
ترقه ای برای محرومیت!

 همه آنچه
  از 
زیتون نمی دانید؟

در دیدار سفیرسنگاپور با شهرداراصفهان مطرح شد

ادعای مسخره عربستانی ها

 نیکالس مادورو 
رییس جمهور ونزوئال شد برداشت غیرمجاز آب از 2

زاینده رود پیگرد قانونی دارد 38

3

گرانقیمت ترین بازیگر 
8هالیوود کیست؟

چرا به مردم  دروغ می گویید؟

 10 هزار نفر به 
حمام علیقلی آقا رفتند

حضرت آیت اهلل مکارم ش��یرازی با انتقاد ش��دید از برگزاری 
همایش انتخاباتی در اس��تادیوم آزادی گف��ت: برگزاری این 
مراسم در این شرایط اقتصادی چه دردی از مردم دوا می کند؟ 
به گزارش اعتدال، آیت اهلل مکارم شیرازی روز گذشته در مراسم 
سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( با انتقاد شدید از 

اقدامات انتخاباتی دستگاه اجرایی در شرایط  موجود...

سینما از حوض نقاشی 
رنگ گرفت  

مازیار میری فیلمسازی است که مروری بر کارنامه وی، 
نش��ان می دهد عالقه ای به محصور شدن در یک قالب و 
محتوا ندارد و از ورود به عرصه های نو، هراسی به دل راه 
نمی دهد: »پاداش س��کوت«، »کتاب قانون«، مجموعه 
تلویزیون��ی »گاو صندوق«، »س��عادت آب��اد« و در آخر 
»حوض نقاشی« همه حکایت از آن دارد که سازنده عالقه 
به  تجربه گرایی دارد. متولی اصلی ساخت این فیلم، حوزه 
هنری است که با داعیه و بهانه های مختلف، سال گذشته 

از نمایش چند فیلم در سینماهای خود اجتناب...

2

6

3

زنگ خطر برای کسانی که 
8

زیاد  می نشینند!

سنگاپور و اصفهان دست دوستی 3

 به هم دادند 

شکس��ت های متوالی نمایندگان فوتبال ای��ران در اولین دور 
برگشت لیگ قهرمانان آس��یا در مقابل س��ه نماینده فوتبال 
عربستان، عالوه بر این که کار صعود سه تیم استقالل، سپاهان 
و تراکتورسازی را دچار اما و اگر کرد،کار را به جایی رساند که 
عربستانی ها بعد از این اتفاقات به دنبال حاشیه سازی مجدد 

درمورد مشکالت میزبانی فوتبال ایران هستند. 
 این جوس��ازی، ماج��رای جدی��دی در تقابل فوتب��ال ایران

و عربستان نبوده و نیست و سابقه نشان می دهد که نمایندگان 
فوتبال عربستان عالوه بر انجام یک بازی کثیف و ناجوانمردانه 
در داخل میدان حت��ی در خارج از میدان هم بیکار نیس��تند 
و از ه��ر  بهانه ای برای به حاش��یه بردن تیم حریف اس��تفاده 

می کنند.
 مسئوالن تیم فوتبال الهالل پس از دیدار مقابل استقالل، علیه 
فوتبال ایران جوس��ازی هایی را آغاز کردند و عربس��تانی ها با 

ارسال نامه به تعدادی از کشورهای حوزه خلیج همیشه فارس 
خواستار این شدند که با ایجاد یک اتحاد علیه فوتبال ایران به 
دلیل عدم میزبانی مناس��ب، بازی های نمایندگان کشورمان 
 در س��رزمینی بی طرف برگزار ش��ود؛ درخواس��تی مسخره و 
خنده دار که خوشبختانه با واکنش به موقع نمایندگان فوتبال 
ایران و فدراسیون هم رو به رو شد تا نامه شکایت فوتبال ایران 
از عربستانی ها زودتر به مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برسد. 

 انگشت نگاری عربستانی ها از استقالل و مقابله به مثل ایرانی ها 
 در ف��رودگاه ام��ام خمینی)ره(، ج��واب دندان ش��کنی برای 
طبل های توخال��ی فوتبال عربس��تان بود و فق��ط حیف که 
استقالل در ورزش��گاه آزادی موفق به شکس��ت الهالل نشد، 
وگرنه همه چی��ز برای بی اعتب��ار کردن فوتب��ال کثیف این 

نماینده پرمدعای فوتبال عربستان آماده بود.

 سفرهای استانی دولت
جنبه سیاسی دارد

 بسترهای گردشگری اسالمی
 در اصفهان فراهم است 

 1000 تاکسی فرسوده  
نوسازی می شود

صدرنشینی رکا بزن 
اصفهانی  با تیم پایتخت

دانشگاه شهرکرد،  میزبان 
دستاوردهای هسته ای 
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ایران و سنگاپور مراودات مستقلی دارند 

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
��ا را داد

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

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

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

12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهدکهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«
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استیضاح کننده 
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angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 علت سفر احمدی نژاد 
به نیجر چیست؟

در خبری مربوط به موضوع هسته ای، تصمیم محمود احمدی نژاد برای 
سفر به چند کشور آفریقایی، از سوی برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری 
فرانسه با وجود منابع غنی اورانیوم در نیجر مرتبط دانسته شده است. 
این خبرگزاری ضمن اش��اره به برنامه س��فر احمدی نژاد به سه کشور 
بنین، غنا و نیجر، می نویسد:» کشور نیجر چهارمین تولیدکننده بزرگ 
اورانیوم در جهان است.« در این مطلب با استناد به اخبار رسمی منتشر 
ش��ده در ایران، به قصد احمدی نژاد برای ارتقای روابط با این کشورها 
اشاره ش��ده، اما به طور خاص تأکید ش��ده که به احتمال زیاد، اهمیت 

نیجر برای ایران به منظور دستیابی به منابع اورانیوم این کشور است. 

درخواست اعزام بازرسان بین المللی 
به نیروگاه بوشهر

ش��ش کش��ور عضو ش��ورای همکاری خلیج فارس در پایان نشس��ت 
اضطراری ریاض اعالم کردند که خواستار اعزام یک تیم ناظر تخصصی 
از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای برای بررسی ایمنی نیروگاه و 
میزان آسیب پذیری احتمالی آن در اثر فجایع طبیعی همچون زلزله اند. 
 به نق��ل از الجزی��ره، عبدالطیف الزیان��ی، دبیر کل ش��ورای همکاری

 خلیج فارس ای��ن مطلب را پس از نشس��ت یک روزه اضط��راری روز 
یکشنبه اعضای این شورا در شهر ریاض عربستان اعالم کرد. الزیانی با 
اشاره به نگرانی عمیق کشورهای شورای همکاری خلیج فارس از ایمنی 
نیروگاه بوشهر پس از زلزله اخیر 6/1 ریش��تری در بوشهر افزود: زلزله 
 بوشهر زنگ خطری است برای میزان ایمنی نیروگاهی که در منطقه ای 

زلزله خیز واقع شده است.

ظاهرا جبرئیل هر شب بر یک نفر 
تکلیف می کند که کاندیدا شود!

احمد توکل��ی، عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجل��س در برنامه 
تلویزیونی شناسنامه در واکنش به حضور پرشمار کاندیداهای ریاست 
جمهوری گفت: یکی از دوس��تان از من س��ؤال کرد چرا شما کاندیدا 
نمی شوید و من به ش��وخی به او گفتم: ظاهرا حضرت جبرئیل هر شب 

بریک نفر تکلیف می کند که کاندیدا شود و وقت به بنده نمی رسد. 
او ادامه داد:20 تا 30 نفری که تاکن��ون به صورت جدی اعالم کرده اند 

کاندیدا می شوند، باید وزرای فرابخشی را معرفی کنند.

 دشمنان به نام امام زمان)عج( 
به جنگ ولی فقیه آمده اند

مس��ئول نمایندگی ولی فقیه در بس��یج مس��تضعفین گف��ت: امروز 
دش��منان برای مقابله با والیت فقیه با نام امام زمان)عج(، روشنفکری 
 و ش��عار آزادی، اعمال تحریم های اقتصادی و تهدید نظامی به میدان 

آمده اند. 
حجت االسالم محمدرضا تویسرکانی اظهار داشت: عده ای آمدند و شعار 
دادند، بر موج سوار ش��دند و مردم را فریب دادند و زمانی که بر قدرت 
سوار ش��دند، به جان والیت افتادند. وی موضوع نفاق را بسیار پیچیده 
خواند و افزود: در دوران پیامبر اکرم)ص( نیز ایش��ان همیشه نسبت به 
وجود عناصر منافق در میان امت خودش هشدار می داد. به گفته وی، 
منافق کسی است که خوب حرف می زند، خوب شعار می دهد و خوب 

هم می تواند مردم را فریب دهد.

 در صورت کاندیداتوری 
ائتالف نمی کنم

کامران باقری لنکرانی در حاش��یه همایش سراس��ری اتحادیه جامعه 
اسالمی دانش��جویان کش��ور اظهار داشت: ش��رایط انتخابات در سال 
 جاری، ش��رایط ویژه ای است که باید با دقت بیش��تری به انتخاب آرا و 
روی کار آمدن رییس جمهور اصلح بپردازی��م. وی افزود: نگاه ائتالفی 
در حد انتخابات ندارم و معتقدم این مس��أله س��بب دور شدن از هدف 

اصلی می شود.

 سفرهای استانی دولت
جنبه سیاسی دارد

عضو هی��أت رییس��ه کمیس��یون اقتصادی مجل��س با بی��ان این که 
 س��فرهای اس��تانی دولت در ش��رایط کنون��ی نتیجه ای ج��زء صرف 
بیت المال ندارد، گفت: متأس��فانه هدف دولت از سفرهای استانی در 

شرایط کنونی جمع آوری رأی برای کاندیدای مورد نظرش است. 
 ابراهیم نکو  ب��ا انتقاد از اقدام��ات اخیر دولت در برگزاری س��فرهای 
بی نتیجه استانی، گفت: مردم باید بدانند که در مدت زمان کوتاه امکان 
اجرا و بهره برداری هیچ گونه طرحی از سوی دولت وجود ندارد و هدف 

دولت در سفر اخیرش به سمنان تنها جنبه سیاسی دارد. 

 اخبارکوتاه

اولویت ما اقتصاد است
آل اسحاق/ نامزد ریاست جمهوری 

بنده در حوزه مشکالت اقتصادی برنامه هایی در سطح کالن و خرد دارم. 
امروز به واقع مش��کالت و دغدغه های داخلی نیز اقتصاد است. به عنوان 
مثال در س��طح کالن، رهبر معظم انق��الب نیز در ابت��دای فروردین ماه 
در مش��هد فرمودند که به حوزه کالن اقتص��اد بی اعتنایی صورت گرفته 
است. امروز در ش��رایطی که بنیان های ما قوی است و در شرایط تحریم 
ما بیش از 120 میلیارد دالر مازاد ارزی داری��م، دولت آتی باید نیروهای 
پیش برنده آن اقتصاد باش��د که البته این به معنای بی اعتنایی نسبت به 
س��ایر حوزه ها نیز نخواهد بود. 
بنده یک مدیریت جامع را از اول 
انقالب تاکنون در حوزه اقتصاد 
تجربه کرده ام و سابقه مدیریت 
اجرایی بن��ده را همه می دانند. 
با توجه ب��ه کاندیداتوری10 تا 
12 نفر از اصولگرای��ان، دولت 
آتی را می توان با شورایی از این 
افراد برای استفاده از توان آنها در 
زمینه های مختلف تشکیل داد.
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شعار انتخاباتی پورمحمدی در بخش اداری 

حجت االسالم والمسلمین پورمحمدی در جمع اقشار مختلف مردم زنجان با انتقاد از ضعف و 
ناکارآمدی سیستم اداری، از یکی از شعارهای انتخاباتی خود سخن به میان آورد و گفت: شعار 

انتخاباتی من در بخش تحول اداری »لطفاً مراجعه نکنید« است.
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چرا به مردم دروغ 
می گویید؟

 جامعه روحانیت از 
گروه ها حمایت نمی کند

حضرت آیت اهلل مکارم شیرازی با انتقاد شدید از برگزاری همایش انتخاباتی در 
استادیوم آزادی گفت: برگزاری این مراسم در این شرایط اقتصادی چه دردی 
از مردم دوا می کند؟ به گزارش اعتدال، آیت اهلل مکارم شیرازی روز گذشته در 
مراسم سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( با انتقاد شدید از اقدامات 
انتخاباتی دستگاه اجرایی در شرایط  موجود اقتصادی کشور، گفت: مراسمی که 
از تمام نقاط کشور، دانشجویان و کارمندان را جمع می کنند تا در یک میتینگ 
انتخاباتی شرکت کنند چه دردی از مردم دوا می کند؟ وی با بیان این که این 
گونه اقدامات که بالغ بر صدها میلیون تومان از بیت المال باید برای آن هزینه 
می شود یک خیانت اس��ت، تصریح کرد: چرا به مردم دروغ می گویید، آشکارا 

بگویید این یک میتینگ انتخاباتی است و مسائل را برای مردم روشن کنید.

حجت االس��الم حس��ین ابراهیمی، عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت 
مبارز با بیان این که جامعه روحانیت مب��ارز به طور مصداقی به انتخابات آتی 
ریاست جمهوری ورود نکرده، گفت: مکانیزمی که جامعه روحانیت مبارز برای 
انتخابات آتی در نظر دارند، اینطور نیست که از گروه ها و یا ائتالف ها حمایت 
کند. وی اف��زود: جامعه روحانیت در نظر دارد بع��د از آن که نامزدهای نهایی 
مشخص شدند و تعداد نامزدها به طور قطعی مشخص شد، اعالم نظر کند. عضو 
شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سؤال که آیا حجج االسالم 
ابوترابی و پورمحمدی نمایندگان جامعه روحانیت در ائتالف پنجگانه هستند، 
گفت: ابوترابی و پورمحمدی به نمایندگی از جامعه روحانیت در ائتالف پنجگانه 

نیستند و این تشکل نماینده ای در آن ائتالف ندارد.

فرماندهی لشکر نصرسپاه پاس��داران، فرمانده نیروی هوایی 
 س��پاه پاس��داران در دوران جن��گ نی��ز از س��وابق خدمتی 

محمد باقر قالیباف است.
 در وب س��ایت ش��هردار تهران و عضو ائتالف پیشرفت درباره 
حضور وی در جبهه های جنگ آمده است: »قالیباف نوجوان 
در سال ٥٨ و در سن 1٨ س��الگی وارد جبهه ش��د و به دلیل 
قابلیت هایی که از خود نش��ان داد، در س��ال1361به عنوان 
فرمانده تیپ امام رضا)ع( و یک س��ال بعد در جایگاه فرمانده 

لشکر ٥ نصر خراسان انتخاب شد. 
قالیباف به همراه لش��کر ٥ نصر در اغلب عملیات های دوران 
دفاع مقدس در کنار ش��هیدان س��رافرازی همچ��ون باکری، 
همت، خرازی، کاظمی و صیاد ش��یرازی به صیانت از انقالب 
پرداخت و برادر ایشان شهید حس��ن قالیباف نیز از نیروهای 
تحت فرماندهی دکتر قالیباف بود که در عملیات کربالی ٤ به 

فیض شهادت نائل شد«.

محمد حسن ابوترابی فرد، نایب رییس مجلس را هم می توان 
درجرگه نامزدهایی به حساب آورد که سابقه حضور در جبهه  
دارد.  او به واسطه برادرش که به س��ید آزادگان مشهور است، 
وارد فعالیت های سیاسی ش��د و ارتباط نزدیکی هم با فرزند 
بزرگوار امام خمینی)ره(، ش��هید حاج آق��ا مصطفی خمینی 
داشت.   بعد از انقالب اسالمی ایران به عنوان مسئول عقیدتی 
و سیاسی وزارت دفاع انتخاب و در جبهه میانی و جنوبی جنگ 
ایران و عراق مشغول فعالیت شد.برادر بزرگ وی – سید علی 
اکبر ابوترابی فرد- نقش عمده ای در روحیه دادن به سربازان 

ایرانی در اردوگاه های اسرای ایرانی در عراق داشت.

علیرضا زاکانی دبیر کل جبهه رهپویان انقالب نیز از سن 1٥ سالگی 
به جبهه پیوست. 

در وب سایت او آمده اس��ت: »وی  که در هنگام پیوستن به جبهه 
حق بیش از 1٥ سال نداش��ت، پس از حضور در لشکرهای محمد 
رس��ول اهلل )ص( و سیدالش��هدا )ع( و قرارگاه های جنوب و غرب، 
عمده حضور خود را در واحدهای تخری��ب و اطالعات و عملیات 
سپری کرد و توفیق قبول مسئولیت هایی از جمله معاون گردان، 
مس��ئول محور اطالعات و عملیات ق��رارگاه نج��ف 3، قائم مقام 
اطالعات و عملیات لشکر محمد رسول اهلل )ص( و نهایتاً مسئولیت 
محور این لشکر را کسب نمود«.مصطفی پورمحمدی  درباره حضور 
یا عدم حضور خود د  ر جبهه ها در وب سایت خود چیزی ننوشته 
است. او درباره این مقطع نوش��ته است:» پیش از پیروزی انقالب ، 
بر حسب مدارج حوزوی، در اواخر دوره سطح  تحصیل می کردم.  
پس از انقالب، تحصیل در دوره خارج فقه و اصول را در مشهد آغاز 
 کردم. با آیت  اهلل شاهرودی، فقه و با آقا سید علی  اصغر علم  الهدی ، 
دو سال  خارج  اصول  خواندم. علم  الهدی ، از عالمان  دقیق النظر حوزه   
مشهد و از شاگردان  ممتاز آیت  اهلل میالنی  بود و در سبک  و سیاق 

مرحوم  کمپانی  بزرگ درس  می گفت.«
دادس��تان انقالب اس��المی اهواز، بندرعباس، کرمانشاه و مشهد، 
دادس��تان انقالب نظامی در مناطق غرب کش��ور از پس��ت های 

پورمحمدی در دوران هشت سال جنگ تحمیلی است.
مصطف��ی کواکبی��ان ه��م س��ابقه حض��ور در جبه��ه را دارد. او 
در وب س��ایت خود درباره س��ابقه حض��ورش  در جبهه نوش��ته 
اس��ت:  »حضور مکرر مصطفی کواکبیان در جبهه ه��ای ایثار و 
ش��هادت آن هم به فاصله 20 روز پس از ش��روع جنگ تحمیلی 

در کنار خی��ل عظی��م نیروهای مردم��ی و ش��رکت در عملیات 
مردمی و ش��رکت در عملیات مختلف حتی در زمان تحصیل در 
دانش��گاه نش��ان از همگامی ایش��ان با مردم حقیقت جوی ایران 
 در راه حفظ استقالل کش��ور و حراست از دس��تاوردهای انقالب

داشت.ش��هادت برادر بزرگوارش��ان »ش��هید محمد کواکبیان« 
برادر همس��ر ایشان»ش��هید عب��اس یزدی ف��ر« و بس��یاری از 
 وابستگان نزدیک و مجروح و جانباز شدن خود ایشان در عملیات 
فتح المبین از افتخاراتی است که در راستای حفظ دستاوردهای 

نظام اسالمی نصیب وی گردیده است.«

حس��ن روحانی نیز س��ابقه حضور در جبهه های جنگ را دارد. او 
در س��ال 79 مفتخر به دریافت نش��ان درجه یک نصر از دس��تان 
رهبر معظم انقالب شد. این نش��ان به عنوان مسئول  واحد بسیج  
مستضعفین  سپاه  و مس��ئول  س��تاد جذب  و هدایت  کمک های  
مردمی  به وی اعطا شد. روحانی در کتاب خاطرات خود نوشته است: 
»با پیروزی انقالب، حسن روحانی در اولین اقدام، در سال 13٥٨ 
به ساماندهی ارتش آشفته و پادگان های از هم پاشیده پرداخت. در 
دوران جنگ ایران و عراق، روحانی مسئولیت های متعددی، از جمله 
عضویت در شورای عالی دفاع، عضویت در شورای عالی پشتیبانی 
جنگ و رییس کمیسیون اجرایی آن،  معاونت فرماندهی جنگ، 
ریاست ستاد قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا و فرماندهی پدافند هوایی 
کل کشور را برعهده داشت. روحانی بین سال های 1367 تا 136٨ 

به معاونت جانشین فرماندهی کل قوا منصوب شد«.
محمد ش��ریعتمداری و یحیی آل اس��حاق را می توان در جرگه 
نامزدهایی قرار داد که اگر چه در جبهه حضور مستقیم نداشتند، 

اما در پست های مرتبط خدمت می کردند. 

کدام یک از نامزدهای ریاست جمهوری سابقه جبهه دارند ؟

 نیکالس مادورو ازجبهه انتخابات تا جبهه جنگ  
رییس جمهور ونزوئال شد

بر اساس اعالم کمیسیون انتخابات ونزوئال، نیکالس مادورو 
با کس��ب کمتر از ٥1 درصد از آرا پیروز انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ونزوئال شد. به گزارش عصرایران بر اساس اعالم 
کمیسیون انتخابات ونزوئال، نیکالس مادورو با کسب٥0/7 
درصد از آرا پیروز انتخابات ریاس��ت جمهوری ونزوئال شد. 
رقیب او، انریکه کاپریلس ٤9/1 درصد آرا را از آن خود کرد. 
چاوز در انتخابات اکتبر س��ال گذش��ته، توانسته بود ٥٤/٥ 
درصد آرا را به دست آورد. با این حال، بیماری سرطان باعث 
شد او نتواند تحلیف را به جای آورد و سرانجام نیز قبل از آغاز 
دور جدید ریاست جمهوری اش درگذشت. او قبل از مرگ از 

مردم خواسته بود به معاونش مادورو، رأی دهند.  

