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با این تست همسر بهتری 
8انتخاب کنید

زیر پا گذاشتن آداب انتخابات  
فرسایش ایجاد می کند

روز ارتش، روز میثاق با شهدا و یادآور تاریخ 
مبارزات مردم است

 افراد و احزاب پش��تیبان کاندیداها نیز باید توجه کنند. آنها 
نمی خواهند برای دنیای دیگران به جهنم بروند و آخرت خود 
را از دس��ت بدهند. باید ببینند با این حرکت و تالش آیا واقعاً 
مشکالت کشور حل می ش��ود یا نه؟ اگر به نتیجه رسیدند، 

وظیفه شان این است که پشتیبانی کنند. 

اتاق انتظار برای مدعیان 
پلی آف

مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان بعد از26هفته 
پرحاشیه س��رانجام به پایان رس��ید تا تکلیف دو تیم 
اصلی سقوط کننده به لیگ برتر مشخص شود و تیم 
سوم این مسابقات هم که در طی ده روز آینده از بین 
یکی از دو تیم مس سرچش��مه و استقالل خوزستان 
مشخص می ش��ود، باید منتظر تیم چهاردهم لیگ 

برتر باشد تا شاید...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اصغر فرهادی
نامزد نخل طالی کن۲۰۱۳شد5

بازگشایی خیابان باغ گلدسته همزمان  3
با آغاز هفته اصفهان

رهبر معظم انقالب  در آس��تانه 2۹ فروردین، روز ارتش جمهوری 
اسالمی در دیدار جمعی از فرماندهان، کارکنان منتخب و اعضای 
پایگاه های بس��یج شهرک های س��ازمانی و همچنین تعدادی از 
خانواده های ارتشیان، ارتش جمهوری اسالمی ایران را مایه افتخار 
 و ارتش��ی مردمی، علمی، اعتق��ادی، دارای ابت��کارات گوناگون و 
آزموده شده خواندند و با اشاره به غیر منطقی بودن جبهه استکبار 
به س��رکردگی آمریکا، تأکید کردند: امروز، تمدن غرب به واسطه 
تناقض ها، بی منطقی ها، زورگویی ها و بی اعتنایی به اصول انسانی 
در معرض سقوط و سرنگونی قرار گرفته است. فرمانده کل قوا در 

این دیدار در تشریح ویژگی های منحصر به فرد ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، به مردمی بودن ارتش اشاره کردند و افزودند: در نظام 
 جمهوری اس��المی ایران، ارتش به دلیل فداکاری و مجاهدت و نه 
به دلیل زورگویی و قدرت، م��ورد تکریم مردم و دارای پش��توانه 
مردمی است. حضرت آیت اهلل  خامنه ای درخصوص علمی بودن 
ارتش خاطرنشان کردند: پیش��رفت ها و گستره کارهای علمی و 
پژوهشی نیروهای مسلح از جمله ارتش در زمینه صنایع دفاعی و 

الکترونیکی حیرت آور و غیرقابل مقایسه با قبل از...
2

 وجود خود را وقف ایران 
و اسالم می کنم

ظرف 3 سال می توان 
خرابی ها را جبران کرد

 مدیریت مصرف برق
 با فصل گرما آغاز می شود

 آغاز کشت بهاره  در
 ۱۱۰ هزار هکتار از مزارع 

رضازاده، در بوته 
آزمایشی سخت 

بسیج تمامی سازمان ها 
برای کنترل بازار
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چهره روزیادداشت

 صفحه دیدگاه های رهبری 
درباره  انتخابات

با نزدیک ش��دن به ایام یازدهمین دوره  انتخابات ریاست جمهوری در 
خرداد ماه ۱۳۹۲، پایگاه اطالع رس��انی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آی��ت اهلل العظم��ی خامن��ه ای از صفحه  وی��ژه ای ش��امل دیدگاه های 
رهبر انقالب اس��المی درباره  انتخابات رونمایی ک��رد. در صفحه  ویژه  
انتخاب��ات KHAMENEI.IR، بیانات و دیدگاه ه��ای رهبر انقالب 
اس��المی درباره انتخاب��ات در قالب ه��ای مختلفی مانن��د »مجموعه 
توصیه ه��ای انتخابات��ی«، »کتابچه ه��ای گزیده بیان��ات موضوعی«، 
 »پیام��ک« و دیگر تولی��دات به مخاطب��ان ارای��ه و تا ای��ام انتخابات 

به صورت منظم به روز خواهد شد.

غیبت مشایی در میتینگ دولت
مراس��م تجلیل از دس��ت اندرکاران س��فرهای نوروزی که برخی آن را 
میتینگ انتخاباتی دولت می نامیدند، با حاشیه هایی همراه بود؛ حاشیه 
هایی که در میان آنها از غیبت اسفندیار رحیم مشایی که این روزها از 
وی به عنوان کاندیدای احتمالی دولت در انتخابات نام می برند، می توان 

به عنوان سیاسی ترین حاشیه آن نام برد.

دیدار انتخاباتی زاکانی و جلیلی
علیرضا زاکانی و س��عید جلیلی درباره مس��ائل مهم کش��ور در آستانه 
انتخابات گفتگو کردند. علیرضا زاکانی با س��عید جلیلی دیدار و با وی 
درباره مسائل مهم کشور در آستانه انتخابات گفتگو کرد. بر این اساس، 
در این دیدار دو طرف در خصوص دغدغه های نیروهای انقالبی با توجه 
به نیاز امروز کش��ور به گفتگو نشس��تند.گفتنی اس��ت، هنوز جزییات 

دیگری از این جلسه دو نفره بین زاکانی و جلیلی منتشر نشده است.

 زاکانی، کاندیدای نهایی 
جبهه حماسه سازان

سخنگوی جبهه حماسه سازان انقالب اسالمی از برگزاری اولین نشست 
خبری این جبهه در ۳۱ فروردین ماه خبر داد و گفت: زاکانی کاندیدای 

نهایی جبهه حماسه سازان است.
مجتبی ش��اکری گفت:  این جبهه برای تحقق بخش��یدن به منویات 
رهبری و تش��ویق مردم برای حضوری حماس��ه گون��ه در انتخابات و 
همچنین معرفی کاندیدای اصلح به آنان، تشکیل شده است. وی با بیان 
این که اعضای جبهه حماس��ه س��ازان را رزمندگان دوران هشت سال 
جنگ تحمیلی تش��کیل داده اند، گفت: دبیرکل  این جبهه اسماعیل 
کوثری و سخنگوی آن درحوزه سیاس��ت، من و در حوزه اقتصاد آقای 

الیاس نادران هستند.

اهل جنگ و دعوا با جهان نیستم
کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد: ما زیر بار زور و تحقیر 
نمی رویم، اما در عین حال اهل جنگ و دعوا و س��تیز با جهان نیستم. 
حجت االسالم حسن روحانی، رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع 
تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست 
جمهوری با بیان این که روزهای سرنوشت سازی پیش رو داریم که آینده 
ایران در آن رقم می خورد،  گفت: انتخابات آتی ریاست جمهوری نه فقط 
سرنوشت چهار سال آینده، بلکه آینده دراز مدت کشور را تعیین می کند 
و آثار مطلوب یا نامطلوب یک دوره چهار ساله ریاست جمهوری، ده ها 
سال در ایران باقی می  ماند. وی افزود : س��رزمین ایران به عنوان نگین 
درخشان قاره آسیا، در برهه ای از تاریخ نگین کل جهان بوده  و تأسف آور 

است که امروز گرفتار مسائل جزئی و روزمره شده ایم.

اخالق، معنویت و روابط انسان امروز 
در جامعه ما ضعیف شده است

حسن سبحانی، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
اظهار داشت: اخالق، معنویت و روابط انسان امروز در جامعه ما ضعیف 

شده است. 
کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ادامه داد: براساس 
قوانین اس��المی موجود، قرار بود در دولت اس��المی اقتصاد صحیح و 
عادالنه ای ایجاد شده و محدودیت ها برطرف شود، اما امروز در جامعه، 
انتخاب سیاس��ت های اقتصادی مبتنی بر لیبرالیسم به فاصله طبقاتی 
نابرابر منجر شده و جامعه دچار ریزش ارزشی شده است.  این نماینده 
سابق مجلس با بیان این که ریشه همه نابرابری ها در سیاست های نابرابر 
اقتصادی اس��ت، خاطرنش��ان کرد: وجود ۳۱ درجه تورم، نابودکننده 
سرمایه گذاری، از بین بردن اشتغال و ایجاد کننده فاصله طبقاتی است. 
سبحانی با تأکید بر این که یارانه ها مردم ایران را فقیرتر کرده و مردم نیز 
براساس فقرشان به آن احساس نیاز می کنند، تأکید کرد: وجود چنین 
نگاهی، باعث می شود که من و امثال من، وعده باال رفتن یارانه را برای در 
راستای ریاست جمهوری سر دهیم، در حالی که همه می دانند وضعیت 
حاضر غیرقانونی اس��ت.وی یادآور ش��د: باید به آرمان شهیدان وفادار 

بمانیم و زیربنای این مسأله این است که به قانون اساسی برگردیم.

رهبر معظم انقالب  در آس��تانه ۲۹ فروردین، روز ارتش جمهوری 
اسالمی در دیدار جمعی از فرماندهان، کارکنان منتخب و اعضای 
پایگاه های بسیج ش��هرک های س��ازمانی و همچنین تعدادی از 
خانواده های ارتشیان، ارتش جمهوری اسالمی ایران را مایه افتخار 
و ارتش��ی مردمی، علمی، اعتق��ادی، دارای ابت��کارات گوناگون و 
آزموده شده خواندند و با اشاره به غیر منطقی بودن جبهه استکبار 
به س��رکردگی آمریکا، تأکید کردند: امروز، تمدن غرب به واسطه 
تناقض ها، بی منطقی ها، زورگویی ها و بی اعتنایی به اصول انسانی 

در معرض سقوط و سرنگونی قرار گرفته است.
 فرمان��ده کل ق��وا در ای��ن دی��دار در تش��ریح ویژگ��ی ه��ای 
منحصر به فرد ارتش جمهوری اس��المی ایران، ب��ه مردمی بودن 
ارتش اش��اره کردند و افزودند: در نظام جمهوری اس��المی ایران، 
ارتش به دلیل فداکاری و مجاهدت و نه به دلیل زورگویی و قدرت، 
 مورد تکریم مردم و دارای پشتوانه مردمی است. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای درخص��وص علمی ب��ودن ارتش خاطرنش��ان کردند: 
پیشرفت ها و گس��تره کارهای علمی و پژوهشی نیروهای مسلح 
از جمله ارتش در زمینه صنایع دفاع��ی و الکترونیکی حیرت آور 
و غیرقابل مقایس��ه با قبل از انقالب اسالمی و حتی سال های اول 

انقالب است. 
 ایش��ان تأکی��د کردند: هم��ه این پیش��رفت ه��ا در ش��رایطی 
به دست آمده اس��ت که بدخواهان ملت ایران، در دادن کمترین 

امکانات بخل ورزیدند، اما جوشش درونی استعدادهای جوانان و 
فرزندان این ملت، شگفتی آفرید.

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به ویژگی دینی و اعتقادی بودن 
ارتش، افزودند: انجام کار براس��اس احس��اس تکلی��ف و تعمیق 
روحی��ه دین��ی و انقالبی، موجب ش��ده ک��ه ارت��ش جمهوری 
 اس��المی ایران به ی��ک ارت��ش متعهد و پایبن��د به اعتق��ادات و 
ارزش ها تبدیل ش��ود. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تأکید کردند: 

چنین ارتشی قطعاً در هر امتحانی سربلند بیرون خواهد آمد.
فرمانده کل قوا، آزموده بودن ارتش به دلیل حضور س��رافرازانه در 
هشت سال دفاع مقدس را یکی دیگر از امتیازات ارتش برشمردند 
و خاطرنشان کردند: ارتش جمهوری اس��المی ایران در عملیات 
گوناگون در دوران دفاع مقدس نقش��ی برجسته داشت و کارهای 
 بزرگی انجام داد. رهبر انقالب اسالمی خطاب به ارتشیان گفتند: به 
ارتشی بودن خود افتخار کنید و همت خود را، حفظ و تقویت این 
ویژگی های ممتاز قرار دهید. حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به 
رویکرد متفاوت نیروهای مسلح ایران در مقایسه با ارتش های دنیا، 
افزودند: ارتش، سپاه و بسیج یک فرهنگ و جهت گیری جدیدی 
را به دنیا عرضه کرده اند که الگ��وی بدیعی در مقابل جهت گیری 

استعماری و سلطه گرانه بیشتر ارتش های دنیاست.
ایش��ان در خصوص روحیه س��لطه گری مجموعه ه��ای نظامی 
 جبه��ه اس��تکبار ب��ه وی��ژه آمری��کا، خاطرنش��ان کردن��د: این 

مجموعه های نظامی در هر جایی که حض��ور پیدا می کنند مایه 
فساد اخالقی و فشار بر مردم و کشتار آنان هستند.

رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به ادعای آمریکایی ه��ا مبنی بر 
مخالفت با وس��ایل کش��تار جمعی، افزودند: بر خ��الف این ادعا، 
 هواپیماه��ای بدون سرنش��ین آمریکا، ک��ودکان و زن��ان و مردم 
بی گناه افغانستان و پاکستان را قتل عام می کنند و تروریست های 
 مورد حمایت آشکار و پنهان آمریکا نیز در عراق و سوریه، مردم را 
می کشند. حضرت آیت اهلل خامنه ای در تبیین تناقض گویی های 
آمریکا خاطر نش��ان کردند: آمریکا و دیگر مدعیان حقوق بشر در 
قبال کش��تار مردم بی گناه پاکس��تان، عراق، افغانستان و سوریه 

سکوت می کنند اما بعد از چند 
انفجار در آمریکا، همه دنیا را پر 

از جنجال می کنند.
رهبر انق��الب تأکی��د کردند: 
جمهوری اس��المی ای��ران به 
پی��روی از منط��ق اس��الم با 
هرگونه انفجار و کش��تار مردم 
بی گناه چه در بوستون آمریکا 
و چه در پاکستان، افغانستان، 
عراق و س��وریه مخالف است و 
آن را محکوم می کند. ایشان 
افزودند: رفت��ار آمریکا و دیگر 
مدعیان حقوق بش��ر در قبال 
کشتار مردم بی گناه، متناقض 
اس��ت و ب��ر همی��ن اس��اس 

معتقدیم که آمریکا و جبهه مقابل جمهوری اس��المی ایران، غیر 
منطقی هستند. 

حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: این چگونه منطقی اس��ت که 
اگر کودکان و زنان در افغانستان و پاکستان به وسیله آمریکایی ها 
کشته شوند و در عراق و سوریه نیز تروریست های مورد حمایت 
آمریکا، غرب و  صهیونیس��ت ها، فاجعه آفرینی کنند، اش��کالی 
نداشته باش��د اما اگر انفجاری در آمریکا یا یک کشور غربی روی 
دهد، همه دنیا باید هزینه آن را بپردازند؟ ایشان تأکید کردند: این 
روحیه و تفکر آمریکا و غرب که خود را »تافته جدا بافته« از دیگران 

می دانند، عامل سرنگونی و زوال روزافزون آنهاست.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، امیر سرلشکر صالحی فرمانده 
کل ارتش گزارش��ی از توانایی ها و آمادگی های ارتش جمهوری 

اسالمی ایران بیان کرد.

رهبر معظم انقالب :

 ادعای نتانیاهو ارتش، سپاه و بسیج یک فرهنگ جدید به دنیا عرضه کرده اند
درباره برنامه هسته ای ایران

نخست وزیر رژیم صهیونیس��تی در گفتگو با رسانه دولتی 
بی بی س��ی ادعاهای جدیدی درباره برنامه هسته ای ایران 

مطرح کرد. 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با رسانه دولتی 
بی بی سی ضمن تکرار ادعاهای خود درباره برنامه هسته ای 
ایران، گفت: اسرائیل حق دارد از خودش دفاع کند. وی ادعا 
کرد: ایران برای رسیدن به بمب اتمی تنها به 80 کیلوگرم 
اورانیوم ۲0 درصد غنی شده دیگر نیاز دارد. وی در این باره 
گفت: برای ساختن بمب هس��ته ای به ۲50 کیلو اورانیوم 
نیاز اس��ت که ایران ۱۱0 تا ۱70 کیلوگ��رم از این بمب را 

تولید کرده است. 

شکار بالون جاسوسی 
تروریست ها در سوریه

نیروهای ویژه ارتش س��وریه یک فروند بالون جاسوس��ی 
تروریست ها را در ریف ادلب سرنگون کردند. 

نیروهای ویژه ارتش س��وریه یک بالن حامل دوربین های 
تصویربرداری و دستگاه های جاسوسی را در بین دو شهر 
بابولین و حیش در ریف ادلب س��رنگون کردند.  بر اساس 
این گزارش، این بالون از تکنولوژی نرم افزاری باال برخوردار 
بود که در سوریه یافت نمی شود. نماینده سوریه در سازمان 
ملل تأکید کرد که عربستان و قطر به مخالفان سوریه سالح 
می دهند. وی افزود: اتحادی��ه عرب از طریق تصمیم اخیر 
خود برای مس��لح کردن مخالفان از تروریس��م در سوریه 

حمایت می کند.

 حمله نیروهای آل خلیفه 
به معترضان بحرینی

نیروهای امنیت��ی رژی��م آل خلیفه برای متف��رق کردن 
معترضان برگزاری مس��ابقه اتومبیل رانی فرمول یک، در 
آستانه شروع این مسابقه از گاز اشک آور استفاده کردند. به 
گزارش بی بی سی ، تنها چند روز مانده به شروع مسابقات 
فرمول یک بحری��ن، درگیری هایی در این کش��ور میان 
معترضان و پلیس در جریان است. بر اساس این گزارش، 
پلیس ضد شورش بحرین به معترضانی که شعار »مسابقه 
 شما یک جنایت است« و » نه به مس��ابقه فرمول یک« را 

سر می دادند، با گاز اشک آور حمله کرد.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

زیر پا گذاشتن آداب انتخابات  
فرسایش ایجاد می کند

علی  الریجانی/ رییس مجلس

 اف��راد و اح��زاب پش��تیبان کاندیداه��ا نیز بای��د توجه کنن��د. آنها 
نمی خواهند برای دنیای دیگران به جهنم برون��د و آخرت خود را از 
دست بدهند. باید ببینند با این حرکت و تالش آیا واقعاً مشکالت کشور 
حل می شود یا نه؟ اگر به نتیجه رس��یدند، وظیفه شان این است که 
پشتیبانی کنند. انتخابات سالم احتیاج به فضای آرام و سنجیده دارد 
که افراد درست مطالعه کنند. غبارآلود کردن فضای انتخابات چیزی 
اس��ت ک��ه دش��من خواهان 
آن اس��ت. بی قانون��ی کردن 
در انتخاب��ات مث��ل حوادثی 
است که در گذش��ته رخ داد. 
انتخاب��ات ت��وان مل��ی را باال 
می برد، اما اگر آداب آن زیر پا 
گذاشته شود، فرسایش ایجاد 
می کند و این چیزی است که 

دشمنان می خواهند.
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عیادت رهبر از آیت اهلل طاهری خرم آبادی و جمعی از والدین شهدا

به نقل از پایگاه  اطالع رسانی دفتر رهبری، حضرت آیت اهلل خامنه ای پنجشنبه با حضور در بیمارستان 
خاتم االنبیاء از آیت اهلل طاهری خرم آبادی و جمعی از والدین شهدا که در بخش مراقبت های ویژه 

این بیمارستان بستری هستند، عیادت و برای سالمتی آنان دعا کردند.

 این روحیه و تفکر 
آمریکا و غرب که 

 خود را »تافته 
جدا بافته« از 

دیگران می دانند، 
عامل سرنگونی 

و زوال روزافزون 
آنهاست

در زمان هاشمی تهاجم 
فرهنگی کلید خورد 

پیام روشن 5 انتخابات 
در زمان اما م)ره(

ابوترابی ف��رد، نایب رییس مجلس در خصوص دوران هاش��می گفت: در این 
دوران واقعاً مسأله تهاجم فرهنگی کلید زده شد و مسأله فرهنگی در آن دوران 
زیاد مورد توجه قرار نگرفت، ضمن این که فاصله بی��ن دولتمردان و طبقات 
عادی مردم زیاد شد. ابوترابی فرد در ادامه در پاسخ به سؤال دانشجوی دیگری 
در مورد فتنه 88 و مواضعش در این دوره، گفت: روشن بود به واسطه این که 
در جریان انتخابات خودم بر س��ر صندوق های رأی و فضای انتخابات حضور 
داشتم، با این حال به مسأله اعتراض ها رس��یدگی می کردم. وی در پایان در 
پاسخ به سؤالی درباره ائتالف پنج نفره جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: 
در این ائتالف به این فکر هس��تیم که اصولگرایی را به وحدت نزدیک کنیم و 
برای همین من عضو این ائتالف شدم و نحوه انتخاب کاندیدای ما در این ائتالف 

طوری است که بر اساس نظرسنجی ها بررسی و موقعیت تبیین شود. 

حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی، رییس س��ازمان بازرس��ی گفت: 
برگزاری پنج انتخاب��ات در دوران امام خمینی)ره( پیام روش��نی دارد و 
این پیام روشن، ماندگار بودن نظام اسالمی اس��ت. پورمحمدی با اشاره 
به این که رمز ماندگاری انقالب اس��المی حضور م��ردم در صحنه بوده، 
 افزود: تأکید مکرر رهبر معظم انق��الب و این که انتخابات را ناموس نظام 
می دانند، به همین دلیل اس��ت. رییس س��ازمان بازرس��ی کل کشور با 
اشاره به جلسه خود با برخی از مبارزان قبل از انقالب، یادآور شد: آنها از 
من پرس��یدند چرا از آزادی انتخابات حرف می زنید در حالی که دو نفر 
از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را به حبس خانگی فرستاده اید، 
تصریح کرد: من در جواب گفتم در این کشور باید بر اساس مر قانون حرف 

زد؛ در همین کشور بنی صدر انتخاب شد و امام پای رأی مردم ایستاد.

