
 مذاکره بین ایران و آمریکا 
به نفع کدام طرف است؟  

آغاز امامت حضرت 
مهدی )عج(
مبارک

در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح شد 

درباره داستانی دنباله دارکه هنوز ادامه دارد

حسنی مبارک طی چند  
روز آتی آزاد می شود 2

 موسیقی
54 ریش سفید ندارد

4

 267 پروژه جهاد کشاورزی 
در راه اصفهان  

 به صورت تیمی 
در انتخابات  شرکت می کنیم 

سریال کالهبرداری های اینترنتی به تیتراژ پایانی نمی رسد 

جای پول ها زیر بالش، امن تر  از بانک هاست

 علللی اکبللر والیتللی، مشللاور رهبللر معظللم انقللاب در امور
بین الملل در باه ائتاف 1+2 گفت: پیوسللتن بلله این مجموعه 
به این معنی نیسللت که تعداد زیادی از افراد که داعیه حضور در 

انتخابات را دارند می توانند در این ائتاف حضور پیدا کنند.

 شهرآورد پرسروصدا؛
حاشیه بر متن می چربد

 نمایللش ضعیللف و ناامیدکننللده پرسللپولیس و 
اسللتقال در بازی های هفته گذشته، سللرمربیان این 
 دو تیم را مجبور کللرد تا بللرای توجیه این بللازی های
 دور از انتظار، حساسیت شللهرآورد تهران در روز جمعه

همین هفته را بهانه کنند تا شاید از این طریق سرپوشی 
 بر ضعف های آشللکار تیم هایشللان گذاشللته باشند. از 
یک طرف پرسپولیس در ورزشگاه آزادی و به لطف داور 
موفق به شکست داماش شد و در سوی مقابل هم استقال 

در یک بازی سرد و بی روح در انزلی متوقف شد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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»یانگوم«،  ملی تر از دیروز 5

مگر می شود در دو ماه تیشه به ریشه 
یک رشته زد؟6

در طول تاریخ 34 سللاله انقاب اسللامی، موضوع مذاکره با 
 آمریکا یا رابطه با آمریکا هر از گاهی مطرح بوده است؛ رابطه ای

که با اشغال سللفارت این کشللور در تهران قطع شد و در این 
سللال ها همواره بخشللی از انرژی دیپلماتیک کشور مصروف 
آن شده اسللت. در ماه های اخیر و به خصوص با شدت گرفتن 
تحریم های اقتصادی علیه کشللورمان، یک بار دیگر مسللأله 
مذاکره با ایران مطرح است؛ مذاکره ای که شاید بتواند گره کور 
سیاست خارجی دولت اوباما و گره اقتصاد ایران که به واسطه 
تحریم ها بر آن تحمیل شده اسللت را تا حدی باز کند، اما باید 

دید که این مذاکرات بیشتر به سود کدام طرف است؟

نکته ای که نباید فراموش کرد، این اسللت که از زمان روی کار 
آمدن دولت باراک اوباما فارغ از بحللث تحریم ها، تمایل برای 
برقراری مذاکره با ایران وجود داشللته و ایللن موضوع به یک 
گره اصلی در توفیق این دولت در زمینه سیاست خارجی بدل 
گشته است. در این معنی شللاید وضع تحریم ها علیه ایران را 
بشود در همین چارچوب و برای راضی کردن دولت ایران برای 
نشستن پشت میز مذاکره تفسیر کرد. موضع ایران در چندماه 
اخیر، موضعی اصولی بوده است؛ به این معنا که به رغم این که 
امکان مذاکره دو طرفه را نفی نکللرده، این موضوع را منوط به 

2شرایط عادالنه و بر پایه...

اظهارات اشتون  در مورد 
تحریم دارویی ایران

برند سازی شهری برای 
اولین بار در کشور

 نیروهای مسلح  178 
میلیارد تومان بدهکارند 

 مبارک در تاالر هنر 
هوایی شده است

 اعزام 54 دانش آموز 
به عمره
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آگهی مناقصه

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

موضوع و برآورد اوليه مناقص�ه: پروژه احداث خیابان منتظری ش��مالی به صورت 
 ضریب فیکس و براساس فهرست بهاء راه و باند سال 1388 بدون تعدیل و مابه التفاوت با 

برآورد اوليه: 1/261/462/932 ریال.
مدت اجرای پروژه: 11 روز از تاریخ عقد قرارداد

دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد
محل اجرای پروژه: خیابان منتظری شمالی )شهرداری منطقه یک(

ش�رايط ش�ركت در مناقصه: دارا بودن صالحیت و رتبه الزم متناسب با نوع پروژه از 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و رعایت سقف قرارداد، داشتن 
شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه شرکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات 
شرکت در روزنامه رسمی )شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان 

دولت را بنمایند.(
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شرکت های 
واجد شرایط دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان 
وقت اداری روز یکشنبه مورخ 91/11/8 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه 
و پیش��نهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجش��نبه مورخ 91/11/12 به 

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

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک 
ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

ميزان س�پرده: معادل 5 درصد کل برآورد اولیه به مبلغ )63/100/000( ریال را طی 
فیش واریزی به حس��اب سپرده شماره 0104544150002 ش��هرداری نجف آباد و یا 

معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.
تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.



چهره روزیادداشت

 رد صالحیت شده ها 
در انتخابات نظام پزشکی

شنیده ها حاکی است سیدشهاب الدین صدر، محمدرضا ظفرقندی، 
 مصطفی معی��ن و محمدرضا ن��وروزی در انتخابات نظام پزش��کی 
رد صاحی��ت ش��ده اند. یک منب��ع آگاه با اع��ام این خب��ر افزود: 
ش��هاب الدین صدر رییس فعلی س��ازمان نظام پزشکی، محمدرضا 
ظفرقندی رییس اسبق این سازمان، محمدرضا نوروزی قائم مقام این 
سازمان و رییس صندوق رفاه س��ازمان نظام پزشکی، تقی نوربخش 
عضو شورای عالی نظام پزش��کی و مصطفی معین، از جمله افرادی 
هستند که صاحیت آنها تاکنون تأیید و احراز نشده است. شنیده ها 
حاکی اس��ت برخی از این افراد رد صاحیت ش��ده مش��غول تاش 
برای رایزنی با مس��ئوالن عالی رتبه کشور هس��تند تا صاحیتشان 

تأیید شود.

طالیی: جدایی ملک ری محال است
رییس کمیسیون فرهنگی ش��ورای شهر تهران با اش��اره به این که 
جدایی ری از تهران محال است، گفت: شهرستان ری میراث شخصی 
نیست که راجع به آن تصمیم گیری شود. رییس کمیسیون فرهنگی 
شورای شهر ادامه داد: وزرای وزارت کشور در دوره های گذشته نیز 
با حضور در مجلس تأکید داش��ته اند که این جداس��ازی غیرممکن 
اس��ت.مرتضی طایی با اش��اره به این که در تمام کش��ورهای دنیا 
توجه ویژه ای به کان شهرها و شهرهای بزرگ می شود، تصریح کرد: 
مسئوالن در این کان شهرها تاش می کنند تا یکپارچگی شهرها را 

حفظ و خدمات خوبی به شهروندان ارایه کنند.

استعفای رویانیان پذیرفته شد
یک منبع آگاه از پذیرش استعفای محمد رویانیان رییس ستاد حمل 
و نقل و سوخت کشور خبر داد. یک منبع آگاه اظهار داشت: استعفای 
محمد رویانیان رییس س��تاد حمل و نقل و س��وخت کشور از سوی 
ریاست جمهوری پذیرفته شد. به گزارش فارس، محمد رویانیان، ۲۶ 
دی ماه امسال استعفای خود از ریاست ستاد حمل و نقل و سوخت را 
به ریاست جمهوری ارایه کرده بود. ریاست جمهوری به زودی رییس 

جدید ستاد حمل و نقل و سوخت را اعام خواهد کرد. 

 اظهارات اشتون 
در مورد تحریم دارویی ایران

س��خنگوی اش��تون اعام کرد: ما دارو را برای مردم ای��ران تحریم 
نکردی��م، دولت ای��ران دارو وارد نمی کند. س��خنگوی اش��تون در 
اظهاراتی تأمل بر انگیز اعام کرد: ما دارو را برای مردم ایران تحریم 
نکردیم، دولت ای��ران دارو وارد نمی کند. انتش��ار این خبر در حالی 
اس��ت که چندی پیش به دلی��ل تحریم خرید نف��ت و تحریم بانک 
مرکزی ایران از سوی غربی ها، تمامی شریان های پولی و مالی ایران  

برای تأمین حیاتی ترین نیاز های کشور از جمله دارو قطع شد.

جلسه مشترک دولت و مجلس 
برگزار  شد

یکی از نمایندگان مجلس که در  نشس��ت مشترک دولت و مجلس 
حضور داش��ت از حضور رؤس��ای برخی کمیس��یون های اقتصادی 
مجلس و وزرای اقتصادی دولت در این جلس��ه برای بررسی مسائل 
اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش ایسنا چهارمین نشست مشترک 
دولت و مجلس برای بررسی مسائل اقتصادی و تصمیم گیری درباره 
اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها که با حضور رؤس��ای قوای 

مقننه و مجریه در پاستور برگزار شده بود، به پایان رسید. 
 یکی از نمایندگان مجلس که در این نشس��ت حضور داشت با اعام 
این خبر از حضور رؤسای برخی کمیسیون های اقتصادی مجلس و 
وزرای اقتصادی دولت در این جلس��ه برای بررسی مسائل اقتصادی 

کشور خبر داد. 

 تقدیر از اقدام هیأت رییسه مجلس
مرتضی آقاتهرانی نماینده تهران در نطق میان دستور خود با اشاره 
به گذش��ت ۲39 روز از آغاز به کار مجلس ش��ورای اسامی گفت: 
بی��ش از۲00 روز از کار مجلس می گذرد. در ای��ن مدت ما چه کار 
کرده ایم؟ تا چه میزان توانسته ایم به مردم خدمت کنیم و در مسیر 
ایفای مسئولیت موفق باشیم؟ نباید بگذاریم این گذران روزها برای 

ما عادی شود.
 وی در ادامه با اش��اره تمهید مجل��س در گرد هم آوردن رؤس��ای 
کمیس��یون ها هر دوهفته یک ب��ار، تصریح کرد: ای��ن اقدام هیأت 
رییس��ه اقدام شایس��ته ای بود و جای تقدیر دارد، چرا که زمینه را 
 برای گفتن حرف ها و نظرات فراهم می س��ازد، اما به نظر می رسد 
بخش��ی از مجلس در صحن علنی فعال نیس��ت و گوی��ا در مجلس 
وجود ندارد که بهتر است هیأت رییسه در این خصوص نیز تمهیدی 

بیندیشد.

در طول تاری��خ 34 س��اله انقاب اس��امی، موض��وع مذاکره با 
 آمریکا یا رابطه با آمریکا هر از گاهی مطرح بوده اس��ت؛ رابطه ای

که با اشغال سفارت این کشور در تهران قطع شد و در این سال ها 
همواره بخشی از انرژی دیپلماتیک کشور مصروف آن شده است. 
در ماه های اخیر و به خصوص با شدت گرفتن تحریم های اقتصادی 
علیه کشورمان، یک بار دیگر مس��أله مذاکره با ایران مطرح است؛ 
مذاکره ای که شاید بتواند گره کور سیاست خارجی دولت اوباما و 
گره اقتصاد ایران که به واسطه تحریم ها بر آن تحمیل شده است را 
تا حدی باز کند، اما باید دید که این مذاکرات بیشتر به سود کدام 

طرف است؟
نکته ای که نباید فراموش کرد این است که از زمان روی کار آمدن 
دولت باراک اوباما ف��ارغ از بحث تحریم ها، تمای��ل برای برقراری 
مذاکره با ایران وجود داش��ته و این موضوع به ی��ک گره اصلی در 
توفیق این دولت در زمینه سیاس��ت خارجی بدل گش��ته است. 
در این معنی ش��اید وضع تحریم ها علیه ایران را بش��ود در همین 
چارچوب و برای راضی کردن دولت ایران برای نشستن پشت میز 

مذاکره تفسیر کرد.
موضع ایران در چندماه اخیر، موضعی اصولی بوده اس��ت؛ به این 
معنا که به رغم این که امکان مذاک��ره دو طرفه را نفی نکرده، این 
موضوع را منوط به شرایط عادالنه و بر پایه احترام متقابل و دو طرفه 
کرده است. شاید سخنان محمد جواد الریجانی دبیر ستاد حقوق 
بشر قوه قضائیه را بتوان به عنوان مثالی درباره موضع ایران در این 

رابطه مطرح کرد. الریجانی معتقد است که ایاالت متحده  آمریکا 
با اعمال فشار بر تهران تاش می کند یک »دیکتاتوری سکوالر با 
نمای دموکراسی« را در ایران مستقر کند. وی می گوید: »االن فصل 
ایستادگی در مقابل آمریکاست، نه فصل کوتاه  آمدن«. الریجانی با 
این جمله به پیشنهادهای اخیر درمورد گفتگوی مستقیم تهران و 

واشنگتن واکنش نشان داده است.
وی که ماه پیش در جمع دانشجویان سخن می گفت اظهار داشت: 
استراتژی جمهوری اسامی استراتژی مقابله و ایستادگی در برابر 
آمریکاس��ت. در تاکتیک حاال  درمورد این ک��ه صحبت ]مذاکره 
مس��تقیم[ بکنند یا نکنند، مس��ئولین امر می توانند به تناس��ب 
وضعیت، مس��أله ای را که به نفع اس��ت اتخاذ ک��رده و هر چیزی 
که منافع ملی ما را  در بر داش��ته باش��د پیش ببرند.رییس ستاد 
حقوق بشر قوه قضائیه طراحی متدهای درست، مقابله داهیانه و 
باطل کردن توطئه های وس��یع علیه ایران را استراتژی درست در 
شرایط کنونی می داند. وی در سخنان خود همچنین عنوان کرد: 
هر جا ده درصد دموکراسی باش��د مردم به اسام رأی می دهند و 

آمریکا این را نمی خواهد.
در طرف دیگر به نظر می رسد دولت اوباما که سخت ترین تحریم ها 
را علیه ایران به اجرا در آورده است، بیش از هر زمان دیگری آماده 
گفتگو با ایران اس��ت، بهانه این گفتگوها هم مس��أله افغانستان و 
خروج نیروهای آمریکایی از این کش��ور است. چنانچه در حاشیه 
سفر اخیر سعید جلیلی به کابل شایعات زیادی در این باره منتشر 

شد که از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد. 
محافل سیاس��ی داخلی آمریکا ه��م در موقعیت ه��ای گوناگون 
به این اش��تیاق دولت اوبام��ا اش��اره کرده اند که آخری��ن نمونه 
آن، اظه��ارات جیم��ز دوبینز مش��اور رؤس��ای جمهور پیش��ین 
آمریکاس��ت. دوبین��ز که مش��اور بی��ل کلینتون و ج��ورج بوش 
در امور بین الملل بوده اس��ت گفتگوی مس��تقیم ب��رای کاهش 
تنش ه��ا میان ته��ران و واش��نگتن را ض��روری خوان��د و گفت: 
 ب��اراک اوباما آم��اده مذاکره برای به رس��میت ش��ناختن حقوق 
 هس��ته ای ای��ران اس��ت. وی در گفتگو ب��ا ایرنا ضمن تش��ریح 
دیدگاه هایش درباره روند گفتگوهای گام به گام ایران و آمریکا و 
مسأله تحریم های یکجانبه غرب علیه برنامه هسته ای صلح آمیز 
جمهوری اس��امی به س��خنان باراک اوباما مبنی بر وجود راهی 
برای برخورداری تهران از انرژی هسته ای صلح آمیز اشاره کرد و 
گفت: اوباما با این صحبت نشان داد که آماده مذاکره برای اعتراف 
به حقوق هسته ای جمهوری اسامی است. دوبینز که سال های 
طوالنی سمت معاونت وزارت خارجه آمریکا را نیز بر عهده داشته 
است، تصریح کرد: فکر می کنم دولت آمریکا حق غنی سازی ایران 
را زمانی رسما و به طور صریح و علنی به رسمیت بشناسد که یک 
توافق جامع میان دو کشور بر سر مسائل مورد اختاف شکل گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت مسأله غنی سازی در گفتگوها افزود: پذیرش 
حق غنی سازی ایران بدون شک بخشی از یک توافق نهایی خواهد 
بود. دوبینز که جزء نویس��ندگان نامه ماه گذش��ته به باراک اوباما 
برای درخواست گفتگوی جدی میان آمریکا و ایران است، نگارش 
این نامه را در این مقطع، بسیار حیاتی و با اهمیت دانست و گفت: 
وضعیت در منطقه خطرناک بوده و ما ت��اش کردیم با این کار از 
میزان این خطر بکاهیم. پیش��رفت در مسیر گفتگوهای دوجانبه 
میان ما و ایران برای کاستن از میزان تنش ها بسیار اهمیت داشته 

و می تواند مانع یک درگیری نظامی شود.
دوبینز که اکنون ریاست مرکز امنیت بین المللی و سیاست دفاعی 
اندیش��کده راند در واشنگتن دی س��ی را بر عهده دارد همچنین 
از دیدگاه خ��ود و برنام��ه گفتگوهای میان جمهوری اس��امی و 
آمریکا برای رس��یدن به یک توافق نهایی را تش��ریح کرد و گفت: 
به نظر من در گام نخست، واشنگتن باید بخشی از تحریم ها علیه 
تهران را تعلیق کند و ایران نیز به این اق��دام آمریکا با توقف غنی 
 سازی سطح باال، مبادله اورانیوم با خلوص زیاد و همچنین تعلیق 
غنی سازی در فردو پاسخ دهد. این دیپلمات آمریکایی افزود: این 
موارد البته گام های نخست به سوی یک توافق جامع خواهد بود 
که در چارچوب آن، همه تحریم ها برداش��ته شده و روابط جامعه 

بین المللی با ایران عادی خواهد شد.

درباره داستانی دنباله دارکه هنوز ادامه دارد

 به شهرک سازی ها مذاکره بین ایران و آمریکا به نفع کدام طرف است؟  
ادامه می دهیم

به گزارش روزنامه صهیونیستی »جروزالم پست«، »آویگدور 
لیبرمن« وزیر خارجه مستعفی اس��رائیل و رهبر مشترک 
ائتاف سیاس��ی »لیکود-بیتنا« روز ش��نبه تأکید کرد که 
اسرائیل شهرک س��ازی ها در کرانه باختری و قدس شرقی 

را متوقف نمی کند.
لیبرمن همچنین در واکنش به صحبت های »باراک اوباما« 
رییس جمهور آمریکا که گفته است اس��رائیلی ها نفع خود 
را نمی دانند، وجود اختاف میان آمریکا و اس��رائیل بر س��ر 
شهرک سازی ها را تأیید کرد، اما گفت همکاری های دوجانبه 
در بس��یاری از موارد دیگر همچنان ادامه دارد. رهبر حزب 
»اس��رائیل بیتنا« در صحبت های خود از مذاکره برای طرح 
دو دولتی حمایت کرد، اما گفت فلسطینی ها باید بدون هیچ 

پیش شرطی وارد این مذاکرات شوند.

برکناری شاهزاده عربستان 
پس از 28 سال

نش��ریه آمریکایی فارین پالیس��ی از ارتباط بی��ن انتفاضه 
عربس��تان و برکناری محمد بن فهد امیر منطقه الشرقیه از 
سمتش خبر داد و نوشت: برکناری امیر منطقه الشرقیه یکی 

از خواسته های معترضان در این منطقه بود.
 بنابر این گزارش، تقریبا از دوسال پیش یعنی 17 فوریه سال 
۲011 میادی، منطقه الشرقیه عربس��تان شاهد جنبش 
اعتراضی الهام گرفته از بهار عربی اس��ت و تظاهرکنندگان 
در این منطقه خواهان دموکراس��ی، کرامت و حقوق بش��ر 
برای مردم هس��تند. عبداهلل بن عبدالعزیز اخی��را با صدور 
فرمانی، امیر منطقه الش��رقیه را بعد از ۲8 سال تصدی این 

سمت برکنار کرد.

حسنی مبارک طی چند  روز آتی 
آزاد می شود

یصل العتیبی رییس هیأت دفاع از حسنی مبارک دیکتاتور 
س��ابق مصر پیش بینی کرد که وی طی روزه��ای آتی آزاد 
خواهد شد. وی گفت که مدارک جدیدی را به طلعت عبداهلل 
ارایه کرده اس��ت که بی گناهی حس��نی مبارک از کش��تار 
انقابیون مصری را ثابت می کند. محاکمه مجدد مبارک و 
آزادی احتمالی وی، در حالی صورت می گیرد که بسیاری از 

مردم مصر خواهان قصاص وی هستند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

انتخابات، 4 قطبی خواهد بود
محمد کوثری /نماینده مجلس   

االن بیش از چهار ماه به انتخابات ریاست جمهوری مانده است و این 
چهار ماه، مدت زمان قابل توجهی است.

