
اوج مصرف زدگی ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر
با تبلیغات پر زرق 
و برق ماهواره ای

در دیدار با نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل مطرح شد
 سپرده های مردم از بانک ها 

خارج می شود؟ 4
 ظرفیت های گردشگری استان
5 در سبد گردشگران قرار گیرد 3

3

 قلیان ؛ تهدیدی برای 
سالمت عمومی 
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 فوالدگر: ارز آوری سنگ 
با نفت یکسان است

دهمین نمایش��گاه بین المللی س��نگ، معادن و صنایع 
وابس��ته در محل نمایش��گاه های دایمی استان اصفهان 
آغاز ب��ه كار كرد.80 ش��ركت كننده داخل��ی و خارجی 
از اس��تان های اصفهان، آذربایجان ش��رقی، تهران، قم، 
سیستان و بلوچستان، فارس و خراسان رضوی در 8500 

مترمربع فضای...

سیب زمینی 20 روز دیگر
 ارزان می شود

درخواست افزایش قیمت 
خودرو ارایه شد

 رییس اتحادیه میوه و س��بزی فروش��ان گفت: با توزیع
  س��یب زمینی های گ��رگان ت��ا 20 روز دیگ��ر، قیمت 
س��یب زمینی كاه��ش می یابد. سیدحس��ین مهاجران 
 درباره دلیل افزایش قیمت سیب زمینی با تاكید بر این كه 

 س��یب زمینی از صیفی جات اس��ت و قیمت آن نباید از 
 300 تا 400 تومان بیش��تر ش��ود، گفت: این كه قیمت 
س��یب زمینی االن 3000 تومان اس��ت، نتیجه سه سال 
 كاشت نشدن آن اس��ت. وی ادامه داد: س��ه سال قیمت

 سیب زمینی بسیار ارزان بود ...

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خودروسازان از سال 
گذشته درخواست افزایش قیمت خود را به شورای رقابت 
ارایه كردند و پیگیر این موضوع هستند. احمد نعمت بخش 
 اظهار كرد: سال گذشته قرار بود هر س��ه ماه یک بار نرخ 
تورم بخش��ی خودروها براساس فرمول ش��ورای رقابت 

محاسبه و به قیمت ها اضافه شود كه اتفاق نیفتاد...

4

4

شکل گیری شخصیت ترافیکي با 
پایبندي به  هنجارها

  ریی��س پلیس راهنمای��ي و رانندگي اصفه��ان گفت: پایبن��دي و رعایت 
هنجارهاي ترافیكي توسط افراد، شخصیت ترافیكي آن ها را شكل مي دهد. 
سرهنگ حسین غالمي گفت: انضباط ترافیكي نوعي عمل به هنجارها، قواعد 
و آیین نامه هاي راهنمایي و رانندگي است كه با میزان پایبندي شهروندان به 

6قوانین و میزان اجتماعي شدن آنها،...
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اصفهان شهري 
منحصر به فرد است

 مدیر كل س��ازمان آموزش��ی ، علمی و فرهنگی 
یونس��كو در بدو ورود به اصفهان از اشتیاق براي 

دیدن این شهر تاریخي و فرهنگي سخن گفت.
ایرینا جئورجیوا بوكووا مدیر كل سازمان آموزشی، 
علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد )یونسكو( در 
صدر هیاتی ۱0 نفره در ب��دو ورود به اصفهان در 
فرودگاه بین المللی شهید بهشتی مورد استقبال 

رسول زرگرپور استاندار اصفهان قرار گرفت.
مدیر كل یونس��كو در دیدار با اس��تاندار اصفهان 
اظهار داشت: از آنجا كه اصفهان شهري منحصر به 
فرد است، بي صبرانه منتظر دیدن این شهر بودم.

وي خطاب به استاندار اصفهان گفت: شما در حفظ 
آثار خود بسیار مغرور هس��تید. زیرا مي دانید كه 

این آثار متعلق به همه جهانیان است.
بوكووا با بیان این كه توصیف بازار اصفهان را بسیار 
شنیده ام،  اذعان داشت: بازار نماد زندگي و نشاط 

مردم اصفهان است.

اس��تاندار اصفهان نیز ضمن خی��ر مقدم به مدیر 
كل یونسكو،  اظهار داشت: براي بازدید از اصفهان 

حداقل یک هفته زمان نیاز است.
وي با توجه به ابراز عالقه خانم بوكووا نس��بت به 
بازدید از بازار اصفهان، یادآور شد: برنامه اي در این 

خصوص پیش بیني شده است.
زرگرپور همچنین با اش��اره به جاذبه هاي فراوان 
اصفهان،  عنوان ك��رد: گردش��گران و میهمانان 
اصفهان در ابتداي ورود این ش��هر را نصف جهان 
مي دانند، ولي وقتي از بناها و آثار تاریخ آن بازدید 

مي نمایند آن را همه جهان مي نامند.
هم زمان با بازدی��د مدیر كل یونس��كو از میدان 
نقش جهان جمعی از س��اكنان محالت قدیمی 
در نزدیكی این میدان، تقاضای بازدید مدیر كل 
یونسكو از این محالت را داش��تند. آنها از ساخت 
خیابانی در پش��ت نقش جهان نیز اب��راز نگرانی 

كردند.

مدیر کل یونسکو در دیدار با  استاندار اصفهان: 

آثار تاریخی اصفهان متعلق به همه جهان است

4

روند اجرای قانونی خط ۲ مترو اصفهان به یونسکو گزارش شود
معاون فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
كشور گفت: خط 2 مترو اصفهان باید فرآیند های قانونی خود را 
طی كند و فرآیند اجرای آن به یونسكو گزارش داده شود. مجید 
خالقیان با اشاره به خط 2 مترو اصفهان گفت: خط 2 مترو اصفهان 

باید فرآیندهای قانونی را طی كند و در چهارچوب قانون راه اندازی 
شود و فرآیند اجرای آن به یونسكو گزارش داده شود. وی افزود: 
میراث فرهنگی ما باید فراجناحی عمل كند. زیرا این آثار ملی 
است و سازمان میراث فرهنگی و سازمان های مرتبط  دیگر باید 

با هم در تعامل باشند و منافع ملی را در نظر داشته باشند. معاون 
فرهنگی میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری كشور 
تصریح كرد: برای حفظ منافع ملی باید همكاری بیشتری بین 

میراث فرهنگی و دستگاه های اجرایی وجود داشته باشد.

ركوردهاى بهارى توليد ، نشان از عزم جدى تالشگران  
ذوب آهن اصفهان با مديريت جهادى است 

در سال 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

س: هادی نعمت الهی/ زاينده رود[
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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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

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

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

ش بزرگی برایش
که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

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 

ل هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله او

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.

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 

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

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 

 بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 
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

 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

 بر بازار 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود

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 

اواخر اردیبهشت داده است.

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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س: هادی نعمت الهی/ زاينده 
]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: فارس[
]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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WWW.iets.mporg.ir تلفن: 6680030-0311پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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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.
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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

زاون قوکاسیان:  
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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.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

ود[
ده ر

زاین
م/ 

مرا
کو

ضا نی
یدر

 حم
س:

عک
[

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

 هیات پارلمانی ايتالیا به تهران 
سفر می کند

هیات پارلمانی ایتالیا به دعوت رییس کمیسیون امنیت  ملی و سیاست  
خارجی مجلس، ش��نبه هفته آینده به تهران س��فر می کند. پیر فرناندو 
کاس��ینی رییس کمیته خارجی مجلس س��نای ایتالیا  همراه با هیات 
پارلمانی و به دعوت عالءالدین بروجردی رییس کمیسیون امنیت ملی و 
 سیاست خارجی مجلس شنبه 13 اردیبهشت ماه به تهران سفر می کند.

بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قرار است که این هیات پارلمانی در 
سفر به تهران با برخی از مس��ؤوالن و نمایندگان مجلس دیدار و درباره 

مسایل 2 جانبه گفت وگو کنند.

 دولت و مجلس مشکالت اقتصادی
 را برطرف کنند

یکی از مراجع تقلید قم با ابراز نگرانی از ش��رایط تورم و گرانی در جامعه 
گفت: دولت و مجلس و تمام مس��ؤوالن نظام باید مشکالت اقتصادی را 

برطرف کنند.
آیت اهلل حس��ین نوری همدانی در دیدار عل��ی الریجانی رییس مجلس 
شورای اسالمی نسبت به موضوع گرانی و تورم در کشور ابراز نگرانی کرد 
و گفت: دولت، مجلس و تمام مس��ؤوالن نظام باید با همکاری مشکالت 
اقتصادی را حل کنند. دکتر الریجانی در این دیدار ضمن تقدیر از سفرهای 
معظم له به اقصی نقاط کشور گفت: ارتباط نزدیک با مردم بسیار تاثیرگذار 

است و جنابعالی رویکرد خوبی را در این زمینه اتخاذ کرده اید.  

 شوراها به برکت نظام اسالمی 
تحقق يافت

فرماندار گلپایگان گفت: ش��وراهای اس��المی، نماد مردم ساالری دینی 
است و این نعمت به برکت نظام جمهوری اسالمی تحقق یافت. محسن 
حسین میرزایی افزود: با تشکیل شورای های اسالمی در شهر و روستا ، 
امور مردم به خودشان واگذار و مشارکت های سیاسی و اجتماعی افراد 

جامعه عمیق شد.
 وی به نقش مهم اعضای شوراهای اسالمی در رفع مشکالت مردم و توسعه 
وآبادانی شهرها و روستاهای این شهرستان اشاره و با قدردانی از زحمات 
آنان اظهار کرد: برای تحقق بیش��تر این هدف مهم نیازمند تقویت بیش 
از پیش ساختار شوراها و همکاری مسؤوالن هستیم. فرماندار گلپایگان 
با اشاره به نام گذاری سال جدید به نام سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی 
و مدیریت جهادی، با تاکید بر این ک��ه رهنمودهای رهبر معظم انقالب 
باید چراغ راه همه قرار گیرد، خواس��تار تالش مضاعف و جهادی اعضای 
شوراهای اسالمی این شهرستان در سال 93 شد. روز9 اردیبهشت، روز 

ملی شوراها اعالم شده است.

 ريیس جمهور امروز با مردم 
به صورت زنده گفت و گو می کند

رییس جمهور امروز به صورت زنده از شبکه یک سیما پس از خبر ساعت 
21 با مردم گفت و گو می کند. 

حجت االسالم حسن روحانی رییس جمهور، امشب پس از خبر ساعت 21 
به صورت زنده از شبکه یک سیما با مردم گفت و گو می کند. این گفت و گو 
در خصوص مسایل داخلی و بین المللی است و به احتمال زیاد نیز مجریان 

این برنامه خانم سپانلو و آقای محمود احمدی افزادی خواهند بود.

بازديد هوايی معاون اول 
ريیس جمهور از فاز ۱۲ پارس جنوبی

اس��حاق جهانگیری مع��اون اول رییس جمهور که به عس��لویه س��فر 
 کرده، بازدید هوایی خ��ود را از فاز 12 میدان گازی پ��ارس جنوبی آغاز

 کرد. 
در این بازدید بیژن زنگنه وزیر نفت و جمعی از مدیران شرکت های مختلف 
گازی، معاون اول رییس جمهور را همراهی کردند. مدیرعامل شرکت نفت 
و گاز پارس در حاشیه این بازدید اظهار کرد: فاز 12 میدان گازی پارس 
جنوبی، در حال حاضر 95 درصد پیشرفت دارد و نیز ردیف اول و دوم این 

فاز، اوایل امسال وارد مدار تولید شده است.

 برگزاری جلسه مشترک مجلس
 و دولت در آينده نزديک

معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: به دلیل حجم کاری باالی مجلس و 
دولت، جلسات مشترک مجلس و دولت در سال جدید برگزار نشده و در 

آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
 مجی��د انصاری همچنی��ن درباره ف��از دوم هدفمن��دی یارانه ها گفت: 
توس��عه نظارت، افزایش بازرس��ان و کنترل قیمت ها، از جمله اقداماتی 
 اس��ت که دول��ت در این راس��تا ب��رای اجرایی ش��دن در دس��تور کار

 دارد.

با اراده ايران و۱+5توافق جامع 
حاصل می شود

فیلیپ مارینی، رییس کمیسیون امور مالی س��نای فرانسه که در راس 
هیاتی پارلمانی از این کشور به جمهوری اسالمی ایران سفر کرده است، 
با محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و گفت و گو کرد.

دکتر محمد جواد ظریف در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه دو کشور 
ایران و فرانسه، ابراز امیدواری کرد و گفت: مناسبات دو کشور به جایگاه 

واقعی خود برگردد. 
 وی تاکید کرد: کش��ور فرانس��ه با توجه به جایگاه خود در اتحادیه اروپا،
  م��ی توان��د نق��ش مه��م و مثبت��ی را در مذاک��رات هس��ته ای

 ایفا کند.
ظریف اضافه کرد: جمهوری اس��المی ای��ران با اراده سیاس��ی وارد این 
مذاکرات شده و امیدوار اس��ت طرف مقابل هم با این اراده وارد مذاکرات 

شده باشد.
وی تصریح کرد: برنامه صلح آمیز هسته ای ایران بومی شده و نمی شود 

این دانش بومی را از دانشمندان ایرانی گرفت.
 ظریف با تاکید بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران افزود: جمهوری 
اسالمی ایران آماده است نگرانی های مشروع طرف مقابل را در این رابطه 

برطرف کند.
فیلیپ مارینی، رییس کمیس��یون امور مالی س��نای فرانسه نیز در این 
دیدار با استقبال از امضای برنامه اقدام مش��ترک بین ایران و گروه 5+1 
ابراز امیدواری ک��رد و گفت: روابط دو کش��ور در زمین��ه های مختلف 

گسترش یابد.
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۲
ابالغ اصالحیه قانون برنامه پنجم توسعه به دستگاه های اجرایی 

حس��ن روحان��ی رییس جمه��ور، قان��ون اص��الح م��اده 84 قان��ون برنام��ه پنجس��اله پنجم توس��عه 
 جمه��وری اس��المی ای��ران را 14 روز پ��س از اب��الغ ریی��س مجلس ب��ه دس��تگاه های اجرای��ی ابالغ

 کرد.  
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  شرکت عراقی های
 مقیم اصفهان در انتخابات 

 ديد مثبت اتريش به 
مذاکرات هسته ای 

عراقی های مقی��م اصفهان برای تش��کیل مجلس ملی ع��راق، آرای خود را 
به صندوق ها انداختند. یکش��نبه و در روز نخس��ت انتخابات س��ومین دوره 
مجلس ملی عراق در خارج از این کشور، شماری از عراقی های مقیم اصفهان 
با حضور در ح��وزه انتخابیه ش��ماره 800401 واقع در ورزش��گاه 22 بهمن 
منطقه زینبیه اصفه��ان به نمایندگان م��ورد نظر خود رای دادند. مس��ؤول 
برگزاری انتخابات مجلس ملی عراق با اشاره به اس��تقبال خوب عراقی های 
مقیم اصفهان از انتخابات مجلس ملی این کش��ور، گفت: این انتخابات پس 
 از برگزاری دو دوره موفق با اس��تفاده از تجربیات گذش��ته برگزار می ش��ود. 
 علی حنداوی  افزود: با توجه به استقبال بس��یار خوب مردم عراق امیدواریم 
مجلس مقتدری ش��کل گیرد. وی افزود: عراقی های مقیم اصفهان در چهار 

صندوق مستقر در این حوزه انتخابیه، آرای خود را به صندوق می اندازند. 

رییس گروه دوستی ایران و فرانسه با اشاره به در دیدار با وزیر امور خارجه کشور 
اتریش گفت: در این دیدار بحث های مفصلی درباره مس��ایل هسته ای کشور 
ایران ش��ده و آنها دید مثبتی به این مذاکرات داشتند و آماده همکاری مثبت 
در این زمینه هستند. حسن کامران، پیرامون دیدارش با سباستین کورتز وزیر 
امور خارجه اتریش اظهار کرد: در این دی��دار وزیر امور خارجه اتریش آمادگی 
همکاری خود را در مورد مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی اعالم کرد. وی 
افزود: کورتز در دیداری که داشتیم، با بیان این که اکنون 15 هزار مسلمان در 
اتریش وجود دارد، اعالم کرد که این کشور می خواهد به سمت آرامش برود. عضو 
کمیسیون امنیت ملی با اشاره به افزایش همکاری ایران و اتریش در آینده نزدیک 
خاطر نشان کرد: به زودی رییس جمهور اتریش برای گسترش همکاری ها به 

ایران سفر می کند.

رییس مجلس شورای اس��المی با آیت اهلل نوری همدانی از 
مراجع عظام تقلی��د دیدار و گفت و گو ک��رد. نماینده مردم 
قم در مجلس شورای اس��المی، ضمن ارایه گزارشی از روند 
 مذاکرات هس��ته ای، گفت: در مس��یر مزاکرات هس��ته ای

 چالش هایی وجود دارد، اما برای رس��یدن ب��ه یک راه حل 
مناسب تالش می شود. 

الریحانی درباره مس��ایل اقتصادی و هدفمندی یارانه ها نیز 
خطاب به آیت اهلل نوری همدانی تصریح کرد: در این راس��تا 
وزرای اقتص��اد، صنعت و کش��اورزی با حض��ور در مجلس 
ش��ورای اس��المی، گزارش��اتی از اقدامات خود ارایه دادند 
که تالش می ش��ود در زمینه اقتص��ادی مقاومتی گام هایی 
برداشته ش��ود. وی با تاکید بر این که مجلس پیگیر موضوع 
است تا کش��ور از ش��رایط رکودی خارج ش��ود، افزود: همه 
 باید سعی کنیم تا مس��ایلی که منجر به اختالف در جامعه 
 می ش��ود، مطرح نش��ود  و از موضوعاتی که باعث تش��تت 

می شود نیز پرهیز کنیم. 
رییس مجلس شورای اس��المی با ارایه گزارشی از وضعیت 
بودجه بهداش��ت و درمان نیز افزود: در این راس��تا 10 هزار 
میلیارد تومان برای بخش درمان در بودجه 93 تصویب شد و 
امیدواریم در زمینه بهداشت و درمان و سالمت جامعه در سال 

93 گام های اصولی برداشته شود.

یک نماینده پیش��ین مجلس با بیان این که اعتماد عمومی 
موضوعی دوس��ویه و پیوندی بین پیام گیرنده و پیام دهنده 
اس��ت، گفت: در تعریف اعتماد عمومی، باید هم مخاطب و 
هم گوینده و دعوت کننده به اعتماد، مورد توجه قرار گیرند.

محمدجواد ابطحی با اش��اره به اهمیت وسیله رساندن پیام 
اعتماد، اظهار ک��رد: اگر مثلثی را در نظ��ر بگیریم، دو ضلع 
آن پیام گیرن��ده و پیام دهن��ده و یک ضلع آن نح��وه و ابزار 
رساندن پیام را تش��کیل می دهد. وی افزود: از جمله موانع 
اعتماد عمومی، گاه وج��ود عیب در پیام دهنده اس��ت که 
نمی تواند پیام را به خوبی انتقال دهند، اما گاهی عیب از ابزار 
پیام رسانی است که نقصی در آن ایجاد می شود و گاهی هم 
پیام  گیرنده متوجه مسایل نیست و قدرت درک کافی برای 
گرفتن پیام را ندارد. این نماینده پیش��ین مجلس ش��ورای 
اسالمی خاطرنشان کرد: در هر مقوله اگر وجوه پیام دهنده 
و پیام گیرنده به درس��تی عمل کند و ابزار پیام رس��اندن به 
درستی انتخاب شود، اعتماد به وجود می آید، اما اگر در هر 
مورد نقصی وجود داشته باشد، اعتماد حاصل نمی شود. وی 
در ادامه به روابط دولت و ملت و نحوه ایجاد اعتماد بین این دو 
اشاره کرد و گفت: دولت برای رساندن پیام خود از ابزاری مثل 

صداوسیما، خبرگزاری ها، مطبوعات و... استفاده می کند .

 جانشین فرمانده کل س��پاه با بیان اینکه دین علم را تقویت 
می کند، گفت: ما نیازمند این هستیم بر مبنای دینی تکیه 
کنیم تا به همه چیز دست پیدا کنیم. راه اصلی قدرتمند شدن 
و مصون شدن از فشار دشمن دستیابی به اقتدار علمی است 
 و هر گاه در تولید علم مس��تقل ش��دیم به استقالل حقیقی

 رسیده ایم.سردار حسین سالمی جانشین فرمانده کل سپاه  
گفت: برای کشورهایی که ظرفیت ساخت تمدن در جهان را 
دارند قدرت های بزرگ نسخه متفاوتی از راهبردهای مواجهه 
و برخورد را طراحی می کنند.وی ادامه داد: کش��ورهایی که 
دارای استعداد ایجاد یک تمدن در جهان هستند اینها دارای 
یک نظام فکری، فرهنگی و سیاسی مستقل با قابلیت نفوذ در 
ورای مرزهای جغرافیایی خودش��ان هستند.سالمی با بیان 
این که این گونه کشورها می توانند مدل های توزیع قدرت 
را به هم زنند، افزود: این گونه کش��ورها م��ی توانند صورت 
 بندی سیاسی را متحول کنند، اینها می توانند میدان تنفس 
قدرت های ب��زرگ را مح��دود و یا حتی مس��دود کنند به 
همین دلیل معموال وقتی آثاری از ظه��ور چنین پدیده ها 
و کشورهایی در عالم آشکار می ش��ود قدرت های موجود و 
مسلط برای دفاع از حریم توسعه خود به ممانعت از فروپاشی 
نظم خودساخته خود یک نبرد جدی و چند بعدی وسیعی را 

با این پدیده ها آغاز می کنند.

