
تجربه های تلخ سیاسی، دیگر 
تکرار  نمی شود؟  

»در آسمان«،
 با ساز و نوای 
خاکیان 

آب داغ مسووالن را تازه کرد

غیبت اصول اسالمی در »کاندیدابازار« ریاست جمهوری

 صلح اسرائیل و فلسطین 
امکان پذیر است! پروژه های اجرا شده توسط 2

مدیریت شهری چشم گیر است 37
صدور 95پروانه بهره برداري 

5واحد صنعتي در استان

 دیپلماسی و سیاست 
باید در خدمت اقتصاد باشد

انتقام دوبله سوبله

فرصتی برای فراموشی کابوس االهلی

  دیپلماس��ی و سیاس��ت باید در خدمت اقتصاد باشد. در واقع
 باید به این نکته توجه داش��ت که یکی از وظایف حکومت ها،

اداره کشور به گونه ای اس��ت که مردم در رفاه نسبی و آرامش 
زندگی کنن��د، بنابراین ه��ر آنچه که در رابط��ه با آن صحبت 

می شود... 

درختان را از ریشه
 درآوردند

 شهرداری بروجن در ایام نوروز اقدام  به  ریشه کن کردن 
درختان  فضای س��بز کنار میدان انقالب بروجن کرده و  
همه درختان این قسمت شهر توسط بیل مکانیکی و لودر 

ازخاک بیرون آورده شده است.
یکی از کسبه منطقه با اعالم نارضایتی از قطع درختان این 
قسمت شهر در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: شهرداری 
از فرصت تعطیالت و بسته بودن مغازه کسبه و کم بودن 
مردم در خیابان ها اس��تفاده کرده و اقدام به ریش��ه کن 

کردن بیش از50 اصله درخت توسط ...
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نبرد تیکی تاکا با دالرهای قطری 6

از سوغات مظفرالدین شاه
 تا کاله قرمزی5

خواج��ه نظ��ام المل��ک در کت��اب »سیاس��تنامه« آورده 
 اس��ت: »چنین آم��ده اس��ت اندر اخب��ار ک��ه یوس��ف پیغامبر 
صلوات اهلل علیه، چون از دنیا بیرون رفت، م��ی آوردند او را تا اندر 

حظیره ابراهیم صلوات اهلل علیه، نزدیک پدران او دفن کنند. 
جبرائی��ل علیه الس��الم بیامد، گفت: »ه��م اینجا بداری��د که آن 
 جای او نیس��ت، چه او را جواب مل��ک که رانده اس��ت، به قیامت 
می باید دادن.« پس چون حال یوس��ف پیغمبر چنین باشد، بنگر 
تا کار دیگران چگونه بَُود.«  خواجه در همین کتاب می نویس��د: » 
گویند عبداهلل بن عمر بن خطاب به وقت بیرون رفتن پدرش از دنیا، 

عمر بن خطاب رضی اهلل عنه، پرسید که »ای پدر ترا کی بینم؟« 

گفت: »بدان جهان!«
گفت: »زودتر می خواهم.«

گفت: »شب اول یا شب دوم یا شب سوم، مرا در خواب بینی.«
12 س��ال برآمد که او را به خواب ندید. پس از 12 س��ال به خواب 
دید. گفت: »یا پدر نگفته بودی که پِس س��ه ش��ب ت��را بینم؟« 
گفت:» مش��غول بودم که در س��واد بغداد پلی بیران)خراب( شده 
بود و گماشتگان تیماِر آبادان کردن آن نداشته بودند. گوسفندان 
بر آن می گذشتند. گوس��فندی را بر آن پل دست به سوراخی فرو 

شد و بشکست...

 زمان جاری بودن آب بر 
عهده آب منطقه ای است

 کشاورزان به موج سواران
 اجازه سوء استفاده ندادند

تب تورم، ناشی از اجرای 
سلیقه ای قانون است

 حوزه هنری نقشی جدی 
در ارتقای هنر انقالب داشت 

2هزار دانشجو از خدمات 
کمیته امداد بهره مندند
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در سال »حماسه اقتصادی« آب را گل نکنید
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آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول/1

مقدارواحدموضوع مناقصهردیف

1040مترلوله GRP با سفتی 5000 پاسکال و فشار کاری 10 اتمسفر و قطر 400 میلیمتر1

1100مترلوله GRP با سفتی 5000 پاسکال و فشار کاری 10 اتمسفر و قطر 500 میلیمتر2

4385مترلوله GRP با سفتی 5000 پاسکال و فشار کاری 16 اتمسفر و قطر 600 میلیمتر3

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه، ارائه آنها و شرکت در مناقصه 
می توانند از روز ش��نبه مورخ 92/1/17 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 92/1/28 به 

نشانی خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد اقالم موردنیاز ذیل را 
از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
)نوبت دوم شماره 800/165(

مناقصه گزار : شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه واگذاری امور مربوط به خدمات، نظافت فضای سبز، آبدارخانه و نمازخانه های بین راهی 
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ارائه رس��ید وجه مبنی بر واریز مبلغ 145/000/000 ریال به 
عنوان سپرده نقدی به حساب جاری شماره 4120075101008 )س��یبا بانک ملی (و شناسه واریز 
26100000026 به نام ش��رکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفه��ان یا ضمانتنامه معتبر 

بانکی سه ماهه .
مهلت اعالم آمادگی: به مدت دو هفته از تاریخ آگهی نوبت دوم مندرج در روزنامه که از س��ایتهای

WWW.MONAGHESE.NIOPDC.IRوHTTP://IETS.MPORG.IR قاب��ل 
 رویت می باشد و تحویل آن به آدرس اصفهان ،خیابان چهارباغ باال،جنب پمپ بنزین ،امور قراردادها ،

تلفن :6244618
شرایط متقاضی کلیه شرکتهای توانمند دارای گواهی صالحیت کار مرتبط و معتبر از اداره کار و امور 

اجتماعی 
شایان ذکر است اسناد مناقصه به شرکتهای دارای گواهینامه صالحیت کار مرتبط با موضوع مناقصه 

توزیع خواهد شد .
ضمنًا متن آگهی در سایت WWW.SHANA.IR  قابل رویت می باشد.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اصفهان

 شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران
 منطقه اصفهان
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چهره روزیادداشت

 تهران انفجار تروریستی دمشق را 
محکوم کرد

رامين مهمان پرس��ت ضمن ابراز همدردي با بازمان��دگان قربانيان 
انفجارتروريستي دمشق خاطر نشان كرد: حادثه انفجار تروريستي 
در پايتخت سوريه در جهت انتقام از ملت سوريه و با هدف دامن زدن 

به بی ثباتی در منطقه قرار دارد. 
  وي تأكيد كرد: به طور قطع مس��ئوليت چني��ن اقداماتي در وهله 
نخس��ت متوجه طرف هايي است كه تس��ليح و تحريك گروه هاي 
مسلح را در دس��تور كار خود قرار داده اند،  سپس متوجه گروه هاي 
تروريستي شکس��ت خورده ای است كه س��عی می كنند با جنايات 
ضدانسانی، ناكامي هاي خود را در مقابل مردم مقاوم سوريه جبران 

نمايند. 
   مهمان پرست افزود: مردم مقاوم سوريه از نيات و اهداف شومی كه 
در پی افزايش ناامنی و  بی ثباتی در منطقه هستند به خوبی آگاهی 
دارند و از حقوق خود در راس��تای دفاع از حاكميت ملی كشورشان 

استفاده خواهند كرد.

 پاسخ دبیر کارگروه فیلترینگ
 به یک خبر

 در پی درج خب��ری درب��اره فيلتر ش��دن صفحه احم��دی نژاد در 
ويکی پديا دبير كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه جوابيه ای 

را به شرح ذيل ارسال كرده است:
 با س��ام و تحيت؛ احترام��ا نظر ب��ه درج خبري با عن��وان »صفحه 
احمدي نژاد فيلتر شد«، مقتضي است به منظور تنوير افکار عمومي 
به اس��تناد ماده 23 قانون مطبوعات، متن جوابي��ه ذيل را در همان 

بخش منتشر كنيد:
  تهيه كنندگان صفح��ه اي كه به ن��ام جناب آق��اي دكتر محمود 
احمدي نژاد در سايت ويکي پديا ايجاد شده، نسبت هاي ناروايي به 
ايشان داده اند كه محتواي اين صفحه پس از بررسي هاي كارشناسي، 
به اس��تناد بند »د-3« فهرس��ت مصاديق محتواي مجرمانه و ماده 
۶۹۸ قانون مجازات اسامي )نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي 
عليه مقامات رس��مي( در تاريخ13۹0/۹/15توسط كارگروه تعيين 

مصاديق مجرمانه، تشخيص داده شد و فيلتر گرديد.

 کمک عجیب دولت 
به ۱۵۰خانواده در معرض خطر 

 بر اساس پيشنهاد يك مسئول ارشد دولتي و اباغ معاون اول رييس 
جمهور، معاونت برنامه ريزي رياس��ت جمهوري موظف شده مبلغ 
300ميليون تومان به وزارت كشور اختصاص دهد تا به عنوان كمك 
باعوض دولت به150خانواده ساكن شهر رويدر استان هرمزگان به 
هر خانوار دو ميليون تومان پرداخت شود. در اباغيه رحيمي، علت 
اين موضوع اين گونه عنوان شده كه اين خانواده ها در معرض خطر 

ريزش كوه و سقوط صخره هاي سنگي قرار دارند.

پیشنهاد هسته ای ایران به مصر
رييس دفتر حافظ منافع ايران در قاهره از پيش��نهاد تهران به قاهره 
درباره هم��کاری در زمينه توليد ان��رژی برق از طري��ق نيروگاه های 
هس��ته ای خبر داد. مجتبی امانی در مصاحبه ب��ا خبرگزاری آناتولی 
گفت كه ايران به مصر پيشنهاد همکاری در زمينه توليد انرژی برق از 

طريق نيروگاه های هسته ای را داد.
 امانی اظهار داشت كه ايران تجربيات زيادی در زمينه هسته ای دارد 
كه می تواند به مصر كمك های زيادی در اين باره ارايه كند. وزارت برق 
و انرژی مصر در اين باره اعام كرد كه مجل��س نمايندگان آينده كه 
هنوز زمان برگزاری انتخابات درمورد آن تعيين نشده است، گزينه های 

مربوط به فعال سازی برنامه هسته ای مصر را بررسی خواهد كرد.

 سی ان ان: 
اوباما قصدجنگ با ایران را ندارد

»جاناتان آدلمن« استاد روابط بين الملل دانشگاه دنور در مطلبی برای 
شبکه سی ان ان با اشاره به ناتوانی دولت آمريکا در مهار و منزوی كردن 
ايران هسته ای نوشت: اوباما با وجود رجزخوانی هايش عليه ايران، قصد 
 حمله به ايران را ن��دارد و به احتم��ال زياد می خواهد ب��ا پذيرش ايران
  هس��ته ای، فقط آن را مه��ار كند. اين نويس��نده معتقد اس��ت منافع

  هسته ای شدن برای ايران بسيار زياد اس��ت، به طوری كه ايران را جزء 
۹ كشور هسته ای جهان قرار خواهد داد و سبب تحريك احساسات ملی 
ايرانی ها و گسترش نفوذ آنها در خاورميانه و تقويت نقش رهبری ايران 
در ميان كشورهای بی طرف جهان خواهد شد و حتی سبب خواهد شد 
خيال ايران از بابت از دس��ت دادن احتمالی متحدين منطقه ايش مثل 
سوريه آسوده شود و نيز هسته ای شدن ايران عاملی بازدارنده برای حمله 

احتمالی آمريکا به ايران خواهد بود.

 اخبارکوتاه

 دیپلماسی و سیاست 
باید در خدمت اقتصاد باشد

علی اکبر والیتی 

  ديپلماس��ی و سياس��ت باي��د در خدم��ت اقتص��اد باش��د. در واق��ع
 بايد ب��ه اي��ن نکته توج��ه داش��ت ك��ه يک��ی از وظايف حکوم��ت ها،

اداره كشور به گونه ای است كه مردم در رفاه نسبی و آرامش زندگی كنند، 
بنابراين هر آنچه كه در رابطه با آن صحبت می ش��ود، از جمله سياس��ت 
بايد رفاه نس��بی و آرامش مردم را تأمين كند و راه دستيابی به اين هدف 
هم تا حدودی از مسير اقتصاد 
می گذرد؛ ب��ه اين معن��ا كه با 
تکيه بر امکانات كشور، در سايه 
اصاح س��اختارهای مديريتی 
و... در جهت كاهش تنش های 
بين المللی و بهب��ود روابط در 
چارچوب مبانی و اركان سياست 
خارجی بستری مطمئن برای 
پيشرفت اقتصادی و اجتماعی 
منجر به رفاه عمومی فراهم كنيم.
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اعالمگزینهنهاییائتالف5نفرهجبههپیروانقبلازثبتنامنامزدها

باهنر  نايب رييس مجلس از اعام نام گزينه نهايی ائتاف 5 نفره جبهه پيروان خط امام و رهبری 
قبل از ثبت نام نامزد ها در انتخابات رياس��ت جمهوری يازدهم خبر داد و گفت: اگر ائتاف ها 
تعيين نامزد نهايی خود را به بعد از ثبت نام موكول كنند، كار برای آنها خيلی سخت خواهد شد.
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نماینده ای که با  موتور تردد  می کرد
خبر سال ۸7 خبرگزاری فارس درباره سيدجال يحيی زاده نماينده تفت و ميبد كه 
دوشنبه شب دار فانی را وداع گفت، بدين شرح است:يکی از نمايندگان استان يزد در 

مجلس با موتور ياماهای مدل ۶5 تردد می كند.
وی كه دو دوره نماينده مجلس اس��ت برای ديدار با مردم و بازديد از روس��تاها از يك 
موتور»ياماها ۸0« استفاده می كند كه در سال72 آن را خريداری كرده است. وی كه 
حوزه انتخابيه اش دو شهرستان را در برمی گيرد، در شهر خود با همين موتورسيکلت 
تردد می كند، اما برای رفتن به شهر دوم كه حدود۸0 كيلومتر فاصله دارد، با تاكسی و 
وسيله نقليه عمومی رفت وآمد می كند. دفتر كار وی نيز توسط عده ای خير به صورت 
رايگان در اختيار وی گذاشته شده و هزينه ای از اين بابت از مجلس دريافت نمی كند.

غامعلی حدادعادل عضو ائتاف پيش��رفت در جمع خبرنگاران و در پاس��خ 
به س��ؤال خبرنگار فارس كه از وی پرس��يد كاظم جالی رييس فراكس��يون 
اصولگرايان رهروان واليت گفته بود كه قرار اس��ت نامزد ائتاف پيش��رفت تا 
20فروردين اعام ش��ود، اظهار داش��ت: ما هنوز تاريخی در اين رابطه معين 
نکرده ايم. انش��اءاهلل اين موضوع در دس��ت بررسی اس��ت و ما نتيجه را اعام 

می كنيم.
 وی در پاسخ به اين سؤال كه گزينه ائتاف شما قبل از ثبت نام معلوم می شود يا 
بعد از ثبت نام، افزود: اين موضوع هم يکی از مسائلی است كه قصد داريم درمورد 

آن تصميم گيری كنيم. 
حداد عادل ادامه داد: مسائلی كه درمورد گزينه ائتاف پيشرفت گفته می شود، 
بيشتر گمانه زنی رسانه ای است و هنوز نتيجه ائتاف مشخص نيست و زمان 
اعام نتيجه هم مشخص نشده است، ولی اصل ائتاف برقرار است و ما در همان 

مسير انتخاب شده پيش می رويم.
  نماينده مردم تهران دمورد اين كه محمدرضا باهنر گفته بود كه درب ائتاف 
پيشرفت به روی ساير كانديداها بسته است، اظهار داشت: كانديداهايی كه قصد 
ورود به ائتاف را دارند بايد حداقل رأی را داشته باشند. وی در پاسخ به  اين كه 
حداقل رأی بايد چند درصد رأی باشد، گفت: حداقل رأی كسانی كه قصد ورود 

به ائتاف را دارند بايد10 درصد باشد. 

انتخابات

حداقل رأی برای ورود  
به ائتالف۱۰ درصد است 

خواجه نظام الملك در كتاب »سياستنامه« آورده است: »چنين 
آمده است اندر اخبار كه يوس��ف پيغامبر صلوات اهلل عليه، چون 
 از دنيا بي��رون رفت، م��ی آوردن��د او را تا اندر حظي��ره ابراهيم 

صلوات اهلل عليه، نزديك پدران او دفن كنند. 
جبرائيل عليه السام بيامد، گفت: »هم اينجا بداريد كه آن جای 
او نيست، چه او را جواب ملك كه رانده است، به قيامت می بايد 
دادن.« پس چون حال يوس��ف پيغمبر چنين باشد، بنگر تا كار 

ديگران چگونه بَُود.« 
 خواجه در همين كتاب می نويس��د: » گويند عب��داهلل بن عمر

 بن خطاب، به وقت بيرون رفتن پ��درش از دنيا، عمر بن خطاب 
رضی اهلل عنه، پرسيد كه »ای پدر ترا كی بينم؟« 

گفت: »بدان جهان!«
گفت: »زودتر می خواهم.«

گفت: »شب اول يا شب دوم يا شب سوم، مرا در خواب بينی.«
دوازده سال برآمد كه او را به خواب نديد. پس از دوازده سال به 
خواب ديد. گفت: »يا پدر نگفته بودی كه پِس سه شب ترا بينم؟« 
گفت:» مشغول بودم كه در سواد بغداد پلی بيران)خراب( شده 
بود و گماشتگان تيماِر آبادان كردن آن نداشته بودند. گوسفندان 
 بر آن می گذش��تند. گوس��فندی را بر آن پل دست به سوراخی

 فرو شد و بشکست. تا اكنون جواب آن می دادم!« 
روايات فوق صرفا دو روايت از انبوه روايات و حکايات موجود در 
فرهنگ اسامی اند كه از دشواری های اخروی زمامداری سياسی 

خبر می دهند. روايات بسيار ديگری نيز در فرهنگ اسامی وجود 
دارند دال بر اين كه مؤمن تا جای ممکن بايد از دويدن مشتاقانه 

به سمت پذيرش سمت و مسئوليت ابا كند. 
اين كه در فرهنگ اسامی بر پرهيز از »كشف منکر«تأكيد شده 
است، دليلش اين است كه ديدن منکر به لزوم نهی از منکر منجر 
 می ش��ود و كس��ی كه وظيفه نهی از منکر ب��ر دوش او می افتد

 چه بسا كه در انجام وظيفه اش سستی و كاستی نشان دهد.  پس 
پرهيز مؤمن از پذيرش مسئوليت های بيش از حد، اصلی اساسی 
در فرهنگ اسامی اس��ت و قدرت و مقام، كه مسئوليت آورند، 
بالقوه موانعی  بزرگ در مسير رس��تگاری مؤمنند و هر كسی را 

پای پريدن از اين موانع نيست.
با اين مقدمه، بد نيس��ت نگاهی به جامعه امروز ايران بيفکنيم. 
ش��ايد اين روزها كمتر كس��ی باش��د كه معتقد باشد وضعيت 
برخاسته از عملکرد دولت احمدی نژاد، وضعيت مطلوبی است و 
جز حاميان دولت، ديگران معتقدند شرايط اقتصادی و اجتماعی 
ايران دوران احمدی نژاد، دش��واری های زيادی دارد و درست 
كردن اين وضع نه چندان مطلوب، كار سترگی است كه چه بسا 
كوه را كاه كند.  نرخ باالی تورم، رشد بيکاری، مشکات اجرای 
طرح هدفمندی يارانه ها، تحريم های گسترده خارجی، مشکات 
واحدهای توليدی صنعتی و كشاورزی، نارضايتی اقشار محرومی 
كه بسياری از آنها به تدريج دريافته اند كه سياست های اقتصادی 
 دولت احمدی نژاد آنقدرها هم به س��ود آنها تمام نشده است و 

ده ها مشکل ريز و درشت ديگر، مشکاتی است كه در گفتارهای 
سياسی روزانه به عنوان ميراث هشت س��ال زمامداری محمود 

احمدی نژاد فهرست می شوند. 
فارغ از اين كه اين فهرس��ت منصفانه و دقيق اس��ت ي��ا نه، در 
اين نکته نمی توان ترديد ك��رد كه انبوه كانديداهای رياس��ت 
 جمهوری، كه اينك پش��ت دِر »خانه قدرت« صف كشيده اند،

می خواهند به عرصه دش��واری پای نهند كه »مس��ئوليت های 
خطرخيز آخرت سوز« در بر دارد. 