 گروه های سیاس��ی دارند مباحث داخلی خود را انج��ام می دهند. 
آنهایی که می خواهند کاندی��دا معرفی کنند بررس��ی های خود را 
انجام می دهند و آنهایی که می خواهن��د از کاندیداهای گروه های 
دیگر حمایت کنند، جلسات مشترک می گذارند و لذا مجموعه های 
 سیاس��ی یک روال خوبی را در پیش گرفته اند. ای��ن طور که به نظر 
می رسد انتخابات، چهارقطبی 
خواهد شد و البته برخی هم 
معتقد به سه قطبی هستند. 
اصولگرای��ان در رأس ای��ن 
مس��أله هس��تند که همراه با 
اصاح طلبان و جریان دولت 
و کسانی که به صورت مستقل 
بخواهند بیایند، چهار قطب  را 

تشکیل می دهند.
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پیام تسلیت  رهبری  در پی درگذشت استاد قرآنی

حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقاب با صدور پیامی، رحلت استاد پیشکسوت قرآن، 
آقای حاج محمدعلی اوحدی را تسلیت گفتند. پیکر محمدعلی اوحدی پایه گذار قرائت قرآن 
به سبک استادان مصری در کشور، در حرم مطهر علی ابن موسی الرضا )ع( به خاک سپرده شد.

 گزینه های دولت 
در انتخابات

 برای چه 
باید ائتالف کنیم؟

زیباکام کارشناس مسائل سیاسی  با بیان این که در انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم، احمدی نژاد در یک سو و مابقی اصولگرایان در سوی دیگر خواهند بود، 
گفت: اگر احمدی نژاد بتواند همانند دکتر مصطفی معین در انتخابات سال 84 
 برای مهندس رحیم مش��ایی تأیید بگیرد، نامزد او حتما مشایی خواهد بود و

گر نه، از آیت اهلل هاشمی شاهرودی به عنوان نامزد انتخاباتی حمایت خواهد کرد 
و در غیر این صورت نیز ممکن است صالحی )وزیر امور خارجه( یا کسی که مورد 

مخالفت شدید اصولگرایان نباشد را به عرصه انتخابات وارد کند.
وی همچنین ابراز عقیده کرد: مشایی گزینه اول و آیت اهلل هاشمی شاهرودی 
گزینه دوم احمدی نژاد خواهند بود. زیباکام توضیح داد: از س��ال 84 روابط 
آقای احمدی نژاد و هاشمی شاهرودی خوب بوده است و در اختافات، آقای 

احمدی نژاد، آیت اهلل شاهرودی را به عنوان حکم معرفی کرده است.

محس��ن رضایی دبیرمجمع تش��خیص مصلحت نظام در حاش��یه مراسم 
سالگرد گرامیداشت سردار احمد س��یاف زاده در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به س��ؤالی مبنی بر این که یکی از نمایندگان اعام ک��رده که وی به ائتاف 
1+۲ می پیوندد، گفت: این که همه باید با هم باش��یم حرف درستی است، 
 اما برای چه با هم باش��یم؟وی افزود: ائت��اف باید برای کارآمدی باش��د و 

این که مشکات جامعه را برطرف کنیم.
رضایی ادامه داد: ورود ب��ه انتخابات دو صورت دارد؛ یا ب��رای خودمان وارد 
انتخابات می شویم یا برای برطرف کردن مشکات و کمک به جامعه که در 
این صورت این افراد باید بین کارشناس��ان نظراتشان را بگویند تا با قضاوت 
آنها ترکیبی درست شود که مبتنی بر منطق باشد، در غیر این صورت همان 
طور که این ائتاف ها به سرعت شکل می گیرد، به سرعت هم از بین می رود.

محمدرضا باهنر درباره دفاع خود در اوایل دولت از احمدی 
نژاد گفت : در این رابطه یک خبرنگار از من سؤال کرد تو چرا 
س��ال 84 از احمدی نژاد دفاع می کردی ولی س��ال 89 از او 
دفاع نمی کنی؟ من گفتم احمدی نژاد تغییر نکرده، بلکه من 

اطاعاتم در رابطه با او افزایش پیدا کرده است.
 حتی اگر به احمدی نژاد حسن ظن داش��ته باشیم دو ایراد 
بزرگ به وی وارد اس��ت؛ یکی این که به هی��چ وجه به خرد 
جمعی اعتقاد ندارد و وقتی به نتیجه ای می رسد باید انجام 
شود، حال وزرا جرأت دارند به آن رأی ندهند! دوران این نوع 
حکومت کردن گذشته و این نوع حکومت برای قرون وسطی 
است که یک نفر فرمان می داد و همه تأیید می کردند. باهنر 
درباره عزل و نصب های دولت نیز گفت: آن قدر که در طول 
این دولت عزل وزیر داشتیم در سی سال گذشته نداشتیم، 
اما این امربه معنای این نیست که رییس جمهورهای قبلی 
 مقتدر نبودند و قرار نیس��ت هر کس��ی ک��ه کوچک ترین 
مخالفتی داشت حذف ش��ود. دومین ایراد احمدی نژاد هم 
این اس��ت که درحرکت هاو رفتار ها از یک سیاس��ت کان 
پیروی نمی کند؛ برای مث��ال دولت اعام می کند که درصد 
بیکاری در کشور باالست و این در حالی است که بیکاری با 
تورم و نقدینگی در ارتباط است و ما نمی توانیم یک مسأله را 

به تنهایی حل کنیم. 

 علی اکب��ر والیتی مش��اور رهبر معظ��م انق��اب در امور
بین الملل در باه ائتاف 1+۲ گفت: پیوستن به این مجموعه 
به این معنی نیست که تعداد زیادی از افراد که داعیه حضور 

در انتخابات را دارند می توانند در این ائتاف حضور پیدا کنند.
 ما در این مجموعه معتقدیم که ق��وه مجریه نیاز به یک نفر 
در رأس دارد، اما این موضوع را نیز باید در نظر گرفت که  در 
این قوه تعداد بسیاری از مش��اغل حساس وجود دارد که به 
داشتن مسئولین و متصدیان کارآمد، مؤمن به نظام و امتحان 
داده نیاز دارد، از این رو این موض��وع باید مورد عنایت ویژه 
قرار بگیرد که تنها وجود فردی قوی در رأس این قوه کفایت 
نمی کند و وجود بدنه ای قوی نیز ب��رای تیم دولت ضروری 
است. وی در ادامه افزود: دولت قدرتمند، مجموعه ای از افراد 
توانمند است که توسط یک مدیر مقتدر اداره می شود، از این 
رو بنای ما س��ه نفر در این ائتاف این است که در انتخابات 
آینده به صورت یک تیم همراه، هماهنگ و همدل خودمان را 
عرضه کنیم و در حقیقت مردم را برای رأی دادن به یک تیم، 
وارد صحنه انتخابات کنیم. وی همچنین گفت: وقتی سه نفر 
با هم ائتافی را ایجاد می کنند و از دیگران هم برای پیوستن 
به آن دعوت به عمل می آورند، به این معناس��ت که این سه 
نفر آماده اند که به نفع مصالح این ائتاف حرکت کنند و حتی 

شغلی در دولت آینده نداشته باشند.

دبیرکل جبهه اصاح طلبان با اع��ام این که کاندیدای این 
جبهه، پنج شنبه این هفته در همایشی معرفی خواهد شد، 
 خبر داد که این جبهه ب��ا هیچ ی��ک از کاندیداهای مطرح 
اصاح طلب تاکنون دیدار نداشته است. کواکبیان همچنین 
درمورد طرح مناسک اظهارداش��ت: از روز اول اعام کردیم 
اگر خاتمی کاندیدا ش��ود و بیاید حزب مردم ساالری کنار 
می کشد و طرح مناسک را اجرایی نمی کند، اما اگر خاتمی 
قصد ورود به انتخابات را نداشته باشد، باید تحت یک مدالیته 
انتخاباتی مانند طرح مناس��ک به اجماع و کاندیدای واحد 
برس��یم که حزب مردم ساالری طرح مناس��ک را پیشنهاد 
داد. وی با اشاره به پیشنهاد جبهه اصاح طلبان به خاتمی 
برای پرچمدار بودن طرح مناسک، گفت: ما نمی خواستیم 
خودمان طرح مناسک را اجرا کنیم و از ابتدا پیشنهاد دادیم 
مجمع روحانیون و خاتمی بیایند پرچمدار آن باش��ند و با 
محوریت آنها این کار صورت بگیرد، اما ظاهرا نمی ش��ود و 
دوستان همکاری نکردند.وی همچنین در مصاحبه خود با 
اشاره به کاندیداهای احتمالی جریان اصاحات گفت: اسامی 
مختلفی به عنوان کاندیدای اص��اح طلبان تاکنون مطرح 
شده که حسین کمالی، مهرعلیزاده، محمدعلی نجفی، محمد 
شریعتمداری و اسحاق جهانگیری از جمله آنان هستند، اما ما 

تاکنون با هیچ یک از کاندیداها جلسه ای نداشته ایم.

حسین سبحانی نیا درباره اباغ قانون منع ادغام وزارتخانه از 
سوی رییس مجلس و وضعیت سرپرستی وزارت ارتباطات 
 و فن��اوری اطاع��ات، گف��ت: از روزی که نامه اباغ ش��د، 
رییس جمهور یک هفته مهلت برای تغییر سرپرس��تی این 
وزارتخانه فرصت دارد و بع��د از آن، هر گونه دخل و تصرف 
نیکزاد در امور وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات غیرقانونی 

و قابل پیگیری در دستگاه  های نظارتی و قضائی است. 
نماینده مردم نیشابور و فیروزه افزود: اکنون با توجه به پایان 
مهلت یک هفته ای برای تغییر سرپرست وزارت ارتباطات، 
دیگر سرپرس��تی نیکزاد بر این وزارتخانه غیرقانونی است. 
نایب رییس فراکسیون اصولگرایان رهروان والیت مجلس 
ادامه داد: رونوشت این نامه به دستگاه های نظارتی و قضائی 
مانند دیوان محاس��بات و دیوان عدالت اداری هم فرستاده 
ش��ده اس��ت و پس از این، اگر هر اقدامی نیکزاد در وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات انجام دهد غیر قانونی بوده و بر 
اساس زمانبندی، این دخل و تصرف ها پیگیری می شود. وی 
تصریح کرد:  وظیفه عمل به این اباغ با رییس جمهور است 
و بر این اساس در جلسات این هفته مجلس مطرح می شود 
که اگر قانونی تصویب ش��ود و دولت اجرا نکند، شخصی که 
دستور داده و شخصی که دستور را اجرا کرده هردو مقصرند 
و طبق قانون مجازات هایی برای آنها درنظر گرفته می شود. 

انتخابات انتخاباتدولت مجلس

احمدی نژاد عوض نشده 
شناخت ما بیشتر شده است

 به صورت تیمی 
در انتخابات  شرکت می کنیم 

پنج شنبه؛ معرفی کاندیدای 
جبهه   اصالح طلبان

نامه مجلس به قوه قضائیه 
درباره نیکزاد
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یادداشت

گشتی در اخبار

موظفیم تمام موقوفات اصفهان را 
احیا کنیم

مدیر کل اوقاف استان اصفهان  
حجت االسالم حسین اژدری

احیای موقوفات امروز مهم ترین وظیفه ادارات اوقاف در کش��ور است. در 
زمان حمله افغان ها به اصفهان، تمام دفات��ر موقوفات از بین رفت و چون 
معتقد به وقف هم نبودند، آنچ��ه که موجود بود به زاین��ده رود ریختند. 
همچنین یک خشکس��الی سه س��اله در اصفهان سبب ش��د تا بار دیگر 
موقوفاتمان از بین برود. در زمان پهلوی نیز بس��یاری از موقوفاتمان را در 

بحث اصالحات ارضی از دست 
دادیم، اما با پی��روزی انقالب، 
فتوای امام خمینی )ره( سبب 
کمک به احیای موقوفات شد. 
گفته می ش��ود که وقف، نفت 
دوم اس��ت، اما ما معتقدیم که 
نفت اول اس��ت و بسیار بیشتر 
از نف��ت می توان��د در مس��ائل 

اقتصادی به کمک دولت بیاید.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 966 |  دوشنبه  2 بهمن  1391 | 9 ربیع االول 1434

چهره روز
یک سوداگر مرگ در اصفهان به دار مجازات آویخته شد

محکوم علیه فردی به نام محسن. ک فرزند حسن بود که به جرم نگهداری مقدار 530 گرم 
کراک به موجب رأی شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی اصفهان به اعدام محکوم شد و در 

محوطه زندان مرکزی اصفهان به دار مجازات آویخته شد.
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مشکلی در ارتباط با 
پذیرش بیمار نداریم

استاندار اصفهان در آیین افتتاحیه پروژه های عمرانی شهرستان لنجان  گفت: 
برای اولین بار در کشور برند سازی شهری جهت شهرهای استان در دستور کار 

حوزه عمرانی استانداری قرار گرفته است.
علیرضا ذاکر اصفهانی در آیین افتتاح طرح های عمرانی ش��هر ورنامخواست 
با اشاره به ظرفیت های اقلیمی مناس��ب در سراسر استان، اظهار داشت:  این 
ظرفیت ها قابل مشاهده و شناسایی است و باید با  استفاده از این ظرفیت ها 
برای مردم فرصت سازی شود. ذاکر اصفهانی با بیان ظرفیت های گردشگری 
این منطقه گفت: مس��ئولین  باید از این ظرفیت ها برای توس��عه شهرستان 
استفاده  کنند. وی با اشاره به نزدیک بودن انتخابات ریاست جمهوری، افزود: 
مدیران استان بیش از گذشته در تمام نقاط استان در قالب کارگاه های عمرانی 

فعالند و تا آخرین ساعات کاری دست از تالش بر نخواهند داشت.

رییس بیمارستان سوانح و سوختگی امام موس��ی کاظم )ع( اصفهان به 
فارس گفت: 96 تخت فعال در بیمارستان س��وانح و سوختگی اصفهان 
وجود دارد و هر س��اله حدود دو ه��زار و 300 بیمار در این بیمارس��تان 
پذیرش می ش��وند. فریدون عابدینی با اش��اره به این که انتقال بیماران 
سوختگی از اس��تان های دیگر به این بیمارس��تان از گذشته انجام شده، 
اظهار کرد: در هیچ زمانی مش��کل خاصی در ارتباط ب��ا پذیرش بیماران 
سوختگی از استان های دیگر در این بیمارستان وجود نداشته است. وی با 
تأکید بر این که این اعتماد به بیمارستان سوانح و سوختگی اصفهان وجود 
دارد که بیماران سوختگی از اس��تان های دیگر کشور به این بیمارستان 
منتقل می شوند، افزود: این بیمارستان امسال و همچنین در سال گذشته 

بیماران متعددی را از حدود 10 استان کشور پذیرش کرده است.

کافی نت ها مس�ائل امنیتی را رعایت 
کنند

دغدغه خاط��ر، اضطراب و ایجاد ی��ک ناامنی در 
بخش مالی زندگی، می تواند یک پریش��انی را در 

روند زندگی روزمره شما ایجاد کند، تا حدی که 
توان کار مفید را به دلیل ترس از هک ش��دن و یا 
بهتر بگوییم جعل اینترنتی حساب بانکی از شما 
می گیرد. متأسفانه یکی از جرایم رایانه ای که روبه 

افزایش است، برداش��ت غیرمجاز از حساب های 
بانک��ی و کالهب��رداری رایانه ای اس��ت. عموما 
مجرمان با استفاده از شیوه هایی مانند فیشینگ 
)اس��تفاده از درگاه اینترنت��ی مش��ابه بانک ها(، 

 ،key logger نصب برنامه های جاسوسی مثل 
سوء استفاده از اطالعات حس��اب بانکی افراد به 
دلیل روابط نزدی��ک، راه اندازی س��ایت هایی با 
موضوع شرط بندی، قرعه کشی و نظرسنجی، به 

اطالعات دیگران دست می یابند.
س��رهنگ س��ید محس��ن میربهرس��ی، معاون 
اجتماعی پلیس فضای تولی��د و تبادل اطالعات 
نیروی انتظامی با تأیید این مطلب، بر این عقیده 
است که این ش��یوه ها تهدیداتی را مانند به خطر 
افتادن وجوه مشتریان در پی دارد: »این شیوه ها 
تهدیداتی را نیز در پی دارد؛ مانند به خطر افتادن 
وجوه مش��تریان، بی اعتمادی به سیستم بانکی و 
انجام فعالیت های اینترنتی که در همین راس��تا 
پلیس فت��ا برای پیش��گیری از این ن��وع جرم ها 
اقداماتی را انجام داده اس��ت. ملزم کردن بانک ها 
به پیش بینی نکات امنیتی )ارسال پیام کوتاه به 
مش��تری پس از هر تراکنش بانکی، قفل ش��دن 
صفحه کلید سیس��تم و فال ش��دن صفحه کلید 
مجازی در بانکداری الکترونیک��ی و... ( از جمله 
راه های پیشگیری اس��ت که الزام کافی نت ها به 
رعایت مسائل امنیتی همچون استفاده از دوربین 
مداربس��ته، ایجاد محدودیت بر روی سیستم ها 
برای جلوگیری از نصب برنامه های جاسوس��ی و 
سرقت اطالعات و احراز هویت مراجعه کنندگان 

می تواند در مبارزه با این امر مؤثر باشد.«
افزون برای��ن موارد، یک��ی دیگ��راز فاجعه های 
اینترنتی که جاعالن درفضای مجازی با استفاده از 
آن آرامش را ازشهروندان ربوده اند، ورود به حریم 

شخصی خانواده هاست.
شاید به همین دالیل است که رییس پلیس فتای 
اصفهان چندی پیش با اع��الم این که »برخی از 
کالهبرداری های اینترنتی از طریق ارسال ایمیل 
رخ می دهد و کاربران بای��د مراقب کالهبرداری 
از طریق فیش��ینگ باش��ند«، به همش��هریانش 

هشدار داد.
س��رهنگ ستارخس��روی که گویا خیلی نگران 
آس��یب ه��ای احتمال��ی مجرم��ان اینترنتی به 
اصفهانی ها بود، حرف هایش را این گونه تکمیل 

کرد:
» اگر پس��ت الکترونیکی دریاف��ت کردید که از 
شما، شماره  حس��اب، رمز عبور، پین یا رمز دوم 
خواست، از طریق سازمانی که به ظاهر فرستنده 
آن ایمیل است، فرس��تنده را احراز هویت کنید. 
موقع انتخاب سرویس دهنده  پست الکترونیکی 
س��رویس دهنده ای را انتخاب کنید که به ش��ما 

کمک می کن��د از دریاف��ت پس��ت الکترونیکی 
ناخواسته )اسپم( جلوگیری کند.

 هرگز به پست الکترونیکی های ناخواسته )اسپم( 
پاسخ ندهید و پست الکترونیکی هایی که حاوی 
ویروس هس��تند را باز فرس��ت )فوروارد( نکنید. 
اطالعات محرمانه را در زمانی که از سرویس های 
رایگان پس��ت الکترونیکی مبتنی بر وب استفاده 

می کنید، ارسال یا ذخیره نکنید«.

فض�ای ناام�ن باع�ث کاه�ش خرید 
اینترنتی شده است

خریدهای اینترنتی و هش��دارهایی ک��ه درباره 
این گون��ه خریدها از پلیس فتا داده می ش��ود، به 
حد چش��مگیری اعتماد ش��هروندان را از فضای 
اینترنت��ی بانک ها کاه��ش داده و باعث ش��ده تا 
این گون��ه خریده��ا از طری��ق اینترن��ت به طور 

محسوسی کاهش پیدا کند.
 بارها ش��نیده ش��ده که هنگام خری��د اینترنتی 
توسط یک ش��رکت، پول از حس��اب ها برداشته 
شده و هیچ گونه خدمات و یا کاالیی به دارندگان 
حساب پرداخت نشده اس��ت، این در حالی است 
که هر روز م��وج باالیی از اس��تفاده از خریدهای 
اینترنتی از طریق رسانه ها به مردم داده می شود. 
متأس��فانه با وجود جاع��الن اینترنت��ی، فضای 
تبادالت بانک��ی در اینترنت نه تنه��ا امنیت خود 
را از دست داده، بلکه باعث شده تا مردم دوباره به 

طریق سنتی اقدام به خرید کنند.
متأس��فانه با هش��دارهای مک��رر پلی��س فتا در 
خصوص استفاده مناس��ب از کارت های بانکی و 
قرار ندادن اطالعات حساب خود به دیگران، هنوز 
فرهنگ سازی در این رابطه به طور جدی صورت 
نگرفته و رس��انه های ملی به طور مؤثر وارد این 

کار نشده اند.
پلیس فتا با اعالم این مطلب که »کارت های بانکی 
و اطالعات حساب خود را به هیچ عنوان در اختیار 
دیگران قرار ندهید و به طور متوالی رمز خود را به 
صورت غیرقابل دسترسی تغییر دهید«، دائما در 
حال هشدار به شهروندان است. ولی نکته اصلی 
اینجاست که چرا فضای امن الکترونیکی در کشور 
وجود ندارد که هر ش��خص بخواهد دائما دغدغه 
تغییر رمز حساب های بانکی و یا حفاظت روزانه 

آن را به عهده داشته باشد؟
ش��اید با همه این اتفاقات، بتوان گفت انگار مثل 
همان قدیم ها جای پول ها زی��ر بالش، امن تر از 

بانک هاست. 