آیت اهلل  هاش��می رفس��نجانی، رییس مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام با بیان  این که از روزی ک��ه وارد مبارزه و کار 
سیاس��ی ش��ده ام هیچ وقت کاری را برای خود نخواسته ام، 
تصریح کرد: وجود و توان خود را وقف خدمت به مردم، اسالم 
و مکتب اهل بیت)ع( و ایران کرده  و خواهم کرد. عضو مجلس 
خبرگان، سراس��ر ایران اس��المی را دارای استعداد نسبی و 
توانمندی های خدادادی عنوان کرد و با اش��اره به برنامه ها 
و طرح های ملی چون طرح جامع تأمین اجتماعی، از پیش 
 از تولد تا پایان عمر ب��رای تمام ایرانی��ان و پی ریزی برنامه 
۲5 ساله ایجاد تمدن اس��المی، افزود: در دوران مسئولیت 
اجرایی اینجانب ای��ن طرح های عظیم و سرنوشت س��از با 
پشتوانه کار کارشناس��ی عظیم و دیدن منابع و هزینه ها و 
درآمدها آماده شد، اما هیچ کدام از این برنامه ها پیگیری نشد 
و اگر این طرح ها به اجرا درمی آمد، امروز مردم ایران دغدغه، 
شغل، مس��کن، س��المت، تحصیل و درمان را به هیچ وجه 
نداشتند. وی در بخش دیگری از سخنانش برخی مشکالت 
فرهنگی، اجتماعی و اخالقی جامعه را یادآور شد و با اشاره به 
وجود انواع و اقسام رسانه ها و سازمان های تبلیغی و فرهنگی 
جدید و سنتی و صرف هزینه های میلیاردی در زمینه فرهنگ 
و تبلیغات، گفت: اکنون نتوانسته ایم به نحو شایسته به رسالت 

فرهنگی خود در جامعه به ویژه برای جوانان عمل کنیم.

 فیروزآبادی در واکنش به پرسشی درباره احتمال بروز فتنه  
در انتخابات آتی، با تأکید بر این که موظفیم آمادگی داشته 

باشیم، از رصد مسائل خبر داد.
سرلشگر حس��ن فیروزآبادی در پاس��خ به پرسشی درباره 
احتمال تکرار حوادث پس از انتخابات سال 88 در انتخابات 
۹۲، اظهار ک��رد: نیروهای ما مجربند و فتن��ه 88 را تجربه 
کردند، البته نیروهای مسلح، نیروی سیاسی نیستند، اما ما 
موظفیم آمادگی داشته باش��یم و نسبت به زوایای مختلف 
مسائل بررس��ی کنیم و االن هم نیروهای ما سر کارند. وی 
در پاسخ به پرس��ش دیگری درباره کمک های ایران به غزه 
و احتمال ورود در مسائل س��وریه، تصریح کرد: ما حمایت 
 سیاس��ی و فناوران��ه در مورد غ��زه انجام داده ای��م و هرگز 
این گونه نیست که تجهیزات بفرستیم یا این که سربازان مان 
در کشورها پیاده ش��وند؛ هرگز چنین چیزی نبوده است. 
رییس س��تادکل نیروهای مس��لح درباره مذاکرات آلماتی 
نیز اظه��ار کرد: غربی ها در اس��تراتژی خ��ود در مذاکرات 
۱+5 شکست خورده اند و پس از آن بود که آمدند و گفتند 
که گزینه نظامی هم روی میز اس��ت. البت��ه این به معنای 
آن نیس��ت که تهدید نظامی وج��ود دارد، بلکه منظور آنها 
این اس��ت که گزینه نظامی در کنار ده ها گزینه دیگر روی 

میز قرار دارد.

 علی اکبر والیت��ی در جمع م��ردم اصفه��ان گفت: هر 
سه کاندیدای ائتالف در انتخابات ثبت نام خواهند کرد 
تا از امکاناتی که برای اطالع رسانی فراهم می شود تبلیغ 
 کنند، البت��ه آنها با یکدیگ��ر رقابت و مناظ��ره ندارند و 
چه بسا آنها میزگردی را تشکیل دهند و هر یک در یک 
حوزه دفاع و پاس��خ آنها نیز مکمل یکدیگر باش��د و نوع 

جدیدی در عرصه انتخابات در کار تبلیغاتی باشد.
والیتی همچنین در خصوص وضع اقتصادی بیان داشت: 
هر وقت یک دولت مقتدر و قوی باش��د و کار را به دست 
 افراد کاردان بسپارد و در آن با یکدیگر تشریک مساعی

کنن��د، مش��کالت حل خواه��د ش��د. ای��ن کاندیدای 
احتمال��ی انتخابات ریاس��ت جمه��وری در ادامه بیان 
داش��ت: با این مردم که اعتقاد راس��خ ب��ه اهل بیت)ع( 
 دارند و با این امکانات و توانی که داریم و تأثیر در صحنه 
بین الملل، تمام این ظرفیت ها پیش روی دولتی است 

که تابع خرد جمعی باشد. 
وی ادام��ه داد: کاره��ای ب��زرگ را باید به دس��ت افراد 
ب��زرگ و صاح��ب اندیش��ه س��پرد. والیت��ی در ادامه 
 بی��ان داش��ت: قطع��اً ظرف م��دت دو الی س��ه س��ال 
می توان خرابی های کشور را جبران کرد و ایرانی بسازیم 

که در شأن ایرانی باشد.

دبیرکل ح��زب مؤتلفه اس��المی از معرف��ی کاندیدای 
نهایی اصولگرایان در یازدهمین دوره انتخابات ریاست 

جمهوری در اواخر اردیبهشت ماه خبر داد.
حبیب اهلل عسگر اوالدی اظهار داش��ت: در حال حاضر 
هش��ت نفر را انتخاب کرده ایم که با توجه ب��ه برنامه ها 
و ش��رایط نهایتاً یک نفر را ب��رای کاندیداتوری معرفی 
خواهیم ک��رد. وی گفت: ب��رای جلوگی��ری از تخریب 
کاندیدا تصمیم بر این است که کاندیدای مورد نظر  بعد 
از نیمه اردیبهشت یا اواخر آن معرفی شود. عضو مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: جامعیتن 
قصد ندارند که به ش��کل مصداقی وارد انتخابات شوند و 
جامعه روحانی��ت مبارز نیز در این ب��اره دو نظر دارد که 
یکی این است که با ورود به مصداق در انتخابات شرکت 
داشته باشد یا این که بدون مصداق باشد. وی در ادامه با 
اشاره به فعالیت های کمیته امداد و با بیان این که شرایط 
امروز این نهاد با گذشته تفاوت چشمگیری دارد، عنوان 
کرد: در حال حاضر فعالیت های این نهاد در راستای ایجاد 
خودکفایی در خانواده محرومین اس��ت. عسگر اوالدی 
ادامه داد: اگر در گذش��ته خدمات رسانی و فعالیت های 
این نهاده تنها به پنج یا ش��ش مورد معطوف می شد، در 
حال حاضر این نهاد در 45 زمینه مشغول فعالیت است.

ارتش انتخاباتمجمع تشخیص انتخابات

 وجود خود را وقف ایران 
و اسالم می کنم

توضیح درباره نحوه کمک 
به غزه و سوریه

ظرف 3 سال می توان 
خرابی ها را جبران کرد

زمان معرفی کاندیدای 
نهایی اصولگرایان
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گسترش مرزهای دانش 
و تولید علوم جديد

در راستاي دسترسی آسان به علوم جدید و بهره مندی دانش پژوهان 
از آخرین دس��تاوردهای علمی و تحقیقاتی، چن��د کتاب علمی در 

دانشگاه آزاد اسالمی خمینی شهر چاپ و منتشر شد.
خاطر نشان می شود تاکنون کتب زیادی به همت انتشارات دانشگاه 
آزاد اس��المی خمینی شهر و با مش��ارکت اساتید دانش��گاه چاپ و 
منتشر ش��ده که مورد استقبال جامعه دانش��گاهی و دانش پژوهان 

قرار گرفته است .

4 درصد از مددجويان زندان ها 
اتباع خارجی هستند

مدی��ر کل زن��دان ه��ای اس��تان اصفهان با اش��اره ب��ه این ک��ه چهار 
درصد زندانیان زن��دان های این اس��تان اتباع خارجی هس��تند، گفت 
 :99 درص��د این زندانی��ان را مردان و تنه��ا یک درصد را زنان تش��کیل 

می دهند.
رمضان امیری افزود: زندانیان خارجی اتباع سه کشور افغانستان، پاکستان 
و تانزانیا هستند و60 درصد از زندانیان اتباع خارجی متأهل و 65 درصد از 

آنها بی سوادند و مابقی تا مقطع راهنمایی تحصیالت دارند.

گشتی در اخبار

 مديريت مصرف برق
 با فصل گرما آغاز می شود

حمید عالقه مندان/ مدیرعامل شرکت 
توزیع برق اصفهان

تولید برق مورد نیاز مردم، نیازمند صرف هزینه های اساسی در تأمین 
زیر ساخت های صنعت برق کشور است.

در حوزه انرژی، امسال هیچ گونه افزایشی در تعرفه های برق نخواهیم 
داشت و پیش بینی می شود امسال هیچ خاموشی ناخواسته یا قطعی 

برق برنامه ریزی شده نداشته باشیم.
نزدیک به۷0 ه��زار مگاوات، 
ظرفیت نصب ش��ده برق در 
ش��هر اصفهان، نشان دهنده 
موقعیت مناس��ب استان، در 
حوزه شبکه های برق است و 
صرفه جویی۱50مگاواتی در 
مصرف برق توسط مشترکان 
حدود600 میلیارد تومان به 

دولت کمک می کند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1014 | شنبه 31 فروردین 1392 | 9 جمادی الثانی  1434

چهره روز
کاهش تکدی گری نیاز به فرهنگ سازی دارد

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: کاهش تکدی گری نیاز به 
فرهنگ سازی و حمایت ارگان های مربوطه دارد. سردار کریم نصر اصفهانی اظهار داشت: اصفهان 

یکی از شهرهایی است که در رابطه با معضل تکدی گری بسیار خوب عمل کرده است. 
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ذاکر اصفهانی در مراسم روز ارتش:

روز ارتش، روز میثاق با شهدا و يادآور تاريخ مبارزات مردم است
اس��تاندار اصفهان گفت: روز ارتش، روز میثاق با ش��هدا و ی��ادآور تاریخ مبارزات 
مردم ایران است که در راه اعتالی نظام اسالمی تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر 

گذاشتند.
علیرضا ذاکر اصفهانی ک��ه در آیین روز ارتش در اصفهان س��خن می گفت، اظهار 
داشت: ارتش ایران اس��المی همواره در مسیر اعتالی کش��ور گام برداشته است و 

ارتشی  ها در این راه حماسه های بسیاری آفریدند.
وی افزود: امروز روز میثاق با آرمان های شهدا و تمام جان برکفانی است که هستی 

خود  را در راه اسالم و میهن فدا کردند.
اس��تاندار اصفهان با بیان این که روز ارتش یادآور حماسه آفرینی مردان بزرگی از 
ایران اسالمی است، تأکید کرد: این مراسم یادآور تاریخ مبارزات مردم ایران است که 

در راه اعتالی نظام اسالمی تاریخ پرفراز و نشیبی را پشت سر گذاشتند.
وی با بیان این که شرایط عمومی کش��ور با وجود همه سنگ اندازی های دشمنان 
مطلوب است، گفت: انقالب اسالمی ایران زمانی شکل گرفت که نظام مادی تمام 

جهان را فرا گرفته بود.
ذاکر اصفهانی تصریح کرد: اختالف ما با استکبار به عنوان یک نظام مادی بنیادین 
و ریشه ای است، چرا که اندیش��ه ما برآمده از دین و مانعی برای زیاده خواهی های 

استکبار جهانی است.
وی در ادامه با اشاره به سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی تأکید کرد: دفاع از 
انقالب در عرصه اقتصادی در شرایط کنونی بسیار مهم است و باید تالش کنیم تا 

برنامه ای برای عملی کردن مطالبات رهبر معظم انقالب انجام دهیم. 

احداث خیابان باغ گلدس��ته، یکي از خیابان هاي مصوب طرح تفصیلي ش��هر 
اس��ت و بهره برداري از این طرح، ضمن کاهش حجم ت��ردد خودروها در محور 
میدان امام حس��ین)ع(، خیابان چهارباغ و میدان انقالب، زمینه س��از حرکت 
مهم زیس��ت محیطي و موجب اس��تواري آثار بي بدیل تاریخي و فرهنگي شهر 

اصفهان خواهد شد. 
این بخش��ی از س��خنان علیرضا قاری قرآن معاون عمراني ش��هرداري اصفهان  
درمورد باز شدن خیابانی استراتژیک برای حفظ آثار تاریخی است که متن کامل 

آن را در ذیل می خوانید:
خیابان باغ گلدسته به عنوان یکي از مهم ترین خیابان هاي مرکزي شهر اصفهان 
عالوه بر دارا بودن ویژگ��ي هاي محیطي و بص��ري، داراي نقش عمده ترافیکي 

نیز است.
نتایج حاصل از تخصیص ترافیک در محدوده مرکزي شهر حاکي از کاهش حجم 
قابل مالحظه ترافیک در محدوده چهارباغ و عبور بیش از۱500وسیله نقلیه در 

ساعت از محور باغ گلدسته خواهد شد.
با بهره برداري از این خیابان، ترافیک س��واره از محور چهارباغ به عنوان یکي از 
گنجینه هاي تاریخي ش��هر اصفهان حذف مي ش��ود و این خیابان به پیاده راه 

تبدیل می شود. 
فاز اول این خیابان ب��ه طول۲۴0متر دارای عرض۲۳/۳5متر و در دو س��قف به 

مساحت کل ۷ هزار و۸00 مترمربع است.
طبقه زیرزمین اول نیز ب��ه طول۲۲۲متر با کاربری اصل��ی پارکینگ با ظرفیت 

گنجایش ۲5۴ خودرو و سرویس بهداشتی است.
طبقه زیرزمین دوم نیز به طول۲۲۲متر با کاربری پارکینگ با ظرفیت گنجایش 

۲5۴ خودرو است.
 طبقه همس��طح پارکینگ نیز در ط��رح حاضر به عن��وان خیابان س��واره رو و 
ارتباط دهنده بین خیابان های آمادگاه و سیدعلیخان و در طرح نهایی به عنوان 

مسیر پیاده راه در نظر گرفته شده است. 
رمپ های ارتباطی این طرح به طول۳۸۴ و عرض۷/90 مت��ر با کاربری اتصال 
پارکینگ ها در طبقات پایین به خیابان اصلی، نورگیر، فضاهای چند منظوره و 

اتاق خدمات است.
اعتبار اولیه ف��از اول ادامه خیابان باغ گلدس��ته۸0 میلیارد ریال برآورد ش��د و 
پارکینگ این خیابان در دو طبقه در زیر زمین تعبیه ش��ده که ظرفیت پذیرش 

بیش از550 دستگاه خودرو را دارد.
 تردد وس��ایل نقیله در خیابان باغ گلدس��ته به عنوان خیابان کمکی جایگزین 
در موازات محور چهارباغ عباس��ی نقش اساس��ی و مؤثری خواهد داشت، لذا با 
توجه به این که خیابان چهارباغ به عنوان گنجینه ای برای اصفهان در هس��ته 
مرکزی شهر از آثار تاریخی و ارزشمند ش��هر اصفهان محسوب می شود، برای 
حفظ و حراس��ت از این محور، در آینده اي نزدیک این محور به پیاده راه تبدیل 

خواهد شد.
منع تردد خودروها ممکن اس��ت موجب از رونق افتادن محور چهارباغ عباسي 
شود، لذا با بررسي هاي انجام شده در فاز نخست اجراي این طرح، ناوگان حمل 
و نقل عمومي اجازه تردد در این محورها را خواهد داش��ت. روکش آسفالت این 
 خیابان در حال انجام اس��ت، لذا این پروژه تا آخر هفته آینده بازگشایي خواهد 

شد.
پروژه باغ گلدس��ته جزء پروژه هاي منطقه ۳ اس��ت، لذا این پ��روژه همزمان با 
 افتتاحیه طرح هاي منطقه ۳، به طور رس��مي افتتاح ش��ده و ب��ه بهره برداري 

مي رسد.
این در حالی است که خیابان باغ گلدسته با۷0 میلیارد تومان اعتبار از گران ترین 

خیابان های اصفهان است. 

به منظور حفظ محور چهارباغ؛

بازگشايي خیابان باغ گلدسته همزمان با آغاز هفته اصفهان

این در حالی اس��ت که ع��ادات غذایی م��ا به نان 
گره خ��ورده؛ عاداتی که خیلی ه��ا را صبح زود به 
کوچه و خیابان می کشاند تا صبح زود دنبال بوی 
نان، کوچه به کوچه راه بیفتن��د و در صف های نه 
چندان خلوت نانوایی بایستند. »کنجدی، ساده یا 
س��نگک؛ هر کدام را که نشانی بگیری به یک چیز 
ختم می شود، کیفیت نان در اصفهان آن طور که 
باید و شاید خوب نیست.« این را خانمی می گوید 
 که عجله دارد یک ن��ان بخرد و ب��رود :»به خاطر 
بچه ها، بیش��تر نان س��بوس دار می خوریم . هم 
آردش مفید است و هم تنوع دارد . البته نان های 
فانتزی هم از سفره ما خالی نمی شود، اما با این که 
هر بار دم از گرانی نان زده می شود، آن طور که باید 
و شاید از پخت آن راضی نیستیم، یا سوخته است 

یا خمیر. فقط در جاهای خاصی می توانی نان های 
کمی با کیفیت را پیدا کنی.«

این را که می گوید، انگار حرف دل خیلی ها را زده، 
بقیه ای که در صف ایستاده اند هم بی اعتنا به این 
حرف ها نیس��تند، در ذهن هر کدامش��ان نظری 
می گذرد که بیان��ش می کنند. اولین کس��ی که 
اتوکش��یده و مؤدب تر حرف می زند یک مرد60 
س��اله بازنشس��ته آموزش و پرورش است:»نان ها 
هم خیلی گران ش��ده و اندازه اش ه��م روز به روز 
کوچک تر می ش��ود.« انگار داغش تازه شده باشد، 
ادامه م��ی دهد:»نان اص��ال کیفیت ن��دارد. ما که 
بیشترش را دور می ریزیم. البته ما اصال نان اضافه 
نمی خریم و س��عی می کنیم فقط به اندازه مصرف 
روزانه ن��ان تهیه کنیم، اما همین ک��ه نان به خانه 

می رسد می بینیم خمیر ش��ده، من خودم هر بار 
که کیسه نان خشک را می بینم ناراحت می شوم.«

خیلی ها دلیل و علت بد بودن کیفیت نان را عدم 
کیفیت آرد می دانند؛ همان مسأله ای که چندی 
پیش رییس کمیسیون حمل و نقل و محیط زیست 
شورای اسالمی اصفهان از آن صحبت کرد و گفت: 
»بیشتر این نان ها غیرقابل مصرف است، بنابراین 
مس��ئوالن باید این موضوع را بررسی و به شورای 

اسالمی شهر اصفهان پاسخ دهند.«
ابوالفضل قربانی در حالی از این امر سخن گفته بود 
که قرار بود بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، 
نان، با کیفیت عالی و ب��دون دورریز به مردم ارایه 
شود؛ امری که  متأس��فانه در کالن شهر اصفهان 
محقق نشد. حاال در بس��یاری از نانوایی های شهر 

اصفهان، نان بدون کیفیت به مردم ارایه می شود؛ 
نانی که غیر قابل مصرف است و دور ریز بسیار دارد. 
در کنار نانوایی بربری در خیابان عس��گریه خانم 
اسالمی، فکر می کند علت اصلی بی کیفیتی نان ها 
پخت نامناسبشان است که باعث می شود نان، شور، 
سوخته یا خمیر شود،گرانی هم که دیگر حرفش را 
نزنید.  او یکی از کسانی است که این افزایش قیمت 
را تجربه کرده و کارش با شاطر به مشاجره کشیده 
:»نانوای��ی نزدیک منزل ما ابتدا نان بربری س��اده 
را۱50تومان می داد و نان کنجدی را۲00تومان. 
پس از مدتی همه نان ها را کنجدی کرد و طبیعتا 
نان ساده۱50تومانی از این نانوایی حذف شد، اما 
تنها چهار روز بعد که آم��دم نان بخرم، دیدم روی 

هرنان ۷ ۸ تا کنجد بیشتر نیست.
در واقع همان نان ساده را با این سیاست50 تومان 
گران ک��رد. وقتی هم ک��ه اعتراض ک��ردم، بهانه 
آورد که آرد آزاد اس��ت و س��همیه آرد دولتی کم 

شده و... .«
او می گوید: »البته مردم هم خیلی در نان اس��راف 
می کنند. من می بینم که بعضی ها نان بربری را به 
تعداد زیاد می خرند؛ مثال۱0تا نان بربری به خانه 
می برند، در حالی که هم��ه می دانند نان بربری را 
نمی ش��ود مدت زیادی نگه داش��ت و اگر مصرف 
نش��ود باید آن را دور ریخت. خیلی از خانم ها هم 
نمی دانند نان را باید چط��ور نگه دارند؛ یعنی مثال 
نان را می گذارند توی سفره، خارج از یخچال و نان 

زود بیات می شود.«
جدای از بحث عدم کیفیت نان، وقتی گرانی هم به 
آن سنجاق می ش��ود خیلی ها را با سؤالی روبه رو 
می کندکه جواب آن در قیمت تمام شده خالصه 
می شود .به گفته محمدرضا خواجه مدیراجرایی 
اتحادیه نانوایان اس��تان اصفهان هر قرص نان در 
اصفهان به بیش از۲00 تومان می رس��د، چرا که 
تمام مراحل تولید نان به غیر از نرخ آرد با افزایش 
قیمت مواجه شده اس��ت. کاهش نزوالت جوی و 
عدم حمایت الزم از کش��اورزان، ش��واهدی است 
بر این که در س��ال زراعی گذش��ته میزان کشت 
گندم کاهش یافته و واردات هم مزید بر علت شده 
اس��ت . افزایش هزینه های نانوایان از جمله رشد 
دستمزدها و تغییر در قیمت خرید تضمینی گندم، 

احتمال زیاد شدن قیمت نان در دو مرحله را تأیید 
می کنند تا تعرفه نان بیش از این رشد صعودی را 
طی کند. در این میان مردم هم نظرات خودش��ان 
را دارند، آنها می گویند وقتی قرار است نان گران 
شود پس باید کیفیت آن هم باال برود تا دورریزها 
کمتر ش��ده و جیب مردم هم از خری��د نان خالی 
نشود. برخی هم با لحنی عصبانی اعتقاد دارند نان 
مدام گران می شود. آخر نان غذای اصلی خیلی از 
مردم است و به خصوص آنهایی که نمی توانند برنج 
بخورند به نان احتیاج دارند.ج��دای از اینها بارها 
توی نان آشغال پیدا ش��ده؛ مثال یک بار یک تکه 
از گونی توی نان بود. مو و حشره هم هست. داخل 

نانوایی ها هم که اصال بهداشت رعایت نمی شود و 
مردم چون مجبورند، اصال اعتراض نمی کنند. اگر 
قرار است قیمت نان همین طور باال برود باید عوامل 

جانبی آن هم در نظر گرفته شود.«
با نگاهی ب��ه مدیریت ف��روش و عرض��ه نان یک 
 مس��أله ب��ه خوب��ی روش��ن اس��ت و آن،  این که

هم اکنون نانوایی های یارانه ای پاسخ نان مورد نیاز 
جامع��ه را نمی دهند و باید به س��مت نانوایی های 
آزادپز رفت؛ نانوایی هایی که توانایی آنها در پخت، 
ارایه ن��ان، کمیت و کیفیت خوب، داش��تن محل 
بهداشتی، نداش��تن تخلف و توجه به قیمت های 
قانونی، پر رنگ تر از بقیه اس��ت و مردم هم از آنها 

راضی تر هستند.