حال س��ؤال اين اس��ت كه وقتی احمدی نژاد برخوردار از انواع 
و اقس��ام حمايت ه��ا نتيجه 
عملکردش اين ش��ده است، 
چه تضمين��ی وج��ود دارد 
كه ديگ��ران كارنامه بهتری 
داشته باش��ند؟ بدون ترديد 
تضمينی وجود ندارد و اساسا 
در سياس��ت كمت��ر چيزی 
را می ت��وان تضمي��ن كرد. 
در فرهن��گ اس��امی، اين 
توصيه به فرد ف��رد مؤمنان 
يك اصل اساس��ی است كه 
اگر كسی می توانست عهده 
دار س��متی ش��ود، مؤم��ن 
راس��تين، آن مقام و سمت 
 را ب��ه آن ش��خص واگ��ذار 
 می كن��د و خ��ودش كناره 
م��ی گي��رد ت��ا خيال��ش از 

آخرتش آسوده تر باش��د.  اگر چنين توصيه هايی را در كنار اين 
اشتياق گس��ترده به »رييس جمهور ش��دن« بگذاريم، آيا حق 
نداريم كه اين ميل وافر به رياست جمهوری را، ناشی از »شيفتگی 
خدمت« ندانيم؟ يعنی واقعاً اين همه چهره به صف ش��ده برای 
رييس جمهور شدن، هيچ كدامشان ديگری را صالح تر از خودش 

در حل مشکات دشوار كشور نمی بينند؟ 
 به هر حال اگر جامعه ايران واقعا اسامی است و رجال سياسی آن 
حقيقتا اسامگرايانی اصولگرايند، بايد بپذيرند كه اين اشتهای 
عجيب فراگير برای نشستن بر مسند رياست جمهوری، چندان 
با اصول فرهنگ اسامی همسويی ندارد و كسانی كه شاهد اين 
»معركه كانديداها« هس��تند، حق دارند كه اين»كانديدابازار« 
را نش��انه اعراض »رجل دولت طلب« از اخاق سياسی مد نظر 

اسام بدانند.   

غیبت اصول اسالمی در »کاندیدابازار« ریاست جمهوری

 شرط پ.ک.ک تجربههایتلخسیاسی،دیگرتکرارنمیشود؟
برای خروج از ترکیه

به نقل از راديو »صدای روسيه«، روزنامه »وطن« به نقل از 
»صاح         الدين دميرتاش« رهبر حزب »صلح و دموكراسی« 
در تركيه، نوش��ت ش��به         نظاميان پ.ک.         ک ب��رای خروج 
از تركيه دچ��ار ش��ك و ترديدهايی ش��ده         اند.  دميرتاش 
افزود:كرده��ای پ.                  ک         .ک خواس��تار ضمانت         های امنيتی 
و حقوقی ) از دولت تركيه( هس��تند. طب��ق اين گزارش، 
»عبداهلل اوجاالن« رهب��ر زندانی ح��زب پ.         ک         .ک هفته 
گذش��ته از اعضای حزبش خواست ساح         هايشان را زمين 
گذاش��ته و به پايگاه         های موجود در شمال عراق بازگردند. 
آنکارا نيز خواستار خلع ساح بدون پيش         شرط شده است.

هشدار آمریکا به کره شمالی
به نقل از خبرگزاری شينهوا، پاتريك ونترل سخنگوی وزارت 
امور خارجه آمريکا در يك كنفرانس مطبوعاتی اعام كرد: 
انجام هرگونه آزمايش موش��کی يا هس��ته ای از سوی كره 
شمالی تعارض مس��تقيمی به قطعنامه های شورای امنيت 
سازمان ملل متحد محس��وب می شود و به فش��ار و انزوای 
بيشتر پيونگ يانگ منجر خواهد شد. وی اعام كرد: بنابراين 
ما كره شمالی را به شدت از چنين اقدامی باز می داريم. اين 
س��خنگوی وزارت امور خارج��ه آمريکا از اش��اره به اين كه 
واكنش احتمالی واشنگتن به آزمايش هسته ای يا موشکی 
كره ش��مالی چه خواهد بود خودداری كرد. پي��ش از اين، 
دولت كره جنوبی اعام كرده بود، نشانه هايی در كره شمالی 
مشاهده شده است مبنی بر اين كه پيونگ يانگ خود را برای 
انجام چهارمين آزمايش هس��ته ای آماده می كند. البته اين 

اظهارات بعدا تصحيح شد.

صلح اسرائیل و فلسطین 
امکان پذیر است!

جان ك��ری وزي��ر خارج��ه آمري��کا در دومين روز س��فر 
خود به س��رزمين های اش��غالی اعام كرد ك��ه صلح ميان 
فلسطين و اس��رائيل امکان پذير اس��ت. به گزارش روزنامه 
 »الجمهوريه«، وزير خارجه آمريکا در دومين روز سفر خود به 
سرزمين های اشغالی اعام كرد كه با پاسخ دادن به نيازهای 
امنيتی اسرائيل و خواسته های فلسطينيان در تشکيل دولت، 
صلح بين دو طرف امکان پذير است.بنا به اين گزارش، جان 
كری در جمع كاركنان س��فارت آمريکا در قدس غربی اين 

مطلب را عنوان كرد.

اخبار بین الملل

این که در فرهنگ 
اسالمی بر 

پرهیز از »کشف 
منکر«تأکید شده 

 است، دلیلش 
 این است که 
 دیدن منکر 

 به لزوم 
 نهی از منکر 

منجر می شود

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش
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روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی 
شماره 910/1007

شركت مناقصه گذار: شرکت برق منطقه ای اصفهان
موضوع مناقصه: تأمین مصالح و اجرای عملیات تکمیلی س��اختمانی، تأسیساتی و جاده 

های دسترسی منتهی به پست 400/230/63 کیلوولت سپاهان )شمال شرق(
دريافت اسناد مناقصه:

دریافت اینترنتی اس��ناد با مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت 
برق منطقه ای اصفهان به آدرس: www.erec.co.ir امکان پذیر خواهد بود. )در صورت 

نیاز تماس در ساعات اداری با شماره تلفن 6269948(
تضمین ش�ركت در مناقصه: ضمانتنام��ه بانکی به مبل��غ 217/000/000 ریال در وجه 

شرکت برق منطقه ای اصفهان
 تاريخ دريافت اس�ناد مناقصه: از روز چهارش��نبه م��ورخ 92/1/21 لغایت پنجش��نبه 

مورخ 92/1/29
مهلت تحويل پاكات مناقصه: حداکثر تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ 92/2/9

محل تحويل پاكات مناقصه: اصفهان- خیابان چهارباغ باال- دبیرخانه شرکت برق منطقه 
ای اصفهان

زمان و محل بازگش�ايی پاكات مناقصه: س��اعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 92/2/9- 
سالن کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه ای اصفهان

نکات قابل توجه:
1- شرط ورود به مناقصه، دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه و یا راه از معاونت برنامه ریزی 

و نظارت راهبردی ریاست جمهوری می باشد.
2- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضا، مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل 

شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
4- سایر شرایط و اطالعات مربوط به مناقصه در اسناد موجود می باشد.

ضمناً می توانید این آگهی ها را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.
www.erec.co.ir             http://iets.mporg.ir              www.tavanir.org.ir

نوبت اول

م الف/ 366

با مصرف بهینه برق هزینه های خانواده خود را کاهش دهیم.



یادداشت

گشتی در اخبار

ماهیت فرهنگ حماسه،  مشارکت 
گسترده مردم است

حجت االسالم احمد سالک 
 نماینده مردم اصفهان

ماهیت فرهنگ حماسه، مشارکت گسترده مردم در تمامی عرصه هاست 
و در عرصه سیاسی و اقتصادی باید این حضور دو چندان شود. نام گذاری 
سال ها از سوی رهبر معظم انقالب بر اساس برنامه ریزی و جهت دهی به 
سمت خود کفایی صورت می گیرد و در سال های گذشته نیز چنین بوده 
و امروز هدف غایی بر مبنای کمال یابی در تمام زمینه هاست. نام گذاری 

امسال بیانگر چند نکته اساسی 
است. ماهیت فرهنگ حماسه، 
مشارکت گس��ترده مردم در 
تمامی عرصه هاست و بایدیک 
بسیج عمومی ش��کل بگیرد. 
دول��ت باید به خواس��ته های 
مردم توجه کند و مجلس نیز 
بستر قانونی خدمت به مردم را 

فراهم آورد. 
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چهره روز
16کشته و مصدوم بر اثر واژگونی مینی بوس در شرق اصفهان

واژگونی یک دستگاه مینی بوس در جاده زیار در شرق شهرستان اصفهان 16 کشته و مصدوم بر جا 
گذاش��ت. 15 مصدوم این حادثه پس از دریافت خدمات فوریتی در محل حادثه توسط واحدهای 

امدادی اورژانس به بیمارستان  منتقل شدند و متأسفانه یک نفر از مسافرین دردم جان باخت.

3

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 1008  |  April  10  ,2013  |  8 Pages

البته این همه ماجرا نیست؛ چرا که همه خودروهای 
 حمل و نقل عمومی هم محفلی برای میتینگ های

اقتص��ادی، انتخاباتی و البته آبکی ش��د تا برای آب 
تصمی��م بگیرن��د و راهکارهایی که هیچ ک��دام از 

مسئوالن به ذهن شان نمی رسید را عرضه کنند. 

 ارزش آب، بیشتر از جان 
از دیگر س��و، آب نه تنه��ا مایه حیات اس��ت و برای 
اصفهانی ها بیش��تر از جان ارزش دارد، بلکه راهی 
 اس��ت برای چرخان��دن چرخ��ه صنعت اس��تان. 
به همی��ن دلی��ل در س��الی ک��ه مزین به ش��عار 
»حماس��ه اقتصادی« اس��ت، آب م��ی تواند نقش 
پررنگ تری ایفا کند و شاید وس��یله ای باشد برای 

کنارگذاش��تن برخی ج��دال ها و شس��تن بعضی 
 نبردهای سیاس��یون و نه حربه ای برای رس��انه ای

ش��دن. همه این موارد در حالی اس��ت که از همان 
زمان که خب��ر بازگش��ایی آب در روز 15 فروردین 
منتشر ش��د، س��ؤالی در ذهن همه به جا گذاشت؛ 
این که چرا حاال؟ چرا درس��ت وقتی آب به اصفهان 
می رس��د که هم��ه میهمان��ان ن��وروزی رفته اند 
 و مدیران پش��ت آمارهای قش��نگ و پرب��ار پنهان

 شده اند؟  
عالمت سؤال خیلی بزرگ بود، ولی الزم بود کسی 
این سؤال را مطرح کند که فردای انتشار با جوابیه و 
احضاریه روبه رو نشود و شاید به همین دلیل بود که 
 شهردار اصفهان در حالی که از همکاران شهری اش

 

برای خدمات نوروزی تقدیر می کرد پرسید:  »برایم 
 جای س��ؤال اس��ت که آیا نمی ش��د 15روز زودتر 

زاینده رود باز می شد؟« 

کاهش آمار گردشگران به دلیل بی آبی 
این پرسش که بیشتر از سر دلسوزی بود و نه کنایه به 
کسی، با ارایه  تلویحی آمارهایی همراه شد تا روشن 
کند منظور نظر سقائیان نژاد زیر سؤال بردن کسی 
نبوده، بلکه نگران کاهش آمار گردشگرانی بود که به 
استناد آمار او کم شده اند و نه زیاد: »ای کاش 15روز 
زودتر آب زاینده رود جاری می ش��د تا سه میلیون 
مسافر به همراه دو میلیون اصفهانی، سال جدید را با 

فرح افزایی و شاط بیشتری آغاز می کردند.«

نگاه عمیق به مشکل زاینده رود 
این حرف و این س��ری جمالت را البته همه مردان 
رییس جمهور برنتابیدند؛ چرا که اعتقاد داش��تند 
 و البت��ه هنوز ه��م دارند ک��ه »هر کاری می ش��د، 
کرده اند«. اس��تاندار اصفهان، رسانه ای ترین مدیر 
اجرایی ش��هر، فردای انتشار خبر شهردارسخنانش 
را با جمله» ش��هرداری و می��راث فرهنگی اصفهان 
نگاه عمیق به مش��کل زاینده رود داش��ته باشند« 
آغاز ک��رد. ذاک��ر اصفهانی ک��ه کمتر انتق��ادی را 
بدون پاس��خ در رس��انه ها می گذارد و هم��واره به 
همه انتقادات پاس��خ می دهد، نه تنها ش��هرداری 
 که میراث فرهنگی را هم خطاب ق��رار داد تا کمتر

» نگران پل های تاریخی« باشند. 

شروع دعواهای آبکی 
» تدبیر مدیریتی ما از باالدست زاینده رود تا تاالب 
گاوخونی و فراهم کردن آب شرب برای پنج میلیون 
نفر، به اضافه بخش کشاورزی و صنعت است. شاید 
برای مدیرکل میراث فرهنگی و یا شهرداری اصفهان، 
زاینده رود بخش اصفهان را شامل می شود«؛ به این 

ترتیب دعوا بر سر آب شروع شد؛ شروعی آبکی. 
این ج��دال رس��انه ای در حال��ی رخ داد که معاون 
سیاسی- امنیتی اس��تان اصفهان که بیش از دیگر 
همتای��ان اس��تانی اش درگیر مس��أله آب بود، آب 
 پاکی را روی دس��ت همه ریخت و ب��ا اعالم این که 
» بازگشایی آب برای کشت بهاره و به مدت سه ماه 
و نیم است« به طور غیر رسمی اش��اره کرد که آب 

آنقدرها دوام نمی آورد تا به دعوا برسد. 
با این حساب، ممکن اس��ت برخی آب را راهی برای 
آوردن رأی قلمداد کنند؛ حرب��ه ای که گویا گزینه 
آن کمرنگ هم نیس��ت. محمد مهدی اس��ماعیلی 
همچنین با اش��اره ب��ه این ک��ه »این بازگش��ایی 
آب برای کش��ت بهاره و برای مدت س��ه م��اه و نیم 
اس��ت، اما س��عی می کنیم آب داخل شهر اصفهان 
بیش��تر از این مدت ت��داوم یابد و این خش��کی که 
منظره ناراحت  کنن��ده ای برای مردم اس��ت، ادامه 
نداشته باش��د« نشان داد شکل و ش��مایل اصفهان 
 و اوض��اع روحی ش��هر برای��ش مهم ت��ر از دعوای 

بزرگ ترهاست.

پای صنایع را وسط نکشید 
اما نخ مرئی و نامرئی دیدگاه های همه مدیران که بر 
سر آب آمده و نیامده با هم به تضاد برخوردند دو نکته 
بود: یکی »درخواست صرفه جویی« از مردم و ترغیب 
به این که مردم باید کم مصرف کنند تا آب به همه 

برسد و دیگر این که » پای صنایع را وسط نکشید«.
اس��ماعیلی درخص��وص صرفه جویی گف��ت: »در 
هر جایی از کش��ور توصیه به صرفه جویی توس��ط 
ش��هروندان اگر امر خیلی جدی نباشد، در اصفهان 
یک ضرورت شرعی و مدنی 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. در فوالد مبارکه این اتفاق افتاده و از 
پساب استفاده  می کند و برای ذوب آهن نیز همین 

بحث مطرح شده است.« 
در هر ح��ال زاینده رود دوباره زنده ش��ده و ش��هر 
گنبدهای فیروزه ای می رود تا در آس��تانه روزهای 
بهتری قرار بگیرد؛ روزهایی که قرار اس��ت ش��هرو 
استان اصفهان حماسه های تازه ای بیافرینند،  اما این 
اهداف محقق نمی شود مگر در سایه اتحاد و همدلی 
و پرهیز از جستجو به دنبال مقصر؛ چرا که روزهای 
» بگم بگم« گذشته اس��ت و روزهای پیش رو قطعاً 

روزهای مچ گیری و فرافکنی نیست.  

آب  داغ مسووالن را تازه کرد 

در سال »حماسه اقتصادی« آب را گل نکنید 

 پروژه های اجرا شده توسط 
مدیریت شهری چشم گیر است

نماینده ول��ی فقیه در اصفه��ان با انتق��اد از این که اس��تان اصفهان به 
 اندازه ۲۰ اس��تان در کش��ور ب��رای دولت درآمدزاس��ت ام��ا اقدامات 
صورت گرفت��ه دولت در این مدت در خور ش��أن این اس��تان نیس��ت، 
اذعان داشت: مدیریت ش��هری اصفهان طرح ها و پروژه های زیربنایی 
مهم��ی از جمله اح��داث حلقه های ترافیک��ی، پل ها و زی��ر گذرها در 
ش��هر اصفهان به اجرا رس��انده که این اقدامات مرهون زحمات شهردار 
 و اعضای ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان اس��ت. آیت اهلل طباطبایی، 
امام جمعه اصفهان در دیدار با شهردار، مدیران شهری و اعضای شورای 
شهر اصفهان با اشاره به فعالیت های مفید مجموعه شهرداری و اعضای 
شورای شهر،گفت: به صراحت این حقیقت را باید بیان کرد که شهرداری 

اصفهان کارهای زیربنایی فراوانی را در شهر اصفهان انجام داده است.

 پرونده 5 متهم باغ وحشت 
هنوز باز است

دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان گفت: پرونده تعدادی از متهمان 
حادثه »باغ وحشت« خمینی شهر هنوز مفتوح است و پس از صادر شدن 

حکم و ابالغ آن احکام سریعا اجرا خواهد شد.
 محمدرضا حبیب��ی با اش��اره به ب��از بودن پرون��ده پنج مته��م حادثه 
باغ وحشت خمینی ش��هر اظهار کرد: پرونده متهمان زندانی و دو متهم 
فراری هنوز باز و در حال پیگیری است. وی افزود: پرونده این متهمان هنوز 
از دیوان عالی به اجرای احکام واصل نشده و معاون دادستان که نماینده 
دادستانی اصفهان در محاکم است، پیگیر پرونده این متهمان است و حکم 
این متهمان پس از قطعیت پیدا کردن به اجرا در خواهد آمد. دادس��تان 
عمومی و انقالب اس��تان اصفهان ادامه داد: حکم متهمان باقی مانده از 
پرونده باغ وحشت خمینی شهر پس از قطعیت حکم توسط اجرای احکام 

دادگاه مستقیم و بدون هیچ درنگی اجرا خواهد شد. 

 واگن های مترو تا دو ماه آینده 
وارد اصفهان می شوند

 رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان از ورود واگن ه��ای مترو تا 
دو ماه آین��ده خبر داد. عباس حاج رس��ولیها با اعالم ای��ن مطلب اظهار 
داشت: بررس��ی های اولیه واگن های قطار شهری انجام شده و تا دو ماه 
آینده وارد اصفهان می شوند، این در حالی است که حجم کار راهنمایی و 
رانندگی نیز سبک می شود، لذا حمل و نقل ریلی یکی از نیازهای اساسی 
ش��هر اصفهان اس��ت. وی از افتتاح پروژه میدان امام علی)ع( خبر داد و 
 گفت: پروژه احیای میدان امام علی )ع( تا چهار ماه آینده به بهره برداری 
می رس��د و به یکی از مکان های دیدنی برای گردش��گران و شهروندان 

اصفهانی تبدیل خواهد شد. 

 سهم اصفهان از سفرهای نوروزی 
۲۲ درصد بوده است

 قائ��م مق��ام وزی��ر و مدی��رکل راه و شهرس��ازی اصفه��ان گف��ت: از 
 1۲۲ میلیون سفر نوروزی ثبت ش��ده در کشور، ۲6 میلیون سفر معادل 

۲۲ درصد سفرها مربوط به استان اصفهان بوده است.
محمود محمودزاده با اش��اره به این که تعداد سفرها در ایام نوروز امسال 
11 درصد بیشتر از سال گذش��ته بود، افزود: یک پنجم سفرهای کشور 
در راه های استان اصفهان انجام شده است. وی بیان داشت: کنترل این 
حجم سفر در راه های استان اصفهان نش��ان از هماهنگی و تالش تمام 
دس��تگاه های ذیربط همچون پلی��س راه، اورژان��س، هالل احمر، امداد 
خودرو و نیروهای امدادی است. قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرسازی 
 اصفهان تعداد تصادفات نوروز س��ال گذش��ته را 16۳ مورد و امس��ال را 
116 مورد عنوان کرد و بیان داشت: نوروز امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته با کاهش۳۰ درصدی تصادفات جاده ای روبه رو بوده ایم. وی 
بیشترین حوادث جاده ای در ایام نوروز ۹۲ را مربوط به واژگونی خودرو 
دانست و اظهار داش��ت: این حوادث به دلیل خس��تگی و خواب آلودگی 

رانندگان بوده است. 

تشویق خانواده ها به بچه دار شدن 
نیازمند کار فرهنگی است

 مع��اون بهداش��ت دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان گفت: تش��ویق 
خانواده ها به بچه دارشدن نیاز به کار و برنامه ریزی فرهنگی دارد.

کمال حیدری افزود: صرف تش��ویق مالی خانواده ها برای بچه دار شدن 
و افزایش جمعیت چندان کارآمد نیست، بلکه باید با فرهنگ سازی این 
مسأله را در خانواده ها نهادینه کرد. وی تصریح کرد: باید این فرهنگ در 
جامعه ایجاد شود که خانواده های توانمند و دارای وضعیت مالی، فرهنگی 
و اجتماعی مناسب می توانند با بچه دار شدن نقش بسیار مثبتی در رشد 
جمعیت و توسعه کشور داشته باش��ند که اکنون این موضوع در کشور 

برعکس شده است.

محمد  باالخره بعد از کلی جنگ و دعوای رسانه ای و فیزیکی، زاینده رود که سال هاست بیشتر سال را میزبان عابران پیاده 
است تا آب، تر شد. باالخره » آب آمد« و همه رسانه های زمین و زمان در ایران و حتی معارضان خارجی هم از شادی بندرعباسی

مردم و کش�اورزان گفتند. همه، عکس ها را نش�ان دادند و متن های احساسی یا منطقی نوش�تند که بودن آب چه 
محاسنی دارد و باید برای ماندن آن چه کرد. 

