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وضع فعلى حاصل 
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با وجود جارى شدن زاينده رود،

بهارمادى هاى اصفهان خزان مى شود

قاليباف شهردار تهران گفت : من فردى دور از كارهاى اجرايى 
نيستم. سال هاست كه در بخش هاى مختلف، توفيق خدمت 
داشته و انجام وظيفه  كرده ام. شايد عموم مردم بيشتر من را 
از دوران نيروى انتظامى و بخشى از خوزستان و از دوران دفاع 

مقدس و انقالب بشناسند.  

ــتان طى چند ماه گذشته  تغييرات مديريتى در ورزش اس 6
شيب تندى به خود گرفته است و به مثابه سونامى عمل مى كند. در 
آخرين اقدام از سوى مديركل اداره ورزش و جوانان استان روز گذشته 

(سه شنبه) دفتر هيأت فوتبال استان پلمپ شد تا ...

تيمى از زير دست ماهان 
به سادگى رد نمى شود 

ــين تيم ملى جوانان ايران معتقد است  سرمربى پيش
باشگاه هاى غرب آسيا نبرد بين ايران و لبنان است، اما 

اميد دارد تا فينالى تمام ايرانى برگزار شود.
ــت رقابت هاى  ــاره وضعي ــاهين طبع درب مهران ش
ــوريه هم كه  ــيا اظهار كرد: س ــگاه هاى غرب آس باش
بسكتبالش از بين رفته است و همان چند بازيكنش 
ــطح  ــازى مى كنند. در كل، س در ليگ هاى چين ب
رقابت ها پايين آمده است و اين افول، در كل بسكتبال 

منطقه ديده مى شود.

س: حميدرضا نيكومرام/ زاينده رود]
[عك
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10 درصد مدارس استان
7

 هوشمند سازى شده است

نگاهى به نمايشگاه هاى نقاشى در چند نگارخانه
روايت خاموش نقاشى ها 5

رهبرى معظم انقالب در سخنانى درباه الگوى اسالمى ايرانى 
پيشرفت مى فرمايند: درباره اينكه الگو معنايش چيست، ايرانى 
ــالمى به چه لحاظ، و پيشرفت در چه جهات،  به چه لحاظ، اس
ــت. آنچه كه من مى خواهم اضافه  بحث هاى خوبى انجام گرف
ــرفت» را ما با دقت انتخاب  كنم، اين است كه اوالً كلمه «پيش
كرديم؛ تعمداً نخواستيم كلمه «توسعه» را به كار ببريم. علت 
ــى و معنايى دارد؛  ــعه، يك بار ارزش ــت كه كلمه توس اين اس
التزاماتى با خودش همراه دارد كه احياناً ما با آن التزامات همراه 
نيستيم، موافق نيستيم. ما نمى خواهيم يك اصطالح جا افتاده 

متعارف جهانى را كه معناى خاصى را از آن مى فهمند، بياوريم 
داخل مجموعه كار خودمان بكنيم. ما مفهومى را كه مورد نظر 
خودمان است، مطرح و عرضه مى كنيم؛ اين مفهوم عبارت است 
از «پيشرفت» نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى. اين روزها 
درباره حل مشكالت اقتصادى كم سخن نمى گويند، اما آنچه 
در اين ميان اهميت دارد اين است كه بدون ترديد دولت آينده 
بايد برنامه هايى روشن در بهبود وضعيت كشور و زندگى مردم 

در عرصه هاى مختلف داشته باشد.              

حرف هاى هاشمى يك 
بازى پيچيده سياسى است

احمدى نژاد مى خواهد 
به قدرت باز گردد

شبكه نمايش خانگى در 
سال جديد

همايش ملى گز در 
بلداجى برگزار مى شود

والدين مستبد، كودكان 
خشمگين دارند
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آگهى مناقصه(نوبت دوم)
موضوع و برآورد ماهيانه مناقصه: عمليات نگهدارى فضاى سبز شهردارى منطقه پنج (پارك 
ملت) براساس فهرست بهاء سال 93-92 سازمان پاركها و فضاى سبز شهردارى اصفهان، بدون 

تعديل و مابه التفاوت، با برآورد ماهيانه: 105/240/460 ريال 
مدت اجراى عمليات:  يك سال شمسى

دستگاه مناقصه گزار: شهردارى نجف آباد
محل اجراى عمليات: شهردارى منطقه پنج (پارك ملت) شهر نجف آباد 

شرايط شركت در مناقصه: دارا بودن رتبه الزم متناسـب با نوع عمليات و رعايت سقف قرارداد، 
داشتن شخصيت حقوقى و مطابقت اساسانامه شركت با موضوع مناقصه و ارائه آخرين تغييرات 
شركت در روزنامه رسمى كه منقضى نشده باشد (شرك كنندگان در مناقصه بايد رعايت منع 

مداخله كاركنان دولت را بنمايند) 
مهلت و محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه و پيشنهاد قيمت: از شركت هاى واجد شرايط دعوت مى 
شود جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسـناد مناقصه تا پايان وقت ادارى روز سه شنبه 
مورخ 92/02/17 به امور قراردادهاى شهردارى نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت ادارى روز شنبه مورخ 92/02/21 به دبيرخانه محرمانه شهردارى نجف آباد تحويل 
نمايند (دريافت اسناد مناقصه به صورت حضورى و با ارائه معرفى نامه كتبى، با مهر و امضاء مجاز 

و تعهد آور شركت انجام مى گيرد)
برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرار داد نشوند سپرده آنها به ترتيب 

ضبط خواهد شد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوط به مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ فروش اسناد مناقصه: 200/000 ريال طى فيش واريزى به حساب سيبا بانك ملى به شماره 
0104544156001 درآمد شهردارى نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5% كل اعتبار به مبلغ (63/150/000) ريال را طى فيش واريزى به حساب 
سپرده شماره 0104544150002 شهردارى نجف آباد و يا معادل آنرا ضمانتنامه معتبر باكى ارائه 

نمايند.
تذكر: شهردارى نجف آباد در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد.

محسن خندان - شهردارى نجف آباد

شروع ثبت نام در  سونامى تغييرات در ورزش اصفهان 
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وضع فعلى حاصل 
سوء مديريت است

قاليباف شهردار تهران گفت : من فردى دور از كارهاى اجرايى 
نيستم. سال هاست كه در بخش هاى مختلف، توفيق خدمت 
داشته و انجام وظيفه  كرده ام. شايد عموم مردم بيشتر من را 
از دوران نيروى انتظامى و بخشى از خوزستان و از دوران دفاع 

ــتان طى چند ماه گذشته  تغييرات مديريتى در ورزش اس 6
شيب تندى به خود گرفته است و به مثابه سونامى عمل مى كند. در 
آخرين اقدام از سوى مديركل اداره ورزش و جوانان استان روز گذشته 

(سه شنبه) دفتر هيأت فوتبال استان پلمپ شد تا ...
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

به جاى مسائل شخصى به برنامه 
كانديداها بپردازيد

ــار مصاحبه پدرش با رسانه هاى غربى گفت:  لنكرانى در واكنش به انتش
ــا آنقدر پررنگ ــخصى برخى كانديداه من نمى دانم چرا موضوعات ش
 مى شود كه به جاى اينكه نقد هر محتوا و برنامه انجام شود، برخى عالقه 
دارند به مسائل شخصى بپردازند. وى گفت: آنچه مهم است اين است كه  
ــاير افرادى كه اعالم حضور كردند سنجشى داشته باشيم و  نسبت به س
اگر ديديم مى توانيم سرمايه اى بر اين مسير اضافه كنيم، در اين صحنه 

حضور پيدا كنيم.

براى تبديل تحريم ها به فرصت بايد به 
توليد توجه بيشترى داشته باشيم 

على الريجانى در ديدار با رؤساى مجامع استانى مجمع عالى نمايندگان 
ــم در صحنه  ــى مى تواني ــش توليدات مل ــت: تنها با افزاي كارگران گف
ــورهاى  ــاد كنيم و اگر مراوده اقتصادى با كش بين المللى تغييراتى ايج

خارجى ما را نيازمند آنها كند، از سنت فكرى اسالمى فاصله گرفته ايم.

 صالحيت كدام كانديداها تأييد 
مى شود؟

ــرط  ــوراى گفت: مهم ترين ش ــماعيلي، عضو حقوقدان ش ــن اس محس
كانديداتورى رياست جمهورى،  رجل مذهبى و سياسى بودن است و اگر 
كانديدايى اين اولين شرط را نداشته باشد، اصًال وارد بررسى صالحيت ها 
نمى شويم. بعد از آن داوطلب بايد ايرانى االصل، مدير و مدبر، داراى حسن 
سابقه و امانت و تقوا و مؤمن و معتقد به مبانى اسالمى و مذهبى رسمى 

كشور باشد.

مقام معظم رهبرى، راه درست رابه 
علما نشان دادند

ــرد، رهنمودهاى رهبر  ــيعيان عراق تأكيد ك نماينده مرجع عاليقدر ش
ــلمانان  ــالمى، علما را براى برقرارى وحدت ميان مس معظم انقالب اس
ــيخ « هانى حميد الثامر» نماينده آيت اهللا  در مسير صحيح قرار داد. ش
سيستانى در استان«دياله» روز دوشنبه در گفتگو با شبكه خبرى العالم، 
ــالمى در تهران را اقدامى مبارك و  اجالس بين المللى علما و بيدارى اس
ــد كرد: تنها راه دفع فتنه بر  برگرفته از تعاليم قرآن كريم توصيف و تأكي
ــاس توصيه قرآن كريم، گفتگو و تفاهم حتى با غير مسلمانان است. اس
نماينده آيت اهللا سيستانى، علما را ركن بيدارى در زندگى امت اسالمى و 
پيشگامان بيدارى اسالمى توصيف كرد و افزود: امام خمينى (ره) با اقدام 
ــكوفا كرد و اين راه با رهبرى  مبارك خود بيدارى اسالمى را در جهان ش

امام خامنه اى ادامه دارد

حرف هاى هاشمى يك بازى پيچيده 
سياسى است

ــينيان، نماينده مردم تهران در  حجت االسالم والمسلمين روح اهللا حس
مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اظهارات اخير هاشمى رفسنجانى مبنى 
بر قطعى نبودن حضورش در انتخابات، گفت: اين حرف ها و اظهارنظرهاى 
آقاى هاشمى، يك بازى پيچيده سياسى است كه از سوى حزب كارگزاران 
ــنجانى در انتخابات  ــت. وى با بيان اينكه هاشمى رفس طراحى شده اس
كانديدا نمى شود، افزود: هاشمى رفسنجانى در يك بازى سياسى  تالش 
دارد در صحنه باشد تا حسن روحانى را به عنوان نامزد مورد حمايتش، در 
انتخابات حمايت كند. حسينيان با بيان اينكه شكست هاشمى رفسنجانى 
ــان تجربه باشد،  ــت جمهورى دوره نهم بايد براى ايش در انتخابات رياس
تصريح كرد: از انتخابات رياست جمهورى دوره نهم تاكنون، اتفاق خاصى 
كه راى آقاى هاشمى را بيشتر كند، رخ نداده است و بنابر اين بعيد مى دانم 

ايشان مورد اقبال قرار گيرد.

از ميان خاتمى و هاشمى يكى 
كانديدا مى شود

ــال كانديداتورى  ــان درباره احتم ــناس، عضو جبهه اصالح طلب حق ش
خاتمى گفت: بر خالف دعوت جبهه اصالح طلبان از وى،  ايشان تمايلى 
براى حضور در انتخابات ندارد. در ميان مشاورين خاتمى نيز دو گروه با 
ديدگاه كامال متفاوت براى حضور و يا غيبت در انتخابات رياست جمهورى 
ــروع ثبت نام نظرش را  وجود دارد. انتظار داريم آقاى خاتمى پيش از ش
درباره كانديداتورى در انتخابات رياست جمهورى بيان كند. وى در اين 
ــود از ميان خاتمى و يا هاشمى يكى  باره اظهار داشت: پيش بينى مى ش
ــود. در صورت حضور نداشتن  كانديداى انتخابات رياست جمهورى ش
خاتمى، به احتمال زياد اجماع اصالح طلبان مركب از شوراى هماهنگى 
و جبهه اصالح طلبان بر روى هاشمى خواهد بود. وى تاكيد كرد: در اين 
فضا بعيد مى دانم در صورت حضور هاشمى، كواكبيان به حضور خود به 

عنوان كانديدا در انتخابات رياست جمهورى ادامه دهد.

ــت كه به بهانه حل  ولى سخن اين اس       ادامه از صفحه  يك:
ــعه يافتگى غربى قرار نگيريم.  مشكالت اقتصادى، در مسير توس
حل مشكالت اقتصادى نبايد بهانه اى براى بازگشت به برنامه ريزى 
ــى گفتمان حيات بخش انقالب باشد.  مبتنى بر توسعه و فراموش

نگاهى به رويكرد برخى نامزدها به مقوله پيشرفت و توسعه داريم:

تلقى واحدى وجود ندارد
ــگاه تهران و نماينده سابق  ــتاد اقتصاد دانش حسن سبحانى، اس
ــعه كشور  ــما در مورد توس ــخ به اينكه رويكرد ش مجلس در پاس
چيست، گفت: تلقى واحدى در ميان مسئوالن درباره توسعه وجود 
ــعه، يعنى تغيير در جريان رشد.كانديداى يازدهمين  ندارد و توس
دوره رياست جمهورى با بيان اينكه برنامه هاى توسعه ما به دليل 
ــت ندارد، گفت : بايد  وجود هزاران اولويت، در آن هيچ چيز اولوي
ــته باشد. ضمن اينكه بايد در  در اين برنامه،20 اولويت وجود داش
برنامه پنجم توسعه تجديد نظر كرد؛ چرا كه هزاران هدف آرمانى 
در آن وجود دارد، اما يك منبع براى رسيدن به آن اهداف در نظر 

گرفته نشده است.

مراد فقط مالزى نيست
منوچهر متكى ، از مالزى به عنوان يكى از كشورهايى كه مى تواند 
الگوى اقتصادى آن را در كشور پياده كرد، ياد كرده و با برشمارى 

مزاياى رهبر مالزى اينگونه مى گويد: او با تدبير توانست با استفاده 
از تمام ظرفيت هاى كشور، هم مدل اقتصادى خوبى را براى مالزى 
ــارها و حركت هاى سياسى، بدل هاى  تبيين كند هم در برابر فش
الزم را بزند. براى مثال در دهه 80 مى بينيد كه ژاپن دچار بحران
ــد (مانندآمريكا). به دليل سرمايه گذارى هاى   مالىـ  اقتصادى ش
ژاپن در كشورهاى جنوب شرق آسيا، كشور هاى جنوب شرق آسيا 
ــزى و فيليپين، همه دچار  مانند كره جنوبى، تايلند، مالزى، اندون

مشكل شدند.

مسئوليت  اساتيد بسيجى
ــاتيد  ــال 91 درهمايش تجليل از اس عليرضا زاكانى 28 خرداد س
ــهر با بيان اينكه افق نظام مقدس جمهورى  ــتان بوش بسيجى اس
اسالمى بسيار روشن است و ما دانشگاهيان و حوزويان بايد امتحان 
ــت: اساتيد  خودمان را در اين عرصه خوب پس دهيم، اظهار داش
بسيجى با فعال شدن در اين عرصه مى توانند بنيان باورهاى غرب 
ــكنند و با روحيه اى نظير روحيه شهيد چمران در اين حوزه  را بش
وارد شوند. زاكانى گفت: براى پيشرفت اسالمى نمى توانيم از الگو و 
مدل هاى غربى استفاده كنيم و ايجاد الگويى اسالمى در اين زمينه 
بر عهده اساتيد بسيجى است. وى تصريح كرد: زمانى كه مسئوالن 
باور كنند با نگاه غرب نمى توانند به توسعه دست يابند، بايد اساتيد 
بسيجى با روحيه شهادت طلبى در اين زمينه اقدام كنند. چشمان 

ــت تا زمينه توسعه و  كشور به دستان اساتيد حوزه و دانشگاه اس
پيشرفت را بر مبناى الگوى اسالمى و باورهاى دينى فراهم كنند.

ــد،  ــته باش ــى در اين زمينه اهليت نداش ــزود: اگر كس زاكانى اف
ــيجى از اهليت الزم  ــود، اما اساتيد بس دچار افراط و تفريط مى ش

برخوردارند و مسئوليت سنگينى نيز در اين راستا دارند.

برنامه براى تحقق و پيشرفت و عدالت
قاليباف گفت امروز كه من اينجا هستم صاحب يك برنامه دقيق 
ــتوانه آن، حداقل ــتم كه پش ــرفت و عدالت هس براى تحقق پيش
ــت. جمع كثيرى از بهترين  ــناد پشتيبان اس  12 هزار صفحه اس
نخبگان اين كشور در تدوين آن نقش داشته اند. يك نكته را اينجا 
ــرمايه عظيمى از نخبگان و  ــت عرض كنم و آن وجود س الزم اس
متخصصان حوزه هاى مختلف است. براى اين برنامه دلسوزان اين 
نظام زحمت كشيده اند؛ همين كسانى كه سايه سياست زدگى بر 
آنها افتاده و نمى گذارند كه بيايند و بروز و ظهور پيدا كنند تا قابليت 
نظام اسالمى نشان داده شود. مى ديدم كه اين عزيزان واقعاً بدون 
هيچ چشم داشتى و تنها به خاطر عشق به آرمان هاى انقالب، عشق 
به ايران عزيز و مردم از هيچ كمكى دريغ ندارند. سرمايه بزرگى كه 
متأسفانه به بهانه هاى واهى از آنها استفاده نشده است. باور دارم اگر 
ما آماده پذيرش باشيم، اين سرمايه ها مى توانند منبع حل خيلى 
از مشكالت باشند.شهردار تهران اظهار داشت: اقتصاد ما نيازمند 
ــت كه روند حركت ملى به سوى  تحقق يك مديريت جهادى اس
ــرفت و عدالت را تضمين كند. ببينيد پيشرفت  تحقق آرمان پيش
توام با عدالت كه حضرت آقا آن را اولويت اساسى ما در دهه چهارم 
عنوان كرده اند، ضامن تحقق اهداف انقالب و جان فشانى برادران 
ــت نيامده؛ تالش براى  ــت. اين انقالب آسان به دس شهيدمان اس
ــرفت و عدالت كه همان اثبات كارآمدى دين در اداره جامعه  پيش
ــت. عده اى گمان مى كنند انقالبى گرى  است، جهاد امروز ماس
يعنى شعار دادن. قاطعانه مى گويم انقالب ما در موقعيت كنونى 
ــت و اين تنها با  ــرفت و عدالت نيازمند اس بيش از هر چيز به پيش

حرف نمى شود. 

عدالت بدون پيشرفت
يحيى آل اسحاق هم درباره مقوله پيشرفت سخنانى داشته است. او 
گفته كه در حوزه داخلى ما بازيگران متعددى از جمله سياست هاى 
اقتصادى دولت، مجلس، مردم، دانشگاهيان و غيره داريم. جداى 
از اين ما از اركان مختلفى براى جهت سازى از جمله قانون اساسى، 
نظام اسالمى، واليت فقيه برخوردار هستيم كه بر اين اساس منافع 

حياتى ما با منافع آرمانى مان منطبق شده است.

الگوى اسالمى  ايرانى پيشرفت ،حالل مشكالت اقتصادى

حمله موشكى به هواپيماى  نامزدها چه تصورى ازالگوى پيشرفت ايران دارند؟
روسى در آسمان سوريه

گروه هاى مسلح سورى، هواپيماى مسافربرى روسى را در 
آسمان سوريه مورد هدف قرار دادند. اين هواپيما با دو موشك 
زمين به هوا مورد هدف قرار گرفته بود، اما آسيبى به آن وارد 
نشده است.  خبرگزارى اينترفاكس به نقل از يك منبع آگاه 
در روسيه گزارش داد كه اين دو موشك در نزديكى هواپيما 
منفجر شدد و خلبان موفق شد با تغيير مسير خود، جان 200 
مسافر را نجات دهد.  اين هواپيما حامل 200 مسافر و بيشتر 
آنها گردشگرانى بود كه از مصر در حال برگشت به كشور خود 
بودند. مقامات امنيتى سوريه اعالم كردند، ابواحمد ياسين، 
ــتى«جبهه النصره» در شهر الذقيه،  سركرده گروه تروريس
ــليحات  ــته و تس امروز در درگيرى با نيروهاى نظامى كش

سنگين گروه هاى تروريستى منهدم شد.

مصر از مذاكرات هسته اى ژنو 
كنار كشيد

دولت مصر در اعتراض به پياده نشدن ايده خاورميانه اى عارى 
ــمى خود را از مذاكرات  از سالح هسته اى، كناره گيرى رس
جهانى هسته اى كه در شهر ژنو در حال برگزارى است، اعالم 
ــيتدپرس، مصر ضمن كناره گيرى از  كرد. به گزارش آسوش
مذاكرات هسته اى كه در شهر ژنو در حال انجام است، تأكيد 
كرد، برخى كشورها اقدامات كافى و الزم را براى عارى كردن 
منطقه خاور ميانه از سالح هاى هسته اى انجام نمى دهند. 
 وزارت خارجه مصر نيز با انتشار بيانيه اى اعالم كرد، مصر به 
مشاركت خود در مذاكرات دو هفته اى ژنو پايان داده است. 

اين مذاكرات در هفته جارى نيز ادامه پيدا مى كند.

ارسال سالح با مقاصد دفاعى 
به سوريه را پنهان نكرده ايم

ــرگئى الوروف» وزير امور خارجه روسيه اظهار داشت:  «س
ــالح به سوريه را در  ــكو هرگز تالش نكرده فرستادن س مس
ــد. وى افزود:  ــده پنهان كن چارچوب قراردادهاى منعقدش
ــوريه، به تجهيزات دفاعى نيازمند  بسيار روشن است كه س

است. زيرا تهديداتى كه با آن مواجه است، واقعى است.
وزير امورخارجه روسيه ادامه داد: البته هر دولتى حق دارد 
براساس قوانين بين المللى، تجهيزات دفاعى غير كشنده در 
اختيار داشته باشد.وى افزود: آنچه مهم است تمركز بيشتر بر 

طرف ديگر درگيرى است.