بازارنان، اين روزها داغ شده است 

نان را از هر طرف بخوانی گران است 

 دريا زمزمه گران شدن نان از اسفندماه سال91 شروع شد؛ همان زمان که مديراجرايی اتحاديه نانوايان استان اصفهان از اصالح 
 قیمت هايی حرف زد که متناس�ب با افزايش قیمت آرد نبود، اما با تمام اينها وقتی نان گران می شود، گاليه ها را هم با خود  قدرتی پور

می آورد؛ گاليه هايی که در گفته های مردم می توان با آنها روبه رو شد و فهمید نان را از هر طرف بخوانی گران است .

 قرار بود بعد از اجرای
  طرح هدفمندی يارانه ها،

  نان، با کیفیت عالی
  و بدون دورريز به مردم

  ارايه شود؛ امری که  متأسفانه
  در کالن شهر اصفهان

 محقق نشد و حاال در بسیاری 
از نانوايی های شهر اصفهان، 

نان بدون کیفیت به مردم 
ارايه می شود

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

واحد تدارکات مجتمع دخانیات استان اصفهان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
خرید کارتن سیگارت 57 و تنباکوی باب داخله 

)نوبت اول( به شماره 1/324/164
مجتمع دخانیات اصفهان در نظر دارد کارتن سیگارت 57 و تنباکوی باب داخله خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی 
خریداری نماید. لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه از تاریخ 92/1/31 
تا پایان وقت اداری مورخ 92/2/9 به نش��انی اصفهان خیابان کمال اس��ماعیل، مجتمع دخانیات اصفهان، واحد تدارکات 

مراجعه فرمایند.
1- تعداد و نوع آنها: 70000 عدد کارتن سیگارت 57 و 30000 عدد کارتن تنباکوی باب داخله مطابق با مشخصات فنی 

و استانداردها به شرح زیر:
1-2- كارتن سیگارت 57 

2- آخرین مهلت تحویل پیشنهادات تا ساعت 4 عصر روز چهارشنبه مورخ 92/2/18 می باشد.
3- زمان بازگشایی پاکات ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه مورخ 92/2/19 در مجتمع دخانیات اصفهان می باشد.

4- مقدار یا برآورد اولیه کارتن سیگارت 57 مبلغ 2/800/000/000 ریال و کارتن تنباکوی باب داخله 1/050/000/000 
ریال جمعاً 3/850/000/000 ریال می باشد.

5- مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز ارائه پیشنهادات به مدت 3 ماه خواهد بود.
6- تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 192/500/000 ریال واریز به حساب 0140400404003 بانک ملی شعبه خواجوی 

اصفهان و یا ضمانت نامه بانکی به همین مبلغ با اعتبار سه ماهه.
7- ساير شرايط: مشخصات کامل مناقصه به همراه مدارک و اسناد مناقصه در تاریخ یاد شده ارائه خواهد شد. 

8- در صورت نیاز جهت اطالع بیشتر با شماره تلفن 2224182-0311 واحد تدارکات مجتمع اصفهان تماس حاصل فرمائید. 

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
میلیمتر2±458طول1
میلیمتر2±294عرض2
میلیمتر2±224ارتفاع3
-مستحکم- پنج اليه- مقاوم- بدون شکنندگیمشخصات فیزيکی5

واحداستانداردمشخصات فنیردیف
میلیمتر2±575طول1
میلیمتر2±338عرض2
میلیمتر2±228ارتفاع3
-مستحکم- سه اليه- مقاوم- بدون شکنندگیمشخصات فیزيکی4

م الف/ 918

 به یک کارمن�د خانم جهت ام�ور اداری- فروش
در یک شرکت معتبر نیازمندیم.

تلفن تماس: 6204565-6 

2-2- كارتن تنباكوی باب داخله



چهره روزیادداشت

بنزین را تک نرخی کنید
معاون وزیر نفت به مهر گفت: در صورت افزایش قیمت، فعال عرضه 

کارتی بنزین و گازوئیل متوقف نخواهد شد. 
علیرضا ضیغمی درباره پیشنهاد دولت به کمیسیون تلفیق مبنی بر 
افزایش قیمت بنزین یارانه ای و آزاد به ترتیب به 700 و 900 تومان 
به ازای هر لیتر، گفت: هنوز افزایش قیمت بنزین برای س��ال جاری 
قطعی و نهایی نشده؛ هر چند مجلس به کلیات بودجه 92 دولت رأی 
مثبت داده است. مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با اعالم این که افزایش قیمت بنزین و حتی گازوئیل منجر به 
مدیریت بیشتر در مصرف این دو فرآورده نفتی خواهد شد، تصریح 
کرد: متوسط مصرف بنزین و گازوئیل به ترتیب در سال 91 به 63/4 
و 96 میلیون لیتر در روز رس��یده که هر یک، حدود دو میلیون لیتر 
 بیش از ظرفیت تولید فعلی پاالیش��گاه های نفت اس��ت. این عضو 
هیأت مدیره ش��رکت ملی نفت با تأکید بر این که با افزایش مصرف 
بنزین و گازوئیل بخش��ی از ظرفی��ت مجتمع های پتروش��یمی به 
تولید این دو ف��رآورده نفتی اختصاص یافته، بی��ان کرد: در صورت 
افزایش قیمت، پیش بینی می ش��ود مصرف ای��ن دو فرآورده نفتی 

مدیریت شود. 
این مقام مس��ئول با بیان این که با افزایش قیمت بنزین در صورتی 
که به مردم فش��ار نیای��د موافق هس��تیم، تبیین کرد: ه��م اکنون 
 متوس��ط فروش روزانه بنزین در جای��گاه ها با قیم��ت آزاد حدود 
 10 ت��ا 12 میلی��ون لیتر اس��ت و مابقی ب��ا قیمت نیم��ه یارانه ای

400 تومان به فروش می رسد.

عدم فعالیت ۳۰۰ بانوی اصفهانی 
با وجود داشتن کارت بازرگانی

 ریی��س کان��ون زن��ان ب��ازرگان ای��ران گف��ت: بی��ش از 
300 بانوی اصفهان��ی دارای کارت بازرگانی هس��تند، اما 
متأس��فانه این تعداد، فعالیت چندان��ی در عرصه صادرات 
و واردات ندارند. زهرا اخوان نس��ب در نشست کمیسیون 
توس��عه توان اقتصادی و بازرگانی بانوان اتاق اصفهان نرخ 
حضور بانوان در عرصه اقتصادی کش��ور را 1۸ درصد اعالم 
کرد و اظهار داش��ت: در طول س��ه دهه اخیر این نرخ تنها 
6 درصد رشد داشته اس��ت. وی خواستار مشارکت بیشتر 
بانوان در فعالیت های اقتصادی ش��د و افزود: کمیس��یون 
تالش می کند با ایجاد تاالر گفتگو در اتاق زمینه آش��نایی 
بازرگانان و فعاالن اقتصادی را با طرف های داخلی و خارجی 

فراهم سازد. 

 آغاز کشت بهاره 
در ۱۱۰ هزار هکتار از مزارع 

رییس س��ازمان جهاد کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: 
کش��ت بهاره در 110 هزار هکتار از زمین های کش��اورزی 
این اس��تان آغاز ش��د. محمد نصر اصفهانی ب��ا بیان این که 
۵60 ه��زار هکت��ار از وس��عت 10میلی��ون و 700 ه��زار 
هکتاری اس��تان اصفهان اراضی کش��اورزی اس��ت، اظهار 
 داش��ت: ت��وان تولی��د ای��ن اس��تان در بخش کش��اورزی 
پنج میلیون و 200 هزار تن در سال های عادی است. وی از 
آغاز کشت بهاره در 110 هزار هکتار از مزارع استان اصفهان 
خبر داد و افزود: محصوالت کشت شده در اراضی کشاورزی 
از پایان تیر تا اواخر آبان امسال در شهرستان های این استان 

برداشت می شود.  

 خودرو بدون راننده 
تا سال 2۰25 نمی آید

با وجود آن که گوگل تاکن��ون فعالیت فراوانی در این زمینه 
انجام داده که مورد استقبال شرکت های خودروسازی بزرگ 
از جمله Audi، GM، تویوتا و دیگ��ران قرار گرفته، گفته 
می شود که خودروهای بدون راننده در آینده نزدیک عرضه 
نمی شوند. کارشناسانی که طی هفته جاری در کنگره جهانی 
انجمن مهندس��ان اتومبیل س��ازی SAE( 2013( حضور 
یافتند، اعالم کردند که ورود گس��ترده این خودروها به بازار 

جهانی تا سال 202۵ صورت نخواهد گرفت. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه 

4
ایجاد 620 هزار فرصت شغلی 

مهدی حس��ین نژاد، مدیرعامل صندوق مهر امام رضا)ع( گفت: این صندوق در هفت سال فعالیت 
خود، تاکنون 620 هزار فرصت شغلی در کش��ور ایجاد کرده است. اشتغال های ایجاد شده از سوی 

صندوق پایدار بوده و ۸1 درصد طرح های انجام شده در حال فعالیت هستند.
استان اصفهان رتبه اول تولید 

سنگ های زینتی کشور را دارد
معاون برنامه ریزی و اشتغال 

استانداری اصفهان/ علیرضا همدانیان

 تع��داد 600 واح��د مع��دن فع��ال ب��ا س��رمایه گ��ذاری بی��ش از 
 270 میلیارد تومان و اش��تغال زایی 9هزار و ۵00 نفر در اس��تان کار 
 می کنند. از ۸0 درصد ظرفیت موجود در بخش معادن استان استفاده 
نمی شود و استان اصفهان با توجه به ظرفیت های باالیی که در بخش 
خصوصی دارد، باید در پهنه بندی 44 هزار کیلومتر مربع مس��احت 
 مع��ادن اس��تان گام ه��ای

مؤثری بردارد. استان اصفهان 
رتبه اول تولید س��نگ های 
زینت��ی کش��ور را دارد.ب��ا 
اس��تفاده از فن��اوری جدید 
الزم اس��ت به ط��ور کلی از 
 خام فروشی در بخش معادن 
 به وی��ژه س��نگ، جلوگیری 

به عمل آید. 
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مصطفی قلی خس�روی، رییس اتحادیه صنف مش�اوران 
امالک کشور 

آرامش بازارمسکن در گرو تثبیت نرخ ارز است
 تا زمانی که قیمت ارز به یک ثبات نسبی نرسد، قیمت مسکن 
در سال جدیدکاهش نخواهد یافت. اگر بخواهیم نگاهی به بازار 
مسکن در سال 91 داشته باش��یم، باید گفت تا نیمه اول سال 
91 کمی ثبات قیمت در مسکن دیده می شد و این ثبات روند 
کاری را مناسب کرده بود، اما در ش��ش ماهه دوم این روند بر 
اثر نوسانات نرخ ارز کندتر شد. قیمت مسکن تأثیر مستقیمی 
 با نرخ ارز دارد. سال های گذشته در ماه های آخر سال روزانه 
1۵ هزار معامله داشتیم که نش��ان دهنده ثبات قیمت ها بود، 
اما س��ال 91 این آمار با کاهش رو به رو شده است. نمی توان با 
اطمین��ان از پیش بینی وضعیت بازار در س��ال جاری صحبت 

کرد، اما آرامش نسبی دربازار مسکن در سال 92 در گرو تثبیت 
نرخ ارز است.

بهترین زمان برای خرید مسکن
  افرادی که برای خرید خانه تاکنون اقدام نکرده اند و منتظر 
ثبات بازار مس��کن هس��تند، بایدگفت که زمان خرید مسکن 
فرارس��یده و آن دس��ته از عزیزانی که به دنبال فرصتی برای 
خرید خانه هستند می توانند اقدام کنند. به بیان بهتر، می توان 
گفت که 1۸ درصد قیمت مس��کن حبابی است و ممکن است 
در آینده این حباب از بین برود و ب��ا کاهش جو روانی، قیمت 
مسکن حدود 1۸ درصد کاهش پیدا کند. گرانی و نابسامانی در 
بازار مصالح ساختمانی با نرخ ارز ارتباط مستقیم دارد و ثبات 
نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت مصالح دارد. اگر نرخ 

ارز در سال جدید تثبیت شود،قطعاً قیمت مسکن نیز متعادل 
خواهد شد.

ایرج رهبر/ رییس هیأت مدیره کانون سراسری انبوه 
سازان مسکن و ساختمان ایران 

قیمت مسکن امسال قابل پیش بینی نیست
 عدم امکان پیش بینی قیمت مواد اولیه در س��ال گذش��ته 
یکی از اساسی ترین مشکالت بخش خصوصی در سال 91 بود 
 که در نیمه دوم سال این مشکل به اوج رسید. ثبات قیمت ها 
 م��ی تواند گام��ی مهم و اساس��ی در اقتصاد کش��ور باش��د و 
تصمی��م گیری ه��ای بخش خصوصی بس��یار مؤث��ر خواهد 
 بود. ثبات در قیمت ه��ا نه در بخش مس��کن، بلکه در تمامی 
بخش های اقتصادی می تواند کمک شایانی به رشد و توسعه در 
اقتصاد کشور کند؛ برای مثال می توان گفت، اگر ثبات قیمت 
در مواد اولیه بخش کشاورزی، صنعت، مسکن و... وجود داشته 
باشد، در کل می تواند درآن بخش ثبات کلی و چه بسا کاهش 

قیمت را انتظار داشت.
 نوسان و عدم پیش بینی قیمت مواد اولیه باعث می شود که 
برای بخش خصوصی که باید با یک قیمت فیکس شده کار را 
شروع کنند، مشکلی بزرگ تلقی ش��ود. ثبات قیمت در مواد 
اولیه، بی شک در شجاعت و برنامه ریزی در ارائه کار تأثیرگذار 
خواهد بود و ماحصل این برنامه ریزی، واحد مسکونی با کیفیت 

و قیمتی مناسب برای مردم را در پی خواهد داشت.

حمایت جدی دولت از بخش خصوصی 
 تعامل دولت دهم با بخش خصوصی بس��یار مثبت ارزیابی 
شده و در نهایت بازده بسیار خوبی را نیز در پایان کار به همراه 
داش��ته اس��ت و امیدواریم که این تعامل و حمایت در دولت 
بعدی نیز با همی��ن قوت ادام��ه یابد. نمی ت��وان پیش بینی 
منطقی داش��ت؛ زیرا کاهش قیمت در هر بخش اقتصادی به 
یک بازه زمانی نیازمند اس��ت. در بخش مس��کن نیز می توان 
گفت، زمان الزمه س��قوط قیمت ها خواهد بود؛ زیرا در بخش 
مسکن پارامترهایی باید در ابتدا کاهش یابد تا بتواند یک پروژه 
کاهش قیمت را لمس کند، از جمل��ه این پارامترها مواد اولیه 

ساختمانی، دستمزد ها و... است.

دیدگاه  بخش خصوص�ی درباره مش�کالت بازار 
مسکن در سال گذشته 

 تثبیت نرخ ارز در س��ال جدید می تواند به همه بخش های 
اقتصادی کمک کند و در کاهش قیمت مسکن نیز تأثیرگذار 
 خواهد ب��ود. تثبیت ن��رخ ارز می توان��د اعتماد بیش��تری به 
سرمایه گذار در بخش مسکن دهد و س��رمایه گذار با ریسک 
کمتری به سراغ بازار مسکن خواهد رفت و آنچه در ذهن فرد 
کارآفرین بخش خصوصی در ابتدای سرمایه گذاری وجود دارد، 

تحقق خواهد یافت.

تحلیل کارشناسان از آینده بازار پرتالطم مسکن

قیمت مسکن در گرو تثبیت نرخ ارز

گروه اقتصاد- تحلیل گران بازار پرتالطم مسکن را در سال جدید همانند سال گذشته ترسیم کردند،  گروه 
 ولی معتقدند این وضعیت می تواند با تثبیت نرخ ارز ش�کلی تازه به خود گیرد و ثابت شدن نرخ ارزفرهنگ

  می تواند بازار مس�کن را سرو سامان بخشد.  بازار مس�کن یکی از بخش های مهم اقتصاد محسوب
 می شود که با وجود فراز ونشیب هایی که در سال گذشته در این بخش وجود داشته، تحلیل گران بازار مسکن، برای خاتمه 
این اوضاع تازه، پیش�نهاد تحریم بازار از جانب خریداران را مطرح کرده اند و می گویند اگر همچون بازار خودرو خریداران 
برای مدتی اقدام به خرید نکنند، فروشندگان ملک مجبور به عقب نشینی خواهند شد. بازار آشفته مسکن پس از رکودی 
سنگین، سبب شد تا کارشناسان مسکن پیش بینی های خود را در خصوص آینده مسکن در سال جدید ارایه دهند. در ادامه 

گزارش باکونیوز به گفتگوی تحلیلی با صاحب نظران در این عرصه پرداخته است:
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ اجرائیه
326 ش��ماره پرونده: 9000400200300829/1، ش��ماره بایگان��ی پرونده: 9001398/1، 
شماره ابالغیه: 9100510200305248، بدینوسیله به صاحبان امضاء شرکت ایثار بهاران 
صادرات نقش جهان به نش��انی: اصفهان خیابان جی خیابان تاالر بن بست شکوفه پالک 
70 بده��کار پرونده به ش��ماره بایگانی: 9001398 که برابر گ��زارش واحد ابالغ مربوطه 
نش��انی فوق مورد شناسایی واقع نگردیده اس��ت، ابالغ می گردد که برابر قرارداد بانکی 
ب��ه ش��ماره 6-40851-65-1388/3/6 بین ش��ما و بانک کارآفرین ش��عبه میر اصفهان 
مبل��غ 3/700/000/000 ری��ال بابت اصل و مبل��غ 233150685 ریال بابت س��ود و مبلغ 
2933311454 ریال خسارت تأخیر تا تاریخ 1390/11/19 بانضمام مبلغ 3306087 ریال 
ذم��ه روزانه که از تاریخ فوق به بدهی اضافه می گردد بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد 
ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 19529 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ اجرائیه
327 ش��ماره پرونده: 8800400200300071/1، ش��ماره بایگان��ی پرونده: 8800100/1، 
شماره ابالغیه: 9100510200305505، بدینوسیله به محمدجواد بذرافشان کلودانی فرزند 
حس��ین به شناسنامه شماره 2676 و ش��ماره ملی 1292419512 بدهکار پرونده کالسه 
8800400200300071/1 که برابر گزارش واحد ابالغ نیروی انتظامی اصفهان ش��ناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر قرارداد شماره 1611-86/02/24 بین شما و مدیریت 
شعب بانک س��په اصفهان مبلغ 31165957 ریال بابت اصل بدهی و مبلغ 1318659 ریال 
بابت خس��ارت تأخیر تا تاریخ 88/7/15 و از آن به بعد روزانه مبلغ 17504 ریال بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما 

تعقیب خواهد شد. م الف/ 107 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

حصر وراثت
351 خانم اشرف فراس��تی دارای شناسنامه شماره 1548 به شرح دادخواست به کالسه 
279/92 ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان رضا فراستی بشناسنامه 738 در تاریخ 91/11/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و پنج دختر و یک 
همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- محمدحس��ن فراس��تی ش ش 2893 )پسر متوفی(، 2- 

