
مباحثات شکست خورد 
یا راهبرد غرب؟

 تهران 1500 
 یا ایران ! 

روزهای سخت سپاهان

تحلیلی بر مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی

دیدار کاندیداهای
چهارمین نمایشگاه یار مهربان  2 ریاست جمهوری وضرغامی

در اصفهان گشایش یافت 46
گوِش شکسته ای که قاتل 

5جان شد

 در انتخابات تنها روی 
مسائل سیاسی متمرکز نشوید

 زاینده رود از کما در می آید

جانی دوباره برای درمانی موقتی 

 در انتخابات تنها روی مس��ائل سیاس��ی متمرکز نش��وید. در 
حال حاضر مشکالت فرهنگی بسیاری در کشور وجود دارد و 
همه می دانند که دولت حساسیت چندانی به مسائل فرهنگی 
ندارد و تساهل و تسامح را در مسائل مذهبی و فرهنگی شاهد 

هستیم ...

زاینده رود  سه ماه و نیم 
میزبان آب است

»بازگشایی آب برای کشت بهاره، برای مدت سه ماه و نیم 
است.« این گفتگویی است که محمد مهدی اسماعیلی، 
معاون سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان در مورد وضعیت 
تأمین آب شرب مردم اصفهان اظهار کرده است. پس از باز 
شدن آب زاینده رود بعد از گذشت 10 ماه و شادی مردم، 
این مقام امنیتی درباره مدت زمان جاری ماندن آب در این 
رودخانه اظهار نظر کرده است. آب پشت سد برای مصرف 
آب شرب، صنعت و کشاورزی است که طی دو سال اخیر 

مصرف بخش صنعت را به مقدار زیاد کاهش داده ایم.
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دولت باید زمینه مشارکت حداکثری 
7

را برای انتخابات فراهم کند

تکرارتجربهها 5

با توجه به اظهارات س��عید جلیلی ب��رای برنامه های ایران در 
آلمات��ی و همچنین اظه��ارات کاترین اش��تون درمورد ورود 
به جزئیات و نیاز به مش��ورت، به نظر می رس��د ایران آمادگی 
کاملی برای پیش��برد منطقی گفتگوه��ا دارد، هرچند 1+5 با 
اختیارات و آمادگ��ی کامل در مذاکرات ش��رکت نکرده بود و 
برای این منظور نیاز به مشورت با پایتخت های خود داشتند. 
بنابراین در شرایط کنونی به اصطالح توپ در زمین گروه 5+1 

و کشورهایشان است.
 به نقل از سرویس دیپلماسی »فردا« پس از برگزاری مذاکرات 
اخیر ایران و 1+5 در آلماتی قزاقستان، به نظر می رسد فضای 

حاکم بر این موضوع وارد روند تازه و جزئی تری ش��ده اس��ت؛ 
 یعنی پس از چندین س��ال، فضای منطقی ت��ری بر مذاکرات 
فی مابین ایران و 1+5 سایه افکنده و شرایط این گونه ایجاب 
می کند که غرب در برابر پیشنهادهای ایران به منطق بیشتری 
روی آورد؛ منطقی که ش��اید در س��ال های پیش کمتر آن را 
احساس می کردیم و با مواضع امروز و روز پیش طرف های غربی 
که در رسانه ها منتشر شده است، چارچوب های اساسی بحث را 

متعادل تر مشاهده می کنیم. 

چند نماینده به دیدار 
رییس جمهور نرفتند؟

 ائتالف سه گانه
 رأسی ندارد

اعدام بازماندگان پرونده 
باغ وحشت خمینی شهر

در حد 15  میلیون بیکار 
داریم 

 کشف و امحای 15 هزار تن 
مواد غذایی غیربهداشتی
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17/000/000332/907/394جاریاصالح شبکه فاضالب منطقه یک92-1-18

16/000/000303/678/272جاریاصالح و توسعه شبکه فاضالب منطقه دو92-1-19

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1392/1/31
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www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان اصفهان در نظر دارد پروژه ه��ای ذیل را از طریق مناقصه 
عمومی با فهرست بهای سال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

به یک کارمند خانم جهت امور اداری- فروش در یک 
شرکت معتبر نیازمندیم.

تلفن تماس: 6204565-6 

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟
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ضمنا لیست استعالمهای مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت 
به آدرس ذیل درج میگردد.

سایر موارد:
زمان دریافت اس��ناد از تاریخ نش��ر آگهی نوبت اول تا پایان س��اعت اداری مهلت دریافت اسناد 

)مندرج در جدول(
www.esfahansteel. جهت اطالع از محل دریافت اس��ناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس 

com  مراجعه فرمایید.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان در نظر دارد تامین خود رو سواری جهت سرویس 
ایاب و ذهاب اداری در سطح استان )شهری و برون شهری ( را از طریق مناقصه عمومی و به مدت 
یک سال واگذار نماید لذا شرکت های دارای س��ابقه در انجام خدمات مزبور و دارای گواهی تایید 
صالحیت از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورت تمایل می توانند در ساعات اداری 
ظرف مدت 10 روز از تاریخ نش��ر آگهی )1392/1/17( جهت دریافت اس��ناد مناقصه به نش��انی 
اصفهان- خیابان کارگر- دفتر حقوقی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان مراجعه و 
پیشنهادهای خود را تا پایان وقت اداری روز پنج ش��نبه مورخ 1392/1/29 به دبیرخانه اداره کل 

تحویل و رسید اخذ نمایند. اداره کل در رد یا قبول یک یا تمام پیشنهادات مختار است.
ضمنا شماره تلفن 6693156 آماده پاسخگویی به هر گونه سواالت احتمالی می باشد.

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان

م الف / 19962

م الف/19965

مهلت ارائه پیشنهاد مهلت دریافت اسناد موضوع شماره نوع فراخوان ردیف
31/01/92 - شناسایی تامین کنندگان حدود 10 هزار تن 

ماسه کوارتزیت 3-0 میلیمتر
8715-90 شناسایی پیمانکار 1

11/02/92 28/01/92 خرید 18 هزار تن فلورین 60-10 میلیمتر 8712-90 مناقصه 2

21/2/92 28/1/92 خرید چهار عدد چرخ کاری مربوط به توربو 
اکسپاندر

1603-91 مناقصه بین المللی 3

آگهی فراخوان

مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

نوبت دومنوبت اول

نوبت دوم

6 تعطیالت دو هفته ای نوروز 92 روزه��ای متفاوتی را برای 
سپاهان رقم زد و هر چقدر که زردها در بازی نیمه نهایی جام حذفی 
در مقابل اس��تقالل موفق عمل کردند، بازی دوئل گونه ش��اگردان 

کرانچار در مقابل االهلی نتیجه ای عجیب و غریب را در ورزشگاه ...

نگاهی به مجموعه های نوروز ۹۲  



چهره روزیادداشت

 روحانی پنج شنبه 
اعالم کاندیداتوری می کند

حس��ن روحانی روز پن��ج ش��نبه در قالب ی��ک همایش، رس��ما اعالم 
کاندیدات��وری می کند. حجت االس��الم حس��ن روحان��ی رییس مرکز 
تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام روز پنج شنبه اعالم 
کاندیداتوری می کند. وی روز پنج ش��نبه22 فروردین ماه در همایشی 
از س��اعت9 تا11در تاالر آدینه کاندیداتوری خود را در یازدهمین دوره 
انتخابات ریاس��ت جمهوری رس��ما اعالم خواهد کرد.  بعد از اتمام این 
همایش، نشست خبری حس��ن روحانی با رس��انه های مختلف برگزار 

می شود. 

 واکنش ایران به بحران
 در شبه جزیره کره

سخنگوی وزارت خارجه در خصوص بحران در شبه جزیره کره گفت: ایران 
همواره خواستار برقراری حفظ صلح و ثبات در تمامی نقاط جهان از جمله 
شبه جزیره کره و منطقه است و با هرگونه اقدامات تشدید کننده بحران از 

سوی تمامی طرف ها مخالف است.
 رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اظهار داشت: 
جمهوری اسالمی ایران همواره خواستار برقراری حفظ صلح و ثبات در 
تمامی نقاط جهان از جمله ش��به جزیره کره و منطقه است و با هرگونه 
اقدامات تش��دید کننده بحران از س��وی تمامی طرف ها مخالف است و 
بر خویشتنداری و حل مس��المت آمیز اختالفات از طریق گفتگو میان 

طرفین تأکید دارد.

 اقدام عجيب 
درباره بودجه برخي دستگاه ها

 در حالي ک��ه ب��ر اس��اس م��اده224 قان��ون برنام��ه پنجم توس��عه، 
 موافقتنام��ه ه��اي بودج��ه دس��تگاه ه��اي مختل��ف باید ب��ا معاونت 
برنامه ریزي و نظارت راهبردي رییس جمهور مبادله شود، شنیده شده 
بر اس��اس گزارش یک نهاد نظارتي، یک مس��ئول دولت��ي مجوز تبادل 
موافقتنامه برخي دستگاه هاي اجرایي خاص را با نهاد ریاست جمهوري 
به جاي معاونت برنامه ریزي صادر کرده بود که این موضوع با پیگیري هاي 

متعدد، باالخره پس از یک سال لغو شد.

صفحه احمدی نژاد فيلتر شد
شنیده شده که صفحه ویکی پدیای مقام اول اجرایی کشور در ایران فیلتر 
شد. صفحه محمود احمدي نژاد رییس جمهور در دانشنامه جهاني ویکي 
پدیا فیلتر شده است. محمود احمدي نژاد در ویکي پدیا حاوي اطالعات زیر 
است که از نظر کمیته تعیین مصادیق، حاوي مطالب غیرمجاز بوده و فیلتر 
شده اس��ت. عبدالصمد خرم آبادی دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای 
مجرمانه در گفتگو با فارس گفته اس��ت: تنها مرجع قانونی در کشور که 
درخصوص فیلترینگ تصمیم گیری می کند، کمیت��ه تعیین مصادیق 

محتوای مجرمانه است و غیر از آن نیز مرجعی وجود ندارد.

احمدی نژاد به نمایندگان چه گفت؟
 رییس ق��وه مجریه خاطرنش��ان ک��رد: دولت ت��ا ثانیه آخر ب��ه کار و 
خدمت رس��انی خود ادامه خواهد داد و به فضل الهی یک لحظه هم در 
کار دولت وقفه ای به وجود نخواهد آمد. تا لحظه آخر با همان ش��تاب 
و انگیزه اولیه ب��ه کار خود ادامه خواهد داد و ثانی��ه آخر مثل ثانیه اول 
کارها را جلو خواهد برد. رییس جمهوری در دیدار نوروزی نمایندگان 
 مجلس شورای اسالمی گفت: تعهد مشترک ما خدمت به کشور، حفظ 
ارزش های الهی و حرکت در خط والیت و امامت بوده و این رمز موفقیت، 
ماندگاری و عزت اس��ت. وی در این دیدار با تبریک فرا رسیدن سال نو 
و اظهار امیدواری از این که سال جدید سالی سرشار از عزت، موفقیت، 
سالمتی و پیشرفت برای ملت  ایران و همه ملت ها باشد، اظهار داشت: 
میثاق مشترک ما پافشاری بر توحید، عدالت، پاکی، خدمت، صداقت و 

ارزش هایی است که انقالب اسالمی آنها را به یکباره زنده کرد. 

 تکذیب تشکيل 
ستادهای انتخاباتی خاتمی

یک فعال سیاس��ی اصالح طلب که مطلبی به نقل از وی در ارتباط 
با تشکیل س��تادهای انتخاباتی س��ید محمد خاتمی در سایت های 
خبری منتشر شد، گفت: من اصال چنین مطلبی را در صفحه شخصی 
فیس بوکم ننوشته ام. نعیمه اشراقی با تأکید بر این که مطلبی درباره 
تشکیل ستادهای انتخاباتی و راه اندازی کمپین دعوت از سید محمد 
خاتمی در صفحه ش��خصی اش در ش��بکه های اجتماعی اینترنتی 
نگذاشته است، اظهار داش��ت: صفحه من در این ش��بکه اجتماعی 
موجود است و شما می توانید به آن مراجعه کرده و ببینید که چنین 
مطلبی را بنده نقل کرده ام یا خیر. وی افزود: خبر تشکیل ستادهای 
انتخاباتی آقای خاتمی از س��وی بنده، ابتدا توس��ط یک خبرگزاری 

منتشر شد که باید از این گونه رفتارها ابراز تأسف کرد. 

 اخبارکوتاه

 در انتخابات تنها روی 
مسائل سياسی متمرکز نشوید

آیت اهلل مکارم شیرازی 

 در انتخابات تنها روی مسائل سیاسی متمرکز نشوید. در حال حاضر 
مش��کالت فرهنگی بس��یاری در کش��ور وجود دارد و همه می دانند 
که دولت حساس��یت چندانی به مس��ائل فرهنگی ندارد و تس��اهل و 
تسامح را در مس��ائل مذهبی و فرهنگی شاهد هستیم و متأسفانه بر 
اثر این علت و علل دیگر از جمله گس��ترش رس��انه فاس��د خارجی، 
ش��اهد گسترش مفاس��د اخالقی هس��تیم و وضعیت فرهنگی کشور 
 در ش��أن جمهوری اس��المی 

نیست.
 ماهی��ت اس��المیت نظام در 
حال حاضر با توجه به ش��یوع 
مفاس��د در حال تهدید شدن 
است. افزایش آمارهای طالق، 
آن هم چند ماه بعد از ازدواج، 
پایی��ن آم��دن س��ن اعتیاد و 
بعض��ی از مفاس��د اقتصادی 

هشداری برای همه ماست.
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کاندیداتوری چمران در انتخابات ریاست جمهوری تکذیب شد

روابط عمومی شورای عالی استان ها اعالم کرد: مهندس مهدی چمران رییس این شورا تاکنون 
شخصا برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم اعالم کاندیداتوری نکرده است  

و بدین وسیله تمامی اخبار درج شده مبنی بر اعالم حضور از سوی ایشان تکذیب می گردد.
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چند نماینده به دیدار 
ریيس جمهور نرفتند؟

 مجاب کردن الریجانی
 جهت کاندیداتوری

عضو هیأت رییس��ه فراکس��یون اصولگرایان گفت: دیدار نوروزی نمایندگان 
با رییس جمهور با حض��ور حدود صد نفر از نمایندگان برگزار ش��د که در این 
دیدار، دو طرف آمادگی خود را برای همکاری به منظور تحقق ش��عار س��ال 

جدید اعالم کردند. 
ش��هروز افخمی نماینده مردم ملکان در مجلس با اش��اره به دی��دار نوروزی 
نمایندگان با رییس جمه��ور، گفت: در این دی��دار رییس جمهور نمایندگان 
ضمن تبریک سال جدید به یکدیگر، آمادگی خود را برای همکاری متقابل به 
منظور تحقق شعار سال اعالم کردند. وی افزود: در این جلسه رییس جمهور در 
سخنانی عنوان کرد که در زمان باقی مانده تا پایان کار دولت، قوه مجریه تمام 

توان خود را برای همکاری با مجلس برای تحقق شعار سال به کار می گیرد.

عضو هیأت رییسه فراکسیون رهروان والیت از تالش اعضای این فراکسیون 
برای مجاب ک��ردن رییس مجلس جهت کاندیداتوری در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آینده خبر داد. اسماعیل جلیلی اظهار داشت: در این جلسه آقایان 
الریجانی، باهنر و ابوترابی حضور داشتند. وی گفت: تالش فراکسیون رهروان 
والیت این اس��ت که آقای الریجانی را متقاعد کنند ک��ه در عرصه انتخابات 
ریاست جمهوری حضور یابد و در کنار سایر رقبا به رقابت در این عرصه بپردازد. 
وی گفت: اعضای شورای مرکزی فراکسیون بر این نظر اصرار دارند که حتما 
از فراکسیون گزینه ای برای حضور در انتخابات مطرح شود. وی در خصوص 
این سؤال که نظر الریجانی در باره این پیشنهاد چیست، گفت: آقای الریجانی 

تا کنون مخالفت خود را با نظر اعضای فراکسیون رهروان اعالم نکرده است.

والیتی عضو ائتالف س��ه گانه اصولگرایان در پاسخ به سؤال 
خبرنگاری مبنی بر این که آیا لیدری در این ائتالف سه نفره 
مشخص شده است یا خیر، گفت: ائتالف ما همچون مثلثی 
متساوی االضالع است و به هر طرف که نگاه می کنید زاویه ها 

و اضالع آن با هم برابر است.  
والیتی در پاسخ به سؤالی درباره این که رهبر معظم انقالب 
بر انتخاب اصلح تؤکید دارن��د و مکانیزم  انتخاب کاندیدا در 
ائتالف سه گانه براساس نظرسنجی است و آیا این مسئله با 
بیانات رهبر معظم انقالب در تناقض نیس��ت، اظهار داشت: 
ما تاکنون شرایط انتخاب نهایی را اعالم نکرده ایم و براساس 
توافقی که میان خودمان صورت می گیرد، نفر نهایی را اعالم 
می کنیم و قطعا در انتخاب شخص نهایی دیدگاه های رهبر 
معظم انقالب را مدنظ��ر قرار خواهیم داد. وی در پاس��خ به 
س��ؤالی مبنی بر این که چه میزان تعهد در اعضای ائتالف 
سه گانه برای پایبندی به انتخاب نهایی این ائتالف وجود دارد، 
گفت: از همان ابتدا این سؤال مطرح بود که آیا این سه نفر که 
با هم جمع شده اند تا آخر بر همین پیمان باقی خواهند ماند 
یا خیر؟ ما از همان ابتدا گفتیم که بر پیمان خود باقی خواهیم 
ماند. وی افزود: هر چه زمان گذشته است عملکرد هر کدام از 

آنها نشان داده که به تعهد اولیه پایبند هستند.

عزت اهلل ضرغامی در دیدار با شماری از کاندیداهای احتمالی 
ریاست جمهوری بر بیطرفی کامل رسانه ملی در انتخابات 

یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد . 
 ش��ماری از فعاالن سیاس��ی در عرصه انتخاب��ات و رییس 
سازمان صدا و سیما، در نشستی دو س��اعته درباره کمیت 
و کیفیت تبلیغ��ات و برنامه های انتخاباتی رس��انه ملی به 
مش��ورت و رایزنی پرداختند.  در این نشس��ت که به دعوت 
ضرغامی رییس س��ازمان صدا و س��یما و با حضور14نفر از 
داوطلبان ثب��ت نام انتخاب��ات یازدهم ریاس��ت جمهوری 
برگزار شد، اس��تفاده کامل از ظرفیت تبلیغاتی شبکه های 
متعدد رادیو و تلویزیونی رس��انه ملی، زمینه س��از پرهیز از 
اسراف و هزینه های بیهوده در انتخابات ارزیابی شد.  رییس 
 رسانه ملی در این هم اندیش��ی، رهنمودها و سیاست های

 رهبر معظم انقالب اسالمی از جمله تأکید ایشان بر اخالق 
انتخابات��ی و برنامه محوری را دو راه��کار اصلی برنامه های 
اطالع رس��انی تبیینی و تهییجی صدا و س��یما اعالم کرد.  
 ضرغامی ازدیدگاه ها و پیشنهادهای فعاالن سیاسی در زمینه 
برنامه های انتخاباتی صدا  و سیما استقبال و ابراز امیدواری 
 کرد با همکاری فعاالن سیاسی حقیقی و حقوقی، برنامه های

رسانه ملی در ایجاد نشاط انتخاباتی و زمینه سازی برای خلق 
حماسه ای سیاسی در24خرداد، تأثیرگذار باشد.

بروجردي با اشاره به این که غربي ها همچنین تعطیل شدن 
»فردو« را مي خواهند، خاطرنشان کرد: فردو  براي مصون 
نگهداش��تن تجهیزات هس��ته اي از خطر بمب��اران هوایي 
جنگنده هاي رژیم صهیونیس��تي یا موشک هاي این رژیم 
اس��ت و هیچ عاقلي ثروتش را در معرض هدف دشمن قرار 

نمي دهد.
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
 شورای اس��المی گفت که در صورت پایبند نبودن غربی ها

به موضوعاتی مانند کاهش تسلیحات هسته ای و به رسمیت 
شناختن حق مس��لم هس��ته ای ایران، خروج از ان پی تی، 
از جمله گزینه های م��ورد نظر مجلس اس��ت. عالء الدین 
بروجردی در گفتگو با العالم در باره واکنش ایران به اقدامات 
احتمالي غرب مبني بر تشدید تحریم و احاله مسأله هسته اي 
ایران به شوراي امنیت سازمان ملل متحد، اظهار داشت: همه 

گزینه ها در مجلس شوراي اسالمي ایران روي میز است. 
وي گفت : قابل قبول نیست که ایران به ان پي تي و مقررات 
آژانس احترام بگذارد، ولي آمریکا و غرب ، ان پي  تي از جمله 
ماده 6 ) کاهش تسلیحات هسته اي ( و ماده 4 )حق مسلّم 
هسته اي ایران( آن را نادیده بگیرند،  لذا در این صورت دلیلي 
ندارد که ایران عضو  ان پي تي باشد و مجلس شوراي اسالمي 

مي تواند در این امر بازنگري کند. 

