
چرا بعضی توزیع بنزین لوکس در استان 
پیرها   بی عاطفه 
می شوند؟

 با راه اندازی 2 مجتمع عظیم بنزین سازی در پاالیشگاه
بی کیفیت ترین خودروی داخلی را 

بشنا  سید 4
فوتبال فقیر؛ فوتبالیست های 

ثروتمند 6 2
8

افتتاح صحن حضرت زهرا 
)س(توسط زایران 
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چمن ایرانی مقاوم به کم آبی 
در اصفهان معرفی شد

دانش آموخته مهندس��ی کشاورزی دانش��گاه صنعتی 
اصفهان گونه ای از چمن بومی ایران مقاوم به کم آبی به 

نام »گراس « را معرفی کرد.
گونه ای از چمن ایرانی مقاوم به کم آبی در اصفهان معرفی 
شد، »محمدحسین شیخ محمدی« در خصوص این گونه 

چمن ایرانی گفت: مقاومت به خشکی گونه های...

جای اشیای تاریخی ایران
 لوور پاریس نیست

هر کیلوگرم گوشت 
گوسفندی 26 هزار تومان 

یک ایران شناس و محقق فرانسوی گفت: باید ابراز تاسف 
کرد که اشیای قیمتی و قدیمی ایران به فرانسه منتقل شده 
است این اشیاء باید در مکان اصلی خود در ایران به نمایش 
همگان در بیایند.استریت لوربر در نخستین گردهمایی 
تبادالت فرهنگی ایران و فرانس��ه در دانش��گاه آزاد واحد 
اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی کشور ایران اظهار کرد: 
مردم فرانسه اصفهان، تخت جمشید و شوش را به عنوان 

سه نقطه تاریخی در کشور ایران بیش...

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: 
هر کیلوگرم گوشت درجه یک گوسفندی در این استان 
با قیمت 26 هزار تومان و هر کیلوگرم گوش��ت درجه 2 

گوسفندی با قیمت 18 هزار تومان به فروش می رسد.
 اصغر پورباطنی با اش��اره به وضعیت بازار گوش��ت قرمز، 

اظهار داشت: ...

4

4

تاخیر در انتصابات هیچ تاثیر منفی 
در مدیریت استان نداشت

اس��تاندار اصفهان در واکنش به برخی انتقادات مبنی بر تاخیر در انتصابات 
استان به ویژه انتصاب معاون سیاسی و امنیتی، این موضوع را بی اثر دانست.

رسول زرگرپور اظهار کرد: برخی از افراد معتقدند با توجه به انتخابات پیش رو، 
تاخیر در انتصاب معاون سیاسی و امنیتی استان در این زمینه خلل وارد کرده، 

در حالی که این چنین نیست و تاکنون...

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز عرضه و توزیع گسترده بنزین و گازوییل لوکس و پاک ایرانی 
با استانداردیورو 4 اتحادیه اروپا در سطح تمامی جایگاه های تهران، اراک و کرج، از راه اندازی 
دو مجتمع عظیم بنزین سازی در پاالیشگاه های اصفهان و بندرعباس در سال جاری خبر داد.

در آستانه تعیین قیمت های جدید بنزین از سوی دولت تدبیر و امید، عرضه گسترده بنزین با 
استاندارد یورو 4 اتحادیه اروپا در پمپ بنزین های.....

2
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مدیرکل یونسکو 
مهیمان اصفهانی ها

اوایل هفته آتی هم زمان با هفته اصفهان ایلینا بوکو 
به عنوان مدیرکل یونس��کو به همراه یک هیات 
هشت نفره خارجی در اصفهان حضور پیدا می کند 
و در برنامه های برگزار ش��ده به منظور نکوداشت 

هفته اصفهان شرکت می کند.
 اصفهانی ها در هفته نکوداش��ت اصفهان میزبان 
مهمانان و گردشگران داخلی و خارجی بسیاری 
بوده و طی این هفته برنامه های متنوعی در شهر 

اصفهان برگزار می شود.
هویت و فرهنگ اصفهان به عنوان پایتخت فرهنگ 
و تم��دن ایران اس��امی باید به تمام م��ردم دنیا 
شناسانده شود، چرا که اصفهان از سابقه فرهنگی 

و تاریخی بسیار مفتخری برخوردار است.
سوم تا نهم اردیبشهت ماه هر سال هم زمان با هفته 
اصفهان برنامه های بسیاری در سطح شهر برگزار 
می شود و ستاد نکوداشت هفته اصفهان در راستای 

برگزاری هر چه بهتر برنامه ها تاش می کنند.
همچنین امس��ال در هفته اصفهان شاهد حضور 

تور های خارجی در اصفهان هستیم و برنامه های 
مختلفی برای گردش��گران داخل��ی در اصفهان 

پیش بینی شده است.
اوایل هفته آتی هم زمان با هفت��ه اصفهان ایلینا 
بوکو به عنوان مدیرکل یونسکو به همراه یک هیات 
هشت نفره خارجی در اصفهان حضور پیدا می کند 
و در برنامه های برگزار ش��ده به منظور نکوداشت 

هفته اصفهان شرکت می کند.
ای��ن موض��وع یک��ی از ویژگی ه��ای برنامه های 
نکوداشت هفته اصفهان در سال جاری محسوب 
می شود و شهرداری اصفهان خود را برای پذیرایی 
هر چه بهتر از میهمانان حاضر در اصفهان آماده 

می کند.
اصفهان یکی از مهمان نواز ترین شهر های کشور 
تلقی می شود و مهمان نوازی اصفهانی ها همیشه 
زبانزد عام خاص بوده و اصفهانی ها باید در هفته 
اصفهان بیش از پیش این موضوع را به تمام مردم 

ثابت کنند.

اوایل هفته آینده

گرامیداشت هفته اصفهان با حضور والیتی و سرلشکر رحیم صفوی

5
نصب سردیس مشاهیر صفوی در هفته نکو داشت استان 

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

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

ببري
جي

دويچي
بهروشسان

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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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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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

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.«
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ه ر

ند
 زای

م/
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ا نی

رض
ید
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س: 
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[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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اخبار کوتاهيادداشت

زن در نظام توحيدي ارزشمندترين 
مخلوقات خداوند است

امام جمعه گلپايگان گفت: زن در نظام توحيدي ارزشمندترين مخلوقات 
خداوند است و اين در حالي است كه نظام هاي غربي و اروپايي به دنبال 
اين هستند كه زنان بيشتر در معرض ديد نامحرمان باشند و زن را به عنوان 

كااليي پيش پا افتاده مطرح كنند.
در راهپيمايي دانش آموزان دختر دوره متوس��طه گلپايگان كه به طور 
همزمان در سراسر شهرهاي استان اصفهان به مناسبت والدت باسعادت 
و فرخنده كوثر ناب قرآن و واليت حضرت صديقه كبري )س( در حسينيه 
ناصربن علي )ع( گلپايگان برگزار شد، حجت االسالم محمدرضا اسماعيلي 
خطاب به دانش آموزان بيان داشت: اميدوارم خدا به همه شما خواهران 

و زنان جامعه توفيق رهروي از حضرت فاطمه زهرا )س( را عنايت كند.

 خبرنگاران افسران جنگ نرم 
در مقابله با دشمنان هستند

جانشين فرماندهی نيروی دريايی سپاه پاسداران انقالب اسالمی به بيان 
نقش جوانان و خبرنگاران در جبهه جنگ نرم و دفاع از ميهن و كيان نظام 
جمهوری اسالمی پرداخت و گفت: خبرنگاران افسران جنگ نرم در مقابله 

با دشمنان هستند.
 س��ردار س��رتيپ پاس��دار عليرضا تنگس��يری اظهار كرد: امروز سالح 

خبرنگاران برنده تر از سالح يک رزمنده در ميدان نبرد است.
وی با بيان اين كه خبرنگاران و اصحاب قل��م نيز به نوعی در ميدان نبرد 
هس��تند و رس��انه ها با قلم، دوربين و به ويژه هنرمندی خود می توانند 
بهترين دفاع را از كشور داشته باش��ند، افزود: امروز هم به فرموده رهبر 
معظم انقالب، جوانان و به ويژه اصحاب رسانه افسران جنگ نرم هستند.

غربی ها با ترويج فرهنگ برهنگی به 
جاهليت نزديک تر می شوند

امام جمعه گلپايگان گفت: امروز غربی ها سعی دارند باز هم فرهنگ دوران 
جاهليت را رواج داده و به ديگر جوامع تحميل كرده و از طريق رسانه ها، 
به زنان مسلمان اين مساله را تفهيم كنند كه آزادی در گرو بی بند و باری 

و بی حجابی است.
 حجت االسالم و المسلمين محمدرضا اسماعيلی اظهار كرد: اگر جامعه ای 
بخواهد به رشد و تکامل برسد بايد بر اساس دستورات دين اسالم عمل 
كند، افزود: متاسفانه امروز بسياری از فرهنگ های غربی به جامعه دينی ما 
رسوخ كرده و آرام آرام به صورت تهاجم فرهنگی در حال تزريق شدن به 

جامعه و فرهنگ ما هستند.

بررسی وضعيت زنان در عرصه های 
اجتماعی، اقتصادی و سياسی

هيأت دولت به رياس��ت حجت االس��الم والمس��لمين حس��ن روحانی 
رييس جمهور كش��ورمان تشکيل جلس��ه داد و اعضای دولت به بحث و 

تبادل نظر پيرامون مسائل و مباحث روز كشور پرداختند.
در اين جلسه و همزمان با سالروز والدت صديقه طاهره، حضرت فاطمه 
زهرا )س( و روز زن، گزارش معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوری 
درباره بررسی وضعيت زنان در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سياسی 
شامل سيمای جمعيتی، سواد و تحصيالت، ازدواج و زناشويی، آسيب های 
اجتماعی، مش��اركت های مدنی، اقتصادی و سياسی، اشتغال و درآمد و 
دارايی ارايه شد.در اين جلسه همچنين بر لزوم توجه به اشتغال زنان بويژه 
زنان دانش آموخته آموزش عالی، اهتمام جدی بر موضوع زنان سرپرست 
خانوار و بد سرپرس��ت، افزايش امکان ازدواج جوانان و تسهيل بانوان در 

مقاطع تحصيلی تکميلی تاكيد شد.

ترور مسوول يگان ويژه جنگ 
سايبری رژيم صهيونيستی 

     سازمان اطالعات بريتانيا در خبری اعالم كرد، مسئول يگان ويژه جنگ 
سايبری رژيم صهيونيستی ترورشده است.

اين سازمان اطالعاتی، ترور ژنرال باروخ مزراحی، مسئول يگان ويژه جنگ 
سايبری ارتش و پليس رژيم صهيونيستی را به حزب اهلل لبنان نسبت داد. 
سازمان اطالعات بريتانيا تصريح كرده اس��ت: اين ترور توسط حزب اهلل 
لبنان و با همکاری گروه جهاد اسالمی در اراضی اشغالی اسرائيل صورت 
گرفته است. اين س��ازمان در گزارش خود مدعی ش��ده، حزب اهلل تمام 
برنامه های اين ترور را در انتقام از ترور شهيد » حسان اللقيس« انجام داده 
است. شهيد » حسان اللقيس«، مسئول يگان پهباد های اطالعاتی و جنگ 
سايبری حزب اهلل، دوماه قبل در شهر بيروت و در مقابل پاركينگ منزلش 

توسط افسران موساد و نيروهای اطالعاتی عربستان به شهادت رسيد.

تاخير در انتصابات هيچ تاثير منفی 
در مديريت استان نداشت

استاندار اصفهان در واكنش به برخی انتقادات مبنی بر تاخير در انتصابات 
استان به ويژه انتصاب معاون سياسی و امنيتی، اين موضوع را بی اثر دانست.

رسول زرگرپور اظهار كرد: برخی از افراد معتقدند با توجه به انتخابات پيش 
رو، تاخير در انتصاب معاون سياسی و امنيتی استان در اين زمينه خلل وارد 
كرده، در حالی كه اينچنين نيست و تاكنون از 24 فرماندار استان 16 نفر 
تعيين تکليف شده كه حدود 12 نفر از آنها از وزارت كشور حکم گرفته اند.

وی اظهار كرد: تکليف 8 فرماندار ديگر نيز به زودی مش��خص می ش��ود 
و برخی از آنها ابقا و برخ��ی ديگر جايگزين می شوند.اس��تاندار اصفهان 
با بيان اينکه بسياری از انتقاداتی كه از سر دلس��وزی در اين زمينه بيان 
می شد واقعيت نداشت، تصريح كرد: تکليف بخش عمده مديران استان 
نيز مشخص شده و تنها دو اداره بزرگ ديگر باقی مانده تا مديران آنها هم 

مشخص شوند كه با وزرای مربوطه هماهنگی الزم به عمل آمده است.
وی در زمينه تعيين معاون سياس��ی اس��تانداری اصفهان ني��ز افزود: بر 
خالف بسياری از شايعاتی كه وجود داش��ت، از ابتدا تنها سه گزينه برای 
احراز اين س��مت مطرح بود كه س��ازمان مربوطه به يک نفر از اين افراد 
ماموريت نداد تا در اين س��مت قرار گيرد، يک نفر ديگر نيز در اثر نظراتی 
كه يک نهاد خارج از وزارت كش��ور داشت، نتوانس��ت اين پست را احراز 
كند و نفر سوم تنها پس از شش روز از معرفی توسط بنده، ابالغ وزارت را 
دريافت و مشغول به فعاليت شد.استاندار اصفهان ادامه داد: تمامی تغيير 
مديريت ها در اس��تان با نظر اس��تاندار و با هماهنگی نمايندگان مجلس 
شورای اسالمی و ائمه جمعه بوده تا ميزان همدلی و هماهنگی در سطح 
مديريت ادارات باال برود.وی گفت: شايد اينکه برخی از افراد تصور می كنند 
روند تحوالت استان كند است، به اين علت باشد كه يک هماهنگی خوبی 
 بين مسئوالن برقرار ش��ده و بدون هيچ حاش��يه ای اين مسايل پيگيری

 می شود.
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 قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد دو هفته دیگر 

يک عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: پرونده تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد همچنان ادامه 
دارد و ممکن تا دو هفته آينده طول بکشد تا در صحن علنی قرائت شود.در جلسه بخش ديگری از گزارش 

تحقيق و تفحص از دانشگاه آزاد بررسی شد و نکات و مالحظاتی مطرح شد.
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تعيين زمان دور بعدی 
مذاکرات ايران و آژانس

 از وضعيت دانايی فر 
اطالعی نداريم

س��خنگوی س��ازمان انرژی اتمی گفت: 7 موضوع توافقی بين ايران و آژانس 
در حال انجام است و هنوز برای اجرای كامل موضوعات فرصت وجود دارد.

بهروز كمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره 7 موضوع توافقی بين 
ايران و آژانس در مذاكرات تهران و اينکه اجرای اين 7 موضوع در چه مرحله ای 
قرار دارد، بيان كرد: 7 موضوع در قالب اقدامات عملی مورد توافق قرار گرفت 

كه بايد انجام شود.
وی افزود: اين موارد در حال انجام اس��ت، درباره زمان پايان اين مراحل هنوز 
فرصت وجود دارد. بعضی از اين اقدامات صورت گرفته و برخی در شرف انجام 

است كه در زمان خود به نتيجه می رسد.
كمالوندی درباره دور بعدی مذاكرات ايران و آژانس بيان كرد: فعال زمانی در نظر 

گرفته نشده است اما در حال بررسی هستيم.

      در حاشيه مراسم درگذش��ت آيت اهلل رضوانی در جمع خبرنگاران در پاسخ 
به سوالی در رابطه با تاثير سفر اخير رييس جمهور در افزايش امنيت و توسعه 
استان سيستان و بلوچستان گفت: سفر رييس جمهور و تعدادی از وزرا به استان 
سيستان و بلوچستان در راستای سفرهای دولت تدبير و اميد صورت گرفت كه 
هر از گاهی انجام می گيرد.سخنگوی وزارت كشور گفت: با وجود اين كه هنوز 
اطالعی از شرايط دانايی فر در دست نيس��ت، بايد بگويم ديدار رييس جمهور 
با خانواده دانايی فر اخالقی بود.اميری در پاس��خ به س��وال ديگری در رابطه با 
وضعيت شهيد دانايی فر گفت: هنوز از سرنوشت دانايی فر خبری در دست نيست 
و ييس جمهور با توجه به در نظر گرفتن اخالقيات تشخيص داد كه با خانواده 
دانايی فر ديدار كند و اين كار حداقل انتظاری بود كه می رفت، ولی متاسفانه هنوز 

از وضعيت او اطالعی در دست نداريم.

يک عضو ش��ورای مركزی حزب اعتماد ملی گفت: دولت با 
اثبات كارآمدی خود و همچنين داشتن شفافيت و صداقت 
در عمل و گفتار می تواند اعتماد عمومی شهروندان را به خود 

افزايش دهد.
محمدجواد حق شناس با اش��اره به ضرورت وجود رابطه دو 
طرفه و منطقی ميان مردم و مسئوالن اظهار كرد: اگر اعتماد 
عمومی به مسئوالن از بين برود، رابطه منطقی بين شهروندان 
و مس��ئوالن بوجود نمی آيد؛ بنابراين حل مش��کالت كشور 

سخت خواهد بود.
حق ش��ناس همچنين به ض��رورت وجود اعتم��اد عمومی 
در قب��ال دول��ت در مرحل��ه دوم اج��رای هدفمن��دی 
يارانه ه��ا اش��اره كرد و گف��ت: در اي��ن مرحله دول��ت بايد 
اطالع��ات دقيق��ی از وضعي��ت پيش��ين و موجود كش��ور 
 ارايه ده��د ت��ا ش��هروندان فضای واقع��ی كش��ور را درک 

كنند.
 دولت همچنين بايد به صورت شفاف با مردم صحبت كند و 
 مشکالت خود را به گوش مردم برساند تا مردم به كمک دولت

 بشتابند.
اين فعال سياسی اصالح طلب در پايان تصريح كرد: اگر دولت 
توانايی و كارآمدی خود را اثبات كند، ب��ا همراهی و اعتماد 

مردم همراه می شود.

رييس كمس��يون اقتصادی مجلس گفت: اين مرحله بايد 
اجرايی شود چرا كه ما برای بيمه همگانی و حمايت از بيماران 
صعب العالج و كمک به اقتصاد كشور به منابعی نياز داريم كه 

برخی در انصراف از يارانه ها به دولت می دهند.
ارسالن فتحی پور با اش��اره به انصراف برخی از شهروندان از 
ثبت نام در يارانه های مرحله دوم گفت: كسانی كه انصراف 
می دهند در واقع به اقتصاد كشور كمک می كنند اين حركت 
آنها كمکی اس��ت در حمايت از صنعت و زير س��اخت های 

كشور.
فتحی پور خروج از ركود تورمی و اش��تغال زايی را مستلزم 
منابع دانست و افزود: بيمه همگانی، كمک به بيماران صعب 
العالج و بخش هايی از صنعت و توليد كشور به منابع نياز دارد 

كه اين مرحله قرار است اين منابع را توليد كند.
اين نماين��ده مجلس از ش��يب مالي��م افزاي��ش قيمت ها 
خب��ر داد و گف��ت: افزاي��ش ح��دود 10 ت��ا 20 درصدی 
قيمت ه��ا نس��بت به ت��ورم كش��ور چي��زی نيس��ت، اما 
 با اين حال نس��بت به قيمت ه��ا تذك��رات الزم را به دولت

 داده ايم.
فتح��ی پ��ور اولويت ه��ای دول��ت در مرحل��ه دوم 
كش��اورزی و  صنع��ت  س��المت،  بخش ه��ای   را 

 دانست.

جانش��ين فرمانده قرارگاه پدافند هوايی گفت:در س��ه سال 
اخير اقدام��ات تاكتيکی ق��رارگاه پدافند هوايی نس��بت به 
گذشته افزايش داشته است در پاييز 92 نسبت به همين بازه 
زمانی در سال 89 اقدامات تاكتيکی و اخطار به هواپيماهای 
بيگانه افزايش 10 برابری داشته است و يکی از موارد رضايت 
فرماندهی معظم كل قوا در حوزه كشف و شناسايی در قرارگاه 
پدافند هوايی است كه به ياری خداوند پيشرفت محسوسی 
در اين حوزه شاهد بوده ايم.امير سرتيپ عليرضا صباحی فرد 
جانش��ين فرمانده قرارگاه پدافند هوايی خاتم االنبياء)ص( 
گفت: امسال در رژه روز ارتش فقط بخشی از توانمندی های 
 قرارگاه پدافند هوايی به نمايش گذاش��ته ش��د واين دست 
آورد هاكه به دست توانمند جوانان و دانشمندان كشور شکل 
گرفته است اجازه هرگونه تحركی را از دشمنان صلب كرده 
است .وی در ادامه افزود: در ديداری كه اخيرا فرمانده قرارگاه با 
مقام معظم رهبری داشتند، معظم له تدابير بسيار مهمی را در 
رابطه با پدافند ابالغ فرمودند كه يکی از اين سياست ها احتمام 
جدی قرارگاه در رابطه با جنگ الکترونيک و دفاع الکترونيک 
بود و حضرت آقا از عملکرد پدافند هوايی ابراز رضايت نمودند.

جانش��ين فرمانده قرارگاه پدافند هوايی تصريح كرد: در سه 
سال اخير اقدامات تاكتيکی قرارگاه پدافند هوايی نسبت به 

گذشته افزايش داشته است .

نايب رييس مجلس شورای اس��المی با بيان اينکه سالمت 
از مهمترين حوزه ها در كش��ور پس از امنيت است، گفت: 

مجلس و دولت بر ارتقاء سالمت جامعه هم  نظرند.
حجت االسالم ابوترابی، نايب رييس مجلس شورای اسالمی 
گفت: بحث سالمت يکی از كليدی ترين وظايف حاكميتی 
است و كشورمان قدم های بنيادين و بلندی را برداشته است.

وی ادامه داد: در اوايل پيروزی انقالب اس��المی در بسياری 
از بيمارستان های كشور خدمات پزش��کی عمومی توسط 

بسياری از پزشکان آسيای شرقی ارائه می شد.
وی با بيان اين كه امروز ايران به عنوان تربيت كننده نيروی 
متخصص در رشته های متنوع پزش��کی تبديل  شده افزود: 
كشورمان در دنيا يک نام و برند اس��ت به گونه ای كه امکان 
ندارد در حوزه های مختلف پزش��کی س��ميناری علمی در 
سطح جهان برگزار شود و متخصصان ايرانی بهترين مقاالت 

و گزارش های تحقيقی خود را در آن ارايه ندهند.
ابوترابی ب��ا بيان اين كه بنيان س��المت جامع��ه در تربيت 
نيروهای اسالمی عالم و متخصص برای ارايه خدمات نهاده 
شده بيان كرد: اين سرمايه را كش��ورمان در باالترين سطح 
ممکن در اختي��ار دارد.وی ادام��ه داد: ما از ح��وزه درمانی 
متناسب با ظرفيت های ملی و سرمايه هايی موجود برخوردار 

نيستيم بنابراين بايد اين نظام سازی شکل بگيرد.

