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امانتی مردم اصفهان 
8ارزشمند است 

جامعه تا دچار استعمار فرهنگی 
نشود، مستعمره نمی شود

برپا؛ معلم عزیزم روزت مبارک 

روی تخته سیاه حک شد نام تو 

جامعه تا دچار استعمار فرهنگی نشود، مستعمره اقتصادی- 
سیاسی نمی شود و به همین دلیل شهید مطهری فقه را برای 

فقه و فلسفه را برای فلسفه نخوانده بود. شرایط آن روز ها 
چنین هم نبود که به راحتی سره از ناسره روشن باشد. همان 

روزها هم مانند امروز مسأله بر همگان مکشوف نبود. 

هولستر،  روایت تاریخ 
اصفهان در صحنه نمایش 

شواهد بسیاری حاکی از این است که قدمت اصفهان 
به سال ها پیش از ورود اسالم به ایران بر می گردد، اما 
نکته این جاس��ت که حقیقتاً تاریخ ایران و اصفهان از 
جلوه های مصور تاریخی خالی است. به جرأت می توان 
گفت، ارنس��ت هولستر عکاس پیش��تاز قرن نوزدهم، 
 این خأل را با عکس های زیبایی که از اصفهان در زمان

 ظل السطان بر جای گذاشته، پر کرده است. نمایشنامه 
هولستر، به سفارش شهرداری فرایبورگ نوشته شد. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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به زودی زمستان کارشکنی ها  می رود 2

 نقش  پر رنگ بنیاد نخبگان در پیشبرد 
اهداف7

هواداران سپاهان هر چقدر به حضور تیم محبوبشان در کورس 
قهرمانی رقابت های لیگ برتر عادت کرده اند به همان میزان در 
حسرت نمایش خیره کننده در رسیدن به جام قهرمانی در این 
تورنمنت معتبر سوخته اند. یکبار عدم ارسال به موقع مدارک 
 یک بازیکن موجبات حذف تیم سپاهان را فراهم کرد. یک روز 
دروازه بان ها با بی دقتی زمینه را خداحافظی زودهنگام تیمشان 
با جام را فراهم کردند و این بار هم با استفاده نکردن از سیستم 
چرخشی در سه جبهه تا ضعف در خط دفاع و خریدهای ضعیف 
اول فصل، مجبور به حذف ناباورانه از جام باشگاه های آسیا شدند.

نداشتن آلترناتیو
اکنون تمامی تیم ها برای حضور موفق در جام های مختلف، از 
سیستم چرخشی یا آلترناتیوی هر پس��ت استفاده می کنند تا 

بازیکنانشان کمتر دچار فرسودگی و فوتبال زدگی شوند؛ موردی 
که در سپاهان کمتر آن را دیدیم و شاهد این مدعا، دو دیدار پشت 
سر هم مقابل اس��تقالل و االهلی بود که کرانچار در هر دو بازی 
تقریباً از ترکیب ثابتی اس��تفاده کرد و حاصل آن دریافت ۴ گل 

در بازی دوم بود و عماًل کیفیت تیمش را تا حد زیادی تنزل داد.

خریدهای ضعیف در اول فصل 
سپاهانی ها در اول فصل، بازیکنان زیادی را از دست دادند، ولی 
نتوانستند جایگزین های مناسبی برای آن ها انتخاب کنند. جدا 
شدن نفرات تأثیرگذاری همچون رحمان احمدی )دروازه بان 
اول فعلی تیم ملی(، سید جالل حسینی )بهترین مدافع میانی 

حال حاضر ایران(، مهدی کریمیان و جانواریو...

کیفیت در کنار نظرسنجی 
معیار انتخاب است 

 توقف تولید خودرو تنها 
یک تهدید است

سایه اقتدار والیبال 
ایران در آسیا 

 تصمیمات اشتباه 
دولت، مایه اختالف

 سرفه های بی امان را 
با طبیعت  درمان کنید
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چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

نام رهبر معظم انقالب در ليست
500 قدرتمند جهان

نام چهار شخصيت ايرانى در ليست 500 نفره قدرتمند ترين افراد جهان 
ــريه آمريكايى «فارن پاليسى» منتشر شده  كه روز دوشنبه از سوى نش

است، ديده مى شود.
 نشريه فارن پاليسى، روز دوشنبه ليست 500 نفره اى از قدرتمندترين 
افراد در جهان را منتشر كرد كه در اين ليست نام افراد سياستمدار، فعاالن 
اقتصادى، رهبران مذهبى و... به چشم مى خورد. آيت اهللا خامنه اى (مقام 
ــمى وزير نفت، محمد على جعفرى فرمانده  معظم رهبرى)،رستم قاس
سپاه پاسداران انقالب اسالمى و حيدر مصلحى وزير اطالعات جمهورى 

اسالمى ايران، 4 ايرانى هستند كه نام  آنها در اين ليست ديده مى شود. 

برخى  اعضاى ائتالف2+3 مى خواهند 
نتيجه نظرسنجى ديرتر اعالم شود

عضو ائتالف اكثريت اصولگرايان بابيان اينكه نظر سنجى از سوى برخى از 
نهادها و دستگاه هابراى معرفى نامزد نهايى ائتالف 2+3 انجام شده است، 
گفت: پيش از ثبت نام نامزدها، هر فردى از ائتالف 2+3 در نظر سنجى ها 
باالتر است معرفى خواهد شد. محمد رضا باهنر درباره نظرسنجى براى 
ــان، گفت: برخى نهادها و  انتخاب نامزد نهايى ائتالف اكثريت اصولگراي
ــرى آمارها به دست من رسيده، اما  دستگاه ها نظرسنجى كردند و يكس
برخى اعضاى ائتالف 2+3 مى خواهند اين آمارها كمى ديرتر منتشر شود.
عضو ائتالف اكثريت اصولگرايان، تصريح كرد: پيش از ثبت نام نامزدهاى 
ــت جمهورى، فردى كه در نظر سنجى ها باالتر است، از  انتخابات رياس

طرف ائتالف 2+3 معرفى خواهد شد.

پورمحمدى و محسنى اژه اى و درى 
نجف آبادى شاهدان پرونده كهريزك

ــور و اطالعات و  ــابق كش پدر يكى از قربانيان كهريزك گفت: وزراى س
دادستان سابق كل كشور(حجت االسالم پورمحمدى، محسنى اژه اى و 
درى نجف آبادى) را به عنوان شاهد به دادگاه معرفى كرديم. عبدالحسين 
روح االمينى در جمع خبرنگاران گفت: امروز از روند رسيدگى به پرونده 
راضى تر بوديم. ما هم از روز اول گفتيم جلسات محاكمه به صورت علنى 
برگزار شود. وى افزود: خواسته ما قبول مسئوليت، عذرخواهى و بركنارى 
متهمان پرونده بود كه اين اتفاق نيفتاد و كار به محاكمه رسيد. هر حكمى 
ــت را نزد مقام معظم  ــد، ما قبول مى كنيم. اين درخواس كه دادگاه بده

رهبرى نيز مطرح كردم.

سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور 
بايد احياء شود

ــازمان  ــت جمهورى، انحالل س يك كانديداى احتمالى انتخابات رياس
مديريت و برنامه ريزى را زمينه ساز ايجاد مشكالت جدى خواند و براين 
ــود، تأكيد كرد. محمد سعيدى كيا در  نكته كه بايد اين سازمان احياء ش
جمع دانشجويان دانشگاه زنجان، با تأكيد بر اين كه وى در طول سال هاى 
اخير، يازده كميسيون مشترك با ساير كشور ها برگزار كرده است، اظهار 
كرد: بر اين باورم كه با حفظ عزت، حكمت و مصلحت كشور و با استوارى 
ــورهاى دنيا رابطه  ــيارى از كش بر اعتقادات دينى خود مى توانيم با بس
ــكن و شهرسازى تصريح كرد:  حكيمانه اى برقرار كنيم. وزير سابق مس
يك رئيس جمهمور خوب فردى است كه در چارچوب نظام، وظيفه خود 

را انجام داده و در مجامع جهانى حرفى نزند كه از آن بوى تقابل بيايد.

خاتمى قطعاً كانديدا نمى شود
ــكالت امروز كشور را  ــوول روزنامه اطالعات، راه رهايى از مش مدير مس
«گذشت» دانست. حجت االسالم محمود دعايى اظهار كرد: امروز كشور به 
وحدت نياز دارد، قلب ها بايد به يكديگر نزديك و كدورت ها برطرف شود.

وى تصريح كرد: راه رهايى  از مشكالت امروز كشور، گذشت است. گذشت 
از سوى همه كسانى كه با هم اختالف دارند. دعايى درباره احتمال نامزدى 
هاشمى رفسنجانى و سيد محمد خاتمى براى انتخابات رياست جمهورى 
نيز اظهار عقيده كرد: آقاى خاتمى قطعاً كانديدا نمى شود و آقاى هاشمى 

را هم بعيد مى دانم. 

نه تنش زدايى درمان است و نه 
سياست تهاجمى موفق

يك كارشناس ارشد مسائل استراتژيك گفت: نه تنش زدايى درمان همه 
سياست خارجى است و نه سياست صرف تهاجمى برابر با موفقيت است.

فرهاد كلينى، كارشناس ارشد مسائل استراتژيك درباره اولويت سياست 
خارجى رئيس جمهور آينده ايران گفت: قبل از ورود به اولويت ها، ضرورى 
ــت از تغييرات جديد در حوزه هاى مختلف از قبيل  ــت تا درك درس اس
ــورهاى بزرگ و  چگونگى تغيير اولويت ها و اهميت ها و فوريت هاى كش
ــگاه دقيق به چگونگى  ــورهاى رقيب هاى منطقه اى و يا ن هم چنين كش

شكل گيرى تحوالت در محيط منطقه اى ميسر شود.

اخبار كوتاه

جامعه تا دچار استعمار فرهنگى 
نشود، مستعمره نمى شود

نماينده مجلس / على مطهرى 

ــتعمره اقتصادى- سياسى  ــتعمار فرهنگى نشود مس جامعه تا دچار اس
نمى شود و به همين دليل شهيد مطهرى فقه را براى فقه و فلسفه را براى 

فلسفه نخوانده بود. 
شرايط آن روز ها چنين هم نبود كه به راحتى سره از ناسره روشن باشد. 
همان روزها هم مانند امروز مسأله بر همگان مكشوف نبود. نظرات مختلف 
ــت ها را به  ــرى از پس ــى برخى بعد از پيروزى مى گفتند يك س بود. حت
ــم تا مخالفتى  مجاهدين بدهي
ــهيد مطهرى  ــا ش ــد، ام نكنن
مى گفت راه اسالم اين نيست و 
بناى ما بر تقسيم گوشت قربانى 
نيست! شهيد مطهرى را متهم 
ــت طلبى و  مى كردند به عافي
ــرمايه دارى و انقالبى نبودن  س
آن هم به دليل و جرم مخالفت 

با مجاهدين خلق!
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حضورطيف هاى سياسى،مشاركت حداكثرى را رقم مى زند.

محمد جواد كوليوند نايب رئيس كميسيون شوراها و امورداخلى كشور مجلس با بيان اينكه مشاركت 
ــاركت حداكثرى را رقم مى زند، گفت: انتخابات رياست  طيف هاى مختلف سياسى در انتخابات، مش

جمهورى، انتخاباتى ملى است كه شركت گسترده مردم در اين حماسه بسيار مهم است. 

به زودى زمستان 
كارشكنى ها  مى رود

احمدى نژاد مبّلغ 
مشايى شده است

ــارهاى  ــته اى، فش ــمنان به بهانه هس رئيس جمهورى با بيان اينكه دش
ــل با آنها  ــده اى هم در داخ ــران وارد كرده اند و ع ــت اي اقتصادى بر مل
ــتان كارشكنى ها خواهد رفت و همراهى مى كنند، گفت: به زودى زمس

 روسياهى اش به زغال بدخواهان ملت ايران خواهد ماند.
محمود احمدى نژاد، در ادامه چهارمين دور از سفرهاى استانى در اجتماع 
ــتكبران عليه ملت ايران  ــت با اشاره به توطئه هاى مس باشكوه مردم رش
ــرعت بيدار مى شوند و ملت ايران نيز هوشيار و  گفت: امروز ملت ها به س

بيدار است و هوشمندانه توطئه هاى دشمنان را خنثى مى كند.
ــلطه جو افزود: از كارهاى خود  وى خطاب به مستكبران و قدرت هاى س
دست برداريد، اين همه توطئه كرديد به كجا رسيديد؟ اين اقدامات تنها 

پرونده هاى شما را سياه تر مى كند. 

ــت: متاسفانه جريان  ــوراى مركزى حزب مؤتلفه اسالمى معقتد اس عضو ش
ــت كه بتواند  ــدرت و ثروت، درصدد اس ــرى از دو عامل ق انحرافى با بهره گي

موقعيت خودش را تثبيت كند و كانديداى خودش را ميان مردم جا بيندازد.
ــند درباره آخرين فعاليت هاى انتخاباتى دولت و  حجت االسالم محمد خرس
جريان انحرافى اظهار داشت: مايه تأسف اين است كه آقاى رئيس جمهور به 
عنوان يك مبلغ براى آقا مشايى كار مى كند و اين در شأن شخص اول اجرايى 
كشور كه مى خواهد انتخابات بى طرفانه برگزار كند، نيست. با اين روند چطور 

مى تواند بى طرفى اش را به مردم نشان دهند.
وى در ادامه افزود: اين شعار دادن ها، تعريف و تمجيدها، پرچم به دست گرفتن 
ها چه معنايى دارد؟ عكس مشايى در سفرهاى استانى به چه دليلى ديده مى 

شود؟ اين رفتارهاى آقاى احمدى نژاد چه معنا دارد؟

ــرفت با بيان اينكه قرار است اين ائتالف با  عضو ائتالف پيش
گروه هاى ديگرى كه نظام را قبول دارند و به واليت پايبندند 
ــد، گفت :  نظر سنجى تنها  به تفاهم و كانديداى واحد برس
ــد در انتخاب اصلح در  ــت و كيفيت ها را هم باي مالك نيس
نظر گرفت. على اكبر واليتى در يك نشست دانشجويى  كه 
ــد، با اشاره به برگزارى  در دانشگاه تربيت مدرس برگزار ش
ــالمى گفت: در اين اجالس  ــمين اجالس بيدارى اس شش
قريب 700 نفر از علماى بزرگ شيعه و سنى از فرق مختلف 
ــه در ايران  ــت ك ــده بودند و اين كار جديدى اس دعوت ش
اتفاق افتاده كه ريشه علمى و اجرايى آن بخشى از سياست 
عمومى جمهورى اسالمى است. وى افزود: سياست عمومى 
ــت رسمى آن است كه متولى  هر كشورى متفاوت از سياس
ــور را خارج  ــته ها و ديدگاه هاى كش دولتى ندارد و خواس
ــمى براى مردم دنيا تدوين و تبليغ مى كند.  از مجارى رس
دبيركل مجمع بيدارى اسالمى افزود: با توجه به بين المللى 
شدن رابطه ميان ملت ها، ما نياز به بلندگوها و جاهايى داريم 
ــمى و  ــر خودمان را خارج از روابط رس كه مطالب مورد نظ
بدون قيد و بند اعالم كنيم. بنابراين مجمع بيدارى اسالمى 
را تشكيل داديم و آن را يكى از راه هاى احياى ارزش هاى 
اسالمى در كشورهاى اسالمى مى دانيم كه يكى از اهداف 
آن نجات كشورهاى اسالمى از قيد استكبار و استعمار است.

ــالمى، امروز در همايش جهانى  ــوراى اس رئيس مجلس ش
ــالمى بدون  حكمت مطهر با بيان اينكه هدف هاى بلند اس
ــت، گفت: مطهرى در مورد  اقتصاد سالم غيرقابل تحقق اس

انحرافات خيلى دقيق و در بيان حق رشيد بودند.
ــالمى در نهمين  على الريجانى، رئيس مجلس شوراى اس
همايش جهانى حكمت مطهر، ضمن تبريك ميالد حضرت 
زهرا(س) به حضار گفت: اميدوارم برگزارى اين همايش ها 

در فهم راه و طريق اين مرد الهى، مؤثر باشد.
وى با بيان اينكه شهيد مطهرى، اسالم شناس همه جانبه اى 
بود، افزود: وى در علوم مختلف اسالمى تدبر داشته و همين 
امر باعث شد آثار ايشان از جامعيت علمى برخوردار باشد و 
ــل حقيقت جو قرار گيرد. ايشان شخصيت  مورد توجه نس
خاصى داشتند و به عنوان مصلح جهانى ظهور كردند و شرايط 
ــالم را لمس كرده بودند و  ــكالت جهان اس مسلمانان و مش
حوزه انديشگى ايشان بسيار متنوع است. بنابراين با جامعيت 
اين مباحث را بررسى مى كردند. الريجانى با اشاره به اينكه 
ــهيد مطهرى  ــالمى، ذهن ش حوزه هايى مانند وحدت اس
ــدان تجليات اين ــان مي را كامًال درگير كرده بود و آثار ايش
 انديشه هاست، اظهار داشت: در اين همايش ها مى توانيم 
ــان بپردازيم و با توجه به شخصيت  به انديشه تخصصى ايش
چند بعدى ايشان ببينيم چه درس هايى مى توانيم بگيريم. 

ــت دفاعى  ــش مى گويد: قابلي ــروى زمينى ارت فرمانده ني
ــت كه رژيم  ــالمى ايران به قدرى باالس نظام جمهورى اس

صهيونيستى جرأت حمله به ايران را ندارد.
امير احمدرضا پوردستان، در حاشيه دوره آموزشى معارف 
جنگ، در گفت وگو با خبرآنالين درباره طرح احتمالى كنگره 
ــتى در صورت حمله  آمريكا براى كمك به رژيم صهيونيس
ــت ها براى حمله به  نظامى به ايران گفت: ادعاى صهيونيس
ايران چيز تازه اى نيست و قابليت هاى دفاعى نظام جمهورى 
اسالمى ايران به قدرى باالست كه رژيم صهيونيستى جرأت 
چنين حركتى را ندارد. برخى از نمايندگان كنگره آمريكا به 
دنبال طرحى هستند كه براساس آن در صورت حمله رژيم 
صهيونيستى به ايران، آمريكا موظف به حمايت از اين رژيم 
ــاره به فرمايشات  ــود. فرمانده نيروى زمينى ارتش با اش ش
فرمانده كل قوا درباره اينكه «اگر رژيم صهيونيستى غلطى 
بكند، تالويو و حيفا را با خاك يكسان مى كنيم» افزود: اگر 
رژيم صهيونيستى بخواهد مرتكب خطايى بشود، ملت ايران 
مطمئن باشند ما دستور فرماندهى كل قوا را عملى مى كنيم 
و اين ظرفيتى است كه در نيروهاى مسلح ما وجود دارد. وى 
ــتى نيز چيز تازه اى  افزود: حمايت آمريكا از رژيم صهيونيس
ــتى در اين كشور بسيار  نيست. چراكه البى هاى صهيونيس

قوى است.