رییس مجلس با بیان این که باید با صنعت مدارا کرد گفت: 
شرایط اقتضا می کند به هر نحوی ش��ده با آمپول تقویتی، 
صنعت را سر پا نگه داریم و مشکالت این بخش را شناسایی کنیم. 
 علی الریجانی رییس مجلس شورای اس��المی در دیدار با 
معاونین پارلمانی وزارتخانه ها و مؤسس��ات دولتی گفت: از 
دستگاه های دولتی می خواهیم که با یک استراتژی روشن 
در تنظیم بودجه92، مجلس را یاری کنند و اگر بین دولت 
 و مجلس توافقاتی صورت بگیرد الیح��ه بودجه را می توان 
سریع تر و متناس��ب با مقتضیات کشور تنظیم کرد. رییس 
مجلس ادامه داد: بودجه باید واقعی باشد و اگر بودجه ای که 
می نویسیم در مقام اجرا40 درصد انحراف باشد فایده ای در 
نگارش بودجه نیست. انحراف بیش از10درصد، بودجه را از 
خاصیت می اندازد و این یک بی انضباطی اس��ت. کل درآمد 
کش��ور110 هزار میلیارد تومان اس��ت و درآمد180 هزار 
میلیارد تومانی واقعی نیست. سهم بخش خصوصی در بودجه 
عمرانی باید افزایش پیدا کند. اگر10ه��زار میلیارد تومان 
بودجه عمرانی داریم باید آن را به بخش خصوصی بدهیم تا با 
حمایت از این بخش پروژه های عمرانی بیشتری را اجرا کنیم 
و از دولت]می خواهم[ که به نیروی انسانی خود اضافه نکند 

مگر در شرایط ضروری.

انتخابات انرژی هسته ایانتخابات مجلس

 ائتالف سه گانه
 رأسی ندارد

دیدار کاندیداهای 
ریاست جمهوری وضرغامی

گزینه خروج از ان پی تی 
روی ميز ایران

دولت نيروی انسانی خود را 
اضافه نکند

با توجه به اظهارات سعید جلیلی برای برنامه های ایران در آلماتی 
و همچنین اظهارات کاترین اشتون درمورد ورود به جزئیات و نیاز 
به مش��ورت، به نظر می رس��د ایران آمادگی کاملی برای پیشبرد 
منطقی گفتگوها دارد، هرچند 1+5 با اختیارات و آمادگی کامل 
در مذاکرات شرکت نکرده بود و برای این منظور نیاز به مشورت با 
پایتخت های خود داشتند. بنابراین در شرایط کنونی به اصطالح 

توپ در زمین گروه 1+5 و کشورهایشان است.
 به نقل از سرویس دیپلماس��ی »فردا« پس از برگزاری مذاکرات 
اخیر ایران و 1+5 در آلماتی قزاقس��تان، به نظر می رس��د فضای 
حاکم بر این موض��وع وارد روند تازه و جزئی تری ش��ده اس��ت؛ 
 یعنی پ��س از چندین س��ال، فض��ای منطقی تری ب��ر مذاکرات 
فی مابین ایران و 1+5 س��ایه افکنده و ش��رایط این گونه ایجاب 
می کند که غرب در برابر پیش��نهادهای ایران به منطق بیشتری 
روی آورد؛ منطقی که شاید در سال های پیش کمتر آن را احساس 
می کردیم و با مواض��ع امروز و روز پیش طرف ه��ای غربی که در 
رسانه ها منتشر شده است، چارچوب های اساسی بحث را متعادل تر 

مشاهده می کنیم. 
پیش��نهاد جدیدی که ایران ارایه کرده پاسخ پیش��نهاد1+5 در 
آلماتی1 نیست، چرا که پاسخ این پیشنهاد در مذاکرات کارشناسی 
داده شده است، بلکه پیشنهادی جامع است که درخواست های 
گروه 1+5 در پیش��نهاد آلماتی را هم مدنظر قرار داده و برای آنها 
مابه ازایی متوازن پیشنهاد کرده است. سعید جلیلی در کنفرانس 

خبری پس از نشست اظهار داشت: »در دو روز گذشته، بحث های 
محتوایی، تفصیلی و مشروح درباره ابعاد برنامه عملیاتی ارایه شده 
ایران صورت گرفت و نمایندگان 6 کش��ور ابهام ها و س��ؤال های 
متعددی درباره برنامه عملیاتی ارایه ش��ده توس��ط ایران مطرح 
کردند که به تفصیل پاسخ داده شد. البته بین نگاه های دو طرف 
فاصله هایی وجود دارد. جمهوری اس��المی ای��ران چنانچه بارها 
 اعالم کرده است با تأکید بر حقوق مشروع ملت ایران از جمله حق 
غنی سازی از گفتگو برای همکاری اس��تقبال می کند. دو محور 
اساسی که در این گفتگوها برای جلب اعتماد ملت ایران بیان شد 
عبارتند از: شناسایی حق غنی سازی و خاتمه دادن به رفتارهایی 
که نش��انه دش��منی با ملت ایران اس��ت. بر مبنای این دو محور 

پیشنهادهایی برای حرکت در مسیر سازنده ارایه کردیم.« 
در مقابل، اعضای گروه1+5 نیز مواضع و اظهارات قابل تأملی در 
این باره بیان داشته اند. اشتون سرپرست هیأت مذاکره کننده 5+1   
اظهار داش��ت: مذاکرات ما درباره طرح اعتمادسازی که اخیرا به 
ایران اعالم کردیم طوالنی و فشرده بود. در این گفتگوها مشخص 
ش��د ایران و1+5 فاصله ماهوی با هم دارند. از این رو قرار است ما 
برای مشورت به پایتخت هایمان برویم و من سپس با آقای جلیلی 
تماس می گیرم. ما برای اولین بار وارد جزئیات شدیم، طوری که 
قبال تا این حد وارد مسائل ریز نش��ده بودیم. در گفتگو سؤاالت و 
ابهامات مطرح شد. برای بار اول بحث های چالشی مطرح شد. ما 

باید برای حصول به راه حل، سخت با هم کار کنیم. 

از سوی دیگر س��رگئی ریابوکف معاون وزیر امور خارجه روسیه 
و رییس هیأت روسی در نشس��ت آلماتی در این باره اظهار داشته 
است: روسیه معتقد است باید حقوق هسته ای ایران از جمله حق 
غنی سازی این کشور مورد پذیرش قرار بگیرد و در مقابل، ایران 
نیز بپذیرد فعالیت های هس��ته ای کش��ورتحت نظارت و کنترل 
کامل آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای باشد. همچنین وزارت 
خارجه روس��یه پس از پایان مذاکرات آلماتی ب��ا صدور بیانیه ای 
اعالم کرد: مذاکرات میان ایران و گروه 1+5 به توافق مش��ترکی 
منجر نشد، اما »یک گام به جلو« محس��وب می شود. مشابه این 

سخنان را رویترز از قول یک 
مقام آمریکایی منتشر کرده 
است. بر اس��اس این گزارش، 
یک مقام عالی رتبه  آمریکایی 
گفته است که مذاکرات اخیر 
1+5 با ایران با شکست روبه رو 
نشد و شش کشور قصد دارند 
به دیپلماس��ی ادامه دهند. او 
همچنین بیان کرده است که 
در گفتگوهای آلماتی برخی 
نشانه های مثبت وجود داشت 
و تبادل نظ��رات ما طبیعی تر  
و آزادانه تر از چی��زی بود که 
در گفتگوه��ای گذش��ته رخ 

داده بود. 
با توج��ه به اظهارات س��عید 
جلیلی برای برنامه های ایران 

در آلمات��ی و همچنین اظهارات کاترین اش��تون درمورد ورود به 
جزئیات و نیاز به مشورت، به نظر می رس��د ایران آمادگی کاملی 
برای پیش��برد منطقی گفتگوها دارد، هرچند 1+5 با اختیارات و 
آمادگی کامل در مذاکرات ش��رکت نکرده بود و برای این منظور 
نیاز به مش��ورت با پایتخت های خود داشتند. بنابراین در شرایط 
کنونی به اصطالح توپ در زمین گروه 1+5 و کشورهایشان است. 
پاسخ آنها به پیشنهادهای روشن و راهگشای ایران می تواند آینده 
این مسیر را روشن نماید. این مطلب، همان نکته ای است که ایران 
روی آن تأکی��د دارد و آن را آزمونی دوباره ب��رای غرب به منظور 
جلب اعتماد ملت ایران می دانند. بنابراین مشخص است که ایران 
با چه راهبردی به مذاکرات گام می نهد؛دوری از سیاست زدگی و 
تأکید بر مبانی حقوقی و فنی. این همان چارچوبی است که غرب 

باید آن را بپذیرد.

تحليلی بر مذاکرات ایران و 1+5 در آلماتی

 تظاهرات مسيحيان مصریمباحثات شکست خورد یا راهبرد غرب؟
 در قاهره

منابع خب��ری از تظاهرات مس��یحیان مص��ری در قاهره و 
درگیری با نیروهای پلیس خبر دادند. ب��ه گزارش العربیه، 
افراد ناشناس در مصر در جریان برگزاری مراسم تشییع جنازه 
مسیحیان مصری کشته شده در درگیری های دو روز گذشته، 
به شرکت کنندگان در این مراسم در منطقه »العباسیه« در 
قاهره حمله کردند. بنا بر این گزارش، صدها نفر از معترضان 
مسیحی در حین برگزاری این مراس��م دست به تظاهرات 
زدند و نیروهای پلیس ب��رای متفرق کردن تظاهرکنندگان 
وارد عمل ش��دند.درگیری های طایفه ای دو روز گذش��ته 
میان مسلمانان و مسیحیان در قاهره چهار کشته و چندین 
زخمی بر جای گذاش��ته بود. ب��ه گزارش ش��بکه العربیه، 
درگیری ها میان نیروهای پلیس و قبطی های)مسیحیان( 
مصری در منطقه العباسیه ادامه دارد. اخیرا نیز هزاران نفر از 
 مخالفان محمد مرس��ی در برخی از مناطق این کشور علیه 

اخوان المسلمین و دولت مرسی تظاهرات کرده بودند.

 دیدار کاترین اشتون
 با محمد مرسی

مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا در قاهره با رییس 
جمهور مصر دیدار و درباره مناسبات دوجانبه با وی رایزنی 
کرد. به گ��زارش الفجر، محمد مرس��ی رییس جمهور مصر 
با کاترین اشتون مس��ئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا 
دیدار کرد. دفتر ریاس��ت جمهوری مصر با صدور بیانیه ای 
اعالم کرد که مرسی در این دیدار بر اهمیت و نقش اتحادیه 
اروپا در حمایت از مصر تأکید کرده و گفته که فضای زیادی 
وجود دارد که طرف اروپایی از طریق آن می تواند روند تحول 

دموکراتیک در مصر را پشتیبانی کند.

چهارمين آزمایش هسته ای 
کره شمالی

وزیر اتحاد دولت کره جنوبی اعالم کرد شواهدی وجود دارد 
که نشان می دهد کره شمالی در حال آماده شدن برای انجام 
چهارمین آزمایش هس��ته ای خود اس��ت. یونهاپ نوشت: 
ریو کیل جائه وزیر اتحاد کره جنوبی، دوش��نبه در دیدار با 
نمایندگان مجلس قانونگذاری این کشور اعالم کرد سئول 
متوجه نشانه هایی شده است که حکایت از آماده شدن کره 

شمالی برای انجام چهارمین آزمایش هسته ای دارند.

اخبار بين الملل

 فضای منطقی تری 
 بر مذاکرات 

فی مابين ایران و 
1+5 سایه افکنده 
و شرایط این گونه 

ایجاب می کند 
که غرب در برابر 

پيشنهادهای ایران 
به منطق بيشتری 

روی آورد



یادداشت

گشتی در اخبار

رونمایی از نسخه جدید سامانه 
خدمات  الکترونیک

گلستان نژاد/ معاون برنامه ریزی، پژوهش 
و فناوری اطالعات شهرداری اصفهان

پس از راه اندازی پرتال ش��هرداری اصفه��ان در بهمن م��اه ۸۸، به مرور 
خدمات مختلفی در این قالب به ش��هروندان ارایه شد. تعداد این خدمات 
در سال ۸۸، چهار مورد بود که تا کنون ۵۰ مورد شده است. این امر نشانگر 
توجه ویژه مدیریت ش��هرداری به تحقق ش��هرداری الکترونیک و ارتباط 
شهروندان با ش��هرداری در راحت ترین ش��یوه و کوتاه ترین زمان است. 

ارائه این خدمات در موضوعات 
مختلف مورد نیاز شهروندان از 
جمله سامانه مناقصه و مزایده، 
پرداخ��ت الکترونیکی عوارض 
خودرو و نوس��ازی، جستجوی 
مصوبات ش��ورای شهر، سامانه 
مش��ورتی ضوابط شهرسازی،  
سامانه مسیریابی اتوبوس واحد 

و... است.
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چهره روز
حال جاده های استان در نوروز ۹۲ خوب نبود!

در پی اعالم رییس سازمان امداد و نجات هالل احمر مبنی بر رکوددار شدن استان اصفهان در کسب 
بیش��ترین حوادث جاده ای در ایام نوروز ۹۲، معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر استان نیز 

این موضوع را تأیید کرد.
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زیر پوست شهر/زاینده رود جاری شد/ مردم به استقبال آب رفتند 
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اعدام بازماندگان پرونده 
باغ وحشت خمینی شهر

با تالش مأموران پلی��س راه آهن اصفهان، قاچاقچی ک��ه از طریق بلعیدن 
اقدام به قاچاق مواد مخدر می کرد، دستگیر و نزدیک به دو کیلو تریاک از 

معده وی کشف شد.
سرهنگ هوش��نگ انصاری، رییس پلیس پیش��گیری فرماندهی انتظامی 
اس��تان اصفهان با اعالم این خبر گفت: در پی اجرای طرح تش��دید مبارزه 
با قاچاقچیان و سوداگران مرگ در ایس��تگاه های راه آهن طی ایام نوروز، 
مأموران پلیس راه آهن اصفهان _ کاشان به یکی از مسافرانی که از جنوب 
کشور عازم تهران بود، مشکوک ش��دند و وی را به قسمت بازرسی برادران 
منتقل کردند. وی تصریح ک��رد: با اعتراف صریح مته��م در این خصوص، 
مقدار یک کیلو و ۸۳۷ گرم مواد مخدر از نوع تریاک از معده این قاچاقچی 

مواد مخدر کشف شد.

حکم اعدام دو نفر از بازماندگان محکومان باغ وحش��ت خمینی ش��هر که در 
دیوان عالی کشور تأیید و به زودی به شعبه صادر کننده رأی ابالغ می گردد.  
حکم اعدام دونفر از متهمان باغ وحش��ت خمینی شهر به نام های »جواد« و 
»روح اهلل«، به اتهام زنای به عنف به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات این 
دیوان نیز با تأیید این حکم، مجازات مرگ این متجاوزان را تأیید کردند. قاضی 
محمدرضا حبیبی، دادستان عمومی و انقالب اصفهان گفت: هنوز رأی تأیید 
شده از دیوان عالی کشور به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 
ابالغ نش��ده، ولی در صورت ابالغ، بدون فوت وقت این حکم اجرا خواهد شد. 
 گفتنی است، پیش از ابالغ این رأی به دادسرای عمومی و انقالب، رأی صادره 
بر اساس تشریفات قضایی به شعبه صادر کننده رأی ارس��ال و پس از آن در 

اختیار اجرای احکام دادسرا قرار خواهد گرفت.

باز شدن زاینده رود یا گرم کردن کوره 
صنایع 

این آب که قرار است برای گرم کردن کوره صنایع 
باز ش��ود، نه به فکر آثاری اس��ت که با باز و بسته 
شدن رودخانه قربانی می ش��وند و نه کشاورزانی 
که همواره با گذش��ت کش��ت پایی��زه ضررهای 

جبران ناپذیری را به چشم دیدند.
بعد از حوادث بی شمار که روزها و ماه های سال 
۹1 را در رابطه با این رودخانه نقل محافل کرد و 
ابعاد سیاس��ی و اجتماعی به خود گرفت، باز هم 
فرستادن آب به یزد و استفاده بیش از حد آن برای 
 صنعت و مس��أله حق آبه، در ص��در اخباری قرار 

می گیرد که از زبان مقامات مسئول و غیر مسئول 
بیان می ش��ود؛ چرا که مصوبه هایی که با نگاهی 
به برنامه ریزی وزارت نی��رو برای اعمال مدیریت 
خشکس��الی و مدیریت آب در اس��تان اصفهان 
با اجرای برنامه ه��ای کوتاه م��دت، میان مدت 
و بلندمدت ب��رای رفع تنگناه��ای موجود، مورد 
بررسی قرار می گیرد هم فقط در حد حرف و نقل 
باقی مانده و شاید به سرنوشت تونلی دچار شود 
که سال هاست از آن سخن گفته می شود و قرار 
است تا س��ال آتی به بهره برداری برسد و مشکل 

این رودخانه را حل کند.
 تونل س��وم کوهرنگ؛ پروژه ای ک��ه در دهه۷۰ 

کلنگ زنی ش��د تا از همان س��ال ه��ا برنامه ای 
بلند مدت را تعریف کند و تاکن��ون همچنان در 
خم کوچه بی آبی زاینده رود مانده اس��ت. بماند 
که پیگی��ری ویژه برای اجرای طرح اس��تحصال 
آب از منابع جوی و یونیزاس��یون ج��و باال، عدم 
 تخصی��ص آب تا تعیی��ن تکلیف نهای��ی حوضه 
 زاین��ده رود، مطالع��ه تغیی��ر روش انتق��ال آب 
حق آبه داران رودخانه زاینده رود با لوله از سوی 
شرکت آب منطقه ای اصفهان، تشکیل کمیته ای 
با عضویت نمایندگان حق آبه داران برای مشارکت 
در اتخ��اذ تصمیمات ای��ن ح��وزه از جمله دیگر 
مصوباتی است که قرار است مشکالت زاینده رود 

را برطرف کند.

دوران س�خت زاین�ده رود ب�ه پایان 
می رسد؟

 در ای��ن میان با ای��ن که با ب��از ش��دن رودخانه 
زاینده رود دوران س��خت دردها برای کشاورزان 
پایان خواهد یافت و این بار جاری شدن آب برای 
کشت بهاره، کشاورزان منطقه را خوشحال کرده 
و خوش��حالی جمعی مردم اصفه��ان را به دنبال 
دارد، اما کارشناسان آشنا با حوزه محیط زیست 
شک دارند که رها سازی آب بدین شکل مشکلی 

را حل کند.
موضوع��ی که خاط��ره دادخواه، عض��و جمعیت 
زنان مبارزه ب��ا آلودگی محیط زیس��ت اصفهان 
آن را واضح تر بیان می کند:»باز و بس��ته کردن 
آب به روی زاینده رود ممکن اس��ت به صدمات 
جب��ران ناپذیری ب��رای اکوسیس��تم رودخانه و 
تاالب گاوخونی منجر ش��ود.« به اعتقاد او و سایر 
کارشناس��ان حوزه محیط زیس��ت برای احیای 
اکوسیس��تم یک رودخانه یا تاالب باید ش��رایط 

ثابتی را برای طبیعت آن به وجود آورد.

بحرانی برای تمام کشور 
به گفته دادخواه، ب��رای نجات زاین��ده رود باید 
مدیریت آب تم��ام جوانب را در نظ��ر بگیرد. در 
همین راستا ابوالفضل قربانی، سخنگوی شورای 
اسالمی ش��هر اصفهان نیز با تأکید بر این که در 
ح��ال حاضر از نماین��دگان اصفه��ان و مدیریت 
شهری در راستای توسعه های صنعتی در سطح 
ش��هر هیچ گونه اظهار  نظری نمی ش��ود، چندی 
پیش گفته بود: »س��اماندهی بحران های آب در 
اصفهان ضروری است و در صورتی که بحران آب 
جدی گرفته نشود، مش��کالتی در سراسر کشور 

ایجاد خواهد شد.« 
براس��اس آمارهای دولتی، بیشترین حجم آب را 
کش��اورزان و پس از آن صنایع و مصارف خانگی 
استفاده می کنند. البته کشاورزان اصفهانی اعتقاد 
دارند که به دلیل زهکش��ی طبیع��ی زمین های 
زراعی در اصفهان، آب های اس��تفاده شده دوباره 
به رودخانه برمی گردد، بنابراین آنها اعتقاد دارند 

که صنایع، بیش��ترین حجم آب زاینده رود را به 
خود اختصاص داده و شاید به همین خاطر است 
که مدیریت آب، مهم ترین کلید نجات اکوسیستم 
زاینده رود اس��ت؛ کلی��د طالیی که در راس��تای 
مدیریت حوزه ه��ای آبخیز بوده و باید از س��وی 

مسئوالن جدی گرفته شود.
ش��اید به همین خاطر اس��ت که به گفته معاون 
 سیاس��ی- امنیتی اس��تانداری اصفه��ان بعد از 
۳۰ سال قرار است پروانه های حق آبه داران صادر 
شده و از طرفی پروژه انتقال آب از بهشت آباد نیز 

ابعاد جدی تری به خود بگیرد. 
این در حالی اس��ت که به گفته موافقان ساخت 
تونل ۵6 کیلومتری بهش��ت آباد، ب��رای جبران 
کاهش سطح آب های زیرزمینی و مورد نیاز شرب 
و صنعت در فالت مرکزی ایران، آب را از مس��یر 

فالت مرکزی به سمت یزد و اصفهان می برد.