مجلس پدافند هواییاحزاب مجلس

مردم با ايثارگری به 
اقتصاد کشور کمک کنند

 اعتماد سازی رمز 
اتحاد و وفاق است 

افزايش 10 برابری اخطار به 
هواپيماهای بيگانه 

مجلس و دولت در ارتقای 
سالمت جامعه هم  نظرند
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يک عضو مجمع تش��خيص مصلحت نظام گفت: ما هيچ زمانی به 
دنبال مذاكره با آمريکا نرفته ايم و آنها به اين نتيجه رسيده اند كه 

دشمنی آنها با مردم ايران تاكنون دستاوردی نداشته است.
 حجت االس��الم والمس��لمين علی اكبر ناطق افزود: آمريکايی ها

 35 سال با ما مبارزه كردند ولی هرجا رفتند، اقتدار ايران اسالمی را 
مشاهده كردند و متوجه شدند توانايی مقابله با ما را ندارند. به همين 
دليل است كه به فکر نحوه جديدی از رفتار با كشورمان افتاده اند. 
آنها به اين درک رسيده اند كه اين كشور با نعمت بزرگی چون واليت 

فقيه تسليم آنها نخواهد شد.
رييس اسبق مجلس شورای اسالمی با اشاره به سجايای اخالقی 
امام راحل بويژه شجاعت و اخالص، خاطرنشان كرد: حركت امام 
راحل در حوزه پس از رحلت آيت اهلل العظمی بروجردی، تجميع و 

انسجام طلب برای حركت عليه نظام پهلوی بود.
وی ادامه داد: امام راحل با تدريس فقه و اخالق، حوزه های علميه 
را برای شکل گيری انقالب اسالمی مهيا كرد و در همين حين بود 
كه شاه و درباريان در اشتباهی استراتژيک برای ضربه زدن به دين با 
ارسال اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، موجب آغاز نهضت انقالب 

اسالمی با شيبی عقالنی از سوی امام راحل شدند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به داستان تبعيد 
امام به دليل تهديد تاريخی شاه از سوی امام، گفت: از جمله عوامل 
موفقيت حضرت امام)ره(، می توان ب��ه درک باال، بينش صحيح، 
شجاعت توأم با آگاهی و توكل و اخالص در راه خدا اشاره كرد زيرا 

هميشه و همه حال از واژه خداوند در گفتارشان استفاده می كردند 
و ملت ايران نيز با همين كليدواژه در مقابل همه سختی ها ايستاد.

 وی در بخ��ش ديگ��ری از س��خنان خ��ود، ب��ه اي��ام والدت 
حضرت زهرا)س( اش��اره كرد و در ادامه با اشاره به چگونگی نزول 
سوره كوثر، اظهار كرد: منافقان و بدخواهان اسالم پيامبر اكرم)ص( 
را به دليل نداشتن فرزند ذكور، ابتر می خواندند ولی با تدبير الهی 
اين نعمت و كوثر گرانقدر به حضرت اعطا شد و موجب نشر مکتب 
رسول خدا توس��ط حضرت زهرا)س( ش��د.ناطق نوری ادامه داد: 
بقای دين در گروی دامن حضرت زهرا)س( بود و خود حضرت با 
افشاگری ها و دفاع از حريم واليت و با خطبه فدكيه دين را حفظ 
كردند. بزرگترين جفايی كه نسبت به خاندان اهل بيت)ع( می كنيم 
اين است كه شخصيت و زندگی ايشان را تحريف می كنيم تا اشک 
و عواطف را تحريک كنيم. در حال��ی كه برخی از مهاجران قصد از 
بين بردن حق دين را داشتند، حضرت زهرا)س( از حريم واليت و 
قرآن دفاع كردند و در خطبه فدكيه به بيان فلسفه احکام پرداختند.

مس��ئول بازرس��ی دفتر مقام معظ��م رهبری، همچني��ن اظهار 
 كرد: امروز منس��جم ترين نس��لی كه در دنيا باقی اس��ت، نس��ل

 حضرت فاطمه)س( اس��ت و تاريخ شيعه نش��ان می دهد فقها و 
روحانيون س��ادات فاطمی چه خدمات ارزنده ای به دين و تشيع 
داشته اند. عالمه بحرالعلوم، س��يد رضی و شخصيت های انقالبی 
نظير آيت اهلل كاشانی و آيت اهلل مدرس از ساداتی بودند كه در كنار 
امام راحل)ره( تحول بنيادينی در عرصه های اجتماعی و فرهنگی 

و سياسی ايجاد كردند.
غرب به دنبال ايجاد مانع بر سر راه مذاکرات هسته ای است

سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس اقدام 
دادگاه ف��درال آمريکا ب��رای مصادره برج بنياد عل��وی در منهتن 
نيويورک را قطعه ای از پازل غرب برای ايجاد مانع بر سر راه مذاكرات 

هسته ای عنوان كرد.
سيدحس��ين نقوی حس��ينی 
اظهار ك��رد: برداش��ت ما اين 
اس��ت كه اي��ن ن��وع اقدامات 
ب��رای مانع س��ازی بر س��ر راه 
مذاكرات است و پازلی در حال 
شکل گيری است كه قطعه ای 
از آن قطعنامه پارلم��ان اروپا 
عليه ايران، قطعه ای عدم صدور 
رواديد برای آق��ای ابوطالبی و 
قطعه ای ديگ��ر گزارش حقوق 
بشری احمد شهيد عليه ايران 
است.وی افزود: ما فکر می كنيم 
غربی ها می خواهن��د پازلی را 
شکل دهند تا مذاكرات را با مانع 
روبرو كنند زيرا برداش��ت آنها 

اين است كه در مذاكرات هسته ای چيزی گيرشان نيامده و ملت 
ايران توانسته از حقوق خود به درستی دفاع كند و مذاكرات را به هر 

شکلی كه هست ادامه دهد.
نماينده مردم ورامين در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: ما فکر 
می كنيم غربی ها اين اقدامات را پشت س��ر هم انجام می دهند تا 

جمهوری اسالمی و مذاكرات هسته ای را با مشکل روبرو كنند.
نقوی حسينی ديدار كاترين اشتون و هيات پارلمانی اروپا با برخی 
فعاالن حوادث بعد از انتخابات 88 را بخش های ديگری از اين پازل 
عنوان كرد و گفت كه غرب با انجام اين اقدامات درصدد ايجاد مانع 

بر سر راه مذاكرات است.
سخنگوی كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس تاكيد 
كرد: جمهوری اسالمی بايد در متن مذاكرات در اين باره صحبت 
كن��د و از طرف های مذاكره بخواهد كه دس��ت از اين اقدام ش��ان 
بردارند.وی با تاكيد بر لزوم پيگيری حقوقی و سياسی اقداماتی مثل 
مصادره برج بنياد علوی در نيويورک از س��وی جمهوری اسالمی 
ايران، گفت: اين موضوع بايد به غربی ها تفهيم شود كه اين اقدامات 
همگام و همراه با مذاكرات نيس��ت بلکه برخ��الف روند مذاكرات 

ارزيابی می شود.

آمريکايی ها  به فکر رفتار جديد افتادند

ناطق نوری: ما به دنبال مذاکره با آمریکا نرفتیم
رييس سازمان زندان ها درباره 
اتفاقات اخير اوين توضيح داد
 ريي��س س��ازمان زن��دان ه��ا در خص��وص اتفاق��ات

 روز پنجش��نبه زندان اوين ضمن بي��ان جزييات ماجرا 
 اظهار داش��ت: در جريان كش��مکش مذكور هيچ كس

 نه ضرب و شتم و نه مجروح ش��ده است به مناسبت روز 
ميالد حضرت زهرا)س(، به هر يک از خانواده ها ی افراد 
مذكور مراجعه كردند اجازه داده ش��د تا با زندانی خود 
مالقات حضوری بدون مانع داش��ته باشند تا با چشمان 
خود ببينند كه هي��چ يک از آنا نه مجروح هس��تند و نه 
ضربه ای به آنها وارد ش��ده است، حسين نقوی حسينی 
سخنگوی كميسيون گفت: در ابتدای جلسه كميسيون 
دو تن از دانشجويان جامعه اسالمی دانشجويان پيرامون 
پروژه مهم »جنايت انگليس در دوران جنگ جهانی دوم 
در ايران« گزارشی را به كميس��يون ارائه كردند.گزارش 
تحقيقاتی و پژوهش��ی علمی مذكور نشان دهنده حجم 
وسيع و گس��ترده ای از جنايات و خيانت های انگليس 
در ايران در دوران جنگ جهانی دوم بود. پس از گزارش 
مقرر گرديد كميت��ه مطالبات مالی پيش��نهادات مورد 
بررس��ی و تصميم گيری قرار گيرد. در ضمن كميسيون 
از اقدام پژوهش و تحقيقات دانش��جويان تقدير و تشکر 
كرد.نقوی حس��ينی گفت: در بخش دوم جلسه رييس 
كل زندانهای كشور حضور يافت تا ادعاهای مطرح شده 
پيرامون مسايل روز پنجشنبه گذشته زندان اوين مورد 
بررسی قرار گيرد. ابتدا اسماعيلی گزارشی از موضوع ارايه 
كرد. وی گفت: تيم بررسی سازمان زندانها طبق برنامه، 
روز پنجشنبه زندان اوين را مورد بررسی قرار داد كه طی 
بررسی ابتدا زندانی ها به فضای باز هدايت می شوند تا از 
فضای باز استفاده كنند تا بررسی ها انجام شود. در اين 
مرحله زندانی های دو اتاق حاضر به خروج نش��دند. اين 
افراد كه اغلب افرادی از جريان نفاق و فتنه بودند،  حاضر 
به تخليه اتاق نشدند و شروع به مقاومت كردند و شروع 
به ناسزا گويی عليه تيم بررسی كردند.اسماعيلی گفت: 
تيم بررسی كه افرادی غير از كاركنان فعلی زندان بودند 
اين افراد را از اتاق بيرون كردند و در جريان كش��مکش 
 مذكور هيچ كس ب��ه جهت الزام خروج از اتاق از س��وی

 بررس��ی كنندگان نه ضرب و ش��تم ش��ده و نه مجروح 
ش��ده اس��ت به هر يک از خان��واده ها ی اف��راد مذكور 
مراجعه كردند اجازه داده ش��د تا با زندانی خود مالقات 
حضوری بدون مانع داش��ته باش��ند تا با چش��مان خود 
ببينند كه هيچ يک از آنا نه مجروح هس��تند و نه ضربه 
ای به آنها وارد شده است و اكنون هم اعالم می كنم كه 
 هر يک از خانواده ها بخواهند م��ی توانند با زندانی خود

 مالقات كنند.

 آمريکايی ها
 35 سال با ما مبارزه 

کردند ولی هرجا 
رفتند، اقتدار ايران 
اسالمی را مشاهده 

کردند و متوجه 
شدند توانايی 

مقابله با ما را ندارند



یادداشت

جانشین فرماندهی انتظامی اصفهان 
مطرح کرد

افزایش آگاهی مردم، راهکار 
کاهش کالهبرداری

جانشین فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: کاهش 
جرم کالهبرداری در جامعه نیازمند به تالش دانشگاه ها 
و آموزش و پرورش در امر آگاهی بخش��ی به مردم است 
و باید برای افزایش آگاهی اقش��ار تحصیل کرده در این 

زمینه اقدام کرد.
 س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده در همایش تخصصی 
روش های نوی��ن کالهبرداری که در دانش��گاه پیام نور 
تیران برگزار ش��د، اظهار کرد: یکی از جرائم مهم امروز 
جامعه جرایم مرب��وط به کالهبرداری بوده که توس��ط 
مجرمینی با بهره هوش��ی و مهارت و دانش باال در اخذ 

دارایی های مردم انجام می شود.
وی افزود: پیش��گیری از وقوع این دسته از جرایم بسیار 
مهم و اساسی بوده که باید در این مسیر با افزایش آگاهی 
مردم کار کرد که برای آن باید دانش��گاه ها و آموزش و 
پرورش با برگزاری نشس��ت ها و برنامه های آموزش��ی، 

دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها را آگاه کنند.
جانش��ین فرماندهی انتظامی استان اصفهان بیان کرد: 
مجرمان جرایم کالهبرداری از آن دسته ای از مجرمان 
هستند که دارای ضریب هوش��ی باال و با مهارت بوده و 
برای مقابله با برنامه های مجرمانه آنه��ا نیاز به دانش و 
هوشیاری مردم تا مردم دچار فریب این مجرمان نشوند.

وی افزایش مهارت مردم در پیش��گیری از کالهبرداری 
مهم خواند و گفت: توسعه رس��انه ها و فناوری اطالعات 
س��بب پیچیدگی جرایم و گس��تردگی آن ها ش��ده که 
تنها آگاهی و هوش��یاری مردم می توان��د نقش موثری 
در پیشگیری از آن داش��ته و البته پلیس در دستگیری 
مجرمان و پیشگیری از جرایم کالهبرداری همیشه در 

تالش است.
س��رهنگ حس��ین زاده طمع به پول های مفت و بدون 
همت و دس��ت رن��ج را از عوام��ل فریب خ��وردن افراد 
دانس��ت و گفت: یک راهکار اساسی که در پیشگیری از 
کالهبرداری به مردم کمک می کند این است که مردم 
بدانند پول و منافعی که بدون کار و تالش قرار باش��د به 

آن ها برسد، امکان فریب کاری در آن وجود دارد.
وی افزود: مردم نباید اطالعات محرمانه خود را همانند 
رمز کارت و اطالعات سیستم خود را در اختیار همگان و 

یا این که در دسترسی آسان همگان قرار دهند.
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نمایشگاهبزرگسالمتدرآرانوبیدگلبرپامیشود
مسئول آموزش سالمت شبکه بهداشت و درمان شهرستان آران و بیدگل گفت: نمایشگاه بزرگ 
سالمت به مناسبت هفته س��المت در پارک شادی ش��هر آران و بیدگل و با حضور دستگاه های 

مختلف مردم برپا می شود.

3

 مدیرعامل سازمان زیباسازي ش��هرداري اصفهان از اجراي طرح 
»اردیبهشت تا اردیبهش��ت« به منظور طراحي و نصب سردیس 

مشاهیر اصفهان در این شهر خبر داد.
در نشست اعضاي ستاد برگزاري هفته نکوداشت اصفهان با اصحاب 
رسانه که به منظور تشریح فعالیت ها و برنامه هاي هفته نکوداشت 
اصفهان برگزار گردید، محمدرضا نیلفروش��ان ضمن تبریک روز 
مهندس و سالروز تولد ش��یخ بهایی، از اجراي طرح اردیبهشت تا 

اردیبهشت به منظور نکوداشت اصفهان خبرداد. 
وي توضیح داد: فاز اول طرح ایجاد پارک مشاهیر شهر اصفهان به 
تصویب رسیده، بر این اساس از اردیبهشت سال 93 تا اردیبهشت 
سال 94 کارگاه نماد و سردیس مشاهیر دوران صفویه در این شهر 

راه اندازی می شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه 
۲9 نفر از مشاهیر دوره صفویه معرفی شده اند، گفت: در جلسات 
کارشناسی مشخص شد که تندیس ۸ نفر از آنان ساخته شده است 
بنابراین احداث تندیس ۱4 نفر از مشاهیر از جمله شیخ بهایی در 

دستور کار قرار گرفت. 
نیلفروشان افزود: از جمله این مشاهیر می توان به محمد اصفهانی، 
حکیم شفائی، اهلل وردی خان، علیرضا عباسی، میرداماد، میرعماد، 

میرفندرسکی، فاضل هندی و غیره اشاره کرد. 
وی از دیگر برنامه هاي س��ازمان متبوع خود در هفته نکوداش��ت 

اصفهان سخن به میان آورد و توضیح داد:  هفته نکوداشت اصفهان با 
اهدا گل به مقبره مشاهیر دوره صفویه در مجموعه فرهنگی مذهبی 

تخت فوالد در سوم اردیبهشت ماه آغاز می شود. 
وي ادامه داد: کارگاهی برای ایجاد سردیس مشاهیر تدارک دیده 
شده است که از سوم تا 9 اردیبهشت س��ردیس ها را شکل دهند. 
همچنین قرار است سایر برنامه های طراحي و ساخت سردیس نیز 
در طول سال انجام شود تا ش��اهد افتتاح بوستان مشاهیر باشیم. 
این برنامه توسط ۱4 هنرمند اجرایی می کنند. عالوه بر این از لوح 
شناسایی و معرفی مشاهیر اصفهان از جمله لوح معرفی شیخ بهایی 
پرده برداري خواهد شد و این لوح ها در ورودی اکثر خیابان های 
شهر به سه زبان فارسی، انگیسی و عربی نصب می گردد. مرمت و 
تعمیرات تندیس های دوره صفویه از جمله شیخ بهایی و علی اکبر 
بنا نیز از دیگر اقداماتیست که به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 

انجام خواهد شد.   
نیلفروشان از برگزاري مسابقه و نمایشگاه پوستر اصفهان در این ایام 
خبر داد و گفت: تاکنون ۱00 پوستر براي شرکت در این مسابقه به 
دست ما رسیده که پس از داوری این پوستر ها در خیابان چهارباغ 
عباسی نصب می شوند. عالوه بر این خاطرات قدیم شهر اصفهان در 

5 نقطه شهر به صورت نگاتیوی به نمایش درخواهد آمد. 
وي افزود : در هفته نکوداش��ت اصفهان که از سوم تا 9 اردیبهشت 
 ماه برگزار مي گردد، تابلو چوگان س��واران در می��دان امام نصب

 می گردد و نیز  خبرنامه س��ازمان زیباسازی در 4 ش��ماره با عنوان 
خاطرات شهر منتشر مي شود.

مدیرعامل سازمان زیباسازي شهرداري اصفهان آغاز نصب پالک منازل 
شهر منقوش به لفظ مبارک »بسم اهلل الرحمن الرحیم« را نوید داد و 
تصریح کرد: این پالک ها در فضاهای تاریخی به صورت کاشی است و 

در سایر مکان ها به صورت فلزی اجرا می شود.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری اصفهان به ساخت فیلمی در 
خصوص شیخ بهایی اشاره کرد و اظهار داشت: قرار است از نور نمای 
3 بعدی استفاده شود و فیلم شیخ بهایی بر روی ساختمان جهان نما 

در طول هفته اصفهان به نمایش 
گذاشته شود. نیلفروشان تصریح 
کرد: مکاتبه ای نیز ب��ا هتلداران 
انجام شده تا گردشگران خارجی 
نیز در برنامه های هفته اصفهان 

شرکت نمایند. 
اختصاص 500 میلی��ون تومان 
برای اج��رای برنامه ه��ای هفته 
نکوداش��ت اصفه��ان مع��اون 
فرهنگی، اجتماعی ش��هرداری 
اصفه��ان گفت: در بودجه س��ال 
جاری ش��هرداری اصفهان 500 
میلی��ون توم��ان ب��رای اجرای 
برنامه ه��ای متن��وع ب��ه منظور 
اصفه��ان  هفت��ه  نکوداش��ت 

اختصاص داده شده است.
 عل��ی قاس��م زاده ب��ا اش��اره به 

برنامه های شهرداری به منظور نکوداشت هفته اصفهان اظهار کرد: هر 
ساله برنامه های شهرداری به منظور نکوداشت هفته اصفهان نسبت به 

سال گذشته پر رنگ تر و ویژه تر است.
وی با بیان اینکه اجرای برنامه ها و فعالیت ها به صورت جمعی به عنوان 
محور فعالیت های این معاونت در حوزه فرهنگی تلقی می شود، اضافه 
کرد: فرهنگ موضوعی نیست که محصور در یک بخش بوده و تنها به 

یک محور یا یک حوزه اختصاص داشته باشد.
بزرگترین بریان اصفهان پخته مي شود

     دبیر ستاد هفته نکوداش��ت اصفهان از برگزاري مسابقه ویژه پخت 
بریان خبرداد و اعالم کرد: در روز 5 اردیبهشت در باغ غدیر از ساعت 

۱0 صبح تا ۱3 بعدازظهر بزرگترین بریان اصفهان پخته مي شود.
 منصور س��لطاني زاده در مصاحبه مطبوعاتي اعضاي ستاد برگزاري 
هفته نکوداشت اصفهان با بیان این مطلب گفت: برگزاري جشنواره 
 فرهنگ��ي و تفریحي نصف جهان از س��وم ت��ا نهم اردیبهش��ت ماه

 برنامه ها از 9 صبح تا س��اعت ۱3 ویژه دانش آم��وزان در میدان امام 
)ره( برگ��زار مي ش��ود و با هماهنگي هاي انجام ش��ده ب��ا آموزش و 
پرورش روزانه 3 هزار دانش آموز مدارس در این جشنواره شرکت مي 
 کند. همچنین از ساعت ۱۶ تا س��اعت ۲۲ نیز ویژه برنامه هایي براي 

خانواده ها پیش بیني شده است. 

به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان 

بزرگترین بریان اصفهان پخته مي شود

مشاهیرصفويبهاصفهانبازميگردند

هفته نکوداشت 
اصفهان با اهدا گل 
به مقبره مشاهیر 

دوره صفویه در 
مجموعه فرهنگی 

مذهبی تخت فوالد 
 در سوم اردیبهشت

 آغاز می شود 

یادداشت

گرامیداشت هفته اصفهان با حضور 
والیتی و سرلشکر رحیم صفوی

برنامه ه��ای ویژه گرامیداش��ت هفت��ه اصفهان با حض��ور والیتی و 
سرلشکر رحیم صفوی از س��وم تا نهم اردیبهشت امسال در اصفهان 

برگزار می شود.
 سوم تا نهم اردیبهش��ت به عنوان هفته اصفهان نام گذاری شده و از 
سوی شهرداری اصفهان برنامه های ویژه ای به این مناسبت تدارک 

دیده شده است.
قرار است روز پنجش��نبه، 4 اردیبهشت مراس��م گرامیداشت هفته 
اصفهان با حضور علی اکبر والیتی، مش��اور مق��ام معظم رهبری در 

چهلستون اصفهان برگزار شود.
همچنین سرلشکر رحیم صفوی، مشاور عالی فرماندهی کل قوا نیز 

در ایام هفته اصفهان میهمان مردم اصفهان است.
براس��اس اعالم ش��هرداری اصفهان، دعوت از چهره های ش��اخص 
اصفهان نظیر علیرضا افتخاری و تعدادی از اصفهان شناسان کشور، 

از دیگر برنامه های هفته بزرگداشت اصفهان به شمار می رود.
هفته بزرگداشت اصفهان از سوم اردیبهشت آغاز می شود.

 150 میلیون  تومان قیمت دیه 
سال 93 

طی بخشنامه ای از س��وی رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی و 
دادسراهای سراسر کشور قیمت دیه سال ۱393 اعالم شد.

متن این بخشنامه به شرح ذیل است:
در اجرای ماده 549 قانون مجازات اسالمی، مصوب ۱39۲ و با توجه 
به بررسی های بعمل آمده قیمت دیه کامله در ماه های غیر حرام از 
ابتدای س��ال ۱393، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تعیین 

می شود.

آزمایشگاه های مراکز تشخیص 
درمانی به روزرسانی می شوند

نایب رییس دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان ضمن اطالع از افزایش 
بودجه بخش درمان در دولت جدید از به روز رسانی آزمایشگاه های 

مراکز تشخیص درمانی خبر داد.
حمید صانعی در س��الروز گرامیداش��ت حکیم جرجانی و روز علوم 
آزمایشگاهی ضمن ابراز امیدواری از افزایش بودجه بخش درمان در 
دولت یازدهم اظهار داشت: پس از این افزایش بودجه ما می توانیم 
برای خرید تجهیزات و به روز رسانی آزمایشگاه های مراکز تشخیض 

درمانی اقدام کنیم.
وی در رابطه با اهداف دیگر دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان تصریح 
 داش��ت: یکی از آرزوهای ما در زمینه پیش��رفت س��ریع تشخیص 
بیماری ها، راه اندازی آزمایشگاه رفانس در دانشگاه است تا بتوانیم 

آزمایش های تخصصی و غیر تخصصی را در کنار هم انجام دهیم.