ــخنگوى وزارت امور خارجه كشور  رامين مهمان پرست، س
درمورد سفر هيأت مصرى به ايران و روابط دو كشور گفت: 
مصر يكى از كشورهاى مهم و بزرگ منطقه است و ايران به 
ــيار فعال در تحوالت منطقه  ــورهاى بس عنوان يكى از كش
ــال هاى اخير  ــل بحران هاى منطقه اى در س و در جهت ح
نقش مؤثرى را ايفا كرده است. همكارى ايران و مصر،به نفع 
دو كشور و ملت هاى منطقه است. اهم اظهارات سخنگوى 

وزارت امور خارجه را به نقل از ايسنا بخوانيد:
ــورها، رژيم ها و جريان هايى  * بايد ارزيابى كرد كه چه كش
از نزديكى ايران و مصر نگران هستند و اين نگرانى را در چه 

مسأله اى مى بينند.
*درباره سفر هيأت مصرى به تهران، رايزنى ها و تالش براى 
توسعه روابط دوجانبه و همكارى هاى منطقه اى و ايجاد ثبات 
ــت و بايد مورد تأكيد همه  و امنيت مورد تأكيد ما و مصر اس

كشورهاى منطقه نيز باشد.
ــخصى از روابط خارجى و  * هر كانديدايى، بايد تعريف مش
سياست خارجى داشته باشد و بايد به اين مسأله كامالً تسلط 
ــت همه كانديداها نظراتى  و اشراف داشته باشد. ممكن اس
ــت خارجى نظام، سياستى است كه  ــند. سياس داشته باش
ــيار باالترى طراحى مى شود و همه بايد در اين  در سطح بس

چارچوب حركت كنند. 

حكمت مطهر  دفاع انتخابات   انتخابات 

كيفيت در كنار نظرسنجى 
معيار انتخاب است 

تحقق اهداف بلند اسالمى 
توسط اقتصاد پويا 

واكنش پوردستان به طرح 
نمايندگان كنگره آمريكا

كانديداها بر سياست 
خارجى مسلط باشند
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رهبرمعظم انقالب با بيان اينكه تحريك تعصبات 
مذهبى به دور از مصلحت است، گفتند:استفاده 
ــعر و تركيب آن با مداحى  از قريحه خدادادى ش
ــك  ــى» و «تحري ــالف افكن ــت «اخت در خدم
ــى از مصاديق بارز  ــى»، يك عصبيت هاى مذهب

ضايع كردن فرصت شعر و ستايشگرى است.
ــالمى در ديداربا جمعى  ــم انقالب اس رهبر معظ
ــالم با  ــاعران و ذاكرين اهل بيت عليهم الس از ش
ــالم اهللا عليها  تبريك روز والدت حضرت زهرا س
ــت اين روز و تولد امام خمينى(ره)،  و گراميداش
ــه براى  ــيوه اى هنرمندان ــرايى را ش مديحه س
معرفت افزايى، اميد آفرينى و جوشاندن عواطف 

در دل هاى مردم دانستند.
ــان با انتقاد از نگاه غرب به مسأله زن تأكيد  ايش
ــوق اجتماعى  ــالم و قرآن به حق كردند: نگاه اس
ــن، متين ترين و  و فردى زن و مرد، منطقى تري

عملى ترين نگاه است.

ــتعدادهاى  ــت اهللا خامنه اى وجود اس حضرت آي
درخشان و دل هاى مشتاق در ميان مداحان جوان 
ــوت در جهت گسترش توسل  و همچنين پيشكس
ــت و طهارت را يك  و اظهار ارادت به خاندان عصم
ــمند و نعمت بزرگ و بركت عام براى  فرصت ارزش

كشور دانستند.
ــأن مداح و  ــالب تصريح كردند: ش رهبر معظم انق
ــالم، برانگيختن  ــم الس ــگر اهل بيت عليه ستايش
عواطف و سپس هدايت كردن اين عواطف به سمت 
خرد و انديشه است و در طول تاريخ نيز همين قرار 
گرفتن عواطف در كنار عقل و خرد و استدالل، مايه 

حفِظ معنويت، دين و اخالق بوده است.
ــعر و لحن و شيوه  ايشان، ادامه دادند: انتخاب ش
ــتاى افزايش  ــد در راس ــوى مداح، باي اجرا از س
ــت مردم و  ــه هداي ــيدن ب ــت و عمق بخش معرف

دانايى هاى آنها از دين و راه زندگى باشد.
ــاره به تأثير عميق و  ــالمى با اش رهبر انقالب اس

زياد اجراى شايسته يك قصيده يا غزل در انتقال 
معارف دينى، تأكيد كردند: از اين فرصت بايد به 
درستى استفاده كرد و نبايد با انتخاب اشعار بدون 
ــط و يا اجراى  ــا داراى نكات ضعيف و غل محتوا ي
ــرعى، اين فرصت  ــب و خارج از حدود ش نامناس

مغتنم را ضايع كرد. 
ــرورى مردم  ــان، ناديده گرفتن نيازهاى ض ايش
ــى را يكى  ــعر و مداح ــوالت مهم روز در ش و تح
ــا خواندند و  ــردن فرصت ه از مصاديق ضايع ك
افزودند: در دوران دفاع مقدس، شاعران و مداحان 
ــه و  ــور، آن حماس با دقت و توجه به نياز روز كش
ــور عملى را به خوبى پشتيبانى كردند  جهاد پرش
ــه وظيفه خود  ــم نظير و عميق ب و با ارائه آثار ك

عمل كردند.
ــاره به گسترش  حضرت آيت اهللا خامنه اى با اش
وسايل ارتباطى و استفاده از رفتارهاى نابخردانه 
در مسير اختالفات مذهبى تصريح كردند: امروز 

ــات مذهبى  ــك تعصب ــى و تحري اختالف افكن
ــت،  ــه دور از مصلحت اس ــت و ب ــى نادرس اقدام
ــن عليهم  ــان ائمه معصومي ــور كه در زم همانط
السالم نيز آن بزرگواران، مانع چنين رفتارهايى

 مى شدند.
ــن زدن به  ــالمى همچنين دام رهبر انقالب اس
ــه ديگر ضايع  ــى را نيز يك نمون اختالفات داخل

كردن فرصت ها دانستند.
ــام  ــه ن ــارى ب ــال ج ــد: س ــان افزودن ايش
ــادى» ــه اقتص ــى و حماس ــه سياس «حماس
 نام گذارى شده است و حماسه با عقل، هدايت و 
با ايمان پشتيبانى مى شود و بايد از دل بجوشد و 

يك مقوله دستورى و بخشنامه اى نيست.
ايشان، الزمه حماسه آفرينى را وجود فضاى اميد، 
حسن ظن و خوش بينى به چشم اندازهاى قطعى 
و يقينى پيش روى كشور خواندند و خاطرنشان 
ــردم و تزريق  ــاد ترديد در ذهن م كردند: با ايج
يأس و نااميدى به دل ها و دعوت به انزوا، تنبلى و 

بيكارى، حماسه ايجاد نمى شود.
ــت اهللا خامنه اى تصريح  رهبر معظم انقالب، آي
ــه نياز هر  ــداوم و جهادگونه ك كردند: حركت م
كشور و هر تمدنى براى پيشرفت است، از مسير 
ــوق و اميد مى گذرد و در اين زمينه  ــاط، ش نش
ــت افزايى و  ــان در معرف ــاعران و مداح نقش ش
ــخ،  پراكندن بذرهاى حكمت، اميد و عقيده راس

برجسته است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه به توجه مردم 
ــات گويندگان  ــتمعان به رفتارها و اخالقي و مس
ــراى آنها،  ــعر و اج ــن توجه به ش مذهبى در عي
ــاره و تصريح كردند: هرچه مبلغان دينى  نيز اش
ــت، تدين  ــوا، اخالق، عف ــان از لحاظ تق و مداح
ــترى  ــين آور بيش و پاكى دل و زبان، نمود تحس
ــأن مداحى و  ــند، در ايفاى مؤثر ش ــته باش داش
استفاده از اين فرصت براى اثرگذارى بر دل ها و

 معرفت افزايى توفيق بيشترى خواهند داشت.
ــالمى  دومين نكته اى كه رهبر معظم انقالب اس
ــاره كردند، ضرورت تكريم  در اين ديدار به آن اش

جايگاه زن بود.
ايشان با انتقاد از سياست هاى غرب در مواجهه 

با مسأله ى زن افزودند: حركتى كه تمدن مادى 
ــام داد، گناه  ــه با موضوع زن انج غرب در مواجه
بزرگ و نابخشودنى است كه عوارض آن به هيچ 

عنوان قابل جبران نيست.
ــدن غرب در  ــالمى، مظاهر تم ــر انقالب اس رهب
ــأله زن را جلوه گرى، فراهم كردن  ارتباط با مس
ــته شدن حريم  زمينه لذت جويى مردان و شكس
ــمردند كه غرب از آن به عنوان آزادى و  زنان برش
از نقطه مقابل آن با عنوان اسارت تعبير مى كند.

ــان با تأكيد بر اينكه نتيجه چنين نگاهى به  ايش
ــت، افزودند:  ــى كانون خانواده بوده اس زن، ويران
ــد  ــى در جامعه اى بنيان خانواده متزلزل ش وقت
ــود و تمدن  ــكالت آن جامعه نهادينه مى ش مش
غربى با قوانين خباثت آميز جنسى كه اجرا كرده 
است چه بخواهد و چه نخواهد محكوم به شكست 

و سقوط است.
رهبر انقالب زوال تمدن ها را مانند سر بر آوردن 
ــتند كه در مورد تمدن  آن، امرى تدريجى دانس

غرب در حال وقوع است.
ــگاه قرآنى  ــا تبيين ن ــه ب ــالب در ادام رهبر انق
ــن نگاه را  ــه جايگاه زن، اي ــالم ب و توجه ويژه اس
ــى ترين نگاه  ــن ترين و عمل منطقى ترين، متي
ــداى  ــزد خ ــد: ن ــان كردن ــتند و خاطرنش دانس
ــى مراحل  معنوى  ــان زن و مرد در ط متعال مي
ــى و فردى هيچ  ــوردارى از حقوق اجتماع و برخ
ــاس طبيعت انسانى از  تفاوتى نيست، البته براس

امتيازات متفاوتى برخوردارند.
ايشان با برشمردن برخى امتيازات انحصارى زنان 
از جمله خانه دارى، فرزند آورى، اهتمام به حفظ 
محيط خانواده، انس خانوادگى و پرورش و تربيت 
ــه دارى و فرزند آورى  فرزندان تأكيد كردند: خان
مجاهدتى بزرگ و هنر زنانه است كه توأم با صبر، 
عاطفه و احساسات مى باشد و اگر توجه الزم به 
ــرفت يك جامعه تضمين  آن صورت پذيرد، پيش

خواهد شد.
ــخنان خود،  ــالمى در پايان س ــالب اس رهبر انق
ــدند و  ــرام و تكريم زن را يادآور ش ضرورت احت
ــان، احترام آميز،  ــت رفتار با زن افزودند: الزم اس

محبت آميز و همراه با نجابت و عفت باشد.

رهبر معظم انقالب در ديدار با جمعى از مداحان اهل بيت

تحريك تعصبات مذهبى به دور از مصلحت است
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خیابان باغ گلدسته بر روی خودروها 
باز می شود

معاون عمرانی شهرداری اصفهان اعالم کرد: خیابان باغ گلدسته تا 
3 روز آینده بر روی خودروها باز می شود. علیرضا قاری قرآن اظهار 
داشت: آس��فالت خیابان باغ گلدسته به اتمام رس��یده و بزودی در 
اختیار شهروندان به صورت رس��می قرار خواهد گرفت. وی تصریح 
کرد: با بهره برداری از این محور، حجم تردد خودروها در محور میدان 
 امام حس��ین)ع(، خیابان چهارباغ و میدان انق��الب کاهش خواهد

 یافت.

شبکه اينترنت بی سیم در روستاها 
توسعه می يابد

مدیرعام��ل ش��رکت مخاب��رات اصفه��ان گف��ت: ایجاد و توس��عه 
ش��بکه اینترن��ت بی س��یم وای ف��ای )Wi-Fi( در روس��تاهای 
 اس��تان، یکی از محورهای اصلی کار این ش��رکت در س��ال جاری

 است.
وای فای )Wi-Fi( یک فناوری شبکه بی سیم است که برای اتصال 
رایانه ها و دس��تگاه های دیجیتالی به شبکه اینترنت از آن استفاده 
می شود.حسین کشایی، در گفت و گو با ایرنا افزود: تالش می شود 
امسال این سرویس، برای 20 هزار مشترک در استان اصفهان ارائه 

شود.

الحاق خوراسگان به اصفهان 
قطعی شد 

گ�روه ش�هر- شهرخوراس��گان ک��ه نیم��ی ازجمعیت 
ش��هراصفهان را درخود جای داده، درمج��اورت مناطق ۴ 
و۱0 ش��هرداری اصفهان قراردارد و حلقه چهارم ترافیکی 

اصفهان- خوراسگان را نیز احاطه می کند.
س��ابقه تاریخی موضوع الحاق این ش��هر ب��ه اصفهان که 
در فاصله ۱0 کیلومت��ری اصفهان قراردارد و بس��یارتحت 
تاثیرسیاست های کالن شهر اصفهان است از۵ سال پیش 
دردوره های اول، دوم و سوم شورای اسالمی شهر اصفهان 

مطرح شده است.
این الحاق فراز و نش��یب های فراوان داشته وطبق مدارک 
موجود، از س��ال ها قبل مورد بحث و گفت وگ��و بوده و به 
دالیلی مورد موافقت قرار نگرفته اس��ت، تا اینکه بهمن ماه 
امسال در شورای برنامه ریزی استان رای گیری شد و با ۱۵ 

رأی مثبت، 3 رأی منفی و 2 رأی سفید به تصویب رسید. 
این اتفاق کافی بود تا سرنوشت الحاق خوراسگان از محاق 
بیرون بیاید و بدین ترتیب بس��تر کشمکش ودرگیری بین 
شهراندیشان و سیاسیون به نقطه روشنی برسد. نقطه ای 
روش��ن مبنی بر اینکه الحاق قطعی ش��ده اس��ت و اهالی 
خوراسگان هم با اعالم رس��می اینکه » به لحاظ کاربردی 
هیچ مشکلی درخوراسگان نیست. تنها می خواهیم مدیریت 
واحدی درکالن شهراصفهان باشد، حاضریم مدیریت شهری 
خوراسگان را تقدیم کنیم تا مدیریت یکسانی بر این کالن 

شهر صورت پذیرد« صد درصد با این الحاق موافق اند. 
ازطرفی خوراسگان درشرق اصفهان و به نوعی دروازه ورودی 
شرق اصفهان محسوب می ش��ود که اگر به اصفهان الحاق 
ش��ود، یک تعادل و هماهنگی بین اصفهان و خوراس��گان 
رخ می دهد. ای��ن درحالی اس��ت که با توجه ب��ه اهمیت 
موضوع الحاق شهرخوراسگان که میزبان یا همجواربسیاری 
ازتأسیسات اصفهان است، به نظرکارشناسان و مسئولین امر، 
تأثیرگذاری متقابل این دوشهرازنظر فرهنگی، اجتماعی، 
اقتصادی و به خصوص برنامه های عمرانی و خدمات شهری 

امری اجتناب ناپذیر به نظرمی رسد.  
بی تردید به همین دلیل بود که معاون سیاسی امنیتی استان 
در دفاع ازحرف های فرمان��دار و در ادامه تأیید این مبحث 
گفت: اگرالحاق این بار هم به بعد از انتخابات موکول ش��ود 
همچنان به تعویق خواهد افتاد.  ب��ه هر روی تالش صورت 
گرفته توسط مدیران شهراصفهان و خوراسگان در این باره 
در اول اردیبهشت ماه س��ال جاری ثمرش را داد و با پایین 

آمدن تابلوی خوراسگان این الحاق انجام شد. 

گشتی در اخبار 

اعمال ۷۰ درصد نظرات 
شهروندان در بودجه بندي شهر

معاون برنامه ريزي، پژوهش و فناوري 
اطالعات شهرداري، ابوالقاسم گلستان نژاد

با انجام نظرسنجي و شناسایي نیاز شهروندان در مناطق و محالت شهر و 
اعمال ۷0 درصد نظرات شهروندان در فرآیند برنامه ریزي و بودجه بندي، 
تخصیص اعتبار با خواست و نیاز شهروندان همسو مي شود تا مشکالت با 

سرعت بیشتري رفع شوند.
در سال هاي اخیر به دلیل رسیدگي بهتر به امور شهروندان، تقسیم بندي 

مناطق به محالت در دس��تور 
کار ق��رار گرف��ت و مناطق این 
کالنشهر، به ۱۷0 محله تقسیم 
شد. شناسایي نیازهاي محالت 
به صورت علمي اس��ت. در این 
بخش، طرح هاي نظرس��نجي 
و نیازسنجي از شهروندان، طي 
سه دوره در سال هاي ۸۸، ۸۹ و 

۹۱ انجام شد.
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چهره روز
صدور حکم قضایی برای دو واحد صنعتی متخلف در شاهین شهر 

دو واحد صنعتی متخلف شهرستان شاهین شهر و میمه )ریخته گری و ریسندگی ( به دلیل 
آلودگی هوا و دفع غیراصولی فاضالب به مراجع قضایی معرفی ش��دند و به گذراندن حبس 

تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و الزام به رفع کامل آلودگی ها محکوم شدند.

3

ترافیک ام��روز، به یک بح��ران فراگیر 
الدن 
فرهنگی و اجتماعی تبدیل ش��ده و راه ايرانمنش

حل رهایی از این چال��ش را نیز باید در 
حوزه های اجتماعی و فرهنگی جست و جو کرد. 

»مس��یری را که هر روز 20 دقیقه ای طی می ک��ردم، امروز 60 
دقیقه طول کش��ید. نه می توانم برای کارم برنامه ریزی کنم و  نه 
برای س��اعت بیرون آمدن از خانه، برخی اوقات این قدر ترافیک 
شهر اصفهان به هم گره می خورد و قفل می شود که مدت ها باید 

در آن بمانی تا به مقصد برسی.«
الهام صدیقی، فرزند پنجم یک خانواده ۷ نفری است. او در اداره 
بیمه کار می کند و هر روز باید از خیابان های ش��لوغ و پرترافیک 
اصفهان بگذرد تا به محل کارش برسد. او ادامه می دهد: ترافیک 
برای من س��وهان روح ش��ده؛ این قدر عصبی می شوم که دیگر 
انرژی برای محل کارم باقی نمی ماند. برخی مواقع ترجیح می دهم 
کتابی در دس��تم بگیرم  تا دیگر حجم گره خورده ماش��ین ها را 
نبینم. به نظر من شاید با آمدن مترو به اصفهان قدری از ترافیک 

کاسته شود.
یک ش��هروند دیگر، مقصر اصلی ترافی��ک را مردمی می داند که 
ترجی��ح می دهند به ج��ای اتوبوس های ش��لوغ از اتومبیل های 
شخصی اس��تفاده کنند: در واقع مردم پول بیشتری برای بنزین 
می پردازند تا سرسام و شلوغی اتوبوس ها را تحمل نکنند،  اما در 

عین حال همین اتومبیل های تک سرنش��ین، بحران ترافیک را 
تشدید می کنند.