اخبار كوتاه

اخبار بين الملل

تكذيب ادعاى كانادا
عالء الدين بروجردى/ رئيس كميسيون 

امنيت ملى و سياست خارجى مجلس

ادعاى پليس كانادا مبنى بر دستگيرى دو نفر از اعضاى مرتبط با عناصر 
ــردن يك قطار  ــراى از خط خارج ك ــام تالش ب ــران به اته القاعده در اي
مسافربرى در كانادا، يكى از مضحك ترين ادعاها است.اگر در ايران القاعده 

را پيدا كنيم، حتما آن را دستگير مى كنيم.
ــايد دولت كانادا به دليل دور بودن از ايران، اطالعات دقيقى نداشته و  ش
حتى ايران را با عربستان اشتباه گرفته باشد. اينجا جاى القاعده نيست و 

تمامى موارد ذكر شده از سوى پليس آمريكا، ادعايى كذب است.
ــار در  ــوادث انفج ــد از ح بع
بوستون آمريكا، كانادا به دنبال 
ــه عملكرد  ــراى توجي راهى ب
ــا و  ــت. آمريكايى ه غربى هاس
ــادت دارند هر  ــا ع كانادايى ه
بحران و مشكلى را به گونه اى به 
نام جمهورى اسالمى بنويسند 
كه اين بار طبق روال قبلى، آنها 
دچار اشتباه محاسباتى شده اند.
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پيروز انتخاباتم ! 

محسن رضايى، كانديداى احتمالى انتخابات رياست جمهورى گفت:  اعتقادى به ائتالف ندارم چون 
معتقدم در كشور ما ائتالف ها كارشناسى نيست. براى همين ائتالف با مردم را بهترين شيوه مى دانم. 

دبير تشخيص مصلحت نظام افزود: مصمم هستم تا آخر در صحنه بمانم و به پيروزى خود اميدوارم.

يك نفر ثبت نام 
مى كند 

در نظرسنجى دوم 
شوم، كنار مى روم

دبير ائتالف اكثريت اصول گرايان گفت: در حال حاضر تصميم مان اين است كه 
در زمان ثبت نام انتخابات رياست جمهورى، از بين اعضاى ائتالف حتى المقدور 
يك نفر ثبت نام كند. حجت االسالم و المسلمين موسى پور با تأكيد بر اين كه 
هدف ائتالف اكثريت اصول گرايان كاهش تعداد كانديداى اصول گراست، افزود: 
ائتالف اكثريت اصول گرايان براى استفاده از همه ظرفيت آنهاو انسجام بيشتر 
بين اجزاى مختلف اصول گرايى، تحقق شعار حماسه سياسى و ايجاد شور و 
نشاط شكل گرفته است. وى افزود: تصميم ائتالف اكثريت در حال حاضر اين 
ــت كه از بين ائتالف (متكى، پورمحمدى، ابوترابى فرد، محمدرضا باهنر،  اس
آل اسحاق) در هنگام زمان ثبت نام يك نفر ثبت نام كند. دبير ائتالف تأكيد كرد: 
براساس سنجش مقبوليت كانديداها و پايگاه اجتماعى شان سعى مان اين است 

كه كانديداها را به حداقل برسانيم و به يك نظر واحد برسيم.

ــورها  ــت جمهورى گفت: برخى از كش محمدرضا باهنر نامزد احتمالى رياس
درآمد آنچنانى ندارند، ولى از امكانات استفاده بهينه مى كنند. پس چرا درآمد 
ــت. وى با بيان اينكه انتخابات آينده سه قطبى است  ما تنها به نفت متكى اس
گفت: يك گروه اصالح طلبان و يك گروه احمدى نژاد و قطب بعدى اصولگرايان 
هستند و رقابت جدى در پيش داريم. باهنر با اشاره به اينكه تعداد كانديداهاى 
اصولگرايان زياد شده، بيان داشت: دلواپسى ايجاد شده اصولگرايان كار دست 
ــوده ام و در ــال قبل در مجلس ب ــاره به اينكه از 30 س دولت ندهد. وى با اش

 برنامه ها و بودجه كشور نقش داشته ام، گفت: احساس مى كنم در اين عرصه 
وارد نشوم، به وظيفه خود عمل نكردم.

محمدرضا باهنر يادآور شد: اگر در نظر سنجى ها دوم نيز شوم، كنار مى روم و 
اگر اول شوم، باقى مى مانم.

ــى معتقد است  ــائل سياس صادق زيباكالم، تحليل گر مس
ــنجانى به دليل وظيفه اى كه نسبت به آينده  هاشمى رفس
ــر ترديد خود  ــاس مى كند، در    نهايت ب ــور و نظام احس كش
براى حضور در انتخابات رياست جمهورى غلبه كرده و طى 

روزهاى آينده، حضور خود را در انتخابات اعالم مى كند. 
 زيباكالم درباره وضعيتى كه اين روز ها هاشمى رفسنجانى 
با آن روبرو است توضيح داد: آقاى رفسنجانى زير فشار بسيار 
بسيار سنگينى است. من مى خواهم ادعايى را مطرح كنم؛ 
شايد در طول 60 سال گذشته كه ايشان در زمينه مبارزات 
سياسى،  قبل و بعد از انقالب فعاليت كرده، تا امروز براى اخذ 

تصميم سياسى، تا اين حد تحت فشار نبوده است.
ــمى با اوضاعى روبرو است كه در 8 سال     او ادامه داد: هاش
ــوء مديريت و سياست هاى نادرست  گذشته و در نتيجه س
اصولگرايان بر كشور حاكم شده است. وى با بيان اين مطلب 
ــت، تأكيد  كه در بروز وضعيت فعلى تنها دولت مقصر نيس
كرد: مجلس دوره هاى هفتم، هشتم و نهم در ايجاد شرايط 
حاضر به اندازه خود دولت و سياست هاى آقاى احمدى نژاد، 
دخيل هستند يا نمى توان گفت قوه قضائيه و صدا و سيما در 
ــته اند. تمام اركان قدرت زيرمجموعه  اين ميان نقشى نداش
ــوده، در وضعيت   اصولگرايان كه يكى از آن ها قوه مجريه ب

امروز  كشور  مقصر هستند. 

ــخ به اين سؤال كه با توجه  حبيب اهللا عسگراوالدى در پاس
به تنظيم مالك هاى انتخاب رييس جمهور آينده از سوى 
ــت اين معيارهاى رجل سياسى و  شوراى نگبهان بهتر نيس
مذهبى را در اختيار مردم و رسانه ها قرار دهد  تا شائبه اى 
ــود، گفت: اگر شوراى نگهبان  در رد صالحيت ها ايجاد نش

تصميمى بگيرد، اعالم خواهد كرد. 
وى ادامه داد: اين شورا نمى تواند به برخى ضعف ها اهميت 
دهد و تنها بر اساس اينكه آن نامزد رجل سياسى و مذهبى 
هست يا نه اعالم نظر مى كند. اين شورا در اين راستا، سال 

ها تجربه دارد. 
ــخ به اين  ــروان خط امام و رهبرى در پاس دبيركل جبهه پي
ــخنرانى خود  در  كه نظر شما درباره احمدى نژاد كه در س
سفرهاى استانى مى گويد: به من اجازه ندادند كه اين كار يا 
آن كار را بكنم چيست، گفت: اينها نمى خواهند مالك قانون 
اساسى را قبول كنند. حتى در زمان آقاى خاتمى و هاشمى 

نيز اين موضوع را شاهد بوديم.
 وى افزود: اينها دو دوره رئيس جمهور بودند و باز مى خواهند 

در مسند قدرت بمانند. 
ــايى رئيس جمهور  وى گفت: احمدى نژاد مى خواهد مش
شود و بعد از 6 ماه استعفا دهد و دوباره خود وارد عرصه شود 

و قدرت را در دست بگيرد.

قاليباف شهردار تهران گفت : من فردى دور از كارهاى اجرايى 
نيستم. سال هاست كه در بخش هاى مختلف، توفيق خدمت 
داشته و انجام وظيفه  كرده ام. شايد عموم مردم بيشتر من را 
از دوران نيروى انتظامى و بخشى از خوزستان و از دوران دفاع 
مقدس و انقالب بشناسند.  ممكن است بعضى من را به عنوان 
شهردار تهران بشناسند. با اين وجود من به عنوان كسى كه 
كار را مى داند، عرض مى كنم كه حتما مى توانيم بهتر از اين 

مسائل حل كنيم.
ــت در جايى كه زمين و آب كشاورزى   وى گفت:ممكن اس
مناسبى وجود ندارد، يك كشاورز احساس كند كه اگر رونق 
اقتصادى ندارد و وضعش خوب نيست، به دليل كم آبى است. 
اما در خوزستان چه كم داريم؟ آب، زمين، پول؟منابع و نيرو 
ــده كجاست؟  نداريم؟ همه اين ها را داريم پس حلقه گمش
اين همان جايى است كه مردم از ما توقع دارند كه به خوبى 

مديريت كنيم. 
ــئوالن  ــؤال را از مس ــن س ــردم اي ــرد: م ــوان ك وى عن
ــه بوده،  ــود پول و بودج ــور كمب ــكل كش دارند كه اگر مش
ــارد دالر درآمد  ــور 24 ميلي ــه كش ــت روزى ك چگونه اس
ــته  ــارد دالر درآمد داش ــه 120 ميلي ــا روزى ك ــته ب داش
ــى در كارمان ــوده و هيچ گشايش ــردم نب تفاوتى در كار م

 نمى بينيم .

ــت بلوك بندى هاى  كانديداى ائتالف پنج نفره اظهار داش
ــده در جريان اصولگرايى را قبول ندارد.همچنين  انجام ش
وى خبر از طراحى مكانيزمى براى رسيدن به كانديداهاى 

جريان اصولگرايى داد.
ــك كانديداها  ــحاق گفت: مذاكراتى با تك ت يحيى آل اس
ــت نام، نهايى ــت كه اميدواريم قبل از ثب در حال انجام اس

 شود.
ــه انتخابات حكم  ــرايط صحن ــحاق با بيان اينكه ش  آل اس
مى كند كه بايد براى يك انتخاب درست و منطقى توسط 
مردم به وحدت برسيم، اظهارداشت: بايد تمام كانديداهاى 
اصولگرا به وحدت برسند. لذا نه تنها ائتالف 5 نفره، بلكه تمام 
اصولگرايان بايد به سمت وحدت و كاهش تعداد كانديداها 

پيش روند. 
ــام كانديداهاى  ــالف 5 نفره، با بيان اينكه تم  كانديداى ائت
اصولگرا را در يك بلوك مى داند، افزود: اولويت اين است كه 
ــه فكر كل مجموعه اصولگراها  جاى فكر به ائتالف 5 نفره، ب

باشيم، تا از كثرت به وحدت برسيم. 
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا به نتيجه ائتالف 5 نفره پايبند 
هستيد، گفت: من تنها به ائتالف اصولگرايان پايبند هستم و 
مجموعه اصولگرايان را در يك بلوك مى دانم اما آنچه بيش 

از هر چيز حائز اهميت است اتحاد و خلق حماسه مى باشد.

 انتخابات انتخابات انتخابات انتخابات

هاشمى نامزد انتخابات 
مى شود

احمدى نژاد مى خواهد 
به قدرت باز گردد

وضع فعلى حاصل 
سوء مديريت است

ائتالف را قبول
 ندارم
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يادداشت

واژگونى خودرو در كمربندى نايين 
شش مجروح بر جاگذاشت

ــتگاه پژو405 در  رئيس اورژانس نايين گفت:بر اثر واژگونى يك دس
كمربندى نايين كه حامل 12 افغان بود، شش نفر مجروح شدند. 

رضا عباسى، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار كرد: 
ــته در محور فرعى بنويد به نايين، رخ داد  اين حادثه، شامگاه گذش
كه بالفاصله مجروحان با دو آمبوالنس به بيمارستان حبيبيان نايين 

انتقال يافتند.
ــودرو مجروح  ــينان خ ــش نفراز سرنش وى افزود: در اين حادثه ش

شدندكه وضعيت دونفر از آنان وخيم گزارش شده است.
ــط راننده،  ــس اورژانس نايين، عدم كنترل خودرو توس به گفته رئي

دليل اين حادثه بوده است.
اين خودرو حامل 12سرنشين تبعه افغانستان و راننده آن يك جوان 

ايرانى بوده است. 

535 ميليارد ريال تسهيالت به 
كشاورزان سميرمى پرداخت شد

ــه مبلغ  ــهيالت ب ــميرم از پرداخت تس ــاورزى س ــر بانك كش  مدي
535ميليارد و 362 ميليون ريال به كشاورزان اين شهرستان در يك 

سال گذشته خبر داد.
ــهيالت در قالب  ــوى اظهار كرد: اين ميزان تس ــيد ولى اهللا موس س
ــاورزى به 10هزار و 701 نفر پرداخت  هزينه هاى جارى بخش كش

شده است.
به گفته وى، 267 مورد تهسيالت امور زير بنايى، آبيارى تحت فشار 
و توسعه مكانيزاسيون كشاورزى به مبلغ 89 ميليارد و 73 ميليون 

ريال نيز به متقاضيان پرداخت شد.
ــاورزى براى توسعه طرح هاى  ــاره به همكارى بانك كش وى با اش
توليدى و اشتغال زايى كشاورزى گفت: پرداخت تسهيالت به مبلغ 

100ميليارد ريال به 406 مورد در اين بخش انجام شده است. 

نگرش توسعه در سازمان عمران 
زاينده رود تغيير كرده است

ــازمان عمران زاينده رود گفت: نگرش توسعه در اين  مديرعامل س
سازمان تغيير كرده و به دنبال توسعه فضاهاى فرهنگى و تفريحى در 

ساير نقاط استان اصفهان هستيم.
ــازمان با تمام  ــتا اين س ــندى اظهار كرد: در اين راس داريوش خرس
ــتان مكاتبه كرده و فضاهاى تفريحى و مستعد  شهرستان هاى اس
ــتان ها در دست  را براى ايجاد دهكده هاى تفريحى در اين شهرس

بررسى دارد.
وى افزود: همچنين سازمان عمران با اداره كل ميراث فرهنگى استان 
اصفهان تعامالتى را برقرار كرده كه با استفاده از مطالعات آن ها در 
ــتعد، بتوانيم سرمايه گذار خصوصى  زمينه امكان سنجى نقاط مس

براى ايجاد هتل هاى چهار و پنج ستاره را نيز جذب كنيم.

گشتى در اخبار

دولت از دغدغه  فرهنگيان بكاهد
عباس مقتدايى

سخنگوى كمسيون آموزش و تحقيقات مجلس 

ــيار  ــى دولت فعلى بايد با عزمى بس ــد دولت آينده و حت  به نظر مى رس
جدى تر از آنچه تاكنون مشاهده شده برنامه ريزى و اهتمام عملى داشته 
باشند تا مسائل و نيازهاى فرهنگيان را برآورده و از دغدغه هاى عمومى و 

اختصاصى آنها بكاهند.
در سال هاى اخير و به ويژه ماه هاى گذشته تحوالت برنامه ريزى شده در 
ــتاب اجرايى به خود گرفته و اسناد  مجموعه آموزش و پرورش كشور ش
تحول و سياست هاى راهبردى در بخش آموزش عمومى شكل عملياتى 

يافته است، در صورتى كه اين 
ــود از  وظايف به خوبى انجام ش
15 سال آينده به بعد نتايج آن 
ــور خواهد شد. حال  عايد كش
سئوال اينجاست كه آيا مجريان 
اين سياست ها، معلمان، دبيران 
ــرى اين تحول به  و مديران مج
ــته مورد توجه قرار  نحو شايس

گرفته اند.
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يادداشت ياددا چهره روزاددا
ISI معرفى استاد دانشگاه اصفهان به عنوان دانشمند بين المللى

احمدرضا خسروپور، استاد دانشگاه اصفهان از سوى مؤسسه اطالعات علمى جهانى (ISI) در 
فهرست آوريل 2013 به عنوان دانشمند پراستناد ايرانى در زمينه شيمى معرفى شد وتا كنون 

103 مقاله  در مجالت معتبر بين المللى در رشته هاى مختلف شيمى به چاپ رسانده است

3

الحاق خوراسگان به اصفهان براساس فرآيند قانونى اعتبارات بهزيستى اصفهان 30 درصد افزايش يافت

ــيه چهارمين سفر هيأت  ــيد محمدى در حاش سيد مهدى س
دولت به اصفهان و ضمن حضور در اداره كل بهزيستى استان 
ــفر  ــگاران اظهار كرد: در اين دور از س اصفهان در جمع خبرن
هيأت دولت به بهزيستى 30 درصد اعتبارات بيشترى نسبت 
به دوره هاى گذشته تعلق گرفته است كه با يك مديريت خوب 
مى توان به بهترين روش ممكن از آن استفاده كرد. وى در مورد 
ــيدگى مردم در اين دوره از سفر هيأت دولت تصريح  نحوه رس
كرد: ستادهاى پذيرش مراجعان حضورى و ارتباطات مردمى 
ــازمان هايى كه  هدف گسترده اى را  تشكيل شده و يكى از س

ــاور عالى و مسئول كميته  به دنبال دارد، بهزيستى است. مش
ــور اضافه كرد: پذيرش ها و  ــتى كش سفرهاى استانى بهزيس
مراجعات مردمى از صبح امروز با در اختيار قرار دادن فرم هاى 
ــه اى و عميق  به مددجويان آغاز به كار كرده تا به صورت ريش
ــود. وى با اشاره به اينكه هيچ منعى  مشكالت مردم بررسى ش
ــعبه و هيأت اعزامى وجود ندارد،  براى ديدار مردمى با مدير ش
ــط  ادامه داد: پس از تكميل فرم ها در مدت 15 روز آينده توس
ــازل و با نظر  ــتان و بازديد از من ــان اس مددكاران و كارشناس

بهزيستى كشور، اقدامات الزم انجام مى گيرد.
سيد محمدى افزود: از مصوبات هيأت دولت براى تهيه جهيزيه، 
ــود و در صدد  ــتى و كمك درمانى استفاده مى ش اقالم معيش
ــفر به اصفهان نهايت تا يك ماه  هستيم تا پرونده چهارمين س
ــد. وى با بيان اينكه بيشترين مراجعات در  آينده به اتمام برس
حوزه اشتغال است، تأكيد كرد: با اين وجود وضعيت اشتغال در 
اين استان نسبت به ديگر استان ها بهتر است و آن هم به دليل 
مديريت استانى و موقعيت و ساختارى آن است.سيدمحمدى 
ــترى دارد، مسكن  ادامه داد: دومين موردى كه مراجعان بيش
است كه اقدامات خوبى هم در اين زمينه انجام شده و در مرحله 

بعدى نيز مباحث معيشتى خانواده ها است. 

فرماندار شهرستان اصفهان گفت: الحاق شهر خوراسگان به 
اصفهان براساس كار كارشناسى و فرآيند قانونى انجام شد.

فضل اهللا كفيل اظهاركرد: موضوع الحاق در سه دوره شوراى 
اسالمى شهر كارشناسى شده و خواسته جدى اعضاى شوراى 
اسالمى شهر اصفهان بود. وى افزود: شهر خوراسگان با مناطق 
چهار و ده شهردارى اصفهان كامًال انطباق موزاييكى دارد و با 
ــهر برخى از مراكز خدماتى اين كالنشهر، در  گسترش اين ش
شرق خوراسگان واقع شده است. وى تصريح كرد: طبق اعالم 
رئيس شوراى اسالمى شهر اصفهان در دوره اول و دوم موضوع 

الحاق از سوى مهندسين مشاور بررسى  شد و در هرسه دوره 
ــدار اصفهان  ــت. فرمان ــوراها مورد تصويب قرار گرفته اس ش
تصريح كرد: تفاهم نامه بين اين الحاق نيز از سوى دو شوراى 
اسالمى شهر اصفهان و شهر خوراسگان و همچنين شهرداران 
ــهرى  ــركل وقت دفتر امور ش ــهر با محوريت مدي اين دو ش
ــت. وى خاطرنشان كرد:  استاندارى اصفهان تنظيم شده اس
موضوع اين الحاق از سوى شوراى شهر اصفهان در سال 89 و 
شوراى شهر خوراسگان نيز در سال 91 بر اساس تفاهم نامه 
و كارشناسى هاى انجام شده به تصويب رسيد.وى ادامه داد: 
پس از تصويب شوراهاى اسالمى شهر اصفهان و خوراسگان، 
ــتاندارى و  ــتور كار اس ــروع و در دس فرايند اجراى الحاق ش

تقسيمات كشورى وزارت كشور قرار گرفت.
ــهردار اصفهان  ــروع مراحل قانونى، ش كفيل افزود: پس از ش
اليحه اى مبنى بر توقف كار الحاق تا پايان سال 92 به شوراى 
ــهر اصفهان داد كه در جلسه اى به رياست معاون  اسالمى ش
شورا، درخواست توقف به تصويب رسيد. وى اضافه كرد: پس 
ــوى فرماندارى به منظور بررسى  از وصول مصوبه شورا از س
ــهر اصفهان به كارگروه  ــوراى اسالمى ش مجدد، پيشنهاد ش

زيربنايى استان ارجاع شد .