 توسعه کتابخانه های استان در گرو 
استفاده از ظرفیت خیران

مدی��رکل کتابخانه ه��ای عمومی اس��تان اصفهان گفت: توس��عه 
کتابخانه های استان در گرو استفاده از ظرفیت خیران است و بر این 
مبنا الزم است انجمن خیرین کتابخانه ساز هرچه سریع تر در تمام 

شهرهای استان راه اندازی شود.
غالمرضا یاوری اظهار داشت: امسال رهبر معظم انقالب با تیزبینی 
و هوشیاری همیشگی خود نسبت به مس��ایل روز جامعه ایرانی نام 
»اقتص��اد و فرهنگ با عزم مل��ی و مدیریت جهادی« را برای س��ال 
جاری انتخاب کردند و نهاد کتابخانه های کشور و بالطبع آن اداره کل 
کتابخانه های استان اصفهان نیز این مسئله را وظیفه خود می داند که 
تمام تالش خود را در راستای تحقق بخشیدن به این شعار کار بگیرد.

توزیع قرص آهن بین دانش آموزان 
دختر

معاون تربی��ت بدن��ی و س��المت وزارت آموزش  و پ��رورش گفت: 
دانش آم��وزان دخت��ر برای س��المت نیاز ب��ه افزایش می��زان آهن 
دارن��د که ب��ا هم��کاری ب��ا وزارت بهداش��ت، طرح توزی��ع قرص 
ن��ه در دوره خ��اص س��نی انج��ام   آه��ن در م��دارس دخترا

می شود.
مهرزاد حمیدی، مع��اون تربیت بدن��ی و س��المت وزارت آموزش 
و پرورش در حاش��یه مراس��م گرامیداشت هفته س��المت در جمع 
خبرنگاران در خصوص بحث خود مراقبتی افزود: اصل این است که 
فرد از خودش مراقبت کند و در رفتار روزمره زمینه هایی فراهم کند 

تا به سالمتی اش آسیب نرسد.

عمل جراحی پیوند دست در فریدن 
با موفقیت انجام شد

ی��ک عم��ل جراح��ی پیون��د دس��ت در بیمارس��تان ش��هید 
 رجایی ش��هر داران، مرکز شهرس��تان فری��دن با موفقی��ت انجام

 شد. 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعالم کرد: در این عمل جراحی، دست 
چپ یک پسر ۱۸ س��اله که به دلیل انفجار مواد محترقه قطع شده 
بود، پیوند زده ش��د.این عمل جراحی توس��ط دکتر »مهدی بهاری 
مهربانی« متخصص ارتوپد و کادر اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی 
داران انجام شد.بر اساس این گزارش این عمل جراحی پیوند دست، 

پنج ساعت به طول انجامید.

سند چشم انداز شهر زاینده رود
 در حال تدوین است

شهردار شهر زاینده رود گفت: اس��اس کار شهرداری در دوره جدید 
بر مبنای برنامه است و در این راستا سند چشم انداز پنج ساله شهر 
در دست تدوین است. اردش��یر محمدی ، پایداری و افزایش درآمد 
شهرداری و تحقق کامل جامعه ایمن و رفع نقاط حادثه خیز، توجه بر 
حضور بیشتر شهروندان در مدیریت شهری، توسعه و اجرای پروژه 
های زیربنایی و توسعه صنعت توریسم را از جمله اهداف شهرداری 
بیان کرد.وی تصریح کرد: در س��ال 93 بیش از 50 برنامه عمرانی، 
فرهنگی و اجتماعی پیش بینی شده و تقدیم مردم خوب شهر زاینده 

رود خواهد شد.

اخبار کوتاه
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رییس سازمان غذا و دارو

پزشکان و مردم به داروهای داخلی اطمینان کنند
رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات

افتتاح صحن حضرت زهرا )س(توسط زایران 
 

رییس س��ازمان غذا و دارو، برنامه های این سازمان جهت تحقق 
تکالیف مش��خص ش��ده برای حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در 
سیاست های کلی نظام سالمت را اعالم کرد.دکتر رسول دیناروند 
درباره سیاست های ابالغی س��المت و تکالیف مشخص شده در 
حوزه تولید داخلی دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن، فرآورده های 
بیولوژیک و داروهای س��نتی گفت: به طور کلی سیاست سالمت 
و سیاس��ت کالن اقتص��اد مقاومت��ی، حمایت از تولی��د داخل را 
مد نظر ق��رار داده اند.وی با بی��ان این که حمای��ت از تولید داخل 
در حوزه ه��ای مذکور به بسترس��ازی در زمینه های مختلف نیاز 

دارد، افزود: بسترسازی نخست آن است که مس��یر ارایه مجوز و 
نظارت وزارت بهداش��ت طوری تنظیم ش��ود که تولیدات داخل 
 بتوانند س��ریعتر مجوز بگیرند و به این ترتیب واردات در اولویت 

قرارنگیرد.
دیناروند بر لزوم بسترسازی فرهنگی در زمینه داروها و تجهیزات 
تولید داخل تاکید کرد و گفت: جامعه پزشکی، داروسازان و مردم 
باید به کاالی تولید داخل اطمینان داشته باشند. این درحالیست 
که متاسفانه فرهنگی قدیمی و کهنه داریم که کاالی خارجی را به 
تولید داخل ترجیح می دهد و این موضوع برای تولید داخل بسیار 
خطرناک اس��ت.وی افزود: اگر قرار است اقتصاد کشور رشد کند، 
شغل در کشور توسعه یابد و اگر مردم به دنبال رفاه عمومی هستند، 
به طور جدی به فرهنگ حمایت ازتولید داخل نیاز داریم. این امر 
به ویژه در حوزه دارویی نیاز است.رییس سازمان غذا و دارو گفت: 
پزشکان، مردم و بیماران نباید داروی خارجی را به داخلی ترجیح 
دهند. اما جایی که برای نجات جان بیمارانم��ان به یک فرآورده 
خارجی نیاز داریم، قطع��ا آن را تامین می کنیم. اما در مجموع در 
بس��یاری از موارد فرآورده های ایرانی موجود هستند و به همین 
دلیل در رقابت با کاالی ایرانی صالح نیست که یک کاالی خارجی 

را تبلیغ کنیم.

 

رییس س��تاد بازس��ازی عتبات عالیات با بیان اینکه کارهای 
تزیینی و نازک کاری صحن حضرت زهرا)س( آغاز شده است، 
گفت: صحن حضرت زهرا)س( در نجف اش��رف تا پایان سال 
93 برای پذیرش زائران آماده می ش��ود. حسن پالرک گفت: 
یکشنبه گذش��ته  ضریح ابراهیم مجاب در عراق رونمایی شد 
و روز ش��نبه نیز 4 در اصلی ورودی مس��جد جامع صفوی به 
رواق های حرم مطهر امام کاظم)ع( و امام جواد)ع( انجام ش��د 
که با این افتتاح، مسجد جامع صفوی به صورت رسمی به حرم 

امامین کاظمین)ع( الحاق شد.

وی در خص��وص مراح��ل کار صح��ن حض��رت زه��را)س( 
گف��ت: مرحل��ه دوم، ن��ازک کاری و کاره��ای تزیینی صحن 
حض��رت زه��را)س( را آغ��از کردی��م و ب��ا برنامه ریزی ه��ا 
و زمان بندی های انجام ش��ده به گونه ای اس��ت ک��ه تا پایان 
 س��ال 95 صحن حض��رت زه��را)س( در نجف اش��رف کامل

 می شود.
پالرک خاطرنشان کرد: اما برنامه ریزی ما این است که تا پایان 
سال 93 صحن حضرت زهرا)س( را برای پذیرش زایران کامل 
کنیم و معطل انجام کارهای تزیینی نخواهیم ش��د تا به مرور 

زمان در این دوسال کارهای تزیینی صحن به پایان برسد.
صح��ن مب��ارک حض��رت زه��را )س( در ح��رم  حض��رت 
علی)ع( ب��ا وس��عت ۲۲0 ه��زار مت��ر مربع توس��ط س��تاد 
بازس��ازی عتبات عالیات در حال س��اخت اس��ت که مراحل 
 س��اخت آن از اردیبهش��ت ماه وارد فاز دوم اجرایی و عملیاتی

 می شود.
س��اخت آن از س��ال ۸۸ در دس��تور کار س��تاد بازس��ازی 
عتبات عالی��ات ق��رار گرفت��ه و به صورت رس��می از س��ال 
 90 کلی��د خ��ورده، ق��رار اس��ت در م��دت 5 س��ال تکمیل

 شود.

رییس جامعه متخصصان داخل��ی ایران با تایی��د خطرناک بودن 
پارازیت ها و افزایش مرگ روستاییان به دلیل تشخیص دیرهنگام 
س��رطان، از ازدیاد عفونت های هلیکوباکتر در معده  ایرانیان و رشد 
سرطان معده خبر داد و گفت: پزشک نباید نگاهش به جیب بیمار 
باشد.ایرج خسرونیا در نشست خبری بیست و پنجمین کنگره سالیانه 
متخصصان داخلی ایران با تایید خطرناکی پارازیت ها تا اعالم افزایش 
مرگ در روستاییان ایران به دلیل تشخیص دیرهنگام بیماری سرطان 
اظهار داشت: سرطان ها به دلیل شیوع باال در کشور یکی از موضوعات 
اصلی این کنگره است. سال ۶۸ افراد کمی به سرطان ها مبتال بودند 
و علت آن راه های تشخیصی سرطان و طول عمر افراد بود زیرا در آن 
زمان افراد با سن کمی زندگی می کردند و عمده سرطان ها در سنین 
50 به باال خود را نشان می دادند.وی افزود: هنوز هم برخی سرطان ها 
ناش��ناخته هس��تند به همین دلیل تعداد مرگ و میرهای ناشی از 
سرطان ها در کشور ما از کشورهای دیگر بیشتر است و این مسئله در 
روستاها بیشتر است زیرا تشخیص دیرهنگام صورت می پذیرد، براین 

اساس مرگ بیماران روستایی افزایش یافته است.
رتبه نخست سرطان س�ینه در زنان و سرطان پوست

 در مردان
رییس جامعه متخصصان داخلی ایران با اش��اره به افزایش سرطان 
سینه در زنان اظهار داشت: متاسفانه سرطان سینه در زنان و سرطان 
پوست در مردان حرف اول را می زند. در کشور ما زنان با درمان های 
خانگی و خود درمانی کار را پیش می برند و برای بررسی به پزشک 
مراجعه نمی کنند این در حالی اس��ت که باید هر ۶ م��اه یک بار به 
پزشک مراجعه کنند تا چنانچه به این بیماری مبتال یا مستعد آن 

هس��تند اقدامات درمانی ص��ورت پذیرد.براین اس��اس ۲3 درصد 
سرطان ها مربوط به پوست، ۱4 درصد دستگاه گوارش و بین 30 تا 

3۲ درصد سرطان ها نیز مربوط به سینه است.
افزایش سرطان مری به دلیل استفاده از ناس در مناطق شمالی کشور

وی افزود: سرطان های دستگاه گوارش به دلیل تغییر رژیم غذایی در 
کشور در حال افزایش است. استفاده از ناس در مناطق شمالی کشور 
موجب افزایش سرطان مری شده اس��ت به کار بردن داروهای زیاد 
و خود درمانی عامل ایجاد س��رطان های گوارش در کشور ما است. 
همچنین خوردن مسکن ها موجب تحریف سیستم گوارش می شود 

که موجب زخم معده و در نهایت سرطان معده می شود.
افزایش عفونت های هلیکوباکتر در معده های ایرانیان

 و رشد سرطان معده
رییس جامعه متخصصان داخلی ایران عنوان داش��ت: عفونت های 
هلیکوباکتر موجب سرطان معده و اثنی عشر می شود. رعایت اصول 
بهداش��تی با جدا کردن ظروف، استفاده از وس��ایل شخصی مانند 
مس��واک و حوله می تواند جلوی این بیماری ها را بگیرد. همچنین 
برخی از این بیماری ها با دس��ت دادن و استفاده از وسایل مشترک 
انتقال می یابد.آمار دقیقی از س��وی وزارت بهداشت مبنی بر تاثیر 
منفی امواج بر جسم منتشر نمی شودخسرونیا درباره تاثیر پارازیت ها 

و امواج رادیویی بر بدن عنوان کرد: متأس��فانه یکی از عوامل ایجاد 
سرطان در آشپزخانه  ها وجود دارد. استفاده از مایکروویو و آنتن هایی 
که تلفن های همراه روی پش��ت بام زده اند می توانند موجب ابتال به 
سرطان شود. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که تأثیر امواج برای 
یک نوزاد با یک ورزشکار فرق می کند و به فاصله شخص با امواج نیز 
بستگی دارد، ولی هنوز آمار دقیقی از سوی مراکز بهداشتی و درمانی و 
وزارت بهداشت مبنی بر تأثیر منفی امواج بر جسم منتشر نشده است.

خسرونیا ادامه داد: اثر مخرب امواج به طول موج بستگی دارد و هر 
چه کوتاهتر باشد بدتر است. همچنین کسانی که نسبت به استفاده از 
اینترنت وایرلس در خانه نگران هستند باید بدانند که خطر استفاده 

از آن به دلیل طول موج باال کمتر است
.وی با اشاره به ابالغیه دستورات رهبر معظم انقالب در زمینه سالمت 
گفت: ایش��ان از مسئوالن خواسته اند تا مش��کالت سالمت جامعه 
را حل کنند که بررس��ی وضع بیمه ها یکی از توصیه  های ایشان به 

مسئوالن است.
پزشک نباید نگاهش به جیب بیمار باشد

خسرونیا عنوان کرد: در این راستا هر کس نمی تواند طبیب باشد و 
برای ارضای مس��ائل مادی خود به طبابت روی آورد. پزشک نباید 
نگاهش به جیب بیمار باشد، پزشکان باید مانند حکیمان قدیم باشند.

پرهیز از مصرف جوشانده ها و آنتی اسیدها/هر درد معده ای به علت 
زخم معده نیست

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران با انتقاد نسبت به استفاده از 
جوشانده ها و آنتی اسیدها به عنوان درمان های خانگی و خود درمانی 
اذعان داش��ت: متاس��فانه برخی افراد به جای مراجعه به پزشک از 
جوشانده ها و آنتی اسیدها مانند راینیتدین استفاده می کنند. بنابراین 
این عزم عمومی را می طلبد و رسانه ها باید در خصوص آگاهی مردم 
نسبت به عفونت معده و سیس��تم گوارش به عموم جامعه آگاهی 
برس��انند. هر درد معده ای به علت زخم معده نیست که بخواهیم از 

درمان این عارضه استفاده کنیم.
پانکراس، بدترین نوع سرطان در ایران

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران استعمال دخانیات را مهمترین 
عامل ابتال به سرطان پانکراس عنوان کرد و افزود:  استعمال دخانیات 
مهمترین عامل ابتال به سرطان پانکراس است که بدترین نوع سرطان 

در ایران است.
تمام دستفروش ها و باجه های روزنامه فروشی کشور 

سیگار می فروشند
وی بیان داشت: همچنین سرطان مثانه در افراد سیگاری بیشتر از 
سایر افراد دیده می شود. متأس��فانه تمام دستفروش های ما سیگار 
می فروشند و باجه های روزنامه فروشی نیز به جای باقی پول سیگار 
می دهند. درحالیکه در خارج از کش��ور مکانهای مخصوصی برای 
فروش سیگار وجود دارد،  استعمال قلیان یکی دیگر از عوامل ایجاد 
سرطان است. دود قلیان حاوی مواد سرطان زا است و قارچ موجود در 

آن موجب عفونت سیستم تنفسی می شود.

رییس جامعه متخصصان داخلی ایران عنوان کرد

تایید خطرناک بودن پارازیت ها و افزایش مرگ روستائیان



اخبار کوتاهيادداشت

بازار مسکن در انتظار اجرای فاز دوم 
هدفمندی يارانه ها

رییس اتحادیه مشاوران امالک استان اصفهان گفت: اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها سبب شده تا مردم از انجام معامالت ملکی امتناع 

کنند و بازار دچار رکود شود.
 رس��ول جهانگیری ب��ا بی��ان اینکه امس��ال تغیی��ری در وضعیت 
بازار مسکن اس��تان رخ نداده اس��ت، اظهار داش��ت: شوک کاهش 
قیمت��ی که نیم��ه دوم س��ال گذش��ته در بازار مس��کن ب��ه وجود 
 آم��د و س��بب ایج��اد رک��ود در بازار ش��د، امس��ال نی��ز همچنان 

وجود دارد.
وی افزود: در حال حاضر بازار مسکن در انتظار نتایج مربوط به موضوع 
هدفمندی یارانه ها بوده و تاکنون رونقی که بتواند تاثیری در اقتصاد 

داشته باشد،ایجاد نشده است.
 رییس اتحادی��ه مش��اوران امالک اس��تان اصفه��ان تصریح کرد: 
امیدواریم ب��ا تدابیری ک��ه در بحث هدفمندی یارانه ها اندیش��یده 
 می شود، بازار مس��کن متحول ش��ود و رونق واقعی خود را به دست

 آورد.

هر کیلوگرم گوشت درجه يک 
گوسفندی 26 هزار تومان 

رییس اتحادیه فروشندگان گوشت قرمز اصفهان گفت: هر کیلوگرم 
گوشت درجه یک گوسفندی در این استان با قیمت 26 هزار تومان 
و هر کیلوگرم گوشت درجه 2 گوس��فندی با قیمت 18 هزار تومان 

به فروش می رسد.
 اصغر پورباطنی با اشاره به وضعیت بازار گوشت قرمز، اظهار داشت: 
 قیمت گوش��ت قرمز بعد از تعطی��الت نوروزی افت زیادی داش��ته

 است.
وی ادامه داد: گوشت از قیمت 28 هزار تومان به حدود 25 تا 26 هزار 

تومان رسیده و شاهد کاهش 2 تا 3 هزار تومانی در قیمت بوده ایم.
رییس اتحادیه فروش��ندگان گوش��ت قرم��ز اصفه��ان، دلیل این 
کاهش قیمت را فصل به��ار اعالم و عن��وان کرد: در فص��ل بهار به 
 دلیل فراوانی گوس��فند و علوفه فراوان، قیمت گوش��ت کاهش پیدا 

می کند.
وی تاکی��د کرد: در ح��ال حاضر ه��ر کیلوگرم گوش��ت درجه یک 
گوسفندی با قیمت 26 هزار تومان، هر کیلوگرم گوشت درجه یک 
با دنبه بیشتر و کیفیت پایین تر 24 هزار تومان و هر کیلوگرم گوشت 

درجه دو گوسفندی با قیمت 18 هزار تومان به فروش می رسد.
پورباطنی عن��وان ک��رد: در ح��ال حاضر گوش��ت به مق��دار زیاد 
 در ب��ازار وج��ود دارد و هیچ گون��ه کمب��ودی در ای��ن زمین��ه 

نداریم.

 تعرفه واردات لوازم خانگی 
دو برابر شد

براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال 93 تعرفه واردات کلیه 
لوازم خانگی دو برابر ش��ده است.سال گذش��ته تعرفه واردات لوازم 
خانگی بین 35 تا 55 درصد بوده است که این رقم بین اقالم مختلف 
لوازم خانگی متفاوت است.امسال تعرفه واردات این کاالها دو برابر 
ش��ده و براس��اس نوع کاال تعرفه واردات آن بین 70 تا 110 درصد 
شده است. براین اساس این احتمال وجود دارد که لوازم خانگی طی 

ماه های آینده با افزایش قیمت مواجه شود.

دانش فنی ساخت آزمايشگاه های 
گندله سازی در فوالد 

برای نخس��تین ب��ار در کش��ور، دان��ش فن��ی طراحی و س��اخت 
 آزمایشگاه گندله سازی، تدوین و س��اختار اجرای عملیات ساخت 
 بزرگ تری��ن و کامل تری��ن آزمایش��گاه های م��ورد نی��از صنایع
  گندله سازی کشور و خاورمیانه در ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان

 فراهم شد.رییس آزمایشگاه آهن سازی شرکت فوالد مبارکه گفت: 
از آنجایی ک��ه مواد ورودی حی��ن فرآیند و خروجی گندله س��ازی 
ها باید م��ورد آزمایش قرار گیرد تا محصولی ب��ا کیفیت و مقرون به 
 صرفه تولید ش��ود، وجود آزمایش��گاه کامل در این قسمت یک امر

 ضروری است. حجت اهلل پورفراهانی افزود: به همین منظور در ناحیه 
آهن سازی فوالد مبارکه برای انجام آزمایشات مختلف بر روی سنگ 
آهن، گندله ورودی و مواد افزودنی و همچنین انجام آزمایشات الزم 
بر روی مواد تولید ش��ده وحین فرآیند از قبی��ل گندله خام و پخته 
شده و آهن اسفنجی، آزمایش��گاهی وجود دارد تا تمام این عملیات 
 را کنترل و خطوط تولی��د این ناحیه را ب��رای تولید محصول کیفی 

یاری کند. 

صادرات ۱۱۵ هزار تنی سیب زمینی 
پاکستان به ايران

فع��االن ب��ازار پاکس��تان می گوین��د ای��ن کش��ور 115 ه��زار تن 
 س��یب زمینی با قیمت ه��ر ت��ن 250 دالر ب��ه ایران ص��ادر کرده 
است.قیمت سیب زمینی در ایالت پنجاب پاکستان به علت صادرات 
بی رویه به ایران، روسیه و افغانس��تان و تاحدی به علت احتکار این 
ماده غذایی 2 برابر شده است.بر اساس این گزارش، قیمت این ماده 

غذایی از 30 روپیه در هر کیلو به 60 تا 70 روپیه رسیده است.
دالالن بازار میوه این کش��ور معتقدند که به عل��ت باال رفتن قیمت 
جهانی س��یب زمینی، صادرات این محصول چند برابر ش��ده است 
به طوری که ایران واردات این ماده غذایی را از پاکس��تان آغازکرده 
است و تاکنون حدود هزاران تن از این محصول به این کشور ارسال 

شده است.

توقف فروش ايران خودرو تا اعالم 
نرخ قطعی بیمه نامه

مدیر بازاریابی و فروش ایران خودرو دلیل توقف فروش این شرکت 
را عدم اعالم نرخ قطعی بیمه نامه عنوان کرد و گفت: به محض ابالغ 

نرخ بیمه نامه فروش را آغاز می کنیم.
عبداهلل بابایی ا تکذیب توقف فروش شرکت های خودروساز به بهانه 
افزایش قیمت خودرو، اظهارداش��ت: ایران خ��ودرو آمادگی فروش 
محصوالت خود را دارد اما به دلیل عدم تعیین نرخ قطعی بیمه نامه 
شخص ثالث فروش  خود را متوقف نموده اس��ت.وی اضافه کرد: به 
محض تعیین نرخ بیمه نامه شخص ثالث فروش محصوالت خود را 

آغاز خواهیم کرد.