دبیر کل س��ازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت یادروز 
قربانیان س��الح های ش��یمیایی 29 آوری��ل 2014 برابر با 
 9 اردیبهش��ت ماه جاری با بیان این که هر نوع اس��تفاده از 
س��الح های ش��یمیایی تحت هر ش��رایطی نقض فاحش 
پروتکل 1925 و س��ایر قوانین بین المللی متداول اس��ت، 
 بر ض��رورت پیوس��تن رژیم اش��غالگر قدس ب��ه آن تاکید

 کرد.
متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:

در این یاد روز، ما به قربانیان س��الح های شیمیایی احترام 
می گذاریم. اس��تفاده وحشتناک از س��الح های شیمیایی 
در جمهوری عربی س��وریه بر مراس��م گرامیداشت امسال 
 سایه انداخته اس��ت. اینجانب نمی توانم عکس های عمیقا

 تکان دهنده که مشاهده کرده ام را فراموش کنم. استفاده 
از سالح های شیمیایی در س��وریه، حمله رقت انگیز علیه 
بش��ریت بود.تالش چند ملیتی برای نجات سوریه از برنامه 
سالح های ش��یمیایی آن کشور نش��ان می دهد هنگامی 
که جامعه بین المللی متحد ش��ود، این اق��دام امکان پذیر 
 است. هنوز کارهای زیادی باقی مانده است، اما 90 درصد از

 سالح های شیمیایی س��وریه تاکنون منتقل یا نابود شده 
است.

سپاه مراجع سیاست داخلی ملل متحد

پرهیز ازمسايلی که منجر 
به اختالف می شود

اعتماد عمومی 
موضوعی دوسويه است

اقتدار علمی راه اصلی 
مصون شدن از دشمن 

 پیام بان کی مون برای 
منع سالح های شیمیايی 
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رییس مرکز پژوهش ه��ای مجلس با بیان این ک��ه ایران در خط 
مقدم مبارزه با م��واد مخدر قرار دارد، افزود: مب��ارزه با مواد مخدر 
نیازمند همکاری جامعه بین الملل و عزم جدی کشورها در مورد 

این معضل است.
»بون وات« نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل 
متحد در جمهوری اسالمی ایران، با حضور در مرکز پژوهش های 
مجلس، با دکتر کاظم جاللی ریی��س این مرکز، دیدار و گفت وگو 

کرد.
کاظم جاللی در این نشست با اشاره به تالش های جمهوری اسالمی 
ایران در مبارزه با مواد مخدر، گفت: رهب��ر معظم انقالب بارها به 
مسؤوالن کشور تاکید کرده اند که جمهوری اسالمی ایران نباید 
ذره ای در عرصه مبارزه با مواد مخدر عقب نش��ینی کرده و در این 

مساله سود و زیان مالی را لحاظ کند.
وی افزود: تعداد نیروهای نظامی، شهدا، جانبازان ایران در مبارزه با 
قاچاق و ترانزیت مواد مخدر و خسارت های مادی و معنوی که در 
این زمینه بر ایران تحمیل شده است، بیانگر نقش بارز و تاثیرگذار 

ایران در مبارزه با ترانزیت مواد مخدر است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با اشاره 
به تولید مواد مخدر در افغانس��تان، تصریح کرد: پ��س از این که 
نیروهای ناتو وارد افغانس��تان ش��دند، تولید مواد مخ��در در این 
کشور افزایش پیدا کرد که این نشان می دهد یا ناتو در رشد تولید 

 مواد مخدر افغانستان همکاری کرده و یا دچار سهل  انگاری شده
 است.

وی ادامه داد: امیدواریم در آینده شاهد اقدامات عملی کشورها و 
همکاری  جامعه بین الملل با ایران در مبارزه با مواد مخدر باشیم.

نماینده مردم ش��اهرود و میامی در مجلس شورای اسالمی، مواد 
مخدر صنعتی را بالیی ب��زرگ برای جوامع خوان��د و تاکید کرد: 
افزایش آزمایش��گاه های تولید کنن��ده مواد مخ��در صنعتی در 

افغانستان نگران کننده است.
وی با تاکید براین که کش��ت جایگزین مواد مخدر در افغانستان 
موفق نبوده است، تصریح کرد: اراده دنیا برای کمک و بازسازی و 
مبارزه با تولید مواد مخدر در افغانستان موفق نبود و برعکس میزان 

تولید این مواد در افغانستان افزایش نیز یافته است.
جاللی یادآور ش��د: جمهوری اس��المی ایران در زمینه مبارزه با 
مواد مخدر و ترانزیت آن از افغانس��تان گام های مهمی برداش��ته 
 است، اما جامعه جهانی در این بخش، کمک شایان ذکری به ایران

 نمی کند.
وی با تاکی��د براینکه بخ��ش اعظم اعدامی��ان ای��ران مربوط به 
قاچاقچیان مواد مخدر است، گفت: کشورهای اروپایی در برابر اعدام 
قاچاقچیان مواد مخدر در ایران، فریاد حقوق بشری سرمی دهند 
در حالی که ح��دود 4000 نف��ر از نیروه��ای انتظامی جمهوری 
اسالمی ایران در راه مبارزه با مواد مخدر شهید و بیش از 10 هزار 

نفر مجروح شده اند.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، تاکید کرد: 
مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر و ترانزیت این محصول، هزینه های 
مادی و معنوی بسیاری را بر ایران تحمیل کرده است؛ در حالی که 
دنیا در این زمینه اقدامی عملی انجام نمی دهد و کمکی جدی به 

ایران نمی کند.
ریی��س مرک��ز پژوهش ه��ای 
مجل��س افزود: مب��ارزه با مواد 
مخدر تنها مشکل ایران نیست 
و جامع��ه جهانی نی��ز در این 
زمینه باید ب��ه طوری جدی به 
جمهوری اسالمی ایران کمک 

کند.
ب��ون وات در ای��ن دی��دار ب��ا 
بیان این که رون��د تولید مواد 
مخدر در س��ال های اخیر رو به 
 افزایش است، گفت: افغانستان

 ب��زرگ تری��ن تولی��د کننده 
مواد مخ��در در جهان اس��ت 
و ایران مس��یر اصلی ترانزیت 
این ماده مخدر اس��ت و نقش 

 جمهوری اس��المی ای��ران در مبارزه ب��ا این فراین��د، قابل توجه
 است.

وی افزود: ایران 80 درصد م��اده مخدر تریاک را در دنیا کش��ف 
می کن��د و 30 درصد کش��فیات هرویی��ن نیز در ای��ران صورت 
 می گیرد ک��ه ای��ن دو موفقیت��ی بزرگ ب��رای ایران محس��وب

 می شوند.
نماینده دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم س��ازمان ملل متحد در 
جمهوری اس��المی ایران، مواد مخدر را معضلی جهانی برشمرد و 
تصریح کرد: مبارزه با مواد مخدر هزینه های بس��یاری را به دنبال 
دارد؛ به طوری که 320 میلیارد دالر در جهان صرف مبارزه با این 

مواد می شود.
وی ادامه داد: درآمد سرشار ناشی از مواد مخدر، در فساد یا حمایت 

از گروه های نظیر القاعده هزینه می شود.
بون وات با اشاره به بررسی پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با 
جرایم سازمان یافته، این اقدام را قابل تقدیر دانست و تصریح کرد: 
نمایندگی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در 
جمهوری اسالمی ایران، آمادگی همکاری ویژه با این کشور و سایر 
کشورها در حوزه مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان یافته را دارد.

در ديدار با نماينده دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل،

جاللی: ایران در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر 
 ريیس دانشگاه علوم و معارف

 قرآن کريم:

 اصفهان، بزرگ ترين فقها 
را داشته است

     رییس دانش��گاه علوم و مع��ارف قرآن کریم کش��ور 
گفت: اگر در ق��رن 9 و 13 حوزه علمی��ه اصفهان نبود، 
تش��ییع وجود نداش��ت و از نظ��ر فقهی نی��ز اصفهان، 
ب��زرگ تری��ن فقه��ا را داش��ته است.حجت االس��الم 
احمد عابدی در حاش��یه نمایش��گاه هفته نکوداش��ت 
اصفهان اظه��ار کرد: ح��وزه علیمه اصفه��ان، تقریبا از 
اوایل ق��رن دوم هج��ری قمری تاس��یس ش��ده و امام 
حس��ن )ع( و ام��ام حس��ین )ع( در اصفهان تش��ریف 
 آوردند و باعث ش��د بزرگانی زیادی ب��ه اصفهان بیانید.

 وی با بیان این که سلمان فارس��ی اصفهانی بوده است، 
تصریح کرد: در زمان امام موس��ی کاظ��م )ع( عالوه بر 
حضور نویس��ندگان ب��زرگ در اصفه��ان، در قرن های 
بعدی نیز فالس��فه، فقها، محدث، متکل��م و مورخ های 
متع��ددی در اصفهان بوده ان��د. رییس دانش��گاه علوم 
 و مع��ارف ق��رآن کری��م کش��ور ب��ا توضی��ح ای��ن که

 بزرگ تری��ن کتاب ه��ا در اصفهان تالیف ش��ده، افزود: 
اوج ش��کوفایی حوزه علمیه اصفهان در ق��رن 13 و 14 
بوده و در مقطع فعلی نیز ح��وزه ای  غنی و قوی داریم. 
حجت االس��الم عابدی بیان کرد: در حوزه علمیه،علوم 
دینی زیادی داریم، اما در حوزه علمیه اصفهان عالوه بر 

فقه و اصول، فلسفه، کالم و تاریخ نیز تدریس می شود.
وی اظهار کرد: حوزه علمیه نجف و ق��م متمرکز به فقه 
واصول اس��ت، اما ح��وزه اصفهان در زمین��ه ای دیگر از 
جمله فلسفه، حدیث، عرفان واخالق کار کرده است. وی 
گفت: این حوزه پیوندی میان قرن 8 و 10 به وجود آورده 
است؛ به طوری که حفظ تشییع را در این دوران مدیون 
اصفهان هستیم. وی تصریح کرد: عالمه مجلسی بزرگ 
ترین محدث دوره معاصر است و 86 کتاب نوشته که یک 

کتاب آن 110 جلد است.
 حجت االس��الم عابدی خاطرنش��ان کرد: متاس��فانه به 
کتاب های عالمه مجلسی ظلم شده و عده ای می گویند 
وی حدیث اشتباه و درست را جمع کرده؛ در صورتی که 
این موضوع درست نیست و عالمه بزرگوار احادیث را در 
بهترین وجه، جمع، شرح و تفصیل کرده است. وی با بیان 
این که حوزه علمیه اصفهان یک بعدی نبوده است، اضافه 
کرد: در قرن های اخیر فقهای زیادی در اصفهان حضور 
داش��تند که از جمله آن می توان به آی��ت اهلل بروجردی 

)ره( اشاره کرد.

 اراده دنیا برای کمک 
و بازسازی و مبارزه 
با تولید مواد مخدر 

در افغانستان موفق 
نبود و برعکس 

میزان تولید اين 
مواد در افغانستان 

افزايش نیز يافته 
است



یادداشت

مدیر کل امور عشایر اصفهان:

 آیین نامه های ساماندهی 
عشایر اجرا شود

 مدیر کل ام��ور عش��ایر اس��تان اصفهان گف��ت: همه 
دس��تگاه های اجرایی موظفن��د بر اس��اس آیین نامه 
 س��اماندهی امور عش��ایر، خدمات الزم را ب��ه آنها ارایه 

دهند.
اصغر مرادی در جلسه ساماندهی امور عشایر فریدونشهر 
 با اش��اره به ورود بیش از 20 هزار نفر عش��ایر در قالب

 دو هزار و 400 خانوار در فصل ییالق به این شهرستان، 
خواس��تار خدمات رس��انی مطلوب ادارات ب��ه جامعه 

عشایری شد. 
وی طرح »بن��د گاوخفت« را از جمله ط��رح های مهم 
برای توسعه کشاورزی عشایر در این شهرستان خواند و 
از جهاد کشاورزی خواس��ت هماهنگی های الزم جهت 

اتمام این پروژه در سال 93 را انجام دهد.
وی همچنین خواهان اجرای آبیاری تحت فشار اراضی 
زیردس��ت خط انتقال گوکان، پیگیری خرید دام مازاد 
عش��ایر از طریق ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام، انجام 
پروژه های تامین آب کش��اورزی در مناطقی که عشایر 
کشاورزی دارند و برگزاری دوره های آموزشی در بخش 

کشاورزی و دامداری برای متقاضیان عشایر شد. 
مرادی ب��ا بیان این ک��ه تروی��ج و توس��عه برنامه های 
فرهنگی در بین عش��ایر، مهم و س��ودمند است، افزود: 
تشکیل سه کمیته فرهنگی، آموزش و پرورش و بررسی 
 وضعیت عش��ایر حاش��یه ش��هر، می تواند گام اول در 

برنامه های فرهنگی عشایر باشد. 
مدیر کل امور عش��ایر اس��تان اصفهان گفت: س��ازمان 
تبلیغات نیز با اعزام مبلغین و کمک به ساخت مساجد و 
حسینیه ها در مناطق عشایری، وضعیت فرهنگی عشایر 

را ساماندهی می کند.
 در این جلس��ه مقرر ش��د ناحیه مقاومت بسیج اجرای 
پروژه های بسیج سازندگی در قالب تفاهم نامه، کمک به 
ساخت مسجد و حسینیه در مناطق مورد نیاز و برگزاری 
برنامه های فرهنگی در بین بس��یج عش��ایر را پیگیری 
و همچنین آب و فاضالب روس��تایی برای آبرس��انی به 
روستاهایی که عشایر هفت ماه از سال در آن مستقرند 

اقدام کند.
اجرای کالس های فوق برنامه برای دانش آموزان عشایر، 
شناسایی و س��نجش دانش آموزان بدو ورود به مقطع 
ابتدایی، شناسایی کودکان الزم التعلیم شش تا 10 سال 
و برنامه ریزی جهت آم��وزش آنها، از دیگر مصوبات این 

جلسه بود که آموزش و پرورش متولی اجرای آن شد. 
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۱۵ مسجد، میزبان معتکفین در نطنز و بادرود
حجت االسالم والمسلمین ابوالفضل مجیدی رییس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان نطنز گفت: 
مراسم معنوی اعتکاف امسال در چهار شهر و روستای شهرستان نطنز برگزار می شود. معتکفان 
از سحرگاه23 اردیبهشت ماه مصادف با 13 رجب در 15 مسجد این شهرستان معتکف می شوند. 
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مسؤول واحد کنترل دخانیات مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان 
گفت: شیوع مصرف قلیان بین حدود 37 درصد از نوجوانان و جوانان 

کشور خطری جدی برای سالمت این نسل است.
 حمیدرضا روح افزا در همایش »مراقبین سالمت مدارس و خود 
مراقبتی« در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: قلیان کشیدن به 
اشتباه به عنوان یک سرگرمی وارد سبک زندگی مردم ایران شده 
و این موضوع تهدیدی برای سالمت عمومی و زنگ خطری برای 
آینده است. وی همچنین به تحقیقی که در قالب بسیج سالمت در 
استان اصفهان صورت گرفته است، اشاره و اظهار کرد: بر این اساس 
حدود یک سوم نوجوانان و جوانان این استان قلیان را امتحان کرده 
یا روزی یا هفته ای یک بار از آن استفاده می کنند. این کارشناس 
با تاکید بر این که مصرف قلیان زیان آور تر از س��یگار است، گفت: 
میزان منوکس��ید کربن)CO( وارد ش��ده به بدن انس��ان در اثر 
استعمال قلیان شش برابر سیگار و میزان عامل سرطانی )Tar( آن 
46 برابر بیشتر از سیگار کشیدن است. روح افزا اضافه کرد: میزان 
دیگر عوامل سرطانی مانند »آرسنیک« در قلیان چهار برابر سیگار 
و »سرب« در قلیان 202 برابر سیگار است. وی تصریح کرد: سرب 

عامل اصلی کاهش هوش در نوجوانان و جوانان است.
وی همچنین به میزان زیاد نیکوتین در قلی��ان که حدود دو برابر 
سیگار است، اشاره کرد و گفت: نیکوتین ضرری برای بدن انسان 

ندارد، اما به شدت اعتیادآور است.

مسؤول واحد کنترل مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان با انتقاد از 
عدم کنترل در این زمینه افزود: هیچ ارگانی بر روی محتوای نوشته 
ش��ده بر پاکت تنباکوی مواد قلیان نظارت نمی کند؛ در حالی که 
بیشتر اعداد و ارقام نوشته شده بر روی این پاکت ها در باره میزان 
موادی مانند نیکوتین یا منوکسید کربن، دروغ است. وی با تاکید 
بر این که سودجویان برای ترویج استعمال قلیان و فروش کاالهای 
خود در این زمینه به هر کاری دس��ت زده اند، گفت: آنها با معطر 
کردن تنباکو و صنعتی کردن این کار به جذب جوانان و نوجوانان 
پرداخته اند و حتی از شبکه های اجتماعی برای این کار استفاده 
می کنند. این کارشناس با بیان این که قبح و زشتی قلیان کشیدن 
در انظار عمومی برای زنان و دختران نیز ریخته شده است، خواهان 
اعمال قوانین و محدودیت هایی مانند ممنوعیت استعمال قلیان 
در محیط های بسته، عدم دسترسی به قلیان برای افراد کمتر از 18 
سال و استفاده از برچسب های هشدار دهنده بر روی پاکت های آن 
شد. در این آیین از اساتید همکار در کمیته پیشگیری از رفتارهای 
پر خطر و 14 دس��تگاه اجرایی همکار با آموزش و پرورش استان 

اصفهان در این زمینه تجلیل شد.
نشاط نداشتن، عامل اصلی گرایش نوجوانان به سیگار 

است
یک کارشناس سبک زندگی سالم نوجوانان گفت: نبود شور و نشاط 
در میان نوجوانان و جوانان کشورمان، عامل اصلی گرایش آنها به 

سمت استعمال سیگار یا سایر مواد دخانی است.
علیرضا تجلیلی در همایش »مراقبین سالمت مدارس و خود مراقبتی« 
در دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان افزود: نوجوان ما به دلیل این که 
نشاط ندارد، سیگار می کشد و الزم است جامعه، آموزش و پرورش و 

خانواده به این موضوع مهم توجه کنند.
وی با اشاره به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است، اظهار 
کرد: 90 درصد افراد بالغ سیگاری، اس��تعمال دخانیات را قبل از 18 

سالگی تجربه کرده اند.
وی اضافه کرد: نوجوانانی نیز که قبل از 15 سالگی الکل مصرف کنند 

پنج برابر نسبت به افرادی که در 
 19 س��الگی ش��روع می کنند به
 سوء مصرف الکل مبتال می شوند.

این کارش��ناس با تاکی��د بر این 
که ترک عادتی ک��ه در نوجوانی 
و جوان��ی آغ��از ش��ود، در دوران 
بزرگس��الی بس��یار مشکل است 
گف��ت: بر اس��اس ی��ک تحقیق 
جهان��ی 75 درص��د نوجوان��ان 
چ��اق در دوران بزرگس��الی نیز 
 چاق م��ی مانند ک��ه حاصل آن

 بیماری های قلبی عروقی، دیابت 
و انواع سرطان است.

 تجلیل��ی، خ��ود مراقبت��ی را 
مجموعه ای از اقدامات با مشارکت 
فرد، خانواده و جامعه دانست که 
به حفظ یا ارتقای س��المت افراد 

جامعه منجر می شود.
وی با تاکید بر این که بازیگران این عرصه همه افراد جامعه هس��تند 
افزود: این کار فقط با آموزش حل نمی شود، بلکه باید هم قدم نوجوانان 
بود و آنها را توانمند کرد. وی مه��م ترین عناصر برای خودمراقبتی را 
وجود اطالعات، کیفیت داش��تن، تفس��یر صحیح و استفاده به موقع 
از اطالعات عنوان و اظه��ار کرد: خود مراقبتی در همه س��طوح و در 

پیشگیری از بیماری های اولیه کاربرد دارد.
این کارش��ناس س��بک زندگی بیان کرد: در بحث خ��ود مراقبتی از 
نوجوانان انتظار می رود که اگر تحت فشار برای امری نامطلوب مانند 
سیگار کشیدن قرار می گیرند آن را اطالع دهند. وی افزود: از والدین 
نیز انتظار می رود که قبل از این که دیر شود با فرزندان خود صحبت و 

رفتار خود را اصالح کنند.
وی ادامه داد: از جامعه نیز انتظار می رود که دسترس��ی نوجوانان به 
مواردی مانند سیگار را محدود کند و اطالع رسانی صحیحی از طریق 

مدارس صورت گیرد.
تجلیلی، نق��ش آموزش و پ��رورش در اطالع رس��انی در زمینه خود 
مراقبتی، توانمند سازی نوجوانان و تشخیص را بسیار ویژه دانست و 
گفت: اگر نوجوانی در مدرسه گوشه گیری کند، این وظیفه آموزش و 

پرورش است که او را شناسایی کرده و راهکار به او نشان دهد.