ثبت تخلف رانندگان 
در محدوده زوج و فرد 

حکم مجدد دادگاه 
برای معصومه عطایی

رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: با اجرای مجدد طرح زوج و فرد در 
اصفهان، ثبت تخلفات رانندگان توسط دوربین های نصب شده در این محدوده 
بیشتر شده و رانندگان متخلف اعمال قانون می ش��وند. حسین غالمی که با 
فارس سخن می گفت، به تشدید طرح زوج و فرد در شهر اصفهان اشاره و اظهار 
کرد: پس از پایان تعطیالت نوروزی طرح زوج و فرد به صورت جدی در اصفهان 
اجرایی شده است. وی افزود: در حال حاضر طرح زوج و فرد همانند سال های 
گذشته در هسته مرکزی شهر اصفهان اجرا می شود و محدوده جدیدی به آن 
اضافه نشده است. رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان تصریح کرد: بدون 
اغماض با رانندگان متخلف از قانون برخورد می شود. وی ادامه داد: از این پس 
کنترل اجرای طرح زوج و فرد را به جای اس��تفاده بیش��تر از نیروی انسانی با 

دوربین های نصب شده در محدوده طرح زوج و فرد رصد می کنیم.

پس از نقض حکم قصاص چشم متهم پرونده اسیدپاشی بر روی معصومه 
عطایی در دیوان عالی کشور، این پرونده به شعبه 17 دادگاه کیفری استان 

اصفهان ارجاع شد تا مجدداً درباره آن حکم صادر شود.
علیرضا مختاری، وکیل مدافع معصومه عطایی با بیان این مطلب، گفت: 
پس از صدور حکم از سوی شعبه 17 دادگاه کیفری استان اصفهان مبنی 
بر قصاص چشم و پرداخت دیه توسط پدر شوهر سابق معصومه عطایی، 
طرفین دعوا به حکم صادره اعتراض کردند و دیوان عالی کشور نیز به علت 
نقص تحقیقات، حکم صادره را نقض کرد. وی افزود: ش��عبه صادرکننده 
رأی بدوی نیز از پزشکی قانونی خواسته تا پس از انجام آزمایشات پزشکی 
مجدداً نظریه خود را درباره جراحات وارده بر روی معصومه، نتیجه را به 

دادگاه اعالم و دادگاه نیز بر اساس آن رأی صادر کند.

مدیرعامل س��ازمان پایانه های مس��افربری ش��هرداری 
اصفهان اع��الم کرد: از ابتدای فعالیت س��تاد تس��هیالت 
ن��وروزی ش��هرداری اصفه��ان ت��ا ش��انزدهم فروردین 
 ماه۸۳۰ هزار مس��افر از طری��ق پایانه های مس��افربری 
جابه جا شدند. سید جالل هاشمی نژاد با بیان این مطلب 
گفت:  به منظور تأمین امنیت مس��افران نوروزی اقدامات 
رفاهی و خدماتی متنوع و ویژه ای در پایانه های چهارگانه 
ش��هر برنامه ریزی ش��د تا مس��افران با خاطره ای خوش 
اصفهان را ترک نمایند. وی اضافه کرد: از ۲5 اس��فندماه 
سال ۹1 تا ش��انزدهم فروردین ماه۹۲، ۳67 هزار و ۲۰۸ 
مسافر وارد ش��هر و ۴61 هزار و ۲۲1 مس��افر از اصفهان 
خارج شدند. وی تأکید کرد: در مجموع از ابتدای فعالیت 
ستاد تسهیالت نوروزی شهرداری اصفهان تا آخرین روز 
تعطیالت حدود ۸۳۰ هزار مس��افر از طری��ق پایانه های 

چهارگانه مسافربری شهر اصفهان جابه جا شدند. 
مدیرعامل س��ازمان پایانه های مس��افربری ش��هرداری 
اصفهان تصریح کرد: از ۲5 اس��فندماه در مجموع حدود 
1۴5۰ ه��زار مس��افر در هتل ه��ای کاوه و صفه اس��کان 
یافتند. هاشمی نژاد خاطرنشان کرد: ایستگاه معاینه فنی 
 مس��تقردر پایانه جی نیز از ۲5 اس��فندماه تاکنون برای 
دو هزار و ۴5۰ خودرو کارت معاینه فنی صادر کرده است.

مدیرعامل کانون بازنشس��تگان فرهنگ��ی و وظیفه بگیران 
اس��تان اصفهان گفت: در حال حاض��ر مطالبات فرهنگیان 
بازنشسته به صورت قطره چکانی پرداخت می شود و قانون، 

نحوه پرداخت مطالبات این افراد باید اصالح شود.
مجید روس��تایی با اش��اره به این که فرهنگیان بازنشسته 
یکی از اقشار آس��یب پذیر جامعه هستند، اظهار کرد: دولت 
و مس��ئوالن نباید نس��بت به مش��کالت این افراد بی توجه 
باش��ند؛ چرا که بی توجهی به خواس��ته های بازنشستگان 
فرهنگی س��بب افزایش آس��یب های آنها می ش��ود. وی به 
یکی از مهم ترین خواس��ته های فرهنگیان بازنشس��ته در 
سطح کشور اش��اره کرد و ادامه داد: بازنشستگان فرهنگی 
از س��ال 1۳۸6 تاکنون یک هزار و ۸۲۰ میلی��ارد تومان از 
دولت طلبکار هستند، اما پرداخت این مطالبات به فراموشی 
سپرده شده است. مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی 
و وظیفه بگیران استان اصفهان تصریح کرد: در حال حاضر 
مطالب��ات فرهنگیان بازنشس��ته به ص��ورت قطره چکانی 
پرداخت می شود و قانون نحوه پرداخت مطالبات این افراد 
باید اصالح شود. وی تأکید کرد: مجلس شورای اسالمی باید 
نس��بت به قانون موجود برای پرداخت مطالبات فرهنگیان 

بازنشسته تجدید نظر کند.

اس��تاندار اصفهان گفت:خشکسالی و کمبود آب، مشکالت 
اقتص��ادی را برای کش��اورزان ب��ه ویژه ش��رق اصفهان به 
 وجود آورد، اما آنان به موج س��واران داخلی و خارجی اجازه 
سوء استفاده ندادند. علیرضا ذاکر اصفهانی که با ایرنا سخن 
می گفت، افزود: معیش��ت روستاییان و کش��اورزان شرق 
تا غرب و ش��مال تا جنوب اس��تان با آب زاینده رود ارتباط 
مس��تقیم دارد و خشکس��الی بیش از یک دهه گذش��ته، 
مش��کالتی را برای آنها به وج��ود آورده اس��ت. وی با بیان 
 این که آب ش��رب بیش از پنج میلیون نفر از مردم منطقه و 
اس��تان های همجوار از زاینده رود تأمین می شود، تصریح 
کرد: اصفهان قطب صنعت کش��ور اس��ت و7۰ درصد آهن 

و فوالد کشور از مراکز صنعتی این استان تولید می شود.
استاندار اصفهان با بیان این که بخش بزرگی از صنایع استان 
برای تولید محصوالت خود به آب زاینده رود نیاز دارند، افزود: 
کمبود آب و خشکسالی استان معیشت برخی از گروه های 
صنفی به ویژه کشاورزان را در معرض تهدید قرار داده است. 
وی گفت: این مشکالت موجب ش��د تا در ماه های گذشته، 
مطالبه برخی کشاورزان استان از عرصه صنفی فراتر رود و 
در پی آن برخی از جریانات سیاسی داخل و خارج از کشور 

درصدد بهره برداری از مطالبات صنفی این افراد برآمدند.

مدی��رکل مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان گفت: حجم 
رهاس��ازی آب زاینده رود و زمان بن��دی دقیق جاری بودن 
فعلی آن براساس تصمیم شرکت آب منطقه ای اصفهان اتخاذ 
 می شود. منصور شیش��ه فروش که حرف هایش را به ایمنا 
 م��ی زد، ب��ا اش��اره به ای��ن ک��ه در زم��ان رهاس��ازی آب 
زاینده رود حجم ذخیره س��د،۳۸۰ میلیون متر مکعب بوده 
است، بیان داش��ت: تصمیم زمان رها ش��دن آب رودخانه با 
تصمیم کمیته ای متش��کل از نمایندگان کش��اورزان، آب 
منطقه ای و جهاد کشاورزی گرفته شد که با تأیید این تصمیم 
از س��وی وزارت نیرو و اعمال برنامه مشخص، رها سازی آب 
از 15 فروردین امسال صورت گرفت. وی همچنین از ایجاد 
کارگروه مصرف بهینه آب خبر داد و اف��زود: این کارگروه به 
 صورت ۲۴ ساعته، مصرف آب در بخش های مختلف را رصد

می کنند. مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه 
داد: از س��وی استانداری نیز دس��تورالعملی به شرکت آب و 
فاضالب روستایی، شهری، صنعت و معدن و... برای کاهش 
مصرف در بخش های شرب، صنعت، فضای سبز ابالغ شده 
است. وی با بیان این که بخش صنعت برای تأمین آب خود 
باید از پس��اب ها اس��تفاده کند، تأکید کرد: فضای سبز نیز 
بهتر است با تجهیز به سیستم های نوین آبیاری از اتالف آب 

جلوگیری کند.

بازنشستگی استانداریحمل ونقل مدیریت بحران

جابه جایی ۸3۰ هزار مسافر 
از پایانه های شهر اصفهان

پرداخت قطره چکانی 
مطالبات فرهنگیان

کشاورزان به موج سواران 
اجازه سوء استفاده ندادند

 زمان جاری بودن آب بر 
عهده آب منطقه ای است

 در ه�ر ح�ال زاین�ده رود 
دوب�اره زن�ده ش�ده و ش�هر 
 گنبدهای فی�روزه ای می رود 
تا در آس�تانه روزهای بهتری 
ق�رار بگی�رد؛ روزهای�ی ک�ه 
ق�رار اس�ت ش�هرو اس�تان 
 اصفهان حماس�ه های تازه ای
بیافرینن�د،  ام�ا ای�ن اهداف 
محقق نمی شود مگر در سایه 
اتح�اد و همدل�ی و پرهی�ز از 

جستجو به دنبال مقصر

SMS
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4
کاهش ۱۱ درصدی مسافران ناوگان هوایی اصفهان 

علی قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان گفت: تعداد مسافرانی که نوروز امسال 
از طریق ناوگان هوایی اصفهان جابه جا شده اند نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته ۱۱/۷ درصد کاهش 

داشته است. نوروز امسال ۷۸ هزار و ۴۵۹ مسافر از طریق فرودگاه شهید بهشتی اصفهان جابه جا شده اند. 
تب تورم، ناشی از اجرای سلیقه ای 

قانون است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس / ناصر 

موسوی الرگانی 
بخش��ی از تورم موجود در کشور ناش��ی از اجرای قانون هدفمندسازی 
یارانه هاست، اما همین میزان نیز قابل مدیریت بود و اگر قانون مصوب 
مجلس به درس��تی اجرا می ش��د، هرگز تورم به این اندازه نمی رسید. 
میزان نقدینگی موجود در جامعه با تورم ارتباط مستقیم دارد و متأسفانه 
به این دلیل ک��ه دولت نقدینگی موج��ود در جامع��ه را مدیریت نکرد، 
در نتیجه نقدینگی ناش��ی از 
توزیع یارانه نق��دی منجر به 
ایجاد تورم ش��د. زمانی که در 
جامعه ای نرخ رش��د تولید با 
نرخ رشد نقدینگی هماهنگ 
نباشد تورم اصلی غیرقابل انکار 
اس��ت. عدم هدایت نقدینگی 
به سمت تولید، موجب ضربه 

خوردن تولید می شود.

 تورم نقطه به نقطه 
باالی 4۰ درصد است

دبیر ش��ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ب��ا تأکید بر این که 
اجرای فاز دوم به صالح نیس��ت، گفت: تورم نقطه ب��ه نقطه باالی 
۴۰ درصد اس��ت. محمد نهاوندیان با اشاره به نامگذاری سال جدید 
اظهار داشت: بخش خصوصی باید سهم خود را در این حماسه سازی 
به خوبی ایفا کرده و ش��ورای گفتگو هم باید بسترسازی الزم را در 
این حماس��ه آفرینی فراهم کن��د. نهاوندیان گفت: ب��ا توجه به این 
 که درآمد حاصل از ف��از اول اجرای قانون هدفمن��د کردن یارانه ها 
2۸ هزار میلیارد تومان و یارانه مصرفی ۴2 هزار میلیارد تومان بوده 
است، می توان این گونه نتیجه گرفت که فاز اول نتوانسته هزینه های 
خود را تأمین کند و از هزینه های دیگری اس��تفاده کرده است، لذا 
شورای گفتگو به این نتیجه رسیده که در شرایط فعلی اجرای فاز دوم 
هدفمند کردن یارانه ها مساعد نیست؛ چرا که در زمان اجرای فاز اول 
نرخ تورم کمتر از ۱۵ درصد بود، اما امروز نرخ تورم بیش از3۰ درصد 
است و تورم نقطه به نقطه باالی۴۰ درصد است، لذا به نظر می رسد 
طرح اصالح قیمت ها باید در شرایط ثبات اقتصاد کالن اتفاق بیفتد. 
رییس اتاق ایران افزود: اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها 
باید زمانی صورت گیرد که رویکرد مصرف گرایی به تولیدگرایی تغییر 
کند. وی با اشاره به ضرورت اجرای مصوبه ارزی که در اسفندماه سال 
گذشته به تصویب رس��ید، گفت: گزارش هایی مبنی بر عدم اجرای 
دقیق و جامع این مصوبه از سوی تعدادی از بانک ها ارایه شده است. 
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بازرسی بیش از 19۰۰ مرکز 
عرضه و توزیع استان اصفهان 
بیش از ۱۸۰۰ مورد بازرس��ی و نظارت مستقیم توسط 
بازرس��ین این اداره کل در ایام تعطیالت نوروزی ۹2 از 
مراکز عرضه و توزیع استان صورت گرفت. بر اساس این 
گزارش، از 2۵ اسفند ماه سال گذش��ته تا ۱۵ فروردین 
۹۱ بیش از ۱۹۰۰ فقره بازرس��ی و نظارت دقیق و فنی 
توسط کارشناس��ان و بازرس��ین این اداره کل از مراکز 
 عرضه و توزیع مواد غذایی و خوراکی اعم از فست فود و 
رس��توران ها، همچنی��ن مراک��ز عرضه و توزی��ع مواد 
بهداش��تی، مصالح س��اختمانی، لوازم خانگ��ی برقی و 

گازسوز و... در استان صورت گرفت. 

حال و روز زاینده رود را 
مجلس ششم ناخوش کرد

استاندار اصفهان به فارس گفت: اگر مصوبه مجلس ششم 
 مبنی بر واگذاری مدیریت آب زاینده رود به استان های 
در مس��یر نبود، زاین��ده رود اکنون ح��ال و روز بهتری 
داش��ت. علیرضا ذاکراصفهانی با اش��اره به جاری شدن 
آب در رودخان��ه زاین��ده رود اظهار داش��ت: متأس��فانه 
طی چند س��ال اخیر موض��وع آب یک بحث چالش��ی 
برای اس��تان اصفهان ش��ده بود و تا حدودی حیات این 
اس��تان در معرض تهدید ق��رار گرفته ب��ود. وی افزود: 
طی چند س��ال گذش��ته بخش کش��اورزی، صنعتی و 
 آب شرب این استان با مش��کل اساسی مواجه شده بود. 
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: خوش��بختانه این موضوع با 
همکاری خوب کشاورزان برطرف شد، اما مشکل اساسی 

کمبود آب در بخش کشاورزی بسیار ملموس است.

 حماسه اقتصادی با حمایت 
از تولید ملی محقق می شود

فرماندار شهرس��تان گلپای��گان گفت: تحقق حماس��ه 
اقتصادی با حمایت از تولید ملی امکان پذیر است؛ چراکه 
رونق واحدهای تولیدی می تواند موجب رشد اقتصادی 
و خودکفایی کشور شود. محسن حسین میرزایی اظهار 
کرد: رهبر معظم انقالب دهه چهارم انقالب اس��المی را 
دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری کردند و این نام گذاری 
براساس شرایط و مقتضیات کشور در راستای رسیدن به 

افق چشم انداز توسعه تبیین شده است. 

اخبار کوتاه

بائوج الهوتی می افزاید: نمی توان در افزایش و نوسانات قیمت 
مسکن در س��ال گذش��ته فقط وزارت راه و شهرسازی را مقصر 
دانست، چرا که افزایش قیمت مصالح نیز یکی از دالیل باال رفتن 
نرخ مسکن بوده است. وی با استناد به این  موضوع باور دارد که 
متأسفانه به علت برخی کاستی ها و مشکالت اقتصادی در کشور 
شاهد افزایش بی سابقه قیمت مسکن در کشور بودیم که این امر 
فشار مضاعفی را به اقشار آسیب پذیر وارد کرده است. وضعیت 
و قیمت مسکن در سال جاری باید اصالح شده و افزایش قیمت 
مسکن در سال جاری باید متوقف شود، لذا سال ۹2، سال اصالح 

وضعیت و قیمت مسکن در کشور است.
بائوج الهوتی در ادامه صحبت خود با اذعان بر این که مس��کن 
مهر با ایراداتی همراه است، می گوید: با ایجاد و آغاز طرح مسکن 
 مهر باید بیان کردکه طرح مسکن مهر به عنوان کاری بزرگ و 
با ارزش محسوب شده، اما در هر کاری ایرادات و مشکالتی نیز به 
چشم خواهد آمد که پروژه مسکن مهر نیز از این قاعده مستثنی 
نیس��ت. در بخش دیگر بازار مس��کن نکته ای که در معامالت 
مسکن و مستغالت در کش��ور جالب و تأمل برانگیز است، وارد 

 شدن این بخش اقتصادی به بازار بورس است که در این باره علی 
 صالح آبادی، رییس س��ازمان بورس و اوراق بهادار خبر دادکه

» ارزش بازار ۱2۸میلیارد تومانی در تهران در پایان سال ۹۱ به 
۱۷۱ هزار میلیارد تومان رسید که به معنای رشد 33درصدی 

ارزش این بازار است.« 
وی می گوید:»معتقدم نقش بازار سرمایه در شعار امسال بسیار 
پررنگ است و هر یک از مجموعه سازمان بورس در جایگاه خود 
به تحقق این ش��عار کمک خواهیم کرد؛ چراکه این ش��عار در 
راستای شعار سال قبل است و باید به آن بها داده شود. ارتقای 
ارزش معامالت و ارایه خدمات مالی از طریق بورس بازارسرمایه 
به مردم و بنگاه های اقتصادی از اولویت های س��ازمان بورس 

برای سال حماسه اقتصادی است.«

 رشد 48درصدی شاخص بورس در سال 91 
صالح آبادی ادامه می دهد:»مجموع معامالت بورس که شامل 
 س��ه بورس موجود و ب��دون احتس��اب بورس انرژی اس��ت، از 
پنج میلیون و ۹۰۰ به ش��ش میلیون ۹۰۰ رس��ید ک��ه از نظر 

ارزش��ی، ۱۰۹ هزار میلیارد تومان بود که نشان دهنده سهولت 
دسترسی، نقد شوندگی و رشد معامالت آنالین است. 

