 

نشریه عنوان کرد.
به گفت��ه وی، این نش��ریه ب��ه عنوان نش��ریه تخصصی 
استان، موفق به کسب لوح تقدیر و جوایزی در جشنواره 
 مطبوع��ات اس��تانی و به عنوان نش��ریه برتر آموزش��ی 
 در اولین جش��نواره ملی هنر، رس��انه و س��المت  شده 

است. 

 برقراری پرواز جدید 
در مسیر شهرکرد- قشم

مدیر فرودگاه ش��هرکرد گفت: خط جدید پ��روازی در 
مسیر شهرکرد به قشم و بالعکس از دوشنبه هفته جاری 

برقرار شد. 
سیدعلی جعفرنیا اظهار داش��ت: این خط جدید پروازی 
 از س��وی ش��رکت هواپیمایی »فراز قش��م« با ش��ماره 
1227 س��اعت 8 و 30 دقیقه روزهای دوش��نبه، قشم 
را به مقصد ش��هرکرد و با ش��ماره پرواز 1226 س��اعت 
16 روزهای دوش��نبه، ش��هرکرد را به مقصد قشم ترک 

می کند.
وی ادامه داد: ای��ن پرواز س��اعت 11 و 15 دقیقه صبح، 
شهرکرد را به مقصد تهران ترک می کند و ساعت 14 نیز 

از مقصد تهران به شهرکرد پرواز می کند.
جعفرنیا تصریح کرد: پروازهای این ش��رکت هواپیمایی 
در فرودگاه شهرکرد، روزهای دوش��نبه طی چهار خط 
پروازی شامل قشم به شهرکرد، شهرکرد به تهران، تهران 

به شهرکرد و شهرکرد به قشم است.

خبر ویژه

معاون استاندار چهارمحال و بختیاری 
حمیدرضا فروزنده 

 با توجه به برنامه سراس��ری که باید دس��تگاه ها یک پنجره واحد برای 
ارتباط بیشتر با یکدیگر ایجاد کنند، در این اس��تان نیز باید این پنجره 
واحد هرچه سریع تر ایجاد شود تا دستگاه ها به جای حضور در جلسات 
طوالنی، از طریق س��ایت به هم اندیش��ی بپردازند. این پنجره از سمت 
دستگاه های اصلی ایجاد شده و دستگاه های فرعی می توانند با ورود به 
سامانه به اطالعات موردنیاز خود دس��ت پیدا کنند. مقرر شد سامانه ای 
طراحی شود که به مرکز مدیریت وصل شود؛ این مرکز مدیریت می تواند 
استانداری و یا دستگاهی دیگر باش��د که به شکل متمرکز ایجاد خواهد 
ش��د. طبق تبصره سه مصوبه 
دولت باید استعالمی انجام داد 
تا دستگاه های اصلی شناسایی 
و به معاونت تهران اعالم شود.  
همچنین مقرر شد که معادن، 
سنگ شکن ها و شن شوری ها 
به شکل سایت یک جا متمرکز 

شوند.

 ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری 
در استان

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
آماده پرداخت  تسهیالت خرید  تراکتور و ادوات به کشاورزان هستیم

سید روح اله فاطمی رییس اداره امور فناوری های مکانیزه کشاورزی جهادکشاورزی چهارمحال و 
بختیاری، شرایط دریافت تسهیالت خرید تراکتور را داشتن حداقل10 هکتار زمین زراعی آبی برای 
تراکتورهای متوسط و نظر کارگروه توسعه مکانیزاسیون جهت خرید تراکتورهای سنگین دانست.
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مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختیاری گفت: در حال 
حاضر 75 درصد از روستاهای این استان از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند.اس��ماعیل هیبتیان اظهار داش��ت: در حال 
حاضر از مجموع 817 روس��تا در این اس��تان، افزون بر 348 
روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردارند. این مسئول، جمعیت 
تحت پوشش گاز طبیعی این استان را 921 هزار و 60 نفر اعالم 
کرد و گفت: از این میزان، 595 هزار و 767 نفر جمعیت شهری 
و 325 هزار و 293 نفر جمعیت روستایی از نعمت گاز طبیعی 
برخوردارند.هیبتیان ادامه داد: با تالش مجموعه نیروهای این 
شرکت، گازرسانی به 34 روستای جدید در دست اقدام است.

مدیرعامل ش��رکت گاز چهارمحال و بختیاری با بیان این که 
88 درصد از مجموع جمعیت این استان تحت پوشش خدمات 
این شرکت قرار دارند، بیان داشت: در حال حاضر 99/5 درصد 
جمعیت شهرهای این استان و 75 درصد جمعیت روستاهای 

استان از خدمات این شرکت بهره مند هستند.
وی در ادامه بر ضرورت تکریم ارباب رجوع در این شرکت تأکید 
و خاطرنشان کرد: برهمین اساس الزم است تا کنتورخوان ها و 
توزیع کنندگان قبوض، برای داشتن بهترین برخورد ممکن با 
مشترکین، استفاده از لباس متحدالشکل، همراه داشتن کارت 
شناسایی و توجه به انجام وظیفه به  نحو احسن تالش مضاعف 
داش��ته باش��ند.هیبتیان از کنتورخوان ها و توزیع کنندگان 
بروش��ورهای حاوی نکات ایمنی به عنوان سفیران ایمنی یاد 

کرد و افزود: توزیع خانه به خانه بروشورهای ایمنی و آموزش 
چهره به چهره خانواده ها در سطح استان، رسالت بزرگی است 
که بی شک نقش مهمی را در کاهش حوادث ناشی از مصرف 
ناایمن گاز طبیعی ایفا خواهد کرد. این مسئول اذعان داشت: 
با توجه به سیاس��تگذاری های کالن کشور در راستای اصالح 
الگوی مصرف و بهینه س��ازی مصرف انرژی، کسب اطالعات 
الزم در این باره برای مسئوالن و کارکنان شرکت های تابعه گاز 
که س��هم عمده ای در تولید گازهای گلخانه ای دارند ضروری 

به نظر می رسد. 

برگزاری جلسه توجیهی -آموزش�ی ویژه کنتور 
خوان ها 

 جلس��ه توجیه��ی – آموزش��ی وی��ژه کنت��ور خ��وان ه��ا و 
توزیع کنن��دگان قب��وض گاز در ش��رکت گاز اس��تان چهار 
محال و بختیاری برگزار ش��د.این جلسه با حضور مدیر عامل، 
معاونت بهره برداری، رییس امور HSE، هماهنگ کننده امور 
مشترکین، مس��ئول امور مشترکین ش��هرکرد و پیمانکاران 
و نیروه��ای کنتورخوان و توزیع کننده قبوض گاز در اس��تان 
چهار محال و بختیاری برگزار ش��د. در این نشس��ت مهندس 
اسماعیل هیبتیان مدیر عامل شرکت گاز استان چهار محال 
و بختیاری بر تالش کنتورخوانان ها و توزیع کنندگان قبوض 
برای داش��تن بهترین برخورد ممکن با مشترکین، استفاده از 

لباس متحدالشکل، همراه داشتن کارت شناسایی و توجه به 
انجام وظیفه به نحو احسن تأکید کرد. در این نشست همچنین 
رییس HSE ش��رکت گاز اس��تان چهارمح��ال و بختیاری با 
بررسی حوادث مشترکین در س��ال گذشته هدف از برگزاری 
این دوره را گامی در جهت کاهش حوادث گاز طبیعی در سال 
91 دانست. در پایان شاهرخی ضمن آموزش چگونگی توزیع 
بروشورهای حاوی توصیه های ایمنی در مصرف گاز طبیعی، 
نحوه آموزش چهره به چهره مأمورین توزیع قبوض با مردم و 

تذکر به مردم در خصوص رعایت نکات ایمنی را توضیح داد.