 میزان ارز همراه مسافر
 به عربستان تعیین شد

کاهش 40 درصد حجم 
آب معادل برف کشور

   بانک مرک��زی، میزان ارز همراه مس��افر در مب��ادی ورودی و خروجی 
 کش��ور عربس��تان را 18 هزار و 750 ریال س��عودی و یا مع��ادل آن به
  سایر اسعار تعیین کرد.این اقدام برای تمامی مسافران هوایی، زمینی و

  دریایی ک��ه به صورت مس��تقیم و غیرمس��تقیم به کش��ور عربس��تان 
 سعودی عزیمت می کنند، در مبادی ورودی و خروجی این کشور اعمال 
خواهد شد. اگر مس��افر به هنگام خروج بیش از میزان مقرر ارز به همراه 
داشته باش��د، ملزم به ارایه مستندات آن اس��ت.همچنین  کاهش اونس 
جهانی دیروزدر بازار اصفهان هر قطعه س��که تمام بهار آزادی نسبت به 

چند روز  10 هزار تومان کاهش یافت و 975 هزار تومان فروخته شد.
در ب��ازار اصفه��ان ه��ر نی��م س��که 528 ه��زار توم��ان، رب��ع 
توم��ان ه��زار   200 گرم��ی  و  توم��ان  ه��زار   312  س��که 

 فروخته شد.

وزارت نیرو اعالم کرد: متوس��ط ارتفاع آب معادل برف کشور به 767 میلیون 
مترمکعب رسید که نسبت به سال گذشته، 40 درصد کاهش نشان می دهد.

تا پایان هفته نخست فرورودین  ماه سال جاری حجم آب معادل برف کشور، 
767 میلیون مترمکعب گزارش شده اس��ت. شرکت مدیریت منابع آب ایران 
وسعت پوشش برفی کشور را تا پایان هفته نخست فروردین ماه امسال، 127 
هزار و 905 کیلومتر مربع اعالم کرد. مس��احت پوش��ش برف کشور در زمان 
مشابه سال گذشته، 12 هزار و 958 کیلومتر مربع بوده است. همچنین متوسط 
ارتفاع آب معادل برف کشور در این مدت با 40 درصد کاهش در مقایسه با دوره 

مشابه سال آبی گذشته، شش میلیمتر اعالم شد.
همچنین متوسط ارتفاع آب معادل برف کشور در مدت مشابه سال آبي گذشته 
10 میلیمتر بوده است. حجم آب معادل برف کشور در مدت مشابه سال آبي 

گذشته، 130 میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

4
تعیین تکلیف قیمت جدید سیمان طی ۲ روز آینده

دبیر انجمن سیمان با بیان اینکه براس��اس رایزنی هایی که با وزارت صنعت داش��ته ایم، طی دو روز آینده قیمت 
سیمان تعیین تکلیف خواهد شد، گفت: دولت باید در کنار تقبل بخشی از سود تسهیالت بانکی، نقدینگی الزم را 

در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.
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اي�ن  از  نش�ده  تايی�د  اخب�ار  اخی�ر  درروزه�ای 
حکاي�ت دارندک�ه تاکن�ون تع�داد بس�یار زي�ادی 
ياران�ه درياف�ت  ب�رای  خان�وار  سرپرس�تان   از 
 ثب�ت ن�ام ک�رده ان�د.  اي�ن در حال�ی اس�ت ک�ه هن�وز 
هی�چ ي�ک از مقام�ات رس�می دول�ت آن را تايی�د 
 نک�رده و اع�الم کرده ان�د ت�ا زم�ان پاي�ان رس�می

 ثبت نام ها هیچ آمار دقیقی منتشر نخواهد شد. 
طرح اج�رای ف�از دوم هدفمن�دی يارانه ها در س�ال 93، 
چالش�ی بزرگ را در پیش روی م�ردم و اقتصادان�ان قرار 
داده اس�ت؛ طرحی که ب�ا افزايش قیمت ن�رخ حامل های 
انرژی و البت�ه تغیی�ر در نحوه پرداخ�ت يارانه به اقش�ار 
مختلف مردم هم�راه خواهد بود و البته هن�وز دولت طرح 
 رس�می خود را ب�رای چگونگی اج�رای آن اع�الم نکرده
 اس�ت. در همی�ن رابطه مجیدرض�ا حري�ری، عضو هیات 
نمايندگان و ريیس کمیس�یون واردات اتاق ايران توضیح 

می دهد:
میلی�ون   70 از  بی�ش  ک�ه  آم�ده  ه�ا  خب�ر  در 
ن�ام  نق�دی ثب�ت  ای  ياران�ه  ب�رای درياف�ت   نف�ر 
 ک�رده ان�د آيا ش�ما اين تع�داد ثب�ت ن�ام را پی�ش بینی

 می کرديد؟
رفتار مردم به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیس��ت و باید بپذیریم 
که رفتارهای اجتماعی و سیاسی در کلیه جوامع قابل پیش بینی 

نیستند. پس باید روانشناس��ان و جامعه شناس��ان رفتار مردم را 
بس��نجند؛ اما این موضوع مهم اس��ت که  در مراحل اولیه اجرای 
 این طرح توس��ط دولت ده��م، زمانی ک��ه هدفمن��دی یارانه ها

 می خواست اجرا شود، عنوانی که بر روی این طرح گذاشته شد این 
بود» دادن پول نفت  به مردم «. وقتی چنین تعریفی برای پرداخت 
این پول بیان شد، تمام مردم حق خودشان می دانستند که سهمی 
از این دارایی که به نام نفت ب��وده را دریافت کنند؛ اما اگر بخواهیم 
 تعریفی علمی از یارانه داش��ته باش��یم باید بگویم ک��ه یارانه ابزار 

سیاستگذاری های حمایتی و اقتصادی دولت است.
 در ش��رایط کنونی اینکه به مردم بگوییم از گرفتن یارانه انصراف 
دهید، کامال غلط اس��ت. این دولت اس��ت که باید تعیین کند در 
چه زمانی و کجا از مردم خودش حمایت کن��د و چه نقطه های از 
صنعت یا  تولید باید مورد حمایت مستقیم خود دولت قرار گیرد. 
البته هنوز آمار بس��یار دقیقی از درصد ثبت نام ش��ده ها در دست 
نیست. زیرا هنوز منابع رسمی این آمار را تایید نکرده اند؛ اما پیش 
 بینی ش��ده حداکثر 10 تا 15 درصد مردم یعنی 1 دهک انصراف 
دهند. به نظ��ر من این روش اصال روش درس��تی نیس��ت و باید با 
مطالعاتی که صورت گرفته اس��ت خود سیستم تشخیص می داد 
که این کار کامال اش��تباه اس��ت و  چگونه می خواهن��د یارانه را به 
عنوان ابزار سیاس��تگذاری اقتصادی به کار گیرن��د. البته ما درباره 
همه یاران��ه ها صحبت نمی کنیم. ما درباره تقس��یم و یا بخش��ی 
 از یارانه که ناش��ی از واقعی ش��دن یا به طرف واقعی شدن حرکت

 

می کنند، یعنی تعیین نرخ حامل های انرژی بحث می کنیم.
 ازنظر من اختیار سیاستگذاری همین موضوعات هم باید در دست 
دولت باشد نه در اختیار مردم  و این توقع نادرستی است که به مردم 
بگویند به صورت داوطلبانه انصراف دهند یا ن��ه. ما نه به آن حد از 

آگاهی و بلوغ سیاسی و اجتماعی 
رس��یده ایم که به چنین شکلی 
بخواهیم رفتار کنیم و نه اینقدر 
مردم به آگاهی اقتصادی رسیده 
اند که بدانند با اج��را کردن این 

طرح چه اتفاقاتی خواهد افتاد.
به نظر ش�ما در اين ش�رايط 
افزايش قیم�ت  حامل های 

سوخت منطقی است؟
از دیدگاه م��ن به دلی��ل اینکه  
قیم��ت حامل ه��ای ان��رژی را 
 ب��ه ص��ورت مصنوع��ی پایین

 نگه داشته اند، مصرف بی رویه 
در کشور بسیار زیاد شده است. 
همه پارامترها نش��ان می دهد 
که ما نس��بت به هم��ه دنیا در 

 مص��ارف و قیمت انرژی بس��یار منصفانه عمل می کنی��م و این با
 آم��وزه ه��ای اجتماع��ی و دین��ی و مل��ی م��ا در تضاد اس��ت. 
به نظ��ر م��ن قیمت ه��ا بای��د واقع��ی ش��ود و حتم��ا بای��د به 
کس��انی ک��ه ناخواس��ته در جری��ان واقع��ی ش��دن قیم��ت ها 
 متض��رر م��ی ش��وند، ب��ه ص��ورت ملم��وس و غی��ر نق��دی که 

معیشتشان را تامین کند، کمک شود.
به نظر ش�ما آيا راه ديگری به ج�ز اجرايی ک�ردن فاز دوم 

هدفمندی يارانه برای جبران کسری بودجه وجود دارد؟
دولت سرانجام به این نتیجه می رسد که نباید مردم را حمایت مالی 
و نقدی کند. از نظر من دادن وجه نقدی آن هم به صورت ماهانه به 
مردم، غلط ترین روش برای اداره اقتصاد است. این ادامه یک رفتار 
پوپولیستی است که آغاز شده و  بسیار جالب است که همه ما این 
رفتار را نقض م��ی کنیم؛  اما می خواهیم باز به ش��کلی دیگر آن را 
ادامه دهیم. به نظر من باید پرونده هدفمندی یارانه ها به ش��کلی 
 که اجرا می شود،  به صورت مطلق بسته شود و راه حل جدیدی را

 س��ر لوحه اقتصادمان قرار دهیم که کمترین آس��یب را به جامعه 
 برس��اند و بیش��ترین بهره را از ای��ن منابع خدادادیم��ان دریافت

 کنیم.

کسانی که از گرانی بنزين ضرر می کنند، از سوی دولت حمايت شوند

قیمت گذاری بنزین چه اثری در اقتصاد ایران دارد؟
  راه اندازی 2 مجتمع عظیم 

بنزين سازی
توزيع بنزين لوکس در استان 

معاون وزیر نفت با اشاره به آغاز عرضه و توزیع گسترده 
 بنزی��ن و گازویی��ل لوکس و پ��اک ایرانی با اس��تاندارد 
یورو 4 اتحادیه اروپا در سطح تمامی جایگاه های تهران، 
اراک و کرج، از راه اندازی دو مجتمع عظیم بنزین سازی 
در پاالیش��گاه های اصفهان و بندرعباس در سال جاری 

خبر داد.
در آستانه تعیین قیمت های جدید بنزین از سوی دولت 
تدبیر و امید، عرضه گس��ترده بنزین با اس��تاندارد یورو 
4 اتحادیه اروپا در پمپ بنزین های این س��ه کالنش��هر، 
افزایش یافته اس��ت و ب��ه زودی عرضه بنزی��ن پاک در 

اصفهان، بندرعباس و شیراز هم آغاز می شود.
از این رو در شرایط فعلی کل بنزین و گازوییل عرضه شده 
در جایگاه های س��وخت تهران، کرج و اراک با استاندارد 
یورو 4 است که در مقایسه با بنزین های معمولی و سوپر 
 دارای حداق��ل ترکیب��ات آروماتیکی، حلق��وی، بنزن

 است.
میزان گوگ��رد موج��ود در بنزی��ن و گازویی��ل عرضه 
 ش��ده در سطح این س��ه کالنش��هر کش��ور هم، حدود
  40 پی.پ��ی.ام کاه��ش یافت��ه اس��ت که پی��ش بینی

 می شود با بهره برداری از دو طرح جدید بنزین سازی در 
پاالیشگاه های نفت اصفهان و بندرعباس، ظرفیت تولید 

بنزین پاک کشور در سال جاری افزایش یابد.
عب��اس کاظم��ی  گف��ت :پی��ش بین��ی م��ی ش��ود 
س��ال ج��اری ب��ا به��ره ب��رداری از طرح ه��ای 
جدی��د بنزی��ن س��ازی پاالیش��گاه های اصفه��ان و 
 بندرعب��اس ظرفی��ت تولید بنزی��ن پاک با اس��تاندارد 

یورو 4، به مرز 30 میلیون لیتر در روز افزایش یابد.
مجتمع بنزین س��ازی پاالیش��گاه نفت اصفهان، از سه 
واحد فرآیندی شامل واحد تصفیه هیدروژنی نفتا، تبدیل 
کاتالیستی با احیای مداوم و آیزومریزاسیون تشکیل شده 
اس��ت. در حال حاضر واحد فرآیندی تصفیه هیدروژنی 
نفتا با ظرفیت 60 هزار بشکه به طور کامل راه اندازی شده 
 و در مدار به��ره برداری قرار گرفته و ش��مارش معکوس

ن��دازی واحده��ای تبدی��ل کاتالیس��تی و  ا  راه 
آیزومریزاس��یون در مجم��وع ب��ا 57 ه��زار بش��که 
ظرفیت آغاز ش��ده اس��ت. افزایش درجه آرام س��وزی 
و ع��دد اکتان بنزی��ن تولی��دی ب��ه 98، از ویژگی های 
 ای��ن ط��رح عظی��م بنزی��ن س��ازی اس��ت ک��ه ب��ا 
راه ان��دازی ای��ن پ��روژه، عم��ال پاالیش��گاه نف��ت 
 اصفه��ان از واردات م��واد اکت��ان اف��زا خودکف��ا 

می شود

 

ام وی ام110 بی کیفیت ترین خودروی سواری تولیدی در کشور 
است.

براس��اس جدیدتری��ن رده بن��دی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و 
اس��تاندارد ای��ران، خ��ودروی چین��ی ام وی ام110 در میان 21 
مدل خودروی س��واری تولیدی در کش��ور در اس��فندماه س��ال 
 92 عن��وان بی کیفیت تری��ن خ��ودرو را از آن خ��ود ک��رده

 است.
ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران، مس��ؤول رده بندی 

کیفی خودروهای تولیدی براس��اس ش��اخص هایی چون عیوب 
فنی و عملکردی، تزیینات و مونتاژ، بدنه، رن��گ و ایرادات مهم و 

اساسی است.
در جدیدترین رده بندی منتشر شده از سوی این شرکت، خودروی 
ام وی ام 110 با 85/4 نمره منفی در انتهای جدول رده بندی قرار 

گرفته است.
ام وی ام110 خودرویی چینی است که قطعات آن از کشور چین 

وارد شده و در شرکت مدیران خودرو مونتاژ می شود.
 ای��ن خ��ودرو دارای حج��م موت��ور 1100 سی س��ی ب��وده 
 و ب��ا میانگی��ن قیم��ت 20 میلی��ون توم��ان ب��ه ف��روش 

می رسد.
قرار گرفتن ام وی ام110 در قعر جدول رده بندی کیفی خودروهای 
سواری داخلی، در حالی است که شرکت مدیران خودرو در سایت 
رسمی خود در معرفی ویژگی های ایمنی این خودرو نوشته است: 
»خودروی 110 خودرویی بسیار ایمن در کالس خود است. وجود 
یک کالف تقویت��ی دور تا دور اتاق خودرو و همچنین س��پرهای 
ضربه گیر، ضریب ایمنی داخل اتاق را به طرز محسوسی افزایش 

داده است.«

دانش آموخته مهندس��ی کش��اورزی دانش��گاه صنعتی اصفهان 
گونه ای از چمن بومی ایران مقاوم به کم آبی ب��ه نام »گراس « را 

معرفی کرد.
گونه ای از چمن ایرانی مقاوم به کم آبی در اصفهان معرفی شد

، »محمدحسین شیخ محمدی« در خصوص این گونه چمن ایرانی 
گفت: مقاومت به خش��کی گونه های » گراس « که مختص ایران 
است شامل » علف گندمی بیابانی « و » تال فسکیو « مورد بررسی 

قرار گرفت.

وی افزود: نتایج آزمایش ها نشان داد گونه علف گندمی بیابانی که 
نسبت به خشکی از مقاومت باالیی برخوردار است می تواند مقادیر 
پایین آب با مکانی��زم هایی چون افزایش پرولی��ن، افزایش آنزیم 
های آنتی اکسیدانی )کاتاالز، سوپراکسید دسیموتاز، اسکوربات 
پراکسیداز و پراکسیداز( و نشت الکترولیت پایین در هنگام تنش 
خشکی را تحمل کند و به خوبی نسبت به این تنش مقاومت نشان 

می دهد.
وی با بیان اینکه خشکسالی یکی از مضر ترین تنش های غیر زیستی 
برای رشد چمن در طیف گسترده ای از مناطق جغرافیایی جهان 
است، تصریح کرد: بسیاری از گونه های فصل سرد توانایی سازگاری 
با خشکی های طوالنی مدت بویژه در فصول گرم س��ال را ندارند و 
کاهش کیفیت چمن در اثر تنش خشکی از نگرانی های اصلی به 
ش��مار می رود.وی صرف حجم فراوانی از آب در زمان آبیاری را از 
ویژگی های چمن به عنوان مهمترین گیاه پوششی شهرها عنوان 
کرد و افزود: از آنجا که بس��یاری از مناطق ایران دچار محدودیت 
منابع آبی هس��تند، ضروری اس��ت برنامه به حداقل رساندن آب 
مصرفی برای مناظر ش��هری به منظور کاهش مصرف آب به کار 

گرفته شود. 

براساس جديدترين رده بندی 

بی کیفیت ترين خودروی داخلی را بشناسید
توسط دانش آموخته مهندسی کشاورزی دانشگاه صنعتی استان

چمن ايرانی مقاوم به کم آبی در اصفهان معرفی شد

 اما اگر بخواهیم 
تعريفی علمی از 

يارانه داشته باشیم 
 بايد بگويم

  که يارانه ابزار 
سیاستگذاری های 
حمايتی و اقتصادی 

دولت است

مدیرعامل آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت: در حال حاضر 21 
تصفیه خانه فاضالب در استان اصفهان در دست افتتاح است و هفت 
تصفیه خانه در دست احداث بوده که از این بین، دو تصفیه خانه طی 

دو ماه آینده در نجف آباد و هرند به بهره برداری می رسد.
 مهندس هاش��م امینی به چگونگی تامین اعتب��ار احداث تصفیه 
خانه های فاضالب اش��اره و اظهار کرد: با توجه ب��ه اینکه اعتبارات 
عمرانی تخصیص یافته به اجرای این پروژه ه��ا در مقابل هزینه ها 
بسیار ناچیز بوده،  برای تس��ریع در احداث تصفیه خانه فاضالب که 
یکی از مهم ترین خواسته های مردم در سطح استان اصفهان است، 
اعتبار الزم به منظور اجرای به موقع این پروژه ها  از محل فروش پساب 

فاضالب تأمین می شود.

وی افزود: در س��ال جاری 50 میلیون یورو ) مع��ادل 177 میلیارد 
تومان( از 200 میلیون یورو فاینانس در اختیار شرکت قرار گرفته که 
انتظار می رود با تأمین اعتبار عملیات بازسازی شبکه فاضالب اصفهان 

مطابق با تکنولوژی روز دنیا، اجرایی شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان بیان کرد: با تامین 
اعتبار از طریق فاینانس و با بهره گیری از دانش و فناوری آلمان، شبکه 
فرسوده فاضالب شهر اصفهان مورد اصالح و بازسازی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه 93 درصد کالن شهر اصفهان تحت پوشش شبکه 

فاضالب قرار دارد، گفت: در حال حاضر 65 درصد جمعیت اصفهان 
از خدمات شبکه فاضالب بهره مند شده اند. این در حالی است که 35 
درصد جمعیت شهری کشور، تحت پوشش شبکه فاضالب قرار دارند.

مصرف آب 38 درصد مردم اصفهان بیش از الگو کشور است
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان گفت:62 درصد 
مردم اصفهان زیر 20 متر مکعب آب مصرف می کنند،  اما 34 درصد 
نیز 20 تا 40 متر مکعب استفاده کرده و تنها 4 درصد از مردم بیش از 

40 متر مکعب آب مصرف می کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اصفهان بیان کرد: همچنین مقرر 
شده تا مش��ترکان پرمصرف اس��تان را شناس��ایی و با آموزش آنها 
بسترهای مصرف بهینه آب را مهیا کنیم و در این زمینه گروه هایی 
در نظر گرفته شده تا به بیمارستان ها و پادگان ها مراجعه و حتی با 
 حضور در اس��تخرها و کارواش ها آنها را برای کاهش مصرف توجیه 

کنند.
وی پیرامون تأمین آب شرب در تابستان بیان کرد: در تابستان امسال 
برای رفع افت فشار آب و یا قطعی آن به مدیریت مصرف نیاز داریم 
زیرا منابع آبی امسال نسبت به سال گذشته کاهش داشته و باید با 
مصرف بهینه از این بحران عبور کرد و در واقع اگر بتوانیم 20 تا 30 
درصد صرفه جویی در مصرف داشته باشیم، می توانیم بدون مشکل 

تابستان را بگذرانیم.

در آينده ای نزديک می گیرد 

افتتاح 2 تصفیه خانه فاضالب در اصفهان



یادداشت

پیام مهر˝ با صدای فریدون مشیری و علی اصغر طاهری روانه بازار موسیقی شد.آلبوم “پیام مهر”       آلبوم̋ 
با صدای فریدون مشیری و علی اصغر طاهری از سوی انتشارات آوای خورشید منتشر شده است. ضبط 
این اثر توسط علی اصغر طاهری انجام شده است و میکس و مسترینگ به عهده ارد انزابی پور بوده است. 
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آلبومی برای دوستداران فریدون مشیری
هفتیادداشت

معماری های گذشته ایران بیشتر 
مورد پسند مردم بود

ی��ک کارش��ناس معم��اری گف��ت: 
معماری های گذش��ته ایران بیش��تر 
ب��وده م��ردم  پس��ند   م��ورد 

است. 
تصری��ح  قربان  ن��ژاد«  »انس��یه 
در  ک��ه  س��اختمان  هایی  ک��رد: 
س��الیان گذش��ته احداث می ش��د 
معم��اری داخلی نداش��ت و کس��ی 
از معم��ار دع��وت ب��ه کار نمی  کرد، 
معماری  ه��ای داخل��ی ه��م توس��ط طراح��ان و مهندس��ان دیگ��ر 
داده می ش��د و می س��اختند، ام��ا چن��د س��الی اس��ت که م��ردم به 
 معماری داخل��ی رو آورده ان��د و این کار مدتی اس��ت که ب��رای مردم 

جا افتاده است.
وی خاطرنشان کرد: معماری  های گذشته از معماری های قدیمی ایران 
اس��ت که طبق اندازه و بطور دقیق و با توجه به س��بک زندگی ساخته 
 می ش��د و آن چیزی مورد پس��ند اس��ت که م��ردم در آن بهتر زندگی

 کنند.

اسماعیل آذر به شبکه نسیم می رود
 اس��ماعیل آذر به زودی برنامه ای با 
عنوان »نسیم عطر گردان« را به روی 

آنتن شبکه ی نسیم می برد.
آذر(، ضمن اع��ام خبر ب��اال عنوان 
کرد: به زودی در شبکه ی نسیم 500 
س��خن کوتاه خواهیم داش��ت که به 
وس��یله علیرضا فرحجود کارگردانی 
 و توس��ط امیرحس��ین آذر تهی��ه

می شود. 
وی اف��زود: ای��ن 500 س��خن قصه ه��ا، حکایت ه��ا و داس��تان ها 
ش��امل  را  فرهنگ��ی  مصادی��ق  و  مردم��ی  گزارش ه��ای   ت��ا 

می شود.
آذر خاطرنش��ان ک��رد: »نس��یم عط��ر گ��ردان« در ه��ر قس��مت 
به مدت زمان پن��ج دقیقه ب��ه روی آنتن م��ی رود که در ح��ال حاضر 
 در مرحل��ه تولی��د ق��رار دارد و حدود ی��ک چه��ارم آن تولید ش��ده 

است.