شیوع مصرف قلیان بین جوانان خطری جدی است

قلیان ؛ تهدیدی برای سالمت عمومی 

 نوجوان ما به دلیل 
این که نشاط ندارد، 

سیگار می کشد و 
الزم است جامعه، 
آموزش و پرورش 

و خانواده به این 
موضوع مهم توجه 

کنند.

یادداشت

 اعالم اولویت های برنامه ای حفاظت 
محیط زیست استان 

دکتر کیومرث کالنتری مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان 
برنامه های اولویت دار این اداره کل در س��ال ج��اری را اعالم کرد : 
تالش در جهت احیای مدیریت حوضه ای آب و احقاق حقابه محیط 
زیس��ت در حوزه آبریز و حوضه آبخیز زاینده رود، تقویت و حمایت 
سازمان های مردم نهاد زیست محیطی استان، آموزش و ترویج سواد، 
اخالق و رفتار زیست محیطی و عمومی سازی فرهنگ محیط زیست 
از طریق مبادله تفاهم نامه های بین بخشی و عملیاتی ساختن آنها، 
تحقق اهداف پیش بینی شده برای سال 93 در برنامه جامع کنترل 
کیفی هوای اصفهان، تحقق اهداف پیش بینی شده برای استان در 
زمینه اعمال مدیریت س��بز، پیگیری و نظارت بر تحقق کامل مفاد 
قانون مدیریت پس��ماند و آیین نامه اجرایی ای��ن قانون در مدیریت 
انواع پسماندهای ویژه، پزشکی، کشاورزی، صنعتی و عادی، برگزاری 
جشنواره منطقه ای محیط زیست در آموزه های رضوی با مشارکت 

نهادها و دستگاه های مرتبط استانی.

 شهردار مشهد: 
اصفهان شهرت جهانی دارد

  ش��هردار مش��هد با تاکید بر این که اصفهان ش��هره جهانی دارد، 
اظهار داش��ت: هفته نکوداش��ت اصفهان فرصت خوبی است تا این 
کالنش��هر تاریخی به جهان معرفی ش��ود. صولت مرتضوی با بیان 
این مطلب گفت: برگزاری هفته نکوداشت اصفهان از سوی مدیریت 
شهری این کالنش��هر کار خالقانه و برجس��ته ای است. وی با تاکید 
 بر این ک��ه اصفهان ش��هرت جهان��ی دارد، اظهار داش��ت: اصفهان

 ظرفیت ه��ا و آثار متعدد تاریخ��ی دارد که الزم اس��ت به جهانیان 
شناسانده شود. 

مرتضوی با اش��اره به فعالیت ه��ای عمرانی ش��هر اصفهان تصریح 
کرد: اقدامات عمرانی انجام ش��ده در اصفهان، این ش��هر را متحول 

کرده است. 

بهره برداری از 3۲ طرح عمرانی 
و خدماتی در منطقه ۸ در خردادماه     

ش��هردار اصفهان از به��ره برداری 32 پ��روژه عمران��ي، فرهنگي و 
 خدماتي در منطقه 8 در خردادماه سال جاری خبرداد و اظهارداشت: 
 بررس��ی ها برای تفکی��ک منطقه 8 ب��ه دو منطقه در ح��ال انجام

 است.دکترس��ید مرتضی سقائیان نژاد در حاش��یه مالقات با اهالی 
منطقه 8 با اعالم ای��ن مطلب گفت: منطقه 8 ب��زرگ ترین مناطق 
شهرداری اصفهان است و با توجه به این که در گذشته منطقه 8 به 
دو منطقه 8 و 12 تفکیک ش��ده، هنوز در این منطقه 250 هزار نفر 

ساکن هستند و بیشترین جمعیت را در بین مناطق 15 گانه دارد. 

باید۲3 وظیفه شورا محقق شود
عضو شورای اسالمی شهر اصفهان با اشاره به اینکه در اجرای قوانین 
و مقررات ش��وراها مشکل وجود دارد، اظهار داش��ت: در صورتی که 
23 وظیفه شوراها محقق شود، شورا می تواند در راستای خواست و 
دیدگاه مردم وظایف عمومی خود را انجام دهد و نقش شورای شهری 

خود را به خوبی ایفا کند.
علیرضا نصراصفهانی به مناسبت روز شوراها با بیان این مطلب گفت: 
با توجه به عمر 16 س��اله و نوپا بودن شوراها ، اقدامات این نهاد قابل 

ذکر و قابل دفاع است. 
وی با بیان این که البته نسبت به رسالت ش��وراها و انتظارات مردم  
این نهاد باید پویاتر از اکنون باشد، افزود: ش��وراها نمایندگی مردم 
را برعهده دارند و زمانی که مردم به اعضای شورا رای می دهند این 
احس��اس را دارند که این فرد در تمام امور ش��هر از جمله بهداشت 
و درم��ان، آموزش و پ��رورش، مباحث زیس��ت محیطی، مس��ایل 
جوانان و بانوان و غیره نماینده آنها می ش��ود. عضو شورای اسالمی 
ش��هر اصفهان با تاکید بر اینکه البته این احس��اس مردم برداش��ت 
درست از قانون است، تصریح کرد: متاس��فانه در اجرا به دلیل اینکه 
 مصوبات ش��وراها هنوز عملیاتی نشده است، کاس��تی هایی وجود

 دارد. 
نصراصفهانی خاطرنش��ان کرد: در صورتی که 23 وظیفه ش��وراها 
محقق ش��ود، ش��ورا می تواند در راستای خواس��ت و دیدگاه مردم 
وظایف عمومی خود را انجام دهد و نقش ش��ورای شهری خود را به 

خوبی ایفا کند.

اخبار کوتاه
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یک کارشناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی گفت: 
متاسفانه بسیاری از افراد تحت تاثیر تبلیغات رنگارنگ 
ماهواره ای ش��ده اند و با تنوع طلب��ی و خرید هر آن چه 
که در ماه��وراه تبلیغ می ش��ود، به نوعی ابزار دس��ت 

برنامه سازان ماهواره ای قرار گرفته اند.
 جعفربای کارشناس و پژوهشگر آسیب های اجتماعی 
با بیان این که فرهن��گ یک��ی از زیربنایی ترین عناصر 
تش��کیل دهنده حیات اجتماعی و اقتصادی هر جامعه 
است، اظهار داشت: تا کنون از فرهنگ تعاریف فراوانی به 
ثبت رسیده است و مردم شناسان بر این باروند که دامنه 
گس��ترده فرهنگ، تمامی ارکان و ابعاد جامعه را تحت 

پوشش خود دارد.

ماه�واره در خدمت بیگانگان ب�رای نابودی 
اقتصاد و فرهنگ

وی با اش��اره به نام گذاری س��ال جدید با عنوان س��ال 
اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، افزود: 
بین اقتصاد وفرهنگ ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و باعث 
شده است که همه عناصر اقتصادی ریشه در فرهنگ آن 

جامعه داشته باشد.
 اگر فرهنگ جامعه  ای رس��الت خویش را به درس��تی 
انجام دهد، قطعا اقتصاد آن جامعه با پویایی و موفقیت 

همراه خواهد بود؛ در صورتی ک��ه اقتصاد جامعه دچار 
 مش��کل باش��د عناصر فرهنگی آن جامعه نیز آس��یب 

می     بیند.
این کارشناس مس��ایل اجتماعی ادامه داد: اگر دشمن 
بنای تخریب اقتصادی کش��ور را داش��ته باشد، قطعا از 

ظرفیت های فرهنگی آن جامعه بهره می گیرد و ماهواره 
به عنوان نماد فرهنگی، بی شک می تواند ابزار مهمی در 
خدمت بیگانه ب��رای نابودی اقتص��اد و فرهنگ جامعه 

تلقی شود.

مردم ابزار دست برنامه سازان ماهواره ای 
بای تصریح کرد: امروزه دش��من از طری��ق ماهواره که 
بهتر اس��ت بگوییم دجال، فرهنگ مصرف زدگی علیه 
اقتصاد ای��ران را به راه انداخته اس��ت و اف��کار عمومی 
را از طری��ق ای��ن دج��ال به عن��وان س��مبل فرهنگ 
 جامع��ه به س��مت و س��ویی هدایت می کن��د که خود

 می خواهند.
وی با بی��ان این ک��ه ماهواره ها ب��ا تبلیغ��ات رنگارنگ 
مصرف گرایی و نیازه��ای کاذب را رواج داده اند، گفت: 
غرب برای رون��ق تولی��دات صنعتی خود ب��ا تبلیغات 
گسترده در ماهواره، به نوعی جنگ فرهنگی به پا کرده 
است و مهم ترین تبعات آن مصرف زدگی محض در بین 

مردم است.
این پژوهشگر آس��یب های اجتماعی خاطرنشان کرد: 
متاسفانه بسیاری از افراد تحت تاثیر تبلیغات رنگارنگ 
ماهواره ای قرار گرفت��ه اند و با تنوع طلب��ی و خرید هر 
آنچه که در ماهوراه تبلیغ می شود، به نوعی ابزار دست 

برنامه سازان ماهواره ای شده اند.

یک پژوهشگر آسیب های اجتماعی مطرح کرد

اوج مصرف زدگی با تبلیغات پر زرق و برق ماهواره ای

    

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اصفهان گفت: پایبندي و رعایت 
هنجارهاي ترافیکي توسط افراد، شخصیت ترافیکي آن ها را شکل 
مي دهد. سرهنگ حس��ین غالمي گفت: انضباط ترافیکي نوعي 
عمل به هنجارها، قواعد و آیین نامه هاي راهنمایي و رانندگي است 
که با میزان پایبندي شهروندان به قوانین و میزان اجتماعي شدن 

آنها، رابطه مستقیمي دارد که به طور ویژه باید  به آن اهمیت داد. 
وي در ادامه افزود: هرچه اجتماعي شدن عمیق تر باشد، پایبندي 

 به قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي بیشتر و انضباط ترافیکي 
قوي تر و بلعکس هرچه اجتماعي ش��دن سطحي تر، پایبندي به 
قوانین و مقررات راهنمایي و رانندگي کمتر، بي انضباط ترافیکي 
بیش��تر مي ش��ود. وی فرهنگ ترافیکي را نیازمند آموزش هاي 
مختلفي دانست و عنوان داشت: فرهنگ در ابتدا از سوي نهادهاي 
غیر رسمي مانند خانواده، دوس��تان و همساالن و سپس از سوي 
نهادهاي رسمي چون مدرس��ه و حکومت آموزش داده مي شوند 
که به نوعي این دو نهاد مکمل یکدیگرند، هرچه اجتماعي شدن از 
سوي نهادهاي یاد شده، عمیق تر باشد، انضباط ترافیکي بیشتر و 
بهتر خواهد بود. سرهنگ غالمي تصریح کرد: رانندگان و عابرین 
پیاده با توجه به فرهنگ ترافیکي از یک سو و نظام اجتماعي ترافیکي 
از سوي دیگر، بر اس��اس فرایند اجتماعي شدن نسبت به رعایت 
هنجارهاي ترافیکي پایبند مي شوند و این پایبندي در شخصیت 
آنها تاثیر  می گذارد که توجه به آن مهم و نبود آن مشکل ساز است. 
وي اظهار داشت: در معابر شهري مشاهده مي شود برخي رانندگان 
بدون توجه به رعایت حقوق دیگران و خطرات ناشي از وقوع تصادف 
مرتبا از خطي به خط دیگر حرکت مي کنند که در قوانین راهنمایي 
و رانندگي ضمن این که تخلف محسوب  می ش��ود، مي تواند بر 
انضباط ترافیکي تاثیر منفي داشته باشد و بر کندي تردد بیفزاید. 

معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفهان گفت: در صدد 
هستیم سوم اردیبهشت را به عنوان روز نکوداشت اصفهان در 
تقویم رسمی کشور ثبت کنیم تا با این کار سبب افزایش توجه 
به این روز شویم. علی قاسم زاده اظهار کرد: سوم اردیبهشت 
هنوز در تقویم رسمی کش��ور به ثبت نرسیده، اما شهرداری 
اصفهان در صدد اس��ت که در س��ال جاری با برنامه هایی که 
دارد، چنین روزی را به شورای عالی پیشنهاد دهد و در تقویم 

رسمی کشور به ثبت برساند.
وی اف��زود: در حال حاض��ر، روال ثبت این واقعه به ش��کلی 
است که چند سال این مناسبت به صورت محلی برگزار شود 
و س��پس به  عنوان یک روز ملی به ثبت برس��د و اصفهان در 
سال های گذش��ته ش��اهد برگزاری چنین مراسم باشکوهی 

بوده است.
معاون فرهنگی اجتماعی ش��هرداری اصفه��ان به برگزاری 
مراسم هفته نکوداشت اصفهان اشاره کرد و گفت: شهرداری 
اصفهان در نظر دارد با برنامه های ویژه ای که در س��طح شهر 
برگ��زار می کند، برای ش��هروندان اصفهانی احس��اس تعلق 
به ش��هر را باال برده و آن را تقویت کند و ه��دف دیگر نیز آن 
اس��ت که اصفهان و ظرفیت های آن رادر سطح ملی و حتی 

بین المللی معرفی کند.
وی با بیان این که باید به اصفهان و فرهنگی که دارد به صورت 
ویژه توجه شود، خاطرنشان کرد: باید از تمام میراث طبیعی، 
فرهنگی و هنری اصفهان محافظت کنیم و سعی بر این داشته 
باشیم که خودمان نیز به خلق آثار فرهنگی و هنری پرداخته 
و تنها به نیاکان خود بسنده نکنیم. زیرا این سبب می شود که 

زنجیره تمدن همواره حفظ شود.

رییس پلیس راهنمایي و رانندگي اصفهان:

شكل گیری شخصیت ترافیكي با پایبندي به هنجارها
معاون شهردار اصفهان:

روز اصفهان در تقویم کشور ثبت رسمی  شود
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کاهش مصرف سوخت پس از اعالم 
نرخ های جديد

مدیر عامل ش��رکت مل��ی پخش و پاالی��ش فرآورده ه��ای نفتی از 
پخش 109 میلیون لیتر فرآورده نفتی پس از اعالم نرخ های جدید 
س��وخت خبر داد و گفت: پیش بینی می ش��ود میزان تقاضا و توزیع 
 این فرآورده ها پ��س از پایان ذخیره س��وخت مردم، ب��ه روال قبل

 برگردد.
مصطفی کشکولی با اشاره به اعالم نرخ های جدید سوخت از جمعه 
گذش��ته  و میزان پخش فرآورده های نفتی در این مدت اظهار کرد: 
روز جمعه 53 میلیون لیتر و روز ش��نبه 56 میلی��ون لیتر فرآورده 

نفتی پخش شد. 
وی با اش��اره به افزایش مصرف این ف��رآورده در روز قب��ل از اعالم 
نرخ های جدید افزود: روز پنج ش��نبه مصرف بنزی��ن به بیش از 97 

میلیون لیتر رسید. 
مدیر عامل شرکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفتی با اشاره 
به استقبال مصرف کنندگان پس از اعالم نرخ های جدید اظهار کرد: 
مصرف س��وخت در روزهای اخیر اندکی کمتر ب��ود،  اما پیش بینی 
می شود مصرف س��وخت تا روزهای آینده مانند روزهای قبل شود. 
 زیرا برخ��ی مصرف کنندگان نس��بت به ذخیره بنزی��ن اقدام کرده 

بودند.
به گفته وی، متوس��ط مصرف فرآورده های نفتی در س��ال گذشته 
به روزانه 68 میلیون لیتر رس��ید و متوسط مصرف این فرآورده ها از 
ابتدای س��ال تاکنون به73/5 میلیون لیتر رسیده است. مدیر عامل 
ش��رکت ملی پخش و پاالیش فرآورده های نفت��ی افزود: پیش بینی 
می ش��ود تا پایان س��ال متوس��ط مصرف فرآورده های نفتی به 70 

میلیون لیتر برسد.
 نرخ ه��ای جدید حامل ه��ای انرژی از س��وی دولت اعالم ش��د. بر 
این اس��اس نرخ بنزی��ن س��همیه ای از 400 به 700 توم��ان و نرخ 
بنزین آزاد نی��ز از 700 ب��ه 1000 تومان افزای��ش یافت.همچنین 
 نرخ هر مت��ر مکع��ب CNG نیز از 310 ب��ه 450توم��ان افزایش 

یافت.

 حجم سد حنا 30 درصد
 کاهش يافته است

مدی��ر اداره ام��ور آب منطق��ه ای شهرس��تان س��میرم از 
کاه��ش 30درص��دی حجم آب س��د حن��ا در س��ال آب��ی فعلی 
در مقایس��ه ب��ا مدت مش��ابه س��ال قبل خب��ر داد و گف��ت: حجم 
 آب این س��د نس��بت به بلن��د مدت ه��م 70 درصد کاهش نش��ان 

می دهد.
 رضا قدیری با اعالم این خبر اظهار داش��ت: حجم فعلی این سد 12 

میلیون متر مکعب است. 
وی افزود: بر طبق آمارهای فعلی ایستگاه های هواشناسی شهرستان 
سمیرم میزان بارش این شهرستان در سال زراعی 93 - 92 نسبت به 
سال زراعی 92 -91 و نسبت به بلند مدت به ترتیب 12درصد و 51 

درصد خشکی را نشان می دهد. 
وی تصریح کرد: بر این اساس، ایستگاه های هواشناسی در سمیرم، 
مهرگرد، حنا، رود آباد، سرباز و پادنا نسبت به بارندگی سال گذشته 
زراعی، به ترتیب 12 ، 40 ، 51 ، 45 ، 36 و 40درصد کاهش بارندگی 

را نشان می دهد.

پیش بینی افزايش ۹ درصدی مصرف 
برق در تابستان امسال

معاون هماهنگی و توزیع شرکت توانیر گفت: با توجه به افزایش دمای 
 هوا و مصرف باالی انرژی، پیش بینی می  ش��ود تابستان امسال اوج 

مصرف برق در کشور به 50 هزار مگاوات برسد.
 غالمرضا خوش خلق در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت 
توزیع برق استان و شهرس��تان اصفهان، اظهار کرد: اوج مصرف برق 
تابستان گذش��ته 46 هزار مگاوات بود، اما امس��ال با افزایش میزان 
مصرف برق در کش��ور به 50 هزار مگاوات هم می رسد. وی با اشاره 
به این که مش��ترکان برق باید ب��ا رعایت الگوی مص��رف از هزینه و 
باراضافی در حوزه برق کش��ور جلوگیری کنند، اف��زود: پیش بینی 
می شود تابس��تان امس��ال 2 هزار و 300 مگاوات انتقال باردر حوزه 

توزیع برق داشته باشیم.
ب�رق  توزي�ع  ش�رکت  مدي�ر  عالقه من�دان   حمی�د 

استان اصفهان شد
طی حکمی از سوی مدیرعامل ش��رکت توانیر، حمید عالقه مندان 
به عنوان مدیرعامل ش��رکت توزیع برق استان اصفهان و حمیدرضا 
پیرپیران به عنوان مدیر عامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان 

منصوب شدند.

رشد 100 درصدی میزان 
اشتراک پذيری گاز در اصفهان

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: طی سال گذشته میزان 
 اش��تراک پذیري با بیش از 86 ه��زار و 500 مش��ترک در اصفهان،

 100 درصد رشد داشته است.
 س��عید مومنی اس��تفاده گاز را در صنع��ت به وی��ژه صنایع عمده، 
در پیش��گیری از آلودگ��ی محیط زیس��ت بس��یارموثر دانس��ت و 
اظهار داش��ت: س��ال جاری به س��بب تامین گاز با س��ال گذش��ته 
 چن��دان تفاوتی ن��دارد. چون مناب��ع تزری��ق گازبه ذخایر بس��یار 

محدود است. 
وی مجم��وع ذخای��ر نف��ت را 760 میلی��ارد بش��که عن��وان 
 ک��رد و اف��زود: از ای��ن می��زان 27/5 درص��د قاب��ل برداش��ت

 است. 
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان با اشاره به 49,180 تریلیون 
مترمکعب ذخایرگازطبیعی کش��ور، ادامه داد: با این که معادل 15 
درصد کل ذخایر جه��ان، گاز طبیعی در اختی��ار داریم و از این نظر 
در رتبه نخس��ت جهان قرار گرفته ایم، متاس��فانه با مصرف روزانه 
760 میلیون متر مکعب گاز، س��ومین کشور مصرف کننده گاز دنیا 
 هستیم. این درحالی است که کشور، 1درصد از جمعیت جهان را دارا

 است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه مس��احت 107هزارکیلومتري اس��تان اصفهان 
6 درص��دي آن نس��بت ب��ه کل کش��ور، س��هم  و جمعی��ت 5/
گازرس��اني این اس��تان را با توجه ب��ه جمعیت کش��ور، بالغ بر3/8 
درصدانش��عابات، 10/1 درصد ف��روش گاز، 8/1 درصد ش��بکه ها، 
 8 درصد روس��تاهاي تحت پوش��ش و 10/6 درصد شهرهاي کشور 

برشمرد. 