حس��ین فراس��تی ش ش 1741558115 )پس��ر متوفی(، 3- مریم فراستی ش ش 699 
)دختر متوفی(، 4- اش��رف فراستی ش ش 1548 )دختر متوفی(، 5- ناهید فراستی ش ش 
730 )دختر متوفی(، 6- کبری فراستی ش ش 46739 )دختر متوفی(، 7- معصومه فراستی 
ش ش 31 )دختر متوفی(، 8- فاطمه فراس��تی ش ش 840 )همسر متوفی( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 888 شعبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
359 تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 2/13675 واقع در فضل آباد بخش 
یک ثبتی ش��هرضا که طبق پرونده ثبتي ش��هرضا بنام آقاي سیدمس��یب داس��تار فرزند 
س��یدجعفروغیره درجریان ثبت اس��ت بعم��ل نیامده اینک طبق تبص��ره 5 و 4 ماده 148 
اصالحي قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 1392/3/23 
س��اعت 8 صبح در محل ش��روع وبعمل خواهدآمد. لذابه موجب ای��ن آگهی بکلیه مالکین 
ومجاوری��ن اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرر در مح��ل حضوریابند. اعتراضات 
مجاوری��ن وصاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت ازتاریخ تنظی��م صورتمجلس 
تحدی��دی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره 
ارائ��ه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود 

در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

ابالغ
360 نظربه اینکه خانم میتراقانع فرزندمحمدعلي مالک ششدانگ پالک  2/11402  باستثناء 

بهاء ثمنیه اعیاني 43 حبه ویک پنجم حبه آن واقع در فضل آباد دواصلي بخش یک ثبتي 
ش��هرضا در اجراي  تبصره یک ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت طي درخواست 
وارده به ش��ماره 10382 – 91/5/24 خواس��تارپرداخت بهاء ثمنیه اعیاني 43 حبه ویک 
پنجم حبه مش��اع ازپالک فوق ش��ده اس��ت که بهاء ثمنیه اعیاني 43 حبه ویک پنجم حبه 
مش��اع فوق الذکرطبق ثبت دفترامالک بنام توران حیدري ومریم قانع مي باش��ند لذا در 
اج��راي تبصره یک مادة 105آیین نام��ه اصالحي قانون ثبت موضوع جهت ارزیابي بهاء 
ثمنیه اعیاني 43 حبه ویک پنجم حبه مشاع پالک فوق توسط کارشناس رسمي دادگستري 
طي نامه شمارة 201407 –91/12/2  به کانون کارشناس رسمي استان اصفهان اعالم که 
کانون کارشناس رسمي دادگستري طي نامةشمارة 112/12279/02 – 91/12/21 مبلغي 
براي ثمنیه اعیاني فوق الذکردرنظرنگرفته اس��ت که دراجراي تبصره یک ماده 105 آیین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که ذینفع )توران حیدري ومریم 
قانع( درصورتیکه مدعي تضییع حقي ازخودمیباش��ند ظرف  یک ماه پس از انتشارآگهي 
مي تواند به دادگاه صالحه مراجعه وگواهي طرح دعوي رابه این اداره ارائه نماید هرگاه 
ظرف مدت مقررگواهي طرح دعوي ارائه نش��وداداره ثبت شهرضانس��بت به حذف بهاء 
اقدام خواهدنمودودرصورت وصول گواهي طرح دعوي مذکورحذف استثناء بهاء ثمنیه 

اعیاني موکول به صدور حکم نهایي مي باش��د. میرمحمدي - رئیس ثبت اس��نادوامالک 
شهرضا

فقدان سند مالكیت
361 نظ��ر به اینکه آق��اي محمدصادق آربی��ع باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت یک دانگ مش��اع 
ازشش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 4323 / 1 شده که س��ندمذکور ذیل ثبت 23134 در 
صفحه 190 دفتر 191 بنام صدیقه نیرومند  ثبت گردیده سپس بموجب سند 101048 – 21 
/ 4 / 68 دفترسه شهرضا به محمدآربیع انتقال قطعي شده است اینک نامبرده درخواست 
صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي ب��ه ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
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 س��ند مالکیت یا س��ند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه 
آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
362 نظ��ر به اینکه آقاي محمدص��ادق آربیع باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 

وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت یک دانگ مش��اع 
ازشش��دانگ یکبابخانه پالک ش��ماره 4323 / 1 شده که س��ندمذکور ذیل ثبت 23134 در 
صفحه 190 دفتر 191 بنام صدیقه نیرومند  ثبت گردیده سپس بموجب سند 101048 – 21 
/ 4 / 68 دفترسه شهرضا به محمدآربیع انتقال قطعي شده است اینک نامبرده درخواست 
صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي ب��ه ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
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 س��ند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه 
آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رأی
365 کالس��ه پرونده: 1117/91، شماره دادنامه: 1244، مرجع رسیدگی: شعبه 15 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حمیدرضا پور باغ بهادران نش��انی: اصفهان خ امام خمینی 
پمپ بنزین رسالت کوچه گلبرگ 124 آپارتمان نگین ط اول، خواندگان: 1- فریدون بزرگی 
و 2- محمدرضا رس��تمی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: الزام خواندگان به انتقال سند 
اتومبیل، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی 
تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رس��یدگی را اعالم و 
بش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 

خواهان آق��ای حمیدرضا پور باغ بهادران به طرفیت خوان��دگان آقای فریدون بزرگی و 
محمدرضا رس��تمی به خواس��ته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم س��ند 
رس��می و انتقال یک دس��تگاه اتومبیل پراید مدل 84 به ش��ماره انتظامی 24-854 ط 18 
و همچنین پرداخت خس��ارات دادرس��ی به اس��تناد رونوش��ت مصدق قولنامه مورخه 
91/4/29 به ش��ماره 13882 فی مابین خوانده ردیف اول به عنوان فروش��نده و خواهان 
به عنوان خریدار و همچنی��ن وکالت فروش فی مابین خوانده ردیف دوم به عنوان مالک 
خ��ودرو ب��ه خوانده ردیف اول م��ورخ 90/12/28 که وجود تعاقب ای��ادی را محرز می 
دارد و بررس��ی محتوی��ات و اوراق پرونده و جوابیه اس��تعالم از پلیس راهور مبنی بر 
معرفی خوانده ردیف دوم به عنوان مالک خودرو مورددعوی، لذا ش��ورا دعوی خواهان 
را وارد و ثاب��ت تش��خیص داده و به اس��تناد م��واد 198 و 519 ق.آ.د.م و مواد 225 و 
220 و 219 ق.مدن��ی خواندگان را به حضور در دفتر اس��ناد رس��می و تنظیم و انتقال 
س��ند رس��می خودرو مورد دعوی و همچنین پرداخت مبل��غ 46/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و پرداخت هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان محکوم م��ی نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف 20 روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و 20 روز پس 
 از آن قاب��ل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 15 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
366 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1888/91 ش 33 خواه��ان رض��ا معماری نس��ب 
دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه چک 66/692 و/47 مورخ 91/3/25 به مبلغ 35/000/000 
ریال بانضمام مطلق خس��ارات به طرفیت محمود وحید دس��تجردی- حمیدرضا رئیسی 
دهکردی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/2/31 ساعت 
9/45 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
367 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1886/91 ش 33 خواه��ان رض��ا مطهری نس��ب 
دادخواس��تی مبن��ی بر مطالب��ه وجه یک فق��ره چک ب��ه ش��ماره 66/691 و/47 مورخ 
91/2/25 ب��ه مبل��غ 35/000/000 بانضم��ام مطلق خس��ارات به طرفی��ت محمود وحید 
دس��تجردی- حمیدرضا رئیسی دهکردی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
س��ه ش��نبه مورخ 92/2/31 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
368 ش��ماره: 685/91 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 1733 تاری��خ 91/10/3 ش��ورای حل 
اخت��الف شهرس��تان اصفهان ش��ماره 13 ک��ه قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه خانم 
لی��ال مقن��ی مجه��ول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخ��ت مبلغ س��یزده میلی��ون ریال 
باب��ت اصل خواس��ته بابت ی��ک فقره چک ب��ه ش��ماره 470153 بانک س��په در تاریخ 
 90/4/30 و مبل��غ چه��ل و دو ه��زار ری��ال به عنوان خس��ارت دادرس��ی و خس��ارات 
تأخی��ر تأدی��ه از تاری��خ 90/4/30 ت��ا زمان وص��ول کام��ل طبق نرخ ش��اخص بانک 
مرک��زی در حق خواهان س��یدعلی عاملی نام پدر: محمدحس��ین ش��غل: آزاد با وکالت 
علی ش��یرزاده نش��انی اصفهان رهن��ان خیابان ش��هیدان غربی مبلم��ان اصفهان هنر 
 و ح��ق الوکال��ه وکیل طبق تعرف��ه. ماده 34 قانون اج��راي احکام: همین ک��ه اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرف��ي کند که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را ق��ادر به اجراي مفاد 
اجرائی��ه نداند باید ظ��رف مهلت مزبور صورت جام��ع دارائي خود را به قس��مت اجرا 
 تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده 
لیک��ن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف واقع از دارائي خود 
داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه اي 
از ش��صت و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د. ش��عبه 13 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
369 کالسه پرونده: 91-1787، شماره دادنامه: 2198، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: سید علی عاملی، وکیل: علی شیرزاده نشانی: اصفهان نبش 
س��ه راه سیمین س��اختمان کاشی مرجان طبقه س��وم، خوانده: علی سلحشوری نشانی 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای س��ید علی عاملی با وکالت آقای 
علی شیرزاده به طرفیت آقای علی سلحشوری به خواسته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک به ش��ماره 195689-91/8/30 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، ب��ا توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواه��ان در مطالبه وج��ه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر 
آگهی در جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی 
خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد مواد 2 و 3 قانون چک مصوب 
س��ال 1355 و مواد 310 و 313  قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 124/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 
خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/8/30( تا تاریخ اجرای حکم 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی وظرف مهلت بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه نهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
370 ش��ماره: 1104/91 ش 11 به موجب رأی ش��ماره 1477 تاریخ 91/9/2 حوزه 11 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عبداله مجتبایی 
نام پدر: غالمعلی نشانی: مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 3/550/000 ریال 
بابت اصل خواسته و 44/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه نشر 
آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 89/5/30 تا تاریخ وصول آن براساس 
نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام در حق خواهان علی باقرصاد با 
وکالت علی شیرزاده نش��انی محل اقامت: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی 
مرجان طبقه س��وم. 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 بگذارد یا ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن 
میس��ر 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 تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
371 کالسه پرونده: 91-1788، شماره دادنامه: 2197، مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: سید علی عاملی وکیل: علی شیرزاده نشانی: اصفهان نبش 
سه راه س��یمین ساختمان کاشی مرجان طبقه س��وم، خوانده: علی سلحشوری مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی 
ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص دعوی آقای س��ید علی عاملی ب��ا وکالت آقای علی 
ش��یرزاده به طرفیت آقای علی سلحشوری به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال 
وجه چک به ش��ماره 195688-91/7/30 به عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارات 
قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده ل��ذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رس��د که به اس��تناد مواد 2 و 3 قانون چک مصوب س��ال 1355 و مواد 310 و 
313 قان��ون تج��ارت و 198 و 515 و 519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 124/000 
ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر و 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/7/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی وظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل 
 تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

 



 بیشتر از دو ساعت
 و دوئت در کن  

 معمای شاه 
با هاشمی رفسنجانی

فیلم های »دوئت« و »بیشتر از دو ساعت« در بخش های سینه فونداسیون و 
فیلم های کوتاه شصت و شش��مین دوره جشنواره فیلم کن رقابت می کنند. 
این جش��نواره روز قبل، اس��امی فیلم های بخش های سینه فونداس��یون و 
فیلم های کوتاه را اعالم کردند. در بخش مسابقه فیلم های کوتاه،9 فیلم برای 
دریافت جایزه نخل طالی فیلم کوتاه رقابت می کنند که فیلم 15دقیقه ای 
 »بیشتر از دو س��اعت« به کارگردانی علی اصغری از ایران یکی از آنهاست.

همچنین18فیلم برای رقابت در بخش سینه فونداس��یون انتخاب شده اند 
 که »دوئت« ب��ه کارگردانی نوید دانش از ایران در این فهرس��ت به چش��م 
می خورد. بخش سینه فونداسیون با هدف کشف فیلمسازان جدید هر سال 
بین15تا20فیلم کوتاه و نیمه بلند به کارگردانی دانش��جویان فیلمسازی از 

سراسر جهان را انتخاب می کند. 

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار عوامل مجموعه تلویزیونی 
»معمای شاه«، با ابراز خرسندی از ساخت این مجموعه تلویزیونی که به 
وقایع و حوادث تاریخ سیاسی کشور از س��ال1317تا1359می پردازد و 
تشکر از دست اندرکاران و هنرمندان این مجموعه و سازمان صداوسیما 
گفت: تاریخ نگاری درمورد عصری که بیشتر تاریخ سازان آن هنوز در قید 
حیات هستند، سخت و در عین حال حس��اس و کار بزرگی است و امید 
می رود این مقطع مهم از تاریخ زنده سیاسی کشورمان که به دوران پهلوی 
تا پیروزی انقالب اسالمی می پردازد، بدون تحریف و براساس واقعیت ها 
ساخته شود تا مورد تعرض و انتقاد قرار نگیرد. در پایان این دیدار، رییس 
مجمع تشخیص به نقل خاطراتی از دوران سخت مبارزه پرداخت و برای 

دست اندرکاران این مجموعه آرزوی توفیق کرد.

یادداشت

روبان قرمز

خبر ویژه

هفت

گلپا: من یک آوازخوانم نه سیاستمدار 
اکبر گلپایگانی  که با نام »گلپا« شناخته می شود،  بعد از وقوع زلزله آذربایجان و بوشهر اعالم 
آمادگی کرده است که به نفع زلزله زدگان به اجرای برنامه بپردازد. او گفت:  حاضرم که این 

برنامه را در همان خرابه های حاصل از زلزله آذربایجان و بوشهر اجرا کنم. 

5

 جشنواره فصلی مطبوعات
 در استان ها 

مدیر س��رای روزنامه نگاران ای��ران از برگ��زاری جش��نواره ی فصلی 
مطبوعات ، خبرگزاری ها و سرپرس��تی های روزنامه های سراسری در 

استان ها خبر داد.
مجید امرایی با بیان این که برگزاری جشنواره  فصلی در استان ها با تأیید 
معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صورت گرفته است، 
اظهار داشت: شیوه نامه  چگونگی برگزاری این جشنواره به10نمایندگی 

سرای روزنامه نگاران در استان های کشور ابالغ شد. 
وی ادامه داد: این جشنواره در شش بخش تیتر ، گفتگو ، گزارش خبری 
و گزارش ، سرمقاله و مقاله و یادداشت ، عکس و صفحه آرایی به صورت 

فصلی و هر سه ماه یک بار برگزار می شود. 
امرایی با اش��اره به دو مرحله ای بودن داوری این جشنواره توضیح داد:  
در مرحله  مقدماتی، داوران با نظر مش��ورتی مدیرکل ارش��اد استان و 
مدیر س��رای روزنامه نگاران اس��تان از میان بزرگان مطبوعات استان 
انتخاب و همچنین داوران مرحله  نهایی از طریق شورای علمی سرای 

روزنامه نگاران معرفی می شوند. 
وی افزود: در مرحل��ه  مقدماتی در هر بخش،10اثر معرفی می ش��ود و 
مجموعا۶0 اثر به مرحله  نهایی راه پی��دا می کنند. در مرحله نهایی نیز 
سه اثر در هر بخش به عنوان آثار برتر معرفی می شوند. جوایز 18 اثر برتر 

نیز از سوی سرای روزنامه نگاران ایران به برگزیدگان داده خواهد شد.

 َهَچل 
در آغاز اجراهای عمومی نمایش 

رییس انجمن هنرهای نمایش اصفهان، از آغاز اجراهای عمومی از ابتدای 
اردیبهشت ماه خبر داد.

احمد شاهین فر در این باره گفت: به مناسبت ایام فاطمیه در فروردین ماه، 
اجراهای عمومی اصفهان از ابتدای اردیبهش��ت ماه آغاز خواهد شد. وی 
بیان کرد: به مناسبت روز اصفهان نمایش»هولستر« به نویسندگی محسن 
رهنما و کارگردانی محس��ن عرب زاده در تاالر فرشچیان به روی صحنه 
خواهد رفت. این نمایش از اول تا دوازدهم اردیبهشت ماه اجرای عمومی 
 خواهد شد. رییس انجمن هنرهای نمایشی افزود: نمایش های»هچل« و

»پیک نیک در میدان جنگ« از دیگر آثاری هستند که بعد از این نمایش، 
اجراهای عمومی خواهند داشت. تا پایان سال اجراهای عمومی مختلفی 
خواهیم داش��ت که پس از گذراندن مراحل الزم و مشخص شدن نوبت 

اجراهایشان به روی صحنه خواهند رفت. 

زنده رود جاری درهفته اصفهان 
مدیرکل صدا و سیمای مرکز اصفهان گفت: برنامه »زنده رود« در دو 
قسمت پیش رو به طور خاص با محتوای هفته اصفهان به اجرای برنامه 

خواهد پرداخت.
علی کلباس��ی با اش��اره به برنامه های ویژه صدا و سیمای اصفهان در 
هفته اصفهان اظهار داشت: طبق برنامه ریزی های انجام شده با هدف 
شناساندن اصفهان به تمام کش��ور و خارج از کشور مقرر شده تا گروه 
کودک ونوجوان شبکه جام جم یک، دو و سه به مدت یک هفته از 27 
فروردین از اصفهان به اجرای برنامه بپردازند.  وی افزود: این برنامه ها 
که به معرفی جاذبه های گردشگری استان اصفهان می پردازد، از شبکه 
جهانی جام جم یک، دو و س��ه برای تمامی قاره ها پخش خواهد شد. 
مدیرکل صدا و س��یمای مرکز اصفهان با بیان این که روزانه50 دقیقه 
برنامه مشترک با سیمای شهر به مناسبت هفته اصفهان اجرا خواهیم 
کرد، گفت: در این برنامه ها که با همکاری شهرداری اصفهان صورت 
می گیرد شخصیت های شاخص استان مانند استاد فرشچیان حضور 
پیدا می کنند. کلباسی از پخش مستند شیخ بهایی در هفته اصفهان 
خبر داد و بیان داشت: در هفته اصفهان، خالصه سریال »شیخ بهایی« 

به صورت سینمایی پخش خواهد شد. 

 اصغر فرهادی
نامزد نخل طالی کن۲۰۱۳شد

با اعالم نامزدهای بخش های اصلی ش��صت و شش��مین جش��نواره 
فیلم ک��ن، نام دو ایرانی، اصغ��ر فرهادی و محمد رس��ول اف در این 
فهرس��ت دیده می ش��ود.تیه ری فرمو مدی��ر جش��نواره فیلم کن 
در نشس��تی مطبوعاتی در پاریس، فیل��م های راه یافت��ه به بخش 
رقابتی این جش��نواره را معرفی کرد. در این فهرست اصغر فرهادی 
 در بخش اصل��ی و محم��د رس��ول  اف در بخش نوعی ن��گاه حضور 

دارند.
به گفته فرمو اس��امی زیر از میان 1858 فیلمی که برای شرکت در 

این جشنواره درخواست داده 
بودند، به بخش های مختلف 

راه یافته اند.
جشنواره کن امسال به ریاست 
استیون اس��پیلبرگ فیلمساز 
آمریکایی برگزار می ش��ود و 
اودری توتو بازیگر فرانسوی به 
عنوان مجری مراسم افتتاحیه 
 و اختتامی��ه ب��ه روی س��ن 

می رود.

تولیدات خانگی
گروه فرهنگ - متأسفانه شاید کار گروه های زیرزمینی 
باکیفیت تر از برخی گروه های رسمی باشند و حیف است 

که این گروه ها شناسنامه دار نباشند.
موسیقی زیرزمینی به نوعی موسیقی اطالق می شود که 
در جامعه به صورت غیرقانونی تولید و منتش��ر می شود، 
همچنین خیلی ها معتقدند که باید از نام تولیدات خانگی 
استفاده کرد، در صورتی که این دیدگاه اشتباه است، زیرا 
70 درصد موس��یقی های پاپ مج��از و قانونی از طریق 

تولیدات خانگی تهیه می شود.
مهم ترین مشکل حوزه موسیقی، دیدگاه تهیه کنندگان 
 ای��ن عرصه اس��ت. در تمام دنی��ا تهیه کننده به کس��ی 
می گویند که استعدادی را کشف و آن را به جامعه هنری 
معرفی می کند و سپس از این راه پول درمی آورد،  اما در 
کشور ما تهیه کنندگان فقط به دنبال گروه های معروف 

هستند و اصال به جوانان تازه کار اهمیت نمی دهند.
متأسفانه هیچ تهیه کننده ای حاضر نیست از گروه های 
ناشناخته حمایت کند، در نتیجه این گروه ها اول از طریق 
اینترنت یا همان زیرزمینی قطعاتی را منتش��ر می کنند 
تا شناخته شوند و س��پس به صورت رسمی فعالیت خود 

را آغاز می کنند.
همچنین خیلی ه��ا معتقدند که گروه ه��ای زیر زمینی 
به دلیل مش��کالت اخذ مجوز، زیرزمینی می ش��وند، در 
صورتی که ش��اید اصال این طور نباشد و به راحتی مجوز 
بگیرند. تلویزیون ملی می تواند ش��اهد خوبی باش��د که 
هر روز می بینیم خوانن��دگان از این ط��رف و آن طرف 
 به این جعبه جادو سرازیر می ش��وند، شاید هم یک نوع 
نش��انه گذاری در جهت دیدی یا ندیدی هایی باشد که 

خیلی ها دنبال آن هستند.
موسیقی زیرزمینی دارای نقاط مثبت و منفی متعددی 
است که مهم ترین جنبه منفی اش، این است که با این که 
ش��اید کار این جوانان باکیفیت تر از گروه های روزمینی 
باشد، اما همیش��ه در خفا می ماند و حیف است که این 
گروه های زیرزمینی شناسنامه دار نباشند. همچنین یک 
عده به راحتی پول پارو می کنند، اما عده دیگر س��الیان 

سال از جیب خود خرج می کنند و این انصاف نیست.
متأسفانه در جامعه ما مخاطبان، فرهنگ خرید اورجینال 
آثار موس��یقی را ندارند، به همین دلیل همیشه از طریق 
اینترنت، قطعات مورد نظ��ر خود را دانل��ود می کنند و 
از این راه با بیش��تر گروه های زیرزمینی آشنا می شوند 
پس در نتیجه گروه های زیرزمین��ی در جذب مخاطب 

موفق هستند.

