
آرزوی حمل و نقل ایده آل؛ 
امیدی که نباید ناامید شود 

»چک« در شبکه 
نمایش خانگی 
پاس شد

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان:

اتوبوس هایB R T باز حادثه آفرید

تندیس زن و مقاومت در 
شهرکرد رونمایی می شود 7

9 علتی که بدن شما 
فکرمی کندگرسنه است 83

2

سارق اماکن دولتی 
5شهرضا دستگیر شد

 پیشرفت در انحصار و اختالف
 حاصل نمی شود

تورم افسارگسیخته، سرکش عمل می کند

سوء مدیریت، رفاه را از مردم گرفت

اداره سیاس��ی کش��ور با دیدگاه س��فید و س��یاه و حق و باطل 
غیرممکن است. تجربه تشکیل دولت پس از جنگ تحمیلی نشان 
می دهد اگر آبادانی و عمرانی کشور پس از پایان جنگ به سرعت 
و درست صورت گرفت، این امر نتیجه استفاده از نیروهای دلسوز 
و کارآمد همه سالیق و گروه ها بود؛ چرا که در اختالف و انحصار ...

  استعفای صوری
 یا واقعی؟

خبر استعفای ناگهانی رویانیان از ریاست ستاد حمل 
و نقل و سوخت کشور و البته در کنار آن مدیرعاملی 
باشگاه پرسپولیس، مهم ترین خبری بود که دیروز بر 
روی خروجی خبرگزاری ها ق��رار گرفت و هواداران 
پرسپولیس را در شوک فرو برد. دو استعفای همزمان 
که هرچند هنوز با هیچ کدام از آنها موافقت نش��ده و 
حتی اعضای هیأت مدیره باش��گاه پرسپولیس هم از 
آن بی خبر بوده اند، بدون شک یکی از عجیب ترین 
اتفاقات باشگاه پرسپولیس در فصل اخیر خواهد بود...

س مهر[
]عک

2

4

18ماه حبس برای 3

 متهمان پرونده خرس

5 درباره ویدئوآرت های گالری آپادانا 

زمانی برای تمام نشدن

وضعی��ت حمل و نقل آش��فته اصفه��ان در براب��ر رؤیاهایی که 
مس��ئولین ش��هری در رویارویی با حمل و نقل مطلوب داشتند 
 و دائما ش��عار ایجاد حم��ل و نقل پ��اک و بدون دغدغه را س��ر 
می دادند، هن��وز نتوانس��ته دوران رکود خود را س��پری کند و 
رسیدن به ایجاد یک سیستم حمل و نقل ایده آل، ازجمله افکاری 
اس��ت که هنوز جامه عمل نپوش��یده است. متأس��فانه چندی 
پیش براثر فوت یک ش��هروند اصفهانی در اثر برخورد با اتوبوس 
 شرکت واحد، فاجعه اسفباری در اصفهان پدید آمد و خانواده ای

به دلیل نبود زیرساخت های مناس��ب در اصفهان، داغدار شد. 
 البته این پدی��ده در اصفهان چند باری اس��ت اتف��اق می افتد

و نمی توان مقصر اصل��ی این حوادث را هم رانندگان دانس��ت؛ 
زیرا وضعیت زیرساخت های حمل و نقل شهر اصفهان به قدری 
نامطلوب است که هر ازچندگاهی حادثه ای با شدت کم و زیاد 
 در یکی از خیابان های شهر اصفهان رخ می دهد و باعث می شود

که خسارتی جانی و یا مالی در این شهر پدید آید.  به دنبال این 
 حوادث چندی پی��ش حادثه ای دیگر در مس��یر اتوبوس تندرو  
)B R T(  رخ داد که منجر به نقص عضو یکی از شهروندان شد. 
یکی از شاهدان عینی ماجرا می گوید:»خانمی هنگام سوار شدن 

به اتوبوس B R T بین در بسته شده اتوبوس ماند...

3

ایثارگران  تسهیالت مسکن 
دریافت می کنند

پساب ها می توانند اثرات 
خشکسالی را کاهش دهند 

فیلم فجر اصفهان بدون 
بلیت نیم بها   و  رایگان

  آغوش آذربایجان
 بازتر شد!

برنامه ای برای حذف دالر  
از مرکز مبادالت نداریم
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اهمیت فرهنگی اصفهان کمتر از نفت خوزستان نیست

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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
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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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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 تجدید مناقصه
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراس�گان )اصفهان( در نظر دارد 150 
دس��تگاه رایانه را از طریق مناقصه خری��داری نماید. لذا از کلیه اش��خاص 
حقوقی و حقیقی دعوت می شود به مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به اداره 
تدارکات یا س��ایت www.khuisf.ac.ir این واحد دانشگاهی مراجعه و 

اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
شرایط:

هزینه درج آگهی و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.

دانشگـاه آزاد اسالمی واحد خوراسـگان )اصفهان(



چهره روزیادداشت

 جلسه غیرعلنی مجلس 
درباره  حضور احمدی نژاد

نمایندگان مجلس طی یک جلس��ه غیر علنی به بررسی موضوع حضور 
رییس جمهور در جلس��ه علنی امروز پرداختند و رییس مجلس به ارایه 
توضیحاتی پیرامون ماده110 آیین نامه داخلی که به این موضوع ارتباط 
دارد،  پرداخت. براساس این ماده، موضوع مطروحه در این جلسه توسط 
رییس جمهور مشخص می شود و تعیین زمان برای صحبت رییس جمهور 
در صحن علنی با مجلس است.  همچنین قرار است تعدادی از نمایندگان 
در جلسه امروز پیرامون موضوع مطروحه سخنرانی داشته باشند که نام 

نویسی در این ارتباط انجام می شود.

 برگزاری دادگاه مهدی هاشمی
به زودی

معاون اول قوه قضائیه گفت: دادگاه رسیدگی به تخلفات مهدی هاشمی 
به زودی تشکیل می شود و هم اکنون کیفرخواست وی آماده شده است. 
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به پرونده مهدی هاشمی خاطر نشان کرد: 
نسبت به پرونده مهدی هاش��می همان طور که سخنگوی قوه قضائیه و 
دادستان تهران اعالم کردند، کیفرخواست صادر شده و ان شاءاهلل پرونده 
آماده دادگاه است و به زودی دادگاه برگزار شده و مردم در جریان سیر کار 

دادگاه قرار خواهند گرفت. 
  وی در پاسخ به این سؤال که آیا دادگاه مهدی هاشمی به صورت علنی 
است یا خیر، گفت: این که علنی باشد یا خیر را دادگاه اعالم می کند و در 
حال حاضر نمی توان نظری ارایه داد، ولی در عین حال کیفرخواست صادر 

شده و آماده دادگاه است.

 هدیه ویژه رییس جمهور هند 
به احمدی نژاد

استاوا، سفیر هند در تهران گفت: رییس جمهور هند در دیدار با رییس 
جمهور و رهبر ایران گفته بود که در حال یادگیری زبان فارس��ی است. 
سفیر هند در تهران افزود: نخس��تین وزیر این کشور نیز با وجود این که 
به زبان انگلیسی سخنرانی  می کند، متن س��خنانش را با حروف فارسی 
می نویسد. وی بیان داش��ت:  رییس جمهور هند طی سفر خود به ایران 
و دیدار با رییس جمهور، احمدی نژاد،  یک دیوان حافظ400 ساله که از 
کلکسیون امپراطور اکبر محسوب می شود را به رییس جمهور ایران هدیه 
داد.وی همچنین افزود: بنده نیز یک کپی از دیوان حافظ به زبان انگلیسی 

به نخست وزیر هند هدیه  داده ام.

نفوذی های تازه در میان اپوزیسیون
 پس از گ��زارش پنتاگون درب��اره فعالی��ت نیروهای اطالعات��ی ایران، 
سرویس های جاسوسی اروپا نگران ش��بکه مأموران جمهوری اسالمی 
هستند که در میان اپوزیسیون نفوذ کرده اند. یک پایگاه اینترنتی وابسته 
به اپوزیسیون خارج نشین ضمن انتش��ار این خبر، مدعی شد شماری از 
اعضای سازمان منافقین پس از خروج از پادگان اشرف به ایران رفته و از 
آنجا پس از توجیه توسط نهادهای اطالعاتی برای نفوذ در میان اپوزیسیون 

به اروپا فرستاده شده اند.

 اسامی7سخنران جلسه  مجلس
 با احمدی نژاد

حس��ین س��بحانی نیا، عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای اسالمی با 
اشاره به جلس��ه امروز مجلس با رییس جمهور گفت: با توجه به حضور 
احمدی نژاد در جلسه علنی امروز مجلس، تعدادی از نمایندگان از سوی 
کمیسیون های مربوطه برای سخنرانی در این جلسه مشخص شده اند. 
محمدرضا باهن��ر نایب رییس مجل��س، احمد توکلی نماین��ده تهران، 
غالمرضا مصباحی مقدم رییس کمیس��یون برنامه و بودجه، حمیدرضا 
فوالدگر رییس کمیس��یون وی��ژه تولید مل��ی، عب��اس رجایی رییس 
کمیسیون کشاورزی، مسعود پزشکیان نماینده تبریز و عبدالرضا مصری 

سخنگوی هیأت رییسه مجلس جزء لیست سخنرانان امروز هستند.

امکان بازدید از پارچین وجود ندارد
عضو کمیس��یون امنیت ملی گفت: تجربیات گذش��ته ثاب��ت کرده که 
اطالعات محرمانه ایران در اختیار دش��منان نظام و ملت قرار گرفته، لذا 
بازدید از پارچین قابل قبول نیس��ت. محمد  صالح جوکار، نماینده مردم 
یزد و صدوق با اشاره به اظهارات آمانو، رییس سازمان انرژی اتمی مبنی 
بر این که نس��بت به صلح آمیز بودن برنامه هس��ته ای ایران تردید دارد، 
گفت: برای جامعه جهانی روشن و واضح است که موضوع هسته ای کاماًل 
سیاسی بوده و غرب به واسطه این موضوع اهداف سیاسی خود را دنبال 
می کند. وی در ادامه با بیان این که همواره قبل از مذاکرات یک موضوع 
از جانب غرب و یا آژانس مطرح می شود، اظهار داشت: اراده غرب بر حل 
 موضوع هس��ته ای قرار ندارد؛ چرا که آنها می خواهند ایران در معادالت 
بین المللی سیاس��ت های آنها را دنبال کند، برهمین اس��اس مذاکرات 

تاکنون به نتیجه ای نرسیده است.

محمدرضا کارشناس که قبل از تکیه بر مسند دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه اس��تان اصفه��ان به عن��وان رییس اداره 
 قوانین و مقررات وزارت امور خارجه مشغول به فعالیت بود، از 
24 مهر ماه با حکم وزیر امور خارجه و طی مراسم رسمی تودیع 
و معارفه، به سمت رییس نمایندگی وزارت امور خارجه استان 
اصفهان رسید و پس از چندین ماه از آغاز فعالیتش، نخستین 
نشست خبری اش با حضور خبرنگاران و روزنامه نگاران اصفهان 
را برگزار کرد که در ادامه مش��روح سخنان وی را می خوانید.

کارشناس هم که مدت زیادی نیست به اصفهان آمده، با دیدن 
این همه ظرفیت و جاذبه تاریخی و طبیعی در استان اصفهان، 
گردش��گری و زیر س��اخت های آن را حلقه مفقوده و مغفول 
 مانده در اس��تان می داند. به همین دلیل محور بس��یاری از 
صحبت هایش را در خصوص گردش��گری و جذب توریس��م 

قرار داد.
   استان اصفهان به دلیل ظرفیت های تاریخی و جاذبه های 
توریس��تی که دارد، یکی از استان های ش��اخص و درجه اول 
کشور محسوب می ش��ود و هر چند که این استان اصفهان به 
دلیل سابقه پایتختی ایران از قدیم در سطح بین المللی شناخته 
شده است، اما افراد بسیاری هستند در سطح دنیا که اصفهان را 
نمی شناسند و نیاز به تبلیغات گسترده و فراوانی در این زمینه 
احساس می شود. بسیاری ایران و اصفهان را به معنایی که در 
حال حاضر ما درک می کنیم، نمی شناسند، بنابراین نیاز است 

که با یک برنامه ریزی، به صورت ابتکاری در این راستا کار شود 
تا آنچنان که هستیم، خودمان را به دنیا معرفی کنیم.

   باید در نظر داش��ته باش��یم که در اثر برخی از شانتاژهای 
خبری و رس��انه ای بیگانه در کش��ورهای مختلف، زمانی که 
حتی بس��یاری از هیأت های خارجی به اصفهان سفر کردند، 
بر این ادعا بودند که زمان س��فر به ایران بسیاری از دوستان و 
خانواده تأکید می کردند به ایران نروید، این کش��ور خطرناک 
است و بوی خون می دهد و امنیت جانی و مالی ندارید که البته 
در این راس��تا ما نیز کم کاری کرده ای��م و و باید بیش از آنچه 
 تاکنون انجام داده ایم، اقدامات مختلف را در این زمینه انجام 

دهیم.
  باید در نظر داش��ت که منافع ملی اصفه��ان و ارزش های 
تاریخ��ی و فرهنگی این ش��هر کمتر از اهمی��ت و ارزش نفت 
خوزستان نیس��ت و به علت این که اگر در صحنه بین المللی 
نگاه کنیم، کشورهایی هستند که به واسطه همین گردشگری 
درآمدی کس��ب می کنند که از درآمد حاصل از نفت کشور ما 
بیشتر است که البته در این راستا نیاز به همکاری و هماهنگی 
ارگان هایی مانند میراث فرهنگی به منظور جذب گردش��گر 
به ای��ران و به وی��ژه اصفهان هس��تیم. نیاز اس��ت همان گونه 
 که برای س��فر به کش��ورهایی مانند مال��زی و تایلند تورهای 
چند روزه با قیمت مش��خص برای گردش��گران ایرانی فراهم 
شده، تورگردان های بزرگ داخلی زمینه سفرهای چند روزه با 

هزینه های مشخص را برای گردشگران کشورهای خارجی که 
قصد سفر به ایران دارند فراهم کنند که این اقدامات می تواند 

زمینه جذب توریست های مشخص را فراهم کند.

رس�انه ها موظف به شناس�اندن فرهنگ و امنیت 
ایران به دنیا هستند

  همچنین وجود تبلیغات منفی که در کش��ورهای مختلف 
جهان علیه کشور ایران و برخورد با آن شده، سبب ایجاد دید 
منفی برای گردش��گران و هیأت های خارجی نسبت به ایران 
و اصفهان ش��ده اس��ت که باید این دید منفی برطرف ش��ود. 
این کار سختی اس��ت که به ویژه به عهده رسانه های داخلی و 
خارجی است که ظرفیت های ایران و استان را به عنوان نگین 
اس��تان های ایران بازمعرفی کرده و آن را آنچنان که هست به 

دنیا نشان دهند.
  دفتر نمایندگ��ی وزارت امور خارجه اصفه��ان از آنجایی 
 که حلقه اتصال اس��تان با بیش از200 نمایندگی خارجی در 
اقصی نقاط دنیاست، به منظور اشاعه فرهنگ و تمدن اصفهان 
و این ک��ه زمینه های جذب توس��عه فرهنگ��ی و اقتصادی را 
فراهم کند، حمایت های ویژه ای را از ش��هرهای خواهرخوانده 
با اصفهان به منظ��ور تب��ادل اطالعات مختل��ف اقتصادی و 
 فرهنگی فراهم کرده است، به همین خاطر برای توسعه بیشتر 
دعوت نامه هایی را برای کشورهای مختلف و هدف برای حضور 
در نمایشگاه کش��اورزی اصفهان در بهمن ماه صادر کرده ایم 

که تاکنون10 کشور نیز برای حضور، اعالم آمادگی کرده اند.
  اصفهان زمینه حضور برای اتباع خارجی را فراهم کرده و در 
حال حاضر حدود 400 هزار نفر از کشورهای عراق و افغانستان 
در اصفهان اقامت دارند که روزانه در حدود 30 مراجعه به این 
دفتر در اصفهان از طرف اتباع خارجی و برای رسیدگی به کلیه 

امور آنها صورت می گیرد.

رشد 30 درصدی ارایه خدمات کنسولی در اصفهان
  در این مدت س��ه س��الی که از عمر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در اصفه��ان می گذرد، میزان آمار کنس��ولی نش��ان 
می دهد که رشد 30 درصدی را در سال در زمینه ارایه خدمات 
کنس��ولی داش��ته ایم که این خدم��ات عالوه ب��ر اصفهان، به 
اس��تان های یزد و چهارمحال و بختیاری نیز ارایه می شود که 
البته در مقایسه با سال 1387، نشان از رشد ارایه این خدمات 
به مردم و همچنین کاهش سفرها به تهران به منظور گرفتن 

روادید و امور کنسولی دارد.

رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در استان اصفهان:

 تقدیر  اوباما اهمیت فرهنگی اصفهان کمتر از نفت خوزستان نیست
از رییس جمهور عراق

بارک اوبا در نامه ای به رییس جمهور ع��راق، ضمن آروزی 
بهبودی ب��رای وی، جالل طالبانی را دوس��ت بزرگ آمریکا 
خواند. به گزارش رادیو س��وا، دفتر ریاست جمهوری عراق 
در بیانیه ای با اعالم این خبر، تأکید کرد: باراک اوباما، رییس 
جمهور آمریکا در نامه خود به جالل طالبانی از وضعیت پیش 
آمده برای وی ابراز تأسف کرده است. اوباما در این نامه ضمن 
ابزار نگرانی از بیماری اخیر طالبانی، برای وی آروزی بهبودی 
کرد و با تقدیر از شخصیت سیاسی رییس جمهور عراق، وی 
را سیاس��تمداری حکیم در روابط و مناسبات سیاسی بین 
طرفین توصیف کرد. بنا بر این گزارش، رییس جمهور آمریکا 
در این نامه طالبانی را دوس��ت بزرگ آمریکا در س��ال های 
گذشته و رهبر حیاتی عراق جدید و دموکراتیک خوانده است.

آمار تکان دهنده از خودکشی  
نظامیان  آمریکایی

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع خود نوشته است 
که در س��ال 2012، حداقل 34۹ نظامی آمریکایی دس��ت 
به خودکش��ی زده اند. آمارهای غیر رس��می از تعداد موارد 
خودکش��ی در میان نظامیان آمریکا نش��ان می دهد میزان 
تلفات نیروه��ای آمریکای��ی از طریق خودکش��ی از تعداد 
سربازان کشته شده در نبرد افغانستان نیز پیشی گرفته است، 
این در حالی است که تعداد سربازان آمریکایی کشته شده 
در سال 2012 در افغانستان 2۹۵ نفر بوده و این یعنی، تعداد 
نظامی های خودکشی کرده آمریکایی از تعداد سربازان کشته 

شده در نبردهای نظامی پیشی گرفته است.

 درخواست بان کی مون 
از صهیونیست ها

دبیر کل س��ازمان ملل گفت: تظاهرات فلس��طینیان علیه 
شهرک سازی اس��رائیل باید بدون خش��ونت باقی بماند. به 
گزارش خبرگزاری فرانس��ه، بان کی مون روز دوشنبه ابراز 
امیدواری کرد که تظاهرات فلسطینیان علیه شهرک سازی 
اسرائیلی ها همچنان بدون خشونت باقی بماند. وی همچنین 
به ماهیت غیر قانونی بودن شهرک سازی اسرائیل در کرانه 
باختری اش��اره کرد. »ادواردو دل بوی« معاون س��خنگوی 
س��ازمان ملل گفت: بان کی مون بار دیگر از دولت اسرائیل 

درخواست کرده تا طرح پروژه »ای1« را متوقف کند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

پیشرفت در انحصار و اختالف 
حاصل نمی شود

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی   

اداره سیاسی کشور با دیدگاه س��فید و سیاه و حق و باطل غیرممکن 
اس��ت. تجربه تش��کیل دولت پس از جنگ تحمیلی نشان می دهد 
اگر آبادانی و عمرانی کش��ور پس از پایان جنگ به سرعت و درست 
صورت گرفت، این امر نتیجه استفاده از نیروهای دلسوز و کارآمد همه 
سالیق و گروه ها بود، چرا که در اختالف و انحصار، پیشرفتی حاصل 
نخواهد شد. فقدان احزاب نیرومند و فرهنگ کار جمعی، یکی دیگر 
از نقاط ضعف جامعه ما برای 
اداره کشور است. نیاز به حزب 
نیرومند و برنامه دار حتی در 
طول مبارزه علیه رژیم پهلوی 
هم احساس می شد که پس از 
پیروزی انقالب اسالمی حزب 
جمهوری اس��المی از همین 
نیاز س��ر بر آورد و به سرعت 

در سراسر کشور فراگیر شد.
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بازدید یک مرجع تقلید از نیروگاه اتمی بوشهر

حجت االسالم محمدحسین ش��مس مدیر دفتر حضرت آیت اهلل نوری همدانی از بازدید این 
مرجع تقلید از نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد. وی تصریح کرد: آیت اهلل العظمی نوری همدانی 
در آخرین روز از سفر پنج روزه خود به استان بوشهر، از نیروگاه اتمی بوشهر بازدید خواهد کرد.

 القاعده را چه کسانی 
به وجود آورده اند؟

ضرب االجل مجلس برای 
اعضای شورای نگهبان

حجت االسالم والمس��لمین مهدی طائب، رییس ش��ورای قرارگاه عمار 
با محکوم کردن کشتار شیعیان پاکس��تان، اظهار داشت: امروز دشمنان 
اسالم با یک مشکل اساسی به نام بیداری اسالمی مواجه هستند؛ آنها برای 
کند کردن حرکت این جریان و کمرنگ شدن آن در رسانه های دنیا، همه 
تالش خود را به کار گرفته اند. وی افزود: راهبرد آنها برای حفظ بقای خود، 
این است که بیداری اسالمی را تحت الشعاع قرار دهند، به همین دلیل در 
سوریه، عراق، پاکستان و افغانستان نیروهای القاعده را وارد کرده اند تا با 

ایجاد ناامنی، اهداف آنان را پیاده کنند. 
 رییس ش��ورای قرارگاه عمار در تش��ریح ماهیت گروهک تروریس��تی 
القاعده گفت: این مجموعه از سوی سازمان های جاسوسی سیا، موساد 
و با همکاری شیوخ وهابی مزدور عربستان سعودی به وجود آمده است. 