سریال کالهبرداری های اینترنتی به تیتراژ پایانی نمی رسد

امنیت بانک ها بازیچه هکرها شده است

جای پول ها زیر بالش، امن تر از بانک هاست

داوود »بازهم کالهبرداری به شیوهATM«، »دستگیری عامل برداشت غیرقانونی وجه در شهر« »خرید میلیونی کارت شارژ با پول 
صاحب کار«، »برداش�ت کننده غیرمجاز ازحس�اب بانکی روانه زندان شد«، »همدس�تی دو جوان در سرقت های اینترنتی«  شیخ جبلی

»سوءاستفاده از اعتماد افراد و س�رقت از حس�اب آنها« و...، از جمله اخباری بوده که در مدت اخیر به وفور شنیده اید. یکی از 
اخباری که امروز نقل محافل خبری شده و توانسته اذهان را به سمت خود جلب کند، س�رقت های اینترنتی است که آسایش را از مشتریان بانک ها  

گرفته و نوعی بی اعتمادی را در آنها پدید آورده است. 
این روزها به ندرت می شود که صبح پس از روانه شدن به سمت محل کار فکر جعل کارت و یا حساب اینترنتی شما در بانک به فکرتان خطور نکرده 
باش�د که خود یک دغدغه ذهنی را در روز کاری برای شما فراهم می کند. سرقت های اینترنتی و جعل حس�اب های بانکی چندی است که از طریق 
کالهبرداران اینترنتی یا به زبان مرسوم تر، هکرها رواج پیدا کرده و باعث شده تا پلیس فتا در مورد رعایت و یا دقت در حفظ اطالعات بانکی خود از 

تریبون رسانه های مختلف دائما هشدار بدهد. 
می توان باور داشت که این گونه سرقت ها به یک اپیدمی تلخ تبدیل شده، به طوری که  به طور حتم خاطره ای از هک شدن حساب یکی از آشنایان در 

این روزها از زبان یکی از افراد خانواده بیان می شود. 

برند سازی شهری برای 
اولین بار در کشور

نماینده مردم شاهین شهر و برخوار:

خبرهای خوشی از شهرستان شدن میمه در راه است
معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور:

رانندگان مبارکه مدرک دیپلم می گیرند

 نشت گاز سمی co در شهرضا 
جان 2 جوان را گرفت 

دو نفر بر اثر مسمومیت گاز سمی co در شهرضا جان خود را از دست 
دادند. روز شنبه در تماسی با اتاق فرمان فوریت های پزشکی )115( 
شهرضا اعالم ش��د که دو نفر در مغازه ای واقع در شهرستان شهرضا 
دچار کاهش هوشیاری شده اند.پس از اعالم این گزارش، یک واحد 
امداد اورژانس پیش بیمارس��تانی در صحن��ه  حادثه حاضر و پس از 
کنترل وضعیت مصدومین، مشخص شد که دوجوان30 و34 ساله 
به دلیل استنشاق گاز مونوکس��ید کربن دچار ایست قلبی تنفسی 
شده و فوت کرده اند. گفتنی است علت این حادثه، استفاده از اجاق 
گاز خوراک پزی در داخل مغازه به عنوان وسایل گرمایشی بوده که 
زمان طوالنی در معرض گاز قرار گرفتن باعث کاهش هوش��یاری و 

فوت مصدومین شده است.

دستگیری دعانویسی که سواد 
خواندن دعا را نداشت

با تالش مأموران پلیس مرکز استان اصفهان، فرد بی سوادی که از طریق 
رمالی و دعانویسی اقدام به کالهبرداری از شهروندان می کرد، دستگیر 
شد. سرهنگ حس��ن یاردوس��تی، فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان 
 در این باره اظهار داش��ت: در پی کس��ب خبری مبن��ی براین که فردی 
6۷ ساله به بهانه رمالی و دعانویس��ی و ادعای برآورده کردن حاجات از 
مردم کالهبرداری می کند، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران این 
فرماندهی قرار گرفت. این مقام مسئول افزود: مأموران با انجام تحقیقات 
گسترده و کسب اطمینان از درستی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی 
به محل مورد نظر وارد ش��ده و فرد مذکور را در یک عملیات غافلگیرانه 

دستگیر کردند. 

 سموم تقلبی، بیماری سرطان را 
به کشور تزریق می کند

عض��و کمیس��یون کش��اورزی، آب و منابع طبیع��ی مجلس گفت: 
میوه ها و سبزیجاتی که باید سالمتی انسان را تضمین کنند، در سایه 
کود های تقلبی وارداتی س��ردمدار تزریق بیماری سرطان شده اند. 
رحمت اهلل نوروزی با انتقاد از عملکرد ضعیف مس��ئوالن در واردات 
سموم تقلبی، اظهار داشت: استفاده از کود و سموم شیمیایی تقلبی 
و از رده خارج در کش��اورزی موجب افزایش سرطان معده در کشور 
شده است. وی با تأکید بر این که استفاده از هر نوع کود و سمی برای 
جلوگیری از آفات محصوالت کشاورزی باید با رعایت اصول بهداشتی 
باشد، افزود: س��المت انسان ها ش��وخی بردار نبوده و نیازمند توجه 

بیشتر و جدی تر مسئوالن است. 

مسجد تاریخی پاچنار راوند کاشان 
بازسازی شد

سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کاشان از 
مرمت و بازسازی مسجد تاریخی پاچنار راوند در این شهرستان خبر 
داد. حسین یزدانمهر با اذعان بر این که برای مرمت این اثر تاریخی 
افزون بر250 میلیون از محل اعتبارهای استانی هزینه شده، گفت: 
برداشتن الیه های مختلف آوار و سبک سازی بام، درآوردن بندهای 
 فرس��وده روی طاق ها و لنگه ه��ا، اجرای دوغاب ری��زی به صورت

 کف مال با مالت گچ برای اس��تحکام بخش��ی س��قف ه��ا، اجرای 
شیب بندی سطح بام و هدایت آب های س��طحی از جمله اقدام ها 
برای مرمت و بازسازی این مس��جد تاریخی بوده است. به گفته وی، 
 اجرای آجر فرش بام با آجر س��نتی پس از ایزوالس��یون، بندکشی 
آجر فرش ها و بدنه سازی و بازس��ازی کف فرش های داخلی نیز از 

دیگر اقدامات انجام شده برای استحکام بخشی این بنا بوده است. 

شناسایی یک شرکت سرمایه گذاری 
متقلب در اصفهان

یک ش��رکت جعلی که اقدام به کالهبرداری از م��ردم می کرد، در 
اصفهان شناسایی شد. فردی که در اصفهان اقدام به تأسیس شرکتی 
به نام آوای عرفان کرده و به بهانه جذب سرمایه از مردم 30 میلیارد 
ریال کالهبرداری کرده بود، شناس��ایی و دس��تگیر ش��د. به دنبال 
ش��کایات متعدد مبنی بر کالهبرداری چند میلیاردی  توس��ط یک 
شرکت، پرونده ای تشکیل و کارآگاهان رسیدگی به جرائم اقتصادی 
وارد عمل شدند. سرهنگ حسین حس��ین زاده در این رابطه گفت: 
با انجام اس��تعالمات مختلف مش��خص شد این ش��رکت هیچ گونه 
مجوز سرمایه گذاری ندارد و به صورت غیر قانونی فعالیت می کند، 
همچنین کارآگاهان پی بردند  این شرکت به بهانه سرمایه گذاری و 
از طریق چاپ آگهی در روزنامه، م��ردم را فریب داده و با دادن وعده 
پرداخت سود ماهیانه و سالیانه140 نفر را جذب و مبالغی پول از آنها 

دریافت کرده است.

 

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به اقدامات مؤثر در راس��تای شهرستان شدن میمه 
 گفت: خبرهای خوش��ی از شهرس��تان ش��دن میمه در راه

 است.حس��ین علی حاجی دلیگانی در نشس��ت خبری خود 
که با حضور اصحاب رس��انه برگزار ش��د، اظهار کرد: موضوع 
شهرستان شدن میمه در دست بررسی است و اقدامات مؤثر 
و بس��زایی در این زمینه صورت پذیرفته ک��ه به زودی اخبار 

خوشی را به مردم این شهرستان می دهیم. 
 وی ادامه داد: اگ��ر خبرنگاران در جلس��ات ش��ورای اداری 
دو شهرستان دعوت نمی شوند، به دور از اخالق رسانه است و 
با پیگیری این موضوع، از فرمانداران دو شهرستان می خواهیم 
جلسات را با حضور نخبگان بازنشسته و با تجربه برگزار کنند و 

از اهالی رسانه نیز در جلسات دعوت به عمل آورند.
 نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسالمی 
افزود: برای بهتر شدن خدمات ادارات دو شهرستان در حال 
برداشتن چند گام مهم و مؤثر هستیم که گام نخست، تذکر 
دادن است؛ یعنی از هر مدیری گالیه ای از سوی مردم برسد، 
به طور حتم به وی تذکر می دهیم و سپس از سوی مدیر کل و 
افرادی که مسئولیت باالتر از وی را بر عهده دارند و یا شورای 

اداری شهرستان، با مدیر متخلف برخورد می شود. 
وی بیان کرد: چنانچه هر فردی هرگونه گالیه ای از هر مدیری 

در هر دستگاهی داشته باشد، می تواند آن را به صورت پیامک 
و یا به صورت مکتوب با اشاره به تخلف برای ما ارسال کند که 

پس از بررسی به طور حتم با وی برخورد می کنیم. 
وی ادامه داد: علت دیر به بار نشس��تن مسکن مهر در سطح 
شهرستان های شاهین شهر و برخوار، دیر انجام دادن مصوبات 

و امورات اداری آن است. 
 حاج��ی دلیگانی ب��ا بیان ای��ن ک��ه دس��تگاه های دولتی و 
غیر دولتی در سطح دو شهرستان ش��اهین شهر و بر خوار را 
 در رصد رس��انه ای قرار دهید، گفت: نبود نیروی کافی بومی، 
به کارگیری دوباره بازنشس��تگان در بعضی از قس��مت های 
اداری س��طح دو شهرستان همانند ش��هرداری شاهین شهر 
که به علت پاسخگو نبودن مس��ئوالن و کارکنان آن و فامیل 
س��االری و نهادهایی ش��بیه این را ب��ه عنوان ی��ک معضل 
می پذیرم.  وی ادامه داد: البت��ه همین نهاد زیر مجموعه یک 
مجلس شهری به نام شورای اسالمی شهر که منتخب مردم 
بوده قرار دارد و باید از طریق این مجلس ش��هری به صورت 
قانونی اقدام به بررس��ی کرد و تذکرات الزم را در مش��کالت 

اداری آن داد.
این نماین��ده مجلس در پایان با اش��اره به این ک��ه اقدامات 
مؤثر و مفید دیگر در حوزه های گوناگون به خصوص گرانی، 
بهداشت و درمان و اشتغال صورت پذیرفته است، اظهار کرد: 
باید منتظر باشیم تا این گونه فعالیت های صورت گرفته ثمره 

خود را نشان دهد. 
گفتنی است، شهرستان شدن میمه عمری به بلندای تأسیس 
شهرس��تان برخوار و میمه و سپس شهرس��تان شاهین شهر 
و میمه دارد. مردم بخش میمه خواهان تش��کیل س��تادی از 
فعاالن مسائل اجتماعی ش��هرها و روستاهای مختلف بخش 
میمه ، با مدیریت نماینده شهرشان در مجلس شورای اسالمی 
هستند تا مجدانه پیگیر این موضوع شوند و زمان را تا رسیدن 
به آس��تانه انتخابات حساس ریاس��ت جمهوری و شوراهای 

اسالمی شهر و روستا از دست ندهند.

 

معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور با اش��اره به تفاهمنامه امضاش��ده با وزارت آموزش و 
پرورش، گفت: رانندگان شهرستان مبارکه که دوره آموزشی 

را بگذرانند، مدرک دیپلم می گیرند.  
شهرام آدم نژاد در جلسه بررس��ی مشکالت حمل و نقل کاال 
و در جمع رانندگان مبارکه، افزود: ای��ن اقدام برای اولین بار 
و به صورت پایلوت از اواخر بهمن جاری در این شهرس��تان 
اجرا می ش��ود. وی اظهارکرد: آموزش هایی که در این دوره 
به رانندگان ارایه خواهد ش��د، جزء واحدهای درسی دیپلم 

محسوب می شود. 
وی با اشاره به این که رانندگان ناوگان حمل و نقل مبارکه با 
هر مقطع تحصیلی می توانند در این دوره آموزش��ی شرکت 
کنند، تأکید کرد: رانندگان باید 96 واحد آموزشی را بگذرانند. 
معاون حمل و نقل س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
کشور،گفت: دروس ارایه ش��ده در این دوره، دوساله و شامل 

دروس عمومی و مباحث عملی مربوط به رانندگی است. 
 وی با بیان این که در کشوری زندگی می کنیم که حمل و نقل

جاده ای در آن از اهمی��ت خاصی برخوردار اس��ت، تصریح 
 کرد: این شهرستان وضعیت خوبی در تولید بار دارد و باید در 

حمل و نقل هم وضعیت بسیار خوبی داشته باشد.
 معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

کشور با بیان این که بیشتر حمل ونقل و جابه جایی در کشور 
به صورت جاده ای انجام می ش��ود، گف��ت: در بخش هوایی 
س��هم کمی در اختیار داریم و در بخش ریلی هم گستردگی 

زیادی نداریم. 
 وی تأکی��د ک��رد: در برنام��ه چش��م ان��داز 20 س��اله و در 
ایده آل ترین شرایط، قرار است 25 درصد حمل و نقل کاالیی 
کشور ریلی ش��ود.  آدم نژاد افزود: اکوسیس��تم کشور هم به 
لحاظ آبی به گونه ای نیست که بتوانیم از ظرفیت حمل و نقل 

دریایی استفاده زیادی کنیم. 
وی افزود: حمل و نقل تنها س��اختاری در کش��ور اس��ت که 
توانسته عمیق ترین و درس��ت ترین نظام صنفی را در ایران 
 ایجاد کن��د. وی با بی��ان این که تنها بخش��ی که بر اس��اس 
اصل 44 قانون اساس��ی صد در صد تحقق پیدا کرده، بخش 
حمل و نقل جاده ای است، گفت: حدود 495 انجمن صنفی 
در سراسر کشور فعال است که هیچ تشکیالت و نظام صنفی 

به گستردگی و تمرکز آن وجود ندارد.
 آدم نژاد با اشاره به این که اگر بار به اندازه کافی و به تناسب 
ماشین باشد نیاز به سیس��تم نوبت دهی ندارد، تصریح کرد: 
سیستم اعالن بار زمانی بد اس��ت که انحصاراتی در آن باشد. 
وی با بیان این که در 1۷ استان کشور این سیستم راه اندازی 
شده است، تأکید کرد: اگر این سیس��تم بدون انحصار باشد 
می تواند به سیس��تم توزیع عادالنه و مناسب بار کمک کند. 
وی گفت: بررس��ی خواهیم کرد، درصورت نیاز برای مبارکه 
چهار تا پنج سیستم اعالن بار درنظر گرفته شود. آدم نژاد بر 
تشکیل ش��هرک حمل و نقل برای تمام کاالهای شهرستان 
مبارکه تأکید کرد و افزود: ایجاد این شهرک هیچ منافاتی با 
هیچ سیاستی در کشور ندارد، بلکه برای ارتقای رقابت و سطح 

خدمات خوب است. 
وی اظهار ک��رد: احداث ش��هرک حمل و نق��ل مبارکه را به 
صورت ویژه دنبال خواهم کرد و ت��ا حد توان کمک مالی هم 

ارایه خواهد شد.



چهره روزیادداشت

 نیروهای مسلح 
178 میلیارد تومان بدهکارند 

گروه اقتصاد - حسین اثنی عش��ری مدیریت آب و فاضالب شهر 
اصفهان با اش��اره به قدمت ش��بکه فاضالب در اصفه��ان گفت: در 
 حال حاضر حدود50 س��ال از اجرای ش��بکه فاض��الب در اصفهان 
 می گذرد و قس��مت هایی از این ش��بکه فرس��وده ش��ده اس��ت. از 
س��ه هزار و 300 کیلومتر طول ش��بکه فاضالب در اصفهان حداقل 
حدود600 کیلومتر آن نیاز به اصالح و بازسازی دارد که نوسازی این 
مقدار از شبکه فرس��وده فاضالب بیش از700 میلیارد تومان هزینه 
دربردارد و تنها با تخصیص اعتب��ارات ملی می توان عملیات اصالح 
 شبکه فرس��وده فاضالب به صورت گس��ترده در اصفهان را اجرایی 

نمود.
 این درحالیس��ت که در س��فر دوم هیأت دولت به اصفهان مصوب 
گردید از طریق فاینانس،200 هزار یورو به اصالح ش��بکه فرسوده 
فاضالب اصفهان اختصاص یابد که هم اکنون صرفا احتماال 50 هزار 
یورو به اجرای این طرح تخصیص داده ش��ود که مراحل تکمیلی و 

اجرایی آن در حال اقدام است. 
وی با اش��اره به این که تاکنون نیروهای مسلح، 17 میلیارد تومان و 
نیروگاه برق شهید منتظری حدود دو میلیارد تومان بدهی خود را به 
شرکت آب و فاضالب پرداخت ننموده اند، گفت: بنابراین در چنین 
ش��رایطی بدون تخصیص اعتبارات ملی و استانی، اصالح و نوسازی 

شبکه فرسوده فاضالب غیرممکن است. 

خبر ویژه

4
 اصفهان از نظر میزان تناژ تخلیه بار، رتبه اول را دارد

 مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان گف��ت: بیش از60 درص��د حمل ونقل ریلی اس��تان، باری بوده و
40 درصد باقیمانده نیز مسافربری است. حسن ماسوری اظهار کرد: راه آهن استان اصفهان 33درصد 

میزان کل تناژ تخلیه بار راه آهن کشور را برعهده داشته و از این حیث در کشور مقام اول را دارد.
 267 پروژه جهاد کشاورزی 

در راه اصفهان  
 سرپرست سازمان جهادکشاورزی استان

محمد نصراصفهانی

 267 پروژه جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با اعتباری بالغ بر5۹1 
 ه��زار و 15۸ میلیون ریال به مناس��بت دهه فجر، ب��ه بهره برداری 
می رس��د که ش��امل167 پروژه آب وخاک، 43پروژه دام وآبزیان، 
3۸ پروژه منابع طبیعی،10 پروژه امور عش��ایر،10 طرح باغبانی، 6 
طرح صنایع کشاورزی و دو طرح سازمان تعاون روستایی است. این 
طرح ها ب��ا وام بانکی معادل 
1۸0ه��زار و702 میلی��ون 
ریال بهره برداری می شوند.

همچنی��ن مجم��وع ای��ن 
طرح ها با 151 هزار و 153 
میلیون ریال اعتب��ار ملی و 
52 هزار و 474 میلیون ریال 
اعتبار استانی افتتاح خواهند 

شد.
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مدیرکل س�ابق فنی و حرفه ای استان 
اصفهان 

   ملک آموزش��گاه ها از سوی مس��ئوالن مالیاتی 
مشمول مالیات می ش��ود، در حالی که این مالیات 
 ب��رای صاحب��ان آموزش��گاه ه��ا مقرون ب��ه صرفه

نیس��ت، بنابرای��ن خان��ه ه��ای اج��اره ای ب��رای 
آموزش��گاه های آزاد نباید مش��مول مالیات ش��ود. 
   م��وازی کاری توس��ط دس��تگاه های اس��تان با 
آموزشگاه های آزاد گسترش پیدا کرده است که باید 

جلوی آن گرفته شود.

   زمانی که افراد با گذراندن چند ماه می توانند دیپلم 
بگیرند، انگیزه حض��ور به آموزش فن��ی و حرفه ای 

کاهش پیدا می کند.
   در اس��تان بای��د تدابی��ری اندیش��ه ش��ود که  
آموزشگاه های آزاد به واسطه نداشتن مکان های ملکی 

و استیجاری بودن، هزینه زیادی پرداخت نکنند.
   به تازگی س��ازمان امور مالیات��ی از روی آدرس 
آموزشگاه برای منزل مالیات در نظر می گیرد و این در 
حالی است که دیگر مالکی ملک خود را به آموزشگاه 
نمی دهد، چرا که باید جداگانه مالیات ملک بدهد و 

در چنین شرایطی آموزشگاه های استان کم و بخش 
خصوصی سود آور نیس��ت و اگر آموزشگاه های آزاد 
را جدای از عالقه مربیان که آنها را پایدار نگه داشته 

است، کنار بگذاریم، منفعت مالی آن اندک است.
   در این هفت سال ونیم، تالش کردیم که مردم و 
مسئوالن را با آموزش های مهارتی آشنا کنیم، چرا که 

آموزش های مهارتی کمی مغفول مانده بود.
  بحث اتوماسیون اداری در سازمان، یک کمبود بود 
که این کار را دنبال کردیم، هر چند ح ساسیت خاصی 

در این قضیه وجود داشت.