البته ش��هری ب��زرگ همچ��ون اصفه��ان را دیگرنمی ت��وان با 
ناوگان های عمومی فرسوده س��اماندهی کرد. عظمت و وسعت 
اصفهان چنان زیاد ش��ده که ناوگان های عموم��ی دیگر با عصر 
کالسکه، و دیگر وسایل نقلیه مقایسه نمی شود. جابه جایی روزانه 
بیش از 3 میلیون مسافر ش��هری تنها توسط ناوگان اتوبوسرانی 
مسلماً به وسایل حمل و نقل کارا و سالم، رعایت دقیق زمان ارائه 
خدمات، مس��ئولیت و نظارت و مدیریت بر جابه جایی مسافران 
نیازمند است، اما متأس��فانه الزامات و تدارکات جانبی مورد نیاز 
مردم و شهر سال هاست که در نیمه راه های برنامه ها و اجراهایی 

در قالب مدیریت واحد شهری مغفول مانده است.
مسئوالن، استفاده مردم از ناوگان حمل و نقل عمومی را بهترین 
راهکار برای کاهش حجم ترافیک در اصفهان می دانند، اما مردم 
می گویند: الزم است اتوبوس های مفید و مرتب به کار گرفته شده 

و جایگزین اتوبوس های فرسوده شوند. 
پروین. م، یکی از مس��افرانی که در یکی از ایستگاه های اتوبوس 
منتظر اس��ت می گوید: در وضعیت فعلی، حمل و نقل با اتوبوس 
با مشکالت زیادی روبرو است. مردم در ساعات پرتردد مجبورند 
مدت زیادی را چشم انتظار آمدن اتوبوس ش��وند. این در حالی 
است که وقتی هم اتوبوس ها می آیند، این قدر شلوغ هستند که 

نمی توان  سوار آنها شد و به خاطر همین، این قبیل وسایل نقلیه 
که بیشتر مخصوص استفاده اقشار کم درآمد است، باعث اتالف 
وقت و ناراحتی آنان نیز می ش��ود. وی می گوی��د آنها که درآمد 
خوبی دارند یا سوار ماشین های شخصی خود می شوند که همین 
عامل، ترافیک را س��نگین تر می کند و یا با تاکسی به رفت و آمد 

می پردازند که باز هم از ترافیک جان سالم به در نمی برند.
با وجود وارد ش��دن روزانه حدود ۴۵0 خ��ودرو جدید به چرخه 
ترافیکی اصفهان، دیگر نباید انتظار داشت که با اضافه شدن حتی 

روزی یک خیابان شاهد ترافیک نباشیم.
حس��ین نجاتی یک کارشناس معماری اس��ت. او معتقد است با 
وجود معابر باریک و خیابان های کم عرض در اصفهان و به علت 
اینکه این شهر، یک شهر تاریخی به ش��مار می رود، نمی توان با 
راهکارهایی همچون ساخت بزرگراه و تخریب اماکن برای ساخت 
خیابان ها از این معضل رهایی یافت. چون ب��ا حجم ورود تعداد 
وس��ایط نقلیه و خودروها به خیابان های اصفه��ان، باز نمی توان 

ترافیک را کاهش داد.
  او مهم ترین راهکار را همان اس��تفاده درس��ت مردم از ناوگان 
حمل و نقل عمومی می داند به ش��رطی که باعث سهولت رفت و 
آمد مردم باشد نه وس��یله ای برای وقت گذراندن در خیابان های 
شلوغ. بس��یاری از مردم نیز کاهش مراجعات به ادارات دولتی را 
اقدامی مؤثر در کاهش حج��م ترافیک می دانند و می گویند: این 
امر مستلزم تغییر بنیادی در نگرش مدیران سازمان ها و ادارات به 
نحوه ارائه خدمات به  شهروندان است، اما با وجود به روز نشدن 
وب س��ایت ها و پرتال های برخی وزارتخانه ها که حتی فاقد یک 
آدرس ایمیل برای تماس مردم یا حتی  اطالع از آدرس ها و اماکن 
اداری است، می توان به کاهش مراجعات برای گرفتن ساده ترین 
فرم های اداری دلخوش بود؟ براس��اس برآوردهای کارشناسان 
بیشترین میزان ترددهای درون شهری به منظور انجام کارهای 
روزمره ای نظیرامور بانکی، دریاف��ت خدمات اداری و مجوزهای 
مختلف صورت می گیرد و اخالق شهروندی در مناسبات پیچیده  
ترافیک گم می شود. شهر اصفهان امروز پر شده از آدم هایی که به 
قوانین معترضند و به کسانی که ترافیک را ایجاد می کنند انتقاد 
می کنند، اما آنها در برخی ش��رایط، خود عام��ل ایجاد ترافیک 
هستند. هم اکنون به گفته برخی از کارشناسان، ترافیک تبدیل 
به پدیده ای کنترل ناپذیر در ش��هر اصفهان ش��ده است. چون با 
توجه به ش��رایط تاریخی اماکن اصفهان، نمی ت��وان به افزایش 
خیابان ها در آینده نزدیک امیدوار ب��ود و  در این میان مردم هم 
تنها استعدادهای خود را به کار می بندند تا در میان شلوغی، راه 

خود را بگشایند. 

امان از  رانندگان عجول اصفهان 
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ارائه تاييديه و صالحيت از سوی وزارت تعاون، كار و امور اجتماعی از طرف شركت كنندگان الزامی است.
اداره كل در رد و قبول يک يا تمام پيشنهادات مختار است.

www.etvto.ir :سایت
تلفن تماس و نمابر: 0311-6693156

نوبت دوم

آگهی مناقصه 
شهرداری دولت آباد برخوار در نظر دارد عمليات مش�روحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار با 

شركت واجد شرايط واگذار نمايد. 

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه شهرداری: تا ساعت 13:30 روز پنج شنبه مورخ 92/2/19
گشايش پاكات مناقصه: ساعت 12 ظهر روز شنبه مورخ 1392/2/21

محل دريافت اسناد مناقصه: دولت آباد برخوار – بلوار طالقانی – تلفن: 0312-5822010
www.iets.mporg.ir :پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

محمد زارعان – شهردار دولت آباد 

نوبت دوم

نوبت اول

مبلغ تضمین )ریال(برآورد اعتبارموضوع مناقصهردیف

800/000/00040/000/000عمليات پياده روسازی1-

1/000/000/00050/000/000زيرسازی معابر سطح شهر و منطقه صنعتی2-

1/500/000/00075/000/000خريد تونان3-

-4GIS 1/000/000/00050/000/000مميزی و



چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

بازار مسكن قربانى دخالت هاى 
دولت

ــفانه دولت  ــاره به اينكه متاس ــيون عمران مجلس با اش عضو كميس
اراده اى در جهت ساماندهى نرخ اجاره بها ندارد، به خانه ملت گفت: 
ــكن به  ــاى دخالت هاى بى مورد در بازار مس دولت آينده بايد به ج
ــاز و كارهاى جديد بتواند  نظارت در اين بخش پرداخته و با ايجاد س
وضعيت مطلوب و مناسبى را در بخش مسكن و اجاره بها ايجاد كند. 
محمد فيروزى  گفت: اگر دولت يك اراده قوى، برنامه ريزى جامع و 
قانونى مناسب در بخش مسكن و به ويژه اجاره بها نداشته باشد، ورود 
ــد،  يافتن آن در اين بخش، نه تنها باعث كاهش قيمت ها نخواهد ش

بلكه در آينده بايد شاهد شيب دوباره نرخ اجاره بها باشيم. 
نماينده مردم نطنز، بادرود و قمصر در مجلس شوراى اسالمى، با بيان 
اينكه طرح مسكن مهر پروژه اى مثبت و سازنده از طرف دولت بود، 
اما داراى اشكاالتى اساسى است، افزود: طرح مسكن مهر در بسيارى 
ــهرها مردم را صاحب خانه كرد، اما در كالن شهرهايى همانند  از ش
ــان نبودن ميزان عرضه و تقاضا، تاثيرى بربازار  تهران، به دليل يكس

مسكن و قيمت آن نداشته است. 
ــكن و اجاره بها  ــاره به اينكه دولت با ورود خود به بازار مس وى با اش
ــده، تصريح كرد: دولت با دخالت  در بازار  باعث افزايش قيمت ها ش
مسكن و به ويژه اجاره بها، به افزايش قيمت ها دامن زده و همچنين 
تا به حال نتوانسته امنيت اقتصادى الزم را در اين بخش براى مردم 

فراهم كند. 

خبر ويژه

4
 تفاهم نامه توليد ريل ملى در كشور امروز به امضا رسيد

ــركت راه آهن جمهورى اسالمى ايران،  ــور، امروز بين ش تفاهم نامه 3 جانبه توليد ريل ملى در كش
شركت سهامى ذوب آهن اصفهان و دانشگاه علم و صنعت، با حضور وزراى راه و شهرسازى و صنعت، 

معدن و تجارت، در محل دانشگاه علم و صنعت به امضا رسيد. خودروسازان براى اجراى 
دستورالعمل جديد ملزم شدند

معاون امور صنايع و اقتصادى وزير صنعت ، 
معدن و تجارت /محسن صالحى نيا 

ــازها بايد قيمت هاى خود را در چارچوب   بر اين اساس، خودروس
ــوراى رقابت ارائه كرده و با توافق با اين  ــتورالعمل جديد ش اين دس
شورا، خودروها را بفروشند. شوراى رقابت حتماًشرايطى را هم مهيا 
مى كند تا درآن قيمت تمام شده خودرو و هزينه هاى مرتبط با آن 
درنظر گرفته شود. بدون شك با اجراى دستورالعمل هاى جديد هم 
توليد كنندگان و هم مصرف 
ــدگان از اين بالتكليفى  كنن

خارج مى شوند.
ــراى  ب ــد  باي ــن  همچني  
ــودرو  خ ــدگان  توليدكنن
ــرايط  ــات آن هم ش و قطع
ــاخت تا  ــا س ــبى مهي مناس
ــدات خود را به  بتوانند تولي

روانه بازار كنند. 
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ــوراى رقابت گفت : به دليل  عضو ش
گروه 
ــورم خودرو با اقتصاد ناهمگون بودن نرخ ت

تورم كلى كشور، نمايندگان در تالش 
ــتند. عيسى امامى، با  براى كاهش بيشتر قيمت خودرو هس
ــى خودرو گفت : زمانى كه صحبت از  انتقاد از نرخ تورم بخش
ــتمرى بگيران، كارگران و كارمندان به  حقوق و مزاياى مس
ميان مى آيد، تورم درحدود 30 درصد گزارش مى شود، اما 
ــت، از اين رو  ــده اس درمورد خودرو به نحو ديگر برخورد ش
ــوراى رقابت، به دنبال كاهش بيشتر  نمايندگان حاضر در ش
ــه هرحال آنچه كه  ــتند. وى اضافه كرد : ب قيمت خودرو هس
مؤسسه استاندارد به عنوان كيفيت هر خودرو و بانك مركزى 
درباره تورم اين صنعت اعالم مى كند، حجت است. چراكه اين 

دو، سازمان هاى قانونى هستند.

مكانيسـم تعيين قيمت، يكى از وظايف شوراى 
رقابت است

ــه خودرويى اين  ــوراى رقابت با تأكيد براينكه مصوب عضو ش
ــورا بر پايه اصل 44  شورا كامًال قانونى است، گفت : بنيان ش
ــت و از آنجايى كه نمايندگان ملت، دولت و  قانون اساسى اس
دستگاه قضايى در آن حضور دارند، بى شك مكانيسم تعيين 
قيمت كه يكى از وظايف اين نهاد است، قابل اتكا خواهد بود. 
ــورا تنها  ــؤال اكونيوز مبنى براينكه ش ــخ به س امامى در پاس
ــتورالعمل و فرمول قيمت گذارى را تعيين نمايد و  بايد دس
ــازمان حمايت است، اظهار  قيمت گذارى نهايى بر عهده س

داشت : مكانيسم قيمت مشخصا با عدد و رقم شكل مى گيرد 
كه ماحصل آن قيمت اعالم شده است و از طرفى خودروسازان 
و سازمان حمايت براى اين موضوع اقدام مؤثرى انجام ندادند 
به همين دليل شوراى رقابت به صورت جدى وارد عمل شده 
ــؤال ديگرى در ارتباط با عدم پذيرش  است. وى در پاسخ س
مصوبه نهايى توسط خودروسازان و توقف توليد تصريح كرد: 
ــورا مى تواند جريمه هاى سنگينى در قبال  طبق قانون، ش
تخلف خودروسازان وضع كند و درصورتى كه خودروسازان 
ــه صد ميليونى  ــربازنند، به ازاى هر خودرو جريم از اجرا س

خواهند داشت.

توقف توليد خودرو تنها يك تهديد است
ــوراى رقابت  ــالمى در ش ــوراى اس  اين نماينده مجلس ش
افزود:توقف يا كاهش توليد خودرو تنها يك تهديد است كه به 
ــازان  ــت. امامى تأكيد كرد: خودروس هيچ وجه منطقى نيس
ــت از مجلس و نمايندگان  براى رفع مشكالت خود، بهتر اس
ــتر توجه  ــه اين صنعتگران بيش ــك بگيرند و دولت نيز ب كم
كند تاآنها مجبور نباشند افزايش هزينه هايشان را از مردم و 
مصرف كننده دريافت كنند. وى در پايان گفت : معيار صنعت 
خودروسازى و هر فعاليت اقتصادى، بايد صرفه اقتصادى آن 
براى كشور باشد و نبايد تالش كرد به بهانه اشتغال، هزينه را 
به مصرف كننده تحميل كرد. بنابراين بهتر است خودروسازان 
به دنبال افزايش بهره ورى، ارزش افزده توليدات خود باشند 

و براى حمايت از مردم و معيشت آنها بيشتر سعى نمايند.

 سخنگوى كمسيون قضايى و حقوقى 
گروه 
مجلس به فارس گفت: مصوبه هاى اقتصاد

ــط مرزى  ــن خ ــراى تعيي ــت ب دول
ــه از اصفهان  ــج نقط ــدن پن ــهر كرد و جدا ش اصفهان و ش
ــته باشد. محمد  مى تواند تبعات خطرناكى را به دنبال داش
على اسفنانى، با اشاره به اينكه جدا شدن پنج نقطه از اصفهان 
ــاد تنش مى كند،  ــهركرد در منطقه ايج و واگذارى آن به ش
اظهار كرد: متأسفانه در پى تصميمى اشتباه از سوى هيأت 
ــد، پنج نقطه از  ــال گذشته مصوب ش دولت كه در آذرماه س
ــتان  ــتان چادگان به اس ــع در شهرس ــتان اصفهان واق اس
ــود. وى ادامه داد: اين اقدام  چهارمحال و بختيارى واگذار ش
ــدن به  ــا توجه به نزديك ش ــن برهه از زمان و ب دولت در اي
انتخابات مى تواند به نحوى در منطقه ايجاد ناامنى كند كه در 
اين راستا از مسئوالن مى خواهم تا براى جلوگيرى از ايجاد 
تنش هاى احتمالى بين مردم اقدامات الزم براى انحالل اين 

مصوبه كنند.

هدف دولت از واگذارى منطقه وجهه تبليغاتى دارد
ــيون قضايى و حقوقى مجلس با اعالم اين  سخنگوى كميس
ــتان چادگان براى  ــذارى پنج نقطه از شهرس مطلب كه واگ
ــرد: هدف دولت  ــود، اظهار ك ــتان ب تبديل بخش به شهرس
ــتر وجهه  ــراى جلب نظر بوده و بيش ــى ب از اين اقدام سياس

تبليغاتى دارد.
ــر ايجاد آرامش  ــه جاى اينكه به فك وى اضافه كرد: دولت ب

ــتان  ــد، با تصويب اليحه الحاق پنج نقطه اس در منطقه باش
ــتر بر اختالفات بين اين دو استان  اصفهان به شهركرد، بيش

دامن مى زند.

ورود مجلس براى بررسى مشكل ضرورى است
اسفنانى ورود مجلس را براى حل اين بحران ضرورى دانست 
ــى در اين بخش  ــاى احتمال ــراى اينكه از تنش ه و گفت: ب
ــود، مجلس براى انحالل اين مصوبه وارد عمل  جلوگيرى ش
شده است و در حال پيگيرى آن است. وى در پايان اين بخش 
از صحبت هاى خود ادامه داد: اميدواريم در ارايه اين مصوبه 
از سوى دولت عمدى در كار نبوده و تمام تصميمات به اشتباه 

در دولت گرفته شده باشد.

زاينده رود خط مرزى اصفهان، شهركرد مى شود؟
ــادگان در مجلس  ــهر، فريدن و چ ــردم فريدونش نماينده م
ــالمى در ادامه صحبت هاى خود به مصوبه جديد  شوراى اس
ــده كه در دو  ــاره كرد و افزود: شايع ش ديگرى در دولت اش
ــاط با تعيين خط  ــته در دولت مصوبه اى در ارتب هفته گذش
ــخص  ــده كه در اين مصوبه مش مرزى اصفهان گذرانده ش
ــده كه رودخانه زاينده رود، خط مرزى اصفهان شهركرد ش
ــد زاينده رود به صورت   محسوب شود كه در اين صورت س
مشترك مديريت مى شود. وى ادامه داد: اگر اين اتفاق صحت 
ــبب درگيرى و اختالفات قومى در منطقه  ــد، س داشته باش

مى شود كه تبعات بسيار سنگينى را به دنبال دارد.

براى اينكه از 
تنش هاى احتمالى 
در اين بخش 
جلوگيرى شود، 
مجلس براى 
انحالل اين مصوبه 
وارد عمل شده 
است و در حال 
پيگيرى آن است

خودروسازان براى 
رفع مشكالت 
خود، بهتر است 
از مجلس و 
نمايندگان كمك 
بگيرند و دولت
 نيز به اين 
صنعتگران بيشتر 
توجه كند

سخنگوى كميسيون قضايى و حقوقى مجلس:خودروسازان منتظر كاهش بيشتر قيمت باشند!