نمایندگان مجلس شورای اس��المی در ادامه رس��یدگی به طرح ممنوعیت 
کارمندان و مدیران دس��تگاه های اجرایی از عضوی��ت در هیأت های مدیره و 
مدیریت عامل، به حقوقدانان ش��ورای نگهبان دو ماه فرصت دادند تا از سایر 
مشاغل خود در قوای سه گانه استعفا دهند، در غیر این صورت از عضویت در 
این شورا مستعفی شناخته می شوند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی در 
مصوبه ای تصویب کردند، عضویت همزمان کلیه اشخاص شاغل در هر یک از 
قوای سه گانه و مؤسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکت ها و مؤسسات دولتی 
یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به 
هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، در شورای نگهبان به عنوان 
حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت شامل اعضای کنونی شورای نگهبان که 

قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود.

در آس��تانه حضور ریی��س جمه��ور در جلس��ه علنی روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسالمی که پیش بینی می شود 
 صحبت درب��اره اجرای مرحل��ه دوم هدفمن��دی یارانه ها، 
اصلی ترین محور صحبت های احمدی نژاد در این جلس��ه 
باش��د و البته وزیر اقتصاد نیز طی س��خنانی ای��ن محور را 
مورد تأیید قرار داده، تعدادی از نمایندگان مجلس بار دیگر 
 با تش��کیل کمیس��یون تلفیق، اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ه��ا را از زوایای مختل��ف مورد تحلیل ق��رار داده اند. 
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در رابطه با این نشست گفت: کمیسیون تلفیق روز دوشنبه 
با حض��ور اعض��ای کمیس��یون های اقتص��ادی، صنایع و  
کمیس��یون ویژه حمایت از تولید ملی برای بررسی مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها تشکیل جلسه داد. وی ادامه داد: در 
این جلسه بحث هدفمندی از زوایای مختلف مورد تحلیل و 
 ارزیابی قرار گرفت، اما نمایندگان به جمع بندی در این باره 

نرسیدند. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این پرسش که 
آیا فضای مجلس نسبت به اجرای فاز دوم تغییر کرده است، 
تصریح کرد: تحلیل کلی نمایندگان مجلس آن است که در 
این وضعیت نمی توان فاز دوم هدفمندی را اجرا کرد، ضمن 
این که دولت در اجرای مرحله اول از قانون عدول کرده است. 

با نزدیک شدن به زمان س��خنرانی احمدی نژاد در مجلس، 
رییس جمهور دیدارهایی را با اعضای مجامع استان ها ترتیب 
داده و ت��الش دارد با جلب نظر نماین��دگان، جداگانه آنان را 
متقاعد به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کند. دیروز نیز 
بار دیگر معاونت پارلمانی رییس جمهور از مجمع نمایندگان 
آذربایجان ش��رقی دعوت ک��رد و این بار نیز بر ل��زوم اجرای 
هدفمندی پافشاری نمود. غالمرضا نوری، نماینده مردم بستان 
آباد گفت: »احمدی نژاد در این دیدار درباره هدفمندی یارانه ها 
با نمایندگان اس��تان صحبت کرد.« در این نشست، دقایقی 
پس از آغاز س��خنان رییس جمهور و پس از آن که وی بحث 
ترک صحن علنی را بعد از سخنرانی مطرح کرد، این موضوع با 
اعتراض برخی نمایندگان روبه رو شد. مهدی دواتگری، نماینده 
مردم مراغه در گفتگوی دو طرفه ای که با احمدی نژاد داشت، 
خروج احمدی نژاد از صحن را مغایر قانون اساسی و آیین نامه 
داخلی مجلس دانست و گفت: »شما باید در مجلس باشید و 
دیدگاه های نمایندگان را بش��نوید.« احمدی نژاد در این باره 
یادآور ش��د، اگر مجلس بخواهد برای حض��ورش در صحن 
ش��رایطی تعیین کند، از حضور در مجلس خودداری خواهد 
کرد. در این دیدار رییس جمهور در پاسخ به این سخن یکی از 
نمایندگان که انتظار می رود دولت در انتخابات دخالت نکند، 

گفت: رییس جمهور را در ایران خدا تعیین می کند. 

رامی��ن مهمانپرس��ت، س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه 
کشورمان در پاسخ به س��ؤالی در این باره که اعالم شده 
مذاکرات ایران و 1+۵ اواخر ژانویه در استانبول خواهد بود، 
گفت: هفته گذشته ایران پیشنهادات خود را در رابطه با 
زمان و مکان مذاکرات آتی اعالم کرد. وی ادامه داد: شب 
گذشته نیز خانم اشتون با آقای باقری تماس داشت و در 
این گفتگو در زمینه زمان مذاکرات به نتیجه رس��یدند و 
قرار شد خانم اشتون پاسخ کش��ورهای 1+۵ در رابطه با 
محل مذاکرات را نیز ارایه دهد تا بتوانیم مذاکرات را ادامه 
دهیم. مهمان پرست تصریح کرد: ما در مذاکرات مسکو نیز 
پیش��نهادات خود را اعالم کردیم و آنها فرصت خواستند 
که پاسخ دهند. شش ماه از آن تاریخ می گذرد و تا کنون 
آمادگی شان را اعالم نکرده اند.وی در پاسخ به سؤال دیگر 
مهر درباره آخرین وضعیت دو مهندس ایرانی ربوده شده 
در سوریه، گفت: در رابطه با دو مهندس ایرانی تالش ها 
ادامه دارد و همه ظرفیت ها برای آزادی مهندسان به کار 
گرفته شده است که امیدواریم هرچه سریع تر به نتیجه 
برسد و هموطنانمان به کشور باز گردند. سخنگوی وزارت 
امور خارجه درباره س��فر وزیر امور خارجه کش��ورمان به 
قاهره ، گفت: سفر آقای صالحی به دعوت همتای ایشان و 

به صورت رسمی انجام گرفت.

حبیب اهلل عسگر اوالدی،  دبیر کل جبهه  پیروان خط امام 
و رهبری با بیان این که برخی از رس��انه ها می گویند من 
می خواهم اهل فتنه را تبرئه  کنم و این ها را از حصر بیرون 

بیاورم، گفت: بنده چنین غرضی ندارم. 
وی با بیان این که من به عن��وان یک عضو هیأت منصفه 
حق دارم نظر حقیقی خود را بگویم، تأکید کرد: فتنه اتفاق 
افتاد و مؤسس آن آمریکا، انگلیس و اسرائیل است. بنده 
این دو نفر )موسوی و کروبی( را مجرم نمی شناسم، بلکه 
تبلیغات زهر آگین دشمن این ها را مفتون، یعنی فتنه زده 
کرد. دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری با تأکید بر 
این که تاریخ جمهوری اسالمی باید همان گونه که هست 
 به ن��گارش در آید، به ن��کات مثبت و منف��ی چهره های

سیاسی اشاره کرد و گفت: ما اگر بگوییم پنج نفر از شش 
رییس جمهور یا از همه نخست وزیران منفی هستند، از 
تاریخ و انق��الب چیزی باقی نمی ماند. عس��گر اوالدی با 
اشاره به اقدامات دشمن در هنگام انتخابات افزود: دشمن 
در دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری تقلب و دروغ را 
وارد فرهنگ ما کرد و عوامل خ��ودش را در کنار نامزدها 
گماش��ت. وی با بیان این که وظیفه من این نیست که به 
گونه ای حرف بزنم که بگویند »زنده باد«، بر لزوم گفتن 

واقعیت تأکید کرد.

دولت انرژی هسته ایمجلس  سیاست داخلی

مخالفت مجدد با اجرای 
فاز دوم هدفمندی

رییس جمهور را خدا 
تعیین  می کند!

توافق ایران و 1+5 درباره 
زمان مذاکرات

 برای زنده باد گفتن
 حرف نمی زنم   
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یادداشت

فعالیت خودروهای سرویس مدارس 
در هر شیفت 

رییس کمیسیون حمل و نقل، محیط زیست و فناوری اطالعات شورای 
اسالمی شهر اصفهان به ایرنا گفت: سرویس مدارس حق سرویس دادن 
به چند مدرس��ه را در یک ش��یفت تحصیلی ندارند. ابوالفضل قربانی با 
اشاره به  این که فعالیت در چند مدرسه از سوی سرویس مدارس، باعث 
ایجاد مش��کالتی برای دانش آموزان از جمله زودتر رس��یدن به مدارس 
می ش��ود، گفت: خانواده ها این موارد را به س��ازمان تاکسیرانی گزارش 
دهند تا با متخلفان برخورد شود. قربانی همچنین از نظارت نامحسوس 
تاکس��یرانی بر فعالیت س��رویس های مدارس خبر داد. وی درباره نحوه 
محاسبه حق الزحمه سرویس مدارس گفت: هزینه مسافت طی شده بر 
حسب کیلومتر از در منزل دانش آموز تا درب مدرسه محاسبه می شود. 
همچنین هزینه سه کیلومتر اول ثابت است و از سه کیلومتر به باال، به ازای 

هر کیلومتر مبلغی اضافه دریافت می شود.

 سارق اماکن دولتی شهرضا 
دستگیر شد

فرمانده انتظامی ش��هرضا از دستگیری س��ارقی که از اماکن دولتی این 
شهرس��تان دزدی می کرد، خبر داد. س��رهنگ حمی��د امیرخانی اظهار 
کرد: با وقوع چند فقره س��رقت از اماکن دولتی و اعالم شکایت ارگان ها، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس شهرضا قرار گرفت. 
سرهنگ امیرخانی افزود: با بررسی های تخصصی مأموران از صحنه جرائم و 
سرقت های اعالم شده، سرانجام اثر انگشت سارق که یکی از متهمان سابقه 
دار در امر سرقت از اماکن مختلف بود شناسایی شد. وی افزود: مأموران با 
اتخاذ تدابیر پلیسی،متهم را هنگام باال رفتن از دیوار یکی از ادارات دولتی 
شهرستان دستگیر کردند. فرمانده انتظامی شهرضا گفت: متهم در مرحله 

اول بازجویی به هفت مورد سرقت از ادارات مختلف اعتراف کرد. 

پذیرش دانشجو بدون آزمون
رییس دانش��گاه آزاد اس��المی واحد ش��هر مجلس��ی گفت: بر اس��اس 
سیاس��ت های س��ازمان مرکزی دانش��گاه آزاد اس��المی و ب��ه منظور 
 فراهم کردن بس��ترهای مناس��ب در جهت پیش��رفت علمی جوانان و 
 عالقه من��دان به ادامه تحصی��ل، پذیرش بدون آزمون دانش��جو جهت 
نیمسال دوم س��ال تحصیلی 92-91 توسط واحد شهر مجلسی صورت 
می پذیرد. وی تصریح کرد: داش��تن دیپلم کامل نظام قدیم متوسطه یا 
گواهی پایان دوره پیش دانشگاهی نظام جدید متوسطه برای کارشناسی 
ناپیوسته و مدرک فوق دیپلم برای کارشناس��ی پیوسته جهت ثبت نام 
الزامی است و داوطلبانی که تا30 بهمن ماه سال جاری موفق به دریافت 
گواهی پیش دانشگاهی شوند، ثبت نام و ادامه تحصیل آنها بالمانع خواهد 
بود. وی اظهار داش��ت: ثبت نام داوطلبان در رش��ته ه��ای بدون آزمون 
 بر اس��اس ضوابط دفتر آزمون دانشگاه آزاد اس��المی و از طریق آدرس

 www.azmoon.org برای نیمسال دوم سال تحصیلی 92-91انجام 
می شود.

 ثبت رسمی موقوفه ها 
موجب صیانت و ماندگاری آنهاست

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان کاشان،ثبت موقوفات را 
در دفاتر اسناد رس��می موجب حفظ و صیانت از نیات وقف کنندگان و 
مانع تغییر کارکرد آنها در طول زمان دانست. حجت االسالم محمدرضا 
اس��ماعیلی پور با اعالم این مطلب که قانون وقف به کمک واقفین آمده 
و موقوفات را از دست اندازی ها و تغییرها حفظ کرده و آنها را به صورت 
ماندگار در راس��تای نیات وقف کنن��دگان حفظ می کن��د، گفت: ثبت 
موقوفات مراحل��ی دارد که در ابتدا مردم با تنظیم وق��ف نامه ای عادی، 
سند مالکیت خود را به اداره اوقاف و امور خیریه تحویل داده و نیت خود 

را مشخص می کنند.

گشتی در اخبار

امیدآفرینی در مردم با معرفی 
خدمات ماندگار  مدیریت شهری

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان  
عباس حاج رسولیها

پروژه هایی که در سطح شهر برای رفاه حال مردم اجرا می شود و در 
طی سال های اخیر به طور مداوم و مس��تمر جریان داشته، خدمات 
ماندگاری اس��ت که بر پایه اصول نظام جمهوری اسالمی ایران ارایه 

شده است.
 ش��هر اصفه��ان از جمل��ه ش��هرهایی اس��ت ک��ه در زمین��ه نمود 
 انقالب اس��المی و مدیریت ش��هری به خوب��ی عمل کر ده اس��ت.

شایسته اس��ت خدمات ماندگار مدیریت ش��هری نیز همانند سایر 
دس��تاوردهای نظ��ام ب��ه 
م��ردم معرف��ی ش��ود ت��ا 
فرمایش��ات  اس��اس   ب��ر 
ام��ام راح��ل)ره( و رهب��ر 
معظم انقالب، ای��ن موضوع 
 س��بب امی��د آفرین��ی در 
 م��ردم و آش��نایی آنه��ا ب��ا 

خدمات خادمین مردم شود.
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چهره روز
سرقت دستگاه 14 تنی با جرثقیل

سرهنگ غالمعباس بلفکه فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه استان اصفهان گفت: 
سه سارق حرفه ای که قصد داشتند یک دستگاه 14 تنی ماسه شور را از یک کارخانه شن و ماسه در 

شاهین شهر اصفهان به سرقت ببرند، با حضور به موقع مأموران پلیس دستگیر شدند. 
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زیر پوست شهر/ مرمت و نوسازی محورها و بازارهای قدیمی شهراصفهان
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هزار و 414 میلیون تومان بودجه سال 92

خشکی زاینده رود؛ اولین دغدغه مردم شهر اصفهان

یکی از ش��اهدان عینی ماجرا می گوید:»خانمی 
هنگام سوار شدن به اتوبوس  B R T بین در بسته 
شده اتوبوس ماند و کشیده شدن پای وی بر روی 

زمین، باعث شد تا دچار نقص عضو شود.«
 شواهد حاکی از این اس��ت که این شهروند هنوز 
در وضعیت نامطلوب به س��ر می ب��رد و به گفته 
پزش��کان اگر عمل های انجام ش��ده بر روی این 
خانم موفقیت آمیز نباشد، مجبور به قطع پای وی 
می شوند. البته این حادثه را می توان یکی از چند 

حادثه جانی مسیر اتوبوس تندرو  B R T دانست 
که متأسفانه به دالیل گوناگون تاکنون جان چند 

نفر را گرفته است.
 عباس روحانی مدیرعامل ش��رکت اتوبوس��رانی 
اصفهان که با فارس سخن می گفت درخصوص 
این حادثه، ماجرا را چنین تش��ریح کرد:»حدود 
دوهفته گذش��ته یکی از اتوبوس ه��ای فعال در 
فاز نخس��ت خط یک B R T اصفه��ان با یکی از 
شهروندان تصادف کرده است. خوشبختانه تمام 

اتوبوس های فعال در این مس��یر بیمه هستند و 
بیمه توسعه ملزم به پرداخت خسارات وارد شده 
به فرد تصادف کرده با اتوبوس تندروی ش��هری 
اس��ت. به دنبال این تص��ادف، پای ف��ردی که با 
اتوبوس B R T فعال در این مسیر تصادف کرده، 
آسیب دیده بود که بیمه، تمام خسارت های وارد 
شده به این فرد را پرداخت می کند. بالفاصله پس 
از وقوع تصادف اتوبوس های فعال در سطح شهر، 
راننده بازداشت و اتوبوس تا انجام مراحل قانونی 

توقیف می ش��ود و حداقل ی��ک روز اداری برای 
انجام مراح��ل قانونی مورد نیاز ب��رای این موارد 

طی می شود.«
ای��ن در حالی اس��ت که مناب��ع آگاه ب��اور دارند 
اتوب��وس ه��ای مس��یرB R T  دارای پ��الک 
نیس��تند و به همین دلی��ل فاقد بیمه هس��تند، 
ام��ا در ای��ن خص��وص مدیرعام��ل ش��رکت 
 اتوبوس��رانی اصفه��ان ه��م توضیحات��ی دارد:

 » تمام��ی اتوبوس ه��ا درفاز نخس��ت خط یک 
BRT اصفهان دارای پالک هس��تند و تردد آنها 
در سطح شهر مشکلی ندارد، همچنین یک هزار و 
400 دستگاه اتوبوس فعال از جمله اتوبوس های 
تندروی شهری موجود در س��طح شهر اصفهان 
بیمه هس��تند. بیمه نیز باید تمام خس��ارت های 
ناشی از تصادف اتوبوس های فعال در سطح شهر 
اصفهان را بپردازد و در حال حاضر هنوز نسبت به 
میزان خسارت وارد ش��ده به فرد تصادف کرده با 
اتوبوس BRT در ایس��تگاه شهدای غزه اصفهان 

اعالم نظری نشده است.«
اظهارنظرهای اخیری که در رابطه با ایجاد خطوط 
اتوبوس تندرو در اصفهان ش��ده اس��ت، حرف و 
حدیث هایی را به دنبال داش��ته اس��ت که از آن 
جمله می توان به ن��اکار آمدی ای��ن خطوط در 
تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد. از 
دالیل ناکارآمدی این خط��وط عدم به کارگیری 
اصول حمل و نقل ش��هری اس��ت که متأسفانه 
 در این اتوبوس ها رعایت نش��ده است و در مثال 
می توان به عدم به کارگیری اصول مناسب سازی 

معلوالن اشاره کرد.
لیال دانش یک��ی از معلوالن جس��می و حرکتی 
اصفهان اس��ت که از ای��ن اتوبوس ها در مس��یر 
بلوار کش��اورز مدتی اس��تفاده کرده، اما به علت 
مش��کالت موجود، دوباره به تاکسی تلفنی برای 
تردد روزانه اش روی آورده اس��ت. این ش��هروند 
مشکالت استفاده از سامانه BRT برای معلوالن 
را به ایرنا چنین توضیح داد:»خطرناک بودن عبور 
از عرض خیابان، نبود گذرگاه و استاندارد نبودن 
عرض آنها، نامناسب بودن ورودی برای وارد شدن 
به ایستگاه به دلیل داش��تن یک پله یا سکو، عدم 
نصب و اختصاص گیت ویژه عبور معلول از جمله 

ایرادهای این ایستگاه هاس��ت. فقدان عالمت و 
 تابلوهای راهنما و سیستم اطالع رسانی به صورت

دی��داری و ش��نیداری که باع��ث ب��روز خطا یا 
سردرگمی معلوالن می ش��ود، از دیگر مشکالت 
این ایس��تگاه هاس��ت. به علت نواقص موجود در 
ایس��تگاه ها برخی مردم ما را س��د معبری برای 
 ورود به اتوبوس م��ی دانند، به ط��وری که حتی 
نمی توانیم از حق خود در محل��ی که برای ما در 

داخل اتوبوس تعبیه شده استفاده کنیم.« 
نبود مح��ل ورودی و خروجی ب��رای معلوالن و 
عدم اختصاص گیت ها به آنها، همس��طح نبودن 
سطح ایستگاه با س��طح اتوبوس، فقدان آشنایی 
رانندگان با ش��یوه سوار و پیاده ش��دن معلوالن 
ویلچری و ناکارآمدی وس��ایل ایمنی در اتوبوس 
و عدم اختصاص جایگاه به معلوالن ویلچر نشین 
مرد در اتوبوس از دیگر مشکالتی بود که جمعی از 

معلولین به آن اشاره داشتند.
 جال��ب ای��ن ک��ه علیرض��ا ابراهیمی��ان مش��اور 
مناس��ب س��ازی معاونت عم��ران و شهرس��ازی 
شهرداری اصفهان در موضوع ایستگاه های اتوبوس 
های تن��درو نیز وجود این مش��کالت را تأیید کرد: 
»در این زمینه مطالعه گس��ترده ای ش��ده است و 
گزارش های تکمیلی به همراه عکس ها به مسئوالن 
 ش��هرداری و پیمان��کار مربوطه ارایه و در س��ایت

 اطالع رس��انی معاونت عمران و شهر سازی جهت 
اطالع رس��انی به مسئوالن موجود اس��ت. معایب 
ایستگاه ها و مشکالت رسیدن معلوالن به ایستگاه و 
پیشنهادها برای رفع آنها به شکل مفصل اعالم شده 
است و می طلبد که مس��ئوالن در زمینه رفع آنها 
همکاری الزم را داشته باشند تا معلوالن نیز بتوانند 
از خدمات حمل و نقل شهری استفاده بهینه کنند.«

ولی با توجه به حوادث اخیر و رویدادهای ناگواری 
که در مسیر اتوبوس های ش��رکت واحد مخصوصا 
BRT  پیش آم��ده، باید توجه داش��ت که حقوق 
ش��هروندان از برخ��ورداری یک سیس��تم حمل و 
نقل مناس��ب هنوز رعایت نشده است و باید نسبت 
به این امر، عک��س العمل مطلوب تری داش��ت نه 
 این ک��ه قبل از برطرف ش��دن مش��کالت خطوط 
 اتوب��وس های ش��رکت واح��د و BRT، اق��دام به 

راه اندازی خطوط جدید کرد.