سیروس مقدم سریال ماه رمضان 
شبکه یک را کلید زد

مراس��م کلید خ��وردن س��ریال ماه 
رمضان شبکه یک با عنوان »مدینه«، 
با حضور مدیر شبکه یک و جمعی از 
مدیران گروه این شبکه یکشنبه )31 
فروردی��ن  م��اه( همزمان ب��ا والیت 
)س(  فاطم��ه   حض��رت 

برگزار شد.
به گزارش خبرنگارسرویس تلویزیون 
و رادیو خبرگزاری دانشجویان ایران 
)ایسنا(، مراسم کلید خوردن س��ریال »مدینه«  در لوکیشن این سریال 

واقع در بلوار قیام برگزار شد.
مدیر ش��بکه یک عنوان کرد:  قصه سریال مربوط به زنی سخت کوش به 
نام مدینه است که تاش می کند در مسیر سخت زندگی و مشکات با 

موانع مقابله کند.
وی افزود: فضای قصه مملو از مباحث دینی و معنوی اس��ت؛ مدینه نام 

مقدسی است که برای این خانم انتخاب شده است.
مدی��ر ش��بکه ی��ک همچنی��ن گف��ت: امیدواری��م »مدین��ه« نی��ز 
 مانند س��ایر کاره��ای رمضان��ی آق��ای مق��دم و نعم��ت اهلل پربیننده

 شود.

  » مسابقات تفریحی « 
برگزار می شود

     برنام��ه ای ب��ا عنوان “ مس��ابقات 
تفریح��ی “ در ب��اغ بان��وان نوش، 
وابسته به سازمان فرهنگی تفریحی 
ش��هرداری اصفهان برگزار خواهد 
ش��د.مدیر باغ بانوان نوش گفت: با 
فرارسیدن فصل بهار امکان استفاده 
از هوای مناسب بهاری برای دانش 
آموزان فراهم ش��ده و بازی و تفریح 
در آن منجر به بهبودی یادگیری در 

آنهاخواهد شد. 
وی افزود: به همین مناسبت هم برنامه ای را ویژه دانش آموزان مدارس 
تدارک دیده ایم که در آن مسئولین آموزش مدارس می توانند برای رزرو 
زمان مورد نظرش��ان در باغ بانوان نوش با این مرک��ز فرهنگی تفریحی 
تماس حاصل نمایند. وی همچنین از برگزاری بازی جدیدی با عنوان “ 
گره”، یک بازی عجیب و غریب" در این برنامه خبر داد و افزود: این بازی 
برای اولین بار است که ویژه دانش آموزان برگزار می شود و بازی بسیار 

جذابی برای آنها خواهد بود. 
گفتنی است، برنامه “مسابقه تفریحی" در روزهای ۲ و 3 اردیبهشت و از 
ساعت 10 تا 1۲ در باغ بانوان نوش واقع در خانه اصفهان، روبروی پارک 

نوش ۷ برگزار خواهد شد. 

 فسخ   قرارداد با
فیلم برداران غیرصنف 

» ژانرهای موسیقی« 
بررسی خواهد شد

شورای مرکزی انجمن مدیران تولید و انجمن فیلمبرداران در محل خانه سینما، 
طرفین توافق نمودند در هنگام تولید فیلم های سینمایی، اعضای انجمن مدیران 
تولید سینمای ایران فقط با اعضای رسمی انجمن فیلمبرداران همکاری منعقد 
نمایند. با توجه به ضرورت جایگاه صنفی و تامین امنیت شغلی اعضای رسمی 
خانه سینما طی جلسه ای بین اعضای ش��ورای مرکزی انجمن مدیران تولید 
و انجمن فیلمبرداران در محل خانه س��ینما، طرفین توافق نمودند در هنگام 
تولید فیلم های سینمایی با رعایت حقوق متقابل، اعضای انجمن مدیران تولید 
سینمای ایران فقط با اعضای رسمی انجمن فیلمبرداران قرارداد همکاری منعقد 
نمایند.بنا بر این توافق جهت تامین امنیت شغلی اعضای رسمی خانه سینما 
 از این به بعد اعضای انجمن مدیران تولید با فیل��م بردارهایی که عضو انجمن

 فیلم برداران نیستند قراردادی منعقد نمی شود.

      همایشی با عنوان » آشنایی با ژانرهای موسیقی« در موسسه مطالعاتی رویش 
دیگر برگزار خواهد شد.

مدیر موسس��ه رویش دیگر ضمن اعام این خبر گفت : در گذشته جلساتی را 
در ارتباط با مفهوم هنر برگزار کرده ایم و در آنها به بررسی ارتباط هنر با تفکر 
و نه به معنای تکنیکی آن پرداخته ایم.محمدرضا واع��ظ تصریح کرد: در این 
زمینه  هنرهای سینما و تاتر بررسی شدند و اینبار این مبحث را به هنر موسیقی 
اختصاص داده ایم.وی همچنین افزود: س��خنرانی این برنامه را کامران آیتی ، 
پژوهشگر موسیقی بر عهده خواهد داشت.عاقمندان می توانند جهت شرکت 
در این برنامه در روز ۴ اردیبهشت ماه و در ساعت 1۷ ، به موسسه رویش دیگر 
واقع در خیابان بزرگمهر ، روبروی بیمارستان آیت اهلل شهید صدوقی ، ساختمان 

تجاری اداری جام جم ، طبقه اول مراجعه نمایند. 

بازار موسیقی 

 طرفداران گ��روه »آریان« مدت زیادی اس��ت ک��ه منتظر انتش��ار آلبوم پنجم این گروه هس��تند. 
آلبومی  صدور مجوز آن بیش از ۲ سال به طول انجامیده است.

 عل��ی پهل��وان، خوانن��ده گ��روه ب��ه تازگ��ی یادداش��تی در این ب��اره منتش��ر ک��رده اس��ت ک��ه در ادامه
 می خوانید:

»باالخره اعضای گروه »آریان« به یک اجماع کلی در مورد بحث آلبوم و فعالیت های گروه آریان رسیدند و من 
االن به خودم اجازه میدم که در این مورد صحبت کنم.

»آری��ان5«، اثری��ه که س��اختش یک و نیم س��ال ط��ول کش��یده و مج��وزش دو س��ال. اتفاق ناگ��واری که 
برای این اثر افت��اده اینه که متاس��فانه با گذش��ت زمان تاثی��ر پذیری آثار به عل��ت نوع تنظیم آنها و س��بک 
 کاریش��ون از بین رفته و صحبت های اخیر من با دوس��تانم در گروه به این جا رس��یده که نظره��ا در این مورد

 یکی شده.
پیشتر این اجماع وجود نداشت و بعضی معتقد بودن که باید آلبوم رو با حذف چند تا از ترک هاش با چیزی حدود 
پنج، ش��ش ترک جدید عرضه کرد. االن حداقل نظرها بر این اساسه که این اثر در شرایط فعلی و با اینکه مجدد 

میکس و مستر شده جوابی رو که باید نمیده.
از طرفی از اونجایی که امتیاز آثار سه آلبوم اول گروه آریان طی یک قرارداد و آلبوم چهارم بدون قرارداد در اختیار 
شرکت ترانه شرقیه، اعضای گروه به این نتیجه رسیدند که با توجه به وضعیت چهار، پنج سال اخیر گروه آریان 
با ترانه شرقی صحبت بشه تا ببینیم با چه شرایطی میشه امتیاز آثار در اختیار خود گروه قرار بگیره تا در صورتی 
که گروه بخواد بعضی فرصت ها رو که ممکنه ترانه ش��رقی عاقه ای به اون ها نداره، بپذیره تا از این ش��رایط کم 

کاری خارج شه.
پیام صالحی قرار ش��د ب��ه نمایندگ��ی از گروه ب��ا »ترانه ش��رقی« صحب��ت کنه ک��ه نتیجه ی ای��ن مذاکره 
برای م��ا اصا عمل��ی نب��ود. بنابرای��ن در ش��رایط فعل��ی تقریبا میش��ه گف��ت که به بن بس��ت رس��یدیم. 
 بن بس��تی که به حض��ور یا ع��دم حض��ور من ه��م ربطی ن��داره چ��ون ای��ن ش��رایط در هر ص��ورت عمل

 نیست.

پیام در ح��ال حاضر ب��ه کاره��ای تکی��ش داره ادامه می��ده که عموما آثاری هس��تن س��اخته  
افرادی خ��ارج از گ��روه آریان و به دور از س��بک آری��ان. هر ک��دوم از اعضا هم برای خودش��ون 
 ممکن��ه کار بکن��ن و ی��ا به ه��م کمک بکن��ن. کم��ا اینک��ه همچن��ان منتظ��ر آلب��وم دوم ویلن س��یامک

 هم هستیم.
من تا به امروز با این تعصب ک��ه باید تمام وقتی رو که برای خوانندگی میذارم ص��رف گروه آریان کنم، فعالیت 
خوانندگی تکی نکردم و همیش��ه دوس��ت داش��تم در کنار دوس��تانم در گروه اجرا کنم ولی متاسفانه این بن 
 بست داره به س��متی میره که ش��اید الزم بش��ه منم فکری به حال خودم بکنم.... جدای از این تا به امروز صبر 

کردیم، 
باز هم صبر می کنیم تا شاید راهی برای خروج از این بن بست پیدا بشه و ما آریانی ها رو روزی در کنار هم روی 

صحنه ببینید.
همیشه با این که این دل نگرونه، یه بهار پشت زمستون و خزونه

میدونم خدای ما که مهربونه، ما رو باز به هم دوباره میرسونه... شاید ... یه روزی«

خواننده گروه »آریان«: به بن بست رسیدیم!

مرگ »گابریل گارس��یا مارکز«، نویسنده مش��هور و برنده جایزه 
نوبل ادبیات نه تنه��ا ضایعه ای بزرگ برای عالم ادبیات محس��وب 
می شود، که دنیای س��ینما نیز با یکی از مش��تاق ترین منتقدین، 

فیلمنامه نویسان و عاشقان خود خداحافظی کرد.
منتقدین زبان ب��ه کار رفته در آثار مارک��ز را زبانی بصری توصیف 
می کنند و خود او نیز هر یک از داستان های خود را الهام گرفته از یک 
»تصویر« می داند، بنابراین جای ش��گفتی نیست که این نویسنده 
بزرگ و برنده نوبل سابقه طوالنی در س��ینما به عنوان یک منتقد 
داشته و عاوه بر ریاست یک موسسه فیلم در هاوانا، چندین فیلمنامه 
سینمایی نیز به قلم او خلق شده اند.مارکز در ابتدا آرزو داشت یک 
فیلمساز شود و از همین رو دهه 1950 به مدرسه تجربی فیلمسازی 
در شهر رم رفت. وی در مصاحبه ای اظهار کرده بود سینما رسانه ای 
است که هیچ محدودیتی ندارد و همه چیز در آن ممکن است و تنها 
مش��کل این نوع هنر، صنعتی بودن آن اس��ت و ابراز آنچه واقعا در 
ذهن تان است در سینما کار دشواری است.این چهره سرشناس ادبی 
اولین فیلمنامه خود را با همکاری »کارلوس فوئنتس«، دیگر چهره 
بزرگ ادبیات آمریکای التین برای فیلم »خروس طایی« ساخته 
»ژوان رافلو« نوشت و دیگر فیلمنامه های او شامل »زمان مردن«، 
»پیرمردی با بال های بسیار بزرگ« و همچنین سریال تلویزیونی 

»عشق خشن« می شود.
مارکز در دهه 60 میادی به مکزیک رفت تا اولین فیلمنامه خود را 
به نگارش درآورد و در آنجا کار خود را به عنوان یک منتقد مشتاق و 

البته یک خبرنگار آغاز کرد، اما تاکنون مجموعه نقدهای سینمایی 
مارکز جمع آوری و چاپ نش��ده اس��ت.جاه طلبی های سینمایی 
مارکز به تدریج کاهش یاف��ت و او در مصاحبه ای اظهار کرد: رابطه 
من و سینما همچون زوجی است که نمی توانند جدا از هم زندگی 
کنند، اما با یکدیگر نیز نمی توانند زندگی کنند. با این وجود مارکز 

همچنان یکی از طرفداران سرسخت فیلمسازی مستقل بود و در 
سال 1980 با استفاده از وضعیت مالی خود به عنوان یک نویسنده 
با کمک »فیدل کاسترو«، رهبر سیاسی کوبا اقدام به تأسیس یک 

مدرسه بین المللی فیلمسازی در نزدیکی هاوانا کرد.
تاکنون چندین اقتباس س��ینمایی از رمان های نوش��ته »گابریل 

گارسیا مارکز« به ویژه در کش��ورهای اسپانیولی زبان ساخته شده 
است.

فیلم »ارندیرا« در س��ال 1983 براساس فیلمنامه ای از خود مارکز 
براساس رمان »ارندیرای بی گناه و مادربزرگ سنگدل او« ساخته 
شد. مارکز این فیلمنامه را سال ها پیش نوشته بود، اما متأسفانه این 
فیلمنامه گم شده بود و در زمان ساخت فیلم وی آن را براساس آنچه 

در ذهن داشت دوباره بازنویسی کرد.
»فرانچسکو روسی«، کارگردان سرشناس ایتالیایی در سال 198۷ 
فیلم »گزارش یک مرگ پیش بینی شده« را براساس رمانی با همین 
نام از مارکز به سینما آورد. این فیلم در سال 198۷ به عنوان فیلم 
افتتاحیه جشنواره کن به روی پرده رفت و مورد تحسین منتقدین 
آمریکای التین و اروپا ق��رار گرفت، اما منتقدین فرانس��وی روی 

خوشی به آن نشان ندادند.
فیلم »کس��ی به س��رهنگ نامه نمی نویسد« در س��ال 1999 به 
کارگردانی »آرتورد ریپس��یتن« براس��اس رمانی ب��ا همین نام از 
»مارکز« در جشنواره کن به نمایش گذاش��ته شد و بازخوردهای 
بسیار خوبی از سوی منتقدین دریافت کرد. این فیلم عاوه بر نمایش 
در جشنواره کن، نماینده سینمای مکزیک در هفتاد و دومین دوره 
جوایز سینمایی اسکار بود.کتاب »درباره عشق و دیگر شیاطین« نیز 
دستمایه فیلمی با همین نام در سال ۲010 به کارگردانی »هیلدا 
هیداگلو«، کارگردان کاستاریکایی شد که یکی از فارغ التحصیان 

مدرسه فیلمسازی در هاوانا بود.

»مارکز« نویسنده ای که در آرزوی فیلم سازی بود

ی��ک ایران ش��ناس و محق��ق فرانس��وی گفت : 
متأس��فانه تبلیغات منفی فراوان علی��ه ایران در 
غرب شکل گرفته و از توریست ها تقاضا می شود 
به ایران س��فر نکنند اما هنگامی که توریست ها 
به ای��ران می آیند و با م��ردم و تاری��خ و فرهنگ 
این کشور آشنا می ش��وند نظر آنها به کلی تغییر 

می کند.
لوربر اعام کرد: م��ردم ایران بس��یار مردم نواز و 
خون گرم هس��تند ولی نکته ای که در این میان 
کمی ناراحت کننده اس��ت نب��ود اطاعات کافی 
از برخ��ی مناطق تاریخی ایران اس��ت.وی گفت: 
در ح��ال حاضر می ت��وان با ایده های��ی همچون 
تهیه غذاهای س��نتی خانگی برای توریست های 
 خارج��ی آنها را با فرهنگ غنی فارس��ی بیش��تر

 آشنا کرد.
اصغر محمودآبادی عضو هیات علمی دانش��گاه 
اصفهان نیز در این گردهمایی با اشاره به پیشینه 
تاریخی ایران اظهار کرد: از قدیم بعضی از کارکنان 
و تاریخ دانان فرانسوی برای مطالعات به ایران سفر 
می کردند و ایران را مرکز مطالعات و تمدن جهانی 

می دانستند.

آژانس های مسافرتی فرانسه از موضع 
دولت خود در قبال ایران ناخرسندند

گف��ت: فرانس��وی  محق��ق  و   نویس��نده 
 آژانس های مسافرتی فرانسه از موضع دولت خود 
در قبال کش��ور ایران و موضوع گردشگری در آن 

ناخرسندند.
 »آس��ترید لربر« افزود: در وبگاه اینترنتی وزارت 
امور خارجه فرانس��ه آمده که بهتر است به ایران 
س��فر نکنید و همین امر نارضایت��ی آژانس های 

مسافرتی کشورم را به همراه داشته است.
وی با تاکید ب��ر اینکه بس��یاری از اهالی فرهنگ 
فرانسه عاقه مند به سفر به کشور ایران هستند، 
تصریح کرد: این کار وزارت امور خارجه فرانس��ه 
باعث ش��ده ک��ه آژانس ه��ای مس��افرتی برای 
هماهنگی تورهای مسافرتی به ایران با مشکاتی 

مواجه باشند.
ای��ن محقق فرانس��وی با بی��ان اینکه م��ا کاری 
به سیاس��ت نداریم، گف��ت: ما فرهن��گ و مردم 
ای��ران را دوس��ت داری��م و تاش م��ی کنیم که 
 ای��ن دی��دگاه منفی نس��بت ب��ه ای��ران از بین

 برود.
لربر تاکید ک��رد: همه گردش��گرانی ک��ه با دید 
منفی به ایران سفر می کنند در برگشت از ایران 
 به طور کام��ل متحول ش��ده و نظرش��ان تغییر

 کرده است.
وی همچنین به نگهداری برخی از اشیای تاریخی 
و ارزش��مند ایران در موزه لوور فرانس��ه اشاره و 
اضافه کرد: بابت نگهداری این اشیای تاریخی در 
فرانسه متاس��فم چراکه جایگاه اصلی این وسایل 
ارزش��مند در داخل ای��ران و در مناطق��ی مانند 

شوش است.
این نویسنده فرانسوی که به طور تخصصی درباره 
ایران و ترکیه فعالیت می کند، اظهار کرد: عامل 
اصلی در جذب من ب��ه ایران، مردم این کش��ور 
هستند و آنها به هیچ عنوان قابل مقایسه با مردم 

ترکیه نیستند.
وی با اش��اره به کم بودن تع��داد منابع و کتب به 
زبان فرانسوی درباره ایران و شرق شناسی تاکید 
کرد: بهتر است دانشجویان و اساتید زبان و ادبیات 
فرانسه در دانشگاه های ایران در این زمینه اقدام 

جدی انجام دهند.
لربر همچنین ب��ه صنعت گردش��گری در ایران 
و اصفهان اش��اره و بیان کرد: اصفه��ان می تواند 
با برنامه ری��زی بهتر و منس��جم ت��ر کاری کند 
تا گردش��گران تا یک هفته در این ش��هر اقامت 

داشته باشند.
وی با بیان اینکه هم اینک گردشگران خارجی دو 
تا سه روز در اصفهان اقامت دارند، افزود: فعاالن 
گردش��گری در این ش��هر می توانند با شناسایی 
و معرفی بس��یاری از نقاط کمتر شناخته شده و 
جذاب برای گردشگران زمینه اقامت آنها تا شش 

روز را فراهم کنند.
یک عض��و هی��ات علمی گ��روه تاریخ دانش��گاه 
اصفهان نیز در این گردهمایی با معرفی تعدادی 
از اساتید فرانسوی که به ایران شناسی پرداخته 
 اند گفت: ما نباید ب��ه این افراد ن��گاه بد و منفی

 داشته باشیم.
»س��ید اصغر محمودآب��ادی« افزود: بس��یاری 
از این دانش��مندان س��ختی های زی��ادی را در 
ش��هرهای مختل��ف ای��ران متحم��ل ش��ده اند 
 و ب��ه شناس��ایی فرهن��گ و تاری��خ م��ا کمک 
کرده اند.وی با تاکید بر این که ما باید حق شناس 
این عالمان باش��یم تصریح کرد: آنه��ا با دقت و با 
مردم شناسی، وارد الیه های زندگی مردم قدیم 
ایران و مس��ایل اعتقادی، معیش��تی، صنعتی و 

زراعتی آنها شده اند.
وی با اش��اره به فعالیت تعدادی از دانش��مندان 
فرانس��وی در زمان حکومت قاج��ار و پهلوی در 
ایران گفت: در آن زمان بر اس��اس قراردادی که 
این افراد با دولت های وقت داشتند مقرر بود که 
اشیا و دس��تاوردهای اکتش��افات آثار تاریخی به 

 طور نصف میان ایرانی ها و فرانس��وی ها تقسیم
 شود.وی افزود: بیشتر اشیایی که به فرانسوی ها 
تعلق گرفت هم اکنون در موزه های این کشور از 
جمله لوور نگهداری می شود اما سرنوشت اشیایی 
که به ایرانی ها رسید مشخص نیست و بیشتر آنها 

مفقود شده است.
آسترید لربر، ایران شناس فرانسوی بیش از 30 بار 
به ایران سفر کرده و کتاب جامع گردشگری ایران 
را که حاصل 19 س��ال تحقیق اس��ت به نگارش 

درآورده است.

ایران شناس و محقق فرانسوی:

جای اشیای تاریخی ایران، لوور پاریس نیست
یک ایران شناس و محقق فرانسوی گفت: باید ابراز تأسف کرد که 
اشیای قیمتی و قدیمی ایران به فرانسه منتقل شده است این اشیاء 
باید در مکان اصلی خود در ایران به نمایش همگان در بیایند.استریت 
لوربر در نخستین گردهمایی تبادالت فرهنگی ایران و فرانسه در 
دانشگاه آزاد واحد اصفهان با اشاره به پیشینه تاریخی کشور ایران 
اظهار کرد: مردم فرانسه اصفهان، تخت جمشید و شوش را به عنوان 
 سه نقطه تاریخی در کشور ایران بیش از سایر امکان تاریخی ایران 

می شناسند.

وی ادام�ه داد: بای�د اب�راز تأس�ف ک�رد ک�ه اش�یاء قیمت�ی و 
قدیم�ی ای�ران ب�ه فرانس�ه منتق�ل ش�ده اس�ت ای�ن اش�یاء 
 بای�د در م�کان اصل�ی خ�ود در ای�ران ب�ه نمای�ش هم�گان 

در بیایند.
این ایران شناس و محقق فرانسوی افزود: انگیزه من برای سفر به 
ایران تاریخ و فرهنگ ایران زمین و از همه مهم تر مردم این کشور 

هستند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

بیلسا سرمربی مارسی می شود
باشگاه فوتبال مارسی فرانسه ازتوافق 
بامارچلوبیلسا س��رمربی آرژانتینی 
برای هدایت این تیم در فصل آینده 
خبر داد.به گزارش یورو اس��پورت، 
وینس��نت الب��رون رییس باش��گاه 
مارسی یکشنبه شب پس از تساوی 
بدون گل این تی��م مقابل لیل اعالم 
کرد: با بیلس��ا به توافق رسیده ایم و 
طی چند روز آینده ق��رارداد را امضا 
خواهیم کرد.این مربی 58 ساله که سابقه مربیگری تیم های 
شیلی واتلتیک بیلبائو را دارد مدت ها به عنوان گزینه جانشینی 
خوزه آنیگو در تیم مارسی مطرح بود.آنیگو در دسامبر گذشته 
بعد از اخراج الی باپ به صورت موقت هدایت مارسی را بر عهده 
گرفت اما بعد از پایان فصل و ورود بیلسا دوباره به سمت قبلی 

خود به عنوان مدیر ورزشی باشگاه بازخواهد گشت.