امروز بورس مورد توجه سیاست گذاران از جمله مجلس، دولت و 
قوه قضائیه و از طرفی مورد توجه مردم قرار گرفته است. در سال 
جاری مقرر نیست هیچ بورسی مجوز دریافت کند، به این معنی 
که سازمان بورس با چهار بورس فعلی به کار خود ادامه خواهد 
داد و تمام توان و نیرو صرف توس��عه و رشد بورس های موجود 
خواهد شد. در صورت نیاز به بورس های جدید تنها به ایجاد یک 
تابلو به عنوان نماد بورس جدید در بازار اکتفا خواهیم کرد و این 

بورس می تواند در کنار بقیه به فعالیت ادامه دهد.«
رییس سازمان بورس و اوراق 
به��ادار م��ی افزاید:»بورس 
انرژی در اواخر سال گذشته 
افتتاح شد و با معامالت برق 
کار خود را شروع کرد و ابزار 
سلف موازی استاندارد هم در 
آن تست شد. در ابتدای کار 
به طبع مش��کالتی به وجود 
خواهد آم��د ک��ه در ادامه و 
ب��ا پیش��رفت بیش��تر، این 

مشکالت رفع خواهد شد.«

و  املاک  ورود 
مستغات به بورس

صالح آب��ادی معتقد اس��ت 
و  ام��الک  که»معام��الت 
مستغالت به زودی به صورت 

یک تابلو مس��تقل در بورس آغاز به کار خواهد ک��رد تا به این 
وس��یله کش��ف قیمت ها در حوزه مسکن و مس��تغالت نیزدر 
بورس ص��ورت پذی��رد.«  وی می افزای��د:» به دلی��ل پیچیده 
بودن مزای��ده ها و مناقصات بازار فعلی مس��کن و مس��تغالت، 
احتماالً انجام معام��الت بازر مذکور در بورس مورد اس��تقبال 
 قرار خواه��د گرفت و زمینه ش��فاف س��ازی بیش��تر را فراهم 
می کند. ما اگر بتوانیم به راهکاری عملی در این زمینه دس��ت 
پیدا کنیم استقبال خواهیم کرد، منتها این امر مستلزم تبدیل 
وام به اوراق بهادار خواهد بود. این موضوع در مراحل کارشناسی 
است و به جمع بندی خاصی نرسیده، همچنین تا زمانی که حجم 
آن برآورد و راهکار اجرایی آن مشخص نشود، نمی توان در این 

زمینه اظهارنظر کرد.«

سال 9۲، سال اصاح وضعیت و قیمت مسکن در کشور است

معامالت مسکن و مستغالت وارد بورس می شود

»قیمت مسکن از سال 8۶ سیر صعودی خود را طی کرده است«؛ این صحبت مهرداد بائوج الهوتی 
گروه 
یکی از نمایندگان مجلس است که در ادامه می گوید:»مسکن از سال 8۶ به بعد یک رشد 8۰ درصدی اقتصاد 

را طی کرده و از همین سال نیز افزایش نرخ آن متوقف شده بود.«

 ارتقای ارزش 
معامات و ارایه 
 خدمات مالی از

 طریق بورس بازار
سرمایه به مردم و 

بنگاه های اقتصادی 
از اولویت های 
سازمان بورس 

برای سال حماسه 
اقتصادی است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ وقت رسیدگی
93 در خصوص پرونده کالس��ه 1853/91 خواهان عبدالرس��ول ش��ریفی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ بیس��ت میلیون ریال وجه یک فقره چک به طرفیت سمیه درویشی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/3/5 ساعت 10/30 تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان حاج آقا رحیم 
ارباب مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
94 در خصوص پرونده کالس��ه 37/92 خواهان س��عید صادقی دادخواس��تی مبنی بر 
الزام به انتقال س��ند به طرفیت مصطفی قربانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/3/30 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
95 ش��ماره دادنامه: 2057، کالس��ه: 91-1636 ش ح/ 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و س��وم شورای حل اختالف، خواهان: آقای محمد حس��نی دره بیدی آدرس: اصفهان 
خ مفتح کوچ��ه بهار منزل مرتضی باقری، خوانده: آق��ای فرهاد رحمتی اندانی آدرس: 
مجهول المکان، خواس��ته: الزام خوانده به حضور در دفتر اس��ناد رسمی و انتقال سند 
رسمی یکدستگاه موتورسیکلت بهرو به شماره انتظامی 4842-اصفهان 57 به انضمام 
کلیه هزینه های دادرس��ی. ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: 
در خصوص دعوی آقای محمد حس��نی دره بی��دی فرزند جعفر به طرفیت آقای فرهاد 
رحمتی اندانی فرزند غالمرضا به خواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسنادر 
سمی و انتقال س��ند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت بهرو مدل 84 به شماره انتظامی 
4842 اصفه��ان 57 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی با توجه ب��ه اظهارات خواهان 
در جلس��ه رس��یدگی مبنی بر اینکه موتورس��یکلت مورد ادعا را از خوانده در سال 86 
خری��داری نموده و ثم��ن آن را کاماًل پرداخت نموده اند همان تاریخ موتورس��یکلت با 
کلیه مدارک آن اعم از بیمه- کارت س��وخت و کارت موتورسیکلت در تصرف اینجانب 
م��ی باش��د و اینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و 
الیحه ای نیز ارائه ننموده و پاس��خ استعالم انجام شده از معاونت راهور ناجا طی نامه 
ش��ماره 46/28/739 مورخ 91/8/1 که داللت بر مالکیت خوانده دارد لذا شورا با عنایت 

و ب��ه جمیع محتویات پرونده با اس��تناد به م��واد 219 و 220 و 35 قانون مدنی و 198 
519 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفتر اس��ناد 
رسمی و انتقال سند رسمی یکدس��تگاه موتورسیکلت بهرو مدل 84 به شماره انتظامی 
4842 اصفهان 57 به نام خواهان و پرداخت چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. مهرانفر- قاضی شعبه سی و سوم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
96 آگه��ی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
امور مدنی. مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: میدان 
قدس خیابان دکتر شهید بهش��تی تقاطع دوم کوچه شهید محمد )محسن( صادقی، کالسه 
پرونده: 804/91 حل 3، وقت رس��یدگی: ساعت 5 بعدازظهر روز شنبه مورخه 1392/3/4، 
مشخصات خواهان: حسن روح الهی نام پدر: اسماعیل با وکالت آقای اصغر صافی فرزند 
نوروزعلی مقیم: خمینی ش��هر چهارراه شریعتی ابتدای خ ش��ریعتی شمالی جنب مسجد 
ابالفضل، مشخصات خوانده مجهول المکان: مهیا فروغی نام پدر: حسین، خواسته و بهای 
آن: مطالبه مبلغ 30/000/000 سی میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 202/016647 
مورخ 90/3/30 به انضمام هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل خسارات تأخیر تأدیه تا زمان 
اجرای حکم، دالیل خواهان: 1- تصویر مصدق چک، 2- گواهی عدم پرداخت. گردش کار: 
خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواس��ت و وقت رس��یدگي به 
وي از طریق نش��ر آگهي در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ي دادگاه ه��اي عمومي و انقالب در امور مدني نموده اس��ت. لذا در اجراي قانون 

مذکور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات، یک نوبت آگهي مي گ��ردد. خوانده مي تواند با 
مراجعه به این ش��ورا نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر 

جهت رسیدگي حاضر گردد. شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

حصر وراثت
97 آقای یداله مختاری ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 10538 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 934/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فتح اله مختاری بشناسنامه 485 در تاریخ 1391/9/15 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- یداله 
مختاری ورنوس��فادرانی فرزند حس��ین ش ش 10538 )پدر متوفی(، 2- طلعت غفورزاده 
ورنوسفادرانی فرزند محمد ابراهیم ش ش 173 )مادر متوفی(، 3- نرگس جمشیدی فرزند 
ناصر ش ش 1720 )همسر دائمی متوفی(، 4- علیرضا مختاری ورنوسفادرانی فرزند فتح 
اله ش ملی: 9-332068-127 )فرزند(، 5- نگین مختاری ورنوس��فادرانی فرزند فتح اله ش 
ملی: 4-464274-127 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
98 آقای امراله غفورزاده ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 217 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1032/91 ش ح 7 ازاین دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فاطمه خازنه بشناسنامه 12759 در تاریخ 1387/4/27 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مصطفی 
غفورزاده فرزند محمود ش ش 715 )فرزند(، 2- مرتضی غفورزاده ورنوسفادرانی فرزند 
محم��ود ش ش 285 )فرزن��د(، 3- امراله غفورزاده ورنوس��فادرانی فرزند محمود ش ش 
217 )فرزند(، 4- عزت اله غفورزاده ورنوسفادرانی فرزند محمود ش ش 12761 )فرزند(، 
5- حس��ین غفورزاده ورنوس��فادرانی فرزند محمود ش ش 12760 )فرزند(، 6- نعمت اله 
غفورزاده فرزند محمود ش ش 271 )فرزند(، 7- عصمت غفورزاده ورنوسفادرانی فرزند 
محمود ش ش 277 )فرزند(، 8- س��کینه غفورزاده ورنوس��فادرانی فرزند محمود ش ش 
13494 )فرزند(. و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
99 خانم طیبه صرامی فروش��انی دارای شناسنامه شماره 10423 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1029/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان نصراله پریش��انی فروش��انی بشناسنامه 1329 در 

تاری��خ 1391/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- طیبه صرامی فروش��انی فرزند محمدعلی ش ش 10423 )همسر 
دائمی متوفی(، 2- حجت اله پریش��انی فروشانی فرزند نصراله ش ش 525 )فرزند(، 3- 
حمیدرضا پریش��انی فروشانی فرزند نصراله ش ش 2496 )فرزند(، 4- اعظم پریشانی 
فروش��انی فرزند نصرال��ه ش ش 888 )فرزند(، 5- زهرا پریش��انی فروش��انی فرزند 
نصراله ش ش 280 )فرزند(، 6- رضوان پریشانی فروشانی فرزند نصراله ش ش 308 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
100 خانم صدیقه فتحیان دستگردی دارای شناسنامه شماره 11909 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 988/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه در خواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادران خورش��ید عظیمی دستگردی بشناس��نامه 849 در تاریخ 
1389/9/30 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به: 1- حسن فتحیان دستگردی فرزند حبیب اله ش ش 1 )فرزند(، 2- نازنین فتحیان 
دس��تگردی فرزند حبیب اله ش ش 12 )فرزند(،3- فاطمه فتحیان دس��تگردی فرزند حبیب 
ال��ه ش ش 17 )فرزن��د(، 4- صدیقه فتحیان دس��تگردی فرزند حبی��ب اله ش ش 11909 
)فرزند(، 5- زهرا فتحیان دستگردی فرزند حبیب اله ش ش 1627 )فرزند(، 6- بیگم فتحیان 
دس��تگردی فرزند حبیب اله ش ش 69 )فرزند(، 7- سلطنت فتحیان دستگردی فرزند حبیب 
اله ش ش 11907 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 

را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
101 کالس��ه: 91/426، دادنامه: 497-91/11/14. خواهان: مهدی عس��گری فرزند اسداله 
به آدرس: خمینی ش��هر خ ش��ریعتی شمالی کوچه ش��هید بهرام دباغی پالک 30. خوانده: 
ابوالفضل عسگری فرزند نصراله مجهول المکان، خواسته: مطالبه، دادگاه با بررسی جامع 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در 
خصوص دادخواس��ت آقای مهدی عس��گری علیه آقای ابوالفضل عسگری فرزند نصراله 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 260/507322 
و خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه شورا نظر به ش��رح دادخواست تقدیمی و مستندات 
ارائه ش��ده وجود اصل مس��تندات در ید خواهان که داللت بر وج��ود دین علیه خوانده و 
اش��تغال ذمه وی دارد و نظر ب��ه اینکه خوانده دفاعی در جه��ت رد ادعای خواهان بعمل 
نیاورده نس��بت به مستندات او نیز اظهار انکار و یا جعل نکرده است و دعوی خواهان را 
وارد و ثابت دانس��ته مس��تنداً به مواد 310-311 و 313 قانون تجارت و مواد 515-198-
519-522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه 
با تبص��ره الحاقی به ماده 2قانون صدور چک خوانده را ب��ه پرداخت مبلغ 30/000/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 30/000 ریال و حق الوکاله وکیل و هزینه دادرس��ی 
و از باب تس��بیب به پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید لغایت وصول چک 
تا زمان پرداخت اصل دین محکوم می نماید. این رأی غیرحضوری اس��ت و ظرف مهلت 
20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت.  

اسماعیلی- قاضی شورای حل اختالف شعبه 8 خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
102 نظ��ر به اینکه آقاي س��ید حس��ین مدني باارائ��ه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود ش��دن سند مالکیت ششدانگ یکباب مغازه 
118/2317 بخش یک ثبتي ش��هرضا شده که سندمذکور ذیل ثبت 51099 در صفحه 448 
دفتر 475 بنام وي  ثبت گردیده اینک نامبرده درخواس��ت صدورسندمالکیت المثني نموده 
است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود 
که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي 
وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این 
آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله 
تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مق��ررات صادر وبه متقاضي 
تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند 

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

تحدید حدود اختصاصی  
103 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک پالک شماره 106/7 واقع در ارش آباد 
بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام آقاي مس��عودرضایي فرزندرحمت 
اله وغیره در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز 1392/2/26 ساعت 9 صبح درمحل شروع و بعمل خواهدآمد. لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاوری��ن وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 
ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف 
مدت یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواست را از 
مرج��ع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه 
با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد شد. 

میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

فقدان سند مالکیت
104 نظ��ر به اینکه آقاي ناصرصفیان فرزندجمش��ید باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت پنج دانگ مشاع از 
شش��دانگ یکباب خانه شماره 1082 واقع درابنیه یک اصلي  بخش یک ثبتي شهرضا شده 
که سندمذکور ذیل ثبت 35103 در صفحه 386 دفتر 243 بنام وي  ثبت وسندصادرگردیده 
س��پس نامبرده بموجب س��ند 121235 – 86/11/9 دفتر4 شهرضا تمامت یک دانگ مشاع 

ازمالکیت خودرابه زهراباباربیع انتقال داده است سپس ششدانگ ازطرف مالکیت بموجب 
سند89651 مورخه 88/12/20 دفتر3 شهرضا دررهن بانک ملي شهرضا است که هنوزفک 
نش��ده اینک نامبرده درخواست صدورسندمالکیت المثني نس��بت به 5 دانگ ازپالک فوق 
نموده اس��ت لذا در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي 
مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده 
ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایست ظرف مدت ده  روز پس از 
انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل 
سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر 
وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن ب��ه متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي – رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رأی
108 کالس��ه پرونده: 663/91، شماره دادنامه: 1683، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف، خواهان: فرح تقویان نش��انی: اصفهان خ مش��تاق دوم خ باغ مش��هد کوچه 
مهر بن س��ادات پ 19، خوانده: محبوبه نریمانی زمان آبادی نش��انی: اصفهان خ کاوه 
خ باهنر جنب مسجد امام حس��ین آموزشگاه رانندگی بیشرو، خواسته: مطالبه وجه یک 
فقره چک به ش��ماره 399159 به مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و 
تأخی��ر تأدی��ه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای 
ح��ل اختالف: در خصوص دع��وی خانم فرح تقویان به طرفیت خان��م محبوبه نریمانی 
زمان آبادی به خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 399159 
به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه 
که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و 
دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
36/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررس��ید موصوف )90/2/1( تا تاریخ اجرای حکم و هزینه نشر آگهی در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
109 کالسه پرونده: 1530/90، شماره دادنامه: 2205، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ن کاشانی نش��انی: اصفهان خ شیخ صدوق شمالی 
ک نورالهی بن بس��ت رادمهر پ 52، خوانده: محس��ن طاهری نشانی: اصفهان خوانسار 
قطب صنعتی- روس��تای ترجان ش��رکت تعاونی تولیدی ش��هاب صنعت کارخانه مواد 
اولیه کارتن س��ازی بس��ته بندی و چاپ، خواس��ته: تقاضای حکم شایسته مبنی بر الزام 
محکومی��ت خوانده به مبلغ 50/000/000 ریال بابت یک فقره س��فته و مطلق خس��ارات 
قانونی، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم 
ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست آقای حسن کاشانی 
به طرفیت آقای محس��ن طاهری بخواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره 
سفته به شماره 397062 سری ط به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به 
دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت 
و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 
ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده 
به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 
519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حک��م به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته 
و پرداخت 32/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه 
از تاریخ 1390/7/4 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در 
ح��ق خواهان صادر و اعالم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی 

هفت

منتقد معروف دنیای سینما درگذشت 
راجر ایبرت، اولین منتقد فیلم برنده جایزه پولیتزر و یکی از معدود منتقدانی که عامه مردم 
با او آش��نا بودند، بر اثر عوارض ناشی از سرطان در سن 70 س��الگی از دنیا رفت. او را از ابتدا 

امپراطور نقد می دانستند. 
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 مسیر تازه »چهار باغ«
در شبکه اصفهان

برنامه جدید »چهار باغ« از پنجشنبه، 
۲۱ فروردین ۹۲ در ساعت ۲۲ شب از 
س��یمای مرکز اصفهان پخش خواهد 

شد.
عل��ی کلباس��ی  از آغاز پخ��ش برنامه 
جدید »چهار باغ« از ش��بکه اس��تانی 
اصفهان خب��ر داد و افزود: ای��ن برنامه 
از۲۲ فروردی��ن م��اه س��ال ج��اری 
 روزه��ای پنجش��نبه از س��اعت۱0 ت��ا ۱۲ ش��ب پخش خواهد ش��د.

وی تصری��ح ک��رد: ای��ن برنام��ه ب��ه ص��ورت جن��گ تهیه ش��ده که 
 بیش��تر جنبه تفریحی و س��رگرمی را ب��رای مخاطبان خواهد اش��ت.

رییس ص��دا و س��یمای مرک��ز اصفه��ان با اش��اره ب��ه ادام��ه یافتن 
برنامه»زن��ده رود«، اظه��ار داش��ت: ای��ن برنام��ه از ۲۳ فروردی��ن 
 از ش��بکه اصفه��ان و ش��ما ب��ه ط��ور همزمان پخ��ش خواهد ش��د.

وی افزود: مج��ری زنده رود طبق روال س��ال پیش ب��ه کار خود ادامه 
خواهد داد.

»اتحادیه ابلهان«، دردست بررسی
رم��ان »اتحادیه ابلهان« نوش��ته جان  

کندی تول ش��نبه ۲4 فروردین ماه در 
کارگاه نقد ادبی سیاوش گلشیری نقد و 

بررسی می شود.
»اتحادی��ه ابله��ان« داس��تان زندگی 
پس��ر ج��وان عظیم الجثه ای به اس��م 
ایگنیش��س اس��ت ک��ه ب��ا م��ادرش 
زندگی می کند و روحی��ه آرمانگرایانه 
دارد و در عی��ن حال فردی تنبل اس��ت که مدام برای خانواده و ش��هر 
خود دردس��ر درس��ت می کند. او از جامع��ه مصرف گ��رای آمریکایی 
بیزار اس��ت. برای نخس��تین بار مجله ادبی هنری تجرب��ه پرونده ای به 
مناس��بت انتش��ار این رمان در ایران چاپ کرد ک��ه از زوایای گوناگون 
به آن پرداخ��ت. این مجله »اتحادیه ابلهان« را رمانی فراموش نش��دنی 
معرفی کرده که به س��نت رمان های پیکارس��کی نوش��ته شده اس��ت.

 عالقه من��دان می توانند برای ش��رکت در این جلس��ه نقد روز ش��نبه 
۲4 فروردین ماه از ساعت ۱8 به مؤسسه فن آوران حکیم واقع در  بلوار 
ملت، جنب مجتمع بلوار ساختمان مؤسس��ه فن آوران حکیم مراجعه 

نمایند. 

 به دلیل استقبال، شهر دوباره 
در دست بچه هاست

تئاتر»ش��هر در دس��ت بچ��ه ه��ا« به 
کارگردانی اکرم ابوالمعالی و از تولیدات 
خان��ه ش��هروند وابس��ته به س��ازمان 
فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان به 
دلیل اس��تقبال باالی مخاطبان دوباره 
روی صحنه می رود. ابوالمعالی در این 
رابطه گفت: این نمای��ش در بهمن ماه 
سال گذشته در  سالن س��وره به روی 
صحنه رفت و برخالف انتظار ما فروش بس��یار خوبی نیز داشت. وی در 
ادامه افزود: به طور متوسط هرشب در حدود ۲۳0 مخاطب به تماشای 
این نمایش نشستند و در پایان اجرا حدود ۲500 تماشاچی نمایش ما 
را دیدند که استقبال فوق العاده خوبی در ش��رایط فعلی افت تئاتر بود. 
ابوالمعالی تصریح کرد: داستان این نمایش درباره شخصیتی است که به 

دلیل بی نظمی های شخصی در شهر اختالل ایجاد می کند.

»در آسمان«، با ساز و نوای خاکیان 
آلبوم »در آس��مان« آخرین اثر زن��ده یاد جالل ذوالفن��ون با خوانندگی 
علیرض��ا ادی��ب از س��وی انتش��ارات آوای باربد منتش��ر ش��د. در این 
اثر از اش��عار فروغی بس��طامی، مثنوی نظامی گنج��وی و رهی معیری 
 اس��تفاده ش��ده و قطعات آوازی در فضاهای دش��تی، س��ه گاه، گوش��ه 
حسن موسی، سوز و گداز، گیلکی، صمدی، ابوعطا و بیات ترک اجراشده 
اس��ت. همچنین تصنیف »ش��مع و گل و پروانه« دوباره بازخوانی شده 
است. در این اثر مهدی ش��یرازی با کمانچه و نیما ضرغامی با تنبک نیز 
با این نوازنده چیره دس��ت همکاری ک��رده اند. گفتنی اس��ت، زنده یاد 

ذوالفنون در س��ال های پایانی عمر 
خود، در همنشینی با علیرضا ادیب 
از شاگردان سال های دور اساتیدی 
چون مهرتاش، قوامی و کریمی دست 
به تار برد و قطعاتی را با این ساز ضبط 
کرد که در نوع خود جالب توجه است. 
جالل ذوالفنون آثار فراوانی در زمینه 
موسیقی از خود به جای گذاشته که 
از بین آنها می ت��وان آلبوم های »گل 
صدب��رگ« و »آتش در نیس��تان« با 

صدای شهرام ناظری  اشاره کرد.