برایم جای سؤال است... 
»برایم جای س��ؤال اس��ت؛ آیا نمی ش��د 1۵روز 
زودتر زاینده رود باز می ش��د؟« این پرس��ش در 
حالی مطرح می ش��ود که همه ترجیح می دادند 
خوشحال به قضیه آب نگاه کنند و حتی بعضی ها 
فکر می کردند چون آب به اصفهان آمد، همه چیز 

فراموش می شود. 
پرسش تند و صریح شهردار اصفهان که با افشای 
آمار گردشگران به جهت تأثیر منفی نبود آب بر 
گردشگری اصفهان همراه بود، خیلی ها را به فکر 

فرو برد و خیلی ها را هم به پاسخ کشاند. 
در هر حال حاال که این مطالب خوانده می شود، 
زاینده رود زنده شده اس��ت ولی کسی نمی داند 
تا چه مدت. ای کاش به جای دعواهای رسانه ای 
و درگیری ه��ا، مدیران کالن تر که قرار اس��ت به 
مسائل استان بپردازند، راهی برای برون رفت پیدا 
می کردند تا دوباره شاهد خشکی ها و له له زندن 

پل های تاریخی نباشیم. 
فقط یادمان باشد به حرف های مرتضی سقائیان نژاد: 
» ای کاش 1۵ روز زودت��ر آب زاین��ده رود جاری 
می شد تا سه میلیون مس��افر به همراه دو میلیون 
اصفهانی س��ال جدید را ب��ا فرح افزایی و نش��اط 

بیشتری آغاز می کردند«.  

 زاینده رود از کما در می آید

جانی دوباره برای درمانی موقتی 

 کشف دو کیلو تریاک 
از معده یک قاچاقچی

 نظافت رودخانه زاینده رود 
قبل از جاری شدن آب

 مدیرعام��ل س��ازمان خدم��ات موت��وری ش��هرداری اصفه��ان گفت: 
 6۰ نفر نیرو در طول یک هفته گذش��ته مس��یر رودخان��ه را به منظور 
جاری شدن آب پاکسازی و نظافت کرده اند. به گزارش ایمنا، حمیدرضا 
صبور با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: نظافت زاینده رود در خش��کی 
 و پرآبی ج��زء اولویت ها ب��وده و تعطیلی بردار نیس��ت، لذا ای��ن امر در 
یک هفته گذشته با افزایش نیروهای سازمان به اوج رسید. وی ادامه داد: 
6۰ نیرو در طول یک هفته گذشته مسیر رودخانه را پاکسازی کرده اند، 
این در حالی است که همه در تالش هستند تا چهره شهر در زمان جاری 

شدن آب در رودخانه نازیبا نباشد.

نوش آباد میزبان 140 هزار گردشگر  
مدیر گردش��گری ش��هر نوش آباد گفت:14۰ هزار نفر گردشگر داخلی 
و خارجی در تعطیالت نوروزی امس��ال از مکان های تاریخی این ش��هر 
دیدن کردند. س��ید جعف��ر فاطمی افزود: ش��مار این میزان گردش��گر 
نسبت به آمار تعطیالت نوروزی س��ال گذشته ۷۰ درصد افزایش داشته 
است. وی با اشاره به استقبال گسترده مس��افران و گردشگران نوروزی 
از مجموعه باس��تانی ش��هر زیرزمینی نوش آباد، اظهار داشت:6۰ هزار 
نف��ر از گردش��گران از ورودی ه��ای اول و دوم این اث��ر تاریخی دیدن 
کردن��د. به گفت��ه وی، اجرای ط��رح »میراث ب��ان کوچ��ک« از جمله 
 طرح های فرهنگی در خص��وص معرفی آثار تاریخ��ی و ضرورت حفظ 
میراث فرهنگی بود که توس��ط۳۰ نف��ر از دانش آم��وزان دوره ابتدایی 

انجام شد.

  ساخت دستگاه شبیه  ساز باران 
قابل حمل در اصفهان

محققان دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان موفق به طراحی و 
ساخت دستگاه شبیه  ساز باران قابل حمل در ابعاد کوچک شدند.

عضو هیأت علمی دانشکده کش��اورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به ایرنا 
گفت: این دستگاه به منظور انجام پژوهش درباره تأثیر بارندگی بر روان 
آب و فرسایش خاک در مراتع، جنگل  ها، اراضی کشاورزی و محدوده  های 
شهری و روستایی طراحی شده است. محمدرضا مصدقی افزود: بررسی 
این موارد با روش  های مختلفی صورت می  گیرد که مهم ترین آن، استفاده 
از ابزارهای شبیه  ساز برای ایجاد بارش روی سطح خاک به روش مصنوعی 

و مشابه با شرایط طبیعی است.

 نمایشگاه فشار خون و تغذیه سالم 
در دانشگاه علوم پزشکی

در ط��ول هفته س��المت، نمایش��گاه فش��ار خ��ون و تغذیه س��الم در 
دانش��کده های دانش��گاه علوم پزش��کی برگزاری می ش��ود. بر اساس 
اعالم دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان، این نمایش��گاه در دانشکده های 
بهداشت و تغذیه، پزشکی و داروسازی، مدیریت و توانبخشی، پرستاری 
و دندانپزشکی برگزار می ش��ود. همچنین نیروهای مجرب از دانشکده 
پرستاری برای گرفتن فشار خون، قد و وزن از بازدیدکنندگان در محل 

نمایشگاه حضور دارند.

 200 هزار اصفهانی 
مبتال به فشار خون هستند

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اس��تان اصفهان گفت: به دنبال 
اجرای طرح سه ساله غربالگری فشارخون در بین جمعیت جوان باالی 
۳۰ سال اصفهان، بیش از ۲۰۰ هزار نفر شناسایی شدند. کمال حیدری 
اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح مشخص شد که باالی ۲۸ درصد 

افراد مبتال به فشارخون از بیماری خود اطالعی نداشتند.

»راهکار حل کمبود آب در گرو به کارگیری خرد جمعی در عرصه مدیریت آن است«؛ این سخن وزیر نیرو است، کسی   دریا
که در آخرین روزهای سال 91 با اظهار نظری در رابطه با باز بودن و کشت بهاره کشاورزان تأکید کرده: » اگر زاینده رود  قدرتی پور

آب داشته باشد، مخالف کشت بهاره کشاورزان نیستم.«
حاال بعد از 10 ماه بسته بودن آب زاینده رود، قرار است با باز شدن آب پشت سد، این رودخانه جانی دوباره به خود بگیرد؛جانی که خیلی 
از اصفهانی ها را خوشحال کرده، اما این شادی موقتی و باز ش�دن کوتاه مدت این رودخانه دردی را از دردهای بی شمار این رودخانه دوا 

نخواهد کرد.

»بازگشایی آب برای کش��ت بهاره، برای 
گروه
مدت سه ماه و نیم است.« این گفتگویی  شهر

است که محمد مهدی اسماعیلی،معاون 

سیاسی- امنیتی استاندار اصفهان در مورد وضعیت تأمین آب شرب 
مردم اصفهان اظهار کرده است.پس از باز شدن آب زاینده رود بعد 
از گذشت 1۰ ماه و شادی مردم، این مقام امنیتی درباره مدت زمان 

جاری ماندن آب در این رودخانه اظهار نظر کرده است.
     آب پش��ت س��د برای مصرف آب ش��رب، صنعت و کشاورزی 
است که طی دو س��ال اخیر مصرف بخش صنعت را به مقدار زیاد 

کاهش داده ایم.
   صنعت باید بیشتر به سمت استفاده از پساب های آب برود. در 
فوالد مبارکه این اتفاق افتاده و از پساب اس��تفاده  می کند و برای 

ذوب آهن نیز همین بحث مطرح شده است.
    در همه بخش ها میزان مصرف را کاهش داده ایم تا بتوانیم برای 

تأمین آب کشت بهاره آب را تنظیم و رهاسازی کنیم.
    یک خط قرمز برای مصرف آب ش��رب ایجاد ک��رده ایم که اگر 
 تبعیضی برای آب ش��رب ایجاد نش��ود، آب کش��اورزان را در یک 
 دوره کوتاه تأمین کرده و مش��کالت معیشتی کش��اورزان را حل 

کنیم.
    ما س��اماندهی رودخانه را بر عهده شهرداری ها قرار داده ایم که 

تاکنون انجام نشده است که در صورت این س��اماندهی، رودخانه 
خشک نمی شود.

    این بازگشایی آب برای کش��ت بهاره و برای مدت سه ماه و نیم 
است، اما سعی می کنیم آب داخل شهر اصفهان بیشتر از این مدت 
تداوم یابد و این خشکی که منظره ناراحت کننده ای برای مردم به 

وجود آورده است، ادامه نداشته باشد.
    در هر جایی از کشور توصیه به صرفه جویی توسط شهروندان اگر 

امر جدی نباشد، در اصفهان یک ضرورت شرعی است.
    در حالی که سال گذشته به دلیل عدم رهاسازی آب، یک و نیم 
میلیون درخت باغات از بین رفت، جایز نیست کسی یک قطره آب 

را بدون توجیه هدر دهد.
    ما به ش��هروندان اصفهانی و غیراصفهانی توصیه می کنیم که 
 با صرفه جویی موض��وع مدیریت، اس��تان را در بحث آب همراهی 

کنند.

معاون سیاسی-  امنیتی استاندار :

زاینده رود  سه ماه و نیم میزبان آب است

ما ساماندهی 
رودخانه را بر عهده 

شهرداری ها قرار 
 داده ایم که 

 تاکنون انجام 
نشده است

س: ایمنا [
]عک



چهره روزیادداشت

خبر ویژه

4
صنعت برق کشور سالی سخت را گذراند

سید محسن پورسعید رییس انجمن صنایع همگن برق و الکترونیک استان اصفهان گفت: کارخانجات 
صنایع برق وضعیت نامطلوبی دارند. وی  اظهار داش��ت: صنعت برق و الکترونیک کشور در سالی که 

گذشت وضعیت اسفناکی را به دلیل افزایش هزینه های تولید سپری کرد.
در حد 15  میلیون بیکار داریم 

دکتر ابراهیم رزاقی / اقتصاد دان 

معیارها نشان می دهد که با سرمایه ها در این دوران به گونه ای برخورد 
شده که به تولید منجر نشده است، بنابراین در حد 15میلیون بیکار در 
کشور داریم و بسیاری از شغل هایی هم که وجود دارند تنها نام شغل را 
یدک می کشند و شغل نیستند؛ به این معنا که این به اصطالح مشاغل، 
شغل درآمدزا به معنی تولیدی نیس��ت، برخالف آن چیزی که از سوی 
دولت به عنوان افتخار یاد می ش��ود. وی تأکید کرد: دول��ت باید بداند 
برخورد اینچنینی نه تنها افتخار نیست بلکه این چند میلیون شغلی که 
ایجاد شده و شغل محسوب نمی شوند، نشانگر نبود یک سیاست اشتغالی 
متناس��ب ب��ا قانون اساس��ی 
 اس��ت. اصل43 قانون اساسی 
می گوید هر ایران��ی باید یک 
شغل داشته باش��د و باهمان 
بتواند زندگی کن��د در حالی 
که درصد باالیی از مشاغلی که 
وجود دارد پاسخگوی تأمین 
نیازهای مردم نیست و کاستی 

زیادی وجود دارد. 

 چهارمین نمایشگاه یار مهربان
 در اصفهان گشایش یافت

گروه اقتصاد- آیین افتتاحیه چهارمین دوره نمایشگاه یار مهربان 
در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد.

ش��هرداری اصفه��ان از چهار س��ال گذش��ته تاکن��ون ب��ا برگزاری 
نمایشگاه های یار مهربان در راستای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی 
اقدامات ویژه ای را انجام داده است و مردم اصفهان با حضور خود در این 
نمایشگاه ها مسئوالن را در راستای توسعه این اقدام فرهنگی حمایت 
می کنند. دانش آم��وزان یکی از مهم ترین اقش��ار جامعه در راس��تای 
توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی به ش��مار می روند و مسئوالن شهر 
اصفهان با برگزاری نمایشگاه یار مهربان در راستای گسترش فرهنگ 
کتابخوانی در میان دانش آموزان ت��الش می کنند. پیش از ظهر  دیروز 
آیین افتتاحیه چهارمین دوره نمایش��گاه یار مهرب��ان در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار شد. چهارمین نمایشگاه 
یار مهربان که از دیروز آغاز شده اس��ت تا 23 فروردین ماه امسال نیز 
ادامه دارد و اهدای رایگان کتاب و لوازم ورزشی به آموزشگاه های شهر 
 از جمله مهم ترین اهداف برگ��زاری چهارمین نمایش��گاه یار مهربان

 به ش��مار می رود. در حال حاضر فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان 
مردم و در س��طح جامعه کمرنگ است، اما مس��ئوالن باید بر روی این 
موضوع مهم س��رمایه گذاری کنند و با برگزاری نمایشگاه های مختلف 
درصدد تقویت و توس��عه فرهنگ کتاب و کتابخوانی به عنوان یکی از 
مهم ترین رخداد های فرهنگی در میان مردم و در سطح شهر ها باشند. 
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بازسازی4 دستگاه بخار در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان 

 گروه اقتصاد – با همکاری شرکت های توانمند داخلی و با 
نظارت کامل متخصصین بخش های مختلف این پاالیشگاه، 
دو دستگاه بخار ش��رکت پاالیش نفت اصفهان به طور کامل 
بازس��ازی گردید.  رییس نگهداری و تعمیرات پاالیش��گاه 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: در این شرکت شش دستگاه 
دیگ بخار با ظرفیت ه��ر کدام 225 تن فعال اس��ت و بخار 
واحدهای عملیات��ی را جهت تولید فریان��د و محرک تولید 
 برق را تأمین م��ی نماید. ناصر خیری اظهار داش��ت: یکی از

 دیگ های بخار در زم��ان جنگ تحمیلی بمب��اران گردید 
و در همان س��ال توس��ط نیروهای متخصص پاالیشگاه به 
س��رعت تعمیر ش��د و یکی دیگر از آنها  نیز ده س��ال پیش 
س��اخته و در س��رویس بهره برداری قرار گرفت. وی افزود: 
 مراحل بازس��ازی چهار دس��تگاه دیگ بخار ب��دون نیاز به 

شرکت های خارجی در حال انجام است. 

 افتتاح نمایشگاه بین المللي
 محصوالت حالل مالزي 

گروه اقتصاد - دهمین نمایشگاه بین المللي محصوالت 
حالل مالزي )MIHAS 2۰13( با حض��ور نمایندگاني از 
کشورهاي مختلف جهان روز چهارش��نبه14 فروردین ماه 
13۹2 به طور رسمي در کواالالمپور آغاز به کار کرد. شرکت 
نمایش��گاه هاي بین المللي اس��تان اصفهان نی��ز به عنوان 
منتخب س��ازمان توس��عه تجارت ایران و نماینده اتحادیه 
توس��عه تجارت خارجي مالزي براي نهمین سال متوالي در 
این نمایشگاه میزبان تعدادي از شرکت هاي تولیدي کشور 

در قالب پاویون ملي ایران است.

پرداخت وام از برخی شعب 
بانک ها در استان اصفهان

ناظر پولی بانک مرکزی در استان اصفهان گفت: خبرهایی 
مبنی بر قطع وام ازدواج به زوج های جوان را تأیید نمی کنم و 
برخی شعب بانک ها در استان اصفهان نیز وام ازدواج پرداخت 
می کنند.  رضا حواس بیگی اظهار داش��ت: وام ازدواج باید از 
محل درآمد قرض الحسنه بانک ها پرداخت شود. وی ادامه 
داد : بانک ها موظفند هر مقدار پولی ک��ه از طریق پس انداز 
به وسیله مردم پرداخت ش��ده در قالب وام ازدواج به زوج ها 

پرداخت کنند.

اخبار کوتاه

کنتورنویسی سنتی حذف شد
مرس��ل صالحی مدیر امور لوازم اندازه گیری گف��ت: در فرآیند 
توسعه اقتصادی و ایجاد زیرساخت های توسعه، پیاده سازی نرم 
افزارهای جدید با کاربری های متنوع به این مهم کمک می کند.

وی در ادامه افزود: طرح پیاده سازی سیس��تم )AMI( قرائت از 
راه دور مشترکین در امورهای برق غرب و شمال غرب در سال ۹1 

تکمیل و به طور کامل اجرایی شد.
وی تصریح کرد: امور برق شمال غرب با 1366 مشترک دیماند 
با توجه به منطق��ه صنعتی محمودآباد و ام��ور برق غرب با 368 
مشترک سنگین مجهز به این سیستم ش��دند و امید است که تا 
اردیبهش ت ماه سال جاری پیاده سازی این سامانه به طور کامل 
در امور برق شرق و ش��مال نیز به تفکیک با434 و562 مشترک 

فراهم گردد. 
این مقام مس��ئول خاطرنشان کرد: این ش��رکت به عنوان یکی از 
پیشگامان صنعت برق توانس��ته با اجرایی نمودن این سیستم به 
 اصالح الگوی مصرف اقدام نمای��د و همچنین به صورت دو جانبه

در جهت رفاه حال مش��ترکین قدم های مؤث��ری بردارد. صالحی 
هزینه اجرایی نمودن این پروژه را بیش از5 میلیارد ریال عنوان کرد.

بررسی400 مقاله در دومین سمینار داخلی توزیع برق 
اصفهان

در دومین سمینار داخلی شرکت توزیع برق،4۰۰ مقاله بررسی و در 
قالب 4 گروه سطح بندی خواهد شد که متناسب با موضوع و نتایج 
کاربردی که برای شرکت خواهد داشت به صورت سخنرانی ارایه 
یا در قالب کارگاه آموزشی تش��ریح و به صورت پوستر در محوطه 

سمینار نصب خواهد شد.
دبیر دومین سمینار شرکت توزیع برق اصفهان با بیان این گزارش 
افزود: امسال دو بخش دیگر به این سمینار اضافه شده است و آن 
بخش تحت عنوان یک تجربه است که تجارب ارزشمند همکاران 
در مدت 5 دقیقه با استفاده از تجهیزات صوتی و تصویری توسط 
پیشکسوتان به کارشناسان جدید انتقال می گردد و عالوه بر آن، 
تجهیزات و دستاوردهای دیگر شرکت های حوزه های صنعت برق 

اصفهان در نمایشگاهی که در متن همایش برگزار شده به حضار 
ارایه می شود.

احداث 700 متر شبکه فش�ار متوسط و فشار ضعیف 
هوایی

7۰۰ متر شبکه فشار متوسط و فش��ار ضعیف حد فاصل خیابان 
 امام خمین��ی)ره( ت��ا خیاب��ان ولیعصر )ع��ج( )محل��ه دهنو( با 

هزینه ای بالغ بر8۰۰ میلیون ریال احداث شد.
مهن��دس علیرضا فاتح��ی مدیر امور ب��رق غرب ش��رکت توزیع 
برق اصفهان به اهمیت این پروژه اش��اره کرد و گف��ت: با توجه به 
 تردد و عبور و مرور چش��مگیری که در ای��ن بافت قدیمی صورت 
می گیرد، یکی از بهترین عیدی ها که این امور در واپسین روزهای 
س��ال۹1به س��اکنین منطقه و همچنین میهمانان ن��وروزی در 
 این ایام فرخنده و مب��ارک اهدا نمود اجرایی ش��دن این طرح در 

کوتاه ترین زمان ممکن بود.
وی در ادام��ه اف��زود: یک دس��تگاه تران��س هوایی ب��ا ظرفیت 
4۰۰ کیلوول��ت آمپر در این پ��روژه نصب و در مدار ق��رار گرفت. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: همکاری با ش��هرداری منطق��ه 2 پس از 
آزادس��ازی و تعری��ض این خیابان، زیباس��ازی مبلمان ش��هری 
 و همچنی��ن اجرایی ش��دن این پ��روژه ب��دون خاموش��ی که با 
 راه ان��دازی و اس��تفاده از دی��زل ژنراتوره��ا ب��رای پوش��ش و 
برق رسانی به کل منطقه دهنو فراهم شد، از مهم ترین مزایای این 
پروژه بوده است.گفتنی است محله دهنو در12کیلومتری خیابان 

امام خمینی)ره( واقع شده است.

عدالت اجتماعی با ایجاد مسکن مهر 
مدیریت امور برق نواحی با توجه به حجم گس��ترده منطقه تحت 
پوش��ش خود، برق رس��انی به مس��کن مهر را در مناط��ق ورزنه، 
قهجاورستان، اژیه و هرند با اعتباری بالغ بر3۰۰ میلیون ریال در 

سال۹1در دستور کار قرار داد.
مهن��دس محمدرضا یوس��فی مدیر ام��ور برق نواح��ی گفت: به 
 منظ��ور برق رس��انی ب��ه پ��روژه های مس��کن مه��ر27۰۰ متر 
کابل کشی فشار متوس��ط هوایی و265۰ متر شبکه فشار ضعیف 

هوایی در مدار قرار گرفت.
وی در ادامه گفت: اگر زیرس��اخت ها و ش��اخصه های عمرانی در 
روستاها صورت گیرد مهاجرت به شهرها و ناهنجاری های اجتماعی 
کاسته شده، پیشرفت های ملی را به همراه دارد، چرا که امکانات 
اولیه زندگی مانند آب، برق، گاز، تلف��ن موجب عدالت اجتماعی 

نسبی می شود و رضایت آنها را به همراه دارد.