آغاز برداشت گل 
محمدی در کاشان

فعالیت مسگران  
در بازار

مدیر جهاد کشاورزی کاشان از آغاز برداشت گل محمدی در گلستان های بخش 
مرکزی این شهرستان خبر داد و گفت:  نزدیک به 650 1هکتار از مزارع کاشان زیر 
کشت گل محمدی قرار دارد.  مجید کافی زاده  اظهار کرد:  از مجموع این میزان 
سطح زیر کشت، 76 هکتار آن در بخش مرکزی قرار داشته و عمده گلستان های 
گل محمدی این بخش در روستاهای خنب و دره و مزارع اطراف آن قرار دارند. وی از 
کاشان به عنوان بزرگ ترین قطب صنایع فرآوری و بسته بندی گالب و عرقیات گیاهی 
در کش��ور یاد کرد و گفت: هم اکنون 25 کارخانه صنعتی و یک هزار و 500 واحد 
گالب گیری سنتی با بیش از 3 هزار و 500 دیگ در این شهرستان فعالیت می کنند.

کافی زاده با بیان این که بیش از 2 هزار نفر در گالب گیری های سنتی و صنعتی این 
شهرستان مشغول به کار هستند، خاطرنشان کرد: حدود 8 هزار و 500 خانوار نیز در 
بخش های مرکزی،  برزک،  قمصر،  نیاسر،  جوشقان کامو  و  روستاهای تابع ،  به کار 

تولید  و پرورش گل محمدی  مشغول هستند.

معاون اتحادیه تولید و فروش مصنوعات مسی اصفهان گفت: با وجود عرضه انواع ظروف 
با جنس های متفاوت در بازار،  مسگری و خرید ظروف مسی هنوز از رونق نیفتاده است.

سید رسول دادخواه اظهار کرد:  استفاده از ظروف مسی در آشپزخانه ها کم شده ،  اما هنوز 
این ظروف خریداران خاص خود را دارد. وی با اشاره به رسم دیرین مردم اصفهان برای 
خرید ظروف مسی برای جهیزیه دختران گفت:  این رسم فراموش شده و ظروف مسی 
کاربردی زینتی در خانه ها پیدا کرده است. وی با مقایسه قیمتی ظروف مسی با سایر 
ظروف خانگی اظهار کرد: تفاوت قیمتی زیادی بین این دو نوع ظرف وجود ندارد. دادخواه 
همچنین از افزایش قیمت مس از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و افزود: کارخانه ها 
مس را با افزایش 500 1تومانی در هرکیلوگرم به تولید کنندگان می فروشند. وی تصریح 
کرد:  هزینه های تولید  نیز با احتساب افزایش دستمزد کارگر و قیمت مس تا سه هزار 
تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است. دادخواه گفت: هر کیلوگرم مس ساخته شده 

چکش خورده در بازار اصفهان،  اکنون 41 هزار تومان خرید و فروش می شود.

4
امحاي بيش از دو تن موادغذايي فاسد در گلپايگان

 با حضور مسؤولین بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان، مامورین نیروي انتظامي و نمایندگان دستگاه هاي 
 ذي رب��ط، بی��ش از 2 ت��ن موادغذای��ي تاری��خ مص��رف گذش��ته و فاس��د در گلش��هر گلپای��گان امح��ا

 شد. 
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دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت: خودروسازان از سال گذشته 
درخواست افزایش قیمت خود را به ش��ورای رقابت ارایه کردند و 
پیگیر این موضوع هس��تند. احمد نعمت بخش اظهار کرد: سال 
گذش��ته قرار بود هر س��ه ماه یک بار نرخ تورم بخشی خودروها 
براساس فرمول شورای رقابت محاسبه و به قیمت ها اضافه شود که 
اتفاق نیفتاد. وی با بیان این که اواسط سال گذشته وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خواستار تثبیت قیمت خودروها تا پایان سال 92 
شد، خاطرنشان کرد: هم اکنون خودروسازان در مذاکره با شورای 

رقابت پیگیر درخواست های ارایه شده برای افزایش قیمت هستند. 
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران در رابطه ب��ا تاثیر اختصاص ارز 
مبادله ای به صنعت خودرو اظهار کرد: ظاهرا دولت تصمیم گرفته 
ارز مبادل��ه ای به صنعت خودرو اختصاص ده��د تا تقاضای ارزی 
 این صنعت از بازار آزاد خارج ش��ده و قیمت ها در بازار آزاد کنترل

 شود. 
وی افزود: از آن س��و نیز اگرچ��ه خودروس��ازان همچنان پیگیر 
درخواست افزایش قیمت خود هس��تند، تخصیص ارز مبادله ای 
به کاهش هزینه های تولی��د کمک کرده و موجب کمتر ش��دن 
میزان افزایش قیمت ها خواهد ش��د. نعمت بخش با بیان این که 
خودروسازان عالقه ای به افزایش قیمت ندارند زیرا باعث کاهش 
تقاضای این محصوالت در بازار می شود، تصریح کرد:  ما معتقدیم 
که با کاهش ارزش پول ملی قدرت خرید مردم کاهش یافته است. 
به همین دلیل ب��ه نوبه خود تمایلی به افزای��ش قیمت ها نداریم. 
وی ادامه داد: در سال جدید نیز خودروسازان برای آن که حداقل 
افزایش قیمت را داشته باشند، رشد تیراژ تولید خودرو را در دستور 
کار قرار داده اند تا با افزایش تیراژ تولید، هزینه های تمام شده تولید 

این محصوالت کاهش یابد.

 ریی��س اتحادی��ه می��وه و س��بزی فروش��ان گف��ت: ب��ا توزیع
 س��یب زمینی های گرگان تا 20 روز دیگر، قیمت س��یب زمینی 
کاهش می یابد. سیدحسین مهاجران درباره دلیل افزایش قیمت 
سیب زمینی با تاکید بر این که  س��یب زمینی از صیفی جات است 
و قیمت آن نباید از 300 تا 400 تومان بیش��تر ش��ود، گفت: این 
که قیمت س��یب زمینی االن 3000 تومان است، نتیجه سه سال 
کاشت نشدن آن است. وی ادامه داد: سه سال قیمت سیب زمینی 
 بس��یار ارزان بود و عده زیادی از تولید آن دست کشیدند و تولید

 س��یب زمینی و کاش��ت آن محدود به چند نقطه ش��د و در حال 
حاضر نی��ز به دلیل عرضه کم س��یب زمینی، قیم��ت آن افزایش 
یافته اس��ت.مهاجران با اش��اره ب��ه این که افزایش قیمت س��یب 
زمینی از سه برابر شدن آن آغاز شد و تا 10 برابر نیز افزایش یافت، 
 خاطرنشان کرد: بخش زیادی از سیب زمینی های ذخیره شده نظیر

 س��یب زمینی هایی جیرف��ت، دور ریخته ش��د و از بی��ن رفت. 
 پس از آن نیز تم��ام زمین های کش��اورزی درجیرف��ت به تولید 
توت فرنگی پرداختند. وی درب��اره قیمت انواع میوه در بازار گفت: 
در حال حاضر پرتقال های موجود در بازار باقیمانده شب عید است 
و همان پرتقال هایی اس��ت که برای تنظیم شب عید ذخیره شده 
بود. مهاجران در این زمینه با بیان این که در حال حاضر قیمت هر 
کیلو پرتقال از 600 تا 1800 تومان متغیر است،  خاطرنشان کرد: 
س��یب 5000 تومانی تا 3500 تومان و سیب 3500 تومانی نیز تا 
2500 تومان کاهش یافته است. وی ادامه داد: در حال حاضر لیمو 
شیرین بین 1200 تا 1300 تومان، هندوانه 800 تا 900 تومان، و 
موز بین 4700 تا 4800 تومان قیمت دارد. کیوی 5000 تومانی 
در حدود 4500 تومان و کیوی 4000 تومانی حدود 3500 تومان 

به فروش می رسد. 

ريیس اتحاديه میوه و سبزی فروشان:

سیب زمینی 20 روز ديگر ارزان می شود 
دبیر انجمن خودروسازان ايران:

درخواست افزايش قیمت خودرو ارايه شد

  رییس شورای اصناف گفت: با تصمیم دولت، تغییر قیمت گوشت 
قرمز، برنج، روغن نباتی، جو، آرد، نان، گندم، ذرت، کنجاله، س��ویا، 
شکر، کره، ذرت، گوشت مرغ، شیرخشک صنعتی، کود اوره و پتاس، 
به آخر خردادماه موکول شد. قاسم نوده فراهانی،  بر وجود کافی کاال 
در کشور و همچنین ثبات قیمت کاالهای اساسی تا پایان خرداد ماه 
تاکید کرد و گفت: باید گرانی و گرانفروش��ی را تفکیک کرد. بر این 
اساس در حوزه اصناف با بازرس��ی و نظارت، بازار را زیر نظر داریم و 

کنترل می کنیم.
 وی افزود: امید اس��ت که مرحله دوم هدفمندی یارانه ها هم مثل 
مرحله اول بدون مشکل برای مردم اجرا شود. رییس شورای اصناف 
کش��ور با اش��اره به وجود بیش از 600 هزار واحد تولیدی کوچک، 
 تصریح کرد: در این مرحله هم بس��ته ای پیش بینی کرده ایم تا از 

واحد های تولید کوچک آس��یب پذیر و صنوف خدماتی انرژی بر، 
حمایت صورت بگیرد. وی عرضه کاال با قیمتی بیش از ضرایب سود 
تعیین شده را تخلف دانست و افزود: درصد کسانی که چنین تخلفی 
را انجام می دهند، اندک اس��ت؛ به گونه ای که در سال گذشته 84 

درصد اصناف، کاالها را با قیمت متعارف عرضه کرده اند. 
نوده فراهانی به افزایش شدت برخورد با واحد های متخلف از جمله 
پلمپ، ابطال جواز و زندان اشاره کرد و گفت: برخی اقالم مانند برنج و 
شکر تغییر قیمت هایی داشتند که به علت تغییر تعرفه های گمرکی 
بود، اما قرار شد برگردانند یا  در قیمت لبنیات هم تغییراتی داده شد 

که با مصوبه دولت به وضعیت قبل برگشت. رییس شورای اصناف 
 گفت: دولت برای تغییر قیمت پس از خ��رداد برنامه ریزی خواهد 

کرد. 
وی تصریح کرد: کاال به اندازه کافی در کش��ور وجود دارد و ما هیچ 
کمبودی نداریم. هوشنگ خندان دل، معاون عمرانی و توسعه امور 
شهری و روستایی وزارت کشور، نیز در این گفت و گو بیان داشت: 
تمام تالش دولت بر این بوده اس��ت که با اصالح قیمت حامل های 
انرژی همان گونه که قیمت آنها با شیب مالیم افزایش می یابد، آثار 
آن هم با شیب مالیم باشد و از بروز شوک قیمتی اجتناب شود. وی 

نقش شهرداری ها را در زمینه کرایه وس��ایل نقلیه مهم ذکر کرد و 
افزود: نشس��ت هایی را با آنها تدارک دیدیم تا با آمادگی کامل وارد 

شویم. 
 خن��دان دل تصریح کرد: براس��اس قانون تعیی��ن قیمت خدمات 
حمل و نقل در ش��هرها بر عهده ش��وراهای اس��المی ق��رار دارد و 
پ��س از اعمال نرخ ه��ای جدی��د حامل ه��ای انرژی، م��ا منتظر 
مصوب��ات آنه��ا هس��تیم. البته م��ا تمای��ل داری��م به گون��ه ای 
عمل ش��ود که ن��رخ ه��ای تاکس��یرانی از اواخ��ر اردیبهش��ت و 
 اوایل خرداد و در اتوبوس��رانی و مت��رو با تاخیر چن��د ماهه اعمال

 شود. 
 وی اف��زود: برای جبران این تاخیر هم بس��ته ه��ای حمایتی برای

 تاکسی رانان و شهرداری ها در نظر گرفته شده است.

با تصمیم جديد دولت،

گرانی 1۷ قلم کاالی اساسی به آخر خرداد موکول شد

گروه اقتصاد-دهمین نمایش��گاه بین المللی سنگ، معادن 
و صنای��ع وابس��ته در مح��ل نمایش��گاه های دایمی اس��تان 
اصفهان آغاز به کار کرد.80 ش��رکت کننده داخلی و خارجی 
از استان های اصفهان، آذربایجان شرقی، تهران، قم، سیستان 
و بلوچس��تان، فارس و خراس��ان رض��وی در 8500 مترمربع 
فضای نمایش��گاهی محص��والت و دس��تاوردها و هم چنین 
 خدمات خود در زمینه صنعت سنگ را به نمایش گذاشته اند.

به گ��زارش زاین��ده رود، ان��واع س��نگ های فرآوری ش��ده 
ساختمانی، صادراتی، عمرانی و تزیینی 40 درصد از غرفه های 
نمایش��گاه، تجهی��زات و ماش��ین آالت س��نگبری و فرآوری 
س��نگ 38 درصد، مع��ادن س��نگ و تکنولوژی اس��تخراج، 
تجهیزات و ماشین آالت وابس��ته 10درصد، خدمات وابسته 
مانند حمل و نقل، لوازم و قطعات یدک��ی، تعمیر و نگهداری 
10 درصد و مراکز علم��ی و تحقیقاتی، انجمن ها و نش��ریات 
 تخصصی مرتبط 2 درصد از این نمایشگاه را تشکیل می دهند. 

همچنین پاویون کشور چین در فضایی بالغ بر 250 مترمربع 
دایر شده است که در آن 20 شرکت کننده از کشور چین تنها 
به ارایه ماشین آالت خود به منظور آش��نایی تولیدکنندگان 
داخلی ب��ا آخری��ن تکنول��وژی و ماش��ین آالت ای��ن بخش 
پرداخته اند. این ش��رکت ها در زمینه های ساخت ابزار الماسه 
برای برش سنگ و مصالح ساختمانی، اره ها و تیغه های الماسه، 

ماشین آالت و تجهیزات برش، حفاری، سنگ زنی و فرز به ارایه 
آخرین تجهیزات خود می پردازند. هم زمان با این نمایش��گاه، 
چهار س��مینار تخصصی با عناوین محاس��به بهای تمام شده 
سنگ ساختمانی و معدن، بررس��ی عملکرد لقمه ساب ها در 
فرآیند ساب، بس��ته بندی علمی در صنعت س��نگ و سمینار 
نقشه راه صنعت سنگ به ترتیب از 9 تا 11 اردیبهشت ماه در 
محل سالن همایش نمایش��گاه های بین المللی استان برگزار 
خواهد ش��د و عالقه مندان می توانند به صورت رایگان در این 
سمینارها شرکت کنند. فوالدگر نوسازی نامناسب دستگاه های 
تولید سنگ را از مهم ترین چالش های تولید سنگ در استان 
اصفهان دانست.حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در 
مجلس ش��ورای اس��المی در آیین افتتاحیه  این نمایشگاه به 
وجود منابع نفت، گاز و معادن س��نگ در نقاط مختلف کشور 
ایران اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه بهره برداری کافی از 
نعمت های موجود به ویژه در بخش معادن س��نگ در کش��ور 
صورت نگرفته است. وی به تورم 30 درصد و نرخ بیکاری باالی 
13 درصدی در کشور اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های 
موجود در کشور، آمار بیکاری و تورم قابل قبول نیست. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به نقش موثر 
معادن در اقتصاد مقاومتی بیان داش��ت: متاسفانه به ظرفیت 
معادن در بحث اقتصاد مقاومتی توجهی نش��ده است. زیرا در 

حال حاضر بیش از 60 میلی��ارد تن در قالب 60 عنصر معدنی 
در سطح کشور شناسایی شده، ولی هنوز بهره برداری کافی از 
این ظرفیت صورت نگرفته است. وی با بیان این که بخشی از 
مشکالت صنعت در اس��تان اصفهان مربوط به ساختار دولتی 

 و بخش��ی دیگ��ر مرب��وط به 
بی توج��ه بخ��ش خصوصی 
است، افزود: متاسفانه بسیاری 
از سرمایه گذاران بزرگ استان 
اصفه��ان، س��رمایه های خود 
را در اس��تان های دیگر هزینه  
کرده اند و اینجا باید بررس��ی 
کرد ک��ه در اس��تان اصفهان 
 قوانی��ن ب��ه درس��تی اج��را

 می شود و در استان های دیگر 
ای��ن کار ص��ورت نمی گیرد و 
یا این که در اس��تان اصفهان 
خودتحریمی های زیرپوستی 

انجام می گیرد.
فوالدگ��ر ادامه داد: نوس��ازی 
نامناسب دس��تگاه های تولید 
سنگ، موجب افزایش پرتی ها  

ضایعات سنگ در استان اصفهان شده است. وی در خصوص 
8 درصدی شدن نرخ ارزش افزوده و برخی از تقاضا های فعاالن 
سنگ در راستای حذف این صنعت از این افزایش افزوده، بیان 
داش��ت: چنانچه این کار صورت گیرد، دیگر صنایع نیز همین 
تقاضا را خواهند داش��ت و بر اس��اس قان��ون نمی توان چنین 
طرحی را اجرا کرد. رضا احمدی، رییس انجمن همگن صنایع 
سنگ استان اصفهان نیز اصفهان را پایتخت سنگ ایران اعالم 
کرد و افزود: از 6 هزار واحد سنگبری در کشور، دو هزار واحد 
در اس��تان اصفهان فعالیت می کنند. وی ب��ه تولید 500 نوع 
سنگ تزیینی اس��تان اصفهان اش��اره کرد و افزود: متاسفانه 
مسؤوالن نسبت به صنعت سنگ کم لطفی می کنند و این در 
حالی است که ارزآوری این صنعت با نفت یکسان است. رییس 
انجمن همگن صنایع سنگ استان اصفهان هدف از راه اندازی 
 دهمین نمایشگاه سنگ اصفهان را تعامل و ایجاد اتاق فکر بین 
تولید کنندگان صنعت سنگ عنوان کرد و افزود: ارایه آخرین 
دستاوردهای دنیا به تولید کنندگان سنگ اصفهان نیز از دیگر 

اهداف برگزاری این نمایشگاه است.