 تصميمات اشتباه دولت، مايه اختالفتوقف توليد خودرو تنها يك تهديد است
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مزایده 
200 اج��رای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد در پرونده 
کالسه 910577 ج2 مربوط به خواهان عباس حقیقی زاده و خوانده علی مزروعی فرزند 
براتعل��ی اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 15/916 حبه از 72 حبه از ش��ش دانگ 
پالک ثبتی 28/6358 بخش 14 ثبت اصفهان ملکی آقای علی مزروعی در روز چهارشنبه 
92/3/1 س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل استان اصفهان، طبقه 
سوم، اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در 
اصفهان، خانه اصفهان، خیابان ماه فرخی، س��ه راهی ماه فرخی، جنب بانک ملی، مغازه 
مش��اور امالک بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کس��ی است که حداقل 
10% مبلغ ارزیابی شده را به حساب س��پرده 2171290210008 واریز کرده، باالترین 
قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارش��ناس: محل مورد بازدید به صورت یک باب مغازه 
تجاری به مساحت حدود 19/70 مترمربع و با مشخصات کف سنگ فرش، بدنه دیوارها 
بخش��ی س��رامیک و مابقی گچ و رنگ آمیزی، درب و پنجره آلومینیوم شیشه خور به 
انضمام حفاظ فلزی و یک بالکن به متراژ حدود 5 مترمربع و یک اش��تراک برق مجزا و 
انشعاب آب مشترک با ساختمان مجموعه می باشد که ارزش ششدانگ مغازه موصوف 
ب��ه مبل��غ 1/850/000/000 ریال می باش��د و قیمت پایه جهت ش��رکت در مزایده مبلغ 
 408/974/423ریال اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان

احضار 
207 چون آقای قنبر موس��وی فرزند علی ش��کایتی علیه آقای جالل حس��ینی مبنی بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911472ک107 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز 92/3/20 س��اعت 10:30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مراتب یک 
نوب��ت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم 
مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
 ع��دم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 208 مدیر دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
215 ش��ماره ابالغیه:9110100351306416. ش��ماره پرونده: 9109980351301029. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911039. خواه��ان آذر خدابخش س��فلی دادخواس��تی به 
طرفی��ت خوانده زهرا اس��کندری به خواس��ته مطالبه وجه س��فته تقدی��م دادگاه های 
عموم��ی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��یزدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوق��ی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید 

و نیکبخ��ت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفه��ان طبق��ه 3 ات��اق 355 ارجاع 
به کالس��ه 9109980351301029 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/20 و 
س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شد تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی
249 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به س��یاوش جعف��ری زادگان فرزند فت��ح اله موضوع 
دادخواس��ت تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه)ع( مبنی بر مطالبه وج��ه یک فقره چک به مبلغ 
155/000/000 ریال که تحت کالس��ه 910893ح9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان شده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ بوسیله 
نش��ر آگهی شده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که 
در تاریخ 92/3/19 س��اعت 11 صبح جهت رسیدگی در شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی 
اصفهان حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم 
معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه 

نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
250 شماره درخواست: 9110460350600021. شماره پرونده: 9109980350601049. 

شماره بایگانی شعبه: 911074. خواهان آقای محمود غفرالهی فرزند رحیم دادخواستی 
به طرفیت خوانده آقای سعداله عارفی فرزند خدامراد به خواسته الزام به فک پالک پژو 
به شماره انتظامی 163 ل 11 )ایران 13( تقدیم دادگاه نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
شش��م دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 310 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980350601049 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن بتاریخ 1392/3/20 
س��اعت 10:30 تعیین شده اس��ت که به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار 
263 چون خانم مرضیه جدیدی فرزند بهمن شکایتی علیه عبدالرضا غفاری )مشهور به 
عبدی( مبنی بر ترک انفاق و افترا مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 911133ک121 
این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 92/3/20 س��اعت 9 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 

نمود. م الف: 16933 شعبه 121 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ رأی
597 کالسه پرونده: 1121/91. شماره دادنامه: 91/12/8- 1323. مرجع رسیدگی: شعبه 
20 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: س��ید سعادت حس��ینی دارانی فرزند کمال 
 نشانی: اصفهان- میدان جمهوری – حد فاصل خ امام خمینی  و خ خرم- جنب بوستان مهر

طال و جواهری حسینی. خوانده: محسن شیخی دارانی نشانی: مجهول المکان. با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورا. دعوی خواهان س��ید سعادت 
حسینی دارانی فرزند سید کمال بطرفیت خوانده محسن شیخی دارانی بخواسته مطالبه 
مبل��غ 16/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 176758/39-90/5/26 عهده بانک ملت به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی – با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 

گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده ب��ا توجه به ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده. 
بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 

می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
شعبه می باشد. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
598 کالس��ه پرون��ده: 91-1336ش ح33. ش��ماره دادنام��ه: 91/10/20-1696. مرجع 
رسیدگی: شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای سیعد پهلوانژاد نشانی: 
اصفه��ان- خ مول��وی – خ پوریای ول��ی – کوچه مجاوری – پ��الک 24. خوانده: آقای 
حسین کریمی نش��انی: مجهول المکان. خواسته: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی 
بر الزام خوانده به انتقال سند رسمی یکدستگاه موتورسیکلت مدل 86 به شماره انتظامی 
32382 اصفهان13 مقوم به 10/000/000 ریال. شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای قاضی شورای 
حل اختالف. در خصوص دعوی آقای س��عید پهلوانژاد فرزند رمضان به طرفیت آقای 

حس��ین کریمی فرزند محمد به خواس��ته الزام خوانده به حضور در دفترخانه اس��ناد 
رس��می و انتقال سند رسمی یک دستگاه موتورس��یکلت مدل 1386 به شماره انتظامی 
32382 اصفه��ان 13 مقوم به 10/000/000 ریال ب��ا توجه به قولنامه مورخ 88/12/12 
ارائه ش��ده توس��ط خواهان که امضاء خوانده نیز در ذیل آن وج��ود دارد و اظهارات 
خواهان در جلس��ه رس��یدگی مورخ 91/9/26 مبنی بر اینکه موتورسیکلت مورد ادعا را 
از خوانده خریداری و ثمن آن را کامل پرداخت نموده و از تاریخ قولنامه موتورسیکلت 
را در تصرف داش��ته و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور 
نیافته و الیحه ای نیز ارائه ننموده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض و 
پاسخ استعالم انجام شده از معاونت راهور طی نامه شماره 46/28/739 مورخ 91/8/1 
که داللت بر مالکیت خوانده دارد لذا شورا با عنایت به جمیع محتویات پرونده با استناد 
به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه 
اس��ناد رسمی و انتقال س��ند رسمی یکدس��تگاه موتورس��یکلت مدل 1386 به شماره 
انتظام��ی 32382- اصفهان 13 به ن��ام خواهان صادر و اعالم م��ی نماید رای صادره 
 غیاب��ی و ظ��رف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. 

شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
599 خانم بتول بدیعی گورتی دارای شناس��نامه ش��ماره 27641 به ش��رح دادخواست 
به کالس��ه 511/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عبداالمیر بنی سعید بشناسنامه 313 در تاریخ 1327/11/15 
 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:
 1- آرزو بنی س��عید ش ش 1211 )فرزند(. 2- آمنه بنی س��عید ش ش 2600 )فرزند(.
 3- آرام بنی سعید ش ش 15134 )فرزند(. 4- بتول بدیعی گورتی ش ش 27641 )همسر(و الغیر.
 این��ک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک نوب��ت آگ��ه

م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
600 کالس��ه پرونده: 91-1774. ش��ماره دادنامه: 91/12/28-2203. مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف اصفه��ان. خواهان: محمدصادق رش��یدی نش��انی: 
 خ کهندژ  بعد از دانش��گاه پیام نور – خ عماد س��یادت – کوچه ش��هید نامدار صالحی

فرعی گلش��ن. خوانده: اصغر شکریان نشانی: مجهول المکان. خواسته: مطالبه. با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای ح��ل اختالف. در 
 خصوص دعوی آقای محمدصادق رش��یدی به طرفیت آقای اصغر شکریان به خواسته

مطالب��ه مبلغ 25/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 524541 مورخ 91/5/14 به عهده 
بانک مس��کن به انضمام مطلق خس��ارات 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 از طریق نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی حضور نداشته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان 
از خ��ود اب��راز و ارایه نموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که 
به اس��تناد مواد 2 و 3 قانون چک مصوب سال 1355 و مواد 310 و 313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قان��ون آیی��ن دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده 
ب��ه پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 120/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/5/14( تا تاریخ 
اجرای حکم درحق خواه��ان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی 
 ظرف بیس��ت روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد.

رحیمی- شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
616 کالس��ه پرونده: 916/91. شماره دادنامه: 92/1/31-60. مرجع رسیدگی: شعبه 23 
شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: حسن مؤمنی دستجردی نشانی: اصفهان- بلوار 
کش��اورز – بعد از چهار راه کشاورز – قرض الحسنه هجرت دستجگرد خیار. خوانده: 

کورش زارع نشانی: مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: 
رای قاضی شورا. دعوی آقای حسن مؤمنی دستجردی بطرفیت کورش زارع بخواسته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه چک ش��ماره 605/551502 عهده بانک صادرات به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی – با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده ب��ا توجه به ابالغ 
قانونی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده. 
بر ش��ورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم 
نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

می باشد. م الف: 1553 شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

تاسیس شرکت 
617 ش��ماره: 103/ث92/103. آگهی تاسیس شرکت احیاء فوالد آروین سهامی خاص. 
شرکت فوق در تاریخ 1392/01/21 تحت شماره 49531 و شناسه ملی 10260678960 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/01/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل 
گردی��ده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم��ی در روزنامه های 
رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: تهیه و توزیع – 
خرید و فروش – واردات و صادرات انواع آهن آالت ش��امل مواد اولیه نیمه ساخته و 
ساخته ش��ده – نگهداری و انبارداری – حق العملکاری – کارمزد و سرمایه گذاری در 
س��ایر شرکتها و موسسات و هرگونه فعالیت مرتبط با موضوعات فوق و اعمالی که به 
طور مس��تقیم و غیر مس��تقیم با موضوع فعالیت شرکت مرتبط باشد. 2- مدت شرکت: 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – شهر 
اصفهان جاده ش��یراز – بعد از پمپ بنزین – جنب بیمه البرز – کدپستی 8179161136 
– تلفن: 03116540575. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 3/000/000/000 ریال منقس��م به 
س��یصد هزار س��هم 10/000 ریالی که تعداد سیصد هزار سهم با نام می باشد که مبلغ 
1/100/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 4 مورخ 1392/01/11 
نزد بانک س��په ش��عبه وحید اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان سهام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم سوسن حقیقت به سمت 
رئی��س هیات مدیره. 2-5- خانم مریم ش��اکریان قهفرخی به س��مت نائب رئیس هیئت 
مدیره. 3-5- آقای مس��عود شاکریان به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای مسعود 
شاکریان به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
و اوراق ع��ادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 
7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس 
اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مه��رداد بهمن زادگان جهرمی به عنوان بازرس اصلی. 
2-8- آقای مه��دی حقیقت قهفرخی به عنوان بازرس علی البدل.منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان  

حصر وراثت 
621 آقای محمد پرنده خوزانی دارای شناس��نامه شماره 40481 به شرح دادخواست 
به کالسه 82/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان بیگ��م آغا پرنده خوزانی بشناس��نامه 7516 در تاریخ 1391/7/26 
اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفت��ه ورثه حی��ن الفوت آن مرح��وم منحصر 
اس��ت به: 1- احمد پرنده خوزانی فرزند ابوالقاس��م ش ش 6450 )همس��ر(. 2- محمد 
 پرن��ده خوزانی فرزند احم��د ش ش 40481 )فرزند(. 3- علیرضا پرن��ده فرزند احمد

ش ش 234 )فرزند(. 4- صدیقه پرنده فرزند احمد ش ش 444 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.  ش��عبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر 

 



هديه رئيس جمهور به 
خبرنگاران 

امانتى مردم اصفهان 
ارزشمند است 

ــت خبرنگارانى كه از دريافت هديه روز خبرنگار رئيس جمهور در  فهرس
سال 91 جا مانده بودند، مجدداً به نهاد رياست جمهورى ارسال شد.

ــات و خبرگزارى هاى داخلى معاونت  پدرام پاك آيين، مديركل مطبوع
ــالمى در  ــاد اس ــانى وزارت فرهنگ و ارش ــى و اطالع رس امور مطبوعات
ــود را در  ــاب خ ــماره حس ــت خبرنگارانى كه ش ــاره گفت: فهرس اين ب
ــال  ــور مربوط به س ــه رئيس جمه ــمان براى دريافت هدي ــامانه س س
ــورد صورت  ــه در اين م ــس از اصالحى ك ــد، پ ــتباه درج كرده ان 91 اش
ــد. ــال ش ــت جمهورى ارس ــه و براى پرداخت به نهاد رياس گرفت، تهي
ــت اشاره اى نكرد، اما  وى به تعداد اين خبرنگاران و كم و كيف اين فهرس
ــبت روز خبرنگار در سال 91 به اين  گفت: هديه رئيس جمهور به مناس

دسته از خبرنگاران هم تعلق مى گيرد.

اقبال واحدى مجرى صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران، شهر اصفهان 
ــت اصفهان دست مردم آن  را متعلق به اصفهانى ها نمى داند و معتقد اس

امانت است و اهالى اين شهر بايد حسابى قدر اين امانت را بدانند.
ــهر اصفهان اين گونه گفت: به نظر من اصفهان  اقبال واحدى پيرامون ش
ــت و به همه ايران و حتى همه مردم جهان  متعلق به مردم اين شهر نيس
ــهرت جهانى دارد و همه دنيا آن  تعلق دارد، زيرا شهرى است كه واقعاً ش
را دوست دارند. اصفهانى ها بايد حسابى مواظب شهرشان باشند و به نظر 

من اين شهر، امانتى است كه به آن ها رسيده است.
ــوزه اى كه به  ــهر  - م ــابى قدر اين ش وى ادامه داد: اصفهانى ها بايد حس
دستشان رسيده را بدانند و مواظبش باشند تا به نسل هاى ديگر تحويل 

دهند، چون چيزى دست آن هاست كه فقط متعلق به خودشان نيست.

يادداشت

روبان قرمز

يادداشت ياددا چهره روزاددا

هفت

رضا رويگرى در كازابالنكا
آلبوم كازابالنكا با صداى رضا رويگرى اواسط ارديبهشت روانه بازار موسيقى مى شود. قاصدك، 
داش آكل، نوستالوژى ها، صحنه، عنوان برخى از قطعات اين آلبوم هستند.تمامى شعرهاى 
اين آلبوم به نوعى با سينما ارتباط دارد. اين آلبوم  سومين اثر او پس از، «از عشق گفتن» است.

5

سوغاتى در ينگه دنيا
ــوط» از  ــوان «هب ــا عن ــرى ب ث  ا
« حجت امانى » فارغ التحصيل رشته 
ــگاه هنر اصفهان كه در  ــى دانش نقاش
ــى اين  ــروه عكاس ــا گ ــال حاضر ب ح
ــگاه همكارى علمى – آموزشى  دانش
ــاى معاصر ــوى موزه هنره دارد، از س

لس آنجلس خريدارى شد تا در بخش  
خاورميانه اين موزه نمايش داده شود.

ــى از عكس  ــوط» تلفيق ــت: اثر «هب ــد در اين باره گف  اين هنرمن
ــت،  ــر اس ــانتى مت ــاد 70 در 110 س ــوم، در ابع ــى روى ب و نقاش
ــا كار مى  كنم،  ــا آن  ه ــه من ب ــاى لندن ك ــى از گالرى  ه ــه از يك ك
ــت  ــانه  اى اس ــده و يك اثر مولتى مديا يعنى چند رس خريدارى ش
ــت ــده اس ــمى روى مقوا ارائه ش ــاً به صورت يك اثر تجس كه نهايت

ــانى، زيباشناسى شرقى،  وى در ادامه افزود: در اين اثر از مفاهيم انس
ــت، و تركيبى است از عكس  هايى  اسالمى و ايرانى استفاده شده اس
ــز گرفته ام با  ــاغ بهادران در فصل پايي كه من از اطراف اصفهان و ب

فضاهاى نقاشانه.
اين هنرمند در ادامه خاطر نشان ساخت: من خيلى دوست دارم در 
ــگاه برگزار كنم. چون در اين شهر تحصيل كرده  ام و  اصفهان نمايش
ــتم. حتى به موزه هنرهاى معاصر اصفهان  تحت تأثير فضاى آن هس
ــم، اما آن  ها رد  ــگاهى در آن  جا داشته باش پيشنهاد دادم كه نمايش
ــت، يك تفكر  كردند و برخالف نام موزه كه موزه هنرهاى معاصر اس
سنتى در اين موزه حاكم است كه مانع نمايش آثار مدرن تر مى  شود.

آرته ميزبان حافظ 
نمايشگاه آثار نقاشى خط محمد مهدى 
راضى، از 13 ارديبهشت ماه در گالرى 
آرته اصفهان گشايش مى يابد و تا 18 

ارديبهشت ادامه خواهد داشت.
ــت:  ــاره گف ــن ب ــد در اي ــن هنرمن اي
ــعار  ــى، اش ــر موضوع ــار از نظ آث
ــه  رابط در  ــه  ك ــت  اس ــظ  حاف
ــب  ــار تركي ــعار را در آث ــن اش ــن اي ــده. م ــروده ش ــق س ــا عش ب
ــرا در آورده ام. ــه اج ــط ب ــى خ ــورت نقاش ــه ص ــدى و ب بن
در  ــر  ث ا  30 ــگاه  نمايش ــن  ي ا در  ــزود:  ف ا ــن  همچني وى 
ــا  ــرى ب ــانتى مت 70 س ــاى 50 در 70 و 100 در ندازه ه ا
ــى آيد. ــش در م ــوم به نماي ــب روى ب ــك و مرك ــك اكرولي تكني
ــمت نقاشى خط  ــى به س اين هنرمند در رابطه با حركت خوشنويس
ــتان آغاز كردم  ــط را از دوره هنرس ــى خ در آثارش گفت: من نقاش
ــچ گاه به  ــردم، اما هي ــى مى ك ــه خوشنويس و ضمن آن كه هميش
ــاً با قواعد  ــوان يك كارى كه صرف ــودم كه خط را به عن دنبال آن نب
ــى را  ــود، دنبال كنم و خوشنويس ــده اجرا مى ش از پيش تعيين ش
ــرى كار كرده ام ــرم خطوط از نظر بص ــتر در ف با هدف كنكاش بيش
ــگاه مى  توانند در تاريخ ياد شده  عالقه مندان به بازديد از اين نمايش
از ساعت 17 تا 20 به گالرى آرته، به نشانى خيابان آپادانا دوم، كوچه 

شهيد موسى رضايى، بن بست دوم سمت چپ مراجعه نمايند. 

ساعت 5 در اصفهان
ــگارش  ــان ن ــروزش از پاي ــم ف ابراهي
فيلمنامه سينمايى «ساعت 5» و كليد 
ــهر  خوردن آن در آينده نزديك در ش
ــر داد. وى گفت:  خودش اصفهان خب
قرار بود آن را سال 91 كليد بزنم، اما آن 
را نيازمند بازنويسى ديديم و تا به امروز 
5 بار نگارش آن از سر گرفته شده است. 

اين فيلمنامه با درجه الف طبقه بندى شده  است.