مرحله تازه ای از جنگ سرد 
بین آمریکا و روسیه 

با انتشار لیس��ت 1٨ تن از مس��ئوالن اداری دولت روسیه 
درارتباط با پرونده مرگ ماگنیتسکی به وسیله وزارت امور 
خارجه آمریکا، جنگ سرد بین واشنگتن و مسکو وارد مرحله 
تازه ای گردیده است. روزنامه فیگارو در باره آغاز جنگ سرد 
بین آمریکا و روسیه  می نویس��د: »با انتشار لیست 1٨ تن 
از مسئوالن اداری دولت روس��یه درارتباط با پرونده مرگ 
ماگنیتسکی به وسیله وزارت امور خارجه آمریکا، جنگ سرد 
بین واشنگتن و مسکو وارد مرحله تازه ای گردیده است.« 
این 1٨ تن از سوی آمریکا متهم به تجاوز آشکار به حقوق بشر 
در پرونده مرگ سرگی ماگنیتسکی، وکیل و مشاور صندوق 
سرمایه گذاری هرمتاژ هستند. آمریکا ضمن تعلیق دارایی 
این 1٨ ت��ن، ورود و اقامت آنان در خ��اک آمریکا را ممنوع 

اعالم کرده است. 

 شادی صدها نفر در لندن 
برای مرگ تاچر

صدها تن از مخالفان مارگارت تاچر شامگاه شنبه با تجمع در 
میدان ترافالگار لندن، مرگ نخست وزیر سابق انگلیس را در 
زیر هوای بارانی جشن گرفتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 
از لندن، کارگران سابق معادن ذغال سنگ که در دهه 19٨0 
در اعتصاب یک ساله علیه دولت تاچر ملقب به بانوی آهنین 
مش��ارکت داش��تند، به فعاالن چپ افراطی و دانشجویانی 

پیوستند که به افتخار مردن وی جشن گرفتند.

اخبار بین الملل

 ملت ایران با آشوب طلبی 
در انتخابات برخورد می کند

سردار سرلشکر پاس��دار سیدیحیی صفوی در مراس��م تشییع و تدفین 
ش��هدای گمنام دفاع مقدس که در محل دانش��گاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی برگزار شد، شهیدان را از بزرگ ترین سرمایه های انقالب اسالمی 
ایران دانس��ت و گفت: هر ملتی با ارزش ها و آرمان های خود زنده است و 
حفظ هویت ملی و فرهنگی و منافع حیاتی، سرزمین و کاشانه و امنیت 
ملی جزء باارزش ترین ارکان یک ملت است و شهیدان با نثار جان خویش 
اس��الم و ایران و نظام اس��المی را حفظ کردند و نجات دادند و شهیدان 
مظهر ایمان و ش��جاعت و عقالنیت بودند. دستیار و مشاور عالی فرمانده 
 کل قوا اضافه کرد: فرهنگ اس��تقامت و آگهی بخشی شهیدان و انقالب 

بزرگ ترین قدرت در مقابل دشمنان اسالم است.
صفوی در بخش دیگری از صحبت های خود، با اش��اره به نزدیک بودن 
انتخابات ریاست جمهوری و تحرکات برخی گروهک های داخلی و خارجی 
گفت: ما به دشمنان داخلی و خارجی و گروهک های ضدانقالب و منحرف 
و فاسد هشدار می دهیم که اگر بخواهند قبل از انتخابات آینده یا بعد از 
آن آشوب و فتنه ای در تهران یا شهرهای دیگر راه اندازی کنند، ملت ایران 
با هوشمندی و صالبت با آنها برخورد خواهد کرد و همچون گذشته ملت 
ایران پیروز خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: البته دستگاه ها، سازمان ها و 
نهادهای مربوطه الزم است پیش بینی و پیشگیری از هرگونه آشوب طلبی 

داخلی و خارجی داشته باشند.

مهم ترین  برنامه  دولت آینده متکی 
در سایت شخصی اش

منوچهر متکی در سایت شخصی اش نوشت: 
این روزها از من، بس��یار پرسیده می ش��ود که مهم ترین برنامه شما در 

صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟
 پاسخ اصلی من این اس��ت: »بهره مندی از متخصصان در اداره کشور« 
مهم ترین برنامه من است.  رییس جمهور، وزارتخانه های متعددی را با 
متنوع ترین شرح وظایف تحت مدیریت دارد. همچنین نهادهای متعددی 
نیز مستقیم یا غیر مستقیم تحت نظر او هستند؛ از محیط زیست و امور 
زنان تا فناوری و بانک مرکزی و... . تردیدی نیست که یک رییس جمهور، 
هر اندازه که عالمه دهر باش��د، نمی تواند در همه این رشته های علمی 
و کاربردی، متخصص باش��د. در دنیای ام��روز، کار رییس جمهور، ورود 
شخصی به همه عرصه های تخصصی و اظهار نظر در همه این حوزه ها 
 نیس��ت، بلکه رییس جمهور »مدیر«ی اس��ت »جامع نگ��ر«، »دارای 
سعه صدر« و »تخصص گرا« که بر مبنای این خصوصیات، با سعه صدر، 
 متخصصان را به یاری م��ی گیرد و با جمع بندی دی��دگاه های مختلف 
بر اساس جامع نگری خود به بهترین تصمیم می رسد و قاطعانه اعمال 
مدیری��ت می کند. دقیقاً به همین دلیل اس��ت که یک��ی از طرح هایم، 
تشکیل »هیأت علمی وزارتی« در کنار هر وزیر است که مرکب از استادان 
دانش��گاه ها و صاحب نظران در رش��ته های مرتبط با کار آن وزارتخانه 

هستند. 

 نامزدی خاتمی در انتخابات 
معقول نیست

 یک فعال سیاس��ی اصالح طلب، عم��ده ترین دلیل ب��رای عدم اجماع 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آتی را نبود تحلیل مشترک 
بین اعضای این طیف خواند و ابراز عقیده کرد که آمدن مؤثر و یا انتخاب 

شدن هاشمی و خاتمی به عنوان رییس جمهور محتمل نیست.
عباس عبدی، فعال سیاسی اصالح طلب و روزنامه نگار در پاسخ به سؤالی 
درباره  احتمال اجماع اصالح طلبان در انتخابات آین��ده و این که آیا در 
صورت کاندیداتوری آقای خاتم��ی نیز این اتفاق خواه��د افتاد یا خیر، 
اظهار کرد: موضوع فقط آمدن آقای خاتمی نیست؛ چرا که نفس آمدن 
وی مشکلی را حل نمی کند. مهم تأیید شدن و در نهایت حضور قطعی 
آقای خاتمی در انتخابات به عنوان کاندیداست که این موضوع بعید به نظر 
می رسد. وی افزود: با توجه به شرایط یاد شده معقول و قابل تصور نیست 
که خاتمی در انتخابات آتی کاندیدا ش��ود، البته برخی دوست دارند که 
افرادی نظیر آقای خاتمی و شاید هم آقایان موسوی و کروبی در انتخابات 
آینده کاندیدا شوند، اما قرار نیس��ت که فقط بر مبنای دوست داشتن ما 
اتفاقی رخ دهد. عبدی با تأکید بر این که وقتی خاتمی نباشد اجماعی هم 
بین اصالح طلبان ش��کل نمی گیرد، تصریح کرد: االن هم زمان گذشته 
اس��ت و این که برخی کاندیداتوری خ��ود را در انتخابات موکول به عدم 
کاندیداتوری آقای خاتمی می کنند، به خاطر نبود یک تحلیل مشترک 

است. وجود آقای خاتمی این تعارضات تحلیلی را پنهان می کند.

انتخاباتانتخاباتانتخابات

در سوابق خدمتی برخی نامزدهای انتخابات حضور در جبهه های حق علیه باطل را می توان یافت. این سابقه را می شود به روایت عکس های منتشر شده از ایشان در رسانه ها 
و خاطرات خود یا همرزمانشان دید. در بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، شاید شناخته ترین نامزدهای با سابقه حضور در جبهه، محسن رضایی و محمد باقر 
قالیباف باشند. محسن رضایی در شهریور1360  از سوی حضرت امام خمینی)ره( به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی  منصوب شد و در دوران هشت سال دفاع 

مقدس، مسئولیت فرماندهی سپاه  را برعهده داشت.



یادداشت

گشتی در اخبار

برداشت غیرمجاز آب از زاینده رود 
پیگرد قانونی دارد

منصور شیشه فروش/  مدیرکل ستاد 
مدیریت بحران استانداری اصفهان

در حال حاضر وضعیت زاینده رود مطلوب بوده و برداشت غیر مجاز از آن 
نمی شود و در صورت مشاهده، موضوع از طریق مراجع قضائی پیگیری می شود.

پیش از باز ش��دن آب زاینده رود ب��ه مدت20 روز، س��اماندهی رودخانه 
انجام و یک تی��م نظارتی از ش��رکت آب منطقه ای و نیز س��ازمان جهاد 
کش��اورزی بر چگونگی برداش��ت آب نظارت کردند. رودخانه زاینده رود 

دارای پستی و بلندهای زیادی 
است که توسط چندصد دستگاه 
کامیون خاک ریزی ش��ده و در 
جاهایی که گ��ودی بود ریخته 
شد و سطح آن مسطح شد تا آب 
با کم ترین توقف جاری باشد. در 
حال حاضر وضعیت زاینده رود 
مطلوب و برداشت غیر مجاز از 

آن صورت نمی گیرد.

چهره روز
وقف 3 هزار متر زمین کشاورزی در گلپایگان

سرپرست اوقاف شهرستان گلپایگان از وقف 3 هزار متر زمین کشاورزی به ارزش300 میلیون ریال 
توسط سرهنگ بازنشسته نیروی انتظامی در این شهرستان خبر داد. حجت االسالم محسن ضیایی 

اظهار داشت: این زمین در روستای ابلوالن قرار دارد. 
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 1000 تاکسی فرسوده  
نوسازی می شود

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: ش��هربازی های جدید اصفهان باید 
مطابق با رویکردهای نوین بازی، سرگرمی دنیا و به صورت استاندارد احداث 

و اجرا شود.
مدیرکل استاندارد استان اصفهان در این زمینه اظهار داشت: برخالف تذکرات 
و اطالع رس��انی های متعدد ای��ن اداره کل، تعداد قابل توجه��ی از مالکان و 
بهره برداران ش��هربازی های اس��تان به دلیل هزینه بر بودن، در مقابل روند 
استانداردس��ازی تجهیزات در اختیار خود مقاومت نشان دادند. غالمحسین 
ش��فیعی ادامه داد: مطابق اس��تانداردهای موجود، معیارهای مربوطه شامل 
استانداردسازی در زمینه طراحی و س��اخت تجهیزات، بهره برداری، تعمیر و 
نگهداری تجهیزات شهربازی  ها و... جزء الزامات اولیه محسوب می شود و مهم 
ترین وظیفه آن حفظ سالمتی و امنیت استفاده کنندگان از این وسایل است.

معاون اجرایي سازمان تاکسیراني ش��هرداري اصفهان اظهار داشت: در 
صورت همکاري خودروس��ازان و بازشدن س��ایت طرح نوسازي ناوگان 

تاکسیراني، هزار و ۶23 تاکسي فرسوده شهر تبدیل به احسن مي شود.
 به گ��زارش ایمن��ا، رمضان عس��گري نژاد با بی��ان این که در س��ال۹0، 
دو هزار تاکسي فرسوده به احسن تبدیل ش��دند، افزود: در سال گذشته 
 به دلیل بسته بودن سایت نوس��ازي ناوگان، نتوانستیم تبدیل به احسن 

تاکسي هاي فرسوده را پیگیري کنیم.
معاون اجرایي سازمان تاکسیراني شهرداري اصفهان تصریح کرد: تاکسی 
فرس��وده حداقل۵0 درصد بیشتر از تاکسی نو س��وخت مصرف می کند 
بنابراین الزم است هر چه س��ریع تر زمینه تبدیل به احسن خودروهای 

فرسوده فراهم شود.

پایان��ی  روزه��ای  در 
 گروه
فروردین ماه سال جاری  شهر

آب  ک��ه  حال��ی  در   و 
خیلی ها را به سمت ش��ادی برده است، اصفهان 
میزبان یک هیأت نسبتا بلند پایه از کشور دوست 
و تقریبا همسایه سنگاپور بود. در این میهمانی و 
میزبانی سید مرتضی سقائیان نژاد نماینده ایران 
و اصفهان یک سو و چیوتای سو سفیرسنگاپور هم 

در طرف دیگر مذاکره قرار داشتند. 
 ب��ه رس��م ادب و به س��نت هم��ه میهمانی های 
بین المللی طرف میزبان که همان اصفهان است 
باب س��خن را افتتاح کرد و با اش��اره ب��ه این که 
»ایران و سنگاپور مراودات مستقلی دارند« وارد 
حوزه بحث در همه حیطه های شهری و عمرانی 
ش��د. طرف دیگر مذاکره هم که انگار خیلی محو 
زیبایی ها و تمیزی اصفهان شده بود حرف هایش 
را با این جمله که » اداره و تمیزی ش��هر اصفهان 
 کار س��اده ای نیس��ت« آغاز کرد. آنچه در ادامه 

می خوانید حرف های رد و بدل شده بین اصفهان 
و سنگاپور بود.  

ط�رف میزب�ان: ای�ران و س�نگاپور 
مراودات مستقلی دارند 

 نبای��د ارتباط��ات دو کش��ور س��نگاپور و ایران 
 تحت الش��عاع ای��ن تحریم ه��ای ی��ک جانبه و 
غیر قانونی قرار گیرد،بلکه باید محوریت برمبنای 

ارتباط مردم دوکشور باشد.
با توجه ب��ه این ک��ه اصفه��ان موزه کام��ل آثار 
باس��تانی و میراث جهانی محس��وب می ش��ود، 
 مدیریت ش��هری این کالن ش��هر آمادگی دارد 
ظرفیت های اصفهان را در اختیار کشور سنگاپور 
قرار دهد تا در پرتو این مهم گام های مثبتی برای 
دو کشور برداشته شود. شهرهاي خواهر خوانده 
می توانند در گسترش همکاري ها تأثیر بسزایي 
داشته باش��ند، ضمن این که ارتباطات شهرها به 
خصوص در زمینه علمي، اقتص��ادي و فرهنگي 

تقویت خواهد شد .
نباید این تحریم های غیر قانون��ی، ارتباطات دو 
کشور ایران و س��نگاپور را تحت الشعاع قرار دهد 
بلکه باید محوریت برمبنای ارتباط مردم دوکشور 
باشد. این ارتباطات باید به سمت و سویي حرکت 

کند که وحدت و نوعدوستی را مستقر نماید.
از قرن هاي گذشته تاکنون، مس��لمانان در کنار 
مس��یحیان، کلیمیان و زرتش��تیان در اصفهان 
زندگي مس��المت آمیزي با یکدیگر داش��ته اند و 
تفاهم و اش��تراکات فرهنگي و اجتماعي بس��یار 
زیادي ب��ا یکدیگر برقرار کرده ان��د، این در حالی 
اس��ت که در دنیای فعلی همه به دنبال این مهم 
هستند. الزم اس��ت اطالعاتی درس��ت و واقعی 
از چه��ره نظام جمهوری اس��المی در کش��ورها 

منعکس شود.
ش��هرداری اصفهان آمادگ��ی دارد زمینه اجرای 
برنامه های فرهنگی را در س��نگاپور فراهم کند، 
این در حالی است که طی سال گذشته در ۵ کشور 

مختلف دنیا هفته فرهنگی اصفهان برگزار شد.
ب��ا وج��ود ای��ن هم��ه جانفش��انی و ایث��ار و 
خودگذش��تگی که برای انقالب اسالمی صورت 
گرفته می توان اس��تقالل را نادی��ده گرفت و از 
کشورهای غربی تبعیت کرد، این در حالی است 
که امنیت در کشور ایران از بسیاری از کشورهای 

غربی و آمریکا  بسیار بهتر است.
این شهر با داشتن هجده دانشگاه بزرگ دولتی، 
و2۵0 هزار دانش��جو از جایگاه ویژه ای در کشور 
برخوردار است، همچنین شهرک علمی تحقیقاتی 
در کنار دانش��گاه صنعتی اصفهان مس��تقر شده 

است.
اصفهان قطب صنعت کش��ور اس��ت  به ویژه در 
صنای��ع ذوب آهن، ف��والد و پتروش��یمی و این 
در حالی اس��ت که ش��هر تاریخ��ی اصفهان مهد 
هنرمندان هنرهای تجس��می و هنرهای دستی 
است و بیش از ۱۸۵ رش��ته صنایع دستی در این 
شهر وجود دارد، به طوری که ۶ هزار اثر تاریخی 
برجسته در اصفهان شناسایی شده و برخی از این 
بناها نیز به ثبت یونسکو رسیده و در فهرست آثار 

فاخر دنیا قرار دارد. 
 از وزرای س��نگاپور به خصوص وزیر گردشگری 
می خواه��م از ش��هر اصفهان دی��دن کنند، چرا 
که این ش��هر از جاذبه های دیدنی و بی نظیری 
برخوردار است. با توجه به آمار باالی گردشگر در 
این شهر هفته آینده رییس موزه های سنگاپور با 
رییس موزه ایران تفاهمنامه ای امضا می کنند تا 
آثار هنری ایران در معرض دید گردشگران و مردم 

سنگاپور قرار گیرد.

طرف میزبان: برگزاری هفته فرهنگی 
یا یک فستیوال سینمایی در سنگاپور بد  نیست 
با توجه به این که اولین بار اس��ت به ش��هر زیبا و 
تمیز اصفهان س��فر می کنم بس��یار تحت تأثیر 
زیبای های شهر اصفهان قرار گرفتم چون می دانم 

اداره و تمیزی شهر اصفهان قابل تحسین است.
هفته فرهنگی و یک فس��تیوال س��ینمایی باید 
در س��نگاپور برای افزایش تعامالت بین طرفین 

برگزار شود.
مباحث گفته شده در این رسانه در خصوص ایران 

نادرست و غلط اس��ت لذا با توجه به تحریم ها ی 
موجود،  برای نش��ان دادن عالقه ام به جمهوری 
اسالمی از وزیر امور خارجه سنگاپور برای بازدید 

از ایران دعوت می کنم.

سنگاپور کجای دنیا ایستاده 
گفتنی است جمهوری سنگاپور کشور - شهری 
در جنوب شرقی آسیاست و پایتخت آن سنگاپور 
اس��ت. س��نگاپور در جنوب ش��به جزیره ماالیا 
واقع ش��ده و کوچک ترین کش��ور جنوب شرقی 

آسیاست.
سنگاپور در شمال خط استوا قرار دارد. کشوری 
ثروتمند و مدرن اس��ت. مال��زی و اندونزی تنها 
همس��ایه های س��نگاپورند. پی��ش از حض��ور 
کش��ورهای اروپای��ی در منطق��ه، منطقه ای که 
امروزه به عنوان س��نگاپور شناخته می شود فقط 
منطقه ماهیگی��ری ماالیی در مص��ب رودخانه 
سنگاپور بود. سنگاپور از س��ال ۱۸2۴ تا ۱۹۶3 
میالدی، به غیر از سه سال در زمان جنگ جهانی 
دوم یکی از مس��تعمرات بریتانیا بود. س��نگاپور 
که در سال ۱۹۴2 هنوز مس��تعمره بریتانیا بود، 
توسط ژاپن اشغال می شود و نیروهای بریتانیایی 
مجبور به ترک آن ش��دند که این واقعه توس��ط 
وینس��تون چرچیل، »بزرگ ترین هزیمت تاریخ 
بریتانیا« نامیده شد. پس از پایان جنگ، در سال 
۱۹۴۵ میالدی سنگاپور مجددا توسط نیروهای 
بریتانیایی بازپس گرفته شد. هجده سال بعد در 
سال۱۹۶3سنگاپور به عنوان عضوی از فدراسیون 
مالزی اس��تقالل خود را از بریتانیا به دست آورد. 
این کشور در نهایت دو سال بعد در سال ۱۹۶۵ از 
مالزی جدا شد و به این ترتیب جمهوری سنگاپور 

شکل گرفت.
این کش��ور که از تعدادی جزیره تش��کیل شده، 
در جنوب ش��رقی آس��یا واق��ع ش��ده و یکی از 
 مراکز بزرگ تج��اری داد و س��تد کاال در جهان 

است.
 سنگاپور یکی از س��ه کشور-شهر مستقل کنونی 
در جهان است و از زمان استقالل در سال ۱۹۶، به 
یکی از پررونق ترین کشورهای جهان تبدیل شده 

و امروز یکی از پرترافیک ترین بندرهای دنیاست.

دردیدارسفیرسنگاپور با شهرداراصفهان مطرح شد: 

ایران و سنگاپور مراودات مستقلی دارند 

 احداث شهربازی هایی
 با رویکردهای نوین 

 بسترهای گردشگری اسالمی
 در اصفهان فراهم است 

رییس مجلس شورای س��لطنتی عمان در صدر یک هیأت۱0 نفره وارد 
اصفهان شد و از آثار تاریخی این شهر دیدن کرد. به گزارش ایرنا، مهدی 
جمالی نژاد در این دیدار به تشریح پتانسیل های گردشگری پرداخت و 
گفت: وجود پیوندهای مش��ترک بین دو ملت عمان و ایران موجب آسان 
سازی روابط متقابل و مراودات دوجانبه خواهد شد. وی افزود: موقعیت های 
مناس بی در این زمینه در اصفهان وجود دارد که می تواند منش��أ ورود 
گردشگران مسلمان از کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عمان به این 
شهر شود. خالد بن هالل بن ناصر المعولی پس از دیدار با رییس مجلس و 
تعدادی از مقامات جمهوری اسالمی در تهران به اصفهان سفر کرده است.

 امدادرسانی جوانان اصفهان 
به3۵0 خانوار زلزله زده 

3۵0 خانوار زلزله زده در اس��تان بوش��هر از خدمات ام��دادی، فرهنگی  
واجتماعی اعضای جوان هالل احمر اس��تان اصفهان استفاده کردند. به 
گزارش ایلنا، معاون جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان با اعالم 
این خبر بر ادامه خدمت رسانی به زلزله زدگان استان بوشهرتأکید کرد و 
گفت: جوانان هالل احمر استان همچنان در خدمت آسیب دیدگان زلزله 
هستند. محمد نوید متقی تأکید کرد: تیم 2۵ نفره جوانان استان تاکنون 

به3۵0 خانوار زلزله زده کمک رسانی کرده است.