برگزاری سمینار دو 
 CDM روزه

 سمینارمکانیسم توسعه پاک 
طی دو روز و با حضور80 نفر 
از کارکن��ان ای��ن ش��رکت 

برگزار شد.
مری��م حبیب پور مس��ئول 
واحد آموزش این ش��رکت با 
اش��اره به این که در راستای 
 کاه��ش تولی��د گازه��ای 
گلخان��ه ای و جلوگی��ری 
از گ��رم ش��دن ک��ره زمین 
توس��ط کنوانس��یون بی��ن 
المللی تغیی��رات آب و هوا، 
طرح بین المللی مکانیس��م 
توس��عه پاک تصوی��ب و از 

 س��ال 2008 اجرایی گردیده است، اظهار داش��ت: با توجه به 
سیاس��تگذاری های کالن کش��ور در راس��تای اصالح الگوی 
مصرف و بهینه س��ازی مصرف انرژی، کسب اطالعات الزم در 
این باره برای مسئولین و کارکنان ش��رکت های تابعه گاز که 
س��هم عمده ای در تولید گازهای گلخانه ای دارند ضروری به 
نظر می رسد. وی یاد آور ش��د: در همین راستا واحد آموزش 
شرکت گاز اس��تان به منظور فرهنگ س��ازی و اطالع رسانی، 
اقدام به برگزاری این سمینار نموده است.آشنایی با تاریخچه 
پیمان کیوتو، شرح مکانیسم توسعه پاک و اهداف آن، معرفی 
زمینه فعالیت های پروژه ای در قالب مکانیس��م توسعه پاک، 
انواع پروژه هاCDM، متدولوژی طرح توسعه پاک و آشنایی 
با مراحل ثبت و اجرای طرح ها، بخشی از سرفصل هایی است 

که طی این دوره مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری:

75  درصد روستاها از نعمت گاز برخوردارند

 جلسه 
توجیهی–آموزشی 

 ویژه 
 کنتور خوان ها و 
توزیع کنندگان 

قبوض گاز در 
شرکت گاز استان 

چهار محال و 
بختیاری برگزار 

شد
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مزایده مال غیر منقول
6469 بر اساس پرونده  اجرائی کالسه 30/2566/ن/ 89 اجرای اداره ثبت اسناد شهرضا  
الف:تمام��ت شش��دانگ قطعه زمین به  پالک ثبتی ش��ماره 2/9051  واق��ع در فضل آباد  
بخ��ش یک ثبتی ش��هرضا به مس��احت 84/50  متر مربع مورد ثبت صفح��ه  548  دفتر 
315  با حدود اربعه ذیل:ش��ماال به طول دوازده متربه دیوار خانه2/5551 ش��رقا به طول 
هفت متر جای درب و دیواریس��ت به خیابان دوازده مت��ری جنوبا به طول 12/20متر به 
دیوار خانه ش��ماره 2/5580 باقی مان��ده  غرباً به طول هفت متر به دیوار خانه ش��ماره 
2/5581 حق��وق ارتفاقی ندارد به نام قربانعلی نره ای  ثبت و س��ند صادر ش��ده اس��ت 
که به موجب سند رهنی ش��ماره 176266مورخ1386/09/11 دفتراسناد رسمی شماره 3 
ش��هرضا از طرف نامبرده  در رهن  بانک ملی ایران ش��عبه شهرضا )3251(  قرار گرفته 
وب��ه علت ع��دم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نم��وده و پس از ابالغ 
اجرائیه به درخواس��ت بانک بستانکار باستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
و آئین نامه اصالحی مربوط��ه پالکهای مذکور مورد ارزیابی قرار گرفته وبرابر صورت 
مجلس تنظیمی توسط مامور اجرا وبرگ ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح 
توصی��ف وارزیابی گردید:ملک ف��وق دارای 84/5 مترمربع عرصه و156 مترمربع اعیانی 
ش��امل زیرزمین انباری وطبقات همکف واول مس��کونی بادیوارهای آجری وسقف های 
تیرچه وبلوک وآهنی وسطوح داخلی سفید کاری ودربهای داخلی وخارجی پروفیل آهنی 
وآلومینیم ونمای خارجی آجر زبره وودارای سرویس بهداشتی وآشپزخانه کامل دارای 
اشتراکات آب وبرق وگازمی باش��د به مبلغ چهارصدوچهل میلیون ریال)440,000,000( 
ریال ارزیابی گردیده اس��ت  که طریق مزایده به فروش میرس��د وطالبین می توانند قبل 
ازجلس��ه مزایده ازمورد مزایده به آدرس شهرضا بلوارپاسداران خیابان سروکوچه دوم 
س��مت چپ پالک 30 بازدید به عمل آورند ب:تمامت شش��دانگ قطعه زمین به  پالک ثبتی 
ش��ماره 301/37862 واقع در بخش ش��انزده  ثبت اصفهان به مس��احت 178 متر مربع 
م��ورد ثبت صفحه305 دفتر 350 با حدود اربعه ذیل:ش��مااًل به طول نه متر به پالک 214 
37باقیمان��ده ش��رقاً به طول 20 متر به پ��الک 37863فرعی جنوبًا به ط��ول هفت متر به 
کوچه غربًا اول به صورت پخ اس��ت به ط��ول 2/82 متر دوم به طول هیجده متر به پالک 
37861 حد فاصل پی در پی می باش��د  به نام علیرضا موحد ثبت و س��ند صادر ش��ده 
اس��ت که به موجب سند رهنی شماره 176266 مورخ 86/9/11 دفتراسناد رسمی شماره 
3 ش��هرضاازطرف نامبرده دررهن بانک ملی ایران شعبه شهرضا )3251( قرارگرفته وبه 
علت عدم پرداخت بدهی بستانکارتقاضای صدوراجرائیه را نموده وپس ازابالغ اجرائیه به 
درخواس��ت بانک بستانکارباستناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت وآئین نامه 
اصالح��ی مربوطه پالکهای مذکورمورد ارزیابی قرارگرفته وبرابرصورت مجلس تنظیمی 
کارشناس��ی درپرونده کالس��ه 2/868/32015 اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان توسط 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید: پالک ثبتی شماره 
301/37862 به صورت یک واحد مسکونی یک طبقه ویالیی است ودارای مساحت تقریبی 
117 مترمربع است که با دیوارهای آجری وسقف تیرچه وبلوک اجرا گردیده است .نمای 
س��اختمان آجری ،کف حیاط موزاییک وکف ایوان با س��نگ مفروش گردیده است .درب 
وپنجره های خارجی ازآهن وآلومینیوم س��اخته شده است.دربهای داخلی چوبی روکش 