اتوبوس هایB R T باز حادثه آفرید

آرزوی حمل و نقل ایده آل؛ امیدی که نباید نا امید شود 

داوود وضعیت حمل و نقل آشفته اصفهان در برابر رؤیاهایی که مسئولین شهری در رویارویی با حمل و نقل مطلوب داشتند و دائما 
شعار ایجاد حمل و نقل پاک و بدون دغدغه را سر می دادند هنوز نتوانسته دوران رکود خود را سپری کند  و رسیدن به ایجاد یک  شیخ جبلی

سیستم حمل و نقل ایده آل ازجمله افکاری است که هنوز جامه عمل نپوشیده  اس�ت. متأسفانه چندی پیش براثر فوت یک 
شهروند اصفهانی در اثر برخورد با اتوبوس شرکت واحد، فاجعه اسف باری در اصفهان پدید آمد و خانواده ای به دلیل نبود زیرساخت های مناسب در 
اصفهان، داغدار شد. البته این پدیده در اصفهان چند باری است اتفاق می افتد و نمی توان مقصر اصلی این حوادث را هم رانندگان دانست، زیرا وضعیت 
زیرساخت های حمل و نقل شهر اصفهان به قدری نامطلوب است که هر ازچندگاهی حادثه ای با شدت کم و زیاد در یکی از خیابان های شهر اصفهان 
رخ می دهد و باعث می شود که خسارتی جانی و یا مالی در این شهر پدید آید.  به دنبال این حوادث چندی پیش حادثه ای دیگر در مسیر اتوبوس تندرو  

)B R T(  رخ داد که منجر به نقص عضو یکی از شهروندان شد.

در راستای تحقق بودجه سال 1391 و ارایه 
 گروه 
 آم��ار نهایی بودج��ه س��ال 1392 معاونت شهر

برنامه ریزی، پژوهش و فناوری ش��هرداری 
اصفهان اقدام به برگزاری نشست خبری با حضور اصحاب رسانه کرد 
تا در این جلسه به جزئیات بودجه سال جاری و آینده بپردازد. در این 
نشست که در ش��هرداری مرکزی اصفهان برگزار ش��د، ابوالقاسم 
گلس��تان نژاد معاون برنامه ریزی، پژوهش و فناوری ش��هرداری 
اصفهان به ایراد سخن پرداخت. در ادامه بخش هایی از آنچه در این 

جلسه گزارش داده شد، می خوانید:
نزدیک به  پنج سال است که معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری 
شهرداری اصفهان تشکیل شده اس��ت که می توان ماحصل آن را 
در حوزه های مختل��ف مدیریتی در این معاونت مش��اهده کرد. از 
جمله وظایف این معاونت که برای آن تعریف شده است می توان به 
حوزه برنامه ریزی ارزیابی عملکرد، آمار و تحلیل اطالعات، بودجه، 
 فناوری اطالعات و ارتباطات)شهرداری الکترونیک(، آموزش، بهبود 

روش ها، مطالعات و پژوهش و ارتباط با شورای اسالمی شهر برای 
تنظیم لوایح شهرداری اشاره کرد. در گذشته یعنی قبل از تشکیل 
معاونت برنامه ریزی، پژوهش و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان، 
آمار مطلوبی از عملکرد شهرداری ارایه نمی شد و این مسأله موجب 

می شد اقدامات شهرداری بازتاب مناسبی نداشته باشد.

آمارنامه، دارای 2۰ فصل است
برای فهم مشترک از آمار و واقعیات، ایجاد تعامل بین دستگاه های 
مؤثر در مدیریت شهری و هماهنگی جهت برنامه ریزی بعدی وجود 
آمارنامه در شهر اصفهان ضروری اس��ت. چهارمین کتاب آمارنامه 
شهر اصفهان بر اساس استانداردهای جهانی در4۶1 صفحه تهیه 
شده است. کتاب آمار نامه دارای 20 فصل و شامل جداول، نمودارها 
و نقشه هاست. این کتاب در20 فصل سرزمین و آب و هوا، جمعیت، 
نیروی انسانی، کشاورزی، جنگلداری و شیالت، صنعت و معدن، نفت 
و گاز، آب و برق، مسکن و ساختمان، بازرگانی، رستوران و هتلداری، 

حمل و نقل، انب��ارداری و ارتباطات، بازاره��ای مالی، امور قضائی، 
بهزیستی و تأمین اجتماعی و... تهیه و تنظیم شده است. 

هزار میلیارد و 414 میلیون تومان بودجه
با توجه به هزار طرحی که در سال آینده در راستای پیشبرد اهداف 
شهرداری در شهر پیش بینی شده اس��ت، جمعا یک هزار میلیارد 
و 414 میلیون تومان بودجه )نقدی و غیر نقدی( پیش بینی شده 
 اس��ت که از این مبلغ، یک ه��زار و 74 میلیون توم��ان آن نقدی و

340 میلیون تومان آن نیز غیر نقدی است. 
همچنین در تفکیک این بودجه،213 میلیارد تومان هزینه جاری به 
صورت نقدی، 8۶1 میلیارد تومان بودجه عمرانی به صورت نقدی 
و340 میلیارد تومان بودجه عمرانی به صورت غیر نقدی محاسبه 

شده است.
بودجه عمرانی 13/5 برابر شده است 

در س��ال80 س��رانه عمرانی برای هر نفر پ58 هزار تومان در نظر 

گرفته شده بود که این سرانه در سال آینده ۶43هزار تومان پیش 
 بینی ش��ده اس��ت که می توان رش��د10 درصدی را در این اعتبار 

مشاهده کرد.
 بودجه عمرانی 13/5 برابر شده  و در تخصیص بودجه های حمل و 
نقل200 میلیارد تومان اعتبار مندرج گردیده است. همچنین30 
 میلیارد توم��ان اعتبار نیز ب��ه بحث محرومی��ت زدایی اختصاص 
داده ایم. سرانه هر شهروند در بخش نظافت و فضای سبز نیز ۶7 هزار 

و200 تومان در نظر گرفته شده است.

اولین دغدغه مردم خشکی زاینده رود است 
این معاونت با توجه به رسالت کاری خود، اقدام به تهیه نظر سنجی 
کرد که در پایان این نظر س��نجی، طبق آمار به دست آمده متوجه 
شدیم که اولین دغدغه مردم، خش��کی زاینده رود است و مسائلی 
 همچون تفریح و س��رگرمی در محالت و دفع جان��وران موزی در 

رتبه های بعدی قرار دارد.

 ارایه تسهیالت مالی
 به دانشجویان دکتری 

18ماه حبس برای 
متهمان پرونده خرس

ریاست پژوهشگاه مهندس��ی بحران های طبیعی و پدافند غیرعامل شاخص 
پروژه از ارایه تس��هیالت مالی، پژوهش��ی و تحقیقاتی به دانشجویان مقطع 
دکتری)پژوهش محور( در سه پژوهشکده جغرافیا، مدیریت و عمران خبر داد. 
دکتر امیر محمود زاده با اشاره به گسترش و استقبال دانشجویان سراسر کشور 
از شیوه پژوهش محور در تحصیالت تکمیلی اظهار داشت: این پژوهشگاه در 
سه پژوهشکده جغرافیا، مدیریت و عمران، برنامه های مدونی جهت حمایت و 
ارایه تسهیالت مالی، پژوهشی و تحقیقاتی برای دانشجویان دکتری پژوهش 
محور، تدوین و عملیاتی نموده است. محمودزاده در خاتمه گفت: عالقه مندان 
برای کسب اطالعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی پژوهشگاه به آدرس 
www.bpshakhespajouh.ac.ir مراجعه و یا سؤاالت خود را به پست 

الکترونیکی info@bpshakhespajouh.ac.ir ارسال نمایند.

دادگاه متهمان کشتارخرس های سمیرم بدون حضور متهمان و غیابی برگزار 
شد و متهمان بر اساس مجازات اسالمی به 18 ماه حبس تعزیری و تعدادی 
احکام تعمیمی محکوم شدند. رییس دادگستری استان اصفهان در این رابطه 
به ایسنا گفت: دادگاه، روز دوشنبه -25 دی- به صورت غیابی و بدون حضور 
متهمان برگزار ش��د. یکی از متهمان این پرونده، متواری و دیگری نیز با قرار 
وثیقه آزاد بوده است که بر این اساس، هیچ کدام از متهمان در جلسه دادگاه 
حضور نداشته اند. وی ادامه داد: متهم متواری متأسفانه هنوز شناسایی نشده  
است. البته از طریق روزنامه، زمان برگزاری دادگاه به متهم فراری ابالغ شده 
و در همین راستا حکم صادره نیز در روزنامه منتشر می شود تا اگر این متهم 
نسبت به آن اعتراض داشت تا 10 روز، اعتراض را بیان کند، در غیر این صورت 

رأی قطعی خواهد شد.

س ایمنا[
]عک



چهره روزیادداشت

پساب ها می توانند اثرات 
خشکسالی را کاهش دهند 

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان گفت: همان گونه که 
آب جزء منابع ملی قلمداد می شود، پساب هم یک منبع ملی است 
و باید از این منبع به نحو مطلوبی اس��تفاده شود تا بدین ترتیب آثار 

ناشی از خشکسالی تاحدممکن کاهش یابد.
هاش��م امینی افزود: فعاالن در بخش صنعت آب و فاضالب رسالتی 
عظی��م در خصوص تأمین س��المت اف��راد جامعه برعه��ده دارند و 
موظفند با تولید و تأمین آب شرب س��الم و بهداشتی و جمع آوری، 
انتقال، تصفیه و دفع فاضالب نقش مؤثری در جهت ایجاد س��المت 
جامعه ایفا کنند. وی با اش��اره به این که باید با تم��ام توان و تالش 
در راس��تای خدمات رسانی بیش��تر و گس��ترده تر به مردم فعالیت 
 کنیم، گفت: معتقد هس��تیم با برخورداری از نیروی انسانی ماهر و 
بومی سازی تکنولوژی، می توانیم به دستاوردهای عظیمی در صنعت 
آب و فاضالب دست یابیم و این مهم با همکاری، همدلی و همراهی 

تمامی فعاالن صنعت آب و فاضالب میسر می شود.
امینی پساب را به عنوان محصولی معرفی کرد که اهمیت بسزایی در 
کاهش اثرات خشکسالی دارد و اظهار داشت: همان گونه که آب جزء 
منابع ملی قلمداد می شود پس��اب هم یک منبع ملی است و باید از 
این منبع به نحو مطلوبی استفاده ش��ود تا بدین ترتیب آثار ناشی از 

خشکسالی تاحدممکن کاهش یابد. 

خبر ویژه

4
 120هزارتن گندم در اصفهان ذخیره شده است

محراب اسکندری، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت غله اصفهان گفت: بالغ بر120هزار تن گندم در 
استان ذخیره شده که تا فرارسیدن برداشت محصول سال آینده جای نگرانی نیست. وی درباره کیفیت نان 

افزود: کیفیت به سفیدی و سیاهی نان نیست، بلکه هر چه سبوس آرد بیشتر باشد کیفیت آن بهتر است.
برنامه ای برای حذف دالر از مرکز 

مبادالت نداریم
محمود بهمنی/ رییس کل بانک مرکزی 

برنامه ای برای حذف دالر از مرکز مب��ادالت نداریم. در صورتی که فاز 
دوم قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شود، اقدامات دیگری برای کنترل 
تورم آغاز می شود. در صورتی که دالر از معامالت حذف شود، باید نتیجه 
آن کاهش قیمت دالر در بازار باشد؛ زیرا تقاضا هم کاهش می یابد. وقتی 
 ن��رخ ارز از 1226 تومان ب��ه 2400 تومان در مرکز مب��ادالت افزایش 
می یابد، طبیعتاً بر قیمت ها تأثیر می گذارد و البته این تنها برای یک بار 
اتفاق می افتد و اگر تورم از یک نقطه ای به نقطه دیگر حرکت کرد، در 
س��ال آینده مبنای تورم همان 
نرخ دوم اس��ت. ب��رای کنترل 
نرخ ت��ورم برنام��ه ریزی هایی 
انجام ش��ده که به تدریج روند 
نرخ تورم نزولی ش��ود، البته در 
صورت اجرای فاز دوم، اقدامات 
دیگری برای کنترل تورم آغاز 

می شود.
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علیرغم محدودیت زمانی انجام شد 

 تعمیرات اساسی  در واحد 
انباشت و برداشت فوالد مبارکه 
با تالش و هم��کاری بی وقف��ه کارکنان ف��والد مبارکه در 
 حداقل زم��ان ممک��ن، تعمیرات اساس��ی و بومی س��ازی 
چرخ دنده ها ی کاردامپر واحد انباشت و برداشت با موفقیت 

به پایان رسید.
کارش��ناس تعمیرات واحد انباشت و برداش��ت با اعالم این 
خبر، گفت: واحد واگن برگردان یکی از قس��مت های تحت 
پوش��ش واحد انباش��ت و برداشت اس��ت که وظیفه تخلیه 
سنگ آهن و گندله خریداری ش��ده را دارد و از آنجایی که 
نقش رابط می��ان معادن و ش��رکت فوالد مبارک��ه را عهده 
 دار اس��ت، هم��واره عملکرد صحی��ح و بی وقفه آن بس��یار

 حائز اهمیت است. 
حمیدرضا جمالی فعالیت م��داوم این واحد و فرس��ودگی 
زیادی که در قس��مت های چرخ دنده ها، ری��ل ها، فیدرها 
و کارایندکس��ر آن به وجود آمده بود را انگیزه اصلی اجرای 
این کار تعمیراتی بزرگ خواند و اف��زود: پس از ارایه گزارش 
و بازدید مدیرعامل و معاون بهره برداری از وضعیت موجود 
به دلی��ل محدودی��ت های زمان��ی که در خص��وص توقف 
واگن برگردان وجود داش��ت، مقرر ش��د با تش��کیل جلسه 
اضط��راری و هماهنگی با واحده��ای راه آه��ن و تعمیرات 
 مرک��زی کار تعمی��رات در حداق��ل زمان ممک��ن صورت 

پذیرد. 
وی درخصوص چگونگی انجام این کار اظهار داشت: در ابتدا، 
تیم های کاری اقدام به دمونتاژ چرخ دنده ها کردند و پس از 
آن با توجه به برودت هوا و خاص بودن آلیاژهای به کار رفته 
در چرخ دنده های بومی س��ازی ش��ده، عملیات جوشکاری 
با تخصص و مه��ارت خاصی اجرا گردی��د. در مراحل بعدی 
 نیز طرح جداس��ازی ریل های فرس��وده و جایگزینی آنها با 
 ریل های جدید صورت پذیرفت ک��ه در کل با صرف1800 
نفر س��اعت تالش مداوم، این ام��ر که پیش از این توس��ط 
پیمانکاران انجام شد، برای اولین بار توسط پرسنل شرکت 
فوالد تحقق یافت ک��ه به نوبه خود رک��ورد جدیدی در این 

زمینه محسوب می شود.
وی اضافه کرد: با توجه به فرسایش��ی که گندله ها در هنگام 
تخلیه موجب آن می شوند، کلیه شوت های مربوط به فیدرها 
دچار س��ایش ش��ده بود که تعمیر آنها باعث افزایش زمان 
توقفات ناخواسته و اضطراری ش��ده و با تغییر طرح و نصب 
س��رامیک در بدنه ش��وت ها  طی زمان1200 نفر س��اعت، 

تعویض این شوت ها  با موفقیت به اتمام رسید.

خبر

این اخبار درحالی روی خروج��ی خبرگزاری ها و صفحات جراید 
منتشر می شود که بازار از برنج خارجی خالی شده و روغن به شدت 
گران و شایعه نایاب ش��دنش زبان به زبان در حال چرخیدن است. 
آرد وارداتی و کیفیت پایین نان هم دغدغه بخشی از جامعه است که 
با گرانی گوشت، مرغ، فرآورده های لبنی و انواع و اقسام کنسروها، 
خشکی زاینده رود و بیکاری کشاورزان و اخبار پیرامون کلیه فروشی 
این افراد بیکار شده، می توان گفت مدیریت، حلقه مفقود در اداره 
کشور شده است. آنقدر وضعیت نا مطلوب است که صدای اعتراض 
اعضای کمیس��یون های مختلف مجلس هم بلند شده. به گزارش 
خبرگزاری خانه ملت، عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با 
انتق��اد از واردات کاالهای غیرضروری، خواس��تار حمایت از طرح 
تولید ملی ش��د و گفت: »مش��کالت اقتصادی اخیر بیشتر از آنکه 
ریش��ه در تحریم های آمریکا و هم پیمانان غربی اش داشته باشد، 
ریشه در س��وءمدیریت های دولت دارد.« حسین گروسی، از دیگر 
نمایندگان خواسته تا به طرحی که در کمیسیون صنایع و معادن در 
سال تولید ملی تدوین شده، رأی دهند تا شاهد رشد تولید ملی در 
کشور باشیم، اما در برابر این خواسته این پرسش مطرح می شود 

که آیا در شرایط موجود طرح و ماده و تبصره می تواند راه گشا باشد 
و کوه مشکالت را به جاده ای مسطح و سهل العبور تبدیل سازد؟ 

احتکار برنج
نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در گفتگو 
با فارس تلویحا به س��وء مدیریت اش��اره می کند و سیاست های 
نادرست وزارت صنعت را در کمیابی برنج خارجی و گرانی آن مؤثر 
می داند: »وزارت صنعت، معدن و تج��ارت اخیراً تصمیم به توزیع 
برنج دولتی کیسه ای 10 کیلوگرمی به قیمت 23 هزار و 500 تومان 
کرده بود که در سایه بی نظارتی ها عالوه بر این که این برنج در بازار 
س��یاه به قیمت 45 هزار تومان توس��ط دالالن به فروش می رسد، 

عاملی شده تا فروشندگان داخل نیز برنج را احتکار کنند.«  
علی ایران پور اضافه کرده: »بخش��ی از وظایف جهاد کشاورزی در 
وزارت صنعت متمرکز ش��ده و واردات در خارج از زمان نیاز باعث 

ضربه به بخش تولید می شود.«

آشپز دوتا شده

نماینده مردم سمیرم و دیگر عضو کمیسیون کشاورزی وقایع رخ 
داده از قبیل گران��ی روغن و برنج داخل��ی و کمیابی برنج خارجی 
 را تداخ��ل کار دو مجموع��ه وزارت صنع��ت و مع��دن و تجارت با 
جهاد کش��اورزی می داند و به زاینده رود می گوید: »مس��ئولیت 
تنظیم بازار برعهده وزارت بازرگانی قدیم که امروز به وزارت صنعت 
و معدن و تجارت تغییر پیدا کرده و بخش تولید به وزارت کشاورزی 

مربوط است؛ این یعنی دوگانگی مدیریت در مورد یک مسأله.«
سکینه عمرانی ادامه می دهد: »وقتی یک مس��أله را دو وزارتخانه 
مدیریت می کنند، می شود نقل آش��پزکه دوتا شد. تنها کاری که 
از دست مجلس بر می آید و از دوره هشتم آن را در دستور کار قرار 
داد،طرح انتزاع است. موارد دیگری هم مطرح شده که با جلساتی که 
باوزیر جهادکشاورزی داشتیم، امیدواریم به زودی شاهد مدیریت 

یکپارچه در تولید و تنظیم بازار از سوی جهاد کشاورزی باشیم.«

طرح انتزاع
گفته می شود طرح انتزاع با واگذاری اختیارات جدید به وزارت جهاد 
کش��اورزی در بخش واردات و صادرات، تنظیم بازار و یارانه اختیار 
این وزارتخانه را تکمیل کرده و برای تبدیل وزارت جهاد کشاورزی 
به وزارتخانه ای مقت��در و مختار از تولید تا مص��رف قدم برخواهد 
داشت؛ مسأله ای که با پتانس��یل موجود درکشور برای رسیدن به 
خودکفایی می تواند با توجه به تحریم های موجود در رفع آن اقدام 

کرده و مؤثر باشد.

خوشبین باشیم؟
باید گفت بخش��ی از نابس��امانی در ب��ازار و س��وء مدیریت ها به 
هدفمندی یارانه ها و نا همس��ویی برنامه ه��ای اجرایی با اهداف 
تعیین شده در طرح مربوط می شود؛ مبحثی که نماینده اصفهان و 
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسالمی در اردیبهشت 
ماه به آن اشاره داشت و با رد س��خنان رییس جمهور در خصوص 
 تک رقمی شدن نرخ تورم، گفت: »اجرای نادرست هدفمندسازی 
یارانه ها و قصور دولت و قوه قضائیه در حوزه نظارت موجب افزایش 
نرخ تورم شد.« به نقل از مهر، حمیدرضا فوالدگر با اشاره به وجود 
 تورم دو رقمی در کش��ور تصریح ک��رده: »برخ��ی از دالیل تورم، 
ریشه ای است و مربوط به اقتصاد غلط در سال های گذشته است 
اما این موضوع،کوتاهی دولت فعل��ی را در افزایش تورم های اخیر 
را کمرنگ نمی کند.« وی با بیان این ک��ه دو بخش خانوار و تولید 
 در اثر اجرای قانون هدفمندس��ازی بیش��تر از بخ��ش های دیگر 
آسیب پذیر می شوند، گفته: »به دلیل آسیب پذیری این دو قشر از 
اجرای هدفمندسازی یارانه ها طبق قانون مقرر شد که حمایت های 
مستقیم از آنان بشود، اما دولت سهم بخش تولید را پرداخت نکرده 
که این تخلف دولت موجب عدم چرخش تولید در کشور شده و به 

تبع آن رونق اقتصادی نیز تحت تأثیر قرار گرفته است.«
آنچه از این گفته ها برداش��ت می شود، همان سوء مدیریتی است 
که رفاه را از مردم گرفته و سبد خریدشان را از مایحتاج ضروری و 

اولیه که ضامن سالمتی و رفع نیاز اولیه آنهاست، تهی کرده است.