  اخ��الق حرف��ه ای مهم ترین مس��أله ای اس��ت 
ک��ه در ب��ازار ام��روز ب��ا آن بس��یار مواجهی��م و 
 از س��ال ۸5 در فنی و حرفه ای اس��تان آغ��از و بعد 
به صورت کشوری مطرح شد و هم اکنون نیز این امر 

دنبال می شود. 

رییس هیأت مدیره کانون انجمن های 
صنفی آموزش�گاه های آزاد فنی و حرفه ای 

کشور 
  با استفاده از قوانین و حمایت از آموزشگاه داران، 
مشکالت تش��کل های صنفی و آموزشگاه های آزاد 
رفع می شود و به همین منظوردر نخستین فرصت، 
جلسه ای را با مدیران آموزشگاه های استان اصفهان 
برگزار و مس��ائل و مشکالت را بررس��ی می کنیم و 
در این جلسه اقدامات تش��کل های صنفی و مواضع 
آموزشگاه ها و مهارت آموزش را در حمایت از آنها در 

کشور بیان می کنیم.
  از مدت ها پیش با مدیر کل جدید استان اصفهان 
تعامل نزدیکی در هیأت نظارتی مرکزی سازمان که 
چهار نفر در بخش خصوصی عضو دارد، داشته ام و از 
قابلیت های ایشان اطالع دارم و یکی از دالیل حضور 

من در اصفهان، معارفه مدیر کل جدید بود.
  مدی��ر کل جدی��د از حامیان و از واضع��ان قانون 
کشوری در آموزشگاه های آزاد است و به طور حتم در 

فشارهای اقتصادی، از آنها حمایت می کند. 

مدیرکل جدی�د فنی و حرفه ای اس�تان 
اصفهان 

   از مهم ترین اولویت ه��ای کاری در مدیریت فنی 
و حرفه ای استان، نیازسنجی و تنوع مشاغل است. 

   صرف نظر از اقدامات در حوزه ظرفیت سازی بازار، 
آموزش نسل جوان بر کسی پوشیده نیست و خروجی 

آن محصول کار فنی و حرفه ای است.
   ایجاد ظرفیت ها گذر برای ش��غل های برتر است، 
چنان که به همت مسئوالن در سال گذشته در فنی 

و حرفه ای تجارب افراد در سامانه ثبت شده است.
   کارهای جدی��د و منطقی و معناداری در س��ند 
آمایش اس��تان باید تدوین ش��ود و به نفس آموزش 

پرداخته شود. 
   سرمایه گذاری استان باید بر مبنای فنی  و حرفه ای 

و براساس نیازسنجی باشد، چرا که نیازسنجی سبب 
هم افزایی می شود. 

   به طور قطع در رأس برنامه ها، نیازسنجی منطقی 
در تمامی حوزه ه��ای کاری ص��ورت گرفته و بحث 
مطالعات تطبیقی مشاغل و امکانات بالقوه سنجیده 

می شود.
   تنوع مشاغل کم است و عناوین و تنوع بخشی در 
مش��اغل باید صورت گیرد که این امر باید با خدمت 
صادقانه رؤس��ای آموزش��گاه های شهرس��تان ها و 

مربیان محقق شود. 

مع�اون سیاس�ی امنیتی اس�تانداری 
اصفهان 

  تمامی ش��اخص ه��ا گویای این اس��ت که دولت 
 در زمینه توس��عه آموزش ه��ای فن��ی و حرفه ای 

کارنامه ای ارزشمند از خود به جای گذاشته است.
   دارا بودن روحیه تعاملی بسیار خوب، نظم و اهل 
کار کارشناسی بودن، مدیر سابق این اداره را در زمره 

مدیران موفق استانی قرار داده است.
   کس��ب رتبه برتر دس��تگاه اجرای��ی در 4 دوره 
جشنواره ش��هید رجایی، حاکی از تس��لط ایشان بر 

حوزه مأموریتی فنی و حرفه ای است.
   مرور پیش��رفت ه��ای اداره کل آم��وزش فنی و 
حرفه ای اس��تان در طی 7 س��ال و نیم گذشته که 
 گاهی در ح��د چند صد درصد بوده اس��ت نش��ان 
 م��ی دهد که ح��وزه مهم��ی از خدمتگ��زاری های

دولت و مجموعه نظام در زمینه توسعه آموزش های 
فنی و حرفه ای است

   .با توس��عه دانش��گاه ه��ا و مراکز آم��وزش عالی 
 طی س��الیان گذش��ته و افزایش روز اف��زون تعداد

 فارغ التحصیالن، توقع اشتغال در بخش های دولتی 
در تعداد زیادی از جوانان ایجادشده است.

   توس��عه آموزش های فن��ی و حرف��ه ای یکی از
 اولویت های اساسی کشور است تا بتوانیم نیروهای 

ماهر و متخصص مورد نیاز کشور را تربیت کنیم.
   تغیی��ر رویه مش��هود وزارت آم��وزش و پرورش 
دولت های نهم و دهم به سمت افزایش تعداد مراکز 
هنرستان، گسترش مطلوبی داشته که این امر نشانه 
سیاس��تگذاری مجموعه نظ��ام و دول��ت در تربیت 

نیروهای متخصص در زمینه های مختلف است. 

در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل فنی و حرفه ای استان اصفهان مطرح شد 

آموزشگاه های آزاد به موازی کاری دامن می زنند

گروه  اولین روز هفته برای کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان روز متفاوتی بود، چرا که طی مراسمی با محمد 
علی زارع مدیرکل سابق فنی و حرفه ای استان اصفهان بعد از هفت سال و اندی باید خداحافظی می کردند. به همین اقتصاد

دلیل هم از روز بعد؛ یعنی یک شنبه  ابوطالب جاللی بر این مسند تکیه زد، اما به رسم همیشگی باید تودیع و معارفه 
صورت می گرفت و مسئولین استانی و بعضا کشوری هم می آمدند تا مدیر قبلی را بدرقه و مدیر جدید را دلگرم کنند. این رسم، بهانه ای 
شد تا مرتضی بدیعی رییس هیأت مدیره کانون انجمن های صنفی آموزش�گاه های آزاد فنی و حرفه ای کشور و محمد مهدی اسماعیلی  
 معاون سیاسی امنیتی اس�تانداری اصفهان، میهمانان ویژه استانی و کش�وری س�اختمان همایش های فنی و حرفه ای باشند. در ادامه 

گوشه هایی از آنچه در این مراسم گذشت را مرور می کنیم. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

احضار
6095 چون حس��ب ش��کایت اداره کار علیه آقای جواد صدیقی مبنی بر به کارگیری 
اتباع غیرمجاز فاقد پروانه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910781 ک 121 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/12/8 ساعت 12/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف/ 13837 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
6118 شماره ابالغیه: 9110100351503739، شماره پرونده: 9109980351500856، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910867، خواهان مریم بابایی و پرنیا ش��یرانی بیدآبادی و 
امیرعباس ش��یرانی بیدآبادی دادخواس��تی به طرفیت خوانده الهام شیرانی بیدآبادی 
به خواس��ته تقس��یم ترکه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبقه 1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به کالس��ه 9109980351500856 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/12/9 و س��اعت 10:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14124 دفتر شعبه 

پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
6121 شماره ابالغیه: 9110100350503796، شماره پرونده: 9109980350500027، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910027، خواهان علی اصغر خس��رونژاد دادخواس��تی 
ب��ه طرفیت خواندگان ش��رکت مهندس��ی پارس اطل��س دقیق و بهنام طهماس��بی به 
خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه یک 
اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9109980350500027 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/12/9 و ساعت 11:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان 
بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 

ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 

به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14107 دفتر شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
6140 شماره ابالغیه: 9110100350803920، ش��ماره پرونده: 9109980350800914، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910955، خواهان تعاونی اعتباری ثامن االئمه بنمایندگی آقای 
محمدحس��ین نظری توکلی و مس��عود مهردادی با وکالت آقای علی امینی دادخواس��تی 
به طرفیت خواندگان محمد حمصیان و حمید معمار به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 
9109980350800914 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/9 و ساعت 11:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.

م الف/ 14513 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6155 شماره ابالغیه: 9110100351404589، شماره پرونده: 9009980351400751، 

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900751، خواهان فیروزه حریت دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده پیمان راسیار به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع و به کالسه 9009980351400751 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/9 و س��اعت 11:00 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف/ 14644 مرتضایی- مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
6156 ش��ماره پرون��ده: 9109980354200040، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910681، 
خواهان فرشته سبزواری دادخواس��تی به طرفیت خواندگان مرضیه نداف و فرشته 
س��ودایی و عصمت کیا و زهرا بیگم حسینی به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 116 
دادگاه عمومی )کیفری( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 344 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980354200040 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/12/9 و 
س��اعت 10:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14650 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
6364 شماره ابالغیه: 9110100354203475، شماره پرونده: 9109980359500270، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911113، محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان به 
موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالسه 9109980359500270 برای آرش بهرامی و 
عادل موگویی و مهران حاتمی و نادر موگویی به اتهام ضرب و جرح عمدی و تهدید 

تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت رسیدگی 
برای مورخه 1391/12/9 س��اعت 11 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان 
ب��ودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات م��واد 115 و 180 قانون آئین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در 
صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی ب��ه عمل خواهد آمد.   م الف/ 

15502 اسماعیلی- منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   9110100353403917 ابالغنام��ه:  ش��ماره   6512

9109980358100565 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910858 مش��خصات ابالغ شونده 
حقیق��ی: حس��ین برزگر فرزند جلی��ل مجهول الم��کان تاریخ حض��ور: 1391/12/9 
چهارش��نبه س��اعت 11 محل حضور: اصفهان- خ چهارباغ باال- خ ش��هید نیکبخت- 
س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان- طبقه 2 اتاق ش��ماره 258. علت حضور: 
درخصوص شکایت محمدمهدی هیرادفر علیه شما در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 
در این دادگاه حاضر ش��وید. م الف/15839 دفتر ش��عبه 108 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6896 در خصوص پرونده کالس��ه 998/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت هادی کریمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 

91/12/19 ساعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 27 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6897 در خصوص پرونده کالسه 890/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت یوسف امینی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/2/8 
س��اعت 3/45 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
6901 شماره ابالغیه: 9110100350804536، شماره پرونده: 9109980350800902، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910943، خواهان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان به 
مدیری��ت آقای حمید نوری دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده محمودرضا صالحی به 
خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800902 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/12/9 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 16256 داوری- منشی شعبه هشتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
6903 شماره ابالغیه: 9110100350804535، شماره پرونده: 9109980350800903، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910944، خواهان مؤسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان به 
مدیریت آقای حمید نوری دادخواس��تی به طرفیت خواندگان مهدی منتظری و اصغر 
معین و حس��ین دادخواه به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800903 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/12/9 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 16255 

داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
6905 چون آقای عبدالرضا جلیلی فرزند اله رحم شکایتی علیه آقای هژیر جلیلی شاه 
منصوری فرزند قربانعلی مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع 
مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911176 ک 102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز س��ه شنبه 91/12/8 س��اعت 10/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم 

مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف/ 16276 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6909 شماره درخواست: 9110460353600026، شماره پرونده: 9009980364701761، 
شماره بایگانی شعبه: 910031، چون در پرونده کالسه 9109980363001182 چون 
آقای حس��ین کنگازیان فرزند اکبر برای پیمان عزیزیان به اتهام ایراد ضرب و جرح 
عمدی اعالم ش��کایت نموده که رس��یدگی ب��ه موضوع به این ش��عبه ارجاع و وقت 
رسیدگی برای مورخه 1391/12/8 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. با عنایت 
به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهمی��ن در اجرای مقررات ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب یک نوبت 
منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مق��رر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی بعمل خواهد 

آمد. م الف/ 16270 دفتر شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
6913 شماره ابالغیه: 9110100350406075، شماره پرونده: 9109980350400907، 
شماره بایگانی شعبه: 910920، خواهان گوهر عوضی دادخواستی به طرفیت خوانده 
رس��ول رحیمی به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و مطالبه وجه سه فقره چک 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 308 ارجاع 
و به کالس��ه 9109980350400907 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/12/8 
و س��اعت 9:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 

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

ابالغ وقت دادرسی
6917 کالس��ه پرونده: 910861 ک 119، وقت رس��یدگی: سه ش��نبه 91/12/8 ساعت 9 
صبح، خواهان: علی کاظمی فرزند حسن، خواندگان: 1- تقی طالبی 2- حسین بدیعی 3- 
حسین کشانی 4- گل خندان رحمتی 5- رضا فروغی 6- مصطفی موالیی 7- علی شکل 
آبادی 8- محمد رضا قائنیان 9- مصطفی و مجید و عبدالمطلب پوستی و خیرو رئیسی، 
10- عل��ی منتظری، 11- بابک صابریان 12- غالمرضا قاس��می 13- رحمت اله نادری 
14- مرتضی قاس��می 15- اکبر خاکزادی 16- مرتضی هارونی 17- عباس عابدی 18- 
علیرضا افخمی 19- اکبر رضایی 20- حسین مقدم 21- رضا ناظمی 22- رضا زارعی 
23- علیرضا افخمی 24- غالمرضا عباس��ی 25- حس��ین داس��تان پور 26- محمدعلی 
هاش��می 27- عبدالمحمد مدیش 28- حس��ن حیدری 29- محمد نافلی 30- عباس امینی 
31- رضا امین الرعایا 32- علی سلمانی 33- حسین امینی 34- عبدالخالق شاه محمدی 
35- حیدر ماهرانی 36- احمد گلستانی 37- محمود احمدی 38- رضا کریمی 39- حسین 
بدیعی 40- مهدی جعفرزاده 41- حسن طباطبائی 42- غالمعلی عبدالهی 43- ستار علی 
اکبری 44- قربانعلی یوس��فی 45- محمود احمدی 46- حسین احمدی 47- امین شاهی 
48- مصطفی استادی 49- عباس باقری 50- سید محمدحسین فتغ 51- اکبر خیری 52- 
سید حسین امینی 53- رضا س��هیلیان 54- یحیی احمدی 55- حسین دهقانی 56- فرج 
اله احمدی 57- علی ایروانی 58- حسین صفری 59- محسن فیروزه 60- محمود اخوت 
61- حس��ین صادقیان 62- حسن خدابخش��ی 63- اصغر عربی 64- محمدعلی رعیقی. 
خواسته: اعس��ار از پرداخت محکوم به. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 119 جزایی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرساند. م الف/ 16594 جزینی- مدیر دفتر 

شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



جلیل سامان، کارگردان سریالی که برای پخش در دهه  فجر 
امسال از شبکه سه انتخاب شده، از توقف تصویربرداری این 
سریال به دلیل آنچه »افشای بخش��ی از قصه توسط معاونت 

سیما« عنوان کرد، خبر داد.
کارگردان س��ریال »پروان��ه« در گفتگویی با ایس��نا، در این  
 زمینه توضیح داد: چون این مس��أله به کارمان لطمه می زد، 
چن��د روزی اس��ت تصویرب��رداری را متوق��ف کرده ای��م تا 

قسمت های اول را بازنویسی کنیم.
جلیل سامان، کارگردان س��ریال»ارمغان تاریکی« ادامه داد:  
با روندی که پیش آم��ده، حتی ممکن اس��ت بخش هایی از 
داستان را حذف کنم که به کوتاه ش��دن کار و لطمه خوردن 
آن منجر می شود؛ کاری که معاونت سیما انجام داده برای ما 
عوارض زیادی دارد که مهم ترین آن، این است که جذابیت و 
غافلگیری داستان از دست می رود که از ویژگی های اصلی آن 
است. اگر قرار اس��ت من کار را روایت کنم چرا آنها داستانش 
را تعریف کنند؟ این کارگردان خاطرنش��ان کرد:  متأسفم که 
با توقف کار، بیت المال از بین می رود. چه کنیم که تیش��ه به 

ریشه مان زده اند.
 او تأکید کرد:  نمی توان یک گ��روه را مجبور کرد که 17، 18

 س��اعت در روز با ان��رژی کار کنن��د و هیچ توقعی نداش��ته 
باش��ند. بعضی از عوامل هم به خاطر نبود بودج��ه و این  که 
چند ماه دس��تمزد نگرفته اند از ادامه کار انصراف داده اند. به 
همین دلیل هم اگر بخواهیم کار را از سر بگیریم، باید بخشی 
از مش��کالت مالی مان برطرف ش��ود. هر چند ادامه این روند 
هم به ضرر گروه اس��ت؛ چون هر روز توقف کار، ضرر زیادی 

خواهد داشت.

نامزدهای هفتمین دوره جوایز فیلم آس��یا با نامزدی عباس 
کیارستمی برای بهترین کارگردانی و حضور فیلم جدید بهمن 

قبادی در چهار بخش معرفی شدند.
انجمن بین المللی فیلم هنگ کنگ نامزدهای هفتمین دوره 
جوایز فیلم آس��یا معروف به اسکار آسیا را در 14 بخش اعالم 
کرد که در بخش بهترین کارگردانی، عباس کیارستمی نامزد 

شده است.

جدیدترین ساخته کیارستمی که امس��ال در جشنواره کن 
یکی از نامزدهای دریافت نخل طال بود، با بازی رین تاکاناشی، 
تاداش��ی اوکونو و ریو کاس، روایتگر داستان آشنایی ناگهانی 

یک زن جوان و یک پیرمرد در توکیو است.
این فیلم داس��تان ی��ک دانش��جوی جامعه شناس��ی )رین 
تاکاناشی( را روایت می کند که هزینه تحصیل خود را از طریق 
کار به عنوان محافظ شخصی تأمین می کند و تاراشی اوکونو 
نیز نقش یک پروفس��ور میانس��ال را ایفا می کند. کاس ریو، 
بازیگر فیلم »مثل یک عاش��ق« نیز در بخش بهترین بازیگر 
مکمل مرد نامزد کسب جایزه شده است. همچنین یاناگیجیو 
کاتسوی، فیلمبردار فیلم »مثل یک عاشق« نیز برای کسب 

جایزه بهترین فیلمبرداری رقابت خواهد کرد.
فیلم »فص��ل کرگدن« به کارگردانی بهم��ن قبادی در چهار 
بخش بهترین فیلمبرداری )تورج اصالن��ی(،  طراحی تولید ، 

تدوین  و جلوه های ویژه نامزد کسب جایزه شده است.
همچنین یکی از بازیگران ایرانی نیز که بازیگر فیلم »س��نگ 
صبور« به کارگردانی عتیق رحیمی اس��ت، در بخش بهترین 
بازیگر زن دیده می شود. مراسم اعطای جوایز فیلم آسیا روز 

18 مارس )28 اسفند(  برگزار خواهد شد.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

اسامی فیلم های خارج از مسابقه جشنواره فجر اعالم شد 
روابط عمومی سی و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم فجر با اعالم این خبر، افزود: فیلم های 
ساکن خانه چوبی، از تهران تا بهشت، ابرهای ارغوانی،به خاطر پونه، دل بی قرار، مروارید، قصه 
عشق پدرم، عملیات مهد کودک و فرشتگان قصاب به صورت غیررقابتی نمایش داده می شوند.

5

 برگزاری نمایشگاه آثار نگارگری 
در خانه هنرمندان

مدیر خانه تجسمی حوزه هنری استان 
اصفهان از برگ��زاری نمایش��گاه آثار 
نگارگری مریم ضرابی مقدم خبر داد و 
گفت: این نمایش��گاه حاصل تالش و 
تجربه بیست ساله این نگارگر است که 
ش��امل آثاری مانند قلم گیری، گل و 
مرغ، تذهیب و... اس��ت. آزاده کوفگر 
افزود: نمایشگاه مذکور شامل 125 اثر 
در ابعاد مختلف و با تکنیک اکریلیک، آبرنگ و گواش است که در ساعت16 
بعدازظهر روز پنجشنبه 28 دی ماه 91 افتتاح خواهد شد.  وی خاطرنشان 
کرد: این نمایش��گاه تا روز چهارم بهمن ماه جهت بازدید عالقه مندان در 
خانه هنرمندان اصفهان واقع در پارک ایثارگران دایر خواهد بود.  گفتنی 
است، مریم ضرابی، نگارگری اس��ت که از محضر اساتیدی چون کاوش و 
مهدی هاشمی و... بهره برده و در نگارگری و آبرنگ به سبک قاجار مشغول 

فعالیت است. 

قصه گویی رضوی در  اصفهان
عالقه مندان برای ارس��ال آثار خود به 
چهارمی��ن جش��نواره بین الملل��ی 
قصه گویی رضوی تا 15 خرداد س��ال 
آین��ده فرص��ت دارند. مدی��ر اجرایی 
جش��نواره از برگ��زاری جش��نواره 
بین الملل��ی قص��ه گویی رض��وی در 
اصفهان، خبر داد و گفت: عالقه مندان 
می توانند در زمین��ه مراحل مختلف 
زندگی امام رضا)ع(، ش��خصیت علمی مذهبی و اجتماعی سیاسی وی، 
معجزات امام رض��ا)ع(، خاطرات زیارت و آداب مربوط ب��ه آن با توجه به 
شرایط فرهنگی مناطق مختلف کش��ور، جایگاه امام رضا)ع( در فرهنگ 
ایرانیان، حرکت تاریخی امام رضا )ع( از مدینه به ایران قصه گویی کنند. 
بصیر پور گفت: اصفهان 19 و 2۰ شهریور ماه سال آینده میزبان چهارمین 
جشنواره بین المللی رضوی اس��ت. عالقه مندان به شرکت در چهارمین 
جش��نواره بین المللی قصه گویی رضوی می توانند آثار خود را به آدرس 
دبیرخانه واقع در میدان قدس، مدیریت کانون پرورش فکری کودکان و 

نوجوانان استان اصفهان و صندوق پستی 4۳6۳ ارسال کنند. 