گل مسی و دفاع از قهرمانی 
گل پیروزی بخش لیونل مسی برای 
بارس��لونا در یک دی��دار خانگی در 
ورزش��گاه نیوکمپ مقاب��ل اتلتیک 
بیلبائو ، بخت اندک این تیم را برای 
حفظ عنوان قهرمان��ی اش در اللیگا 

حفظ کرد.
این پیروزی دو بر یک در حالی نصیب 
بارسا شد که یک گل از حریف خود 
عقب افتاده بود.این پیروزی ، بارس��ا را با یک بازی و دو امتیاز 
بیشتر از رئال مادرید در مکان دوم جدول قرار داد ولی کاتاالنها 
هنوز چهار امتیاز با اتلتیکو مادرید صدرنشین فاصله دارند در 

حالیکه تنها چهار بازی تا پایان فصل باقی مانده است .

تقدیر فوالد ماهان از کاراته کای 
بسیجی اصفهان

به نقل از روابط عمومي باشگاه فوالد ماهان، 
باش��گاه فرهنگی- ورزش��ی فوالد ماهان 
سپاهان در راستای فعالیت های فرهنگی و 
 ورزش��ی خ��ود از محمد مه��دی احمدی

 کارات��ه کای ارزن��ده اصفهان��ی ک��ه در 
رقابت ه��ای جهانی جایزه ب��زرگ ۲۰۱۴ 
ترکیه با انصراف از دیدار با کاراته کای رژیم 
صهیونیستی اس��رائیل عزت و شرف ایران 
اسالمی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین 
را در اولویت قرار داد تجلیل به عمل آورد. وی با انصراف از این دیدار به مقام 
 نایب قهرمانی ای��ن دوره از مس��ابقات دس��ت یافت و دریاف��ت جایزه 

۱۰۰۰ دالری این مسابقات را از دست داد.
محمدمهدی احمدی )نماینده ایران در مس��ابقات جهانی جایزه بزرگ 
ترکیه (، وحید خورشیدپور )مربی(، سرهنگ مهدی اسدی رییس سازمان 
بسیج ورزشکاران اس��تان اصفهان به همراه علی دعوایی ها رییس هیات 
کاراته استان اصفهان با حضور در محل باشگاه فوالد ماهان با محمدرضا 
ساکت مدیرعامل این باشگاه دیدار و گفتگو کردند.که در پایان محمدرضا 
ساکت با اهداء هدایایی ویژه از عمل شرافتمندانه این ورزشکار بسیجی 

تقدیر نمود.

مراسم کلنگ زنی زورخانه 
خمینی شهر در اندوآن

با حضور نماینده مردم خمینی ش��هر در 
مجلس شورای اسالمی و جواد محمدی 
مراس��م کلنگ زن��ی زورخان��ه ان��دوآن 

خمینی شهر برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان 
اصفهان،با حضور مس��ئوالن، فرماندار، 
ج��واد محم��دی رئی��س اداره ورزش و 
جوانان شهرستان خمینی شهر و نماینده 
مردم شهرستان خمینی شهر در مجلس 
شورای اسالمی مراسم کلنگ زنی زورخانه ورزشگاه شهدای اندوآن 

خمینی شهر برگزار شد.
 این زورخانه قرار است با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد ریال و با مشارکت 
خیرین س��اخته  ش��ود.جواد محمدی رئی��س اداره ورزش و جوانان 
شهرس��تان خمینی ش��هر در این مراس��م اظهار داش��ت:امیدوارم 
هر چه زودتر ش��اهد باش��یم ای��ن زورخان��ه در کوتاه تری��ن زمان 
 ممکن به پای��ان رس��یده و ش��اهد افتتاح ای��ن س��الن اختصاصی

 باشیم.
وی تصریح ک��رد:از تمام مردم و کس��انی ک��ه ما را در س��اخت این 
س��الن کم��ک می کنن��د تش��کر می کن��م و امی��دوارم در آین��ده 
 ش��اهد رش��د و ش��کوفایی هرچه بیش��تر ورزش در این شهرستان

 باشیم

مهم ترین اردوی  تیم ملی به 
بی فایده ترین اردو  تیم ملی تبدیل شد

تیم  ملی در ژوهانسبورگ 
»بی صاحب« ماند

مهم ترین اردو  آماده سازی تیم ملی ایران برای جام جهانی، 
به بی فایده ترین آن ها تبدیل ش��ده است. کی روش با ده تن 
تهران را ترک کرد و ش��ش تای دیگر دردو روز گذش��ته به 
ژوهانسبورگ اضافه ش��دند. این در حالی است که دستیار 
کی روش هن��وز در تهران اس��ت و عجیب ت��ر آنکه دبیرکل 
فدراسیون که سرپرست تیم ملی هم هس��ت، هنوز به اردو 

افزوده نشده است.
تیم ملی در ژوهانسبورگ »بی صاحب« مانده , حدود پنجاه 
و دو  روز مانده به جام جهانی، فوتبال تیم ملی فوتبال ایران 
در وضعیتی نامش��خص اس��ت و موج اظهار نظرهای شکل 
گرفته  پیرامون این تیم در حال س��اخت یک بحران بزرگ 
است که شاید موجب دو یا چند دس��تگی در اردو  تیم ملی 
شود؛ مسأله ای که می توانست با درایت مسووالن فدراسیون 
فوتبال به  آسانی حل شود، ولی هم اکنون به  مناقشه ای بزرگ 
بدل شده اس��ت.بنا بر این گزارش، بس��یار روشن است که 
کارلوس کی روش، دست کم از س��ه ماه پیش از پایان سال، 
وضعیت اردوهای خ��ود را برای تیم ملی  اع��الم کرده بود و 
به همین منظور هم مسابقات لیگ با یک برنامه ریزی قابل 
قبول، یک ماه زود تر از موعد به پایان رس��ید و می ماند تنها 
حضور چهار تیم ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا که دست کم 
از ش��ش ماه قبل برنامه هایش به ریز در اختیار مس��ووالن 
فدراسیون بود.اما بی تدبیری همیشگی مدیران فدراسیون 
فوتبال، که سال هاس��ت اس��تراتژی خنده و بی خیالی را در 
پیش گرفته اند، موجب شده تا اردو  تیم ملی ایران در آفریقای 
جنوبی به مزرعه سن زده ای شباهت داشته باشد که پس از 
چند روز از آغاز تمرینات، تازه روز گذشته صاحب دروازه بان 
شده اس��ت!ناگفته نماند که خط خوردن شش بازیکن تیم 
سپاهان هم گوش��ه کوچکی از عصبانیت بزرگ کی روش از 
 مسووالن فدراسیون فوتبال بود. با پیروزی سپاهان برابر السد

 و شانس صعود این تیم از گروه خود حضور بازیکنان این تیم 
در اردوی  تیم ملی باز هم به تعویق افتاد و این در کنار چراغ 
سبز کفاشیان به مسئوالن سپاهان، موجب شد تا کی روش 
که به پافش��اری بر تصمیمات خود مشهور است، تصمیم به 
خط زدن ش��ش بازیکن س��پاهانی از اردو  تیم ملی بگیرد و 
اگر این روند ادامه داشته باشد، شاید بازیکنان سپاهان باید 
قید جام جهانی را بزنند.نگاهی به این لیست نشان می دهد 
که از میان این ش��ش تن حداقل رحمان احمدی و احسان 
حاج صفی شانس حضور ثابت در ترکیب تیم ملی را دارند و 
حضور احمدی با توجه به حذف رحمتی از ترکیب تیم ملی 
برای کاروان ایران بس��یار اهمیت دارد.اما این تنها بخشی از 

رخدادهای کوچک اردوی   تیم ملی است.
 مهدی محمد نبی در حالی روز گذشته در خصوص حضور 
بازیکنان سپاهان در اردو  تیم ملی با قطعیت سخن می گفت 
که خود  به  سرپرستی تیم ملی در اردو  این تیم حضور ندارد 
و همین  موجب ش��ده تا روابط او و کی روش از حالت عادی 
خارج شود و اخباری به بیرون درز کند تا رییس فدراسیون در 
واکنش به آن بگوید: »خبر ها در  باره برکناری نبی از سرپرستی 
تیم ملی درست نیس��ت و موضوع سرپرستی تیم ملی جزو 
اختیارات کی روش نیست که او در این  باره تصمیم بگیرد «. 
گویا س��رمربی تیم ملی فوتبال ایران در آفریقای حنوبی از 
اینکه اینگونه مسووالن فدراسیون پشت او را خالی کرده اند 
و حتی در تهران علی��ه او مصاحبه های جنجالی می کنند و 
موضع می گیرند حسابی ناراحت است و مدعی شده، کسی از 

تیم ملی ایران حمایت نمی کند.
به  هر حال وضعیت اردو  تیم ملی ای��ران در افریقای جنوبی 
چندان خوب نیس��ت، حال  آنکه دیگر تیم های آس��یایی با 

امکانات فراوان آماده حضوری آبرومند در برزیل می شوند .

تنها خدا می تواند مانع 
ازسقوط هامبورگ شود

 هاکان کالهان اوغلو  بازی س��از تی��م فوتبال هامبورگ 
می گوید تنها مدد الهی می تواند مانع ازسقوط تاریخی 
تیمش ازبوندسلیگا پس از5۰ س��ال حضور درباالترین 
لیگ فوتبال آلمان ش��ود.هامبورگ با نتیجه سه بر یک 
مغلوب ولفس��بورگ شد وهش��تمین شکس��ت پیاپی 
خانگی اش را به ثبت رس��اند. این شکس��ت هامبورگ 
را در مکان ش��انزدهم جدول ق��رار داد و آنها تنها س��ه 
 ب��ازی ب��رای جلوگی��ری از س��قوط خ��ود در پیش رو

 دارند.
هامبورگ تنها تیم لیگ دست باالی آلمان است که هرگز 
سقوط وساعت  ایمتک آرنا ورزش��گاه خانگی این تیم با 
افتخار نشان می دهد که آنها چه مدت در بوندسلیگا باقی 
مانده اند. اما اکنون برای فاتح جام جامداران اروپا در سال 
۱983 وقت تنگ است .کالهان اوغلو بازیکن بیست ساله 
هامبورگ و تیم ملی فوتب��ال ترکیه تاکید کرد :  من دعا 
می کنم که در لیگ بمانیم . اکنون تنه��ا خدا می تواند 

به ما کمک کند. 

زاویه

6
مسابقات ددلیفت لنجان

مسابقات ددلیفت قهرمانی باشگاههای شهرستان لنجان به مناسبت روز ارتش جمهوری اسالمی یادواره 
شهید غالمی با حضور باشگاههای تالش،زاینده رود،آرسام،شهید غالمی،اتحاد،مبارز و تالش)ب( در 

سالن آزادی شهر ورنامخواست برگزار شد.

تصویری که مردم در گذش�ته از فوتبالیس�ت ها در ذهن داش�تند آدم هایی بود که در ادب و احت�رام و معرفت 
 زبانزد خ�اص و ع�ام بودند؛ تصوی�ری که ام�روز مردانی مرف�ه با ماش�ین های آخری�ن سیس�تم جایگزین آن

 شده اند. به راستی پول، کارکردهای مثبتی برای فوتبال ایران داشته است؟
گفته می شود ما ایرانی ها مردمی فوتبال دوست هس�تیم. مردمی که حاضر هستند برای حمایت از تیم محبوب 
خود کیلومترها مسافت را در گرما و سرما طی کنند، ساعت ها پش�ت ورودی ورزشگاه ها انتظار بکشند، هنگام 
تماشای بازی با تمام وجود فریادهای هواداری سر دهند و در نهایت، شادمان از پیروزی یا ناامید و مغموم از بازی 

ضعیف تیم خود و در عین حال امیدوار به آینده ورزشگاه ها را ترک کنند. 

به اعتقاد بسیاری ما نه »فوتبال دوست« بلکه »ورزش دوست« 
هستیم و رشد فوتبال در این سال ها که در کشور ما متاسفانه 
محدود به جنبه های رسانه یی بوده، سبب شده است ورزش 
ما در فوتبال خالصه ش��ود و فوتبال به ورزش نخس��ت کشور 
مبدل ش��ود و در مقابل سایر رش��ته های ورزش��ی در سایه 
پی��دا رش��د  ام��کان  و  گیرن��د  ق��رار  آن   س��نگین 

 نکنند.این توجه رس��انه ای باال و تمرکز چش��مان میلیون ها 
ایرانی روی ۱۱ مردی که در تیم محبوب آن ها بازی می کنند 
در کنار عملکردهای ضعیف و بح��ث برانگیز لیگ ایران بدون 
 ش��ک موجب ناامیدی مردم و زیر س��وال رفت��ن چرایی آن 
می شود. شاید بتوان گفت پرسش »چرا بازیکنان ما پول های 
میلیاردی دریافت می کنند و بازی هایی چنین ضعیف را در 
سطح باشگاهی و در نتیجه ملی ارایه می دهند؟« که طی این 
سال ها به بحث نخست فوتبال کش��ور تبدیل شده است نیز 

ریشه در این توجه دارد.
ساختار ورزش ایران بیش��تر دولتی است. این نکته به خودی 
خود منفی نیس��ت ولی در ایران و در نتیجه س��وء مدیریتی 

که متاس��فانه مح��دود به ورزش نیز نمی ش��ود و ریش��ه 
های عمیق آن بس��یاری از ح��وزه های فرهنگ، 

اقتصاد و ... را ف��را گرفته، تاثیری مصیبت 
بار بر ورزش کش��ور باقی گذاش��ته 

است. یکی از بدترین تاثیرهای 
چنی��ن رویکردهایی را می 

ت��وان محدودیت لیگ 
های کش��وری با 7۰ 

میلی��ون جمعیت 
عالق��ه من��د به 
ورزش، به تنها 
چن��د رش��ته 
ورزش��ی  ی 
نظیر فوتبال، 
 ، ل بس��کتبا
 ، ل لیب��ا ا و
 ، پل��و تر ا و
و  فوتس��ال 

آزاد  کش��تی 
دانس��ت. این امر 

در کنار قرار گرفتن 
بس��یاری از این رش��ته ها در 
سایه ی فوتبال و در شرایطی 

که آن ه��ا از کیفی��ت و عملکرد 
بس��یار باالتری نس��بت ب��ه فوتبال 

برخوردار هس��تند موجب ش��ده است تا 
حساس��یت های عمومی از طرف م��ردم و حتی 

برخی مسووالن نسبت به دستمزدهای بازیکنان فوتبال ایران 
چند برابر شود.

آیا فوتبال ما ثروتمند است؟
فوتبال در زمان حاض��ر به یکی از محبوب ترین رش��ته های 
 ورزش��ی در دنیا مبدل شده است. رش��د این ورزش طی این

 س��ال ها و به ویژه در لیگ های اروپای��ی از جمله »لیگ برتر 
انگلیس«، »بوندس لیگای آلمان«، »لوش��امپیونه فرانسه« و 
»اللیگای اس��پانیا« زیر تاثیر برنامه ری��زی و مدیریت اصولی 
و حرفه ای ، این ورزش و تحول ه��ای آن را در صدر خبرهای 
 دنیا قرار داده است. این لیگ ها همگی بصورت خصوصی اداره 
می ش��وند و حتی تیم هایی منتس��ب به دولت ی��ا حکومت 
پادش��اهی در کش��ورهای مختلف نیز توس��ط مال��کان و با 

رویکردی به طور کامل خصوصی اداره می شوند.
 فوتب��ال ارایه ش��ده در این لیگ ه��ا دارای چن��ان کیفیت و

 جذابیت ه��ای بصری و حرفه ای  اس��ت که ه��ر بیننده ا ی 
را مجذوب می کند. اس��تادیوم های زیبا و همیش��ه سرش��ار 
از تماش��اگر، کارگردانی تلویزیونی چش��م نواز، نظمی که از 
پیش از شروع بازی تا پایان آن ادامه دارد و اوج آن را می توان 
 در برگزاری مراس��م معرفی و خداحافظی بازیکن��ان و البته

 قهرمانی های مختلف به چشم دید و صدها عامل دیگر که بر 
محبوبیت جهانی این رشته می افزایند.

در چنین ش��رایطی منطقی اس��ت که تصور کنیم بازیکنان 
 این لیگ ها دس��تمزدهایی بس��یار باال دریافت کنند. ولی آیا 
می ت��وان تنه��ا با اس��تناد ب��ه توجیه های��ی از این دس��ت، 
دس��تمزدهای بازیکن��ان خارج��ی را تایید و دس��تمزدهای 
بازیکنان داخلی را زیر سوال برد؟ بس��یاری عقیده دارند بله. 
از نظر این عده دریافت دس��تمزد و ارایه ی بازی دو عامل در 

راستای یکدیگر و به نوعی عمل و عکس العمل هستند.
بطور مش��خص در مورد فوتب��ال ما این تناق��ض زمانی بیش 
از پیش مطرح می ش��ود که بس��یاری، دولتی ب��ودن فوتبال 
 ایران را به معن��ای هزینه پولی که آن ها ب��رای توصیف آن از

م��ردم«،  »ام��وال  نظی��ر  های��ی  واژه   
کنن��د،  م��ی  اس��تفاده   . . . و  الم��ال«   »بی��ت 
می دانند و این پرسش را مطرح می کنند که چرا در کشوری 

که میانگین درآمد بسیاری از اقشار آن بسیار پایین است،
  فوتبالیس�ت هایی که حت�ی بازی های درس�تی ارایه

 نمی دهند باید چنین دستمزدهایی دریافت کنند؟
»حمیدرضا صدر« کارش��ناس فوتبال در گف��ت و گو با گروه 
پژوهش ه��ای خبری ایرن��ا در این خصوص گفت: »س��والی 
که در ذهن مردم مطرح ش��ده است پرسش��ی کامال منطقی 

اس��ت؟ این پول از هزینه ه��ای عمومی پرداخت می ش��ود. 
ولی آش��کارا ش��اهد آن هس��تیم که هی��چ گونه حس��اب و 
 کتاب یا ممی��زی ب��ر چگونگی هزین��ه ی این مبل��غ اِعمال

 نمی شود.«
نبود نظارت ب��ر هزینه های مال��ی فوتبال که بخش بس��یار 
زیادی از آن دولتی اس��ت، در حالی است که سایر بخش های 
مختلف دولتی باید همواره در خصوص هزینه ها و خرج های 
خود پاسخگو باشند و از فیلترهای متفاوتی عبور کنند. حتی 
 برای اس��تخدام یک کارمند در اداره ای  دولتی، او ملزم است

 مرحله های متفاوت مصاحبه، تعیین صالحیت و ... را طی کند 
و پایه ی حقوقی او نیز با توجه به شایس��تگی ها و تجربه های 
کاری او تعیین می شود. ولی چرا چنین فیلترهایی در فوتبال 

ما اعمال نمی شوند؟
صدر در ادامه گف��ت: »مردم اعم��ال چارچوب های بس��یار 
دقی��ق در س��ازمان ه��ا و دس��تگاه ه��ای مختل��ف دولتی 
 را همواره ش��اهد هس��تند. بنابراین نمی توانند به س��ادگی

ب��ی  

برنامگی ها و نبود ش��فافیت کافی در خصوص مبلغ قرارداد، 
می��زان مالی��ات، دس��تمزدهای ماهان��ه، هفتگ��ی، روزانه و 
همچنین مبلغ هایی را که به سبک سایر لیگ های جهان برای 
 تش��ویق و یا تنبیه بازیکنان در نظر گرفته می شوند، فراموش

 کنند.«
البته نکته ای که در ای��ن میان نباید از یاد برد این اس��ت که 
فوتبالیست ها در سراسر جهان از دستمزدهای به نسبت باالیی 
برخوردار هستند. زندگی مرفه آن ها به عنوان ورزشکارهای 
حرفه ای یکی از عامل هایی اس��ت که ک��ودکان و نوجوانان 
بسیاری که این افراد را الگوی خود قرار می دهند برای رسیدن 
به جایگاه آن ها تالش کنند. میلیون ها کودک فقیر در برزیل، 
پرتغال، آرژانتین و ... ه��ر روز با رویای »نیم��ار«، »رونالدو« 
و »مسِی« دیگری بودن در کنار دوس��تان خود فوتبال بازی 

می کنند.
افزون بر ای��ن دریاف��ت دس��تمزدهای قابل توج��ه از طرف 
 ورزش��کاران در هم��ه ی دنیا به این دلیل اس��ت ک��ه آن ها 
 س��ال ه��ای نوجوان��ی و جوان��ی خ��ود را ص��رف فراگیری

 اص��ل ه��ای حرف��ه ای ورزش م��ی گذرانند و ص��رف این 
زمان فش��رده و ش��بانه روزی ب��رای ورزش، بس��یاری از آن 
ه��ا را از تحصی��ل ی��ا فراگی��ری مه��ارت ه��ای دیگ��ر باز 
م��ی دارد. الزم اس��ت ورزش��کاران از لح��اظ اقتص��ادی 
همیش��ه تامی��ن باش��ند ت��ا هم��ه ی دغدغ��ه ی آن ه��ا 
 مح��دود ب��ه ورزش حرف��ه ای و ارای��ه ی بهتری��ن عملکرد

 باشد.
متاسفانه بازده ضعیف فوتبال در کشوری که بسیاری از مردم 
آن در سال های گذشته از مش��کل هایی نظیر بیکاری و فقر 
مالی رنج برده اند، حساسیت ها را روی این رشته در کشورمان 
هرچه بیش��تر می کند. ولی آیا پولی که در این ورزش هزینه 

می شود به راستی به اندازه یی که گفته می شوند زیاد است؟
محمدرضا صدر با وجود اینکه باال بودن دس��تمزدهای برخی 
بازیکنان فوتبال ایران در مقایسه با عملکرد آن ها را باور دارد 
اما همزمان عقی��ده دارد این مبلغ برای لیگی با گس��تردگی 
لیگ برت��ر ایران)خلیج ف��ارس( کافی نیس��ت. او در این باره 
گفت: »پولی که وارد فوتبال ما می ش��ود ص��رف نظر از همه 
ریخت و پ��اش ها مبلغ بس��یار زیادی نیس��ت. مش��کل این 
اس��ت که این پول به بدترین و نادرس��ت ترین روش ممکن 
هزینه می شود و در نتیجه نبود مدیریت صحیح در خصوص 
چگونگ��ی هزین��ه ی آن، هیچ ی��ک از تاثیره��ای مثبتی که 
 فوتبال به عنوان ورزش��ی جهانی قادر اس��ت باقی بگذارد را 

نمی بینیم.
صدر در توصیف ای��ن تاثیرها به امیدوار ک��ردن مردم و بویژه 
جوانان به زندگی و آین��ده، دادن درس اخالق و وحدت ملی 

و ساختن الگوهایی مناسب از ورزشکاران کشور اشاره کرد.
چه باید کرد؟

مدیری��ت صحی��ح و برنام��ه ریزی. این پاس��خی اس��ت که 
کارشناس��ان بس��یاری آن را تنها راه اص��الح الگوهای مالی 
نادرست فوتبال عنوان کرده اند. ولی این مدیریت چگونه و از 
کجا باید شروع شود؟ چه زمانی باید صرف اِعمال درست 
آن شود تا شاهد بهبود بدنه فاسد و آسیب دیده 
فوتبال ای��ران و بعدها پیش��رفت این 
فوتبال و امکان مطرح ش��دن به 
عنوان قدرتی برتر در آسیا و 