تورم افسارگسیخته، سرکش عمل می کند

سوء مدیریت، رفاه را از مردم گرفت

وقتی خبر پنج برابر شدن یارانه های نقدی از زبان رییس جمهور منتشر شد، خیلی ها اعتراض  سمیه
کردند. مجلس شورای اسالمی یکی از مخالفان اصلی این اتفاق بود و عده زیادی از نمایندگان  مسرور

اعتقاد داشتند امکان پرداخت مبلغی بالغ بر 200 هزار تومان در ماه به هر نفر امکان پذیر نیست؛ 
جدای از این که تورم افسارگسیخته، سرکش تر خواهد شد و عرصه را بر خانواده ها تنگ تر خواهد کرد.
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فقدان سند مالکیت
6837 ش��ماره: 13922 آقای رحمت اله عابدی طامه فرزند شیرعلی باستناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که 
س��ند مالكیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یكدرب باغ و ساختمان داخل آن زیر جوب 
صال��ح آباد پاک ش��ماره 100/832 واقع در بخش 9 ک��ه در صفحه 119 دفتر 122 
بش��ماره س��ریال س��ند 551863 اماک ذیل ثبت 15028 بنام رحمت اله عابدی طامه 
فرزند ش��یرعلی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده نحوه گم شدن یا از بین رفتن در اثر 
اسباب کشی مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالكیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یك اصاحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا 
وجود س��ند مالكیت مزبور نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به 
این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالكیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد. اگر طرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالكیت مرقوم صادر به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 373  شادمان- رئیس 

ثبت اسناد و اماک نطنز

اخطار اجرایی
6838 ش��ماره: 849/91 ش 7 به موجب رأی ش��ماره 1159 تاریخ 91/6/30 حوزه 7 
ش��ورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه مصطفی 
ابراهیمی آذر مجهول المكان محكوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ چهل میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و یكصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
طب��ق تعرفه قانون��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چك ش��ماره 
0177190-91/1/17 ت��ا تاریخ اج��رای حكم در حق محكوم ل��ه حمیدرضا توکلی با 
وکالت محمد مش��اوری نش��انی محل اقامت: اصفهان خ حكیم نظامی حد فاصل نظر 
و خاقانی مجتمع مرینوس طبقه دوم. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختاف: چنانچه 
محك��وم علی��ه محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكومیت های مالی به 
اجراء احكام دادگستری اعام می شود. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6839 ش��ماره: 850/91 ش 7 به موجب رأی ش��ماره 1153 تاریخ 91/6/30 حوزه 7 
ش��ورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محكوم علیه احمد 
س��لطانی مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 38/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و یكصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چك 615017-90/12/20 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له 
حمیدرضا توکلی با وکالت آقای محمد مشاوری نشانی محل اقامت: اصفهان خ حكیم 
نظام��ی حدفاصل نظر و خاقان��ی مجتمع وینوس طبقه 2. ماده 34 قانون ش��وراهای 

ح��ل اخت��اف: چنانچه محكوم علیه محكوم به را پرداخ��ت نكند و اموالی از وی به 
دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
محكومیت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعام می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی 

شورای حل اختاف اصفهان 
 

اخطار اجرایی
6840 ش��ماره: 852/91 ش 7 به موجب رأی ش��ماره 1210 تاریخ 91/7/10 حوزه 7 
شورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه سلیمان 
عباس زاده مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 146/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی 
و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چك به ش��ماره 90/11/25-813819 
تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له حمیدرضا توکلی با وکالت اس��ماعیل شریفی 
نش��انی محل اقامت: اصفهان حكیم نظامی حدفاص��ل نظر و خاقانی مجتمع مرینوس 
طبقه دوم. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختاف: چنانچه محكوم علیه محكوم به را 
پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محكومیت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعام 

می شود. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان 
 

اخطار اجرایی
6841 ش��ماره: 851/91 ش 7 بموجب رأی ش��ماره 1158 تاری��خ 91/6/30 حوزه 7 
شورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه سلیمان 

عباس زاده مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبل��غ 28/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و یكصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 

طب��ق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چك ش��ماره 
813820-90/12/25 ت��ا تاریخ اج��رای حكم در حق محكوم ل��ه حمیدرضا توکلی با 
وکالت محمد مش��اوری نش��انی محل اقامت: اصفهان حكیم نظامی حد فاصل نظر و 
خاقانی مجتمع وینوس طبقه دوم دفتر وکالت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختاف: 
چنانچ��ه محكوم علیه محكوم ب��ه را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محكومیت 
های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعام می شود. ش��عبه 7 حقوقی شورای حل 

اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6842 ش��ماره پرونده: 1192/91، ش��ماره دادنامه: 1671، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 
یازدهم، خواهان: مجید اکبری علویجه نشانی: اصفهان خانه اصفهان خ خلیفه سلطانی 
جنب نانوایی محمد، خواندگان: 1- علی رضا عبدالهیان نش��انی: اصفهان خ جی تاالر 
بن بست گلچهره، 2- موسی بهرامی مجهول المكان، خواسته: مطالبه خسارات ناشی 

از تصادف و هزینه های دادرس��ی، کارشناس��ی، گردشكار: قاضی شورا با ماحظه 
محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضای شورا کفایت و ختم بررسی را اعام و با 
استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورا: در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان باال به خواسته مطالبه 
مبلغ 10/000/000 ریال بابت خس��ارات ناشی از تصادف به اضافه هزینه دادرسی و 
کارشناس��ی با توجه به نظریه کارشناس فنی وقوع تصادف بین پراید به شماره 854 
ت 46 ایران 13 متعلق به خواهان و س��مند به شماره 387 ب 86 ایران 13 به رانندگی 
خوانده محرز بوده و خوانده مقصر ش��ناخته ش��ده است و حسب نظریه کارشناس 
دادگس��تری در پرونده تأمین دلیل ش��عبه 6 ش��ورای حل اختاف اصفهان خسارات 
وارده ب��ر اتومبیل خواهان در اثر وقوع این تص��ادف مبلغ 10/500/000 ریال تعیین 
گردیده اس��ت و خوانده با وصف اباغ قانونی در جلسه رسیدگی شورا حاضر نشده 
و دفاعی به عمل نیارده است لذا قاضی شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص 
داده و با اس��تناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حكم بر محكومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 10/500/000 ریال 
بابت خس��ارات وارده و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 700/000 ریال بابت 
هزین��ه کارشناس��ی در حق خواهان صادر و اعام می نمای��د. رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از اباغ در همین مرجع قابل واخواهی اس��ت. موس��وی- قاضی 

شعبه 11 حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
6843 آقای حس��ین طیب نیا با وکالت خانم س��میه طیب نیا دارای شناسنامه شماره 
330 به ش��رح دادخواست به کاسه 5797/91  ح 10 از این شورا درخواست گواهی 

حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عصمت خانم قسیس��ین 
بشناسنامه 3247 در تاریخ 1391/4/31 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه پسر و دو دختر به نام های: 1- حسین 
طیب نیا ش ش 330 پس��ر متوفی، 2- رضا طیب نیا ش ش 65 پس��ر متوفی، 3- علی 
طیب نیا ش ش 64 پسرمتوفی، 4- مهری طیب نیا ش ش 432 دختر متوفی، 5- فاطمه 
طیب نیا ش ش 577 دختر متوفی و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

حصر وراثت
6844 آقای حس��ین طیب نیا با وکالت خانم س��میه طیب نیا دارای شناسنامه شماره 
330 به ش��رح دادخواست به کاس��ه 5798/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی 
حص��ر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد طیب نیا بشناس��نامه 
24963 در تاری��خ 1379/9/29 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر و دو دختر و یك همسر به نام های: 
1- حسین طیب نیا ش ش 330 پسر متوفی، 2- رضا طیب نیا ش ش 65 پسر متوفی، 
3- علی طیب نیا ش ش 64 پس��رمتوفی، 4- مهری طیب نیا ش ش 432 دختر متوفی، 
5- فاطمه طیب نیا ش ش 577 دختر متوفی 6- عصمت خانم قسیس��ین ش ش 3237 
همس��ر متوفی و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یك 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 
شعبه دهم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

 
ابالغ

6845 شماره درخواست: 9110463634800006، شماره پرونده: 9109983634800815، 
شماره بایگانی شعبه: 910907، در پرونده کاسه 910907 این شعبه آقای حمیدرضا 
محمودی��ان فرزند محمدرضا به اتهام بی احتیاطی ناش��ی از حادثه کار تحت تعقیب 
ب��وده و به لحاظ معلوم نبودن مح��ل اقامت نامبرده به تجویز م��اده 15 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه حاضر و از اتهام وارده دفاع 
نماید. و در صورت عدم حضور در وقت معین رسیدگی و اظهار نظر می گردد. دادیار 

شعبه سوم دادیاری  دادسرای عمومی و انقاب خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6846 در خصوص پرونده کاسه 1358/91 خواهان شرکت خدمات فنی رنا کد 676 
به نمایندگی س��ید رضا معمار دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 
باب��ت چك به طرفیت 1- س��لیمان جعفری 2- ایرج جعفری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 1391/11/30 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 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 آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6847 در خصوص پرونده کاسه 1746/91 ش 33 خواهان سعید قادری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه وجه به میزان 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خسارات به طرفیت 
محمد شجاعی باصری عروجعلی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یكشنبه 
مورخ 91/12/6 س��اعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختاف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
6848 در خصوص پرونده کاسه 1745/91 ش 33 خواهان سعید قادری دادخواستی 
مبنی ب��ر مطالبه وجه چك به مبلغ 47/900/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارت به 
طرفیت ابوطالب بهرامی- مرجان بهرامی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یكش��نبه مورخ 91/12/6 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختاف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
6849 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1471/91 ش 33 خواهان محمد مه��دی دیانتی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه خس��ارت وارده به طرفیت 1- س��ید مسعود حسینی 2- 
محبوبه شریفیان 3- فریناز صدیقی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 5شنبه 
مورخ 91/12/10 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6850 ش��ماره دادنامه: 1626، کاس��ه: 1239/91، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختاف اصفهان، خواهان: علیرضا حس��نی س��جزی نش��انی: اصفهان سجزی 
خ سرچش��مه ک��وی غدیر پ��اک 253، خوان��ده: بهزاد ای��ران پور مجه��ول المكان، 
خواس��ته: الزام به انتقال س��ند موتورس��یكلت به ش��ماره انتظام��ی 64873-تهران 
25 مق��وم به 3/000/000 ریال، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی 
را اع��ام و بش��رح آت��ی مبادرت به ص��دور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورای 
ح��ل اخت��اف: در خص��وص دع��وی آقای علیرضا حس��نی س��جزی ب��ه طرفیت 
آق��ای به��زاد ایرانپور به خواس��ته الزام به انتقال س��ند موتورس��یكلت به ش��ماره 
انتظام��ی 64873 ته��ران 25 به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی که خواه��ان اعام می 
 نمای��د که در تاریخ 1390/12/1 موتورس��یكلت را خریداری و ثم��ن معامله را نقداً 
پرداخ��ت نم��ودم و موت��ور و کارت مالكی��ت در ید خواه��ان می باش��د خوانده با 
وصف اباغ از طریق نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی مورخ 91/9/12 حاضر نشده 
و الیح��ه ای نیز تقدیم ننموده اس��ت نظر به اس��تعام واصله از راه��ور اصفهان به 
ش��ماره الیحه 383-91/7/13 که خوانده را مالك موتور س��یكلت اعام نموده است 
لذا ش��ورا دعوی خواهان را به ش��كل مطروحه وارد دانس��ته و به استناد مواد 10 و 
 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قان��ون مدن��ی و م��واد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م 
حكم بر محكومیت خوانده به حضور در یكی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی 
موتورسیكلت به ش��ماره فوق الذکر و پرداخت چهل و دو هزار ریال هزینه دادرسی 
و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اع��ام می نماید. رأی صادره غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6851 ش��ماره دادنامه: 1579، کاسه: 1240/91، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختاف اصفهان، خواهان: محمدرضا ناظمی س��جزی به نشانی: اصفهان سجزی 
خ حاف��ظ پ��اک 18، خوانده: صفرعل��ی جعف��رزاده قهدریجانی به نش��انی مجهول 
المكان، خواس��ته: الزام به انتقال سند یك دستگاه موتورس��یكلت به شماره انتظامی 
5519-اصفهان 55، ش��ورا ب��ا عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و 
بش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختاف: در 
خصوص دع��وی آقای محمدرضا ناظم��ی به طرفیت آقای صفرعل��ی جعفرزاده به 
خواس��ته الزام به انتقال س��ند موتورسیكلت به ش��ماره انتظامی 5519-اصفهان 55 
به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی که خواهان اع��ام می نماید ک��ه در تاریخ 1390/5/2 
موتورس��یكلت ف��وق را از خوانده خری��داری و ثمن معامله را نق��داً پرداخت نمودم 
و موت��ور و کارت مالكی��ت در اختیار خواهان می باش��د خوانده ب��ا وصف اباغ از 
طریق نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی مورخ 1391/9/12 حاضر نشده و الیحه ای 
نیز تقدیم ننموده اس��ت نظر به اس��تعام واصله از راهور اصفهان به ش��ماره الیحه 
382-91/7/13 که خوانده را مالك موتورس��یكلت اعام نموده است لذا شورا دعوی 
خواهان را به شكل مطروحه وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 
و 362 و 376 قان��ون مدن��ی و م��واد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حكم بر محكومیت خوانده به حضور در یكی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی 
موتورس��یكلت فوق الذکر و پرداخت سی و هشت هزار ریال هزینه دادرسی و هزینه 
نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
 روز از تاریخ اباغ قابل و اخواهی در این ش��عبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6852 ش��ماره: 178/91 ش ح 14 بموجب رأی ش��ماره 595 تاری��خ 91/4/22 حوزه 
14 ش��ورای حل اختاف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محكوم علیه خانم 
لی��ا رحیم زاده زیكوباف فرزند احمد مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
پنجاه میلیون ریال )50/000/000 ریال( بابت وجه یك فقره چك به شماره 840774-

90/11/15 عهده بانك سپه و مبلغ سی و هشت هزار ریال )38/000 ریال( بابت هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چك لغایت اجرای حكم در حق 
محكوم له آقای رضا هاش��می فرزند علی نشانی محل اقامت: اصفهان درچه خ اسام 
آباد روبروی رس��توران باغ س��تاره. ماده 34 قانون شوراهای حل اختاف: چنانچه 
محك��وم علی��ه محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای 
ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محكومیت های مالی 
به اجراء احكام دادگس��تری اعام می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی شورای حل اختاف 

اصفهان



یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

فاطمه معتمد آریا در موزه سینما
فاطمه معتمد آریا هنرمند سینما و تئاتر ایران، جوایز و یادگارهایش را به موزه سینما برد. 
چندین تندیس ازجش��نواره های داخلی وخارجی ، دیپلم افتخاروتقدیرنامه ازس��ازمان ها ، 

ارگان ها و مؤسسه های خیریه از جمله این یادگارهاست.

5

 شعر سرایی و طنز پردازی
 در قلمستان

مرکز آفرینش های ادبی قلسمتان وابسته به 
س��ازمان فرهنگ��ی- تفریحی ش��هرداری 
اصفه��ان اق��دام ب��ه برگ��زاری دو کارگاه 

طنز پردازی و شعر سرایی کرده است.
در کارگاه طنز پردازی که ویژه دانش آموزان 
مقطع راهنمایی و دبیرس��تان، مهارت های 
طنز پردازی ب��ه این مقاطع آم��وزش داده 
می شود و سعی بر آن اس��ت تا اس��تعداد های این حوزه شناسایی شود. 
در کارگاه شعر س��رایی نیز که ویژه دانش آموزان راهنمایی، دبیرستان و 
دانشجویان برگزار می شود، مبانی سرودن ش��عر، آموزش داده می شود. 
عالقه مندان به ثبت نام در این کارگاه ها تا ۵ بهمن ماه فرصت دارند به مرکز 
آفریش های ادبی قلمستان مراجعه و برای کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن ۲۶۰۲۰۱۴ تماس حاصل نمایند. 

تالش تعاونی ناشران اصفهان
نخستین محموله کاغذ وارداتی، اوایل بهمن 

ماه به بازار می رسد.
عضو هیأت مدیره تعاونی ناش��ران اصفهان 
با اش��اره به رایزنی های این مجموعه برای 
واردات کاغذ با بهای پایین ب��ه بازار گفت: 
رایزنی خرید کاغذ برای ناشران اصفهانی از 
مدت ها پیش توسط تعاونی آغاز شده است و 
نخستین محموله، اوایل ماه آینده به بازار می رسد. محمود حقوقی افزود: 
خریداری کاغذ را با ارز مبادله ای انجام می دهیم و در صورت موفق بودن، 
این کار را مرحله به مرحله و در طول سال  اجرا می کنیم. وی اظهار کرد: این 
اقدام می تواند تفاوت قابل مالحظه ای را در بهای کاغذ و در نهایت، قیمت 

کتاب در استان اصفهان ایجاد کند. 

خانه های اصفهان در کتابخانه مرکزی
نشست »خانه های اصفهان، نام ها و یاد ها« به 
همت مرک��ز اصفهان شناس��ی و خانه ملل 
وابس��ته به س��ازمان فرهنگ��ی- تفریحی 
شهرداری اصفهان پنج ش��نبه ۲۸ دی ماه 
سال جاری در کتابخانه مرکزی شهرداری 
اصفهان برگزار می شود. در این نشست دکتر 
مریم قاسمی س��یچانی عضو هیأت علمی 
دانشکده معماری دانشگاه اصفهان، چندی از خانه های قدیمی شاخص 
اصفهان و سیر تغییر خانه های این شهر از دوره صفویه تا به امروز را مورد 
بررسی قرار می دهد. عالقه مندان می توانند روز ۲۸ دی ماه رأس ساعت ۱۶ 

به سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی شهرداری مراجعه نمایند.

 صنایع دستی 
در کتاب قوانین و مقررات صادرات

مدیر کل توس��عه و ترویج امور استان های 
معاون��ت صنایع دس��تی س��ازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری در 
دیدار با هنرمندان و پیشکسوتان اصفهانی 
گفت: ۱۰۲رشته از ۳۶۲ رشته کددار صنایع 
دستی تاکنون در کتاب »قوانین ومقررات 
صادرات جمهوری اس��المی« )HS ( ثبت 
شده است.کامران سبزه میدانی بیان داشت: پیش بینی می شود تا پایان 
سال، میزان صادرات صنایع دستی کشور به ۱/۵ میلیارد دالر برسد. وی 

همچنین از ارایه سند راهبرد ملی صنایع دستی به دولت خبر داد.

»چک« در شبکه نمایش خانگی 
پاس شد

فیلم سینمایی »چک« پنجمین ساخته س��ینمایی کاظم راست گفتار 
توسط مؤسسه تصویر گستر پاسارگاد و پخش دنیای هنر در شبکه خانگی 

توزیع شد.
»چک« در س��ی امین جش��نواره فیلم فجر در بخش س��ودای سیمرغ 
 به نمایش درآمد و با اس��تقبال نس��بی منتقدان روبه رو ش��د.»چک« از 
فیلم های سیاسی جشنواره بود که مدتی را در انتظار صدور پروانه نمایش 

بود و حتی خبر توقیفش منتشر شد. 
در آن مقطع، راست گفتار درباره این 
مشکالت گفت: »چک« برای صدور 
پروانه نمایش ب��ا اصالحات جدی و 
زیادی روبه رو شده اس��ت که تقریبا 
 نمایش آن را غیر ممک��ن می کند.

»چک« فیلمی کامال اجتماعی است 
و درب��اره این موضوع ک��ه آدم های 
اجتماع ما بهتر است تفاوت سلیقه ها 
و حتی نوع جهان بینی های همدیگر 

را بپذیرند.

یک بام ودوهوا
گروه فرهنگ - رسانه تلویزیون ما پراز برنامه هایی است 
که قالب سناریویی سریال ها و نمایش های تلویزیونی آن 
فاقد کار تحقیقی دقیق و حساب شده است، نتیجه کار هم 
 معلوم است، نه تنها موج مثبتی در جامعه ایجاد نمی کند

که طرد مخاطب را نیز به دنبال می آورد. رس��انه ای که 
متخصصین امر رسانه تأثیر چند ثانیه آن را مخرب تر از 
تأثیر چندین بمب اتمی می دانند تا این حد به عنصری 
بی خاصیت مبدل شده است. واقعیت این است که ساخت 
هر قالب برنامه ای مش��خص، عوام��ل و تیم متخصص و 
کارشناس��ی را می طلبد؛ ش��بکه ای از متخصصین که  
ساعت ها کار پژوهشی دقیق روی محتوا و ساختار تهیه 
آن صرف کنند؛ به کار گیری کارشناس��انی زبده و علمی 
که بر مسند هدایت علمی آن تکیه زنند. همان ها هستند 
که می توانند برد فرهنگی محتوای یک پیام رسانه ای و 
ضریب تخریب فرهنگی احتمالی برنامه ها را به درستی 

بسنجند تا از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود.
بیینده ایرانی تحت تأثیر پیام و ش��خصیت های رس��انه 
 قرار می گی��رد و توجه به کلمات و ادبی��ات نوینی که در 
س��ال های اخیر بع��د از پخ��ش فیلم ها و س��ریال های 
ایرانی زبانزد مردم کوچه و ب��ازار، اعم از کوچک و بزرگ 
 و زن و مرد شده اس��ت، گویای این ادعاست که ادبیات و 
ش��خصیت های بومی مخاطب ایرانی بوده و در دسترس 
 اوست و اثرگذاری آن هم بیشتر از شخصیت ها و تولیدات 

غیر ایرانی است. 
محدود سازی زنان و مردان به تیپ اجتماعی و جنسیتی 
خاص، بس��یار نگران کننده اس��ت، همان طور که نشان 
دادن زنان در محدوده آش��پزخانه و مشغول تر و خشک 
کردن فرزن��دان و نادید انگاری فعالیت ه��ای اقتصادی 
و علمی چش��مگیر در عرصه های مختل��ف، جفا در حق 
 آنهاس��ت و می تواند ب��ه ح��ذف نمادین زنان  از س��ایر 
عرصه ها و به دنبال آن حذف عینی در جهان واقعی منجر 
ش��ود. البته اوضاع درمورد مردان هم  بهتر از این نیست. 
تلویزیون م��ا دچار تضادهای عدیده ای اس��ت که باید با 
جدیت مورد تحلیل و نقادی قرار گیرد، چه مدت هاست 
این رسانه پرزرق و برق یا از این سوی بام می افتد و فقط 
بدبختی و تیره روزی مردم را به تصویر می کشد یا از آن 
 س��وی بام می افتد و به نمایش زندگ��ی مجلل کاخی با 
س��فره های رنگین و پر از غذاهای جور و واجور بهشتی 
می پردازد. چنین نمایش غم باری جز بیگانگی با جامعه 
نتیجه ای در برنخواهد داش��ت. این زن��گ خطرها باید 

بیشتر اصحاب رسانه را به تأمل و تعمق وادارد.