ادب از كه آموختى؟ 
ــال ميان كلمه ــود را دارد. براى مث هر كلمه بار محتوايى خ
ــت. از اين رو   «پر حرفى» و كلمه «وراجى» قطعاً تفاوتى اس
همواره استفاده مناسب از كلمات در جاى خود، نشانه ادب و 

نزاكت به شمار مى  رود.
ــه كار بردن برخى  ــت كه ب  اهميت اين موضوع تا آن حد اس
كلمات توسط بزرگساالن منطقى به نظر مى آيد، اما اگر   همان 
كلمه را يك كودك بيان كند، حمل بر سهل انگارى والدين در 

تربيت صحيح كودك مى شود. 
ــروز، فارغ از  ــت كه كودكان ام ــش مطرح اس حال اين پرس
ــترين آموزش را از  ــهم والدين درآموزش اين نكته، بيش س

كجا مى بينند؟ 
در سال هاى اخير، با توجه به افزايش شبكه هاى فارسى زبان 
ماهواره اى خارج از كشور، دغدغه اصلى رسانه ملى توليد يا 
خريد برنامه هاى تلويزيونى متنوع است تا بتواند مخاطبان 
خود را حفظ كند. اين اتفاق در شبكه نمايش خانگى نيز افتاده 
است و در ميان اين محصوالت وارداتى يا توليد داخلى سهم 
چشمگيرى مربوط به مخاطبان كودك و نوجوان مى شود. 
ــن ها،  ــر ديالوگ هايى كه در اغلب انيميش ــذرا ب با نگاهى گ
ترجمه و صداگذارى شده است، اين نگرانى به وجود مى آيد 
كه چه نهادى بر روند ترجمه و دوبله اين آثار نظارت مى كند؟ 
كلمات و الحانى كه در اين آثار توسط مترجمين و دوبلور ها 
در قالب خالقيت به كار برده مى شود، شايد هنگام تماشاى 
فيلم براى كودك و حتى بزرگساالن جذاب و خنده آور باشد، 
اما به كار بردن آن توسط كودكان در مدرسه يا موقعيتى ديگر 

حمل بر بى ادبى كودك مى شود. 
همان مقدار كه نسبت به حذف تصاوير نامتعارف با فرهنگ 
و آيين ايران اسالمى حساسيت نشان مى دهند، بايد نسبت 

به حذف و يا استفاده از كلمات مناسب نيز حساس باشند. 
ــات غنى  ــى، داراى ادبي ــينه اى فرهنگ ــا  پيش ــران كه ب اي
ــر زبان ها بوده،  ــت و همواره ادب و نزاكت ايرانى ها بر س اس
ــاى متاثر از  ــى و دوبله ه ــن هاى خارج ــا واردات انيميش ب
ــش نگران كننده اى  ــن آثار، دچار چال فرهنگ موجود در اي
ــدان دور در زبان  ــت كه آثار آن در آينده اى نه چن ــده اس ش
ــد بود؛هر چند  ــاهده خواه ــوم قابل مش ــن مرز و ب و ادب اي
ــت.  ــز اين بى توجهى قابل رؤيت اس در توليدات داخلى ني
ــئوليت نظارت بر ترجمه و دوبله آثار مرتبط با  كدام نهاد مس

كودكان را به عهده خواهد گرفت؟
اگر همين گونه پيش برويم، بدون شك والدين، تماشاى رسانه 
ملى و آثار ارائه شده در شبكه نمايش خانگى را از سبد فرهنگى 
ــئوالن مى مانند و  ــذف خواهند كرد و مس كودكان خود ح

چالشى با عنوان ادب و ادبيات در رسانه.

 شواهد بسيارى حاكى از اين است كه 
گروه 
قدمت اصفهان به سال ها پيش از ورود فرهنگ

اسالم به ايران بر مى گردد، اما نكته اين 
ــت كه حقيقتاً تاريخ ايران و اصفهان از جلوه هاى مصور  جاس
ــت. به جرأت مى توان گفت، ارنست هولستر  تاريخى خالى اس
عكاس پيشتاز قرن نوزدهم، اين خأل را با عكس هاى زيبايى كه 
از اصفهان در زمان ظل السطان بر جاى گذاشته پر كرده است. 
ــتر، فرزند اصفهان، دو سال پيش به سفارش  نمايشنامه هولس
ــد. اين اثر در همان سال به  ــته ش ــهردارى فرايبورگ نوش ش
ــت و منتخب اين  ــورگ راه ياف ــالگى فرايب ــنواره صد س جش
ــد. اولين اجراى عمومى اين نمايش ارديبهشت  ــنواره ش جش
ــال از پنجم  تا چهاردهم  89 بوده است و اكنون پس از دو س
ــال اجراى  ــبت روز اصفهان، در ح ــه مناس ــت ماه ب ارديبهش

مجدداست.
اجراى دوباره اين نمايش علتى شد تا با سازنده آن بيشتر درباره 

نقطه آغاز شكل گيرى اين اثر آشنا شويم.
ــنامه  ــرى اين نمايش ــكل گي ــا در رابطه با ش ــن رهنم محس
مى گويد: براى نوشتن اين نمايشنامه، دو كتاب به من داده شد 
تا به عنوان منبع از آن استفاده كنم. يك كتاب از عكس هاى 
ــتر كه قبل از انقالب به چاپ رسيده بودو ديگرى كتاب  هولس
ــال 82 چاپ شده بود. در  «هزار جلد يك زندگى» كه سال س

ــت هاى خود  اين كتاب يك مقدمه كوتاه و مقدارى از يادداش
ــده و بقيه  ــاهداتش در اصفهان نوشته ش ــتر» از مش «هولس

عكس است.
وى در ادامه مى گويد:در آن زمان دوربين«داگر» بوده و تصاوير 
بر روى شيشه مى افتاده است. شيشه ها مى بايست براى چاپ 
به خارج از كشور فرستاده مى شد و اين مسأله، نقطه اى بود كه 
من احساس كردم بايد به آن بپردازم. قصه درمورد شيشه هايى 
ــهر اصفهان گرفته است. وى در خاطرات  است كه ايشان از ش
ــتيار او است و  ــاره كرده است. اين فرد دس خود به يك نفر اش
ــاره نكرده: من اين دستيار را يك فرد  به هيچ نكته ديگرى اش
اصفهانى انتخاب كردم. «هولستر»، قصه شيشه ها، هولستر و 

آن دستيار اصفهانى است.
رهنما در رابطه با اين عكس ها و تأثير آنها در نمايش نامه اش 
ــعى  ــدرى براى من جالب بود كه س بيان كرد: عكس ها به ق
ــه مى گويند.حتى در اجراى اثر،  كردم ببينم آن ها به من چ
ــم و تالش كرديم  ــن امر پايبند بودي با كارگردان كار به همي
ــاس تصاويرى كه مى بينيم و آنى كه در  ميزانسن ها را براس

تصاوير وجود دارد خلق كنيم.
ــتن  ــى در زمان نوش ــا محدوديت خاص ــرد: ب ــح ك وى تصري
نمايشنامه روبه رو نبودم. شايد تنها محدوديتى كه در آن زمان 
با آن روبه رو بودم، زمان بود. اگر فرصت بيشترى داشتم، قطعاً 

نمايشنامه بهترياز لحاظ دراماتيك، كش مكش ها و مخصوصا 
ــم نمايشنامه هولستر است، اما  شخصيت پردازى داشتيم. اس
ــى پردازد و ما  ــخص نم خود نمايش به تمام وجوهات اين ش
بيشتر متوجه شيشه ها بوديم كه چه سرنوشتى پيدا كرده اند.

ــف متن ها و آثار  ــنامه نويس اصفهانى، درباره ضع اين نمايش
نمايشى گفت: يكى از داليل اين مسأله، به اين امر برمى گردد 
كه نمايشنامه نويسان نمى توانند از مسائل جامعه حرف بزنند. 
بايد براى مخاطب از مسائل اش گفت تا برايش جذابيت داشته 

باشد و روى صندلى بنشيند.
ــه وجود آمده  ــور ب ــت كه در تئاتر كش نكته دوم، فضايى اس
ــى قائل نيستند  ــت، هنرمندان براى خلق خودشان ارزش اس
ــود مقوله  ــر مى روند. خ ــمت خلق اث ــى به س و به هرترتيب
ــفارش به هر شكلى صحيح نيست.  سفارش بد نيست، ولى س
ــيم.  ــراى خلق اثر به يك ديدگاه نمى رس به عنوان هنرمند ب
ــنامه نويس ها و كارگردان ها بدون اينكه از خودشان  نمايش
هويت ثابتى نشان داده باشند، دست به خلق مى زنند؛ بنابراين 
ــوزه كارگردانى هم  ــيم. البته در ح ــم موفق باش ما نمى تواني
ــنامه نويسى اتفاق خاصى نمى افتد و اين تنها در حوزه نمايش

 نيست.
رهنما به ضعف ساختارى نمايشنامه ها نيز تأكيد و اظهار كرد: 
ــاختار نمايشنامه  از مواردى كه مورد توجه قرار نمى گيرد، س
ــاختارى است. معموالً  ــت. يكى از ضعف هاى ما ضعف س اس
ــنامه ها از لحاظ روايت، به يك فرم تكرارى رسيده اند  نمايش
ــت و با  ــاظ مخاطب نيز ديد بدى پيدا كرده اس و به همين لح
نمايشنامه هايى كه ساختار خطى ندارند، كمتر ارتباط برقرار 
ــتان است در  ــتر در شهرس مى كنند. البته اين مخاطب بيش

تهران مخاطب خاص خودش را دارد.
وى تأكيد كرد: از نظر محتوايى، موضوعات محدود است، اما با 
ــود به آن پرداخت. البته اين نگاه  يك نگاه جديد و تازه مى ش
تازه هم كمتر اجازه پرداخت و بروز پيدا مى كند. سانسور بسيار 

اذيت كننده است.
ــاره كرد:  ــتر در پايان به اين نكته اش ــنده نمايش هولس نويس
ــت. هنر  ــت، طبيعتاً فضا هم خوب نيس حال تئاتر خوب نيس

ارتباط است.
 متأسفانه وقتى هنرمندان ما ارتباط خوبى با هم ندارند و خوب 
تغذيه نمى شوند، فراغ بال و فرصتى اتفاق نمى افتد كه بتواند 
ــتان ها ارتباط  ــترش ذهن بپردازد. شهرس به ارتباطات و گس
خوبى با هم ندارند. تئاتر براى تئاتر توليد نمى شود. وقتى اين 

اتفاق نمى افتد، تئاتر زود از بين مى رود.

به بهانه اجراى مجدد « هولستر فرزند اصفهان »

هولستر، روايت تاريخ اصفهان در صحنه نمايش 
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مصاحبه با خون آشامبرنده جايزه ساترن متولد شد  مرد عنكبوتى

الماس ها ابدى اند 

گروه فرهنگ - كيرستن كروالين دانست، متولد30 آوريل1982 بازيگر آمريكايى 
براى فيلم مصاحبه با خون آشام، توانست نامزد گلدن گلوب شود. 

بزرگ ترين حركت بازيگرى او حضور در چندگانه فيلم هاى مرد عنكبوتى بود. او در 
ــال 2011 براى بازى اش در فيلم مالنكوليا، جايزه بهترين بازيگر نقش اول را در  س

جشنواره فيلم كن برد.
 او در پوينت پليزنت، ايالت نيوجرسى زاده شده و دختر اينز و كالز دانست بود كه از 
هم جدا شده اند. پدرش يك آلمانى در هامبورگ آلمان يك خدمات پزشكى داشت 
ــوئدى  ــپس به لس آنجلس مهاجرت كرد. مادرش يك س ــى، س كه بعد به نيوجرس
ــتن برادرى دارنده يك نگارخانه هنرى بود. او نيز به كاليفرنيا مهاجرت كرد. كيرس

 كوچك تر از خودش با نام كريستين دارد.
ــالگى در پيام هاى بازرگانى در تلويزيون ظاهر شد. در سال  ــه س ــتن در س  كيرس
ــد او در فيلمى با  ــى بع ــن بازى كرد. كم ــاخته وودى آل ــى به س 1989 او در فيلم

ــازى كرد.  ــر او را ب ــس، نقش دخت ــار تام هنك ــازى ولنتاين در كن ــش ب عنوان آت
ــاترن براى  ــت جايزه س ــام توانس ــم مصاحبه با خون آش ــال 1994 او در فيل در س
ــدن گلوب ــزد جايزه گل ــد و همچنين نام ــر زن را دريافت كن ــن بازيگ جوان تري

 نيز شود.
ــهرت او، بازى در فيلم مرد عنكبوتى بود كه او نقش مرى جين واتسون را در   اوج ش

كنار توبى مگواير و به كارگردانى سام ريمى بازى كرد.
ــه گانه ادامه داشت توانست حدود يك دهه را در  او با ايفاى اين نقش كه طى يك س
ــر كند و نامش تحت تاثير او  كنار يكى از ابرقهرمانان پرمخاطب سينماى جهان س

قرار نگيرد. 
او توانست  با ايفاى اين نقش طوالنى و مكمل به خوبى وجوه پنهانى شخصيت مرد 
ــينما  ــد و بدين ترتيب تنها زنى بود كه در كنار ابرقهرمان  س عنكبوتى را نمايان كن

حضور داشت.  
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ترسيم چشم انداز سينماى ايران در شرايطى كه در ماه هاى 
ــينمايى به سر مى بريم، كار  پايانى فعاليت مسئوالن فعلى س

آسانى نيست. 
ــت كه  ــابه فضايى اس ــاهده مى كنيم، مش ــروز مش آنچه ام
ــاهد بوديم. به اين معنا  چهارسال قبل در چنين روزهايى ش
كه مديران سينمايى در ماه هاى پايانى مسئوليتشان، معموالً 

سعى مى كنند سرى را كه درد نمى كند، دستمال نبندند.
ــراى پروژه هايى كه  ــاخت ب به همين دليل گرفتن پروانه س
خنثى نيستند، كار دشوارى است و مديريت سينما مى كوشد 

تا آنجا كه امكان دارد، از ورود به هر عرصه اى كه در آن احتمال 
تنش مى رود پرهيز كند. جداى از اينها، خود فيلمسازان هم 
در شرايطى كه آينده و تركيب مديران فرهنگى بعدى مبهم 
ــت نگه  ــت، تمايل زيادى به فعاليت ندارند. فعال همه دس اس
ــى رئيس جمهور مى شود و چه  ــته اند تا ببينند چه كس داش

كسانى به وزارت ارشاد خواهد آمد.
به همين دليل بيشتر پروژه هايى كه در ماه هاى اخير جلوى 
دوربين رفته اند، به صورت مستقيم يا غير مستقيم با سرمايه 
ــده اند. بخش خصوصى ترجيح  ــاخته ش نهادهاى دولتى س
ــم انتظار  ــك نكند و چش ــراى آينده نامعلوم ريس مى دهد ب
ــال ها توان بخش  ــى بماند. ضمن اينكه در اين س تحوالت آت
خصوصى سينما به شدت تحليل رفته است. يكى از مهم ترين 
كارهاى مديريت بعدى سينما، احياى توان بخش خصوصى 
و بازگرداندن اعتمادبه نفس به فيلمسازان است. در اين چهار 
ــينما بيشتر ازقبل به  ــال برخالف وعده هاى داده شده، س س
دولت وابستگى پيدا كرده. خروج از وضعيت نامطلوب فعلى 
كار دشوار و زمان برى است و بايد منتظر ماند و ديد در تحوالت 

آتى، سينماى ايران به جاده اصلى باز مى گردد يا خير.

ــه پل در طو ل  ضلع شمالى سى و س
گروه 
ــزاران فرهنگ ــان» ميزبان ه ــه اصفه «هفت

ــافران نصف  شهروند اصفهانى و مس
ــاى نمايش هاى خيابانى و برنامه نقالى  جهان بود تا به تماش

بنشينند.
ــزار نفر به  ــت اصفهان، بيش از 15 ه در طول هفته نكوداش

تماشاى نمايش هاى خيابانى و نقالى اين مركز نشستند.
مهدى سلطان آقايى،  مدير فرهنگى، هنرى سازمان فرهنگى، 
 تفريحى شهردارى اصفهان با اعالم اين مطلب گفت: در طول 

هفته اصفهان، 6 برنامه نقالى اصفهان و حركات ورزش پهلوانى 
و زورخانه اى و همچنين 20 اجراى خيابانى توسط دو گروه 

نمايش خيابانى به اجرا درآمد.
ــز» و ــمان قرم ــا چش ــى ب ــلطلن آقايى،«حاكم ــدى س مه

ــش هاى خيابانى  ــت» را نام برد. اين دو، نماي « اصفهان گش
هستند و در تاالر هنر اصفهان توليد شده است. 

ــه كارگردانى بهمن گرامى و نمايش  وى افزود: نمايش اول، ب
ــت.همچنين برنامه  ــين اصفهانى اس دوم به كارگردانى حس

نقالى نيز به سرپرستى محمد كراچيان به اجرا درآمد.
سلطان آقايى، به استقبال بى نظير شهروندان اصفهانى از اين 
برنامه ها اشاره كرد و افزود: تنها در روز جمعه بيش از 4 هزار 

نفر از اين نمايش ها ديدن كردند.
ــاى خيابانى به  ــى و نمايش ه ــه نقال ــت برنام ــى اس گفتن
ــت اصفهان 3 لغايت 9 ارديبهشت  ــبت هفته نكوداش مناس
ــه پل به اجرا درآمد و در طول  ــى و س ماه در ضلع شمالى س
ــهروندان اصفهانى و  ــر از ش ــش از 15 هزار نف ــدت بي اين م
مسافران نصف جهان به تماشاى اين نمايش ها و برنامه نقالى

 نشستند.

روايت شهروند اصفهانى از نمايش هاى خيابانى چشم اندازى در مه 

روحانيت زمينى هست، ولى
 تو سرى خور نيست

دبير نسختين جشنواره روحانى در قاب سينما
 حجت االسالم سرلك

ــان را  ــون را بگويند، تضادش ــتباهات روحاني ــينماگران خطاها و اش س
ــأن مرجعيت را حفظ كنند. روحانيت يك موجود زمينى  بگويند، اما ش
است، اما توسرى خور نيست كه سينماگر بگويد تو همان هستى كه من 
نشان مى دهم و او هم بپذيرد. چرا كه خانواده آنقدر براى مرجعيت مهم 
ــان به هنگام گرفتن مرجعيت بخاطر  ــت كه حتى حضرت آقا خودش اس

ــان همه چيز را  مريضى پدرش
ــا نمى خواهيم  ــد. م رها كردن
بگويم روحانى، تافته جدابافته 
يا اينكه معصوم است. اگر كسى 
گفت در روحانيت خطا نيست، 
مهم ترين خيانت را كرده است.

ــواده  ــد خان ــينماگران نباي س
روحانى را غيرقابل دسترس و 

نچسب نشان دهند.



چهره  روزادداياددايادداشتيادداشت

اخبار كوتاه

مقاومت ابرقويى نژاد ادامه دارد
ــته  ــتان اصفهان كه روز گذش كارمندان اداره كل ورزش و جوانان اس
ــتان اصفهان  ــه هيأت فوتبال اس ــارى ابرقويى نژاد ب به منظور بركن
ــأت را ترك كردند و  ــك به 30 دقيقه اين هي آمده بودند، بعد از نزدي
ــاس شايعات و  ــتند. اين كارمندان كه بر اس به دفتر كار خود بازگش
صحبت هايى كه از دفتر رئيس هيأت فوتبال استان به گوش مى رسيد 
ــتور جواهرى آمده بودند، اما  براى بركنارى ابرقويى نژاد و اجراى دس
ــدند، دفتر اين  زمانى كه با واكنش تند رئيس هيأت فوتبال مواجه ش

هيأت را ترك كردند. 
كارمندان حاضر در هيأت فوتبال نزديك به 30 دقيقه در دفتر ابرقويى 
نژاد بودند و با او صحبت كردند اما وى حاضر به درخواست آنها مبنى بر 
استعفا يا كنار رفتن نشد. ابرقويى نژاد، نامه كفاشيان رئيس فدراسيون 
فوتبال را كه در واكنش به صدور حكم سرپرستى غالم ابراهيمى صادر 
شده است، براى آنها قرائت و اعالم كرد به عنوان رئيس قانونى هيأت 

فوتبال از سمت خود كنار نمى رود. 
ــئول امور  ــته، مس ــى اداره كل، شايس ــماعيلى عضو گروه بازرس اس
ــناس اداره امور ورزش اداره كل ورزش  شهرستان ها و ظفريان كارش
ــانى بودند كه براى بركنارى ابرقويى نژاد در دفتر هيأت  و جوانان كس

فوتبال استان اصفهان حاضر شدند. 
ــؤاالت  ــخ به س ــروج از دفتر ابرقويى نژاد در پاس ــد از خ اين افراد بع
ــدند  ــا در هيأت فوتبال را جويا ش ــل حضور آنه خبرنگارانى كه دلي
ــه دفتر ابرقويى  ــر زدن به هيأت فوتبال ب عنوان كردند،صرفاً براى س

نژاد آمده بودند! 
ــته نيز دو بار به هيأت فوتبال  گفتنى است اين افراد طى دو روز گذش
ــتار بركنارى ابرقويى نژاد شده بودند كه  استان اصفهان رفته و خواس

به نتيجه نرسيدند.