داربا رنگ وروغن ،سرویس ها کاش��ی کاری،کابینت ها ازجنس ام،دی.اف ودیوارهای 
داخلی اندود گچ ونقاش��ی میباشد.سیس��تم حرارتی بخاری گازی وآبگرمکن ،سیس��تم 

برودتی کولرآبی است.دارای اشتراکات آب وبرق وگازاست.به مبلغ هفتصدوهجده میلیون 
ریال )718,000,000(ریال ارزیابی گردیده اس��ت.ازطریق مزایده به فروش میرسد با قید 
به اینکه جلسه مزایده درمحل اجرای ثبت اسناد شهرضا )محل تنظیم سند (تشکیل میگردد 
وطالبین می توانند قبل ازتش��کیل جلسه مزایده ازمورد مزایده به آدرس:اصفهان شاهین 
شهر بلوارخرازی کوچه نیم فرعی شماره 12 غربی پالک 7 به کد پستی :83149-13311 
بازدید به عمل آورند .ومورد رهن بیمه میباشد در جلسه مزایده که ازساعت 9 صبح الی 
12 روز مورخ  91/12/7 در ش��عبه اجرای ثبت اسناد ش��هرضا تشکیل میگردد.از طریق 
مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نش��ده ای مواجه گردد 
روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل میگردد.مزایده ششدانگ پالک ثبتی شماره 2/9051 
واقع دربخش یک ثبتی شهرضا ازمبلغ چهارصدوچهل میلیون ریال )440,000,000( ریال 
وشش��دانگ پالک 301/37862 واقع دربخش 16 اصفهان ازمبل��غ هفتصدوهجده میلیون 
ریال )718,000,000( ریال ش��روع وبه باالتربن قیمت پیشنهادی و به هر کس که خریدار 
باش��د فروخته میشود ، الزم به ذکر اس��ت که کلیه هزینه های قانونی اعم از هزینه های 
انتقال س��ند در دفاتر اسناد رس��می ومالیات دارائی وعوارض ش��هرداری وبدهی  های 
مربوطه به حق انشعاب وآبونمان ،آب و برق وگازوسایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده 
مزایده میباشد این آگهی یکنوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/10/4 

چاپ و منتشر میشود. میر محمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
 

حصر وراثت
6471 آقای علیرضا گش��ول ممزائی دارای شناسنامه ش��ماره 8-048664-113 به شرح 

دادخواس��ت ب��ه کالس��ه 766/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان عباس گشول ممزائی بشناسنامه 910 در تاریخ 
1391/3/9 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 

است به 1- گلتاج نیک جو فرزند امیرقلی ش ش 897 )همسر دائمی متوفی( 2- علیرضا 
گشول ممزائی فرزند عباس ش ش 8-048664-113 )فرزند( 3- امیرمهدی گشول ممزائی 
فرزن��د عباس ش ش 8-052553-113 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت 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 نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6472 مرجع رس��یدگی: ش��عبه س��وم ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر مستقر در 
خمینی ش��هر- میدان قدس- خ دکتر شهید بهش��تی تقاطع دوم مجتمع شوراها کالسه 
پرونده: 861/91 وقت رسیدگی: ساعت 5 بعدازظهر روز سه شنبه مورخه 1391/11/3 
مش��خصات خواهان: مهدی گودرزی فرزند حس��ن با وکالت خانم مریم مشتاقی مقیم 
خمینی ش��هر خ بوعلی مقابل سازمان تامین اجتماعی جنب عکاسی نوربخش خوانده: 

فریدون موزرمنی فرزند رضا مجهول المکان خواس��ته و بهای آن: مطالبه مبلغ بیست 
میلیون ریال و همچنین پرداخت کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ 88/5/30 
لغایت تاریخ وصول دین و حق الوکاله وکیل دالیل خواهان: نس��خه دادخواس��ت- یک 
فقره دستور موسسه انصارالمجاهدین به ش��ماره 7/617193 مورخ 88/5/30 گردش 
کار: خواه��ان خوان��ده را مجهول المکان اع��الم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت 
رس��یدگی به وی از طریق نش��ر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات، ی��ک نوبت آگهی می گردد. 
خوانده می تواند با مراجعه به این ش��ورا نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6473 آقای مجتبی هارونی دارای شناس��نامه ش��ماره 3066 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 723/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان زمان هارونی بشناس��نامه 807 در تاریخ- اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- س��کینه 
هارونی فرزند علیمردان ش ش 939 )همس��ر دائم��ی متوفی( 2- عباس هارونی فرزند 
زم��ان ش ش 856 )فرزن��د( 3- راضیه هارونی فرزند زم��ان ش ش 113-014654-5 
)فرزند( 4- مرضیه هارونی فرزند زمان ش ش 3513 )فرزند( 5- شهال هارونی فرزند 
زم��ان ش ش 619 )فرزند( 6- مجتبی هارون��ی فرزند زمان ش ش 3066 )فرزند( 7- 

بت��ول هارونی فرزند زم��ان ش ش 1005 )فرزند( 8- رقیه هارونی فرزند زمان ش ش 
3693 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6474 آقای مجید احمدیان اندانی دارای شناس��نامه شماره 2548 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 767/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 