رس��ول معرک نژاد متولد ۱۳۴7 وکارش��ناس ارش��د نقاشی 
اس��ت. او همچنین ویدئوآرتیس��ت، محقق و نویسنده، عضو 
هیأت مدیره انجمن نقاش��ان اصفهان وعضو تیم کارشناسی 

ویدئوآرت است.
 معرک نژاد اولین ویدئوآرت خود را درسال ۱99۴؛ زمانی که 
برای کسب تجارب جدید وارد مرکز سینمای جوان می شود، 
درساختمان همان مرکز و با اندک امکانات موجود، برروی سه 
حلقه فیلم ۸ میلیمتری با کمک دوس��تان خود فیلمبرداری 
کرده و می س��ازد و پس از آن، در طول ۱7 س��ال ویدئوآرت، 
بخش مهم��ی از فعالیت ها و دلمش��غولی ه��ا ی او را به خود 

اختصاص داده است. 
معرک نژاد در س��ال۱۳۸۰ با ارایه پایان نام��ه ای با نام »بیان 
تصویری اسطوره در نقاشی امروز ایران« توانست کارشناسی 
ارشد خود در رشته نقاشی را به دس��ت آورد. نمایشگاه آثار او 
یک بار درخردادماه سال ۱۳۸۲ ویک بارهم دراردیبهشت سال 

۱۳۸۶در موزه هنرهای معاصر اصفهان برپا شد.
اوهمچنین درس��ومین نمایش��گاه دوساالنه نقاش��ی ایران، 
نمایش��گاه موزه هنرهای معاصر تهران، نمایش��گاه گفتگوی 

تمدن ها  و فس��تیوال ویدئوآرت آتن در یون��ان که به صورت 
گروهی برپاش��ده اند، شرکت داشته اس��ت. این بارنیز گالری 

آپادانا نمایش دهنده ویدئو آرتی از معرک نژاد است. 
 دراین نمایش که از روز یک ش��نبه ۲ دی ماه آغاز شده است، 
بازتابی از دوران انقالب و جنگ از سه دیدگاه به تصویر کشیده 

شده است. 

تصویر اول 
 یکی از تصاوی��ر، حرکت ب��ی وقف��ه  در خیابان ها را نش��ان 
می دهد که روزمرگی گذران، ش��تابنده و ناگزی��ر زمان را به 
یاد می آورد؛ حرکتی تند و نفس��گیر که باعث می شود از کنار 
بسیاری حوادث بی آن که ببینیمشان و بدانیمشان رد بشویم، 
 حرکتی که بی آن که سمت و سویی مشخص یا امید رسیدن به 
 نقطه ای را داش��ته باش��د، ال ینقط��ع و ادامه دار اس��ت. این 
 B به نقطه A وس��یله متحرک نمی خواهد کس��ی را از نقطه 

ببرد .
 تنها چیزی که وجود دارد حرکت اس��ت و زمان؛ زمانی برای 
تمام نش��دن که انس��ان را در ازدحام اطالعات راست و دروغ، 

تنها رها کرده است و حرکتی است برای نرسیدن به هیچ کجا. 

تصویر دوم 
 تصوی��ر دوم واقعی��ت های��ی از دوران انقالب و جن��گ را به 
 مخاطب نش��ان می دهد. این تصاویر که هرچن��د هنوز هم با 
 آنچه که واقعیت��ی محض و بی پرده اس��ت، فاصل��ه دارد و از 
 رک گوی��ی و صراحتی که نی��از هر حرکت هنرمندانه اس��ت 
 دوری گزی��ده، ولی ب��از ه��م توانس��ته بازت��اب و دورنمایی 

از آن روزها را در کنار شور و 
شوق و انرژی نهفته در فضای 
 جن��گ، مصائب، فش��ار ها،

ترس ها و دله��ره ها ر ا نیز به 
تصویر درآورد.

تصویر سوم 
سومین فضا مربوط به دنیایی 
ساختگی است از آنچه که از 
 طریق رس��انه به جامعه القا 
 م��ی ش��ود؛ دنیای��ی ک��ه 
ن��کار   روزمرگ��ی ه��ا را ا
م��ی کن��د، ح��وادث تل��خ  
مصیبت ه��ا و دلنگرانی ها را 
کتمان می کند و می خواهد 
به مخاطبین خود بگوید که 
این تو نیستی، تو آن چیزی 

 هس��تی که من می گویم، تو آن انس��ان خوش��بخت، آرام و 
بی دغدغه ای هس��تی که رس��انه به تو القا می کند، هستی و 
حیات تو باوریست که من به تو پیشنهاد می دهم؛ پیشنهادی 
که نمی توان��ی آن را رد کنی، چون بی��رون از این پنجره چیز 
دیگری برای تماشا و ادامه حیات وجود ندارد و روبه روی همه 
اینها ما نشسته ایم؛ من و شما که لیوانی چای در دست، خیره 
به رسانه، قدرت تشخیص و باورپذیری خود را از دست داده ایم 
و اجازه می دهیم در کنار جریان بی پایان زمان و حوادثی که 
چه باشیم و چه نباشیم در جریانند به آرامش کاذب پیشنهاد 
ش��ده از جانب رس��انه ها تن دهیم و هس��تندگی خ��ود را با 

معیارهایی به دور از واقعیت آنها تعریف کنیم .
 نمایش ویدئو آرت  رس��ول معرک ن��ژاد را می توانی��د تا روز

 پنج شنبه ۲7 دی ماه در گالری آپادانا واقع در خیابان آپادانا 
دوم، کوچه الله دنبال کنید .

درباره ویدئوآرت های گالری آپادانا 

زمانی برای تمام نشدن

 تمام دی ماه را گالری آپادانا میزبان ویدئوآرت های رسول معرک نژاد بوده است؛ هنرمندی 
نسترن 
که سال هاس�ت دغدغه هایش را در این قالب هنری ارایه کرده است. این نمایشگاه تا پایان مکارمی

هفته در محل گالری آپادانا برقرار است و عالقه مندان می توانند به تماشای آن بایستند. 
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»  رژه اشباح  « مک سنت؛ سلطان کمدی های کوتاه واسلپ استیک »  هیپنوتیزم شده  «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »مک س��نت« آغاز گر کمدی های کوتاه و اس��لپ اس��تیک، اهل 
کاناداست اس��ت که در۱۶ ژانویه ۱۸۸۰میالدی متولد شد و همه او را مخترع سبک 

کمدی اسلپ استیک می دانند.
در میان غول هاي سینماي کمدي کالسیک همواره نام هاي چارلي چاپلین ، هارولد 
 لوید ، فورد اس��ترلینگ و زوج اس��تن لورل و اولی��ور هاردي و تعدادي دیگر بر س��ر 
زبان هاست که بعضي از آنها نظیر چارلي فقید )۱۸۸9-۱977( خود به تنهایي فصلي 
از تاریخ سینما را نیز دارا هستند، اما آنچه هرگز مورد توجه نبوده نام هاي اشخاصي 
 است که در کس��وت اس��تاد یا مربي، نقش اصلي را در بروز و شکوفایي استعدادهاي 
 )Mack Sennett( فوق االش��اره ایفا کرده اند که در رأس آنها باید از مک س��نت

سینماگر پیشگام نام برد.
مک س��نتي  با تأسیس ش��رکت معروف کیس��تون در ابتداي دهه دوم قرن بیستم، 

بسیاري از استعدادهاي کمدي را در اطراف خود گردآوري کرد و تحت آموزش قرار 
داد. جداي از چارلي چاپلین و هارولد لوید، فتي آربوکل ، بن تورپین ، چستر کانکلین 
و چند نفر دیگر در آن زمان از افرادي بودند که مدت ها تحت آموزش مک سنت در 
کیستون به فعالیت هاي سینمایي در ژانر کمدي پرداختند. در سبکي که مبدع آن 

مک سنت بود و به کمدي بزن بکوب یا اسلپ استیک معروف شد.
 او پس از کیس��تون و از س��ال ۱9۱۵ با تأس��یس اس��تودیوهاي دیگري مانند تریانگل 
و مک س��نت کمدی��زاز )۱9۱7( همچنان به گس��ترش س��بک ابداعي خود - اس��لپ 
 اس��تیک-  ادامه داد و عمده فیلم هاي تولیدي اش بسیار با استقبال تماشاگران روبه رو
 شد. همچنین کشف هاي سینمایي مک سنت هرگز تعطیلی بردار نبود و در سال هاي

پایاني دهه دوم قرن بیستم، هري لنگدون و فرانک کاپرا که بعدها از غول هاي سینماي 
کمدي شدند و کاپرا که کارگردان بسیار مطرحی نیز شد از سوي او معرفي شدند. 
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فیلم فجر اصفهان بدون 
بلیت نیم بها   و  رایگان

 معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان گفت: با پیگیری های
صورت گرفته توس��ط این اداره، مجوز ۲۵ نش��ریه توس��ط هیأت نظارت بر 

مطبوعات برای استان اصفهان صادر شده است. 
علی حاج زکی ضمن اعالم این خبر، اظهار داشت: با پیگیری های صورت گرفته 
توسط این اداره، مجوز ۲۵ نشریه توسط هیأت نظارت بر مطبوعات برای استان 
 اصفهان صادر ش��ده که صدور 7۰ درصد این مجوزها برای شهرس��تان های
 اس��تان و ۳۰ درصد ب��رای شهرس��تان اصفه��ان اهمی��ت این موض��وع را

 دو چندان می کند .
 وی افزود: از ۲۵ مجوز صادر شده، ش��ش مورد هفته نامه، ۱۲ مورد ماه نامه، 

دو مورد دو ماه نامه، چهار فصل نامه و یک مورد دو فصل نامه است.

معاون هنری – س��ینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
گفت: برای اکران فیلم های جشنواره فیلم فجر در اصفهان، امسال هیچ بلیت 

نیم بها و رایگانی در نظر گرفته نشده است.
وی با بیان این مطلب افزود: با توجه به مشکالت مالی امسال، اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان برای آوردن فیلم ها به اصفهان هیچ هزینه ای 
نکرده و قرار بر این است که مانند همیشه، بلیت توسط سینما ها به فروش برسد 
و درآمد سینما ها و تهیه کننده از طریق فروش بلیت به دست آید. وی ادامه داد: 
بنابراین امسال هیچ بلیتی در دست ما نیست که بخواهیم به صورت رایگان یا 
نیم بها در اختیار فرد یا نهادی قرار دهیم و حتی اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان 

هم برای میهمانان ویژه باید از سینما ها بلیت خریداری کند. 

 تا سی و یکمین جش��نواره فجر، چند 
گروه 
منزلی بیشتر باقی نمانده ودر این روزها فرهنگ

که خزان سینما را سپری و برای بهارآن 
خود را آماده می کنیم، س��عی داریم تا با ه��م نگاهی اجمالی 
داشته باشیم به روزهای تلخ وش��یرین بسیاری که در کنار آن 
گذراندیم؛ از جشنواره سی ام فجر تا این روزهای سینمای ایران  

که رفته رفته به جشنواره سی و یکم آن نزدیک می شویم. پس 
همراهمان باشیدتا با شما قضاوت کنیم:

س��ینمای ایران س��ال9۱ را با غرور ب��ه دس��ت آوردن جایزه 
اس��کار اصغر فرهادی آغاز کرد و این گونه بود که غبار ناش��ی 
از یک سویه نگری در بسیاری از آثار جشنواره سی ام فیلم فجر 
با اشک شوق برای جهانی ش��دن سینمای ایران پاک شد، ولی 
این غرور ملی و وجهه جهانی در آغاز سال9۱ با ابرهای تیره ای 
که از داخل بر قامت سینمای ایران سایه افکند، در کام سینما 
و سینمادوستان تلخ ش��د. فیلم هایی با اراده ای فرا تر از قانون 
از اکران س��ینما ها پایین آمدند ودر  نهایت آنچ��ه ازاین اتفاق 
نصیب سینمای ایران ش��د، ناامنی وبی ثباتی درعرصه تولید و 
اکران فیلم ها بود.امسال س��ینما و اهالی آن، جشنی نداشتند، 
بنابراین این خانواده کنار یادگاری های مردم، روز ملی سینما 
را گرامی داشتند. در زمانی که س��ینمای ایران روزهای بسیار 
بدی را تجربه می کرد، روز ملی س��ینما امس��ال درقبرستان 
برگزار  ش��د، اما این، دلیلی بر ناامیدی نیس��ت و خود نشانگر 
این است که س��ینما یک حقیقت زنده و غیرقابل حذف است. 

نسل ما تعلق خود را به سینما نشان داده و امسال  سینمایکی از 
درخشان ترین جشن های خود را برگزار کرد وبا حضور در قطعه 
هنرمندان، پالن بسیار درخشانی در تاریخ سینما ثبت شد که 

یادگاری برای نسل دیگر گذاشت.
سینمایی که اوج و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشت و تا 
مرز سقوط پیش رفت و شمارش صدای نفس هایش  به گوش 
همه رس��ید، اما دوباره جان گرفت و به راه خ��ود ادامه داد. در 
کنار همه فراز و فرودهای این س��ال ها و خدشه و آسیب هایی 
که بر پیکر این سینما وارد ش��د، سال 9۱ به نوعی نقطه تالقی 
رخدادهای منحصر به فرد و غریب ب��ود. تنهااکران فیلم ایرج 
طهماسب فرصتی ایجاد کرد تا مخاطبان به دور از فضای تیره و 
تاری که بر سینما حاکم است و فقط برای تماشای این قهرمان 
عروسکی وجس��تجوی صداقت پاک کودکی در دنیای فانتزی 
و چه بس��ا خاطره بازی با آن، موانع را کنار بزنند و با سالن های 

خالی سینما آشتی کنند.
به نظرمی آمد که برنامه ریزی ه��ا و تعامالت کالن بین مدیران 
و مسئوالن منجر به رونق امروز سینما ها و فیلم های تازه اکران 

شده است، اما کافیست با نگاهی عمیق تر، نقطه آغاز شکل گیری 
این حرکت را دنبال کنیم تا بدانیم باز هم این مردم و حرکت آنها 

بوده که جرقه اصلی را روشن کرده است.
بپذیریم که نفس های س��ینما به ش��ماره گام های مخاطب گره 
خورده، نه سیاستگذاری ها و مصلحت اندیشی های خرد و کالن. 
مخاطب هر کجا تصمیم گرفته، حرکت کرده و خواس��ته تا موج 
واقعی ش��کل بگیرد، همان طور ک��ه این بار هم ب��ا تصمیم خود 
طلسم بی رونقی سینما ها برای حمایت از آرمان هایش شکست. 
 س��ینما در س��ال9۱ روزهای پر التهابی را پشت س��رمی گذارد
 و در این سرمایی که نوید زمستان را می دهد، روزهای گرم تری

را نیز روبه روی خود دارد.کاش می ش��د با فالش بکی، به دوران 
خوب سینما بازگشت؛ دورانی که سینما ارزش بود، نه ضد ارزش، 
مخاطبش مهجور نبود، محجوب بود و محصولش حرمتی داشت، 
نه حرمت شکنی. به احترام این سینما که غرور ملی به کامش تلخ 
شد، اما همچنان در برابر نامالیمات ایس��تاد تا دوباره اوج بگیرد، 
سرپا می ایستیم و امیدواریم که جشن بهار امسال سینمای ایران 

در سی و یکمین منزل خود با هویتش نه با اتهامش برگزار شود.

فالش بکی از جشنواره سی ام فجر تا جشنواره سی ویکم

 معرک نژاد 
درسومین 

نمایشگاه دوساالنه 
نقاشی ایران،  

نمایشگاه گفتگوی 
 تمدن ها

 و فستیوال 
ویدئوآرت آتن  
شرکت داشته 

است

صدور ۲5 مجوز نشریه 
جدید برای اصفهان
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چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پیروزی بی دردسر ماهان
گروه ورزش - تیم بس��کتبال فوالدماهان با عبور از سد تیم استقالل 

زرین قشم، یک برد دیگر به اندوخته هایش اضافه کرد.
در هفته چهاردهم رقابت های لیگ برتر بسکتبال، تیم فوالدماهان در 
یک بازی یک طرفه و با نتیجه 93-53 تیم نصف و نیمه استقالل زرین 
قشم را شکس��ت داد. بازیکنان تیم اس��تقالل که 24ساعت قبل از این 
دیدار محمد کس��ائی پور، س��رمربی خود را کنار گذاشته دیدند، برای 
این دیدار چندان با انگیزه عمل نکردند و از طرفی غیبت هفت بازیکن 
تأثیرگذار این تیم در این دیدار از استقالل زرین قشم یک تیم نصف و 
نیمه ساخته بود که با حضور تنها هفت بازیکن در اصفهان، فرسنگ ها 

با تیم دور رفت فاصله گرفته بود. 
تیم جزیره، هفته آینده بازی حس��اس و تأثیر گ��ذاری را مقابل صنایع 
ماهشهر برگزار می کند و به نظر می رسید اهمیت دیدار بعدی به دیدار 
با ماهان ترجیح داده شد و تیم استقالل با روحیه از پیش باخته وارد این 
میدان شد؛ هر چند اگر می خواس��ت هم نمی توانست حریف تا دندان 
مسلح ماهان شود. محمدرضا فالحت، بازیکن تیم فوالدماهان در دقایق 
پایانی کوارتر چهارم مصدوم ش��د و از ترکیب کنار گذاشته شد. در این 
دیدار مهدی شیرجنگ با بیش��ترین زمان بازی 15 امتیاز برای تیمش 

کسب کرد و امتیازآورترین بازیکن تیمش لقب گرفت. 
ظاهراً دوری تقریباً یک هفته ای از اصفهان و تمرینات و حضور در شیراز 
او را حسابی با انگیزه کرده بود! برای تیم استقالل هم محسن خسروی 
و مجید قاسم زاده هر کدام با 17 و 10 امتیاز از امتیازآورترین بازیکنان 
تیمش بودند. ماهان در هفته پانزدهم ب��ه مصاف گرگان می رود و تیم 

جزیره، صنایع ماهشهر را در پیش رو دارد. 

 آغاز دوره مربیگری درجه C آسیا 
در اصفهان

بیس��ت و نهمی��ن دوره مربیگ��ری درج��ه C فوتبال آس��یا در محل 
آموزش های تخصصی هیأت فوتبال استان اصفهان آغاز شد. 

این دوره آموزش مربیگری با حضور 27 ش��رکت کننده زیر نظر قاسم 
رحیمی، مدرس رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می شود. این 

دوره آموزشی تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. 

شایعه قتل نیما نهاوندیان جدی شد    
یک مقام رسمی در شبکه تلویزیونی ورزش با بیان این که شاید مرگ 
نیما نهاوندیان عمدی بوده و احتمال قتل نیز وجود دارد، خبر از حضور 
یک وکی��ل اصفهانی مقی��م تهران در بررس��ی پرونده م��رگ مرحوم 

نهاوندیان داد.
ایمنا در این باره نوش��ت، با این که حدود دو هفته از مرگ مش��کوک 
مرحوم نیما نهاوندیان، مجری و گوینده برنامه های ورزشی صدا و سیما 
می گذرد، هنوز نظریه پزشکی قانونی نیز در این رابطه صادر نشده است.

 باریج اسانس- شهرداری تبریز؛
 بازی آب و آتش

    تیم والیبال باریج اسانس کاشان که در هفته های اخیر به دو پیروزی 
ارزشمند برابر شهرداری ارومیه و سایپا رسیده، امروز و  در هفته هفدهم 

لیگ برتر به دنبال کسب سومین برد متوالی است.
کاشانی ها که با دو پیروزی در هفته های قبل مقابل شهرداری ارومیه و 
سایپا به شرایط خوبی از لحاظ روحی دست یافتند، می خواهند جبران 

مافات کرده و نتیجه بازی دور رفت را جبران کنند. 
کاشانی ها که هم اکنون با 19 امتیاز در رده نهم و تبریزی ها با 17 امتیاز 
در رده دهم قرار دارند، برای صعود ب��ه رده های باالتر در جدول به آب 

و آتش می زنند.
 احمد مساجدی هم که اولین تجربه مربیگری اش در لیگ برتر را تجربه 
می کند، مقابل تجربه باالی سرمربی سابق تیم ملی کار سختی را دارد و 
باید منتظر بود و دید که کدام مربی در این روز پیروزی تیمش در هفته 

ششم را جشن می گیرد. 

شاید صالح نباشد »بنا« 
برگردد

سوریان/  دارنده طالی المپیک کشتی 

فرنگی

من از سوی آقای افش��ارزاده مأمور بازگردان بنا نیستم. من اصاًل خبری 
از بنا ندارم، اما امیدوارم مسئوالن برای حفظ چنین سرمایه هایی تالش 
کنند. احساس می کنم بنا دینش را به کشتی ادا کرده و شاید 
دیگر صالح نباشد برگردد.  اگر کادر فنی صالح بداند، در هر 
مسابقه ای که الزم باشد در جام جهانی کشتی فرنگی روی 
تشک خواهم رفت. هر چند که در شرایط ایده آلی 
نیس��تم، اما برای موفقیت ایران هر تالشی از 
دس��تم برآید انجام می دهم. ورزش��کاران 
جانب��از و معلول م��ا نتایج ارزش��مندی 
در پارالمپیک کس��ب کردن��د و امیدوارم 
مسئوالن توجه بیشتری به این عزیزان داشته 

باشند تا این افتخارات تداوم داشته باشد.