حتی جهان باشیم؟
بدون شک پول یکی 
از مهم ترین عامل 
های پیش��رفت 
در ه��ر حوزه 
اس��ت.  ای 
ولی مدیران 
فوتب��ال ما 
من��د  ز نیا
ی  تفک��ر
و  دوب��اره 
روی  عمیق 
نگ��ی  چگو
هزین��ه ی این 
 پول هستند. طی 
س��ال های گذشته 
و در پی ب��اال گرفتن 
بحث ه��ای مرب��وط به 
دستمزد بازیکنان طرح های 
زیادی مطرح ش��ده است که هیچ 
یک به سرانجام نرسیده اند. هنوز حتی 
واگذاری س��هام تیم های لیگ برتر و در صدر 
آن ها استقالل و پرسپولیس نیز به نتیجه نرسیده است. 
در این بین برخی نیز پیش��نهاد حذف یارانه دولتی از فوتبال 

را داده اند.
 فوتبال ایران را م��ی توان به کودکی تش��بیه کرد که حمایت 
بی رویه پ��در از او ن��ه تنها مانعی برای رش��د او بوده اس��ت، 
بلکه ح��ذف ناگهان��ی ای��ن حمایت زی��ر تاثیر ده ه��ا عامل 
 موجب تحمیل ضررهای بیش��تری برای ای��ن کودک خواهد

 شد. وضعیت کنونی فوتبال ایران مانند بسیاری از حوزه های 
دیگر دولتی و شبه دولتی نتیجه ی سوء عملکرد بسیاری از این 
مدیران است. بنابراین آن ها بیش از هرکس دیگری در جامعه 
 فوتبال ملزم به اتخاذ تصمیم های درس��ت در جهت رفع این

 مشکل ها هستند.
حمیدرضا ص��در در این خص��وص گفت: »ما نی��از به اصالح 
الگوهای فوتبال در همه ی حوزه ها داریم. در وهله نخس��ت 
ما باید نظام های مرب��وط به قرارداده��ای بازیکنان را اصالح 
کنیم. چ��را که این نظام ها ضررهای بس��یاری ب��ه فوتبال ما 
وارد کره اند و همچنین باعث ایج��اد توقع در برخی بازیکنان 
 دارای س��طح پایین ب��رای دریاف��ت قراردادهای س��طح باال

 شده اند.«

نقدی بر مناسبات پول و فوتبال در ایران

فوتبال فقیر؛ فوتبالیست های ثروتمند
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 رنکینگ بین المللی تبانی 
در ورزش را از بین می برد

رییس هیات تنیس روی میز  مهدي تكابي /

اس��تفاده از رنکینگ بین المللي جلوی تبان��ی در ورزش را می گیرد، به 
بازیکنان انگیزه رقابت بیشتر می دهد و ما در هر لحظه رنکینگ بازیکنان 
برای تشکیل تیم های استانی را در اختیار داریم.هر چند باید کارشناسان و 
مسووالن در مورد فعالیت ما اظهار نظر کنند ولی من به طور نسبی راضی 
بودم. چرا که میزبان اردوهای  متعدد 
تیم ملي بودیم و مسابقات استانی را 
نیز طبق تقویم خود به صورت منظم 
برگ��زار کردیم. ح��دود 8۰ درصد از 
برنامه ها و اهداف ما عملی شد.در مورد 
تقدیر فدراسیون از هیات تنیس روی 
میز اصفهاننیز باید بگوی��م : ما از رده 
ش��انزدهم به جمع سه اس��تان برتر 

کشور رسیدیم.
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 ابالغ  اخطاریه ماده  101

به  عوض  فرزند  پور  خيرات  جهان  نصف  خانم  به  بدینوسيله 
ملي  شماره  به  متولد1354  ازسميرم  صادره   348 شناسنامه  شماره 
صدوراجرائيه  تقاضانامه  و  سند  متن  ادرس  طبق  که   1209455625
 86178  –  64761 ایثارکدپستي  آبادکوجژچه  اسالم  شهرضا   : ساکن 
کوچه  امام  آبادخ  اسالم  شهرضا   : ساکن  بانك  اعالمي  برابرآدرس  و 
نامبرده  ومامورپست  مامورابالغ  برابرگزارش  که  فوق  ایثارکدپستي 
نگردیده  واقع  موردشناسایي  فوق  درآدرس  بودن  واقع  علت خالف  به 
بایگاني 9100097  ابالغ می شوددر موضوع پرونده اجرائي به شماره 
دارد  مي  اعالم  وغيره  شما  عليه  و  اصفهان  شعبه  صادرات  بانك  له 
بخش  درمهدیه  واقع   171  /  399 شماره  ثبتي  پالک  ششدانگ  تمامت 
یك ثبتي شهرضا ملکي شماموردرهن سند رهني شماره 31055 مورخ 
1387/08/30 دفتر اسناد رسمي شماره 145 شهرضاتوسط کارشناس 
رسمي دادگستري به مبلغ پانصدميليون ریال ) 000 / 000 / 500 ( ریال 
ارزیابي گردیده است لذا چنانچه اعتراضي به ارزیابي انجام شده دارید ، 
ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتشار اگهي اعتراض خود را به ضميمه فيش 
هزینه تجدیدارزیابي بمبلغ سه ميليون ریال به این اجرا ارسال داریدواال 
اعتراض  ضمنًابه   . ميگردد  آگهي  شده  انجام  ارزیابي  قيمت  همان  به 
نخواهد داده  اثر  مجددترتيب  ارزیابي  فيش  بدون  و  موعد  از   خارج 

 شد .
   محمد مهدی یوسفيان -  مسئول اجرای ثبت اسناد شهرضا

 آگهي فقدان سند مالكيت
برگ  دو  باارائه  فرزندعبدالحسين  باقي  مسعوده  خانم  اینکه  به  نظر 
مفقود  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  که هویت  استشهادمحلي 
50  شده   /  1413 پالک  ازششدانگ  مشاع  دانگ  یك  مالکيت  شدن سند 
که سندمذکورذیل ثبت 81500  درصفحه 25 دفتر 478 بنام نامبرده ثبت 
گردیده اینك نامبرده درخواست صدورسندمالکيت المثني نموده است که 
دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یك نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي کرده که در 
آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکيت نزد خود مي باشد مي 
بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکيت یا سند معامله تسليم نماید 
واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکيت المثني را طبق مقررات صادر 
یا سند  مالکيت  ارائه سند  .در صورت  کرد  تسليم خواهد  متقاضي  وبه 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم 
مسترد  دهنده  ارائه  به  سند  واصل  المثني  متقاضي  به  آن  نسخه   ویك 

مي گردد. 
  مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تحدیدحدوداختصاصی  
محصورپالک  مزروعي  زمين  قطعه  یك  ششدانگ  حدود  تحدید  چون 
طبق  که  شهرضا  ثبتي  یك  بخش  درمهرقویه  33  واقع   /  81 شماره 
وغيره  محمدحسن  فرزند  گالبي  محترم  خانم  بنام  ثبتی  پرونده 
نيامده  عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجریان 
تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخيرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینك 
 9 ساعت   1393  /  2  /  31 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملك  نامبرده 
بکليه  آگهی  این  موجب  لذابه  خواهدآمد0  وبعمل  شروع  درمحل  صبح 
مقرردرمحل  درروزوساعت  که  گردد  اخطارمی  ومجاورین  مالکين 
 20 ماده  مطابق  امالک  وصاحبان  مجاورین  اعتراضات  حضوریابند0 
روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظيم  ازتاریخ  ثبت  قانون 
پرونده های  تکليف  تعيين  قانون  خواهدشدوطبق تبصره 2 ماده واحده 
تسليم  ازتاریخ  یکماه  مدت  ظرف  بایست  می  ثبت،معترض  معترضی 
اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح 
روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی 
انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطيل  نشده  بينی  پيش   باتعطيلی 

خواهدشد0 
رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سيدمهدی ميرمحمدی 

فقدان سند مالكيت 
فتح  فرزند  کشه  اسدی  البنين  ام  103/93/186/337خانم  شماره   2252
اله باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضای شهود رسما 
گواهی شده است مدعی است که سند مالکيت 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
در  واقع  اصلی   -37 از  فرعی   985 بشماره  طلق  زمين  اعيان  و  عرصه 
کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز استان اصفهان بمساحت 482/54 
ام  بنام   12461 ثبت  ذیل  امالک   60 دفتر   538 در صفحه  که  مربع  متر 
البنين اسدی کشه فرزند فتح اله  ثبت و صادر و تسليم گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از بين رفته/مفقود شده است 
چون درخواست صدور المثنی سند مالکيت نامبرده را نموده طبق تبصره 
یك اصالحی ماده 120 آیين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که 
هر کس مدعی انجام معامله )غير از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود سند مالکيت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن 
ارائه اصل سند مالکيت و سند معامله تسليم نماید تا مراتب صورتمجلس 
و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی 
نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکيت 
مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد شد. م الف: 21 مجتبی شادمان 

– رئيس ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالكيت 
2251 شماره 103/93/187/337خانم ام البنين اسدی کشه فرزند فتح اله 
امضای شهود  و  استشهادیه محلی که هویت  برگ  باستناد دو  باستناد 
از  مشاع  دانگ   4 مالکيت  که سند  است  مدعی  است  گواهی شده  رسما 
 466 بشماره  مشجرطلق   و  مزروعی  زمين  اعيان  و  عرصه  ششدانگ 
فرعی از 37- اصلی واقع در کشه جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز استان 
اصفهان بمساحت 608/38 متر مربع که در صفحه 568 دفتر 59 امالک 
ذیل ثبت 12272 بنام ام البنين اسدی کشه فرزند فتح اله  ثبت و صادر 

و تسليم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و در اثر اسباب کشی از 
المثنی سند مالکيت  بين رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور 
نامبرده را نموده طبق تبصره یك اصالحی ماده 120 آیين نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غير از آنچه 
این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکيت مزبور نزد  در 
خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز به این اداره مراجعه 
معامله  سند  و  مالکيت  سند  اصل  ارائه  ضمن  کتبًا  را  خود  اعتراض  و 
کننده مسترد  ارائه  یا  اصل سند  و  مراتب صورتمجلس  تا  نماید  تسليم 
اعتراض  صورت  در  یا  نرسد  اعتراضی  مقرر  مهلت  ظرف  اگر  گردد: 
متقاضی  به  و  مالکيت مرقوم صادر  المثنی سند  ارائه نشود  اصل سند 
و اسناد  ثبت  رئيس   – شادمان  مجتبی   21 الف:  م  شد.  خواهد   تسليم 

 امالک نطنز 

اخطار اجرایی
2282 به موجب رأی شماره 1074 تاریخ 92/10/30 شعبه 15 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت یافته است محکوم عليه علی 
کشانی   نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
20000000 بابت اصل خواسته بابت چك به شماره های 1371/587371 
دادرسی  عنوان خسارت  به  ریال  پرداخت 100000  و   92/8/10 بتاریخ 

وهزینه نشر آگهی به پرداخت خسارات تاخير تادیه از تاریخ سر رسيد 
لغایت زمان وصول در حق محکوم له و پرداخت نيم عشر  در حق محکوم 
خ  فلکه خوراسگان  اصفهان  بنشانی  یوسفی  زاده شيخ  روستا  بتول  له 
عليه  محکوم  به  اجرائيه  که  همين  احکام:  اجرای  قانون   34 ماده  ابوذر. 
به موقع  را  ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز مفاده آن 
اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند 
باشد و در صورتی  از آن ميسر  به  استيفاء محکوم  اجرای حکم و  که 
مزبور  مهلت  ظرف  باید  نداند  اجرائيه  مفاد  اجرای  به  قادر  را  خود  که 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالی ندارد 
استان  15 اختالف حوزه  الف:339 شورای حل  م  نماید.  اعالم   صریحًا 

 اصفهان 

اخطار اجرایی
نهم  شعبه   92/9/30 تاریخ   1404 شماره  غيابی   رأی  موجب  به   2279
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت یافته است محکوم عليه 
اصغر رضائی نشانی محل اقامت: مجهول المکان محکوم است بهحضور 
در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند رسمی یك دستگاه پراید جی تی 
ایکس آی مدل 1383 به رنگ سفيد شيری به شماره انتظامی 13-234ج42 
به نام محکوم له و پرداخت مبلغ 232000 ریال بابت هزینه دادرسی در 
در حق  االجرا   بابت حق  عشر  نيم  پرداخت  همچنين  و  له  محکوم  حق 
کاوه شهرک  : اصفهان خ  بنشانی  یزد خاستی  له محمد حسين  محکوم 
اجرای  قانون   34 ماده   .1 پالک  باقری  بهمن  کوچه شهيد  خ صفا  کاوه 
احکام: همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است 
ظرف ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم 
 کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:342 شورای حل اختالف

 شعبه نهم حقوقی استان اصفهان 

اخطار اجرایی

شورای   20 حوزه   91/7/18 تاریخ   740 شماره  رأی  موجب  به   2280
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت یافته است محکوم عليه زهرا 
زیر  طالقانی  نشانی اصفهان خ  امينی دشتی  اميد  با وکالت  فرد  سالمی 
بازار چه چهار سوق کوچه مهدکو ک باغ طه آدرس وکيل اصفهان سه 
راه سيمين مجتمع اسپادانا ط 4 واحد 2  محکوم است به پرداخت مبلغ 
شراکتی  داد  قرار  حساب  تسویه  تفاوت  به  ما  بابت  ریال   17459800
و  له  محکوم  حق  در  االجرا  حق  عشر  نيم  پرداخت  و  نماید  می  صادر 
شهين زمانه نجف آبادی با وکالت منصور متانت فر  بنشانی : اصفهان 
چهار باغ خواجو مکينه خواجو پالک 109 . ماده 34 قانون اجرای احکام: 
همين که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف 
ده روز مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند 
اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت  مزبور  مهلت  ظرف  باید 
تسليم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف:340 شورای حل 

اختالف شعبه 20 حقوقی استان اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی
صالحی  رویا  خواهان   38/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2281
 6300000 ميزان  به  چك  فقره  یك  وجه  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
رسيدگی  وقت  است.  نموده  تقدیم  توری  مهدی  طرفيت  به  چك  ریال 
با  است.  گردیده  تعيين   9 ساعت   93/3/20 مورخ  شنبه  سه  روز  برای 
مراتب  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه 
واقع  شعبه  این  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در 
پور  نيلی  مدرسه  روی  روبه  ارباب  اول  سجاد  خيابان  اصفهان  در 

حل  شورای    8165756441 پستی  کد   57 پالک  صبا  ساختمان  جنب 
در  نمایيد.  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  مراجعه  اختالف 
مقتضی  و تصميم  تلقی  ابالغ شده  صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
اختالف حل  شورای   32 شعبه  دفتر  338مدیر  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   9310100351300362  : ابالغيه  شماره    2277
خواهان   / خواهان   920998  : بایگانی  شماره   9209980351300874
ایرانپور  رشيد  خواندگان  طرفيت  به  دادخواستی  اقتصاد  مهر  بانك  ها 
و حبيب اله ایران پور و ژیال رئيس زاده و رسول ایران پور به خواسته 
که  نموده  اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه 

اصفهان  حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  سيزدهم  شعبه  به  رسيدگی  جهت 
نيکبخت  شهيد  خيابان   – باال  باغ  چهار  خيابان   – اصفهان  در  واقع 
شماره  اتاق   3 طبقه   – اصفهان  استان  کل  دادگستری  ساختمان   –
وقت  که  گردیده  ثبت   9209980351300874 کالسه  به  و  ارجاع   355
علت  به  است  شده  تعيين   11:00: ساعت  و   14/4/1393 آن  رسيدگی 
ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیين  قانون   73
و دستور دادگاه مراتب یك نوبت  در یکی از جراید کثير االنتشار آگهی 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می 
و  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م 
 الف 813  منشی دادگاه شعبه سيزدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان 

ابالغ 

 : پرونده  شماره   9310100352000149  : ابالغيه  شماره    2278
9309980352000041 شماره بایگانی : 930043 خواهان / خواهان ها 
بابك دهقان دادخوستی به طرفيت خوانده مهرنوش حيدری به خواسته 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 

حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  بيستم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده 
خيابان   – باال  باغ  چهار  خيابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  خانواده  
شهيد نيکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 2 اتاق 
ثبت گردیده که  به کالسه 9309980352000041  ارجاع و  شماره 249 
وقت رسيدگی آن 25/3/1393 و ساعت :9:00 تعيين شده است به علت 
ماده  تجویز  به  و  خواهان  درخواست  و  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
مدنی  امور  در  انقالب  و  عمومی  های  دادگاه  دادرسی  آیين  قانون   73
و دستور دادگاه مراتب یك نوبت  در یکی از جراید کثير االنتشار آگهی 
دادگاه  به  آن  مفاد  از  اطالع  و  آگهی  نشر  از  پس  خوانده  تا  شود  می 
و  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم  ضمن  و  مراجعه 

ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردد.م 
شهرستان حقوقی  عمومی  دادگاه  بيستم  شعبه  منشی    812  الف 

 اصفهان 

ابالغ 
 : پرونده  شماره   931010035100260  : ابالغيه  شماره    2276
9209980351101441 شماره بایگانی : 921488 خواهان / خواهان ها 
زهی  هاشم  بهروز  خوانده  طرفيت  به  حيدرپوردادخوستی  حسين  امير 
اصفهان  شهرستان  عمومی  های  دادگاه  تقدیم  طلب  مطالبه  خواسته  به 
حقوقی(   ( عمومی  دادگاه  یازدهم  شعبه  به  رسيدگی  جهت  که  نموده 

خيابان   – باال  باغ  چهار  خيابان   – اصفهان  در  واقع  اصفهان  خانواده  
شهيد نيکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 اتاق 
ثبت گردیده که  به کالسه 9209980351101441  ارجاع و  شماره 318 
وقت رسيدگی آن 20/8/1393 و ساعت :8:00 تعيين شده است به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مراتب یك نوبت  در یکی از جراید کثير االنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
دریافت  را  ضمائم  و  دادخواست   دوم  نسخه  خود  کامل  نشانی  اعالم 
علی    811 الف  گردد.م  حاضر  رسيدگی  جهت  فوق  مقرر  وقت  در  و 
 اکبر خزایی مدیر دفتر  شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان

 اصفهان 

فقدان سند مالكيت 
2275 شماره 93/309/33/و,ورثه مرحوم علی بقائی به استناد دو برگ 
استشهاد محلی که هویت برگ استشهاد محلی که هویت و امضا ء شهود 
رسما گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکيت یك دانگ و نيم 
مشاع از ششدانگ مستراح و فضای متصله به شماره پالک ثبتی 1/3360 
واقع در گرمسير اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 493 
مربوطه  و سند  ثبت  نامش  به  ثبت شماره 4519  ذیل  امالک   141 دفتر 
است  شده  مفقود  جابجائی  و  مسافرت  بعلت  گردیده   تحویل  و  صادر 
ماده  مراتب طبق  بنابراین   . اند  نموده  المثنی  مالکيت  تقاضای سند  فلذا 
120 اصالحی آیين نامه قانون ثبت یکبار آگهی ميشود که هر کس مدعی 
انجام معامله و یا وجود سند مالکيت نز د خود ميباشد از تاریخ انتشار 
این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض کتبی خود را 
با مدارک مثبت تسليم نموده تا رسيدگی شود . در صورت انقضاء مدت 
سند  ارائه  بدون  اعتراض  یا وصول  و  اعتراض  عدم وصول  و  مذکور 
مالکيت یا سند معامله طبق مقررات اقدام به صدور سند مالکيت المثنی 
 خواهد شد .  م الف: 18 خير اله عصاری  – رئيس ثبت اسناد و امالک

 اردستان  

ابالغ وقت رسيدگی

جابرزاده   اصغر  خواهان   1074/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2287
نموده  تقدیم  پور   کاردان  به طرفيت جواد  بر مطالبه  مبنی  دادخواستی 
تعيين  عصر    4:30 ساعت   93/2/31 مورخ  برای  رسيدگی  وقت  است. 
تقاضای  بودن خوانده حسب  المکان  به مجهول  توجه  با  است.  گردیده 
خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به این 
شعبه واقع در اصفهان خيابان سجاد اول ارباب روبه روی مدرسه نيلی 
پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کد پستی 8165756441  شورای حل 
در  نمایيد.  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  مراجعه  اختالف 
مقتضی  و تصميم  تلقی  ابالغ شده  صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
اختالف حل  شورای   15 شعبه  دفتر  789مدیر  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 

اخطار اجرایی
2286 به موجب رأی شماره 1055 تاریخ 91/5/23 حوزه ششم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت یافته است محکوم عليه حميد 
رضا لر حسين آبادی فرزند علی اکبر مجهول المکان  محکوم است به 
حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال سند یکدستگاه موتور سيکلت 
انتظامی 5272 اصفهان 55 در حق خواهان  در حق محکوم  به شماره 
اتوبان فرودگاه  : اصفهان  اله نشانی  له رضا مرادی وشنگانی فرزند نعمت 
حصه حصه جنوبی خ طالقانی پ 238 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همين 
که اجرائيه به محکوم عليه ابالغ شد محکوم عليه مکلف است ظرف ده روز 
مفاده آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتيبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالی معرفی کند که اجرای حکم و استيفاء محکوم به از آن ميسر باشد و در 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
ندارد  مالی  اگر  و  کند  تسليم  اجرا  قسمت  به  را  خود  دارائی  جامع  صورت 
شهرستان  یك  شماره  مجتمع  شعبه6  الف:793دفتر  م  نماید.  اعالم   صریحًا 

اصفهان  

مزایده 

نظر  در  اصفهان   ) خانواده   ( حقوقی  دادگاه   22 شعبه  احکام  اجرای   2288
دارد در خصوص کالسه اجرایی 920233ح ج 22 و 910422 ح ج 22 له خانم 
افسانه خانی عليه ورثه مرحوم اکبر قانعيان ) ) حسين ، علی ، محمد مهدی 
همگی قانعيان و صدیقه مير محمد حسينی ( به خواسته مهریه و اجرت المثل 
و ... جلسه مزایده ای جهت فروش 5/86 حبه از 6 دانگ پالک ثبتی 68/2398 
بخش 14 منزل به نشانی ملك شهر ، خ انقالب اسالمی ، کوچه سرو ، کوچه 
بوستان ، پ 27 بمساحت 275/6 متر عرصه و 155 متر اعيان که هم اکنون 
در تصرف خانواده محکوم لهاست به نقشه قدیمی ، سقف تير آهن و آجر 
، دیوار ها نقاشی مستعمل دارای انشعاب آب و برق و گاز که 6 دانگ آن 
را  است  خواسته  کل  معادل  آن  از  حبه   5/86 و  ریال   4685200000 بمبلغ 
برگزار نماید . طالبين می توانند 5 روز قبل از برگزاری مزایده در محل ازآن 
دیدن کرده و جهت شرکت در خرید در تاریخ 93/2/11 ساعت 9/5 صبح در 
دفتر این اجرا اتاق 457 طبقه چهار ، ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
حاضر شوند . فروش از مبلغ ارزیابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود 
که پيشنهاد کننده باالترین قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصویبی را 
فی المجلس به حساب سپرده دادگستری واریز نماید وهزینه های مربوطه را 
متقبل شود . م الف  814 افغانی مدیر اجرای احکام شعبه 22 دادگاه حقوقی 