کدام ادارات یا سازمان ها دست به کار شده اند؟ 

توسعه پایدار با ایجاد نرم افزارهای جدید 

گروه  سال جدید را همه دست اندرکاران مثل همیشه با دورنمایی روشن و امیدوارانه می نگرند و ترجیح 
می دهند تا در سالی که قرار است » حماسه « ها آفریده شود آنها هم سهمی در این خدمت رسانی اقتصاد 

داشته باشند. شاید به همین دلیل است که شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از ابتدای سال 92 
با ارایه برخی خدمات و عرضه برخی آمار که خود، آنها را » عیدی« به مردم اصفهان می داند کارش را آغاز کرده است. 
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مزایده
55 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالسه 910223 ج 2 مربوط به خواهان محسن خیرخواه حسین آبادی و خوانده: 
1- هاجر خیرخواه 2- نگین خالقی 3- امیرحسین خالقی اقدام به برگزاری مزایده 
جهت فروش اموال زیر و سرقفلی یک باب مغازه در روز یکشنبه 92/2/15 ساعت 8 
تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 
نمای��د. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از اموال واقع در 1- اصفهان، 
خ حکیم نظامی، خ حسین آباد، کوچه شهیدان ذاکر، پ 512، 2- اصفهان، چهارباغ 
عباسی، پاساژ صفویه )س��رقفلی مغازه( بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز 
و برنده کس��ی اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی شده را به حساب سپرده 
2171290210008 واریز کرده، باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارشناس 
به شرح ذیل می باشد: 1- کاال: یخچال فریزر GR6480 VP LG، تعداد: 1، قیمت 
)ریال(: 4/000/000، 2- کاال: ماشین لباسشویی ال جی هفت کیلویی، تعداد: 1، قیمت 
)ریال(: 2/500/000، 3- کاال: ماشین ظرفشویی MAGIC، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 
1/500/000، 4- کاال: آبگرمکن دیواری بوتان، تعداد: 2، قیمت )ریال(: 1/500/000، 
5- کاال: مبلمان اس��تیل 7 نفره، تعداد: 1 دست، قیمت )ریال(: 2/500/000، 6- کاال: 
صندل��ی بدون میز ناهارخوری، تعداد: 9، قیمت )ریال(: 1/800/000، 7- کاال: هود 
بیمکس، تعداد: 2، قیمت )ریال(: 800/000، 8- کاال: تلویزیون ال جی 29 اینچ، تعداد: 
1، قیمت )ری��ال(: 2/000/000، 9- کاال: تلویزیون پارس، تع��داد: 1، قیمت )ریال(: 
1/500/000، 10- کاال: آیفون تصویری، تعداد: 2، قیمت )ریال(: 2/400/000، 11- 
کاال: لوس��تر 8 شاخه و چهارش��اخه، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 600/000، 12- کاال: 
جاروبرقی هیتاچی 17 لیتری، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 1/000/000، 13- کاال: فرش 
12 مت��ری و 6 متری، تعداد: 4 تخته، قیمت )ری��ال(: 4/000/000، 14- کاال: قالیچه 
دستباف و فرش 3×2 و فرش 6 متری الکی و 4 متری، تعداد: 2 تخته، قیمت )ریال(: 
3/000/000، 15- کاال: ماکروف��ر ال جی، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 1/500/000، 16- 
کاال: جاروبرق��ی ال ج��ی، تعداد: 1، قیم��ت )ری��ال(: 1/000/000، 17- کاال: کولر 
آبس��ان )2 عدد( و مهیا )یک عدد(، تع��داد: -، قیمت )ریال(: 2/000/000، 18- کاال: 
بخ��اری گازی و نفتی، تعداد: هر کدام یک عدد، قیمت )ریال(: 800/000، 19- کاال: 
فریزر 5 کش��ویی ال جی، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 2/000/000، 20- کاال: اجاق گاز 
رکس��ان 5 ش��عله، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 1/500/000، 21- کاال: میز ناهارخوری 
 4 نف��ره، تع��داد: 1، قیم��ت )ری��ال(: 800/000، 22- کاال: ماش��ین بافندگی برادر

 ،Vidas تع��داد: 1، قیم��ت )ریال(:2/500/000، 23- کاال: ش��وفاژ برقی ،KH 820
تع��داد: 1، قیمت )ریال(: 1/000/000، 24- کاال: لوازمات کامپیوتر، تعداد: 5 کارتن، 
قیمت )ریال(: 1/500/000، 25- کاال: بخاری لورچ، تعداد: 1، قیمت )ریال(: 500/000، 
26- کاال: گاز کرس��ی فش��ار قوی، تع��داد: 1، قیمت )ری��ال(: 500/000، جمع کل: 
47/700/000. و مغازه که به صورت تجاری واقع در طبقه اول، ضلع غربی بازار 
صفویه به موجب برگ فتوکپی اجاره نامه عادی تنظیمی فیمابین مالک و مستأجر 

به مساحت حدود 11/10 مترمربع اعالم گردیده با درب شیشه سکوریت، فرش 
 ک��ف موزایی��ک، برق تکفاز و تلفن که به صورت بالاس��تفاده رها گردیده اس��ت. 
میزان س��رقفلی ب��اال برابر 360/000/000 ری��ال ارزیابی و اعالم م��ی گردد. و: 
1- خ��ط تلفن ثابت 6284691 به ارزش 950/000 ری��ال با بدهی 285/926 ریال، 
خال��ص 664/074 ری��ال. 2- خط تلفن ثابت 6282754 ب��ه ارزش 950/000 ریال 
ب��ا بدهی 111/053 ریال، خالص 838947 ری��ال. 3- خط تلفن ثابت 6254541 به 
ارزش 950/000 ری��ال با بدهی 171/103 ریال، خال��ص 778/897 ریال. 4- خط 
تلفن ثاب��ت 2202798 به ارزش 950/000 ریال با بده��ی 182/871 ریال، خالص 
767/129 ری��ال. 5- خط تلفن ثابت 2208234 ب��ه ارزش 950/000 ریال با بدهی 
238/970 ری��ال، خال��ص 711/030 ری��ال. 6- خط تلفن هم��راه 09133151739 
ب��ه ارزش 2/900/000 ریال با بدهی 495/000 ریال، خال��ص 2/405/000 ریال. 
7- یک دس��تگاه موتورسیکلت لیزر 110 مدل 86 تک س��یلندر به شماره انتظامی 
95756 تهران 39 و ش��ماره موتور 7080069 و ش��ماره تنه 8663158 به ارزش 
3/500/000 ریال جمعًا 9/665/077 ریال. جمع کل اقالم فوق 417/365/077 ریال 
می باش��د که قیمت پایه جهت شرکت در مزایده می باش��د اعالم می گردد. مدیر 

اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
56 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1133 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فیروز صدری و علی یارشیری تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/2/3 ساعت 4 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 

المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع 

در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. رضایی- مدیر دفتر 

شعبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
57 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1134 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت فیروز صدری و علی یارش��یری تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/3 س��اعت 4/15 تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای 
ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود. رضایی- مدیر دفتر ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل

 اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
58 در خصوص پرونده کالس��ه 1175/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت فیروز نظری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 92/2/1 س��اعت 5 بعدازظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 31 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
59 در خصوص پرونده کالس��ه 1176/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حس��ن چنگانیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/2/1 س��اعت 5/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 31 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
60 در خصوص پرونده کالس��ه 1135/91 خواهان مرتضی ش��مس دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت فیروز صدری و علی یارش��یری تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 92/2/3 س��اعت 4/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی 

به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای 
ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در 
ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود. رضایی- مدیر دفتر ش��عبه 39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
61 در خصوص پرونده کالس��ه 2023/91 خواهان محمدباقر کاظمی دادخواستی 
مبنی بر تقاضای الزام خوانده به رعایت حق ش��فعه به طرفیت امین مهدوی تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز چهارشنبه مورخه 92/3/1 ساعت 9 صبح 
تعیی��ن گردیده. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- 
پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
62در خصوص پرونده کالس��ه 8/92 خواهان محمد جهانگرد دادخواس��تی مبنی 
بر فس��خ قرارداد به طرفیت عبدمحمد س��االر هراج 2- سید حسین حسینی دولت 
آبادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/1 ساعت 9 صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
ارباب روبروی مدرسه نیلی پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
63 شماره ابالغیه: 9210100350800219، شماره پرونده: 9109980350801105، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911158، خواهان مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
به مدیریت غالمحس��ن تقی نتاج ملکشاه دادخواس��تی به طرفیت خوانده مرتضی 
جهانبخش به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801105 
ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1392/02/25 و س��اعت 9:30 تعیین ش��ده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
64 شماره ابالغیه: 9210100350800218، شماره پرونده: 9109980350801104، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911157، خواهان مؤسس��ه قرض الحسنه مهر بسیجیان 
به مدیریت غالمحس��ن تقی نتاج ملکشاه دادخواس��تی به طرفیت خوانده جهانگیر 
مهرابی به خواس��ته مطالبه طل��ب تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801104 
ثب��ت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1392/02/25 و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

ابالغ
65 شماره ابالغیه: 9210100350800220، شماره پرونده: 9109980350801106، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911159، خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان به 
مدیریت غالمحسن تقی نتاج ملکشاه دادخواستی به طرفیت خوانده نرگس مالزاده 
به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع 

در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350801106 
ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/02/25 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده 
اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاهه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری- منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
75 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی و ضمائم ب��ه آقای جواد حی��دری. خواهان آقای 
عباس��علی حدادگر اصفهانی دادخواس��تی با موضوع مطالبه به طرفیت ش��ما به 
ش��ورای حل اختالف ش��اهین ش��هر تقدیم نموده که به کالسه 6/92 ش ح ثبت و 
برای روز شنبه مورخ 92/2/21 ساعت 5 عصر تعیین وقت گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور شورا به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار درج و به شما ابالغ می گردد جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر شعبه چهارم حقوقی مراجعه و در تاریخ مذکور جهت رسیدگی در 
این ش��ورا حاضر شوید. در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. شعبه 

چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

ابالغ وقت دادرسی
76 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی و ضمائ��م به آقای محمدرض��ا فالحی. خواهان 
آقای عباس��علی حدادگر اصفهانی دادخواس��تی با موضوع مطالبه به طرفیت شما 
به ش��ورای حل اختالف ش��اهین ش��هر تقدیم نموده که به کالس��ه 7/92 ش 4 ح 
ثبت و برای روز ش��نبه مورخ 92/2/21 س��اعت 5/30 عص��ر تعیین وقت گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و به دستور 
ش��ورا به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب یک نوبت آگهی در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج و به ش��ما ابالغ می گردد جهت دریافت 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به دفتر ش��عبه چهارم حقوقی مراجعه و در 
تاریخ مذکور جهت رس��یدگی در این ش��ورا حاضر ش��وید. در غیر این صورت 
 وف��ق مق��ررات اقدام خواهد ش��د. ش��عبه چهارم حقوقی ش��ورای ح��ل اختالف

 شاهین شهر

ابالغ وقت رسیدگی
77 در خصوص پرونده کالسه 2178/91 خواهان گیتی اسالمی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه خس��ارت و ضرر و زیان به طرفیت رامین عش��قی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/4 س��اعت 8/30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای 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 نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
78 در خصوص پرونده کالس��ه 92-12 خواهان آیت اله زارع دادخواس��تی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند موتور به ش��ماره انتظام��ی 2122- اصفهان 56 و مطلق 
خسارات دادرسی به طرفیت رسول کریمی و علی مؤمنی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/2/30 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده ردیف دوم حس��ب 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 نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

پنجم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی 

هفت

»اين يک رؤياست«اولين موفقيت جهاني سينماي ايران درسال 92
 اولین فیلم سینمایی محمود غفاری)این یک رؤیاست(  که در بخش مسابقه بین المللی جشنواره 
فریبورگ سوئیس شرکت کرده بود، در هفته ای که گذشت  توانس��ت از سوی هیأت داوران این 

جشنواره، برنده جایزه استعداد درخشان -که یکی از سه جایزه اصلی این  جشنواره است- شود. 

5

»عشق«، درساحل اصفهان 
فیل��م س��ینمایی »عش��ق« آخرین اثر 
میشائیل هانکه در س��انس فوق العاده 
س��ینما س��احل اصفهان به روی پرده 

می رود.
فیلم»عش��ق« ک��ه از حض��ور داریوش 
خنجی فیلمبردار ایرانی در مقام مدیریت 
 فیلمب��رداری خود س��ود می ب��رد در 
هش��تاد و پنجمین دوره جایزه اس��کار 
موفق به کسب اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان، بهترین فیلم سال و 
بهترین بازیگر نقش اول زن برای امانوئله ریوا شده است. این فیلم همچنین 
جایزه نخل طالی فستیوال کن به عنوان بهترین فیلم و جایزه بهترین فیلم 
خارجی سال ۲۰۱۲ گلدن گلوب را نیز کس��ب کرده است. عالقه مندان 
به تماشای این فیلم می توانند برای س��انس ساعت ۲۲ به سینما ساحل 

مراجعه کنند. 

کتاب »قطعات پایور«؛ به زودی 
مسعود رضایی نژاد از ش��اگردان استاد 
فرامرز پایور و از اساتید سنتور اصفهان 
گفت: کتاب۸۰ قطعه از آثار منتشر نشده 
استاد پایور که توسط خودم جمع آوری 
ش��ده اس��ت به زودی طی مراس��می 

رونمایی می شود.
وی با بیان این مطل��ب افزود: این کتاب 
مدت هاست که آماده انتش��ار است، اما 
شرایط نا بسامان فرهنگی مرا بر آن داش��ت تا فعال از این کار صرف نظر 
کنم، ولی قطعا طی سال جاری و با برگزاری مراسمی از این کتاب رونمایی 
می شود. این استاد سنتور اصفهانی ادامه داد: همگان مي دانیم که اساتید 
موس��یقي، آثاري را خلق کرده اند که یا جایي منتش��ر و اجرا نشده یا در 
صورت اجرا، عموم از آن ها اطالعي ندارند و اس��تاد پایور هم از این اصل 
مستثني نیستند؛ لذا تصمیم گرفتم که به جمع آوري آثاري از استاد پایور 
اقدام کنم که مشمول همین وضعیت مي ش��وند و در این راستا تا امروز 
موفق شده ام که حدود ۸۰ اثر از آثار ایشان مشتمل بر قطعات و تصنیف 
هایي که براي سنتور نوشته اند را جمع آوري کرده و در قالب یک کتاب 
آموزشي، مدون سازم تا عالقه مندان به آثار استاد فرامرز پایور بتوانند از آن 
ها استفاده کنند. وی در خصوص علل تمایز هنر وي نسبت به سایر بزرگان 
موسیقي ایران، اظهار داش��ت: مهم ترین تفاوتي که استاد پایور نسبت به 
دیگران داشتند ارج نهادن به دانش گذشتگان و ترویج دانش خویش بود.

 خساست شبکه اصفهان
  به خانواده نوروزی 

کارگردان س��ریال »خان��واده نوروزی« 
گف��ت: ش��بکه اصفه��ان در پخش این 
س��ریال با ما کم لطفی کرد و من انتظار 
داشتم کم لطفی هایی که در تولید این 
سریال شد در پخش آن جبران شود که 
نشد. محمد ممتاز خاطرنشان کرد: این 
سریال با بودجه ش��خصی ساخته شد و 
بچه ها هنوز ک��ه هنوز اس��ت۶۰ تا۷۰ 
درصد  حق الزحمه های خود را نگرفته اند و در این شرایط انتظارشان برای 
پخش س��ریال هم برآورده نش��د. وی تصریح کرد: میلیون ها تومان پول 
می دهند تا کارگردانی از تهران بیاید و با بازیگران ستاره سریال بسازد، ولی 
من با تمام احترامی که برای تیمم قائلم با بچه هایی این کار را تولید کردم 

که شاید در خیابان هم کسی  آنها را نشناسد.

هزار و یک شب 
در مجموعه ۱5قطعه  ای »هزار و یک شب« آثار اسپانیولی )فاندانگو، 
پاساکالیا، زاپاته آدو( از خوئاکین رودریگو در کنار والس ونزوئالیی و 
سس پردرچو از آنتونیو الئورو، گریستن یک ستاره از آنتونیو کاریلیو، 
ن��ام از دومنیکونی و صدقه ب��رای رضای خدا از آگوس��تین باریوس 

منگوره عرضه شده است.
در بخش دیگری از این آلبوم موس��یقی چهار ترانه  ایرانی )مستم مستم، 
دختر بویراحمدی، رشیدخان، پیش درآمد اصفهان( ودو ترانه  آذربایجانی 

)سنه دگالماز و کوچه لره سوسپ میشم( شنیده می شود.
افش��ار متولد تهران و از نوازن��دگان بزرگ 
گیتار کالس��یک در جهان اس��ت که برای 
چندین سال به عنوان بهترین نوازنده گیتار 

کالسیک جهان انتخاب شده است.
وی نخستین زن در جهان است که در رشته 
اجرای گیتار کالس��یک ب��ه درجه دکتری 
دس��ت یافته و دکترای خود را از دانش��گاه 

ایالتی فلوریدا دریافت کرده است.
افشار تاکنون در جشنواره های متعددی از 
جمله جش��نواره بین المللی موسیقی فجر 

شرکت کرده است.

لیست آرزوها ی سینمایی 
گروه فرهنگ - همیش��ه قبل از ورود به سال جدید، مردم 
براي خود آرزوهایي دارند؛ گاهي این آرزوها دست نیافتني 
هس��تند، اما این باعث نمي شود تا دس��ت از آرزوهاي خود 
بکشند. اهالی س��ینما نیز جدا از مردم نیستند، زیرا به امید 

آرزوهایشان زنده اند: 
آرزو می کنیم سال جدید، خوشحالی و خنده برای مردم به 

همراه داشته باشد و مشکالت اقتصادی از مردم دور شود.
 آرزوي سالمتي براي اهالی سینما، آرزوي موفقیت براي همه 
فیلم ها و آرزوي فضاي فرهنگي سالم بدون حب و بغض که در 

آن بیشتر تعامل و همکاري موج بزند. 
آرزو مي کنیم فضا براي نگارش قصه در سینماي ایران آنقدر 
گسترده شود که ما بتوانیم وارد فضاهاي قصه پردازی جدید 

اجتماعي شویم.
 امیدواریم بتوانیم در سال آینده تاریخ را آن گونه که هست 

روایت کنیم. 
آرزو مي کنیم سال آینده مدیراني در رأس سینما قرار بگیرند 
که ۱- س��ینماي ایران را بشناس��ند ۲- قصدش��ان اعتالی 
سینماي ایران براي مردم ایران باشد. چیزي که متأسفانه در 

سال گذشته وجود نداشت!
 امیدواریم س��ینماي ایران در س��ال  آینده از این وضعیت 
بیمارگون��ه و بحراني خارج ش��ود و هر کس س��ر جاي خود 

قرار بگیرد.
امیدواریم س��ال آینده با هم مهربان تر باش��ید و این تفرقه 
بازي  ها را کنار بگذارید، چرا که زیر س��ایه این اتحاد، امنیت 
براي سینماي ایران به وجود مي آید و بهتر مي توان در سایه 

این امنیت کار فرهنگي کرد.
آرزو مي کنیم سینماي ایران ازاین ترسیدگي بیرون بیاید و 
وقتي یک فیلمساز فیلمي مي سازد، نگران پاسخگویي به هزار 

جاي غیرمسئول نباشد.
 امیدواریم در س��ال آینده مردم بتوانند همه فیلم ها را بدون 

ممیزي ببینند!
امیدواریم  در این سال جاری سیاست دست از سر سینماي 

ایران بردارد.
 آرزو مي کنی��م تم��ام اهالي س��ینما دس��ت به دس��ت هم 
 دهند تا ش��رایطي براي س��ینماي ایران فراهم شود و تولید 
 فیلم ب��ا هزینه هاي مناس��ب ص��ورت پذیرد و هی��چ یک از 
عوامل و دس��ت اندرکاران س��ینما در خانه هایش��ان بیکار 

ننشینند!
امیدواریم امکانات طوري فراهم شود که هر کس در حیطه 
کاري خود سهمي در ساختن آینده س��ینماي ایران داشته 

باشد!