چنین توضیح داده که ش��ادروان رجبعلی احمدیان اندانی بشناس��نامه 157 در تاریخ 
1391/8/11 اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به 1- فاطمه مجیری اندانی فرزند حس��ین ش ش 3417 )همسر دائمی 
متوف��ی( 2- مصطفی احمدیان اندانی فرزند رجبعل��ی ش ش 18618 )فرزند( 3- مجید 
احمدیان اندانی فرزند رجبعلی ش ش 2548 )فرزند( 4- مرتضی احمدیان اندانی فرزند 
رجبعلی ش ش 18617 )فرزند( 5- فرشته احمدیان اندانی فرزند رجبعلی ش ش 9907 
)فرزن��د( 6- مه��ری احمدیان اندانی فرزن��د رجبعل��ی ش ش 21018 )فرزند( 7- زهرا 
احمدی��ان اندانی فرزند رجبعلی ش ش 2019 )فرزن��د( 8- مهین احمدیان اندانی فرزند 
رجبعلی ش ش 24565 )فرزند( 9- زهره احمدیان اندانی فرزند رجبعلی ش ش 13237 
)فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6475 شماره: 286 عطف به پرونده 761/91 موضوع دعوی خانم زهرا فروغی به طرفیت 
آقای آرش احمدی بخواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک و در اجرای قرار کارشناسی 
باس��تحضار عالی می رساند. اینجانب کارش��ناس منتخب در وقت مقرر در دفتر شورای 
محت��رم حاض��ر و پرونده فوق الذکر را م��ورد مطالعه ق��رار دادم و متعاقبًا با زوجه در 
محل دادگس��تری مذاکره و مصاحبه بعمل آمد و اطالعات الزم کسب گردید. زوجه اظهار 
میدارد: فوق دیپلم مامائی دارم و در س��ال 79 بعقد دائم و رس��می زوج درآمده و در اول 
آبان ماه 81 زندگی مش��ترک تش��کیل داده ایم و تا 23 خردادماه 88 ادامه داشته است و 
حاصل این وصلت طفل 6 ساله ایست بنام آرمیدا که در مقطع پیش دبستانی است و خود 
آنرا تحت حضانت دارم و زوج زندگی مشترک را ترک نموده و از او اطالعی ندارم و در 
زمان زندگی مش��ترک کارهای خانه را بنحو احسن انجام داده ام و شغل زوج را تکنسین 
عم��ران اعالم می نماید. زوج مجه��ول المکان اعالم گردیده و از طری��ق روزنامه به وی 
ابالغ گردیده و در جلس��ه شورا شرکت ننموده تلفن ابرازی وی توسط زوجه نیز همواره 
خاموش اس��ت و طریق دیگر جهت مصاحبه با او میس��ر نش��د. علیهذا باتوجه به مطالب 
فوق الذکر و بررس��ی های الزم و استماع اظهارات زوجه و مالحظه مندرجات پرونده و 
حداقل حقوق و دستمزد در مقاطع مختلف زمان و شئونات زوجه و سایر قرائن و امارات 
و ایضًا جمیع جهات مؤثر در قضیه بدینوس��یله اجرت المثل ایام زندگی مشترک زوجه از 
تاریخ )81/8/1( تا )88/3/23( و منطبق با قرار کارشناس��ی بشرح ذیل برآورد می گردد. 
از تاریخ 81/8/1 تا پایان اس��فندماه 81 به م��دت 5 ماه ماهیانه مبلغ 450/000 ریال جمعا 
بمبل��غ 2/250/000 ریال. از تاریخ 82/1/1 تا پایان اس��فندماه 83 به مدت 24 ماه ماهیانه 
مبل��غ 750/000 ریال جمعا بمبلغ 18/000/000 ریال. از تاریخ 84/1/1 تا پایان اس��فندماه 
85 ب��ه مدت 24 ماه ماهیانه مبل��غ 900/000 ریال جمعا بملغ 21/600/000 ریال. از تاریخ 
86/1/1 ت��ا 88/3/23 ب��ه مدت 26 م��اه و 23 روز ماهیانه مبل��غ 1/200/000 ریال جمعا 
بمبلغ 32/120/000 ریال. جمع کل اجرت المثل زوجه در مدت 6 س��ال و 7 ماه و 23 روز 

73/970/000 ریال. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6476 خانم خدیجه مالکریمی خوزانی دارای شناس��نامه شماره 337 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 752/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اس��ماعیل مالکریم��ی خوزانی بشناس��نامه 3700 در تاریخ 
1391/4/6 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به 1- صدیقه معافی خوزانی فرزند محمدتقی ش ش 8862 )همسر دائمی متوفی( 2- 
عبدالکریم کریمی فرزند اسمعیل ش ش 14627 )فرزند( 3- تقی مالکریمی فرزند اسماعیل 
ش ش 71 )فرزن��د( 4- فاطم��ه مالکریم��ی خوزانی فرزند اس��ماعیل ش ش 155 )فرزند( 
5- طلع��ت مالکریمی خوزانی فرزند اس��معیل ش ش 128 )فرزن��د( 6- خدیجه مالکریمی 
خوزان��ی فرزند اس��معیل ش ش 337 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت 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 نشر نخستین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

تأسیس
6477 شماره: 5760 آگهی تأسیس شرکت تعاونی آب بران آبهای زیرزمینی یاقوت دشت 
کویر بش��ماره ثبت 101 و شناس��ه ملی 14003104388. شرکت فوق در تاریخ 91/9/25 
تحت ش��ماره 101 و شناسه ملی 14003104388 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 
91/9/25 از لح��اظ امضای ذیل دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح 
ذیل در روزنامه رس��می و روزنامه زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: عقد 
قرارداد با ش��رکت های بهره برداری )یا س��ازمان های آب منطقه ای(، به منظور تحویل 
گرفتن آب براساس الگوی مصرف آب کشاورزی و انجام هماهنگی و نظارت بر تقسیم و 
توزیع آب بین آب بران محدوده فعالیت تعاونی، 2- همکاری با س��ازمان های کشاورزی 
در جهت ساماندهی اراضی کشاورزی و جلوگیری از خرد شدن اراضی به منظور افزایش 
تولید و س��ایر هماهنگی های مورد لزوم در زمینه کاش��ت، داشت و برداشت، 3- افزایش 
راندمان های آبیاری در سطح مزارع و باغات با اعمال روش های مناسب آبیاری، 4- رفع 
اختالفات کش��اورزان در اثر نحوه تقسیم، توزیع و استفاده از آب، برنامه ریزی و اعمال 
هماهنگی در جهت حفاظت نگهداری و تعمیرات ش��بکه های آبیاری و زهکش��ی درجه 3 و 
4 و تأسیس��ات و تجهیزات مربوطه واقع در محدوده فعالیت تعاونی، جمع آوری آب بها 
از مشترکین متناسب با شرایط قید ش��ده درقرارداد )قرارداد فی مابین تعاونی و شرکت 
بهره برداری یا س��ازمان های آب منطقه ای و اخذ مفاصا حس��اب از آن ها، 7- همکاری 
و هماهنگی با س��ازمان های کش��اورزی در جهت تعیین و رعایت الگوی کشت منطبق با 
سیاس��ت ها و اس��تراتژی های دولت، 8- همکاری با سازمان های کشاورزی و سازمان 