6
واگذاری باشگاه گهر به ایثارگران قطعی شد

مدیرعامل باشگاه گهر دورود از واگذاری رسمی این تیم به ایثارگران تهران خبر داد. رضا آیت اهلل زاده 
با اعالم این خبر گفت: این واگذاری همانند شرایط قبلی است و به مدت سه سال بهره برداری از گهر 

به ایثارگران تهران واگذار خواهد شد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 963 |  چهارشنبه  27 دی  1391 | 4 ربیع االول 1434

قهرمانی من سیتی به نخ بند است
هافبک اس��پانیایی تیم فوتبال منچسترس��یتی گفته، امیدهای 
قهرمانی تیم او در رقابت های این فص��ل لیگ برتر به یک نخ بند 
است. داوید سیلوا معتقد است اگر من سیتی یک بازی دیگر ببازد، 

برای دفاع از عنوان قهرمانی دچار مشکل خواهد شد.

تیاگو سیلوا خانه نشین شد
 مداف��ع تیم فوتب��ال پاریس��ن ژرمن ب��ه دلیل 
آس��یب دیدگی از ناحیه ران تا سه هفته قادر به 
همراهی این تیم نخواه��د بود. تیاگو ماه آینده و 

در بازی با باسیتا  به تیم بازخواهد گشت.

ازدواج اوزیل با خواننده ایتالیایی
برخی رسانه ها احتمال می دهند مسعود اوزیل، لژیونر 
رئال مادرید راه پیکه را در پیش گرفته و با یک خواننده 
دورگ��ه ازدواج کن��د.  زندگی خصوصی اوزی��ل ظاهراً 

موضوعی جذاب برای نشریات کشورش بوده است. 
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 وحید طالب لو 
در تمرین راه آهن 

کسی مرا تهدید 
نکرده

دروازه بان اسبق تیم استقالل از دیروز  برای حفظ آمادگی بدنی در تمرین 
راه آهن شرکت کرد.وحید طالب لو که فصل گذشته پس از ضربه مهدی 
نوری، همبازی خود در شاهین بوشهر دچار آسیب دیدگی از ناحیه دست 

شد پس از بهبود کامل،  روز گذشته در تمرین تیم راه آهن شرکت کرد.
بهزاد غالمپور، مربی سابق دروازه بان های تیم استقالل و کنونی راه آهن  
چندین بار طی تماس تلفنی جویای حال طالب لو شده بود و از وی دعوت 

کرد تا جهت حفظ آمادگی بدنی در تمرینات زرد پوشان شرکت کند.
علی دایی نیز پس از صحبت با طالب لو، از تصمیم غالمپور استقبال کرده 
و از طالب لو خواست تا در تمرینات این تیم شرکت کند. دروازه بان اسبق 
استقالل قرار است تا پایان فصل با راه آهنی ها تمرین کند و پس از آن در 

خصوص تیم آینده خود تصمیم بگیرد. 

رس��انه ها خبر از جدال فوالد ماهان و ثامن الحجج سبزوار بر سر محمد 
فقیری، کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم ایران می دهند. یوسفی افشار، مربی 
ثامن الحجج معتقد است که جزینی، فقیری را تهدید کرده که در صورت 
عدم حضور در ماهان جریمه می شود. اما محمد فقیری این صحبت ها 
را در گفتگو با ایمنا رد می کند و می گوید: »جزینی چنین صحبتی را با 
من مطرح نکرده است. من با او صحبت کردم و پرسید تصمیم نهایی ام 
چیست. من هم گفتم که مربی س��ابقم از من دعوت کرده تا برای ثامن 
کشتی بگیرم اما هنوز تصمیمم جدی نش��ده است.« وی ادامه می دهد: 
»یوسفی افشار خواست تا به ثامن بروم، اما خودم تمایلی برای حضور در 
این تیم ندارم؛ چون فوالد ماهان را انتخاب ک��رده ام و مایلم در این تیم 

اصفهانی باشم.«

در حالی که یکی از قهرمانان کش��تی فرنگی خواستار مساعدت 
مسئوالن فدراسیون برای حل مشکالتش شد تا از گرفتن تابعیت 
آذربایجان صرف نظر کند، مس��ئوالن امر نه تنها مش��کل وی را 
حل نکردند، بلک��ه او را از اردوی تیم ملی نیز خط زدند! امیرعلی 
اکبری، قهرمان رقابت های جهانی 2010 مسکو که پیش از این 
موفقیت بزرگ، مدال برنز رقابت های جهانی 2009 دانمارک و 
دو مدال طالی قهرمانی جوانان جهان را در کارنامه داشت، پس از 

دادخواهی و انتقاد به وضعیت نابسامان قهرمانان کشتی فرنگی، 
منتظر رسیدگی به مشکالتش بود که در کمال تعجب با واکنش 
 احساس��ی و دور از انتظار متولیان فدراس��یون کش��تی روبه رو

 شد. قهرمان پیش��ین کش��تی جهان که مدت هاست پیشنهاد 
وسوسه انگیزی از سوی مسئوالن کشتی آذربایجان دارد، پیش از 
رفتن به کشور رقیب، برای آخرین بار با متولیان کشتی کشورمان 
 اتمام حج��ت ک��رد و از آنان خواس��ت با حل مش��کالت مالی و 

معیشتی اش از رفتن او جلوگیری کنند، اما نه تنها باری از دوش 
وی برداش��ته نش��د، بلکه در اقدامی عجیب و احساسی از سوی 
فدراسیون کشتی نام امیرعلی اکبری از جمع اردونشینان تیم ملی 
کشتی فرنگی نیز خط خورد! فرنگی کار سنگین وزن کشورمان 
که با پیشنهادات میلیونی کش��ور رقیب مواجه است، با توجه به 
اصل معرفت و وفاداری همیش��گی اهالی کشتی، در نظر داشت 
تا قبل از رفتن فرص��ت دیگری به متولی��ان ورزش دهد تا برای 
حفظ قهرمانان ملی خود وارد گود ش��وند، اما انگار مسیر جالی 
وطن هموارتر از ماندن و افتخارآفرینی برای کش��ورمان ش��ده 
است، به طوری که در حال حاضر عالوه بر امیرعلی اکبری، اخبار 
 ضد و نقیضی از مذاکرات غیرعلنی مسئوالن کشتی آذربایجان با 

فرنگی کاران عنوان دار کش��ورمان به گوش می رس��د که به هر 
طریق قصد دارند مهره های کارآمد و آینده دار کش��تی ایران را 
جذب کنند. بنابراین گ��زارش، اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی 
کش��ورمان در حال��ی از روز 23 دی ماه در خانه کش��تی تهران 
آغاز ش��ده ک��ه در وزن 120 کیلوگ��رم نفراتی همچون بش��یر 
باباجان زاده، امیر قاس��می منج��زی، بهنام مه��دی زاده، بهنام 
 ش��جعی، مهدی ن��وری و محمد مدرس��ی به ای��ن اردو دعوت 
ش��ده اند. دوران محرومیت امیرعلی اکبری تیرماه س��ال آینده 
به اتمام می رس��د و کادر فنی تیم ملی می توانستند با توجه به 
تمرینات منسجم و آمادگی جسمانی باالی وی، حساب ویژه ای 
برای رأی حضور در رقابت های جهانی 2013 مجارستان باز کنند.

قهرمان کشتی جهان از اردوی تیم ملی طرد شد

 آغوش آذربایجان بازتر شد!
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لئون اس��تپانیان، بازیکن ارمنستانی س��ابق تیم های سپاهان و 
ذوب آهن که برای گذراندن تعطیالت سال نوی میالدی خود به 
ایران آمده، دوشنبه شب میهمان برنامه 90 بود و  به سؤاالت مجری 
این برنامه پاسخ داد که گزیده ای از اظهارات او را در ادامه می خوانید: 
   س��ال 74 از ارمنستان به باش��گاه آرارات تهران آمدم و بعد از 
آن به س��پاهان و ذوب آهن پیوستم و 10 س��ال به عنوان بازیکن 
 این تیم بودم و س��ه س��ال هم جزء مربی��ان پایه تیم ه��ای این 

باشگاه بودم. 
   من اوایل حضورم در هتل اصفهان با کارمندان هتل صحبت 
می کردم و در عرض شش ماه توانس��تم فارسی را یاد بگیرم؛ حاال 

می توانم فارسی حرف بزنم، اما نوشتن بلد نیستم. 
    آرمناک دیگر در فوتبال نیست و حتی مربیگری را نیز ادامه 
نداد. او حاال در ارمنس��تان کارهای تج��ارت و بیزینس می کند و 

فوتبال را به کلی کنار گذاشت. 
    وقتی به سپاهان آمدم، کربکندی سرمربی و تاج مدیرعامل 
باشگاه بود؛ 9 فصل در سپاهان بودم و بعدش یک سال به ذوب آهن 
رفتم و بعدش از فوتبال خداحافظی کردم. حدود 35، 3۶ س��ال 
داش��تم که خداحافظی کردم و به دلیل عمل زانو و رباط صلیبی 

برایم سخت بود که فوتبال را ادامه بدهم. 
    به خاطر ش��وت هایم و چپ پ��ا بودنم به من اس��تویچکوف 
می گفتند؛ خب او هم اندکی عصبی بود که در فوتبال طبیعی است. 
    همیش��ه از طریق ماهواره اتفاقات فوتبال ای��ران را پیگیری 
می کنم و همیش��ه برنامه 90 و بازی های لیگ برتر و لیگ یک را 

می بینم. به نظر من تفاوت فوتبال زمان ما با فوتبال امروز این است 
که انگیزه فوتبالیست ها در حال حاضر کم شده است. 

     واقعاً نمی دانم چرا این قدر استقبال از فوتبال کم شده و من 
خودم وقتی دیدم در داربی س��پاهان و ذوب آهن اینقدر تماشاگر 
آمده ، واقعاً ناراحت ش��دم؛ چون زمان ما ب��رای داربی تا 15 هزار 
تماشاگر هم می آمد. تماشاگران نباید هیچ زمان از تیمشان ناراحت 
باشند؛ چون همیش��ه که نباید تیم قهرمان ش��ود و تماشاگران 

همیشه باید در ورزشگاه حضور پیدا کنند. 
   سال اولی که به سپاهان آمدم، شش، هفت هزار دالر از سپاهان 
گرفتم. آن زم��ان این مبلغ از پولی که در ارمنس��تان به بازیکنان 
می دادند، خیلی بیشتر بود. بیشترین پولی که من از سپاهان گرفتم 

هم 25 هزار دالر بود. 
     آن موقع فوتبال بیشتر رفاقتی و دوستی بود و از نظر فنی نیز 
بد نبود؛ استقالل و پرسپولیس بازیکنانی مثل دایی و ملی پوش ها 
را داشتند و س��پاهان هم بازیکنانی چون کریم قنبری، بصیرت، 
مؤمن زداه، باغبانباشی، ابراهیم لوینیان، معماریان، داوود مهابادی، 
عبداهلل ویسی و بازیکنان بزرگی در ترکیب تیم خود داشت و تیم ها 

از نظر فنی نیز بسیار خوب بودند. 
     همیش��ه باید یا از پرس��پولیس یا از اس��تقالل باشیم که در 
نظرسنجی90 اول ش��ویم که این مس��أله خیلی بد است؛ به هر 
حال تیم های شهرس��تانی هم بازیکنان خوب بسیاری دارند که 
از بازیکنان استقالل و پرسپولیس خیلی بهترند. البته استقالل و 

پرسپولیس هم بازیکنان خوبی دارند. 

خب��ر اس��تعفای ناگهان��ی رویانیان از 
ریاس��ت س��تاد حمل و نقل و سوخت 
کش��ور و البته در کنار آن مدیرعاملی 
باش��گاه پرس��پولیس، مهم ترین خبری بود که دی��روز بر روی 
خروجی خبرگزاری ها ق��رار گرفت و هواداران پرس��پولیس را 
 در ش��وک فرو برد. دو اس��تعفای همزمان که هرچن��د هنوز با 
هیچ ک��دام از آنها موافقت نش��ده و حتی اعض��ای هیأت مدیره 
 باشگاه پرسپولیس هم از آن بی خبر بوده اند، بدون شک یکی از 
عجیب ترین اتفاقات باشگاه پرس��پولیس در فصل اخیر خواهد 
بود و باید دید ک��ه در طی روزهای آینده چ��ه اخبار جدیدی از 
این استعفا به گوش می رس��د و آیا بر طبق گفته اهالی فوتبال 
ایران، این اس��تعفا برای خاموش کردن اعتراض مخالفان است 
و یا سردار رویانیان از فعالیت در فوتبال ایران خسته شده است. 
حضور یک شبه رویانیان در باشگاه پرس��پولیس و قدرت باالی 
مالی او در جذب اسپانسر و تزریق پول به این باشگاه، بدون شک 
پرسپولیسی ها را تبدیل به گران ترین تیم فوتبال ایران در تاریخ 

لیگ برتر کرده است. 
حضور مانوئل خوزه و بعد هم اخراج یا اس��تعفای محترمانه او از 
باشگاه پرسپولیس که پرونده اش مختومه نشده، مشکل دیگری 
بود که مدیرعامل باشگاه پرس��پولیس را تحت تأثیر قرار داد و با 
وجود این که س��ردار رویانیان با قاطعیت از احقاق حق باش��گاه 
پرسپولیس در مقابل سرمربی س��ابق این تیم سخن می گوید، 
ولی شاید صدور حکم فیفا در پرونده باشگاه پرسپولیس و مانوئل 

خوزه گره ک��ور این ماجرا را ب��از کند. هزینه ه��ای رویانیان در 
باشگاه پرسپولیس از همان ابتدای فصل با مخالفت مدیر عامل 
استقالل روبه رو شد و در طی یک سال گذشته محفلی نبوده که 
دو مدیرعامل حضور داشته باشند و در آن صحبت از اختالفات 
رویانیان و فتح اهلل زاده نشده باشد. نداشتن سابقه ورزشی از سوی 
رویانیان و شایعه استقاللی بودنش، خیلی زود به عنوان دستاویزی 
از سوی مخالفانش قرار گرفت که در مصاحبه هایشان نوع ورود 
مدیرعامل سرخ ها به فوتبال ایران را زیر سؤال ببرند. کمک های 
مالی رویانیان به دو باش��گاه گهر دورود و فجر سپاسی تبدیل به 

یکی از سوژه های اصلی برنامه 90 و عادل فردوسی پور شد. 
البته محمد مایلی کهن هم مطابق همیشه مخالف بود و با حضور 
 بر روی خ��ط برنام��ه 90 و در طرفداری از حس��ین هدایتی که 
اصلی ترین مخالف محم��د رویانیان بوده، ضرب��ه نهایی را وارد 
 کرد تا مدیری با س��ابقه ی��ک س��اله در ورزش � البت��ه به قول 
مایلی کهن � صبح دیروز دو استعفای همزمانش را تحویل رییس 
جمهور و وزارت ورزش دهد. هواداران قرمز از مدیرعامل تیمشان 
رضایت کافی را دارند و طبیعی  است که نسبت به انتشار این اخبار 
واکنش منفی نش��ان دهند، ولی اگر اس��تعفای محمد رویانیان 
صوری و ظاهری نباشد و او از باش��گاه پرسپولیس خداحافظی 
 کن��د، آن وقت مدیرعامل جدید این باش��گاه از هم��ان روز اول 
کاری اش باید کاس��ه چه کنم چه کنم در دست بگیرد تا شاید 
بتوان��د درص��دی از هزینه های 30 میلی��ارد تومانی باش��گاه 

پرسپولیس را تسویه کند.

اگر استعفای 
محمد رویانیان 
صوری و ظاهری 
نباشد و او از 
باشگاه پرسپولیس 
خداحافظی کند، 
آن وقت مدیرعامل 
جدید این باشگاه 
 از همان روز اول 
 کاری اش باید
 کاسه چه کنم 
چه کنم در دست 
بگیرد

  همیشه باید یا از 
پرسپولیس یا از 
استقالل باشیم 
که در نظرسنجی 
۹۰ اول شویم که 
این مسأله خیلی 
بد است؛ به هر 
حال تیم های 
شهرستانی هم 
بازیکنان خوب 
بسیاری دارند که از 
بازیکنان سرخابی 
خیلی بهترند

       خداحافظی رویانیان با پرسپولیسلئون استپانیان در برنامه ۹۰: 

 استعفای صوری یا واقعی؟شش ماهه، فارسی یاد گرفتم

مسعود 
افشاری

س : حمیدرضا نیکو مرام/ زاینده رود[
]عک



یادداشت

 ایثارگران 
تسهیالت مسکن دریافت می کنند

معاون عمرانی و مس��کن بنیاد ش��هید و امور ایثارگ��ران چهارمحال و 
بختیاری گفت: معرفی ایثارگران متقاضی دریافت تسهیالت مسکن به 

بانک عامل آغاز شد.
خداداد طاهری اظهار داش��ت: تس��هیالتی که برای ایثارگران متقاضی 
دریافت تس��هیالت بانکی پیش بینی شده، نس��بت به محل زندگی این 
متقاضیان متفاوت اس��ت. وی اف��زود: متقاضیانی که در مرکز اس��تان 
چهارمحال و بختیاری ساکن باش��ند350 میلیون ریال، سایر شهرهای 
استان250 میلیون ریال و روستاها150 میلیون ریال تسهیالت مسکن 
دریافت می کنند. معاون عمرانی و مس��کن اداره  کل بنیاد شهید و امور 
ایثارگران چهارمح��ال و بختیاری گفت: واجدین ش��رایط می توانند به 
بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستانی که پرونده دارند مراجعه کرده و 
اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند. وی با بیان این که بازپرداخت 
این وام مسکن20 ساله و به  صورت قرض الحسنه است، تصریح کرد: تمام 
جانبازان و ایثارگران استان چهارمحال و بختیاری می توانند برای دریافت 
این تسهیالت اقدام کنند.طاهری خاطرنشان کرد: ما هرچه داریم از خون 
شهدا و دالورمردی های جانبازان این مرز و بوم است که با فداکاری های 
خود، آزادی امروز را به ما بخش��یدند. وی ادامه داد: کمک به جانبازان و 
خانواده شهدا مهم ترین رسالت بنیاد ش��هید و امور ایثارگران است که با 
آغاز معرفی جانبازان و ایثارگران متقاضی دریافت تسهیالت مسکن، این 

بنیاد فصل نوینی از اقدامات خود را آغاز کرده است.

خبر ویژه

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری/ مژگان ریاحی  

نمایش��گاه صنعت گردش��گری کیش افتتاح شده و تا 29 
دی ماه جاری ادامه خواهد داش��ت ک��ه چهارمح��ال و بختیاری با 
یک غرفه و با هدف معرف��ی جاذبه های گردش��گری و فرصت های 

سرمایه گذاری استان، در این نمایشگاه شرکت می کند.
در غرفه چهارمحال و بختیاری، سی دی گردشگری استان، کتاب، 
پکیج و نقشه استان از هر کدام500 عدد به بازدید کنندگان عرضه 
می ش��ود. هدف از برگزاری این نمایش��گاه چهار روزه ارایه آخرین 
تولی��دات و دس��تاوردهای 
مرتبط با صنعت گردشگری، 
تجهیزات هتل ه��ا و صنایع 
وابس��ته، معرفی فرصت ها و 
همچنین ایجاد بستر مناسب 
برای حضور سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی در کش��ور 

است.

 حضور در نمایشگاه 
صنعت گردشگری کیش

چهره روزیادداشت
تندیس زن و مقاومت در شهرکرد رونمایی می شود

مسئول بس��یج جامعه زنان سپاه قمربنی هاش��م )ع( چهارمحال وبختیاری از نصب و 
رونمایی تندیس » زن و مقاومت« در محل امامزادگان حلیمه و حکیمه سالم اهلل علیهما 

در شهرکرد خبر داد. 
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تعمیرونوسازی ش�بکه ۲۰ کیلو ولتی 
دکل های جهان بین 

ش��بکه20 کیلو ولت��ی دکل های جه��ان بین در 
شهرکرد تعمیر و نوسازی شد.

مدیر امور ب��رق شهرس��تان ش��هرکرد از تعمیر و 
 نوسازی شبکه20 کیلو ولتی دکل های جهان بین

خبرداد.
محمد هارون��ی افزایش ضریب پای��داری و ایمنی 
شبکه برق، ترمیم و بازس��ازی شبکه های فرسوده، 
 کاه��ش تلفات،تأمین ب��رق قابل اطمین��ان برای 
دکل های مخابراتی، بهبود ولتاژ شبکه توزیع برق، 
کاهش خاموشی ها با افزایش قابلیت رینگ و مانور 
شبکه را از جمله اهداف اجرای این پروژه بیان کرد.

وی گفت: برای اجرای این پروژه350 متر ش��بکه 
هوایی فش��ار قوی اح��داث، دو دس��تگاه مهار 20 
کیلو ولت نصب و چهار پایه 12مت��ری نیز نصب و 

جابه جا شد.
هارونی اعتبار هزینه ش��ده برای تعمیر و نوسازی 
ش��بکه20 کیلو ولتی دکل های جه��ان بین را 15 

میلیون ریال بیان کرد.
شهرس��تان ش��هرکرد با جمعیت3۴0 هزار و 500 
نفر، مرکز استان چهارمحال و بختیاری است و امور 
برق این شهرستان به120 هزار و۴00 مشترک برق 
در بخش های خانگی، کشاورزی،تجاری و صنعتی 

خدمات رسانی می کند.
خاطر نشان می شود کوه جهان بین با ارتفاع 3500 

متر در جنوب غرب ش��هرکرد واقع ش��ده اس��ت و 
هفش��جان و جونقان به صورت قرینه در دو دامنه 
شمال شرقی و جنوب غربی بخش مرکزی این کوه 

از نزدیک ترین شهرها به این کوهستان هستند. 