»تهران۱5۰۰ « با این استدالل که قابلیت رقابت با بقیه فیلم ها را به 
دلیل انیمیشن بودن ندارد از بخش مسابقه سینماي ایران جشنواره 

سي ام کنار گذاشته شد.
این بار او در خلق جهانی تازه از رنگ و نور، تهران در سال۱5۰۰ را 
به تصویر کشیده است. روایت داستان درباره پیرمردی است به نام 
اکبرکه۱۶۰سال سن دارد و در آس��تانه مرگ از نوه اش که در کره 
ماه درس می خواند می خواهد که به زمی��ن برگردد و اول ازدواج 
 کند و بعد مدرکی را پیدا کند مبنی بر این که او در دهه۱۳۶۰ در

 نمایش های سیاه بازی شرکت داشته است.
 اکبر این گواهی را می خواهد برای این که آرزوی او این است که در 
قطعه هنرمندان به خاک سپرده شود. نوه او با ورود به ایران گرفتار 
دردسرهای شهر تهران در چند دهه بعد می شود. یک راننده تاکسی 

جوان نیز گرفتار عشق این خانم می شود و... .
این فیلم یک کمدی رومانتیک ساده اس��ت با همان فرمول های 
قدیمی و تکراری، اما این بار از جنس نقاشی؛ فرمولی که با قرار دادن 
سوپراستارها در نقاط کلیدی و شخصیت های اصلی، موفقیت های 

احتمالی خود را تضمین می کند.
 این فیل��م از معدود فیلم های ایرانی اس��ت ک��ه از راوی به عنوان 

پیش برنده داستان و قصه بهره برده است و گاهی شاهد هستیم که 
راوی با شخصیت ها، مخاطب و روایت داستان شوخی می کند که 
این بی شک برای پوشاندن ضعف ها و مشکالت اساسی فیلمنامه 
 است که نتوانس��ته بستری مناس��ب برای رشد ش��خصیت ها و 
همین طور روند منطقی داس��تان به وجود بیاورد و برای رفع این 
مشکل راوی را واسطه کرده تا بتواند هم داستان را برای مخاطب 

بازگو کند وهم ریتم کلی را حفظ کند.  
تخیل باید در تمامی عناصر فیلمنامه به چشم بخورد تا در ساخت، 
عینیت پیدا کند، اما شاهد هستیم حتی در جزئیات آن هم رعایت 
نمی شود و فقط شاهد تغییر اشیاء و مکان ها هستیم، شاید به این 
خاطر است که پیش تر از آن که به داستان فیلم بپردازد، زمان خود 

را صرف شناساندن سال۱5۰۰ و تغییرات آن دوران می کند.
این ضع��ف تخیل ک��ه ش��اید بزرگ ترین ای��رادی اس��ت که به 
»تهران۱5۰۰« وارد اس��ت را می توان به خوبی در موس��یقی  که 
در این فیلم به عنوان موس��یقی یک قرن آینده، به خورد مخاطب 
داده می شود، بازشناخت، از سویی پرداختن به این موضوع و تخیل 
درمورد موسیقی پیشرو در یک قرن آینده مطمئنا برای اهل فن و 
حتی عالقه مندان ساده موسیقی، بسیار وسوسه برانگیز و جالب 

خواهد بود، اما اتفاقی که در این خصوص در »تهران۱5۰۰« افتاده، 
 به هیچ وجه در حد و اندازه های آنچه  باید باشد، نیست و این فیلم 
به جای ارایه موسیقی۱۱۰س��ال آتی، موسیقی5۰سال پیش را، 
آن هم به ضعیف ترین شکل ممکن وباکمترین خالقیت، نمایش 

می دهد.
استفاده از طیف وسیع بازیگران و بهره بردن از صداها و کاراکترهای 
آنها باید در یک تعریف کلی از شخصیت پردازی آنها در فیلمنامه 

باشد، نه جزء وس��ایل صحنه 
که تنه��ا ق��اب تصوی��ر را پر 
مدی��ری،  مه��ران  کنن��د: 
هدیه تهران��ی، به��رام رادان، 
محمدرضا ش��ریفی نیا، گوهر 
خیراندیش، مهتاب نصیرپور، 
حبیب رضایی و حس��ام نواب 
صف��وی، فقط و فقط اس��امی 
 هس��تند ک��ه بی ش��ک جمع 
شده اند تا فروش فیلم و گیشه 
را تضمین کنند و هیچ تحلیل 
 و ش��ناختی از آنه��ا در قال��ب 
نقش هایشان تعریف نشده و به 

مخاطب ارایه نمی شود.
شاید یکی از معدود دستاوردها 
و نقاط قوت »ته��ران۱5۰۰« 

صحنه پ��ردازی این پ��روژه، آن هم در ح��د ایده و نه اجرا باش��د؛ 
 س��اختمان های مدرنی که با نقوش هنری تجریدِی اس��لیمی و

 بته جقه ها تزئین شده اند و یا لباس آدم های محدود داستان است 
که مزین به همین نقوش و خطوط نستعلیق و سیاه مشق هستند.

آنچه بیش از همه بیننده را آزار می دهد شوخی کالمی و تصویری 
است، تا جایی که از تیکه اندازی به این و آن و تمسخر این اخالق 
و آن رفتار ابایی ندارد و تا جایی پیش می رود که فیلم از آن اشباع 
شده اس��ت و تکیه خود را بر آن می گذارد. در پایان باید گفت که 
 »تهران ۱5۰۰« نتوانس��ت حداقل ها را به حداکثر برساند و تنها 
می توان گفت توانسته روزنه امیدی را در بحث تکنیکی در انیمیشن 
و همین طور قدم های اولی��ه برای به وجود آوردن این س��ینما و 
محصوالت از این دس��ت بردارد که آن هم بسته به نگاه مسئولین 
 دارد، ول��ی از لحاظ مضم��ون و فیلمنامه، همان مس��یری را طی 
می کند که این چند روز بر پرده نقره ای س��ینما و عناوین جدید 
شاهد هستیم، انگار باید تنها به اکران اولین انیمیشن ایرانی بسنده 

کنیم و قدمش را در سال جدید خوش یمن و مبارک بدانیم.

پیشگویی سینمای ایران در سال 92 
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 درگذشتگان 
در ابتدای سال جدید

اکران 
بعد از 90 سال

 

امیرهوشنگ کاووسی متولد۱۳۰4 در تهران و فارغ التحصیل مدرسه سینمایی 
ایدک و دانشگاه سوربن پاریس بود. او به عنوان نویسنده ، منتقد سینما و کارگردان 
در سینمای ایران فعالیت داشته است. کاووسی به عنوان کارگردان، فیلم هایی 
چون »ماجرای زندگی«،»۱۷ روز به اعدام« و »خانه کنار دریا« را ساخته است و 
مدیرمسئولی مجله هنر و سینما را بر عهده داشته است. او در روز دوم فروردین 
در گذشت ودر پنجم فروردین ماه در قطه هنرمندان بهشت زهرا آرام گرفت. 
عسل بدیعی متولد سال ۱۳5۶در تهران که با »بودن یا نبودن« ساخته کیانوش 
عیاری کار خود را آغاز کرد. »دست های آلوده«،»شمعی در باد«،»هفت پرده«  
از دیگر آثار اوس��ت. وی ۱۲ فروردین به دلیل ایست قلبی در سن۳۶ سالگی 

درگذشت،گفتنی است اعضای بدن او نیز به بیماران نیازمند اهدا  شد.

نسخه ترمیم شده فیلم کمدی صامت »ایمنی آخر از همه« با بازی هارولد لوید 
پس از9۰ سال دوباره روی پرده می رود.

 یکی از معروف ترین صحنه های تاریخ سینما، آنجایی است که هارولد لوید با 
آن عینک مشهورش از عقربه های ساعتی بر فراز یک برج آویزان می شود و برای 
نجات جان خود تالش می کند. این صحنه بسیار معروف مربوط به فیلم »ایمنی 
آخر از همه« به کارگردانی فرد نیومایر و سام تیلر محصول سال۱9۲۳ است که 
به زودی نسخه ترمیم شده آن روی پرده سینما می رود. »ایمنی آخر از همه«  
داستان یک پسر ساده است که در شهر سعی می کند گلیمش را از آب بیرون 
بکشد و دل دختر محبوبش را هم به دست آورد. نکته جالب درمورد این فیلم، 

انجام تمام بدلکاری های فیلم توسط خود هارولد لوید است.

  

تلویزیون طبق روال س��ال های قبل با مجموعه های مناسبتی به 
استقبال سال جدید رفت تا کمتر به س��وی ریسک رفته باشد. به 
این ترتیب بهترین عبارت در تعریف آنچه از »قاب کوچک« برایمان 

روایت شد، تکرار تجربه ها بود. 

» پایتخت 2 « کمدی تر و تراژیک تر 
سیروس مقدم با ساخت سری دوم سریال »پایتخت« بار دیگر میهمان نوروزی مخاطبان 
 تلویزیون ش��د و این بار قصه حمل گلدسته ای از شمال به جنوب کش��ور را موضوع اصلی 
قصه »پایتخت ۲« قرار داد؛ قصه ای که با بازیگرانی چون محس��ن تنابنده، ریما رامین فر، 
 احمد مهرانفر و علیرضا خمسه توانس��ت بس��یاری از مخاطبان تلویزیون را با خود همراه 

کند.

»آب پریا« به سبک مرضیه برومند 
مجموع��ه »آب پری��ا« تازه ترین س��اخته مرضیه برومند خال��ق آثاری چون »آرایش��گاه 
زیبا«،»خودروی تهران۱۱« و »همه بچه های من« اس��ت. »آب پریا« داس��تان چند پری 
 اس��ت که برای نجات خواهرش��ان )آب پری( از چنگال دیو خشکس��الی )اپوش( به زمین 
می آیند.  حضور ش��خصیت های خیالی در دنیای واقعی با پیامی بسیار ساده که استفاده و 
رفتار درست با طبیعت را به مخاطب گوشزد می کند، نقطه قوت این سریال است. استفاده از 
جلوه های بصری و قصه ای روان که به قلم راضیه برومند و گیتی مرتضوی نوشته شده، هر دو 
طیف کودکان و بزرگساالن را با خود همراه کرد. حضور متفاوت بهناز جعفری، هنگامه مفید، 

سحر ولدبیگی و... در نقش ها و گریم های متفاوت از دیگر نکات مثبت این مجموعه است.

گردهمایی بزرگان سینما در »کاله قرمزی«
پس از کش و قوس های فراوان، مجموعه »کاله قرمزی« باالخره به آنتن نوروزی تلویزیون 

رسید. تصویربرداری این مجموعه در روزهای پایانی سال 9۱ آغاز شد و با وجود شتابی که 
در رساندن این مجموعه به پخش نوروزی ش��بکه دو سیما بود، با کیفیتی قابل قبول روانه 

آنتن تلویزیون شد. 
ایرج طهماسب و حمید جبلی این بار نیز تجربه موفقی داشتند؛ همکاری افرادی که هر کدام 
از آنها نام های معتبری در سینما و تلویزیون هستند. اس��تقبال از مجموعه نوروزی »کاله 
قرمزی« در سه س��ال گذش��ته ثابت کرده این برنامه تنها مختص کودکان نیست و همراه 
شدن طیفی از اقشار مختلف جامعه با این مجموعه نش��ان از محبوبیت این عروسک ها در 

بین بزرگساالن نیز دارد.

»همه خانواده من « یادآوری سنت های گذشته
مجموعه »همه خانواده من« ساخته داریوش فرهنگ که در روزهای انتهایی سال در جدول 
پخش شبکه سه سیما جای سریال »پژمان« سروش صحت را گرفت، از دیگر آثار نوروزی 

تلویزیون بود. 
 نویسندگان این سریال موضوع تقسیم ارث بین دو خانواده که تا حدی چهره سنتی خود 
را حفظ کرده اند، دس��تمایه قرار دادند. از طرف دیگر انتخاب ش��هر کاشان به عنوان محل 

فیلمبرداری و نشان دادن بناهای سنتی، کمک زیادی به روایت قصه کرده است. 
داریوش فرهنگ پس از ساخت مجموعه هایی چون »سلطان و شبان«، »تولدی دیگر«، »راه 
شب« و... این بار با گوشه چشمی به آداب و رس��وم و فرهنگ ایرانی، »همه خانواده من« را 

برای تلویزیون ساخت.

بهرام عظیمي را بیشتر با انیمیشن هایي که براي راهنمایي و رانندگي ساخته مي شناسیم: سیاساکتی،    جمال 
 داوود خطر و ده ه��ا کاراکتر دیگر که او با خود به تلویزیون آورد و نش��ان داد که ه��م زبان عامه مردم را نوروز باقری

می فهمد و هم تسلط کافی بر هنر انیمیشن سازی دارد.

این فیلم یک 
کمدی رومانتیک 

 ساده است با
همان فرمول های 
قدیمی و تکراری، 
اما این بار از جنس 

 نقاشی، 
موفقیت های 

احتمالی خود را 
تضمین می کند
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تکرار تجربه ها

گروه 
فرهنگ



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

گیتی پسند راهی هرمزگان شد
تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان راهی لنگرود شد تا دیدار حساس خود 

برابر شهرداری این شهر را برگزار کند.
هفته بیست و پنجم لیگ دس��ته دوم فوتبال ایران عصر امروز برگزار 
می شود تا حدودی تکلیف تیم های مدعی صعود به لیگ دسته اول 
مشخص شود. در این بین به نظر می رسد با برگزاری دیدارهای هفته 
بیست و پنجم، تنها چهار تیم شانس صعود به لیگ دسته اول را پیدا 
کنند و حداقل دو تیم از جمع مدعیان خارج شوند. در یکی از دیدارهای 
حس��اس این هفته تیم گیتی پس��ند اصفهان در لنگ��رود به مصاف 
شهرداری می رود تا در صورت پیروزی در این دیدار شانس خود را برای 

صعود به لیگ دسته اول افزایش دهد.
گیتی پسند که از ابتدای لیگ دسته دوم تاکنون، هنوز نتوانسته رده ای 
بهتر از چهارم را کسب کند، اما در صورت پیروزی در این دیدار حساس، 
ش��انس صعود به لیگ دسته اول را خواهد داش��ت.  این دیدار ساعت 

۱۶:۱۵ دقیقه برگزار می شود. 

دعوت رکوردداران سرعت به تایلند
مسئوالن کنفدراسیون دوومیدانی آس��یا ۱۱ ملی پوش دوومیدانی 
 ایران را به مس��ابقات جایزه ب��زرگ تایلند دعوت کردن��د که در بین 
دعوت شدگان، نام رضا قاسمی و فرزانه فصیحی، دوندگان اصفهانی 

نیز دیده می شود.
رضا قاسمی در ۱۰۰ و ۲۰۰ متر، روح اهلل عسگری در ۱۱۰متر با مانع، 
علیرضا مهر صفوتی در پرتاب وزنه، سجاد هاشمی آهنگری در۴۰۰متر، 
احمد فرود و حسین کیهانی در س��ه هزار متر با مانع و پنج هزارمتر، 
کیوان قنبرزاده و امین حسین زاده رهبر در پرش ارتفاع، مریم طوسی 
در ۴۰۰ متر، فرزانه فصیحی در ۱۰۰ متر و سپیده توکلی در ۱۰۰ متر 
با مانع از جمله ورزشکاران دعوت شده به مسابقات دوومیدانی جایزه 
بزرگ تایلند هستند. البته با توجه به همزمانی اردوی کیوان قنبرزاده 
در قزاقستان و آغاز تمرینات پرفشار سپیده توکلی برای حضور قدرتمند 
در مسابقات هفتگانه قهرمانی آسیا، از هم اکنون به نظر می رسد این دو 

ورزشکار به این رقابت ها نروند.
مسابقات جایزه بزرگ آسیا هر سال به میزبانی یکی از کشورهای شرق 
آسیا و در س��ه مرحله در ش��هرهای مختلف برگزار می شود و امسال 
مسئوالن کنفدراسیون دوومیدانی آسیا تصمیم گرفتند این رقابت ها 
در روزهای ۱۸، ۲۲ و ۲۶ اردیبهشت ماه به ترتیب در کشورهای تایلند، 

سریالنکا و هند برگزار شود.
مس��ابقات جایزه بزرگ آس��یا به صورت انفرادی برگزار می شود و از 
ورزشکاران برتر کشورهای آسیایی دعوت می شود که در این مسابقات 
شرکت کنند و دوومیدانی کاران اکثر کشورها با توجه به میزان جوایز و 
هزینه های پرواز و اقامتی که میزبان مسابقات متحمل آن می شود، به 

شرکت در رقابت ها ترغیب می شوند. 

ارسالن کاظمی در میان ۵ فوروارد 
برتر آسیا

در سومین بخش از گزارش های برترین بازیکنان پنج پست بسکتبال 
در سایت آسیا بسکت، پست فوروارد قدرتی مورد بررسی قرار گرفت. 
 در این گزارش ارس��الن کاظمی، ملی پوش اصفهانی بسکتبال ایران 

به عنوان یکی از برترین های این پست در آسیا انتخاب شده است.

 بهانه جویی جدید الهالل 
در آستانه بازی با استقالل

مدیر بخش فوتبال باشگاه الهالل در آستانه  دیدار برابر استقالل ایران 
با تکرار ادعاهای رییس این باشگاه عربستانی می گوید»منتظر بدترین 
ش��رایط در ایران اس��ت«! او در توصیف این ش��رایط »بد« می گوید 
که تأخیر در پ��رواز، معطلی در فرودگاه و ترافی��ک در راه هتل انتظار 
بازیکنان این تیم را می کشد. الهالل عربستان در چهارمین بازی خود 
در لیگ قهرمانان آس��یا سه شنبه شب در ورزش��گاه آزادی به مصاف 

استقالل می رود. 

برای تکمیل نقش جهان تالش 
می کنم، قول نه!

مدیرکل اداره ورزش و جوانان  
محمدجواهری  

 تمام تالش��مان را برای افتتاح و به��ره برداری از این س��رمایه ملی به کار 
بسته ایم، اما هیچ گاه از تاریخ افتتاح سخن نگفته ام. چون ورزشگاه مطالبه 
بحق مردم است، توان و وقت بیش از پیش نیاز بوده تا روند تکمیل با سرعت 
بیشتری ادامه یابد و این نوید را باز هم به مردم می دهم که از کوچک ترین 
تالشی برای این که حتی یک روز زودتر این ورزشگاه افتتاح شود فروگذار 
نمی کنم، اما از طرفی هی��چ گاه طی این 
چند ماه تاریخ اعالم نک��رده ام؛ چراکه 
فقط اداره کل مجری این پروژه نیست. 
افتتاح این ورزش��گاه در مردادماه که به 
نقل از اینجانب عنوان ش��ده اشتباه 

درج شده است.

6
موافقت ایران با برگزاری دیدار دوستانه با عراق

به نوشته سایت الفیحاء عراق، فدراسیون فوتبال ایران با برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی فوتبال این کشور 
موافقت کرده است. این دیدار در جهت آمادگی دو تیم برای شرکت در انتخابی جام جهانی بوده و قرار است 
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اتوئو در بوتافوگو یا سانتوس؟ 
ستاره کامرونی اسبق بارس��لونا و بازیکن خط حمله شاغل در لیگ 
فوتبال روسیه ممکن است حضور در رقابت های باشگاهی برزیل را با 
تیم های بوتافوگو یا سانتوس تجربه کند. احتمال دارد ساموئل اتوئو 

در تابستان قراردادش را فسخ کند و راهی برزیل شود. 

وسط بازی خوابمان برد!
آلگری، س��رمربی میالن معتقد اس��ت که تیمش 
وس��ط بازی خوابش برده تا پیروزی را با تس��اوی 
عوض کند: »اگر فیورنتینا را شکس��ت می دادیم، 
آنها را از رسیدن به رتبه سوم جدول کنار می زدیم.« 

جنجال فان در فارت در شمال آلمان 
برخی رس��انه ها معتقدند حواش��ی اخی��ر مغز متفکر 
هامب��ورگ همچ��ون ط��الق همس��ر س��ابق و رفتار 
ناجوانمردانه این بازیکن از جمل��ه دالیل افت این تیم 

فوتبال در رقابت های باشگاهی بوندس لیگا بوده است.
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ملی پوشان اضافه وزن 
دارند

پیشنهاد  مایلی کهن 
برای ورزشگاه ها

رده بندی برترین تنیسورهای ایران در سال ۹۱ دیروز از سوی فدراسیون اعالم 
شد و فرش��اد طالور، تنیسور اصفهانی بعد از ش��اهقلی و خالدان در رده سوم 
برترین های ایران قرار گرفت. طالور که از جایگاه خوبی در میان تنیسورهای 
ایران برخوردار است، در ترکیب تیم اعزامی به فیوچرز قرار نداشت تا انتقادات 
خود را نسبت به عملکرد این تیم و کادرفنی بیان کند. طالور در گفتگو با ایمنا 
اظهار داشت: شاید سن، مالک انتخاب بازیکنان باشد اما دو نفر از تنیسورهایی 
که در ترکیب تیم ملی قرار گرفتند اصاًل آماده نبودند و اضافه وزن داش��تند و 
فکر می کنم در مدت اخیر بیشتر به تمرینات بدنسازی می پرداختند تا تمرین 
تنیس. طالور با اشاره به تمهیدات کادرفنی سابق مبنی بر جوانگرایی گفت: 
این تصمیم کادرفنی قبلی بود، اما به نظر من راهکار درستی نبود و نتیجه نداد؛ 

چون تیم ملی دربست در اختیار چند بازیکن قرار گرفت.

محمد مایلی کهن در خصوص فحاشی هایی که ازسوی برخی تماشاگران 
در جریان دیدارهای لیگ برتر صورت می گیرد، اظهار داشت: در حال حاضر 
شهر دورود پایتخت فرهنگی فوتبال ایران است و همه اهالی فوتبال به این 
موضوع اذعان دارند، اما در بازی که ما با س��پاهان داشتیم من دیدم که جو 
دیگری به وجود آمده و برخی ها به داور مسابقه توهین می کردند، بنابراین 
من نیز با دیدن چنین جوی نیمکت را رها کرده و به رختکن رفتم. چه اشکالی 
 دارد در شرایط مش��ابه عالوه بر مربیان تیم ها بازیکنان نیز از داور بخواهند 
به خاطر فحاشی ها و بی حرمتی هایی که در یک ورزشگاه صورت می گیرد 
بازی را قطع کند. متأسفانه جوی که در ورزش��گاه های ما به وجود آمده از 
مسأله تبعیض نژادی نیز بدتر اس��ت و هیچ فرد و نهادی مسئولیت آن را بر 

عهده نمی گیرد. 

یکش��نبه ش��ب یکی دیگر از قهرمانان و 
 گروه
 افتخارآفرین��ان کش��تی بع��د از تحم��ل  ورزش

چند سال درد و رنج بسیار درگذشت تا بار 
دیگر ورزش ایران شرمنده شود.

از ابتدای سال ۹۲، هر چه شنیدیم خبر مرگ و تصادفات نوروزی 
و اندوه بازماندگان بود. بیم آن داشتیم که قهرمان هم دیگر تاب 
نیاورد و بخواهد برود. وقتی همسرش از قول پزشک معالج هشدار 

داد که محسن تا یک ماه دیگر بیشتر زنده نیست، دستمان لرزید 
که نکند راست باشد و قهرمان، عزم رفتن کرده است.