شبکه اصفهان در دهه فجر 
معاون سیمای صدا و س��یمای مرکز 
اصفهان گفت: ش��بکه اصفهان مانند 
سال های گذش��ته برای ایام مبارک 
 دهه فج��ر برنام��ه ه��ای متنوعی را 
پیش بینی کرده ک��ه از 12 بهمن به 
روی آنت��ن م��ی رود. برنام��ه ای ب��ا 
عنوان»گفتگو« با اج��رای ذکایی و با 
حضور مدیران ارشد اجرایی استان به 
روی آنتن می رود. وی در ادامه افزود: جشن جوانه های انقالب نیز هر روز 
از گروه کودک و نوجوان شبکه اصفهان پخش خواهد شد. معاون سیمای 
صدا و س��یمای مرکز اصفهان اظهار داشت: همچنین برنامه »دستاورد« 
در2۰ قسمت فعالیت های عمرانی شاخص اس��تان را به نمایش خواهد 
گذاشت. افش��ارنیا تصریح کرد: در برنامه »هشت بهش��ت« نیز هرشب 
پیشکس��وتان انقالب اصفهانی خاطرات خود از انقالب اسالمی را بازگو 
خواهن��د ک��رد. وی در ادام��ه اظه��ار داش��ت: همچنی��ن مس��تند 
1۳قس��متی»خاطرات فیروزه ای« به تهیه کنندگی سیدصالح پرورش 
پخش خواهد شد. معاون سیمای مرکز اصفهان افزود: مستند »انقالب در 
شهرستان ها« نیز در 1۰ قسمت شکل گیری انقالب را در بررسی می کند.

بازگشت »الک پشت های نینجا«
نسخه جدید و احیا شده اکش��ن ماجراجویانه و کمدی »الک پشت های 
نینجا« ماه آوریل س��ال جاری میالدی در شهر نیویورک جلوی دوربین 
می رود. کلید فیلمبرداری »الک پشت های نینجا« ی جدید در حالی زده 
می شود که مدت هاست بحث تولید آن مطرح است. مایکل  بی، تهیه کننده 
این کمدی اکش��ن که مدت ها بود خبری درباره این پروژه منتشر نکرده 
بود، اطالع رس��انی درباره آن را آغاز کرده است.کارگردان نسخه جدید و 
احیا ش��ده این مجموعه فیلم موفق دهه 8۰ میالدی را جاناتان لیبزمن 

-کارگردان »نب��رد لس آنجلس« و 
»خشم تایتان ها« -به عهده دارد.

 مایکل  بی می گوید ش��هر نیویورک
فقط لوکیشن اصلی »الک پشت های 
نینج��ا«ی جدید نیس��ت و فضای 
آن،کمک زی��ادی به قص��ه فیلم و 
پیشبرد داستان آن می کند. به این 
ترتیب، این ش��هر قدیمی به صورت 
 یک��ی از کاراکتره��ای قص��ه فیلم 
درمی آید و نق��ش مهمی در تعریف 
قصه و ماجراه��ای آن بازی خواهد 

کرد.

موسیقی ریش سفید ندارد
گروه فرهنگ - متأس��فانه فضای موسیقی آلوده شده 
است و جوان های این عرصه استثمار شده اند. آنها یا اجازه 
همکاری با کسی را ندارند و یا مجبورند بدون هیچ چون 
و چرا، فقط و فقط با یک عده خاص همکاری کنند و این 
یعنی همان مافیایی که به وج��ود آن معتقدیم و دیگران 

نادیده اش می انگارند.
 همیش��ه این گونه بوده ک��ه خواننده های بس��یاری در 
زمینه موس��یقی فعالیت می کردن��د و کار برای همه بود 
و هر کس کار خ��ودش را می کرد. این ط��ور نبود که به 
دلیل منافع ش��خصی دیگران را از دور خ��ارج کنند. هر 
کس گروهی ب��رای خود داش��ت و کار خ��ود را همراه با 
آن انجام می داد. این در حالی اس��ت که ام��روز افراد به 
دنبال طی کردن مس��یر کوتاه هس��تند ک��ه هیچ چیز 
از موس��یقی نمی دانن��د و درک درس��تی از آن ندارند. 
این ع��ده از موس��یقیدان ها فقط به ردی��ف کردن چند 
 تران��ه دم دس��تی کنار ه��م و گذاش��تن ی��ک ملودی 

دم دستی تر بر روی آن کفایت می کنند.
این روزه��ا خیل��ی باب ش��ده اس��ت خوانن��ده ای که 
 از موس��یقی س��ر در نم��ی آورد و برای یک اجرا، ش��بی 
فالن مبلغ را دس��تمزد می گیرد، ولی ب��رای نوازنده ای 
که سالیان سال زحمت کش��یده تا بتواند به نواختن یک 
ساز مس��لط ش��ود، ش��بی یک میلیون! اگر خواننده سر 
اجرا حاضر نش��ود، به هر قیمتی او را راضی می کنند، اما 
حاضر نیس��تند به نوازنده حتی یک ریال اضافه بپردازند 
 و حتی ممکن است دستمزد او را نیز نپردازند و حق او را 

بخورند. 
نوازنده از حداق��ل امکانات که وجود یک سندیکاس��ت 
برخوردار نیس��ت. متأس��فانه ما در موس��یقی کس��انی 
همچون  بیضایی نداریم که دلس��وز باش��ند. اگر چنین 
مش��کالتی برای س��ینماگران پیش بیاید، با پا در میانی 
یکدیگ��ر آن را ح��ل می کنند، اما در موس��یقی کس��ی 
 به چنی��ن جایگاهی نرس��یده که ب��ه قول��ی ریش گرو 

بگذارد.
چرا باید فالن خواننده به دلیل ارتباط های مافیایی که با 
دوستانش دارد، ماه های محرم و صفر و رمضان و... را که 
عماًل موسیقی در ایران تعطیل است به کشورهای اروپایی 
بروند و ضمن اجرای برنامه، جیب خ��ود را میلیاردی پر 
کنند و کسانی که خواننده های جدی و حرفه ای هستند 

دغدغه های ریز و درشت داشته باشند؟
این سؤالی است که مسئوالن باید پاسخگو باشند.

سریال های کره ای، از س��ال 85 و با پخش »جواهری در قصر« از 
شبکه دو فراگیر شد و با پخش »افسانه جومونگ« در سال 87 به 
اوج خودش رس��ید. یانگوم و جومونگ، تا حدی برای مخاطبان، 
جذابیت پیدا کردند که طبق آمار منتش��ر ش��ده از س��وی مرکز 
تحقیقات سیما، بیش��ترین میزان مخاطب را در هر دوره داشتند. 
پخش س��ریال جدید »دونگ یی« از اردیبهش��ت امس��ال، موج 
جدیدی از توجه مخاطبان به س��ریال های ک��ره ای را به همراه 
داشت؛ موجی که با وجود این که هیچ گاه به حد و اندازه یانگوم و 

جومونگ نرسید، اما توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
نکته قابل توجه اینجاست که قسمت های ابتدایی هیچ یک از این 
دو سریال قبلی، مخاطب چندانی نداشتند و هر دوی آنها در میانه 
راه و با پر رنگ شدن محتوای خانوادگی، عاطفی و عاشقانه، مورد 
توجه قرار گرفتند. در مورد »دونگ ی��ی« هم قضیه از همین قرار 
بود. این سریال از اردیبهشت به صورت هفتگی روی آنتن می رفت 

و خب طبیعتا چندان فرصتی برای دیده شدن نداشت.
با وارد شدن سریال به بخش های عاطفی، کنداکتور پخش هفتگی 
 آن هم جایش را ب��ه پخش هر ش��بی داد و این س��ریال کره ای، 

یک مرتبه مورد توجه قرار گرفت! 

سریال »سال های دور از خانه« شاید اولین سریال چشم بادامی ها 
بود که تمام اهل خانواده را پای تلویزیون میخکوب کرد تا بفهمند 
آخر چه بالیی بر سر اوشین، این دختر بینوا خواهد آمد. بعد از چند 
سال موج فیلم های ژاپنی به کشور همسایه، کره رسید و بار دیگر با 
 پخش سریال هایی چون »یانگوم« و »جومونگ« تماشاچی های

زیادی که ب��ا تلویزیون قهر ک��رده بودند، بار دیگر با رس��انه ملی 
 آش��تی کردند. بعد از آن بود ک��ه حتی ویدئوکلوپ ه��ا هم برای 
کره ای پسندها سریال های مختلفی گلچین کردند تا آنها را راضی 
نگه دارند و پش��ت ویترین مغازه های خود جمله »سریال کره ای 

موجود است« را نصب می کردند.
پر کردن اوقات فراغت، نیاز به ابزار خاص خود دارد که هر کس برای 
 انتخاب این ابزار، سلیقه ویژه ای به کار می برد. یکی از این روش ها،

تماش��ای تلویزیون و دیدن فیلم ها وس��ریال هایی اس��ت که در 
دهه های اخیر همه گیر ش��ده اند که بخش مهمی از آنها فیلم ها 
و س��ریال های کره ای مثل نام های »جومون��گ«، »جواهری در 
 قصر« و... است. پخش این سریال ها از سال ها پیش اپیدمی به نام 

سریال های کره ای در کشور را آغاز کرد. 
 عل��ت کش��ش و اس��تقبال از ای��ن س��ریال ها را م��ی توانی��م

در شباهت های فرهنگی، اسطوره سازی و نمایش روابط عاطفی 
آن بدانیم. مردم ما عالقه خاصی به ژانرهای تاریخی و اسطوره ای 
دارند و با دیدن این س��ریال ها ضمن پر شدن اوقات فراغت شان، 
به مقایسه شباهت های تاریخی کشور خودمان با این اسطوره ها 
هم می پردازند. همچنی��ن به کاربردن رنگ های ش��اد و جذاب، 
استفاده از بازیگران توانمند و حرفه ای و خلق صحنه های عاطفی 
جذاب، از دیگر عواملی است که موجب شده مخاطب به سمت این 
سریال ها جذب شود. از طرف دیگر، وجود برخی چارچوب و خط 
قرمزهای اجتماعی و فرهنگی، نمایش بعضی صحنه های عاطفی 

در فیلم و سریال های داخلی 
را محدود کرده و همین نکته 
 باعث رویگردان��ی مخاطبان 

می شود.
 همچنین عدم تنوع  سریال های

 ایران��ی از نظ��ر س��وژه، قابل 
پیش بینی بودن پایان سریال ها، 
تکراری بودن قصه ها و وجود 
ش��خصیت های خیر و شر که 
قصه را به سمت شعاری شدن 
پیش می ب��رد، از دیگر نقاط 
ضعف کارهای ایرانی است که 
مخاطب را به س��مت تماشای 
 کاره��ای ک��ره ای متمای��ل 
می کند. نکته دیگر، یکنواختی 
چهره ها و هنرپیشه هاست، به 

طوری که از تماشای هنرپیشه نقش اول می توان تیم همراه او را 
حدس زد.

انحصاری بودن هنرپیش��ه های داخلی مورد دیگری از خستگی 
بصری مخاطبان اس��ت، اما در فیلم های کره ای اینطور نیس��ت. 
روحیه ساده زیس��تی در وجود ما رخنه کرده و خواه ناخواه وجود 
دارد. اگر به فیلم های کره ای، ژاپنی و چینی دقت کرده باش��ید، 

چیدمان لوکسی در آنها دیده نمی شود.
ذات انسان ها به سمت ساده زیستی سوق دارد و این پیام به صورت 
نامحسوس به بیننده منتقل می شود. سلسله مراتب احترام آمیز 
نیز از جمله نکاتی است که در این دس��ته از فیلم ها به وفور دیده 
می شود و همین نکته نیز باعث می شود س��ریال های کره ای به 
دل مخاطب بنشیند. متأسفانه در سریال های ایرانی سلسله مراتب 
احترام کوچک تر به بزرگ تر خیلی کم شده؛ در صورتی که فطرت 

انسان ها این نوع احترام را مطالبه می کند.

نگاهی به سریال های کره ای 

»یانگوم«،  ملی تر از دیروز

گروه  این روزها اگر سری به شبکه استانی اصفهان زده باشید، شاهد هستید که فیلم های کره ای 
چند صباحی است که جدول پخش این شبکه را پر کرده؛ به همین علت با هم نگاهی داریم به فرهنگ

شروع این موج در تلویزیون ایران. با ما همراه باشید:

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 966 |  دوشنبه  2 بهمن  1391 | 9 ربیع االول 1434

» فدریکو فلینی«مهم ترین ایتالیایی سینما 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهن�گ - »فدریکو فلینی« متولد 20 ژانوی�ه 1920 در ریمینی ایتالیا 
از بزرگ ترین و مس�تعد ترین فیلم سازان دنیای س�ینما بود که با فیلم های 
»جاده«، »هشت ونیم« و »زندگی شیرین« به اوج شهرت جهانی رسید. وی 
در سال 1939 وارد دانشگاه رم شد و در رش�ته  حقوق به تحصیل پرداخت، 
هرچند اس�تعداد وی در طراحی انیمیش�ن و نگارش داس�تان های طنز در 
نش�ریات جلوه پیدا کرد.فلینی در ادامه به نوش�تن س�ناریوهای رادیویی 
پرداخت و طولی نکش�ید که اولین فعالی�ت س�ینمایی اش را به عنوان یک 
کمدی نویس در فیلم »رویای یک دزد دریایی« اثر ماریو ماتوله تجربه کرد.
شهرت و استعداد فلینی در فیلمنامه نویس�ی، وی را با »روبرتو روسلینی«، 
کارگردان بزرگ ایتالیایی آش�نا کرد ت�ا فیلمنامه  اثر معروف او »رم، ش�هر 
بی دفاع« را بنویس�د که برای آن تا آس�تانه  کسب جایزه  اس�کار 1947 نیز 
پیش رف�ت. وی یک بار دیگر ب�رای فیلم »پاییزا« روس�لینی نام�زد جایزه  

اسکار بهترین فیلمنامه ش�د.فلینی نخستین بار در س�ال 1951 برای فیلم 
»ش�یخ س�فید« پش�ت صندلی کارگردانی نشس�ت و فیلمنام�ه  آن را نیز 
خودش نوشت. این فیلم در جش�نواره های کن و ونیز به نمایش درآمد. این 
کارگردان نامدار در سال 1952 اثر معروف خود »جاده« را ساخت که قسمتی 
از فیلمنامه  آن را خودش نوش�ت که نامزد جایزه  اس�کار بهترین فیلمنامه 
شد. در آغاز دهه  60، فلینی دو شاهکار س�ینمایی خود »زندگی شیرین« و 
»هشت ونیم« را خلق کرد. »زندگی ش�یرین« محصول 1960 نامزدی اسکار 
بهترین فیلمنامه و کارگردانی را برای فلینی به همراه آورد و در جشنواره کن 
موفق به دریافت جایزه نخل طال شد. این فیلم سه ساعته چشم انداز وسیعی 
از زندگی جامعه ایتالیایی را از دید یک روزنامه نگار نشان می دهد . شاهکار 
ارزنده و تحسین برانگیز فلینی در سال 1963 به سینمای جهان معرفی شد. 
»هشت ونیم« که نامزد جایزه اس�کار بهترین کارگردانی و بهترین فیلمنامه 
شد، ش�اخص ترین اثر کارنامه سینمایی فلینی محس�وب می شود.در میان 
تمامی کارگردانانی که کسب اسکار را تجربه کرده اند، فدریکو فلینی توانست 

چهاربار جایزه اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی را کسب کند و از این حیث 
همچنان رکورددار اس�ت. فلینی در س�ال های 1956 ب�رای »جاده«، 1957 
برای »ش�ب های کابیریا«، 1963 برای »هش�ت ونیم« و در سال 1974 برای 
»آمارکورد« چهار اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسی را برای سینمای ایتالیا 
به همراه آورد. فلینی در سال 1993 جایزه افتخاری اسکار را به پاس یک عمر 
دستاورد سینمایی کسب کرد و دوبار در سال های 1953 و 1954 جایزه شیر 
نقره ای جشنواره ونیز را دریافت کرد و در سال 1985 شیر طالی افتخاری این 
جشنواره به وی اعطا شد.آکادمی اسکار در سال 2010 به مناسبت پنجاهمین 
سال ساخت و اکران فیلم »زندگی شیرین« فلینی مراسم ویژه ای برگزار کرد. 
»زندگی شیرین« که در س�ال 1958 وارد مرحله نگارش فیلمنامه، در سال 
1959 فیلمبرداری و در سال 1960 اکران شد، از آثار ماندگار سینمای ایتالیا 
محسوب می شود. در این مراسم منتقدین، جامعه شناسان، موسیقی دانان 
 و روان شناس�انی از سراس�ر جهان به مدت دو روز جوانب مختلف این فیلم 

178 دقیقه ای سیاه و سفید را مورد تحلیل قرار دارند.
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مبارک در تاالر هنر 
هوایی شده است

»عشق« در جشنواره 
فجر

  به همت تاالر هنر وابسته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
» مبارک هوایی می شود « نمایش برگزیده سومین جشنواره کمدی اصفهان با 
همکاری گروه نمایشی شاپو به روی صحنه می رود. میثم بکتاشیان، رییس این 
تاالر، گفت: این نمایش که به مناسبت اعیاد ماه ربیع و والدت پیامبر اعظم تولید 
شده اس��ت، از اول بهمن ماه به روی صحنه می رود. وی افزود: هاجر پورسینا 
نویسندگی، کارگردانی و طراحی این نمایش را بر عهده دارد و عادل یوسفی، 
ابراهیم رحمانی، سولماز زمانی و الهه خوشکام نیز در این نمایش بازی می کنند. 
بکتاشیان تصریح کرد: این نمایش کمدی دارنده دو نشان برگزیده از نگاه هیأت 
داوران و تماشاگران سومین جشنواره کمدی اصفهان است با کسب 9 عنوان 

جایزه بهترین نمایش جشنواره کمدی امسال لقب گرفت.

فیلم سینمایی »عشق« ساخته میش��ائیل هانکه، فیلم ساز کهنه کار اتریشی 
در سی و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم فجر روی پرده می رود.»عشق« 
درامی تحسین شده به نویسندگی و کارگردانی میشائیل هانکه است. این فیلم 
فرانسوی زبان در جش��نواره فیلم کن 2۰12، نخل طال را برای کارگردانش به 
ارمغان آورد. در این خبر آمده اس��ت: »عشق« محصول مشترک شرکت های 
فیلم سازی فرانسوی، آلمانی و اتریشی است که موفق شده در هفتادمین دوره 
جوایز گلدن گلوب، جایزه بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کند. عالوه بر 
این، این فیلم نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی زبان در هشتادو پنجمین 
دوره مراسم اس��کار نیز هست. شایان ذکر است»عش��ق« در بخش جشنواره 

جشنواره های سی و یکمین جشنواره  فجر به نمایش در خواهد آمد. 

مردم ما عالقه 
خاصی به ژانرهای 

 تاریخی و اسطوره ای
دارند و با دیدن 

 سریال های کره ای،
  به مقایسه 

شباهت های تاریخی 
کشور خودمان با این 

 اسطوره ها
می پردازند

توقف ساخت سریال ایرانی 
به دلیل لو رفتن داستان! 

 ایرانی های افتخار آفرین 
در اسکار آسیا 



تمدید قرارداد اشلی کول با چلسی رد رشوه 100 میلیونی توسط مشحونکناره گیری قهرمان المپیک از جام جهانیمرگ دستیار آنچلوتی در یک تصادف رانندگی

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

هندبال سپاهان به رده دوم بازگشت
تیم هندبال س��پاهان با پیروزی برابر هپکوی اراک به رده دوم جدول 
رقابت های لیگ برتر صعود کرد. آخرین دی��دار هفته دوازدهم لیگ 
برتر هندبال باش��گاه های کش��ور با پیروزی س��پاهان برابر هپکو به 
پایان رس��ید. طالیی پوش��ان که بعد از نیمه تمام ماندن دیدارش��ان 
برابر کاس��پین قزوین و لغو رقابتش��ان برابر ش��هرداری ارومیه به رده 
سوم جدول رقابت ها سقوط کرده بودند، با شکست هپکو به رده دوم 
 رسیدند. س��پاهان همچنان یک بازی کمتر از س��ایر تیم ها دارد، اما 

20 امتیازی است و باالتر از ثامن الحجج سبزوار قرار دارد. 