جام هندبال ساحلى روى دست 
ذوب آهنى ها

ــا قهرمانى ــت هفته اصفهان، ب ــاحلى نكوداش ــابقات هندبال س مس
 ذوب آهن در هر دو رده سنى نوجوانان و بزرگساالن همراه شد.

ــوم ارديبهشت ماه و  ــابقات هندبال ساحلى جام اصفهان كه از س مس
همزمان با آغاز هفته نكوداشت اصفهان در زمين هاى ساحلى ناژوان 

آغاز شد، سه شنبه شب با معرفى تيم هاى برتر به پايان رسيد. 
ــزار كننده ديدار  ــنى نوجوانان، ذوب آهن و نجف آباد برگ در رده س
ــر ذوب آهن و قهرمانى  ــن رقابت با برترى 2 بر صف فينال بودند كه اي
اين تيم به پايان رسيد. پيروزى 2 بر صفر سپاهان برابر فالورجان نيز 
حكم به كسب عنوان سومى براى طاليى پوشان داد، اما در رده سنى 
بزرگساالن كه با پايان دور مقدماتى، با اضافه شدن تيم هيأت هندبال 
ــد، در فينال ذوب آهن ــورى دنبال ش ــارى در قالب تورنمنت كش س
ــيد و در ديدار ــتان اصفهان را برد و به قهرمانى رس  2 بر يك شهرس

ــت 2 بر صفر نجف آباد بر سكوى   رده بندى، سپاهان رهنان با شكس
سوم قرار گرفت.  مسابقات هندبال ساحلى نكوداشت هفته اصفهان با 
حضور 8 تيم در رده سنى نوجوانان و پنج تيم در رده سنى بزرگساالن 
ــازمان فرهنگى- تفريحى  ــابقات با همكارى س ــد. اين مس برگزار ش

شهردارى اصفهان و هيأت هندبال استان اصفهان برگزار شد. 

تضمين امنيت عراق به من مربوط 
نيست

ــيون بسكتبال  ــت كنفدراس ــكتبال كه رياس ــيون بس رئيس فدراس
ــابقات باشگاهى اين منطقه،  غرب آسيا را بر عهده دارد، در مورد مس
برگزارى آن در دهوك عراق و اينكه آيا اين كشور امنيت الزم براى اين 
مسابقات را دارد و شما اين امنيت را تضمين مى كنيد؟، اظهارداشت: 
ــأله امنيت عراق و دهوك ارتباطى به من ندارد كه آن را تضمين  مس
كنم. حتى رئيس فدراسيون عراق هم نمى تواند تضمين كننده امنيت 
الزم باشد. من هم هر حرفى در اين زمينه بزنم، اشتباه است. محمود 
مشحون با بيان اينكه در اين زمينه دولتمردان بايد وارد شوند، ادامه 
داد: بر اساس شنيده ها نمى توان نسبت به اعزام يا عدم اعزام نمايندگان 
ايران به مسابقات باشگاه هاى غرب آسيا تصميم گيرى كرد. به همين 
دليل به صورت مكتوب از وابا و دبير كل اين كنفدراسيون خواسته ايم 
ــور حتم در صورتى كه تا در مورد امنيت عراق اعالم نظر كنند. به ط

ــدگان ايران  ــود، از اعزام نماين ــاس بى امنى ش  كوچك ترين احس
خوددارى خواهد شد.

تالش الخريطيات براى تمديد با آندو
ــك تيموريان  ــراداد آندراني ــگاه الخريطيات قطر در نظر دارد ق باش
ــم خواهان  ــتقالل ه ــگاه اس ــن ايرانى خود را تمديد كند. باش بازيك
ــگاه قطرى ابتدا  ــئوالن باش ــت. مس به خدمت گرفتن تيموريان اس
ــود را تمديد  ــوى خ ــيموندى» مربى فرانس ــر دارند قرداد«س در نظ
ــكلى براى تمديد قرارداد مربى  كنند. به نظر مى رسد خريطيات مش
ــه تركى أمان و  ــد بازيكن از جمل ــات قرارداد چن خود ندارد.خريطي
ــن ديگر خود  ــى خواهد با دو بازيك ــعد را تمديد كرده و م محمود س
ــتن قرارداد جديد  ــدو تيموريان هم براى بس يعنى يحيى كيبى و آن

مذاكره كند.

از 5 تيم بزرگ پيشنهاد دارم 
پيام صادقيان/ هافبك تيم ذوب آهن

واقعاً در اين چند هفته اخير شايعات زيادى در مورد من مطرح كرده اند 
كه اصًال صحت ندارد. من هم اكنون از 5 تيم بزرگ ايران پيشنهادهاى 
بسيار خوبى دارم، اما با هيچ تيمى قرارداد داخلى نبسته ام و اين يك 
ــت كه بازيكنان قبل از پايان فصل از تيم هاى مختلف  امر طبيعى اس
پيشنهاد داشته باشند. اولويت من ذوب آهن است و به اين تيم عشق 
مى ورزم. بايد فصل به پايان برسد تا تصميم نهايى را بگيرم. در بازى هاى 
آينده محكوم به برد هستيم 
ــم  ــواداران مى خواه و از ه
ورزشگاه را پر كنند. در بازى 
ــاگران  با پيكان واقعاً تماش
ــگاه آمدند،  زيادى به ورزش
ــدى  ــاى بع ــا در بازى ه ام
ــى آمدند  ــاگران كم تماش
ــد. بايد  كه نبايد چنين باش

بجنگيم و در ليگ بمانيم. 

سايه اقتدار واليبال ايران در 
آسيا 

باز هم واليبال و پيروزى هايش دل مردم را شاد كرد. كاله 
آمل نماينده ايران در چهاردهمين دوره مسابقات واليبال 
ــيا، كاپ قهرمانى را باالى سر برد.  ــگاه هاى آس جام باش
ــاهد بودند كه ديگر نه  عالقه مندان اين رشته ورزشى ش
واليبال سنتى شرق آسيا و چين حرفى براى گفتن ندارند 
و نه بازيكنان نامدار اروپايى در تيم هاى عربى مى توانند 

در برابر بلدقامتان ايرانى قد علم كنند. 
حاال واليبال ايران كامال از آسيا فاصله گرفته و در انديشه 
فتح قله هاى جهانى است. با پشتوانه سازى خوبى كه در 
ــت ها  ــال هاى اخير صورت گرفته، تقريبا در تمام پس س
ــل طاليى واليبال  چندين بازيكن آماده وجود دارد. نس
در طول دهه اخير همواره بازتوليد شده است. حاال حتى 
ــيه امنيت ندارد. در تك تك  در تيم ملى هيچ كس حاش
پست ها چندين بازيكن آماده و با انگيزه پشت خط صف 
كشيده اند. ستارگانى كه در قالب تيم باشگاهى كاله نيز 
دست كمى از بهترين تيم هاى ملى واليبال جهان ندارند. 
كاله در چهاردهمين دوره مسابقات جام باشگاه هاى آسيا 
تقريبا با تركيب ثابت موسوى، غالمى، قرا، قائمى، زرينى، 
پتكوويچ و عليزاده بازى كرد. البته حضور بازيكنان كمكى 
ــن نيمكت آماده اى  ــجادى و بازارگرد و همچني نظير س
ــل و تقريبا  ــور تيمى كام ــژاد و عبادى پ چون نريمان ن
بى نقص از كاله در جام باشگاه هاى آسيا پديد آورد. اگرچه 
كاله در هيچ يك از مسابقات خود خيلى تحت فشار قرار 
نگرفت تا محك جدى بخورد اما در مجموع مى توان گفت 

كه اين تيم بسيار كم اشتباه كار كرد. 
سد دفاع سه نفره موسوى، غالمى و قائمى كه به ويژه در 
بازى فينال، سانچز معروف كوبايى را مهار كرده بود، به 
احتمال زياد ساختار اصلى دفاع تيم ملى را نيز تشكيل 
مى دهد. همچنين هوشمندى و اسپك هاى خيره كننده 
ــدن هر چه بيشتر  رضا قرا در پشت خط به تماشايى ش
ــايد به جرأت بتوان گفت  بازى ها كاله كمك مى كرد. ش
كه حمزه زرينى نيز در اين مسابقات يك فوق ستاره بود. 
ــرويس هاى خوب و هدف دار و دريافت هاى حرفه اى  س
حمزه تحسين همه كارشناس هاى واليبال را برانگيخت. 
فرهاد قائمى نيز با سرويس هاى ويژه و به سبك خودش 
تقريبا تمام دريافت كننده هاى مسابقات را از پا در آورد. 
تيم كاله با بدنه اصلى تيم ملى ايران در جام باشگاه هاى 
آسيا شركت كرد. همه بازيكنان نامدار اين تيم بار ديگر 

توانايى هاى خود را در عرصه بين المللى نشان دادند. 

توپ و تور

6
شجاعى: پيشنهاد تهران و تبريز جدى تر از سپاهان است

مصطفى شجاعى بازيكن تيم مس كرمان مى گويد: من پيشنهادهايى باشگاه هاى تهران و تبريز دارم و از اصفهان 
هم پيشنهادهايى داشته ام، اما آن پيشنهادها جدى نبوده و به قطعيت دو پيشنهاد قبلى نيست؛ به هر حال هنوز 

فصل تمام نشده است و تنها به مس فكر مى كنم.

ــان  (بازيكن       ادامه از صفحه  يك:
گروه 
ثابت خط ميانى فصل قبل) و همچنين ورزش

ــيدصالحى به خودِى  محسن بنگر و س
ــينان  ــت؛ حال اگر جانش خود براى تضعيف يك تيم كافى اس
ــود كه  ــه تيم آورده نش ــن بازيكنان هم ب ــبى به جاى اي مناس
پيش بينى روند كيفى يك تيم دشوار نيست. مسئوالن سپاهان 
ــى ذوب آهن يعنى  ــكل، زوج خط دفاع ــراى رفع اين مش هم ب
ــراه دروازه بان دوم اين تيم به خدمت  احمدى و طالبى را به هم
گرفتند و همچنين محمد غالمى، عادل كاله كج، ميالد زنيدپور، 
اروين بولكو و جالوويچ را به تيم اضافه كردند؛ كاله كج و زنيدپور 
ــدند و صادقى، جالوويچ و  كه در همان نيم فصل از تيم جدا ش
غالمى نيز تبديل به بازيكنان فيكس نيمكت ذخيره شدند! البته 
ناگفته نماند كه خلعتبرى بهترين خريد زردپوشان و شايد حتى 
ــئوالن موفق شدند در روزهاى  بهترين خريد فصل بود كه مس
ــد؛ خلعتبرى  ــه خدمت بگيرن ــاالت وى را ب پايانى نقل و انتق

هم اكنون بهترين گلزن و بهترين پاس گل دهنده تيم است. 

يك نيم فصل در جدال با دروزاه بان
ــپاهان، محمد باقر صادقى را با مبلغ نسبتاً زياد  ــئوالن س مس
ــران تبديل كنند،  ــه عابدزاده  دوم اي و به اميد اين كه وى را ب
ــابقه  حضور در تمام رده هاى  به خدمت گرفتند. صادقى كه س

سنى تيم ملى را دارد، تا هفته  چهارم و بازى برابر تيم سابقش 
عملكرد نسبتاً بى نقصى داشت، اما از هفته  پنجم و بازى مقابل 
سايپا، اشتباهات وى شروع شد. هفته  بعد مقابل پيكان نيز با 
يك اشتباه محرز گل دريافت كرد تا موج انتقادات از وى شروع 
ــود. كرانچار در مصاحبه هايش دائماً از وى تعريف و تمجيد  ش
مى كرد، ولى مشخص بود كه ته دلش از او راضى نيست. اضافه 
شدن گردان به تيم و تبديل شدن وى به دروازه بان فيكس از 

همان بازى اول، مهر تأييدى بر اين مدعاست. 

ضعف در عمق خط دفاعى 
ــيدطالبى زوج قلب خط  در نيم فصل اول على احمدى و فرش
ــكيل مى دادند و عملكرد چندان خوبى  دفاعى سپاهان را تش
ــان تا پايان نيم فصل اول يكى از  نداشتند تا جايى كه زردپوش
ــترين آمار گل خورده را داشتند و اين  5 تيمى بودند كه بيش
ــار خوبى نبود. هر چند با  مورد براى قهرمان نيم فصل اصًال آم
بازى هجومى و گل هاى زده  زياد اين آمار جبران مى شد، اما اگر 
ــان گل هاى كمترى دريافت مى كردند، شايد اكنون  زردپوش
قهرمانى ليگ را دو هفته مانده به پايان آن جشن مى گرفتند. 

كناره هاى خط دفاع، پاشنه آشيل سپاهان 
حسن جعفرى، مهدى جعفرپور، على احمدى، اروين بولكو… 

ــمت راست خط  ــت كه در اين فصل در س اين ها نام هايى اس
دفاعى سپاهان قرار گرفتند! تعدد نام ها در اين پست نشان از 
ــت و اشراف كادر فنى به  عدم كارآيى اين بازيكنان در اين پس
ضعف اين بازيكنان دارد.  در سمت مقابل، يعنى دفاع چپ هم 
وضعيت بهتر از اين نيست. در نيم فصل اول حسن اشجارى در 
اين پست قرار گرفته بود و ايران نژاد به عنوان ذخيره  اين بازيكن 
ــتباهات مرگبار اشجارى كه آخرين آن زدن  بازى مى كرد. اش
ــازى بود، باعث شد  يك گل مبتديانه به خود مقابل تراكتورس
ــپاهان تصميم به فروش وى در نيم فصل بگيرند.  تا مديران س
اضافه شدن حاج صفى به تيم در نيم فصل شايد بهترين خبرى 
ــنوند؛ برگشتن  ــتند بش بود كه هواداران و كادرفنى مى توانس
ــان در ابتداى نيم فصل مقدارى از مشكالت سپاهان در  احس
سمت چپ را برطرف كرد، اما رفته رفته ضعف وى در اين نقطه 
آشكار شد تا جايى كه در 7-8 بازى اخير، زردپوشان شديداً از 

اين نقطه ضرر كرده اند.
 

نداشتن ذخيره  مناسب هجومى 
ــوزى بازيكنانش شاكى بود.  اوايل فصل، كرانچار از موقعيت س
ــد و غالمى نيز خود را بازيكن  جالوويچ در حد انتظار ظاهر نش
مطمئن و تمام كننده اى نشان نداد. تقريباً از اواسط نيم فصل 
ــپاهان را  ــوكاى و خلعتبرى زوج خط حمله س اول بود كه س
ــوزى اين بازيكنان و همچنين  تشكيل دادند، ولى موقعيت س
ــاً روى اعصاب  ــين مطمئن براى اين دو نفر، دائم نبود جانش
ــكل گل نزدن  ــا رفته رفته مش ــواداران و كادر فنى بود، ام ه
ــپاهان بعد از آن از موقعيت هايش هم  خلعتبرى حل شد و س
ــازى، بهترين خط  ــتفاده كرد تا اكنون و پس از 33 ب بهتر اس

حمله ليگ را داشته باشد. 

كاهش بار فنى نيمكت پس از مرزبان 
ــون  ــادى پيرام ــاى زي ــاالت بحث ه ــل و انتق ــل نق در فص
عليرضامرزبان دستيار كرانچار و نقش وى در جذب بازيكنان به 
گوش مى رسيد و مديران سپاهان دائم اين شايعات را تكذيب 
مى كردند؛ اما اواسط نيم فصل بود كه خبر اخراج (بخوانيد قطع 
ــوكه كرد.  ليگ قهرمانان آسيا از  همكارى!) مرزبان همه را ش
دست رفت، ليگ برتر هم شرايط سختى را پيش روى سپاهان 
قرار داده است و جام حذفى شانس بزرگ سپاهان براى اهداى 
يك جام به هواداران است. اميدواريم سپاهان براى ديدار روز 
يكشنبه به اندازه كافى خود را هوشيار و در برابر فعاليت هاى از 

قبل پيش بينى نشده، حسابى آماده كرده باشد.

چرايى حذف زودهنگام سپاهان از آسيا

خود كرده را تدبير نيست
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خودنمايى در
 گيتى پسند

تمرين بازيكن خوزستان 
با گلباليست ها

ــت تيمى كه مى خواهد در  سرمربى تيم فوتسال گيتى پسند معتقد اس
مسابقات برون مرزى شركت كند، بايد زودتر برايش برنامه ريزى كرد. 

ــند مى ماند يا خير،  ــل بعد در تيم گيتى پس عليرضا افضل به اينكه فص
پاسخ داد: هنوز با من تماسى گرفته نشده و براى ارائه برنامه، كسى با من 
صحبت نكرده است. برخى ها مى خواهند به گيتى پسند بيايند و خود را 

نشان دهند. من هم به آن ها مى گويم قدمشان روى چشم! 
ــود درباره رقباى  ــند قهرمان ايران و آسيا ش وى كه توانست با گيتى پس
ــيا افزود: مطمئنا حريفان بيكارنيستند  ــگاه هاى آس اين تيم در جام باش
ــتمر تالش مى كنند و بايد ما نيز با آمادگى كامل پاى به  و به صورت مس

مسابقات بگذاريم. 

ملى پوش فوتبال پنج نفره نابينايان و كم بينايان به دليل در اختيار نداشتن 
زمين تمرين، با گلباليست ها تمرين مى كند! 

محمد حيدرى كه همراه با تيم ملى در بازيهاى پارالمپيك 2012 لندن 
ــس از پارالمپيك گفت: پس از  ــت، درباره برنامه هاى خود پ حضور داش
پارالمپيك درگير مسابقات باشگاهى بوديم كه اسفندماه به پايان رسيد 
ــت كه براى آمادگى جهت شركت  و در حال حاضر نيز حدود 10 روز اس
ــهميه جام جهانى، تمرين مى كنم. وى  در اردوى تيم ملى، براى كسب س
كه در رشته گلبال نيز پيشينه  دارد، پيشرفت خوب اين رشته را مديون 
ــگاه  مناطق نفت خيزجنوب مى داند و در حال حاضر نيز  حمايت هاى باش

تمرينات هوازى و بدنسازى خود را با گلباليست ها انجام مى دهد. 