ــاى ــاب، پهن ــش آفت  ني
الدن 
ايرانمنش مادى هايى كه تشنه لب،  

ــمان  آس ــه  ب ــره  چه
مى خراشند را مى چزاند و مثل كژدمى بر گرده 
زاينده رود مى خزد تا نگاه پر خواهش 100 هزار 
درخت در اطراف مادى هاى اصفهان كه هر كدام 
ــاله دارند، به سرنوشت زودهنگام  قدمتى 50 س

خزانشان باشد. 
ــان در هم  ــى در اصفه ــيخ بهاي ــار ش حاال طوم
ــادى ها  ــا را هم از م ــن رمق ه پيچيده تا آخري
ــوزد  بگيرد. جگر درختان اصفهان بدجور مى س
ــان را ــايه هايش و آفتاب نخوت بار فصل بهار، س
ــدن زاينده رود  ــن روزها با زنده ش  كش داده. اي
انتظار مى رفت 270 كيلومتر مادى شهر اصفهان 
ــود، اما فقط در مادى نياصرم به طول  سيراب ش
ــانى به كشاورزان آب  11 كيلومتر به دليل آبرس
جريان دارد و مابقى مادى هاى شهر در حسرت 

يك قطره آب مانده اند! 
چند تايى كالغ روى سكوهاى گره خورده به مادى 
ــم دوخته اند  ــا له له مى زنند و چش از فرط گرم
ــزان زده رويش را  ــه برگهاى خ به ترك هايى ك

پوشانده است.
پيرزنى به سايه نه چندان خنك درختى تكيه داده 
و عرق از صورت آفتاب زده اش سر مى خورد و از 
كنارپيشانيش مى غلطد روى گونه اش؛ از دورانى 
ياد مى كند كه مادى ها شكوه و جاللى داشتند 
ــمان آنها را به معجزه  و انعكاس نور درختان و آس
طبيعت نقاشى مى كرد، اما حاال فرتوت و خشك 
ــمان دارند.  ــم به آس و ترك خورده و نااميد چش
ــت؛ يكى از ــادى اس خانه پيرزن كنار مادى فرش
ــه تا يك قرن   بزرگ ترين مادى هاى اصفهان ك
ــمار مى رفته و  بيش از حد جنوبى به شهر به ش

محله هاى بسيارى را از سر مى گذرانده.
پيرزن دل مى دهد به آواى خشك درختان كه با 

نرمه بادى ناله مى كنند.
ــرزن، اينطور  ــت به عمر پي  از بى آبى ناراضى اس
ــالى در اصفهان نبوده است. نه تنها او كه  خشكس
ــى ناراحتند. مادى ها كه  بقيه مردم هم از بى آب
ــتند، حاال ورم كرده از گرما،  ــهر هس رگ هاى ش

دل مى زنند.
ــيبيلش ــت. عرق از كنار س عباس يكى از آنهاس
ــش مى چكد  ــورد و از چانه باريك  قوس مى خ
ــار مادى  ــن هاى كن ــو روى چم ــن. دو زان پايي
ــا حكم ــن مادى ه ــد: اي ــيند و مى گوي مى نش
ــاال اصفهان  ــاهرگ هاى اصفهان را دارند. ح  ش
ــت داده و  ــود، از دس ــه زاينده رود ب قلبش را ك
ــده. اگر اين درختان از  رگ هايش هم خشك ش

بين بروند، اصفهان نيست مى شود.
ــكى مادى ها براى صادقى هم كمبود آب و خش
ــت به درختان،  ــت: دلمان خوش اس  درد آور اس
ــت كه اصفهان يعنى شهر سبز  دلمان خوش اس

ــا مردم  ــكند، نه تنه ــر درختانش بخش خدا. اگ
ــوند،  ــور متضرر مى ش ــه همه كش اصفهان بلك

توريست مى آيد براى آب و سبزى.
ــوند و  چندتايى كالغ از لب مادى پراكنده مى ش

قارقار كنان خود را به دل درختان مى سپارند.
ــادى مغازه دارد. صادقى خودش كنار مادى فرش

ــى از مهم ترين محله هاى  اين مادى، خواجو يك
ــار باغ صدر و  ــروب كرده و از چه اصفهان را مش

باغات آن مى گذرد. 
ــر اصفهان را  ــن درخت ها جگ وى مى گويد: اي
خنك مى كنند، اگر اينها نباشند، اصفهان بيابان 
ــت توريست ها كم  ــود. يكى دو سالى اس مى ش
ــازه داريم خوب  ــده اند. اين را ما كه اينجا مغ ش

مى فهميم و لمسش مى كنيم.
نگاهش به نگاه پسركى با موهاى ژوليده كه بر لب 

مادى نشسته، گره مى خورد.
ــده و ريخته  ــر ذهنش پاره ش گويا طناب تصاوي
ــد و مى گويد:  ــش. آه مى كش كف حياط نگاه
مردم پرخاشگر شده اند. مردم خسته شده اند از 
ــان حق آبه دارد. هيچكس اينهمه بى آبى. اصفه

ــان ببندد. چطور   نمى تواند آب را به روى اصفه
ــته  ــه جريان داش ــال اين آب هميش اينهمه س
ــكوت مى كند و خودش را مى سپارد  ــت؛ س اس
ــادى، چند جوان ديگر هم  به افكارش. در كنار م
ــاژگردى و گز كردن  ــته از پاس ــتند كه خس هس
ــبزه هاى بى جان كنار  ــاغ به س پياده رو چهارب

مادى ها پناه آورده اند.
ــد  ــورت مى ده ــش را ق ــد آب دهان  حمي
ــا  ــد: از كج ــروع مى كن ــد ش ــى بع و اندك
ــتيم.  ــرى نداش ــح ديگ ــم، تفري ــروع كني ش
ــا كنار  ــود كه ي ــان اين ب ــن تفريحم ــالم تري س
ــينيم يا بياييم توى  زاينده رود چند ساعتى بنش
سكوت و تازگى و خنكى اين مادى ها چرت بزنيم.

حاال همان ها را هم نداريم.
وقتى از كلمه غم مى گويد، مصداق خوبى براى 
درختانى است كه سر فرو افتاده به زمين خشك 
مى نگرند؛ تداعى مرگ تدريجى يك كالنشهر كه 
ــريان هاى حياتيش معلوم نيست تا كى  بدون ش

بتواند دوام بياورد.
ــس اداره  ــاى رئي ــت ه ــا با صحب ــن گفته ه اي

ــهردارى اصفهان مبنى بر اينكه اگر روند  انهارش
ــد و حق  ــته باش ــكى زاينده رود ادامه داش خش
ــود به مرور رگ هاى حياتى شهر  مادى ها ادا نش

اصفهان از بين مى رود، رسميت مى يابد.
ــه تعداد  ــاره به اين ك ــيد جالل عمرانى با اش س
ــده رود جدا  ــه از زاين ــى ك ــادى هاي نهرها يا م

ــيم بندى  ــود، 78 عدد بوده كه اين تقس مى ش
ــهم اصلى انجام مى شود و هر  ــاس 33 س بر اس
ــيمات فرعى ديگرى هم  ــهم به نوبه خود تقس س
ــان آب در  ــت، مى افزايد: براى جري ــته اس داش
ــهر اصفهان، قول هايى داده شده،  مادى هاى ش
ــن در حالى  ــت. اي ــده اس اما هنوز عملياتى نش
ــتند.  ــنه هس ــان مادى ها تش ــت كه درخت اس
رئيس اداره انهار ومادى هاى شهردارى اصفهان 
به قدمت درختان حاشيه مادى ها اشاره مى كند 
ــزار درخت در  ــود 100 ه ــه مى دهد: وج و ادام
اطراف مادى هاى شهر كه همگى قدمتى 50 ساله 
دارد، بر طراوات و زيبايى اين محالت افزوده است. 
به گفته وى از 33 سهم اصلى، 4 سهم مربوط به 

شهر و مادى هاى اصفهان است.
رئيس اداره انهار ومادى هاى شهردارى اصفهان 
ــهردارى را آبيارى درختان  ــكالت ش يكى از مش
ــته. زيرا ريشه درختان  اطراف اين مادى ها دانس
ــت و به آب دائمى عادت كرده، ولى با  عميق اس
خشكى زاينده رود شهردارى مجبور شد با تانكر، 
لوله كشى، حفر چاه آبيارى درختان را انجام دهد.

با وجود جارى شدن زاينده رود،

بهارمادى هاى اصفهان خزان مى شود

كنيـم،  شـروع  كجـا  از   
تفريـح ديگـرى نداشـتيم. 
تفريحمـان  تريـن  سـالم 
كنـار  يـا  كـه  بـود  ايـن 
زاينـده رود چنـد سـاعتى 
بنشينيم يا بياييم توى سكوت 
و تازگى و خنكى اين مادى ها 
چرت بزنيم.حاال همـان ها را 

هم نداريم.
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

عرضه مصنوعات تزئينى تقلبى 
اداره كل استاندارد استان اصفهان از فروش مصنوعات تقلبى طالى 
تزئينى انواع گل ها، تنديس، اسكناس و...كه به عنوان طالى 24 عيار 

عرضه مى شود، خبر داد.
ــت عنوان ــس هايى تح ــا و تندي ــامل گل ه ــراً مصنوعاتى ش اخي
 « داراى پوشش طالى 24 عيار » توليد كشورهاى تايوان و تايلند، در 
مراكز عرضه استان هاى مختلف كشور و خصوصاً غرفه هاى فروش 
در داخل سالن هاى انتظار فرودگاه ها با ارائه گواهينامه روكش طالى 
ــد كه پيرو بازرسى و  ــب هولوگرام به فروش مى رس خالص و برچس
نمونه بردارى كارشناسان اين اداره كل و بازرسان اتحاديه هاى طال 
ــتى اصفهان از يكى از مراكز توزيع نمونه هاى  و جواهر و صنايع دس
ــد نمونه هاى مذكور كه پايه  مذكور و آزمون نمونه ها، مشخص ش
ــت، داراى اليه پوششى بسيار نازك  آن از جنس يكنوعPVC  اس
ــاس اين گزارش اين اليه،   با ضخامتى زير  5  ميكرون است. بر اس
آلياژى زرد رنگ  است كه حداكثر طالى موجود در آن 220  قسمت 

در هزار و در اصطالح عاميانه، زير عيار 14 است. 
ــان نيست ؛ در  ــيار نازك، در سطح مصنوع نيز يكس اين پوشش بس
ــت، اجناس مذكور ،  ــنده  اين مصنوعات مدعى اس حالى كه فروش
پوششى از طال با عيار 999 قسمت در هزار، يعنى همان 24 عيار را 

دارند.
ــت كه عرضه  ــتان اصفهان تأكيد كرده اس ــتاندارد اس  اداره كل اس
كنندگان و فروشندگان اين مصنوعات از هرگونه خريد و فروش آن 

خوددارى نمايند. 

خبر ويژه

4
كاهش 17 درصدى پرونده هاى  مشكوك به قاچاق در گمرك اصفهان

اسداهللا احمدى ونهرى مديركل گمرك اصفهان گفت: ميزان پرونده مشكوك به قاچاق در گمرك 
ــال نسبت به  اصفهان از حيث تعداد 17 درصد و از نظر ارزش 52 درصد كاهش را در فروردين امس

مدت مشابه سال گذشته داشته است.
بررسى حق مسكن و خواربار 

كارگران
 سرپرست وزارت تعاون،  كار و رفاه 

اجتماعى
 اسد اهللا عباسى 

حداقل دستمزد كارگران در شوراى عالى كار با افزايش 25 درصدى، 
487 هزار تومان تعيين شده  و درصدد هستيم تا حمايت هاى رفاهى، 
افزايش حق مسكن و پيش بينى خواربار كارگران را هم در دستور كار 
ــوراى عالى كار در مورد حق  قرار بدهيم. به محض تصميم گيرى ش

مسكن كارگران، آن را براى تصويب به دولت ارائه مى كنيم. 
ــه  ــتمزد هم ــوع دس موض
ــوراى عالى كار  ــاله در ش س
ــود و هرگونه  ــى مى ش بررس
ــرى در خصوص  تصميم گي
ــا اجماع  ــتمزد ب تعيين دس
ــدگان كارگرى،  ــر نماين نظ
كارفرمايى و دولت و با در نظر 
گرفتن تمام ابعاد آن صورت 

مى گيرد. 
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ــوراى رقابت اين بار بر   ش
داوود 
شيخ جبلى

ــه رأى وزارت صنعت،  علي
ــارت،  تج و  ــدن  مع
قيمت هاى 5 خودرو را اعالم كرد و با اين اعالم به 
ــازان  ــت خودرو س ــى آب پاكى را بر روى دس نوع
ــال گذشته تا  ريخت. باال رفتن قيمت خودرو از س
كنون سونامى مهيبى را در اين حوزه بوجود آورد 
كه باعث ايجاد نارضايتى از قشر فروشنده تا خريدا 
شد. فروشنده اى كه باال رفتن مقطعى نرخ خودرو 
وى را خوشحال مى كرد، اين بار با باال رفتن نجومى 
قيمت خودروهاى توليد داخل مصيبت نامه اى را 
در فروش، پيش روى خود ديد و پس از مدتى اندك 
از اين تغيير نرخ به اين باور رسيد كه نمى تواند بازار 
پر ازدحام خودرو را ديگر شلوغ ببيند و بايد روزهاى 
تاريكى در فروش را پيش چشم خود ترسيم كند. 
يكى از مزيت هاى باال بودن قيمت خودروى توليد 
داخل قبل از دوران افزايش نجومى قيمت خودرو، 

ــن آمدن نرخ  ــردم از پايي ــود كه انتظارات م اين ب
ــا جايى كه  ــت؛ ت ــه مراتب پايين تر اس خودرو، ب
كاهش 10 الى 20 درصدى آنها را در برابر افزايش 
80 الى 100 درصدى خودرو، راضى نگه مى دارد 
و يك نوع شادى كاذب را پس از اعالم ارزان شدن 
20درصدى براى آنها پديد مى آورد؛ در صورتى كه 
ــى، به مراتب  افزايش قيمت پيش از كاهش كنون
ــفانه با تشديد تحريم ها،  بيشتر بوده است. متاس
ــايل مورد نياز خودرو،  ورود برخى از قطعات و وس
ممنوع و موجب گرانى بيش از حد خودرو شد. زيرا 
در اينصورت خودرو سازان مجبور مى شدند براى 
ــى در توليد آن  ــورد نياز به خودكفاي تهيه قطعه م
ــرد و هم بايد  ــند كه هم زمان مى ب محصول برس
هزينه بسيارى براى توليد اوليه آن صرف مى شد 
كه در نهايت موجبات گرانى بيش از حد خودرو را 

در ازاى قيمت تمام شده ساخت پديد مى آورد.
ــه  ــوان ب ــا مى ت ــن تحريم ه ــاى اي ــت ه از مزي

ــور مخصوصا  ــت كش ــى در صنع بحث خودكفاي
خودرو سازى اشاره كرد كه با توجه به نقص هايى 
ــران و مردم بوجود  ــوزه براى صنعتگ كه در اين ح
آورده، مزايايى را نيز در پى داشته است. خودكفايى 
در ساخت قطعات و ارائه آن به بازار ايران، مى تواند 
ــدن  ــر صنعتگر تا محقق ش ــه اميدى براى ه نقط
ــورهاى  ــدون نياز به صنعت كش ــى ايرانى ب روياي

خارجى باشد.

باال رفتـن قيمـت خـودرو، نارضايتى 
خريدار را به دنبال دارد

زمانى كه قميت خودرو در كشور به صورت نجومى 
باال رفت و سبب ايجاد سونامى در اين صنعت شد 
هركس به نوبه اى تعابيرى از اين گرانى بى مهابا 
ــه گاليه هاى  ــه مى توان ب ــت كه از آن جمل داش
ــندگان  ــان، رئيس اتحاديه فروش مرتضى گل افش
ــاره كرد كه با اشاره  ــتان اصفهان اش خودروى اس

ــودرو مى گويد: هم اكنون  به گرانى بيش از حد خ
وضعيت فروش اتومبيل راكد است و مردم منتظر 
قيمت نهايى خودرو از سوى شوراى رقابت هستند. 
ــت در حال بررسى  ــوراى رقابت چند ماهى اس ش
ــت، اما با توجه به فرمول هاى  قيمت خودرو ها اس
ارائه شده هنوز قيمت نهايى مشخص نشده است. 
ــراى مهار قميت  ــتند بايد ب برخى براين باور هس
ــود و اين  ــل واردات خودرو آزاد ش خودرو در داخ
ــا ازار خودرو  ــامانى به ب ــود تا س راه موجب مى ش
ــود. رئيس اتحاديه نمايشگاه داران خودرو  داده ش
ــتان اصفهان همچنين در اين رابطه تذكر داد:  اس
واردات خودرو سبب كاهش قيمت خودرو مى شود 
و هيچ گونه تورمى به دنبال ندارد. واردات خودرو 
سبب حذف خريد خودروى داخلى نمى شود و در 
ــخص شود  صورتى كه قيمت خودروى داخلى مش
ــش تقاضا براى  ــد، افزاي و مورد رضايت مردم باش
ــبه جديد  خودروى داخلى افزايش مى يابد.محاس
قيمت خودرو كه بر اساس يك سرى تبادالت نظر 
در شوراى رقابت صورت گرفت، اعتراض سازندگان 
ــت و باعث شد تا اين گروه  خودرو را به دنبال داش
اعالم كنند اگر شوراى رقابت اين قيمت ها را نهايى 
كند، توليد خودرو به دليل ضرر رسانى به كارخانه 
قطع مى شود. ولى با توجه به جلسات مكرر شوراى 
رقابت از هفته هاى گذشته تا كنون ديگر به صورت 
ــانه هاى مجازى و  ــمى قيمت 5 خودرو از رس رس
ــب به قيمت تمام شده  ــد كه نس مكتوب اعالم ش

كارخانه اى كاهش محسوسى را به دنبال داشت.

پيگيرى سـازمان اصـل نـود از قيمت 
خودرو ها

ــذارى خودرو  ــر قيمت گ ــيه اى كه ب ديگر حاش
ــد، اعتراض محمد  ــوراى رقابت وارد ش توسط ش
ــيون اصل 90 مجلس  على پور مختار رئيس كمس
ــيه  ــفانه حاش بود كه با اعالم اين مطلب كه متأس
ــدودى از  ــط تعداد مح ــازى هاى زيادى توس س
ــش قيمت خودرو  ــخاصى كه منافع آنها با كاه اش
ــت، مى گويد:  به خطر مى افتد در حال ايجاد اس
ــاخص تورم به همين ميزان  ــاس اين ش بايد براس
ــهريور  ــدود 50 درصد به قيمت هاى ش يعنى ح
ــوع را مالك قرار  ــود كه اگر اين موض 91 اضافه ش

ــبت به قيمت هاى فعلى  دهيم، قيمت خودرو نس
ــد. وى همچنين  حدود 30 درصد كاهش مى ياب
ــا توجه به  ــرا ب ــوراى رقابت كه چ ــه از ش با گالي
ــه ــده، وارد حيط ــف ش ــازمانى تعري ــف س وظاي
ــت:  ــت، معتقد اس ــده اس  قيمت گذارى و اجرا ش
وظيفه شوراى رقابت، تعيين دستورالعمل قيمت 
ــت و نبايد  گذارى خودرو با نگاه رفع نياز مردم اس

وارد بحث اجرا و قيمت گذارى براى خودرو باشد. 
اجراى دستورالعمل و تعيين قيمت خودرو بر عهده 

سازمان حمايت است.

قانون، وظيفه تعييـن قيمت را برعهده 
سازمان حمايت گذاشته است

ــودرو  ــذارى خ ــت گ ــكالت قيم ــر مش از ديگ
حاشيه سازى هاى درست يا اشتباه اصناف مرتبط 
ــبهاتى را براى قيمت گذارى  با خودرو است كه ش
ــه نرخ ثابت  ــاً در ارائ ــت و دائم به وجود آورده اس
خودرو خلل بوجود مى آورند. از جمله اين حاشيه 
سازى ها مى توان ادعاى قطعه سازان را در رابطه با 
ضرر مالى در ساخت قطعه، محور قرار داد كه در اين 
ــته نامه اى  مورد پور مختار مى گويد: هفته گذش
به سازمان حمايت مبنى بر مصداق كاهش قيمت 
خودرو، ارسال كرديم. متأسفانه حاشيه سازى هاى 
ــخاصى كه منافع آنها با كاهش  زيادى توسط اش
ــال ايجاد  ــه خطر مى افتد در ح قيمت خودرو ب

است.