مدتی است که نظریه اقتصاد مقاومتی 
گروه 
توسط رهبر معظم انقالب مطرح شده فرهنگ

است. پرداختن به این موضوع به دالیل 
مختلف ام��ری مهم و ضروری اس��ت، از س��وی دیگر موضوع 
اقتصاد مقاومتی موضوعی بس��یار بدیع و جدید و بکر است و 
تجربه منتشر شده مکتوبی درمورد آن وجود ندارد و قاعدتا باید 
جوانب آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد. از منظری دیگر برای 
 کش��ور جمهوری اس��المی ایران ک��ه مصمم اس��ت اقتصاد 
تک محصولی و مبتنی ب��ر درآمد نفت را متح��ول نموده و به 
س��مت عدم وابس��تگی به نفت حرکت کند، موضوع اقتصاد 

مقاومتی یک راهکار و نقشه راه سازنده است.
در اقتصاد مقاومتی برای برداش��تن گام های بلند در راستای 
پیشرفت کش��ور در حین مقاومت، توجه به کیفیت و قیمت و 
تنوع تولیدات داخل، اصالح مدیریت های اجرایی و عملیاتی 
 با نگرش رس��یدن به خودکفای��ی و اتخاذ تدابی��ر الزم برای 

خود اتکایی در برخی زمینه ها الزم است.
رییس حوزه هنری اس��تان اصفهان با اشاره به نامگذاری سال 
حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به تعریف اقتصاد مقاومتی 
پرداخت و گفت: حماس��ه ریش��ه در مردم دارد و هر کجا در 
تاریخ گذشته و انقالب مردم به میدان می آیند، حماسه اتفاق 
می افتد، همان گون��ه که  رهبر معظم انق��الب فرمودند: » ما 

می خواهیم اقتص��اد را مردمی نمایی��م« و چنانچه بخواهیم 
حماس��ه اقتصادی اتفاق بیفتد باید مردم ب��ه صحنه بیایند و 
حضور همه جانبه داشته باشند که این حضور موجب شکوفایی 

استعدادهای بالقوه و بالفعل در عرصه اقتصاد است.
سید مهدی س��یدین نیا افزود: نکته اول حضور توده مردم از 
نظر مالی اس��ت که بسیار مؤثر اس��ت، نکته دوم این است که 
دولت باید عدم تصدیگری خود را سریع و به صورت جهادی در 
کارهایی که مردم مایلند در عرصه آن وارد شوند، کاهش دهد. 
البته این اتفاق نمی تواند به یکباره بیفتد و موانع اقتصادی باید 
برداشته شود. وی با اشاره به نکته س��وم برای داشتن اقتصاد 
مقاومتی خاطرنشان کرد: در کشور دچار کمبود قوانین هستیم 
و مجلس وظیفه س��نگینی در این زمینه بر عهده دارد و برای 
ایجاد حماسه اقتصادی باید بس��ترهای قانونی مناسب فراهم 
شود. نقش دولت در این زمینه بس��یار مهم است و دولت باید 
انرژی مردمی که در عرصه اقتصاد به میدان می آیند را هدایت 
کند تا دچار انحراف و پراکندگی نش��ود و به س��مت نیازهای 

کشور سوق دهد. 
اقصاد ما ماهیتی تبذیری دارد، چ��ه در برنامه ریزی بودجه و 
چه در فعالیت های اقتصادی. زمان هم یک س��رمایه است که 
دولت باید روی آن در بخش اقتصاد متمرکز شود. چنانچه این 
زمینه ها و عنصرهای اولیه فراهم شود سبب ورود به حماسه 

اقتصادی خواهد شد. س��یدین نیا گام اول در حماسه را کار و 
تالش دانست و گفت: وقتی س��خن از کار و تالش است ما در 
گام دوم ب��ه حوزه روش ه��ا و مدل ها وارد می ش��ویم و برای 
نزدیکی به فرهنگ کار و تالش باید به تجدید نظر در روش ها و 
مدل ها بپردازیم. در بحث اقتصاد مقاومتی، ما دارای اهداف و 
 موضوعات خوبی هستیم و چنانچه بتوان در روش ها و مدل ها

 خوب کار کرد و در راهبردها سرمایه گذاری کنیم و به ایده ها و 
خالقیت ها و طرح ها میدان بدهیم، می توانیم انقالبی در بحث 

اقتصاد و فرهنگ ایجاد کنیم. 
گام س��وم نیز س��رمایه گذاری فوری در آم��وزش های کوتاه 
مدت اس��ت، در واقع نیازمند یک مدل آموزش��ی کوتاه مدت 
در حوزه اقتصاد هس��تیم که غفلت از آن جبران ناپذیر است.  
در همین راس��تا باید به تولیدات علمی در ح��وزه اقتصاد نیز 
توجه ش��ود ت��ا تولیداتی صحیح داش��ته باش��یم.  وی تأکید 
ک��رد: در اقتص��اد مقاومتی بایس��تی ش��رایطی را ب��ه وجود 
 بیاوریم که مردم اعتماد به نفسش��ان را به دست بیاورند و این 
بی اعتمادی که تولید کننده و سرمایه گذار ما هم اکنون دچار 
آن است از میان برود و در حوزه اقتصاد اعتمادسازی عمومی 
وظیفه دولت و مجلس اس��ت. چنانچه مردم به دولت اعتماد 
کنند و اعتماد به نفس خود را به دس��ت آورند شاهد اتفاقات 

مهمی در همین سال در این عرصه خواهیم بود.
رییس حوزه هنری اس��تان اصفهان با توجه به آغاز بحث های 
اجرایی در گام چهارم افزود: با توجه به س��خنان رهبر معظم 
انق��الب در دوره دوم ریاس��ت جمه��وری آیت اهلل هاش��می 
 رفس��نجانی ک��ه فرمودن��د:» دولت بای��د فعالی��ت هایش را 
اولویت بن��دی کند و اولویت را به کش��اورزی بده��د«، ما نیز 
نیازمن��د اولویت بن��دی و دادن اولویت به بخش کش��اورزی 
هس��تیم. در اقتص��اد مقاومت��ی بای��د از ظرفی��ت صنعت به 
 خوبی اس��تفاده ش��ود و در این زمان نیازمند به��ره گیری از 
ظرفیت های موجود هستیم و س��رمایه گذاری در پروژه های 

دراز مدت لزومی نخواهد داشت.
در حوزه تجارت و بازار نیز باید ش��رایط رقابتی ایجاد ش��ود و 
 دولت در این زمین��ه تنها باید نقش یک ناظ��ر را ایفا نماید، نه 
این که پای ثابت بازار باش��د. در حوزه ص��ادرات و واردات نیز 
نیازمند شکل گیری زمینه های مناسب هس��تیم، به ویژه در 
واردات باید از انحصارطلب��ی دوری کنیم و اجازه واردات برای 

همه با نرخ ارز آزاد را فراهم نماییم. 
وی در پایان بحث اقتصاد مقاومتی، به نقش هنرمندان و جایگاه 

ویژه آنان در فرهنگ سازی برای این گونه اقتصاد پرداخت. 

پای حرف های سید مهدی سیدین نیا 

گام به گام تا اقتصاد مقاومتی
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استاد سینمای کمدی و شهروند خوب 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - هارولد کالیتون لوید در سال 1893 در نبراسکا متولد شد و پس 
از مهاجرت خانواده اش به کالیفرنیا فرصت بازي در  نمایش هاي کوچک را یافت و 
پس از مدتي در اولین نقش  سینمایي خود ظاهر شد. به زودي با توماس ادیسون 
و کمپاني  تولید فیلم او و هال روچ کارگردان مش��هور سینما مشغول به کار شده و 
تبدیل به پرکارترین و محبوب ترین کمدین هال  روچ در نیمه دوم دهه نخس��ت 

قرن بیستم گردید.
 همکاري لوید با هال روچ تا سال1918و ساخت بیش از شصت فیلم  کوتاه کمدي 
ادامه یافت.   در این سال هارولد لوید و هال روچ، شخصیت سینمایي هارولد را پدید 
آوردند؛  مرد عینکي سمپاتیکي که درگیر  مشکالت روزمره زندگي است، ولي سر 
از ماجراهاي  عجیب درمي آورد. این شخصیت س��ینمایي که در آن سال ها براي 
 اغلب تماشاگران سینماي آمریکا شناخته شده بود، به زودي به محبوبیت فراواني 

رسید و توانست جایگاه  هارولد لوید را تا  حد چاپلین ارتقا دهد  .  موفقیت فیلم هاي 
او در همین سال، سبب تثبیت این شخصیت سینمایي شد؛  شخصیتي که در تاریخ 
س��ینما با نماهایي به یاد  ماندني همچون آویزان شدن از عقربه هاي  ساعت باالي 
یک خیابان در فیلم ایمني در آخر ثبت شده است. فیلم هاي لوید همچون »پنجه 
گربه«، »اول پاها« و »پر سرعت« با موفقیت بسیار زیادي روبه رو شدند، اما هارولد 
در آغاز دهه چهل  به تدریج از س��ینما کناره گرفت و در س��ال1947خود را کامال 
بازنشسته کرد. وي پس از بازنشس��تگي به فعالیت هاي  خیرخواهانه به ویژه براي 
کودکان معلول مشغول شد  و یکي از فعال ترین مؤسسه هاي خیریه براي کمک به 

کودکان  معلول را تأسیس کرد  .  
هارولد لوید همچنین در سال1952اس��کار افتخاري آکادمي را براي استادي در 

سینماي کمدي و شهروند  خوب بودن را دریافت  کرد .  
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س��ریال های تاریخ��ی از جمله آثاری هس��تند که توانس��ته اند 
در ای��ن چند س��اله مخاطبین فراوان��ی را به خود ج��ذب کنند، 
 ب��ه همین خاط��ر، مدیران س��ازمان ص��دا وس��یما اولویت های 
برنامه سازی وهمین طور عمده بودجه های این سازمان را به این سریال ها اختصاص  داده 
اند، اما آنچه که می توان به عنوان یک ضعف کلی  به آن نگاه ویژه داش��ت، نداشتن تحقیق 

وپشتوانه علمی است که منجر به تحریف تاریخی می شود. 
»کاله پهلوی«، عنوان مجموعه ای اس��ت که جمعه شب ها رأس س��اعت10 از شبکه اول 
سیما پخش می شود. ضیاءالدین دری سعی کرده در قالب داستان فرخ باستانی، به بررسی 
قوانین رضاخانی و از جمله حجاب بپردازد. از بازیگران این سریال نیز می توان به داریوش 
فرهنگ، امین حیایی، محمدرضا شریفی نیا، مریال زارعی و... اشاره کرد. سریال با این پیش 
فرض نوشته شده که همه مسئوالن در دوران پهلوی عامل بیگانه بوده اند و  حتیکوچک ترین 
تصمیم در کش��ور نیز از س��وی انگلیس گرفته می ش��ده و مس��ئوالن همگی بی اختیار و 
دست بسته بوده اند، حال آن که باید گفت درست است که شاید در برخی تصمیمات اصلی 
دوره رضا پهلوی، نقش انگلیس قابل مشاهده تاریخی باشد، ولی نسبت دادن کوچک ترین 
حرکت به مستشاران انگلیسی به شدت شعاری و نه تنها خالف تاریخ که خالف منطق است.  
این رویکرد بسیار عجیب است، ولی گویا دری به خوبی دریافته در یک دهه اخیر، جریانات  

فراماسونی رشد چشمگیری یافته و برای جذب آنها حتی از چسباندن چند برگ به صفحات 
دفتر تاریخ معاصر ایران نیز ابایی نداشته و به جای نقد مضمون اصلی این سریال که مشابه 
نامش قرار بوده، پیرامون واقعه کشف حجاب باشد، نکاتی بی ربط با تاریخ و سفارشی را در خود 
جای داده که هر شخص با اندک آگاهی نسبت به تاریخ معاصر با دیدنش با تاریخ جدیدی از 

ایران روبه رو می شود. این سریال به نوعی دست کم بخشی از مردم1320را نیز نشان می دهد 
و از آن تصویر مردمی را به نمایش گذاشته که به شدت چشم چران بوده و غافل از رویدادهای 
پیرامونشان هستند و به واقع این گونه نیست که صرفا انگلیسی ها یا مستشاران غربی شان 
یا حتی مسئوالن وابسته ایرانی، مورد نقد قرار گیرند، بلکه اصوالیک نقطه سفید تاریخی در 
آن مقطع گذارده نشده و تنها چند خانواده که البد قرار است نقش ابرقهرمان را بازی کنند، 
در این جامعه نشانه پاکی هستند و دیگران یا در حال درجا زدن هستند یا عامل بیگانه اند و یا 
همچون خان به تصویر کشیده شده در این سریال، نماد توحش بوده و زنانشان را شبانه روز با 
شالق سیاه می  کردند. از آن سو مشخص نیست، در حالی که اصرار صرفا  بر کوبیدن انگلیس 
است، چرا پافشاری بر این حجم پررنگ سازی آموزش زبان فرانسوی است؟ آیا دری آنقدر 
نیز مطالعه تاریخی نداشته که چنین سیستم آموزشی در آن دوران نبوده و گسترش زبان 
فرانسه در مقطعی از تاریخ قاجار و پس از آن، عمدتا به واسطه فرستادن گروه های متعددی 
از دانشجویان به فرانسه برای تحصیل بوده و آیا حتی چنین بدیهیات تاریخی نیز در سناریو 
نمی بایست مورد توجه قرار می گرفت؟ این که در آن دوران، هنوز خودروی جیپ در ایران 
نبوده و خودروهای بسیار قدیمی تری در خیابان ها دیده می شده و یا آن که زنان پوشیه زده 
آن دوران با پوشیه باال داده شده در خیابان راه نمی رفتند تا اصل موضوع پوشیه شان به یک 

کمدی در این سریال تبدیل  شود، مگر تا چه میزان درک و آگاهی تاریخی نیاز داشت؟!

    کالهی که سر تاریخ معاصر رفت

تحریف تاریخی با سریال های تاریخی
گروه 
فرهنگ



این روزها وزنه برداری بار دیگر دچار چالشی جدید شده است. 
چالشی که پس از موضوع »سعید علی حسینی«، در نوع خود 
بزرگ ترین است و حسین رضازاده را در بوته آزمایشی سخت 

قرار داده است. 
او اکنون به عنوان باالترین ش��خص اجرای��ی در وزنه برداری 
ایران، هم باید از دوست دیرینه و مربی موفق تیم ملی دفاع کند 
و هم ستاره های ورزشش را از دست ندهد؛ هم با »بدرفتاری و 
بداخالقی« مبارزه کند و هم با »قهرمان ساالری«. این چالش، 

عیار مدیریت رضازاده را مشخص خواهد کرد. 
بی ش��ک حس��ین رضازاده و فدراس��یونش در طول سه سال 

اخیر در کسب نتایج مطلوب بسیار موفق بوده اند. وزنه برداران 
ایرانی در سه سال اخیر از رده نوجوانان گرفته تا بزرگساالن، از 
رقابت های آسیایی گرفته تا بازی های المپیک، همیشه نتایج 
کم نظیری را به دست آورده اند تا این فدراسیون از موفق ترین 

فدراسیون ها شود.
 با این وجود، این گروه موفق گویا این بار زودتر از آنچه به نظر 
می رسید دچار مشکل شده و روز به روز بر عمق این مشکالت 
اضافه می شود؛ مشکالتی که حسین رضازاده را به عنوان رییس 
فدراسیون وزنه برداری در بوته آزمایشی سخت قرار داده است. 
در این روزهای حساس هر تصمیم اش��تباه و از روی احساس، 

نتایج جبران ناپذیری را به بار خواه��د آورد؛ همان گونه که در 
فدراسیون تکواندو تجربه شد. 

 کمتر کس��ی باور می کرد که قوی ترین مرد جهان و سرمربی 
تیم های مل��ی در یک برنام��ه تلویزیون��ی رو در روی هم قرار 
گیرند و بی محابا به یکدیگر بتازند. چهارشنبه شب و در یکی از 
ساعات پربیننده س��یمای جمهوری اسالمی، سلیمی و باقری 
در یک برنامه زنده ش��بکه یک رو در روی هم ق��رار گرفتند و 
 تا آنجا که توانس��تند از ش��رمندگی هم درآمدند. بحث آنها به

گونه ای بود که حتی اجازه س��خن گفتن به مجری برنامه نیز 
 داده  نمی ش��د. ر پایان بحث، س��لیمی به نمایندگی از جمع 
وزنه برداران درخواس��ت تغییراتی در رأس مربیگری تیم ملی 

وزنه برداری را کرد.
 با این وج��ود در پایان این بحث به نس��بت طوالنی، مس��أله 
ناراحت کنن��ده، التهاب ه��ای جدیدی بود که در این رش��ته 
 ایجاد ش��ده و ب��ا ای��ن برنام��ه تلویزیون��ی این اخت��الف ها

عمق بیش��تری نیز پیدا کرد. پس از این درگی��ری لفظی، هر 
فردی بنا به دیدگاه خود، به این موض��وع نگاه کرد و حقی را از 
طرفی به طرف دیگر می داد، اما نکته بس��یار حائز اهمیت این 
است که دوطرف ماجرا با جمالت غیر قابل دفاعشان، بار دیگر 
نگرش عمومی منفی را نسبت به این ورزش به بار آورده اند. این 

گفتگو به لحاظ اخالقی به هیچ وجه قابل دفاع نبود.
حسین رضازاده در طول چند سال اخیر با حفظ اصول و رعایت 
برخی موازین توانسته ورزش��ی که روزی به گل نشسته بود را 
 امروز به یکی از موفق ترین ورزش های کش��ور ب��دل کند. او 
به خوبی از هم��ه ابزارها برای موفقیت اس��تفاده کرده و امروز 
اگرچ��ه مجموعه عریض و طویل��ی ن��دارد و انتقادهایی به آن 
وارد اس��ت، اما با این حال در کس��ب نتیجه ک��ه هدف غایی 

هر فدراسیون اس��ت موفق بوده اس��ت. رضازاده اگرچه تجربه 
این گونه رفتارها را در زمانی که خود ورزش��کار بوده دارد، اما 
شاید این نخستین تجربه جدی او در زمینه ورزشکار ساالری 
باش��د. قهرمان دو دوره المپیک، خود روزی داعیه دار بسیاری 
 از ورزشکار س��االری ها بود و اینک خود میراث دار این پدیده 

نه چندان دلپسند شده است. 
البته اگر بخواهیم بحق به موضوع نگاه کنیم، خواست متحدانه 
وزنه برداران نیز چندان دوراز انصاف نیس��ت. آنها نیز در قالب 
اردوی تیم های ملی نیازمند »شأن و احترام« هستند که این 
خواسته چندان بزرگ و دست نیافتنی به نظر نمی رسد. حسین 
رضازاده که امروز تصمیم گیرنده اصلی وزنه برداری ایران است 
در این آزمایش باید به چند نکته بنگرد. او در این میان هم باید 
هوای دوس��ت دیرینه و قدیمی خود که حداقل در سال های 
 اخیر کارنامه خوبی در کس��ب نتیجه دارد، داش��ته باشد و هم 
سرمایه ها و س��تاره های کنونی وزنه برداری ایران را از دست 

ندهد. 
ش��عاِر این که چند وزنه بردار جدید جای این نس��ل طالیی را 
خواهد گرف��ت، چندان منصفانه نیس��ت و خود رض��ازاده نیز 
می داند رسیدن به این شعار بسیار سخت خواهد بود. حسین 
رضازاده این روزها در یکی از تاریخ��ی ترین دوران مدیریتش 
قرار دارد و باید در اتخاذ تصمیم بس��یار دق��ت کند. تصمیمی 
غیراصولی و احساسی نظیر آنچه در تکواندو گرفته شد، شاید 
حرف یک طرف دعوا را به کرسی بنشاند، اما بی شک صدمات 
جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. به هرحال امیدواریم 
در روزهای آتی، اتفاقی نظیر آنچه در آن برنامه زنده تلویزیونی 
افتاد تکرار نش��ود و فدراس��یون وزنه برداری با توجه به جمیع 

جهات، تصمیمی معقوالنه به سود حداکثری را اتخاذ کند. 