های آب منطقه ای در جهت اجرای سیاست ها، آیین نامه ها و تعرفه های قانونی، صدور 
پروانه ها، س��ند آب و س��ایر موارد مورد ل��زوم، 9- هماهنگی و هم��کاری با نمایندگان 
س��ازمان های کشاورزی و شرکت های آب منطقه ای در جهت تعدیل سطح زیر کشت و 
اجرای برنامه های اضطراری در خشکسالی ها و موارد بحرانی، 10- هماهنگی در زمینه 
اس��تفاده از منابع اعتباری دولت، طرح های بانکی و س��ایر مراک��ز اعتباری و توزیع آب 
بین آب بران و نظارت بر تقس��یط و پرداخت اقس��اط مربوطه در فواصل زمانی مشخص 
شده، 11- همکاری با سایر تعاونی های موجود در منطقه در جهت استفاده از امکانات و 
تسهیالت آنها برای حل مشکالت آب بران، 12- همکاری در تحویل و توزیع تسهیالتی که 
برحسب مورد از طریق سازمان های کشاورزی و سازمان های آب منطقه ای در اختیار 
کش��اورزان قرار می گیرد، 13- بررس��ی امکانات محلی در جهت ایجاد مراکز خدماتی و 
س��رمایه گذاری در ص��ورت جلب حمایت اعضاء و توزیع درآمد حاصله بین س��رمایه 
گذاران در محدوده ش��بکه با هماهنگی سازمان کش��اورزی و شرکت های بهره برداری، 
14- هماهنگی و همکاری الزم در جهت جمع آوری محصوالت کشاورزی انتقال بازاریاب، 
فروش و پرداخت س��هم اعضا تعاونی، 15- تهیه، خرید و اجاره ماش��ین آالت کشاورزی 
و س��ایر تجهیزات موردنیاز و نحوه اس��تفاده از آنها توسط اعضا تعاونی، 16- همکاری 
و هماهنگی با س��ازمان های کش��اورزی و س��ازمان های آب منطقه ای درجهت اجرای 
پروژه های تکمیلی و طرح های درآمدزا در محدوده ش��بکه، 17- انجام س��ایر فعالیتهای 
مرتب��ط با تعاونی، تبصره 1: تعاونی می تواند برای اجرای موارد مندرج در باال با رعایت 
مقررات اساس��نامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود اعتبارات و سرمایه 
گذاری های بخش های دولتی عمومی تعاونی بانک توس��عه تعاون و اش��خاص حقیقی و 
حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنس��ی افراد و مؤسس��ات اس��تفاده نموده و اقدام به اخذ 
اعتبارات و تس��هیالت بانکی نماید. تبصره 2: تعاونی می تواند وس��ایل، تجهیزات، ماشین 
آالت، تأسیس��ات، انبار، کارگاه و دیگر نیازمندی های خود را به طریق مقتضی و مقرون 
به صرفه تأمی��ن نموده در جهت تحقق اهداف مربوط، در مؤسس��ات تولیدی، تعاونی و 
دیگر نهادهای اقتصادی س��رمایه گذاری نماید. و یا اقدام به خرید س��هام کارخانجات و 
مؤسس��ات دولتی و غیردولتی نماید. تبصره 3- تعاون��ی در جهت تحقق ارتقاء دانش و 
مهارت های فنی و ش��غلی اعضای خود با دستگاه ها و مؤسسات ذیربط همکاری نموده 
و موجبات ش��رکت هیأت مدیره، مدیرعاملی، بازرس/ بازرسان و دیگر اعضا را در دوره 
های آموزش��ی و تخصصی فراه��م خواهدکرد. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: اردستان روستای امیران کدپستی 8448164342، 4- 
س��رمایه اولیه شرکت: مبلغ 10500000 ریال است که به 21 سهم 500000 ریالی منقسیم 
گردیده اس��ت. مبلغ 3500000 ریال آن نقداً توس��ط اعضا پرداخت و به تعاونی تسلیم و 
مابقی در تعهد اعضا می باشد. 5- آقایان سید جواد نیازی بشماره ملی 1189567202 و 
کدپستی شماره 8438164342 و علی اکبر مسلمی بشماره ملی 1189482738 و کدپستی 
ش��ماره 8448163128 و ناصر مکتوبی بش��ماره ملی 1189448197 و کدپستی شماره 
8448164465 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و اکبر زائری بشماره ملی 1189556561 
و کدپستی شماره 8448164347 سمت عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت سه سال 
انتخاب ش��دند. 6- آقای ناصر مکتوبی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید جواد نیازی 
بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اکبر مسلمی بسمت منشی هیئت مدیره انتخاب 
و آقای سید جواد نیازی به سمت مدیرعامل نیز انتخاب گردید. 7- کلیه قراردادها و اسناد 
رس��می و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و اوراق بهادار با امضای آقای سید 
ج��واد نیازی مدیرعامل و آقای ناص��ر مکتوبی رئیس و در غیاب آق��ای ناصر مکتوبی، 
آقای علی اکبر مسلمی و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و نامه ها با امضای سید 
جواد نیازی و مهر ش��رکت معتبر است. 8- آقای رضا باقری بشماره ملی 1183614386 
و کدپس��تی شماره 8448164342 بسمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل زائری بشماره 
ملی 1189585901 و کدپستی شماره 8448164721 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 
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فقدان سند مالکیت
6478 ش��ماره: 11449 خانم منیجه جاللی به استناد یک برگ استشهاد محلی که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی شده که س��ند مالکیت ششدانگ ملک 5826 واقع 
در اردس��تان یک اصلی دهس��تان کرمسیر اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 
319 دفت��ر 87 به نام نامبرده باال ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجایی مفقود گردیده و 
معامالت متعددی انجام شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 
120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هرکس مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
لغای��ت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تس��لیم نماید 
در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه 
س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/294 

فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از دنیا بپرهیزید، قسم به آن کس که جان من در کف اوست 

که دنیا ازهاروت و ماروت ساحرتر است.

ناسا از پدیده آخرالزمانی مایاها 
چه می گوید؟

در سپتامبر سال ۲۰۰۸ میالدی 
دخت��ر ج��وان ۱۶ س��اله هندی 
 بع��د از تماش��ای گ��زارش های 
 پر آب و تاب درباره برخورد جسم 
غول آس��ای ه��ادرون ب��ه زمین 
دچار پریشانی احوال و افسردگی 
ش��د. او این نمایش ها را باور کرد 
و هنگامی ک��ه در این گزارش ها 
اعالم شد که بر اثر این برخورد، یک سیاه چاله بزرگ به وجود آمده و 
زمین نابود می شود با خوردن حشره کش، اقدام به خودکشی کرد ! 

 این روزها زمزم��ه های وق��وع پدی��ده آخرالزمان در می��ان مردم 
کش��ورمان نیز رد و بدل می شد، آن هم در ش��رایطی که خداوند به 
رسولش می گوید که جز او کسی علم و آگاهی برای پیش بینی زمان 
وقوع این حادثه بزرگ را ندارد. چه بسا پیش بینی این رویداد عظیم 
و سرنوشت ساز، بشر را نه به واسطه ایمان قلبی، بلکه بر اساس غریزه 
به توبه اجباری، آن هم در دقایق۹۰ وا می دارد که بی ش��ک چنین 
چیزی هرگز منطقی به نظر نمی رسد. در عین حال سازمان هوایی 
ناسا نیز در گزارشی به پرس��ش های رایج درباره پیشگویی مایاها و 
پدیده آخرالزمان پاس��خ گفته و به وضوح این پیشگویی ها را باطل 
خوانده است. به گزارش جوان، در سایت ناسا آمده است: »۲۱ دسامبر 
۲۰۱۲ پایان جهان نیس��ت، بلکه در این تاریخ یک انقالب زمستانی 