تست مثبت دوپينگ دكو 
آزمايش دوپينگ هافبك پرتغالى فلوميننسه، مثبت اعالم شد. 
دكو، هافبك برزيلى تبار سابق بارسلونا و چلسى كه اكنون در تيم 
ــه بازى مى كند. به اين دليل از فهرست تيم خود براى  فلوميننس

بازى با نماينده اكوادور در كوپاليبرتادورس خط خورد. 

عقل او اندازه يك بچه است! 
ــوارز را به فوتبال اروپا آورد بر  كسى كه لوييس س
ــت كه عقل او به اندازه يك بچه است.  اين باور اس
سوارز به دليل گاز گرفتن بازوى ايوانوويچ در بازى 

با چلسى 10 جلسه محروم  شده است. 

مورينيو: شايد از رئال بروم 
ــش از ليگ قهرمانان اروپا  مورينيو پس از حذف تيم
ــته حضور در فينال دانست و  ــاگردانش را شايس ش
ــدن يا نماندن تصميم  گفت:در پايان فصل براى مان

مى گيرم. شايد مجبور به ترك رئال شوم. 10
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ــد در ديدارى  ــال مادري تيم فوتبال رئ
گروه 
دراماتيك و با وجود زدن دو گل و باتوجه ورزش

ــه حريف، از  ــون گل زده در خان به قان
رسيدن به فينال ليگ قهرمانان اروپا بازماند.

ــد در مرحله  ــال مادريد و و دوتمون ــت تيم هاى رئ ديدار برگش
نيمه نهايى ليگ قهرمانان اروپا، با حذف نماينده اسپانيا و صعود 

نماينده آلمان بعد از 16 سال به فينال ومبلى لندن همراه شد.
رئال در شبى فراموش نشدنى در حضور بيش از 75 هزار تماشاگر 
ــر، ميهمان خود  ــانتياگوبرنابئو با نتيجه 2 بر صف ــگاه س ورزش
دورتموند را شكست داد، اما اين پيروزى تلخ نتوانست آنها را به 

فينال ليگ قهرمانان اروپا برساند.
ــه نهايى ليگ  ــت نيم ــد و رئال مادريد، در بازى برگش دورتمون
ــم آلمانى، اندوخته  قهرمانان در حالى به مصاف هم رفند كه تي

خوبى از بازى رفت داشت. 

مادريدى ها كه ديدار رفت را در شهر دورتموند، 4 بر يك واگذار 
ــانتياگو برنابئو  كرده بودند، در اين ديدار براى جبران، پاى به س
گذاشتند. آنها 82 دقيقه ناكام بودند، اما در دقايق پايانى بازى به 

طوفانى بدل شدند كه بر سر دورتموند مى باريد. 
مادريدى ها دو بار هم به گل رسيدند، ولى براى صعود باز هم يك 

گل كم داشتند. 
دقيقه 82 رئال مادريد توانست به گل برسد. كريم بنزما، از يك 
قدمى دروازه به خوبى توانست گلزنى كند تا رئال به گل برسد و 

رئال مادريد خيلى دير به بازى برگردد. 
دقيقه 88 ، رئال به گل دوم رسيد. شوت راموس روى پاس بنزما 

رئال را به گل دوم رساند تا ادامه بازى بسيار هيجان انگيز باشد.
ــن ديدار در انجام بازى خوب هر  قضاوت عادالنه «وب» نيز در اي
دو تيم نقش بسزايى داشت. البته مورينيو در يك صحنه، به انجام 
خطا روى هيگواين اعتقاد داشت كه با توجه به زاويه ديد مورينيو 
در هنگام رخ دادن اين خطا، شايد بتوان تا حدودى به اين مربى 
جنجالى حق داد، اما با زاويه اى كه هاوارد نسبت به موقعيت قرار 

گرفته بود، بهترين تصميم را گرفت و دستور به ادامه بازى داد.
ــرنگون شد  حتى زمانى كه رونالدو در محوطه جريمه حريف س
داور اعتقادى به گرفتن پنالتى نداشت كه بعد از بازى و به گفته 
كارشناسان، بازيكن دورتموند هيچ گونه خطاى شارژى را روى 
ــى بود. در  ــم داور در اين صحنه عال ــام نداد و تصمي كريس انج
ــه تيم رئال  مجموع مى توان گفت يك بازى با كيفيت از هر س

مادريد، دورتموند و تيم داورى شاهد بوديم.

 D ــروه ــى از گ ــتقالل در حال اس
گروه 
ــيا به ورزش ــاى ليگ قهرمانان آس رقابت ه

عنوان صدرنشين صعود كرد كه از اين 
گروه به عنوان يكى از سخت ترين گروه ها ياد مى شد.

ــا ارائه  ــتند ب ــاگردانش توانس ــال، قلعه نويى و ش ــن ح  با اي
نمايش هايى قابل تقدير و كسب نتايجى مطلوب، به اين مهم

 دست پيدا كنند.
ــتند و بايد  ــيا هس  حاال آبى ها، پرچمدار فوتبال ايران در آس
ــه وزارت ورزش و جوانان  ــى ك ــا حمايت هاي ــود ب اميدوار ب
ازخودشان خواهند داشت، طلسم قهرمانى فوتبال باشگاهى 
ــاى ايرانى،  ــكنند. يادمان نرفته تيم ه ــيا را بش ايران در آس
ــيا را  ــم قهرمانى در آس ــت كه طع ــال اس چندين و چند س
نچشيده اند و همين امر متعاقبا به تضعيف پايگاه فوتبال ملى

 منجر شده است. 

ــبينانه به  اينكه فوتبال ايران در حال حاضر در حالتى خوش
فوتبال درجه دو آسيا تبديل شده، بى ارتباط با ضعف فوتبال 

باشگاهى كشور نيست. 
به راستى اگر همين دو تيم سپاهان و ذوب آهن نبودند و در 
آسيا افتخار نمى آفريدند، شايد امروز وضعيت فوتبال ايران از 

اين كه هست هم بحرانى تر بود.
به هر تقدير پس از حذف زودهنگام سپاهان و تراكتورسازى 
ــيا، اكنون  ــاى ليگ قهرمانان آس از مرحله گروهى رقابت ه
ــين از گروه خود صعود كرده كه  ــتقالل به عنوان صدرنش اس
اين خبر مسرت بخشى براى فوتبال ايران به حساب مى آيد. 
چنانچه اين تيم بتواند همچنان به صعود خود ادامه دهد و جام 
قهرمانى را باالى سر ببرد، به نوعى آبروى فوتبال ايران را در 

قاره كهن احيا كرده است.
ــتقالل با مربيگرى امير قلعه نويى، در حال حاضر بهترين  اس
تيم ايران است و براى فتح دو جام مدعى است. سرمربى اين 
تيم هم اگر تمركز بيشترى بر روى فوتبال داشته باشد و خود 
به مسائل حاشيه اى دامن نزند، مى تواند نتايج درخشان ترى 

با اين تيم كسب كند.
 رو در رو شدن با رسانه ها و تر و خشك سوزاندن آنها، مى تواند 
اثرات مخربى براى آينده كارى هر بازيكن و مربى داشته باشد؛ 
حال آنكه تعامل، همواره اثر مثبت داشته است و تاكنون بارها 
و باها به همگان اثبات شده، آنچه در ورزش ايران حلقه مفقوده 

است، همين نبودن تعامل و همكارى هاست .

 پيروزى تلخ رئال مادريد در برنابئو

حذف دراماتيك رئال توام با صعود بعد از 16سال
تعامل؛ حلقه مفقوده

اميد به آبى ها براى طلسم شكنى



يادداشت

پنجمين همايش روابط عمومى هاى 
استان برگزار مى شود

گروه شهرستان- مديركل روابط عمومى و اموربين الملل استاندارى 
چهارمحال وبختيارى از برگزارى پنجمين همايش روابط عمومى هاى 

استان در سال جارى خبر داد.
فرشاد طهماسبى اظهار داشت: اين همايش با هدف تعامل و هم افزايى 
ــتگاه هاى اجرايى استان، ارزيابى عملكرد  اداره هاى روابط عمومى دس
ــاله اداره هاى روابط عمومى، تجليل از روابط عمومى هاى برتر و  يكس

تدوين برنامه هاى اين اداره ها برگزار خواهد شد.
ــوراهاى اسالمى شهر و  وى اضافه كرد: با توجه به برگزارى انتخابات ش
روستا و رياست جمهورى در خردادماه سال جارى، برگزارى اين همايش 

به بعد از برگزارى اين انتخابات موكول شده است.
طهماسبى، بررسى راهكارهاى توسعه جايگاه روابط عمومى الكترونيك 
ــتقرار دولت الكترونيك، برگزارى كارگاه هاى آموزشى و افزايش  در اس
ــطح علمى و توانايى مديران و اعضاى روابط عمومى ها را از اهداف و  س
محرورهاى برگزارى اين همايش بيان كرد و افزود:تبيين ظرفيت هاى 
دستگاه هاى روابط عمومى، ايجاد تحرك وپويايى براى تبيين و جايگاه 
ــد و تقويت اداره هاى روابط  روابط عمومى ها و فراهم آوردن زمينه رش
ــداف برگزارى اين  ــران و مخاطبان، از ديگر اه عمومى ها در ميان مدي
ــاى چهارمحال و  ــش روابط عمومى ه ــت. چهارمين هماي همايش اس
بختيارى خردادماه سال1391 در تاالر همايش هاى ابن سيناى دانشگاه 

علوم پزشكى شهركرد برگزار شد.

خبر ويژه

رئيس شوراى شهر شهركرد 
فيروز اميرخانى

ــهر، دو قطعه زمين در ميدان فردوسى و   به منظوركاهش بارترافيك ش
خيابان ملت شهركرد براى احداث پاركينگ طبقاتى خريدارى شده است.

ــى از ترافيك در همه جاى دنيا موجب نارضايتى مردم  ــكالت ناش  مش
است. ترافيك زياد موجب تأخير در انجام امور شهرى و كاهش بازدهى 
اقتصادى فعاليت  هاى شهروندان، افزايش آلودگى هوا و آلودگى صوتى و 
اثرات منفى بر محيط زيست و هم چنين ايجاد خستگى و استرس ناشى 
ــهروندان مى شود. برخى از  از رانندگى در ترافيك  هاى سنگين براى ش
ــل اين معضل،  راه كارهاى ح
ــگ طبقاتى،  ــداث پاركين اح
گسترش حمل و نقل عمومى 
ــه برنامه  ريزى  ــه ويژه ب و توج
ــت. همچنين به  ــهرى اس ش
ساختمان هايى كه پاركينگ 
در آن تعبيه نشده باشد پايان 

كار داده نمى شود.

2  پاركينگ طبقاتى در شهركرد 
احداث مى شود

يادداشت يادداشت ياددا چهره روزاددا
 هيچ دشمني نمي تواند در برابر ملت ايران بايستد 

ــلمين محمدعلي نكونام نماينده ولي فقيه در چهارمحال و بختياري و  حجت االسالم و المس
امام جمعه شهركرد گفت: اگر دين در جامعه تحقق پيدا كند، هيچ دشمني نمي تواند در برابر 

ملت ايران بايستد وى افزود: نماز به دوران دفاع مقدس به معناي واقعي كلمه معنا بخشيد. 
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ــركت گفت : شركت   مديرعامل اين ش
گروه 
ــتگاه شهرستان ــتان هيچگونه دس توزيع برق اس

ــرق را تأييد ننموده و  كاهنده مصرف ب
استفاده از اين وسايل را مجاز نمى داند و با فروشندگان آنها برابر 

مقررات برخورد مى شود.
ــودجو با  مهندس رحمت اله حماميان افزود: به تازگى افرادى س
روش هاى مختلف تبليغاتى از جمله تماس تلفن، ارسال پيام كوتاه، 
پخش بروشور، مراجعه حضورى، تبليغات رسانه اى و...، اقدام به 
فروش دستگاه هايى تحت عنوان كاهنده مصرف برق كرده اند. وى 
ادامه داد: اين فروشندگان مدعى صرفه جويى با عناوين مختلف از 
جمله داشتن تأييديه وزارت نيرو و يا شركت توانير، حمايت دولت 
يا تخصيص يارانه، مجوز از قوه قضائيه و....، هستند كه در واقع با 

چنين عناوينى اقدام به سودجويى مى كنند.
مديرعامل شركت توزيع برق استان چهارمحال و بختيارى توضيح 
داد: به اطالع همه مشتركين محترم برق مى رساند، وزارت نيرو و 
شركت توانير هيچ نوع دستگاه كاهنده مصرف برق را تأييد نكرده 
و استفاده از اين وسايل مجاز نيست ودر صورت استفاده و ايجاد 
ــعابات برق مشتركين، شركت توزيع  هر گونه ضرر و زيان به انش
ــتان چهارمحال و بختيارى هيچگونه مسئوليتى در اين  برق اس

مورد نخواهد داشت.
ــتركين توزيع برق چهارمحال و بختيارى درخواست  وى از مش
كرد، در اين خصوص آگاهى الزم را داشته باشند، و جهت كسب 
ــبانه  ــه رقمى و ش هر گونه اطالعاتى در خصوص برق با تلفن س

روزى121 تماس بگيرند و اطالعات مورد نياز را كسب نمايند.

وى يادآور شد: در صورتى كه هرگونه ضرر و خسارتى از عمليات 
فريبكارانه فروشندگان مذكور، متوجه شركت توزيع برق شود و 
يا افراد موصوف به هر نحوى از انحاء با انجام عمليات فريبكارانه از 
عنوان يا آرم شركت هاى برق استفاده كرده و يا اقدام به جعل هر 
گونه گواهى و تأييديه از وزارت نيرو، توانير و.... كنند، عالوه بر قابل 
پيگرد بودن موضوع، از جنبه مجازات هاى مقرر در مقررات ثبتى، 

فعل ارتكابى از مصاديق جرم جعل نيز خواهد بود. 

اصالح لوازم اندازه گيرى 21 هزار و 300 مشترك برق 
چهارمحال و بختيارى 

ــرى گفت: لوازم  ــوازم اندازه گي ــروه نظارت و كنترل ل   رئيس گ
اندازه گيرى 21 هزار و 300 مشترك برق در استان چهارمحال و 

بختيارى اصالح و سرويس كامل شد.
ــتركان را از  ــدازه گيرى مش ــجاعى اصالح لوازم ان احمد رضا ش
ــرژى بيان كرد و  ــش تلفات ان ــاى الزم به منظور كاه اولويت ه
افزود: 483 دستگاه تابلو و كنتور معيوب نيز از لوازم اندازه گيرى 
ــدازه گيرى معيوب  ــورد لوازم ان ــتركين ديماندى و 450 م مش

انشعابات عادى اصالح شد.
وى همچنين از نصب 200 دستگاه كنتور ديجيتالى چند تعرفه 
ــنايى معابر در استان  ــتركين ديماندى جديد و روش جهت مش
ــت تعويض و اصالح  ــزود: هماهنگى هاى الزم جه خبر داد و اف
ــاورزى دشت هاى  ــتگاه تابلو و كنتور مشتركين كش 250 دس
ــمند آب و برق صورت  ــهركرد و بروجن با تابلو و كنتور هوش ش

گرفته است. 

معاون سياسى امنيتى استاندار چهارمحال و بختيارى با تأكيد 
بر نقش نخبگان در پيشبرد كشور به سمت اهداف انقالب، گفت: 

بنياد نخبگان كمك بسزايى در پيشبرد اهداف كشور دارد. 
ــت  ــروز در چهاردهمين نشس ــش از ظهر ام ــزدان جاللى پي ي
ــتانى در شهركرد  ــئوالن بنياد ملى نخبگان با بنيادهاى اس مس
اظهار كرد: با توجه به نامگذارى سال جارى به نام حماسه سياسى 
ــه اقتصادى، رهبر معظم انقالب راهبردى را مشخص و  و حماس
ــير حركت در سال جارى را  تعيين كرده اند كه جهت گيرى مس

مشخص مى كند.
ــترده آحاد مردم در  ــى با شركت گس وى افزود: حماسه سياس
انتخابات تجلى مى يابد كه اين موضوع در تمامى سطوح مديريتى 

كشور تأثيرگذار است.
ــه اقتصادى به عنوان دوبال  جاللى از حماسه سياسى و حماس
ــت اين پرنده به  ــور نام برد و گفت: جامعه نخبگان در حرك كش

سمت پيشرفت نقش بسزايى دارند.
معاون سياسى امنيتى استاندار چهارمحال و بختيارى با تأكيد 
بر نقش نخبگان در پيشبرد كشور به سمت اهداف انقالب، افزود: 

بنياد نخبگان كمك بسزايى در پيشبرد اهداف كشور دارد.
ــه داد: در خلق  ــام معظم رهبرى ادام ــاره به بيانات مق وى با اش
ــنگين ترى برعهده دارند، چراكه  ــه جوانان مسئوليت س حماس

شكوفايى و خالقيت اهرم رشد جوانان جوانان است.
ــئوليت در جوانان،  جاللى با تأكيد بر ضرروت تقويت حس مس
ــور، جوانان هستند. برهمين اساس بايد  گفت: جامعه نخبه كش
ــه سياسى و اقتصادى   با تقويت حس مسئوليت در خلق حماس

پيشگام باشند.
ــئوالن بنياد ملى نخبگان با بنيادهاى  چهاردهمين نشست مس
ــگان در  ــاد ملى نخب ــى بني ــور معاون پژوهش ــتانى، با حض اس

چهارمحال و بختيارى برگزار شد. 

48 نخبه هنرى كشور تجليل مى شوند
معاون پژوهشى بنياد ملى نخبگان گفت: برگزيدن نخبگان هنرى 

كشور در سال جارى تجليل مى شوند.
آريا الستى، پيش از ظهر امروز در چهاردهمين نشست مسئوالن 
ــتانى در شهركرد اظهار كرد:  بنياد ملى نخبگان با بنيادهاى اس
ــازى اختراعات مخترعان، وظيفه بنياد ملى نخبگان  تجارى س
نيست، بلكه شناسايى استعدادها، معرفى ايده ها و اعمال حمايت  

از استعدادهاى برتر و مخترعان در برنامه كارى بنياد قرار دارد.
وى افزود: در حقيقت حمايت هاى بنياد نخبگان كامًال هدفمند 

است.
الستى با اشاره به اينكه تجارى سازى ايده هاى نخبگان در چهار 
سال گذشته سير صعودى داشته است، گفت: حمايت هاى مالى 
غير ضرورى از ايده هاى نخبگان، موجب مدفون شدن ايده ها در 
افكار مى شود. برهمين اساس بايد از بودجه كشور كه در اختيار 

بخش هاى خصوصى است، براى تجارى سازى استفاده كنيم.
ــا توجه  ــه داد: ب ــگان ادام ــى نخب ــى بنياد مل ــاون پژوهش مع
ــال 92 ،كمك به ــه در س ــورت گرفت ــاى ص ــه برنامه ريزى ه ب
 تجارى سازى ايده هاى نخبگان از ستاد بنياد نخبگان به سمت 

بنيادهاى استان ها سوق پيدا خواهد كرد.