دعوای خانواده وزنه برداری به اوج رسید

رضازاده در بوته آزمایشی سخت 

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ایران، آقای کشتی آزاد قاره کهن 
بیس��ت و یک قهرمانی، س��ه نایب قهرمانی و یک مقام س��ومی در 
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آس��یا کافی است تا ایران لقب آقای 

کشتی آسیا را با خود یدک بکشد. 
وزن کشی بیست و شش��مین دوره رقابت های کشتی آزاد آسیا روز 
گذشته)جمعه( در حالی برگزار ش��د که در 25 دوره قبلی، کشتی 
آزاد ایران، قهرمان بالمنازع این رقابت ها بوده و تنها در چهار دوره، 
قهرمانی را ب��ه ازبک ها و ژاپنی ها واگذار کرده اس��ت. در رقابت های 
امس��ال هند، تیم ایران با ترکیبی جوان در سبک وزن و با تجربه در 
س��نگین وزن به »دهلی« رفته تا بتواند به بیست و دومین قهرمانی 

خود در آسیا برسد. 
تجربه نش��ان داده که تیم های دوم و س��وم کش��تی آزاد ایران هم 
می توانند از پس رقیبان آس��یایی خود بر بیاین��د و معموال ایران با 
ترکیب اصلی به ای��ن رقابت ها نمی رود تا مهره ه��ای جوان بتوانند 
در رقابت های بین المللی تجربه کس��ب کنند. البته دربعضی مواقع 
ایران برای این که به آس��یایی ها بفهماند همچنان آقای کشتی آزاد 
آسیاس��ت-مثل دوره قبل-  با تیم اصلی، مدال ها را درو می کند، اما 
تیم فعلی با هدایت رسول خادم و همکارانش هم می تواند قهرمانی را 

برای ایران در دهلی نو به ارمغان بیاورد. 

قهرمانی دوباره العین در لیگ امارات 
العین با پیروزی س��ه بر صفر برابر دبی، یازدهمین قهرمانی خود در 

لیگ امارات را قطعی کرد. 
العین با این پیروزی جمع امتیازهای خود را به58 رساند و با20 امتیاز 
اختالف نس��بت به نزدیک ترین تعقیب کننده خ��ود االهلی عنوان 

قهرمانی را به دست آورد. 
العین در لیگ قهرمانان آس��یا با تیم های اس��تقالل، الهالل و الریان 
هم گروه است و با شش امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به الهالل در 
مکان دوم جدول این گروه جای دارد. این تیم در دور برگشت مرحله 

گروهی این رقابت ها سه شنبه مهمان الهالل خواهد بود.

 چرا فسخ نامه توزی و ردی را
 منتشر نمی کنند؟

سرپرست تیم فوتبال س��پاهان گفت: ما می گوییم قرارداد توزی و 
ردی فسخ نشده است، چرا که اصوال قرارداد زمانی فسخ می شود که 

از لحاظ مالی دو طرف به توافق برسند.
رسول خوروش درمورد شکایت باشگاه س��پاهان و اعتراض به بازی 
فرهاد مجیدی گفت: هن��وز به ما در این ارتباط جوابی داده نش��ده 
است. ما می گوییم قرارداد توزی و ردی فس��خ نشده است، چرا که 
اصوال قرارداد زمانی فسخ می شود که از لحاظ مالی دو طرف به توافق 
برس��ند، مگر این که دعوا را پیش قاضی ببرند و با استناد به مدارک 

قاضی رأی به فسخ قرارداد بدهد.
وی افزود: فرض می کنیم س��ازمان لیگ و یا کمیته انضباطی فسخ 
قرارداد این دو بازیکن را اعالم کرده است. می خواهیم بدانیم با استناد 
به کدام مدارک چنین رأیی صادر شده است. یا مدرکی وجود ندارد و 
اگر هم وجود داشته مدرکی جعلی بوده است. اگر هم تمامی کارها به 
صورت درست انجام شده، چرا 3 روز است جواب ما را نمی دهند و با 

منتشر کردن فسخ نامه به حواشی پایان داده نمی شود.

پنجمین پیروزی متوالی ماهان
هفته نخست از دور برگشت رقابت های لیگ برتر پینگ پنگ بانوان 
باشگاه های کش��ور با برتری تیم فوالد ماهان برابر فرشتگان تهران 

پیگیری شد.
در ادامه رقابت های لیگ برتر پینگ پن��گ بانوان و از هفته اول دور 
برگشت، بانوان ماهانی میزبان تیم فرش��تگان تهران بودند. در این 
دیدار ماهانی ها حریف خود را با نتیجه قاطع 5 بر صفر در هم کوبیده 
و پیروز این دی��دار لقب گرفتند. ندا شهس��واری، محجوبه عمرانی، 
منصوره رضایی و پریسا صمدی بازیکنان تیم فوالد ماهان سپاهان 
بودند که در این رقاب��ت در مصاف با حریفان خود موفق به کس��ب 
پنجمین پیروزی تیم فوالد ماهان شدند.  بانوان ماهانی با کسب این 
پیروزی همچنان صدرنشین رقابت های لیگ برتر پینگ پنگ بانوان 

باشگاه های کشور هستند.

 سپاهانی ها یک شنبه 
از تهران به امارات می روند

کاروان سپاهان عصر یک شنبه، تهران را به مقصد امارات ترک خواهد کرد.
سپاهانی ها که ساعت۱۷:30 امروز در چارچوب هفته سی و سوم لیگ برتر 
میهمان داماش گیالن هستند، پس از برگزاری این مسابقه، صبح فردا به 
تهران می روند و در هتل المپیک مستقر خواهند شد.کاروان سپاهان عصر 
یک شنبه و با پرواز ساعت۱۹:30، تهران را به مقصد امارات ترک خواهد 
کرد تا در هفته پنجم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف النصر 
امارات برود. سپاهان که در بازی رفت موفق شد النصر را با نتیجه3 بر صفر 
مغلوب خود کند، سه شنبه ش��ب در دبی با النصر دیدار خواهد کرد. تیم 
اصفهانی هم اکنون با 3 امتیاز در مکان سوم جدول رده بندی گروه C لیگ 

قهرمانان آسیا قرار دارد.

 در لیگ جهانی 
مردم را سورپرایز می کنیم

فرهاد ظریف/ لیبروی تیم ملی والیبال
انگار همه بازیکنان و سرمربی تیم ملی به شناخت کافی از یکدیگر دست 
پیدا کرده اند. حاال وقتی»والسکو« حتی نام مرا صدا می زند از اشاره دست 
او متوجه می ش��وم چه منظوری دارد. همین هماهنگی بین بازیکنان و 
کادر فنی، سرعت کار و پیشرفت را باال برده است.  
ما هم دیگر از مس��ئوالن هیچ انتظ��اری نداریم، 
زیرا هی��چ گاه والیبال را ندیدند، ام��ا در خانواده 
والیبال، با کمک رییس و س��ایر دست اندرکاران 
فدراس��یون با تم��ام وجود ت��الش می کنیم تا 
بهترین نتیجه را بگیریم. من به مردم این 
مژده را می دهم که چند سورپرایز در 
لیگ جهانی برای آنها داریم. مطمئن 
باشید بازی های خیلی خوبی به 
نمایش می گذاریم و از اعتبار 
والیبال ایران دفاع می کنیم. 

 خبری از تغییرات 
در هیأت فوتبال نیست

همه چی آرومه؟
گروه ورزش -  ظاهرا هیأت فوتبال استان بعداز پایانی 
طوفانی در واپس��ین روزهای س��ال۹۱، روزهای نسبتا 

آرامی را در سال جدید پشت سر گذاشته است.
پیش از آغاز س��ال جدید، محمدرضا جواهری مدیر کل 
اداره ورزش و جوانان اس��تان عزم خود را برای برکناری 
 علی اکب��ر ابرقوئی نژاد ج��زم کرده بود و می خواس��ت 
هر طور شده به دوران ریاست ده یازدساله او در اصفهان 
در هیأت فوتبال پایان دهد که البته دراین راه، کم حامی 
و موافق ندارد، اما ظاهرا تب و ت��اب این تصمیم با آمدن 

بهار رو به خاموشی رفته است.
 البته ب��ازار فعالی��ت های زیرپوس��تی و جم��ع آوری 
طومارظاهرا داغ بوده اس��ت، اما به ش��دت گذش��ته از 
مصاحب��ه و موضعگیری از س��وی هر دو ط��رف خبری 

نیست.
س��ال گذش��ته جواهری تا پای معرفی سرپرست برای 
هیأت فوتبال اس��تان هم پیش رفت، اما ظاهرا حامیان 
ابرقوئی ن��ژاد خیل��ی زود در برابر این فش��ارها قد علم 
کردند و کاری از پیش نبرده است، اما آیا واقعا اوضاع به 
همین منوال ادامه پیدا می کند یا با ش��ناختی که همه 
از مدیرکل خستگی ناپذیر دارند او تسلیم نشده و راهی 

برای رسیدن به هدف خود پیدا می کند؟
 به نظر می رس��د مدیرکل با این که می داند مدت زمان 
کوتاه��ی از دوران حض��ورش دراصفهان بیش��تر باقی 
نمانده است می خواهد با انجام کارها و جابه جایی های 
اینچنینی نام خود را در تاریخ مدیران ورزش استان بیش 

از همه پررنگ کند.
برداش��تن ابرقوئی نژاد از ریاس��ت هیأت فوتبال استان 
اگر بگوییم آرزوی هر مدیرکلی در اداره ورزش و جوانان 
بوده اس��ت، خیلی اغراق نکرده ایم و ظاهرا جواهری در 
تالش اس��ت با پایان دادن به این امپراط��وری، نام خود 
را در خاطره همه ورزش��ی ها به ویژه فوتبال دوس��تان 

ماندگار کند. 
 البته ابرقوئ��ی نژاد هم با داش��تن برنامه اس��تراتژیک و 
ارایه برنامه های انجام ش��ده خود در طول این ده س��ال 
عملکرد قابل دفاعی را از خود بر جای گذاش��ته است و 
این طور که پیداس��ت جواهری برای ای��ن تغییرات راه 
طوالنی در پی��ش دارد و باید امیدوار باش��د در این راه، 

وقت کم نیاورد... .

یادداشت

6
آشتی زودهنگام صانعی با فوتسال 

علی صانعی سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال می گوید،  نمی خواست تا یک سال آینده به مربیگری 
بپردازد،  ولی پیش��نهاد خوبی که از تیم تأسیس��ات دریایی به او شد باعث ش��د تا دوباره در عرصه 

مربیگری فعالیت کند. 

 مسابقات لیگ دسته اول جام آزادگان بعد 
مسعود 
از26هفته پرحاش��یه س��رانجام به پایان افشاری

رس��ید تا تکلیف دو تیم اصلی س��قوط 
کننده به لیگ برتر مشخص شود و تیم سوم این مسابقات هم که در 
طی ده روز آینده از بین یکی از دو تیم مس سرچشمه و استقالل 
خوزستان مشخص می شود، منتظر تیم چهاردهم لیگ برتر باشد 
تا شاید در رقابت با یکی از سه تیم آلومینیوم، داماش و ذوب آهن 
شانس خودش��ان را برای حضور در لیگ برتر آزمایش کنند. البته 
فوتبال اصفهان اگر موفق به حفظ ذوب آهن در لیگ برتر شود فصل 
آینده بعد از دو سال غیبت، نماینده دیگری در این مسابقات خواهد 
داش��ت و گیتی پس��ند که با هدایت س��اموئل دارابینیان همین 
چهارشنبه هفته گذشته از لیگ دسته دوم به لیگ دسته اول صعود 
کرد شانس این را دارد تا شاید خاطرات روزهای خوب سپاهان نوین 

در لیگ دسته اول را زنده کند.
صع��ود دو تی��م تبریزی گس��ترش ف��والد و ش��هرداری به لیگ 
س��یزدهم مهم ترین نکته این مسابقات بود که س��همیه فوتبال 
 تبریز را ب��رای فصل آینده به س��ه تی��م افزایش می ده��د، البته 
صحبت هایی شنیده شده که ممکن است برای جلوگیری از تمرکز 
فوتبالی در یک شهر مانند بالیی که چند سال قبل بر سر سپاهان 
نوین آمد سر تبریزی ها هم بیاید و امتیاز شهرداری به شهر دیگری 
منتقل شود و ش��اید باش��گاه هایی مثل نفت آبادان، آلومینیوم و 

حتی ذوب آهن در صورت سقوط به لیگ دسته یک، فصل آینده 
با استفاده از این امتیاز باز هم در لیگ برتر حضور داشته باشند.

گسترش فوالد تبریز
گسترش فوالد به عنوان اولین تیم صعود کننده به لیگ برتر در طی 
دو سال گذشته هم از شانس های اصلی صعود به سطح اول فوتبال 
ایران بود و حتی سه س��ال قبل هم به همراه پرسپولیس به فینال 
جام حذفی رسید، اما امسال با هدایت رسول خطیبی که به عنوان 
سرمربی- بازیکن در این تیم فعالیت داشت، سه هفته زودتر از پایان 
مس��ابقات گروه الف صعود خودش را به لیگ برتر حتمی کرد.  در 
ترکیب گسترش فوالد به غیر از رس��ول خطیبی، بازیکن چندان 
شاخصی حضور نداش��ت و تنها می توان از شهریار شیروند،هادی 
جعفری، رسول علیزاده،س��امان نریمان جهان و محسن دلیر به 
عنوان بازیکنان سرشناس تر این تیم نام برد، ولی با توجه به قدرت 
مالی این باشگاه و انگیزه مدیران ثروتمندش پیش بینی می شود 
که این تیم برای لیگ سیزدهم یکی از تیم های پرمهره برای حضور 
در مسابقات باشد، البته به شرطی که دچار سرنوشت استیل آذین 

دو سال قبل نشود.

شهرداری تبریز
اما دیگ��ر تیم تبریزی صع��ود کننده یعنی ش��هرداری، بر خالف 

همش��هری اش در هفت��ه پایانی جواز صع��ود به لیگ برت��ر را به 
دس��ت آورد و ف��راز کمالوند بع��د از لیگ برتری کردن ش��یرین 
ف��راز و تراکتورس��ازی، این ب��ار هم س��ومین تیم��ش را به لیگ 
برتر رس��اند تا در این زمینه رکورددار ش��ود. حض��ور کمالوند و 
ش��هرداری در لیگ برتر البته به ش��رطی که امتیازش��ان واگذار 
نشود سوژه های نابی را برای فوتبال ایران فراهم می کند تا شاید 
 باز هم تقابل کمالوند و فردوس��ی پور در برنامه نود حاش��یه هایی

جذاب را ب��ه فوتبال ای��ران تزریق کند. ش��هرداری برخالف بقیه 
تیم های لیگ دس��ته اول، تی��م پرمهره تری بود و حضور ش��یث 
 رضایی به عنوان کاپیتان این تیم او را تبدیل به سرش��ناس ترین

بازیکن لیگ دسته اول کرده بود.

پلی آف سرنوشت  ساز
اما تیم ه��ای صعودکننده ب��ه مرحله پلی آف ش��رایطی ویژه ای 
دارند و هنوز مش��خص نیس��ت که شانس اس��تقالل خوزستان 
و مس سرچش��مه برای صعود ب��ه لیگ برتر چگونه اس��ت. مس 
 سرچش��مه ب��ا حض��ور داود مهابادی ب��ر روی نیمکت��ش تیمی

 با انگیزه در این مس��ابقات بود ک��ه در روز آخر با س��بقت از نفت 
مسجد س��لیمان موفق به صعود به مرحله پلی آف شد. بازیکنانی 
مثل نادر فتح الهی، محمدصادق کرمی، علی مرزبان، بهنام افشه، 
روح اهلل بیگدل��ی و محمدرضا پورمحمد از مهره های سرش��ناس 
تی��م داود مهابادی هس��تند . اما در س��وی مقابل هم اس��تقالل 
خوزستان که در هفته پایانی با شکست در مقابل فوالد یزد شانس 
صعود مس��تقیم را از دس��ت داد با تیمی جوان و بومی و با هدایت 
 مجید باقری نیا س��رمربی ش��ناخته شده خوزس��تانی به مرحله

پلی آف رسیده اس��ت. در ترکیب این تیم بر خالف سه تیم دیگر 
بازیکن بزرگ��ی حضور ندارد و تنه��ا می توان از منص��ور نعامی و 
عبدالهادی خنیفر به عنوان بازیکنان ش��ناخته تر ش��ده این تیم 
نام برد. برنده دو بازی رفت و برگش��ت مس سرچشمه و استقالل 
خوزستان باید در مرحله بعد با تیم چهاردهم لیگ برتر رقابت کند 

تا برنده آن بازی جواز حضور در لیگ سیزدهم را به دست آورد.

سقوط قدیمی ها
اما به غیر از تیم های مدعی باید یادی از تیم های س��قوط کننده 
به لیگ دس��ته دوم کرد که در بی��ن آنها  نام هایی مثل ش��اهین 
بوشهر، برق شیراز و ماشین سازی تبریز به چشم می خورد تا فاتحه 
تیم های قدیمی و ریشه دار فوتبال ایران خوانده شود، به خصوص 
 سقوط شاهین که در فاصله دو سال از لیگ برتر به لیگ دسته دوم 

رسید. 

برتری مطلق تبریزی ها

اتاق انتظار برای مدعیان پلی آف
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 ظاهرا 
مشکل بهروان بود! 

پاسخ معنادار شمسایی 
به دعوتش به تیم ملی

رییس فدراسیون فوتبال با تأکید بر پا برجا بودن مصوبه۱6تیمی بودن لیگ 
گفت: هر گونه تغییر در این تصمیم بر عهده هیأت رییسه جدید سازمان لیگ 
است که پس از20 اردیبهشت انتخاب می شود، اما فصل آینده طبق برنامه فعلی 
از2۱تیرماه آغاز می شود. علی کفاشیان با تأکید بر این که همچنان مصر است 
تا مجمع فدراسیون را تیرماه برگزار کند گفت: بارها گفته ام اگر شخصی وجود 
دارد که مجمع احساس می کند می تواند فدراسیون با او بهتر کارهایش را پیش 
ببرد، من استقبال می کنم، اما اگر تصمیم گرفتند من بمانم دیگر باید حمایت 
کنند و من کنار برو نیستم. وی در واکنش به این که بهروان گفته است ظاهرا 
مشکل فدراسیون، من بودم، گفت: فعال که ظاهرا مشکل او بوده است! مشکالت 
یکی یکی در حال حل شدن است ودر مجمع تیرماه همه موارد را خواهیم گفت.

وحید شمسایی بعد از حضور یک ماهه در چین و بازی در تیم فوتسال شنژن 
در مرحله انتخابی جام  باشگاه های آسیا، به ایران بازگشت. کاپیتان سابق تیم 
ملی که بعد از دوری تقریبا دو ساله از میادین، بازی های خوبی را برای نماینده 
فوتبال چین انجام داد و موجب صعود این تیم به مرحله پایانی جام باشگاه های 
آسیا شد، مورد توجه کمیته فوتس��ال قرار گرفته است، تا جایی که سیدرضا 
افتخاری از قرار گرفتن نام شمسایی در فهرست تیم ملی خبر داد، اما شمسایی 
 پاس��خی می دهد که نش��ان از بی میلی او برای ادامه حضور در تیم ملی دارد:

» افتخاری لطف دارد، ولی من کار خودم را می کنم و اصل و اصولم را در زندگی 
زیر پا نمی گذارم. بنده به چین نرفتم که خس��وس من را زیر نظر بگیرد، بلکه 

خواستم تجربه ای برایم باشد و دنیا ارزش فوتسالیست ایرانی را بداند.«

قرآن، هدیه عرب ها به رونالدو
یکی از شرکت های مخابراتی عربستان با تجلیل از کریس رونالدو 
یک جلد قرآن مجید به این بازیکن اهدا کرد. پیش از این، اوزیل 
از عالقه رونالدو به گوش دادن به قرآن در رختکن رئال خبر داده 

بود. رونالدو به سوره»الفاتحه«عالقه خاصی دارد.

واکنش فالکائو به  شایعات
مهاجم کلمبیایی آتلتیکو مادرید، پیوس��تنش 
به منچس��تریونایتد را رد کرد و آن را شایعه ای 
محض دانس��ت. فرگوس��ن عالقه زیادی به این 

مهاجم کلمبیایی دارد.

مزاحمت برای مسی از طرف همسایه! 
در کنار ویالی مسی یک خانه نسبتا کوچک قرار دارد که 
صاحب آن، بارها از او درخواست کرده بود تا منزلش را 
بخرد و وقتی که با امتناع مسی مواجه شد تصمیم گرفت 

تا با ایجاد ایجاد مزاحمت، او را مجاب به این کار کند.  48
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شعاِر این که چند 
وزنه بردار جدید 

جای این نسل 
طالیی را خواهد 

گرفت، چندان 
منصفانه نیست و 
خود رضازاده نیز 
می داند رسیدن 

به این شعار بسیار 
سخت خواهد بود



یادداشت

اعضای شوراهای شهر و روستا 
دلسوز و خدمتگزار مردم باشند

فرماندارشهرستان شهرکرد گفت: اعضای شوراهای شهر و روستا باید 
دلسوز، متعهد و خدمتگزار مردم باشند.

مراد کاظمی در جلس��ه شورای اداری شهرستان ش��هرکرد با اشاره به 
نامگذاری  س��ال 92 توس��ط رهبر معظم انقالب به نام س��ال حماسه 
سیاسی و حماسه اقتصادی، اذعان داشت: حماسه سیاسی آن مرتبط با 
انتخابات ریاست جمهوری کشور و انتخابات  شورای شهر وروستا است و 
باید حضور گسترده و مشارکت همه جانبه در انتخابات ریاست جمهوری 
و شورای ش��هر و روس��تا  صورت گیرد. وی در ادامه گفت:  با مشارکت 
در انتخابات و رأی دادن، در تعیین سرنوش��ت کش��ور و شهر و روستا 
سهیم خواهیم ش��د و افرادی که  دارای صالحیت هستند باید انتخاب 
 شوند. وی تصریح کرد: کسانی که برای ش��ورای شهر و روستا ثبت نام 
می کنن��د بای��د دارای صالحیت ب��وده و اف��رادی دلس��وز، متعهد و 
خدمتگزار مردم باش��د. فرماندارشهرس��تان ش��هرکرد اظهار داشت: 
 فعالی��ت و برنام��ه ه��ای مقدمات��ی برای ش��ورای ش��هر وروس��تا از 
21 فروردین و از 26 فروردین ثبت نام از داوطلبین آغاز ش��ده و تا یکم 
اردیبهشت ماه ثبت نام ادامه دارد و در شهرها و روستا نیز اطالع رسانی 
شده است. مراد کاظمی عنوان کرد: شرایط تحصیالت برای روستاهای 
تا 200 نفر خانوار، سواد خواندن و نوشتن و روستاهای باالی200 خانوار 
مدرک دیپلم به باال و شهرهای  تاسقف20 هزار نفر، مدرک فوق دیپلم 
یا معادل آن و شهرهای باالی20هزارنفر، لیسانس یا و معادل آن است.