دیگر رخ خواهد داد.« 
 سایت ناسا در ادامه پاس��خ دانش��مندان خود به پرسش های رایج 
مردم سرتاس��ر جهان درباره پدیده آخرالزمان را منتشر کرده است. 
در بخشی از این گزارش، دانشمندان ناسا می نویسند: »دنیا در سال 
۲۰۱۲ به پایان نمی رسد. سیاره ما به مدت چهار میلیارد سال عمر 
کرده و تاکنون نیز با مشکلی مواجه نشده است و دانشمندان معتبر 
جهان نیز تاکنون خطری را که جهان را در س��ال ۲۰۱۲ تهدید کند 
کشف نکرده اند. پیش تر ادعا شده بود که س��ومری ها سیاره ای را 
کشف کرده اند که با شدت به س��وی زمین در حرکت است و در می 
۲۰۰۳ به زمین برخورد می کند، اما وقتی که هیچ اتفاقی نیفتاد روز 
آخرالزمان به دس��امبر ۲۰۱۲ منتقل و به پایان یکی از چرخه های 

تقویم مایاها در انقالب زمستانی ۲۰۱۲ ربط داده شد.« 
 دانشمندان ناسا در ادامه می نویسند: »درست مانند همان تقویمی 
که ممکن است ش��ما هم نمونه ای از آن را در آشپزخانه تان داشته 
باشید، تقویم مایاها هم در یک تاریخ به پایان می رسد و ۲۱ دسامبر 
۲۰۱۲ تاریخ پایان تقویم مایاهاست، اما پس از آن، درست همان طور 
که ش��ما تقویم جدیدی را جایگزین تقویم قبلی م��ی کنید چرخه 

جدید دیگری از تقویم مایاها آغاز می شود.«
 دانشمندان ناس��ا همچنین درباره پدیده تاریکی س��ه روزه دنیا در 
آس��تانه آخرالزمان می نویس��ند: »نه ناس��ا و نه هیچ سازمان علمی 
تاکنون به طور قط��ع، وقوع چنین تاریکی را پی��ش بینی نکرده اند. 
چنین چیزی حداقل تا چندین سده دیگر رخ نخواهد داد و حتی اگر 
 هم رخ دهد آثارش بر کره زمین ناچیز خواهد بود. چنان که پیش تر

 نظیر ای��ن تاریکی ک��ه حاصل پدیده همترازی س��یاره هاس��ت در 
سال های ۱۹۶۲، ۱۹۸۲ و ۲۰۰۰ میالدی نیز روی داده بود. هر سال 
در ماه دسامبر زمین و خورشید در مرکز تقریبی کهکشان راه شیری 
در یک تراز قرار می گیرند، اما این رویدادی ساالنه است که عواقبی 
را در پی ندارد. دانشمندان ناسا این سؤال را مطرح می کنند که برای 
ادعاهای موجود در زمین��ه وقوع بالیا و تغییرات غم انگیز در س��ال 

۲۰۱۲ چه مدارک و شواهد علمی وجود دارد ؟ 
 بر اساس این گزارش دانشمندان، ۲۱ دسامبر ۲۰۱۲ را پایان چرخه پنجم 
از تقویم ۲۶ هزار ساله مایاها می دانند؛ تقویمی که از پنج چرخه ۵۱۲۶ 

ساله تشکیل شده است. 
  در عین حال برخی منابع خارجی از ش��ایعه پایان دنیا در س��ال ۲۰۱۲ 
به عنوان یک شوخی فریب آمیز یاد می کنند. به اعتقاد انجمنی خارجی 
که برای مبارزه با ترویج این ش��ایعات بنا شده اس��ت، این شایعه اقدامی 
متقلبانه و مجعول و دروغی بی رحمانه و منزجرکننده است که هنرمندان 

کالهبردار پول دوست آن را ترویج می کنند. 
 آنها ابتدا با یادآوری این ش��ایعه مردم را تا س��ر حد مرگ می ترس��انند 
و س��پس در این زمینه اقدام به انتش��ار کتاب ها و ویدئوها درباره نحوه 
جان به در ب��ردن از این واقع��ه بزرگ می کنن��د. این انجم��ن در ادامه 
 ی��ادآوری م��ی کن��د: »متأس��فانه بس��یاری در دام ای��ن کالهبرداری 
م��ی افتن��د و آن را باور م��ی کنن��د. برخ��ی پولش��ان را در راه خریدن 
اطالعات قالبی درباره نحوه در امان ماندن با س��اختن پناهگاه هایی که 
 هرگز قابل س��اخت نیس��ت هدر می دهند. بسیاری از ش��دت استرس 

می میرند و ما به شدت در تالش برای متوقف کردن این شایعات هستیم

طراحی قاب تلفن همراه خوردنی 
برای روزهای گرسنگی

یک کارآفرین زن ژاپنی در اقدامی دست به ساخت قاب خوردنی برای 
گوشی هوشمند آیفون ۵ با اس��تفاده از برنج زده است. قاب آیفون ۵ 
»سنبی برای بقا« به طور کامل از برنج قهوه ای و نمک ساخته شده که 
نه برای حفاظت از تلفن همراه، بلکه ب��رای حفظ بقای کاربر در طول 
بالیای طبیعی در مقیاس بزرگ طراحی شده است. سازنده این طراحی 
جالب یکی از استادان صنعتگری سنبی موس��وم به »ماریکو« است.

سنبی به عنوان یکی از تنقالت برنجی سنتی بیشتر توسط افراد مسن 
مورد استفاده قرار می گیرد و ماریکو این قاب تلفن همراه را برای وسعت 

بخشیدن به کاربرد این محصول در میان جوانان طراحی کرده است.

دوستتان از شما می خواهد که برای یک میهمانی، از روز 
قبل به کمکش بروید. شما هم دوست دارید که به او کمک 
کنید، ولی نمی توانید تمام روز از کارتان بزنید وبه کمک او 

بروید. نمی شود همیشه همه از شما راضی باشند.
 باالخ��ره ی��ک روزی، ی��ک جای��ی، ی��ک نف��ر پی��دا 
 م��ی ش��ود ک��ه همی��ن ط��ور ب��ی دلی��ل، عش��قش 
می کشد که حتی نوع حرف زدن ش��ما هم روی مخش 
باش��د و راهی ندارید ک��ه بتوانید راض��ی اش کنید. نوع 
نارضایتی اش منطقی نیس��ت که شما بخواهید منطقی 
حلش کنی��د، پس هم��ان بهت��ر که برخالف همیش��ه 
بنش��ینید و صورت مس��أله را پاک کنید و دائم به دنبال 
 تأیید این و آن نباش��ید. ای��ن یک بار را به ج��ای این که

طرفین ماجرا »شما« و »نظر دیگران« باشد، »خودتان« 
باشید و »نظر خودتان«، آن وقت وجدانتان را قاضی کنید 
و پیش بروید، شاید وسواس »مهم بودن نظر دیگران« از 

سرتان افتاد.
 فکر هم نکنید این حرف ها برای ارتباط با آدم های غریبه 
یا کسانی اس��ت که فقط در محیط های کاری و... با آنها 
سر و کار دارید، در قسمت های قبل گفتیم که این عادت 
اشتباه حتی در ارتباط با نزدیک ترین آدم ها از مادر گرفته 
تا همسر، دردس��ر درس��ت می کند. مراقب باشید و اگر 

موضوع بحث هستید، درمان را شروع کنید.