مد در شروع سال
 در عصر ارتباطات و رس��انه ه��ای برون م��رزی، دنیای 
نته��ای تبلیغ��ات، چرخ��ه تولی��د و مص��رف  ب��ی ا
 را چنان گس��ترش داده اس��ت ک��ه ب��رای ارضای حس 
تنوع طلبی مص��رف کنندگان دنیای مد ب��ه وجود آمد.  
در کش��ورهای پیش��رفته مدیریت پوش��اک یک عرصه 
حس��اب ش��ده و تخصصی اس��ت که در آن شکل گیری 
هر مد، یک پروسه یک یا دو س��اله را شامل می شود، اما 
 در ایران تنها با یک تغییر س��ال یا یک فص��ل مد تغییر 
می کند؛ از جنس، طرح و دوخت گرفت��ه تا رنگ آن که 
بس��ته به مقدار پولی که می  دهید کیفیت آن نیز متغیر 

است.
واقعیت این است که نیازسنجی بازار امروز کشور، بیشتر 
توسط س��لیقه ش��خصی تولیدکنندگان داخلی تعیین 
می ش��ود، به نحوی که بر اس��اس مواد موج��ود در بازار 
و مس��ائل مالی وهمین طور ش��روع فصل و س��الی تازه، 
انتخاب هایی در این زمینه صورت می گیرد که قطعاً همان 

انتخاب ها راهی بازار می شود.
معموالً مردم بر اس��اس ن��وع فضای حاکم ب��ر جامعه و 
طرح های موج��ود، تصمیم ب��ه انتخ��اب می گیرند. در 
واق��ع تولیدکنن��دگان ب��ا روش آزمای��ش و خط��ا مد 
جامع��ه را ش��کل می دهند و ن��وع پوش��ش و مدل های 
موجود در بازار توس��ط س��لیقه عمومی م��ردم و قوانین 
اجتماعی حاکم ب��ر این حوزه تعیین می ش��ود. برخورد 
س��الم و به دور از حاش��یه، عاملی اس��ت ک��ه می تواند 
 تمرکز و رش��د بیش��تری را در عرصه مد و لب��اس ایجاد 
کند؛ چرا که هنوز ورودی و خروجی های منحصر به این 

بخش مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است.
اس��تفاده از رش��ته طراحی مد در بدنه مد و لباس کشور 
کمک می کند فراتر از پوش��ش و در ح��د تولید فرهنگ 
حرکت کنیم و از این طریق موفق ب��ه احیا فرهنگ های 
فراموش شده ش��ویم. طراحی لباس و پارچه بحث بسیار 
مفصلی و تخصصی اس��ت که تنها در مح��دوده پارچه و 
لباس می گنجد و مواردی نظیر نوع بافت و جنس پارچه 
و لباس را تحلیل می کند، در حالی که در رشته طراحی 
مد مس��أله طراحی لباس فرد بر اساس مشخصات فردی 
نظیر استیل بدن، نوع شخصیت و حتی محل حضور وی 
انجام می شود، البته این رش��ته در حال حاضر در ایران 
وجود ندارد. در شرایط اقتصادی فعلی باید منتظر ماند و 
دید که در روزهای آتی چه مد و رنگی، راهی بازار می شود  
 و آیا با ورودش نرخ قیمت ها وهزینه های جاری کاهش 

می یابد؟ باید منتظر ماند و دید.

خاطرات هر نس��لی در درون خ��ود دارای پیام های بی ش��ماری 
است، اما برخی از این خاطره ها با گذش��ت زمان نه تنها کمرنگ 
 نمی شوند بلکه بر وسعت ارزش هایشان افزوده می شود. عروسک 

»کاله قرمزی« از جمله این خاطرات است:
یک کاله قرمز،یک جفت چکمه کودکانه و یک سالم و احوالپرسی 
از جنس قرم��ز کاله؛ این ها هم��ه وهمه خصوصیت عروس��کی 
است که بیس��ت وچند س��ال، خاطرات کودکان ایران را ساخته، 
ازکاله قرمزی وپسرخاله تا همراهی با س��روناز و در دیدار آخر، با 
بچه ننه به مالقات کودکان دیروز وامروز، به س��ینماها آمد.  ایرج 
 طهماسب وحمید جبلی اسم های نام آشنایی هستند برای دنیای 

کودکان. 
آنها که با عروسک گردانی وارد این دنیا شدند، با خلق دوشخصیت 
در قالب عروس��ک  به نام های »کاله قرمزی« و »پس��رخاله« نام 
خود را برای همیش��ه در ذهن وقلب کودکان به یادگار گذاشتند. 
کاله قرمزی عنوان  مجموعه نمایشی است که از نوروز 88 هرسال 
عیدی کودکان را از بزرگ وکوچک  می دهد، با خنده ای که بر لب 

آنها می نشاند و در ذهنشان خاطره سازی می کند. این مجموعه 
در ابتدا با دو شخصیت اصلی کاله قرمزی و پسرخاله شکل گرفت، 
اما بعدها با افزودن تعدادی از شخصیت های جدید به مجموعه از 
جمله پسرعمه زا، ببعی، گیگیلی،آقای همساده، فامیل دور، جیگر، 
و امسال با گابی و دختر همسایه، سعی  در جذابیت این مجموعه 

وجذب مخاطب دارد.
میهمان هایی که از ابتدا تا انتهای این مجموعه ش��رکت داشتند، 
سعی ش��ده ازبین چهره های مطرح روز انتخاب شودتا به کودک 
 نزدیک تر ش��وند و ب��ا آن ارتباط برق��رار کنند. امس��ال نیز طبق 
س��ال های گذش��ته خانه کاله قرمزی خالی نبود و مهناز افشار، 
رامبد جوان و طناز طباطبایی دراین برنام��ه، میهمان های آقای 

مجری بودند. 
 این مجموعه با حواش��ی فراوانی روب��ه رو بود؛ از س��فر جیگر به 
 ش��بکه های آن طرف آبی و ممن��وع التصویر ش��دنش به خاطر 
بی ادبی تا مش��کالت مالی که تا یک ماه قبل از عید ادامه داش��ت 
و حتی خبر پخش نش��دن این مجموعه، رس��انه ای شدتا این که 

باالخره با پادرمیانی بزرگ ترها،کاله قرمزی به خانه ها آمد؛ آنچه 
که نش��ان می دهد این برنامه فقط به گروه کودک و نوجوان تعلق 
ندارد و طیف بزرگی از مخاطبان را در سنین مختلف در بر می گیرد. 
ش��اید این نقطه قوت مجموعه کاله قرمزی، از نگاهی دیگر، نقطه 
ضع��ف آن نیز باش��د. چگونه برنام��ه ای می تواند ب��رای کودکان 
و نوجوانان س��اخته ش��ود ام��ا بزرگس��االن را هم ج��ذب کند؟ 
نمونه های این مورد در محصوالت انیمیش��ن زیاد است: داستان 

اس��باب بازی ها، ماش��ین ها، 
در جس��تجوی نم��و و م��وارد 
دیگر همگ��ی برای ک��ودکان 
و نوجوانان س��اخته ش��ده اند، 
اما گیرایی ش��ان به ان��دازه ای 
بوده که بزرگس��االن را هم به 
تماشا نش��انده اند. با این همه، 
ش��اید مجموع��ه کاله قرمزی 
با محصوالت مش��ابه خارجی 
این تفاوت را داش��ته باشد که 
گروه سنی مخاطب آن در طول 
هر بخش از برنامه در نوس��ان 
اس��ت. به عبارت دیگر، مجری 
برنامه با لحنی آرام و مشخصاً با 
خطاب قرار دادن بچه ها سخن 
می گوید، ام��ا در موارد زیادی، 

محتوایی که ارایه می شود چه از لحاظ گفتاری و چه از لحاظ تجربه  
یا آگاهی الزم برای فهم مطلب مورد نمایش، مخصوص بزرگساالن 

است و این تناقض گویی بیننده را سرگردان و بال تکلیف می کند.
اساس برنامه سازی بر محور تحقیق استوار است که دست کم میزان 
تأثیر و جذابیت عروس��ک ها را در گروه های مختلف سنی بررسی 
کند و پیش از معرفی عروسک های جدید، از میزان نفوذ آنها در میان 
مخاطبان و به ویژه کودکان و نوجوانان مطمئن شود. این کمترین 
نیاز تحقیقاتی این مجموعه اس��ت که به برقراری ارتباط بیش��تر 
کودکان با عروس��ک ها کمک زیادی خواهد کرد، اما باز توانسته با 
شخصیت پردازی قوی و با خلق کاراکترهایی در قالب عروسک به 
نزدیک تر کردن رابطه خود با طیف وسیع بیننده کمک کند و این 

عامل را می توان نقطه قوت این مجموعه دانست.
ش��اید دلیل جذابیت مجموعه کاله قرمزی و دارودس��ته اش این 
باشدکه حرف آدم هایی را می زنند که دیگرنه سری برای درد کردن 
دارند و نه دستمالی برای بس��تن روی آن؛ پس ترجیح می دهند 

دیگران به جایشان حرف بزنند و آنها تماشا کنند.

مرور برنامه های نورزوی کودکانه 

از سوغات مظفرالدین شاه تا کاله قرمزی
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»گذشته«  فرهادی
 رو شد

»هی تو«، به همراه 
یک اصفهانی

 

تنها شش هفته به آغاز جش��نواره فیلم کن باقی مانده و منتشر شدن پوستر 
و آنونس فیلم »گذشته«، آخرین س��اخته اصغر فرهادی احتمال حضور این 
فیلمساز  را در این جشنواره بیشتر می کند. فیلم جدید فرهادی یک ملودرام 
مدرن شهری در حال و هوای »جدایی نادر از س��یمین« است. فیلم، داستان 
زوجی است که بعد از سال ها زندگی که حاصلش دو فرزند است، زندگی آرامی 
ندارند. مرد )علی مصفا( بعد از سال ها اختالف، همسرش )بره نیس بژو( را رها 
کرده و به ایران برمی گردد. همسر او با مردی فرانسوی )طاهر رحیم( آشنا شده 
و آن مرد وارد زندگی اش می شود، در همین حال است که او به شوهرش در ایران 
نامه می نویس��د و از او تقاضای طالق می کند. مرد به فرانسه برمی گردد و یک 

تازه وارد را در خانه اش با دو بچه اش می بیند و... 

نمایش »هی تو« اثر امید نیاز، کارگردان اصفهانی از اول اردیبهشت ماه در تاالر 
هنر تهران به روی صحنه می رود. این نمایش اولین بار سال ۱۳۹0 در اصفهان 
به روی صحنه رفت، همچنین این اثر به عنوان یکی از آثار برگزیده جشنواره 

بین المللی کودک و نوجوان همدان انتخاب شد.
»هی تو« داستان چهار س��رباز ترس��و را روایت می کند که به ناکجا آباد سفر 
می کنند و به جنگ یک دشمن ناشناس می روند. این چهار سرباز یک فرمانده 
دارند که بسیار پلید و در عین حال ترسناک است. یکی از این چهار سرباز که 
ترسو تر از همه اس��ت و از کودکی نیز او را به این لقب شناخته اند، روزی یک 
شکالت می خورد و این پاستیل در شست پایش خانه می کند و سعی می کند 

که او را نسبت به زندگی و فرمانده اش آگاه کند و...

چندی پیش نشس��ت هنر انقالب با حضور هنرمندان اصفهانی و 
هنرمندانی از تهران در مجتمع فرهنگی و هنری س��وره اصفهان 
برگزار شد. در این نشس��ت رییس حوزه هنری استان اصفهان به 

ایراد سخن پرداخت.

رییس حوزه هنری استان اصفهان، حوزه هنری را زمینه ساز حضور هنرمندان عرصه های 
مختلف بعد از انقالب و رویش های جدید و حضور نسل جوان در کنار اساتید دانست و گفت: 

نمی توان نقش جدی حوزه هنری را در ارتقای هنر انقالب نادیده گرفت. 
سید مهدی س��یدین نیا در تش��ریح هنر انقالب گفت: به زعم من، مس��أله ای که ماهیت 
انقالب را از نظر مفهوم و موضوع برس��اند و به عناصر، شاخصه ها و مفاهیم انقالب اسالمی 
پرداخته و آن را با زبان هنر بیان کند، هنر انقالب نامیده می ش��ود. در این نوع هنر، محتوا 
نشأت گرفته از ارزش های انقالب است که با تکنیک ها و ساختار خود، مفاهیم را در خلق 

اثر هنری بیان می کند. 
وی با اشاره به نقش جدی حوزه هنری در ارتقای هنر انقالب، ادامه داد: بعد از انقطاع رژیم 
گذشته، هنرمندان خوبی به عرصه آمدند و اجازه وارد ش��دن خلل به هنر کشور داده نشد 
و چه بسا بخشی از هنر در عرصه موسیقی و س��ینما که دچار آسیب بود، با انقالب و حضور 
هنرمندان این عرصه با اتفاقات خوبی روبه رو شد و این اتفاق در بستر و زمینه ای که حوزه 

هنری فراهم کرده بود، رخ داد.
سیدین نیا اضافه کرد: بعد از گذشت چند دهه، هنر انقالب فراز و نشیب هایی را پشت سر 
گذاشت؛ به عنوان مثال این نوع هنر در بخش سنتی تأثیرگذار شد و این با شیوه های جدید 

در هنر مدرن و کار حجم و مجسمه سازی خود را نشان داد. 
رییس حوزه هنری اصفهان خاطر نش��ان کرد: هنرمندان عرصه های موس��یقی، سینما، 
هنرهای تجس��می، طنز و کاریکاتور ب��ه میدان آمدند و در اش��اعه فکر و اندیش��ه ای که 
برای آن انق��الب کردند تأثیر گذار ش��دند و این ح��وزه هنری بود که زمینه س��از حضور 

 هنرمن��دان بعد از انق��الب و روی��ش های جدید و حضور نس��ل ج��وان در کنار اس��اتید 
شد.

وی با اش��اره به چالش های پی��ش روی هن��ر انقالب، گف��ت: هنر گوهری اس��ت که به 
وس��یله هنرمند به وجود آم��ده و تکثیر می ش��ود. این دو نی��از به مراقب��ت دارند که این 
مس��أله اکنون لحاظ نش��ده و این س��ؤال پیش م��ی آید که نق��ش نهاده��ا و ارگان های 
 دولتی در این میان چه می ش��ود و ج��واب، کم توجهی این س��ازمان ها و ح��وزه هنری 

است.
سیدین نیا با ذکر فعالیت های حوزه هنری اصفهان در راستای هنر انقالب افزود: موضوعات 
روز جامعه مانند بحث هنر دینی و انقالب و شاخصه هایی چون دهه فجر و دفاع مقدس، در 
رأس برنامه های ارایه شده درباره هنر انقالب از سوی حوزه هنری استان است. در موضوع 
 محتوایی مانند کتاب نیز کارهای پژوهش��ی خوبی با موضوع دف��اع مقدس انجام گرفته و

 سعی شده این مفاهیم و مضامین در فرم جدیدی ارایه شود.
وی در خصوص برنامه های پژوهش��ی در حوزه هنری اصفهان گفت: با برگزاری جلس��ات 
 »س��بک زندگی« که در جامعه، باورها و رفتار افراد تأثیر گذار و امری کارکردی و به دور از 

شعار زدگی است، در موضوع پژوهش نیز فعالیت کرده ایم.
 در پایان، گفتنی اس��ت که به مناس��بت بزرگداش��ت روز هنر انقالب اس��المی، مراسمی

در روز سه شنبه ۲0 فروردین ماه ۹۲  با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان برگزار 
شد.  همچنین نمایشگاهی از آثار نگارگری اس��تاد مجید صادق زاده در نقش خانه افتتاح 

خواهد شد.

  جمال  شاید دستاورد س��ینمای ایران را از آغاز سفر مظفرالدین شاه و آوردن س��ینما توگراف به ایران تا شروع 
سینمای فیلم فارسی و به راه افتادن موج نو در این سینما وسپس انقالب، باید یک عروسک دانست. گرچه  نوروز باقری

باورش سخت است، ولی باید قبول کنیم که او منجی و واسطه ای است که هربار که تماشاگر با سینما و 
تلویزیون به دالیلی قهر کرده و یا از وضع اقتصادی ناله کرده به کمک آمده و با دارودس��ته خود در لوای شوخی وخنده،گفتم یا 

نگفتم های مکرر، با معرفت گذاشتن پسرخاله، حرف دل آنها را زده است.

شاید دلیل جذابیت 
مجموعه کاله قرمزی 
و دارودسته اش این 

 باشدکه حرف 
 آدم هایی را 

 می زنند که دیگر
نه سری برای درد 

کردن دارند و نه 
دستمالی برای بستن 

روی آن

  حوزه هنری نقشی جدی در ارتقای 
هنر انقالب داشت 

گروه 
فرهنگ

گروه فرهنگ - فرانس��یس فورد کوپوال متولد 7 آوریل یکی از مشهورترین 
کارگردانان و تهیه کنندگان آمریکایی ایتالیایی تبار س��ینمای هالیوود است. 
او به جز کارگردانی، فیلمنامه می نویس��د، مجله چاپ می کند و صاحب هتل 
نیز هست. او را بیشتر به خاطر ساخت سه گانه »پدرخوانده« می شناسند. وی 
 برنده پنج اسکار شامل یک اسکار بهترین فیلم، یک اسکار بهترین کارگردانی و

سه اسکار بهترین فیلمنامه شده است. کوپوال همچنین برنده چهار گلدن گلوب 
و دو نخل طالی کن شده است. او مدرک خود را در ادبیات نمایشی از دانشگاه 
هوفسترا اخد نمود و سپس به دانش��گاه کالیفرنیا در لوس آنجلس به تحصیل 
فیلم سازی پرداخت. او کار خود را در س��ینما با دستیاری راجر کورمن شروع 
کرد و در چند فیلم به عناوین مختلف او را یاری ک��رد. او ابتدا اولین فیلمنامه 
خود را با نام »پیلما. پیلما«نوشت و در سال ۱۹۶۳ اولین فیلم خود را ساخت و 

در چهار سال بعد از آن مشغول فیلمنامه نوشتن شد. او توانست درسال ۱۹۶۶ 
برنده اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی ش��ود. در سال ۱۹۶۶ کمپانی مستقل 
فیلم زئوتروپ را همراه با جورج لوکاس تأسیس کرد. اولین فیلم این کمپانی 
به کارگردانی جورج لوکاس و تهیه کنندگ��ی کوپوال بود. دومین فیلمی که به 
این صورت تهیه شد، توانست در پنج رش��ته جایزه اسکار نامزد شود که یکی 
از این نامزدی ها جایزه بهترین فیلم ب��ود. تکیه کالم »پدر خوانده« همچنین 
تکیه کالم »دون کرلئونه« در فیلم پدر خوانده ۱ س��بب شد که کانگسترها و 
مافیایی های آمریکا از تکیه کالم )پیشنهادی می دم که نتونه رد کنه(استقبال 

فراوانی کردند و یکی از تکیه کالم های رایج آنها بود. 
مکالمه، جوانی بدون جوانی، تترو و دراکوالی برام استوکر برخی از فیلم های 

او هستند.   

پدر اصلی »پدر خوانده ها« 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

فینال جام حذفی در تهران!
علی کفاش��یان می گوید احتم��ال دارد فینال جام حذف��ی بعد از 

رقابت های انتخابی جام جهانی برگزار شود.
رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه جلسه هیأت اجرایی کمیته ملی 
المپیک درباره تاریخ برگزاری فینال جام حذفی، اظهار داش��ت: از 
آنجا که بازی های لیگ خیلی فشرده برگزار خواهد شد، احتمال دارد 
که فینال جام حذفی بعد از بازی های لیگ باشد یا حتی این احتمال 
وجود دارد که بع��د از بازی های تیم مل��ی در مقدماتی جام جهانی 

فینال جام حذفی را برگزار کند.
وی ادامه داد: س��لیقه شخصی من این اس��ت که فینال جام حذفی 
در تهران باش��د تا همه بتوانند به ورزش��گاه بیایند. هر شهری غیر 
از اصفهان به ضرر سپاهان اس��ت. ما می توانیم ورزش��گاه آزادی را 
50 –50 کنیم تا هواداران دو تیم به نس��بت یکس��ان در استادیوم 

حضور یابند.

 احداث اسکله قایقرانی
 در کناره زاینده رود

اولین جلس��ه رس��می هیأت قایقرانی اس��تان اصفهان همزمان با 
بازگشت آب به بستر زاینده رود برگزار شد.

در این جلس��ه که روز دوش��نبه با حضور اعضای کمیته فرهنگی و 
روابط عمومی و کمیته داوران و مس��ئوالن هیأت قایقرانی اس��تان 
اصفهان برگزار ش��د، س��لمان قاضی عس��گر رییس هیأت قایقرانی 
استان اصفهان از مهم ترین برنامه های این هیأت در سال جدید خبر 
داد. قاضی عسگر با اشاره به بازگش��ت آب به بستر زاینده رود گفت: 
این اتفاق برای اهالی قایقرانی  اتفاقی ش��یرین خواهد بود. قایقرانی 
اصفهان مدت ها تشنه آب بود و با سیراب شدن زاینده رود می توانیم تا 
مدتی از این نعمت برای اجرای برنامه های این رشته ورزشی استفاده 
کنیم. وی به اجرای طرح بزرگ اس��تعدادیابی قایقرانی اشاره کرد و 
بیان داشت: با پایان سال تحصیلی در روزهای پایانی اردیبهشت، این 
طرح بزرگ را اس��تارت می زنیم. نوجوانان دختر و پسر زیر۱۴سال 
می توانند برای محک زدن توانمندی های خود در این رشته به استخر 
س��احل واقع در خیابان جی مراجعه و در طرح استعدادیابی شرکت 
کنند. امید است اجرای موفق این طرح به یافتن و پرورش قایقرانان 
زبده برای حضور در تیم های مل��ی و جایگزینی قایقرانان ملی پوش 
 کنونی کمک کند. قاضی عس��گر با بی��ان این که هی��أت قایقرانی

 به دنبال اخذ مجوز برای احداث اس��کله در کنار زاینده رود اس��ت 
گفت: در صورتی ک��ه موفق به اج��رای این طرح ش��ویم به صورت 
مؤثرت��ری می ت��وان از رودخانه برای اج��رای برنامه ه��ای تمرینی 
قایقرانان استفاده کرد، اما جای نگرانی نیست چون استخر ساحل در 

حال حاضر در اختیار هیأت قایقرانی قرار دارد.

اسکواش قطعا المپیکی می شود
در حالی که زنگ خطر حذف کشتی از المپیک به فراموشی سپرده 
شده رییس فدراسیون اسکواش ایران از قطعی بودن حضور این رشته 

در المپیک سخن می گوید.
با تصمیم دیوید مویی رییس جدید کنفدراس��یون اس��کواش آسیا 
مس��ئولیت کمیته عضویت آس��یا برعهده رییس فدراسیون ایران 

گذاشته شد. 