 سبک زندگی اسالمی را 
نمی توان با حداقل ها احیا کرد

استاد حوزه علمیه و پژوهشگر اخالق در جلسه کرس��ی آزاد اندیشی با 
موضوع سبک زندگی طلبگی گفت: سبک زندگی اسالمی فراتر از حالل و 
حرام شرعی است، چون حالل و حرام کف شرعیات اسالمی است و سبک 
زندگی اسالمی را نمی توان با حداقل ها احیا کرد. به گزارش روابط عمومی 
دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان، حجت االسالم والمسلمین عالم زاده نوری 
زندگی طلبگی را در سه محور آداب طلبگی، ذی طلبگی و سبک زندگی 

طلبگی قابل بررسی دانست.

 10 هزار نفر 
به حمام علیقلي آقا رفتند

رییس موزه حمام علیقلي آقا با اشاره به تفاوت ابنیه اي موزه حمام علیقلي 
آقا با سایر آثار تاریخي اصفهان گفت: این تفاوت باعث استقبال و رضایت از 
این موزه شد و بیش از۱0هزار نفر در طول ایام نوروز از این موزه بازدید کردند.

محمدعلي صرامي در گفتگو با ایسنا افزود: اگر چه بازدید امسال نسبت 
به سال گذشته کمتر بود، اما امسال هم استقبال پرشوري از این موزه به 
عمل آمد، به گونه اي که در نظرسنجي هاي انجام شده بیش از۹0درصد 

بازدید کنندگان از بازدید از موزه حمام علیقلي آقا ابراز رضایت کردند.

 شمار عمره گزاران 
از مرز ۲۵ هزار نفر گذشت

براساس گزارش آماری ارایه شده از سرپرست سازمان حج و زیارت 
اس��تان، از ابتدای عملیات عم��ره مفرده س��ال۹2-۹۱تا پایان 2۵ 
فروردین ماه، بیش از۵0 هزار زائر از اصفهان به سرزمین وحی اعزام 
شده اند. غالمعلی زاهدی اظهار داشت: از ابتدای عملیات عمره مفرده 
سال۹2-۹۱ تا پایان2۵ فروردین ماه،۱۶۹کاروان از استان اصفهان عازم 
س��رزمین وحی و بیش از2۵هزار زائر بیت اهلل الح��رام، اعمال عمره 
مفرده خود را به پایان رس��انده اند. وی با بیان این که سهمیه استان 
اصفهان در این دوره از عمره مفرده، ۵0 هزار زائر است، خاطرنشان 

کرد: اعزام عمره گزاران اصفهانی در این دوره تا نیمه تیرماه ادامه دارد.

استاندار اصفهان در دیدار با سفیر سنگاپور 
گروه
خواستار تعمیق و گس��ترش روابط بین  شهر

کشور سنگاپور و استان اصفهان شد.

به گ��زارش اداره کل روابط عمومي اس��تانداري اصفه��ان، دکتر 
علیرضا ذاکر اصفهاني در دیدار با »چوتاي س��و« س��فیر سنگاپور 
 در ای��ران در ت��االر تاریخي اش��رف ب��ا اش��اره به جذابی��ت هاي

 تاریخ��ي ش��هر اصفه��ان گف��ت: اس��تان اصفه��ان ع��الوه ب��ر 
پتانسیل هاي خدادادي  و تاریخي در بسیاري دیگر از زمینه هاي 
علمي و صنعتي از جمله در شبیه سازي، نانو تکنولوژي و هوا فضا، 
علوم پزش��کي، فناوري هاي دفاعي صنایع فوالد، سیمان و ...  نیز 
سرآمد اس��ت. وي با بیان این که بعد از اس��الم  عمدتاحوزه تمدن 
اسالمي در شهر اصفهان شکل گرفت، اظهار داشت: مکتب فلسفي 
اصفهان در زمان صفویه شکل گرفته است. وي در ادامه یادآور شد: 
مناسبات سیاس��ي و قدرت ایران امروز و همچنین صنایع دستي 
اصفهان نش��أت گرفته از همان تاریخ ، فلس��فه و حکمت متعالي 
است. ذاکر اصفهاني با بیان این که نظام امروز ایران نظامي مبتني 
بر سکوالریسم نیست، تصریح کرد: مردم ایران امروز با سایر اقوام، 
ملل و ادیان در تعامل و ارتباطند و در اصفهان نیز س��ایر ادیان در 
کمال آرامش با مسلمانان به طور مسالمت آمیز زندگي مي کنند. 
استاندار اصفهان با اشاره به حدود22000 اثر تاریخي در اصفهان، 

گفت:  بسیاري از این آثار تاریخي ثبت ملي و ۴ مورد نیز ثبت جهاني 
شده اند و همین امر ظرفیت مناسبي را براي گسترش روابط با دیگر 
کشور ها ایجاد نموده است. استاندار اصفهان در این دیدار، خواستار 
گسترش روابط بین  دوکشور شد و افزود: مباحث فرهنگي و تاریخي 
باید نقش اصلي را در این گسترش روابط داشته باشد. وی در پایان با 
اشاره به تاریخ باشکوه، فلسفه و حکمت گرانقدر و ظرفیت هاي باالي 
گردشگري این شهر آمادگي خود را براي هرگونه توسعه روابط در 
زمینه هاي علمي، صنعت و تجارت  اعالم داشت. سفیر سنگاپور نیز 
در این دیدار ضمن اظهار خوشوقتي زاید الوصف از سفر به اصفهان و 
دیدار با استاندار اصفهان گفت: خرسندم که در شهري هستم که به 
نصف جهان شناخته شده است و  بسیار تحت تأثیر زیبایی هاي شهر 
اصفهان قرار گرفتم. وي با اشاره به آزادي هاي فراواني که در ایران 
اسالمي وجود دارد، گفت: این آزادي براي کشور مسلماني هم چون 

ایران قابل ستایش است.

در دیدار استاندار اصفهان و سفیر سنگاپور :

سنگاپور و اصفهان دست دوستی به هم دادند 

مباحث فرهنگي 
و تاریخي باید 

نقش اصلي را در 
گسترش روابط 

بین دو کشور 
داشته باشد

س: حمیدرضا نیکومرام [
]عک
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چهره روزیادداشت

خبر ویژه

4
موجودی آب سدها به 25/9 میلیاردمترمکعب رسید

با 20 درصد افزایش، 25 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب آب معادل 55 درصد حجم مخزن سدهای کشور 
آب ذخیره شده است.تا پایان هفته گذشته حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی 

جاری  در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به 25 میلیارد و 900 میلیون مترمکعب رسیده است.
مجلس به احیای کوپن رأی 

باالیی می دهد
رییس سابق مرکز پژوهش های مجلس

 احمد توکلی 
  اگرچه دولت کس��ری بودجه30 هزار میلیارد تومانی را برای س��ال 
ج��اری اعالم ک��رده، اما بررس��ی ج��داول بودجه، کس��ری 86 هزار 
 میلیارد تومانی را نشان می دهد. در شرایط رکود تورمی که احتماالً تا 
س��ه س��ال آینده نیز ادامه خواهد داش��ت، باید کارت هوشمند برای 
توزیع کاالهای خاص به اقش��ار آس��یب پذیر جامعه احیا شود. کارت 
هوشمند باید جایگزین کوپن 
ش��ود؛ چراکه تقل��ب در آن 
کمتر است و اطالعات اقشار 
آس��یب پذیر به خوبی جمع 
آوری می ش��ود و در شرایط 
رکود تورمی کارگشاست. اگر 
دولت این طرح را به مجلس 
بیاورد، نماین��دگان مجلس 
رأی باالیی به آن خواهند داد.

 باالخره نرخ بیکاری سال ۹۱
اعالم شد؛ ۱2 درصد

مرکز آمار ایران در تازه تری��ن گزارش خود نرخ بیکاری در س��ال 9۱ را 
معادل ۱2/2 درصد اع��الم کرد، اما نوش��ت که از جمعیت ش��اغل نیز 
 8/9 درص��د دارای اش��تغال ناقص هس��تند. طی س��ال 9۱، نزدیک به 

سه میلیون نفر از جمعیت۱0 ساله و بیشتر کشور بیکار بوده اند.
بنابر این گزارش، ۱2/2 درصد که به عنوان نرخ بیکاری س��ال 9۱ اعالم 
شده، 0/۱ درصد نس��بت به س��ال پیش از آن کاهش نشان می دهد. اما 
براساس اعالم مرکز آمار ایران بررس��ی نرخ مشارکت اقتصادی از جمله 
در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی نشان می دهد که تنها 3۴/۷ 
درصد جمعیت در سن کار، یعنی۱0 ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال 
بوده اند. آمار منتشرشده این مرکز همچنین نشان می دهد که نرخ بیکاری 
در میان جوانان ایرانی بیش از دو برابر بیشتر از میانگین نرخ بیکاری اعالم 
شده برای سال 9۱ است. براساس این گزارش، نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا 
2۴ ساله حاکی از آن است که 26/9 درصد از جمعیت فعال در این سنین 
بیکار بوده اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری 
نسبت به نقاط روستایی بیش��تر بوده است. بررسی مرکز آمار همچنین 
نشان داده که ۴0/6 درصد از شاغالن ایرانی به طور معمول بیشتر از تعداد 
ساعات استاندارد، یعنی ۴9 درصد در هفته کار می کنند. همچنین بنابر 
این گزارش، در سال 9۱ استان لرستان با نرخ 20/2 درصدی از جمعیت 
بیکار بیشتری برخوردار بوده، اما در مقابل، خراسان جنوبی با نرخ بیکاری 

6/۴ درصد کمترین نرخ را در کشور به خود اختصاص داده است. 

عدم نظارت، قاچاق گوشت 
قرمز را بیشتر کرده است

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس و منابع طبیعی مجلس 
گفت: ب��ه دلیل کمرنگ ب��ودن نظ��ارت در مناطق مرزی 
آذربایجان، همچنان گوش��ت قرمز به کشور ترکیه قاچاق 
می ش��ود. علی ایرانپور با اش��اره به قاچاق دام زنده و الشه 
گوشت قرمز به ترکیه، اظهار داشت: به دلیل باال رفتن نرخ 
ارز، قاچاق گوش��ت قرمز ش��دت گرفته؛ چرا که قیمت هر 
کیلو گوش��ت به پول ترکیه معادل۱0 لیر بوده که به ریال 
ایران50 هزار تومان می ش��ود. وی با تأکی��د براین که 25 
درصد نیاز داخل به گوشت قرمز بیشتر از طریق برزیل وارد 
کشور می شود، تصریح کرد: با وجود نیاز داخل، مجبور به 
واردات گوشت با قیمت باال و قاچاق آن با نرخ پایین هستیم.

احتمال افزایش قیمت نان
 مدیر اجرایی اتحادی��ه نانوایان اصفهان گف��ت: با افزایش 
هزینه ه��ای نانوای��ان از جمله رش��د دس��تمزدها و تغییر 
در قیمت خرید تضمین��ی گندم، به احتم��ال زیاد قیمت 
نان در دو مرحله تغییر می کند. محم��د رضا خواجه که با 
 ایس��نا س��خن می گفت، اظهار کرد: تعرفه بیمه کارگران 
به تازگی اعالم شده و پیش نویس تغییر قیمت نان در سال 
جاری برای تعیین قیمت با توج��ه به نرخ تورم در اصفهان 
آماده ارایه به مس��ئوالن اس��ت. وی در مورد تغییر دوباره 
قیمت نان پس از تعیین قیمت خری��د تضمینی گندم در 
سال جاری گفت: در حال حاضر دولت گندم را حدود۷00 
تومان از کشاورز می خرد و قیمت تمام شده آرد برای دولت 

به 900 تومان رسیده است.

سهم ۳۰ درصدی تولید از 
اجرای هدفمندی دیده نشد

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس 
با انتقاد از این ک��ه مباحثی همچون اج��رای هدفمندی، 
توزیع نقدینگی در جامعه و رابط��ه دولت و نفت در بودجه 
92 با اسناد باالدستی به خصوص قانون برنامه پنجم تطابق 
ندارد، گفت: سهم 30 درصدی تولید از اجرای هدفمندی 
در بودجه 92 دیده نش��ده اس��ت. غالمرضا تاجگردون در 
خصوص میزان تطبیق و هم راس��تا ب��ودن الیحه بودجه 
سال 92 با قانون برنامه پنجم، بیان داشت: متأسفانه الیحه 
بودجه س��ال 92 چندان در راس��تای قانون برنامه پنجم 

تنظیم نشده است.

اخبار کوتاه

  اگر کلیات بودجه در جلس��ه علنی مجلس یا کمیس��یون 
تلفیق یک بار دیگر رد ش��ود، افزایش حقوق کارمندان اعمال 
نخواهد نش��د. از آنجایی ک��ه کلیات الیحه بودجه در جلس��ه 
کمیسیون تلفیق رد شده، باید برای رأی گیری مجدد به صحن 

علنی یا کمیسیون تلفیق ارجاع داده شود. 
اگر در این مرحله کلیات باز هم رد شد، طبیعی است که افزایش 
حقوق اعمال نشود. در صورت عدم تصویب کلیات بودجه در 
صحن علنی مجلس یک بار دیگر الیح��ه به دولت ارجاع داده 
 می شود و در این حالت دولت مجبور است برای بار دوم بودجه 
س��ه دوازدهم به مجلس دهد و با این ام��ر، افزایش حقوق در 

بودجه سه دوازدهم جدید دیده نخواهد شد.
   طب��ق اع��الم مجلس، دیگ��ر دولت نم��ی توان��د بودجه 
سه دوازدهم برای سال 92 ارایه دهد. این موارد جزء بحث هایی 
است که بین دولت و مجلس رد و بدل می شود و قابل حل است. 
الیحه بودجه شامل احکام و جداول است که »جداول« شامل 

 منابع و مصارف می ش��ود و »احکام« فرآیندهای کار را بیان 
 م��ی کن��د و ی��ا مجوزهای��ی را ب��ه دول��ت در ام��ور اجرایی 

می دهد.
  الیحه پیشنهادی دولت برای س��ال 92 از احکام و جداول 
خارج نیست؛ دوس��تان به صورت جزئی وارد موضوع نشدند و 

فقط می گویند بودجه از جامعیت برخوردار نیست. 
اساس منابع در الیحه بودجه، مالیات هاست که رشد مالیات در 
بودجه نس��بت به مصوب ۱6/8 درصد آمده، بنابراین دولت به 

استناد قانون مالیات را در بودجه لحاظ کرده است.
هنوز برای بنده دقیق مشخص نیس��ت در کلیات بودجه 92 

دقیقاً کجای کار مشکل داشت که موجب رد الیحه شد؟!
   اگر در ارتباط با هر ک��دام از اقالم مناب��ع و درآمدها وارد 
 جزئیات ش��د، واقعا نمی توان ایرادی را وارد دانس��ت؛ چراکه 
 هر آنچ��ه دول��ت در الیحه بودج��ه امس��ال آورده، مش��ابه 
سال گذشته و با استناد از بندهای قانون است. مجلس ممکن 

اس��ت به بندهای الیحه امس��ال اضافه کند، اما کم نمی تواند 
بکند؛ چراکه کاماًل بودجه طبق قانون نوشته شده است.

  دولت پیشنهاد فروش یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت 
در طول روز را برای سال جاری منطبق با عملکرد سال 9۱ به 
مجلس داده، اما ممکن است دوستان بخواهند این رقم را کم 
یا زیاد کنند که البته این مورد شامل جزئیات بودجه می شود 
نه کلیات که رد ش��د. درباره واگذارای دارایی های سرمایه ای 
نیز مش��ابه س��ال 9۱ عمل کردیم و این مقدار را حتی کمتر 

هم کرده ایم.
  م��واردی که آقای��ان مطرح کردن��د، دلی��ل منطقی برای 
رد کلی��ات بودجه به حس��اب نم��ی آید؛ چراکه همیش��ه در 
بودجه ه��ای س��نواتی قبل و بع��د از انقالب اس��المی کلیات 
 همین بوده اس��ت. آنچه در الیحه به مجلس پیشنهاد کردیم، 
پدیده جدیدی نیس��ت که بگوییم امسال حذف یا اضافه شده 

است.
   مصارف نیز در بودجه کاماًل ش��فاف بوده اس��ت. همیشه 
از خدا طل��ب می کنیم در مجل��س به مصارف اضافه نش��ود. 
مصارف را امسال مشابه س��ال گذش��ته لحاظ کردیم و هیچ 
 دس��تگاه جدیدی برای مصارف در س��ال جاری اضافه نشده 

است. 
   صحبت هایی مطرح ش��د که بودجه طبق اسناد باالدستی 
نبوده اس��ت، اما آقایان فقط ب��ه بیان کلی م��ی پردازند. ما از 
دوس��تان می خواهیم ذکر کنند کدام اسناد؟ اثبات می کنیم 

که منطبق با همان اسناد و مدارک است.
 برخی از دوس��تان می گویند چرا فروش ام��وال در جداول 
نیس��ت؟ آیا واقعا ایرادات بودجه این موارد اس��ت؟ به راحتی 
مجلس می تواند فروش اموال، اوراق مشارکت و ... را به جداول 
اضافه کند. ما واقعا اس��تقبال می کنیم که به جزئیات بودجه 
 از دید تخصصی و کارشناس��ی پرداخته و م��واردی نیز اضافه 

شود.
  اگر ف��ردا بودج��ه در صحن رأی نی��اورد، چه می ش��ود؟ 
باید از مجلس پرس��ید، اما طب��ق مصاحبه هایی ک��ه در این 
 روزها نماین��دگان انجام دادند، الیحه به دولت برگش��ت داده 
می ش��ود. این که چه زمان��ی الیحه اصالح و مج��دداً تحویل 

مجلس شود نیز باید در هیأت وزیران تصمیم گیری شود. 
   در شرایط کنونی و با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقالب 
و سال حماسه سیاسی-حماس��ه اقتصادی باید بسترسازی و 
 اقداماتی از این دس��ت انجام ش��ود، اما این که در این شرایط 

این گونه با بودجه رفتار شد. 

کلیات بودجه سال ۹2 زیر دست نمایندگان مجلس

آیا افزایش حقوق منتفی خواهد شد؟

سیاست افزایش حقوق کارمندان در سال جاری هنوز با بحث ها و جدال هایی از سوی دولت و مجلس  گروه 
روبه رو است. صحن علنی مجلس می تواند به نوعی سرنوشت افزایش حقوق را مشخص کند و طبق اقتصاد 

گفته معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس�ت جمهوری، اگرکلیات بودجه امروز در صحن 
علنی رأی نیاورد، »افزایش حقوق« منتفی خواهد ش�د. وی ب�ا دفاع ازکلیات بودجه ، می گوی�د: احتماالً دومین بودجه 

سه دوازدهم را به مجلس می دهیم. رحیم ممبینی ادامه می دهد:
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 اخطار اجرایی
194 ش��ماره: 922/91 ش 22 به موجب رأی ش��ماره 1049 تاری��خ 91/8/8 حوزه 22 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه طوبی قربانی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخان��ه و انتقال قطعی اتومبیل پراید به 
شماره شهربانی 368 م 58 ایران 13 و پرداخت کلیه هزینه دادرسی، نشر آگهی تا زمان 
اجرای حکم در حق محکوم له زهرا شامحمدی نشانی محل اقامت: پروین ابتدای معراج 
پ92. و نیم عش��ر حق االجرا. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر 

مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر شعبه 22 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
195 ش��ماره: 1180/91 ش ح 28 به موجب رأی ش��ماره 128 تاریخ 91/2/19 حوزه 28 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مریم احمدی 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ری��ال به عنوان اصل 
خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به پرداخت خسارات تأخیر 
و تأدی��ه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )90/12/30( لغایت زمان وص��ول و ایصال در حق 
خواهان محس��ن حبیبی نام پدر: مصطفی ش��غل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان سه راه 
س��یمین خ سوارکاران س��وپرمارکت پارس��یان صادر و اعالم می گردد. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزب��ور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر شعبه 28 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
196 ش��ماره دادنامه: 1911، کالس��ه: 1368/91، مرجع رسیدگی: ش��عبه 11 شورای حل 
اخت��الف اصفهان، خواهان: هابیل باباصفری نش��انی: اصفهان خ ش��هید غربی نبش کوچه 
90، خوانده: مس��عود ش��یروانی فیل آبادی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مبلغ 800/000 
ریال کارشناس��ی ش��ده به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور تأمین 
خواس��ته فوری، شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص دعوی 
هابیل باباصفری به طرفیت مسعود ش��یرانی فیل آبادی به خواسته مطالبه مبلغ 800/000 
ریال کارشناس��ی شده به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تأخیر و تأدیه و صدور قرار 
تأمین خواس��ته با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلسه رسیدگی مورخ 
91/9/12 و ع��دم حضور خوانده علیرغم ابالغ به نحو نش��ر آگهی ص��رف نظر از این که 

کروکی کارش��ناس تصادفات که داللت بر تقصیر خوان��ده در وقوع تصادف و نیز ایراد 
خس��ارت ارائه نش��ده نظر به این که مالکیت خودرو با توجه به ارائه تصویر کارت و سند 
خودرو بنابراین ذینفع بودن خواهان در دعوی مطروحه محرز نمی باش��د مستنداً به ماده 
2 و م��اده 89 طبق بر بن��د 10 ماده 84 قانون آئین دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
مدنی قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. قرار صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل 
اعت��راض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
197 ش��ماره: 220/91 ش 11 به موجب رأی ش��ماره 674 تاری��خ 91/4/24 حوزه 11 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی رضا 
گودرزی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرونده دارای 2 نفر خوانده است که محکوم 
هس��تند به پرداخت س��ه میلیون و دویست و شانزده هزار تومان بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ س��ه هزار تومان بابت هزینه دادرسی و خس��ارات تأخیر تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت )91/2/14( در حق خواهان هوشنگ رئیسی نشانی محل اقامت: آخر 
کاوه ش��هرک ول��ی عصر کوی صالحی پ 28. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
198 ش��ماره پرونده: 91/584 ش 5 ح، ش��ماره دادنامه: 981، خواهان: آقای حیدر علی 

روح الهی ورنوس��فادرانی فرزند علی به نش��انی: خمینی ش��هر خ منتظری کوچه 87، 
خوانده: آقای داریوش قدمیان ایرانش��اهی فرزند محمدرضا به نش��انی مجهول المکان، 
موضوع: تقاضای مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال به اس��تناد چهار فقره چک و تأخیر و 
تأدیه و هزینه دادرس��ی. گردش��کار: با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان به طرفیت 
خوان��ده و پس از انجام مراحل قانونی و بررس��ی اوراق و محتویات پرونده، اس��تماع 
اظهارات طرفین، ش��عبه پنجم حقوقی ش��ورای حل اختالف ضمن اعالم ختم رسیدگی 
به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت 
آقای حیدرعلی روح الهی ورنوسفادرانی به طرفیت آقای داریوش قدمیان ایرانشاهی به 
خواسته مطالبه مبلغ 26/000/000 ریال به استناد 4 فقره چک به شماره 133502 عهده 
بانک رفاه کارگر و 512910 عهده بانک س��په و 050636 عهده بانک س��په و 962440 
عه��ده بانک ملی از حس��اب جاری گواهی ع��دم پرداخت بانک محال علی��ه به انضمام 
خس��ارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرس��ی، نظر به اینکه مستندات مذکور بر اشتغال ذمه 
خوانده به میزان خواسته داللت دارد و نامبرده با وجود ابالغ قانونی اخطاریه و ضمایم 
آن و اس��تحضار از جریان دادرسی در جلس��ه مقرر حضور نیافته و نسبت به دعوا و 
مستندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه خویش 

ابراز نداشته است شورا با استصحاب بقای دین استحقاق خواهان را بر مطالبه خواسته 
ثابت تش��خیص داده مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و 313 و 314 ناظر 
به ماده 249 قان��ون تجارت رأی بر محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 26/000/000 
ریال صادر می نماید و مس��تنداً به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و ماده 
واحد استفس��اریه تبصره مذکور مصوب سال 77 مجمع تشخیص مصلحت نظام بابت 
خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان وصول که محاسبه آن با دایره اجرای احکام 
است و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می گردد. رأی 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی شهرستان شاهین شهر می باشد. 