برای جواب دادن، وقت بخرید
عادت بله گفت��ن ناخواس��ته را متوقف کنی��د. هر وقت 
با درخواس��ت دیگران روبه رو ش��دید، به ج��ای این که 
فورا به آنه��ا جواب بل��ه بدهید، اول س��عی کنید جواب 
دادنتان را ب��ه تأخی��ر بیندازید و فرصت فک��ر کردن به 
خودتان بدهید ت��ا بتوانیدانتخاب هایتان را بشناس��ید 
و حتی به نتایج هرکدام هم بیندیش��ید.حاال می توانید 
 خیلی قاطع »بله« بگویید یا در کمال خونس��ردی چون 
برنام��ه تان با درخواس��تش هماهنگ نمی ش��ود، »نه« 
بگویی��د. حتی می توانید ب��ه جای بله یا ن��ه گفتن، یک 
پیش��نهاد دیگر مطرح کنید. مهم ترین مسأله این است 
که برای جواب دادن، فرصت فکر کردن داش��ته باشید؛ 
مثال اگر درخواست، تلفنی باشد، با این جمله که »ممکن 
 اس��ت چند لحظه گوش��ی را نگه داری��د«. این حرکت 
به ظاهر س��اده، »چرخه آری و نه گویی« خود به خود را 

به وقفه می اندازد. 

فقط شنونده نباشید، چیزی بخواهید
دوس��تتان از ش��ما می خواهد که برای یک میهمانی، از 
روز قبل ب��ه کمکش بروید. ش��ما هم دوس��ت دارید که 
به او کمک کنید، ولی نم��ی توانید تم��ام روز از کارتان 
 بزنید وبه کم��ک او بروید. ج��واب نه و آری ب��ه دردتان 
نمی خورد. در جواب می توانید پیشنهاد خودتان را مطرح 
کنید. خیلی روراست به دوستتان می گویید که من خیلی 
دوست دارم به تو کمک کنم، اما واقعا گرفتار هستم، ولی 

می توانم یکی دو ساعتی را پیش تو بیایم.
اگر این دو س��اعت ب��ه دردش نمی خورد، م��ی تواند از 
 یک نف��ر دیگر کم��ک بخواهد، چون ش��ما ب��ا توجه به 
گرفتاری هایتان، دو ساعت را برای رفتن به پیش او خالی 

کرده اید، پس دیگر وظیفه ای ندارید. 

خودتان را دائم چک کنید
مهرطلب ها خصوصیات ویژه ای دارند که دو شماره پیش 
به آنها اش��اره کردیم. باید این خصوصیات را بشناس��ند 
و بازنویسی ش��ان کنند. آنها فکر می کنند همیشه باید 
انتظارات و خواسته های دیگران را برآورده کنند. ویرایش 
این تفکر می شود این که ش��ما به خودتان بقبوالنید که: 
»همیشه مجبور نیستید به خواسته ها و انتظارات دیگران 
جواب مثبت بدهید.« می توانید به انتخاب خودتان به هر 
کسی که مایلید کمک کنید؛ یعنی اندیشه های نادرست 

یک مهرطلب را با اندیشه های درست جایگزین کنید. 

حکم نکنید، امیدوار باشید
هیچ چیز به طور مطلق وجود ن��دارد. برای خودتان باید 
و نباید پش��ت س��ر هم ردیف نکنید. هیچ بایدی وجود 
ندارد که دیگران ش��ما را ب��ه خاطر این هم��ه کاری که 
برایش��ان انجام می دهید دوست داش��ته باشند، ضمن 
این که گاهی ظاهرا کارتان خوب اس��ت، ولی در اصل به 
ضرر فرد مقابلتان است، پس چه بایدی وجود دارد که او 
شما را دوست داشته باشد؟ بدانیدکه همیشه این اتفاق 
نخواهد افتاد که چون شما برای راضی کردن اطرافیانتان 
تالش م��ی کنید، آنها هم همیش��ه باید ش��ما را تأیید و 
تصدیق کنند. وجدانتان را قاضی کنید و س��عی کنید به 
جای این تفکر که »دیگران باید قدر م��را بدانند و از من 
به خاطر کاری که برایش��ان انجام می دهم تشکر کنند« 
به خودتان ثابت کنید که طرز فکر درس��ت این است که 
 »امیدوارم دیگران م��را به خاطر کارهایی که برایش��ان 

می کنم دوست بدارند.«

برون سپاری را یاد بگیرید
حاال تقریبا به جایی رس��یده اید که بدانید عزت نفس و 
ارزش ش��ما به کاری که برای دیگران می کنید بستگی 
ندارد. می توانید از استرس خودتان کم کنید وبا واگذاری 
انجام کارها به سایرین، فرصت بیشتری به خودتان بدهید. 
در واقع هدف این است که میان کارهایی که برای دیگران 
می کنید وکارهایی که دیگران برای شما می کنند، تعادل 

ایجاد کنید.
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»پیر کاردین« طراح سرشناس فرانس��وی، طرح سکونتگاه مدرن و زیبایی برای شهر ونیز 
ایتالیا طراحی کرده است.

سازه شیش��ه ای Palais Lumiere، مجموعه ای متشکل از سه برج با فضای مسکونی، 
اداری، تفریحی و آموزشی است که در نزدیکی قلب شهر ونیز احداث خواهد شد.

فضایی به وسعت ۱۹۰ هزار متر مربع برای احداث این سازه شیشه ای متشکل از سه برج 
مجزا در نظر گرفته شده است.

سه برج شیشه ای با ارتفاع متفاوت از طریق شش دیسک به یکدیگر متصل می شوند که 
هرکدام از برج ها با زوایای خاص به گونه ای طراحی ش��ده اند که دید پانوراما و زیبایی از 

شهر ونیز برای ساکنان فراهم می کند.
ارتفاع بلندترین برج، ۲۵۰ متر است که شامل ۶۵ طبقه مسکونی با آپارتمان هایی به متراژ 
۵۰ تا 4۰۰ متر مربع اس��ت، همچنین یک هتل شامل 47۰ اتاق و س��وئیت نیز برای این 

مجموعه در نظر گرفته شده است.
استفاده از سیستم پنل های فتوولتائیک و توربین بادی با ایجاد تعادل بین تولید و مصرف 
 انرژی، سازه شیش��ه ای Palais Lumiere را به طرحی سازگار با محیط زیست تبدیل 
می کند. باغ، استخر و مراکز تفریحی بر روی دیسک های شیش��ه ای طبقات باال در نظر 
گرفته شده اند. بودجه مورد نیاز برای احداث این مجموعه عظیم بین ۱/۵ تا دو میلیارد یورو 
پیش بینی شده است، اما محیط اطراف از جمله سیستم جاده ای، پل کابلی و تونل برای 

اتصال به مرکز شهر، نیاز به برنامه ریزی و طراحی مجدد دارند.
طراحان به دنبال دریافت مجوزهای الزم برای آغاز مراحل ساخت سازه شیشه ای هستند و 
انتظار می رود که این مجموعه برای نمایشگاه اکسپو میالن ۲۰۱۵ آماده بهره برداری شود.