 971 شعبه برای انتخابات 
پیش بینی شد

رییس ستاد انتخابات چهارمحال وبختیاری و معاون سیاسی، 
امنیتی استاندار استان گفت: 971 شعبه در استان به منظور 
اخذ رأی مردم در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

پیش بینی شده است.
یزدان جاللی افزود: از مجموع 971شعبه، تعداد 893شعبه 
ثابت و 78 ش��عبه درسطح اس��تان سیار اس��ت. وی تعداد 
ش��عبه های روس��تایی را 664 ش��عبه عنوان کرد و افزود: 
تعداد 600 ش��عبه ثابت و 64 شعبه س��یار روستایی است. 
جاللی همچنین تعداد ش��عبه های شهری در سطح استان 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری را 307ش��عبه عنوان کرد و 
گفت: 293ش��عبه ثابت و 14شعبه سیار شهری فعال است. 
 وی بیشترین ش��عب اخذ رأی را در شهرس��تان شهرکرد با 

126 شعبه ثابت و پنج شعبه سیار عنوان کرد.  

 5 هزار واحد مسکونی 
مقاوم سازی احداث می شود

مدیرکل بنیاد مس��کن چهارمحال و بختیاری گفت: امسال 
پنج هزار واحد مسکونی در قالب پرداخت تسهیالت مقاوم 
سازی احداث می شود. غالمرضا کشاورز در گفتگو با ایسنا 
با بیان این که شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت شامل همه 
 شهرهای استان به جز شهرکرد، بروجن، فارسان و فرخشهر 
می شود، افزود: هشت هزار و 365 واحد مسکن مهر در استان 
 پروانه س��اخت دریافت کرده اند. وی ادامه داد: هفت هزار و 
 45 واحد ساختمانی در مرحله اجرای فنداسیون بوده و بیش 

از پنج هزار و 400 واحد نیز تکمیل شده است. 

راهیابی گروه های نمایشی 
فارسان به جشنواره آفتاب

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اس��المی شهرستان فارسان از 
راهیابی گروه نمایش خیابانی» چهل گل« و صحنه ای » به 

خورشید بسپارید« به جشنواره منطقه ای آفتاب خبرداد. 
فرزاد صفدری بیان داش��ت: نمای��ش خیابانی» چهل گل« 
به کارگردان��ی مصطفی محمدی دوس��ت در بخش اجرای 
خیابانی جش��نواره تئاتر معلولین منطقه ای آفتاب حضور 
یافت. به گفته صف��دری نمایش صحنه ای»به خورش��ید 
بسپارید« به کارگردانی سکینه صادقی نیز  به مرحله اجرایی 

این جشنواره راه یافت.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
  علی اصغر عنابستانی 

تمامی س��ازمان ها باید ب��رای کنترل بازار بس��یج ش��وند و می توان 
گفت با توجه ب��ه هماهنگی های ص��ورت گرفته به منظ��ور نظارت و 
کنترل بر بازار ش��ب عید با تالش بازرسان و مس��ئوالن ذی ربط، بازار 
استان کنترل ش��د و نباید فراموش کرد تحقق حماس��ه اقتصادی در 
گرو تحقق حماس��ه سیاسی اس��ت. عنابس��تانی با بیان این که تحقق 
حماسه سیاس��ی دورخیزی برای ایجاد حماسه اقتصادی است، افزود: 
تحقق این حماسه بستر توسعه کش��ور را بیش از پیش فراهم خواهد 
کرد. در حال حاضر دش��من 
ب��ه منظ��ور ایج��اد اختالل 
در بس��تر انتخاباتی کش��ور 
فضای بازار را متش��نج کرده 
تا با تش��دید فض��ای روانی و 
برهم زدن آرامش بازار میزان 
 مشارکت مردم در انتخابات را 

تحت تأثیر قرار دهد.

بسیج تمامی سازمان ها برای 
کنترل بازار 

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
ملیپوشانکشتیفرنگیدرشهرکردبهرویتشکمیروند

جهانگیر خبازی، مدیرکل ورزش و جوانان استان گفت: مس��ابقات انتخابی تیم ملی 
کشتی جوانان به میزبانی شهرکرد برگزار می شود. وی اظهار کرد: مسابقات انتخابی تیم 

ملی کشتی فرنگی جوانان از چهارم اردیبهشت ماه به میزبانی شهرکرد آغاز می شود.
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مع��اون ام��ور دام جه��اد کش��اورزی 
گروه 
چهارمحال و بختی��اری از افزایش 30 شهرستان

درصدی تع��داد واحده��ای مرغداری  
اس��تان در س��ال جاری خبر داد.  برزو هیبتیان که در کارگروه 
تنظیم بازار استان سخن می گفت، اظهار کرد: با تأمین به موقع 
نهاده های دامی امروز ش��اهد تثبیت قیمت م��رغ در بازارهای 
استان هستیم. وی از افزایش 30 درصدی تعداد مرغداری های 
استان در سال جاری خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته، تعداد 28 واحد جدید مرغداری در استان به زودی 

ایجاد و راه اندازی خواهد شد. 
هیبتیان با اشاره به افزایش قیمت شیر در استان، افزود: با وجود 
این که قیمت شیر در بازار استان مصوب شده است، اما هر یک 
کیلوگرم 650 تومان خریداری می ش��ود که این مسأله موجب 
شده تا سود سرشاری نصیب واسطه گرها در استان شود.  معاون 
امور دام جهاد کش��اورزی چهارمحال و بختیاری قیمت ماست 
در بازار استان را س��ه هزار و 500 تومان اعالم کرد و گفت: باید 
تدابیری اتخاذ شود تا بر اس��اس آن دیگر شاهد افزایش قیمت 
لبنیات در استان نباش��یم. وی بر ضرورت حمایت از واحدهای 
گاوداری استان تأکید کرد و گفت: حمایت از این واحدها موجب 
عدم تعطیلی واحد ودر نتیجه عدم افزایش قیمت  فرآورده های 

لبنی می شود.

تنظیم بازار، راهکار مهم افزایش تولید  
مدیرکل دفتر امور اقتصادی اس��تانداری چهارمحال و بختیاری 
نیز در ادامه این نشس��ت، اظهار کرد: توجه ب��ه تولید، مهم ترین 
عامل تنظیم بازار استان است. علی ش��هریارپور افزود: الزم است 
تا با رفع مشکالت فراروی واحدهای تولیدی استان بستر فعالیت 
 این واحدها بیش از پیش فراهم شود تا چرخ تولید استان با شتاب 
افزون ت��ری  در حرکت باش��د. وی بر ضرورت نیازس��نجی بازار 
اس��تان تأکید کرد و گفت: نیازسنجی، شناس��ایی میزان تولید 
استان، ذخیره س��ازی کاال همراه با تدوین یک برنامه هدفمند از 
سوی دستگاه های اجرایی برنامه الزم برای تنظیم بازار استان در 

سال جاری است. 

واردات 12 هزار تن نهاده دامی
مدیر پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از 

واردات 12 هزار تن نهاده دامی در استان خبر داد.
دلش��اد جهانبخش��ی دیگر س��خنران این جلس��ه، اظهار کرد: با 
توج��ه ب��ه هماهنگی ه��ای ص��ورت گرفته در س��ال گذش��ته، 
 واردات نهاده های دامی در اس��تان پنج برابر نس��بت به سال 90

افزایش داش��ته اس��ت. وی از رش��د 40 درصدی جوجه ریزی در 
مرغداری های اس��تان خب��ر داد و گف��ت: با تالش ش��بانه روزی 
مس��ئوالن، تعدادی از واحده��ای مرغداری اس��تان که تعطیل 

 ش��ده بودن��د مج��دداً فع��ال ش��دند و در چرخ��ه تولی��د قرار 
گرفتند.  جهانبخش��ی ادامه داد: در س��ال گذش��ته بیش از 500 
تن مرغ مازاد موجود در اس��تان را خری��داری و در زمان مقتضی 
در بازار توزیع کردیم. مدیر پش��تیبانی امور دام جهاد کش��اورزی 
چهارمحال و بختیاری از ورود 12 هزار تن نهاده دامی به اس��تان 
خبر داد و گفت: این نهاده های خریداری شده در مرز استان است 
که به زودی وارد اس��تان شده و بین کش��اورزان و دامداران توزیع 
 خواهد ش��د.  وی با اش��اره به ابراز رضایت مرغداران و دامداران از
 دریاف��ت نهاده ه��ای دام��ی، تصری��ح ک��رد: ام��ور پش��تیبانی

امور دام استان با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته، در راستای 
خریداری نهاده و ذخیره سازی 
عم��ل هوش��یارانه   آن 

کرده اند،   به طوری که رضایت 
مردم در این راستا جلب شده 

است.

 کمبود روغن و شکر 
نداریم

رییس سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختیاری 
گف��ت: در حال حاض��ر هیچ 
کمب��ود کاالی��ی در خصوص 
توزیع روغن و ش��کر در استان 

نداریم. 
رحم��ان کرم��ی در کارگروه   
تنظیم بازار این اس��تان اظهار 

کرد: در سال گذشته با مجموعه تالش  های مأموران و بازرسان این 
 سازمان از یک سو و اقدامات صورت گرفته در راستای تأمین کاال و 
ذخیره سازی مناسب آن، بازار اس��تان به خوبی کنترل شد. وی با 
اشاره به توزیع 22 هزار و 500 تن گوشت مرغ در سال گذشته در 
استان، گفت: با وجود افزایش قیمت گوشت قرمز و عدم استقبال 
 مردم اس��تان از آبزیان از جمله ماه��ی، بازار تولی��د و توزیع مرغ

 به خوبی کنترل ش��د، به طوری که هیچ کمبودی کاالیی در این 
زمینه را شاهد نبودیم. کرمی در ادامه با اشاره به عدم کمبود کاال 
در خصوص توزیع روغن و شکر در اس��تان، افزود: در حال حاضر 
300 تن شکر در اختیار اتحادیه ها قرار داده شده است. وی تصریح 
کرد: با توجه به این که دو کاالی روغن و شکر از ارز مرجع استفاده 

می کنند، توزیع این دو کاال کاماًل تحت کنترل این سازمان است.

در جلسه کارگروه تنظیم بازار چهارمحال و بختیاری مطرح شد؛ 

افزایش30درصدیواحدهایمرغداریدراستان

با وجود این که قیمت 
شیر در بازار استان 
مصوب شده، اما هر 

 یک کیلوگرم 
650 تومان خریداری 

می شود که این 
مسأله موجب شده 

تا سود سرشاری 
نصیب واسطه گرها 

در استان شود
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مزایده
136 اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 900580 مربوط به خواهان ش��هرزاد همت و خواندگان: 1- مهیندخت براهیمی 
و 2- محمدرض��ا اقتص��ادی هر دو به آدرس اصفهان خ ش��یخ صدوق ش��مالی کوچه 
نورالهی روبروی مهرورزان به خواس��ته دستور فروش ملک مش��اع اقدام به برگزاری 
مزای��ده جهت فروش ش��ش دان��گ پالک ثبت��ی 4858/13930 بخش 5 ثب��ت اصفهان از 
س��اعت 8 الی 9 صبح روز 3 ش��نبه مورخه 92/2/17 در محل خ نیکبخت دادگستری کل 
اصفهان طبقه س��وم اط��اق 302 بنماید. طالبین خرید می توانن��د 5 روز قبل از مزایده از 
محل ملک واقع در اصفهان خ ش��یخ صدوق شمالی کوچه نوراللهی روبروی مهرورزان 
بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه ارزیابی ش��ده توس��ط کارشناس آغاز و برنده کسی 
اس��ت که حداقل 10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را به حساب س��پرده دادگستری واریز 
و فی��ش آن را به همراه داش��ته باش��د و باالترین قیمت را پینش��هاد نمای��د. محل مورد 
بازدی��د عبارت اس��ت از یک باب منزل مس��کونی در حد دو طبقه قدیمی س��از که طبق 
محتویات و مندرجات پرونده ش��هرداری و سند مالکیت مساحت عرصه 142/5 مترمربع 
 و مساحت اعیانی حدود 220 مترمربع بانضمام زیرزمین انباری در شمال غربی پالک که 
با مصالح س��اختمانی دیوارهای باربر- پوش��ش س��قف تیرآهن- پوش��ش کف طبقات 
موزایی��ک- کابین��ت از نوع ورق فلزی س��طوح داخل��ی گچ و خاک رنگ آمیزی ش��ده- 
دربهای داخلی چوبی پنجره ها پروفیل سیس��تم س��رمایش کول��ر آبی گرمایش بخاری 
گازی و نمای خارجی س��نگی و آجرنما و اش��تراکات ش��امل آب برق و گاز می باش��د. 
با توجه به نامه ش��ماره 91/6/21655 مورخه 1391/10/5 از س��وی ش��هرداری منطقه 
6 اصفه��ان می��زان عقب نش��ینی پالک ف��وق طبق طرح بازنگری به ش��رح زیر اس��ت. 
1- ش��مال به گذر اصالحی 13 متری در س��مت ش��رق 1/70 متر در غرب 1/50 از بر 
موج��ود عقب نش��ینی دارد. 2- غربا بگذر اصالحی 13 متری در س��مت ش��مال 3 متر 
از بر موجود و در س��مت جن��وب 2/90 متر از بر موجود عقب نش��ینی دارد. 3- پخ در 
گوش��ه ش��مالغربی به ابعاد 3/5*3/5 رعایت گردد و مس��احت باقی مانده پس از کسر 
 عقب نش��ینی حدود 73 مترمربع می باش��د. با عنایت به موقعیت محل مس��احت عرصه 
و اعی��ان و ن��وع کاربری ملک قدمت ابعاد به ویژه راه ارتباطی و س��ایر مش��خصات و 
دیگر عوامل مؤثر در قضیه ارزش ش��ش دانگ عرصه و اعیان و اش��تراکات پالک ثبتی 
4858/1393 واقع در بخش 5 ثبت اصفهان معادل 3135000000 ریال اعالم می گردد که 
قیمت پایه مزایده جهت فروش و ش��رکت در مزایده می باش��د.  اجرای احکام شعبه دوم 

حقوقی دادگستری اصفهان

ابالغ
204 ش��ماره ابالغیه: 9110100351405860، ش��ماره پرونده: 9109980351400884، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910884، خواهان مؤسس��ه مال��ی و اعتباری مهر بس��یجیان 
دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوان��دگان احم��د قیصری و عل��ی قیصری خوراس��گانی و 
محس��ن قیصری و حس��نعلی قیصری به خواسته تأمین خواس��ته و مطالبه طلب تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهاردهم 
دادگاه عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 322 ارجاع 

و و ب��ه کالس��ه 9109980351400884 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/3/5 
ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شیرین کام- منشی شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
224 ش��ماره ابالغیه: 9110100351203689، ش��ماره پرونده: 9109980351200962، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910973، خواهان احم��د آیت اله زاده دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده نوید اعتمادی به خواس��ته مطالبه طل��ب تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
 اصفه��ان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالسه 9109980351200962 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/3/7 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت 
مجه��ول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر 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 رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
251 کالس��ه پرونده: 659/91 ح/1، وقت رس��یدگی: 92/3/7 سه ش��نبه، خواهان: مجتبی 

هیبتیان فرزند مرتضی با وکالت ملیحه کتانی، خوانده: بهرام جمال زاده فرزند رمضان، 
خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه اول حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 
تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال 
جهت رسیدگی حضور بهمرس��اند. رنجبر- مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
253 ش��ماره ابالغیه: 9110100351903910، ش��ماره پرونده: 9109980351900291، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910296، خواهان بهرام داودی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
اصل��ی جان رخ بخ��ش زمینی وع��ذرا داوودی و فرش��ید فرب��دان و اداره ثبت احوال 
اصفه��ان و فران��ک فربدان و صدیقه قناتی به خواس��ته اثبات نس��ب تقدیم دادگاههای 

عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به کالسه 
9109980351900291 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/3/7 و ساعت 9:00 تعیین 
شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
256 ش��ماره ابالغیه: 9110100350505001، ش��ماره پرون��ده: 9109980350501425، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911449، خواهان حسین حس��نی پیکانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان شرکت طلوع سجاد و سید حمید نیکبخت نصرآبادی به خواسته تأمین خواسته 
و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق 
ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9109980350501425 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1392/3/7 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست 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 کثیراالنتش��ار آگهی 

می شود تا خوانده پس از نشر 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 

رسیدگی حاضر گردد. دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
314 کالس��ه پرونده: 91-549، شماره دادنامه: 1279، مرجع رسیدگی: شعبه 18 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی به نشانی اصفهان خیابان پروین دوم جنب 
بانک انصار، خوانده: امیر پردلی فتح آبادی مجهول المکان، با عنایت به محتویات پرونده 
و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی جواد الماسی بطرفیت امیر پردلی فتح آبادی به 

خواسته مطالبه مبلغ س��یزده میلیون و پانصد هزار ریال 13/500/000 ریال وجه چک 
ش��ماره 883209 عهده بانک ملی ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد 
و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را 
اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر ش��ورا ثابت است لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون 
تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حک��م بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ س��یزده میلیون و پانصد هزار ریال 13/500/000 ریال بابت اصل خواسته 
و چهل هزار ریال 40/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه 
از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرک��زی برعهده اجرای احکام می باش��ددر حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. شعبه 

18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
315 نظر به اینکه آقای داریوش ملکی فرزند عباس��علی به اتهام خیانت در امانت حس��ب 
شکایت آقای سعید باقرپور فرزند ناصر از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911196 
ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممکن 
نگردی��ده بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد شد. م الف/ 192 قاسمی- مدیر دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
316 نظ��ر به اینکه خانم اعظم قاس��می به اتهام تصادف جرحی حس��ب ش��کایت س��ید 
محمدرضا هاشمی فرزند عبدالحسین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 3333 د 34 
تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 34 
دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف/ 193 شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ 
317 نظ��ر به اینکه خانم فخری عالی پور به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب ش��کایت آقای 
حس��ین انصاری اردلی فرزند مرادعلی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 910884 
د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 
27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در 
ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف/ 194 شعبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
318 نظر به اینکه آقای علی اصغر )مهدی( سعیدی به اتهام سرقت مقرون به آزار و ایراد 
ضرب و جرح عمدی و تهدید حس��ب ش��کایت خانم زهرا غالمی فرزند مرتضی از طرف 
این دادسرا در پرونده کالسه 911668 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی 
اق��دام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 195 پورقیصری- دادیار ش��عبه 29 دادیاری 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
319 نظر به اینکه آقای مهدی س��الک فرزند حس��ین به اتهام ترک انفاق حس��ب شکایت 
خانم فریبا و الهام رمضانی- س��الک فرزند غالمحس��ین از طرف این دادسرا در پرونده 
کالسه 920041 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 29 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 196 پورقیصری- دادیار ش��عبه 29 دادیاری دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
320 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای رمضان اس��ماعیلی شکایتی علیه آقای یوسف گل 
قاس��می فر قش��الیی دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به 
ش��ماره 910229 ب 16 ثبت گردیده اس��ت. که از مش��تکی عنه ظرف ی��ک ماه از تاریخ 
نش��ر آگهی جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری ای��ن آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
م الف/ 197  شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
321 بدینوسیله اعالم می گردد خانم حبیبه علیجانی فرزند ابراهیم شکایتی علیه آقای علی 
ویس��ی دایر بر فروش مال غیر و تحصیل مال نامشروع مجهول المکان به این بازپرسی 
تس��لیم و به شماره 910456 ب 16 ثبت گردیده است. که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی ب��ه منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف/ 198  ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
322 بدینوس��یله اعالم می گردد آقایان اسماعیل و محس��ن گرجی شکایتی علیه آقایان 
1- میث��م محمدی��اری فرزن��د ابوالفضل 2- مهدی اکبری فرزند اس��ماعیل 3- س��ردار 
فره��ادی دایر ب��ر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 
911517 ب 16 ثبت گردیده اس��ت. که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی 
کیف��ری ای��ن آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک 
نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 
 199  ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ی مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
323 نظ��ر به اینکه آقای حمیدرضا رحیمی فرزند حس��ین به اته��ام کودک آزاری منجر 
ب��ه ض��رب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت خانم مرضی��ه نورمحمدی آبادچ��ی فرزند 
حی��در از ط��رف این دادس��را در پرون��ده کالس��ه 911803 د 27 تحت تعقیب اس��ت و 
اب��الغ احضاری��ه بواس��طه معلوم نبودن مح��ل اقام��ت او ممکن نگردیده بدینوس��یله 
در اج��رای م��اده 115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در امور 
کیف��ری مراتب ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 
دادی��اری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود 
در ص��ورت عدم حضور پ��س از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول 
 خواه��د ش��د. م الف/ 202 ش��عبه 27 دادی��اری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
324 بدینوس��یله اع��الم می گ��ردد گزارش پلیس اطالعات س��پاه صاح��ب الزمان )عج( 
ش��کایتی علیه آق��ای محمدرضا )ش��هاب( زارع دایر بر انتش��ار محت��وای مجرمانه در 
فضای مجازی و جعل مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و به ش��ماره 910891 
ب 16 ثب��ت گردیده اس��ت. که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت 
رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری 
ای��ن آگهی به منزله اب��الغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت 
درج و در ص��ورت ع��دم حضور این بازپرس��ی اتخ��اذ تصمیم خواهد نم��ود. م الف/ 
 203  ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ی مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
325 ش��ماره پرونده: 9000400200300824/1، ش��ماره بایگانی پرونده: 9001390/1، 
ش��ماره ابالغیه: 9100510200305251، بدینوس��یله به صاحبان امضاء ش��رکت ایثار 
به��اران صادرات نقش جهان به نش��انی: اصفه��ان خیابان جی خیابان تاالر بن بس��ت 
ش��کوفه پالک 70 بدهکار پرونده به ش��ماره بایگانی: 9001398 که برابر گزارش واحد 
ابالغ مربوطه نش��انی فوق مورد شناس��ایی واقع نگردیده است، ابالغ می گردد که برابر 
ق��رارداد بانک��ی به ش��ماره 6-44041-65-1388/5/126 بین ش��ما و بان��ک کارآفرین 
ش��عبه میر اصفه��ان مبل��غ 300/000/000 ریال باب��ت اصل و مبل��غ 18904110 ریال 
بابت س��ود و مبلغ 227176535 ریال خس��ارت تأخیر تا تاری��خ 1390/11/19 بانضمام 
 مبل��غ 270850 ریال ذم��ه روزانه که از تاریخ ف��وق به بدهی اضافه م��ی گردد بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت ص��دور اجرائیه نموده 
پ��س از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالس��ه ف��وق در این اج��راء مطرح می 
باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می به ش��ما ابالغ می گردد 
از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فق��ط یک نوبت در 
 روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت 
به پرداخ��ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات 
اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 19530 اسدی- رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان
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رسول اکرم  )ص( :
كس��ى كه در دنيا ب��ه امانت��ى خيانت كن��د و آن را ب��ه صاحبش 
برنگرداند و آن گاه بميرد، بر دين من نمرده است و با خدا ديدار 

مى  كند، در حالى كه بر او خشمگين است.