قلی زاده- قاضی شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

حصر وراثت
199 آقای جلیل زاهدی نژاد دارای شناس��نامه شماره 81 به شرح دادخواست به کالسه 
137/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان محسن زاهدی نژاد بشناس��نامه 39402 در تاریخ 1391/12/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- مجتبی 
زاهدی نژاد ش ش 2154 فرزند، 2- جلیل زاهدی نژاد ش ش 81 فرزند، 3- میثم زاهدی 
نژاد ش ش 6372 فرزند، 4- علیرضا زاهدی نژاد ش ش 1271682011 فرزند، 5- مریم 
زاه��دی نژاد ش ش 1223 فرزند، 6- نرگس زاه��دی نژاد ش ش 1271067382 فرزند، 
7- حش��مت السادات مدرس رنانی ش ش 404 همسر 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 نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكيت
223 نظ��ر به اینکه آقاي اس��داله مهرعلي قصرچم��ي فرزندقربانعل��ي باارائه دو برگ 
استش��هادمحلي که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند 
مالکیت شش��دانگ پالک 2/11579 بخش یک ثبتي ش��هرضا ش��ده که سندمذکور ذیل 
ثب��ت 72425 در صفحه 163 دفتر 432 بنام وي ثبت گردیده اینک نامبرده درخواس��ت 
صدورس��ندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي 

کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود 
را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد. در صورت ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

حصر وراثت
225 آقای اکبر حاج رحیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 196 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 28/92 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان اقدس حش��متی بشناس��نامه 11903 در تاریخ 1391/6/6 

اقامت��گاه دائمی خ��ود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حین الف��وت آن مرح��وم منحصر 
اس��ت ب��ه: 1- اکبر ح��اج رحیمی فرزن��د حی��در ش ش 196 فرزند، 2- ول��ی اله حاج 
رحیم��ی ورنوس��فادرانی فرزند حی��در ش ش 249 فرزند، 3- فضل ال��ه حاج رحیمی 
ورنوس��فادرانی فرزند حی��در ش ش 413 فرزند، 4- عبداله ح��اج رحیمی فرزند حیدر 
ش ش 2685 فرزن��د، 5- اکرم حاج رحیمی فرزند حی��در ش ش 1064 فرزند، 6- اعظم 
حاج رحیمی فرزند حیدر ش ش 2086 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 کسی 
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 ش��د. ش��عبه هفتم شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
227 آقای غالمعلی قربانی کهریزسنگی دارای شناسنامه شماره 47 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 34/92 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اس��داله قربانی کهریزس��نگی بشناس��نامه 879 در تاریخ 
1378/5/27 اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- زبیده قربانی کهریزس��نگی فرزند کربالئی تقی ش ش 175 )مادر 
متوف��ی(، 2- فاطم��ه بیگم براتی کهریزس��نگی فرزند غالمعلی ش ش 1 )همس��ر دائمی 
متوفی(، 3- غالمعلی قربانی کهریزسنگی فرزند اسداله ش ش 47 )فرزند(، 4- غالمرضا 
قربانی کهریزس��نگی فرزند اس��داله ش ش 2 )فرزند(، 5- س��کینه قربانی کهریزسنگی 
فرزند اس��داله ش ش 392 )فرزند(، 6- خدیجه قربانی کهریزسنگی فرزند اسداله ش ش 
487 )فرزند(، 7- صدیقه قربانی کهریزسنگی فرزند اسداله ش ش 30 )فرزند(، 8- هاجر 
قربانی کهریزسنگی فرزند اسداله ش ش 8 )فرزند(، 9- بهجت قربانی کهریزسنگی فرزند 
اسداله ش ش 38 )فرزند(، 10- اعظم قربانی فرزند اسداله ش ش 30 )فرزند(، 11- زهرا 
قربانی کهریزس��نگی فرزند اس��داله ش ش 40 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
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 نشر نخستین 
آگه��ی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
228 آقای علی قربانی کهریزس��نگی دارای شناسنامه ش��ماره 41 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 33/92 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن قربانی کهریزسنگی بشناسنامه 667 در تاریخ 
1358/6/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- زبیده قربانی کهریزس��نگی فرزند کربالئی تقی ش ش 175 )همسر دائمی 
متوفی(، 2- علی قربانی کهریزسنگی فرزند حسن ش ش 41 )فرزند(، 3- اسداله قربانی 
کهریزس��نگی فرزند حس��ن ش ش 879 )فرزند(، 4- ابراهیم قربانی کهریزسنگی فرزند 
حس��ن ش ش 422 )فرزند(، 5- رقیه قربانی فرزند حس��ن ش ش 43 )فرزند(، 6- مریم 
قربانی کهریزس��نگی فرزند حس��ن ش ش 223 )فرزند(، 7- فاطمه قربانی کهریزسنگی 
فرزند حس��ن ش ش 224 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور 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 ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای حل اختالف 

خمینی شهر

ابالغ رأی
273 شماره دادنامه: 9109970351401429، ش��ماره پرونده: 9109980351400956، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910956، خواهان: شرکت شیفته سامان یول به مدیریت تصفیه 
آقای علی محمدی س��امانی با وکالت آقای منوچهر ش��یروانی به نشانی اصفهان خانه 
اصفه��ان ابتدای خ رزمن��دگان پ 49، خوانده: آقای کورش افیونی به نش��انی مجهول 
المکان، خواس��ته ه��ا: 1- تأمین خواس��ته، 2- مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه پس از 
بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دعوی ش��رکت در حال تصفیه شیشه س��امان یول به مدیریت آقای علی 
محمدی سامانی و وکالت آقای منوچهر شیروانی به طرفیت آقای کورش افیونی فرزند 
مصطف��ی مبنی بر مطالبه مبل��غ 300/000/000 ریال وجه نقد موض��وع قرارداد عادی 
مورخ 89/5/25 بانضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه و ب��ا این توضیح که چک 
ق��رارداد مذکور مبلغ مدعی ب��ه عنوان وام در اختیار خوانده قرار گرفته که مقرر ش��د 
بصورت اقس��اط مس��ترد نماید که دلیلی بر پرداخت اقس��اط ارائه نشده است و مقرر 
ش��ده در صورت عدم پرداخت اقساط کل وام حال گردیده و خوانده مکلف به پرداخت 
یکجای آن می باش��د دادگاه ب��ا توجه به محتویات پرونده و مرات��ب فوق نظر به ابقاء 

اصول مس��تندات نزد خواهان که داللت بر اس��تقرار دین و اشتغال ذمه خوانده دارد و 
اینک��ه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی 
بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تند دعوی خواهان محمول بر 
صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص مستنداً به مواد 198 
و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 300/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 60/055/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه 
براس��اس شاخص بانکی از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/8/18 تا زمان وصول در حق 
خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل 
واخواه��ی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان اصفهان می باشد. محمدی جرقویه- رئیس ش��عبه 14 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ رأی
274 شماره دادنامه: 9109970352602285، ش��ماره پرونده: 9109980352601160، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911191، خواهان: خانم خاتمه موس��وی به نشانی ملک شهر 
محله عربها چهارراه نیلوفر کوچه آزادی، خوانده: آقای س��ید خلیل موسوی به نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: تقاضای تنفیذ طالق، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم خاتمه موسوی به طرفیت آقای سید خلیل موسوی به 
خواس��ته تنفیذ طالق عادی مورخ��ه 90/7/12 دادگاه نظر به محتویات پرونده و نظر به 
دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات آن از جمله س��ند طالق نامه عادی که مفاداً 
حکایت از اجرای صیغه طالق ش��رعی فیمابین طرفی��ن دارد و توجهًا به مفاد اظهارات 
ش��هود و عاقد ک��ه مؤید صحت ادعای خواه��ان بوده و اینکه خوان��ده با وصف ابالغ 
و اطالع در جلس��ه دادرس��ی حاضر نش��د و دفاع در این خصوص بعم��ل نیاورده لذا 
دعوی خواهان وارد و مس��تنداً به ماده 198 قانون آئین دادرس��ی مدنی رأی به تنفیذ 
ط��الق نامه عادی مورخه 90/7/12 صادر و اعالم می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی اس��ت و ظرف همی��ن فرجه پس از آن 
 قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان می باش��د. هاشمی- رئیس شعبه 26 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
276 شماره دادنامه: 9109970350201845، ش��ماره پرونده: 9109980350201059، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911082، خواهان: آقای فریبرز س��عیدی با وکالت آقای مجید 
بهرامی به نش��انی ش��هرکرد، چهارراه فصیح��ی، مجتمع خدمات حقوق��ی کوثر ط 2، 
خوان��دگان: 1- آقای بابک واعظی به نش��انی خ رب��اط دوم روبروی کوچه گل محمدی 
س��اختمان س��پهر ط 2 واحد 4، 2- آقای نورمحمد واعظی به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک، 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، گردشکار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی 
م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان فریبرز س��عیدی با وکالت مجید 
بهرام��ی بطرفیت خواندگان 1- بابک و 2- نورمحمد همگی واعظی به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ یک میلیارد ریال وجه چک به ش��ماره 118292-91/6/20 عه��ده بانک صادرات 
اصفهان با احتس��اب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواست تقدیمی 
و فتوکپ��ی مصدق متن و ظه��ر گواهینامه ع��دم پرداخت وجه چک ص��ادره از ناحیه 
بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اش��تغال ذمه خوانده در قب��ال خواهان به میزان 
مبل��غ فوق را دارد و اینک��ه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در 
جلس��ه دادرسی حاضر نش��ده و نس��بت به دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و دلیلی 
ب��ر پرداخت وجه س��ند مدرکیه اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با اس��تصحاب اش��تغال 
ذم��ه خوانده دعوی را وارد تش��خیص و مس��تنداً به م��واد 310 و 311 و 312 قانون 
 تج��ارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفساریه آن مصوب 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل 
خواس��ته و نیز مبلغ بیس��ت میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
ش��صت درصد حق الوکال��ه وکیل مطابق تعرف��ه قانونی در مرحله ب��دوی و پرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم براس��اس شاخص 
ت��ورم مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت 
تأخیرتأدیه را به ش��رح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی 
ص��ادره غیابی بوده و ظرف م��دت 20 روز از تاریخ ابالغ دادنام��ه قابل واخواهی در 
محکم��ه صادرکننده رأی بوده و پس از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. معقولی- رئیس ش��عبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اتاق موسیقی 

هفت

کتایون ریاحی با  کیش مهرکتایون در کنار زلزله زدگان 
کتایون ریاحی بازیگر سینما که پیش از این در برنامه های کمک رسانی به مردم حضوری پررنگ 
داشت اخیرا با انتشار متنی با ابراز تأسف از درگذشت شماری از هموطنان در زلزله اخیر بوشهر 

از تمامی هم میهنان تقاضا کرد تا به یاری زلزله زدگان بشتابند.

5

کمدی در جشنواره نمایشی اصفهان
دبیر چهارمین جش��نواره نمایش های 
کمدی اصفهان با توجه به مصوبه جدید 
شوراي سیاستگذاري چهارمین جشنواره 
نمایش هاي کمدي، گفت: عالقه مندان 
به شرکت در بخش نمایش��نامه خواني 
ای��ن جش��نواره مي توانند ت��ا تاریخ۱۰ 
اردیبهش��ت حداکثر دو مت��ن ایرانی و 
خارجی را ب��ا حداکثر دو ش��خصیت و 
اجرای تک نفره انتخاب و در بخش آزاد به دبیرخانه این جشنواره ارسال 
کنند.میثم بكتاشیان با اعالم این خبر گفت: اعضاي شوراي سیاستگذاري 
چهارمین جشنواره نمایش هاي کمدي اصفهان با هدف حمایت بیشتر در 
قسمت نمایشنامه خواني، بخش آزاد را به این قسمت اضافه نمودند. وي 
افزود: در این بخش متقاضیان می توانند متون. بكتاشیان۱۰ اردیبهشت 
را آخرین مهلت ارسال اثر در این بخش دانست و تصریح کرد: در ارزیابی 
اثر، چگونگی خوانش، درک مطلب و انتقال مفاهیم، از پارامترهای شاخص 
انتخاب است. گفتني است ۱۷ اردیبهش��ت نتیجه بازخواني متون اعالم 
می شود و بازبینی این بخش نیز از تاریخ۱۶لغایت۲۵خردادماه۱۳۹۲ است.

  انیمیشن سازی 
در انجمن سینمای جوان 

سرپرست انجمن سینمای جوان اصفهان 
گفت: عالقه مندان می توانند با مراجعه به 
انجمن سینمای جوان اصفهان در دوره 
انیمیشن س��ازی این انجم��ن ثبت نام 
نمایند.محم��د طباطبایی ب��ا بیان این 
مطلب افزود: سقف مهلت ثبت نام در این 
دوره ها تكمیل ظرفیت کالس هاست.وی 
اظه��ار داش��ت: در ای��ن دوره ه��ا کلیه 
آموزش های ساخت انیمیشن از مقدماتی تا پیشرفته آموزش داده می شود 
و دانش پژوهان طی این دوره با کلیه مراحل س��اخت انیمیش��ن آش��نا 
می شوند. سرپرست انجمن سینمای جوان اصفهان خاطرنشان کرد: با این 
دوره ها در پی آن هستیم که استعداد های غنی انیمیشن سازی استان را که 
بسیار زیادند و پایگاهی نیز تاکنون نداشته اند دور هم و در یک چارچوب 
س��اماندهی کنیم. عالقه مندان می توانند برای ثبت نام در این دوره ها به 
انجمن س��ینمای جوان اصفهان واقع در پل آذر، ابت��دای خیابان توحید 

مراجعه نمایند. 

 لوک خوش شانس
درانتظار جشنواره کودک

تهیه کننده فیلم سینمایی »لوک خوش 
ش��انس« گفت: تدوین »ل��وک خوش 
ش��انس« به کارگردانی مجید کاش��ی 
فروشان تا یک ماه دیگر به پایان می رسد 
و این فیلم س��ینمایی ب��رای حضور در 
 جش��نواره فیلم کودک اصفه��ان آماده 
می شود. بكتاشیان اظهار داشت: ترجیح 
می دهیم »لوک خوش شانس« تا پیش 
از جشنواره فیلم کودک ونوجوان اکران نشود چون فیلم در جشنواره بهتر 
دیده می ش��ود. وی در ادامه افزود: فیلم هم اکنون در مرحله تدوین قرار 
دارد و تا یک ماه دیگر تدوین آن به پایان خواهد رسید و فكر می کنم در 
اکران، فیلم موفقی باشد. گفتنی است داستان این فیلم درباره همان لوک 
خوش شانس معروف البته در قالب شوخي با ژانر سینماست که شخصیت 
هاي سیاسي و مشهور جهان همچون بوش، صدام، بن الدن و حتي زورو 

نیز در آن حضور دارند. 

ملودیکا؛ ساز فراموش شده  
 آلبوم »ملودیكا« با آهنگسازی و نوازندگی سامان احتشامی اواسط 
بهار سال جاری از سوی انتش��ارات آوای باغ مهر روانه بازار موسیقی 
می شود.سامان احتشامی آهنگساز و نوازنده پیانو با اشاره به این که 
این اثر شامل قطعاتی برای پیانو، س��ازهای کوبه ای و ملودیكاست، 
خاطرنش��ان کرد: این آلبوم شامل هشت قطعه اس��ت و نام بعضی از 
قطعات آن جدایی، فیروزه، راز باغ و... اس��ت، همچنی��ن در این اثر 

قطعات آذری با ساز هارمونیكا اجرا شده است.
احتشامی با بیان این که این اثر به معرفی س��از ملودیكا می پردازد، 

تأکید کرد: این اثر موس��یقایی به 
ساز ملودیكا اختصاص دارد و تمام 
تالش ما بر این است که این ساز را 
به عنوان یک ساز مستقل معرفی 

کنیم.
این آهنگس��از در پای��ان گفت: در 
این اثر موس��یقایی س��ینا س��لیم 
زاده نوازنده پیان��و و تنظیم کننده 
قطع��ات اس��ت و بهنام ش��هرکی 

نوازندگی درامز را برعهده دارد.

 برنامه های تئاتر
در سال جدید

گروه فرهنگ - حال که از روز جهانی تئاتر گذر کردیم، به 
نظر می رسد یک پژوهش الگویی و کاربردی در خصوص تئاتر 
شهرستان ها مورد نیاز جامعه تئاتری کشور است که بتوانیم 

با یک خانه تكانی،  این هنر را دوباره در نزد مردم زنده کنیم.
بدون تردی��د تمرکز امكانات و بودج��ه در یک نقطه موجب 
تورم و کندی عمل می شود و باید در خصوص شیوه برگزاری 
و برنامه ریزی برای برگزاری جشنواره استانی  در سال جدید 
بازنگری کنیم و در این خصوص به یک اساس��نامه منسجم 
برسیم که بتوانیم برحسب آن عمل کنیم. ادامه چنین رویه ای 
موجب کوچ هنرمندان خوب شهرستان ها به تهران می شود 
که در مواردی شاهد بودیم این افراد حتی حاضر نیستند نام 

استان خود را بیاورند.
تعیین هدف برای جشنواره ها را باید به عنوان یكی از عناصر 
مهم در چنین رویكردی ب��ه حس��اب آورد و درحال حاضر 
جشنواره ها خود به هدف تبدیل شده اند، درحالی که برگزاری 

جشنواره ها تنها یک ابزار هستند.
در آیین نامه مورد نظر حتی معیارهای داوری و قضاوت آثار 
نیز باید برای داوران مشخص شود که این امر باید با مشورت 
کارشناسان صورت بگیرد و هیچ ایرادی هم ندارد مختصات 
قضاوت از قبل برای داور مشخص شود. شاید بهتر باشد آثاری 
امكان حضور در جش��نواره های اس��تانی را پیدا کنند که در 
ش��هر خود حداقل۱۰ اجرای عمومی را تجربه کرده باشند. 
در مواردی ش��اهد هس��تیم تعدادی از آثار برای نخس��تین 
مرتبه در جشنواره روی صحنه می آیند. از آنجا که تئاتر، خود 
یک نهاد محسوب می ش��ود و از این نظر بسیار اهمیت دارد، 
نباید به تئاتر به عنوان یک امر تفننی، تفریحی و تزئینی نگاه 
کرد، بلكه همواره به عنوان بخشی از نهاد اجتماعی محسوب 
می شود که تأثیرات اجتماعی زیادی به همراه دارد. از طرفی 
سلیقه یكسان سازی اجراها در سرتاسر کشور باعث می شود 
ذهن هنرمند تنها معطوف به مخاطب تهرانی باشد. این عامل 
موجب می شود هنرمندان شهرستانی اسطوره ها و نوع گویش 
شهر محل زندگی خود را دراجرای تئاتر کنار بگذارند که به 

نظر رابطه اجتماعی بسیار نامناسبی است. 
نكته حائز اهمیت دیگر این که حضور جوانان در جشنواره ها 
بسیارخوب است، اما نه فقط در جشنواره و نكته دیگر این که 
قدیمی ترهای تئاتر شهرستان ها کمتر درجشنواره ها دیده 
می شوند. حضور نسل جوان را می توان به عنوان یک فرصت 
قلمداد نمود، اما غیبت نسل گذشته را مطمئنا باید یک تهدید 

به حساب آورد. 