سفر تیم ملی کشتی آزاد  به آمریکا
با توجه به توافق صورت گرفته بین فدراس��یون های کشتی ایران و 
آمریکا در جام جهانی تهران و ارسال دعوتنامه آمریکا برای برگزاری 
مسابقه نمادین در میدان تایمز با هدف حفظ کشتی در المپیک، تیم 
ایران2۱ اردیبهشت، برای انجام این رقابت به نیویورک سفر خواهد 

کرد و روز26 اردیبهشت در میدان تایمز با آمریکا مسابقه می دهد.
مس��ابقه نمادین کش��تی در میدان تایمز نیویورک هر س��اله بین 
تیم های آمریکا و یکی از قدرت های کش��تی دنیا برگزار می شود که 
امس��ال از تیم های ایران و روس��یه برای انجام این رقابت دعوت به 

عمل آمده است.

 نه طرفدار استقاللم
نه پرسپولیس

بازیکن ایرانی - سوئدی تیم ملی  
ویلیام آتشکده

 از زمانی که چهارس��اله بودم فوتبال بازی می کنم. فوتبالم را با یک باش��گاه 
کوچک به ن��ام »آزالیا بی ک��ی« آغاز کردم و س��پس به تی��م »آی اف ال 
گوته ب��ورگ« پیوس��تم و هش��ت س��ال در آکادمی 
آنها ب��ه فوتبال خود ادام��ه دادم. تا س��ال 20۱0 در 
 آنج��ا ب��ودم و س��پس در ژانوی��ه 20۱۱ ب��ه تی��م

»اوربرو اس کی« پیوستم. من هرگز در ها را به روی 
ایران نبستم، اما هر دو تیم در نظر داشتند که مرا 
دعوت کنند. زمانی که دیدم سوئدی ها مرا دعوت 
نمی کنند به دعوت کارلوس کی روش پاسخ مثبت 
دادم. ضمنا باید بگویم که نه طرفدار استقاللم نه 

پرسپولیس.

6
با اعالم فیال، ماه »می« ماه جهانی کشتی شد

فدراسیون جهانی کشتی، ماه می سال20۱3 میالدی را به عنوان ماه جهانی کشتی اعالم کرد. فیال در این 
ماه از کشورهای عضو خود خواسته است با همکاری رسانه ها و مطبوعات، برنامه هایی را برای حفظ این 

رشته در رقابت های المپیک2020 به اجرا بگذارند.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1008 |چهار شنبه 21  فروردین  1392 |  29 جمادی االول 1434 

بازی خداحافظی شالکه برای رائول
باش��گاه ش��الکه آلمان اعالم کرد که به پاس دو س��ال حضور رائول 
گونسالس در این تیم، برای او بازی خداحافظی برگزار می کند. هرچند 
رائول در دو فصل حضورش در شالکه نمایش خوبی داشت، ولی فصل 

گذشته قراردادش را با این تیم تمدید نکرد و به السد قطر پیوست. 

پایان دژاگه در تیم ملی فوتبال!    
مدیربرنامه های دژاگه از مشخص شدن وضعیت 
مصدومیت دژاگه در روز چهارشبه خبر داد و تأکید 
کرد ممکن است مچ پای وی به عمل جراحی نیاز 

داشته باشد و دوسه  ماه از میادین دور بماند.

بارسلونا خواهان کاپیتان من سیتی 
بارسلونا در تالش است تا ونس��ان کمپانی مدافع آخر 
 و کاپیتان منچس��تر س��یتی را بخرد. بارس��ا در حال 
برنامه ریزی برای آینده است تا جانشینان مناسبی برای 

پویول و آبیدال بخرد و خط دفاعی تیم را تقویت کند. 
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فوتبال غیرعلمی عامل 
گسترش بازیکن ساالری

محرومیت استقالل 
بخشیده شد!

دبیر انجمن علمی پزشکی با بیان این که بازیکن س��االری و نظم گریزی در 
فوتبال به دلیل سنتی بودن رویکرد مربیان و مدیران است، اظهار داشت: اگر در 
برهه کنونی، بازیکن ساالری در فوتبال غالب است و مربی و داور حق اعتراض به 
بازیکن خاطی را در میادین ورزشی ندارند، به خاطر این است که هنوز بسترهای 
علمی در فوتبال فراهم نش��ده و از چارچوب مشخص و قانونمندی برخوردار 
نیست. اگر این بستر شکل بگیرد، به طور قطع بازیکن ساالری کنار می رود و 
بازیکن به این باور می رسد که در صورت ایجاد بی نظمی دیگر جایگاهی در تیم 
نخواهد داشت. علی مظاهری نژاد افزود: اگر در سیستم  فوتبال رویکرد مدیران 
علمی شود و نگاه ویژه ای به مباحث علمی داش��ته باشند در آینده مسئوالن 
باشگاه ها در هدایت و جهت دهی بازیکنان کمتر با مشکل مواجه خواهند بود و 
در میادین ورزشی حرف اول و آخر را مربی و مدیر باشگاه خواهند زد، نه بازیکن.

سرپرست سازمان لیگ می گوید مشکلی برای برگزاری بازی استقالل و گهر با 
حضور تماشاگران و همچنین اختصاص درآمد حاصله از بلیت فروشی این بازی 

به ورزشگاه دورود وجود ندارد.
پس از پیشنهاد محمد مایلی کهن برای برگزاری بازی استقالل و گهر با حضور 
 تماش��اگران و لغو محرومیت آبی ها و همچنین اختص��اص درآمد حاصله از 
 بلیت فروش��ی مس��ابقه به ورزش��گاه دورود، مهدی تاج هم گفت: استقالل 
بدون شک بیشترین فش��ار را این فصل متحمل شد و هیچ باشگاهی در لیگ 
امسال از نظر تحمل فشار با استقالل قابل مقایسه نیست، اما استقالل با مدیریت 
بسیار خوب قلعه نویی توانست آبروی فوتبال ایران را در آسیا حفظ کند و الهالل 
را که س��ه بازیکنش به لحاظ پولی که دریافت کرده اند، اندازه کل اس��تقالل 

می ارزند را شکست دهند.

مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
 گروه
اروپا چهارشنبه شب با دو دیدار به پایان  ورزش

می رس��د. یوونتوس در خانه در اندیشه 
انتقام از بایرن مونیخ است و بارسلونا در نوکمپ از تیم متحول 

شده پاری سن ژرمن پذیرایی می کند.
آبی اناری ها در مرحله قبل در نوکمپ موفق شدند با چهار گل 
میالن را پشت سر بگذارند. آنها در بازی قبل خود در دقیقه90 

بازی برده را با تس��اوی عوض کردند. در بازی رفت بارسلونا با 
گل زیبای لیونل مسی پیش افتاد، سپس زالتان ابراهیمویچ در 
موقعیت آفساید که از چشم داور دور ماند گل تساوی بازی را به 
ثمر رساند. در ادامه ژاوی از روی نقطه پنالتی گل دوم بارسلونا 
را زد، اما در لحظات آخر بازی کام بارسلونا تلخ شد و ماتوئدی 

توانست گل تساوی پاری سن ژرمن را به ثمر برساند.
پاری سن ژرمن س��ه بازی آخر خارج از خانه خود را با پیروزی 

پشت سر گذاشت، از جمله پیروزی در خانه والنسیا. شاگردان 
کارلو آنچلوتی برای صعود باید برابر بارسلونا به پیروزی برسند 
و یا تساوی سه بر سه یا بیشتر کسب کند. تساوی )دو بر دو( نیز 

بازی را به وقت اضافه می رساند.
خبر خوش برای بارسلونا بازگشت اریک آبیدال به ترکیب تیم 
است. آبی اناری ها امیدوار هستند با پیروزی در این دیدار راهی 
مرحله بعد شوند. در سوی مقابل پاری سن ژرمن با دیوید بکام 

و یارانش امیدوار هستند بتوانند به نیمه نهایی راه پیدا کنند.
یوونتوس – بایرن  مونیخ

در دیگر دیدار ای��ن مرحله بیانکونری ها براب��ر بایرن  مونیخ به 
میدان می روند. شاگردان یوپ هاینکس، هفته  رؤیایی خود را 

سپری کردند. بایرن که از مدعیان قهرمانی محسوب می شود 
با تجربه اندوخته مناسب در بازی رفت، کار سختی برای صعود 
به مرحله بعد ندارد. یوونتوس در پنج دیدار خود در این مرحله 
 برابر تیم های آلمانی به پیروزی رس��یده اس��ت. در بازی رفت

  دو تی��م، دیوی��د آالب��ا در ثانیه25خیلی زود بای��رن را پیش 
انداخت. دیگر گل بایرن را در بازی رف��ت توماس مولر به ثمر 

رساند.
یوپ هاینکس که بایرن  را به قهرمانی در بوندس��لیگا رس��اند 
می داند که در روزهای آخ��ر حضورش در بای��رن  مونیخ تنها 
قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا می تواند هواداران بایرن را قبل 

از آمدن پپ گواردیوال راضی کند.

بیانکونری در پی اعاده حیثیت در خانه

نبرد تیکی تاکا با دالرهای قطری

شمشیر بهداد مرادی در برابر حریفان جهانی  17 نفر در دادگاه والیبال!شاپا به GH-BANK تایلند پیوستپیروزی »همشهری ها« در داربی منچستر

ورزش به روایت تصویر
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از دوم فروردین9۱ت��ا بیس��ت و یک��م 
مسعود 
فروردین92 و در ی��ک بازه زمانی حدودا افشاری

یک ساله بازی سپاهان و االهلی عربستان 
به عنوان یک بازی س��نتی در فوتبال آس��یا مطرح ش��ده تا شاید 
ش��اگردان کرانچار در بازی امش��ب بتوانند با پی��روزی در خاک 
 عربس��تان انتق��ام دو شکس��ت چهارگله قبل��ی خودش��ان را از 
 نای��ب قهرم��ان فصل گذش��ته لی��گ قهرمان��ان آس��یا بگیرند؛

شکست هایی که در تاریخ باشگاه سپاهان بی سابقه بود و به نوعی 
اعتبار بین المللی ترین تیم ایران در سطح قاره کهن را هم زیر سؤال 
برد و تنها پیروزی و گرفتن انتقام از االهلی است که دوباره قدرت 
فوتبال س��پاهان را در مقابل حریفانی اینچنینی به اثبات خواهد 
رس��اند. عرب ها با س��ه پیروزی در مرحله رفت گروهی با9 امتیاز 
صدرنشین مطلق گروه سوم هستند و اگر سپاهان نتواند شکست 
دور رفت را در جده جبران کند تقریبا باید صعود االهلی را به عنوان 
تیم اول این گروه قطعی دانست و سپاهان باید برای صعود به عنوان 
تیم دوم گروه به دنبال شکست دادن الغرافه قطر باشد، اما اگر زردها 
بتوانند با سه امتیاز از عربستان به ایران برگردند شرایط این گروه 
کمی پیچیده  می شود و شاگردان کرانچار این شانس را دارند تا با 
گرفتن شش امتیاز از النصر و الغرافه حتی صعود به عنوان تیم اول 
گروه را هم تجربه کنند تا در تک بازی حذفی مرحله بعد ش��انس 
میزبانی در ورزشگاه فوالدشهر را پیدا کنند، اما گرفتن 9 امتیاز از 
سه مسابقه دور برگشت با توجه به فشار لیگ و فینال جام حذفی 

کاری سخت و مشکل است و باید دید که طوفان زرد آسیا چگونه به 
مسیرش در لیگ قهرمانان آسیا ادامه می دهد. مهم ترین مشکل 
سپاهان در طی یک ماه گذشته تداخل بازی های داخلی و خارجی 
این تیم بوده که فشار زیادی به بازیکنان وارد کرده و انجام بازی های 
حساس در فاصله های کم، توان بدنی بازیکنانی مثل محرم نوید کیا 
را تحلیل داده تا کرانچار مجبور ش��ود برای اس��تفاده مناس��ب از 
کاپیتان تیمش یک در میان به نوید کیا اس��تراحت دهد. ده نفره 
شدن سپاهان در بازی مقابل استقالل و بعد از آن نفت تهران هم 
گره ای بر مشکالت زردها اضافه کرد تا تیم خسته کرانچار مجبور 
شود با ده نفر فشار بیشتری را هم تحمل کند، اما برد ارزشمند اول 
هفته سپاهان در مقابل نفت و منصور ابراهیم زاده نشان داد که هنوز 
هم باید به زردها امیدوار بود تا ش��اید با روحیه به دس��ت آمده از 
صدرنشینی در لیگ-تا قبل از بازی اس��تقالل و گهر- با شرایطی 
مناسب در جده به دنبال امتیاز گرفتن از االهلی باشند. کرانچار تا 
قبل از بازی امشب پنج بار با این حریف سرسخت روبه رو شده و به 
همین خاطر در صورت نتیجه نگرفتن هیچ بهانه ای از سوی کادر 
فنی سپاهان قابل قبول نیست، مگر این که وضعیت بدنی بازیکنان 

سپاهان و آب و هوای شهر جده داستان این بازی را تغییر دهد.

مثلث خطرناک االهلی
مثلث خطرناک عربس��تانی ه��ا در خط حمله با حض��ور ویکتور 
سیموئز، برونو سزار و عماد الحسنی ترکیبی خطرناک را در مقابل 

خط دفاعی سپاهان قرار می دهد که در بازی رفت به اندازه کافی 
قلب خط دفاعی این تیم را نش��انه گرفتند و با اس��تفاده از فضای 
خالی پشت سر احسان حاج صفی موقعیت های زیادی را بر روی 
دروازه سپاهان ایجاد کردند که خوشبختانه فقط چهار بار به هدف 
نشست. کرانچار باید با آنالیز بازی رفت تیمش، ترکیبی دفاعی تر 
را برای مقابله این مثلث خطرناک راهی میدان کند تا اول خیالش 
از گل نخوردن راحت شود و بعد به دنبال باز کردن دروازه االهلی 
باشد. شاید حضور همزمان علی احمدی و میالن سوشاک در کنار 
فرشید طالبی که در بازی با نفت تهران هم تجربه شد روش خوبی 
برای مقابله با مهار خط آتش سفیدپوش��ان عربستانی باشد، البته 
به شرطی که بازیکنی مثل احس��ان حاج صفی توجه بیشتری به 
وظایف دفاعی خود و مهار ویکتور سیموئز داشته باشد. نقش امید 
ابراهیمی در پست هافبک دفاعی و پرس او با برونو سزار به عنوان 
بازیکن طراح حمالت االهلی به نوعی کلید این بازی است و اگر خط 
هافبک سپاهان بتواند سزار را از کار بیندازد فرصت بیشتری برای 

مهار ویکتور سیموئز فراهم می شود.

امیدواری به خلعتبری
االهلی چه در فصل گذشته که به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسید و 
چه در بازی های امسال نشان داده که فوتبالی متفاوت با بقیه تیم های 
عربی بازی می کند و حتی قدرت های سنتی فوتبال عربستان مثل 
الهالل و االتحاد هم در مقابل ش��اگردان الکساندر ایلیچ حرفی برای 
گفتن نداشته اند. عرب ها هرچقدر که در خط حمله خطرناک هستند 
به همان اندازه هم خط دفاعی آسیب پذیری در اختیار دارند و در بازی 
رفت اگر خلعتبری و سوکای دقت بیشتری داشتند شاید آن نتیجه 
عجیب و غریب رقم نمی خورد، ولی دیگر فرصت هیچ اشتباهی برای 
سپاهان باقی نمانده و زردها باید با احتیاط کامل به دیدار االهلی بروند. 
استراحت نصفه  نیمه محرم در بازی مقابل نفت تهران و بازگشت او به 
ترکیب فیکس سپاهان به شرطی که از شر آن مصدومیت همیشگی 
رهایی پیدا کند بهترین خبر در بازی امشب است که فرصت را برای 
ایجاد موقعیت گل ب��ر  روی دروازه االهلی ایجاد می کند. س��رعت 
سوکای و خلعتبری در مقابل مدافعان کند االهلی و استفاده از پاس 
های عمقی فرصت مناسبی برای باز کردن دروازه االهلی ایجاد می 
کند البته به شرطی که بازیکنی مثل خلعتبری با وارد شدن به جنگ 
روانی عرب ها و گرفتن اخطار در همان دقایق ابتدایی، بازی خودش را 
در خطر اخراج قرار ندهد. البته سپاهان باید بعد از این بازی بالفاصله 
به ایران بازگردد تا خودش را برای بازی حس��اس روز دوشنبه که به 
نوعی فینال لیگ دوازدهم هم نام گرفته آماده کند تا با شکست دوباره 

استقالل باز هم به عنوان قهرمانی لیگ نزدیک شود.

انتقام دوبله سوبله

اتفاق تلخ دیگری برای فوتبالفرصتی برای فراموشی کابوس االهلی

 حذف نام دایی 
از کمیته فوتبال فیفا

کمیته فوتبال فیفا نام علی دایی را از فهرست نمایندگان 
خود خارج کرد تا آسیایی  ها در این لیست تنها دو عضو 
از مالزی و ژاپن داشته باشند. این اتفاق در حالی رخ داده 
 که ورزش ایران س��ال هاس��ت از نداش��تن کرسی های 
بین المللی رنج می برد و حذف دایی از کمیته جوانان فیفا 

اتفاق تلخ دیگری برای فوتبال ایران خواهد بود.
علی دایی در سال های اخیر به عنوان یکی از اعضای فیفا 
در جلس��ات این کمیته حضور داش��ت و در مراسم های 
رس��می فدراس��یون جهانی فوتبال نیز به عنوان یکی از 
اعضای رسمی در کنار میهمانان ویژه قرار می گرفت، اما 
آخرین لیستی که فیفا از کمیته های خود منتشر کرده 
 نش��ان می دهد که نام تنها نماینده فوتبال ایران در فیفا 
از این کمیته خ��ارج ش��ده و دایی دیگر جای��ی در آن 
 ندارد، این در حالی اس��ت که کش��ورهای مالزی و ژاپن 
به عنوان دو کشور آس��یایی در کمیته یاد شده نماینده 

دارند.
سرمربی تیم فوتبال راه آهن عنوان کرده که بعد از تصادف 
شدیدی که سال گذشته داشت جلسات مهمی را از دست 
داد و به خاطر بازی های باشگاهی، چندین جلسه دیگر 
را نیز از دس��ت داد تا مث��ل»ژرژ وه آ« از این کمیته کنار 
گذاشته ش��ود، اما لیس��ت جدید فیفا نشان می دهد که 
ستاره س��ابق لیبریایی همچنان در کمیته فوتبال فیفا 
حضور دارد و نام او به عنوان نخستین عضو این فهرست 
در سایت رس��می فدراس��یون جهانی فوتبال به چشم 
می آید. با این حال هنوز به طور دقیق مشخص نیست که 
دایی به چه دلیل از این فهرست کنار گذاشته شده است، 

چرا که خودش هم از علت آن بی خبر است.
در روزهایی که فوتبال ایران در کرسی های بین المللی 
از نبود نماینده ضربه خورده است، حذف نام دایی اتفاق 
 تلخ دیگری است که برای فوتبال کش��ورمان رخ داده و 
ای کاش مس��ئوالن فدراس��یون فوتب��ال در ای��ن باره 
رایزنی های��ی را با فیفا داش��ته باش��ند تا ای��ن افتخار 
 فوتبال کش��ورمان بار دیگر به عضویت کمیته یاد شده 

در بیاید. 
دیدن دایی در کنار چهره های سرشناس فوتبال جهان 
همواره غرور ایرانی ها را به دنبال داشته است، ولی حاال 

این افتخار را باید از دست رفته دانست.

خبر روز



یادداشت

خبر ویژه

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان 
بهروز صادقی

31 هزار و500 جلد کتاب با موضوعات قبلی و 15 عنوان جدید به انبار 
ایستگاه های مطالعه در استان ارسال شده است که با توجه به سهمیه هر 

ایستگاه، تعداد کتب آنها متفاوت خواهد بود.
کتاب های ارس��الی با موضوعات علمی، تاریخی و... متناسب کودکان و 
نوجوانان، نوس��وادان و عموم مخاطبان تهیه شده است که پس از آماده 
شدن، در محل ایستگاه در دس��ترس عالقه مندان قرار داده خواهد شد. 
اخیرا، ایستگاه مطالعه بیمارستان 
بیش��ترین  کاش��انی   آی��ت اهلل 
مراجعه کننده برای استفاده از کتب 
ایستگاه را داشته است. کتاب، یکی 
از بهتری��ن ابزارهای کمال بش��ری 
است و کس��ی که با این دنیای زیبا 
ارتباط ندارد، بی شک از مهم ترین 

دستاورد انسانی محروم است.

 15 هزار جلد کتاب 
به ایستگاه های  مطالعه  اضافه  می شود

چهره روزیادداشت
فراخوان جشنواره شعار سال در استان توزیع شد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اس��المی چهارمحال و بختیاری از توزیع فراخوان جشنواره 
فرهنگی- هنری شعار سال92 در این استان خبر داد. حسین گنجی اظهار داشت: این 

جشنواره در راستای اشاعه فرهنِگ شعار سال جدید رهبر معظم انقالب اعالم شد. 
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 توسعه فرودگاه بین المللی شهرکرد 
ضروری است

نماین��ده م��ردم شهرس��تان های 
ش��هرکرد، بن و س��امان در مجلس 
 شورای اس��المی، توس��عه فرودگاه

  بین الملل��ی ش��هرکرد را ضروری 
عنوان کرد. 