چند فسیل عجیب دنیا 
از مورچه تا کوس��ه های غول پیکری که در گذشته های بسیار دور 
زندگی می کردند تنها بخش کوچکی از فس��یل ه��ای عجیب دنیا 

هستند.
فسیل حیوانات مختلف تا به حال در بسیاری از نقاط دنیا کشف شده 
است و هر کدام ویژگی های منحصر به فرد خود را داشته اند، اما در 
میان آنها برخی فس��یل ها بس��یارعجیبند که یا به شکل خار کشف 
ش��ده اند و یا مربوط به حیواناتی هس��تند که هنوز اطالعاتی از آنها 

در دست نیست. 

عنکبوت شکارچی   
 یکی از جالب ترین فسیل هایی که 
تا به حال کشف شده است مربوط 
به یک عنکبوت اس��ت که در حال 
ش��کار حش��ره ای دیگر است و در 
همان حال هر دو مرده اند و تبدیل 

به فسیل شده اند.
 ای��ن فس��یل100 میلیون س��ال 
قدمت دارد و در دره ای در میانمار 
کشف شده است. نکته جالب این فسیل دقیق بودن و جزئیات باالیی 

است که در تار و پود آن دست نخورده باقی مانده است. 

 سر30 کیلویی کرگدن 
 چن��دی پی��ش در نزدیک��ی یک 
آتشفش��ان در ترکیه فسیلی یافت 
ش��د که به نظر می رسد برای 9/2 
میلیون س��ال پیش باشد که دقیقا 
مصادف با آتشفش��ان های بزرگ 

زمین است.
این فسیل در حالی بس��یار کامل  

پیدا ش��د که فس��یل های نزدیک 
آتشفشان به هیچ عنوان سالم باقی نمی مانند. نکته دیگر درمورد این 
فسیل دایناسوری این است که سر این حیوان نزدیک به40 سانتیمتر 

و30 کیلوگرم وزن دارد. 

بزرگ ترین آرواره کشف شده   
  شاید تا به حال نام »مگالدون« را 
 ش��نیده باش��ید ک��ه ب��ه عنوان 
بزرگ ترین شکارچی تاریخ زمین 

شناخته می شود. 
این کوس��ه دریایی نزدیک به 16 
متر طول داشته است و آرواره های 
آ ن به قدری بزرگ بوده اس��ت که 
 حتی کوسه ها در حد ماهی قرمز 
در دهانش بوده اند. فس��یل دندان های او چندی پیش کشف شد و 
بر روی آن182 دندان ش��مرده ش��د.  این آرواره نزدیک به100 تن 

وزن دارد. 

 مورچه غول پیکر 
 چندی پیش باس��تان شناس��ان 
دانش��گاه سیمون فاس��تر فسیلی 
بسیار عجیب را رونمایی کردند که 
از آن ب��ه عن��وان اث��رات مخ��رب 

گرمایش زمین یاد می کنند.
ای��ن فس��یل نش��ان م��ی ده��د  

ک��ه مورچ��ه ای ب��ه ان��دازه 5 
 س��انتیمتر در گذش��ته زندگ��ی 
م��ی ک��رده اس��ت. ای��ن مورچ��ه در مقاب��ل نس��ل میل��ی متری 
ام��روز، ی��ک غ��ول بزرگ ب��ه حس��اب م��ی آی��د. ام��روزه بزرگ 
 تری��ن مورچ��ه ه��ا در آفریق��ا زندگی م��ی کنند ک��ه ملک��ه آنها 

می تواند نزدیک به 3 سانتیمتر باشد. 

 پنگوئن عظیم 
چن��دی پی��ش در تحقیق��ات    
باستان شناسی در پرو، پنگوئنی 
بسیار عجیب کشف شد که در نوع 

خود بسیار عظیم بود. 
فس��یل ای��ن پنگوئن ب��رای36 
میلیون س��ال پیش ب��ود و قدش 
نزدی��ک1/5 متر اس��ت. پنگوئن 
ه��ای عظی��م، وزن��ی دو براب��ر 
امپراطورهای امروزی و نزدیک به 100کیلوگرم داشته اند و از ماهی 
و حیوانات دریایی تغذیه  می کرده اند. تحقیقات بر روی این پنگوئن 

ها همچنان ادامه دارد. 

سنجاب کشنده   
 سنجاب های امروزی بسیار زیبا و 
به نظر بدون آس��یب هس��تند، اما 
اج��داد ب��زرگ آنها در گذش��ته و 
نزدی��ک ب��ه 100میلیون س��ال 
پیش30 سانتیمتر طول داشته اند 
و یک پنجم س��ر آنها نیز از دندان 
های برنده و کشنده تشکیل شده 
بوده است.  فسیل آنها در آرژانتین 
پیدا شد و دانش��مندان بسیار در عجب هس��تند که چرا زندگی این 
سنجاب ها تا این حد تغییر کرده است. آنها اطالعات بیشتری از این 

سنجاب ها رونمایی نکرده اند. 

با انجام این تس��ت مي توانید به برونگرا ی��ا درونگرا بودن 
خود و خواستگارتان پي ببرید. ش��ما خودتان جزء کدام 

گروه هستید؟
با انجام این تس��ت مي توانید به برونگرا ی��ا درونگرا بودن 
خود و خواستگارتان پي ببرید. ش��ما خودتان جزء کدام 
گروه هس��تید؟ از آن برونگراهاي دوآتیشه که اصال و ابدا 
با تنهایي کنار نمي آیند یا از آن درونگراهایي که فقط در 
گوشه عزلت خودشان خوش هستند؟ یا شاید هم میانه رو 
باشید، اما به طور معمول اکثر انسان ها به سمت یکي از این 

دو قطب تمایل بیشتري دارند.
با انجام این تس��ت مي توانید به برونگرا ی��ا درونگرا بودن 
خود و خواستگارتان پي ببرید. ش��ما خودتان جزء کدام 

گروه هستید؟

فرق آدم های درونگرا و برونگرا  
تا به حال فکر کرده اید که ابعاد شخصیت، تأثیر مستقیمي 
روي انتخاب رش��ته تحصیلي، ش��غل، مح��ل زندگي و 
کال س��بک زندگي ش��ما مي گذارد؟ اگر دقت نکرده اید 
با دقت خط هاي بعد را بخوانید. درونگراها از احساس��ات 
و هیجان هایشان فقط براي دوس��ت هاي معدود خیلي 
صمیمي حرف  مي زنند، ولي برونگراه��ا کامال در دنیاي 
بیرون س��یر مي کنند. آنها دوس��ت دارند که سرخوش، 
اجتماعي،  رقابت جو، سریع و واقع گرا باشند. افراد درونگرا 
بیش��تر اوقات خود را به مطالعه و تنهایي سپري کرده و 
کمتر مایل به معاش��رت با دیگران هس��تند و در مقابل، 
افراد برونگرا بیشتر داراي دیدگاه عیني و خارجي هستند 
و فعالیت عملي بیش��تري دارند، ولي میزان تس��لط آنها 
بر نفس خودش��ان نس��بت به افراد درونگرا کمتر است. 
این افراد مایلند بر محیط اطراف خ��ود تأثیر و به رقابت 
با دیگ��ران بپردازن��د و در مجامع عمومي بیش��تر ظاهر 

مي شوند.
اگر درونگرایي و برونگرایي در حد اف��راط در افراد ظاهر 
شود، ما را در برابر دو شخصیت نابهنجار قرار مي  دهد، البته 
تعداد این افراد بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو 
قطب جاي دارند. برونگرایان به سوي جهان عیني متمایل 
بوده و درونگرایان به سوي جهان ذهني و غیرعیني. شما با 
آگاهي یافتن از خصوصیات شخصي هر دو گروه، مي توانید 

رابطه بهتري با آنها برقرار کنید.

درونگراها  
    جمع گریزهای احساساتی

1. عالقه مند به احساس��ات و افکار خودش��ان هستند و 
نیاز به داشتن قلمرو ش��خصي دارند. کم حرف، ساکت و 

متفکرند.
2. دوستان زیادي ندارند و در ارتباط برقرار کردن با افراد 
جدید مشکل دارند. عالقه مند به سکوت و تمرکز بوده و 

از دید و بازدیدهاي غیرمنتظره و ناگهاني بیزار هستند.
3. کارایي این افراد در تنهایي بیش��تر است. بزرگ ترین 
وحشت آنها این است که در یک جمع شلوغ قرار گیرند. 
ترس از آن که فردیت خود را از دس��ت بدهند، دارند و از 

فعالیت هاي انفرادي انرژي مي گیرند.
4. در بین انبوه مردم بودن آنها را خسته مي کند. بیشتر از 
دست خودشان عصباني مي شوند تا دیگران. معموال کمرو 

هستند و درك کردن آنها مشکل است. 
5. شخصیتشان در خلوت و در جمع متفاوت است. مشتاق 
و احساساتي هس��تند، اما معموال احساسا ش��ان را بیان 
نمي کنند. در جمع ناآشنا، س��اکت، اما در جمع دوستان 

خود راحتند.
6. تمرکزشان قوي است. براي تصمیم گیري به زمان نیاز 

دارند و قبل از حرف زدن، فکر می کنند.
7. از در میان گذاشتن اطالعات شخصي خود با دیگران 

طفره مي روند.

برونگراها  
    پیشاهنگ هاي روشن پوش

1- عالقه مند به وقایع پیرامون خود هستند.
2- عقیده خود را با عقاید دیگران مقایسه مي کنند.

3- روراست و معموال پرحرف هستند.
4- اهل عمل و پیشقدم در کارها بوده و خیلي اوقات 

نفر پیشاهنگ انجام یک کار مي شوند.
5- به سهولت دوس��تان جدیدي یافته یا با یک گروه، 

خود را وفق مي دهند.
6- افکار خود را بیان مي کنند.

7- عالقه مند به افراد جدید و برق��راري ارتباط با آنها 
هستند.

8- تنهایي براي آنها بسیار آزاردهنده است.
9- از تعام��ل و ارتباط برقرار کردن ب��ا دیگران انرژي 

مي گیرند.
10- ریس��ک پذیرند و س��ریع تصمی��م مي گیرن��د، 
اجتماعي هس��تند، درك آنها آسان  است و معاشرتي 

هستند.
11- پس از آن که حرف خود را مي زنند، به گفته خود 
مي اندیش��ند. عالقه مند به کار گروهي و موسیقي با 
صداي بلند بوده و فعالیت هاي هیجان انگیز را بیشتر 

دوست دارند.
12- رنگ هاي روش��ن را بیشتر مي پس��ندند، بیشتر 
از اعمال دیگران خش��مگین مي ش��وند تا خودشان، 
اطالعات شخصي خود را به سادگي با دیگران قسمت 
مي کنند و معموال فقط از روي تج��ارب زندگي خود 

درس مي گیرند و نه عبرت گرفتن از دیگران.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

در جدیدترین فیلم ویدئویی ارس��الی توس��ط »کریس هدفیلد« فرمانده ایستگاه فضایی 
بین المللی، دشواری فضانوردان برای خوابیدن در شرایط بی وزنی به تصویر کشیده شده 

است.
»کریس هدفیلد« فضانورد کانادایی و فرمانده فعلی ایستگاه فضایی بین المللی )ISS(  از 
زمان اقامت در فضا، با ارسال فیلم های ویدئویی، گوش��ه ای از مشکالت فضانوردان برای 

انجام فعالیت های عادی و روزمره را نشان می دهد.
گرفتن ناخن، شستن دست، مسواك زدن و اشک ریختن روی زمین، کار دشواری محسوب 
نمی شود، اما فضانوردان در شرایط بی وزنی با چالش های متعددی برای انجام این فعالیت ها 
مواجه هستند.هدفیلد  در جدیدترین فیلم ارسالی خود شرایط خوابیدن فضانوردان را برای 
ساکنان زمین تشریح می کند. اتاق مخصوص خوابیدن فضانوردان در ISS دارای کیسه های 
خواب ساده ای است که به دیوار متصل شده اس��ت. هر کیسه دارای دو سوراخ در قسمت 
دست است که اجازه کار با یک لپ تاپ کوچک متصل به کیسه خواب را برای فضانوردان 
فراهم می کند. فضانوردان برای خوابیدن در این کیس��ه های خ��واب از لباس خواب های 

فضایی مخصوص نیز استفاده می کنند!

ساالنه مسابقات مختلف با شرایط بسیار عجیب برگزار می شود که شرکت کننده های آن باید 
از موانع سخت و با ش��رایط خاص عبور کنند و با عبور از خط پایان، جان سختی خودشان را به 

رخ بکشند. 
 »Tough Mudder« مسابقه ای است که هرساله در اواس��ط آوریل در کشورهای مختلف 
برگزار شده و به عنوان سخت ترین مسابقه دنیا شناخته می شود. این مسابقه به شرکت کننده ها 

این قدرت را می دهد تا کمی بیشتر با طبیعت آشنا شوند. 
 این مسابقه برای تمامی افراد باالی 18 سال مجاز اس��ت و همه می توانند در آن شرکت کنند. 

مسیر اصلی چالش یک مسیر گل و الی به طول20 کیلومتر است. 
 این رقابت بیش از یک مسابقه ساده است و به افراد این اجازه را می دهد تا خودشان را کمی بیشتر 
بشناسند و بتوانند بر مشکالت طبیعی فایق آیند. همچنین چالش های قدرت بدنی نیز در این 

رقابت چندین بار دیده می شود. 
با توجه به سختی مسیر و معلوم نبود شرایط آن، همچنین وجود مواردی مانند استخرهای یخ 
و شوك های الکتریکی در میانه راه، کمتر کسی می تواند از خط پایان این مسابقه عبور کند و به 

همین علت سخت ترین مسابقه دنیا نام دارد.

آزمایشگاهی که پیش از این گوسفند دالی را به وجود آورده 
بود، با استفاده از یک شیوه ساده تر از تاگ سازی توانسته یک 

خوك مقاوم در برابر بیماری تولید کند.
این بچه خوك موس��وم به »خوك 26« اولین حیوانی است 
که چهار ماه پیش در مؤسس��ه روزلین ادینبورگ به ش��یوه 

»ویرایش ژن« به دنیا آمده است.
این شیوه جدید که س��ریع تر و مؤثرتر از شیوه های کنونی 
بوده، از یکی از بزرگ ترین نگرانی های مبارزان ضد مهندسی 
 ژنتیکی اجتناب کرده، چ��را که از ژن های مق��اوم در برابر 

آنتی بیوتیک استفاده نمی کند.
دانشمندان امیدوارند این دستاورد بتواند مهندسی ژنتیکی 
احش��ام را برای عموم قاب��ل قبول تر ک��رده و راه حلی برای 

چالش تغذیه جمعیت در حال رشد جهانی باشد.
ویرایش ژن، یک فرآیند س��اده و دقیق اس��ت ک��ه در آن، 

محققان DNAحیوان را قطع کرده و در تالش برای تغییر 
یکی از س��ه میلیارد حروف س��ازنده ژنوم یک ماده ژنتیکی 

جدید را وارد آن می کنند.
 بر خالف فناوری کنونی مهندس��ی ژنتیکی، این ش��یوه از 
ژن ه��ای مق��اوم در براب��ر آنتی بیوتیک که مب��ارزان ضد 

مهندسی ژنتیکی نگران غیر مؤثر شدن داروهای اساسی در 
اثر آنها بوده اند، استفاده نمی کند.

این شیوه از نرخ موفقیت10تا 15درصد برخوردار است که 
در برابر نرخ کمتر از یک درصد ش��یوه های کنونی بسیار باال 
بوده و بدون نیاز به شیوه های پیچیده همتاسازی بر روی یک 

تخمک بارور قابل اجراست.
این فرآیند به قدری مشابه یک جهش ژنتیکی طبیعی تقلید 
می کند که به س��ختی می ت��وان با بررس��یDNAحیوان 

تغییرات مصنوعی در آن را شناسایی کرد.
خوك26 برای برخ��ورداری از ژنی که آن را نس��بت به تب 
خوکی آفریقایی ایمن می کند، مهندسی شده است. این ژن 
از خوك های وحشی آفریقایی گرفته شده که به طور طبیعی 
در برابر این ویروس ایمن هستند، اما نمی توانند با گونه های 

اروپایی تولید نژاد کنند.

سخت ترین مسابقه دنیافضانوردان چگونه در فضا می خوابند؟ 

تولید نخستین حیوانات مهندسی شده مقاوم به بیماری

مانور ضد تروریسم 
 سربازان ارتش 
کره جنوبی در سئول

در حالی که امکان گوش کردن به موسیقی و تماشای تلویزیون 
در هنگام ورزش و دویدن بر روی تردمیل وجود دارد، اما اکنون به 
لطف فناوری جدید، امکان مطالعه و ورزش ذهنی در کنار ورزش 

جسمی فراهم شده است.
پژوهش��گران دانش��گاه پ��وردو، سیس��تمی را موس��وم ب��ه 
ReadingMate ارایه ک��رده اند که از فناوری ردگیری س��ر 
برای خواندن متن بر روی نمایشگر استفاده می کند و چشم دونده 
را با متن هماهنگ نگه می دارد. به جای بزرگ کردن متن برای 
خواندن راحت تر یا تکیه بر نمایش��گرهای بزر گ، این سیستم 
جدید به کاربر تردمیل امکان می دهد تا متنی را با اندازه معمولی 
بر روی نمایشگر کوچکی که در جلوی تردمیل قرار داده می شود 
بخواند. این سیستم بر نورهای فروسرخی تکیه دارد که درون یک 
عینک  ویژه تعبیه شده است. این نور توسط یک دوربین فروسرخ 
قرار داده شده در جلوی دونده ردگیری می شود. همان طور که 
س��ر کاربر به طور عمودی حرکت می کند سیستم نیز متن را به 

همین صورت تکان می دهد. »جی سو یی« استادیار مهندسی 
صنایع از دانش��گاه پوردو گفت: چش��مان ما می تواند لرزش را 
به یک درجه خاص س��ازگار کند. س��از وکارهایی برای جبران 
بازتاب وجود دارد که س��ر و چش��م را ثابت نگه می دارد تا نگاه و 

موقعیت سر حفظ ش��ود. از این رو، به جای دنبال کردن حرکت 
سر کاربر، یک الگوریتم، این حرکت را در نظر می گیرد و متن را 
اندکی همگام با حرکت سر، تکان می دهد. محققان برای بررسی 
کارایی این سیستم از 15 دانش��جو خواستند تا تعداد حرف F را  
که در دو خط از یک متن10 خطی بر روی نمایشگر رایانه تکرار 
شده بود بشمارند. نتیجه حاکی از آن بود که آنهایی که از سیستم  
ReadingMate استفاده کرده بودند به سطح باالتری از دقت، 

نسبت به آنهایی که از این سیستم بی بهره بودند دست یافتند.
»بوم چ��ول وون« دانش��جوی دکت��ری و یکی از پژوهش��گران 
 ای��ن ط��رح گف��ت: م��ا همچنی��ن بررس��ی کردی��م ک��ه آیا 
شرکت کنندگان ش��مارش این حروف الفبا را به خاطر دشواری 
کار رها می کنند یا خیر. اغلب می دیدم افرادی که از سیس��تم 
ReadingMate اس��تفاده نمی کنند کار خواسته شده را رها 
می کنند، به وی��ژه وقتی که اندازه ح��روف کوچک و فاصله بین 

خطوط کم بود.

ورزش جسم و ذهن به طور همزمان

امکان مطالعه در حین دویدن فراهم شد
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