 مازیار میری فیلمسازي است که مروري 
  جمال 
بر کارنامه وی، نشان مي دهد عالقه اي به نوروز باقری

محصور شدن در یک قالب و محتوا ندارد 
و از ورود به عرصه هاي نو، هراس��ي ب��ه دل راه نمي دهد: »پاداش 
س��كوت«، »کتاب قانون«، مجموعه تلویزیون��ی »گاو صندوق«، 
»سعادت آباد« و در آخر »حوض نقاشی« همه حكایت از آن دارد که 

سازنده عالقه به  تجربه گرایی دارد. 
متولي اصلي س��اخت این فیلم، حوزه هنري اس��ت که با داعیه و 
بهانه هاي مختلف، سال گذشته از نمایش چند فیلم در سینماهاي 
خود اجتناب کرد؛ اقدامي که خیلي از س��ینماگران را رو در روي 
آن قرار داد و امروز به بهانه ساخت ونمایش این فیلم، از جشنواره 
تا اکران در مقابل آن جبهه گرفته اند، اما از ن��گاه مردم دورنماند 
وتوانست در سی ویكمین جشنواره فجر از دیدگاه مخاطب اصلی 
س��ینما؛ یعنی مردم به عنوان بهترین فیلم این جشنواره انتخاب 
شود. »حوض نقاشی« داستان زن و ش��وهری است که معلولیت 
ذهنی دارند. آنها صاحب پسر نوجوانی به نام سهیل هستند که او 
ازمعلولیت پدر و مادرش در جامعه خجالت زده است، تا حدی که 
از حضور در کنار پدر و مادرش در جمع احساس ناراحتی می کند، 
به خانه خانم معلِم مدرسه پناه می برد و دیگر نمی خواهد به خانه 
خودشان برگردد. شهاب حس��ینی، نگار جواهریان، فرشته صدر 

عرفایی و الهام کردا از بازیگران این فیلم هستند.
»حوض نقاشي« تالش برای رسیدن به یک عاشقانه متفاوت است، 

در »حوض نقاشي« این بستر ملودرام در یک شكل توأم با انضباط 
ساخته شده اس��ت و عناصر خود را از دل محیط مي گیرد و ما دو 

خانواده را مي بینیم که از هم تأثیر مي گیرند.
در این فیلم هم��ه آدم ها خوب هس��تند و بدی در باطن ش��هر و 
آنچه ش��هر را پدید می آورد قرار گرفته اس��ت، بنابراین شخصیت 
ضدقهرمانان فیلم، شهر، شلوغی، اقتصاد تورم زا، عدم امنیت شغلی 
و... است که خانواده با آن درگیر می ش��ود. همان طور که قضاوت 
قطعی درباره محق و مقصر بودن شخصیت ها وجود ندارد، بستر 
اجتماعی که برای شناسنامه دار شدن بحران حاکم بر قصه ترسیم 
شده نیز با کدها و نشانه های بطئی ارزیابی می شود تا در انتها نقدی 
هم اگر هست با جاری شدن از زبان کاراکتری مثل رضا تعدیل شده 

و زهر مستقیم بودن آن گرفته شود.
»حوض نقاشی« در بردارنده چند روزی از زندگی زوجی مبتال به 
 معلولیت ذهنی و فرزند سالمشان است که در گیر و دار دغدغه ها

و بزرگ تر ش��دن اوس��ت و این زوج فقط باید با یكدیگر بسازند. 
تمام بنای فیلم بر پایه جمله عاقد نامعلوم فیلم است که به مریم و 
رضا گفته که با هم فقط بسازند. یكی از عواملی که باعث می شود 
به این فیلم، فیلمی سفید گفت، تالش بی وقفه انسان هایی است 
که از اطرافیانش��ان، هم از لحاظ جس��می، هم ذهنی و اقتصادی 
ضعیف ترند، اما برای پایداری و دواِم زندگی ش��ان نهایت تالش را 
می کنند، حتی اگر به دلیل تحریم ها ازکار بیكار ش��وند باز بدون 
هیچ گونه شكایتی به ادامه زندگیشان می پردازند، اما خانواده خانم 

 ناظم شرایطی به مراتب بهتر از این خانواده دارند، اما دنبال کارهای 
دم دستی اند و به قرص اعصاب و سیگار پناه می برند.

زندگی عاشقانه خانواده عقب مانده ذهنی در مقابل زندگی عقالنی 
خانواده خانم ناظم حاکی از آن اس��ت که تعریف زندگی عقالنی 
تغییر یافته و این سبک زندگی ُعقال که در روزمرگی و یكنواختی 
به سر می برند به صورت فریبنده ای توانسته است تا آنجایی پیش 

رود که باور عقالنی زندگی کردن کاذب را هم بر آنها تحمیل کند .
اما در مقایس��ه این دو خانواده 
متوجه می ش��ویم ک��ه تربیت 
س��هیل چقدر بهتر از کودک 
دیگر صورت پذیرفته اس��ت  و 
اساسا این کودک علیرغم تمام 
بچگی هایی که به واسطه سن 
کم و فش��ار جامعه و خجالت 
کش��یدن ب��ه خاطر داش��تن 
چنین پدر و م��ادری دارد چه 
مقدار بزرگ تر از سنش رفتار 
می کند؛ آنجا که دست مادرش 
را می گی��رد و از خیاب��ان رد 
می کند، وقتی تنها کسی است 
که ظ��رف غذایش را ازس��فره 
جمع می کن��د، وقتی دلواپس 
مادرش می ش��ود و آرام و قرار 

ندارد و... .
بخشي از اهمیت »حوض نقاشي« تأکید بر جزئیات است که این 
موضوع در لوکیش��ن ها و حتي طراحي لباس شخصیت ها لحاظ 
ش��ده اس��ت. در برخي  ازصحنه های این فیلم، لوکیشن همانند 
یک شخصیت است؛ مثل پش��ت بام، هم صحبتي رضا با کبوترها، 
مقایسه پشت بام دو خانه که این موضوعات زنده بودن فیلم را نشان 
مي دهد. »حوض نقاشي« به ش��دت بر دو شخصیت اصلي  خود؛ 
یعنی  مریم و رضا که ناتواني ذهني دارند متكي و اس��توار است و 
تنها برش هایي از زندگي این زوج را به نمایش می گذارد، همین در 

محوریت نبودن داستان گویي، به تكرار منجر مي شود.
در پایان باید گفت ، این فیلم، عاشقانه غیرمتعارف و اجتماعی است 
که سعی می کند مشكالت را به نوعی با ابزارهای عشقی حل کند. 
فیلم در خلق فضایی احساسی به قصد تأثیر گذاشتن بر تماشاگر 
و همراه کردن او با شخصیت ها، موفق عمل می کند، اما چیزی که 
در فیلم وجود دارد، روند کند ش��كل گیری داستان است که وجه  

عاطفی داستان بر وجه منطقی آن غلبه پیدا کرده است.

درباره اکران فیلم تازه مازیار میری 

سینما  از حوض نقاشی رنگ گرفت  

الماس ها ابدی اند 
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 تبیین 
اندیشه های آوینی

 بهرام رادان 
در رؤیای شهرت 

محمدرضا شرف الدین مدیر عامل انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس در همایش 
تبیین اندیشه های شهید سید مرتضی آوینی، شهید آوینی را مظهر حرکت 
روبه جلو خواند و گفت: اگ��ر در جای خود ثابت بمانیم محكوم به شكس��ت 
خواهیم بود و شهید آوینی که رهبر انقالب او را سید شهدای اهل قلم نامید، 
خود کس��ی بود که لنز دوربینش را به اقتضای زمان حساس دفاع مقدس به 
جبهه ها برد و کرامت انسانی و جایگاه رفیع شهدا را به تصویر کشید. وی افزود: 
امروز باید بررسی کنیم اگر شهید آوینی در جامعه ما حضور داشت در برخورد 
با پدیده های اجتماع چه عكس العملی  نشان می داد که این مستلزم بررسی 
ابعاد شخصی و اجتماعی وی است و البته شهید آوینی اگر امروز  بود توجه خود 

را معطوف به معضالت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می کرد.

او ازجمله بازیگرانی است که توانس��ته درعرصه بازیگری، نگاه ها را معطوف 
خود کند و همین یک سال پیش بود که هنرنمایی دیگری را از او شاهد بودیم.

خوانندگی وهمین چند ماه گذشته ویدئو کلیپ های او همه جا پخش شده بود، 
ولی این بار او به سراغ کارگردانی رفته است.

»رؤیای ش��هرت« به تهیه کنندگی مهدی معزی وکارگردانی بهرام رادان با 
همكاری مدرسه فیلم تورنتو ساخته می ش��ود و افراد مشهوری از کشورهای 
مختلف در آن حضور دارند و اولین نمایش آن به احتمال زیاد در جش��نواره 
فجر امسال خواهد بود. یكی  از مصاحبه ش��وندگان در این فیلم، کارن هزارد 
مس��ئول انتخاب بازیگر در بی��ش از۵۰۰ فیلم در آمریكا و کاناداس��ت که با 

بازیگرانی چون رابرت دنیرو و مارلون براندو همكاری داشته است.

    »آب پریا« عنوان مجموعه ای است که از ابتدای سال جدید به 
روی آنتن شبكه دو رفت وهر شب ساعت۱۲و سی دقیقه  میزبان 

عالقه مندان خود بود.
هر سال، روز سیزده به در، ابر پری )بهناز جعفری(، سبز پری )سحر ولدبیگی( و آب پری )آوا 
درویشی( در خانه خواهر بزرگ ترش��ان برف پری )هنگامه مفید( دور هم جمع می شوند، 
آش چل دانه چل گیاه می خورند، گل می گویند و گل می شنوند و درد ودل می کنند، اما 
امسال آب پری در چنگال اپوش )سیامک صفری( دیو خشكسالی گرفتار شده و پیش آنها 
نیامده است. سه خواهر بزرگ تر برای نجات آب پری به زمین می آیند  و در این مسیر با افراد 

مختلف و جدیدی برخورد می کنند.
آنچه که قصه نشان می دهد روایت یک داس��تان تخیلی وفانتزی است؛ همان ژانری که از 
مرضیه برومند توقع داشتیم. او راوی می شود تا ما را با خود به افسانه ها وقصه ها ببرد واین 

است وجه تمایز او با دیگر کسانی که داعیه برنامه سازی برای کودکان دارند.
شخصیت پردازی درست، تلفیق فضاهای واقعی وخیالی  و در هم آمیختن آن که به پیشروی 
قصه می انجامد همه از این حكایت دارد که سازنده اثر شناخت در ستی از فضایی که ایجاد 
کرده، دارد. مسائل مربوط به طبیعت و تخریب محیط زیست دیر زمانی است که تنها شعار 
مسئولین ماست و اگر هم سوژه فیلم یا اثری قرار گرفته فقط سفارشی است ودغدغه ای از 

سازنده آن دیده نمی شود، اما مرضیه برومند این بار و با نگاهی  از جنس افسانه به سراغ آن 
رفته  و با زبانی از جنس تاریخ و با نمونه هایی عینی  راوی حكایت زمین شده است.

در فرهنگ دینی و ملی ما احترام به عناصر طبیعی به ویژه پاسداری از آب، همواره اهمیت 
ویژه ای داشته است. گذش��تگان ما در این س��رزمین کم باران، منابع آبی اندکشان را پاس 

داشته اند و با قناعت و سختكوشی، بدون کمترین آسیب و کمترین بی احترامی و تخریب 
طبیعت روزگار گذرانده اند. 

حال ما وارثان ناباب گذشتگان در مدت زمانی اندک هر آنچه آنها برای ما به جا گذاشته اند را 
داریم نابود می کنیم؛ زمین، هوا و آب را. 

 او کوش��یده اس��ت تا با زبانی س��اده و ش��یرین، توجه همه افراد خانواده، ب��ه ویژه بچه ها 
 و نوجوانان را به طبیعت و پیرامونش��ان جلب کند و آنه��ا را از خطراتی که زمین یگانه ما را 
جدا تهدید می کند آگاه س��ازد، شاید تماشای این س��ریال بتواند تلنگری باشد به آنان که 
زیبایی ها  و نعمت های سرزمینشان را نمی بینند و نمی شناسند و نادانسته کمر به نابودی 
آن بسته اند. شاید بتوان  امس��ال در جعبه برنامه های نوروزی، » آب پریا« را اثری متمایز 
دانست، هم از لحاظ داستان و هم از لحاظ ساختار وشكل، زیرا توانسته جدا از مضمون های 
همیشگی برنامه های عید و فضاهای آپارتمانی وشهری، نگاهی متمایز به سال نو و زایش 

سال جدید داشته باشد.
انیمیشن، موسیقی، استفاده از جلوه های ویژه، لباس،گریم و همه وهمه باید در کنار اثر باشد 
تا بتواند در مجموع کلیت را حفظ کند و این در اثر فانتزی وتاریخی باید دو چندان مورد توجه 
قرار گیرد است و سازنده باید با شناخت وآگاهی از آن استفاده کند و نه فقط برای پر زرق و 

برق کردن مجموعه خود از آن بهره بجوید.

 تمام بنای 
 فیلم 

 بر پایه 
 جمله عاقد 

 نامعلوم فیلم 
 است که به 
 مریم و رضا 

 گفته که 
 با هم فقط 

بسازند

مرضیه برومند وارد می شود

قصه پریا این بار با آب پریا 
گروه 
فرهنگ
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گروه فرهنگ - محمدعلی کشاورز متولد ۲۶ فروردین سال ۱۳۰۹ اصفهان 
بازیگر سینما و تئاتر ایران است.

او در شهر اصفهان محله سیچان )س��یچون( به دنیا آمد و فرزند دوم خانواده 
کش��اورز اس��ت. وی فارغ التحصیل هنرستان هنرپیش��گی تهران و دانشكده 

هنرهای دراماتیک است.
کش��اورز فعالیت هنری اش را از س��ال۱۳۳۹با حضور در نمایش »ویولن ساز 
کره مونا« آغاز کرد و سپس با ایفای نقش در نمایش هایی همچون »آنتیگون«، 
»آندورا«، »ادیپوس شهریار«، »بازی اس��تریندبرگ«، »دایی وانیا«، »عاشق 
مترسک«، »لبخند باشكوه آقای گیل« و شماری دیگر به بازیگری حرفه ای در 
تئاتر بدل شد. در سال۱۳۴۷به تلویزیون رفت و کارگردانی هنری قسمت هایی 
از سریال »خانه قمر خانم« را بر عهده گرفت. کشاورز در سریال های تلویزیونی 

زیادی همچون »دایی ج��ان ناپلئون«، »آتش بدون دود«، »هزاردس��تان«، 
 »سربداران«، »سلطان و ش��بان«، »گرگ ها خاکستری رنگند«، »پدرساالر« 

و ... به نقش آفرینی پرداخته  است.
او برای نخستین بار در سال۱۳۴۳با فیلم »ش��ب قوزی« ساخته فرخ غفاری 
بازیگری س��ینما را نیز تجربه کرد و تاکنون در۴۷ فیلم سینمایی ایفای نقش 
کرده است. از جمله کارهای اوس��ت: »رگبار«، »خشت و آینه«، »برزخی ها«، 
»کمال الملک«، »مردی که موش ش��د«، »کفش های میرزا نوروز«، »مادر«، 
»جستجو در جزیره«، »ناصرالدین ش��اه آکتور سینما«، »دلشدگان«، »آقای 

بخشدار«، »زیر درختان زیتون«، »روز واقعه« و »کمیته مجازات«.
کشاورز برای بازی در فیلم »مادر« ساخته علی حاتمی نامزد دریافت سیمرغ 

بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

یکی از افتخارات اصفهانی هنر نمایش ایران 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 صدرنشینی رکا بزن اصفهانی
 با تیم پایتخت

اولین مرحله از رقابت های لیگ کورس��ی بانوان در سال جاری و در مواد 
پیست و جاده و در دو رده سنی جوانان و بزرگساالن در پیست دوچرخه 

سواری مجموعه ورزشی آزادی برگزار شد.
در این دوره از رقابت ها رکابزنان۱۱ تیم ) هیأت کرمانشاه، میثاق خراسان 
رضوی، هیأت همدان، هیأت اصفهان، هیأت کردس��تان، هیأت فارس، 
ترافیک تهران، دبیر تبریز، کاشی الماس کویر رفسنجان، پاسارگاد تهران 
و استقامت تهران( حضور دارند. در مرحله نخست رقابت ها بانوان رکابزن 
اصفهانی موفق به کسب عنوان نشدند و تنها موفقیت اصفهانی ها به عادله 

نوری که در ترکیب ترافیک تهران رکاب می زند رسید.

  تداوم حضور ژلیمر اسپادانا
 در بیسبال

با موافقت مدیرعامل شرکت صنایع پلیمر اسپادانا برای سومین سال پیاپی 
تفاهمنامه همکاری این گروه صنعتی با کمیته بیسبال امضا شد تا این تیم 

با عنوان پاورپایپ در مسابقات کشوری حضور یابد.
 وحید باطنی رییس کمیته بیسبال استان اصفهان در این خصوص گفت: 
مطابق برنامه ۵ ساله ای که در سال۱۳۹۰تدوین شده بود کار ادامه پیدا 
کرد و صنایع پلیمر اس��پادانا بار دیگر با تیم خود در لیگ شرکت خواهد 
نمود. وی ادامه داد: در جلسه برگزار ش��ده ابتدا به ارایه گزارش عملکرد 
س��ال ۱۳۹۱پرداختیم. در این گزارش جذب و حفظ اسپانسر، مدیریت 
مالی صحیح، برگزاری دوره آموزش��ی با حضور مدرس خارجی، جذب 
اسپانسر خارجی، راه اندازی وب سایت وتعامل با رسانه ها از فعالیت های 

مؤثر این کمیته اعالم شد. 

استارت انتخابات هیأت های ورزشی 
از اردیبهشت 

انتخابات هیأت های ورزشی استان اصفهان از اردیبهشت ماه با برگزاری 
مجمع هیأت وزنه برداری استارت می خورد.

سال۹۱سال پرکاری در برگزاری مجامع انتخاباتی هیأت های ورزشی بود، 
اما پرونده انتخاب رؤسای جدید هیأت های ورزشی در اسفندماه با برگزاری 
مجامع انتخاباتی هیأت های والیبال، کشتی، کونگ فو، شنا و تنیس بسته 
می ش��د که هر یک از این مجامع به دالیل مختلفی برگزار نش��د تا این 
هیأت ها رؤسای خود را در سال جدید بشناسند. از اردیبهشت ماه برگزاری 
مجامع انتخاباتی هیأت های ورزشی استارت می خورد و اولین هیأتی که به 
احتمال فراوان انتخابات آن اول برگزار می شود، هیأت وزنه برداری است.

دیدار عمان- ایران قطعی شد
تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه به مصاف عمان می رود. تیم ملی 
فوتبال ایران برای آمادگی هر چه بیشتر در انتخابی جام جهانی 2۰۱4 
برزیل در دیداری دوستانه22 می )اول خرداد( در مسقط به مصاف عمان 
می رود. قرار است به غیر از این دیدار، تیم ملی ایران در مصافی تدارکاتی 

رو در روی تیم ملی عراق هم قرار بگیرد.

 طراحی لباس جدید
 برای پلیس ورزشگاه ها

فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی از طراحی لباس جدید مأموران مستقر 
در ورزشگاه و طرح »دریا« خبر داد و گفت: تغییر لباس مأموران یگان ویژه 
در انتظار تصویب ستاد کل نیروهای مسلح است. سردار حسن کرمی با 
بیان این که پلیس، آمادگی دارد حداقل لباس های واحدهای مستقر در 
ورزشگاه ها و مأموران شرکت کننده در طرح »دریا« را تعویض کند، گفت: 
لباس این افراد آرام و متناسب با شرایط محیط در نظر گرفته شده است.

کرمی با بیان این که برای تغییر و طراحی لباس جدید، تحقیق و مطالعه 
علمی صورت گرفته است، گفت: پیام لباس، ارایه کننده آرامش است.

 برگزاری فینال جام حذفی
 در سرزمین آفتاب

باشگاه آلومینیوم المهدی هرمزگان با ارس��ال نامه ای خواستار میزبانی 
دیدار نهایی جام حذفی شد. پیش از این، هیأت فوتبال خراسان رضوی هم 
آمادگی خود را برای میزبانی دیدار نهایی جام حذفی در مشهد اعالم کرده 
بود. قرار است فردا با حضور نمایندگان پرسپولیس و سپاهان در سازمان 

لیگ، مکان برگزاری دیدار فینال جام حذفی مشخص شود.

مورینیو در رئال مادرید می ماند
منابع انگلیسی از عدم بازگشت س��رمربی پرتغالی به لیگ برتر و ماندنی 
شدن وی در رئال مادرید خبر دادند. بر اساس گزارش روزنامه انگلیسی 
میرور، ژوزه مورینیو در آستانه »نه« گفتن به چلسی برای بازگشتش به 
استمفوردبریج است؛ انتقالی که بسیاری ماه ها به آن چشم دوخته بودند. او 
می تواند تا پایان قراردادش در رئال مادرید بماند. سرمربی پرتغالی از شروع 
فصل که رئال مادرید به تدریج با صدر جدول فاصله می گرفت و مشکالت 

زیادی تیم را تحت تأثیر قرار داد، با باشگاه های زیادی وارد مذاکره شد. 

 هدف من 
لیگ دسته پنجم آلمان نیست

سرمربی تیم هالستنبک  - رلینگن  
وحید هاشمیان  

اگر تیم موفق اس��ت، همه در این موفقیت س��همی دارند. من می خواهم 
مدارک مربیگری خود را به دست آورم و می توانم هالستنبک را در صورت 
داشتن پیشنهادی از سوی تیم های دسته باالتر ترک کنم. احساس بسیار 

خوبی دارم. ما همانند یک خانواده هستیم و من تالش دارم 
برای باشگاه تمام تالشم را به کار بگیرم. با این همه، هدف 
من لیگ دسته ۵ نیست.هالس��تنبک در پایان هفته28 
لیگ باش��گاه های هامبورگ با4۰ امتی��از )از 2۳ بازی( 
در مکان ششم جای گرفته است. تیم ها به دلیل بارش 

شدید برف در هفته های گذشته بازی های عقب افتاده 
زیادی را در برنامه دارند؛ برای نمونه سه تیمی که 

باالتر از هالستنبک در جدول ایستاده اند، یک 
یا دو بازی بیشتر انجام داده اند. 

6
پاسخ رد ژیمناستیک ایران به دعوت فدراسیون جهانی

فدراسیون ژیمناستیک به دعوت FIG برای حضور در مسابقات برترین های ایروبیک در کلمبیا پاسخ منفی 
داد. این رقابت ها قرار است مرداد ماه به میزبانی کلمبیا برگزار شود. فدراسیون ژیمناستیک ایران با احتساب 

هزینه های این سفر نیاز به مبلغی معادل۱4۰ میلیون تومان داشت. 

فروش یادگاری های المپیک 2012  
یادگاری ه��ای باقی مان��ده از المپیک2۰۱2ش��امل لباس های تیم 
دوچرخه سواری بریتانیا و دیگر یادگاری های خاطره انگیز این رویداد 
بین المللی، قرار است به زودی در جشنواره ای در شهر کاونتری انگلیس 

به فروش برسد. این جشنواره قرار است 27 آوریل برگزار شود.

»برایانت«NBA را از دست داد! 
  »کوبی برایانت« ستاره تیم لس آنجلس لیکرز در 
دیدار تیمش برابر گلدن استیت به شدت از ناحیه 
پای چپ دچار آس��یب دیدگی  ش��د و این فصل 

NBA را از دست داد.