تکذیب شاید این بار دلپذیر می شد اگر می گفتند دکتر گفته که 
 محس��ن تا یک ماه دیگر خوب می ش��ود، می گفتند این قهرمان 
3۵ س��اله که آرزوه��ای زی��ادی داش��ت و دلش می خواس��ت 
داش��ته هایش را به نسل های بعدی کش��تی فرنگی منتقل کند، 
خوب شده، شاید هم در س��رش سودای بازگش��ت به کشتی را 

می پروراند و به این فکر می کرد که ب��ا قانون جدید جدول، او هم 
می توانست مدال دار باش��د که دیگر صندوق حمایت از قهرمانان 
نگوید که چون مدالی در مس��ابقات رس��می و م��ورد تأیید آنها 
نگرفته، حقوقی به او تعلق نمی گیرد و بابت آن مبلغ در نظر گرفته 

شده، منتی هم سرش گذاشته نمی شد.
آخر او هم عمرش را در کشتی گذاشته و در سال هایی که کشتی 
فرنگی ایران جایگاه خوبی در دنیا نداشت و هر چه می کرد به در 
بس��ته می خورد، به خاطر عدم همخوانی قوانین فرنگی با سبک 

کشتی و تکنیک فرنگی کاران ایران، مدالی نگرفت.
حتم دارم که او هم به همین فکر می کرد ک��ه کاش کمی دیرتر 
متولد شده بود که شاید به بهانه کسب مدال هم که شده، کمکی 

از سوی مس��ئوالن برای درمان دریافت می کرد و در 3۵ سالگی 
همسایه خاک نمی شد و شک ندارم که به این فکر می کرد: »آخر 
این همه تالش و وزن کم کردن و س��ختی مبارزه، این شد که در 
بستر چشم به راه مسئوالن و کمک شان باشم، چشم به راه کسی 

باشم که در خانه ام را بزند و احوالی بپرسد.«
و به آن گوش��ی فکر می کرد که یک روز دلش می خواست زودتر 
بشکند تا نشانی از کشتی و پهلوانی در ظاهرش پدیدار شود و حاال 

همین گوِش شکسته قاتل جانش شد. 
 محس��ن پودنکی، قهرمان قم��ی کش��تی فرنگی بع��د از تحمل 
چند سال درد و رنج ناشی از بیماری یکشنبه شب گذشته درگذشت. 

مرگ حق است، اما شاید می شد جلوی این اتفاق را گرفت.

به بهانه درگذشت قهرمان کشتی فرنگی ایران

 گوِش شکسته ای که قاتل جان شد
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شکستی سنگین که تمام کاسه کوزه های آن بر 
سر خستگی ناش��ی از بازی ۱۲۰ دقیقه ای جام 
حذفی در مقابل اس��تقالل شکسته شد تا مهدی 
تاج در ادامه اختالفاتش ب��ا علیرضا رحیمی، این 
بار از س��وی تماشاگران س��پاهان هم مورد لطف 
قرار گیرد. ولی مسأله مهم اینجاست که سپاهان 
در بازی قبلی خودش در مقابل الغرافه هم س��ه 
 گل دریاف��ت کرده ب��ود و خوردن هف��ت گل در

 دو مسابقه آسیایی باید کرانچار را وادار کند تا به 
دنبال برطرف کردن مشکالت خط دفاعی تیمش 

باش��د. تغییرات متوالی در خط دفاعی و استفاده 
نوبتی از علی احمدی و میالن سوشاک یک مسأله 
عجیب در ترکیب اصلی سپاهان است که نه تنها 
کمکی به این تی��م نکرده، بلکه باعث س��ردرگم 
ش��دن مدافعی مثل فرش��ید طالبی هم شده که 
برای شناختن زوجش در خط دفاع دچار مشکل 
شده است. نگاهی به گل های خورده سپاهان در 
طی بازی های گذشته نشان می دهد که قلب خط 

دفاعی سپاهان به شدت آسیب پذیر شده است.
حتی گردان هم از این تغیی��رات ضربه خورده و 

خوردن این تعداد گل، روحیه دروازه بان سپاهان 
را هم پایین آورده و دیگر خبری از آن دروازه بان 
آماده و س��رحال هفته های میانی نیم فصل دوم 
لیگ نیس��ت. البته نفوذهای پرتعداد حاج صفی 
و خالی ماندن فضای پش��ت سر او در سمت چپ 
خط دفاعی س��پاهان، این نقطه را به محلی برای 
ضربه زدن به دروازه س��پاهان تبدیل کرده است 
و شاید بهتر باش��د که کادر فنی سپاهان وظایف 
دفاعی حاج صفی را بیش��تر از قبل به او گوشزد 
کند تا دوباره اشتباه احسان در بازی مقابل نفت 

تهران تکرار نشود؛ چون بازیکنان االهلی بر خالف 
شاگردان ابراهیم زاده از تجربه بیشتری برخوردار 
هستند و این اشتباهات بچگانه ممکن است کار 

دست زردها بدهد. 
تیمی که گل نخ��ورد،  الاقل مطمئن اس��ت که 
یک امتیاز مس��ابقه را در جی��ب دارد و بعد از آن 
می تواند به دنبال  باز کردن دروازه حریف باشد.

کرانچار بع��د از پیروزی در مقاب��ل نفت تهران تا 
بازی برگشت سپاهان در مقابل االهلی که فردا در 
عربستان برگزار می شود، بدون شک به این نقاط 
 ضعف تیمش توجه کرده و باید دید که بازی ششم 
 تیم ه��ای قدرتمن��د فوتبال قاره آس��یا در طول

 دو سال اخیر چه نتیجه ای را رقم خواهد زد.
  

خستگی سپاهان
بازی جام حذفی سپاهان و فاصله کم آن بازی با 
رقابت آس��یایی درمقابل االهلی، نقشی اساسی 
در خس��تگی زودرس بازیکنان سپاهان ایفا کرد، 
ولی باید اش��اره ای هم به پیروزی شیرین زردها 
در ضربات پنالتی داش��ت که رقیب اصلی ش��ان 
را از گردونه جام حذفی خارج کردند تا س��پاهان 
بعد از مدت ها دوباره به فینال جام حذفی برسد 
و منتظر پرسپولیس باشد تا در بازی فینال که به 
احتمال زیاد در مش��هد برگزار می ش��ود دوباره 
افتخاراتش را در جام حذفی تکرار کند؛ فینالی که 
پرسپولیسی ها به شدت به دنبال نتیجه گرفتن در 
آن هستند و از همین چند روز پیش جو روانی را 
برای تعیین محل فینال جام حذفی علیه سپاهان 
به راه انداخته اند تا شاید در خارج از زمین و به دور 

از مسائل فنی موفق به شکست سپاهان شوند.
سپاهان در لیگ هم خوشبختانه شرایط مناسبی 
دارد و بعد از یک پیروزی شیرین در آستانه سال 
نو در مقابل تراکتورس��ازی که خبری خوش در 
روزهای پایانی س��ال ۹۱ بود، در صدر جدول به 
اس��تقالل نزدیک تر ش��د تا ش��اید به مانند جام 
حذفی با پی��روزی دوباره در ورزش��گاه آزادی به 

صدر جدول لیگ هم برسد. 
از طرف دیگر، منص��ور ابراهیم زاده هم با متوقف 
کردن امیر قلع��ه نویی لطف بزرگی به س��پاهان 
کرد تا برد شیرین زردها در مقابل تراکتورسازی 

 فاصل��ه زرد و آب��ی را در ص��در ج��دول کاهش 
دهد. 

ولی این پای��ان کار نبود و کرانچ��ار با پیروزی در 
مقابل نفت تهران همچنان خودش را در کورس 
رقابت با استقالل حفظ کرد. عادت این چند بازی 
گذشته سپاهان هم ترک نش��د تا زردها به مانند 
بازی جام حذفی در مقابل استقالل مجبور باشند 
۱۰ نفره بازی را به پایان برسانند. این اخراج های 
زودهنگام اگر تبدیل به یک اپیدمی در بازی های 
سپاهان شود، شاید  شرایط کرانچار و تیمش را در 
ادامه لیگ و بازی های آس��یایی سخت تر از قبل 
کند. شاگردان امیر قلعه نویی با توجه به پیروزی 
مهم و خارج از خانه خودشان در مقابل الهالل در 
بازی خانگی و ساده ای که جمعه در مقابل گهر 
بحران زده در پیش دارند، به راحتی به سه امتیاز 
خواهند رس��ید و س��پاهان باید با شکست نفت 
تهران همچنان خودش را به عنوان مدعی جدی 

قهرمانی لیگ مطرح کند.
فشردگی بازی های سپاهان در آغاز سال جدید 
بزرگ ترین مش��کل تیمی اس��ت ک��ه بر خالف 
استقالل، نیمکتش در مقایسه با بازیکنان اصلی 
خیلی متفاوت اس��ت و کرانچار نمی تواند در این 
روزهای س��خت به بازیکن��ان تأثیرگذارش مثل 

خلعتبری و محرم استراحت دهد. 
س��پاهان چهارش��نبه همین هفته باید در آغاز 
دور برگش��ت مرحله گروه��ی لی��گ قهرمانان 
آس��یا در عربس��تان ب��ا همی��ن تی��م االهل��ی 
ب��ازی کن��د و پن��ج روز بع��د، یعنی دوش��نبه 
 هفت��ه آین��ده، در مه��م تری��ن ب��ازی لی��گ 
به دیدار استقالل برود و اگر بازی روز شنبه نفت 
تهران را هم به آن اضافه کنیم، زردها باید در طی 
۱۰ روز سه بازی حساس و سرنوشت ساز را برگزار 
کنند که امتیازات هر س��ه بازی ه��م از اهمیت 
زیادی برای تیم اول شهر اصفهان برخوردار است 
و اگر سپاهان بتواند به سالمت از این مرحله عبور 
کند، باید کرانچار و تیمش را تحسین کرد. شرایط 
هم به گونه ای اس��ت که در مقایس��ه بازی های 
آسیایی و لیگ نمی توان هیچ یک را فدای دیگری 
 کرد و نتیجه گرفت��ن در هر دو جبه��ه اهمیتی 

دو چندان پیدا می کند.

روزهای سخت سپاهان

آسیا مهم تر است یا لیگ؟

تعطیالت دو هفته ای نوروز 92 روزهای متفاوتی را برای سپاهان رقم زد و هر چقدر که زردها در بازی نیمه نهایی جام  مسعود
حذفی در مقابل استقالل موفق عمل کردند، بازی دوئل گونه ش�اگردان کرانچار در مقابل االهلی نتیجه ای عجیب و افشاری

غریب را در ورزشگاه فوالدشهر رقم زد تا این بار شرایط سپاهان برای صعود دچار اما و اگر شود.
 سپاهان در حالی به االهلی باخت که در طی یک سال گذشته چهار بار با این تیم عربس�تانی بازی کرده بود و انتظار داشتیم که شناخت 
کامل مجموعه س�پاهان از بازیکنان اصلی االهلی مثل ویکتور و الحسنی به داد زردها برس�د، ولی نتیجه بازی برگشت فصل گذشته در 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا در عربستان این بار در ایران تکرار شد تا االهلی به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته لیگ 
قهرمانان آسیا با رسیدن به 9 امتیاز در سه مسابقه تقریبًا کار صعود خودش از این گروه را یکسره کند و سپاهان به همراه الغرافه قطر به 

دنبال رسیدن به جایگاه دوم این گروه باشند.

رقابت های کشتی با چوخه استراماچونی از اینتر می روداطمینان خاطر مسی به آبی -اناری هاکشتی گیری با یک پا

ورزش به روایت تصویر



یادداشت

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی   

دولت دهم در تالش اس��ت زمینه مش��ارکت حداکث��ری مردم در 
انتخابات آت��ی را فراهم کند و در ای��ن زمینه فرق��ی نمی کند چه 
فردی رأی بی��اورد و تحقق حماس��ه سیاس��ی به مش��ارکت همه 
جریان ها و گروه های دلس��وز نظام و حضور همه جانبه و بانش��اط 
مردم در انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای اس��المی شهر و 
روس��تا نیاز دارد. به همین دلیل فرمانداران، بخش��داران و مجریان 
انتخابات موظفند ب��ا رعایت اصول 
قانون، زمینه خلق حماسه ای دیگر 
را در تاریخ جمهوری اسالمی فراهم 

کنند.
 دولت ده��م نیز به عن��وان مجری 
انتخاب��ات تالش می کن��د، فضای 
مش��ارکت حداکث��ری م��ردم در 

انتخابات آتی فراهم شود. 

دولت باید زمینه مشارکت حداکثری 
را برای انتخابات فراهم کند

چهره روزیادداشت
بسیجیانچهارمحالوبختیاریرایگانویزیتمیشوند

حسن اسحاقی، مسئول بسیج جامعه پزشکی سپاه چهارمحال و بختیاری در نشست 
هماهنگی برگزاری برنامه  های هفته س��المت در سپاه اس��تان، اظهار کرد: بسیجیان 

چهارمحال و بختیاری رایگان ویزیت می شوند.
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 کشف و امحای 15 هزار تن 
مواد غذایی غیربهداشتی

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال 
 و بختی��اری گف��ت: در ای��ام ن��وروز 
15 ه��زار ت��ن م��واد غذای��ی فاس��د و 

غیربهداشتی کشف و امحا شد. 
رضا ایمانی اظهار کرد: طرح بسیج سالمت 
نوروزی متش��کل از تیم های نظارتی از 
ابتدای اسفندماه در استان آغاز به کار کرد 
و اقدامات متع��ددی در این رابطه انجام 
شده است. وی افزود: در ایام نوروز 22 هزار بازدید از مراکز تهیه و توزیع 

مواد غذایی صورت گرفت و از 360 مکان بین راهی بازدید به عمل آمد.
ایمانی از کش��ف و امحای 15 هزار تن مواد غذایی فاسد و غیربهداشتی 
 در اس��تان خبر داد و گفت: 200 مورد نیز به دادگاه معرفی ش��ده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در ایام نوروز 
چهار پایگاه اورژانس و دو پایگاه س��المت در سطح استان مستقر و فعال 
بودند و به مردم خدمات بهداشتی- درمانی ارایه می دادند. ایمانی با بیان 
این که در ایام نوروز تمامی مراکز درمانی استان فعال بودند، تصریح کرد: 
در این مدت بیش از یک هزار و 200 مأموریت از سوی مرکز 115 انجام 
گرفت. وی در ادامه با گرامیداش��ت هفته سالمت، اظهار کرد: با توجه به 
اهمیت روند فشار خون در سالمت کلی مردم جامعه، امسال هفته سالمت 

با عنوان »فشار خون را جدی بگیریم« نامگذاری شده است. 

اخبار کوتاه

جشنواره شوراها؛ فرصتی برای 
هم اندیشی شهرداران کشور

رییس شورای اسالمی استان چهارمحال و بختیاری گفت: 
جشنواره ش��وراها بهترین فرصت برای هم اندیشی اعضای 

شوراها و شهرداران کشور است.
داریوش قوامی با اش��اره به برگزاری سمینار توسعه ایران و 
جشنواره شوراها و شهرداران کش��ور، اظهار کرد: برگزاری 
این سمینار و جش��نواره، بهترین فرصت را برای شوراها و 
شهرداری ها پدید آورده تا با هم اندیشی مؤثر خود کمیت، 
کیفیت و سرعت خدمات را به مردم فهیم و شایسته میهن 
اسالمی ارتقا بخشند. وی با بیان این که کمیته داوران این 
سمینار متشکل از برجسته ترین اساتید کشور است، افزود: 
این اساتید در رشته های علوم مد یریت بحران، مدیریت شهر 

الکترونیک و مدیریت شهری تدریس می کنند. 
قوامی بر ضرورت هم اندیشی شهرداران و اعضای شوراهای 
ش��هر تأکید کرد و گفت: بحران خیز بودن کش��ور و حضور 
 در کمربند زلزل��ه ایجاب می کن��د که ش��وراها اطالعاتی

  به روز برای مقابله با بحران داشته باش��ند تا بتوانند آنها را 
حل و فص��ل کنند و در نهایت کمترین ض��رر متوجه مردم 

بشود. 
رییس ش��ورای اس��المی چهارمحال و بختیاری همچنین 
از برگزاری کارگاه های آموزش��ی و نخس��تین جش��نواره 
ملی ش��وراها و شهرداری های کش��ور در خالل نخستین و 
بزرگ ترین سمینار توس��عه ایران خبر داد و اضافه کرد: اگر 
در میان مدعوین، مسئوالن استانی نیز حضور داشته باشند 
مجموعه مدیران شرکت کننده خواهند توانست با استفاده از 
مباحث تخصصی مطروحه با مشکالت و چالش های شهری 

بیشتر آشنا شوند.

طرح یاس نبوی در 18 امامزاده 
استان اجرا می شود

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
همزمان با برگزاری آیین سوگواری شهادت حضرت فاطمه 
زهرا )س( در اماکن متبرکه، طرح یاس نبوی در 18 امامزاده 

استان اجرا می شود. 
حجت االسالم محمد طباطبایی در نشست با مدیران اوقاف 
و امور خیریه این استان با تس��لیت فرا رسیدن ایام شهادت 
حضرت فاطمه )س( اظهار داش��ت: در طرح سوگواری یاس 
نبوی که با محوریت بقاع متبرکه انجام می شود، 30 مبلغ به 

امامزادگان و بقاع متبرکه استان اعزام شدند.

 

مژگان ریاحی، برگزاری جشن اس��تقبال از میهمانان نوروزی 
 در 30 اس��فند 91 و برگزاری جش��نواره ملی ص��دای بهار از 
28 اس��فند تا 16 فروردی��ن 92 را از مهم تری��ن برنامه های 
اجرایی این ایام دانس��ت و افزود: در جشنواره ملی صدای بهار 

32 غرفه برپا شد.
وی با بیان این که 17 غرفه صنایع دس��تی و هنرهای س��نتی 
و 15 غرفه مربوط به معرفی سرداران ش��هید، سوغات محلی، 
محصوالت باغی، دفاتر مسافرتی، صنف هتلداران، اسباب بازی 
و سرگرمی کودکان و عرضه محصوالت فرهنگی و کتاب وجود 
داشت، اظهار داشت: در حاشیه این جشنواره سیاه چادر و اجرای 

موسیقی محلی نیز برپا بود.
ریاحی به پیش��رفت 130 درصدی اقامت در استان نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته تا 15 فروردین 92 اشاره کرد و گفت: 
دو میلیون و 232 هزار و 144 نفر شب در سال جاری در استان 

اقامت داشتند.
وی از اقام��ت 312 هزار و 44 نفر مس��افر و گردش��گر از 28 
اس��فند 91 لغایت 15 فروردین 92 در استان خبر داد و اظهار 

 کرد: این تعداد گردش��گر در واحدهای اقامتی از قبیل هتل، 
هتل آپارتم��ان، میهمانپذیر، خانه های اس��تیجاری، س��تاد 
اسکان آموزش و پرورش و کمپ های موقت اقامت کرده اند، 
همچنین در مدت مش��ابه تع��داد یک میلی��ون و920 هزار و 

100نفر شب نیز در خانه های اقوام اقامت داشتند.
ریاحی از اجرای هش��ت برنامه ش��امل توزیع کت��اب عفاف، 
بروشور12 فروردین و دهه فاطمیه، ایس��تگاه نقاشی، پخش 
سرود و آهنگ های مرتبط، نصب بنر و ایستگاه صلواتی آش، 

چای و خرما به مناسبت فرا رسیدن ایام فاطمیه خبر داد.
دبیر س��تاد دایمی تس��هیالت س��فرهای نوروزی اس��تان به 
بازدید 62 هزار و 453 نفر از مجموعه های تاریخی-فرهنگی 
چالشتر)نمایشگاه صنایع دستی، موزه سنگ، موزه حمام، موزه 
کار و زندگی و اتاق نقاش��ی(، دزک)موزه پوش��اک( وجونقان 
 )موزه صنایع دس��تی( و موزه های باس��تان شناس��ی، آب و 
صنایع دستی اشاره کرد و افزود: بیشترین آمار بازدید، از بنای 

تاریخی و فرهنگی چالشتر بوده است.
 وی اف��زود:40 ه��زار نقش��ه گردش��گری اس��تان، 10 هزار 

کارت پستال، پنج هزار بروشور 12 فروردین و دهه فاطمیه و 
بیش از هزار متر بنر برای اطالع رس��انی و رفاه حال مسافران 
و گردش��گران نوروزی در س��طح اس��تان توزیع و نصب شد، 
همچنین 25 هزار نقش��ه گردشگری اس��تان توسط جمعیت 
هالل احمر استان، ش��هرداری ها و س��ایر ارگان های دولتی 

چاپ و توزیع گردید.
ریاحی از آمادگی س��تاد تس��هیالت س��فرهای نوروزی برای 
پاسخگویی به ش��کایات شهروندان، گردش��گران و مسافران 
در ایام نوروز خبر داد و افزود: مس��افران ورودی به اس��تان در 
صورت مش��اهده هرگونه تخلف می توانند برای رسیدگی به 
شکایات خود با ش��ماره تلفن 3344739 و شکایات مکتوب 
با شماره دورنگار 3344561 با پیش شماره 0381 به صورت 
شبانه روزی تماس بگیرند و پیش��نهادات و مشکالت خود را 

ارایه دهند.
وی ادامه داد: ستاد تسهیالت سفرهای نوروزی استان به منظور 
تأمین رفاه حال مسافرین نوروزی و نیز کنترل کیفی خدمات 
ارایه شده به گردشگران، رس��یدگی به شکایات و پیشنهادات 

گردشگران نوروزی را در دستورکار خود قرار داده بود.
ریاحی تصریح کرد: س��امانه پیام کوت��اه 100003812222 
نیز برای رسیدگی به شکایات و شماره تلفن های 3344561 
و 3332151 ب��ا پیش ش��ماره 0381 نیز ب��رای راهنمایی و 

پاسخگویی به گردشگران در نظر گرفته شد.
وی افزود: در این ایام دوهزار و 712 مورد بازدید توسط کمیته 
نظارت و ارزیابی در سطح اس��تان از مراکز اقامتی و پذیرایی، 
کانون های گردشگری، ستاد اسکان، بناهای تاریخی-فرهنگی، 
نمایشگاه های سوغات و صنایع دس��تی، اصناف، درمانگاه ها 
صورت گرفته که منجر به دو تش��ویق، 215 تذکر، 17 اخطار 

کتبی و رسیدگی به پنج شکایت شده است.
ریاحی افزود: حدود پنج میلیون نفر از کانون ها و جاذبه های 
تاریخی و گردشگری استان بازدید کرده اند که نسبت به سال 

گذشته 80 درصد رشد داشته است.
وی با بیان این که بیشترین گردشگران و مسافران از مجموعه 
تاریخی-فرهنگی چالشتر که ش��امل موزه سنگ، موزه کار و 
زندگی، موزه حمام و اتاق نقاشی بوده، بازدید کرده اند، افزود: 
پل زمان خ��ان، پیرغار، گرداب بن، آبش��ار ش��یخ علی خان، 
سیاسرد، س��رداب رس��تم آباد، چش��مه برم، دریاچه شلمزار 
 و پارک تفریحی-گردش��گری ملت از پ��ر بازدیدکننده ترین 
کانون های گردشگری شهرس��تان های استان بوده که مورد 

توجه مسافران و گردشگران نوروزی قرار گرفت.