 پیست اصفهان،  نساخته 
اشکال فنی پیدا کرد

کلنگ احداث پیست دوچرخه س��واری اصفهان باالخره به زمین زده 
شد و مراحل ابتدایی و فنداسیون این طرح در حال انجام شد. اما یک 
خطر این پیس��ت را در همین مرحله س��اخت تهدید م��ی کند؛ خطر 
نشست. به گفته رییس هیأت دوچرخه سواری استان، این پیست در 
کنار سالن ش��ش هزار نفره و در مقابل اس��تادیوم نقش جهان ساخته 
می ش��ود، اما ش��رایط زمین محل موجب ش��ده تا خطر نشست این 
پیس��ت را تهدید کند. وی در این خصوص گفت: نامه ای به ش��رکت 
توس��عه و تجهیز اماکن ورزش��ی ارس��ال کردیم و از این موضوع خبر 
دادیم تا اعتبار بیش��تری برای تغییر در زیر ساخت پیست انجام شود. 
کیوان لیمویی گفت: قرار اس��ت این پیست همچون سایر پیست های 
 کشور سیمانی س��اخته ش��ود، اما این پیشنهاد را به ش��رکت توسعه 
داده ایم تا در صورت امکان از چوب در س��اختن پیست استفاده شود 
و پیست دوچرخه سواری اصفهان اولین پیس��ت استاندارد چوبی در 
کشور باشد. در صورت موافقت با ساخت پیست چوبی زیر ساخت ذکر 
شده الزم است، اما هزینه ساخت پیست به این شکل بیشتر خواهد بود. 

جادوگر، ۲ ماه خانه نشین شد
علی کریمی به دلیل مصدومیت شدید پس از گرفتن MRI دوم، داربی 
۷۶ را از دس��ت داد. یکی از دغدغه های اصلی کادر فنی پرس��پولیس 
مصدومیت علی کریمی در دارب��ی ۷۶ بود، ام��ا علی رغم تالش کادر 
پزشکی پرس��پولیس و پس از گرفتن دومین عکس MRI از پای او، 
مشخص ش��د که این بازیکن قطعاً  داربی ۷۶ را از دست می دهد.گویا 
کریمی با این مصدومیت حداقل دو ماه باید از هرگونه بازی و مسابقه 

دور باشد. 

گلف ایران در مسیر پیشرفت
بر اساس توافقات انجام شده میان فدراسیون گلف ایران و مرکز توسعه 
جهانی گلف »R&A« که همزمان با برگزاری مس��ابقات جهانی گلف 
2012 در آنتالی��ا صورت گرف��ت، حضور مربی بین الملل��ی و حرفه ای 
گلف در ایران قطعیت یافت. پس از رایزنی با س��ازمان توس��عه جهانی 
گلف از سوی مسئوالن فدراسیون در جریان برگزاری مسابقات جهانی 
 2012 ترکیه مبن��ی بر اعزام مرب��ی طراز اول گل��ف و پیگیری کمیته 
بین الملل فدراس��یون، هری زرووس، مربی یونانی تبار و مطرح انجمن 
گلف حرفه ای جهت برگزاری دوره آموزشی تربیت مربی و آموزش پایه 

گلف به ایران می آید. 

احضار مهرامی ها به کمیته انضباطی
اعضای هیأت رییسه فدراسیون بسکتبال برای بررسی اتفاق های دیدار 
 دو تیم همیاری و مهرام جلس��ه تش��کیل دادند. در جلسه اضطراری 
هیأت رییسه فدراسیون بسکتبال که در محل این فدراسیون تشکیل 
شد، پس از بازبینی فیلم مس��ابقه بین دو تیم مهرام تهران و همیاری 
زنجان و شنیدن صحبت های ناظر مسابقه و نماینده فدراسیون، مقرر 
شد مهمد بچیروویچ، صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی در جلسه 
کمیته فنی و انضباطی که در فدراس��یون تشکیل خواهد شد، حضور 
پیدا کنند. همچنی��ن از اداره کل ورزش و جوانان و هیأت بس��کتبال 

زنجان به واسطه میزبانی خوب، تقدیر و تشکر خواهد شد. 

با سپاهان، خاطرات ذوب آهن 
را تکرار  می کنم

محمدرضا خلعتبری/بازیکن ذوب آهن

خود ما هم فکر نمی کردیم که  سایپا را با سه گل شکست دهیم، اما 
خدا را شکر می کنیم که توانستیم شکست دور رفت را جبران کنیم. 
گل من با پاس پشت دفاعی بود که نویدکیا برایم انداخت و من هم 
زمانی که دیدم رحمان از گل خارج شده، یک ضرب زدم و خوشحالم 
که توپم گل شد. باید گفت گلی که زدم حاصل زحمت همه بازیکنان 

بود. محرم از معدود بازیکنانی اس��ت که 
از نظر فوتبالی در سطح باالیی قرار دارد 

و واقعاً پاس های فوق العاده ای می دهد و به هر نوعی 
که بخواهد، می تواند پاس بده��د. به نظرم هر تیمی آرزوی 
داشتن بازیکنی مثل او را دارد. از این که به اصفهان آمدم 

بسیار خوشحال هستم؛ چون من شش سال در ذوب آهن 
و اصفهان ش��رایط خوبی داش��تم و از آن دوران راضی 

بودم. االن هم آمده ام که در سپاهان روزهای خوبم را 
در این تیم تکرار کنم.

6
مشعل بازی های المپیک 2014 سوچی رونمایی شد

 مش��عل بازی های المپیک زمس��تانی 2014 س��وچی رونمایی ش��د. ای��ن مش��عل آلومینیومی 
95 سانتیمتری، 1/8 کیلوگرم وزن دارد. وس��ط طرح این مشعل به رنگ قرمز بوده که این نمایانگر 

رنگ های مرسوم لباس ورزشکاران روسیه است. حمل مشعل از ۷ اکتبر 2014 آغاز خواهد شد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 966 |  دوشنبه  2 بهمن  1391 | 9 ربیع االول 1434

سرمربی تیم ملی عربستان از اسپانیا می آید
خوان رامون لوپز کارو هدایت تیم ملی فوتبال عربستان را برای اولین 
بار مقابل تیم چین با س��رمربیگری خوزه آنتونیو کاماچو در دس��ت 
خواهد گرفت. دو مربی اسپانیایی که هر دو سابقه هدایت رئال مادرید 

را در کارنامه دارند، در پایان فوریه با یکدیگر روبه رو خواهند شد.
 

پاداش۸ میلیونی بارسا به والدس
باشگاه بارس��لونا در نظر دارد به عنوان پاداشی 
برای حض��ور موفقیت آمیز دروازه ب��ان این تیم، 
با پیشنهاد هش��ت میلیون یورویی قرارداد وی 

را تمدید کند. 

37میلیون برای فروش بالوتلی 
نایب رییس میالن اعالم کردکه سران منچسترسیتی 
برای فروش ماریو بالوتلی ۳۷ میلیون یورو درخواست 
کرده اند.آدریان��و گالیانی گفته، اگ��ر اوضاع بر همین 

منوال پیش برود، او در منچسترسیتی خواهد ماند. 
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 رفع ابهام از انتخابات 
هیأت جانبازان

 گیتی پسند
 به صدر برمی گردد

دبیر هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن اس��تان در م��ورد ابهاماتی که در 
خصوص انتخاب دو نماینده ورزشکاران مرد وجود داشت، اظهار کرد: بر اساس 
آیین نامه هیأت های ورزشی، ورزشکارانی که در سال گذشته بهترین عملکرد 
را داشته اند، به عنوان اعضای مجمع انتخاب می شوند. محمد صادق پسندیده 
در گفتگو با فارس با اشاره به انتخاب دو ورزشکار برای نمایندگی از ورزشکاران 
مرد، تأکید کرد: حمیدرضا صالح  و یحیی مجیدی، دو بازیکن ملی پوش هیأت 
بودند؛ ضمن این که هیأت استان سه نفر را به اداره کل پیشنهاد داده بود و دو 
نفر از آنها انتخاب شدند. وی افزود: چینش اعضای مجمع با پیشنهاد این هیأت 
و نظر اداره کل انتخاب شده و ابهامی در این زمینه وجود ندارد. مجمع انتخاباتی 
 هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن روز ش��نبه برگزار ش��ده و محمدرضا 

آقا باباگلیان برای سومین بار متوالی به عنوان رییس هیأت انتخاب شد.

بازیکن تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان با اشاره به دیدار حساس تیمش 
با صبای قم گفت: تیم فوتسال صبا شایسته صدرنشینی نیست و این تیم 
باید به جایگاه اصلی خود بازگردد. افش��ین کاظمی افزود: تیم فوتس��ال 
گیتی پسند اصفهان با شکس��ت تیم صبای قم در روز جمعه این موضوع 
را اثبات خواهد کرد. وی تصریح کرد: باتوجه به سرمایه گذاری مناسب و 
جذب بهترین بازیکنان فوتسال ایران، حق تیم ماست که در صدر جدول 
لیگ برتر ایران قرار بگیرد. به اعتقاد کاظمی، تیم صبای قم شایسته قرار 
گرفتن در رده سوم لیگ برتر باشگاه های کشور پس از فرش آرا مشهد یا 
دبیری تبریز است. وی درباره انتقال خود به یک تیم ایتالیایی اظهار کرد: 
پس از جلسه ای که با مسئوالن باشگاه گیتی پسند اصفهان داشتم، آنها 

با درخواست جدایی من از این تیم مخالفت کردند.

سرپرست هیأت کش��تی اس��تان اصفهان گفت: ورزش پهلوانی 
کشتی با غیبت و تهمت زدن منافات دارد. می گویند من تیشه به 
ریشه کشتی اصفهان زده ام، اما چگونه؟ در دو ماه چطور می توان 

تیشه به ریشه یک رشته زد؟
علی میرواحدی در واکنش به صحبت های سعید جامعی، مربی 
کشتی فرنگی اصفهان که وی را عامل تنزل کشتی اصفهان دانسته 
بود در گفتگو با ایمنا گفت: کارنامه کاری من در۷5 روز حضورم در 

هیأت کشتی مشخص است. دو ماه و دو هفته پیش هیأت کشتی 
را تحویل گرفتم و در این مدت مسابقات انتخابی سه رده سنی را با 
حضور پر رنگ کشتی گیران برگزار کردیم. چهار اعزام به اردوهای 
تیم ملی داش��تیم و چهار اعزام مربیان به کارگاه های آموزش��ی 
فدراسیون. پنج هفته لیگ برتر و دو هفته لیگ دسته یک را بدون 
 کوچک ترین مش��کلی برگزار کردیم. دوس��تان می دانند در این 
دو ماه به اندازه دو س��ال در هیأت کش��تی فعالیت کرده ایم. وی 

ادامه داد: انتقاد کردن راحت اس��ت، اما باید راهکار داد. من خدا 
 را گواه می گی��رم که با آقای جامعی مش��کلی ندارم، اما ایش��ان 
همان طور که چندی پیش آمد دفتر هیأت و از آقایان، خوب یا بد 
گفت می تواند پیش خود من بیاید و صحبت کند. ورزش پهلوانی 

کشتی با غیبت و تهمت زدن منافات دارد. 
میرواح��دی گفت: ی��ک روز همین آق��ا آمد دفتر من و س��انس 
 تمرینی خواست. شیران پیش از این به وی سانس تمرین نمی داد

و دلیلش را هم نمی دانم، اما من به خاطر س��ال ه��ا حضور او در 
کشتی س��انس تمرین در اختیارش گذاش��تم. به عنوان یکی از 
اعضای کمیته فنی ب��ه او ابالغ دادم، اما نیامد. ب��ه عنوان یکی از 
مربیان اردوهای اس��تان از وی دعوت کردم، باز هم اهمیت نداد. 

دلیلش را نمی دانم؛ چون از قبل رابطه ای با وی نداشته ام که بدانم 
مشکلی بوده است. 

سرپرست هیأت کشتی استان اصفهان ادامه داد: در کالس ارتقای 
داوران که از سوی فدراسیون برگزار شد، پسر این آقا را خط زده 

بودند که خود من واسطه شدم تا در لیست داوران قرار بگیرد. 
وی بیان داش��ت: در این مدت همه آنچه که اهالی کش��تی برای 
 فعالیت با آرامش ب��ه آن نیاز داش��ته اند را در اختیارش��ان قرار 
داده ایم. س��الن پوریای ولی را که حتی برای تمرین هم مناسب 
نبود بازسازی کرده ایم و همه مس��ابقات را به سالن 1۷ شهریور 
 انتقال دادیم. احساس می کنم رضایت اهالی کشتی فراهم است و 

نمی دانم چطور می گویند تیشه به ریشه کشتی زده ام؟!

سرپرست هیأت کشتی اصفهان:

مگر می شود در دو ماه تیشه به ریشه یک رشته زد؟

خوروش:

ویروس ها! بدانید سپاهان 
آماده قهرمانی است

سرپرست تیم سپاهان گفت: اگر دشمنان تیم سپاهان با 
ایجاد شایعه اطراف تیم سپاهان می خواهند ما را از رسیدن 

به چهارمین قهرمانی بازدارند، سخت در اشتباه هستند.
رسول خوروش در گفتگویی که با ایسنا داشته حرف های 
جالبی زده. اول از بازی بعدی پیکان صحبت کرده، بعد به 
کارشکنی دشمنان تیمش اش��اره کرده و به آنها گفته که 

سپاهان مهیای چهارمین قهرمانی است.
    بازی س��پاهان مقابل پیکان بازی سختی است؛ چرا 
که در نیم  فصل اول نیز بازی را به این تیم واگذار کرده ایم 
و ای��ن هفته فقط برای پی��روزی پای به می��دان خواهیم 

گذاشت.
    در ب��ازی مقابل پیکان، میالن سوش��اک را در اختیار 
خواهیم داش��ت و محروم ی��ا مصدومی ب��رای این بازی 
نداریم و تمام تالش خود را می کنیم تا از کورس قهرمانی 
 خارج نش��ویم و به همین علت جای هیچ گونه اشتباهی

 نداریم.
    دشمنان فکر می کنند ش��ایعاتی که در چند ماه اخیر 
اطراف س��پاهان ایجاد کرده اند، می تواند ما را از هدفمان 
که قهرمانی چهارم است باز دارد، اما من به این به اصطالح 
ویروس ها می گویم که تیم سپاهان از نظر بدنی قوی است 
و شما ویروس ها نمی توانید ضربه ای به این تیم وارد کنید 

و ما آماده جشن قهرمانی برای چهارمین سال هستیم.
    ب��ازی در زمین چمن خ��وب ورزش��گاه آزادی برای 
دو تیم استقالل و سپاهان خوب اس��ت، اما اگر ما میزبان 
بودیم برای س��پاهان بهتر ب��ود؛ چرا که می توانس��تیم از 
ش��رایط میزبانی اس��تفاده کنیم، اما حاال هم فقط برای 
پیروزی در ته��ران می جنگیم، چرا که ادع��ای قهرمانی 

داریم.
    تیم سپاهان تمرینات تیم های پایه خود را کنسل کرده 
تا زمین در اختیار ذوب آهن باش��د و ما هر چه از دستمان 
برآمده برای ذوب آهن انجام داده ایم و آنها هم قول دادند تا 
تمرینات خود را در ورزشگاه فوالدشهر دنبال نکنند؛ چون 

به نفع آنها هم نیست زمین چنین شرایطی داشته باشد.
    امیدوارم رسیدگی به چمن تداوم داشته باشد؛ چون 
هم ما بازیکنان تکنیکی داریم و هم ذوب آهن و بازیکنانی 
مثل فرهادی، صادقیان، پهلوان، رجب زاده و حدادی فر به 
زمین مناسب و هموار نیاز دارند تا بتوانند تکنیک خود را 

به نمایش بگذارند.

مصاحبه

 از یک طرف پرس��پولیس در ورزش��گاه آزادی و به لطف داور 
موفق به شکس��ت داماش شد و در س��وی مقابل هم استقالل 
در یک بازی س��رد و بی روح در انزلی متوقف شد تا هر دو تیم 
 به قول خودش��ان بدون تلفات به داربی برس��ند؛ مسابقه ای

که از همین چند روز قبل کری خوانی هایش ش��روع ش��ده و 
ش��بکه های مجازی به محلی برای ی��ادآوری خاطرات فرهاد 
مجیدی و ایمون زاید تبدیل ش��ده اس��ت. حتی کار به جایی 
رسیده که بازیکنان دو اخطاره پرس��پولیس و استقالل برای 
این که داربی تهران را از دس��ت ندهند، آنقدر دس��ت به عصا 
در زمین ب��ازی می کنن��د که حت��ی معمولی تری��ن بیننده 
تلویزیونی هم متوجه این احتیاط می شود. بازی پرسپولیس و 
 استقالل هرچند که از لحاظ تعداد تماشاگر یکی از مهم ترین

 شهرآوردهای برگزار ش��ده در سطح آسیاس��ت، ولی در طی 
سال های گذش��ته کیفیت فنی این بازی نش��ان داده که این 
مس��ابقه فقط اس��م بزرگی دارد و نمایش ضعیف قرمز و آبی 
که اکثر اوقات به نتیجه تس��اوی هم رس��یده اند، هیچ نشانی 

از شهرآورد بزرگ فوتبال ایران نداش��ته است. بازی دور رفت 
 این دو تیم که اتفاقا مربیان بزرگی مث��ل مانوئل خوزه و امیر 
قلعه نویی را هم بر روی نیمکت خودشان داشتند، آنقدر سرد 
و کس��ل کننده از آب درآمد که هیچ خاطره ای از آن بازی در 
ذهن هوادارانشان به یاد نمانده است؛ رقابتی که به مانند همه 
بازی های لیگ فقط س��ه امتیاز به تیم برنده می رس��د، ولی 
 س��رمربیان هر دو تیم حاضرن��د قهرمان لیگ نش��وند، اما در 
دو بازی رفت و برگشت با حریف مستقیمشان مغلوب نشوند. 
مقایسه بازی های پرس��پولیس و استقالل با شهرآورد فوتبال 
 اصفهان به خوبی نش��ان م��ی دهد که حساس��یت بی خود و 
بی جه��ت تهرانی ها ب��ر روی کیفیت فنی آن مس��ابقه تأثیر 
زیادی دارد و بر عکس رد و بدل ش��دن هف��ت گل در آخرین 
 ش��هرآورد فوتبال اصفه��ان و نمایش های جذاب س��پاهان و 
ذوب آهن در ب��ازی های قبلی، دلیل موجه��ی برای جذابیت 
 بیشتر شهرآورد فوتبال اصفهان است. مصاحبه های رنگارنگ و 
کری خوانی های رایج بین بازیکنان، دلیل بزرگی برای تحریک 

هواداران دو تیم اس��ت که مجبورند س��اعت ه��ا پیش از آغاز 
مسابقه راهی ورزشگاه شوند و بعد از این همه معطلی بر روی 
س��کوها، از خجالت یکدیگر در بیایند. دامن زدن مطبوعات و 
رسانه های ورزشی به حساس��یت این بازی هم مسأله دیگری 
است که هر سال تکرار می شود و تعلقات رنگی روزنامه ها باعث 
شده که هر رسانه سعی کند به نوعی به موفقیت تیم محبوبش 
در این مس��ابقه کمک کند. مطرح کردن اخبار درگوش��ی و 
حاشیه ای از اردوی تیم رقیب که البته پشت درهای بسته هم 
تمرین می کند، یک��ی از راهکارهای اصلی روزنامه های رنگی 

برای تزریق حاشیه به این بازی بوده است.
حساسیت کاذب، مهم ترین تحفه داربی پایتخت است، آن هم 
رقابتی س��نتی که در دهه ۶0 می شد درعین حساسیت، یک 
بازی زیب��ا را دید، اما امروز دیگر از جذابی��ت و بازی تاکتیکی 
خبری نیست و هرچه هس��ت، رنگی از حاش��یه با خود دارد. 
 حاش��یه به متن غلب��ه کرده و در چند س��ال اخی��ر خبری از 
بازی های زیبا و تماشاگرپسند نبوده است. همین حساسیت 
کاذب کارای��ی بازیکنان را ت��ا حد زیادی کاهش داده اس��ت. 
بازیکنان از چند هفته قبل خودش��ان را ب��رای حضور در این 
شهرآورد پرسروصدا آماده می کنند، اما روز بازی انگار نه انگار 
باید فوتبال زیبا ارایه دهند و نمایش ضعیف و غیر فوتبالی جای 
کیفیت را در این مس��ابقه می گیرد. تاکتیک دو تیم بیشتر بر 
پایه احتیاط اس��توار اس��ت و فرقی نمی کند تیم ها در کجای 
جدول قرار دارند. رتبه در صدر یا در قعر جدول فقط یک عدد 
اس��ت و هر دو تیم برای نباختن حاضرند دس��ت به هر کاری 
بزنند. تاکتیک های تهاجمی در مرحله آخر افکار مربیان جای 
دارد و همه در اندیشه امتیاز گرفتن هستند و غم انگیز تر آن که 
در چند سال گذشته تیمی که در جدول شرایط بهتری دارد، 
معموالً بازی بهتری ارایه نمی کند؛ شاید از ترس انتقادهای پس 

از بازی است که همه محتاط می شوند.
آنچه مهم اس��ت، عالقه تماش��اگران هر دو تیم ب��رای دیدن 
مس��ابقه ای اس��ت که عالوه بر جذابیت های همیش��گی یک 
فوتبال زیبا دارای کیفیت فنی در سطح فوتبالی باشد که ادعای 
قرار گرفتن در بین بهترین های قاره آسیا را دارد. این که چرا 
دیدار سنتی استقالل و پرسپولیس به  قدری حساس شده که 
هم روی تاکتیک تیم ها، هم روی تصمیم  های مربیان و حتی 
روی اعصاب و روان بازیکنان اثر گذاش��ته، بررسی بیشتری به 
همراه دارد، اما ای کاش برای یک بار هم که ش��ده داربی ۷۶ 
پرسپولیس و اس��تقالل مسابقه ای باشد که س��ال بعد دوباره 

مجبور نشویم همین حرف ها را در باره اش تکرار کنیم.