 دوری »آتشکده« از ترکیب اوربرو
لژیونر تازه ملی پوش شده ایرانی اوربرو سوئد همچنان در 
حال پشت سر گذاشتن دوره نقاهت بوده و تا بازگشت 
به ترکیب تیمش فاصله دارد. ویلیام سیروس آتشکده با 
این مصدومیت شانس همراهی تیم ملی را از دست داد.
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چرا دو هفته پایانی 
همزمان نیست؟

تکذیب شایعه حضور 
قلعه نوعی در ذوب آهن

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: با این برنامه ریزی برای لیگ و جام حذفی، 
استقالل،  ذینفع است.

رسول خوروش خاطر نشان کرد: سازمان لیگ قول داده بود و همیشه هم روال 
هفته های آخر است که دو بازی آخر همزمان برگزار شود، اما  بعضی اوقات یک 
سری مشکالتی پیش می آید که همزمان شدن مسابقات میسر نیست، ولی 
اکنون سازمان لیگ هیچ مشکلی نداشته که۳۰ فروردین بازی های هفته سی 
و سوم، ۱۵ اردیبهشت بازی های هفته سی و چهارم و2۰ اردیبهشت هم فینال 
 جام حذفی را برگزار کند. وی تصریح کرد: م��ا از اول بازی ها چون۹۰ درصد 
بازی های استقالل بعد از بازی سپاهان انجام می شد به این موضوع معترض 
 بودیم، اما س��ازمان لیگ به م��ا می گفت دو هفت��ه پایانی همزم��ان برگزار 

می شود. پس چه زمانی قرار است این وعده عملی شود؟

مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با اش��اره به این که حضور قلعه نویی در ذوب آهن 
ش��ایعه اس��ت، گفت: امیدوارم زمان برگزاری لیگ با ۱۶تیم به تعویق بیفتد. 
خس��رو ابراهیمی درمورد ش��رایط ذوب آهن در رقابت های این فصل اظهار 
داشت: به طور قطع هیچ سرمربی دوست ندارد تیمش بازنده باشد و حرف های 
کاظمی درمورد کس��ب رتبه های خوب در جدول رده بندی لیگ به دلیل دادن 
 روحیه به بازیکنان تیم بود. وی با بیان این که ب��ا صحبت های روحیه بخش

سرمربی تیم، اعضای هیأت مدیره نیز روحیه می گیرند، گفت: روحیه دادن به 
تیم از سوی س��رمربی هیچ ایرادی ندارد، اما در کوران رقابت ها اشکاالتی نیز 
پیش می آید. وی افزود: در صورتی که بازی های ذوب آهن را مش��اهده کرده 
باشید متوجه می ش��وید که این تیم بس��یار خوب بازی می کند و دلیل عدم 

نتیجه گیری تیم تنها به دلیل استرس هایی است که بر تیم وارد شد. 

شکس��ت ه��ای متوالی 
مسعود
نمایندگان فوتبال ایران افشاری

در اولی��ن دور برگش��ت 
لیگ قهرمانان آسیا در مقابل سه نماینده فوتبال 
عربس��تان عالوه بر ای��ن که کار صعود س��ه تیم 
استقالل، سپاهان و تراکتورسازی را دچار اما و اگر 
کرد،کار را به جایی رساند که عربستانی ها بعد از 
این اتفاقات به دنبال حاشیه سازی مجدد درمورد 

مشکالت میزبانی فوتبال ایران هستند. 
این جو سازی ماجرای جدیدی در تقابل فوتبال 
 ایران و عربس��تان نبوده و نیس��ت و سابقه نشان 
می دهد که نمایندگان فوتبال عربس��تان عالوه 
بر انجام یک بازی کثیف و ناجوانمردانه در داخل 
میدان حتی در خارج از میدان هم بیکار نیستند 
و از هر  بهانه ای برای به حاشیه بردن تیم حریف 

استفاده می کنند.
 مسئوالن تیم فوتبال الهالل پس از دیدار مقابل 
استقالل، علیه فوتبال ایران جوسازی هایی را آغاز 

کردند و عربس��تانی ها با ارسال نامه به تعدادی از 
کشورهای حوزه خلیج همیش��ه فارس خواستار 
این ش��دند که با ایجاد یک اتحاد علی��ه فوتبال 
ایران ب��ه دلیل عدم میزبانی مناس��ب، بازی های 
 نماین��دگان کش��ورمان در س��رزمینی بی طرف

 برگزار ش��ود؛ درخواستی مس��خره و خنده دار 
که خوش��بختانه با واکنش به موق��ع نمایندگان 
فوتبال ای��ران و فدراس��یون هم رو به رو ش��د تا 
نامه ش��کایت فوتب��ال ای��ران از عربس��تانی ها 
 زودت��ر ب��ه مق��ر کنفدراس��یون فوتبال آس��یا 

برسد. 
انگشت نگاری عربس��تانی ها از استقالل و مقابله 
به مثل ایران��ی ها در فرودگاه ام��ام خمینی)ره( 
 ج��واب دن��دان ش��کنی ب��رای طب��ل ه��ای

توخالی فوتبال عربس��تان ب��ود و فقط حیف که 
اس��تقالل در ورزش��گاه آزادی موفق به شکست 
الهالل نش��د، وگرنه هم��ه چیز برای ب��ی اعتبار 
کردن فوتبال کثیف این نماینده پرمدعای فوتبال 

عربستان آماده بود.
حتي برخي مقامات الهالل پا را فراتر گذاشته اند 
و در ادعایي خن��ده دار عنوان کرده اند جانش��ان 
 در ای��ران در خط��ر ب��وده و ط��ي ش��کایتي از 
 فیفا خواس��ته اند تا با باشگاه اس��تقالل برخورد 

کند.
 البت��ه ای��ن گون��ه حاشیه س��ازي ها از س��وي 
عربس��تاني ها اقدامي نیس��ت که باع��ث تعجب 
ش��ود و با توجه ب��ه س��ابقه اي که از مس��ئوالن 
فوتب��ال عربس��تان و س��ایر کش��ورهاي عربي 
وج��ود دارد آنها هم��واره منتظ��ر کوچک ترین 
بهان��ه ب��راي حاشیه س��ازي و ب��ه راه انداختن 
جن��گ روان��ي علی��ه تیم ه��اي دیگر هس��تند؛ 
موضوعي ک��ه در اتفاقات پس از بازي اس��تقالل 
و اله��الل در آزادي ب��ه خوب��ي قابل مش��اهده 
 بود  و بای��د انتظار داش��ت که این مس��ائل طی 

سال های آینده هم تکرار شود.
مشکالتی که رقبای عربستانی برای فوتبال ایران 

به وجود آوردند بسیار زیاد بوده است و می توان 
به اتفاقاتی اشاره کرد که در اردیبهشت سال۹۰ 
و بعد از دیدار الهالل و س��پاهان به وجود آمد که 
پس از تساوی دو تیم در آن مسابقه، سامی الجابر 
مدیرفنی باشگاه الهالل عربستان دست به اقدامی 
بس��یار عجیب زد وادع��ا کرد آب نوش��یدنی که 
س��پاهانی ها در هتل به الهاللی ها دادند مسموم 

بوده است. 
مدیرفنی الهالل نمونه ای از این آب ها را با خود به 
عربستان برد تا آن را مورد آزمایش قرار دهند که 
پس از منفی اعالم شدن تمامی آزمایشات، معلوم 
شد که عربس��تانی ها تنها قصد داشتند که یک 
بازی رس��انه ای به راه بیندازند که خوشبختانه با 
شکایت به موقع باشگاه سپاهان این ادعای دروغ 
و واهی، راه به جایی نبرد تا بعد از دو سال دوباره 
الهاللی ها دست به کار شوند و این بار پرتاب ترقه 
تماش��اگران ایران��ی در بازی اس��تقالل و الهالل 
را بهانه ای برای به حاش��یه ب��ردن فوتبال ایران 

قرار دهند.

میزبانی آبرومند ایران
این ادعا در حالی مطرح ش��ده اس��ت ک��ه ایران 
همیشه میزبانی بسیار خوبی از تیم های خارجی 
داش��ته و حتی  چند روز پیش مسئوالن الشباب 
وقتی پ��س از دیدار مقابل تراکتورس��ازی، ایران 
را ترک کردن��د، لب به تمجی��د از میزبانی مردم 

آذربایجان و تبریزی ها گشودند. 
طی سال های گذشته هم به غیر از الهالل تمامی 
 تیم ها و مربیانی که برای بازی در مقابل سپاهان و 
ذوب آه��ن ب��ه اصفه��ان آمدن��د همیش��ه از 
میزبانی ایرانی ه��ا تعریف کردن��د و حتی مربی 
بزرگی مثل لوئی��ز فیلیپه اس��کوالری آرزو کرد 
 ک��ه دوب��اره روزی ب��ه ای��ران بیای��د و در اینجا 

مربیگری کند.
البته مدت��ي بود از پرت��اب ترقه در ورزش��گاه ها 
خبري نب��ود و تصور مي ش��د تماش��اگر فوتبال 
 ای��ران با درک ش��رایط حس��اس فوتب��ال ایران 
به خص��وص در بازي هاي بین المللي بیش��تر به 
دنبال فراهم آوردن جوی بی حاش��یه و سالم در 
ورزشگاه های فوتبال ایران باشند، اما حاشیه هاي 

مسابقه استقالل و الهالل دوباره زنگ خطر را به 
صدا در آورده است؛ زنگ خطري که مي تواند یک 
هشدار جدي به مس��ئوالن فوتبال بدهد تا شاید 
به دنبال برطرف کردن این معضل، تماش��اگران 
 و ش��اید ه��م تماش��اگرنماهای فوتب��ال ایران 

باشند.
 آخرین بار که ایران، طعم تلخ محرومیت، آن هم 
به خاطر پرتاب ترقه توسط تماشاگران را چشید 
به بازي ای��ران و ک��ره ش��مالي در انتخابي جام 

جهاني 2۰۱۰ بر مي گردد و حاال دوباره این خطر 
بیخ گوش فوتبال ایران قرار گرفته اس��ت. با این 
حال به نظر مي رسد اقدامات و کارهاي فرهنگي 
مدی��ران فوتبال ای��ران کافی نب��وده و معضالت 
فرهنگ��ي در ورزش��گاه هاي ای��ران مانند پرتاب 
نارنجک، ترقه و همچنین فحاش��ي به بازیکنان 
 و مربیان حریف هنوز در اس��تادیوم ها به چش��م

 مي خورد. 
وقتي این اتفاقات در حاشیه بازي هاي بین المللي 
و ملي رخ مي دهد، بازتاب آن بیشتر هم مي شود 
و به وجهه فوتبال ایران در بین س��ایر کش��ورها 
ضربه مي زند و حتی ممکن است در آستانه بازی 
های حساس تیم ملی فوتبال برای صعود به جام 
جهانی 2۰۱4 برزیل مش��کالتی را برای فوتبال 

ایران ایجاد کند.

ادعای مسخره عربستانی ها

ترقه ای برای محرومیت!
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از دیرباز، فوتبال دوستان ایرانی با لقب »بهترین تماشاگران دنیا« 
شناخته شده اند، اما این »بهترین« ها روز به روز بیشتر از فرهنگ 
و اخالق دور می شوند و آخر، کار را به جایی می رسانند که اگر یک 

روز حضورشان در ورزشگاه ممنوع شود، مایه خوشحالی باشد!
در سال های اخیر و به ویژه س��ال۹۱، پیشکسوتان عرصه اخالق 
و ورزش، بارها از لزوم اخالق م��داری و فرهنگ صحیح هواداری 
صحبت کردند. مغز کالم آنها این بود که هواداران یک تیم باید به 
معنای واقعی کلمه »هوادار تیم خود« باشند و در هر شرایطی از آن 
حمایت کنند. هوادار باید تیم خود را تشویق کند و به تیم حریف 
احترام بگذارد و تنها در این صورت اس��ت ک��ه فرهنگ و اخالق 
در ورزشگاه ها حاکم می ش��ود. هنوز چند روز از آغاز سال جدید 
نگذش��ته بود که برخالف انتظار همگان، مبنی بر رواج اخالق در 
ورزشگاه ها در سال۹2، هواداران دو تیم مطرح کشور در دیدار نیمه 
نهایی جام حذفی با شدت هرچه تمام تر از خجالت هم درآمدند 
و شعارهایی س��ر دادند که عجیب بود، چرا چمن سبز ورزشگاه 
آزادی از شرم آنها سرخ نشد؟! پدری گوش های فرزند خردسالش 

را گرفت که مب��ادا کودکش حرف ت��ازه ای یاد بگی��رد و با بازگو 
کردن آن در محفلی خانوادگی آب��روی خاندانش را ببرد. پخش 
کننده های تلویزیونی و رادیویی بازی هم از شرم انتشار حرف ها 
و شعارها، پیچ صدای بازی را آنقدر کم کردند که گویی ورزشگاه 
از تماشاگر خالی اس��ت؛ این کارها به خاطر همان هوادارانی بود 
که سال ها »بهترینشان« می خواندند. س��خن فقط از هواداران 
استقالل و سپاهان نیست، بلکه همه تماشاگران فوتبال در ایران 
از همین فرهنگ – یا بهتر اس��ت بگوییم بی فرهنگی – تبعیت 
می کنند. گویی فحاشی در ورزش��گاه به یک قانون تبدیل شده و 
اگر هوادارانی علیه بازیکن رقیب یا خودی فحاشی نکنند، کارشان 
را درست انجام نداده اند. فصل دوازدهم لیگ برتر فوتبال در کنار 
تمام نقص ها و اش��کاالتش، خوبی هایی هم داش��ت؛ یکی از این 
نکات مثبت - و شاید مثبت ترین رویداد فوتبال ایران در سال های 
اخیر- حرکت اخالقی هواداران گه��ر دورود بود. آنها هرگز علیه 
حریف شعار ندادند و حتی پس از باخت، بازیکنان حریف را تشویق 
کردند. به جرأت می توان گفت که در حال حاضر تنها، هواداران 
گهر هستند که نشانی از »بهترین هواداران دنیا« را با خود دارند. 
بهترین هوادار دنیا کسی است که تیمش را اگر باالی جدول باشد 
یا پایین آن، ببرد یا ببازد و صرفا به این دلیل که تالش خود را برای 
پیروزی انجام دهد، الیق تش��ویق بداند. روی سخن ما با کسانی 
است که از این پس برای تشویق تیم هایشان به ورزشگاه می روند. 
مهم هم نیست که طرفدار کدام تیم هستند. روزگاری است که در 
ورزشگاه های ایران از »بهترین هواداران دنیا« خبری نیست. بیایید 
پیش از آن که گونه این نوع هوادار، کامال منقرض ش��ود، کمی با 

فرهنگ تر باشیم و به آبروی خود بیش از این چوب حراج نزنیم.

لیگ در رش��ته های مختلف ورزش��ی راهی برای ارتقای س��طح 
ورزشکاران آن رشته و نشان دادن توانمندی های فدراسیون است 
و فدراسیون ها س��عی می کنند ظرف مدت یک سال آن را برگزار 
کنند، اما عملکرد فدراسیون بوکس در برگزاری لیگ، کار منحصر 
به فردی است. مسئوالن این فدراسیون لیگ پنج یا شش تیمی 
را بیشتر از یک سال طول می دهند و در آخر هم دیدار فینال آن 

برگزار نمی شود!
با وجوداین استثناها که همه اش در لیگ بوکس رخ می دهد و برای 
مسئوالن فدراسیون هیچ تلنگری نمی ش��ود تا در دوره بعد این 
وضعیت تکرار نشود، شاهد هستیم که همین لیگ نصف و نیمه دو 
سال است که برگزار نمی شود! پنجمین دوره سوپر لیگ بوکس که 
مربوط به سال۹۰بود و باید در آن سال تمام می شد، شهریور۹۱ 
تمام شد، شش��مین دوره که قرار بود در سال۹۱شروع شود و در 
همان سال هم به اتمام برس��د، به دلیل عدم اس��تقبال تیم ها و 
مسائل دیگر اصال برگزار نشد تا رکورد بوکس ادامه داشته باشد. 
سال۹2سالی بود که امید داشتیم فدراسیون بوکس تغییری جدی 

در رویه کاری خود دهد و از همان ابتدا با ق��درت برای برگزاری 
لیگ که تنها منبع درآمد بوکس��ورها به حس��اب می آید، تالش 
کند که گویا شرایط امسال از سال قبل هم بدتر است و مسئوالن 
فدراسیون هیچ تصمیمی برای برگزاری لیگ نگرفته اند، چه رسد 
به این که بخواهند آن را سر موقع و بر اساس اهداف الزم به پایان 
برسانند. امیر دلش��اد رییس کمیته  برگزاری مسابقات و سازمان 
لیگ بوکس درمورد این مس��ائل در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: 
فعال درمورد برگزاری لیگ در سال۹2هیچ جلسه ای نگذاشته ایم 
و هیچ صحبتی هم نشده است. فعال تمام برنامه ما برای برگزاری 
لیگ منطقه ای است و باید ببینیم که چه می شود. وی افزود: سال 
قبل سه تیم پیوند س��اپکوی رباط کریم، خوزستان و سیستان و 
بلوچستان برای حضور در لیگ اعالم آمادگی کرده بودند که اعالم 
آمادگی شان برای لیگ امسال هم سر جای خودش باقی است، اما 
هنوز تیم چهارمی اعالم آمادگی نکرده تا ما بتوانیم باالخره سوپر 
لیگ را برگزار کنیم. برای برگزاری لیگ امسال خود ناطق نوری 
باید وارد میدان شده و کارها را پیگیری کند، چرا که با این شرایط 
هر کاری هم من انجام دهم بی فایده اس��ت. رییس سازمان لیگ 
بوکس با اشاره به این که برگزاری لیگ منطقه ای یکی از مهم ترین 
دالیل برگزار نشدن سوپر لیگ بوکس است، گفت: در سال گذشته 
چندین مسابقه در ش��هرهای مختلف به صورت لیگ منطقه ای 
برگزار کردیم و امسال هم می خواهیم همین روند را ادامه دهیم. 
قرار بود از اردیبهش��ت ماه مس��ابقات منطقه دو را برگزار کنیم، 
اما رقابت های انتخابی تیم ملی باعث ش��د این لیگ را به خرداد 
موکول کنیم که به خاطر انتخابات ریاست جمهوری و امتحانات 

بوکسورها، این زمان هم تغییر کرد و به تیر ماه موکول شد.

بالتکلیفی لیگ بوکس دو ساله شد!بیایید کمی فرهنگ داشته باشیم!

 نمایندگان فوتبال عربستان 
 عالوه بر 

 انجام یک بازی کثیف
  و ناجوانمردانه

  در داخل میدان
  حتی در خارج از

  میدان هم 
 بیکار نیستند 

 و از هر  بهانه ای 
 برای به حاشیه بردن

  تیم حریف 
استفاده می کنند



یادداشت

خبر ویژه

شهردار شهرکرد / نوراهلل غالمیان  

با توجه به  بند20 م��اده 55 قانون ش��هرداری ها، ش��هرداری از ایجاد 
و تأس��یس کیوس��ک هایی که موجب بروز س��د معبر، ایجاد مزاحمت 
 برای ساکنان محل و یا مخالف اصول بهداشت دایر شده اند، جلوگیری 

می کند.
با توج��ه به نص��ب غیرمج��از و نامطل��وب ب��ودن جانمای��ی برخی از 
 کیوس��ک های موج��ود در س��طح ش��هر، اقدام��ات الزم به منظ��ور 

جمع آوری و ساماندهی این کیوسک ها در دستور کار قرار گرفته است.
  در اولی��ن اق��دام، تع��دادی از 
کیوس��ک های غیرمجاز نصب شده 
توسط نیروهای اجرائیات شهرداری 
شهرکرد جمع آوری شد. به همین دلیل 
از دارندگان کیوس��ک های غیرمجاز 
ش��هر درخواست می ش��ود تا هرچه 
سریع تر نسبت به جمع آوری کیوسک 

و وسایل موجود در آنها اقدام نمایند. 

دولت باید زمینه مشارکت حداکثری 
را برای انتخابات فراهم کند

چهره روزیادداشت
افزایش 27 درصدی بارندگی در چهارمحال و بختیاری

شاهین پارسا مدیرکل هواشناسی اس��تان از افزایش27درصدی بارش  نزوالت جوی 
نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن خبر داد و گفت: طی روزهای آینده یک سامانه 
ضعیف وارد استان می شود و شاهد بارش های پراکنده در مناطقی از استان خواهیم بود.
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 آمادگی الزم برای عبور عشایر 
از دریاچه کارون 4 ایجاد شود

مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاري گفت: گرم شدن هوا باعث 
کوچ زودهنگام عشایر شده است.

خالد طاهری افزود: گرم ش��دن ه��وا باعث کوچ زودهنگام عش��ایر 
استان که بیشتر در اس��تان  های فارس و خوزس��تان قشالق کرده 

بودند، شده است.
وی با بیان این که20 اردیبهش��ت زمان کوچ عشایر به استان است، 
تصریح کرد: اداره کل منابع طبیعی استان از اکنون تا زمان کوچ، با 
بستن گلوگاه  ها، از ورود دام به مراتع جلوگیری می کند، این در حالی 
است که این روش، مش��کالتی چون تجمع ده ها هزار دام عشایر در 
گلوگاه ها، فق��دان علوفه برای دام  ها، فقدان آب، درگیری عش��ایر با 

روستاییان و سرقت احشام را به دنبال دارد و شیوه مناسبی نیست.
طاهری ادامه داد: اکثر عشایر استان از دو ایل راه »دزپارت« و »تاراز« 
وارد استان شده و در همه شهرستان های استان مستقر مي شوند، 

اما 46درصدشان در شهرستان کوهرنگ ساکن می شوند.
 وی با اشاره به نزدیکي زمان کوچ عشایر استان افزود: از دستگاه های

اجرایي استان از جمله نیروی انتظامی، راهنمایی و رانندگی و اداره 
 کل ثبت احوال اس��تان برای تأمین امنیت، تس��هیل عبور عشایر از 
جاده ها و ثبت وقایع و موالید درخواس��ت می شود همکاری الزم را 
داشته باشند. طاهري از مسئولین سد کارون 4 خواست تا برای عبور 

عشایر و احشام آنان از دریاچه کارون 4 آمادگی الزم را ایجاد کنند.