همه چیز درباره سفرهای نوروزی به چهارمحال و بختیاری

بازدیدازجاذبههایاستان80درصدرشدداشتهاست

دبیر ستاد دایمی تسهیالت سفرهای نوروزی چهارمحال و بختیاری از برگزاری هشت جلسه  گروه 
ستاد تسهیالت نوروزی طی سال گذشته و تشکیل هفت کمیته  استانی خبر داد و اظهار کرد: شهرستان

در ایام نوروز، 73 پایگاه اطالع رسانی در مبادی ورودی استان و شهرستان ها به مسافران و 
گردشگران نوروزی اطالع رسانی کردند.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تاسیس
25 ش��ماره: 7833 خالصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شهرک صنعتی رخشان 
میمه )س��هامی خ��اص( که در تاریخ 1391/12/23 تحت ش��ماره 319 و شناس��ه 
14003307155 در این اداره به ثبت رس��یده برای اطالع عموم در روزنامه رسمی 
کش��ور و یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می ش��ود: 1- موضوع شرکت: 
ایج��اد خدمات زیربنایی و امکانات و تأسیس��ات در ش��هرک صنعتی و کارگاهی 
نظی��ر آب و برق و گاز و تلفن و جاده س��ازی و فضای س��بز و س��اخت مجتمع 
ه��ای کارگاهی و خدماتی و قطعه بن��دی نمودن زمین و واگذاری آن به متقاضیان. 
2- مرکز اصلی ش��رکت: میمه- جاده جوشقان قالی- کیلومتر سه- جنب سنگبری 
ش��فیعی کد پستی 83516-15673. 3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال نقدی 
که مبلغ س��یصد و پنجاه هزار ریال آن نقداً به حساب شماره 010865972600 نزد 
بانک ملی ش��عبه میمه واریز و مابقی در تعهد صاحبان س��هام ش��رکت می باشد. 
4- مدت ش��رکت: از تاریخ 1391/12/23 به مدت نامحدود. 5- مدیران و صاحبان 
امضاء: آقای مهرداد ش��فیع به ش��ماره ملی 6229872471 ب��ه عنوان رئیس هیئت 
مدیره و آقای علی خوبان به شماره ملی 6229904276 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای مصطفی صانعیان به شماره ملی 6229689626 به عنوان مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات با امضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس با امضاء نائب رئیس 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 5- آقای مصطفی جمالی و احمدرضا هاشمیان به 
ترتیب به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یک سال انتخاب 
ش��دند. 7- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوت 

نامه های شرکت تعیین گردید. م الف/ 169 نوروز- رئیس ثبت میمه

تغییرات
26 ش��ماره: 103/92/13/24 آگهی تغییرات در شرکت هش��تمین نور جی سهامی 
خاص- ثبت شده به شماره 231 با شناسه 10260056558. برابر صورت جلسات 
مجم��ع عمومی ع��ادی و هیئت مدیره م��ورخ 1392/1/8 تغییرات زیر در ش��رکت 
نامبرده بعمل آمده اس��ت: 1- آقایان س��عید عبدالهی و علیرضا عبدالهی و علی قلی 
عبدالهی کلوخی به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال و خانم 
مریم عبدالهی کلوخی و آقای شروین عارفی کیان بترتیب به سمت بازرسان اصلی 
و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود 
آقای علی قلی عبدالهی کلوخی به شماره ملی 6229939592 را بسمت رئیس- آقای 
علیرضا عبدالهی بشماره ملی 0066974798 را بسمت نائب رئیس )هیئت مدیره( و 
آقای سعید عبدالهی بش��ماره ملی 005307329 را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین 
نمودند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء آقای سعید عبدالهی 
و با مهر ش��رکت معتبر است. ضمنًا آقای سعید عبدالهی مدیرعامل شرکت نامبرده 
مج��ری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 3- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی 

ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. خبازه- کفیل ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی
48 در خصوص پرونده کالسه 2201/91 خواهان جمشید عظیمی دادخواستی مبنی 
بر فس��خ بیع به جهت غبن فاحش در مندرجات مبایعه نامه به طرفیت سلطان مراد 
خدادادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/1 ساعت 9/30 تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
ارباب روبروی مدرس��ه نیلی پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه ششم حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات
49 ش��ماره: 103/92/40/24 آگه��ی تغیی��رات در ش��رکت زراع��ی چ��اه حجتیه 
خس��روآباد )س��هامی خاص( ثبت شده به شماره 65 و شناس��ه 10260019460. 
برابر صورت جلس��ات مجمع عموم��ی عادی و هیئت مدیره م��ورخ 1391/11/25 
تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده به عمل آمده اس��ت. 1- آقای جمش��ید ساربانی، 
 حس��ینعلی ملکیان، مرتضی قاسمی مقدم، حسن س��لیمی، علی علی اکبری مقدم به 
س��مت اعض��اء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال و آق��ای محمد زنده دل و 
حس��ین مهرعلی مقدم به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل ش��رکت 
برای مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. 2- هیئت مدیره از بین خود آقای حس��ینعلی 

ملکیان به ش��ماره ملی 6229947293 را به س��مت رئیس و آقای جمشید ساربانی 
ب��ه ش��ماره مل��ی 6229949288 را به س��مت نائب رئی��س هیئت مدی��ره و آقای 

 عل��ی عل��ی اکبری مقدم به ش��ماره مل��ی 6229950189 را به س��مت مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیره ش��رکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات 
ش��رکت با امضاء آقایان حسینعلی ملکیان و جمشید س��اربانی و علی علی اکبری 
مقدم و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا آقای علی عل��ی اکبری مقدم مدیرعامل 
ش��رکت نامبرده مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. 3- روزنامه زاینده رود 
اصفهان جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های ش��رکت تعیین شده است. نوروز- 

رئیس ثبت میمه

مزایده اموال غیرمنقول
50 براساس پرونده های اجرایی کالس��ه های 985-88/18 و 986-88/19 اجرای 
ثبت س��میرم تمامیت ماشین آالت و تأسیسات و تجهیزات و مستحدثات و خالصه 
آنچ��ه در محل اجرای طرح موجود می باش��د که محل اجرای طرح یک قطعه زمین 
ب��ه مس��احت 3600 مترمربع از اراضی مل��ی واقع در پالک ه��ای 55 و 56 بخش 
ثبتی س��میرم میباشد که طبق سند اجاره شماره 179171 مورخه 1385/9/6 دفتر 

اسناد رسمی 56 اصفهان از طرف س��ازمان جهاد کشاورزی با نمایندگی مدیریت 
امور اراضی استان اصفهان در اختیار شرکت مصنوعات فلزی کهربا سمیرم قرار 
گرفته و در قبال اخذ تسهیالتی به موجب اسناد رهنی شماره 179300-85/9/15 و 
179847-85/10/26 دفتر اس��ناد رسمی 56 اصفهان در رهن بانک صادرات استان 
اصفهان قرار گرفته و بعلت عدم پرداخت بدهی بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه 
نموده و پس از ابالغ اجراییه به درخواست بستانکار از محل بازدید و طبق گزارش 
کارشناس��ان رسمی دادگستری ارزیابی به شرح زیر می باشد: الف( مستحدثات و 
تأسیسات: ساختمان شماره 1 عبارت است از سوله با کاربری صنعتی به مساحت 
554 مترمربع و ش��امل اس��کلت از نوع سوله و س��قف از نوع توری مرغی و پشم 
و شیش��ه و ورق گالوانیزه رنگی، دیوارها از نوع آجری و س��وله دارای انش��عاب 
برق س��ه فاز می باشد. ساختمان ش��ماره 2: با کاربری نگهبانی و دارای سرویس 
بهداشتی در بیرون ساختمان می باشد. مساحت این ساختمان و سرویس بهداشتی 
مورد اشاره 18 مترمربع می باشد. اسکلت ساختمان از نوع دیوارهای باربر آجری 
و س��قف از ن��وع تیرآهن و طاق ضرب��ی، در و پنجره ها از نوع آهنی می باش��د. 
س��اختمان شماره 3: کاربری آن در حال حاضر مس��کونی می باشد و با تعدادی 
پله دسترس��ی به آن از طریق محوطه اصلی امکان پذیر اس��ت اس��کلت ساختمان 
از ن��وع دیوار باربر آجری س��قف از نوع تیرآهن و طاق ضرب��ی، در و پنجره ها 
از نوع آهنی می باش��د جهت گ��رم کردن آب مصرفی این واحد مس��کونی از یک 
دس��تگاه آبگرمکن برقی مستقر در آشپزخانه اس��تفاده می شود پوشش دیوارها 
در بیرون س��اختمان )نمای س��اختمان( از نوع پالستر ماسه س��یمان بدون اندود 
تخته ماله ای می باشد این ساختمان صرفًا دارای انشعاب برق و مساحت آن 124 
مترمربع می باش��د. دیوارهای محوطه در ضلع شمالی از نوع آجری به ضخامت 

22 س��انتی متر با آجر فش��اری و ارتفاع دیوار 1/5 متر و طول آن 72 متر، دیوار 
ضلع ش��رقی از نوع بلوک س��یمانی و به ارتفاع 1/8 متر و ط��ول دیوار 62 متر و 
دیوار ضلع غربی ش��امل دیوار با آجر ماش��ینی دو طرف نما 5/5 متر به ضخامت 
35 سانتی متر و ارتفاع 1/2 متر و در پائین دیوار سنگ ازار، از نوع الشتر به ارتفاع 
40 س��انتی متر در دو طرف دیوار و این دی��وار دارای جرزهای آجری با فواصل 
4 متری و نرده فلزی از نوع فرفوژه به ارتفاع متوس��ط 1 متر می باش��د. همچنین 
درب فل��زی ورودی مجموعه مطابق کروک��ی در این محل از نوع آهنی فرفوژه می 
باش��د. طول این دیوار 62 متر می باشد. مس��احت کل زمین مجموعه طبق گزارش 
کارش��ناس ح��دود 4460 مترمربع اس��ت. آب مصرفی کل مجموع��ه از چاه آب 
موجود در محوطه تأمین می ش��ود. با توجه به مراتب فوق ارزش کل مستحدثات 

و تأسیس��ات شرح داده ش��ده به میزان یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون ریال 
)1/550/000/000 ری��ال( تعیی��ن و اعالم می گردد. ب( ماش��ین آالت و تجهیزات: 
1- اطاق رنگ )کانکس��ی( ش��ماره یک با ابعاد حدود )2/2*4*2 متر( با در کشوئی 
مجهز به سیس��تم فیلتر تهویه رنگ مس��تعمل )بدون پالک مش��خصات( با ارزش 
پایه مزایده س��ی و دو میلیون ریال. 2- اطاق رنگ )کانکس��ی( ش��ماره دو با ابعاد 
حدود )2/2*3*2 متر( با در کش��وئی مجهز به سیس��تم فیلتر تهویه رنگ مستعمل 
)بدون پالک مش��خصات س��ازنده( با ارزش پایه مزایده بیست و پنج میلیون ریال. 
 Gema 3- دستگاه پاشش رنگ با کمپرسور و مخزن رنگ و متعلقات مربوطه مدل
مستعمل )بدون پالک مشخصات سازنده( با ارزش پایه مزایده پانزده میلیون ریال. 
4- کوره رنگ )کانکس��ی( در ابعادی حدوداً )2*1/7*6 متر( با دیواره دو جداره از 
ورق فلزی با عایق حرارتی مجهز به یکدستگاه مشعل ایران رادیاتور گازوئیل سوز 

با مخزن ذخیره و کانال مرتبط و سیس��تم کنترل حرارت داخلی بانضمام ایستگاه/ 
قفس��ه تغذیه جلو کوره س��اخته ش��ده از نبش��ی و توری )بدون پالک مشخصات 
 س��ازنده( رویهم با ارزش پایه مزایده هش��تاد و هفت میلیون ریال. 5- یکدس��تگاه 
دکوراتور/پرس مخصوص چسب روکش با سیستم حرارتی الکتریکی )هیتر برقی 
3000 وات��ی( با حدودابعاد میز کار )1/4*1/2*2 متر( مس��تعمل )س��اخت صنایع 
رنگ دکوراتیو( با ارزش پایه مزایده پانزده میلیون ریال. 6- ارزش اش��تراک برق 
25 آمپر س��ه فاز صنعتی با تابلو برق و کابلکش��ی و روشنایی فعال سال: یست و 
هش��ت میلیون ریال. کلیه ماشین آالت و تجهیزات فوق جمعًا به مبلغ دویست و دو 
میلی��ون ریال )202/000/000 ریال( ارزیابی گردیده اس��ت. م��وارد فوق الذکر در 
جلس��ه مزایده ای که از ساعت 9 صبح الی 12 روز دوش��نبه مورخه 1392/2/16 
)ش��انزدهم اردیبهشت ماه سال یکهزار و س��یصد و نود و دو( در محل اداره ثبت 
اس��ناد و امالک س��میرم تش��کیل می گردد. از طریق مزایده به فروش می رس��د. 
چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی نشده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلسه 
مزایده تشکیل می گردد. مزایده از مبلغ یک میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون 
ریال )1/752/000/000 ریال( ش��روع و به باالترین قیمت پیشنهادی به فروش می 
رس��د. برنده مزایده به عنوان جانش��ین و قائم مقام بدهکار در مورد عرصه قرار 
می گیرد. طالبین می توانند قبل از تش��کیل جلسه از مورد مزایده به آدرس سمیرم 
ابتدای جاده پادنا ش��هرک صنعتی هست کارگاه ش��رکت تعاونی مصنوعات فلزی 
کهرب��ا س��میرم بازدید به عمل آورند. الزم به ذکر اس��ت ک��ه پرداخت بدهی های 
مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره 
ت��ا تاریخ مزایده به عهده برنده مزایده می باش��د. این آگهی یک نوبت در روزنامه 
زاینده رود مورخه 1392/1/20 چاپ و منتشر می گردد. م الف/ 4 موسوی- رئیس 

ثبت اسناد و امالک سمیرم

ابالغ رأی
51 شماره دادنامه: 9109973633600109، شماره پرونده: 9109983633600008، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910009، خواهان: آقای محمدظاهر فیاضی با وکالت آقای 
محمدعلی عابدی به نش��انی: خمینی ش��هر میدان قدس جنب بانک ملت س��اختمان 
امیر طبقه س��وم واحد ش��ش، خوانده: آقای نوذر اعالیی به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته: مطالبه وجه چک، دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده ختم رسیدگی 
اعالم مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست آقای 
محم��د ظاهر فیاضی فرزند قادر با وکالت آق��ای محمدعلی عابدی به طرفیت آقای 
نوذر اعالیی فرزند علی به خواس��ته مطالبه مبل��غ 51/000/000 ریال بابت 2 فقره 
چک به ش��ماره و تاریخ 755926-91/5/15 به مبلغ 7/000/000 ریال و 755943-

91/5/15 به مبلغ 44/000/000 ریال هر دو عهده بانک صادرات به انضمام خسارت 
تأخی��ر در تأدیه و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل، با مالحظه دادخواس��ت و 
ضمائ��م آن و وجود اصول مس��تندات در ید خواهان که حکایت از اس��تحقاق وی 
در مطالب��ه وجه اش��تغال ذمه خوانده دارد و مصون از ه��ر گونه ایراد و اعتراض 
باقی مانده اس��ت و اینکه خوانده در جلسه دادرس��ی حاضر نشده و دفاع مؤثری 
و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده اس��ت لذا دع��وی خواهان را محمول بر 
صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198-515-519 قانون آئین دادرس��ی مدنی، 310-

313 قان��ون تج��ارت، تبصره الحاقی به ماده 2 قانون ص��دور چک و مواد 3-2-1 
آئی��ن نام��ه تعرفه حق الوکال��ه وکال مصوب 1385 حکم ب��ه محکومیت خوانده به 
پرداخ��ت مبلغ 51/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 1/041/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 1/836/000 ریال بابت ح��ق الوکاله وکیل به انضمام 
خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت اج��رای حکم در حق 
خواهان صادر و اعالم می دارد. خس��ارت تأخیر در تأدیه وفق ش��اخص س��االنه 
تورم اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در زمان اجرا محاسبه 
 خواه��د ش��د. رأی صادره غیابی و ظ��رف 20 روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی 
در ای��ن دادگاه و پ��س از انقض��ای مهلت مذکور ظ��رف 20 روز قابل اعتراض در 
محاک��م تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. توکلی- رئیس ش��عبه پنجم دادگاه 

عمومی حقوقی خمینی شهر

اخطار اجرایی
52 ش��ماره: 91-136 ش 39 به موجب رأی شماره 751 تاریخ 91/7/19 حوزه 39 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین 
خدابنده لو مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت میلیون و یکصد 
هزار و دویست و شصت و دو ریال و پنجاه دینار به نرخ روز بابت اصل خواسته 

و هزینه دادرسی 184/000 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قابل محاسبه در اجرای 
احکام در حق خواهان فرنگیس خدابنده لو با وکالت مهری خانی نش��انی: اصفهان 
خ پانزده خرداد کوچه ش��هیاد دست راس��ت منزل شمس. و پرداخت نیم عشر حق 
االج��را. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
53 کالسه: 91/427. دادنامه: 498-90/11/14. خواهان: مهدی عسگری فرزنداسداله 
به آدرس: خمینی ش��هر خ شریعتی ش��مالی کوچه ش��هید بهرام دباغی پالک 30. 
خوانده: ابوالفضل عس��گری فرزند نصراله مجهول المکان، خواسته: مطالبه، دادگاه 
با بررس��ی جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم مب��ادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی عس��گری علیه آقای 
ابوالفضل عس��گری فرزند نصراله به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 974011 و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه شورا نظر به 
شرح دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده وجود اصل مستندات در ید خواهان 
که داللت بر وجود دین علیه خوانده و اشتغال ذمه وی دارد و نظر به اینکه خوانده 
دفاعی در جهت رد ادعای خواهان بعمل نیاورده نس��بت به مس��تندات او نیز اظهار 
انکار و یا جعل نکرده است و دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به مواد 
310 و 311 قانون تجارت و مواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با تبصره الحاقی به ماده 2قانون 
صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته 
و مبلغ 30/000 ریال هزینه دادرس��ی و از باب تس��بیب به پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید لغایت وصول چ��ک و حق الوکاله وکیل تا زمان پرداخت 
اص��ل دین محک��وم می نماید. این رأی غیرحضوری اس��ت و ظرف مهلت 20 روز 
قاب��ل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت.  