دهمین نمايشگاه سنگ اصفهان شروع به کارکرد

فوالدگر: ارز آوری سنگ با نفت يکسان است
پیشنهاد افزايش فاصله نرخ سود و 

تورم 

سپرده های مردم از بانک ها 
خارج می شود؟

در حالی بانکداران بر س��ر کاهش نرخ سود سپرده های 
روز شمار به 10 درصد به توافق رس��یدند که اکنون در 
برخی بانک ها و موسسات مجاز به سپرده های روزشمار 
س��ود 24 درصد پرداخت می ش��ود و با توجه به افزایش 
نرخ ارز و اجرای گام دوم قانون هدفمندس��ازی یارانه و 
انتظارات تورمی ایجاد ش��ده در جامعه، باید دید که آیا 
با تصویب این نرخ س��پرده های م��ردم از بانک ها خارج 
می ش��ود؟بنا به درخواس��ت رییس کل بانک مرکزی از 
بانکداران مبنی بر ساماندهی نرخ سود بانکی، بانک های 
دولتی و خصوصی به توافق رسیدند که نرخ سود بانکی 
را در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین کنند و این در حالی 
است که بنا به آمار اعالم شده از سوی بانک مرکزی نرخ 
تورم نقطه به نقطه در اسفندماه به19/6 درصد و نرخ تورم 

سال 92 به 34/7 درصد رسیده است.
در حالی که بانک مرکزی تا اواخر سال گذشته هر گونه 
افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی را رد می کرد 
پس از اظهارات علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
مبنی بر این که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم که طی 
ماه های اخیر آغاز شده اس��ت، قطعا نرخ رشد سودها در 
آینده ادامه پیدا نخواهد کرد و براساس برنامه ریزی های 
شورای پول و اعتبار، نرخ سود در شبکه بانکی در بخش 
سپرده ها و تسهیالت کاهش خواهد یافت،ولی اهلل سیف 
رییس کل بانک مرکزی در جلسه با بانکداران خواستار 

ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی شد.
بر این اساس بنا به توافق صورت گرفته بین بانکداران بنا 
شده که نرخ سود در دامنه 10 تا 21 درصد تعیین شود 
به گونه ای که نرخ سود سپرده های روزشمار تا یک ماه 
10 درصد، سپرده های سه  ماهه 14 درصد، سپرده های 
6 ماه��ه 16 درصد، س��پرده های 9 ماه��ه 18 درصد و 

سپرده های یک ساله و بیشتر 21 درصد شود.
البته این پیش��نهاد هنوز از سوی ش��ورای پول و اعتبار 
تصویب نش��ده و امکان آن وجود دارد که در جلسه این 

هفته شورای پول و اعتبار مورد بررسی قرار بگیرد.
 در چنی��ن ش��رایطی باید دید ک��ه آیا اخت��الف حدود

 10 درص��دی ک��ف ن��رخ س��ود ب��ا ن��رخ ت��ورم باعث 
خ��روج س��پردهای م��ردم و ورود آنه��ا ب��ه س��ایر 
 بازاره��ای م��وازی مانن��د ط��ال، س��که، ارز و مس��کن

 نمی شود؟

نوسازی نامناسب 
دستگاه های تولید 

سنگ، موجب 
افزايش پرتی ها  

ضايعات سنگ در 
استان شده است



یادداشت

سینمای شهید مرتضی آوینی با عنوان »انعکاس حقیقت در آیینه دل« به کوشش پدرام خسرونژاد از 
تاریخ 8 تا 11 خردادماه ساعت 18 تا 21 بعداز ظهر در سومین جشنواره گفتمان فیلم مستند در برلین 

بررسی می شود.
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سینمایمرتضیآوینیدربرلینبررسیمیشود
هفتیادداشت

 آغاز مرحله مونتاژ دو دِر مشبک
 حرم امیرالمومنین )ع(

مسؤول کارگاه آفرینش های هنری س��تاد بازسازی عتبات اصفهان 
از آغاز مرحله مونتاژ ساخت دو در مش��بک حرم امیرالمومنین )ع( 
به همت جمعی از هنرمندان چیره دست اصفهانی خبر داد. ایرانپور 
با اعالم این خبر اظهار داش��ت: این دو در که به سفارش تولیت حرم 
مقدس امیر المومنین )ع( و در مدت دو سال ساخته شده، جایگزین 
پنچره فوالد های حرم واقع در ایوان طال و ایوان علما می ش��ود. وی 
با اشاره به هنرهای به کار رفته در س��اخت این درها افزود: قلم زنی، 
میناکاری، آبکاری طال و نقره، خوشنویسی و معرق از جمله هنرهای 
به کار رفته در این پروژه است.گفتنی است مرحله مونتاژ این دو در تا 

نیمه های اردیبهشت ادامه دارد.

 سکان ویژه برنامه جام جهانی فوتبال 

در دست عادل فردوسی پور
تهیه کنندگی و اجرای ویژه برنامه جام جهانی فوتبال ش��بکه س��ه 
 سیما به عادل فردوسی پور سپرده شد. طرح عادل فردوسی پور برای

 ویژه برنامه جام جهانی مورد موافقت گروه ورزش ش��بکه س��ه قرار 
گرفته و ماموریت ساخت این برنامه به وی محول شده است. مجری 
و تهیه کننده برنامه نود، سال گذشته در سومین جشنواره تلویزیونی 
جام جم از س��وی هیات داوران به عنوان بهتری��ن مجری و بهترین 
تهیه کننده برنامه های ورزشی سیما انتخاب شد. در برنامه تلویزیونی 
سال تحویل 93 شبکه س��ه نیز فردوس��ی پور با آرای مردم بهترین 
مجری ورزشی 20 سال شبکه سه معرفی شد. ویژه برنامه جام جهانی 
شبکه سه س��یما، حدود یک هفته قبل از آغاز جام جهانی روی آنتن 
می رود و عالقه مندان فوتبال قبل از تماشای این بازی ها با حواشی 

جام جهانی آشنا می شوند. 

هنرمند، مسؤول تئاتر حوزه هنری 
اصفهان شد

رس��ول هنرمند، مدی��ر س��ابق انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان 
اصفهان به عنوان مس��ؤول واحد تئاتر حوزه هنری اس��تان اصفهان 
انتخاب ش��د. نرگس رجای��ی، مدیر رواب��ط عمومی ح��وزه هنری 
اس��تان اصفهان این خب��ر را تایید ک��رد و گفت: این ج��ا به جایی 
هنوز  معارفه رسمی و رسانه ای نش��ده و هفته آینده پس از بازگشت 
هنرمند از س��فر عتب��ات عالی��ات، ای��ن معارفه به صورت رس��می 
صورت می گیرد. پی��ش از این علیرضا قدس��یه، به عنوان مس��ؤول 
واحد تئاتر حوزه هنری اس��تان اصفهان مش��غول ب��ه فعالیت بود.

رس��ول هنرمند مدی��ر انجمن هنرهای نمایش��ی اس��تان اصفهان، 
 تهیه کنن��ده صدا و س��یمای اصفهان ب��ود و آخرین کار او س��ریال

» رشید حرفه ای« است که در ایام عید نوروز از سیما پخش شد. وی 
همچنین سابقه بازیگری و مدرس بازیگری تئاتر را در کارنامه کاری 

خود دارد.

برگزاری جشنواره مطبوعات اصفهان
 با 40موضوع

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان اصفهان 
گفت: با کمک ارگان های مختلف، موضوعات جش��نواره مطبوعات 
اصفهان، امس��ال از 22 ب��ه 40 موضوع افزایش یافته اس��ت. محمد 
قلمکاریان در گفت و گو ب��ا خبرنگاران افزود: این جش��نواره در دو 
 بخش موضوعی و فنی هفدهم مرداد برگزار می شود. وی افزود: تالش 
می کنیم که جشنواره مطبوعات، به هفته مطبوعات تبدیل تا از این 
طریق موجی در جامعه ایجاد شود. وی گفت: همه فعاالن مطبوعات 
برای برگزاری بهتر این جشنواره تا پایان هفته می توانند نظرات خود 

را ارایه دهند.

چهارمین دوره تربیت مربی
 بازی های فکری برگزار می شود

چهارمین دوره تربیت مربی، ب��ازی های فک��ری و ... به همت خانه 
خالقیت و بازی های فکری وابس��ته به س��ازمان فرهنگی، تفریحی 
ش��هرداری اصفهان برگزار می ش��ود. مدی��ر این مرک��ز گفت: این 
دوره وی��ژه فع��االن فرهنگی و در 80 س��اعت آموزش��ی برگزار می 
ش��ود. طاهری ادامه داد: آش��نایی ب��ا 40 بازی فک��ری، کارورزی و 
 کارآموزی در مراکز تخصصی و آموزشی، شرکت در کارگاه آشنایی با 
روان شناسی و روان شناس��ی بازی از بخش های مختلف این کارگاه 
را اس��ت. عالقه مندان برای ش��رکت در ای��ن دوره با ش��ماره تلفن 

2۶83484خانه خالقیت و بازی های فکری تماس حاصل کنند.

این مج��ری ج��وان تلویزیون گف��ت: من بس��یاری از 
 ش��هرهای ایران را گش��ته ام و به خیلی از نق��اط ایران 
س��فر کرده ام، اما به جرات باید بگویم هیچ شهری را به 
زیبایی و تمیزی اصفهان ندیده ام. به طوری که تمیزی و 
 نوع زیباسازی و چیدمان شهری بسیار به چشم می آید و

 این ها همه به شهرداری و مدیریت درست شهری یک 
شهر برمی گردد.

در شهر اصفهان باید یک تقدیر شایسته از نهاد شهرداری 
کرد که ای��ن چنین به فضای ش��هری اهمیت می دهد 
 از مردم خواس��ت تا از ش��هرداری اصفهان تشکر ویژه

 کنند. 
احس��ان کرمی مجری جوان رادیو و تلویزیون که مدت 
دو سال اس��ت اجرای برنامه زنده رود ش��بکه اصفهان 
را نیز به عهده دارد، در مورد هفته نکوداش��ت اصفهان 
گفت: به نظر من اصفهان در فصل اردیبهش��ت بس��یار 
نکوس��ت، اما این نکته نیز قابل توجه است که باید همه 
مردم ش��هر و حتی ایران در این هفته به جشن و شادی 
بپردازند و از کس��انی که برای زیباتر ش��دن و دیدنی تر 
شدن این شهر زحمت می کشند تشکر کنند؛ البته من 
به شخصه با چیدمان به این ش��کل میدان نقش جهان 
موافق نیس��تم. چون فکر می کنم این ق��در این مکان 
خودش جلوه بصری داش��ت که احتیاج به آذین بندی 
 و چیدن غرفه و نمایش��گاه برای ج��ذب بازدید کننده 

نبود. 
شاید بهتر بود به جای برگزاری این گونه نمایشگاه ها با 

 توجه به این تعداد توریس��تی که به اصفه��ان آمده اند،
 غرفه هایی در می��دان نقش جهان تعبیه می ش��د که 
به مهمانان ش��هر و ب��ه خصوص گردش��گران خارجی 
هدایایی از هنرها و صنایع دستی اصفهان داده می شد 
تا هم بر مهمان نوازی ایرانی ها صحه گذاشته شود و هم 
یادگاری از دیار نصف جهان برای آنها بماند که همیشه 
در یادشان سفر به شهر دیدنی، تاریخی و زیبای اصفهان 

نقش ببندد. 
کرمی در پاسخ به این سوال که از 
کجای اصفهان بیشتر از همه جا 
خاطره دارد گفت: شهر اصفهان 
به طور کلی برای من شهر عشق 

است.
 هر وقت در این ش��هر هس��تم 
ش��ادم و م��ی خن��دم و تقریبا 
از هم��ه ج��ای آن خاط��رات 
ش��اد و به یاد ماندن��ی دارم؛ اما 
 همیش��ه میدان نقش جهان و 
عمارت های داخل آن برایم چیز 
دیگری است و مطمئنم دیدن و 
قدم زدن در هیچ جای دنیا این 
قدر مرا به وجد نخواهد آورد که 

این میدان می آورد.
 باز هم م��ی گوی��م م��ن اصفه��ان را خیلی دوس��ت 
دارم؛ به ق��دری که ب��رای اجرای برنام��ه هفته ای یک 
ب��ار با وج��ود س��ختی های زی��اد به این ش��هر س��فر 
می کنم و حت��ی حاضر نیس��تم این برنام��ه هفتگی را 
 به هم بزن��م؛ چه بس��ا در این دو س��ال و ان��دی که به

از  بس��یاری  می آی��م،  رود   زن��ده 
 مهمان��ی ه��ا و جش��ن ه��ای عزیزان��م را از دس��ت
  داده ام، ام��ا ب��از ه��م ب��رای اج��رای ای��ن برنام��ه

 آمده ام. 

احسان کرمی: باید از شهرداری اصفهان، تقدیر شایسته ای کرد

اصفهان برای من شهر عشق است

فرهنگ

 چرا »صد سال تنهایی«
 فیلم نشد

ه��اروی واینس��تاین تهیه کنن��ده مش��هور هالیوودی 
و  عاش��ق«  »شکس��پیر  چ��ون  فیلم های��ی   ک��ه 
»دفترچ��ه بارق��ه امی��د« را در کارنام��ه اش دارد، 
گارس��یا  گابری��ل  ب��ا  برخ��وردش  خاط��رات  از 
مارک��ز خال��ق »ص��د س��ال تنهای��ی« و این ک��ه چه 
صحبت های��ی ب��رای تبدی��ل ای��ن ش��اهکار ادب��ی به 
 فیلم ب��ا هم داش��ته اند، س��خن گفته اس��ت. وی درباره 
»صد سال تنهایی« رمان مش��هور گابریل گارسیا مارکز 
نویس��نده مش��هور کلمبیایی که هفته پیش درگذشت، 
گفت: مارکز به وی گفته بود که اگر او و جوزپه تورناتوره 
کارگردان ایتالیایی بخواهند امتیاز س��اخت صد س��ال 
تنهایی را به دست بیاورند، آدم هایی هستند که از پس این 
کار بر می آیند. این کارگردان البت��ه تاکید می کند: یک 
شرط وجود داشت؛ باید همه کتاب را فیلم می کردیم، اما 
فقط یک بخش آن را نمایش می دادیم، در ظرف دو دقیقه 
و هر سال به مدت 100 س��ال آن ها را اکران می کردیم.

این رمان در سراسر دنیا به عنوان یکی از بزرگ ترین آثار 
ادبی شناخته می ش��ود، اما تا کنون هیچ فیلم سینمایی 
از روی این کتاب ساخته نشده است. چون مارکز تمامی 
پیشنهادها برای واگذاری حقوق رسمی ساخت فیلم را رد 
کرده بود. مارکز که همیشه امپریالیسم سیاسی و فرهنگی 
آمریکا در آمریکای جنوبی را به باد نقد می گرفت، اجازه 
فیلم ش��دن »گزارش یک مرگ از قبل پیش بینی شده« 
را به یک کمپان��ی تهیه کننده ایتالیای��ی داده بود. با این 
وجود اولین فیلمی که ب��ا اقتباس از آث��ار او در هالیوود 
ساخته شد، مربوط به سال 2007 و زمانی بود که مایک 
 نیوول کارگردان انگلیسی فیلم »عشق سال های وبا« را 
ساخت. دوستان مارکز ادعا می کنند او تنها به این دلیل 
با ساخت این فیلم موافقت کرد چون متوجه شده بود که 

سرطان دارد و نگران آینده خانواده اش بود.

 مش��اور عال��ی ش��هردار اصفه��ان از این ک��ه جاذبه ه��ای
 برون ش��هری اصفهان یا به عب��ارت دیگر می��راث فرهنگی 
ناملموس مورد غفلت واقع ش��ده ، ابراز نارضایتی کرد و گفت: 
بازدید از جاذبه های گردشگری تمامی ش��هرها و روستاهای 
استان اصفهان باید در س��بد گردش��گران قرار گیرد. مهدی 
جمالی ن��ژاد در نشس��ت تخصصی ظرفیت های گردش��گری 
تخت فوالد که به مناسبت هفته نکوداشت اصفهان برگزار شد، 
اظهار کرد: هفته اصفهان فرصت مناس��بی در جهت توس��عه 
گردشگری استان است. وی با بیان این که امسال هفته اصفهان 
در سه سطح استانی، ملی و بین المللی برگزار شد، خاطرنشان 
کرد: دعوت از ش��هرداران کالنش��هرها و همچنین س��فرای 
کشورهای خارجی و خواهرخوانده ها، گامی در راستای ملی و 
بین المللی برگزار کردن برنامه های هفته اصفهان بود. مشاور 
شهردار اصفهان و معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های 
شهرداری با بیان این که صنعت گردشگری مهم و قابل توجه 
است، افزود: خوشبختانه در سال های اخیر فضای گردشگری 
 در کشور، فضای پویا و با نشاطی شده و از طرف دیگر نویدهای 
مسرت بخشی توسط رسانه های خارجی برای رشد گردشگری 
ایران در سال 2014 داده شده است. جمالی نژاد با بیان این که 
جاذبه های گردش��گری اس��تان اصفهان نیز برای گردشگران 
داخلی و خارجی قابل توجه اس��ت، عنوان ک��رد: این درحالی 

است که ما تنها از ظرفیت های گردشگری درون شهر اصفهان 
استفاده کرده و جاذبه های گردشگری 10۶ شهر این استان را 
به دست فراموشی سپرده ایم. جمالی نژاد اصالح زیرساخت های 
فیزیکی و فرهنگی را نیاز مهم در توسعه گردشگری عنوان کرد 
و اذعان داشت: تنها در این صورت است که صنعت گردشگری 
استان پویا و زنده می ماند. وی اعالم کرد: در صورت بی توجهی 
به س��اختارهای فیزیکی و فرهنگی، با کاه��ش و حتی توقف 
حضور گردش��گران در اصفهان مواجه می شویم. جمالی نژاد 
با بیان این که تمامی هتل های درج��ه یک و مطرح اصفهان تا 
سال 201۵ رزرو شده اند، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر 
بسیاری از گردشگران خارجی در اصفهان با مشکل نبود هتل 

مناسب و استاندارد رو به رو شده اند. 
معاون هماهنگی امور مناطق و سازمان های شهرداری با تاکید 
بر این مطلب که به گردشگر نباید به چش��م طعمه نگاه کرد، 
نوع تعامل، برخورد و سرویس دهی به گردشگران را در توسعه 

گردشگری بسیار مهم و قابل توجه دانست.

زیارت تخت فوالد، امید و شادابی را برای مردم به   
همراه دارد

محقق و مورخ تاریخ اصفهان و مدیر گنجنامه دانش تخت فوالد 
عنوان کرد: زیارت قبرستان تخت فوالد امید و شادابی را برای 

مردم به همراه دارد و موجبات س��المت معنوی آنها را فراهم 
می کند. دکتر اصغر منتظرالقائم از جاذبه های گردشگری این 
قبرس��تان یا وادی السالم ثانی س��خن گفت و اظهار کرد: این 
قبرس��تان از ابتدا تا کنون نام های متفاوتی داش��ته است که 
لس��ان االرض، بابا رکن الدین و بابا فوالد حلوایی از جمله این 
نام هاست. وی با بیان این که زیارت جزء فرهنگ اسالمی است، 
آثار و برکات آن را برای شیعیان ضروری و قابل تامل دانست. 
منتظرالقائم به هنرهای اس��المی به کار رفته در زیارتگاه ها و 
مقبره های قبرستان تخت فوالد اش��اره کرد و افزود: معماری 
مقدس این مکان خدا را به زمین می آورد و انسان را به آسمان 
می برد. به گفته وی معماری اسالمی این اماکن، از وحدت به 
کثرت و از کثرت به وحدت می رسد و معنای روحانی دارد. وی 
همچنین به نوش��ته ها و نقش های حکاکی ش��ده روی سنگ 
قبرها در تخت فوالد اش��اره کرد و گفت: نوشته هایی هم چون 
اشعار شعرا، نقش مهر و تس��بیح و گل و بته از جمله مواردی 
است که بر روی سنگ قبرها مشاهده می شود که هرکدام نیز 

حکایتی دارد.

 تقویت توریسم و گردشگری؛ نیاز ویژه تخت فوالد
مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد، تقویت توریس��م 
و گردش��گری را نیاز ضروری برای این مکان با قدمت تاریخی 
چند هزار سال عنوان کرد. حجت االسالم منوچهر مهروی پور 
اظهار کرد: یکی از نیازهای اساسی تخت فوالد که تقویت آن 
ضروری به نظر می رس��د، موضوع توریسم و گردشگری است. 
وی با تاکید بر شناس��اندن تخت ف��والد و ظرفیت های آن به 
طیف های مختلف مردم خاطرنش��ان کرد: هرچند سال های 
گذش��ته مجموعه تخت فوالد آن گونه که ش��اید و باید آماده 
پذیرایی از مردم نبود، ولی خوشبختانه در حال حاضر توجهات 
الزم در این زمینه انجام ش��ده و با اقدامات نوسازی و بهسازی 
صورت گرفته، روزانه شاهد استقبال و حضور گروه های مختلف 

مردم برای بازدید از این مجموعه تاریخی هستیم. 
مدیر مجموعه فرهنگی مذهبی تخت فوالد با اشاره به دعوت 
از ائمه جماعت اس��تان و شهرس��تان اصفهان ب��رای حضور 
در دوره های شناس��ایی ظرفیت های گردش��گری این مکان 
مذهبی در سال 93 بیان داش��ت: مدیریت مجموعه فرهنگی 
تخت فوالد این مهم را در س��ال جاری به ط��ور جد پیگیری 
کرده و در مرحله بعدی برای حض��ور از مجموعه های دخیل 
 در امر گردش��گری از جمله هتلدارن دعوت ب��ه عمل خواهد

 آورد. 

در نشست تخصصی ظرفیت های گردشگری تخت فوالد مطرح شد:

به گردشگر نباید به چشم طعمه نگاه کرد
ظرفیتهایگردشگریاستاندرسبدگردشگرانقرارگیرد

پیش تولید پروژه سینمایی »شهید شوشتری« به تهیه کنندگی 
ابراهیم اصغری تا یک م��اه دیگر آغاز می ش��ود. ابراهیم اصغری 
تهیه کننده س��ینما از آغاز پیش تولید فیلم س��ینمایی »شهید 
شوشتری« تا یک ماه دیگر خبر داد و گفت: آغاز قطعی پیش تولید 
این فیلم سینمایی به تامین بودجه از سوی نهادهایی چون بنیاد 
سینمایی فارابی و سازمان بسیج بستگی دارد. سازمان سینمایی 
و بسیج در حال بررس��ی فیلمنامه این فیلم سینمایی هستند و 

قول هایی نیز برای س��رمایه گذاری در این فیلم داده اند. وی ادامه 
داد: با توجه به قول هایی که این دو نه��اد برای تامین بودجه به ما 
داده اند، پیش بینی می کنم پیش تولید این فیلم سینمایی تا یک 
ماه آینده آغاز شود. اصغری در پاسخ به این پرسش که با توجه به 
این که شهید شوشتری فرمانده سپاه بوده است، آیا سپاه پاسداران 
هم در ساخت این فیلم سینمایی مشارکت خواهد داشت، گفت: 
فیلمنامه این فیلم سینمایی مورد توجه فرماندهی سپاه قرار گرفته 
و آنها نیز از ساخت پروژه ش��هید »شوشتری« استقبال کرده اند. 
شهید شوشتری یکی از فرماندهان سپاه بود که توانست در مدت 
طوالنی امنیت را در مناطق مختلف از جمله سیستان و بلوچستان 
فراهم کند و به همین دلیل ساخت فیلم درباره وی از اهمیت باالیی 
برخوردار است. تهیه کننده »شور ش��یرین« به کارگردانی جواد 
اردکانی بیان کرد: متاسفانه ساخت فیلم سینمایی درباره شهید 
شوشتری طی 2 سال گذشته به دلیل مشکالت مختلف از جمله 
مشکالت مالی عقب افتاد که امیدوارم در سال جدید تمام مشکالت 
برطرف شود. این فیلم سینمایی به سفارش هیچ کدام از نهادهای 
نام برده ساخته نمی شود. وی توضیح داد: کارگردان مورد نظر برای 
ساخت این فیلم سینمایی را پیدا نکرده ایم، البته تا یک ماه آینده، 

کارگردان آن نیز انتخاب می شود.

مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت سیما از ساخته شدن 
سریال »پایتخت 4« برای نوروز 94 و همچنین سریال مهران 

مدیری برای شبکه تهران خبر داد.
نشست اعالم برنامه های نمایشی سیما در سال 93 با حضور 
س��یدعباس فاطمی مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت 

سیما و اهالی رسانه برگزار شد.
 فاطم��ی در ای��ن نشس��ت در خص��وص س��ریال های 

»پایتخت 4« و »س��تایش3 « اعالم کرد: س��ریال »پایتخت 
3« توس��ط همه بخش های نظارتی مورد تقدیر قرار گرفت و 
مردم مازندران نیز از آن راضی بودند. بنابراین ما فکر می کنیم 
 که عقالنی اس��ت که از این ظرفیت موجود اس��تفاده کنیم. 
نویس��ندگان س��ریال هم ب��رای مجموعه چه��ارم آن طرح 
می دهند. بنابراین مخاطبان می توانند نوروز 94 ش��اهد آن 

باشند.
وی ادامه داد: امیدواریم »ستایش 3« هم قبل از پایان پخش 
»س��تایش 2« کلید بخورد و در پخش این سریال فاصله ای 

رخ ندهد.
مدیر کل طرح، برنامه و نظارت معاونت سیما بیان کرد: طنز 
اجتماعی مهران مدیری در سه فصل 30 قسمتی برای شبکه 

تهران ساخته می شود که هنوز نام آن قطعی نشده است.
فاطمی درباره ش��ایعاتی که درخصوص س��اخت »برره 2« 
مطرح شده اس��ت، گفت: برره 2 ساخته نمی شود. هنوز متن 
 مهران مدیری مصوب نش��ده، ام��ا قطعا »ب��رره 2« نخواهد

  بود. وی در پایان خاطرنش��ان کرد: جواد ش��مقدری سریال 
»انقالب س��وم« را برای سیمافیلم می نویس��د و کارگردانی 

می کند.

تا یک ماه دیگر

آغاز تولید  فیلم »شهید شوشتری« 
»پایتخت 4« برای نوروز 94

مدیری با طنز 90 قسمتی به شبکه تهران می آید

به نظر من 
اصفهان در فصل 

اردیبهشت بسیار 
نکوست، باید همه 
مردم شهر و حتی 
ایران در این هفته 
به جشن و شادی 

بپردازند

دوم

دوشنبه

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 برگزاری همایش بزرگ
 دوچرخه سواری

همایش بزرگ دوچرخه س��واری در 
والدت مناس��بت  ب��ه   اصفه��ان 

مولی الموحدین حضرت علی )ع( روز  
اردیبهش��ت س��وم  و   بیس��ت 

برگزار می ش��ود. به گ��زارش پایگاه  
خبری ورزش و جوانان اصفهان، طبق 
تفاه��م نام��ه بی��ن وزارت ورزش و 
جوانان، فدراسیون دوچرخه سواری و 
اداره کل ورزش و جوان��ان اس��تان 
اصفهان، برگ��زاری اولین همایش عمومی دوچرخه س��واری به هیات 

دوچرخه سواری استان اصفهان واگذار شد.

ابراهيم زاده:
از سپاهان پيشنهاد دارم

در حالي که هیچ چیز براي نحوه ادامه 
همكاري زالتكو کرانچار با س��پاهان 
قطعي نیست، از منصور ابراهیم زاده 
به عنوان یكي ازگزینه هاي جانشیني 
این سرمربي کروات نام برده مي شود.

در صحبت ه��اي ابراهی��م زاده آمده 
است: دو نفر از باشگاه سپاهان با من 
حرف زدند و پیغام دادند. البته در حد 
پیغ��ام بود و کار به جلس��ه نكش��ید. 
گفتند اگر قرار به حضور من در سپاهان باشد، این آمادگي را دارم یا نه؟ 
که من هم گفتم فصل تمام ش��ود، آن وقت اگر قرار بود صحبت کنیم 
مي نشینیم و صحبت مي کنیم تا ببینیم چه مي شود بعد از آن دیگر هیچ 
 صحبتي نبود. با این حال به نظر مي رس��د ابراهیم زاده منتظر تكلیف 
راه آهن است. وی  مي گوید: مایلم که با راه آهن ادامه بدهم. چون به هر 
حال یك سال با آنها کار کرده ام و شناخت پیدا کرده ام، ولي اگر مدیریت 
عوض شود آن وقت باید ببینم مدیریت جدید مي خواهد با چه تیمي و 

چه شكلي کار کند. 

 وزارت ورزش پول کی روش
 را بدهد! 

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی به 
دلی��ل بالتكلیف��ی ب��رای آین��ده 
مربیگری  اش، از مسؤوالن فدراسیون 

فوتبال دلخور است.
ای��ن موضوعی اس��ت که کفاش��یان 
رییس فدراس��یون ه��م آن را تایید 
می کن��د و می گوید: ک��ی روش از ما 
دلخور اس��ت. چون هن��وز تصمیمی 
ب��رای آین��ده نگرفته ایم. بن��ده خدا 
معطل ماس��ت. به نظر می رس��د کارلوس کی روش روزهای دشواری 
را در فوتبال ایران س��پری کرده و ترجیح می دهد آرامش داشته باشد، 
اما انگار او می خواهد بماند. س��رمربی تیم ملی حتی از سوی قطری ها 
هم با پیش��نهادی وسوس��ه انگیز مواجه ش��ده اس��ت، ولی همچنان 
منتظر فدراس��یون فوتب��ال ایران اس��ت. رقم پیش��نهادی کی روش 
برای هر یك س��ال، یك میلیون و 800 هزار دالر اس��ت و فدراسیون 
نمی تواند ای��ن پول را پرداخت کند. کفاش��یان در این ب��اره می گوید: 
 دالر سه برابر ش��ده اس��ت. ما ش��اید بتوانیم برای یك س��ال دیگر با 
 کی روش قراردادمان را تمدید کنیم، اما برای س��ال های بعد به مشكل

 می خوریم. 

 آذری بخواهد به ذوب آهن 
برمی گردم

هافبك تیم فوتب��ال ذوب آهن که در 
لیگ س��یزدهم به ص��ورت قرضی به 
پرسپولیس پیوست، گفت: برای من 
فرقی نمی کند به ذوب آهن بروم یا در 
پرسپولیس بمانم. محسن مسلمان با 
بیان ای��ن ک��ه یك س��ال دیگ��ر با 
ذوب آهن ق��رار داد دارم، اظهارکرد: 
باشگاه ذوب آهن هر تصمیمی بگیرد، 
به آن احترام می گ��ذارم و اگر آذری 

بخواهد که برگردم، حتما دوباره راهی این تیم خواهم شد.
 وی در پاس��خ به این س��وال که  یعنی دوس��ت ندارید در پرسپولیس 
بمانید، گفت: باور کنید برای من فرقی ندارد. من بیش��تر دوست دارم 
 به تیمی بروم ک��ه راحت تر بتوانم در آن بازي کنم و آرامش بیش��تری

 داشته باشم

علی حمودی:

 یک ميليارد االن مثل
 ۵۰۰ ميليون گذشته است

مدافع تیم فوتبال سپاهان می گوید: با توجه به تورمی که 
در این چند سال وجود داشت یك میلیارد االن برابر است 

با ۵00 میلیون سال های گذشته.
مداف��ع خوزس��تانی فصل گذش��ته اس��تقالل از جمله 
خریدهای موفق این فصل سپاهان به شمار می رود که تا 
حدودی دغدغه کرانچار را بابت سمت راست خط دفاعی  

تیمش بر طرف کرد. 
علی حمودی که پس از شكس��ت تیم��ش برابر الهالل 
ب��ه هم��راه کاروان س��پاهان جمعه ش��ب ب��ه اصفهان 
بازگش��ت در این گفت و گو پیرامون مس��ایل مختلفی 
 صحب��ت ک��رده اس��ت. مصاحبه ب��ا علی حم��ودی را 

بخوانید:
جو س�نگين ورزش�گاه ملک فهد روی شما 

تاثيری داشت؟
خیر، بیش��تر بازیكنان ما بازی در این جو را تجربه کرده 
بودند و این مساله مشكلی برای ما ایجاد نكرد. همانطور 
که دیدید در نیمه دوم روی دروازه الهالل فشار آوردیم 

اما با بدشانسی  توپ هایمان گل نشد.
زمانی ک�ه با س�پاهان در عربس�تان حضور 
داش�تيد خبری در م�ورد قرارداده�ای بازیکنان 
سپاهان منتشر شد که در آن تصویری از قرارداد 

داخلی شما هم وجود داشت.
ببینید برای من شخصا این مس��ایل مهم نیست. وقتی 
می گویند میلیاردی شاید فقط اسمش میلیاردی باشد 
در حالی که می گویند ۵00 میلیوِن ۳ سال پیش با توجه 
به تورمی که اکنون وجود دارد، خیلی تفاوتش است. برای 
مثال اگر کسی در آن زمان قصد داشت یك خودروی صد 
میلیونی بخرد، اکنون باید همان ماشین را ۳۵0 میلیون 

بخرد؛ غیر از این که نیست.
 در واقع با توج��ه به تورمی که در این چند س��ال وجود 
داش��ت، یك میلیارد االن برابر اس��ت ب��ا ۵00 میلیون 

سال های گذشته.
اص�ا چط�ور ش�د ی�ک دفع�ه هم�ه روی 

قراردادهای سپاهانی ها حساس شدند؟
به نظر من یك سری از بازیكنان دیگر تیم ها در این مساله 
مقصر هس��تند و آنها کار درستی نكردند که گفتند مثال 

قراردادهای فالن باشگاه را هم ببینید.

زاویه

6
پس از تیتو ،مربی اسبق رئال مادرید هم درگذشت 

»آس بوس��كوف« که در دهه های 71 و 80 میالدی مربی قوهای سفید بود، در 82 سالگی درگذشت.
او که در سال های 1979 تا 1982 مربی رئال مادرید بود، یك قهرمانی در اللیگا و دو قهرمانی در کوپا 

دل ری را در کارنامه اش دارد.

مدیر عامل باشگاه سپاهان می گوید: عملكرد سپاهان شفاف است 
و به همین خاطر جزو 10 باش��گاه برتر کنفدراسیون فوتبال آسیا 
قرار گرفته و توانسته این همه افتخار به دست آورد، ولی به هر حال 
شرایط س��خت اس��ت و باید در زمینه جذب بازیكن با دقت عمل 
کنیم. کاروان تیم فوتبال س��پاهان بعد از شكس��ت مقابل الهالل 
و حذف در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آس��یا به ایران بازگشت 
تا شاید با بازسازی روحی و فنی بتواند در آغاز فصل جدید فوتبال 
ایران در مرداد ماه باز هم موفقیت های گذشته نه چندان دور خود 
را تكرار کند. در این بین مهم ترین نگرانی عالقه مندان به ورزش و 
هواداران سپاهان، در مورد شرایط نیمكت این تیم و جذب بازیكنان 
جدید برای فصل آینده است و باید دید که در نهایت کادر مدیریتی 
س��پاهان کدام مربی را برای هدایت تیم در فص��ل آینده انتخاب 
می کند و آیا کرانچار بعد از س��ه فصل حضور در سپاهان می تواند 
باز هم بر روی نیمكت این تیم بنش��یند یا نه. به همین منظور  با 
 مهرزاد خلیلیان مدیرعامل باشگاه سپاهان هم صحبت شدیم تا از 

 تغیی��رات در س��پاهانبرنام��ه ه��ای وی ب��رای ایج��اد 
بدانیم.بیشتر  

ب�ه عن�وان 
مدی�ر عام�ل باش�گاه 

س�پاهان عملک�رد زالک�و کرانچ�ار را 
چگونه ارزیابی می کنيد؟ 

فعال صحبت خاصی نمی توانم انجام دهم و باید 
کارشناسی های الزم در این زمینه انجام شود تا بعد از آن بتوان در 
مورد عملكرد کرانچار صحبت کرد، اما مشخص است سپاهان در 
بعضی از هفته های لیگ از لحاظ امتیاز و شرایط جدولی وضعیت 
خوبی داشته است، ولی با این شرایط تیم در لیگ قهرمانان آسیا 
از گروه صعود نكرد. در بحث آس��یایی شرایط فرق می کند. چون 
ما با تیم هایی رقابت کردیم که هزینه ش��ان اص��ال قابل قیاس با 
س��پاهان نبود. همین تاباتا، با مبلغی در ح��دود 10 میلیون دالر 
برای الهالل بازی می کرد و بضاعت سپاهان هم استفاده از حداکثر 
بازیكنان خودش بود، ولی درخشش امثال مهدی شریفی و علی 
کریمی در ترکیب س��پاهان بر اس��اس نظر خیلی از کارشناسان 
 نشان می دهد که س��پاهان توانس��ته در این زمینه یك رنسانس

 ایجاد کند. 

پس از عملکرد کرانچار راضی هستيد؟
 در کل قابل قبول بوده، ولی وضعیت بازی های آس��یایی شرایط 

دیگری رقم زد و احتیاج به نظرات کارشناسی دارد.

امروز خيلی از هواداران سپاهان نگران شرایط تيم در 
فصل نق�ل و انتقاالت  و تصمي�م مدیریت س�پاهان برای 
انتخاب س�رمربی فصل آینده، به نظر ش�ما کرانچار چند 

درصد شانس ماندن دارد؟
هنوز فرصت نشده تا در این زمینه صحبت کنیم، قطعا گزینه های 
دیگری هم مد نظر ما هستد و بعد از بررس��ی های الزم نسبت به 

انتخاب سرمربی سپاهان اقدام می کنیم.

دیدگاهتان از دعوت دوباره حاج صفی و ش�ریفی به 
اردوی تيم ملی چيست؟ نمی شد سه نفر دیگر هم 

که همين شرایط را داشتند به آفریقای جنوبی 
بروند؟

این مساله را باید از خود آقای کی روش سوال کرد، 
ولی به هرحال اضافه شدن این دو بازیكن به اردوی 

تی��م مل��ی در 
ر  کنا

رحم��ان احم��دی، س��همیه 
سپاهان را به سه نفر افزایش داد 
و بقیه نفرات هم ان شاء اهلل در 

اردوی اتری��ش به تیم ملی 
اضافه می شوند.

در چن�د روز اخير 
صحبت های زیادی در 
م�ورد مبالغ ق�رارداد 
بازیکنان و انتشار آنان 
تيم ه�ای  س�وی  از 

صنعتی مطرح شده؛ دیدگاه 
ش�ما به عنوان مدیر عامل 
باش�گاه س�پاهان در ای�ن 

زمينه چيست؟
باش��گاه س��پاهان ب��ا باش��گاه های پرس��پولیس و اس��تقالل 
تف��اوت زی��ادی دارد. چ��ون م��ا س��ازمان ق��وی و منس��جمی 
داری��م و فكر می کن��م که آنه��ا فرافكن��ی می کنن��د و مطمئن 
 باش��ید که م��ا تم��ام توانم��ان را ب��ه کار می گیریم تا س��پاهان 

مقتدری را برای فصل آینده آماده کنیم. 

ولی قبول دارید که آسيایی نشدن سپاهان، برای فصل 
آینده ممکن است جذابيت باشگاه را برای حضور بازیکنان 

سرشناس کاهش دهد؟
شاید تاثیر داشته باشد، اما 
ممكن بود که پاشنه آشیل 
هم بشود و بگویند که چون 
سپاهان آسیایی است، باید 
پول بیشتری هم بدهد، اما 
عملكرد س��پاهان در نحوه 
پرداخ��ت مباح��ث مالی، 
انجام تعهدات و بی حاشیه 
بودن، بهترین مش��خصه 
برای معرفی سپاهان 
اس��ت و بس��یاری 
از بازیكنان��ی ک��ه 
اس��م نم��ی آورم، 
ص��ورت  ب��ه 

غی��ر  ی��ا  و  مس��تقیم 
 مس��تقیم تم��اس گرفته ان��د و اب��راز عالقه

 ک��رده ان��د ک��ه ب��رای فص��ل آین��ده 
داش��ته حض��ور  س��پاهان  باش��گاه   در 

باشند.
 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود هم اکن��ون دیگر 
چش��م امی��د ه��واداران و دوس��تداران 
طالی��ی پوش��ان ب��رای دی��دن دوب��اره 
روزه��ای اوج و افتخار آفرین��ی این تیم 
به عملك��رد مدیری��ت و برنام��ه ریزان 
س��پاهانی اس��ت تا در فصل��ی که در 
پیش اس��ت، برگی ت��ازه از هماهنگی 
تیم��ی و تجدی��د روزه��ای قهرمان��ی 
 ای��ن تی��م محب��وب اس��تان و حت��ی ای��ران 

رقم بخورد.

استفاده از بازیکنان جوان یک رنسانس بود

خليليان: عملکرد شفاف، سپاهان را  بين ۱۰ باشگاه برتر آسيا قرار داد

عملکرد کرانچار در لیگ قابل قبول بود
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فوتباليست یزدی 
رکورد دار روپایی

 برگزاری همایش
 ورزش صبحگاهی

دبیر هیات فوتبال استان یزد اعالم کرد: فوتبالیست جوان یزدی موفق شد تا 
رکورد روپایی جهان را جا به جا کند.

غالمرضا یزدی زاده گفت: محمد حسین حس��ینی فهرجی، موفق شد تا در 
حضور نماینده ثبت رکورد ایران به این افتخار دست یابد .

وی اظهار داشت: این جوان شایسته از روستای فهرج از توابع بخش مرکزی یزد 
به مدت هشت ساعت و 40 دقیقه این رکورد را که قبال در اختیار سعید فخاری 

بود، با اقتدار جا به جا کرد.
این مسؤول گفت: حسینی در اواخر سال گذش��ته نیز رکورد روپایی سرعت 
ایران را به نام خود ثبت کند و در این مدت با تمرین های مستمر و طاقت فرسا 

به موفقیت بزرگ دیگری دست یافت .
دبیر هیات فوتبال استان یزد با اشاره به هزینه فعالیت های مختلف در رشته 
فوتبال، خواستار مش��ارکت بخش خصوصی به خصوص صاحبان صنایع در 

این رشته شد.

به همت اداره ورزش و جوانان شهرس��تان اصفهان ب��ا همكاری هیات ورزش 
همگانی این شهرستان به مناسبت هفته بهداشت و سالمت، همایش ورزش 
صبحگاهی مشترک کارکنان ادارت اصفهان در مجمومه اداری امیرکبیر برگزار 
شد که در این بین رسول صادقی مسؤول سبك تای چی چوان استان اصفهان 

حرکاتی را اجرا کرد و کارکنان نیز این حرکات را انجام دادند. 
حسین زیبایی رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان، پیرامون این 
همایش اظهار داش��ت: با توجه به این که کارمندان دولت ساعت های زیادی 
را موظفند پشت میز و در محیط اداری باشند، این ش��رایط را فراهم کردیم. 
 وی در پاسخ به این که این چنین همایش هایی تداوم دارد یا نه، بیان داشت: 
مكاتبه ای با فرمانداری شهرستان اصفهان داشته و اعالم آمادگی کرده ایم. اگر 
اداره یا نهادی آمادگی برپایی ورزش صبحگاهی را داشته باشد، اداره ورزش و 
جوانان شهرستان اصفهان آمادگی این را دارد که مربی به آنها معرفی کند تا 

این برنامه هر روز تداوم یابد.

به بازی در ایران فکر نمی کنم
بازیكن ایرانی تیم فوتبال فوالم انگلیس درباره احتمال 
پیوستنش به فوتبال باشگاهی ایران تاکید کرد: من به 
بازی در لیگ ایران فكر نمی کنم.از شرایطی که در لیگ 

برتر انگلیس دارم راضی هستم و لذت می برم.