اجرای ۴ پروژه بهینه سازی شبکه های 
برق در شهرکرد

مدیر امور برق شهرس��تان ش��هرکرد گفت:۴ پروژه 
بهینه سازی شبکه های برق در مرکز استان اجرا  شد 

و به بهره برداری رسید.
محمد هارونی احداث ش��بکه فش��ار ضعیف گلزار 
شهدای روستای هرچگان،تقویت شبکه مشترکین 
محله مجاور گلزار ش��هدای این روستا، بهینه سازی 

شبکه روشنایی گلزار شهدای روستای کاکلک و رفع 
خطر نمودن شبکه فش��ار ضعیف و جابه جایی پایه 
و شبکه فشار ضعیف و فشار قوی خیابان مجاهدان 
شهرکرد به علت عریض نمودن خیابان و قرار گرفتن 
پایه های فشار قوی و فشار ضعیف و ترانس در داخل 
معابر خیاب��ان را از طرح های اجرایی در ش��هرکرد 

بیان کرد.
وی اعتبار هزینه ش��ده برای اجرای طرح ها را 2۷2 

میلیون ریال عنوان کرد.
هارون��ی اف��زود: اح��داث150 متر ش��بکه، نصب 
 چهار دس��تگاه چ��راغ 125، نصب 1۴ اصل��ه پایه، 
جابه جایی ۸ اصله پایه، جابه جا نمودن ترانس 250 
با تابلو و شبکه مجاور ترانس را از اقدامات انجام شده 

برای اجرای این طرح هاست.

احداث۱۵ هزار متر ش�بکه توزیع برق 
در شهرستان بروجن

 مدیر امور برق شهرستان بروجن گفت:15هزار متر 
شبکه فشار ضعیف و متوسط هوایی در این شهرستان 

اجرا شد.
جمال علیدادی افزود: با احداث این ش��بکه ها برق 
رسانی مشترکین دیماندی جدید، ایجاد نقطه مانور 
 و تنظیم بار فیدرهای فش��ار متوس��ط و همچنین 
جابه جایی شبکه های فشار متوسط واقع در حریم به 

اتمام رسیده است.
وی همچنین ب��ه اجرای پروژه های برق رس��انی به 
کاشی پاسارگاد، برق رسانی به اراضی مزرعه جوی 
گل گندمان، بهینه سازی ش��بکه فشار متوسط در 
روس��تای گلوگرد بخش بلداجی و ش��هر فرادنبه و 
نیز برق رسانی به چاه های کشاورزی در شهرستان 

بروجن اشاره کرد.
 علی��دادی اعتب��ار هزین��ه ش��ده ب��رای اح��داث 
ش��بکه های توزیع برق شهرس��تان بروجن را شش 

میلیارد ریال بیان کرد.
وی اضاف��ه ک��رد: در همین خصوص3۴ دس��تگاه 
پس��ت اندازه گیری هوایی جدید با مجموع ظرفیت 
حدود3/5 مگا ولت آمپر نصب و ۷ دس��تگاه پس��ت 
هوایی اندازه گی��ری موجود با ظرفی��ت500 کیلو 
ولت آمپر ب��ه1100 کیلو ولت آمپ��ر افزایش قدرت 

داده شده است.
مدیر امور برق شهرس��تان بروجن خاطر نشان کرد: 
ضمن اجرای پ��روژه های عنوان ش��ده، ای��ن امور 
 برداشت شبکه های فشار متوس��ط را به روز رسانی

 کرده اس��ت ک��ه بدی��ن ترتی��ب گام مؤث��ری در 
به روز رس��انی و اجرایی ش��دن سیس��تم اطالعات 

جغرافیایی )GIS( برداشته شده است.
شهرس��تان بروجن با جمعیت بی��ش از 119 هزار 
نفر در۶2 کیلومتری شهرس��تان ش��هرکرد، مرکز 
اس��تان چهارمحال و بختیاری قرار دارد و امور برق 
 این شهرس��تان ۴1 هزار و 115مش��ترک برق را در 
بخش های خانگی، کشاورزی، تجاری و صنعتی تحت 

پوشش دارد.   

بررسی اثرات نصب کابل خود نگهدار 
در شبکه های توزیع برق

 مدیر عامل ش��رکت توزیع برق اس��تان چهارمحال 
و بختی��اری گفت: رش��د روز افزون مص��رف انرژی 
 الکتریک��ی و همچنی��ن مزای��ای اح��داث ش��بکه 
به ص��ورت هوایی و زمین��ی اس��تفاده از کابل های 

خودنگهدار را دو چندان کرد.
رحمت اله حمامی��ان کاهش قطعی های ناش��ی از 
خطاهای گذرا و دائم در ش��بکه ه��ای توزیع انرژی 
الکتریکی، کاهش خطر آتش سوزی در مناطق مشجر 
و جلوگیری از تخریب محیط زیست،  بهبود وضعیت 
بهره برداری از ش��بکه ها به دلیل کاهش اتفاقات و 
حوادث ایجاد ش��ده برروی آنه��ا، افزایش ایمنی در 
هنگام کار بر روی خطوط، کاهش خسارات و ضایعات 
ناش��ی از برق گرفتگی، افزایش پایداری ش��بکه در 
مقابل خطاهای ناش��ی از وزش باد و طوفان، امکان 
زیبا سازی ش��هری با توجه به امکان عبورکابل های 
خود نگهدار از بین درختان واقع درمسیرشبکه و یا 
عنداللزوم نصب آن روی دیوار با یراق آالت مخصوص 
را ازمزایای استفاده از کابل های خودنگهدار عنوان 

کرد.
 وی همچنین عدم امکان اس��تفاده ه��ای غیر مجاز

از برق، کاهش قابل توجه قیمت تمام ش��ده احداث 
ش��بکه ه��ای فش��ار ضعی��ف باکاب��ل خودنگهدار 
در مقایس��ه با ش��بکه ه��ای دارای خط��وط فاقد 
عایق)سیم لخت مس��ی(، امکان واگذاری انشعاب، 
نگهداری و س��رویس خط��وط در حالت ب��رق دار 
 )در ش��بکه های فش��ار ضعیف (، امکان نصب کابل 
خود نگهدار فش��ار ضعیف، فش��ار متوسط، خطوط 
تلفن، فیبر ن��وری وکابل مربوط ب��ه تلویزیون های 
کابلی برروی یک پایه مشترک، ایزوله بودن نسبت 
به خوردگ��ی و در نتیج��ه کاهش پارگ��ی خطوط، 
 حفظ محیط زیس��ت از طریق کاهش ش��اخه زنی،

قط��ع درخت��ان و جلوگی��ری از م��رگ و می��ر 
پرن��دگان، کاه��ش هزین��ه ه��ای بهره ب��رداری 
 و اتفاق��ات را از دیگ��ر مزای��ای اس��تفاده از 

کابل های خودنگهدار بیان کرد.

کوتاه درباره فعالیت های شرکت توزیع نیروی برق استان 

ارتقای وضعیت برق شهرستان های شهرکرد و بروجن 

شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری در روزهای پایانی سال هم دست از فعالیت های حرفه ای اش   گروه 
برنمی دارد. تعمیرونوسازی شبکه ۲۰ کیلو ولتی دکل های جهان بین، اجرای۴ پروژه بهینه سازی شبکه های برق در شهرستان

 ش�هرکرد، احداث ۱۵ هزار متر شبکه توزیع برق در شهرس�تان بروجن و بررس�ی اثرات نصب کابل خود نگهدار در 
شبکه های توزیع برق که در ادامه می خوانید تنها بخشی از این فعالیت ها هستند. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی
5027 ش��ماره: 9981 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین درب چش��مه تقریبًا 
ربع رجلی بش��ماره پ��اک 135- فرعی از 37- اصلی واقع در کش��ه جزء بخش 11 
حوزه ثبتی نطنز بنام آقای حس��ین مبینی کش��ه فرزند علی در جریان ثبت میباش��د 
و بعل��ت عدم حض��ور مالك در آگه��ي قبلي بایس��تي تجدید گردد این��ك به موجب 
دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثبت و تقاض��اي نامبرده،  تحدید ح��دود پاک مرقوم 
در س��اعت 10 صبح روز 1391/12/13 در محل ش��روع و به عم��ل خواهد آمد. لذا 
بموج��ب این آگهي به کلیه مالكی��ن و مجاورین و صاحبان اماک اخطار مي گردد که 
در س��اعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرس��انند. ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحب��ان اماک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاری��خ تنظیم صورت 
 مجل��س تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 277 ش��ادمان- رئیس ثبت 

اسناد و اماک نطنز

ابالغ
6096 شماره اباغنامه: 9110100353201971، شماره پرونده: 8909980360100798، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910856، مش��خصات اب��اغ ش��ونده حقیق��ی: ام البنین 
مس��احی پ��ور مجهول الم��كان، تاریخ حض��ور: 1391/12/5 ش��نبه س��اعت: 9:30 
مح��ل حضور: اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیكبخت س��اختمان دادگس��تری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 1 اتاق ش��ماره 123، علت حضور: در خصوص ش��كایت 
س��ید حس��ن مدنی علیه ش��ما در وقت مق��رر فوق جهت رس��یدگی در ای��ن دادگاه 
 حاضر ش��وید. م الف/ 13796 معتمدی- منش��ی ش��عبه 106 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

ابالغ
6141 شماره اباغیه: 9110100351404451، شماره پرونده: 9109980351400570، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910570، خواهان حسین بذرافش��ان کلودانی دادخواستی به 
طرفی��ت خوانده بتول زنگنه به خواس��ته مطالبه طلب و تأمین خواس��ته تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیكبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 322 ارجاع و به کاسه 
9109980351400570 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/12/6 و ساعت 9:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجوی��ز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��اب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14517 شیرین کام- منش��ی شعبه چهاردهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6513 شماره اباغیه: 9110100350804401 شماره پرونده: 9109980350800787 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910820 خواهان ها زه��را رحیمی فرد و حس��ن رحیمی 
ف��رد و فاطم��ه رحیم��ی ف��رد و معصوم��ه رحیم��ی فرد دادخواس��تی ب��ه طرفیت 
خواندگان حس��ین آذری پور و مصطفی بلوری و اس��داله طاه��ری و طاهره دهقانی 
 قهجاورس��تانی و مهدی رس��تمی قهجاورس��تانی و سمیه رس��تمی قهجاورستانی 
ب��ه خواس��ته ورود و تقدی��م دادخواس��ت تقاب��ل تقدی��م دادگاه ه��ای عموم��ی 
شهرس��تانی اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی 
حقوق��ی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیكبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کاس��ه 
9109980350800787 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/6 و س��اعت 
 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقاب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یك نوبت در یكی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعام نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گردد. م الف/15855 داوری- منش��ی ش��عبه هشتم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده
6630 آگهی مزایده پرونده اجرایی کاس��ه: 2/864-909. شش��دانگ آپارتمان پاک 

ثبت��ی 2562/26 واق��ع در بخش یك اصفه��ان به آدرس: اصفه��ان خیابان مطهری 
جنب س��ینما قدس کوچه عرفان مجتمع مس��كونی ایمان پاک 25 کدپستی 14533-
81337 که اس��ناد مالكیت آن در صفحه 338 دفتر 110 اماک به شماره ثبت 18438 
و ش��ماره چاپی 665092 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود: شمااًل اول بطول 1/80 
متر دیوار مش��ترک با راه پله مش��اعی 25 فرعی دوم در پنج قس��مت که قسمت دوم 
غربی و چهارم ش��رقی اس��ت بطول های 2/45 متر درب و دیواریس��ت مش��ترک و 
2/40 متر و 7/40 متر و 2/50 متر و 1/65 متر دیوار مش��ترک با پارکینگ مش��اعی 
ش��ماره 24 فرعی ش��رقًا بطول 7/80 متر دیوار و پنجره اس��ت به ش��ارع 8 متری 
جنوبًا در نه قس��مت که قس��مت های دوم و شش��م ش��رقی و قس��مت های چهارم 
و هش��تم غربی اس��ت بطول های 1/50 مت��ر و 0/35 متر و 4/60 مت��ر و 0/35 متر 
و 1/30 مت��ر و 0/35 مت��ر و 4/50 مت��ر و 0/35 مت��ر و 1/40 متر پنج��ره و درب و 
دیواریس��ت به حیاط مشاعی ش��ماره 27 فرعی غربًا بطول 7/90 متر دیوار مشترک 
با آپارتمان ش��ماره 25 فرعی که طبق نظر کارش��ناس رس��می پاک فوق یك واحد 
 آپارتمان 60- در مجموعه مس��كونی در حد سه طبقه که طبق محتویات و مندرجات 

س��ند مالكی��ت دارای 125/71 مترمربع اعیانی که با مصالح س��اختمانی دیواره های 
آجری اس��كلت فلزی پوش��ش سقف تیرچه و بلوک س��طوح داخلی اندود گچ و خاک 
س��فیدکاری و رنگ آمیزی ش��ده درب پنج��ره های خارجی آلومینیومی که شیش��ه 
ش��ده نمای خارجی س��نگ و آجر پوش��ش کف طبق زیرزمین س��رامیك آشپزخانه 
با کابینت از جنس MDF دیواره های آن کاش��ی ش��ده با س��رویس های بهداشتی 
موردنیاز پوش��ش کف حیاط و پارکینگ کًا موزاییك و اش��تراکات آن ش��امل برق 
و آب و گاز م��ی باش��د. ملكی آقای س��یف اله بهرامی نس��بت به پن��ج دانگ و خانم 
صبا محمودی نس��بت به یك دانگ که طبق سند رهنی ش��ماره 87/12/19-188437 
دفترخانه 56 اصفهان در رهن بانك س��ینا قرار گرفت��ه و تا مورخ 93/1/1 بیمه آتش 
س��وزی می باشد از س��اعت 9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 91/11/28 در اداره اجرای 
 اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه اول سمت چپ 
ب��ه مزایده گذارده می ش��ود. مزای��ده از مبلغ پایه یك میلیارد و شش��صد و س��ی 
میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادي فروخته 
مي ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق 
انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد 
و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره ت��ا تاریخ مزایده اعم از اینكه 
رقم قطعي آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده است. ضمن آنكه 
 پ��س از مزایده در ص��ورت وجود مازاد، وج��وه پرداختي باب��ت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسترد مي گردد. ضمنًا این آگهي در یك نوبت در روزنامه 
زاین��ده رود چاپ اصفهان م��ورخ 91/10/27 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت 

تعطیلي روز مزایده به روز بعد موکول مي گردد. م الف/ 15895 اس��دی- رئیس اداره 
اجرای اسناد رسمی اصفهان

حصر وراثت
6820 آقای س��ید عظیم مجیدی دارای شناسنامه شماره 463 به شرح دادخواست به 
کاس��ه 819/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان سید رضا مجیدی بشناس��نامه 152 در تاریخ 1391/5/6 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- بتول علیجانی احمدآبادی فرزند عباس��علی ش ش 13 )همس��ر دائمی متوفی(، 
2- س��ید عظیم مجیدی فرزند سید رضا ش ش 463 )فرزند(، 3- سید مجید مجیدی 

فرزند س��ید رضا ش ش 3906 )فرزند(، 4- زهره س��ادات مجیدی فرزند سید رضا 
ش ش 0417387-113 )فرزن��د(، 5- فاطمه الس��ادات مجیدی فرزند س��ید رضا ش 
ش 1-014866-113 )فرزن��د(، 6- زهرا الس��ادات مجیدی فرزند س��ید رضا ش ش 
1-034195-113 )فرزند( و الغیر. اینك با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یك نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختاف خمینی شهر

ابالغ
6828 ش��ماره نامه: 9110113634600125، شماره پرونده: 9109983634600608، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910662، در پرونده کاس��ه 910662 این شعبه آقای ستار 

کانت��ری ب��ه اتهام بی احتیاط��ی در امر رانندگ��ی منجر به ایراد صدم��ه غیرعمدی 
بدن��ی تح��ت تعقیب بوده و ب��ه لحاظ معلوم نب��ودن محل اقامت نامب��رده به تجویز 
م��اده 15 قان��ون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عموم��ی و انقاب در ام��ور کیفری 
مرات��ب را در روزنام��ه آگه��ی تا ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این 
ش��عبه حاض��ر و از اته��ام وارده دفاع نمای��د. و در صورت عدم حض��ور در وقت 
 معی��ن رس��یدگی و اظهار نظر می گ��ردد. ش��عبه اول دادیاری  دادس��رای عمومی 

و انقاب خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6829 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1173/91 ش 7 خواه��ان جعف��ر ش��هربانی 
دادخواس��تی مبن��ی ب��ر مطالب��ه 39/485/340 ریال ب��ه انضمام مطلق خس��ارات 
دادرس��ی و تأخی��ر در تأدیه به طرفی��ت مجتبی نائبی��ان تقدیم نموده اس��ت. وقت 
 رس��یدگی ب��رای م��ورخ 91/11/29 س��اعت 8/30 تعیی��ن گردی��ده، ب��ا توج��ه به 
مجه��ول الم��كان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر 
ت��ا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتم��ع ش��ماره دو ش��ورای حل اخت��اف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائ��م را اخ��ذ نمای��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی 
 و تصمی��م مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6830 در خصوص پرونده کاس��ه 1278/91 خواه��ان آقای محمد فیاضی با وکالت 
آقای اسماعیلی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چك به طرفیت خانم رفعت السادات 
عینی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه م��ورخ 91/11/18 
س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المكان 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 شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختاف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختاف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
6831 در خصوص پرونده کاسه 1513/91 ش 7 خواهان حمید شومال دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه رس��می و انتقال س��ند یك دس��تگاه 
پراید به ش��ماره 744 س 28 ایران 13 و ضرر و زیان مالی و خس��ارات دادرس��ی 
مقوم به 41/000/000 ریال به طرفیت حس��ین الماس��ی نصرآبادی- حس��ین امینی 
پژوه تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/3 س��اعت 8/30 تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختاف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی 
 و تصمی��م مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6832 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1209/91 ش 33 خواه��ان عل��ی هاش��می 
دادخواس��تی مبنی بر فس��خ قرارداد )خودرو س��واری پژو آردی به شماره انتظامی 
346 س 52- ایران 23( به طرفیت مصطفی عبد یزدان- س��عید سلیمانی تقدیم نموده 
 اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز س��ه ش��نبه مورخ 91/11/28 س��اعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه ب��ه مجهول المكان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوان��ده قب��ل از وقت رس��یدگی ب��ه این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابت��دای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختاف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی اباغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6833 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1759/91 ش 7 خواهان س��ید منصور تقوی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 21/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات و تأخیر 
تأدیه به طرفیت احمد حس��ین زاده جوزدانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز پنج شنبه مورخ 91/12/3 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختاف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6834 در خص��وص پرون��ده کاس��ه 1683/91 خواه��ان س��ید احس��ان رفیعیایی 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال سند رس��می خط دائم 09133174657 و مطلق خسارات 
قانونی و هزینه دادرسی به طرفیت محمد افشار- کمال مهران نژاد تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/2 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختاف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی اباغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 

8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختاف اصفهان

ابالغ رأی
6835 شماره دادنامه: 1813، کاس��ه: 1342/91، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختاف اصفهان، خواهان: احمد زمانی نش��انی: اصفهان خ امام خمینی ش��هرک 
کوثر مجتمع نور بلوک C واحد 1، خواندگان: 1- ش��هرام اکبری، 2- علیرضا گلشنی 
هر دو مجهول المكان، خواسته: انتقال سند یك دستگاه موتورسیكلت، شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعام و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی شورای حل اختاف: در خصوص دعوی آقای احمد زمانی بطرفیت 
آقایان شهرام اکبری و علیرضا گلشنی بخواسته انتقال سند یك دستگاه موتورسیكلت 
نیكرا 125 مدل 1385 بش��ماره انتظامی 4549-اصفهان 96 بانضمام مطلق خسارات 
وارده قانونی مقوم به 2/000/000 ریال بش��رح متن دادخواس��ت با بررس��ی اوراق 
پرونده و فتوکپی های قولنامه عادی ضمیمه پرونده و استعام از راهنمایی و رانندگی 
که حكایت از مالكیت خوانده ردیف دوم دارد و وجود تسلسل ایادی و اینكه خواندگان 
علیرغم اباغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه مورخه 91/9/28 حضور نیافته و 
الیحه دفاعیه ای نیز ارسال ننموده اند لذا شورا دعوی خواهان را محمول بر صحت 
دانسته باستناد مواد 237 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدنی حكم به محكومیت خوانده ردیف دوم به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و 
نس��بت به انتقال سند موتورسیكلت موصوف بنام خواهان صادر و اعام می نماید و 
در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به اینكه دعوی متوجه وی نمی باشد باستناد 
بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. رحیمی- 

قاضی شعبه نهم حقوقی شورای حل اختاف اصفهان

اخطار اجرایی
6836 ش��ماره: 849/91 ش 33 به موجب رأی ش��ماره 1277 تاریخ 91/8/7 ش��عبه 
33 ش��ورای حل اختاف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محكوم علیه 
نوی��د توکلی مجهول المكان محكوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می 
و انتقال س��ند رس��می موتورس��یكلت به ش��ماره انتظامی 54975 اصفهان 14 بنام 
خواه��ان و پرداخت مبلغ س��ی و چه��ار هزار ری��ال بابت هزینه دادرس��ی در حق 
محك��وم له فرش��ید ایروانی محمدآبادی نش��انی محل اقامت: اصفه��ان خ پروین پل 
س��رهنگ سوپر گوش��ت برادران جمشیدی. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختاف: 
چنانچ��ه محكوم علیه محكوم ب��ه را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محكومیت 
 های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعام می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی ش��ورای 

حل اختاف اصفهان



دانش��مندان انگلیسی یک روبات اس��تفراغ کننده پرتابه ای 
 را طراح��ی کرده اند که ب��ه آنها در بررس��ی چگونگی انتقال 
بیم��اری نورو وی��روس که این کش��ور را ف��را گرفته، کمک 

خواهد کرد.
سیستم روبات انس��ان نمای »لری« برای هفته های متمادی 
در آزمایشگاه امنیت و سالمت دربی ش��ایر در حال استفراغ 
بوده تا دانش��مندان بتوانند میزان پرتاب ترشحات بیماری 

آن را بررسی کنند.