تب قيمت گذارى خودرو قطع نمى شود

ادعاهاى ضد و نقيض قطعه سازان درباره ضرر مالى

جلسـات  بـه  توجـه  بـا   
مكـرر شـوراى رقابـت از

 هفته هاى گذشـته تا كنون 
ديگر به صورت رسمى قيمت

 5 خـودرو از رسـانه هـاى 
مجـازى و مكتـوب اعـالم 
شد كه نسـب به قيمت تمام 
شـده كارخانـه اى، كاهش 
محسوسى را به دنبال داشت

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده 
202 اج��رای اح��کام ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوق��ی اصفهان در نظ��ر دارد در 
پرون��ده کالس��ه 910520 ج2 اصالتا و به وکالت از اجرای ثب��ت اصفهان طی مجوز 
9100490200304594 همچنین ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اختالف طی 
نامه 568/91 و شعبه 2 اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف طی نامه 1319/91 
مربوط به خواهان ها 1. حس��ن پایاب اورگانی 2. اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 
3. به��زاد چله گانی 4. حس��ن پای��اب و خوانده محمود رضا خلیل��ی بروجنی فرزند 
رضاقل��ی اقدام به برگ��زاری مزایده جهت فروش 6/8091277 حب��ه از 14/4 حبه از 
72 حبه ش��ش دانگ پالک ثبتی 1346 فرعی از 4 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان س��هم 
آقای محمود رضا خلیلی بروجنی در روز یکش��نبه 92/2/29 س��اعت 8 تا 9 صبح در 
محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 302 نماید. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، خ خیام، نبش بن 
بس��ت امالک صدف بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کس��ی است که 
حداقل 10%  مبلغ ارزیابی ش��ده را به حساب سپرده 2171290210008 واریز کرده، 
باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس: پالک ثبتی فوق به مساحت عرصه 
حدود 577 مترمربع و دارای پروانه س��اخت و در حد سه طبقه مسکونی و تجاری به 
مس��احت اعیانی طبق متراژهای قید شده در اس��تعالم ماخوذه، مسکونی به مساحت 
نهصد و هفتاد و چهار مترمربع و مس��احت تجاری برابر بیس��ت مترمربع و خوانده 
مالک یک دانگ و یک پنجم دانگ مشاع از کل شش دانگ ملک مذکور می باشد. دارای 
مش��خصات س��اختمانی: س��قف ها تیرچه و بلوک، کفها موزاییک و سرامیک فرش، 
دربهای مغازه ها شیشه سکوریت با پروفیل فلزی جمع شو و مسکونی با آلومینیوم 
و شیش��ه، دیوارها اندود نقاش��ی، آشپزخانه ها کاشی و س��رامیک با کابینت فلزی، 
دارای حیاط س��ازی و نمای آجری و مشترکات آب و فاضالب و برق و گاز و قدمت 
ساختمان حدود 30 سال می باشد. طبق معاینه و اندازه گیری، میزان تجاری در حال 
بهره برداری ملک مذکور که به صورت س��ه باب مغازه جدا از هم با شغلهای امالک، 
س��وپر مواد غذایی، دفتر کار می باش��د از متراژ اعالمی ش��هرداری بیشتر است. لذا 
جهت ارزیابی به نس��بت متراژ مجاز 20 مترمربع محاس��بات و اقدام می گردد. شش 
دانگ ملک یاد ش��ده 17/310/000/000 ریال که به نس��بت یک دانگ و یک پنجم دانگ 
مشاع س��هم خوانده از ملک مبلغ 3/462/000/000 ریال اعالم می گردد. ضمنا قیمت 
پایه جهت ش��رکت درمزایده مبلغ 1/637/027/801 ریال اعالم می گردد. مدیر اجرای 

احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی  
247 کالس��ه پرونده: 1863-91ح16. وقت رسیدگی: 92/3/18 ساعت 9:30. خواهان: 

جمیله اس��دی. خوانده: عبداله محم��دی فرزند عبدالعلی. خواس��ته: طالق. خواهان 
دادخواستی تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 16 دادگاه 
حقوقی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
 باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. ش��عبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
261 شماره درخواست:9110460352100009. شماره پرونده: 9109980352101490. 
شماره بایگانی شعبه: 911564. خواهان محسن صدیقی مورنانی فرزند حسن دادخواستی 
به طرفیت خوانده زهرا همایون فرزند غالمرضا به خواسته اعسار از پرداخت محکوم 
به تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه 
بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق 459 
ارجاع و به کالسه پرونده فوق ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن مورخه 1392/03/18 
و س��اعت 9:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 

خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 

می ش��د 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 رس��یدگی حاضر گردد. شعبه بیست و یکم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
492 کالسه پرونده: 794/91 شماره دادنامه: 91/12/16-2082. مرجع رسیدگی: شعبه 
12 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: مهین دخت عزلتی نشانی: خانه اصفهان- 
خ نوبهار ش��مالی- بلوار اطلس- آپارتمان ارغ��وان4- پ45. خوانده: 1- امین مهاجر 
2- س��ید محمد موس��وی نش��انی هر دو: مجهول المکان. 3- اصغر بذرافشان تحت 
فوالدی 4- ثریا بذر افشانی تخت فوالدی هر دو به نشانی بعد از شهرک آزمایش – خ 
لشکر عملیاتی پیاده امام حسین)ع( سپاه صاحب الزمان – باستان آباد – خ 16 متری 
گلها پ49. خواس��ته: الزام به انتقال. گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و 
ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی 

ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای 
قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت خواهان علیه خواندگان بخواس��ته الزام به 
انتقال رسمی س��ند از پالک ثبت 2249/59 بمساحت 384 مترمربع با مطلق خسارات 
دادرس��ی، نظر به اینکه حس��ب محتویات پرونده خصوصا پاسخ سازمان ثبت اسناد 
و امالک به ش��ماره 40964/ج-91/11/18 خواندگان ردی��ف های 1 و 2 فاقد مالکیت 
و س��هم مالکیت خواندگان 3 و 4 نیز مس��تندا به ماده 2 و بند 4 ماده 84 و ماده 89 
قانون آیین دادرسی مدنی بلحاظ عدم توجه دعوا و قابل استماع نبودن دعوا قرار رد 
صادر و اعالم می شود رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر 
 در دادگاه عمومی اصفهان می باش��د. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
540 در خصوص پرونده کالسه 1984/91ش33 خواهان بانک مهر اقتصاد با وکالت 
خانم اکرم آدم زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه مبلغ 45/777/357 ریال وجه چک 
به انضمام مطلق خس��ارت به طرفیت حس��ن هاش��م زاده – زهرا م��دح خانی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 92/3/13 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای 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 2 شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس
580 خالصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت تعاونی گلستان قنوات سه گانه میمه که به 
 موجب نامه شماره 740/71-1392/2/3 اداره تعاون روستایی شهرستان شاهین شهر

و میم��ه واصل گردی��ده و در تاری��خ 1392/02/09 تحت ش��ماره 320 و شناس��ه 
مل��ی 14003383333 در این واحد به ثبت رس��یده برای اط��الع عموم در روزنامه 
رس��می کش��ور و یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. 1- موضوع 

ش��رکت: اصالح س��اختار نظام بهره برداری کش��اورزی، ارتقاء به��ره وری عوامل 
تولی��د، تخصیص و بهره برداری بهین��ه منابع، افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت 
کش��اورزی )زراعی، باغی، دامی، جنگل، مرتع و آبزیان و ...( تحقق کشاورزی پایدار، 
حفظ محیط زیس��ت، بهبود وضعیت معیش��تی و ارتقاء توان اقتصادی اعضاء. سایر 
موارد موضوع و حدود عملیات ش��رکت به شرح مفاد ماده پنج اساسنامه شرکت می 
باشد. 2- مرکز اصلی شرکت: میمه – خیابان شهید شبان – کوچه خردمند – کدپستی 
8351617116. 3- سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال می باشد 
که نقدا به حس��اب شماره 651735003 بانک کشاورزی شعبه میمه واریز شده است. 
4- از تاری��خ 1392/02/09 ب��ه مدت نامحدود. 5- مدی��ران و صاحبان امضاء: آقای 

اس��داله گرانمایه به ش��ماره ملی 6229829061 به س��مت رئیس هیئت مدیره، آقای 
حسین صانعیان به شماره ملی 6229849933 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای 
حسین اسماعیلی به ش��ماره ملی 6229689588 به سمت منشی و آقای احمد طالیی 
به شماره ملی 6229862360 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت سه سال انتخاب 
گردیدند ضمنا به موجب ماده پنجاه اساس��نامه ح��ق امضاء کلیه چک ها، قراردادها، 
اس��ناد و اوراقی که ایجاد تعهدی برای ش��رکت بنمایند و یا تمام یا قس��متی از حق 
شرکت را منتفی سازد به استثناء مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری 
ش��رکت ترتیب خاص داده باش��د پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و 
رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود ولی اوراق عادی ش��رکت با امضاء مدیرعامل و 
در غیاب رئیس هیئت مدیره نایب رئیس حق امضاء خواهد داشت. 6- آقایان عباسعلی 
گنجی و محمدرضا اکبریان به س��مت بازرسان ش��رکت برای مدت یک سال انتخاب 

شدند. حسین نوروز – رئیس ثبت میمه

ابالغ 
581 مرجع رسیدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: میدان 
قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه ش��هید محمد )محسن( صادقی. 
کالس��ه پرونده: 91-545حل4. وقت رسیدگی: س��اعت 5/15 بعدازظهر روز یکشنبه 
مورخ��ه 1392/3/12. مش��خصات خواه��ان: محمدرضا بهرامی فرزن��د هرمز مقیم 
اصفهان – خ کاوه – خ عارف – بن بس��ت رز – واحد8. مش��خصات خوانده مجهول 
المکان: مهدی مشتاقی فر فرزند کرمعلی. خواسته و بهای آن: محکومیت خوانده مبنی 
بر پرداخت یک فقره چک قرض الحس��نه به مبلغ 3/500/000. دالیل خواهان: فتوکپی 
مص��دق چک و گواهی عدم پرداخت. گردش کار: خواه��ان خوانده را مجهول المکان 
اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی 
از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. لذا در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و 
مس��تندات، یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر 

گردد. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

مزایده
582 اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده 910236ج27 له خانم س��مانه اعرج ش��یروانی و علیه آقای مجید آقاحسینی 
جلس��ه مزایده ای در روز ش��نبه تاریخ 92/2/28 ساعت 9 تا 10 در مکان اصفهان، خ 
نیکبخت، دادگس��تری کل، طبقه چهارم، ات��اق 445 جهت فروش خودروی زیر برگزار 
نماید. مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده شروع شده و برنده فرد یا افرادی می باشند که 
 باالتری��ن قیمت را پیش��نهاد و قبول نمایند. طالبان خرید می توانند با همراه داش��تن

10% قیم��ت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. مش��خصات خ��ودرو طبق نظر 
کارشناس. سواری پراید به شماره انتظامی 154 ن 27 مدل 1387 که موتور گیربکس 
در حد متوس��ط، اطاق نسبت به مدل س��الم، طایرها بر روی هم 50% کارایی دارد که 
ارزش آن در ح��ال بازدید و قیمت پایه مبلغی در ح��دود 70/000/000 ریال برآورد 

می گردد. منصوری – مدیر اجرای احکام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
583 کالسه پرونده: 796/91. شماره دادنامه: 91/12/28-1184. مرجع رسیدگی: شعبه 
16 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماسی نشانی: اصفهان- خ پروین 
دوم- جنب بانک انصار. خوانده: علی عباس زاده نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: 
مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال به موجب یک فقره چک به شماره 852968-91/8/22 به 
انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید لغایت یوم الوصول 
و بدوا قرار تامین خواس��ته. ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص دعوی آقای جواد الماسی به طرفیت 
آقای علی عباس زاده به خواس��ته مطالبه مبلغ چهل میلیون ریال وجه چک به شماره 

852968-91/8/22 به عهده بانک س��په 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 رسیدگی حضور نداشته و 
هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی 
خواه��ان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می 
رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ چهل میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی 
و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )سررسید چک( تا تاریخ 
اج��رای حکم در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف 
مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد می باش��د و پس 
از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی 
 حقوقی اصفهان می باش��د. رفیعی – قاضی ش��عبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
584 کالس��ه پرونده: 798/91. ش��ماره دادنامه: 91/12/28-1185. مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 16 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماس��ی نشانی: اصفهان- 
خ پروی��ن دوم- جنب بانک انصار. خوانده: خس��رو دهقانی نش��انی: مجهول المکان. 
خواس��ته: مطالبه. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. در خصوص 
دعوی آقای جواد الماس��ی به طرفیت خسرو دهقانی به خواسته مطالبه مبلغ پانزده 
میلیون ریال وجه چک به ش��ماره های 160643 م��ورخ 81/5/16 و 160644 مورخ 
81/6/16 و 160645 م��ورخ 81/7/16 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی - با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بان��ک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به وصف ابالغ قانونی 
در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارایه ننموده 
دعوی بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد به 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 پانزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها تا تاریخ وصول 
که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. رفیعی – قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
585 ش��ماره: 1240/91ش ح/14 به موجب رای شماره 1579 تاریخ 91/9/16 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
صفرعلی جعفرزاده قهدریجان فرزند محمدتقی نش��انی مح��ل اقامت مجهول المکان 
محکوم است به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت 
به ش��ماره 5519 اصفهان 55 و پرداخت مبلغ س��ی و هش��ت هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له آقای محمدرضا کاظمی فرزند عباس 
نش��انی اصفهان – سجزی – خ حافظ – پ18. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که 
اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر 
ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

 



شبكه نمايش خانگى 
در سال جديد

وزير فرهنگ در خانه 
سينما

فيلم هاى سينمايى من مادر هستم، زندگى خصوصى آقا و خانم ميم و يك 
سطر واقعيت، از فيلتر شوراى بازبينى نمايش خانگى عبور كردند. 

ــانه هاى  ــه رس ــينمايى، مؤسس ــازمان س ــخنگوى س ــل از س ــه نق ب
ــينمايى  ــه فيلم س ــى، پروان ــوراى نمايش خانگ ــب ش ــرى با تصوي تصوي
«يك سطر واقعيت» اولين پروانه فيلم سينمايى ايرانى سال 92 را به نام خود 
كرد. اين گزارش مى افزايد، مؤسسه رسانه هاى تصويرى موفق به دريافت 
ــد.  پروانه دومين فيلم ايرانى با عنوان«زندگى خصوص آقا و خانم ميم» ش
ــازان جوان به زودى مجوز فيلم جنجال برانگيز  ــه فيلمس همچنين مؤسس
«من مادر هستم» را دريافت كردند و در آينده اى نزديك توزيع مى كنند.
ــخه ويديويى اين فيلم، اصالحيه اى در سكانس پايانى  گفتنى است در نس

فيلم به عمل خواهد آمد.

ــينما، در هيأت  ــالمى گفت: بازگشايى خانه س وزير فرهنگ و ارشاد اس
رسيدگى به مؤسسات در حال بررسى است.

ــالمى درباره اظهار نظر  ــاد اس ــينى وزير فرهنگ و ارش سيدمحمد حس
برخى از مسئولين سازمان سينمايى درباره اينكه بازگشايى خانه سينما 
منوط به رأى وزير ارشاد است ، گفت: در حال حاضر موضوع خانه سينما 
درهيأت رسيدگى به مؤسسات درحال بررسى است و آنها مشغول بررسى

 اساس نامه خانه سينما هستند.
ــم و بايد جمعى از  ــخصى نظرنمى ده اودرادامه افزود: دراين باره من ش

كارشناسان كه در حال بررسى اساس نامه هستند، نظر بدهند.
ــتور بازگشايى ــته اظهار نظرهايى مبنى بر اينكه دس طى چند روز گذش

 خانه سينما بايد از سوى شخص وزير ارشاد اعالم شود، مطرح  شد. 

يادداشت

روبان قرمز

يادداشت ياددا اعالناددا

هفت

هديه بهداد براى استاد 
 حامد بهداد ازمذاكره با آموزشگاه سمندريان خبرداد و گفت: اين هديه اى بسيار كوچك براى 
مهم ترين استاد بازيگرى ايران است. من موفقيت حرفه اى ام را مديون تعاليم استاد هستم و 

بنا دارم دراين كارگاه آموخته هايم را با هنرجويان وعالقه مندان در ميان بگذارم.

5

هامون ميزبان فرهادى 
ــى هاى آوين فرهادى،  ــگاه نقاش نمايش
ــاه در گالرى  ــت م از جمعه 13 ارديبهش
هامون اصفهان گشايش مى يابد و تا 18 
ــت ماه ادامه خواهد داشت. اين  ارديبهش
هنرمند گفت: در اين نمايشگاه 17 اثر كه 
با تكنيك رنگ و روغن روى بوم كار شده 

،به نمايش در خواهد آمد. 
ــگاه افزود: من در تمام آثار به نوعى  ــوژه و فضاى آثار نمايش وى درباره س
ــى كردن قرار داده ام، اگرچه  سنگ و فرم سنگ در طبيعت را بهانه نقاش
گاهى به انتزاع نزديك شده، اما حس طبيعت و به خصوص اهميت فضاى 
ــور دارد. عالقه مندان به  ــر آثار اين مجموعه حض منفى و خالء در بيش ت
بازديد از اين نمايشگاه مى توانند از 13 تا 18 ارديبهشت ماه از ساعت 17 
ــانى خيابان وحيد، خيابان خاقانى، روبروى  تا 21 به گالرى هامون به نش
مسجد موسى ابن جعفر، كوچه شهيد حميد شهيدى، پالك 44 مراجعه 

نمايند. 

بهترين فيلم جشنواره كودك اصفهان 
در مسير اكران

ــينمايى «گورداله و  ــم س كارگردان فيل
ــته پروانه  ــال گذش ــه» كه س ــه غول عم
ــنواره فيلم  ــم جش ــن فيل ــن بهتري زري
ــب كرد، گفت: بنا  كودك اصفهان را كس
ــهريور ماه  ــت كه فيلم را در ش بر اين اس
ــادره تركمانى  ــال جارى اكران كنم. ن س
ــاره زمان اكران  ــردان اين فيلم درب كارگ
ــرد. اكران ــران خواهم ك ــال جارى اك ــهريور ماه س گفت: فيلم را در ش

ــينمايى فارابى  ــت كه بنياد س ــه غوله» منوط بر اين اس «گورداله و عم
ــى ادامه داد:  ــن فيلم عمل كند. تركمان ــدات مالى اش در قبال اي بر تعه
ــت و مى  ــاد و مفرحى برخوردار اس ــاى ش ــه غوله ، از فض گورداله و عم
ــد و اكران موفقى  ــش ارتباط برقرار كن ــان اكران با مخاطبان تواند در زم
ــم و كودك  ــنواره فيل ــم در جش ــران اين فيل ــد. تجربه اك ــته باش داش
ــوب بود. ــيار خ ــتقبال مردم از اين فيلم بس ــته ام و اس ــان را داش اصفه

ــكه» درباره وضعيت اين روزهاى سينماى ايران  كارگردان«خاله سوس
گفت: اكران نوروزى تا حدودى انتظارات را برآورده كرد، اما با توجه به فيلم 
ــنواره فيلم فجر ديدم، معتقدم كه در سال جارى اكران  هايى كه در جش
موفقى نخواهيم داشت. چون فيلم هاى توليده شده سال گذشته در جذب 

مخاطب نمى توانند به خوبى عمل كنند.
ــانه ها  ــتند. افس ــت: مخاطب فيلم من، صرفاً كودكان نيس تركمانى  گف
ــده اند و طيف وسيعى را  ــال و كودكان روايت ش براى مخاطبان بزرگس
در بر مى گيرد. گورداله و عمه غوله، يك اقتباس از افسانه هايى است كه 

روايت شده است.

كتاب چين و ارتباطات ايرانى 
ــى و  ــات ايران ــن و ارتباط ــاب چي كت
ــادى زاده، به  ــالمى، نگارش مجيد ه اس
ــارات مركز مطالعات اسالمى  همت انتش
ــد.اين كتاب  ــر ش اصفهان روانه بازار نش
300 صفحه اى، حاصل سفر نويسنده آن

ــادى زاده از  ــد ه ــالم مجي  حجت االس
ــگران حوزه دين به كشور چين  پژوهش
است. وى در اين سفر مشاهدات خود را جمع آورى نموده و با تحقيقاتى كه 
از سوى وى در خصوص روابط بين دو كشور ايران و چين در بعد فرهنگى 
و به ويژه تبليغات دينى صورت گرفته است، تكميل شده است.كتاب در 
هفت بخش تنظيم شده كه در بخش اول آن، پيشينه روابط فرهنگى اسالم 

و ايران با كشور چين مورد بررسى قرار گرفته است.

شروع ثبت نام در «دانشگاه 
هيوالها»  

ــتان 2013 اعالم كردند كه قرار  ــار در تابس كمپانى هاى ديزنى و پيكس
است ثبت نام براى  دومين قسمت انيميشن سينمايى هيوالها با عنوان 
دانشگاه هيوالها كه ادامه  كارتون خاطره انگيز شركت هيوالها است، تا 31 

خردادماه در تمام سينماهاى جهان آغاز شود.
دان اسكانلون، فيلمساز شناخته شده هاليوود، دومين قسمت انيميشن 
سينمايى هيوالها را بر اساس فيلمنامه اى كه پيتر داكتر بر اساس طرحى 

از اندرو استنتون نوشته، ساخته است.
ــگاه هيوالها  ــتان دانش در خالصه داس
ــتان  ــز از دوس ــك و جيم ــده: ماي آم
جدايى ناپذيرند كه از اولين مالقات شان، 
ــتند همديگر را تحمل كنند. در  نتوانس
ــاگر مى بينيد كه  ــن، تماش اين انيميش
چطور اين دو دوست به بدترين دشمن 
ــدند.جان گودمن،  ــر تبديل ش همديگ
ــمى، هلن ميرن، چارلى  ــتيون باس اس
دى، الفرد مولينا، بيلى كريستال، فرانك 
ــان  اوز، ديو فلوى، جول ماررى و پيتر س

صداپيشگان اين انيميشن هستند.

چالش در رسانه ملى 
ــبكه هاى جديد فارسى زبان  در سال هاى اخير و با ظهور ش
ماهواره اى از جمله فارسى وان، جم تى وى، من و تو، BBC و... 
يكى از مهم ترين مزيت هاى رسانه ملى كه پخش برنامه هاى 

متنوع با زبان شيرين فارسى بود، دچار چالش شده است. 
ــى فارسى  ــبكه هاى به اصطالح لس  آنجلس تا قبل از آن ش
زبان قابليت و امكان پخش فيلم هاى سينمايى روز جهان و 
سريال هاى جذاب خارجى با دوبله فارسى را نداشتند و بيشتر 
وقت آن شبكه ها به شوهاى تلويزيونى غالبا سخيف و تبليغات 
و برنامه هاى سياسى اغلب احمقانه پر مى شد و عمًال قابليت 

رقابت جدى با شبكه هاى تلويزيونى رسانه ملى را نداشتند. 
دوبله فارسى مزيت قابل توجهى بود كه مديران رسانه ملى به 
آن اتكاى قابل اعتنايى داشتند و متأسفانه اين نقطه اتكاء از 
بين رفته است. فيلم ها و سريال هاى متنوع و جذاب جهان با 
دوبله فارسى در شبكه هاى ماهواره اى در دسترس مخاطب 
ــاى فيزيكى صورت گرفته  ايرانى قرار گرفته و اگر برخورده
ــهروندان را كنار بگذاريم،  با ديش هاى ماهواره اى بام هاى ش
عمًال محدوديت ديگرى براى استفاده مخاطب از اين برنامه ها 
وجود ندارد و دور از ذهن نيست كه با توجه به پيشرفت هاى 
سريع فن آورى در حوزه رسانه و شبكه هاى ماهواره اى، امكان 
برخورد فيزيكى نيروهاى انتظامى هم با اين پديده از بين برود 

و اين محدوديت هم به تدريج از ميان برداشته شود. 
ــك در انتظار مديريت  ا لبته يك چالش ديگر  در آينده نزدي
ــانه ملى خواهد بود و آن از انحصار خارج شدن اين  كالن رس
ــت. هم اكنون يكى از مزيت هاى  ــانه در داخل كشور اس رس
مهم رسانه ملى، انحصار آن در داخل كشور و با سازماندهى 
ــم اين انحصار نيز  ــت، اما چه بخواهيم و نخواهي متمركز اس
ــد و به زودى مورد چالش  نمى تواند نقطه اتكاى دايمى باش

قرار خواهد گرفت. 
حضور و بروز گسترده شبكه نمايش خانگى در سال هاى اخير 
كه از طريق آن فيلم ها و سريال هاى بدون نظارت رسانه ملى 
و بدون پخش در آن رسانه توليد و پخش مى شود، شاهدى بر 
اين مدعاست؛ سريال هايى كه تمام مراحل پيش توليد و توليد 
ــده و در شبكه  و پخش آن خارج از نظارت تلويزيون انجام ش

نمايش خانگى توزيع مى شود. 
ــانه اى جهانى و تسلط بر  ــائل فرهنگى و رس ــلط بر مس تس
ابزارهاى رسانه از جمله ضرورياتى است كه بايد مديريت رسانه 

ملى به آن مجهز باشند. 
ــده  ــترده اى ش ــانه اى جهان دچار تغييرات گس آرايش رس
ــانه ملى بايد خود را براى آينده اى كه به زودى ــت و رس اس
 فرا خواهد رسيد، مهيا نمايد. در غير اين صورت ناگهان خيلى 

زود دير خواهد شد.
 