اخبار کوتاه

 دانشگاه شهرکرد 
میزبان دستاوردهای هسته ای 
گروه شهرستان- مسئول روابط عمومي دانشگاه شهرکرد 
اعالم کرد: به منظور ارتقاي روحیه خود باوري و اعتماد به نفس 
و افزایش غرور ملي از طریق ارایه دستاوردهاي صنعت هسته اي و 
در راستاي فرهنگ سازي در زمینه گسترش صنعت هسته اي، 
با همکاري سازمان انرژي اتمي ایران، نمایشگاه دستاوردهاي 
هسته اي کشور، در اردیبهشت ماه در دانشگاه شهرکرد برپا 
خواهد شد. محمدرضا زارعیان ساماني افزود: این نمایشگاه 
با عنایت به محق بودن مردم جهت اطالع از دس��تاوردهاي 
صنعت هس��ته اي به س��بب حمایت هاي گس��ترده و همه 
 جانبه از دستیابي به این دانش ارزشمند به عنوان مهم ترین

عامل ایس��تادگي و موفقی��ت در برابر فش��ارهاي خارجي 
 و ض��رورت آگاهي اف��کار عمومي نس��بت به دان��ش بومي 

هسته اي و... برگزار می شود. 

30 درصد از مساحت استان 
ارزش حفاظتی دارد

 مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری گفت:
30 درصد از مجموع مساحت این استان ارزش حفاظتی دارد.

سعید یوس��ف پور اظهار داش��ت: ویژگی های خاص طبیعی 
و اقلیمی و تنوع آب و هوایی، سبب ش��ده است تا سرزمین 
بختیاری در رده متنوع ترین رویش��گاه های گیاهی کش��ور 
قرار گیرد. وی با بیان این ک��ه چهارمحال و بختیاری یکی از 
مهم ترین و بزرگ ترین رویشگاه های گیاهان دارویی کشور 
نیز هست، گفت: این اس��تان برخی از گونه های انحصاری از 
گیاهان دارویی را در خود جای داده که نشانه ای از این تنوع 
رویشگاهی است. یوسف پور در ادامه از کشف و برخورد با صید 

غیرمجاز 4 هزار و740 قطعه انواع آبزیان در این استان خبر داد.

 رفع مشكل آب شرب 
اهالي روستاي منجر موئي 

مدیر امور آب و فاضالب روس��تایي شهرستان لردگان از 
انجام اقدامات الزم به منظور رفع مشکل کمبود آب شرب 
اهالي روستاي منجر موئي خبر داد. محمد جلیل افزود: 
به منظور رفع کمبودهاي احتمالي آب در بعضي از فصول 
سال، حفاري یک حلقه چاه نیمه عمیق براي تأمین آب 
آشامیدني روستاي منجر موئي در دستور کار قرار گرفته 

و در حال اجراست.

 مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی 
گروه 
شهرستان

 
چهارمحال و بختیاری گفت: رس��انه ها 
جزء نهادهای مدنی به شمار می آیند و 
نقش مهمی در موفقیت پروسه انتخابات و ایجاد حماسه سیاسی 

برعهده دارند. 
حسین گنجی اظهار داشت: نقش رسانه ها و مطبوعات در ایجاد 
حماسه سیاس��ی بس��یار پررنگ و قابل توجه است، به طوری که 
رس��انه ها دریچه های فعالی در پیش��برد حماس��ه های سیاسی 
و اقتصادی محس��وب می ش��وند. وی بصیرت بخش��ی به جامعه 
به منظور انتخ��اب اصلح در انتخاب��ات خرداد را از رس��الت های 
رس��انه ها و مطبوعات برش��مرد و گفت: برهمین اس��اس تالش 
مضاعف در راستای فراهم کردن زمینه مشارکت مردم در انتخابات 

نیز می تواند از سوی رسانه ها عملی شود.
گنجی با اشاره به کاربرد رسانه ها و مطبوعات در راستای برگزاری 
انتخابات، خاطرنشان کرد: سالم سازی فضای تبلیغاتی انتخابات 
و رعایت اخالق انتخاباتی و سیاسی و فراهم کردن زمینه اعتماد 
بین مردم و کاندیداها و مجریان و ناظران انتخابات از دیگر وظایف 

مطبوعات و رسانه ها به شمار می رود.
مدی��رکل فرهن��گ و ارش��اد اس��المی چهارمح��ال و بختیاری 
 رس��انه ها، خبرگزاری ه��ا و مطبوع��ات را یک��ی از دریچه های 
اطالع رسانی و ترویج اندیش��ه های رهبر فرزانه انقالب دانست و 
افزود: کاستن دغدغه های رهبر معظم انقالب در تحقق حماسه 

سیاس��ی و جلب مش��ارکت مردمی در انتخابات می تواند از این 
دریچه به خوبی انجام شود. وی با تأکید بر این که حماسه سیاسی 
و اقتصادی با والیت مداری و اتحاد تحقق می یابد، گفت: هرکجا که 
تبعیت از والیت باشد و مردم باهم متحد باشند، دشمن شکست 
می خورد و پیروزی مسلمانان قطعی است. گنجی ادامه داد: برای 
مقابله با ترفندهای دشمنان باید همه با اتحاد و همدلی زیر چتر 

والیت قرار گیریم. 
 

 ارسال آثار به پنجمین جش�نواره مطبوعات تمدید 
شد

کارشناس مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی از تمدید 
ش��دن ارس��ال آثار به پنجمین جش��نواره و نهمین نمایش��گاه 
مطبوع��ات وخبرگزاری های داخلی اس��تان تا 15 اردیبهش��ت 

ماه خبر داد.
 اسداله ترابی اظهار داشت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
با همکاری خانه مطبوعات واصحاب رس��انه، پنجمین جشنواره 
مطبوعات و خبرگزاری ها رادر17مرداد ماه سال 1392مصادف با 
روز خبرنگار بر گزار می کند. وی بیان داشت: این جشنواره با هدف 
تقویت وارتقای کمی وکیفی مطبوع��ات وخبرگزاری ها و تعامل 
هرچه بیشترمردم و مسئولین بامطبوعات و قدردانی از تالش های 
فعاالن ومعرفی بر ترین های این عرصه بر گزار می ش��ود. ترابی 
گفت: دبیر خانه جشنواره ازکلیه اصحاب مطبوعات وخبرگزاری 

های داخلی استان دعوت می کند آثار برتر خود را بر اساس رشته 
وگرایش ه��ای اعالم ش��ده)فراخوان( به دبیرخانه جش��نواره به 
آدرس شهرکرد تقاطع فارابی وکاشانی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، واحد مطبوعات ارسال نمایند یا جهت اطالعات بیشتربا 

تلفن03813334144 تماس حاصل نمایید .
وی با اشاره به شرایط ش��رکت در بخش مسابقه بیان کرد: آثاری 
در مس��ابقه ش��رکت داده می ش��ود که در فاصله زمانی91/1/1 
لغایت 92/2/1 در یکی از نش��ریات دارای مجوز انتش��ار به چاپ 
رسیده باشد . وی گفت: هر متقاضی فقط می تواند در یک رشته 
وگرایش ش��رکت کند. ترابی افزود: چنانچه آثار بیشتری ارسال 
شود، دبیرخانه آثار مربوط به رش��ته وگرایش را به طور تصادفی 
انتخاب و بقیه را ترتیب اث��ر نخواه��د داد . وی گفت: در صورت 
ارسال آثار کمتر از تعداد اعالم شده، متقاضی از شرکت در مسابقه 
محروم خواهد شد. ترابی افزود: تکمیل فرم در خواست شرکت در 

جشنواره الزامی است. 

خبرن�گاران، نویس�ندگان و هنرمندان ب�رای بیمه 
تكمیلی سال 92 اقدام کنند

خبرنگاران، نویسندگان و هنرمندان چهارمحال و بختیاری برای 
بیمه تکمیلی سال 92 خود تا سوم اردیبهشت ماه فرصت دارند.

نماینده صندوق حمایت از هنرمندان، نویس��ندگان و کارشناس 
مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد چهارمحال و بختیاری از آغاز 
اجرای بیمه تکمیلی سال92 خبرنگاران، هنرمندان و نویسندگان 
خبر داد و گفت: همه هنرمندان، خبرنگاران و نویسندگان برای 

بیمه تکمیلی خود اقدام کنند. 
 اسداهلل ترابی جونقانی افزود: هنرمندان، نویسندگان و خبرنگاران 
عضو صندوق حمایت اس��تان ک��ه دارای دفترچ��ه بیمه تأمین 
اجتماعی هستند، تحت پوش��ش بیمه تکمیلی خدمات درمانی 
قرار می گیرن��د.  وی اظهار داش��ت: هنرمندان، نویس��ندگان و 
 خبرنگاران چهارمحال و بختیاری تا سوم اردیبهشت ماه سال92 
مهلت دارند مدارک خود را به واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد چهارمحال و بختیاری ارایه دهن��د. وی گفت: مدارک 
الزم برای این امر، ش��امل تصوی��ر کارت ملی تم��ام افراد تحت 
تکفل ،تصوی��ر صحفه اول دفترچ��ه بیمه، تصوی��ر صحفه اول و 
دوم بیمه ش��ده اصلی با ذک��ر تلفن هم��راه و آدرس، اصل فیش 
واریزی به ملبغ700هزار ریال به ازای هر نفر به ش��ماره حساب 
ش��با بانک تج��ارت ب��ا 2701800000000062732318به 
 نام صن��دوق اعتب��اری حمای��ت از نویس��ندگان ، هنرمندان و

 روزنامه نگاران  است.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: 

رسانه ها در ایجاد حماسه سیاسی نقش مهمی بر عهده دارند
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اخطاریه تبادل لوایح
275 ش��ماره: 911379 ح 23 آقای محم��د آدم زاده فرزند حیدرعل��ی با وکالت خانم 
نرج��س محم��دی فروش��انی نس��بت ب��ه دادنام��ه ش��ماره 9109970352301954 
م��ورخ 1391/11/9 ص��ادره از ش��عبه 23 حقوق��ی اصفهان و به طرفی��ت خانم فرح 
صاب��ری فرزن��د عل��ی، تجدیدنظرخواه��ی نم��وده اس��ت و در تاری��خ 1391/12/5 
دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی خود را به این دادگاه تقدیم نموده اس��ت که به شماره 
9110480352300233 ثبت ش��ده اس��ت. از آنجا که تجدیدنظرخوانده مجهول المکان 
می باش��د با تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مرات��ب در یکی از روزنامه 
ه��ا درج می گردد تا تجدیدنظرخوان��ده در مهلت مقرر قانونی و با عنایت به ماده 385 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی، ظرف ده روز پس از نش��ر آگهی جه��ت اعالم آدرس و 
دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمایم به دفتر دادگاه مراجع��ه نماید. نتیجه عدم 
 حض��ور اتخاذ تصمیم قانونی اس��ت. نیازی ش��هرکی- مدیر دفتر ش��عبه 23 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
277 شماره اجرائیه: 9210420351400012،  شماره پرونده: 8809980351400127، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 880127، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 8809970351401666 محکوم علیهم 1- حس��ین ارش��ادی فارسانی نام پدر: 
کربالئی حس��ن مجهول المکان 2- پریس��ا مالک نام پدر: موس��ی نش��انی: فارس��ان 
فرمانداری فارس��ان 3- علیرضا عزیزی فارس��انی نام پدر: عزت اله نش��انی: لردگان 
دادگس��تری اجرای احکام محکومند ب��ه نحو تضامن به پرداخت مبلغ بیس��ت و هفت 
میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و 562/200 ریال بابت هزینه دادرسی 
و 550/000 ریال بابت هزینه واخواس��ت و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس 
قرارداد فیمابین از تاریخ سررس��ید 87/8/22 تا زمان وصول و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی در حق محکوم له بانک ملت نش��انی: اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی و 
مبل��غ 1/375/000 ریال باب��ت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت 
نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ 
اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. 
اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي خود بدهید 
بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 
61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسي مدني 
مص��وب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 

10 آب��ان 1377 توجه نمائید. مرتضایی- مدیر دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
278 ش��ماره اجرائیه: 9210420351400009، شماره پرونده: 8909980351400326، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890326، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 8909970351401778 محکوم علیه احمد نادعلی مجهول المکان محکوم است 
به: پرداخت 150/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 3/050/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک 
مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 89/2/26 تا زمان وصول در حق محکوم له ناصر 
حیدری نش��انی: رهنان سه راه اس��المی مغازه کریم حیدری و مبلغ 7/500/000 ریال 
بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 
306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت 
جمع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ن��دارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- 
عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به قانون اجراي 

احکام مدنی و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. مرتضایی- مدیر دفتر 

شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
279 ش��ماره دادنامه: 9109970351001046، شماره پرونده: 9109980351000174، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910174، خواهان: آقای امیرحس��ین توش��قانیان به نشانی 
اصفهان خ پل سرهنگ چهارراه گاز کوچه شهید حمیدرضا صادقیان پ 314، خوانده: 
آقای رضا ابراهیمی به نش��انی زرین ش��هر نوگوران جنب قرض الحس��نه امام جعفر 
صادق، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت امیرحس��ین 
توش��قانیان به طرفیت رضا ابراهیمی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 
804019 به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر 
در تأدیه، دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوست شامل رونوشت مصدق چک و 
گواهی عدم پرداخت که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته و بقایای اصل چک در 
ید خواهان نیز ظهور در اس��تمرار مدیونیت دارد و با عنایت به اینکه از ناحیه خوانده 
دفاع و ایرادی به عمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 313 

و 314 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده به 
پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خسارات 
دادرس��ی )هزینه دادرس��ی( به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 
محک��وم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خوانده غیاب��ی بوده و ظرف مدت 
20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. میرحسینی- دادرس شعبه 10 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
280 شماره دادنامه: 9109970350902023، شماره پرونده: 9109980350901117، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911130، خواهان: آقای مجید شیشه بر با وکالت آقای محمد 
جانقربان به نش��انی اصفهان شهرس��تان اصفهان اصفهان خیابان آمادگاه ساختمان 
جامکو طبقه س��وم کدپستی: 8144954458، خواندگان: 1- آقای محمدرضا غفاری 2- 
خانم فاطمه قمی مرزدش��تی همگی به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه 
طلب، 2- اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: دع��وی خواهان آقای 
مجید شیش��ه بر با وکالت آقای محمد جانقربان ب��ه طرفیت خواندگان 1- خانم فاطمه 
قمی مرزدش��تی 2- آقای محمدرضا غفاری به خواس��ته مطالبه مبل��غ 49/153/000 
تومان وجه 5 فقره چک به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد و بدواً 
اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی را درخواست کرده اس��ت اواًل با توجه به ابطال 
تمبر دادرس��ی و استرداد دادخواست اعسار دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی قرار ابطال دادخواست اعس��ار را صادر و اعالم می نماید ثانیًا 

با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق چک های ش��ماره 90/8/8-387410 
به مبلغ 150/000/000 ری��ال و 662848/24-90/8/30 به مبلغ 141/530/000 ریال و 
662847/38-90/8/25 به مبلغ 80/000/000 و 662846/52-90/8/18 و 662845/15-
90/8/13 و گواهینام��ه عدم پرداخت بانک محال علیه و نظر به عدم حضور خواندگان 
و ع��دم ای��راد دفاع در قبال دعوی مطرح ش��ده و با توجه به وج��ود اصل چک ها در 
ی��د خواهان که دلیلی بر اش��تغال ذمه صادرکنن��ده می باش��د دادگاه دعوی را وارد 
دانس��ته به اس��تناد ماده 313 قانون تج��ارت و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ 491/530/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 9/844/600 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکاله وکیل 

وف��ق تعرفه قانونی در حق خواه��ان محکوم می نماید. خس��ارات تأخیر تأدیه وفق 
آخرین ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ سررس��ید در زمان اجرا محاسبه می 
گردد. رأی غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف 
 بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائيه
281 ش��ماره اجرائیه: 9210420351500005، شماره پرونده: 9009980351501115، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901127، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9109970351501245 محکوم علیه سید حسن سجادی جزی 
نام پدر: مصطفی مجهول المکان محکوم اس��ت به: 1- پرداخت مبلغ 1/000/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له مجتبی هنری فرد نام پدر: مهدی 

نش��انی: رباط اول روبروی کوی مسجد حجت ش��رکت زیارتی بشری سیر اصفهان 
)موبایل متین سابق(. 2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته از تاریخ سررسید 
چک 90/9* لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی. 
3- پرداخت نیم عش��ر دولتی. )اج��رای رأی منوط به اعمال تبص��ره 2 ماده 306 می 
باش��د.( )پس از دریافت محکوم به خواهان مکلفند هزینه دادرس��ی را پرداخت نمایند.( 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بع��د از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اج��راي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد 
باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی 
و قان��ون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي 
محکومیت ه��اي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. رحیمی- مدیر دفتر ش��عبه 

پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
297 ش��ماره ابالغیه: 9210100350200325، شماره پرونده: 9209980350200058، 
شماره بایگانی ش��عبه: 920067، خواهان سعید عطایی دادخواستی به طرفیت خوانده 
آزاده فاخری��ان اصفهان��ی فرزند رجب علی به خواس��ته مطالبه وج��ه چک و مطالبه 
خس��ارت تأخیر تأدیه تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 304 ارجاع و به کالسه 9209980350200058 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/3/28 و س��اعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

حصر وراثت
329 خانم فریبا صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 88 به شرح دادخواست به کالسه 
210/92 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان هوشنگ برهان پوری بشناس��نامه 1960487906 در تاریخ 91/12/19 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
3 فرزند و یک عیال به نام های ذیل: 1- امیرحسین برهان پوری ش ش 1270808729 
)فرزن��د متوفی(، 2- پگاه برهان پور ش ش 5142 )فرزند متوفی(، 3- پرتو برهان پور 
ش ش 1270133365 )فرزند متوفی(، 4- فریبا صالحی ش ش 88 عیال متوفی و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی 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

اخطار اجرایی
330 ش��ماره: 111/91 ش 33. به موجب رأی شماره 1788 تاریخ 91/11/2 حوزه 33 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم وراث 
حی��در و نصرت کیانزاد )فرهاد، مهرداد، افس��انه، فتانه همگ��ی کیانزاد فرزند محمد و 
زه��را - بدرالملوک- غالمعلی- محمد همگی سپاس��ی، منوچه��ر ملکی، عفت و بهجت 
هر دو حقوق��ی اصفهانی و منصوره، س��ودابه، منیژه، منیره، مریم، فرناز، مس��عود، 
محم��د همگی پرچم همگی مجهول الم��کان محکومند به: حضور در دفترخانه اس��ناد 
رس��می و انتقال س��ند رس��می یک قطعه زمین به متراژ 192 مترمرب��ع از پالک ثبتی 
14915/133 واق��ع در بخش 5 ثب��ت اصفهان و تحویل مورد معامل��ه و پرداخت مبلغ 
س��ی و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له عباس ساجدی فر نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ رباط س��وم کوچه ش��ماره 13 بعد از مس��جد امام حسین بن 
بس��ت الفت س��مت چپ درب زیتونی. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه 

به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
331 ش��ماره: 114/91 ش 33. به موجب رأی ش��ماره 1786 تاری��خ 91/11/2 حوزه 
33 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 
وراث حی��در و نصرت کیانزاد )فرهاد، مهرداد، افس��انه، فتانه همگ��ی کیانزاد فرزند 
محم��د و زهرا، بدرالمل��وک- غالمعلی- محمد همگی سپاس��ی، منوچهر ملکی، عفت و 
بهجت هر دو حقوقی اصفهانی - منصوره، س��ودابه، منیژه، مریم، س��رناز، مس��عود، 
محم��د همگی پرچم همگی مجهول الم��کان محکومند به: حضور در دفترخانه اس��ناد 
رس��می و انتقال رس��می 240 مترمرب��ع از پالک ثبتی 14915 از اص��ل 133 واقع در 
بخ��ش 5 ح��وزه ثبتی اصفه��ان بنام خواهان و پرداخت س��ی و دو ه��زار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق محکوم له مسلم قاضی مزرعه نش��انی محل اقامت: اصفهان 
خ فج��ر دوم کوچه س��ادات پالک 102 طبقه اول. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محک��وم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
 قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر شعبه 33 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
332 ش��ماره: 113/91 ش 33. به موجب رأی ش��ماره 1789 تاریخ 91/11/2 ش��عبه 
33 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 
وراث حی��در کیانزاد و نصرت کیان��زاد )فرهاد، مهرداد، افس��انه، فتانه همگی کیانزاد 
فرزن��د محمد، زه��را، بدرالملوک- غالمعل��ی- محمد همگی سپاس��ی، منوچهر ملکی، 
عف��ت و بهجت هر دو حقوق��ی اصفهانی - منصوره، س��ودابه، منی��ژه، منیره، مریم، 
س��رناز، مس��عود، محمد همگی پرچم همگی مجهول الم��کان محکومند به: حضور در 
دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال 154 مترمربع از پالک ثبت��ی 14915/133 واقع در 
بخش 5 ثبت اصفهان بنام خواهان و پرداخت س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق محکوم له س��ید هیبت اله میرنظامی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ شیخ طوسی 
ش��رقی کوچه سیدالش��هدا پالک 252. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مال��ي معرفي کند که اجراي 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
333 ش��ماره: 112/91 ش 33. به موجب رأی شماره 1787 تاریخ 91/11/2 حوزه 33 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم وراث 
حی��در و نصرت کیانزاد )فرهاد، مهرداد، افس��انه، فتانه همگ��ی کیانزاد فرزند محمد و 
زه��را، بدرالمل��وک- غالمعلی- محمد همگی سپاس��ی، منوچهر ملک��ی، عفت و بهجت 
حقوقی اصفهانی - منصوره، س��ودابه، منیژه، منیره، مریم، سروناز، مسعود و محمد 
همگی پرچم همگی مجهول المکان محکومند به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و 
انتق��ال 168 مترمربع از پ��الک ثبتی 14915/133 واقع در بخ��ش 5 ثبت اصفهان بنام 
خواهان و تحویل مورد معامله و پرداخت سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له سید هیبت اله میرنظامی نشانی محل اقامت: اصفهان خ شیخ طوسی 
ش��رقی کوچه سیدالشهدا پالک 252. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. دفتر ش��عبه 33 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
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 زنگ خطر برای کسانی که 
زیاد  می نشینند!