واکنش جالب به توهين نژادی 
دنی آلوز بازیكن بارس��لونا در جریان دیدار براب��ر ویارئال، هنگام 
زدن ضربه کورنر هدف پرتاب موز قرار گرفت. وی موز را برداشت 
و پوست آن را کند و یك گاز به آن زد و بعد به بازی خود ادامه داد. 

آلوز در اسپانیا همواره هدف توهین نژادی قرار داشته است. 

کرانچار می رود یا می ماند
توافقات کلی ب��ا زالتكو کرانچ��ار انجام پذیرفته اس��ت. دو ط��رف در جزییات 
هنوز به جمع بندی کامل نرس��یده اند، ام��ا در صورت تمدید ق��رارداد کرانچار، 
 او برای چهارمین فصل پیاپی هدایت زردپوش��ان اصفهان��ی را بر عهده خواهد

 داشت.

عملکرد سپاهان شفاف 
است و به همين خاطر 

جزو ۱۰ باشگاه برتر 
کنفدراسيون فوتبال 

آسيا قرار گرفته  و 
توانسته این همه افتخار 

به دست آورد،

آذري: برای شفاف سازی قرادادها مشکل آیين نامه ای وجود دارد

فقط با فيروز کریمی مذاکره کرده ایم
 مدیر عام��ل باش��گاه ذوب آه��ن می گوی��د به خاطر مش��كالت 
آیین نام��ه ای در ش��رایط فعلی، امكان ش��فاف س��ازی در مورد 
مبالغ ق��رارداد بازیكنان وجود ن��دارد.ذوب آه��ن در هفته پایانی 
لیگ س��یزدهم و با هدایت فی��روز کریمی موفق ش��د راه آهن را 
شكس��ت دهد و مجوز بق��ا در لی��گ برتر را ب��ه دس��ت آورد، اما 
همچنان صحبت های زیادی در مورد ش��رایط نیمك��ت این تیم 
 در فص��ل آینده وج��ود دارد و در حال��ی ک��ه ذوب آهنی ها اعالم

 کرده اند ک��ه اولین گزینه ب��رای مذاکره و گرفت��ن برنامه، فیروز 
کریمی اس��ت، همچنان ش��ایعات فراوان��ی در م��ورد همكاری با 
این س��رمربی وجود دارد. س��عید آذری به عنوان نفر اول مدیریت 
باش��گاه ذوب آهن، اعتقاد دارد که این گمانه زنی ها فقط در سطح 
بعضی از رسانه ها انجام می ش��ود و اگر قرار به انتشار خبری موثق 
 باش��د، از طرف مدیر عام��ل باش��گاه ذوب آهن اعالم می ش��ود.

 به همین منظور با آذری گفت و گو کردیم.
در مصاحبه های قبلی گفته بودید که س�رمربی ذوب آهن 
تا پایان این هفته مشخص می شود. چند درصد کار نهایی 

شده است؟
بله؛ ولی متاسفانه در انتخاب سرمربی به یك چالش جدید برخورد 
کردیم و چون دو نفر از اعضای هیات مدیره تا آخر هفته در اصفهان 
نیستند و امكان حضورشان در جلسه نیست، باید صبر کنیم تا در 
پایان هفته این مش��كل حل ش��ود و بتوانیم یك تصمیم درست و 

منطقی بگیریم.

به غير از فيروز کریمی از نفرات دیگری هم برنامه گرفته اید؟ 
 نه، فع��ال برنامه آق��ای کریمی را بررس��ی می کنیم و اگ��ر به این 
جمع بندی رسیدیم که ایشان می تواند ذوب آهن را به یك جایگاه 
قابل قبول برساند، که کار را نهایی خواهیم کرد وگر نه گزینه های 

دیگری به میان می آید.
شایع شده بود که با مربيانی مثل منصور ابراهيم زاده، امير 

قلعه نویی و دراگان اسکوچيچ هم مذاکره کرده اید.

این مس��ایل گمانه زنی بعضی از رس��انه ها و افراد است و همانطور 
که قبال هم گفتم، با پایان رقابت های لیگ، هیچ کس هیچ سمتی 
در تیم ذوب آهن ندارد تا ش��رایط برای فصل جدید مشخص شود 
و به همین خاطر اخبار درس��ت و قطعی باشگاه را فقط باید از زبان 

مدیرعامل بشنوید.
آقای سعيد محمدی مدیر عامل کارخانه اعام کرده بودند 
که هنوز بودجه ورزش تصویب نشده، با این شرایط امکان 

انجام هزینه را دارید؟
بودج��ه بای��د در مجمع کارخان��ه ذوب آه��ن تصوی��ب و بعد در 
 ورزش هزینه ش��ود، ولی تا زمانی که این اتفاق بیفتد ما بر مبنای
  برنامه های قبلی، کار خودمان را پیش می بریم تا بودجه الزم هم

 برسد.
شما هم به عنوان یک باشگاه صنعتی مشکلی با شفاف سازی 

قرارداد ها در فصل آینده ندارید؟ 
اصال و ابدا هیچ مشكلی وجود ندارد. ذوب آهن به عنوان یك باشگاه 
با سابقه در عرصه ورزش، رش��ته های زیادی را تحت پوشش قرار 
داده است و  ش��رایط متفاوتی نسبت به بعضی دیگر از باشگاه های 
صنعتی دارد و نباید همه باش��گاه ها با یك چوب رانده شوند. این 
مس��اله باید به صورت قانونی ابالغ ش��ود و کارخان��ه ذوب آهن به 
عنوان مالك باش��گاه تصمیمی نهایی را بگیرد. چون در آیین نامه 
قبلی، بندی در قراردادها وجود دارد که آن را به صورت محرمانه در 
 آمده و باید این دو گانگی در ابتدا حل ش��ود تا بتوان شفاف سازی

 کرد.
برای سوال آخر به عنوان کسی که برنامه های فيروز کریمی 
را مطالعه کرده اید بگویيد او چقدر ش�انس انتخاب شدن 

دارد؟
این یك تصمیم کالن مدیریتی است که باید در باشگاه گرفته شود 
و در حال حاضر نمی توانم هیچ پاس��خی در مورد درصد و شانس 

انتخاب کریمی بدهم.

ما اخاق را فداي شطرنج 
نمي کنيم  

جعفر كامبوزیا ریيس فدراسيون شطرنج 

با گزینش آقاي گلشني در مجمع انتخاباتي هیات شطرنج استان اصفهان 
امیدوارم آقاي گلشني از حس��ن اعتماد اعضاي مجمع بهره کافي را ببرد 
و همچون گذشته از ظرفیت هاي مطلوب شطرنج اصفهان براي پیشبرد 
اهداف فدراسیون و اداره کل استفاده کند. در مورد حاشیه ها هم باید بگویم 
تنها بازیكنان ملي پ��وش خانم و آقا 
مي توانند با هم بازي کنند و ما حكم 
این مساله را از حراست وزارت ورزش 

و جوانان دریافت کردیم. 
تا زماني که محیط ش��طرنج محیط 
اخالقي نباشد مخالف این کار هستیم؛ 
چون هم ورزشكار و هم شطرنج نابود 
مي ش��وند، ما اخالق را فداي شطرنج 

نمي کنیم 
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ابالغ رای 
2360 کالسه پرونده :92-1242 شماره دادنامه 27 بتاریخ 93/1/20 
تاریخ رسیدگی : 92/12/24 مرجع رسیدگی شعبه یازده شورای حل 
سید  خ  زیار  باغ  خ  نشانی  کیانی  عبداهلل   : خواهان  اصفهان  اختالف 
عظیم – کوچه شهید جواهری پالک 62 خوانده بهرام باقوت مجهول 
این شعبه و ثبت آن به  به  از ارجاع پرونده  : پس  المکان گردشکار 
اعضاء  نظریه مشورتی  اخذ  و  قانونی  تشریفات  و طی  فوق  کالسه 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم وبه شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید  رای قاضی شورا در خصوص دادخواست آقای عبدا.. 
کیانی فرزند بختیار به طرفیت بهرام باقوت فرزند رمضان بخواسته 
مطالبه قبوض و امور معوقه و صدور قرار تامین خواسته و هزینه 
با  خواهان  ریال  میلیون   24 مقوم  تادیه  تاخیر  و خسارت  دادرسی 
استناد به تصویر مصدق یکبرگ اجاره نامه عادی و قبوض مصرفی 
که توسط وی پرداخت گریده است اظهار داشته خوانده بابت چهار 
ماه مبلغ 22400000 اجاره بها  به وی بدهکار بوده و مبلغ 1249000 
ریال  و4100000  گاز  و  برق  و  آب  و  تلفن  قبوض  بابت  نیز  ریال 
بابت قفل ساز و دستمزد کارگرانی که اثاث متعلق به خوانده را از 
ساختمان خارج نموده اند و مبلغ 400000 ریال نیز بابت 4 ماه شارژ 
ساختمان  از خوانده طلبکار است ضمن اینکه در طی قرار داد و نیز 
خوانده مشهور گردیده حداکثر تا تاریخ 92/5/20 محل مورد اجاره 
را تخلیه کرده و در صورت امتناع روزانه مبلغ پانصد هزار ریال بابت 
خسارت به وی بپردازدو با توجه به اینکه دستور تخلیه به شماره 
تاریخ 92/7/29 صادر و صورت گرفته است  دادنامه 2833/92 در 
نموده است  نیز  به مبلغ 34500000  ریال  را  اخیر  مطالبه خسارت 
روزنامه  در  آگهی  نشر  طریق  از  قانونی  ابالغ  وصف  با  خوانده  و 
نماید  داشته  رسیدگی حضور  جلسه  در   92/9/24 مورخ  فردا  نسل 
یا دفاعیه ای نیز ابراز ئ ارئه ننموده است لذا نظر به اینکه خواسته 
ریال  مبلغ 62649000  به  اول رسیدگی  جلسه  در  مجموعا  خواهان 
نداشته  را  دعوی  چنین  به  رسیدگی  صالحیت  شورا  یافته  افزایش 
مستندا به ماده 11 قانون شوراهای حل اختالف قرار عدم صالحیت 
صادر  اصفهان  عمومی  محاکم  شایستگی  و  صالحیت  به  را  خود 
بدل  با  و  برگ   از  پس  پرونده  است  مقرر  دفتر  نماید  می  اعالم  و 
مناسب از آمادگی و به مرجع ذیصالح ارسال گردد و الزم به ذکر 
 92/9/7 بتاریخ   1330 دادنامه  شماره  به  خواسته  تامین  قرار  است 
حل یازده شورای  شعبه  802قاضی  الف  م    . است  گردیده   صادر 

 اختالف اصفهان 

ابالغ رای 
بتاریخ 93/1/19 مرجع   58 : 2359کالسه 92-1637 شماره دادنامه 
رسیدگی شعبه هفتم  شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: منصور 
شریف  خیابان   – خمینی  امام  خیابان   – اصفهان  نشانی  به  ترکی 
1- مصطفی  گان   خوانده  ترکی   شهید  بست  بن   52 کوچه  شرقی 
) مجهول  بنشانی   دو  هر  لو مشهدی  امیر حاج  توران   -2 تیموری 
المکان( . خواسته: مطالبه وجه سفته . با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید: رای قاضی شورا. در خصوص دعوی منصور ترکی به طرفیت 
مشهدی    لو  حاج  امیر  توران   -2 تیموری  مصطفی   -1 خواندگان 
بخواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه سفته های به شماره 
خسارات  مطلق  انضمام  به  ظ(   / ) سری   925380 کل  داری  خزانه 
قانونی با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید 
ظهور  که  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  خواهان  
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
حضور  رسیدگی  جلسه  در  قانونی  ابالغ  رغم  عیل  خوانده  اینکه  و 
نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام 
لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به  نسبت  اعتراض 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت بنظر می رسد که به استناد مواد 
307و309 قانون تجارت و 198و515و519و522 قانون آیین دادرسی 
محکومیت  بر  حکم  مدین   امور  در  لنقالب  و  عمومی  دادگاههای 
میلیون    50000000 مبلغ  پرداخت  به  تضامنی   نحو  به  خواندگان 
ریال بابت اصل خواسته و 108000 صد و هشت هزار  ریال بابت 
هزینه دادرسی و هزینه نشرآگهی  بر مبنای تعرفه قانونی وهمچنین 
خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 92/11/1 لغایت تاریخ 
وصول  که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالم از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران بر عهده اجرای محترم احکام می باشد حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی  در این شورا  
و ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای  عمومی 
 حقوقی اصفهان می باشد. م الف 1328 قاضی شعبه هفتم  حل اختالف

 اصفهان

ابالغ رای 

بتاریخ 92/5/16 مرجع   734 : 2358کالسه 92-145 شماره دادنامه 
محمد  خواهان:  اصفهان.  اختالف  حل  شورای    46 شعبه  رسیدگی 
آزادی  خ  شهر   ملک  راه  سه  کاوه   – اصفهان  نشانی  به  شکری 
چهارراه نیر اصفهان کوچه قلمها بن بست اول  خوانده حسین قاسمی 
قاسموند بنشانی  ) مجهول المکان( . خواسته: مطالبه مبلغ سی و پنج 

عهده  به شماره 23411733997  فقره چک  یک  وجه  ریال  میلیون 
بانک تجارت  . با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند 
متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورا. 
در خصوص دعوی محمد شکری به طرفیت حسین قاسمی قاسموند    
به شماره  ریال وجه چک  میلیون  پنج  و  مبلغ سی  بخواسته مطالبه 
ی 23411733997 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی با توجه به بقای اصول مستندات در خواهان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه 
خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی  رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه 
نسبت  اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  دفاعیات مستند  و  الیحه 
خواهان  دعوی  لذا  ننموده  ارایه  و  ابراز  خود  از  خواهان  دعوی  به 
قانون  198و515و519و522  استناد  به  لذا  است  ثابت  شورا  بر 
امور مدنی  حکم بر  انقالب در  آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ سی و پنج   میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی  

حق قانونی وهمچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ  سر رسید92/2/9 
تا تاریخ وصول که محاسبه آن بر اساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی  عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی  در همین مرجع عهده اجرای احکام می باشد در حق 
 20 ظرف  و  غیابی  ریا صادره  نماید  می  اعالمی  و  خواهان صادر 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و پس از آن به مدت 
بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 
اختالف حل  حقوقی شورای     46 قاضی شعبه   744 الف   میباشدم 

 اصفهان

ابالغ رای 
 : 278تاریخ   : دادنامه  شماره   1751/92  : پرونده  کالسه   2356
92/12/22  مرجع رسیدگی : شعبه ششم شورای حل اختالف اصفهان 
خواهان : مجتبی فروغی ابری فرزند علی نشانی : اصفهان خ جی ابر 
کوچه شهید ابراهیمی کوچه بهار 2 پ21  خوانده : منوچهر زند محب  
 : : مطالبه وجه طبق رسید عادی گردشکار  المکان خواسته  مجهول 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم 
شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح 
آتی مبادرت بصدور رای می نماید. رای قاضی شورا : در خصوص 
دعوای مجتبی فروغی ابری فرزند علی  به طرفیت منوچهر زند محب 
مورخه  عادی  رسید  طبق  ریال    6/000/000 مبلغ  مطالبه  بخواسته 
92/10/24 به انضمام خسارات قانونی با عنایت به محتویات پرونده 
اظهارات خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسیدگی و مصون 
دعوای مطروحه  تکذیب شورا  و  تعرض  از هرگونه  ماندن خواسته 
را وارد و ثابت تشخیص داده به استناد مواد 198و519و522 و515 
قانون آئین دادرسی  دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی  حکم 
بابت اصل  پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال  به  بر محکومیت خوانده 
خواسته و پرداخت/30/200 ریال  هزینه دادرسی و نشر آگهی در 
ظرف  و  غیابی  رای صادره  گردد  می  اعالم  و  خواهان صادر  حق 
20 روز پس از ابالغ به خوانده قابل واخواهی در این شورا و طرف 
بیست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجدید نظر خواهی 
در دادگاههای عمومی حقوقی اصفهان می باشد  . م الف 803قاضی 

شعبه ششم شورای حل اختالف  

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970352800080 دادنامه  شماره   2355
9109980362601484 شماره بایگانی : 921365 متهم : آقای سیامک 
المکان اتهام عدم اجرای حکم گردشکار :  جابری به نشانی مجهول 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم وبشرح زیر مبادرت به صدور رای می 
نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سیامک جابری ) متواری( 
اختالف  حل  ی  از شورا  حکم صادره  اجرای  از  خودداری  بر  دائر 
عمومی  دادگاه  نهم  شعبه  گزارش  به  عنایت  با  فرما  کار  و  کارگر 
حقوقی اصفهان ، محتویات پرونده و اینکه متهم علیرغم ابالغ در هیچ 
یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده است 
و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز است و دادگاه مستندا به ماده 
180 قانون کارو با رعایت ماده 38 قانون مجازات اسالمی مصوب 
1392 به لحاظ ناچیز بودن اثر جرم وی را به پرداخت یک میلیون 
ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید این رای 
غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست 

روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان است .   م 
الف 1868دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ رای 
 : پرونده  شماره   9309970352800044 شماره   2354
921356 شاکی شهرداری   : بایگانی  9109980362001632 شماره 
اصفهان ) طرح ساماندهی ناژوان ( به نشانی اصفهان خ باغ دریاچه 
مجهول  نشانی  به  تقصیر  بی  اله  سیف  آقای  متهم   342 ساختمان 
المکان  گردشکار : دادگاه ختم رسیدگی را اعالم وبشرح زیر مبادرت 
به صدور رای می نماید رای دادگاه در خصوص اتهام آقای سیف 

اله بی تقصیر  دائر بر عدم رعایت قانون مدیریت پسماند با توجه به 
گزارش شهرداری اصفهان عکسهای تهیه شده از محل و اینکه متهم 
علیرغم ابالغ در هیچ یک از محل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی 
و  است  محرز  مجرمیتش  است  نکرده  دفاعی  و  است  نشده  حاضر 
دادگاه مستندا به ماده 16 قانون مدیریت پسماند وی را به  پرداخت 
پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید 
این رای غیابی و ظرف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 
و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان 
است .   م الف 1869دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ رای 
 : 1952تاریخ   : دادنامه  شماره   1238/92  : پرونده  کالسه   2357
92/12/27  مرجع رسیدگی :  92/12/12شعبه نهم شورای حل اختالف 
اصفهان خواهان : سید قاسم فیاض  بنشانی اصفهان قائمیه روبه روی 
یگان ویژه کوی بوستان انتهای آخر پالک 112   خواندگان 1- محمد 
رسول کمالی دولت آبادی 2- زهرا شهبازی دستجرده  هر دو  بنشانی 
مجهول المکان خواسته : الزام به انتقال سند رسمی  گردشکار : پس 
از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن بکالسه فوق و طی تشریفات 

قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء  قاضی شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید . رای قاضی 
شورا : در خصوص دعوای آقای سید قاسم فیاض   به طرفیت آقای 
دستجرده  شهبازی  زهرا  خانم  و  آبادی  دولت  کمالی  رسول  محمد 
بخواسته الزام به انتقال سند رسمی یک دستگاه پژو 206 به شماره 
انتظامی 639و69 ایران 13 به انضمام مطلق خسارات قانونی  مقوم 
به 50000000 ریال به شرح متن دادخواست با بررسی اوراق پرونده 
تقدیمی و صورتجلسات  دادخواست   به شرح  اظهارات خواهان  و 

مورخ 92/12/11و جوا بیه استعالم از اداره راهنمای و رانندگی که 
خوانده ردیف دوم  را مالک خودرو دانسته و اینکه خواندگان  علی 
رغم ابالغ قانونی در جلسه مذکور حضور نیافته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مستندی ارائه ننموده اند شورای دعوی خواهان را محمول 
بر صحت دانسته به استناد مواد 10و219و220 قانون آئین دادرسی 
مدنی و ماده 198 قانو آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در دفتر خانه اسناد رسیم و انتقال سند رسمی 
نام  به   13 639و69ایران  انتظامی  شماره  به   206 پژو  دستگاه  یک 
درحق  دادرسی  هزینه  بابت  212000ریال  مبلغ  پرداخت  و  خواهان 

خواهان صادر و اعالمی می نماید و در خصوص خوانده ردیف اول 
نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد به استناد بند 4 
آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی اعالم می گردد  قانون  ماده 84 
از ابالغ قابل واخواهی  رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
شورای  نهم  شعبه  341قاضی  الف  م   . باشد   می  شعبه  این   در 

حل اختالف  

ابالغ
2342 شماره پرونده: 214/93ش3 نام و نام خانوادگی آقای محمد 
احمدی فرزند حسن مجهول المکان  وقت حضور: 1393/6/5 ساعت 
ارباب  اول  اختالف سجاد  8:00 محل حضور: شعبه 3 شورای حل 
حاج رحیم ارباب  در وقت فوق جهت رسیدگی نفقه در شورا حاضر 
شوید. م الف 1845 معتمدی – شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان

احضار 
امیر حسین  علیه  یاسر شیروانی  شکایتی  آقای  باینکه  نظر    2350
از سند مجعول  ابو ترابی فرزند مرتضی  مبنی بر جعل و استفاده 
 2 به کالسه 921748ب  آن  پرونده  که  نموده  فقره چک  مطرح  یک 
ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می 
باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر 
االنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. م الف 
انقالب  و  عمومی  دادسرای  پرسی  باز  دوم  دفتر شعبه  مدیر   1862

ناحیه 4 اصفهان 

ابالغ وقت تحقیقاتی
2352 بدینوسیله اعالم می گردد دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر کرد  
شکایتی علیه آقای حمزه پایداری  مجهول المکان دایر بر جعل مدارک 
تحصیلی  به این دادیاری  تسلیم بکالسه 912243 ثبت گردیده است 
که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار 
دادیاری   این  برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور  محلی 
اتخاذ تصمیم خواهد نمود .  م الف 1871 مدیر دفتر شعبه 6 دادیاری  

اصفهان ) مجتمع بهارستان ( 

احضار 
2351 چون خانم فخری خزائی کوپائی  فرزند علی محمد شکایتی علیه 
آقای مجید بیات  مبنی بر عدم رعایت نظامات منتهی به ایراد صدمه 
غیر عمدی  مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 930077ک102 این 
دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روزسه شنبه مورخ 93/3/13 ساعت 
11:00 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، 
لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از 
مقرر  وقت  در  رسیدگی  جهت  آید  می  عمل  به  دعوت  مذکور  متهم 
تلقی  شده  ابالغ  احضاریه  عدم حضور  در صورت  و  شود  حاضر 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1865مدیر دفتر 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزائی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
جاللی  رضا  خواهان   1796-92 کالسه  پرونده  در خصوص   2343
و  چک  فقره   2 وجه  ریال   50000000 مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
مطلق خسارات دادرسی به طرفیت غالمرضا فارس تقدیم نموده است 
وقت رسیدگی برای مورخ 93/3/17 ساعت 8/30 تعیین گردیده است 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 1847 مدیر 

دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

 2344 در خصوص پرونده کالسه 92-1795 خواهان رضا جاللی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه 50000000 ریال وجه 3 فقره چک و 
مطلق خسارات دادرسی به طرفیت غالمرضا فارس تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای روز  مورخ 93/3/17 ساعت 9 صبح  

تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 

اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 
شود  م الف 1846 مدیر دفتر شعبه 5 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
داوری  علی  خواهان   1869-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2345
نموده  تقدیم  دادخواه  ایمان  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی 
است وقت رسیدگی برای روز  مورخ 93/3/20 ساعت 10/30 صبح  
المکان بودن خوانده حسب  با توجه به مجهول  تعیین گردیده است 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم 
اتخاذ می  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  حضور وقت رسیدگی 
شود  م الف 1849 مدیر دفتر شعبه 7 مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
چین  مهدی  خواهان   1715-92 کالسه  پرونده  خصوص  در   2346
و  ابراهیمی  سعیده  طرفیت  به  مطالبه  بر  مبنی  دادخواستی  سری 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز چهار شنبه   باقری  علی 

به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  ظهر    12 ساعت   93/2/31 مورخ 
ماده  برابر  خواهان  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان  مجهول 
خوانده  تا  منتشر  جراید  در  مراتب  مدنی  دادرسی  آئین  قانون   73
ابتدای خیابان  این شعبه واقع در اصفهان  به  از وقت رسیدگی  قبل 
نسخه  و  مراجعه  اختالف  حل  شورای   2 شماره  مجتمع  آتشگاه 
وقت  حضور  عدم  صورت  در  اخذ  را  ضمائم  و  دادخواست  ثانی 
الف  اتخاذ می شود  م  تلقی و تصمیم مقتضی  ابالغ شده  رسیدگی 
اختالف نهم  مجتمع شماره 2 شورای حل  دفتر شعبه  مدیر   1851 

 اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
 2347 در خصوص پرونده کالسه 92-1871 خواهان حسین چاوشی 
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به تخیله و تحویل ملک به طرفیت 
جمشید محسن مهدی همگی رستمی و سیمین باقری  تقدیم نموده 
است وقت رسیدگی برای مورخ 93/3/20 ساعت 9/30  صبح تعیین 
گردیده است با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید  قانون  برابر ماده 73  خواهان 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م 
الف 1850 مدیر دفتر شعبه 7  مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 

اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 

فوالدی  مهناز  خواهان   51-93 کالسه  پرونده  در خصوص   2348  
عسگرزاده  دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 50000000 ریال بابت 
یک فقره چک به شماره 465206 بتاریخ 92/11/6 به انضمام مطلق 
مردی   شیر  رضا  محمد  طرفیت  به  تادیه  تاخیر  و  قانونی  خسارات 
تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای روز دو شنبه مورخ 93/4/2 
ساعت 16/30  عصر تعیین گردیده است با توجه به مجهول المکان 
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  خواهان   تقاضای  حسب  خوانده  بودن 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ سجاد 
اول ارباب روبروی نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 
8165756441 شورای  حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 1852 مدیر 

دفتر شعبه 26   شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
دهقان   علیرضا  خواهان   35-93 کالسه  پرونده  در خصوص   2349
آقائی 2- شرکت  به طرفیت سید رضا  بر مطالبه  دادخواستی مبنی 
ستاره باران چهلستون   تقدیم نموده است وقت رسیدگی برای مورخ 
مجهول  به  توجه  با  است  گردیده  تعیین  عصر   4 ساعت   93/3/11
تا  منتشر  جراید  در  مراتب  تقاضای  حسب  خوانده  بودن  المکان 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان خ سجاد 
اول ارباب روبروی نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 
8165756441 شورای  حل اختالف اصفهان  مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود  م الف 1856 مدیر 

دفتر شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ 

2353 در پرونده کالسه 890526 آقا ی اصغر حسینی متهم است به 
قتل عمدی مرحوم میثم جوکار که حسب محتویات پرونده مجهول 
المکان می باشد لذا باستناد به ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری 
به وی اخطار می شود جهت رسیدگی به اتهامش در تاریخ 93/6/30 
ساعت 9 صبح در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر کیفری استان اصفهان 
واقع در چهارراه نظر مجتمع دادگاههای تجدید نظر حاضر شود در 
غیر اینصورت تصمیم قانوین اتخاذ خواهد شد .  م الف 1870مدیر 

دفتر شعبه 17 تجدید نظر کیفری استان اصفهان 

تحدید حدود اختصاصی
2216 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب گاو داری و زمین مزروعی 
نسران  در  واقع  اصلی   277 از  فرعی   524 پالک  بشماره  آن   جنب 
جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز بنام آقای علیرضا نظرپور طامه در 
جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی 
تجدید گردد اینک به موجب دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز89/10/7 در 
محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین 
و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر 
در این آگهی در محل حضور  بهم رسانند ضمنا اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف 5 مجتبی شادمان – رئیس 

ثبت اسناد و امالک نطنز 

فقدان سند مالكیت

برگ  دو  باارائه  فرزندعبدالکریم  مرآتي  اسماعیل  آقاي  اینکه  به  نظر 
مفقود  مدعي  وامضاءشهود رسمًاگواهي شده  که هویت  استشهادمحلي 
شدن سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین شماره 2662 / 2 واقع درفضل 
آباد دواصلي بخش یک ثبتي شهرضاشده که سندمذکورذیل ثبت 51443 
– 28 / 4 / 88  درصفحه 526 دفتر 325 بنام نامبرده صادرگردیده اینک 

دراجراي  که  است  نموده  المثني  صدورسندمالکیت  درخواست  نامبرده 
ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي 
نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت 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 مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف 
مالکیت  اصل سند  اعتراض  در صورت  نرسدویا  اعتراضي  مقرر  مهلت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه  اداره ثبت سند مالکیت  ارائه نشود 
سند  یا  مالکیت  سند  ارائه  صورت  .در  کرد  خواهد  تسلیم  متقاضي 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده 

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



حضرت علی )ع( : 
مشورت عین هدایت است و کسی که تنها به فکر خود اکتفا 

کند خویشتن را به خطر انداخته است .

دستیار تخصصی طب س��نتی ایران گفت: زرده تخم 
مرغ عسلی،گوش��ت گوسفند بره یک س��اله، انجیر و 

انگور در رویش مو و حفظ سالمت مو، موثر است.
لیال ش��یزبیگی درباره این س��وال که آیا اس��ترس و 
ش��وینده ها می تواند در ریزش مو تاثیر داشته باشد، 
اظهار داش��ت: ب��ا توجه به اص��ول 6 گانه س��المتی 
ش��امل آب و هوا، خوردنی ها و آش��امیدنی ها، خواب 
و بی��داری، حرکت و س��کون، احتباس و اس��تفراغ، 
اعراض نفسانی است که اس��ترس در آن دسته است، 
در طب س��نتی کام��ال اختصاصی اس��ت و برای یک 
بیماری خاص ممکن است پزشک درمان و داروهای 
 کامال متف��اوت به 2 نفر با یک بیماری مش��ابه تجویز

 کند.
 بر این اس��اس رعایت اصل 6 گانه در حفظ س��المت 

بسیار موثر است.
دس��تیار تخصص��ی ط��ب س��نتی ای��ران اضاف��ه 
کرد: آب و ه��وا در روی��ش و ریزش مو بس��یار موثر 
اس��ت. خیلی از افراد به مس��افرت می روند و معتقد 
هستند که موهایشان بهتر ش��ده است و سفر کردن 
به برخ��ی مناطق  موجب کاهش ش��وره س��ر برخی 
 افراد می ش��ود و این تاثیری اس��ت که هوا بر محیط 

می گذارد.
شیر بیگی عنوان کرد: غذا در رش��د و کاهش ریزش 
م��و بس��یار تاثی��ر دارد و غذاهایی که خ��ون صالح و 
خوب در ب��دن تولید می کنن��د، خود عام��ل بهبود 
 ریزش مو می ش��ود. غذایی ک��ه خون خ��وب تولید

 می کند، باعث می شود این خون خوب داخل عروق 
 و زیر ناحیه پوست را تحریک کند و موجب رویش مو 

شود.
وی خاطرنش��ان کرد: زرده تخم مرغ عسلی هضمش 
بس��یار راحت اس��ت و این غذایی اس��ت که خون را 

خوشرنگ و صالح می کند. 
همچنین، ن��ان گندم خوب پخته ش��ده غذای صالح 
الکیموس است؛ یعنی غذایی که کامال به بدن جذب 

می شود.
 همچنین، گوشت گوسفند بره یک ساله, انجیر و انگور 

نیز در رویش مو و حفظ سالمتی مو موثر است.

معجون بقای مو
 را بشناسید!

زرده تخم مرغ عسلی، انجیر و انگور 
1126
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صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
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پرواز شاهین 
 پادشاهي دو ش��اهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به 
مربي پرندگان دربار سپرد تا براي اس��تفاده در مراسم شکار تربیت 
کند. یک ماه بعد، مربي نزد پادشاه آمد و گفت که یکي از شاهین ها 
تربیت ش��ده و آماده ش��کار اس��ت، اما نمي داند چه اتفاقي براي آن 
یکي افتاده و از همان روز اول که آن را روي شاخه اي قرار داده تکان 
نخورده است.این موضوع کنجکاوي پادشاه را برانگیخت و دستور داد 
تا پزشکان و مشاوران دربار، کاري کنند که شاهین پرواز کند، اما هیچ 
کدام نتوانستند. روز بعد پادشاه دستور داد تا به همه مردم اعالم کنند 
که هر کس بتواند شاهین را به پرواز درآورد، پاداش خوبي از پادشاه 
دریافت می کند. صبح روز بعد پادش��اه دید که ش��اهین دوم نیز با 
چاالکي تمام در باغ در حال پرواز است. پادشاه دستور داد تا معجزه گر 
شاهین را نزد او بیاورند. درباریان کشاورزي متواضع را نزد شاه آوردند 
و گفتند اوس��ت که ش��اهین را به پرواز درآورد. پادش��اه پرسید: تو 
شاهین را به پرواز درآوردي؟ چگونه این کار را کردي؟ شاید جادوگر 
هستي؟کشاورز که ترسیده بود گفت: س��رورم!کار ساده اي بود، من 
فقط شاخه اي را که شاهین روي آن نشسته بود بریدم. شاهین فهمید 

که بال دارد و شروع به پرواز کرد.«
شرح حكايت

گاهي الزم است براي باال رفتن، شاخه هاي زیر پایمان را ببریم )البته 
شاخه هاي زیر پاي خودمان، نه زیر پاي دیگران!(

چقدر به ش��اخه هاي زیر پایتان وابس��ته هس��تید؟ آیا توانایي ها و 
استعدادهایتان را مي شناسید؟ آیا ریسک مي کنید؟آیا کارمندان خود 
را مي شناسید؟ آیا تالش مي کنید استعدادهاي آنان شکوفا شود؟ یا به 
خاطر ترس از پریدن و پرواز، آنان را به شاخه هایي از سازمان وابسته 
مي کنید؟ آیا بهتر نیست کارکنانتان توانمند و چاالك باشند در عین 

نقاط قوت و اس��تعدادهاي ح��ال َجلد س��ازمان؟آیا 
مي دانید؟ آیا به اس��تقبال س��ازمان خود را 

تهدیدها مي روید یا همواره 
ب��ه ش��کلي محافظه کاران��ه 
 ب��ه حف��ظ وض��ع موج��ود 

مي اندیشید؟
 در رویارویي با تهدیدها و مش��کالت 
است که سازمان مي تواند استعدادها و 
توانایي هاي خود را بروز و توسعه 

دهد.

شهر حكايت 

Alfieri 2+2 مدل مفهومی
کانسپت )مفهومی( Alfieri 2+2 مازراتی به مناسبت صد سال 
فعالیت پرشکوه کمپانی، طراحی شده و به احتمال زیاد به همین 

صورت یا با اندکی تغییر تولید خواهد شد.
مازراتی صدمین سالگرد فعالیت خود را با رونمایی از کانسپت 
Alfieri 2+2 در نمایش��گاه ژنو2014 جش��ن گرفت. نام این 

کانس��پت از برجسته ترین 
عض��و خان��واده مازرات��ی 
گرفت��ه ش��ده ک��ه ی��ک 
 Officine ق��رن پی��ش
Alfieri Maserati را 
در بولونیای ایتالیا تاسیس 
ک��رد. خوش��بختانه ای��ن 
م��دل خیره کنن��ده کامال 
واقع گرایانه س��اخته شده 
و ی��ک نمونه کارب��ردی به 

حساب می آید.
این مدل توس��ط گروهی از 
طراح��ان جوان و مس��تعد 
مازرات��ی زی��ر نظ��ر مارکو 
تنک��ون و تح��ت نظ��ارت 
لورن��زو راماچوتی در تورین 

طراحی ش��ده و از س��اختار و خصوصیات مدل های آینده این 
برند خبر می دهد.

اگر مدل های کواتروپورته جدید و گیبلی، کمپانی را به س��مت 
ساخت سدان های 4 درب لوکس و اسپرت سوق داد، آلفی یری 
ذاتا به وجود آمده تا به همگان یادآور ش��ود مازراتی که دارای 
پیشینه ای قوی در زمینه مسابقات و خلق جی.تی های عجیب 

و غریب دارد. 
شکی نیست که کانسپت آلفی یری نماینده حقیقی نام مازراتی 
است. آلفی یری با طراحی صیقلی و ایتالیایی 2 +2 مانند 1957 
GT 5000 1959 ،GT 3500 و Indy 1969 قبل از آن است 

و به وضوح بر DNA مسابقه ای مازراتی تأکید دارد. 
آلفی یری که از شخصیتی اسپرت تر از گرندتوریسمو برخوردار 

اس��ت، ابعادی را ارایه می کند که برای گرنداسپرت های آینده 
بسیار مناس��ب به نظر می رس��د. مانند هر کانس��پت دیگری 
تمایل فراوانی برای به تولید رسیدن این مدل وجود دارد. این 
مدل از آغاز با چنین هدفی طراحی شده است. به گفته لورنزو 
راماچوتی، این مدل ممکن اس��ت به همین صورت یا با اندکی 
تغییر تولید شود. یکی از جذاب ترین خودروهای همه زمان ها 
یعنی مازرات��ی GCS A6-53 که توس��ط پینی��ن فارینا در 
سال 1954 طراحی شده است، منبع ارزش��مند و الهام بخش 
طراحان آلفی ی��ری بوده اس��ت. این مدل به مراتب بیش��تر از 
یک خودروی مس��ابقه ای نادر برای راننده های ش��یک پوش 
 بود و ش��اهکار طراحی صنعت خودروسازی به حساب می آمد. 
همچنی��ن آخرین خودرویی اس��ت که پینی��ن فارینا پیش از 
بازگش��ت در دهه اول قرن 21 با کواتروپورته و گرندتوریسمو 

برای مازراتی طراحی کرده است.

آلفی یری روی شاسی گرندتوریسمو MC Stradale با فاصله 
دو محور کوتاه تر )24 س��انتی متر( قرار گرفته است. طول آن 
4590 میلی متر، فاصله دو محور 2700 میلی متر، عرض 1930 

میلی متر و ارتفاعش 1280 میلی متر است.
 زیر بدن��ه براق این خ��ودرو، موت��ور 4,7 لیتری، 8 س��یلندر و

 V شکل تنفس طبیعی از مارانلو نهفته است که 460 اسب بخار 
قدرت )در دور موت��ور 7000 دور در دقیقه( و 520 نیوتن متر 
گش��تاور)در دور موتور 
4750 دور در دقیق��ه( 
تولی��د می کن��د و یک 
جعبه دنده الکترو فعال 
شش س��رعته MC به 

موتور جفت می شود.
س��اختار ترانس اکسل 
ی��ک  گرندتوریس��مو 
تقس��یم وزن ارتقایافته 
جل��و ب��ه عق��ب ب��ه 
آلفی یری بخشیده است. 
دیسک ترمزهای کربن 
س��رامیکی آلفی ی��ری 
مس��تقیم  ط��ور  ب��ه 
گرندتوریس��مو  از 

 MC Stradale گرفته ش��ده و با کالیپرترمزهای برمبو آبی 
رنگ زیبایی ترکی��ب ش��ده اند و در نهایت ب��ه لطف خروجی 
اگزوز خ��اص آلفی یری ای��ن موت��ور نیرومند چن��ان صدای 
 نفس گیری تولی��د می کند که هرگ��ز از خاطر ش��نونده پاك

 نخواهد شد.

داغ ترين مدل مازراتی 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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ش�ركت ت�وزي�ع ب�رق شه�رس�ت�ان اصفه�ان در نظ�ر دارد  :40تن سيم مس�ي اسقاط خود را از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند.

پيشنهاددهندگان حقوقي وحقيقي می توانند اس�ناد مزايده را از تاريخ 93/02/09 تا تاريخ 93/02/20   از 
طريق مراجعه حضوری به  واحد مناقصات اين شركت يا از طريق سايتهای زير دريافت و حداكثر  تا ساعت 
10 صبح روز يكشنبه مورخ 93/02/21   به آدرس: اصفهان چهارباغ عباسی- خيابان عباس آباد - ساختمان 
شماره 3 توزيع برق شهرس�تان اصفهان طبقه اول - امور تداركات تحويل يا ارس�ال نمايند. پيشنهادات 

رسيده رأس ساعت  11 صبح همان روز با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهدشد .     
 جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 2216102-0311 واحد مناقصات تماس حاصل فرمائيد.

  http://tender.tavanir.org.ir        1-سايت  اينترنتي معامالت توانير به آدرس
http://iets.mporg.ir       2-سايت  اينترنتي پايگاه ملي مناقصات ايران به آدرس

 http://eepdc.ir 3-سايت  اينترنتي شركت توزيع برق شهرستان اصفهان به آدرس
پيشنهاد دهنده بايد مبلغ 200/000  ريال به شماره حساب  س�پهر 0101853651005 بانك صادرات به نام 

شركت توزيع برق شهرستان اصفهان واريز و فيش مربوطه را داخل پاكت الف قرار دهد.
پيشنهادهنده بايد توليد كننده سيم و كابل يا نماينده توليدكننده باشد.

*به پيشنهادهاي فاقد امضاء،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مهلت مقرر در تاريخ فوق 
واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

*كليه هزينه های حمل وبارگيري،ماليات, عوارض , نشر آگهی , و ماليات بر ارزش افزوده و  غيره به عهده 
برندگان مزايده خواهد بود .

*پيشنهادات رسيده با حضور اعضاء كميسيون معامالت باز و قرائت خواهد شد.         
  *حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه مزايده آزاد ميباشد. 

*شركت توزيع برق شهرستان اصفهان در رد يا قبول كليه پيشنهادات مختار ميباشد.
   *ساير اطالعات وجزئيات مربوط در اسناد مزايده مندرج مي باشد.

شرکت توزیع برق شهرستان  آگهی مزایده عمومی شماره 93/201

روابط عمومی  شرکت توزیع برق شهرستان  اصفهان 
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