آپادانا تا نيمه ارديبهشت 
ــاهى متولد 1339 است. او در  عبدالحسين محسنى كرمانش
كرمانشاه متولد شده و از سال 1353 تا كنون، در بيش از 50 
ــگاه انفرادى و جمعى در ايران و خارج از كشور شركت  نمايش

داشته است.
ــده قلم موى طاليى  ــنى همچنين نقاش برگزيده و برن محس
ــاالنه موزه هنرهاى معاصر، تهران  در سومين نمايشگاه دو س
ــط او  ــده توس ــت. از كتاب هاى چاپ ش (1374) نيز بوده اس
مى توان به چهار جلد از مجموعه آثار محسنى كرمانشاهى و 

يك جلد آموزش رنگ و روغن  اشاره كرد.
ــتر ــى او با تكنيك رنگ روغن  كه بيش ــگاه آثار نقاش  نمايش
ــيونى را به  ــا نگاهى امپرس ــر طبيعى  ب ــوژه هايى از مناظ  س
ــرى آپادانا ميزبان  ــت، اين روزها در گال نمايش در آورده اس

بازديدكنندگان است. 
اين نمايشگاه از 6 ارديبهشت 1392 در گالرى آپادانا، واقع در 

ــت ادامه  خيابان آپادانا دوم، كوچه الله، آغاز و تا 11 ارديبهش
خواهد داشت.

آرته و خوشنويسى هاى هنرمند جوان 
ــال 1380 از  ــت. او در س ــد اصفهان اس ــذب نيا متول نادر مه
ــرى خود را  ــده و فعاليت هن ــكده هنر فرغ التحصيل ش دانش
ــزارى چندين  ــابقه برگ ــت و س ــال 1374 اغاز كرده اس از س
ــود دارد. او  ــرادى را در كارنامه خ ــى و انف ــگاه گروه نمايش
ــگاه اصفهان پايتخت فرهنگى جهان  هنرمند  برگزيده نمايش
ــان ــاز از انجمن خوشنويس ــالم بوده و داراى مدرك ممت اس

 مى باشد.
ــى  ــاپ و در قالب نقاش ــد را همراه با ورك ش  آثار اين هنرمن
آبرنگ  مى توان در گالرى آرته دنبال كرد. اين نمايشگاه هم از

 6 ارديبهشت آغاز شده و همچنان تا 11 ارديبهشت در گالرى 
آرته واقع درآپادانا دوم، كوچه شهيد موسى رضايى، بن بست 

دوم برقرار خواهد بود.

روزهاى پركار موزه هنرهاى معاصر 
ــى  ــله نمايش آثارنقاش ــاى معاصرهم ازاين سلس موزه هنره
بى بهره نمانده و آثار نقاشى اساتيد دانشگاه فرهنگيان اصفهان 

را براى عالقه مندان به هنر به نمايش درآورده است.
ــهيد باهنرو ــاتيد پرديس ش ــارى ازاس ــگاه آث دراين نمايش

ــتان  ــگاه فاطمه الزهرا اصفهان در معرض ديد هنردوس دانش
قرار گرفته و گالرى هاى 
يك، دو، سه و چهار موزه 
ــاى معاصر اصفهان  هنره
ميزبان بيش از 100 اثر در 
رشته هاى خوشنويسى، 
ــرى،  نگارگ ــى،  نقاش
ــته  تذهيب و نقش برجس
از آثار اخير اين هنرمندان 

خواهد بود. 
ــن  اي ــت  اس ــى  گفتن
نمايشگاه عالوه بر نمايش 
ــنتى،  ــاى س ــار هنره آث
ــر مدرن،  ــا نگاهى به هن ب
ــين  دو ويدئو آرت از حس
تحويليان و رسول معرك 
ــه نمايش در  ــژاد را نيز ب ن
ــت.در نمايشگاه  آورده اس

ــف پوروقار به  ــار يوس ــه اى از آث ــن مجموع ــال  همچني خي
ــامل  ــت. اين آثار ش ــده اس ــى به برگزار ش صورت اختصاص
ــا تكنيك  ــنويس، ب ــاش و خوش ــن هنرمند نق ــر از اي 33 اث
ــوم ــواد روى ب ــب م ــك و تركي ــن، اكريلي ــگ روغ رن

 مى باشد.
ــت كه به دور از غوغا  ــف پوروقار، از آن دسته نقاشانى اس  يوس
ــداوم در طى بيش از و هياهوى رايج فضاى هنرى و به طور م

ــت. وى متولد  ــى پرداخته اس ــال در آتليه  اش به نقاش  30 س
ــته نقاشى در مقطع فوق ليسانس  1342 و دانش آموخته رش
از دانشگاه هنر تهران است و در طى اين سال  ها به تدريس در

 آموزشگاه ها، هنرستان ها و دانشگاه ها پرداخته است.
ــگاه ها مى  توانند از 2 تا 30  عالقمندان به بازديد از اين نمايش
ارديبهشت ماه، به نشانى اصفهان، خيابان استاندارى، روبروى 

دانشگاه هنر اصفهان، موزه هنرهاى معاصر مراجعه كنند.

نگاهى به نمايشگاه هاى نقاشى در چند نگارخانه

روايت خاموش نقاشى ها 

 نسترن  در روزهاى بى هيجانى كه يك رويداد سـاده هم مى تواند براى خودش اتفاقى قلمداد شود، 
روزهايى كه انگار هر كس از سـر ناچارى خود را به چيزكى سـرگرم مى كند كه ساعت هاى مكارمى

بى حوصلگى اش را از سر گذرانده باشد،  تماشاى  نقاشى هاى آويخته بر در و ديوارهاى گالرى ها 
خالى از لطف نيست. نقاشى هايى كه به نظرمى رسد  بودنشان  از بسيارى از اتفاق هاى آذين بسته  توخالى كه هر 

روز و هر لحظه در اطرافمان جريان دارد، ارزشمند تر است.
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يكى از افتخارات سينماى هند 
الماس ها ابدى اند 

ــاز مشهور هندى  ــاتيا جيت رأى، متولد 2 مه 1921 يك فيلمس گروه فرهنگ - س
ــرق هند) بود و در مدت  ــهر كلكته (در ايالت بنگال غربى، در ش بنگالى بود. او زاده ش
فعاليت سينمايى اش 37 فيلم (شامل فيلم بلند سينمايى، فيلم مستند و فيلم كوتاه) 

ساخت و جوايز متعددى در جشنواره هاى هندى و بين المللى دريافت كرد.
او نخستين فيلمش، پاتر پانچالى، را در سال 1955 بر اساس يك رمان بنگالى (به همين 
ــد و جوايزى مانند بهترين مستند انسانى  نام) ساخت كه با استقبال منتقدان روبرو ش
ــال هاى 1956 و 1959، او  ــنواره كن را براى او به همراه داشت. پس از آن، در س جش
فيلم هاى موفق آپاراجيتو و آپور سانسار را در ادامه داستان فيلم نخست ساخت كه به 

همراه هم به سه گانه آپو، مشهور شدند.
ــينمايى اش، 32 بار جايزه ملى فيلم از دولت هند  ساتياجيت رأى در دوران فعاليت س
ــنواره فيلم برلين) و 1 بار برنده  دريافت كرد و 2 بار برنده جايزه خرس نقره اى (از جش
ــد. او همچنين در سال 1982، دكتراى  ــنواره فيلم ونيز ش جايزه شير طاليى (از جش

افتخارى از دانشگاه آكسفورد دريافت كرد. 
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معاون هنرى، سينمايى اداره ارشاد اصفهان 
 گروه 
گفت: مالكان سينما ايران به هيچ عنوان فرهنگ

حق تعطيلى اين مكان را ندارند و هركارى 
را بايد با هماهنگى اداره كل ارشاد اصفهان انجام دهند.

على تمنايى، با اعالم اين خبر افزود: بانك دى، سينما ايران را خريده 
ــد، اما ما طبق قانون و قصد دارد كارهاى مالى و انتفاعى انجام ده

 نمى توانيم اجازه چنين كارى را به آنها بدهيم. 
ــود، بايد با  ــه در اين مكان بخواهد انجام ش وى افزود: هر كارى ك

هماهنگى اداره كل ارشاد اسالمى صورت بگيرد. 
معاون هنرى، سينمايى اداره ارشاد اصفهان با بيان اين كه با تعطيلى 
ــت، گفت: ما پيش از اين هم اين بحث را با  سينما ايران موافق نيس
مالكان سينما ايران مطرح كرده ايم و نامه نگارى هاى الزم صورت 

گرفته است. 
ــت تغيير ندادن  ــينما ايران، ملزم به رعاي وى تأكيد كرد: مالك س
ــينمايى و فرهنگى آن را  كاربرى اين مكان است و بايد كاربرى س

حفظ كند. 
اما شنيده ها حاكى از آن است كه  سينما ايران كه مدت ها بود آگهى 
فروش آن در روزنامه ها منتشر مى شد، باالخره به فروش رفت و تا 

اطالع ثانوى تعطيل شد.
يك منبع آگاه در اين باره گفت: اين سينما مدت ها است كه به بانك 
دى فروخته شده است و اخيراً سند آن نيز به اين بانك انتقال يافته 
است.  وى ادامه داد: اما با وجود انتقال سند بانك دى حاضر به تحويل 
گرفتن اين سينما نشده است از اين رو بنياد شهيد نيز تصميم گرفته 
است تا اين سينما را تعطيل كند تا بانك دى براى تحويل آن اقدام 
كند. اين منبع آگاه تصريح كرد: بانك دى هنوز هيچ تصميمى در 
باره كاربرى اين سينما نگرفته است، اما احتمال اين كه بخواهند به 
فعاليت سينما ادامه دهند هم كم است و به نظر مى رسد مى خواهند 

سينما را به همين شكل بفروشند. 

ــينما ايران پس از تاالر رودكى اصفهان، بزرگ ترين  گفتى است س
سينماى شهر اصفهان است.

ــينماهاى اصفهان، درجه كيفى ممتاز دارد  سينما ايران در بين س
و با ظرفيت 870 مخاطب، يكى از بزرگ ترين سينماهاى اصفهان  

به شمار مى آيد.
بى شك بايد دستاورد هفته گراميداشت هنر وفرهنگ در اصفهان 
ــت  و آن هم نه به خاطر تعمير يا تغيير  را تغيير كاربرى ايران  دانس
در ساختمان اين سينما ويا تبديل آن به يك پرديس سينمايى  يا 
ــت  به جاى آن يك بانك يا شايد فروشگاهى  تجهيز،  بلكه قرار اس

چند طبقه ايجاد گردد.
مسئولين هنر در اصفهان در اين چند سال ثابت كرده اند كه هنر 
ــود  ــوب مى ش ــهر ومردم براى آنها دغدغه محس وفرهنگ اين ش
ــال و ارتقاى آن به جد به عرصه ظهور  وتمام تالش خود را براى  اعت
رسانده اند وبه خوبى نشان دادند كه هفته فرهنگ وهنر در اصفهان، 
ــال با  ــت، بلكه  درطول س تنها در يك روز يا يك هفته خاص نيس
حمايت هاى مادى ومعنوى خود به رشد و پرورش آن همت گماشته 
ــايد بعد از به صدا در آمدن زنگ  اند. بايد اميدوار بود ومنتظر، تا ش
ــى از ايران خبرى بدهد و دوباره بتوانيم درسالن اين  تلفن ها، كس
سينما شاهد بر پرده رفتن فيلم هاى منتخب سينماى ايران باشيم 

واگر قسمت نشد، وعده ما روبروى سينماى ايران. 

سينما ايران ايران درآستانه تعطيلى

سينما ايران در 
بين سينماهاى 
اصفهان، درجه 

كيفى ممتاز دارد 
و با ظرفيت 870 

مخاطب، يكى 
از بزرگ ترين 

سينماهاى اصفهان  
به شمار مى آيد.

تماشاى  
نقاشى هاى  آويخته بر 

در و ديوارهاى گالرى ها 
خالى از لطف نيست. 

نقاشى هايى كه به 
نظرمى رسد  بودنشان  
از بسيارى از اتفاق هاى 
آذين بسته  توخالى كه 

هر روز و هر لحظه در 
اطرافمان جريان دارد، 

ارزشمند تر است

«پاتر پانچالى»« آپور سانسار»ساتيا جيت رأى
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اخبار كوتاه

آتش سوزى دفتر باشگاه پرسپوليس 
در اصفهان

دفتر باشگاه پرسپوليس در اصفهان چهارشنبه شب گذشته توسط 
عده اى به آتش كشيده شد و آسيب هايى به اين دفتر وارد شد.

ــت، چهارشنبه شب  ــخص اس برخى افراد كه هنوز هويت آنها نامش
گذشته به دفتر باشگاه پرسپوليس در خيابان حافظ اصفهان حمله ور 

شده و آن را به آتش كشيدند.
ــى ها مقصر آن را  ــى پرسپوليس ــوزى در اين دفتر كه برخ  آتش س
ــد كه به  ــتند، باعث ش هواداران يكى از تيم هاى اصفهانى مى دانس
ــه هر حال در  ــود. ب ــيب هايى وارد ش برخى تجهيزات اين دفتر آس
شرايطى كه فوتبال يك مسأله فرهنگى و ورزشى به شمار مى رود، به 
آتش كشيدن دفتر يك باشگاه در شهرى ديگر، اصًال متناسب با شأن 
شهرى چون اصفهان نيست، هرچند كه به نظر مى رسد تأسيس دفتر 
يك باشگاه در شهرى كه خود قطب فوتبال كشور به شمار مى رود و 
سال هاست قهرمانى ليگ برتر از اين شهر خارج نشده، كارى چندان 

حرفه اى نيست. 

ارباب زاده سر از هيأت بولينگ و 
بيليارد در آورد

ــيون بولينگ و بيليارد، كامران ارباب زاده به عنوان  با موافقت فدراس
سرپرست هيأت بولينگ استان اصفهان معرفى شد. چند ماه قبل بود 
كه مسعود داوودى از رياست هيأت بولينگ و بيليارد استان اصفهان 

به دليل مشغله كارى استعفا داد. 
ــتى هيأت  ــگ و بيليارد حكم سرپرس ــيون بولين با موافقت فدراس
ــتان اصفهان براى كامران ارباب زاده صادر شد  بولينگ و بيليارد اس
ــت هيأت زمينه برگزارى مجمع انتخاباتى،  تا وى به عنوان سرپرس
هيأتى را فراهم كند. در مجمع قبلى انتخابات هيأت بولينگ و بيليارد 
استان اصفهان، مسعود داوودى با كسب حداكثر آرا، به عنوان رئيس 
هيأت انتخاب شده بود، اما پس از گذشت دو سال، وى از سمت خود 

استعفا داد.

استارت چندباره ليگ فرنگى؛ مصاف 
ماهان و خوزستان 

ــتى فرنگى  ــاى هفته پنجم از دور رفت ليگ برتر كش برنامه ديداره
جام خليج فارس اعالم شد. مسابقات كشتى قهرمانى آسيا كه اواخر 
ــم را به تعويق  ــد، رقابت هاى هفته پنج فروردين در هند برگزار ش
ــابقات،  فوالدماهان روز  ــد هفته پنجم مس انداخت. در برنامه جدي
ــت ماه ميزبان هيأت كشتى خوزستان است و  دوشنبه 16ارديبهش

پرسپوليس در تهران به مصاف هيأت كشتى فارس مى رود.
همچنين در مورد ديدارهاى دور برگشت ليگ برتر كشتى فرنگى در 
ــت ماه كه با حضور نمايندگان تيم ها برگزار  جلسه  روز 22 ارديبهش
ــتى فرنگى كه از  ــود، تصميم گيرى خواهد شد. ليگ برتر كش مى ش
ــتارت خورد، چندين بار به دليل همزمان  ــته اس دى ماه سال گذش
شدن با رويدادهاى مختلف از جمله تمرينات تيم ملى، جام جهانى 
تهران، تعطيالت عيد نوروز و مسابقات قهرمانى آسيا متوقف شد. اين 
رقابت ها با صدرنشينى فوالد ماهان بدون شكست پيگيرى مى شود.

چاووشى فر در مسابقات شناى داخل 
سالن اينچئون

طبق تصميم كميته فنى شنا، شش شناگر اعزامى به مسابقات داخل 
سالن اينچون كره جنوبى انتخاب شدند.

كميته فنى شنا با حضور اعضا تشكيل شد و پس از بحث و بررسى و 
با توجه به برگه ارنج تيم ملى و امتيازات فنى (فينا پوينت) مسابقات 
برگزار شده از مرداد ماه سال گذشته تا مسابقات انتخابى تيم ملى كه 
يكشنبه 8 ارديبهشت ماه در تهران برگزار شد، شش شناگر اعزامى 

براى شركت در مسابقات داخل سالن اينچون كره انتخاب شدند. 
ــى فر(اصفهان)،  ــين عسگرى، جمال چاووش محمد بيداريان، افش
ــام ميرزايى و احمدرضا جاللى اسامى  ــجاعى فر، آرش اميرمحمد ش
ــالن اينچئون از ــابقات داخل س ــده هستند. مس نفرات انتخاب ش

 8 لغايت 12 تير ماه برگزار مى شود. 

3 ملى پوش اصفهانى در راه 
«آل كانته»

ــاالن  ــازى تيم ملى تكواندو بزرگس پنجمين مرحله اردوى آماده س
ــپانيا  ــورمان به منظور حضور موفق در تورنمنت بين المللى اس كش
ــى تكواندو  ــه اردوى آمادگى تيم مل ــن مرحل ــد. پنجمي برگزار ش
بزرگساالن كشورمان كه از روز شنبه هفدهم فروردين ماه در خانه 
تكواندو در حال برگزارى است، روز  دوشنبه نهم ارديبهشت پس از 
ــتمر به پايان خواهد رسيد.  اجراى سه هفته تمرينات فشرده و مس
بنابر تصميم كادرفنى تيم ملى، تكواندوكاران كشورمان پس از سه 
روز استراحت، روز پنج شنبه دوازدهم ارديبهشت ماه براى حضور در 

تورنمنت بين المللى اسپانيا، راهى آل كاته مى شوند.

اين حريم سلطان پاك آبروى 
من و سلطان را برده!

على پروين/پيشكسوت پرسپوليس
در استاديوم همين طور صدا مى كردندسلطان و رفته رفته جا افتاد.
مثل اينكه سريالى هست به نام حريم سلطان. مدام به من مى گويند 
ــلطان پاك آبروى ما را برده. من فقط  كه نگاه كن.گفتم نه بابا اين س
تلويزيون خودمان را نگاه مى كنم و سريال پروانه.چند وقت پيش على 
جبارى را ديدم و گفتم كه سلطان خودت هستى. جبارى هم بيشتر از 
من سابقه دارد و زودتر به تيم ملى دعوت شده. 
ما زمانى با تيم ملى رفتيم فرانسه.شب بازى 
خبرنگاران آمدند با من كه كاپيتان تيم بودم 
ــور مى خواهى  ــه كنند.گفتند چط مصاحب
پالتينى را مهار كنى؟ گفتم او بايد من 
را مهار كند. بازى را دو بر يك باختيم.
ــر نرويم جام  ــن تيم ها اگ االن با اي

جهانى، فاجعه است.

6
گرت بيل بهترين بازيكن انگليس شد

گرت بيل، ستاره ولزى تاتنهام، به عنوان بهترين بازيكن سال و بهترين بازيكن جوان سال انگليس دست يافت.
اكنون نام اين بازيكن 23 ساله در تاريخ در كنار نام كريستيانو رونالدو (2007) و اندى گرى (1977) ثبت شده كه 
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ششمين تورنمنت 
هم از دست رفت!

دايى- يحيى؛دواى 
درد پرسپوليس

در ادامه مخالفت هاى شوارى برون مرزى وزارت ورزش با اعزام كشتى گيران 
به تورنمت هاى بين المللى،  حضور آزادكاران در جام بين المللى درياى سياه 
اوكراين هم منتفى شد! در حالى تيم منتخب كشت آزاد ايران خود را مهياى 
حضور در رقابت هاى بين المللى جام درياى سياه در اوكراين مى كرد،  شوراى 
برون مرزى با مخالفت با اين سفر باعث شد تا تعداد تورنمنت هاى بين المللى 
لغو شده توسط اين شورا طى ماه هاى اخير به عدد 6 برسد! پيش از اين شوراى 
برون مرزى وزارت ورزش با اعزام تيم هاى كشتى آزاد و فرنگى ايران به جام 
قهرمانان تركيه، اعزام تيم هاى كشتى آزاد و فرنگى به جام پيروزى تركيه و 
ــى آذربايجان نيز مخالفت  اعزام فرنگى كاران منتخب به تورنمنت بين الملل

كرده بود. 