اسماعیلی- قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 خمینی شهر

مزایده
54 اج��رای احکام ش��عبه دوم دادگاه عموم��ی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در 
پرونده کالس��ه 910328 چ/2 مربوط به خواهان فرزانه کامکار و خوانده رس��ول 
نوری فرزند صدیف ساکن اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی کوچه بهار کوچه 
ش��هید یادگاری پالک 59 به خواس��ته مطالبه وجه به میزان ش��امل اصل و تأخیر 
1/407/240/000 ری��ال و مبل��غ 1/000/000 ریال هزینه کارشناس��ی به انضمام 
18/000/000 ری��ال حق االج��رای دولت جمع��ًا 1/426/240/000 ری��ال اقدام به 
برگزاری مزایده جهت فروش یک باب منزل مسکونی طبق نظریه کارشناسی بابت 
بخش��ی از مطالبات خواهان از ساعت 8 صبح الی 9 صبح روز پنجشنبه 92/2/12 
در محل خیابان نیکبخت دادگستری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 302 بنماید. 
طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان خیابان 
قائمیه ایستگاه مسجد حجت کوچه گلبهار شماره 20 بازدید نمایند. مزایده از قیمت 
پایه )قیمت ارزیابی ش��ده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 10 
درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به حس��اب سپرده دادگستری واریز 
و فی��ش آن را به همراه داش��ته باش��د و باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظریه 
کارش��ناس به ش��رح ذیل می باش��د: ملک مورد بازدید به صورت یک واحد خانه 
مس��کونی یک طبقه به مس��احت حدود 70 مترمربع و اعیانی ح��دود 65 مترمربع 
بخش شمالی جدا شده از قطعه زمینی فاقد سند ثبتی با دیوار آجر و سقف تیرآهن 
و آجر و قس��مت ش��مالی آن تیرچوبی، پوش��ش بدنه های داخلی گچ، در و پنجره 
پروفیل فلزی و شیشه، فرش کف موزائیک و سیمان و نمای پالسترسیمانی مشتمل 
بر اینکه اتاق و حال و آش��پزخانه )سیمان س��فید( سرویس حمام داخل آشپزخانه 
)س��یمان با کف س��رامیک( و پالستر، آب مش��ترک، برق و گاز مجزا فی الحال در 
تصرف اس��تیجاری مس��تأجر قرار دارد. علیهذا با عنایت به ش��رح فوق الذکر و با 
توجه به موقعیت محل به مساحت، وضعیت و چگونگی و قدمت بناء شرایط عرضه 
و تقاضا و نیز با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در ارزیابی کل ارزش خانه فوق 
االش��اره برابر: 200/000/000 دویس��ت میلیون ریال ارزیاب��ی و اعالم می گردد. 
ضمنًا قیمت پایه جهت شرکت در مزایده دویست میلیون ریال می باشد. مدیر شعبه 

2 اجرای احکام حقوقی اصفهان



  

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سه 20 فروردین  1392 | 28 جمادی االول   1434
شماره 1007 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 1007 , April  9   ,2013
8 Pages

 گینسی های ایرانی
 چه ركورد هایی دارند؟

سال91س��ال ش��لوغی برای كمیته ثبت ركورد بود، چرا كه ركوردهای 
زیادی در این كمیته به ثبت رسید. از ركورد ایستادن با دندان روی بطری 

گرفته تا ركوردزدن روپایی و باالرفتن برعكس از پله های برج میالد و ... .
امس��ال خیلی ها برای زدن ركورد وثبت آن در كتاب ركوردهای ایرانی 
اعالم آمادگی كردند. ركورددارها دست به كارهای عجیب و غریب یا حتی 
مخاطره آمیز می زنند تا نامش��ان را در كمیته ثبت رك��ورد ایران به ثبت 
برسانند. یكی روپایی می زند، یكی پشتك می زند و دیگری سقوط آزاد را 
به نمایش می گذارد. البته نوشتن درباره ركورددارهای ایرانی نیاز به فضایی 
بیشتر از دو سه صفحه دارد، چرا كه تعداد این ركوردزن ها به تازگی زیاد 
شده و به طور قطع بیشتر از این هم خواهد شد، به همین خاطر شما در این 

گزارش تنها با چند نفر از ركورددارهای ایرانی آشنا می شوید.

  ركورد روی انگشت
19سال بیشتر ندارد. عاش��ق توپ است و 
دانش��جوی ترم س��وم مهندس��ی برق. او 
توانست در میان ركوردداران كمیته ثبت 
ركورد یك ركورد خاص را از آن خود كند. از 
علی بهبودی حرف می زنیم؛ بسكتبالیستی 
از الیگ��ودرز، كس��ی ك��ه توانس��ت در 
بهمن ماه91یك رك��ورد منحصر به فرد از 
خود به جا بگذارد؛ ركورد باالرفتن از پله های برج میالد و چرخاندن توپ 
بسكتبال روی یك انگشت بدون این كه لحظه ای متوقف بشود. او در این 
ركوردگیری توانست در مدت15دقیقه پله های برج میالد را باال برود. او 
پس از ثبت این ركورد جالب می خواهد ركورد دیگری را هم به نام خودش 
ثبت كند. علی بهبودی گفته است: »قرار است اواخر اسفندماه91با حضور 
كارشناسان كمیته ثبت ركورد مدتی بیشتر از یك ساعت توپ بسكتبال 
را روی دستم بچرخانم، اگر موفق به ثبت این ركورد بشوم هم ركورد ایران 

و هم ركورد آسیا را به خود اختصاص می دهم.«

  روپایی به سبك دنده عقب
این ركورد یكی از جنجالی ترین ركوردهایی 
بود كه امسال در ایران به ثبت رسید. جوانی 
23 ساله توانست1860 پله برج میالد را طی 
مدت42دقیقه روپایی بزند، اما ركورد حسن 
ولی پور زمانی توجه خیی ها را به خود جلب 
كرد كه او به ص��ورت برعكس، در حالی كه 
پشتش به پله ها بود از آن باال رفت و روپایی 
زد؛ ركوردی كه احتیاج به انرژی و مهارت زیادی داش��ت. این پسر جوان 

توانست در مقابل اعضای تیم ثبت ركورد در مدت كمی به صورت 
دنده عق��ب روپایی بزن��د و رك��ورد جدیدی را ب��رای خود ثب��ت كند: 
»ركورد گینس در این حركت متعلق به مردی است كه توانسته در یك 
دقیقه144روپایی بزند، من یك ماه است كه سخت تمرین می كنم و باید 

بگویم كه در تمرین هایم در یك دقیقه از 144 عدد روپایی بیشتر زده ام.«

   پرش از ماشین با سرعت 80 كیلومتر در ساعت
محمدرضا ش��جاع  یكی از بدل��كاران تیم 
بدلكاری علیرضا قره خانی اس��ت. كار او در 
میان ركوردداران سال91 خیلی سروصدا 
كرد و او رك��ورد جالب��ی را از خ��ود برجا 
گذاشت. می پرسید ركورد او چه بود؟ پرش 
از ماش��ینی ب��ا س��رعت80 كیلومت��ر در 
ساعت:»در بیشتر حركت هایی كه در تیم 
بدلكاری انجام می دادم با سرعتی كمتر از این سرعت از ماشین می پریدم، 
اما تا به حال از ماشینی با سرعت80كیلوتر در ساعت به بیرون نپریده بودم، 
تا  این كه رییس فنی كمیته ملی ثبت ركورد به من پیش��نهاد داد كه با 
سرعت 80 كیلومتر از ماشین به بیرون بپرم.« محمدرضا از انجام این كار 
كمی ترسید، اما چند روز قبل از ثبت ركورد خود، چند بار تمرین كرد و 
قره خانی به او پیشنهاد داد كه او توانایی انجام این كار را دارد. باالخره روز 
ثبت ركورد از راه رسید، تماشاچیان انتظار این لحظه را می كشیدند و در 
حالی كه سرعت ماشین 80 كیلومتر را نشان می داد ناگهان در ماشین باز 

شد و محمدرضا شجاع خودش را به بیرون پرت كرد.

  ایستاده با دندان روی بطری
صحنه عجیبی بود. كارشناسان كمیته ثبت 
ركورد ملی ایران با تعجب چش��م دوخته 
بودند به مرد 51 س��اله. هیچ كس باورش 
نمی شد كه او بتواند چنین ركوردی را ثبت 
كند، اما مجتبی قنبری موفق ش��د ركورد 
ایستادن روی یك بطری، آن هم با دندان را 
به نام خ��ودش به ثب��ت برس��اند. قنبری 
می گوید:20سال تمرین مدام باعث شده است كه بتواند در ایران ركورددار 

این حركت شود. 

   باال رفتن از پله ها با هوالهوپ
یكی از ركورداران امس��ال دختری بود كه 
حسابی اسمش س��ر زبان ها افتاد. او شش 
سالش بود كه اولین ركورد خود را ثبت كرد، 
چرا كه او موفق شد1524متر در ورزشگاه 
انقالب راه ب��رود و هوالهوپ بزند. حلقه ای 
بزرگ كه خیلی ها برای تفریح و سرگرمی یا 
الغر شدن آن را دور كمرشان می چرخانند، 
اما این دختر خردسال به ركورد قبلی خود اكتفا نكرد.دومین ركورد زهرا 
جعفرپور در مجموعه اریكه ایرانیان به ثبت رسید. او از1860 پله برج میالد 
باال رفت و در همی��ن حین، حلقه ه��م زد؛ كاری كه از عهده هركس��ی 

برنمی آید.

 پنیر یك��ی از موادی اس��ت كه روزانه از آن اس��تفاده 
می كنی��م و طرفداران مخص��وص به خ��ود را دارد. 
پنیرهای مختلفی در دنیا روزانه تولید می ش��وند كه 
بعضی از آنها بسیار عجیب و باورنكردنی هستند. این 
پنیرها نه تنها موش ها بلكه انس��ان ها را نیز متعجب 

كرده اند. 

 پنیر طالیی 
یك��ی از ش��ركت ه��ای    
تولید كننده پنیر به نام 
ف��ودی چن��دی پی��ش 
پنی��ری را رونمایی كرد 
كه تماما از طال س��اخته 
ش��ده بود. در مواد اولیه 
ای��ن پنی��ر از ط��الی 
خوراكی استفاده ش��ده اس��ت و این كارخانه قیمت 
كیلویی1000 دالر را برای آن در نظر گرفته است. آنها 
دلیل این قیمت باال را نه تنها طالی خوراكی بلكه مواد 

اولیه مرغوب پنیرشان اعالم كرده اند. 

  گران ترین پنیر 
 »پوال« گران ترین پنیر 
دنیاست كه در سیبری و 
 در منطقه بلگ��راد تهیه 
می شود و البته كسی از 
تركیبات اولیه آن خبری 
ندارد و برخی می گویند 
آنه��ا از ش��یر االغ در 
س��اخت این پنیر اس��تفاده می كنند. این پنیر برای 
خریداران به ازای هر نیم كیلو1700 دالر اس��ت. این 
پنیر بسیار خوشمزه و البته طعمی متفاوت دارد و افراد 

زیادی از آن استفاده می كنند. 

   بدبوترین پنیر 
ناپلئون بناپارت در زمانی   
كه حاك��م فرانس��ه بود 
همیش��ه از یك نوع پنیر 
اس��تفاده می كرد كه به 
»اپویسی« مشهور است. 
ای��ن پنیر با اس��تفاده از 
ش��یر خام و عمل نیامده 
گاو درس��ت می ش��ود و البته به بدبوترین پنیر دنیا 
شهرت دارد. این پنیر به اندازه ای بدبو است كه قانون 

فرانسه حمل ونقل آن را ممنوع كرده است. 

  پنیری كه آب نمی شود 
یكی از پنیرهای جالب دنیا   
اصلیتی قبرسی دارد. این 
پنیر كه نامش»هالومی« 
اس��ت دمای ذوب بسیار 
باالیی دارد و به سختی در 
آب  مختل��ف   ش��رایط 
می ش��ود، به همین علت 
استفاده از آن متداول است. این پنیر یكی از غذاهای مردم 
 قبرس اس��ت ك��ه از آن در ش��رایط مختلف اس��تفاده 

می كنند، ولی بهترین زمان بهره بردن از آن تابستان است. 

 قوی ترین پنیر 
پنیرها هنگام��ی كه بوی   
شوری و البته طعم بسیار 
ش��وری داش��ته باشند از 
دس��ته پنیره��ای ق��وی 
محسوب می ش��وند . این 
پنیرها برای اف��رادی كه 
مش��كالت قلبی و یا فشار 
خون دارند توصیه نمی ش��ود و تنها برای آنهایی مناسب 
اس��ت كه عالقه به خوردن پنیرهای سنگین دارند. قوی 
ترین پنیر دنیا را یك شركت انگلیسی تولید می كند و نام 

پنیرش »تدینگتون« است.

 سریع ترین
 خودرو برقی جهان

تیمی از مدیران اجرایی یك ش��ركت خودروس��ازی، 
س��ریع ترین خ��ودروی كامال برقی اس��پورت جهان 
 را ب��ا س��رعت 249 كیلومت��ر در س��اعت رونمای��ی 

كردند.  
01 ش��ركت دتروی��ت الكتری��ك  :SP خ��ودرو 
س��ریع ترین خودروی برقی جهان بوده كه می تواند 

305 كیلومتر را با یك بار شارژ طی كند. 
تنها 999 نسخه از این خودرو س��اخته خواهد شد و 
قیمت آن 135 هزار دالر است. همچنین سرعت صفر 
تا100 كیلومتر این خودرو3/7 ثانیه بوده و هر بار شارژ 

آن 4/3ساعت طول می كشد. 
 به گفته س��ازندگان در پی تولید این خودرو، خانواده 
جدیدی از خودروه��ای تمام الكتریك��ی از جمله دو 
نمونه با عملكرد باال تا انتهای 2014 وارد عرصه تولید 

خواهند شد.

عجیب ترین پنیر های دنیا
+26-9

+23-4

خواندنی

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

چربی ها از سه نوع اشباع شده، اشباع نشده با چند باند مضاعف و اشباع نشده با یك باند مضاعف 
تشكیل شده اند كه در مصرف آنها باید اعتدال را رعایت كرد.

برلیانت  بزرگمهر مشاوره تغذیه و رژیم درمانی گفت: چربی ها از سه نوع چربی های اشباع شده، 
چربی های اشباع نشده با چند باند مضاعف و چربی های اشباع نشده با یك باند مضاعف تشكیل 

شده اند.
وی در ادامه گفت: چربی های اشباع شده مانند چربی های حیوانی و جامد كه در حرارت محیط 
جامد هستند و باعث افزایش چربی های نامطلوب می شوند، چربی های اشباع نشده با چند باند 
مضاعف كه برای بدن مفیدند مانند مایع روغن های گیاهی و دسته آخر چربی های اشباع نشده 

مانند روغن گردو، بادام، زیتون كه مفید ترین نوع چربی برای بدن هستند.
وی در ادامه افزود: چربی های اشباع نشده نه تنها باعث افزایش چربی خون نمی شوند بلكه در 

كاهش چربی های نامطلوب خون نیز مؤثرند.
وی در پایان خاطر نشان كرد: هر چند چربی های اشباع نشده برای بدن بسیار مفید هستند، اما 

افراط در مصرف این چربی ها نیز چاق كننده  است.

عضو شورای عالی نظام پرستاری گفت: پرستاران با اجرای طرح غربالگری فشار خون، عزم خود را 
برای اجرای یك برنامه وسیع بهداشتی و پیشگیرانه جزم كرده اند، به خصوص این كه فشار خون 

آرام و بی صدا عامل اول مرگ ایرانی هاست. 
 سیاوش آرین با بیان این كه در طرح پایش ایرانیان باالی30 سال همه افراد به ظاهر سالم چك 
می شوند، اظهار داشت: عارضه پرفشاری خون عالمت خاصی ندارد، جز در موارد حاد و بحرانی. 
وی ادامه داد: پرفش��اری خون در ایران و جهان علت اصلی بروز بیماری های قلب و عروق است 
 كه هم اكنون نخستین علت مرگ ایرانیان را تشكیل می دهد.وی افزود: عارضه پرفشاری خون 
بی سرو صدا و به مانند موریانه ای اعضای اصلی و داخلی بدن را نابود می كند و در این شرایط حتی 
بیمار احساس سالمتی هم دارد. آرین با بیان این كه این عارضه می تواند تا مراحل نهایی نیز بدون 
عالمت باشد، گفت: بروز حاد و ناگهانی پرفشاری خون با عالئمی چون سردرد، خواب آلودگی، 
گیجی، كرختی دست و پا و خونریزی از بینی همراه اس��ت. وی ادامه داد: عواملی چون چاقی و 
اضافه وزن، استعمال دخانیات، مصرف الكل، رژیم غذایی حاوی نمك، كم تحركی، استرس و... از 
علل بروز پرفشاری خون است كه با اصالح آن می توان مانع از بروز بسیاری از مرگ و میرها شد. 

یك دزد ساده لوح آمریكایی كه قصد داشت با رعایت »حقوق 
همشهریان« نقشه س��رقتش را اجرا كند، برای سرقت از بانك 
ساعت   ها در صف مشتریان ایستاد و منتظر نوبت شد. این دزد 
فندق مغز برای طبیعی جلوه دادن اوضاع، مانند دیگر مشتریان 
بانك به پای باجه رفت و با برداشتن فیش واریزی به جای خود 
در صف بازگشت. در همین هنگام در حالی كه سه چهار نفر تا 
رسیدن نوبتش مانده بود به س��رعت خودكارش را از جیب در 
آورد و پش��ت فیش واریزی با غلط امالیی فراوان نوشت: »این 
یك س��رقت مس��لحانه اس��ت، تمام پول   ها را داخل این كیف 
بریزید.« ام��ا در همین لحظه ب��ود كه ناگهان ت��رس و دلهره 
شدیدی به جانش افتاد و نگران شد كه مبادا كسی دور و برش 
متن پیام كوتاهش را دیده باشد و پیش از عملی شدن سرقت 
به پلیس خبر دهد، بنابراین به رغم زمان زیادی كه صرف كرده 

بود آرام و بی س��ر و صدا از صف خارج شد و به آن سوی خیابان 
و بانكی دیگر رفت. این بار هم صف مشتریان طوالنی بود و دزد 
ساده لوح مجبور شد تا رسیدن نوبتش ساعت   ها معطل بماند. 
سرانجام وقتی نوبت به او رسید به سمت گیشه خم شد و كاغذ 

اخطارش را با احتیاط جلوی صندوقدار گذاشت. كارمند بانك 
كه از دیدن این روش احمقانه به س��اده لوحی دزد پی برده بود 
با زیركی بدون هیچ سر و صدایی رو به او كرد و گفت: »با عرض 
پوزش این فیش مربوط به بانك روبه رویی است و ما از پذیرفتن 
این درخواست معذوریم.« دزد با ش��نیدن این حرف بالفاصله 
سرتكان داد و كاغذ را گرفت و به س��مت صف بانك روبه رویی 
رفت. در همین هنگام كارمند بانك بالفاصله پلیس را در جریان 
گذاشت و با علم به این كه مرد در صف بانك روبه رویی منتظر 
مانده، مشخصات او را به مأموران داد. دزد بخت برگشته كه در 
خیاالت خود در صف بانك منتظر رسیدن به گنج بزرگش بود، 
ناگهان با ضربه ای بر شانه اش به خود آمد و متوجه مأموران شد. 
به این ترتیب پلیس با گرفتن برگه واریزی از دس��ت مرد، او را 

دستگیر و روانه زندان كرد.

 اولین عامل مرگ ایرانی ها چیست؟بهترین روغن برای بدن را بشناس�یم

شوخی جالب صندوقدار یك بانك با دزد!

مسابقات گاو سواری در 
پنوم پن در سال جدید 
خمری  كه از 14 تا 18 
آوریل است.

امام رضا )ع( :
هر کس نمی تواند کاری کند که به س��بب آن گناهانش آمرزیده ش��ود و 
کفاره ای برای کثرت گناهانش ندارد، پس بر محمد و آل او بسیار صلوات 

بفرستد زیرا این عمل گناهان را ریشه کن می کند .
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

مطابق تحقیقات جدید در دانشگاه مونترئال، 
یك »ضربان قلب خورشیدی« مغناطیسی 
در عمق درون این س��تاره می تپ��د و انرژی 
تولید می كند كه منجر ب��ه ایجاد جرقه ها و 

لكه های خورشیدی می شود. 
جدیدا یك شبیه س��ازی ابررایانه ای جدید 
كه در نش��ریه Science تش��ریح ش��ده، 
واژگونی ه��ای میدان مغناطیس��ی دوره ای 

خورشید را مطالعه كرده است. 
 طبق ای��ن مدل، هر چهل س��ال ی��ك بار، 
باندهای میدان مغناطیسی ناحیه خورشید 
 جهت ی��ا قطبیتش��ان را تغیی��ر می دهند. 
این چرخه ح��دود چهار براب��ر طوالنی تر از 
 چرخه لكه خورشیدی11س��اله اس��ت كه 
بر س��طح فعالی��ت خورش��یدی حكمرانی 

می كند.
 ب��ه گفته دانش��مندان، مدل بن��دی چنین 
فرآیند منظ��م و طوالنی ام��ری قابل توجه 

اس��ت، زیرا دهه هاس��ت كه مدل بندی این 
 س��تاره به یك مش��كل ویژه تبدیل ش��ده 

است.
  نخستین گام در این راس��تا در دهه1980 
صورت گرفت و طی آن فقط تقریبی از تالطم 
 )turbulence( درون خورش��ید ش��كار 

شد. 

 چاربون��و و تیم��ش در مطالع��ات خ��ود از 
ابررایانه های دانش��گاه مونترئال اس��تفاده 
كردند كه به ش��بكه ای از رایانه های عظیم 
موس��وم ب��ه Calcul Québec متص��ل 

هستند.
  به گفته این دانش��مندان، مدل ارایه شده 
آنها كامل نیس��ت زی��را لكه ه��ا، جرقه های 

خورشیدی و پدیده های مش��ابه برای مدل 
بندی با ت��وان محاس��باتی كنونی بس��یار 
كوچك هس��تند. هم اكن��ون چندین گروه 
علمی در تالش برای مدل بن��دی تغییر در 

شفافیت خورشید هستند.
 هن��گام م��دل بندی ك��ردن خورش��ید به 
عنوان یك كل، دانش��مندان بر این موضوع 
 تمركز می كنند ك��ه چگونه انتق��ال انرژی 
و ش��فافیت خورش��ید طی دهه ه��ا تغییر 
می كند و سال هاس��ت كه آنها پ��ی برده اند 
خورشید زمانی كه فعال تر است، درخشان تر 

است. 
 در طول ای��ن ب��ازه زمانی، س��تاره میزبان 
منظومه شمسی، لكه های خورشیدی تیره تر 
و همچنین ساختارهای مغناطیسی كوچكی 
را ایجاد می كند كه سطح را روشن می كند. 
چگونگی شكل گیری این س��اختارها تحت 

مطالعه است.

كشف ضربان قلب خورشید 

فناوری
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