محققان شرکت LG نسل جدید دستگاه کنترل از راه دور جادویی را طراحی کرده اند که 
مشکل درک لهجه های مختلف را بر طرف کرده و قادر به اجرای فرامین مختلف صوتی و 

اشارات دست است.
مدل های متفاوتی از کنترل از راه دور صوتی تاکنون به بازار عرضه شده است، اما بسیاری 

از این دستگاه های هوشمند در درک گویش و لهجه های مختلف دچار مشکل هستند.
  ۲۰۱۳ CES که پیش از شروع نمایشگاه Magic Remote دس��تگاه کنترل از راه دور
الس وگاس معرفی شده است، مجهز به نمونه توسعه یافته نرم افزار تشخیص زبان طبیعی 
اس��ت که امکان مکالمه و دریافت فرامین صوتی برای تغییر کانال، جستجو در فهرست یا 

استفاده از سرویس آنالین را فراهم می کند.
این دستگاه از یک غلتک شبیه غلتک موس برخوردار است که امکان کلیک کردن، کشیدن 
و رها کردن )drag & drop( و نگهداشتن را فراهم کرده و می تواند به عنوان یک دسته 
کنترل بازی یا برای اس��تفاده از صفحات وب، باال و پایین رفتن یا زوم کردن روی صفحه 

مورد استفاده قرار بگیرد.
 )Spatial gestures( این کنترل از راه دور جادویی از فناوری حرکت و اشارات دست در فضا
نیز پشتیبانی می کند؛ به طور مثال کاربر می تواند شماره کانال مورد نظر را در هوا بنویسد و 

سیستم با تشخیص این حرکت، اقدام به تعویض کانال می کند.
دو مدل مختلف از دس��تگاه کنترل از راه دور Magic Remote طراحی شده است که یک 
 مدل مجهز به دکم��ه با نور پس زمینه LED  ب��ا طراحی جمع و جور ویژه س��ینمای خانگی 
سه بعدی جدید این شرکت است. هر دو مدل قابلیت استفاده برای دستگاه های مبدل گیرنده 

دیجیتال )set-top boxes( و پخش کننده بلو- ری )Blu-ray player( را دارند.

محققان ناس��ا و آژانس فضایی اروپا قص��د دارند با کمک دو 

فضاپیما، سیستم س��یارکی دوتایی را که در سال ۲۰۲۲ به 
سمت زمین حرکت می کند از مسیر خود منحرف کنند.

برخورد س��یارک های عظیم با زمین اگرچ��ه پدیده نادری 
محسوب می شود، اما زمین در طول حیات خود چندین بار 
شاهد این برخوردها بوده است، حتی برخی از دانشمندان بر 
این باورند که برخورد یک شهاب سنگ عظیم با زمین در ۶۵ 

میلیون سال قبل باعث انقراض نسل دایناسورها شده است.
 با پیش��رفت فناوری ه��ا در ح��وزه کاوش��گرهای فضایی و 
تلس��کوپ های پر قدرت، امکان رصد س��یارک های بالقوه 
 خطرن��اک )PHA(  برای زمین نیز فراهم ش��ده اس��ت، اما

 اصلی تری��ن چالش در ای��ن زمینه مقابله با س��یارک هایی 
اس��ت که به س��مت زمین در حال حرکتند. ناس��ا با هدف 
بررسی ماهیت س��یارک ها، برنامه ای برای انجام مأموریت 
سرنشین دار به یک سیارک دور دست تا سال ۲۰۲۵ میالدی 
در نظ��ر گرفته اس��ت. تیم تحقیقات��ی آزمایش��گاه فیزیک 
کاربردی در دانش��گاه جان هاپکینز به سرپرستی پروفسور 

»اندرو چن��گ«، طرحی برای مقابله با س��یارک های خطرناک 
ارایه کرده ان��د که جزئیات آن در نشس��ت انجم��ن ژئوفیزیک 
آمریکا در سانفرانسیس��کو ارایه شد. سیستم س��یارکی دوتایی 
Didymos،  س��ال ۲۰۲۲ می��الدی به س��مت زمین حرکت 
 می کند و محقق��ان قصد دارند ب��ا کمک دوفضاپیم��ا، یکی از 
 س��یارک ها را از مس��یر خود منح��رف کنند. پهنای س��یارک، 
۱۵۰ متر است و فضاپیما می تواند به راحتی در مدار آن حرکت 
کرده و میزان جابه جایی س��یارک از مس��یر حرکت به س��مت 
زمین را به طور دقیق محاس��به کند. بر این اساس، دو فضاپیما 
به س��مت س��یارک دوتایی Didymos حرکت ک��رده و یک 
فضاپیما با برخورد به س��یارک کوچک تر، آن را از مسیر حرکت 
 به س��وی زمین منحرف و فضاپیمای دوم نیز این رویداد را رصد 
 می کن��د. فضاپیمای نخس��ت ب��ا وزن۳۰۰ کیلوگ��رم طراحی

 می شود و ناسا موافقت خود را برای تأمین بودجه این طرح اعالم 
 )ESA( کرده است. فضاپیمای دوم نیز توسط آژانس فضایی اروپا

طراحی می شود که در مرحله تعیین بودجه قرار دارد.

کنترل از راه دور با قابلیت درک زبان بدنمعماری مدرن  ونیز  با طرح سازه شیشه ای

شلیک فضاپیماها به سیارک های تهدیدکننده زمین

دعای شیمن های پرویی 
برای جلوگیری از پایان جهان در ساحل
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کشف بقایای مولکولی از پنیرساخته شده در 7۵۰۰ سال پیش 

 درلهس��تان، محققان را به کشف بی س��ابقه ای در گزارش های
باستان شناسی هدایت کرده است. تجزیه و تحلیل های شیمیایی 
ناش��ی از آثار به جا مانده بر ظروف گلی که درحدود 7۵۰۰ سال 
پیش مورد استفاده بوده، آثار مولکولی از چربی شیر بر خود داشته 
که محققان معتقدند بقایایی از پنیر تهیه شده درآن دوره است. 
پیتر بوگوکی از دانشگاه پرینستون معتقد است که ظروف مورد 
نظر که در شمال لهستان به دست آمده  و پوشیده از حفره های 
متعدد است، برای فشردن شیر مورد استفاده قرار می گرفته که 
توس��ط گله داران اولیه در این منطقه تهیه می شده است. با این 

حال او تأکید دارد که اثبات این نظریه همچنان نیازمند شواهد 
بیشتر است. ریچارد اورشت متخصص شیمیدان که دراین پروژه 
با باستان شناس��ان همکاری دارد، گفت: »این آثار اولین و تنها 
شواهد به دست آمده مربوط به پنیر س��ازی در دوران نوسنگی 
است که تاکنون در گزارش های باستان شناسی مطرح می شود.«  
به گفته وی میزان الکتوز در پنیر، بس��یار پایین تر از ش��یر تازه 
است و بنابراین برای دس��تگاه گوارش مردم دوران نوسنگی که 
 قادر به گوارش الکتوز در م��واد پ��س از دوران کودکی نبودند، 

قابل هضم تر بوده است.

تولید پنیر در 7500 سال پیش
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