حساسیت کاذب، مهم ترین تحفه داربی پایتخت

شهرآورد پرسروصدا؛ حاشیه بر متن می چربد

مسعود  نمایش ضعیف و ناامیدکننده پرسپولیس و استقالل در بازی های هفته گذشته سرمربیان 
این دو تیم را مجبور کرد تا برای توجیه این بازی های دور از انتظار، حساس�یت شهرآورد افشاری

تهران در روز جمعه همین هفته را بهانه کنند تا شاید از این طریق سرپوشی بر ضعف های 
آشکار تیم هایشان گذاشته باشند. 
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یادداشت

 قیمت تمامی کاالها 
در ستاد تنظیم بازار بررسی شود

اس��تاندار چهارمحال و بختی��اری بر اجرای طرح و بررس��ی تمامی 
موضوعات مرتبط با سبد هزینه ای خانوارهای استان در ستاد تنظیم 

بازار تأکید کرد.
علی اصغر عنابس��تانی در س��تاد تنظیم بازار چهارمحال وبختیاری 
با بیان این که در نشس��ت های س��تاد تنظیم بازار ب��ه موضوعات و 
مش��کالت گرانی نرخ برخی خدم��ات نظیر مس��کن و حمل و نقل 
پرداخته نشده اس��ت، افزود: هر موضوعی که به گرانی و نرخ تورم و 
افزایش هزینه های زندگی مردم مربوط ش��ود، به برنامه های کاری 

دستگاه های کنترل قیمت مربوط می شود.
 وی اظهارداشت: بر این اس��اس نباید برخی دستگاه ها به بهانه این که

برخی قیمت ها خارج از حیطه کاری آنان اس��ت، از زیر بار مسئولیت 
ش��انه خالی کنن��د. عنابس��تانی تصریح کرد: در این راس��تا، س��تاد 
 تنظیم بازار چهارمحال وبختی��اری باید برنامه هایی برای بررس��ی و 
پیگیری ه��ای دوره ای وضعیت ب��ازار و دلیل افزای��ش برخی کاالها 
تدوین و در جلسات تنظیم بازار آن پیگیری کند. استاندار چهارمحال و 
بختیاری همچنین افزود: یک گروه کارشناسی نیز با حضور بازرسانی 
از س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت و دفت��ر اقتصادی اس��تانداری 
 تشکیل شود واعضای این گروه نرخ تورم اس��تان های اصفهان، یزد و 
کهگیلویه و بویراحمد را بررسی کرده و با مقایسه آن با استان، نتیجه را 

به نشست های بعدی ستاد تنظیم بازار اعالم کنند.

خبر ویژه

معاون عمرانی استاندار  
محمود عیدی 

دهه فجر امسال، 5 هزار و 253 واحد مسکن مهر به متقاضیان واگذار 
می شود که از مجموع واحدهای مس��کونی قابل بهره برداری استان 
چهارمحال و بختیاری در دهه فجر سال جاری، دو هزار و 158 واحد 
در شهرهای باالی 25 هزار نفر و بقیه در ش��هرهای زیر 25 هزار نفر 
قرار دارد. عالوه بر این،20 درصد مجموع ساخت و سازهای واحدهای 
مسکونی چهارمحال و بختیاری در دولت عدالت محور انجام شده که 
این مهم نشان دهنده تالش دولت های نهم و دهم برای خانه دار کردن 
مردم، تحقق وعده های دولت 
و خدمت بی منت مسئوالن 
به مردم است. همچنین42 
هزار واحد مسکونی دیگر در 
استان در حال احداث است 
که این آمار س��اخت و س��از 
مسکن اس��تان در سال های 

اخیر بی سابقه است.  

واگذاری 5 هزار واحد مسکن مهر 
به متقاضیان در دهه فجر

چهره روزیادداشت
 80 درصد پیشرفت فیزیکی ساخت بازارچه بین راهی بروجن

شهردار بروجن از پیشرفت فیزیکی 80 درصدی ساخت بازارچه»جهاد« این شهر خبر 
داد و گفت:فاز نخست این طرح،اوایل س��ال آینده بهره برداری می شود. حمید شفیع 
زاده افزود: این بازارچه در زمینی به مساحت هفت هزار مترمربع در حال احداث است. 
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گزارش خبری

اعزام 54 دانش آموز به عمره
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اعزام 
54 دانش آموز پسر این اس��تان به عمره دانش آموزی در 

سال تحصیلی 92-91 خبر داد.
علیرض��ا کریمی��ان ک��ه در دی��دار کارگ��زاران عم��ره 
دانش آم��وزی با نماین��ده ولی فقیه این اس��تان با فارس 
سخن می گفت، اظهار داشت: جمهوری اسالمی ایران در 
سال 57، الگوی جدید و متفاوتی از سایر الگوهای موجود 
در جهان عرضه کرد و این موضوع قدرت های غرب و شرق 

را به وحشت انداخت.
وی افزود: برهمین اساس استکبار جهانی از همان ابتدای 
پیروزی انقالب اسالمی در پی براندازی این نظام برآمد و 
تاکنون ترفندهای مختلفی را در این راستا به کار گرفته 

است.
کریمیان، جنگ ن��رم را از مهم تری��ن مصادیق براندازی 
نظام برشمرد و متذکر شد: نسل جوان به شدت از سوی 
جنگ نرم دشمن در معرض تهدید است و برهمین اساس 
ضروری است تا با دفاع نرم، در برابر این تهاجم فرهنگی 

دشمن به خوبی مقابله کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به ظرفیت های دینی و ارزش��ی کشور، تصریح کرد: حج، 
یکی از این ظرفیت هاست و اجرای عمره مفرده برای قشر 
جوان و نوجوان کشور می تواند گام مهمی در خنثی کردن 

جنگ نرم دشمن باشد.
کریمیان در ادامه از اعزام 54 دانش آموز پسر این استان به 
عمره دانش آموزی خبر داد و گفت: این گروه دانش آموزی 

به طور مشترک با استان مرکزی اعزام می شود.
وی ادامه داد: این در حالی اس��ت که در س��ال تحصیلی 
91-90، 87  دانش آموز استان به طور مشترک با استان 

اصفهان به سرزمین وحی اعزام شدند.
این مسئول با اشاره به کاهش سهمیه عمره دانش آموزی 
استان، بیان داشت: این امر به دلیل کاهش سهمیه کشور 
است. مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با 
بیان این که این استان از استان های برتر کشور در زمینه 
عمره دانش آموزی است، افزود: این امر به سبب همراهی 
مطل��وب کارگزاران عم��ره دانش آموزی و حاکم ش��دن 

روحیه همکاری در استان حاصل شده است.
کریمیان با بیان این که عم��ره دانش آموزی تأثیر مهمی 
در ارتق��ای معنویت نس��ل ج��وان کش��ور دارد، اذعان 
داشت: عمره دانش آموزی با س��ایر حج ها متفاوت است، 
تأثیرگذاری آن بسیار باالس��ت و تأثیر عمیقی در روحیه 

جوانان و نوجوانان بر جای می گذارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فارسان از رشد10 درصدی بیمه 
محصوالت زراعی در این شهرستان خبر داد.

ابراهیم شیرانی با اشاره به این که، در سال جاری بیمه محصوالت 
زراعی شامل گندم و جو آبی و دیم است، افزود: دراین شهرستان 
نسبت به سال گذشته رش��د10 درصدی بیمه محصوالت زراعی 
را داشته ایم. وی بیان کرد: با افزایش این مقدار سطح گندم و جو 
بیمه شده، بیش از 85 درصد کل سطح زیر کشت، معادل چهارهزار 
و240 هکتار تحت پوش��ش بیمه محصوالت کشاورزی قرار دارد. 
به گفته وی در س��ال زراعی آینده، کل س��طح زیر کشت گندم و 
جو در این شهرس��تان تحت پوش��ش بیمه محصوالت کشاورزی 

قرار  می گیرد.

یک میلیارد ریال برای الیروبی قنوات تخصیص داده شد
مدیربخش قنوات جهاد کش��اورزی استان چهارمحال وبختیاری 
گفت: با تصویب10 میلیارد ریال برای پاکس��ازی قنوات اس��تان 
توسط وزیر جهاد کشاورزی و چهارمیلیارد ریال اعتبارات استانی 
برای احیای قن��وات، تاکنون فقط موفق ب��ه دریافت یک میلیارد 

و200میلیون ریال شده ایم.
 سید طاهر نوربخش اظهار داشت: با تخصیص یک میلیارد و200 
میلیون ریال احیای50 رش��ته قنات را آغاز کردیم که احیای این 
قنات ها تا تأمین کامل اعتبارش��ان نیمه تمام ماند.  وی گفت: در 
صورت تخصیص اعتبار، سازمان جهاد کشاورزی و واحدهای تابعه 
آماده همکاری با کش��اورزان هس��تند. وی بیان کرد:840 رشته 

قنات در استان داریم که بیش��ترین تعداد قنوات با ٦00 رشته در 
شهرستان شهرکرد و کمترین با دو رشته در شهرستان کوهرنگ  
 قرار دارند و یک سوم آنها کامال خشک و  دو س��وم دیگر تقریبا با

 50 درصد کاهش آب مواجهند.

پرورش ماه�ی ق�زل آال و ماهی خاوی�اری درقفس    
در سد کارون 4 امکان پذیر است

 مدیر شیالت و آبزیان استان چهارمحال وبختیاری، از اتمام طرح 
پایلوت و مطالعه بر روی سد کارون 4 خبر داد. 

 اسماعیل پیرعلی با بیان این که این طرح از سال 89 آغاز شده بود، 
گفت: نتایج طرح پایلوت نشان داد که در س��د کارون 4، پرورش 
ماهی قزل آال و ماهی خاویاری در قفس امکان پذیر اس��ت. وی با 
اشاره به رها سازی500 هزار بچه ماهی از نوع قزل آال، در نیمه دوم 
آبان ماه امسال، افزود: پیش بینی می ش��ود در پایان اردیبهشت 
ماه سال آینده،120 تن ماهی برداشت شود و همچنین مبلغ 25 
میلیارد ریال تسهیالت جهت ساخت و نصب قفس ها با تصویب در 
کارگروه توسعه بخش کشاورزی، با سود هفت درصد از طریق بانک 
کشاورزی در اختیار سرمایه گذاران این طرح قرار خواهد گرفت.  به 
گفته وی قفس  ها در قالب50 تن به باال ساخته می شود و کارون 4، 

ظرفیت حداقل پرورش سه هزار تن ماهی را داراست.

نداشتن  وثیقه  مش�کل عمده  پرونده های  برگشتی    
طرح های کشاورزی ازبانک های عامل

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
510پرونده برگشتی طرح های کشاورزی داشتیم که علت اصلی 

برگشت، نبود وعدم ارایه وثیقه توسط متقاضی است.
 صفدرنیازی با اشاره به دستور استاندار مبنی بر بررسی سریع علت 
برگشت پرونده های طرح های کشاورزی ازبانک های عامل  بیان 
کرد: پس از بررسی، مشخص شد علت اصلی برگشت این پرونده ها 
از بانک های عامل، دسترسی نداشتن متقاضی به وثیقه ومشکالت 
ثبتی اسناد امالک متقاضیان  وعدم قبول اسناد عادی امالک توسط 

بانک های عامل است.
 نیازی بیان کرد: از ابتدای شروع طرح توسعه کشاورزی، طرح های 
متعددی را  به کارگروه معرفی کردیم که 1٦0میلیارد تومان اعتبار 
دراین زمینه به استان اختصاص داشت و ازاین مقدار، 13 میلیارد 
و400میلی��ون تومان  اعتبار جذب کردیم ک��ه دریک هفته اخیر 
یک میلیارد و300میلیون تومان افزایش جذب اعتبار داشتیم که 

باتالش مدیران، این  میزان را افزایش خواهیم داد.
 وی اظهار داشت: برای دریافت تس��هیالت با مبلغ زیر10میلیون 
تومان ارایه س��ند الزامی نیس��ت و این تس��هیالت با ضمانت به 
متقاضیان داده می ش��ود. وی درمورد قبول اسناد و وثیقه  توسط 
بانک های عامل هم افزود: جهت دریافت تس��هیالت کش��اورزی 
قبول سندهای روستایی تا50درصد و سندهای امالک  بستگان 
متقاضی جهت دریافت تسهیالت  ازبانک های عامل  نیزازمصوبات 

این جلسات جهت کمک به متقاضیان وجذب اعتبارات است.

برخورد قاطع وقانونی با افراد متخلف درقیمت گذاری     
شیر 

 معاون بهبود تولیدات دامی س��ازمان جهاد کش��اورزی استان از 
برخورد قانونی با متخلفینی که ازقیمت تعیین ش��ده شیر توسط 

کمیسیون تنظیم بازار پیروی نمی کنند، خبرداد.
 برزو هیبتیان گف��ت: باتوجه به این که ش��یر به قیم��ت ارزان از

تولید کنندگان خریداری شده ومحصوالت وفرآورده های شیری 
باقیمت باال به دست مصرف کننده می رسد، چند جلسه با حضور 
مسئولین تصمیم گیراستان و سازمان جهادکشاورزی، دامداران، 
مدیران عامل کارخانجات تولیدات لبنی وایستگاه های جمع آوری 

شیر جهت بررسی وحل این مشکل برگزارشد.   وی اظهار داشت :
 مقررشده قیمت شیر براس��اس قیمت نهاده های دامی وخوراک 
دام توسط کمیسیون تنظیم بازار مشخص شود و با کسانی که از 
قیمت تعیین شده پیروی نکنند، به شدت برخورد قانونی خواهد 
شد. هیبتیان گفت: تعدادی از واسطه گران، شیر را با قیمت دلخواه 
و زیر قیمت تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم بازار از دامداران 
 خری��داری می کنند ک��ه این مس��أله باتوجه ب��ه افزایش قیمت 
 نهاده های درچند ماه اخیر باعث ورشکس��تگی دامداران و ارسال 
دام های مولد به کش��تارگاه می ش��ود و از طرف��ی محصوالت و 
فرآوردهای شیر باقیمت باال به دست مصرف کننده می رسد که این 
مسأله نیز قدرت خرید مصرف کننده را کاهش می دهد ومشکالت 

زیادی  رادرپی خواهد داشت.

اخبار حوزه کشاورزی

رشد   بیمه  محصوالت زراعی  فارسان
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت دادرسی
6915 کالس��ه پرونده: 911191 ح 26، وقت رس��یدگی: 91/12/7 س��اعت 10 صبح، 
خواهان: خاتمه موس��وی فرزند سید موسی، خوانده: سید خلیل موسوی فرزند سید 
کاظم، خواس��ته: تنفیذ طالق، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می 
ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده اموال غیرمنقول
6920 ش��ماره نامه: 9110110372400034، شماره پرونده: 8709980351400625، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900035، اجرای اح��کام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان 
در نظ��ر دارد در پرونده اجرایی کالس��ه 35/90 ج ح 14 ل��ه اصغر نصوحیان و علیه 
مرتضی رحمتی به آدرس اصفهان خ توحید مقابل بانک پاس��ارگاد بن بس��ت نیلوفر 
کدپس��تی 8173718331 به خواس��ته مطالبه مبلغ 182/617/797 ریال جلسه مزایده 
ای در روز س��ه شنبه مورخ 91/11/17 ساعت 12-11 در محل اجرای شعبه 14 واقع 
در اصفهان خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری اتاق 324 برگزارنماید و در این 
خص��وص مال مورد مزایده مقدار 6/83 حبه از ش��ش دانگ پالک ثبتی 4/1256 واقع 
در بخ��ش 14 ثبت اصفهان ملکی ش��خص ثالث به نام خانم فل��ورا رحمتی به آدرس 
اصهفان خ توحید میانی مقابل بانک پاس��ارگاد بن بس��ت نیلوف��ر پالک 20 طبقه اول 
ک��ه در قبال بدهی محکوم علیه معرفی نموده اس��ت. پالک ف��وق به صورت یک باب 
آپارتمان واقع در اصفهان پل ش��یری ابتدای اتوبان خیام مقابل فضای س��بز مجتمع 
مس��کونی خیام بلوک جنوبی 1 طبقه دوم ش��مالی می باشد. که طبق نظر کارشناسی 
رس��می دادگس��تری که عاری از هر گونه ایراد می باش��د پالک ف��وق واقع در طبقه 
دوم شمالی بمس��احت 142/47 مترمربع )طبق س��ند مالکیت( به انضمام شش دانگ 
یکباب انباری و پارکینگ با مش��خصات اسکلت بتنی و س��قفها تیرچه بلوک دیوارها 
گچ و نقاش��ی کف ها موزاییک چهارچوب ها فلزی و درب های داخلی چوبی با رنگ 
روغ��ن درب ها و پنجره های خارجی آلومینیوم بدنه آش��پزخانه و س��رویس های 
بهداشتی کاش��ی و کف ها سرامیک سیستم گرمایش موتورخانه مرکزی و رادیاتور 
و سرمایش کولر و دارای انشعاب آب و گاز مشترک و برق مجزا می باشد. با عنایت 
ب��ه موارد موص��وف موقعیت محل و متراژ نحوه س��اخت و کیفیت مصالح مصرفی 
قدمت س��اخت حدود 30 س��ال عرف روز و جمیع جهات مؤثر در قضیه ارزش شش 
دان��گ پالک فوق مبلغ 1/923/345/000 ریال می باش��د که با توج��ه به مبلغ مطالبه 
خواهان که 182/617/797 ریال می باش��د ارزش مقدار 6/83 حبه از پالک فوق مبلغ 

182/450/643 ریال می باش��د. طالبین خرید می توانند ظرف 5 روز قبل از جلس��ه 
از ملک فوق در آدرس ذکر شده بازدید نمایند. کسانی حق شرکت در جلسه را دارند 
که حداقل 10 درصد از مبلغ مزایده را نقداً در جلس��ه به همراه داش��ته باشند. برنده 
 فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را ارایه دهند. مدیر اجرای احکام شعبه 14 

دادگاه حقوقی اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
6924 ش��ماره: 8373 خانم حش��مت زمانی فرزن��د رمضانعلی به اس��تناد یک برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی ش��ده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت شش��دانگ پالک ش��ماره 1/8505 واقع در میمه جزء بخش ثبتی میمه 
که در صفحه 454 دفتر 82 امالک ذیل ش��ماره 7908 به نام نامبرده ثبت و صادر و 
تس��لیم گردیده و معامله دیگری هم انجام نش��ده اس��ت و در رهن نیز نمی باشد به 
علت جابجایی اثاثیه منزل مفقود گردیده اس��ت چون درخواس��ت سند مالکیت المثنی 
نموده اس��ت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
م��ی ش��ود که هر کس مدع��ی انجام معامله )غی��ر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( 
نس��بت به آن و یا وجود س��ند نزد خود می باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده 
روز ب��ه ای��ن اداره مراجعه و اعتراض خ��ود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید ت��ا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند ب��ه ارائه کننده 
مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د ی��ا در صورت اعتراض اصل 
 س��ند ارائه نشود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ تبادل لوایح
6925 در خصوص پرونده کالس��ه 815/91 خواهان خانم سمیه زمانی بطرفیت علی 

صفی علی ش��اهی دادخواست تجدیدنظرخواهی به شماره 65/91 ت ن به شعبه 12 
تقدیم نموده اس��ت که با توجه به مجهول المکان بودن خوانده و طبق ماده 73 قانون 
آ.د.م مراتب را در روزنامه نش��ر و نتیجه را به این ش��عبه اعالم نمایید. ش��عبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6926 در خصوص پرونده کالس��ه 1120/91 خواهان عل��ی رضایی با وکالت آقای 
قدرتی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره س��فته به ش��ماره 424245 هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکی��ل و تأخیر تأدیه به طرفیت اصغ��ر کریمی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخه 91/12/13 ساعت 4 عصر تعیین گردیده. با توجه 
به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 

نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر ش��عبه 23 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6927 در خصوص پرونده کالسه 1800/91 خواهان سعید قادری دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت ابوطالب و مرجان بهرامی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای روز چهارش��نبه مورخ 91/12/9 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان 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 اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6928 در خصوص پرونده کالس��ه 1375/91 خواهان جمشید نژادکیان دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت س��ید جمال صالحی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی 
برای مورخ 91/12/5 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد اول ارباب روبروی مدرسه نیلی پور 

مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6929 در خصوص پرونده کالسه 1799/91 خواهان سعید قادری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت محمد خانی کردآبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز چهارش��نبه مورخ 91/12/9 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6930 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1774/91 خواه��ان محم��د صادق رش��یدی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه یک فقره چک به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان به 
ش��ماره 813/524541 بانک مسکن به طرفیت اصغر شکریان تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/12/14 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 

آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6931 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1726/91 خواهان س��ید رضامحم��د باغبان 
دادخواس��تی مبنی بر الزام خوانده ردیف اول بحضور در دفتر ثبت معامالت شرکت 
عمران آبش��ار اسپادانا و انتقال واحد آپارتمان به ش��ماره قراردادهای 102/01796 
ک 1 به طرفیت س��یدعلی محمودی و س��عید اسعدی اس��کندری تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/12/6 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان 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 اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 

8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ تجدیدنظرخواهی
6932 در خصوص پرونده کالس��ه 471/91 ش��عبه 8 ش��ورای حل اختالف اصفهان 
تجدیدنظرخواه زهرا کمالوند ب��ا وکالت احمدرضا کمالوند به طرفیت علیمحمد جهان 
گیری تجدیدنظرخواهی نموده اس��ت. لذا با توجه به مجه��ول المکان بودن علیمحمد 
جه��ان گیری برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
تجدیدنظرخوان��ده 10 روز پس از نش��ر آگهی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیاب��ان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور دادخواس��ت ابالغ شده 
تلقی و پرونده به مراجع تجدیدنظر ارس��ال خواهد ش��د. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالکیت
6933 نظر به اینکه آقاي علي زندي پور فرزند شکراله باستناددو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ خانه ش��ماره 2/1423 واقع دربخش یک ثبتي شهرضاشده که 
س��ندمالکیت پنج دانگ ذیل ثبت 3235 صفحه 472 دفتر 124 بنام بهمن یونس��ي ثبت 
گردیده س��پس باانتقال مع الواسطه و بموجب سندرسمي 73054 – 62/5/16 دفتریک 
ش��هرضا مقدارسه دانگ آن به علي زندي پور انتقال گردیده اینک نامبرده درخواست 
صدور س��ندمالکیت المثني نموده اس��ت لذا دراجراي م��اده 120آئین نامه اصالحي 
قان��ون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي 
معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي 
باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرس��د و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود 
اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد 
.در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

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

ابالغ رأی
6934 کالس��ه پرونده: 1357/91، ش��ماره دادنامه: 1681، مرجع رسیدگی: شعبه 11 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نشانی: اصفهان کیلومتر 5 
جاده تهران مقابل کارخانه ش��یر پگاه خدمات فنی رن��ا، وکیل: زهره دهقانی ناژوانی 
نش��انی: اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجان��ی پ 111، خوانده: 
خسرو عباس نیا مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 10/300/000 ریال بابت 4 فقره 
چک به انضمام خس��ارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله 
وکیل، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل 
اخت��الف: در خصوص دعوی آقای محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت زهره دهقانی 

ناژوانی به طرفیت آقای خس��رو عباس نیا به خواسته مطالبه مبلغ 10/300/000 ریال 
وج��ه چک به ش��ماره 20 و 19 و 23 و 566622 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق 
خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 
جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نس��بت ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارای��ه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ 10/300/000 ریال بابت اصل خواسته و 50/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )88/11/1، 88/11/15، 88/9/25 و 88/10/25( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه 
نشر آگهی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشدو 
پ��س از اتم��ام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
6935 شماره: 1158/91 ش 11 به موجب رأی شماره 1413 تاریخ 91/8/17 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا 
ش��اه نش��ین فرزند پرویز شغل: آزاد مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 
18/480/000 ری��ال بابت اصل خواس��ته و 440/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول از تاریخ 91/5/13، 
91/6/15، 91/7/15، 91/5/15 و براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده 
اجرای احکام می باشد و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر آگهی در حق خواهان سید 
محمدرضا معمار قهفرخی فرزند س��یدرضا نش��انی: اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران 
با وکالت زه��ره دهقانی ناژوانی به آدرس: محله ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی 
خ خی��ام. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 

صریحًا اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
6960 اج��را احکام ش��عبه 23 حقوقی خان��واده اصفهان در نظ��ر دارد در خصوص 
پرون��ده اجرائیه 910115 ح ج 23 له خانم ناهید مس��عودی فرزند مصطفی با وکالت 
فرزانه کاویانی علیه آقای علی اکبر س��لیمانی میالجردی فرزند حاجی به خواس��ته 
مطالبه مهریه 114 عدد س��که تمام بهار آزادی و 20 مثقال طالی س��اخته ش��ده 18 
عی��ار و مبلغ یک میلی��ون و یکصد و هفت هزار تومان بابت هزینه س��فر حج و مبلغ 
1/025/000 بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت 1/800/000 ریال حق الوکاله و پرداخت 
700/000 ری��ال هزینه کارش��ناس و مبلغ 100/000 ریال هزینه نش��ر آگهی در روز 
1391/11/19 ساعت 9 صبح در محل اجرا )دادگستری کل اصفهان طبقه چهارم اتاق 
456( جلس��ه مزایده جهت فروش یک باب مغازه تجاری که موجب قرارداد 1271/85 
مورخ 85/7/15 از طرف ش��رکت عمران و مس��کن ایران به خوانده واگذار شده است 
و از مبل��غ قرارداد فروش 86/321/001 ریال بدهی ش��رکت عمران دارد به نش��انی 
بلوار فالطوری مجتمع پاسارگاد به مساحت 25 مترمربع به شرح کف واحد سرامیک 
درب و پنجره س��کوریت پوش��ش دیوارها رنگ بلکا سیستم گرمایش و سرمایش فن 
کوئل برق اختصاصی و دارای پارکینگ ش��ماره 50 می باش��د و با توجه به قرارداد 
اجاره 91/3/7 لغایت 92/3/7 به مدت یک س��ال از قرار ماهیانه 50/000 ریال و مبلغ 
140/000/000 ریال بصورت قرض الحس��نه در تصرف مستأجر آقای بهرام البرزی 
قرار گرفته اس��ت با توجه به مراتب فوق و بررسی های بعمل آمد و موقعیت محل و 
متراژ مغازه ارزش کل مجموعه مالکیت و حقوق تجاری ش��ش دانگ مغازه موصوف 
1/336/734/000 ریال معادل یک میلیارد و س��یصد و سی و شش میلیون و هفتصد 
و س��ی و چهار هزار ریال برآورد گردد برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی اعالمی از محل بازدید و با تودیع ده درصد از قیمت پایه در 
جلسه مزایده ش��رکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود.  

نیازی شهرکی- مدیر اجرای احکام شعبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان
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از اولین فلش یک ترابایتی تا... 
هر ساله در اوایل ماه ژانویه نمایشگاه بزرگی در عرصه تکنولوژی در 
الس وگاس برگزار می شود که بسیاری از شرکت های فناوری آخرین 

دستاوردهایشان را در آنجا به نمایش می گذارند.
چند روزی است که در الس وگاس نمایشگاه CES 2013 در حال 
 برگزاری اس��ت. این نمایش��گاه که محلی برای عرض��ه جدیدترین 

فناوری هاست همیشه با شگفتی هایی همراه بوده است.

لپ تاپ های آینده
اینتل یکی از بزرگ ترین تولید کننده های   
قطعات کامپیوتری به تازگی در نمایشگاه 
CES لپ تاپ هایی را به نمایش گذاشته 
اس��ت که با آخرین فناوری های پردازنده 
اینتل کار می کنند. این در حالی است که 
اینتل این پردازنده ها را برای چندین سال 

آینده آماده کرده است.

کنسول اندروئید
 شرکت بزرگ »Nvidia« دست به اقدامی 
جالب زده است و از یک کنسول اندروئیدی 
 رونمای��ی ک��رده اس��ت. این کنس��ول که

 به صورت قابل حمل درس��ت شده، دارای 
یک صفحه نمایش 5 اینچی و یه دسته بازی 
خاص است که این دو به یک دیگر متصلند. 

فلش یک ترابایتی 
دوره ای بود که فل��ش های چند مگابایتی   
طرفداران بسیاری داشتند، ولی آن دوران 
گذشته است و کینگس��تون در نمایشگاه 
فن��اوری الس وگاس از فل��ش ه��ای یک 
 ترابایت��ی ک��ه ب��ا نس��خهUSB 0/3 کار 
می کنند رونمایی کرده است. این فلش ها 

اولین مموری دیسک های یک ترابایتی در این اندازه هستند.

تبلت 20 اینچی
 تا به حال از تبلت های بس��یاری رونمایی 
ش��ده اس��ت که همه آنها صفحه نمایشی 
حداکثر 12 اینچی داشته اند. در نمایشگاه 
CES، پاناسونیک از اولین تبلت20 اینچی 
جهان رونمایی کرده است که بیشتر باعث 
حیرت همگان ش��د. این تبلت با ویندوز8 

کار می کند و رزولوشن صفحه ای بسیار باال دارد.

شفاف ترین تلویزیون
این هفته سامسونگ از تلویزیونی رونمایی 
کرده است که 85 اینچ اندازه و یک پردازنده 
چه��ار هس��ته ای در دل خ��ود دارد. این 
تلویزیون م��ی تواند تصاوی��ر را با کیفیت 
"UHD نمای��ش ده��د ک��ه کیفیت��ش 
چهار برابر بیش��تر از تلویزیون های 1080 

است.

گوشی هوآوی
کارخانه چین��ی هوآوی هفته گذش��ته با   
رونمایی از تلفن همراه ضدآبش سر وصدای 
زیادی به پا کرد. پس از این گوشی، هوآوی 
یک تلفن هم��راه با صفح��ه نمایش 6/1 
اینچی رونمایی کرده است. این تلفن همراه 
که یک تبلت هوشمند اس��ت می تواند با 

سامسونگ نوت 2 رقابت کند.

یک شرکت ژاپنی شیوه ای 
ابداع��ی ب��رای تخری��ب 
ن  و بد ش ها ا نخر س��ما آ
استفاده از مواد منفجره ارائه 
کرده است. به گزارش ایسنا، 
در قلب توکیو آسمانخراشی 
به نام »هت��ل گراند پرنس 
آکازاکا« در حال پایین آمدن اس��ت، ام��ا هیچ گونه اثری 
از انفجار یا توپ های مخرب مش��اهده نمی ش��ود. تمامی 
آن چه می توان دید، این است که سقف همزمان با نشست 
کردن ساختمان دارای پوش��ش آلومینیومی به آرامی در 
حال پایین آمدن اس��ت.  فناوری به کار برده ش��ده برای 
محو ساختمان »سیستم بازتولید اکولوژیکی تایسایی« 
نامیده می ش��ود که فرآیند تخری��ب را از ب��اال به پایین 
 صورت می دهد و هتل را طبقه به طبق��ه پایین می آورد. 
 بدین سان هتل مرتفع 140 متری در حال از دست دادن 
30 متر فوقانی خود است و تا ماه مه کاماًل ناپدید خواهد 
شد. س��طوح آن در درون حصاری که ساختمان را احاطه 
کرده تخریب می شوند، در حالی که به هنگام حذف آرام 
طبقات، جک های بزرگی، سقف اولیه را پایین می آورند، 
ناحیه احاطه کننده منطقه تخریب، حجم ذرات غبار ناشی 
از ساختمان را با مؤلفه 100 در مقایسه با سایر شیوه های 

معمول کاهش می دهد.  

جرم کهکشان راه شیری، 
نصف تصورات پیشین؟

بررس��ی ها نش��ان می دهد 
دس��ت  دور  س��تارگان 
کهکش��ان راه شیری که در 
فاصله بین 260 هزار تا 490 
هزار س��ال ن��وری از مرکز 
کهکش��انی فاصله دارند، به 
کن��دی در ح��ال چرخش 
هستند. جرم کهکشانی و سرعت ستارگان به هم مرتبط  
هس��تند، بنابراین این نتایج می تواند دربرگیرنده معانی 
ضمنی نوینی باشد. آلیس دیس��ون از دانشگاه کالیفرنیا 
مدعی ش��د، به دلیل آن که این س��رعت ها بسیار پایین 
هستند، جرم کهکش��ان راه ش��یری ممکن است بسیار 

پایین تر از آن چه تصور می شود، باشد. 

نخستین کاشت پمپ در 
بدن برای مبارزه با سرطان

یک بیمار انگلیسی مبتال به 
سرطان به عنوان اولین فرد 
در جهان در فرآیندی که به 
باور پزش��کان می تواند یک 
دستاورد بزرگ برای درمان 
این بیماری باشد، موفق به 
کاش��ت یک پمپ در بدن 
خود شد. به ادعای متخصصان، این تجربه می تواند نقش 
مهمی را در زندگی هزاران بیمار س��رطانی ایفا کند. این 
پمپ برای خالصی از مایع خطرناک س��اخته ش��ده در 
بسیاری از سرطان ها طراحی شده که می تواند منجر به 

نیاز به مراجعه کمتر بیمار به بیمارستان شود. 

گیاه علیه گیاه!
براس��اس ی��ک پژوه��ش، 
»درمنه خزری« مانع رشد 
علف ه��ای هرز می ش��ود. 
آزمایش  های یک پژوهشگر 
ایرانی نشان می دهد که گیاه 
»درمنه خزری« مانع از رشد 
برخی علف های هرز به ویژه 
»تاج خروس« می شود. مریم مکی زاده، دانشجوی دکتری 
رشته اکولوژی در گفتگو با ایس��نا توضیح داد: نتایج این 
آزمایش ها نشان داد که تمامی این عصاره های گیاهی در 
غلظت های مختلف، باعث کاهش جوانه زنی بذرها و رشد 
علف های هرز می شوند، اما در این میان چند عصاره نسبت 
به سایر عصاره ها، دارای اثر بازدارندگی قوی تری هستند. 

آسمانخراش های دنیای امروز 
چگونه فرو می ریزند؟ -3+13
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خواندنی

فناوری

اخبار کوتاه

عکس نوشت

بسیاری از نقاشی هایی که در گذشته کشیده 
شده اند، این روزها با قیمت های باال به فروش 
 می رس��ند و یا این که در م��وزه ها نگهداری 
 م��ی ش��وند و از آنه��ا مراقب��ت ه��ای ویژه 

می شود.
»رو فرگوسن« اما کسی است که توجه خاصی 
به این م��وارد ندارد و یکی از ارزش��مندترین 
نقاش��ی های دنیا را تنها در یک اتاق متروک 

نگهداری می کرد.
 این نقاش��ی که یک مرد مکزیکی را نش��ان 
می ده��د، درس��ال 1904 و زمانی که نقاش 
معروف مکزیکی »Diego Rivera« تنها 18 سال داشته است، کشیده شده و از همین 

لحاظ بسیار گران است.
آقای فرگوس��ن می گوید بعد از چندس��الی که نقاش��ی را در انباری نگهداری می کردیم 
 آن را به خانه آورده و پش��ت در یکی از اتاق ها نصب کردیم و انتظار نداش��تیم که نقاشی 

با ارزشی باشد.
پس از مدتی یکی از دوس��تان او که البته توجه خاصی به نقاشی ها داشته است به خانه او 
آمده و با دیدن نقاشی، شوکه می ش��ود و ارزش آن را نزدیک به یک میلیون دالر تخمین 

می زند.
این قیمت باال باعث شوکه شدن فرگوسن می شود، ولی او با تحقیقاتی که انجام می دهد 
ارزش نقاش��ی را درمی یابد و آن را در یک منطقه امن قرار می دهد. این روزها او نقاش��ی 

خودش را در یک نمایشگاه به معرض نمایش گذاشته است.

تحقیقات صورت گرفته توس��ط پژوهشگران 
دانشگاه لیورپول نش��ان می دهد که مطالعه 
آثار ادبی کالسیک ش��امل نثرهای پیچیده و 
اشعار، به تقویت قدرت ذهنی و حتی افزایش 
روحیه افراد کمک می کند. پژوهش��گران در 
این مطالعه فعالیت مغ��زی30 داوطلب را در 
زمان خواندن آثار ادبی کالس��یک و برجسته 
ادبیات انگلیسی مورد بررسی قرار دادند. در 
این تحقیق از نثرهای پیچیده نویس��ندگان 
سرشناسی مانند »ویلیام شکسپیر« و شعرایی 
مانند »تد هی��وز«، »ج��ان دان«، »الیزابت 

بارت« و »فیلیپ الرکین« استفاده شد. در گام نخست، تأثیر لغات پیچیده و اصطالحات 
و واژه های نامأنوس بر بخش های مختلف مغز مورد ارزیابی قرار گرفت و در گام دوم تأثیر 
اشعار به عنوان یک ابزار درمانی بررسی شد. تصاویر اسکن مغزی نشان می دهد که فعالیت 
مغزی داوطلبان در هنگام مطالعه نثرهای ادبی پیچیده و اش��عار، به ش��دت افزایش پیدا 
می کند و به طور خاص نیمکره راست مغز که در ارتباط با حافظه اتوبیوگرافیک )اتفاقات 

زندگی شخصی( است، در زمان خواندن اشعار شاهد افزایش فعالیت است.
»فیلیپ دیویس« اس��تاد زبان انگلیسی دانش��گاه لیورپول و از پژوهشگران حاضر در این 
مطالعه تأکید می کند: آثار ادبی کالسیک مانند بوستر موشک برای مغز عمل می کندکه 

باعث تقویت عملکرد و قدرت ذهنی، در کنار افزایش روحیه فرد می شود.
»دیویس« خاطرنشان می کند: نتایج به دست آمده نشانگر نقش بسیار مفید نقش آثار ادبی 

برجسته برای ایجاد خالقیت به ویژه برای جوانان است.

محققان با بررس��ی بیماری آس��م و اگزما در سطح جهان و 
الگوهای تغذیه ای، به این نتیجه رسیدند که وقتی کودکان 
سه بار در یک هفته فست فود می خورند، ممکن است به این 
بیماری ها مبتال ش��وند. اطالعات بیش از500 هزار کودک 
در بیش از50 کشور جهان نش��ان می دهد که رژیم غذایی 

ضعیف، عامل افزایش س��طح این ش��رایط مرتبط با آلرژی 
اس��ت.کودکانی که فس��ت فود مصرف می کنند بیشتر در 
معرض ابتال به آس��م و اگزمای ش��دید، خارش و چشم های 
پر از آب هستند. براس��اس نتایج این تحقیقات که در مجله 
توراکس منتش��ر ش��ده، خوردن میزان قابل توجهی از میوه 
 توسط کودکان، آنها را در مقابل ابتال به این بیماری ها حفظ 
می کند.فس��ت فودها اغل��ب دربرگیرنده س��طح باالیی از 
اسیدهای چرب اشباع شده و ترانس هس��تند که تأثیر آنها 
بر سیس��تم ایمنی بدن مس��أله ای اس��ت که همگان از آن 
مطلع هستند، این درحالی اس��ت که میوه ها سرشار از آنتی 
اکس��یدان ها هس��تند. در این تحقیق، افرادی که در دوران 
نوجوانی خود هفته ای سه بار یا بیشتر فست فود می خوردند 
با افزای��ش 39 درصدی خطر ابتال به آس��م رو ب��ه رو بودند. 
 این خطر درمیان کودکان ش��ش تا هفت ساله به 27 درصد 

می رسد. خوردن سه وعده میوه یا بیشتر در یک هفته، خطر 
ابتال به آسم شدید، اگزما و ورم غش��ای مخاطی بینی را 11 
تا 14 در صد کاهش می دهد. اینس آشر از نویسندگان این 
تحقیق در دانشگاه اکلند نیوزیلند و هیول ویلیامز از دانشگاه 
ناتینگهام بریتانیا اظهار داش��تند که اگر خوردن فست فود 
موجب ایجاد عالئم متداول آسم، اگزما و ورم غشای مخاطی 
بینی می ش��ود، پس باید تأکید کرد که این نتایج از اهمیت 
بسیاری در رابطه با بهداشت و سالمت عمومی برخوردار است، 
چرا که س��طح مصرف این نوع غذاها که در مقوله فست فود 
قرار می گیرند در س��طح جهان رو به افزایش است. معموال 
افراد مبتال به آسم رژیم غذایی خاصی را دنبال نمی کنند. در 
برخی از موارد برخی از غذاها چون شیر گاو، تخم مرغ، ماهی، 
محصوالت تولید شده با خمیر مایه، آجیل، برخی رنگ های 

غذایی و مواد نگهدارنده می توانند عالئم را وخیم تر کنند.

 تقویت مغز بامطالعه آثار ادبی کالسیکنگهداری نقاشی عتیقه در انباری 

ارتباط فست فود با ابتال به آسم

ساخت مجسمه برفی 
 از سوی دو جوان روس 
در شهر پرم 
در منطقه اورال

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
خیر دنیا و آخرت با دانش است و شر دنیا و آخرت با نادانی.

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه 

بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

84/000/0001/878/542/957جاریلوله گذاری فاضالب زرین شهر91-4-347

لوله گذاری شبکه آب و فاضالب مجتمع 450 واحدی 91-4-348
فرهنگیان منطقه 3

21/000/000410/020/081جاری

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/11/14
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/11/15

 WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
 www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

نوبت اول

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 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  

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

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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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 
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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.
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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
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مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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تلفکس

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم
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