اگر دچار رخوت در بهار هستید، خبر بدی برایتان داریم؛ چرا که نشستن 
بالی جان ماست! حقیقت آن است که نشستن، آن هم برای ساعت های 

طوالنی از جنبه های گوناگون برای سالمت انسان مضر است. 
خطر نشس��تن تا آنجاس��ت که متخصصان امر، آن را در  ردیف س��یگار 
کشیدن قرار داده و اذعان می کنند که همان طور که ترک سیگار سخت 
و اغلب ناممکن است، نشستن نیز همین وضع و حال را دارد، تنها با این 

تفاوت که نشستن به اندازه  مصرف توتون و تنباکو کشنده نیست! 
    خطر بیخ گوش شماست 

  به تازگی، تحقیقات گس��ترده ای برای س��نجش میزان سالمت افراد 
تن پرور یا کارمندانی که بنابه اقتضای کاری، ساعات زیادی را پشت میز 
می نشینند، صورت گرفته است. متأسفانه نتیجه  عمومی این تحقیقات 
نشان می دهد که افرادی که سبک زندگی کم تحرکی دارند، حتی با انجام 
فعالیت های ورزشی نیز از خطرات مربوط به نشستن در امان نخواهند بود. 
 تحقیقات جدیدی نش��ان می دهد که یک��ی از راه ه��ای اصلی حفظ 
سالمتی، ایستادن و پرهیز از نشستن در ساعات طوالنی است.  کسانی 
که بیش از ۱۱ ساعت در روز می نشینند، فارغ از این که در ساعات دیگر 
روز چقدر فعال و در حرکت باشند، به نسبت سایرین با احتمال بیشتری 

از مرگ زودرس روبه رو هستند. 
    یک پیشنهاد 

 اگر محیط و سبک زندگی تان به گونه ای است که نمی  توانید از نشستن 
اجتناب ورزید، توصیه می کنیم ارتفاع می��ز را طوری تغییر دهید که به 
حالت ایس��تاده نیز بتوانید امور روزمره  خود را به انجام برسانید یا زمانی 
که از کار روزانه فارغ شده و در تعطیالت آخر هفته به سر می برید، تحرک 
بیشتری از خود نشان  دهید.   اگر هم بودجه کافی برای رفتن به گردش 
در دامان طبیعت را ندارید، بهترین انتخاب کمک در انجام کارهای منزل 

و همین خانه تکانی خودمان است. 

 خطرات نشستن زیادی را جدی بگیرید 
    نشستن بیماری زاست 

 نتایج تحقیقی که زمس��تان س��ال گذش��ته روی بیش از 6300 نفر از 
میانساالن استرالیایی تبار صورت گرفته، نشان می دهد افرادی که بیش از 
چهار ساعت در روز پشت میز می نشینند، بیش از دیگران در معرض ابتال 
به بیماری های مزمن قرار دارن��د. از مهم ترین این بیماری ها می توان به 
پرفشاری خون، بیماری های قلبی و عروقی، دیابت و سرطان اشاره کرد. 
 همچنین نتایج این تحقیق و سایر بررسی های علمی نشان می دهد هر چه 
فرد زمان بیشتری را به صورت نشسته صرف می کند، احتمال ابتالی وی 
به انواع بیماری های مزمن بیشتر است. جالب این که میزان شاخص توده  

بدنی )BMI( فرد در این میان اهمیت خاصی ندارد. 
    نشستن عمر را کم می کند 

  با کاس��تن از س��اعات نشس��تن اضاف��ی و رس��اندن آن ب��ه کمتر از 
سه س��اعت در روز می توانید امید به زندگی را تا دو سال افزایش دهید. 
این در حالی اس��ت که با کم کردن از زمان تماشای تلویزیون به کمتر از 
دو ساعت در روز نیز می توانید امید به زندگی را تا ۱/4 سال دیگر افزایش 
 دهید.  جالب است بدانید سیگار کش��یدن در مردان و زنان به ترتیب به 
کم شدن 2/5 و ۱/8 سال از عمر فرد منتج می شود. نتایج این بررسی ها 
همچنین نشان می دهد بزرگساالن آمریکایی به طور متوسط 55 درصد 

از روز را به صورت نشسته می گذرانند. 
    ابتال به بیماری های کلیوی 

  نتایج تحقیقی که بهار امس��ال روی بیش از 6300 نفر از افراد میانسال 
40 تا 75س��اله صورت گرفت، نشان می دهد حتی حرکات کنترل شده  
فیزیکی به خصوص در افرادی که مدت زمان کمتری را به صورت نشسته 
سپری می کردند، به کاهش احتمال ابتالی فرد به بیماری های کلیوی 
منتج شد.  نتایج به دست آمده به خصوص در زنان معنی دارتر بود؛ به این 
ترتیب زمانی که خانم ها از ساعات نشستن خود در روز کاسته و آن را به 
کمتر از سه ساعت کاهش دادند، خطر ابتالی آنها به بیماری های کلیوی 
تا 30 درصد تقلیل یافت، این در حالی است که نتایج آزمایش های مشابه 

روی مردان تنها ۱5 درصد کاهش را نشان داد. 
    سالمت ذهنی کمتر 

 از قدیم  گفته اند، »عقل سالم در بدن سالم«. جالب اینجاست که نشستن 
متوالی در روز نه تنها به سالمت جس��می فرد آسیب می رساند، بلکه به 
کاهش سالمت مغز و توانایی ذهنی وی نیز منتج می شود.  تحقیقاتی که 
بهار امسال صورت گرفته، نشان می دهد ارتباط معنی داری بین سبک 
زندگی کم تحرک و کاهش توان فکری، ذهنی و خالقیت وجود دارد. از 
این گذش��ته، بنا به اطالعاتی که از بیش از 3500 نفر جمع آوری شده، 
آنهایی که در خارج از محیط کار بیش از اندازه می نش��ینند، برای نمونه 
هنگام رانندگی، تماش��ای تلویزیون یا اس��تفاده از رایانه از نظر سالمت 

ذهنی تا حد زیادی در سطوح پایین تری قرار دارند.  
   بروز چاقی و سندروم متابولیک 

 نتیجه  تحقیقی که زمستان ۱378 صورت گرفته،  نشان می دهد افراد 
چاق روزانه به طور متوس��ط دو و نیم ساعت بیش از دیگران می نشینند 
و همین نشستن بیشتر ارتباط مستقیمی با بروز سندروم متابولیک در 

آنها دارد. 
از مشخصه های بارز این سندروم می توان به چاقی شکمی، کاهش سطح 
کلسترول مفید خون، فشار خون باال و سطح باالی تری گلیسیرید خون 
اشاره کرد. این عوامل در کنار یکدیگر فرد را مستعد مخاطرات جدی نظیر 

بیماری های قلبی و عروقی، سکته  مغزی و دیابت قرار می دهند. 

 زیت��ون ج��زء خ��وش خ��وراک تری��ن و مفیدتری��ن 
خوردنی های همراه با غذاس��ت. زیتون عالوه بر این که 
لذت غذا خوردن را چندین برابر می کند، از ارزش غذایی 
بسیار باالیی برخوردار است که حفظ سالمتی انسان را 

در برابر برخی ناخوشی ها تضمین می کند. 
 همان طور که می دانی��د، خداوند متعال در قرآن کریم 
 به میوه زیتون قس��م خ��ورده و این نش��انه ای برای ما 
انسان هاس��ت که به راحتی از کنار این میوه قرآنی گذر 
نکنیم. در ادامه این گزارش، مطالب��ی مفید در رابطه با 

زیتون و فواید آن در اختیار شما قرار می دهیم. 
        زیتون سبز با سیاه فرقی نمی کند! 

  زیتون س��بز و س��یاه تفاوت چندان��ی با ه��م ندارند. 
هر دوی این زیتون ها با وجود تفاوت رنگی که دارند، با 
هم یکسان هستند. اما نکته قابل ذکر در مقایسه زیتون 
سیاه و سبز این است که زیتون های سیاه کمی روغنی تر 
هستند و از آنجا که بخش عمده ای از ارزش غذایی زیتون 
مربوط به روغن آن است، می  توان گفت زیتون های تیره 
از این نظر غنی تر هستند. به طور کلی، روغن زیتون یکی 
از روغن های بسیار مطلوب است و عنصر تعیین  کننده ای 
در درجه بندی زیتون ها به ش��مار می آید. البته بخشی 
از ترکیب��ات زیتون به صورت محلول در آب هس��تند و 
خواص آنتی اکس��یدانی، ضد باکتریایی و ضد میکروبی 
دارند. مسلما زیتون تیره به دلیل خاستگاهش، ظاهر و 
شاید کمی طعم متفاوتی با زیتون سبز داشته باشد، اما از 
لحاظ ارزش غذایی، غیر از مقداری کاروتنوئید که نسبت 
به زیتون سبز بیشتر دارد، تفاوت قابل ذکری ندارد. پس 
مصرف کنندگان بس��ته به ذائقه خود، می توانند هر نوع 

زیتونی که دوست دارند، میل کنند. 
     چگونه زیتون، سیاه می شود؟ 

 زیتون رنگ های متفاوتی چون سبز، زرد، قرمز، بنفش و 
سیاه دارد که مهم ترین نوع رنگی آن زیتون سبز و سیاه 
است. زیتون س��بز و س��یاه دو نوع متفاوتند و بر خالف 
تصور عامه، زیتون سیاه از رس��یدگی کامل زیتون سبز 

به دست نمی آید. 
 زیتون سیاه به دلیل ظاهر زیبا و بازارپسندی مطلوب، 
قیمت باالیی داش��ته، در مقایس��ه با زیتون سبز حاوی 
مواد مغذی و روغن بیش��تری بوده و هر عدد آن حاوی 
هفت کالری انرژی اس��ت.  این زیتون ب��ه دلیل نیاز به 
شرایط آب و هوایی خاص و نوع خاک در کشور ما قابلیت 
رش��د خوبی ندارد و کشورهایی چون اس��پانیا و ایتالیا 

تولیدکنندگان اصلی آن هستند. 
 به دلیل آن که واردات زیتون س��یاه اصل از کشورهای 
مذکور پرهزینه و فاق��د صرفه اقتصادی اس��ت، برخی 
سودجویان با خرید زیتون س��بز معمولی و فرآوری آن 
با ترکیبات آهن داری چون سولفات آهن، گلوکینات یا 
الکتات آهن و گاهی براده آهن محصول را سیاه کرده و 
با قیمت باالیی در بازارهای کشور به فروش می رسانند. 
متأس��فانه تش��خیص اصل یا تقلبی بودن این محصول 
توس��ط افراد عادی تقریباً غیرممکن اس��ت و تنها افراد 
متخصص با انجام آزمایش های مربوطه قادر به شناسایی 
خواهند بود. بنابراین توصیه می شود از خرید زیتون های 

سیاه فاقد مجوز بهداشتی و فله ای خودداری کنید. 
    انواع زیتون سیاه 

   زیتون های س��یاه ه��م دو ن��وع دارند: یک نوعش��ان 
به صورت ژنتیک س��یاه هس��تند و در روند رس��یدن از 
سبز به س��یاه تبدیل می ش��وند. نوع دیگر زیتون هایی 
هس��تند که در صنعت، با ترکیبات ش��یمیایی آهن دار 
سیاه می ش��وند که مصرف این نوع زیتون سیاه توصیه 
نمی ش��ود. در واقع زیتون س��یاه طبیعی به دلیل روغن 
بیشتری که دارد، طعم مطلوب تری هم نسبت به زیتون 
سبز دارد، اما اگر زیتونی باشد که به صورت صنعتی سیاه 
شده باشد، مصرفش چندان توصیه نمی شود. البته سیاه 
کردن زیتون به صورت صنعتی به معنی غیرمجاز بودنش 
نیست. برخی از زیتون های سیاه که در بسته بندی های 
استاندارد هستند، به همین شیوه سیاه شده اند که البته 
اس��تفاده از ترکیبات آهن برای تیره ک��ردن زیتون ها، 
روی بسته بندی شان درج شده است. این نوع زیتون ها 
در صورت اس��تفاده موقت، مش��کلی برای ف��رد ایجاد 
نخواهند کرد، اما بعضی  ها ترجیح می دهند از نوع اصیل 

خوراکی ها استفاده کنند. 
     زیتون در روایات 

 تعداد زیادی روایت در رابطه با مصرف زیتون به صورت 
خوراکی و مصارفی همچون استعمال روغن آن به شکل 
غیر خوراکی وجود دارد که در ادام��ه به تعدادی از آنها 

اشاره می کنیم: 
 ۱-امام رضا )ع(  از حضرت علی)ع( نقل کرده که رسول 

خدا )ص( فرمود: 
 زیتون را بخور و آن را ب��ر بدنت بمال؛ زیرا هرکس آن را 
بخورد و با آن روغن مالی کند، ش��یطان چهل روز به آن 

نزدیک نمی شود. 
  2-امام رضا)ع( از پدرانش نقل نموده که پیغمبر )ص(

 فرمود: زیتون را داشته باشید؛ چون آن سره )زهره ( را 
می ش��کافد، بلغم را می برد، پی ها را محکم می نماید، 
اخالق را خوب می کند، نف��س را پاک می گرداند و غم 

را می برد. 
3- امام علی)ع(  فرمودند: 

 خانه کس��ی که که س��رکه و زیتون در آن باش��د، بی 
خورشت نیس��ت که آنها جزء خورش��ت هایی است که 

پیامبران مصرف می کردند.

 همه آنچه از 
زیتون نمی دانید؟

+24+9

+21+4

دانستنی

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

پژوهشگران کش��ور با ترکیب س��ه نوع گیاه، داروی ترمیم کننده سوختگی عرضه کردند 
که با قدرت جذب باال، عالوه بر تسکین درد و سوزش، از ایجاد گوشت اضافی بر روی عضو 

نیز جلوگیری می کند.
سید محسن سید کاظمی، مجری طرح با بیان این که ساالنه در دنیا بیش از 300 میلیون 
نفر در اثر سوختگی و عفونت های ناشی از آن فوت می کنند، گفت: در ایران نیز ششمین 
 علت مرگ و میر س��وختگی اس��ت، ضمن آن که آسیب های پوس��تی ناشی از سوختگی 
زیان های فراوانی از قبیل افسردگی، هزینه های درمانی و جراحی ترمیمی به جامعه و فرد 
تحمیل می کند. وی از تولید داروی ترمیم کننده زخم های ناشی از سوختگی خبر داد و 
اظهار داشت: با بررسی های عمومی و تخصصی که در زمینه روش های درمان سوختگی 
صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داروهای موجود در این زمینه، داروی ترمیم کننده زخم 

و سوختگی را عرضه کردیم.
سیدکاظمی با اشاره به جزئیات این داروی ترمیم کننده، توضیح داد: این دارو ترکیبی از 
سه گیاه کنجد، گردو و شاهدانه است که اعمال آن بر روی سوختگی ها موجب بهبود بافت 
می شود. مجری طرح با بیان این که این دارو بر روی۱00 مصدوم داوطلب مورد مطالعه قرار 
گرفت، یادآور شد: نتایج آزمایش ها نشان داد که این داروی ترمیم کننده تأثیر مطلوبی بر 
روی مصدومان سوختگی دارد. عالوه بر آن از آنجایی که ترکیبات این دارو تماما طبیعی 

است، هیچ گونه عوارضی در بیماران تحت درمان مشاهده نشد.

محققان دانشگاه علوم پزشکی مشهد موفق به طراحی و ساخت ترکیبات بزاق مصنوعی با 
استفاده از شیره گیاه آلوئه ورا شدند. این بزاق مصنوعی با تالش دکتر امید رجبی، دانشیار 
گروه شیمی و شیمی دارویی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایمان نایبی 

و جمشید خان چمنی طراحی و ساخته شده است. 
 دکتر رجبی با اش��اره به این که کاهش و یا قطع بزاق یکی از عارضه ها و مشکالت بیماران 
مبتال به سرطان های س��ر و گردن به ش��مار می رود، اظهار کرد:  کمبود ترشح بزاق منجر 
به عفونت، پوس��یدگی دندان، کاهش کیفیت زندگی و از بین رفتن حس چشایی در این 
دسته از بیماران می شود. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، خاطرنشان کرد: 
یکی از روش های تأمین بزاق بیماران اس��تفاده از بزاق های مصنوعی ترکیبات سلولزی، 

دارویی است. 
 رجبی اظهار کرد: بر اساس بررسی های انجام ش��ده، گیاه آلوئه ورا دارای شیرابه مناسبی 
برای تهیه بزاق اس��ت که با تالش محققان بهترین نوع فرمول از نظر رنگ، قوام و مقاومت 
میکروبی طراحی ش��د و بر روی بیماران مبتال به سرطان س��ر و گردن مورد استفاده قرار 
گرفت. وی با اش��اره به این که در حال حاضر، داروهای بزاق مصنوعی از خارج از کش��ور 
 تأمین می شود، خاطرنشان کرد:  تولید این دارو نقش مؤثری در جلوگیری از خروج ارز ایفا 
می کند. همچنین نسبت به نمونه های خارجی عالوه بر این که بر پایه گیاهی است، پایداری 

و طعم بهتری دارد. 

در پروژه ای که در »مؤسس��ه تحقیقاتی روتمن« در کانادا 
 انجام ش��د و رهب��ری آن را نیلوفر س��لیم پور، محقق ایرانی

بر عهده داشت، از گروهی از شنوندگان موسیقی خواسته شد 
که به نمونه های کوتاه از 60 ترانه ای که هرگز نشنیده بودند 
اما به سبکی بودند که آنها با آن آشنایی داشتند، گوش دهند. 
این ۱9 داوطلب که متش��کل از ۱0 مرد و 9 زن بین سنین 
۱8 تا 37 سال بودند، سپس ترک هایی را سفارش دادند که 

حداکثر دو دالر ارزش داشتند. 
برای این که پ��روژه واقع گرایانه تر به نظر برس��د، هر یک از 
داوطلبان هزینه خود را پرداختند و یک سی دی از گزیده ای 

از ترک های مورد عالقه شان به آنها داده شد.
هنگامی که این افراد به موسیقی گوش می دادند، با استفاده 
از MRI از مغز آنها اس��کن گرفته شد و مشخص شد زمانی 

که آنها ترانه خاصی را دوس��ت داش��تند، نواحی بس��یاری 
در مغزش��ان تحریک می ش��د. با این حال، فق��ط زمانی که 
آنها تمایل داش��تند هزین��ه ای بابت این ترانه ه��ا بپردازند، 
 nucleus ارتباط قوی با ی��ک ناحیه در مغز موس��وم ب��ه

accumbens ب��ه طور خاص وجود داش��ت. ای��ن ناحیه 
مسئول حس »تعجب خوشایند« است. 

به گفته س��لیم پور، ش��اید تعجب آور به نظر برسد، اما مردم 
از نق��ض انتظاراتش��ان لذت می برن��د. در دنیای باس��تان، 
مدرسان فن بالغت به خوبی از این نکته آگاه بودند که یکی 
از شیوه های جلب توجه مردم ایجاد انتظارات و سپس انکار 

آنهاست. 
فرانس��یس بیکن، فیلس��وف قرن ۱7 نیز در مقال��ه ای ابراز 
می دارد که »حتی در فریب خوردن نوعی لذت وجود دارد.« 
اما مفهوم این ادعا آن است که چنین ترفندی فقط هنگامی 
کارساز اس��ت که فریب دادن بیش از اندازه طوالنی نباشد؛ 
 زیرا نقض انتظ��ارات تا زمانی که کوتاه مدت اس��ت، کارآمد 

است. 

»بزاق مصنوعی« در کشور ساخته شدترمیم س�وختگی با این س�ه گیاه

چرا مغز عاشق موسیقی است؟

بازدید دانش آموزان 
برزیلی از باغ وحش

پیامبر اکرم  )ص( :
 فاطم��ه اولی��ن کس��ی اس��ت ک��ه وارد بهش��ت

 می شود. 

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

»ادی مورفی«، کمدین هالیوودی به عنوان 
گرانقیمت تری��ن بازیگ��ر در س��ال 20۱2 

شناخته شد. 
 »ادی مورف��ی«، کمدین مش��هور هالیوود، 
طی س��ال گذشته در گیش��ه چندان موفق 
عمل نکرده است، آنچنان که سه فیلم آخر او 
در ازای هر دالر از دستمزدش، تنها دو دالر 
و 30 سنت در گیش��ه فروش داشته که رقم 
ناچیزی است، البته این موضوع او را تبدیل 
به گرانقیمت ترین بازیگر هالیوود طی سال 

20۱2 کرده است. 
 براس��اس گزارش مجله فورب��س، »کاترین 
هیگل« نیز با تنها سه دالر و40 سنت فروش 
در ازای ه��ر دالر از درآم��دش، در رتبه دوم 

این فهرس��ت قرار دارد. آخرین فیلم او یک 
تریلر جنایی با نام »یکی برای پول« بود که 
کمتر از بودجه ای بالغ بر 40 میلیون دالر که 
صرف ساخت آن ش��ده بود، در سطح جهان 

فروش کرد. 
 ای��ن بازیگر هالی��وودی اخیراً نی��ز در فیلم 
»ازدواج ب��زرگ« ک��ه یک فیل��م رمانتیک 
کمدی است، در کنار بازیگرانی چون رابرت 

دنیرو، دیان کیتون و آماندا س��یفراید ایفای 
نقش کرده که قرار اس��ت اواخ��ر این ماه در 
س��ینماهای آمریکای ش��مالی ب��ه نمایش 

درآید. 
 براساس آمار مجله فوربس، ریس ویترسپون 
 ب��ا 3 دالر و 90 س��نت، س��اندرا ب��والک با 
5 دالر، جک بلی��ک با 5 دالر و 20 س��نت، 
 نیکوالس کی��ج ب��ا 6 دالر، آدام س��ندلر با 
6 دالر و 30 سنت، دنزل واشنگتن با 6 دالر 
و 30 سنت، بن استیلر با 6 دالر و 50 سنت و 
سارا جسیکا پارکر با 7 دالر فروش در گیشه 
در ازای هر دالر از دستمزدش��ان به ترتیب 
جایگاه س��وم تا دهم این فهرست را به خود 

اختصاص داده اند.

گرانقیمت ترین بازیگر هالیوود کیست؟
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