سرمربى پيشين تيم ملى جوانان ايران معتقد است باشگاه هاى 
ــيا نبرد بين ايران و لبنان است، اما اميد دارد تا فينالى  غرب آس

تمام ايرانى برگزار شود.
ــاهين طبع درباره وضعيت رقابت هاى باشگاه هاى  مهران ش
ــكتبالش از بين رفته  ــيا اظهار كرد: سوريه هم كه بس غرب آس
است و همان چند بازيكنش در ليگ هاى چين بازى مى كنند. 
ــت و اين افول، در كل  ــطح رقابت ها پايين آمده اس در كل س
ــود. هم اكنون ليگ ايران نيز در  بسكتبال منطقه ديده مى ش

ــت و مثل گذشته نيست. به  يكى دو سال اخير نزول داشته اس
ــل از رقابت هاى داخلى  نظر من تنها لبنان بود كه در اين فص
توانست روند رو به جلو داشته باشد. اسپانسرها و بازيكنان خوب 

خارجى وارد ليگ لبنان شدند كه باعث رشد شد.
ــگاه آزاد كه از مربيان با سابقه در  سرمربى تيم بسكتبال دانش
بسكتبال منطقه است، درباره وضعيت اين دوره از رقابت ها به 
ايسنا گفت: با شرايطى كه لبنان داشت، الرياضى در غرب آسيا 
ــراق مى روند. ــاجس به ع ــانفيل و س ــركت نكرد. حاال ش ش

ــابى باز كرد، اما  ــوريه و اردن حس  نمى توان روى تيم هاى س
معتقدم بسكتبال عراق با ثباتى كه بدست آورده رشد كرده است 
و شرايطى بهتر نسبت به گذشته دارد. همين كه مى خواهند 
با دو تيم در رقابت ها حاضر شوند، نشان از رشد بسكتبال اين 
ــترى در تيم هاى  ــت. در مجموع، من انسجام بيش كشور اس
لبنانى مى بينم كه اصلى ترين حريفان نماينده هاى كشور ما 
ــت كه جوانان لبنان در اين فصل از  هستند. نكته ديگر اينجاس
ليگ داخلى رشد خوبى داشته اند و مى توانند در اين رقابت ها 

آزار دهنده باشند.
ــين تيم ملى جوانان ايران با اشاره به دو نماينده  سرمربى پيش
ــى كه ايجاد كرده  ــزود: هم اكنون ماهان با تغييرات ايران نيز اف
ــت.  ــى متفاوت خواهند داش ــرايط بهترى دارد. آنها نمايش ش
ــودش را دارد. آنها با توجه  ــيمى نيز وضعيت خاص خ پتروش
ــد مى تواند موقعيت خود  به خارجى هايى كه جذب مى كنن
ــرايط برگزارى بازى ها نيز اين  ــكل دهند. با توجه به ش را ش
ــال دارد در نيمه نهايى  ــوند و احتم تيم ها گروه بندى مى ش
ــرار بگيرند، اما اميدوارم  نماينده هاى ايران و لبنان برابر هم ق
ــرايط به گونه اى پيش برود كه فينالى كامًال ايرانى داشته  ش

باشيم.
شاهين طبع درباره بار فنى و تجربى نماينده هاى ايران گفت: 
ــه بازيكنان ماهان اين تيم  به نظر من مى توان گفت با توجه ب
ــكلت تيم ملى در اصفهان كار مى كند  تجربه خوبى دارد. اس
اما به اين دليل كه بازيكن خارجى ندارند، شايد در طول بازى 
كمى دچار نوسان شوند. بازيكنان خارجى در ايجاد ثبات بازى 
ــتند و با ايجاد فضا مى توانند خالقيت بازيكنان  تاثيرگذار هس
ــيمى نيز هم اكنون يك گارد  ديگر را نيز افزايش دهند. پتروش
راس به خدمت گرفته كه در ليگ 2 آلمان بازى مى كرده است. 
ــه ميدان مى رفت كه در رده هاى  او در اوكراين نيز در تيمى ب

ــت. معتقدم اين گارد راس جديد سطح  پايين جدول قرار داش
پايين ترى نسبت به بچيروويچ و جابر ابراهيم دارد. 

سرمربى پيشين مهرام و پتروشيمى درباره نقش مربيان در اين 
ــان در اين رقابت ها نقش كليدى  رقابت ها نيز بيان كرد: مربي
ــتند كه بايد با توجه به وضعيت حريف از داشته  دارند. آنها هس
ــتفاده كنند. به نظر من مربيان  ــكل اس هايشان به بهترين ش
ــت آورده اند و  ــناخت به دس ــز تا امروز از حريفان ش ايرانى ني
ــخص  ــه كار كنند. تركيب ماهان كه مش مى دانند كه بايد چ
است. به نظر من اين تيم از ماهان ليگ ايران قوى تر شده چرا 
ــر و گردن از كريس ويليامز باالتر است و اصغر  كه صمد يك س
ــان داده مى تواند از گونه بهتر كار كند. صمد و مهدى  نيز نش
بازيكنان با تجربه اى هستند كه مى توانند در جريان بازى ها 
تيم را به خوبى هدايت كنند. پتروشيمى نيز شرايط خوبى دارد. 
بايد منتظر ماند تا بازيكن خارجى دوم اين تيم نيز جذب شود 

تا درباره آنها بتوان به بهترين شكل صحبت كرد.
شاهين طبع درباره حضور ارمغانى در تركيب كادرفنى ماهان 
گفت: سعيد ارمغانى مربى بزرگى است و تا امروز نقش بزرگى 
ــته است. سعيد مربى كاملى  در موفقيت هاى شخص من داش
است و به بسكتبال اروپا اشراف دارد، جزيى نگر است و مى داند 
بايد در هر لحظه چه كار كند. محسن صادق زاده نيز از مربيان 
ــاق هايى كه افتاد  ــت كه در اين دو فصل با اتف خوب ايران اس
نتوانست نتايج دلخواهش را در ليگ بگيرد. به نظر من با كادرى 
ــت آنها رد  كه ماهان دارد فكر نكنم تيمى به راحتى از زير دس
شود. مهران حاتمى نيز با توجه به خارجى هايى كه جذب كرد 
و قهرمان ايران شد، نشان داد تفكر خوبى در بسكتبال دارد. او 

خوب كار مى كند و به دنبال نتيجه مناسب است. 
ــتند و بايد قدرشان  به نظر من در كل مربيان ايرانى خوب هس

را بدانيم.

سرپرست سابق پرسپوليس ضمن انتقاد ازنحوه برگزارى مراسم خداحافظى  
مهدوى كيا، تغيير كادر فنى پرسپوليس را الزم دانسته و معتقد است على دايى 
بهترين گزينه سرمربيگرى پرسپوليس در فصل آينده است. محمود خوردبين 
در پاسخ به اين سؤال كه آيا نحوه برگزارى مراسم خداحافظى مهدوى كيا را 
ــأن او مى دانيد،گفت: اين كه مهدوى كيا با اين همه افتخارآفرينى براى  در ش
پرسپوليس و تيم ملى به اين صورت كه پنج دقيقه در يك بازى دستگرمى از 
فوتبال خداحافظى كند، 100 درصد در شأن او نيست و مسئوالن بايد مراسم 
ــكوه ترى براى وى تدارك مى ديدند. وى معتقد است على دايى مى تواند  باش
پرسپوليس را به روزهاى اوج خود برساند تا با كمك يحيى اين تيم را به جايگاه 

واقعى خود برساند و اميدوارم اين موضوع اتفاق بيفتد. 

تحقير گربه هاى سياه در ويالپارك
ــتون ويال  ــر انگليس، اس ــى و پنجم ليگ برت ــه س در ادامه هفت
ــرمربى  ــا هدايت س ــياه ب ــان گربه هاى س ــارك ميزب در ويالپ
ــه 6 بر يك به پيروزى جنجالى اش پائولو دى كانيو بود و با نتيج

 رسيد. 

سوارس هو شد!
ــم معرفى بازيكن سال  لوييس سوارس در مراس
ــد. مهاجم ليورپول به دليل  انگليس 2 بار هو ش
گاز گرفتن برانيسالو ايوانوويچ، مدافع چلسى، از 

حضور در 10 بازى محروم شده بود.

توز: هيچ تيمى پول خريد مرا ندارد!
ــيتى اعالم كرد هيچ تيمى  مهاجم آرژانتينى من س
نمى تواند پول خريد او به سيتى را بپردازد. كارلوس 
ــل 11 گل وارد دروازه حريفان كرده  توز در اين فص

وتيمش نتوانست از عنوان قهرمانى خود  دفاع كند. 02

ــود. هم اكنون ليگ ايران نيز در  بسكتبال منطقه ديده مى ش

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1024   |  May  1  ,2013  |  8 Pages 

مهران شاهين طبع: 

تيمى از زير دست ماهان به سادگى رد نمى شود 

من سابقه دارد و زودتر به تيم ملى دعوت شده. 
ما زمانى با تيم ملى رفتيم فرانسه.شب بازى 
خبرنگاران آمدند با من كه كاپيتان تيم بودم 
ــور مى خواهى  ــه كنند.گفتند چط مصاحب
پالتينى را مهار كنى؟ گفتم او بايد من 
را مهار كند. بازى را دو بر يك باختيم.

ــر نرويم جام  ــن تيم ها اگ االن با اي

دور برگشت مرحله نيمه نهايى 
ليگ قهرمانان اروپا با بازى

ــب ميزبان بايرن مونيخ  ــلونا در حالى چهارشنبه ش بارس
ــال ليگ  ــه فين ــراى صعود ب ــختى ب ــه كار س ــت ك اس
ــود برابر  ــا در بازى رفت خ ــان دارد. آبى -انارى ه قهرمان
ــت خوردند. توماس مولر بايرن مونيخ با چهار گل شكس
 2 بار، ماريو گومس و آرين روبن توانستند براى باواريايى ها 
در آليانس آره نا گل بزنند. بارسلونا براى جبران اين نتيجه 
به يك معجزه نيازمند است. البته آبى-انارى ها در مرحله 
ــدند. ابتدا با دو  قبل نيز تقريباً با همين وضعيت روبه رو ش
گل در ايتاليا مغلوب ميالن شدند و سپس در خانه و در يك 
بازى برتر با درخشش ليونل مسى با چهار گل ميالن را در 
هم كوبيدند.كاتاالن ها در 10 بازى قبلى خانگى خود برابر 
تيم هاى آلمانى پيروز بوده اند. كارنامه بارسلونا در مقابل 
ــمت اين تيم سنگين  تيم هاى آلمانى، كفه ترازو را به س
مى كند. بارسلونا در 26 بازى خود با تيم هاى آلمانى به 19 

برد، يك تساوى و 6 باخت رسيده است.
ــازى را به  ــرايط ب ــلونا ش ــى در تركيب بارس  ليونل مس
ــش برابر  ــت. او اين هفته در بازى تيم ــت آورده اس دس
ــد. مهاجم  ــاز ش ــه گلزنى ب ــش ب ــگا، پاي ــو در لي بيلبائ
ــاى  ــى از تيم ه ــره خوش ــلونا خاط ــى بارس آرژانتين
ــش برابر  ــروزى هفت بر يك تيم ــى دارد. او در پي آلمان
ــت ــگ قهرمانان توانس ــق ركورد در لي ــوزن، با خل لورك
 5 گل در يك بازى به ثمر برساند. بارسا سال گذشته نيز 
ــى حذف شد. در  ــت برابر چلس در همين مرحله با شكس
ــرايط خود قرار  ــوى مقابل، بايرن مونيخ در بهترين ش س
ــليگا كه يك پاى فينال جام حذفى  دارد. قهرمان بوندس
آلمان هم است، براى حضور در فينال ليگ قهرمانان اروپا 
ــه سال گذشته، 2 بار در  كار سختى ندارد. بايرنى ها در س
فينال ليگ قهرمانان حضور داشتند، اما هر دو بار با شكست 
برابر تيم هاى اينتر و چلسى از رسيدن به عنوان قهرمانى 
ــت مأموريت او در  ــوپ هاينكس اميدوار اس باز ماندند. ي
بايرن با قهرمانى ليگ قهرمانان در ومبلى به پايان برسد، 
زيرا از فصل آينده پپ گوآرديوال، هدايت بايرن مونيخ را به 
عهده خواهد داشت.سه بازى گذشته بارسلونا در مرحله 
حذفى مقابل تيم هاى آلمانى با بردهاى پرگلى همراه بوده 
ــت. اين تيم در آوريل 2009 با نتيجه 4 بر صفر مقابل  اس
بايرن به پيروزى رسيد، در مارس 2010 با همين نتيجه 
اشتوتگارت را شكست داد و در مارس 2012 با حساب 7 
بر يك مقابل بايرلوركوزن پيروز شد. بايرن مونيخ با 26 گل 

به عنوان تهاجمى ترين تيم اين فصل از رقابت هاست. 

يادداشت

ــتناد آنچه مى بينيم و  اين روزها به اس
گروه 
مى شنويم تغييرات مديريتى در ورزش ورزش

استان شيب نسبتاً تندى به خود گرفته 
است و به مثابه سونامى عمل مى كند چرا كه در آخرين اقدام از 
ــته ــتان روز گذش ــركل اداره ورزش و جوانان اس ــوى مدي س
 (سه شنبه) دفتر هيأت فوتبال استان پلمپ شد تا غالم ابراهيمى 
كه به تازگى مهر سرپرستى براى او زده شده خود را تا نزديكى 
و ــد  كن ــور  تص ــال  فوتب ــأت  هي ــت  رياس ــى  صندل
 ابرقويى نژاد هم در مقابل  آخرين تالش هاى خود را براى ماندن 
در اين پست انجام دهد.  محمدرضا جواهرى هنوز در گير و دار 
ــتان اصفهان است و با  تغييرات در اداره ورزش و جوانان شهرس
وجودى كه اعالم شد افشين ماليى از روز يكشنبه سكان مديريت 
اين اداره را بر عهده گرفته و جمشيدى از كار بركنار شده است، با 
اين همه دست به فعاليت جديدترى زده است كه اگر بيشتر از 
تغييرات در اداره شهرستان براى او حواشى نداشته باشد كمتر 

نيست. 
ــت كه احمد جمشيدى بر  از طرفى شنيده ها حاكى از آن اس
ــت اداره شهرستان به زودى  خالف  بركنار شدن از پست رياس
به ساختمان چهارراه تختى بازمى گردد و تنها چند روزى را به 
مرخصى رفته است! با اين همه افشين ماليى گزينه مورد نظر 
جواهرى مديركل اداره ورزش و جوانان، از روز يكشنبه بر صندلى 

رياست تكيه زده و ظاهرا وضعيت فعاليت در اين اداره هم دراين 
چند روز اخير كامًال شرايط عادى دارد. تازه كار به همين جا ختم 
نمى شود چرا كه همين اخبار گواهى مى دهدكه ماليى قصد 
برنامه ريزى مطابق با سند راهبردى براى اداره ورزش و جوانان 
شهرستان دارد و از نيروهايش خواسته كه در كمتر از دو ماه اين 

برنامه را تدوين و عملى كنند.
با اين اوصاف بايد بخاطر پايبندى اين مديربه همان سند معروف 

راهبردى ورزش استان بايد آفرين گفت.

اوضاع هيأت فوتبال شير تو شير است
ــر اداره كل در اين فضاى  ــتگى ناپذي در هر حال  مديركل خس
پرالتهاب، دست از تالش برنداشته و در اقدامى در خور توجهى 
ــراردادن  ــأت فوتبال و ق ــعى در بركنارى رئيس كنونى هي س
سرپرست در رأس اين هيأت را دارد كه البته تا زمان نگارش اين 
ــتار هنوز در اين پروژه جنجالى به مثابه قبل، موفق نشده نوش

 است. 
ــدان  ــم چن ــى اداره  ه ــران كل قبل ــه مدي ــان نرفت  يادم
ــتند، حتى ــتان نداش ــأت فوتبال اس ــازش با رئيس هي سرس

 مديران عامل باشگاه ها هم كه در فوتبال اصفهان سهم بسزايى 
دارند، از عملكرد ابرقويى نژاد به تنگ آمده اند و شايد اقدامات 
ــيدن فوتبال اصفهان»  ــه منزله « نفس كش اخير مدير كل را ب

ــتر مورد توجه و نگاه  قلمداد كنند. در اين ميان چيزى كه بيش
نقادانه رسانه ها و كارشناسان قرار گرفته،  شيوه برخورد مديركل 

با تشكيالت و امپراطورى اين قبيل افراد در اصفهان است.

به كجا چنين شتابان؟
ــخگويى  ــدون توجه به عواقب كار و عدم پاس تخت گاز  رفتن ب
ــؤاالت بى جواب رسانه ها، باعث شده  اداره كل نشين ها به س
خيلى ها اين اقدامات را برنتابيده و آنها را يكه تازى و تك روى 
در ورزش استان بدانند. در حال حاضر سؤاالت بى جوابى وجود 
دارد كه ذهن جستجوگر رسانه ها را به خود مشغول كرده است 
ــت. آيا معارفه  ــى بدهكار اين سؤاالت نيس و ظاهراً گوش كس

ــر و صدا افشين ماليى  بى س
ــان  در اداره ورزش و جوان
ــده  ــان را بايد تمام ش اصفه
ــواب مثبت  ــت؟ اگر ج دانس
است ،پس مرخصى چند روزه 
جمشيدى (رئيس قبلى) چه 
ــى دارد؟ آيا مديركل  توجيه
ــن تصميم  ــب اي ــام عواق تم
ــر گرفته و  ــى را در نظ ضربت
ــت تغييرات به  نگران بازگش
ــت؟ در اين  ــه صفر نيس نقط
صورت اقتدار و پرستيژ و برش 
ــى  مديركل در جامعه ورزش
استان زير سؤال نمى رود؟ اگر 
ــده  تمامى تغييرات انجام ش
ــتندات  تاكنون با دليل و مس

كافى صورت گرفته است چرا مديركل اداره ورزش و جوانان از 
پاسخگويى به خبرنگاران فرارى است؟ 

ــايد آرزوى  ــتان ش تصميم بر بركنارى رييس هيأت فوتبال اس
خيلى از مخالفان ابرقويى نژاد در اصفهان باشد، اما مگر نه اينكه 
ــأت اختالف پيدا  ــى كه مديركل با رئيس هي طبق قانون، زمان
مى كند، وزارت ورزش براى حل و فصل اختالف بايد به ماجرا 
ورود پيدا كند؟ آيا اين تاخت وتاز هاى بى مكث فضا ورزش را 

ملتهب نكرده و رعب و وحشت ايجاد نمى كند؟
ــاى هيأت هاى ورزشى براى  ــير كدام يك از روس  با اين تفاس
ــت مى كنند؟ آيا نه اينكه يك  فعاليت در هيأت هاى خود رغب
ــم اجرايى  ــه و صبح آن تصمي ــب تصميم به بركنارى گرفت ش

مى شود؟!

تحول با طعم كودتا 

 سونامى تغييرات در ورزش اصفهان 

تخت گاز  رفتن 
بدون توجه به 

عواقب كار و عدم 
پاسخگويى اداره 

كل نشين ها به 
سؤاالت بى جواب 

رسانه ها باعث 
شده خيلى ها اين 

اقدامات را برنتابند 



يادداشت

10 درصد مدارس استان
 هوشمند سازى شده است

ــال و بختيارى گفت: در حال حاضر  مديركل آموزش و پرورش چهارمح
تنها 10 درصد مدارس استان هوشمند سازى شده است.

ــند  عليرضا كريميان در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هدف از اجراى س
تحول بنيادين، رساندن دانش آموزان ايران به مراتبى از حيات طيبه است 
كه اين به معنى شكوفايى استعدادهاى دانش آموزان است. وى افزود: بر 
اساس اين سند، نظام آموزشى كشور كه در حال حاضر به صورت 6-3-3 
اجرا مى شود در سال تحصيلى جديد با رويكرد 3-3-3-3 اجرا مى شود. 
كريميان از ايجاد تغييرات در كتاب هاى درسى عربى و زبان انگليسى خبر 
ــير محتواى كتاب ها، در كتاب عربى مفاهيم قرآنى و  داد و گفت: با تفس

ادعيه به شكل وسيع ترى به صورت كاربرى بيان مى شود.
مديركل آموزش و پرورش چهارمحال و بختيارى ادامه داد: در كتاب زبان 
ــد تا با ايجاد تغييراتى، استفاده از اين زبان  انگليسى نيز سعى خواهد ش
زنده دنيا كاربردى تر و اصولى تر شود. به عالوه در كتاب كار و فناورى نيز 
ــمت تقويت تفكر خالق و كارآفرينى هستيم. وى از تفسير رويكرد  به س
نظام رتبه بندى معلمان در سطح كشور خبر داد و خاطرنشان كرد: معلم 
ــى صاحب رتبه هاى  ــاس تالش، تجربه، خالقيت و ارتقاى تحصيل بر اس
خاص مى شود و همانند اساتيد دانشگاه، رتبه هاى متعدد كسب خواهد 
كرد.كريميان با تأكيد بر ضرورت هوشمندسازى مدارس استان، اذعان 
داشت: هوشمندسازى مدارس به تنهايى ميسر نمى شود. در اين مسير 

ساير دستگاه هاى اجرايى و خيران، بايد آموزش و پرروش را يارى كنند.

2 سالن فرهنگى ورزشى در 
كيار، بهره بردارى مى شود

ــپاه ناحيه كيار گفت: مراحل اجرايى احداث دو  فرمانده س
سالن فرهنگى ورزشى با نام 9 دى، در اين شهرستان تا پايان 

هفته بسيج تكميل و بهره بردارى مى شود.
ــالن فرهنگى ورزشى ــيدى اظهار كرد: س ــنگ جمش هوش
ــلمزار، با زير بناى يك هزار متر مربع با اعتبار   9 دى شهر ش
120 ميليون تومان از اعتبارات سپاه پاسداران، تا پايان هفته 

بسيج سال جارى به بهره بردارى مى رسد.
وى با اشاره به مراحل اجرايى احداث سوله فرهنگى ورزشى 
روستاى دزك، گفت: اين سالن فرهنگى ورزشى نيز تا پايان 

هفته بسيج امسال بهره بردارى مى شود.
ــيدن روز معلم،  ــيدى در ادامه با گراميداشت فرارس جمش
ــهيد مطهرى از جمله انديشمندان و علمايى  اظهار كرد: ش
ــالمى، فعاالنه تالش  بود كه براى ترويج عقايد و مطالب اس

مى كرد.