اصفهان 

مزایده
کالسه  دارددرخصوص  درنظر  کيفری  احکام  اجرای  نهم  2289شعبه 
910644ش9جلسه مزایده ای در روزشنبه مورخ 93/2/20ازساعت10تا11صبح 
درمحل این اجرا)اتاق030-ط همکف دادگستری شهيد نيکبخت(جهت وصول 
از72حبه  1/440حبه  فروش  جهت  الکفاله  وجه  50/000/000ریال  مبلغ 
هراتيان  کوچه  ها  کوچه شيروانی  نشاط  خ  1492/1بنشانی  پالک  ششدانگ 
تا5روز  ميتوانند  خرید  طالبين  برگزارنماید.لذا  برادران  هادی  64ملکی  پالک 
ده  نقدی  تودیع  بازدیدنمایندوبا  ازملك  فوق  نشانی  به  مزایده  ازجلسه  قبل 
باالترین  دهنده ی  پيشنهاد  نماید  مزایده شرکت  پایه درجلسه  قيمت  درصد 
است  خریدار  ی  عهده  بر  اجرایی  های  هزینه  است  مزایده  برنده  قيمت 
احکام شعبه9اجرای  809مدیر  الف  است.م  گذار  وثيقه  درتصرف   ملك 

 کيفری 

ابالغ رای 
2289 شماره دادنامه : 15 مورخ 93/1/18 کالسه : 1473/92ش ح 33 مرجع 
 -1 : رسيدگی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف اصفهان خواهان ها 
صدیقه   -4 عرقچينی  حسن   -3 عرقچينی  حسين   -2 بهفروز  کاظم  محمد 
عرقچينی 5- ژیال عرقچينی 6- زهره عرقچينی 7- پونه عرقچينی آدرس 
همگی اصفهان ابتدای بزرگراه شهيد صياد شيرازی مجاور درب غربی 
باغ غدیر مجتمع مسکونی غدیر شماره 23 وکيل : سيد جواد امامی بنشانی 
اصفهان خ بزرگمهر مقابل بيمارستان شهيد آیت اله صدوقی ساختمان 
مير داماد ط دوم شماره 17 خواندگان : 1- عباس سالم 2- آقای رضا 
سبقت اللهی 3- رضا پناهی فرد آدرس همگی : مجهول المکان خواسته : 
تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به انتقال ششداگ یك قطعه زمين 
بشماره پالک 13250/31 واقع در بخش 5  ثبت اصفهان بمساحت 119/70 

متر مربع مقوم به 1/200/000 ریال شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید رای قاضی 
شورای حل اختالف  در خصوص دعوی آقای سيد جواد امامی بوکالت از 
عرقچينی  3- حسن  عرقچينی  2- حسين  بهفروز  کاظمی  محمد   - خواهانها 
4- صدیقه عرقچينی 5- ژیال عرقچينی 6- زهره عرقچينی 7- پونه عرقچينی 
فرزند اسد اله به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و 
انتقال سند رسمی ششدانگ یك قطعه زمين به پالک ثبتی 13250/31 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان به مساحت 119/70 متر مربع مقوم به 1200000 ریال 
ارائه شده توسط وکيل خواهانها  با توجه به قولنامه عادی مورخ 54/9/12 
خواهانها  وکيل  اظهارات  و  دارد  وجود  آن  ذیل  در  نيز  خواندگان  امضا  که 
مورث خواهانها طی  اینکه  بر  مبنی  دادخواست  و شرح  در جلسه رسيدگی 
مبایعه نامه ابرازی پالک ثبتی مورد ادعا را از خواندگان خریداری نموده و 
ثمن آن را نيز کامل پرداخت نموده  و مورد معامله از سالهای قبل در تعرف 
نامبرده بوده و اینك هم در تصرف مالکانه موکلين ميباشد و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و الیحه ای نيز ارائه 
ننموده اند و پاسخ استعالم انجام شده از اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
بر  داللت  که   92/10/16 مورخ   103/92/4027/54 نامه شماره  طی  اصفهان 
مورد  ثبتی  پالک  از  مشاعی  دانگ  دو  ميزان  به  کدام  هر  خواندگان  مالکيت 
81/4/24 صادره  مورخ   1644 به شماره  وراثت  گواهی حصر  و  دارد  ادعا 
از شعبه پنجم دادگاه عمومی اصفهانی که حاکی از وراث حين الفوت مورث 
مورخ   3878 شماره  به  وراثت  حصر  گواهی  همچنين  و  ميباشد  خواهانها 
85/9/21 صادره از شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان که حاکی از وراث 
حين الفوت احدی از وراث مورث خواهانها ميباشد و تطبيق پالک ثبتی مورد 
ادعا با اعالمی از سوی خواهانها طی نظریه کارشناسی انجام شده توسط 
به جميع محتویات پرونده  با عنایت  لذا شورا  کارشناس رسمی دادگستری 
بر محکوميت خواندگان  قانون مدنی حکم  به مواد 10و219و220  استناد  با 
به حضور در دفتر اسناد رسمی به انتقال سند رسمی ششدانگ پالک ثبتی 
13250/31 واقع در بخش پنج ثبت اصفهان به مساحت 119/70 متر مربع به 
نام خواهانها هر کدام به ميزان سهم االرث خود صادر و اعالم می نماید رای 
صادره غيابی و ظرف مدت 20 روز  کاری پس  از ابالغ قابل واخواهی در 
 همين شعبه ميباشد.م الف 791قاضی شعبه سی و سوم شورای حل اختالف 

اصفهان   

ابالغ وقت رسيدگی
2294 در خصوص پرونده کالسه 37/93 خواهان الله ساليون دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفيت امير حسين تيطانی تقدیم نموده است. وقت رسيدگی 
برای روز چهارشنبه مورخ 93/3/21 ساعت 10:30 تعيين گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به 
این شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی پور – 
جنب ساختمان صبا – پالک 57 کد پستی 8165756441شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
 م الف 797مدیر دفتر شعبه 13 مجتمع شماره یك  شورای حل اختالف

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

دلفروزی   جعفر  خواهان   65/92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2293
به  چك  فقره   2 ریال   21100000 مبلغ  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
هزینه  و  خسارات  کليه  انضمام  به  212834و212835  های  شماره 
تقدیم  اسمعالی   علوی  مصطفی  طرفيت  به  تادیه  تاخير  و  دادرسی 
ساعت   93/3/31 مورخ  شنبه  روز  برای  رسيدگی  وقت  است.  نموده 
خوانده  بودن  المکان  مجهول  به  توجه  با  است.  گردیده  تعيين   11:30
مدنی  دادرسی  آیين  قانون   73 ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب 
شعبه  این  به  رسيدگی  وقت  از  قبل  خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب 
 – پور  نيلی  روبه روی مدرسه   – ارباب  اول   – در خيابان سجاد  واقع 
حل  8165756441شورای  پستی  کد   57 پالک   – صبا  ساختمان  جنب 
در  نمایيد.  اخذ  را  دادخواست و ضمائم  ثانی  و نسخه  مراجعه  اختالف 
مقتضی  و تصميم  تلقی  ابالغ شده  صورت عدم حضور وقت رسيدگی 
اختالف حل  شورای   45 شعبه  دفتر  796مدیر  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسيدگی

دلفروزی   جعفر  خواهان   63/93 کالسه  پرونده  خصوص  در   2291
دادخواستی مبنی بر مطالبه به مبلغ 7500000 ریال بابت  2 فقره چك به 
شماره های 928786و928790 به انضمام کليه خسارات و هزینه دادرسی 
و تاخير تادیه طرفيت علی اکبری  تقدیم نموده است. وقت رسيدگی برای 
به  توجه  با  است.  گردیده  تعيين  ساعت:11   93/3/31 مورخ  شنبه  روز 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیين دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به این شعبه واقع در خيابان سجاد – اول ارباب – روبه روی مدرسه نيلی 
پالک 57 کد پستی 8165756441شورای  جنب ساختمان صبا –  پور – 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایيد. 
در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 
اختالف حل  شورای   45 شعبه  دفتر  759مدیر  الف  م  شود.  می   اتخاذ 

اصفهان  

ابالغ رای 
2292 کالسه پرونده : 92-1006 شماره دادنامه : 1198 بتاریخ 92/11/30 
 : خواهان  اصفهان  اختالف  حل  شورای   18 شعبه   : رسيدگی  مرجع 
رضا یوسفيان نشانی خمينی شهر خ کهندژ 16 متری روبروی مسجد 
پور  مریخی  باقر  محمد  وکيل  امير  منزل حسين  مادی  دنبال  ابوالفضل 
نشانی : اصفهان – خ سعادت آباد روبروی مالصدرا – پ 40 طبقه دوم 
نقر غفاری خواندگان : 1- علی نجفی 2- عباس فتاحی فر نشانی : مجهول 
المکان خواسته : الزام به انتقال سند رسمی خودرو گردشکار با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شوراضمن اعالم ختم 
رسيدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می 
نماید . رای قاضی شورا در خصوص دعوای خواهان به طرفيت خوانده یاد 
شده باال به خواسته الزام به انتقال سندرسمی خودرو پژو آردی به شماره 
به  عنایت  با  وارده  خسارات  مطلق  انضمام  به   13 ایران  173ل94  انتظامی 
محتویات  پرونده استعالم به عمل آمده از مرجع انتظامی در خصوص آخرین 
مالك خودرو ، مالحظه قولنامه های ارائه شده از طرف خواهان عدم حضور 
خوانده عليرغم ابالغ قانونی و مصون ماندن خواسته ازهر گونه تعرض و 
تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده لذا به استناد ماده 
198 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و مواد 
10و219و220و221و223و225 قانون مدنی حکم بر محکوميت خوانده ردیف 
دوم عباس فتاحی فر به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و انتقال رسمی سند 
خودرو  به نام خواهان و پرداخت مبلغ سيصدو بيست هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و نيز حق الوکاله وکيل بر مبنای تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نماید رای صادره غيابی و ظرف بيست روز پس از ابالغ واقعی 
به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بيست روز پس از انقضای 
حقوقی  و  عمومی  دادگاههای   در  خواهی  نظر  تجدید  قابل  واخواهی  مهلت 
اصفهان می باشد و نسبت به خوانده ردیف اول آقای علی نجفی به استناد بند 
4 ماده 84 قانون آئين دادرسی مدین قرار داد دعوی صادر و اعالم می گردد   
اختالف  ترنج مهرگان 794 قاضی شعبه هجدهم شورای حل  الف  رضا   م 

اصفهان 



رسول اكرم صلى اهلل عليه و آله :
پروردگارم، همان گونه كه مرا به انجام واجبات فرمان داده، 

به مدارا كردن با مردم نيز فرمان داده است.

داستان گوهر پنهان

روزی حضرت موسی به خداوند عرض کرد: ای خدای دانا وتوانا ! حکمت 
این کار چیست که موجودات را می آفرینی و باز همه را خراب می کنی؟ چرا 

موجودات نر و ماده، زیبا و جذاب می آفرینی و بعد همه را نابود می کنی؟
خداوند فرمود : ای موسی! من می دانم که این س��وال تو از روی نادانی و 
انکار نیست و گرنه تو را ادب می کردم و به خاطر این پرسش تو را گوشمالی 
می دادم. اما می دانم که تو می خواهی راز و حکمت افعال ما را بدانی و از سّر 
تداوم آفرینش آگاه شوی و مردم را از آن آگاه کنی. تو پیامبری و جواب این 
سوال را می دانی. این سوال از علم برمی خیزد. هم سوال از علم بر می خیزد 
هم جواب؛ هم گمراهی از علم ناشی می شود هم هدایت و نجات. همچنان 

که دوستی و دشمنی از آشنایی برمی خیزد.
آن گاه خداوند فرمود : ای موسی برای اینکه به جواب سوالت برسی، بذر 
 گندم در زمین بکار و صبر کن تا خوش��ه شود. موس��ی بذرها را کاشت و

 گندم هایش رسید و خوش��ه شد. داسی برداشت ومش��غول درو کردن 
شد. ندایی از جانب خداوند رسید که ای موسی! تو که کاشتی و پرورش 
دادی پس چرا خوشه ها را می بری؟ موسی جواب داد: پروردگارا ! در این 
خوشه ها، گندم سودمند و مفید پنهان است و درست نیست که دانه های 
گندم در میان کاه بماند، عقل س��لیم حکم می کند که گندم ها را از کاه 
جدا کنیم. خداوند فرمود: این دانش را از چه کسی آموختی که با آن یک 
خرمن گندم فراهم کردی؟ موسی گفت: ای خدای بزرگ! تو به من قدرت 

شناخت و درک عطا فرموده ای.
خداوند فرمود : پس چگونه تو قوه شناخت داری و من ندارم؟ در تن خالیق 
روح های پاک هست؛ روح های تیره و سیاه هم هست. همانطور که باید 
گندم را از کاه جدا کرد، نیکان را از بدان نیز باید جدا کرد. خالیق جهان را 

برای آن می آفرینم که گنج حکمت های نهان الهی آشکار شود.
*خداوند گوهر پنهان خود را با آفرینش انسان و جهان آشکار کرد. پس ای 

انسان تو هم گوهر پنهان جان خود را نمایان کن.

با قامتي مس��تقیم و با ش��انه هایي ره��ا گام بردارید. 
گوش ها باید باالي مفصل  ش��انه قرار داشته باشند و 

چانه  به موازات زمین باشد.
 هنگام راه رفتن، نگاهتان را به جلو )در فاصله حدود 5 
متري( بدوزید و ستون فقراتتان را قائم نگه  دارید و به 

جلو یا طرفین نچرخانید.
شانه

بگذارید شانه هایتان همراه با نوسان بازوهایتان تکان 
بخورند. سعي نکنید ش��انه هایتان را به طرفین یا جلو 

بچرخانید.
لگن و بخش پايين شکم

عض��الت بخ��ش پایین��ي ش��کمتان را اندک��ي 
س��فت نگه  دارید و نگذاری��د آویزان باش��ند. در یک 
پیاده روي طبیعي، لگن  ش��ما باید به ط��ور طبیعي و 
بدون حرکات جانبي نوس��ان داش��ته باش��د. مفصل 
 لگنتان نباید بچرخد یا احس��اس درد و فش��ار داشته

 باشد.
ران ها

عضالت ران  باید شل باشند. هنگام گام برداشتن این 
عضالت را سفت نکنید.

زانوها
زانوهاي شما باید، بدون خم ش��دن، زیر بدنتان قرار 
گیرند. اگر همه چیز در پیاده روي شما درست باشد، 
 این وضعی��ت به طور طبیع��ي در زانوهایت��ان ایجاد

 می شود.
گام ها

با گام هایي کوتاه و سریع، طوري که مسافت بیشتري 
از گامتان در عقب بدن باش��د )نه جلوي آن(، حرکت 
کنید. سعي   نکنید گام هاي بلندي بردارید و بگذارید 

پاي جلویي تقریبا زیر بدنتان روي زمین باشد.
سرشانه

شانه هاي شما،  به خصوص عضالت دراز میان مفاصل 
گردن و شانه تان، باید رها و شل باشند.

بازوها
در پی��اده روي، هنگام عقب و جلو ب��ردن بازوها یتان، 
آرنج هایتان باید با زاویه 85 درجه خم  ش��ده باش��د. 
بازوهایتان را نزدیک بدن نگاه دارید و نگذارید از بدن 

فاصله بگیرند.
 كمر

کمرتان را تا حد امکان صاف و مستقیم نگه دارید. در 
حال پیاده روي، پش��تتان را به عقب متمایل نکنید و 

قوس کمرتان بیش از حد افزایش نیابد.
دست ها

پنجه دس��ت هایتان را به آرامي مش��ت کنید. مچ ها 
و انگش��ت هایتان نباید آویزان باش��ند. دست هایتان 
را با نیروی��ي مس��اوي در 2 طرف به موازات س��تون 
فقراتتان به عق��ب و جلو ببرید. دس��ت ها نباید بیش 
 از 12/5 س��انتي متر در جلو از قفس��ه س��ینه فاصله

 بگیرند.

معيارهاي پياده روي ايده آل
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سالمت 

حکايت

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشين مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311

نش��انی : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، 
واحد 3

 شرکت موتورسیکلت سازی برامو با عرضه دو مدل الکتریکی 
امپالس و امپالس-آر تا پاییز 2014-1393، بازار کشورهای 

اروپایی و آسیایی را هدف گرفته است.
و  Empulse م��دل  دو   )Brammo  برام��و)

 Empulse R را ب��رای عرضه در س��ال 2014 - 1393 به 
روزرس��انی کرده اس��ت. هر دو مدل دچار کاه��ش وزن4/5 
 کیلوگرمی ش��ده و ب��ه اب��زارآالت جدید و تایره��ای کونتی

SportAttack 2 مجهز شده اند. از بسیاری جهات  امپالس 
به مدل سال گذشته ش��بیه اس��ت؛  اما اکنون با قوانین اروپا 
تطبیق داده ش��ده و به زودی به کش��ورهای اروپایی نیز قدم 
می گذارد. قیم��ت Empulse 2014، 17هزار دالر تخمین 
زده ش��ده در حالی که مدل R، 2هزار دالر بیش��تر هزینه در 
پی دارد. امپالس از بس��یاری جهات به مدل 2013 شباهت 
دارد؛ موتور آن توسط آب خنک می شود و به یک جعبه دنده 
6 سرعته مجهز ش��ده که ش��تاب بی نظیری به آن بخشیده 
است. بیش��ترین س��رعت آن 177 کیلومتر بر ساعت است. 
این جعبه عالوه بر راحتی بیشتر، شتاب گیری بهتر و بیشینه 

سرعت کمی باالتر، به صرفه جویی در انرژی و کاهش هزینه ها 
نیز منجر شده است. از ویژگی هر دو مدل، شارژ سریع است؛ 
بدین معنی که در مدت 2 ساعت در یک ایستگاه شارژ عمومی 
سطح 2 یا در طول ش��ب در منزل، از 20 درصد تا 80 درصد 
ش��ارژ می ش��وند. در حالت الکتریکی، مدل امپالس مصرف 
سوختی معادل 0/54 لیتر در هر 100 کیلومتر خواهد داشت. 

دو رنگ جدید به پالت تولید رنگ اضافه ش��ده اند و رنگ های 
زرد و نقره ای نیز به گزینه های رنگ مشکی و قرمز پیوسته اند. 
از طرف دیگر پ��ک باتری های قابل تش��خیص امپالس، از نو 

طراحی شده و نیکل اندود شده اند.
 همچنی��ن در مدل ه��ای 2014، ی��ک داش��بورد مجهز به

 ال.سی.دی به چشم می خورد که نمایشگرهای سرعت، دور 
موتور، شارژ باتری، مصرف انرژی و مسافت طی شده را در بر 
دارد. در مجموع کاهش وزن 4/5کیلوگرمی مدل های جدید، 
تاثیر چندانی بر س��واری آن ها نگذاشته، اما به لطف تایرهای 
کنتیننتال جدید، احس��اس اطمینان بیش��تری ایجاد شده 
است. تایرهای کونتی SportAttack 2 ، از ترکیبی مشابه 
در سراسر تایر س��ود می جویند، اما میزان س��ایش و قدرت 
چسبندگی آن ها با اس��تفاده از حرارت دهی متفاوت به مرکز 
و آج ها در طول فرآیند قالب ریزی کنترل ش��ده است. بدین 
ترتیب طول عمر تایرها و قابلیت چسبندگی نیز افزایش یافته 
است. در یک کالم سواری با امپالس بسیار لذت بخش تر شده           

و عملکرد آن در پیچ ها مثال زدنی است.

  موتورسيکلت با مصرف صدی نيم ليتر

اخبار ویژه
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مس��ن  اف��راد 
ک��ه  غیرافس��رده ای 
هس��تند،  بی عاطف��ه 
مغ��ز  از   احتم��اال 
کوچک تری نس��بت به 
اشخاص با عاطفه مسن 
برخوردارن��د. تیم الونر 
در این تحقیق از حجم 
مغز ب��ه عن��وان معیار 
پیری افزایش یافته این عضو از بدن اس��تفاده کرده است. از 
دست دادن حجم مغز طی پیرش��دن، نرمال است، اما در این 
مطالعه میزان از دست رفتن حجم بیش��تری از مغز می تواند 

نشان دهنده بیماری مغزی باشد.

بر اس��اس پژوهشی که 
در دانش��کده پزش��کی 
دانش��گاه توکی��و انجام 
گرفته، اف��رادی با گروه 
خون��ی O، نس��بت به 
 ،A افرادی با گروه خونی
احتمال کمت��ری برای 

ابتال به سرطان دارند.
نتایج پژوهش��ی جدید نش��ان داده مردانی ک��ه گروه خونی 
O دارند به احتمال بس��یار کمی بعد از عم��ل جراحی دچار 
بازگشت سرطان می شوند، اما همین تحقیق نشان داده که در 
مقابل، درافرادی با گروه خونی A، 35 درصد احتمال بازگشت 

مجدد این بیماری وجود دارد.

این دستگاه رنگارنگ، 
بزرگ ترین گلخانه ای 
اس��ت که تا ب��ه حال 
بشر برای کاشت گیاه 
ب��ه فضا می فرس��تد. 
ای��ن اتاق��ک رش��د 
ک��ه می توان��د جمع 
ش��ود، توسط شرکت 
اوربیتال تکنولوجیز در ویسکانس��ین س��اخته شده است. 
کاهوهای داخل آن در »بالشتک های گیاهی« مخصوصی 
در داخل دستگاه کشت می شوند. قرار است ناسا این اتاقک 
را با موشک اسپیس ایکس، به ایستگاه فضایی بین المللی 

بفرستد.

چرا بعضى پيرها بى عاطفه 
مى شوند؟

 گروه خونى مردان و ابتال
 به  پروستات 

 بزرگ  ترين گلخانه  
فضايى تاريخ

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران 
 نوبت اول

م الف 1590
شرکت عمران شهر جدید مجلسی 

شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد  احداث سالن همایش مجموعه فرهنگی سایت 70 هکتاری مسکن 

مهر شهر جدید مجلسی با اطالعات مشروحه ذيل را به اشخاص حقوقی  تشخيص صالحيت شده  واجد شرايط واگذار نمايد . 

1- موضوع پروژه : احداث سالن همايش مجموعه فرهنگی سايت 70 هكتاری مسكن مهر  شهر جديد مجلسی با زير بنای اوليه 1200 متر مربع  

2- برآورد تقریبی و هزینه انجام کار : 15/000/000/000 ريال 

 3- مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی : واجدين ش�رايط می توانند ظرف مدت پنج روز از نش�ر آگه�ی ، جهت دريافت اس�ناد ارزيابی به امور 

قرار دادهای اين شركت مراجعه نمايند . اسناد ارزيابی به نماينده مناقصه گر با ارائه معرفی نامه معتبر تحويل داده خواهد  شد . 

4- مهلت و محل تحویل اسناد ارزیابی : پيمانكاران پس از تكميل اسناد حداكثر تا چهارده روز مهلت دارند تا اسناد مربوطه را در پاكتهای الک و مهر 

شده به دبير خانه شركت تحويل داده و رسيد آنرا دريافت نمايند .

 6- نام و نش�انی کارفرم�ا: اصفه�ان - كيل�و مت�ر 20 ج�اده مبارك�ه بروجن - ش�هر جدي�د مجلس�ی - بل�وار ارم ش�ركت عمران مجلس�ی  

تلفن : 5452286-0335 ، دورنگار :5452214-0335 صندوق پستی: 86316-11178 

 WWW.majlessi-ntoir.gov.ir : سایت اینترنتی 

كليه هزينه های آگهی بعهده برنده نهايی مناقصه می باشد . 
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