پرتابه های این روبات که توسط »کاترین مکیسون« ساخته 
شده، به راحتی قابل شناسایی است، چرا که از یک جایگزین 
ماده قی شده فلورسنت برای تش��خیص حتی کوچک ترین 

ترشحات تشکیل شده اند.
اما در جهان واقعی، پیگیری میزان عفون��ت در این بیماری 

مسری که در حال انتشار بوده، بسیار سخت است.
 به گفته دانش��مندان، نورو وی��روس، یکی از مس��ری ترین 

ویروس های شناخته شده برای انسان است. 
کمت��ر از20 ذره ویروس برای آلوده کردن فرد کافی اس��ت، 
از این رو هر قطره از اس��تفراغ یا میزان کم مدفوع فرد بیمار 
می تواند از ویروس کافی ب��رای ابتالی بیش از100 هزار فرد 

سالم برخوردار باشد.
این ویروس امس��ال با قدرت بیش��تری وارد ش��ده و تنها در 
انگلیس بیش از یک میلیون فرد به اس��هال و استفراغ شدید 

مبتال شده اند.
نورو ویروس که بیش از40 س��ال پیش شناس��ایی شده، نام 
خود را از شهر نورواک آمریکا گرفته که در سال 1968بیماری 

اسهال حاد در میان کودکان مدرسه آن شایع شده بود.

نشانه های این بیماری شامل استفراغ ناگهانی به شکل پرتابی 
و اس��هال به شکل ش��دید و آبکی اس��ت. برخی از مبتالیان 
همچنین به ت��ب، س��ردرد و گرفتگی عض��الت معده دچار 

می شوند.
آنچه این ویروس را به یک دش��من نیرومن��د تبدیل کرده، 
قابلیت آن برای مقاومت در برابر پاکسازی و تحمل دوره های 

طوالنی در خارج از بدن میزبان انسانی است.
دانش��مندان دریافته اند که این وی��روس می تواند برای 12 
ساعت در سطح سخت و 12 روز در پارچه آلوده مانند فرش و 
اثاث درون منزل زنده بماند. از دیگر قابلیت های این ویروس 
می توان به این امر اش��اره ک��رد که می تواند در آب س��اکن 
برای چندین ماه و حتی چند س��ال زنده بماند. نورو ویروس 
همچنین در برابر مواد ضدعفونی کننده خانگی و حتی الکل 

و ژل مقاوم است.
از آنجایی که هنوز واکس��ن و درمان خاصی برای پیشگیری 
از این بیماری وج��ود ندارد، محققان توصی��ه کرده اند که از 
افراد مبتال به این ویروس دوری کرده و به طور منظم از آب و 

صابون استفاده شود.
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9 علتی که بدن شما فکرمی کند 
گرسنه است

موقعیت هایی که بدن ش��ما احساس گرس��نگی کاذب می کند را 
بشناسید و راه مقابله با آن را نیز یاد بگیرید.

افراد بسیاری دارای اضافه وزن هستند. علت آن چیست؟ آنها بیش 
از آنچه بدنش��ان به آن نیاز دارد غذا می خورند و این مس��أله تقصیر 
خودشان است. خوردن تنقالت هنگام تماشا کردن تلویزیون و یا در 
مواقع بیکاری )بدون این که احساس گرسنگی داشته باشیم(، یکی 
از نمونه های این زیاده روی است، اما به غیر از زیاده روی و بیکاری، 
زیاد خوردن چه علل دیگری نیز ممکن اس��ت داشته باشد؟ ممکن 
است بخشی از آن تقصیر عادت های ما باشد، در حالی که سایر مواقع 
علل دیگری محرک اشتهای ماست. موارد زیر را بخوانید تا عالوه بر 

شناختن آن علل، راه های مقابله با آن را نیز بشناسید. 
1     شب قبل به میزان کافی نخوابیده اید 

کم خوابی از دو جهت در افزایش اشتهای ما 
مؤثر اس��ت؛ کمبود ان��رژی ک��ه واکنش 
طبیعی بدن ما به آن، درخواس��ت مصرف 
مواد غذایی اس��ت و همچنی��ن اختالل در 
ترشح هورمون اشتها. وقتی بدن ما خسته 
 اس��ت، هورم��ون لپتی��ن -ک��ه توس��ط 
سلول های چربی ترشح می ش��ود و در کنترل اش��تها مؤثر است- 
کاهش می یابد، در حالی که میزان هورمون گرلین -که توسط معده 
ترشح ش��ده و اش��تها را تحریک می کند- افزایش می یابد. این دو 
 هورمون عملکردش��ان بر علیه شما می ش��ود. راحت ترین کاری که 
می توانید برای مقابله با این وضعیت انجام دهید این است که شب ها 
8 س��اعت خواب کامل داش��ته باش��ید. اگر به هر دلیل ش��ب قبل 
نتوانس��تید خواب کافی داش��ته باش��ید، روز بعد حتما همراه خود 
 تنقالت س��المی مانن��د میوه ت��ازه، کربوهی��درات های س��بک و 
پروتئین های کم چربی داشته باشید تا بتوانید بدنتان را راضی نگه 

دارید. 
2    داروهایی مصرف می کنید که افزایش اش�تها از جمله 

عوارض آن است 
اگر آخرین باری که به دلیل سرماخوردگی، 
ورم مفاصل، آکنه ی��ا آلرژی، آنتی بیوتیک 
مصرف کردید و در همان زمان اشتهای شما 
نیز به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرد، 
می توان گفت عل��ت آن، تأثیرات دارو بوده 
است. اگر شما قبل از مصرف دارو یک وعده 
غذایی کامل خورده اید و پس از آن احس��اس گرسنگی می کنید، به 
این احساس گرس��نگی توجه نکنید و به دنبال راه حل هایی مانند 
جویدن آدامس، نوش��یدن یک لیوان قهوه و یا حتی مس��واک زدن 
باش��ید. اگر ش��ما به هر دلیل مجبورید از این گونه داروها به مدت 
طوالنی مصرف کنید، حتما از متخصص تغذیه بخواهید به شما یک 
برنامه غذایی بدهد که هم احساس گرسنگی شما ارضا شود و هم به 

سالمت شما آسیبی نرسد. 
3     بدن شما تشنه یا دچار کم آبی است 

عالئم کم آبی ب��دن )خواب آلودگی وکمی 
انرژی( خیلی شبیه عالئم گرسنگی است، 
به همین دلیل هم ممکن است شما تصور 
کنید برای رفع این حاالت و افزایش انرژی، 
باید غذا بخورید. وقتی شما تشنه هستید، 
دهانتان خش��ک می ش��ود؛ حالت��ی که با 
خوردن )به جای نوش��یدن!( موقتا رفع می شود. در چنین شرایطی 
پیشنهاد می شود فرد10 دقیقه قبل از خوردن غذا، یک لیوان بزرگ 
آب یا چای معطر بنوش��د. اگ��ر بعد از10 دقیقه همچنان احس��اس 
گرس��نگی کرد، در آن صورت اقدام به خوردن کن��د. انجام این کار 
گاهی می تواند از ورود چند صد کالری اضافی به بدن شما جلوگیری 

کند. 
4     وقت صرف غذاست! 

گویی برای همه یک عادت ش��ده است که 
وقتی زمان صرف غذا فرا می رس��د، شروع 
می کنند به غذا خ��وردن، گاه حتی بدون 
آنکه واقعا گرسنه باش��ند. درست است که 
برخی اوقات داش��تن برنامه غذایی منظم 
ب��رای جلوگیری از گرس��نگی بیش از حد 
الزم است، اما در عین حال ما باید به عالئم بدن خود نیز توجه کنیم. 
از این به بعد هر گاه خواستید غذایی بخورید، از خود بپرسید آیا واقعا 
گرسنه هستم؟ اگر جواب منفی بود، یا به مقدار خیلی کم از آن غذا 
بخورید و یا خوردن آن وعده را به یک ساعت بعد )نه بیشتر( موکول 
کنید. این نکته در شرایطی که معمول است در آنها ما چیزی بخوریم 
)مانند هنگام سفر با هواپیما( نیز باید رعایت شود. سعی کنید قبل از 
سفر هوایی برنامه غذایی خود را به گونه ای تنظیم کنید که در طول 
سفر مجبور نباش��ید در حالت س��یری چیزی بخورید. همچنین از 
مهماندار هواپیما بخواهید برایتان چند نوشیدنی بیاورد تا احساس 
گرسنگی کاذب که در اثر تشنگی به وجود می آید را بر طرف کنید. 

5     بعد از ورزش 
ما باید بعد از ورزش، بدن خود را بازسازی 
کنیم و معموال بعد از ورزش های سنگین و 
 طوالن��ی، ش��دیدا احس��اس گرس��نگی

می کنیم، اما این، بدین معنا نیست که بدن  
ما به همه آن کالری های اضافی نیاز دارد! 
معنای واقعی این احس��اس، این است که 
ش��ما باید به بدن خود یک م��اده غذایی مقوی برس��انید. در چنین 
مواقعی بهتر است از مرغ یا گوشت کم چرب و کباب شده )پروتئین 
ماهیچه های ش��ما را تقویت می کند( یا برنج قهوه ای یا سایر غالت 
استفاده کنید. این مواد خیلی زود باعث رفع احساس خستگی شده 

و به مدت زیادی شما را سیر نگه می دارند. 

پرندگان از جمله حیواناتی محس��وب می شوند که از 
روی غریزه دس��ت به کارهای خود می زنند و خیلی 
نمی ت��وان از آنها انتظار عاقالنه رفتار کردن داش��ت، 
از همین رو در صورت احس��اس کردن خطر دست به 

کارهای بسیار خطرناکی می زنند.

شاهین دم قرمز 
یک��ی از پرن��دگان بوم��ی 
 آمریکای ش��مالی است که 
به عن��وان یک ش��کارچی 
بسیار مش��هور نیز شناخته 
می شود. این پرنده نزدیک 
به دو کیلوگ��رم وزن دارد و 
البته در باالی درخت های بلند خانه سازی می کند. 
 اگر الن��ه اش در منطقه انس��ان ها باش��د آن را تغییر 
نمی دهد، بلکه سعی می کند انسان ها را از آنجا دور 
کند. از جمله کارهای او حمله های مستقیم به سمت 
سر و گردن انس��ان اس��ت که باعث مصدومیت های 

شدید در بدن می شود.

جغد برفی 
یکی از پرندگانی است که در 
ش��مالی ترین نق��اط زمین 
زندگی می کن��د. این پرنده 
بیش��تر در منطقه تندرا در 
قطب شمال دیده می شود. 
وزن این پرنده نزدیک به سه 
 کیلوگ��رم اس��ت و یک��ی از تیزبی��ن تری��ن و البته 
بدخلق ترین پرندگان دنیاست، چرا که با دیدن اولین 
نشانه هایی از تهدید از سوی انسان ها، سریعا به سمت 
 س��ر و صورت حمله می کن��د. این پرنده م��ی تواند 
آسیب هایی جدی به چش��مان و صورت وارد کند که 

جبران آنها بسیار سخت است.

کرکس بره
یکی از پرندگانی که در آلمان 
دیده می شود و البته هدف 
اصل��ی آن نی��ز ب��ره ه��ا و 
گوسفندها هس��تند و برای 
رسیدن به هدفش دست به 
هر کاری می زند،کرکس بره 
است. این پرنده که وزنی در حدود سه کیلوگرم دارد 
حالت هجومی خاص��ی به خ��ود می گی��رد  و البته 
حمالتش مرگبار اس��ت. در صورت احساس خطر به 
سمت سر شیرجه میزند و نوکش را وارد سر می کند. 
این کار باعث می شود تا سر، شکس��ته و یا حتی مغز 

آسیب ببیند و باعث مرگ شود.

بوف 
بوف یا همان جغ��د قهوه ای 
یکی دیگر از پرندگانی اس��ت 
که باید از آن ترسید، چرا که 
می تواند صدمات شدیدی به 
م��ا وارد کن��د. ای��ن پرن��ده 
درحالی که بسیار آرام به نظر 
می رسد، خطرناک نیز هست. طبیعت اصلی زندگی آن 
در آمریکای شمالی اس��ت  و وزنش نیز 1 تا 2 کیلوگرم 
 اس��ت. در صورت احس��اس خطر با پنجه ه��ا و نوکش 
حمله های بسیار خطرناکی انجام می دهد که آسیب های 

شدیدی به صورت و سر وارد می کند.

لوون شمالی 
یک��ی از گون��ه پرن��دگان 
خطرن��اک در دنی��ا ل��وون 
شمالی اس��ت که تا به حال 
 باع��ث م��رگ بس��یاری از 
انس��ان ها شده اس��ت. این 
پرنده در طول س��ال بیشتر 
در نقاط سرد  و شمالی کره زمین زندگی می کند، اما 
در زمس��تان کمی به جنوب می آی��د و البته در کنار 
دریاچه ها زندگی خود را شروع می کند و البته در این 
مدت دریاچه را س��هم خود می داند و اگر انسان ها به 
آن نزدیک ش��وند، با پنجه های قوی اش مستقیما به 
قلب آنها حمله می کند و در مواردی نیز دیده ش��ده 

است که قلب را از جایش خارج کرده باشد!

خطرناک ترین پرندگان دنیا
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خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک ش��رکت آلمانی، هزینه بالیای طبیعی 
در س��ال 2012 را 160 میلیارد دالر برآورد 
کرده اس��ت. به نقل از پایگاه اینترنتی مجله 
اکسپرس، مؤسسه بیمه مونیخ در گزارشی 
جمع کل هزینه بالیا و ح��وادث طبیعی در 
جهان در سال 2012 را مبلغ 160 میلیارد 
دالر)برابر با 122 میلیارد یورو( اعالم کرده 
اس��ت. در این گزارش آمده اس��ت: س��ال 
گذش��ته بالیای طبیعی، نزدی��ک به 160 
میلیارد دالر خس��ارت برجای نهاده که 65 
میلیارد دالر آن را بیمه پرداخت کرده است 
که البته این رقم پایین تر از س��ال 2011 بوده است؛ سالی که در آن س��ونامی ژاپن رخ داد و 
شرکت های بیمه هزینه خسارات را400 میلیارد دالر برآورد کردند و 119 میلیارد آن توسط 
شرکت های بیمه پوشش داده شد. در گزارش مؤسسه مونیخ آمده است ایاالت متحده آمریکا 
در این میان باالترین میزان خسارت را داشته است، به گونه ای که 67 درصد  از کل خسارات 
و 90درصد  از خس��ارات بیمه ش��ده، متعلق به این کشور بوده اس��ت. طوفان سندی که 25 
میلیارد دالر از خسارات آن را بیمه ها پوش��ش دادند، از جمله آنهاست. این در حالی است که 
خشکسالی های تابستانی نیز هرساله خس��ارات قابل توجهی به آمریکا وارد می کند. هر ساله 
محصوالت کشاورزی ایالت میدوس��ت؛ جایی که بخش قابل توجهی از محصوالت کشاورزی 
آمریکا)اعم از ذرت و سویا( در آن کشت می شود، به دلیل خشکسالی از بین می رود. در مجموع 

میزان این خسارات 20 میلیارد دالر برآورد شده که در تاریخ آمریکا بی سابقه است.

هیچ کس نم��ی تواند ادعا کن��د که بازار 
کار برای همه وجود دارد. ه��زاران نفر از 
 افراد بیکار روزهای خود را صرف پر کردن 

فرم های درخواست کار می کنند.
 به گ��زارش دیل��ی میل، پ��س از تالش 
های ناموفق بی ش��مار ب��رای پیدا کردن 
شغل، آدام پاسیتی مجبور شد500 پوند 
باقیمانده ت��ه جیبش را ب��رای تبلیغات 
ب��ر روی ی��ک بیلب��ورد هزینه کن��د و از 
کارفرمایان درخواست کند که به او شغلی 
بدهند. جوان 24 ساله تمام استعدادها و 

توانایی های خود را در رزومه خود نوش��ت و حداقل برای250 مکان مختلف ارسال کرد، 
اما نتیجه ای نداش��ت. او گفت: تبلیغات تجاری می تواند مؤثر باشد، چرا که این تصویر در 
معرض دید همگان است و من فکر می کنم رس��انه های خبری به راحتی می توانند آن را 

پوشش دهند.
 پس از ایجاد یک وب س��ایت و توییت کردن تصویر بیلبورد، خب��ر بیکار بودن او همچون 
ویروس در همه جا پخش شد. پس از ارسال توییت در کمتر از یک ساعت10 جواب برای 
او آمد. تاکنون بیش از7000 هزار جواب برای توییت او آمده است و تلفن او از شدت زنگ 
خوردن در حال منفجر شدن است. این دانشجوی خالق گفت: بعد از انجام این کار، چندین 
ایمیل از طرف کمپانی های مختلف برایم ارسال شد، اما هنوز هیچ پیشنهاد کاری نداشتم و  

امیدوارم تبلیغات من کسی را متقاعد کند که یک فرصت شغلی به من بدهد.

فسیل های باکتری های کشف شده در استرالیا، قدیمی ترین 
فسیل هایی هس��تند که تاکنون در تمام زمین کشف شده 
 و تاریخ آنها به پیش از تش��کیل اکس��یژن در س��یاره زمین 

باز می گردد. 
 محققان اعتقاد دارند که فس��یل های کشف شده در شمال 
غربی استرالیا در منطقه پیلبارا حدود 3/5میلیارد سال قدمت 
دارند و توسط باکتری هایی ایجاد ش��ده اند که یک میلیارد 

سال پس از شکل گیری زمین وجود داشته اند. 

 نورا نوف��ک از دانش��گاه اولد دامینی��ون به عن��وان یکی از 
محققانی که روی این پروژه کار کرده اظهار داشت: این کشف 
می تواند به مریخ نورد کنجکاوی ناسا کمک کند تا به دنبال 

رد حیات در سیاره سرخ باشد. 
 تخته س��نگی در دره ناکس، پیلبار گیر کرده و دانشمندان 
سنگ های ته نشستی را در این منطقه بررسی کرده و اعالم 
کردند که قدیمی ترین فسیل هایی را که تاریخ شکل گیری 
آنها به3/5 میلیارد سال پیش باز می گردد، کشف کرده اند.  
 وی اظهار داشت که اثر این باکتری، قدیمی ترین فسیل هایی

را که تاکنون مشاهده شده نشان می دهد که پیش از هر چیز 
 دیگری در زمین حضور داشته اند. این فسیل ها نشانه هایی

شبیه به تار عنکبوت روی س��طوح سنگ های ماسه ای قرار 
داده اند. 

 در فرآیندی که هنوز در بخش هایی از جهان شکل می گیرد 
الیه های ضخیمی از باکتری در کن��ار یکدیگر قرار گرفته و 
ذرات ماس��ه را زیر خود محصور و آنها را از فرس��ایش حفظ 

کرده اند. 

 ماس��ه هایی که به این شکل محصور ش��ده اند به تدریج به 
سنگ تبدیل می شود که بافت خاص آن به واسطه ارگانیسم 
زنده ای شکل می گیرد که زمانی آن را پوشانده بود.  براساس 
اظهارات محققان، سنگ های باستانی منطقه پیلبارا برخی 
 از قدیمی ترین س��نگ هایی هس��تند که روی زمین کشف 
شده اند. ساختارهای کشف ش��ده در استرالیا، شبیه چیزی 
است که در آفریقای جنوبی کشف ش��ده و تاریخ آن به 2/9 
میلیارد سال پیش باز می گردد، این فسیل های آفریقایی نیز 
توسط نوفک و همکارانش در سال 2007 کشف شده است. 

 گفته شده است که این کشف می تواند به جستجوی حیات 
در مری��خ نیز کمک  کند، چ��را که این احتم��ال وجود دارد 
 که بقایای حیات ممکن اس��ت در نتیجه فق��دان فرآیندها 

زمین شناختی در مریخ بهتر حفظ شده باشند. 
  مریخ نورد کنجکاوی ناس��ا مجه��ز به ابزارهایی اس��ت که 
می تواند فس��یل هایی مش��ابه فسیل های کش��ف شده در 
استرالیا را تش��خیص دهد. این ساختار کش��ف شده یکی از 

ساختارهایی است که کنجکاوی به دنبال آن می گردد.

شیوه عجیب درخواست شغل این آقا!هزینه بالیای طبیعی در سال ۲۰۱۲

کشف قدیمی ترین فسیل سیاره زمین

ایستگاه قطار داکا 
در بنگالدش

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از جمله بن��دگان، آن کس پیش خدا محبوب تر اس��ت که ب��رای بندگان 

سودمندتر است.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

ساخت روباتی که استفراغ می کند! 

فناوری

 تبدیل گوشی آیفون 
به چاقوی جیبی!

محققان گوشی های آیفون را 
به یک چاقوی جیبی تبدیل 
کردن��د. در ح��ال حاض��ر 
گوشی های هوشمند در حال 
ن��واع متنوع��ی از  ارای��ه ا
اطالع��ات، س��رگرمی ها، 
دسترس��ی به اطالعات و ان��واع مدل ها ب��رای انجام 
کارهای شخصی هس��تند. این مدل گوشی با 89 گرم 
وزن، دارای16 کاربرد مفید اس��ت که می تواند برای 
کاربران بسیار مورد استفاده قرار گیرد. قاب این گوشی 
دارای چندین مدل چاق��وی دندانه دار و لبه دار، آچار 
آلن، پیچ گوشتی های کوچک و بزرگ، انبردست، سیم 
برش، خط کش، در بازکن بطری و چند کاربرد دیگر 
اس��ت. این ابزار در پشت قاب گوش��ی تعبیه شده و با 

استفاده از دکمه در دسترس قرار می گیرد.

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