افتتاح نمايشگاه
 «مدرسه عشق» در شهركرد 

ــئول كميته تبليغات  معاون فرهنگى اجتماعى سپاه و مس
ــال دفاع مقدس» گفت:  ــت س همايش« نقش نماز در هش
ــتانه برگزارى همايش نقش نماز در هشت سال دفاع  در آس
مقدس، نمايشگاه «مدرسه عشق» در مصلى امام خمينى(ره) 

شهركرد برپا شد. 
ــم افتتاحيه اين نمايشگاه به  ــيد هادى صالحى در مراس س
خبرنگار ايسنا گفت: اين نمايشگاه با 14 غرفه متشكل از همه  
ــتاد كنگره سرداران و فرماندهان،  شهرستان هاى استان، س
ستاد اقامه نماز، هالل احمر، ميراث فرهنگى و كانون پرورش  

فكرى كودكان برپا شده است. 
ــگاه آثار 2400 شهيد استان  وى با بيان اينكه در اين نمايش
ــان كرد: در غرفه هاى  ــده، خاطرنش ــته ش به نمايش گذاش
ــتان در رابطه با  ــهداى هر شهرس شهرستان ها آثارى از ش
ــمتى از وصيتنامه شهدا به نمايش  اهميت نقش نماز و قس
ــتاد كنگره سرداران و  ــده. همچنين در غرفه س گذاشته ش
ــردار و فرمانده استان ارائه  فرماندهان، آثار مربوط به 48 س

شده است.  
صالحى ادامه داد: در اين نمايشگاه بيش از 2 هزار جلد كتاب 
در حوزه دفاع مقدس عرضه شده كه از اين تعداد 300 جلد 
ــت و اين كتب با 50 درصد تخفيف به  ــتان اس متعلق به اس

فروش مى رسد. 

خبر ويژه

استاندار چهارمحال و بختيارى 
على اصغر عنابستانى

نخستين همايش ملى گز، روز يكشنبه 15 ارديبهشت ماه جارى در شهر 
ــود. چرا كه در سال 91  بلداجى از توابع شهرستان بروجن برگزار مى ش
ميزان خوبى از محصوالت گز اين استان به خارج از كشور صادر شد كه 
اين مسأله موجب شد تا انگيزه برگزارى همايش ملى گز از سوى مسئوالن 
استانى و كشورى شكل بگيرد و البته ارائه راهكارهاى مؤثر براى ارتقاى 
كيفيت اين محصول و گسترش صادرات از ديگر اهداف برگزارى همايش 
ملى گز در استان است. در حال حاضر كشورهاى بسيارى از گز بلداجى 
ــتقبال كرده اند، برهمين  اس
اساس بايد راهكارهاى صادرات 
اين محصول فراهم شود. بيش 
ــه تخصصى در اين  از 84 مقال
ــود كه  ــه مى ش ــش ارائ هماي
ــتر و  55 مقاله به صورت پوس
تعدادى نيز به صورت حضورى 

در همايش ارائه خواهد شد.

همايش ملى گز در بلداجى 
برگزار مى شود

يادداشت

اخبار كوتاه

يادداشت ياددا چهره روزاددا
سال گذشته 8 پروژه شهرداري به بهره برداري رسيد

ــتقبال مردمى مواجه شده است. يزدان  ــهردار بلداجى گفت: پارك آزادگان بلداجى با اس ش
آقاخانى در بازديد خبرنگاران از پروژه هاى شهردارى بلداجى افزود: پارك آزادگان بلداجى از 

سال 89 آغاز به كار كرد و سال گذشته به بهره بردارى رسيد.
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كم خونى ناشى از فقرآهن از بيمارى هاى شايعى است كه در كشور 
در گروه هاى مختلف سنى به داليل مختلفى مشاهده مى شود كه 
ــتفاده از رژيم هاى  يكى از مهم ترين علل ابتال به اين بيمارى، اس

غذايى نادرست است.
شيرخواران، كودكان زيرشش سال، نوجوانان و به خصوص دختران 
ــنين بارورى و همچنين زنان باردار گروه هاى  جوان، زنان در س
ــى از فقر آهن  ــه ويژه كم خونى ناش عمده در معرض كم خونى ب
ــد مطلوب و فراهم ساختن  هستند. آهن براى حفظ سالمت، رش
ــب براى يادگيرى در دوران تحصيلى در افراد بسيار  زمينه مناس
حائز اهميت است و كمبود آهن ممكن است در تمام مراحل زندگى 

سبب اختالل در يادگيرى و ادراك شود.
يك فوق تخصص خون و انكولوژى اطفال درچهارمحال و بختيارى 
كه با ايرنا سخن مى گفت، دراين خصوص اظهار داشت: كم خونى 
ــى «آنمى» گفته  ــه آن كم خون ــى از فقرآهن كه به اصالح ب ناش
مى شود، در اثر كاهش ميزان و حجم هموگلوبين و گلبول هاى 
ــيژن  قرمز خون به وجود مى آيد كه در اثر آن، ظرفيت حمل اكس

نيز پايين مى آيد.
 دكترسيد كاظم نوربخش، سوء تغذيه، هرگونه خونريزى شديد، 
خونريزى دستگاه ادرارى و تناسلى وخونريزى دستگاه گوارش را 
ــدن افراد به بيمارى كم خونى يا آنمى  از مهم ترين علل مبتال ش

برشمرد.

ــانه هاى بيمارى، بسته به شدت كم خونى  وى افزود: عاليم و نش
متغير است و در موارد خفيف، فرد عالمت خاصى ندارد و به صورت 
اتفاقى در بررسى هاى معمول آزمايشگاهى كم خونى تشخيص 
ــتگى،  ــديدترعاليمى چون خس ــود، ولى در موارد ش داده مى ش
ــس در زمان فعاليت، رنگ  بى حالى، ضعف، تپش قلب، تنگى نف
ــار به وجود  ــاهاى مخاطى در بيم ــم وغش پريدگى ملتحمه چش

مى آيد.
دكتر نوربخش اذعان داشت: با توجه به شدت كم خونى عوارضى 
ــار خون، تعريق، اضطراب، پرخاشگرى، كاهش  چون كاهش فش
فعاليت هاى مغزى، سنكوپ، شوك و در موارد بسيار شديد از بين 

رفتن عملكرد ارگان هاى حياتى در بيمار ديده مى شود.
ــح كرد: به طور  ــون و انكولوژى اطفال تصري اين فوق تخصص خ
عمده علل اصلى كم خونى به دو دسته كاهش توليد گلبول قرمز 
وافزايش تخريب و يا از دست دادن گلبول هاى قرمز طبقه بندى

 مى شود.
وى توضيح داد: كاهش توليد گلبول هاى قرمز به داليل مختلف 
ــى رخ مى دهد كه  ــى، تغذيه اى، عفونى و خودايمن ارثى، محيط
ــكال، طول مدت بيمارى ونحوه معالجه  با توجه به علت ايجاد اش

ودرمان بيمار متفاوت است.
دكتر نوربخش تصريح كرد: كم خونى ناشى از فقر آهن در خانم ها 
ممكن است به صورت خونريزى بيش از حد معمول و طوالنى مدت 

در دوران قاعدگى، كاهش حجم خونريزى و حتى قطع خونريزى 
در اين دوران مشاهده شود.

اين فوق تخصص خون و انكولوژى اطفال افزود: درافراد مسنى كه 
ــگاه هاى خيريه و سالمندان  تنها زندگى مى كنند و يا در آسايش
ــت  ــتند، به علت بدغذايى يا اختالالت تغذيه اى، ممكن اس هس
ــود.  به خصوص افرادى كه از سالمت دهان  كم خونى مشاهده ش
ــدازه كافى آهن دريافت  ــتند، معموالً به ان و دندان برخوردار نيس

نمى كنند.
دكتر نوربخش ضايعات دهان و گوشه لب ها و يا ناخن هاى قاشقى 

را از بارزترين نشانه هاى بالينى بيمارى آنمى عنوان كرد.
ــت چهارمحال و بختيارى  كارشناس مسئول تغذيه مركز بهداش

نيز در اين خصوص در گفتگو 
با گزارشگر ايرنا اظهار داشت: 
نوشيدن چاى و قهوه بالفاصله 
بعد از غذا باعث كاهش جذب 
آهن غذا مى شود. بنابراين بايد 
حدود يك ساعت قبل و بعد از 
غذا از مصرف اين نوشيدنى ها 

خوددارى كرد.
ــت: به  ــت اهللا كليج  گف عناي
ــه خوردن  افرادى كه عادت ب
ــد از غذا دارند  چاى و قهوه بع
توصيه مى شود حتى المقدور 

چاى كمرنگ بنوشند.
وى ادامه داد: كمبود ويتامين 
C در بدن باعث مى شود آهن 
موجود درغذا به صورت كامل 

جذب نشود و مصرف نان هايى كه در تهيه آن ها از جوش شيرين 
استفاده شده نيز جذب آهن همان غذا را كاهش مى دهد.

ــر، وايتكس  ــيميايى نظير تين ــاق مواد ش كليج مصرف و استنش
ــيميايى، آلودگى هوا و  ــگ موهاى ش ــتفاده بيش ازحد از رن و اس
ــب و تخريب گلبول هاى  ــيژن، رژيم غذايى نامناس كمبود اكس
قرمز كه ممكن است ناشى از اختالالت فيزيولوژيكى، پاتولوژيكى 

و تغذيه اى باشد را از ديگر عوامل مؤثر در بروز كم خونى دانست.
اين كارشناس مسوول تغذيه مركز بهداشت چهارمحال و بختيارى 
ــيم و  ــود در زردآلو نظير آهن، پتاس ــرد: تركيبات موج تصريح ك
ويتامين ها، بر ساخت هموگلبين مؤثر است و مخلوط آب ريشه  
چغندر و آب هويج نيز عالوه بر ساخت گلبول قرمز و تقويت خون 
در درمان كم خونى و تجديد نيروى حياتى بدن بسيار مفيد است.

آهن، كم ترين ماده موجود در خون اهالى استان 

كم خونى، شايع ترين بيمارى خاموش

آهن براى حفظ 
سالمت، رشد 

مطلوب و فراهم 
ساختن زمينه 

مناسب براى 
يادگيرى در دوران 
تحصيلى در افراد 

بسيار حائز اهميت 
است
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ابالغ
586 شماره: 1239/91ش ح/14 به موجب رای شماره 1626 تاریخ 91/9/19 حوزه 
14 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
بهزاد ایران پور فرزند هوش��نگ نشانی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: 
حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رس��می موتورسیکلت به شماره 
64873 تهران-25 و پرداخت مبلغ چهل و دو هزار ریال )42/000 ریال( بابت هزینه 
دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له آقای علیرضا حسنی فرزند محمدعلی 
نشانی اصفهان - سجزی – خ سرچمشه – کوی غدیر – پالک 253. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر 
صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
587 کالس��ه پرون��ده: 1805/91ش8. ش��ماره دادنام��ه: 91/12/28- 2158. مرجع 
رس��یدگی: شعبه هش��تم ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: ولی اله شیاسی 
فرزند موالقلی نش��انی: اصفه��ان- خ امام خمینی- خ ش��هیدان کاظمی- 15 متری 
ملت – نانوایی شیاس��ی. خوانده: علی بادکوهی نش��انی: مجهول المکان. خواس��ته: 
به پرداخ��ت 14/000/000 ریال وجه 14 فقره س��فته ش��ماره ه��ای 642127 الی 
0642137 و 0642159 و 0642160 و 0642161. گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی 
ش��ورا. در خصوص دادخواست ولی اله شیاسی به طرفیت علی بادکوهی بخواسته 
مطالب��ه مبلغ 14/000/000 ریال وجه 14 فقره س��فته به ش��ماره های 642127 الی 
0642137 و 0642159 و 0642160 و 0642161 ب��ه انضمام خس��ارات دادرس��ی 
و تاخی��ر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی 
و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده 
و در قب��ال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیب��ی به عمل نیاورده و 
مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذم��ه خوانده به خواه��ان را حکایت می 
کن��د. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد م��واد 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت 
حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مبل��غ 14/000/000 )چهارده میلیون ریال( 

به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 56/000 ریال به عنوان خس��ارت دادرس��ی 
ب��ه پرداخت خس��ارات تاخیر و تادی��ه از تاریخ تقدی��م دادخواس��ت لغایت زمان 
وص��ول و ایص��ال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در ح��ق خواهان صادر و 
اع��الم می گ��ردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی 
 در این ش��عبه خواهد بود. ش��عبه هش��تم حقوقی ش��ورای حل اخت��الف اصفهان

ابالغ
588 ش��ماره: 758/91ش ح/12 به موجب رای شماره 1818 تاریخ 91/11/5 حوزه 
12 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
عباس کریم زاده نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 
بیس��ت و دو میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررس��ید چک 
موصوف 89/4/2 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حسن صادقی فرزند محمد 
نشانی اصفهان – سه راه سیمین – جنب اداره مالیات – مجتمع پاسارگاد- طبقه6- 
واح��د 31- دفتر آقای کریمیان. ماده 34 قانون اج��رای احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای 

مف��اد اجرائیه ندان��د یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت 
589 خانم فرح رضایی دارای شناسنامه شماره 126 به شرح دادخواست به کالسه 
243/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فاطمه حکام بغدادچی بشناسنامه 904 در تاریخ 90/8/4 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر 
و سه دختر به نام های ذیل: 1- رضا رضایی ش ش 3433 )پسر متوفی(. 2- احمد 
رضایی ش ش 5068 )پس��ر متوفی(. 3- فرح رضای��ی ش ش 126 )دختر متوفی(. 
4- معصوم��ه رضایی ش ش 1274 )دختر متوف��ی(. 5- فرزانه رضایی ش ش 98 
)دختر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
590 خانم مهری مقاره عابد دارای شناس��نامه ش��ماره 641 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 251/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان سید مصطفی میرشاهزاده بشناسنامه 23206 در تاریخ 
1390/11/9 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت ب��ه: 1- ماندانا میرش��اهزاده ش ش 41660 )فرزن��د(. 2- محبوبه 
میرش��اهزاده ش ش 1167 )فرزند(. 3- مسیح میرش��اهزاده ش ش 2186 )فرزند(. 
4- مسعود میرش��اهزاده ش ش 26829 )فرزند(. 5- مهری مقاره عابد ش ش 641 
)همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
591 خانم فیروزه آقاخانی دارای شناس��نامه شماره 3123 به شرح دادخواست به 
کالسه 213/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 

توضیح داده که ش��ادروان محمد آقاخانی بشناسنامه 138 در تاریخ 1391/11/29 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- فیروزه آقاخانی ش ش 3123 )فرزند(. 2- بتول آقاخانی ش ش 40 )همس��ر( 
و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
592 خانم کبرا قائدی بارده دارای شناسنامه شماره 22 به شرح دادخواست به کالسه 
329/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان حمید کریم زاده بشناس��نامه 738 در تاریخ 1392/1/6 اقامتگاه 
دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو 
دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- فاطمه کریم زاده ش ش 1274555140 
)دخت��ر متوفی(. 2- فائذه کریم زاده ش ش 1272247171 )دختر متوفی(. 3- کبری 
قائدی بارده ش ش 22 )همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
 دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

                                         مزایده )نوبت اول(
593 دایره اجرای احکام مدنی شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر در پرونده 
کالس��ه اجرایی 910391 اجراء موضوع دادنامه ابالغ شده پرونده 910741ح/2 که 
محک��وم له آن آقای محمدعلی مجیری و غیره می باش��ند در نظ��ر دارد طبق حکم 
دستور فروش پالکهای ثبتی 72/4196 و 108/96 و 108/29 ملک مورد نظر را طبق 
نظریه کارشناس که امالک صدر االشاره را با شماره پالکهای ثبتی فوق در خمینی 
شهر بلوار توحید کوچه شهید حسین حاجیان انتهای کوچه کدپستی 84187-66964 
معرفی نموده که پالک ثبتی 72/4196 به صورت یک باب منزل مس��کونی که توسط 
دیوار به دو قطعه تقسیم که قطعه غربی با مصالح آجر و سیمان و آهن به شکل سنتی 
با قدمت بیش از 25 سال یک باب خانه مسکونی احداث و قطعه شرقی فاقد اعیانی می 
باشد با توجه به قدمت و نوع بنای احداثی و با در نظر گرفتن موقعیت فعلی بهای هر 
مترمربع آن 1/600/000 ریال که با احتساب مساحت آن 351/68 مترمربع بهای کل 
برابر اس��ت با 562/688/000 ریال و سهم خانم کبری صفری که یک و یک چهارم 
)1/4-1( دانگ مش��اع از شش دانگ منزل مسکونی می باشد معادل 73/27 مترمربع 
و ارزش آن 117/226/666 ریال برآورد گردیده و س��هم رمضان مجیری 102/57 
مترمربع به ارزش 164/112/000 ریال و سهم شکراله مجیری 175/84 مترمربع به 
ارزش 281/344/000 ریال می باشد و پالک بعدی مورد مزایده پالک ثبتی 108/96 
که شامل پنج سهم مشاع از چهل و دو سهم و نیم شش دانگ یک قطعه زمین زراعی 
که مساحت 6 دانگ آن 42/5 قفیز معادل 2975 مترمربع متعلق به خانم کبری صفری 
فروشانی می باشد ملک مذکور دارای حق آب از یک حلقه چاه اشتراکی و واقع شده 
در اراضی موس��وم به دهنو خرم آباد محله فروشان و سهم خانم کبری صفری از 
ای��ن مل��ک 350 مترمربع و بهای ملک به ازای هر مترمرب��ع 150/000 ریال و بهای 
کل ملک 446/250/000 ریال و بهای س��هم خان��م کبری صفری 52/500/000 ریال 
می باش��د و پالک دیگر مورد مزایده 108/29 می باش��د که ش��امل سه دانگ مشاع 
از ش��ش دانگ یک قطعه زمی��ن زراعی واقع در صحرای دهنو خرم آباد فروش��ان 
که مس��احت ش��ش دانگ آن 23 قفیز معادل 1610 مترمربع س��هم سه دانگ به نام 
 خانم کبری صفری و س��ه دانگ دیگر آن به نام شکراله مجیری فروشانی می باشد

س��هم خانم کبری صفری 805 مترمربع و سهم شکراله مجیری 805 مترمربع ملک 
مذک��ور زراعی و دارای حق آب از چاه اش��تراکی اس��ت و بهای ه��ر مترمربع آن 
150/000 ریال و بهای کل ملک 241/500/000 ریال برآورد می گردد و س��هم خانم 
کبری صفری از آن 120/750/000 ریال و سهم شکراله مجیری 120/750/000 را از 
طریق مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز شنبه 92/3/4 ساعت 9 صبح در 
 محل اجرای احکام شعبه دوم حقوقی دادگستری خمینی شهر به نشانی: خمینی شهر

بلوار پاسداران روبروی بسیج خواهران مجتمع قضایی شماره یک برگزار می گردد 
و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی اعالم شده مراجعه و از محل و 
کم و کیف وضعیت مزایده بازدید نموده خریدار کس��ی اس��ت که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید خریدار بایستی 10% قیمت پیشنهادی را فی المجلس و مابقی را ظرف 
یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر این صورت 
10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مدیر اجرای 

احکام حقوقی شعبه دوم دادگستری خمینی شهر 

ابالغ
594 شماره اجرائیه: 9210433633200017. شماره پرونده: 9109983633200329. 
 ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910330. به موجب درخواس��ت ش��ماره دادنامه مربوطه

91099736332007559109973633200837 محکوم علیهما 1- نادر براتی فرزند 
براتعلی به نش��انی: درچ��ه – دینان - ک عمار - پ479- کدپس��تی 8431965361. 
2- مرتضی نوری فرزند احمد به نش��انی مجهول المکان محکوم هس��تند متضامنا 
ب��ه پرداخت مبلغ 87/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 1/740/000 ریال هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاریخ سررس��ید س��فته 91/1/31 و هزینه 
واخواست س��فته به مبلغ 1/740/000 ریال و حق الوکاله وکیل به مبلغ 3/132/000 
ریال در حق محکوم له عباس رحیمی فرزند حسن نشانی خمینی شهر – خ شریعتی 
ش��مالی – جنب کوچه 129 – قصابی صفا – کدپس��تی 8414756691. مشخصات 

وکیل محکوم له س��ید محمدعلی بنی هاش��می فرزند رحیم به نشانی خمینی شهر 
– خ ش��ریعتی شمالی – نرس��یده به س��ه راه رجایی – مابین فرعی 121 و 122 – 
دفت��ر وکالت. محکوم علیهما محکوم هس��تند به پرداخت نیم عش��ر دولتی به مبلغ 
4/350/000 ری��ال در اجرای حکم رعایت تبصره 2 م��اده 306 گردد. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آنرا 
بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند 
که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جمع دارایی خود را به 
قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه ب��وده اید لیکن برای ف��رار در پرداخت اموال خود را معرف��ی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه 
متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای 
احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمایید. ش��عبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر 

حصر وراثت 
595 آقای علیرضا نظری دارای شناس��نامه ش��ماره 1860 به شرح دادخواست به 
کالسه 61/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان قدمعلی نظری بشناسنامه 218 در تاریخ 11/27/ 1389 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
فاطمه صغری رضائیان فرزند قدیر ش ش 10762 )همسر(. 2- عباس نظری فرزند 
قدمعل��ی ش ش 15447 )فرزند(. 3- محس��ن نظری فرزن��د قدمعلی ش ش 17899 
)فرزن��د(. 4- علیرض��ا نظری فرزند قدمعل��ی ش ش 1860 )فرزند(. 5- محمدرضا 
نظری فرزن��د قدمعلی ش ش 21534 )فرزند(. 6- مرتضی نظری فرزند قدمعلی ش 
ش 2050 )فرزن��د(. 7- زهرا نظری فرزند قدمعلی ش ش 21533 )فرزند(. 8- آرزو 
نظری فرزند قدمعلی ش ش 1130205029 )فرزند(. 9- فاطمه نظری فرزند قدمعلی 
ش ش 1130254240 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
596 آقای جعفر قربانی مدیس��ه دارای شناس��نامه شماره 87 به شرح دادخواست 
به کالسه 460/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان یداله قربانی مدیسه بشناسنامه 25 در تاریخ 11/9/ 91 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به سه پسر و دو دختر و یک همسر دائمی به نام های ذیل: 1- حسین قربانی مدیسه 
ش ش 238 )پس��ر متوفی(. 2- محمدحسن قربانی مدیسه ش ش 49 )پسر متوفی(. 
3- جعفر قربانی مدیس��ه ش ش 87 )پس��ر متوفی(. 4- الهام قربانی مدیسه ش ش 
3773 )دختر متوفی(. 5- الهه قربانی مدیس��ه ش ش 103 )دختر متوفی(. 6- پروین 
آش��عبانی ش ش 3261 )همس��ر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اعالم مفقودی 
601 س��ند کمپانی وانت نیس��ان 2400 به ش��ماره پالک 53-212ج75 مدل 84 به 
شماره موتور 301622 و شماره شاسی D98710 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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پيامبر اكر م(ص) : 
هر كس خود را تزكيه نكند، از عقل بهره نمى برد

والدين مستبد، كودكان 
خشمگين دارند

 

والدين و شيوه هاى تربيت فرزند خانواده نقش اساسى در حفظ سالمت 
روانى، اجتماعى و جسمانى كودكان و والدين دارد.