سید س��عید زمانیان دهکردی که با 
ایرنا س��خن می گفت، اظهار داشت: 
س��االنه حدود 25 هزار نف��ر تردد از 
چهارمحال وبختیاری به کش��ورهای حوزه خلیج فارس انجام می شود 
و فرودگاه شهرکرد ظرفیت توس��عه پروازهای بین المللی را دارد. وی با 
تأکید بر لزوم تالش مسئوالن بخش زیربنایی و حمل و نقل چهارمحال 
وبختیاری به منظور افزایش پروازها از شهرکرد، تصریح کرد: باند فرودگاه 
شهرکرد سه هزار و200 متر مربع است و بر اساس مصوبه سفرهای هیأت 
دولت به چهارمحال وبختیاری این باید هزار و 800 متر مربع دیگر توسعه 
یابد تا هواپیماهای پهن پیکر نیز در آن لندینگ کند. زمانیان دهکردی 
گفت: تجهیزات الزم برای پرواز هواپیماها در شب نیز در فرودگاه شهرکرد 
نصب شده است و الزم است از این امکانات به نحو مطلوب استفاده شود. 
 عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس افزود:برنامه ریزی

توسعه پروازهای فرودگاه شهرکرد و کمک به رونق آن، توسعه اقتصادی 
استان و رونق گردشگری را به همراه دارد.

اخبار کوتاه

2هزار دانشجو از خدمات 
کمیته امداد بهره مندند

مدیرکل کمیته امداد امام خمیني )ره( چهارمحال و بختیاري 
گفت: نزدیک به دو هزار دانشجوي تحت حمایت از خدمات 

کمیته امداد بهره مند هستند.
 ابوالقاسم رستگار افزود: از اول سال تحصیلي جاري تاکنون 
شش میلیارد ریال کمک هزینه تحصیل به دانشجویان تحت 
پوشش کمیته امداد پرداخت ش��ده است. وي ادامه داد: این 
دانشجویان عالوه بر دریافت کمک هزینه تحصیل، خدمات 

دیگر از جمله مشاوره نیز دریافت کرده اند. 

صدور 95پروانه بهره برداري 
واحد صنعتي در استان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاري 
گفت: سال گذشته 255جواز تأسیس و 95پروانه بهره برداري 

واحد صنعتي در استان صادر شده است.
رحمن کرمي افزود: س��ال گذش��ته 95 پروانه بهره برداري 
 براي طرح هاي جدید و توسعه واحدهاي صنعتي موجود با

 سرمایه گذاري14 هزار و 362 میلیارد ریالي صادر شده است. 
وي ادامه داد: این طرح ها زمینه اشتغال نزدیک به 838 نفر را 
در بخش صنعت استان فراهم کرده است.کرمي اظهار داشت: 
 واحد هاي تولید و بسته بندي ورق هاي کامپوزیتي، شمش 
آهني و فوالدي، ماست و شیر پاستوریزه، انواع باند و گازهاي 
استریل و غیراستریل، شیرآالت برنجي، سنگ هاي مصنوعي، 
سازه هاي فلزي دقیق، انواع داروهاي گیاهي و... از مهم ترین 
واحدهاي صنعتي است که پروانه بهره برداري دریافت کرده اند.

ارزیابی 281 دهیاری 
چهارمحال و بختیاری

 مدیرکل امور روستایی استانداری چهارمحال و بختیاری از 
انجام ارزیابی عملکرد281 دهیاری از441 دهیاری استان در 

سال گذشته خبر داد.
داری��وش رضایی  بیان داش��ت: نظام نام��ه ارزیابی عملکرد 
دهیاری ها ش��امل 65 ش��اخص است که از س��وی سازمان 
 همیاری ش��هرداری ها و دهیاری های کش��ور به استان ها

ابالغ شده است. وی با تأکید بر دقت فرمانداران و بخشداران 
برای ارزیابی عملکرد دهیاری ها به ش��کل واقع بینانه گفت: 
میزان عملکرد و فعالیت دهیاری ها متناسب با حجم امکانات 

و اعتبارات تخصیص یافته مورد ارزشیابی قرار گرفته است.

 

ش��هرداری بروجن در ایام ن��وروز اقدام  به  ریش��ه کن کردن 
درختان  فضای س��بز کنار میدان انقالب بروجن کرده و  همه 
درختان این قسمت شهر توس��ط بیل مکانیکی و لودر ازخاک 

بیرون آورده شده است.
یکی از کس��به منطقه با اعالم نارضایت��ی از قطع درختان این 
قسمت ش��هر در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: شهرداری از 
فرصت تعطیالت و بسته بودن مغازه کسبه و کم بودن مردم در 
خیابان ها استفاده کرده و اقدام به ریشه کن کردن بیش از50 

اصله درخت توسط بیل مکانیکی کرده است.
 این ش��اهد عینی عنوان کرد: مأموران شهرداری هنگامی که 
می خواستند درختان را ریش��ه کن کنند پوششی را در کنار 
پیاده رو ایجاد کردند تا اقدام آنها در خفا باشد و کسی متوجه 

نشود.
یکی دیگر ازکس��به ای��ن منطقه نی��ز تأکید ک��رد: بروجن با 
مشکالت خشکس��الی و کم آبی مواجه اس��ت و این در حالی 
است که درختکاری و ایجاد فضای س��بز برای بهبود کیفیت 
هوا ضروری است و ریشه کن کردن درختان در اصل به معنای 

کاهش فضای سبز در شهر است.
 وی اظهار داش��ت: از مسئولین استان و رس��انه ها درخواست 

می کنیم که مشکل به وجود آمده را پیگیری کنند.
یک فعال محیط زیست و منابع طبیعی در استان چهارمحال 
و بختیاری درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت اقلیمی 
و میزان منابع آبی در اس��تان،  بیان داش��ت:  هموطنان ما در 
سراسر کشور با توجه وجود منابع آبی باال در این استان انتظار 
دارند که سرانه فضای سبز سکونت های شهری چهارمحال و 
بختیاری به مراتب بیش��تر از میانگن کشوری باشد؛ یعنی در 
شمار ش��هرهایی که دارای سرانه فضای س��بز باالیی هستند 

باشند.
هومان خاکپور تأکید کرد: ولی متأسفانه در استان چهارمحال 
و بختیاری مشاهده می کنیم که فضای سبز به ویژه در کالن 
ش��هرهای این اس��تان از جمله بروجن و ش��هرکرد که کمتر 
رویشگاه های جنگلی دارند بسیار کمتر از مناطق دیگر کشور 
است. وی تأکید کرد: سرانه فضای سبز شهرکرد و بروجن در 
مقایسه با استان همجوار) اصفهان( که به مراتب دارای بارش 

سالیانه کمتری است، کمتر است.
این کارش��ناس منابع طبیعی عنوان کرد: س��رانه فضای سبز 
در اصفهان17 متر مربع اس��ت و این در حالی است که سرانه 
فضای سبز در شهرهای ش��هرکرد و بروجن در حدود 12، 13 

متر مربع است.
خاکپور تأکید کرد: در حالی که فضای س��بز شهرهای استان 
چهارمح��ال و بختیاری بس��یار پایی��ن تر از اس��تانداردهای 
جهانی)25 متر مربع( است، مشاهده می کنیم فضای سبزی 

نیز که وجود دارد تخریب می شود.
وی ادامه داد: منطقه بروجن با فرونشست سفره های آب های 

زیر زمینی و نشانه های بیابان زایی مواجه است.
وی اذعان داش��ت: در حالی که منطقه بروجن با کمبود آب و 
خش��کی هوا، کاهش پوش��ش گیاهی منطقه و... مواجه است 
می بینیم دستگاه متولی که خودش عهده دار توسعه و حفظ 
فضاهای سبز شهری اس��ت متأس��فانه به خاطر بهره برداری 
اقتصادی و با لحاظ مالحظات اقتصادی اقدام به تخریب فضای 
سبز می کند و یکباره شاهد این هستیم که مالحظات زیست 
 محیط��ی در پای مالحظ��ات اقتصادی یک ع��ده خاص ذبح 

می شود.
 هومان خاکپور با اش��اره به تخریب فضای س��بز منطقه کنار 
میدان انقالب بروجن و ریش��ه کن کردن درختان، ادامه داد: 
فضای سبز درختی این منطقه مورد توجه بسیاری از مسافران 
مناطق روستایی اطراف ش��هر بروجن که برای تهیه مایحتاج 
خود وارد شهر بروجن می شدند بود ودر این منطقه استراحت 
می کردند که متأس��فانه این فضا تخریب شده و درختان این 

منطقه ریشه کن شده است.
 وی تصری��ح ک��رد: متأس��فانه ش��هرداری بروج��ن مانن��د 
شهرداری های دیگر کشور به دنبال این توجیه نخ نماست که 

درختان قطع نشده است و فقط انتقال پیدا می کند.
وی یادآور شد: تجارب نشان می دهد انتقال درختان به منطقه 
دیگر با تلفات بسیاری)باالی80 درصد( مواجه است و در فصلی 
که درختان تازه بیدار شده اند، انتقال و جابه جایی نمی تواند 

موجب رویش درختان در منطقه ای دیگر شود.
وی یادآور شد: در شهرهای توسعه یافته که با استفاده ابزارهای 
مکانیکی پیشرفته درختان را درمی آورند و در گلدان می کارند 
و انتقال می دهند هم تلفات باالی60درصد هست، چه برسد 
که در منطقه ش��هر بروجن درخت��ان را با ادوات��ی مانند بیل 
مکانیکی و لودر از ریشه درآورده اند و این اقدام موجب از بین 
رفتن ریشه های مویی درختان شده و امکان این که در جایی 

دیگر مستقر شوند وجود ندارد. 

کاهش فضای سبز توسط شهرداری بروجن

درختان را از ریشه درآوردند

منطقه وسیعی مملو از درخت در کنار میدان انقالب بروجن توسط ماشین آالت راهسازی از  گروه 
جمله بیل مکانیکی و لودر توسط شهرداری بروجن زیر و رو شده و به جز تعدادی شاخه و ریشه شهرستان

چیز دیگری بر جای نمانده است.تعداد  بس�یاری درخت که به گفته  کسبه منطقه بیش از 50 
اصله بوده است در کنار میدان انقالب شهر بروجن از ریشه درآورده شده است.

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

ابالغ
68 ش��ماره ابالغیه: 9210100350300015، شماره پرونده: 8909980350301355، 
شماره بایگانی شعبه: 891357، تجدیدنظرخواه بانک صادرات اصفهان با وکالت آقای 
رس��ول کاظمی به طرفی��ت تجدیدنظرخواندگان 1- مجتب��ی 2- محمد 3- حمیدرضا 
ش��هرت همگی صباغی هرندی نسبت به دادنامه ش��ماره 9009970350300293 این 
دادگاه تجدیدنظرخواه��ی نموده که به ش��ماره 90104800350300083 ثبت گردیده 
و ب��ه علت مجه��ول المکان ب��ودن تجدیدنظرخوانده ردیف س��وم )حمیدرضا صباغ 
هرن��دی( به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
ام��ور مدنی و با دس��تور دادگاه، مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا تجدیدنظرخوان��ده موصوف ظرف ده روز پس از نش��ر آگهی و 
اط��الع از مفاد آن به ای��ن دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م تجدیدنظ��ر را دریافت و در وقت مق��رر قانونی چنانچه 
 پاس��خی دارند کتبًا به این دادگاه اعالم نماید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

فقدان سند مالکیت
70 شماره: 417 آقای س��ید روح اله امیری طاری فرزند سید میرزا باستناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که 
س��ند مالکیت دو سهم از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی معروف چهل و 
پنج قصبه پالک ش��ماره 1/81 واقع در ط��ار جزء بخش 11 حوزه ثبتی که در صفحه 
430 دفتر یک امالک ذیل ثبت 109 بنام س��ید روح اله امیری طاری فرزند سید میرزا 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 86815-1390/2/13 دفتر 
7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده در اثر اسباب کشی 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف/ 18  شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالکیت
71 ش��ماره: 417 آقای سید نوراله امیری طاری فرزند س��ید میرزا باستناد دو برگ 
استش��هادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که 
س��ند مالکیت دو سهم از پنج سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی معروف چهل و 
پنج قصبه پالک ش��ماره 1/81 واقع در ط��ار جزء بخش 11 حوزه ثبتی که در صفحه 

433 دفتر یک امالک ذیل ثبت 109 بنام سید روح اله امیری طاری فرزند سید میرزا 
ثبت و صادر و تسلیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره 86815-1390/2/13 دفتر 
7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده در اثر اسباب کشی 
از بین رفته/ مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را 
نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا 
وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند 
مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تس��لیم خواهد شد. م الف/ 17 شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

حصر وراثت
72 خان��م زهرا صم��دی دارای شناس��نامه ش��ماره 1862 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 3/92 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان محمد اس��ماعیل صم��دی بشناس��نامه 383 در 
 تاری��خ 1386/8/18 اقامت��گاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه ش��یرانی فرزند محمدعلی ش ش 130 )همس��ر 
دائمی متوفی(، 2- زهرا صمدی فرزند محمداسماعیل ش ش 1862 )فرزند(، 3- پروین 
صمدی فرزند محمداس��ماعیل ش ش 190 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا 

هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
73 ش��ماره: 14762 سید جالل صمیمی فرزند حسن باستناد دو برگ استشهاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی شده که سند مالکیت یازده سهم 
مش��اع از 924 سهم شش��دانگ مزرعه آهیه پالک 8 اصلی واقع در دهستان گرمسیر 
اردستان بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 187 دفتر 197 امالک ذیل ثبت 2607 
بن��ام نامبرده ف��وق ثبت و صادر گردیده و بر اثر جابجای��ی مفقود گردیده و معامله 
دیگری انجام نشده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله 
نس��بت به ملک مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 
آگه��ی لغایت 10 روز به ای��ن اداره مراجعه و اعتراض خ��ود را کتبًا با مدارک مثبت 
تس��لیم نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وص��ول واخواهی و یا وصول 
واخواهی بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. م الف/ 12 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

تاسیس
74 ش��ماره: 14086 آگهی تأسیس ش��رکت تدبیر رفاه پایتخت )با مسئولیت محدود(. 
خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و شرکت نامه شرکت تدبیر رفاه پایتخت با مسئولیت 
محدود که در تاریخ 1391/11/30 تحت ش��ماره 838 و شناس��ه ملی 14003250330 
در این اداره به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می کشور و روزنامه 
زاینده رود به ش��رح ذیل آگهی می شود. 1- نام و نوع شرکت: تدبیر رفاه پایتخت )با 
مسئولیت محدود(. 2- موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات بازرگانی و خدماتی از قبیل 
ص��ادرات و واردات خرید و فروش و تولی��د و تهیه و توزیع کاالهای مجاز بازرگانی 
اخ��ذ وام و تس��هیالت از بانک های دولتی و خصوصی صرفًا جهت تحقق ش��رکت و 
انجام کلیه امور مربوط به ترخیص کاال از گمرکات کش��ور انجام کلیه امور و فعالیت 
ه��ای خدماتی از قبیل نظارت طراحی تأسیس��ات نظاف��ت اماکن عمومی و خصوصی 
نظارت و اجرای خدمات ساختمانی مسکونی تجاری صنعتی فضای سبز جدول بندی 
آذین بندی پارک ها مبلمان ش��هری راه سازی و پل سازی و انبوه سازی مسکن عقد 
قرارداد با کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی در هر زمینه خدمات مربوط به درختکاری 
و ط��رح های فضای س��بز آذین بندی میادی��ن و خیابان ها اخذ و اعط��ای نمایندگی 
از ش��رکت های دولتی و خصوصی تهیه غذا تأمین نیروی انس��انی پارکبان آش��پز، 
کارگر ساده، نظافتچی، س��رایدار منازل و اماکن خصوصی و دولتی راننده برگزاری 
همایش ها و س��مینارها و واگذاری ش��عبه در سطح کش��ور جهت خدمات و هر گونه 
اموری که به نحوی با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 3- مدت شرکت از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود. 4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان خیابان امام خمینی جنب بانک 

تجارت پالک 1141 کدپس��تی 8381873616. 5- مدیر و صاحبان امضاء: خانم اشرف 
بخشایش اردستانی فرزند حسین به شماره شناسنامه 6791 و کدملی 1188817991 
و کدپس��تی 8381873616 به س��مت مدیرعامل و آقای جواد گنجی اردستانی فرزند 
عباس به شماره شناس��نامه 8166 و کدملی 1188829688 و کدپستی 1581617534 
به س��مت رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
6- سرمایه ش��رکت: مبلغ یکصد میلیون ریال که نقداً پرداخت و در اختیار مدیرعامل 
شرکت قرار گرفته است. م الف/ 11 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
79 در خصوص پرونده کالس��ه 1777/91 خواهان خاطره جابری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت س��عید خلیفه قلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 92/3/27 س��اعت 9 صبح 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 واق��ع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتش��گاه 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 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
80 در خصوص پرونده کالس��ه 1682/91 خواهان س��ید مهدی یاسینی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چک به طرفیت نجمه الراجی فرزند میرزا علی اکبر تقدیم نموده است. 

وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 92/3/25 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
81 در خصوص پرونده کالسه 1779/91 ش/ 11 خواهان محمد رحمانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت مس��یح غروی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
یکش��نبه مورخ 92/3/5 ساعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ قرار
83 کالس��ه پرونده: 9109980352601961، شماره دادنامه: 9109970352602350، 
مرجع رس��یدگی کننده: ش��عبه 26 دادگاه حقوقی اصفهان، خواه��ان: اعظم کیانی با 
وکال��ت خانم فاطمه گلپایگانی به آدرس: اصفهان خیابان نیکبخت بعد از دادگس��تری 
جنب مشاور امالک شاهین بیمه میهن طبقه زیرین، خوانده: حسین سورانیان مجهول 
المکان، خواسته: قرار تأمین خواسته، گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. قرار 
تأمین خواس��ته: در خصوص تقاضای اعظم کیانی با وکال��ت خانم فاطمه گلپایگانی 
بطرفیت حس��ین سورانیان به خواس��ته صدور قرار تأمین خواسته از بابت مهریه با 
توجه به تصویر مصدق سند نکاحیه رسمی شماره دفترخانه 178 حوزه ثبت اصفهان 
و فراهم بودن ش��رایط درخواست دادگاه مستنداً به بند الف ماده 108 آئین دادرسی 
مدنی قرار تأمین و توقیف معادل مهرالس��نه، عین سکه تمام بهار آزادی 1360 عدد- 
عین یکصد و ده مثقال طالی س��اخته شده 18 عیار و مبلغ 620/021/275 ریال وجه 
نقد )ششصد و بیست میلیون و بیست و یک هزار و دویست و هفتادو پنج ریال( ریال 
از اموال بالمعارض خوانده را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره وفق ماده 117-

116 قانون آئین دادرس��ی مدنی قبل-پس از ابالغ اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض 
در این دادگاه می باشد. دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
84 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص کالس��ه پرونده 492/91 ج/ 8 ل��ه خواهان خانم گل بن��از ابراهیمی حاجت 
آقایی با وکالت آقای س��ید رضا موسویان علیه خواندگان آقایان مسلم، مجید، رضا و 
خانم ها ایران، پ��وران و پروانه همگی ابراهیمی هراتمه مبنی بر فروش یک باب منزل 
مس��کونی فاقد پالک ثبتی به نشانی اصفهان، بلوار کشاورز، تقاطع کشاورزی، کوچه 
خندق، بعد از فرهنگس��رای شهدای دس��تگرد، کوچه شهید باقر کریمی، پ 167 که در 
تصرف خانم فروغ گل بناز می باش��د در روز س��ه ش��نبه تاریخ 92/2/3 از ساعت 9 
تا 10 صبح در محل این اجرا، اتاق 315 طبقه س��وم دادگستری شهید نیکبخت برگزار 
نمای��د. ل��ذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند ب��ا تودیع 10 درصد 
قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. اوصاف موضوع مزایده: منزل مس��کونی قدیمی س��از دارای حدود 180 
مترمربع عرصه و حدود 150 مترمربع اعیانی با دیوار آجری و س��تون فلزی، س��قف 
آهن و آجر، بدنه ها گچ و نقاشی، نمای حیاط سیمانکاری، درب و پنجره فلزی شیشه 
خور، آش��پزخانه سرامیک و کاشی، حمام کاشی و سرامیک و دارای آب و برق و گاز 
و فاضالب که ارزش ش��ش دانگ ملک 1/080/000/000 ریال برآورد می گردد. سهم 
هر یک از وراث برابر اس��ت با: س��هم خانم گل نیاز ابراهیمی همسر متوفی به ازاء یک 
هش��تم: 135/000/000 ریال، س��هم هر یک از دختران: 105/000/000 ریال، سهم هر 
یک از پسران: 210/000/000 ریال. مدیر اجرای احکام شعبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
85 اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص کالسه پرونده 514/91 ج ح 8 له خانم زهرا برده چی علیه علیرضا باباعلیان 

فرزند محمدرضا جلس��ه مزایده ای در روز ش��نبه تاریخ 1392/2/7 از ساعت 8 تا 9 
صبح در محل این اجرا، اتاق 315 طبقه س��وم دادگستری شهید نیکبخت جهت فروش 
اقالم ذیل برگزار نماید. لذا طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده می توانند ضمن 
هماهنگی با این اجرا به نش��انی اصفهان، خ چهارباغ خواجو، خ ش��هدا، پ 82 مراجعه 
و از آن بازدی��د و ب��ا تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواه��د بود. هزینه های اجرایی برعهده 
 محکوم علیه می باش��د. موضوع مزایده: دس��تگاه یو پی اس ش��امل 20 عدد باطری

12 ولت 42ah و کابینت مربوط به باطری ها جمعًا به ظرفیت 420v /42ah  و دستگاه 
اینورتر اصلی مدل SDC5000 مارک فاراکل که دارای ظاهری سالم و بدون هیچگونه 
عالمت ضربه خوردگی، ارزش پایه مزایده دس��تگاه فوق با توجه به اینکه حدود یک 
س��ال است در توقیف می باشد و ممکن است عمر باطری ها کاهش پیدا کرده باشد 
ولی از طرفی با توجه به افزایش قیمت که در قسمت اینورتر اصلی پیدا شده در حال 
حاضر مبلغ 55/000/000 ریال ارزیابی می گردد. مدیر اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه 

حقوقی اصفهان

حصر وراثت
89 خانم س��کینه محمدی اروجه دارای شناسنامه ش��ماره 590 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 94/92 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان احمد فودازی بشناس��نامه 1 در تاریخ 91/8/24 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
س��کینه محمدی اروجه ش ش 590 )همسر متوفی(، 2- رمضان فودازی ش ش 269 
)پ��در متوف��ی(، 3- معصومه فودازی ش ش 11165 )دخت��ر متوفی( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
90 در خصوص پرونده کالس��ه 39/92 خواهان حمیده نصیری دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال به طرفیت علیرضا عباس پور تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
مورخ 92/3/4 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 7 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
91 در خصوص پرونده کالسه 2029/91 خواهان شرکت تعاونی گاوداران اصفهان 
و حومه به مدیریت غالمعلی پورتوکلی و به وکالت آقای علیرضا مرادی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت رضا رحیمی فرزند عباس تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز یکش��نبه مورخ 92/3/5 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
92 در خصوص پرونده کالس��ه 2028/91 خواهان شرکت تعاونی گاوداران اصفهان 
و حومه به مدیریت غالمعلی پورتوکلی و به وکالت آقای علیرضا مرادی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت یدال��ه علی جانی فرزند ابراهیم تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/3/5 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
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زاینده رود پیدا شد

ایام نوجوانی یک روز داشتم غزلی از موالنا می خواندم که با این ابیات 
آغاز می شود:

به گرد دل همی گردی چه خواهی کرد می دانم 
چه خواهی کرد دل را خون و رخ را زرد می دانم 

یکی بازی برآوردی که رخت دل همی بردی 
چه خواهی بعد از این بازی دگر آورد می دانم 

برای خودم غرق در عالم تخیل بودم و خیلی کیف می کردم تا آن که 
رسیدم به این بیت: 

دال چون گرد برخیزی ز هر بادی نمی گویی 
که از مردی برآوردن ز دریا گرد می دانم 

از عال��م تخیل بیرون آمدم، ام��ا هر چه تالش ک��ردم معنای بیت را 
نفهمیدم، تا آن که در مدرس��ه از معلم ادبیات پرسیم و فهمیدم که 
این بیت، درباره معجزه شکافتن رود نیل است که در یک لحظه رود 
شکافته می شود و خشک می شود و مؤمنان از آن عبور می کنند، اما 

فرعون و لشکرش در همان رود غرق می شوند. 
 چند ماه پیش در س��فری ب��ه اصفهان رفت��م و وقتی ب��رای دیدن 
زاینده رود به حوالی س��ی و س��ه پل رفت��م، دیدم به ج��ای آن رود 
خروشان، یک زمین خشک به جا مانده اس��ت و مردم می توانند در 
میان رودخانه قدم بزنند و ش��گفتی تجربه آن مؤمنانی را که از نیل 

عبور کردند، تکرار کنند. 
در حواشی نیز تعدادی بز و گوسفند در حال چریدن علف های سبز 
شده بر بستر رودخانه بودند. مقداری پرس و جو کردم که زاینده رود 
کجا رفته است؟ زاینده رود که دیگر رییس فالن بانک و مدیر نمونه 
فالن شرکت س��رمایه گذاری نیس��ت تا بگوییم به بهانه مأموریت به 
کانادا رفته و دیگر برنگشته است. رودخانه ای به آن بزرگی، دالرهای 
صندوق ذخیره نیس��ت که ناگه��ان غیبش بزند! مثل تار و س��نتور 
و تمبک و کمانچه هم نیس��ت که در برنامه تلویزیونی برود پش��ت 
گلدان پنهان بشود. پرس��یدم و دیدم برای گم شدن زاینده رود، چه 

توجیهاتی درست کرده اند! یکی از یکی خوشگل تر! 
بارندگی کم شده است، بستر رودخانه ش��یب منفی دارد، برداشت 

بی رویه از منابع و سرچشمه ها و چه و چه ! 
کم کم داش��تم با این توجیهات کنار می آمدم که ناگهان دو سه روز 
پیش دیدم دوس��تان اصفهانی خبر دادند که زاینده رود، پیدا شده 

است و جاری است و می خروشد؛ خروشیدنی! 
گفتند که برادران مس��ئول در یک جلسه فوری تصویب کرده اند که 
زاینده رود دوباره پیدا بشود و جاری بشود و بخروشد و مردم اصفهان 

را خوشحال کند. 
ای قربان آن جلس��ات فوری و معجزه آسا و آن مصوبات خوشگلتان! 
شما که می توانید، شما که این کاره اید! خب پدر بیامرز چند تا جلسه 
فوری تشکیل بدهید و چند تا مصوبه خوشگل صادر کنید. تصویب 
کنید که دریاچه ارومیه پیدا ش��ود، دس��تور بدهید که شالیزارهای 
زیبای شمال برگردند و جای ویالها و ش��هرک ها را بگیرند، مصوب 
کنید که فرصت های شغلی، ارزش و اعتبار مدارک دانشگاهی، ارزش 
پول ملی و دیگر عزیزان گمشده پیدا بش��وند و مردم را از نگرانی در 

بیاورند.

کاشت گوش جایگزین سمعک
افراد مبتال به فقدان ش��دید 
ش��نوایی اغل��ب نمی توانند 
از س��معک های رای��ج بهره 
برده و مجبور ب��ه انجام عمل 
جراحی پیچی��ده برای نصب 
یک کاش��ت خاص هس��تند 
که فن��اوری جدید مؤسس��ه 
فرانهوف��ر با ارای��ه ترکیبی از 
پیشرفت های بزرگ و نصب 

ساده توانسته این پیچیدگی را کاهش دهد.
دستگاه مؤسسه فرانهوفر نیز یک کاشت بوده، اما به قدری کوچک و نسبتا 
کاراست که به سرعت و به راحتی قابل نصب اس��ت و استفاده از آن را در 
افراد بسیار مسن یا ناتوان که قادر به تحمل عمل جراحی نیستند، ساده 
کرده است. پیشرفت بزرگ این دستگاه مبدل الکترو آکوستیک آن بوده 
که عالئم الکتریکی را به ارتعاش تبدیل می کند. یک میکروفن و دستگاه 
بازپخش در خارج از گوش به ارس��ال صدا و نیرو با یک اتصال بی س��یم 
 نوری به گوش داخلی می پردازد و یک مبدل آن را گرفته و عبور می دهد. 
کاشت های کنونی به شیوه مشابه کار کرده، اما از سخت افزار کمتر کارآمد 
 اس��تفاده می کنند که این امر نیازمند س��یم و عمل جراحی چند ساعته 

است.
 در مقایسه، دس��تگاه فرانهوفر می تواند طی چند دقیقه و با یک برش در 
جای خود نصب شود. این در حالیست که هنوز کارهای زیادی باید برای 
مونتاژ و بهینه سازی قطعات انجام شود. سمعک ها مانند کاشت های دیگر 
باید قدرت داشته و برای مدت طوالنی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری کار 
کنند. آزمایش این فناوری برای سال 2014 برنامه ریزی شده که پس از 

آن باید به تأیید مقامات الزم پیش از عمومی شدن آن  برسد.

اگر برخ��ی از اروپایی ها با خوردن خیاره��ای آلوده به 
ای کوالی به یکباره دچار بیماری و مرگ ش��ده اند، ما 
آرام آرام و ب��ه تدری��ج در اثر خوردن خیارهای س��می 

مسموم می شویم و می میریم.

مشکل اساسی ما در کشت خیار چیست؟
 اصلی ترین مشکل، سم هایی است که به بوته های خیار 
 زده می ش��ود. متأس��فانه خیارهای تولیدی کش��ور ما 
به خصوص خیارهای گلخانه ای ک��ه معموال در فصول 
پاییز و زمس��تان کشت می شوند، به بس��یاری از آفات 
و بیماری ها حساس هستند. درست است که بوته های 
خیارهای گلخانه ای پربارند و محصول بیشتری نسبت 
به بوته های مزرعه ای دارند، اما حساس��یت این بوته ها 
نس��بت به آفات و بیماری ها کم اس��ت. به همین دلیل 
کشاورز مجبور می ش��ود برای این که محصولش در اثر 
آفت از بین نرود، قوی ترین س��م های موج��ود در بازار 
ایران را که مصرف آنها در بس��یاری از کش��ورهای دنیا 

ممنوع شده است، به کار ببرد.

چرا این خطر درم�ورد خیارهای گلخانه ای 
بیشتر است؟

چون محیط گلخانه، بسته اس��ت، به همین دلیل وقتی 
سمپاشی با س��می قوی انجام می شود، س��م وارد شیره 
گیاه و حتی گوشت میوه خواهد شد. از طرفی سم هایی 
که به بوته ها زده می شود، دوره ای به نام »کارنس« دارند.

دوره کارنس مدت زمان بین مصرف سم تا زمانی است 
که اثر سم از گیاه خارج می شود. سم های قوی معموال 
دوره کارنس س��ه هفته ای ی��ا 21 روزه دارند، در حالی 
که زم��ان ظهور خی��ار روی بوته تا زمان برداش��ت آن 
بیش��تر از10 تا 12روز طول نمی کش��د. خیار درختی 
و گوجه فرنگ��ی گلخانه ای20 ت��ا30 برابر اس��تاندارد 
دارای سموم اس��ت، به طوری که مصرف این محصول 
میزان سرطان را در کش��ور دو برابر می کند.یعنی عمال 
باقیمانده س��م در میوه ای اس��ت که چیده و وارد بازار 
می ش��ود و ما به راحت��ی آنها را می خوریم و س��م های 
باقیمانده در خی��ار را وارد بدنم��ان می کنیم البته فرد 
بالفاصله پس از خوردن خیار دچار بیماری و مسمومیت 
نمی ش��ود، بلکه این س��م ها ب��ه تدریج در ب��دن جمع 
می شوند و در نهایت به حدی می رسند که بدن نسبت به 
آنها واکنش نشان می دهد و انواع و اقسام مسمومیت ها و 

مشکالت را برای مصرف کننده ایجاد می کند.

این تجمع س�م داخل ب�دن، خ�ود را با چه 
عالئمی نشان می دهد؟

 معموال فرد دچار حالت تهوع، سرگیجه، افزایش ضربان 
قبل و اختالل در سیستم گردش خون می شود تا جایی 
که حتی در نهایت ممکن است بستری شود، البته این 
عالئم در بسیاری از بیماری های دیگر نیز دیده می شود، 
بنابراین تشخیص این که بیمار دچار مسمومیت با سم 
ناشی از خوردن محصوالت کشاورزی شده یا نه مشکل 
است، ولی اگر فرد سالم باش��د و سابقه بیماری نداشته 
باش��د، تش��خیص راحت تر اس��ت و می توان با کمک 

آزمایشگاه های سم شناسی به آن پی برد

سموم خیار درختی و گوجه گلخانه ای ابتال 
به سرطان را دو برابر می کند

س��موم خیارهای درختی 21 روز مان��دگاری دارد و با 
اش��اره به این که س��موم خیار درختی های موجود در 
بازار حتی با شس��تن و پوس��ت کندن میوه نیز از بین 
نمی رود، اظهار داشت: سمومی که در حال حاضر برای 
خیارهای درختی اس��تفاده می ش��ود، به مدت 21 روز 

ماندگاری دارد.

 رزماری بوکنید 
تا فراموش نکنید

محققان به این نتیجه رس��یده اند که استش��مام روغن 
عصاره گیاهان می تواند موجب ارتقای حافظه شود.

استشمام گیاهان می تواند به بیماران کمک کند تا داروی 
خود را سر وقت مصرف کنند و یا حتی به افراد فراموشکار 
کمک کند تا تولد دوستانشان را سر وقت تبریک بگویند. 
در یک س��ری آزمایش های انجام ش��ده  مشخص شده 
که روغن عصاره رزماری ش��انس به خاط��رآوردن انجام 
کارهایی را در آینده60 تا 75 درصد افزایش داده اس��ت. 
س��ایر تحقیقات نیز نش��ان می دهد که این روغن سطح 
هوش��یاری را افزایش داده و به تقویت حافظه بلند مدت 
کمک می کند. این گیاه در علم پزشکی مدرن به عنوان 
مسکن خفیف و مشکالت هاضمه و میگرن به کار می رود. 
 در این تحقیق روی حافظه مربوط به آینده تمرکز شده؛ 
حافظ��ه ای ک��ه دربرگیرن��ده توانایی به خاط��ر آوردن 

رویدادهایی است که قرار است در آینده رخ دهد.

خیار گلخانه ای نخرید
+25+7

+19+1

خواندنی

طنز

اخبار کوتاه

عکس نوشت

تا به حال حتما درمورد قرنطینه ها مطالبی را خوانده اید که برخی افراد برای مدت های طوالنی 
در محیط ها بسته زندگی می کنند، اما آیا درمورد جزیره های قرنطینه شده هم اطالعاتی دارید؟ 
جزیره »سنتینل« در اقیانوس هند یکی از مرموزترین و ایزوله ترین نقاط دنیاست که تا به حال 
کسی نتوانسته است وارد این جزیره بشود، در حالی که رفتن به آن کار خیلی سختی هم نیست. 
این جزیره در نزدیکی هند قرار دارد، ولی در همان لحظه که کسی از خط قرمز آن عبور کند سیلی 
از تیرهای کمان است که به سمت او سرازیر می شود و همچنین بسیاری از مناطق اطراف جزیره 

به صخره هایی پوشیده شده است. 
تا به حال تنها اطالعات کمی درمورد این جزیره به دست آمده است و تنها محققان می دانند که 
قومی مهاجر از آسیایی ها در این جزیره زندگی می کنند و از برخی مشاهدات مانند سر و صداها 
و عکس ها نیز به نظر می رسد به سبک انسان ها اولیه زندگی می کنند. برخی از زبان شناسان از 
روی صداهایی که از این جزیره به دست آمده است به این نکته اشاره کرده اند که زبان آنها  مانند 
غارنشینان باستان می تواند باشد، ولی اطالعات دقیق در دست نیست. این جزیره همچنین دارای 
یکی از پهناورترین جنگل های دنیاست، چرا که گونه های درختی آن تنوع بسیار زیادی دارند. 

 )bustard( »مطالعات نشان می دهد س��نگین وزن ترین پرنده جهان موس��وم به »میش مرغ
سفرهای خاصی را برای گرم نگهداشتن خود صورت می دهد.

رهگیری ماهواره ای نش��ان می دهد که تعدادی از این پرندگان هر س��ال چهار هزار کیلومتر را 
می پیمایند.

نوع نر بزرگ این پرنده از10 تا 16 کیلوگرم وزن دارد و وزن نوع ماده آن نیز حدود پنج کیلوگرم 
گزارش شده است.

میمی کسلر از دانشگاه ایالتی آریزونا بر این باور بود که جمعیت های مغولی این پرنده، علیرغم 
وزنشان، فواصل بزرگی را برای فرار از زمستان سخت پیموده اند که دمای این منطقه در ماه ژانویه 

به پنجاه درجه زیر صفر می رسد.
وی در شمال مغولستان کوله پشتی های جی پی اسی را بر پشت سه پرنده تعبیه و آنها را به مدت 

دو سال رهگیری کرد.
این سوژه ها در فصل پاییز دو هزار کیلومتر را از جنوب تا استان شانگهای چین درنوردیدند و دوباره 

به مبدأ بازگشتند. این عدد دو برابر مهاجرت سایر میش مرغ ها اعالم شده است.

ماهی» اوسلیتد آیس« در آب های یخ زده اقیانوس قطب جنوب 
زندگی می کند. در ای��ن آب ها بدن آن هم��ان کارهایی را می 
 کند که سایر ماهی ها انجام می دهند، اما تنها تفاوت آن با سایر

  ماهی ها این است که خون این نوع ماهی کامال شفاف است.
از ماهی های مرکب غول پیکر تا س��تاره های دریایی بزرگ که 
شبیه بیگانگان فضایی هستند، اعماق اقیانوس ها دارای اسرار و 
موجودات اسرارآمیز بسیاری است که طی قرون متمادی موجب 
سردرگمی انسان ها بوده اس��ت که به این فهرست عجیب باید 

ماهی که دارای خون شفاف است را نیز اضافه کرد.  
براساس اظهارات محققان و کارشناس��ان پارک حیات دریایی 
توکیو، علت شفاف بودن خون این ماهی، آن است که این ماهی 
هیچ نوع هموگلوبینی در خون خود ندارد ک��ه این امر در میان 
مهره داران سراسر دنیا منحصر به فرد است.  هموگلوبین یا ماده 

رنگی خون نوعی پروتئین اس��ت که در تم��ام موجودات دارای 
استخوان مشاهده می شود. این ماده موجب قرمزی رنگ خون 
است و عاملی است که به تمام بدن اکسیژن می رساند. ساتوشی 
تادا متخصص آموزشی مرکز حیات دریایی توکیو اظهار داشت 

که اطالعات اندکی درباره این ماهی در دس��ت است که عده ای 
از ماهیگیران آن را به ژاپن آورده اند.  وی افزود: خوشبختانه آنها 
یک جفت نر و ماده بودند و در ماه ژانویه تخم ریزی کردند، شاید 
داشتن نمونه های بیشتر برای مطالعه به دانشمندان کمک کند 
برخی از اسرار این ماهی را فاش کنند. محققان اعتقاد دارند که 
ماهی می تواند بدون هموگلوبین زندگی کند، چرا که قلب این 
موجود بزرگ است و از پالسمای خون برای انتشار اکسیژن در 
بدن خود استفاده می کند. گفته می شود که پوست این ماهی نیز 

از آب های قطب جنوب اکسیژن جذب می کند. 
این ماهی در اعماق یک کیلومتری اقیانوس قطب جنوب زندگی 
می کند، اما در کل مکانیس��می که موجب می شود این موجود 
خون شفاف در رگ هایش جریان داشته باشد، هنوز به مثابه یک 

راز باقی مانده است.

سنگین ترین پرنده چگونه گرم  می شود؟ناش�ناخته ترین نقطه روی زمین 

ماهی که خونش شفاف است
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

یک دخت��ر اهل اوگاندا که ی��ک غده حدود 
دوکیلوگرمی در صورتش داشت پس از انجام 
عمل موفقیت آمیزش در لندن می تواند بار 

دیگر لبخند بزند.
این دخت��ر اوگاندایی هش��ت س��اله داخل 
صورت خود یک غده ب��ه وزن1/8 کیلوگرم 
داشت که اگر رشد آن ادامه می یافت زندگی 

وی در معرض خطر قرار می گرفت.
»ترینی آموهیرو«  هش��ت س��اله به همراه 
سارا مادر30 س��اله خود به لندن آمد تا این 
عمل دش��وار را انجام دهد .م��ادرش در این 
رابطه گفت: رش��د این غده صورت ترینی را 
تحت س��لطه قرار داده بود ، ما حتی جرأت 
 نگاه کردن به صورت وی را هم نداش��تیم و

 بی شک بدون دریافت این کمک ها وی جان 
خود را از دست می داد.

تصویر س��مت چپ، زمانی را نشان می دهد 
که ترینی برای انجام عمل جراحی به لندن 

آمد وتصویر سمت راست عمل موفقیت آمیز 
روی صورت وی را نشان می دهد.

مادر ترین��ی گفت: وقتی ک��ه ترینی از اتاق 
عمل بی��رون آم��د نم��ی توان��م بگویم که 
 چقدر خوشحال بودم، با نگاه به صورت وی 

نمی توانستم این تغییر شکل را باور کنم.
از چهار س��الگی، ترینی با یک تومور نادر در 

صورت خود زندگ��ی کرده ب��ود. این تومور 
fibrous dysplasia نامیده می شود.

پس از جراحی موفقیت آمیز 15س��اعته در 
بیمارستان چلس��ی و وستمینیستر، ترینی 
با س��تارگان مورد عالقه خود در تیم فوتبال 

چلسی دیدار کرد.
ای��ن جراحی ب��ا مس��اعدت بنی��اد خیریه 

رویارویی با دنیا در بریتانیا امکان پذیر ش��د 
تا ترینی هشت ساله از اوگاندا برای درمان به 
بریتانیا س��فر کند. اگرچه این دختر باید دو 
عمل جراحی کوچک دیگ��ر هم انجام دهد، 
اما وی آینده روشنی را برای خودش درنظر 
گرفته است و امیدوارانه اظهار داشت: اکنون 
می توانم به راحتی غ��ذا بخورم و بی صبرانه 

منتظر بازگشت به مدرسه هستم.
این جراحی 65 هزار پوند هزینه در برداشت 
 اما تیم جراحی توافق ک��رد که وقت خود را 

به طور رایگان به ترینی بدهد.
گراهام بانتون مدیر بنیاد خیریه»رویارویی 
با جهان« اظهار داش��ت ک��ه در نتیجه این 
جراحی، ترینی می تواند آینده خود را تغییر 
دهد و ثابت کند که چقدر هوشمند و مصمم 
است. هرس��اله این بنیاد خیریه به کودکان 
سراس��ر جهان که دچار از ش��کل افتادگی 

شدید صورت هستند کمک می کند.
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