هر پدر و مادرى شيوه خاصى براى تربيت فرزندان دارد. جالب اين جاست 
كه بسيارى از والدين به شيوه هاى تربيتى ديگر والدين انتقادهايى دارند، 

اما به راستى بهترين شيوه تربيت فرزند داراى چه ويژگى هايى است؟!
در ادامه به اهميت مسأله تربيت فرزند و معايب و مزاياى هر كدام از اين 

3شيوه تربيتى اشاره خواهيم كرد:

1    شيوه مقتدرانه
والدينى كه از اين شيوه استفاده مى كنند، واقعيت ها را به كودكان خود 
منتقل مى كنند و تمايل بيشترى براى پذيرش داليل كودك خود در يك 
ــان مى دهند. اين والدين سخنوران خوبى  رهنمود (دستور) از خود نش
هستند و اغلب براى مطيع سازى از استدالل و منطق بهره مى جويند و 
به منظور توافق با كودك با او گفت وگو مى كنند، از رفتارهاى نامطلوب 
ــند و تاب مقاومت در برابر عصبانيت او را دارند. والدين  كودك نمى ترس
مقتدر به تالش هاى كودكان براى جلب حمايت و توجه پاسخ مى دهند 

و از تقويت هاى مثبت بيشترى استفاده مى كنند.
اين والدين در بعد محبت نيز عملكرد خوبى دارند و در ابراز محبت و عالقه 

و مهربانى دريغ نمى ورزند.
آن ها حقوق ويژه خود را به عنوان يك بزرگسال مى شناسند و از عاليق 
ــى دارند.كودكان اين  ــاى خاص كودك خود نيز آگاه فردى و ويژگى ه
ــتقالل راى، واقع گرا، باكفايت  ــال، داراى اعتماد به نفس، اس والدين؛ فع
و خشنود، توصيف شده اند. آنها به دليل اين كه والدينشان فرصت هاى 
ــرار مى دهند و به  ــان ق زيادى در تصميم گيرى و انتخاب در اختيارش
خاطراين كه مورد عشق و محبت واقع مى شوند، از نوعى احساس امنيت 

عاطفى برخوردارند.

2    شيوه سهل گيرانه
ــال مى كنند و  ــهل گير كنترل كمترى بر كودكان خود اعم والدين س
ــان چندان معقول نيست. مهرورزى و  خواسته هاى آ ن ها از كودكانش
محبت والدين در حد متوسطى قرار دارد. فعاليت خانواده، نامنظم و اعمال 
ــت. والدين كنترل كمى بر كودكانشان دارند،  مقررات، اهمال كارانه اس

همين طور درباره انضباط كودك از نگرش هايى متعارض برخوردارند.
ــودكان خود  ــبت به ك ــن آن كه به ظاهر نس ــهل انگار در عي والدين س
ــتند، اما توقع چندانى از آن ها ندارند. فقدان خواسته هاى  حساس هس
ــو با كودك، همواره از  معقول همراه با خوددارى از ارائه دليل و گفت وگ
ويژگى هاى اين شيوه به شمار مى رود. اين والدين به ندرت به فرزندان 
ــد. اگرچه والدين  ــات دقيق مى دهن ــات صحيح يا توضيح خود اطالع
ــتند، ولى در بيشتر موارد در مواجهه با سهل انگار زورگو و سركوبگر هس
ــد. والدين  ــليم فرود مى آورن ــر تس ــكايت كودك، س  بهانه جويى و ش
سهل انگار در ابراز محبت با والدين مقتدر تفاوت فاحشى ندارند. مادران 
سهل انگار به عنوان تنبيه، كودك را از محبت خود محروم مى سازند و به 
تمسخر او مى پردازند. والدين سهل انگار در تالش اند، درباره خط مشى 
خود با كودك مشورت كنند و قواعد خانواده را براى او توضيح دهند. آنها 
ــح از كودك خود  ــام كارهاى منزل و رفتار صحي توقع چندانى براى انج
ــتند و يا از استقالل رأى  ندارند. كودكان اين والدين متكى به خود نيس
اندكى برخوردارند. اين كودكان به صورت افرادى نسبتاً ناپخته توصيف 
شده اند كه هنگام مواجهه با ناماليمات، تمايل به روى گردانى دارند. اين 
ــنجيده عمل مى كنند و به فعاليت بى هدف مى پردازند؛  كودكان نس
ــتند و رفتارهاى بزهكارانه از خود  ــگر و فاقد اعتماد به نفس هس پرخاش

نشان مى دهند.

3    شيوه استبدادى
نمايش قدرت والدين، اولين عاملى است كه اين شيوه را از دو شيوه ديگر 
ــيار پرتوقع اند و پذيراى نيازها و اميال  متمايز مى كند. اين والدين بس
ــه و فاقد محتواى  ــتند. پيام هاى كالمى والدين يك جانب كودكان نيس
ــتبد، غالبا هنگام اعمال دستورات، دليلى ارائه عاطفى است. والدين مس
 نمى دهند. اين والدين نسبت به ديگر والدين در ميزان مرعوب شدن در 
برابر رفتارهاى نامطلوب، در حد متوسطى قرار دارند. والدين متمايل به 
شيوه استبدادى، كمترين مهرورزى و محبت را از خود نشان مى دهند. 
آن ها به ندرت در رابطه اى كه به خشنودى كودك منجر شود، شركت 
ــراى جلب حمايت و  ــبت به تالش هاى كودكان ب مى كنند و اغلب نس
ــطح قرار  ــد. ابراز محبت در اين الگو در پايين ترين س توجه بى تفاوت ان
ــبت به فرزندان  دارد. اين والدين، تأييد، همدلى و همدردى اندكى را نس
خود ابراز مى كنند و براى كنترل كودكان خود از شيوه هاى ايجاد ترس 
استفاده مى كنند و هيچ گونه تفاهمى بين والدين مستبد و فرزندانشان 

وجود ندارد.
ــأله اى را يك  ــراى كودك در هر مس ــن اطاعت بى چون و چ اين والدي
حسن تلقى مى كنند و در مواقعى كه اعمال و رفتار كودك در تعارض با 
معيارهاى آن ها قرار مى گيرد، از تنبيه و اعمال زور براى مهار خواسته 

كودك استفاده مى كنند.
ــبت به فرزندان والدين  بر اساس تحقيقات، فرزندان والدين مستبد نس
مقتدر در برقرارى رابطه با همساالن و داشتن موقعيت فعال و نيز استقالل 
ــودكان همچنين افرادى  ــرار مى گيرند. اين ك ــطح پايينى ق رأى در س
ــبت به استرس و محتاط  خشمگين، منزوى، غمگين و آسيب پذير نس

توصيف مى شوند.

ــيله هاى نقليه عمومى پركاربرد  اتوبوس يكى از وس
در تمامى كشورهاى دنياست. به همين دليل از تنوع 
بسيار زيادى برخوردار است به طورى كه نمونه هاى 
ــورها به كار گرفته  مختلف آن هر ساله در برخى كش
ــتفاده از خالقيت و ذوق  مى شوند. عده اى نيز با اس
هنرى، اتوبوس هاى جالبى مى سازند كه شايد نتوان 

آنها را حتى اتوبوس ناميد: 

 اتوبوس پدالى 
هند كشورى است كه ديدن   
وسايل عجيب در آن به نظر 
خيلى هم عجيب نيست، چرا 
كه هميشه يك چشمه براى 
ــد. اتوبوس  ــى دارن خودنماي
ــتاوردهاى  پدالى يكى از دس
ــتن يك محل بار قديمى  اين كشور است كه با گذاش
ــن اتوبوس ها  ــود. اي ــاخته مى ش روى دوچرخه س
معموالً به عنوان سرويس مدرسه استفاده مى شوند. 

 اتوبوس فضايى 
 يكى از طرح هاى جالبى كه 
براى اتوبوس ارايه شده است 
ــام دارد. در اين  « JL421» ن
ــه تمام  ــك بدن ــما ي طرح ش
ــاهده مى كنيد  آهنى را مش
ــك از  ــك تان ــه نظر ي ــه ب ك
ــت، اما در اصل به عنوان يك  ــان هاى دور اس كهكش
اتوبوس كوچك ساخته شده است. در اين اتوبوس 5 
ــقف مى توانند  نفر داخل كابين و 5 نفر ديگر روى س

بشينند. 

 بلندترين اتوبوس دنيا 
ــترين  ــورى كه بيش در كش  
جمعيت دنيا را دارد، نياز به 
ــوس 5 كابينه كه  ــك اتوب ي
طولى نزديك به 60 متر دارد 
ــود.  ــس مى ش ــيار ح بس
ــال پيش  چينى ها چند س
بلندترين اتوبوس شهرى را ساختند كه مى توانست 
ــافر را در عين واحد جا به جا كند. البته اين  380 مس
ــيرهاى مستقيم حركت مى كند  اتوبوس تنها در مس

چرا كه دور زدن براى آن بسيار مشكل است. 

 اتوبوس راه آهن 
يك ايده متفاوت براى اولين   
ــد افرادى كه هم  بار باعث ش
مى خواهند سريع مسافرت 
ــم از اتوبوس هاى  كنند و ه
ــهرى مى ترسند، از  بين ش
اتوبوس ريلى استفاده كنند.  
ــرعت بين خطوط ريلى حركت  اين اتوبوس ها به س
ــاب اين ــى براى انتخ ــى، نكته اصل ــد. ايمن مى كنن
ــيار  ــافرين به آن بس ــت كه برخى مس  اتوبوس هاس

اهميت مى دهند. 

 اتوبوس با موتور جت 
ــرعت  ــقان س ــى از عاش يك  
ــى  اتوبوس ــتان،  درانگلس
ساخته كه با يك موتور جت 
ــد. اين اتوبوس از  كار مى كن
ــاخته  ــس آلومينيوم س جن
ــار از آن  ــده و تنها چند ب ش
ــد. چرا كه اين اتوبوس خيلى قابل اعتماد  استفاده ش
نيست. به همين علت ممكن است در سرعت هاى باال 

متالشى شود. 

 اتوبوس دو چهره 
 تام كندى، طراح آمريكايى با 
چسباندن دو اتوبوس بر روى 
ــك  ــر ي ــى ديگ ــر اتوبوس س
ــاخته  خودروى دو چهره س
ــودرو يكى از  ــت.  اين خ اس
ــن اتوبوس هاى  ــب تري جال
مدرسه در آمريكا است. بسيارى از دانش آموزان براى 

رسيدن به اين سرويس جنگ و دعوا مى كنند.

عجيب ترين اتوبوس هاى 
دنيا 

1126

922

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

خواندنى

مهرزاد دانش

دانستنى

صاحب امتياز : شركت توسعه رسانه برتر زاينده رود
مديرمسئول : محمدرضا شواخى زواره

جانشين مديرمسئول : بهمن زين الدين
  تلفن : 8- 6284167                                                        فكس : 6284166 - 0311

نشانى : اصفهان، خيابان ارتش، جنب پل حسين آباد، ساختمان 119، واحد 3

اخبار كوتاه

عكس نوشت

ــتراليا، موفق به ابداع نرم افزارى شده اند كه مى تواند حالت افراد  محققان دانشگاه ملى اس
ــنجد. اين محققان از نرم افزار پيگيرى چهره براى بررسى لبخند بر  حاضر در تصوير را بس
ــه هاى دهان و  روى چهره هاى يك گروه، با توجه به موقعيت 9 نقطه در چهره مانند گوش
ــپس يك الگوريتم آموزش دستگاه كه با تصاوير برچسب خورده  چشم استفاده كردند. س
توسط انسانها آموزش ديده بود، از اين اطالعات براى ثبت امتياز شدت لبخند در هر چهره 
استفاده كرد. اين محققان همچنين سيستم را براى تركيب اطالعات داوطلبان برنامه ريزى 
كردند كه ميزان اهميت شدت لبخند هر فرد را بر امتياز كلى حالت تصوير ارزيابى مى كند. 
افرادى كه در مركز تصوير قرار داشتند، از وزنه بيشترى برخوردار بوده و چهره هاى پنهان تر 

كمتر تأثيرگذار بودند.
هنگامى كه از اين سيستم خواسته شد تا سطح شادى تصوير را ارزيابى كند، تصميم آن با 
انسان، تنها هفت درصد متفاوت بود. اين نرم افزار در نشست بازيابى چند رسانه اى در داالس 
ــت. به گفته محققان، هدف اين برنامه، ارزيابى حالت كلى يك گروه  تگزاس ارائه شده اس
از يك تصوير بوده است. با مشاهده توالى فريم ها در يك فيلم، اين نرم افزار حتى مى تواند 

حالت يك جمع را به طور بالدرنگ ارزيابى كند.

ــده است كه  ــت مايه يك آگهى تبليغاتى ش ــعودى، دس ــونت عليه زنان در عربستان س خش
نشان دهنده عدم توانايى براى پنهان كردن آثار خشونت عليه زنان است. در اين تصوير، صورت 
ــود كه يكى از دو چشم او كه از پوشش برقع  يك زن برقع پوش عربستان سعودى ديده مى ش
قابل رويت است، آثار ضرب و شتم دارد. در زير اين اعالميه نوشته شده است : بعضى چيزها را 

نمى شود پوشاند. بياييد با هم خشونت عليه زنان را به مبارزه بطلبيم.
ــونت عليه زنان در  ــراى مبارزه عليه خش ــوى بنياد خيريه « ملك خالد» و ب اين تصوير از س
ــت كه در سال 2001 از سوى  ــده است. بنياد خالد يك موسسه خيريه اس عربستان توزيع ش

فرزندان ملك خالد پادشاه اسبق عربستان (1982-1975) تأسيس شده است.
اين نخستين بار است كه يك نهاد وابسته به خاندان سلطنتى عربستان مسأله خشونت عليه 
ــاره آن، آگهى تبليغاتى  ــك معضل اجتماعى مورد توجه قرار مى دهد و درب زنان را به عنوان ي

توزيع مى كند.
نهادهاى حامى حقوق بشر و حقوق زنان در عربستان و جامعه بين المللى، انتقادات گسترده اى 
از نحوه رفتار با زنان در عربستان دارند. زنان در عربستان، حق رانندگى ندارند و در بسيارى از 

شهرهاى اين كشور بدون محارم خود نمى توانند در اماكن عمومى حضور پيدا كنند.

ــنود  ــان، به راز چگونگى ش ــان در جديدترين مطالعاتش محقق
نجواها توسط انسان ها و ديگر پستانداران پى بردند. دانشمندان 
ــان ها چگونه صداهاى ضعيف را  به طور كامل نمى دانند كه انس
ــايى مى كنند، زيرا اين صداها بايد در نويز پس زمينه اى  شناس
ــوند. هم اكنون تيمى از  كه خود گوش توليد مى كنند، غرق ش
ــاره اين فرايند  ــرنخ هايى را در ب ــگاه كاليفرنيا س محققان دانش
به دست آورده اند كه چگونگى امكان شنود افتادن يك سنجاق 
يا درك يك صحبت نجواگونه را توضيح مى دهد. اين دانشمندان 
ــده از قورباغه ها و مطالعه  با استفاده از سلول هاى موى گرفته ش
آن ها در شيشه هاى آزمايشگاهى، به نتايج كنونى دست يافته اند.
تيم حاضر از يك ميكروسكوپ نورى و يك دوربين با سرعت باال 
ــن نكته كه چگونه  ــتفاده كرد.آن ها از اين ابزار براى درك اي اس
ــيگنال هاى حاصل از اصوات ضعيف و خوشه هاى  رابطه بين س
موى گوش قورباغه ها متفاوت از رابطه بين سيگنال هاى صداهاى 
ــت، بهره بردند. محققان اين حوزه از  بلندتر و خوشه هاى مو اس
پيش مى دانستند كه سلول هاى مو با سيگنال هاى صداى قوى 
همگام مى شوند. آنها در فاز با صداهاى ورودى نوسان مى كنند 
ــد، درجه اين همزمانى و همگامى  و هر چه قدر صدا بلندتر باش

بيشتر است.

اما تيم تحقيقاتى دريافت كه در حالت نرم ترين صداها، سلول ها 
ــام « لغزش فاز»  ــى را در فرايندى به ن به طور متناوبى همزمان
ــت  ــاره آن را به دس ــد و دوب ــت مى دهن (phase slip) از دس
مى آورند.در واقع، اين لغزش هاست كه به سلول ها اجازه كشف 
ضعيف ترين صداها را از خالل سر و صداى محيط مى دهند. اما 
چرا دانشمندان از سلول هاى موى قورباغه ها به جاى سلول هاى 
ــتفاده كردند؟ آن ها بايد  ــتانداران اس ــان يا ديگر پس موى انس
سلول هاى مو را براى انجام تحقيقات و دريافت اندازه گيرى هاى 
دقيق بشكافند و به خود سيستم آن ها آسيبى نرسانند. سلول هاى 
قورباغه ارگان هاى بسيار محكم، اما سلول هاى پستانداران بسيار 

شكستنى تر هستند.
ــتم پردازش صدا در درون  در انسان ها و ساير پستانداران، سيس
حلزون گوش قرار دارد. اين حفره مارپيچى شكل واقع در گوش 

درونى، حاوى سلول هاى موى شناور در مايع است.
هزاران سلول ريز موى گوش ارتعاشات امواج صوتى ورودى را به 
سيگنال هاى الكتريكى تبديل مى كنند كه مغز آن ها را پردازش 

مى كند.
ارتعاشات صوتى با ديگر ارتعاشات ناشى از دما در گوش درونى 

رقابت مى كنند.
ــى به نام  ــاى آن ارگان ــتند و به ج ــا فاقد حلزون هس قورباغه ه
ــد. اين اندام نيز  ــف اين عضو را انجام مى ده sacculus ، وظاي
داراى سلول هاى مو است. با اين حال، سيستم شنوايى قورباغه ها 
ــباهت دارد و به همان اندازه  به سيستم شنوايى پستانداران ش
ــوى بودن،  ــت. برخالف ق ــاس اس هم به صداهاى ضعيف حس
سلول هاى موى قورباغه ها را نمى توان  درون گوش مطالعه كرد و 
تكنيك هاى كنونى امكان تصويربردارى از اين سلول ها را با دقت 
الزم نمى دهد. بنابراين تيم تحقيقاتى از خوشه هاى سلول هاى 
ــاليد شيشه اى  ــتفاده كردند كه به يك اس مو در يك ظرف اس

ميكروسكوپى اصالح شده شباهت داشت.

بعضى چيزها را نمى شود پوشاند نرم افزار لبخندشناسى افراد در عكس ها

انسان  چگونه نجواها را مى شنود؟

شلوغ كارى
 هواداران فوتبال 
در استاديومى
 در مسكو

ــه امكان  ــت ك ــدى اس ــول جدي ــتم« PLAiR » محص سيس
ــتقيم محتواى فيلم را از كامپيوتر به تلويزيون   جارى كردن مس

فراهم مى كند.
تعدادى از كاربران، فيلم هاى موجود بر روى اينترنت را از طريق 
ــا مى كنند، در حالى كه ديگران ترجيح  مانيتور رايانه خود تماش
ــه نمايش بزرگ تر تلويزيون خود  مى دهند آن ها را بر روى صفح
ــته از كاربران طراحى  نگاه كنند. محصول جديد براى اين دس
ــده و مهم ترين ويژگى كه آن را از رقبايش متمايز مى كند،  ش

استفاده آسان است.
ــده كه فقط الزم است كاربران آن  اين ابزار به گونه اى طراحى ش
ــگر قالب كنند، سپس آن را  را از طريق HDMI به يك نمايش
ــه Chrome، iOS يا Android را  به Wi-Fi متصل و برنام

دانلود كنند.
ــورت آنالين نمايش  ــر ويديوئى كه به ص از اين نقطه به بعد، ه

ــد بود و كاربران  ــود، داراى يك لوگوى كوچك خواه داده مى ش
ــگر  ــال ويدئو به نمايش مى توانند بر روى اين لوگو به منظور ارس

متصل، كليك كنند.
ــت  ــده و ديگر محصوالت اين اس ــاورى ارائه ش تفاوت ديگر فن
ــه تلويزيون متصل  ــتم جديد صرفاً تمامى مانيتور را ب كه سيس
ــت مفيدتر  نمى كند، زيرا براى برخى از افراد، مانيتور ممكن اس
باشد و PLAiR فقط در صورت تمايل كاربر، فيلم را به تلويزيون 

مى فرستد.
ــتيبانى مى كند،  ــده «HTML» ، 5 را پش سيستم طراحى ش
ــوع ويدئوى موجود بر روى اينترنت  بنابراين مى توان تقريباً هر ن
را به تلويزيون ارسال كرد. بهاى احتمالى اين محصول، 99 دالر 

اعالم شده است.

فيلم هاى اينترنت را مستقيماً به تلويزيون ارسال كنيد

فناورى

نخستين گوسفندان 
شب تاب متولد شدند

دانشمندان توانسته اند اولين گوسفندان شب تاب جهان 
ــتاورد،  ــمندان اروگوئه در اين دس ــد كنند. دانش را تولي
 « Aequorea Victoria »ــى ــروس درياي از ژن ع
ــنت  ــا اجازه توليد پروتئين فلورس بهره بردند كه به آنه
ــت.   ــب تاب داده اس ــفندان ش ــبز را براى توليد گوس س
ــد بوده و تنها  ــفندان به طور عادى در حال رش اين گوس
ــب تاب در  ــفندان غير ش ــان آنها و ديگر گوس تفاوت مي
ــود. اين گوسفندان كه  زير نور فرابنفش مشخص مى ش
ــى  ــه DNA آنها به روش مهندس ــال ژن ب حاصل انتق
ــتند، در اكتبر 2012 متولد شده اند. در كل، ژنتيك هس

ــات اروگوئه  ــه توليد مثل حيوان ــفند در مؤسس  9 گوس
متولد شدند. هدف از توليد اين گوسفندان، بررسى تأثير 
 DNA شيوه اى است كه براى معرفى يك ژن خارجى به

يك حيوان استفاده شده است.
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