جامعه نخبه كشور، 
جوانان هستند. 
برهمين اساس 
بايد با تقويت حس 
مسئوليت در خلق 
حماسه سياسى و 
اقتصادى  پيشگام 
باشند

وزارت نيرو و 
شركت توانير 
هيچ نوع دستگاه 
كاهنده مصرف 
برق را تأييد نكرده 
است و استفاده از 
اين وسايل مجاز 
نيست

معاون استاندار چهارمحال و بختيارى:شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال وبختياري: 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده 
 618 اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای

در خصوص پرونده اجرایی شماره 910592ج ح3 له علیرضا راسخ و علیه محمدتقی 
بیگ��ی هرچگانی ب��ا قیمومیت رضا پژوه نیا فرزند اس��داهلل مبنی ب��ر فروش 11/24 
س��هم از 136 س��هم از 4300 س��هم از پالک ثبتی 3190 بخش 5 اصفهان به نشانی 
اصفه��ان – خ رودک��ی – کوچه زیبا – کوچه ش��هید آق��اداوودی – پ34 . در روز 
چهارش��نبه 1392/3/1 جلس��ه مزایده ای از س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا 
)اتاق 307 طبقه س��وم دادگستری کل استان اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت( 
برگ��زار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قب��ل از تاریخ مزایده از محل بازدید و 
در صورت تمایل به خرید ده درصد قیمت کارشناس��ی را نقدا همراه داشته باشند یا 
به حس��اب سپرده بانکی ملی به شماره 2171290211006 شعبه دادگستری واریز و 
فیش آنرا ارائه نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و برنده مزایده کسی است 
که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. اوصاف ملک براساس نظر کارشناس. یک 
باب منزل مس��کونی با مس��احت عرصه موجود 136 مترمربع که در آن ساختمانی 
مسکونی با مس��احت اعیانی حدود 197 مترمربع شامل پارکینگ، همکف و طبقه اول 
بنا ش��ده اس��ت. س��اختمان احداثی فاقد پروانه احداث طبقه اول و فاقد گواهی پایان 
س��اخت می باشد. نمای س��اختمان از آجر نما و دیوارهای حیاط از داخل سنگ می 
باش��د. طبقه همکف و اول به صورت دوبلکس اجرا ش��ده است. دارای دو کنتور برق 
مجزی و گاز و آب اش��تراکی می باش��د. کف آشپزخانه و پذیرایی از سرامیک و کف 
اتاق ها از موزاییک اس��ت. پنجره ها از نوع آلومینیومی و فلزی می باش��د. دربها از 
نوع چوبی و س��اختمان دارای س��ه مترمربع تراس و سیستم س��رمایش از کولر و 
گرمای��ش از بخاری گازی اس��ت. قیدمت طبقه همکف و پارکینگ حدود 25 س��ال و 
طبقه اول حدود 10 س��ال اس��ت که ارزش مالی کل مل��ک 4/500/000/000 ریال می 
باش��د و 11/24 سهم از 136 س��هم از 4300 سهم پالک یاد ش��ده با در نظر گرفتن 
 مجموع بدهی محکوم علیه که 371/951/460 ریال می باش��د به فروش خواهد رسید. 

مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
619 کالسه پرونده: 562/91. شماره دادنامه: 686. مرجع رسیدگی: شورای حل اختالف 
حوزه 12 خمینی ش��هر به نشانی: خیابان ش��هید بهشتی مجتمع شورای حل اختالف 
 خمینی شهر. خواهان: علی صادقپور فرزند عبداله نشانی: خمینی شهر – خ جانبازان
ک معل��م8- پ127. خوانده: احمد عزیزی فرزند عبداله نش��انی: مجهول المکان. رای 
شورا حل اختالف. در خصوص دعوی آقای علی صادق پور بطرفیت احمد عزیزی به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 41/460/000 ریال به استناد سه فقره چک 91/4/20-743364 
و 958330 -91/6/15 و 608992 – 91/7/24 و رس��ید ع��ادی یکفق��ره نظر به اینکه 

خوان��ده علی رغم ابالغ قانونی هیچگونه دفاعی در قبال خواس��ته خواهان به عمل 
نیاورده اس��ت و نظ��ر به اینکه وجود اصل مس��تند دعوی در ی��د خواهان حاکی از 
اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه آن دارد. مس��تند به ماده 198 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدن��ی دعوی خواهان 
وارد تش��خیص و خوانده را ب��ه پرداخت مبلغ 41/460/000 ریال اصل خواس��ته و 
س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادیه از سررس��ید لغایت اجرا. 
رای ص��ادره غیاب��ی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و 
پ��س از انقضای مهل��ت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدید نظ��ر در محاکم 
عمومی خمینی ش��هر می باشد. شعبه 12 حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر  

حصر وراثت 
620 آقای عباسعلی امان اللهی درچه دارای شناسنامه شماره 667 به شرح دادخواست 
به کالسه 38/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان محمدباقر امان اللهی درچه بشناسنامه 103 در تاریخ 1391/7/20 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
 1- سکینه خاتون سلیمانی درچه فرزند ابراهیم ش ش 132 )همسر(. 2- معین امان اللهی

درچه فرزند محمدباقر ش ش 5-008420-113 )فرزند(. 3- عباسعلی امان اللهی درچه 
فرزن��د محمدباقر ش ش 667 )فرزند(. 4- هاجر امان اللهی درچه فرزند محمدباقر ش 
 ش 2362 )فرزن��د(. 5- زین��ت امان اللهی درچه فرزن��د محمدباقر ش ش 73 )فرزند(.

6- مه��ری ام��ان اللهی درچ��ه فرزن��د محمدباق��ر ش ش 7877 )فرزن��د( و الغیر. 

 این��ک با انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت 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 م��اه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.
شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

مزایده 
625 اجرای احکام شعبه دهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی کالسه 375/91 ج10 له آقای منوچهر نیلیه علیه آقایان باقر، 
محمود، حس��ین و خانم ش��هناز نیلیه مبنی بر فروش 6 دانگ ملک مشاعی پالک ثبتی 
3741/6 بخش 4 اصفهان به نشانی اصفهان – خ احمدآباد – کوی شهید رسول استاد 
ش��ریف – کوی شهید حسن یزدخواستی – کوی فاضل هندی – بن بست شکوفه که 
توس��ط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده است در وز پنج شنبه 92/2/25 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجراء اتاق 
224 طبقه دوم دادگستری شهید نیکبخت برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز 

 قبل از جلس��ه مزایده با مراجعه به آدرس ف��وق از آن بازدید و با تودیع 10% قیمت
پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. ملک فوق یک باب منزل مسکونی به مساحت 266/71 مترمربع بدون عقب 
نشینی با قدمت بیش از 50 سال می باشد که با مصالح سقف چوب و آجر و خشت و 
با محوطه موزاییک شده، دربهای چوب و قدیمی ساز که در سمت شرق و غرب حیاط 
و اتاقهای احداث ش��ده که به صورت انباری مورد استفاده قرار گرفته و بنا به قدمت 
زیاد اعیانی بر روی عرصه مذکور ارزشی نمی توان جهت آن منظور نمود که عرصه 
آن به ارزش هر مترمربع هش��ت میلیون ریال و جمعا 2/133/680/000 ریال برآورد 

قیمت گردیده است. مدیر اجرای احکام شعبه 10 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ
626 شماره ابالغیه: 9210100351900367. شماره پرونده: 9109980351900850. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910867. خواه��ان آزیتا رضای��ی همامی دادخواس��تی 
ب��ه طرفیت خوانده مجتبی موس��وی س��ودانی به خواس��ته صدور حک��م طالق به 
درخواس��ت زوج��ه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 2 ات��اق 251 ارجاع و به کالس��ه 9109980351900850 ثبت گردیده 
ک��ه وقت رس��یدگی آن 1392/03/19 و س��اعت 12:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 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��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

محمود پیرامون – مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده جهت اجرای رای داوری
627 ش��ماره نامه: 9210110371600054. ش��ماره پرونده: 9109980350601003. 
قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای 
در خص��وص پرونده ش��ماره 910482ج 6 له ملیحه بلور ف��روش و آرش امینی با 

وکالت آقای حس��ین مقن��ی بطرفیت فرزاد طالبی به نش��انی اصفهان چهارباغ باال ک 
هدایت مجتمع مسکونی پاسارگاد پ15 واحد 6 فعال مجهول المکان در روز پنج شنبه 
92/2/26 ساعت 9 الی 10 صبح در دادگستری نیکبخت طبقه 3 اتاق 309 قسمت اجرای 
ش��عبه 6 حقوقی برگزار و پالک ثبتی 4793/1474 مجزی ش��ده از 270 فرعی بخش 
5 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان – خ مالصدرا که طبق نظریه کارش��ناس رس��می 
دادگس��تری که مص��ون از اعتراض مانده 74/480/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده 
از طریق مزایده به فروش برس��اند. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی ملک واقع در اصفهان خ مالصدرا نبش خیابانهای دوم و چهارم مقابل ایستگاه 
برق منطق��ه ای اصفهان مراجعه و از آن بازدید نموده ت��ا با تودیع نقدی 10 درصد 
قیمت کارشناسی فوق االشاره به حساب سپرده نزد بانک ملی دادگستری اصفهان به 
شماره 2171290210008 و ارائه فیش واریزی به این اجرا در مزایده شرکت نمایند. 

مزایده از قیمت کارشناس��ی ش��روع و پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده 
خواهد بود. مش��خصات ملک توقیفی. مورد تقاضا به صورت یک مجتمع مس��کونی 
 اس��ت دارای پ��الک ثبتی 4793/1474 مجزی ش��ده از 270 فرع��ی واقع در بخش 5

ثبت اصفهان که مساحت شش دانگ به شرح سند مالکیت 511/20 مترمربع و پس از 
عقب نشینی مس��احت فعلی آن 404 مترمربع است و بصورت یک مجتمع با کاربری 
مسکونی در 9 طبقه مشتمل بر 7 طبقه و 2 زیرزمین مشتمل بر پارکینگ رمپ انباری 
استخر سونا موتورخانه و پله جمعا برابر 711 مترمربع و طبقه همکف شامل البی و 
 مش��اعات و پله حدود 130 مترمربع و آپارتمان مس��کونی در طبقات همکف و اول و

دوم و س��وم و چهارم و پنجم و شش��م )دوبلکس( جمعا در حدود 1960 متر احداث 
گردیده اس��ت. ساختمان دارای اسکلت بتونی با نمای خارجی آجر و سنگ و درب و 
پنجره های پروفیل و آلومینیوم و پوش��ش کف س��نگ و سرامیک و از نظر کابینت و 
شیرآالت و تزئینات داخلی و چوبکاری و برقکاری و رنگ آمیزی و رادیاتورها ناقص 

می باشد. مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان 

احضار متهم
629 ش��ماره پرون��ده: 9109980363200994. ش��ماره بایگان��ی: 911077. محاکم 
کیفری دادگس��تری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالسه 
9109980363200944 ب��رای حمید آقایی و برزو آقایی به اتهام ایراد جرح عمدی با 
چاقو و ضرب و جرح عمدی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 1392/03/19 ساعت 11:00 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 
115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر 
گردد. بدهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل 
 خواهد آمد. م الف: 1270 رستمی – منشی شعبه 109 دادگاه عمومی کیفری اصفهان

آگهي فقدان سند مالكیت
643 نظر به اینکه ورثه یداله آربیع با ارائه دو برگ استشهادیه محلي که هویت شهود 
رس��مًا گواهي ش��ده و با ارائه گواهي حصر وراثت وفرم 19 مالیاتي مربوطه مدعي 
مفقود ش��دن سند مالکیت شش��دانگ پالک 844 / 3 واقع در بخش یک ثبتي شهرضا 
گردیده اند که سند مالکیت مذکور ذیل ثبت 7158 صفحه 124 دفتر 54 بنام یداله آربیع 
ش��هرضا فرزند تقي صادر ش��ده اینک ورثه نامبرده درخواست صدور سند مالکیت 
المثني نموده اندکه در اجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت 
آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در فوق به 
آن اش��اره نشده و یا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي ب��ه ثبت محل مراجعه و ادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دو یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت 
المثني را طبق مقررات صادر و به متقاضي تسلیم خواهد کرد . در صورت ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر و جود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم و یک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. 

میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

حصر وراثت 
 644 خانم زهرا مصلحی بهارانچی با وکالت خانم ندا حیدری دارای شناسنامه شماره 683
به ش��رح دادخواست به کالسه 611/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان فاطمه عزیزی کوهانستانی بشناسنامه 
487 در تاریخ 1391/11/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
 آن مرح��وم منحصر اس��ت به دو پس��ر و 6 دختر و یک همس��ر دائم��ی به نام های
ذیل: 1- رسول مصلحی بهارانچی ش ش 643 )پسر متوفی(. 2- اکبر مصلحی بهارانچی 
ش ش 682 )پس��ر متوفی(. 3- زهرا مصلحی بهارانچ��ی ش ش 683 )دختر متوفی(. 
4- صدیقه مصلحی بهارانچی ش ش 52 )دختر متوفی(. 5- نصرت مصلحی بهارانچی 
 ش ش 8 )دخت��ر متوفی(. 6- نرگ��س مصلحی بهارانچ��ی ش ش 10 )دختر متوفی(.

7- معصوم��ه مصلح��ی بهارانچ��ی ش ش 8 )دخت��ر متوف��ی(. 8- زه��ره مصلحی 
بهارانچ��ی ش ش 973 )دخت��ر متوفی(. 9- حس��ن مصلح��ی بهارانچی ش ش 174 

)همس��ر متوف��ی( و الغی��ر. اینک با انج��ام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور 
را در ی��ک نوب��ت آگه��ی می نمای��د تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و 
 اال گواه��ی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل اخت��الف اصفهان

مزایده 
645 ش��عبه 24 اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
538/91ج24 له مجید طیبی زاده با وکالت مرتضی بیدرام به نش��انی: ش��اهین شهر – 
خیابان رازی – مجتمع فروزنده – طبقه 3 و علیه شرکت تعاونی صاحبان حرف تولیدی 
درودگران و مبل سازان اصفهان به نشانی: اصفهان – خیابان امام خمینی – روبروی 
گ��ز مولوی – ج��اده بابوکان – بعد از بهداری – ش��رکت تعاون��ی صاحبان حرف و 
درودگران و مبل سازان اصفهان مبنی بر مطالبه مبلغ 9/579/913/473 ریال بابت اصل 
خواسته و هزینه های دادرسی و اجرایی متعلقه و مبلغ 225/000/000 ریال حق االجرای 
دولتی در روز پنجشنبه مورخ 92/2/26 از ساعت 8 تا 9 صبح در محل این اجرا )اطاق 
351 طبقه دوم دادگستری ش��هید نیکبخت( جهت فروش ششدانگ پالک ثبتی به ورقه 
مالیکت شماره 341599 ثبت شده تحت شماره 35441 تمامیت ششدانگ انباری شماره 
ملک                            به نشانی خیابان امام خمینی – خیابان بابوکان بعد از بهداری 
– روبروی فضای س��بز – درب آبی عقب نشینی شده که اکنون در تصرف آقای سعید 
سمس��ارزاده به عنوان نگهدارنده با وصف کارشناس ذیل الذکر که مصون از تعرض 
طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نشانی 
ملک قادر به بازدید از آن خواهند بود تا با تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده 
شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی 
بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک براساس نظر کارشناس. 1- محل مورد 
نظر طبق ورقه مالکیت به ش��ماره 341599 ثبت ش��ده تحت شماره 35441 صفحه 70 
70 به مساحت 7500 

دفتر 136 تمامیت 6 دانگ انباری به ش��ماره ملک 1647/1629/1628
متر بوده است که قسمت شمال آن از این پالک مجزا گردید منتها سند عقب نشینی شده 
و کسر شده شمالی ندارد و بایستی اصالح سند گردد و باقیمانده پالک که در محل نیز 
22/6701 به نام شرکت تعاونی 

85/3/2
مساحی گردیده و بر روی آن پروانه شماره   

درودگران و مبل سازان اصفهان اخذ گردیده و احداث بنا در دو قسمت بصورت سوله، 
دفتر کار و پارکینگ و س��رایداری قید ش��ده است که مساحت ساختمان 765 مترمربع 
و مس��احت س��وله 400 مترمربع ولی تاکنون این بناها اجرا نشده است و مساحت قید 
ش��ده و فعلی که عبارت اس��ت از باقیمانده پالک و در پروانه س��اختمانی پس از عقب 
نشینی قید گردید معادل 1597 مترمربع قید گردیده است که اصل مدارک در آن دادگاه 
 محترم ارائه خواهد شد. 2- ساختمان های موجود در محل که قدیمی است عبارتند از:
A: س��مت شرق پالک بصورت سرپوش��یده با تیر چوبی ستونها و سقف بر روی آن 
با ورق ایرانیت به مس��احت 156/30 مترمربع. A1: در قس��مت زیر س��قف مذکور در 
قسمت جنوب آن س��اختمان با دیوار آجری و درب پنجره فلزی و پروفیل و سرویس 
 بهداش��تی و حمام و دستش��ویی مجموعًا معادل 42/50 مترمربع اجرا ش��ده اس��ت.
B: س��مت غ��رب پالک سرپوش��یده ب��ه مس��احت 408 مترمربع طول متر با س��قف 
ایرانیت و س��تونهای چوبی و نیز چوبی قدیمی اجرا ش��ده است. B1: در سمت جنوب 
سرپوش��یده س��اختمان دو طبقه آجری و س��قف تیرآهن طبقه همکف و س��قف تیر 
چوب��ی طبقه باال با ایرانی��ت 118 مترمربع و ک��ف موزائیک و دیواره��ا رنگ آمیزی 
ش��ده و برق کش��ی کامل با تلف��ن کامل و لوله کش��ی و آب و فاض��الب کامل دارد. 
3- خدمات ش��هری در این محل عبارتند از انش��عاب آب و برق س��ه فاز و گاز و دو 
خط تلفن ش��هری. 4- ارزیابی عرصه و اعیان و مس��تحدثات ملک فوق که به ش��رح 
 زیر می باش��د. جم��ع کل ارزیابی به ری��ال 9/529/000/000=ارزش کل مس��تحدثات

186/550/000 +)ارزش کل عرص��ه ب��ه ری��ال( 9/342/450/000 = 5/850/000 × 1597 
النهای��ه بنا به مراتب ف��وق ارزش کل پالک مذکور به انضمام مس��تحدثات و خدمات 
ش��هری با در نظ��ر گرفتن جمیع جهات  عوام��ل موثر در قضیه و ن��رخ عادله روز و 
ب��ا توجه به نوس��انات فعل��ی بازار ب��ه نظ��ر اینجانب )کارش��ناس( مجموع��ًا مبلغ 
9/529/000/000 ری��ال مع��ادل نهصد و پنج��اه و دو میلیون و نهص��د هزار تومان 
ارزیابی می گردد توضیحًا به مبلغ فوق اقالم پرداخت ش��ده به ش��هرداری به منظور 
 اخذ پروانه ساختمانی جدید اضافه می گردد که توسط شرکت مذکور ارائه خواهد شد. 

مدیر اجرای احکام شعبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان 
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هميشه الزم نيست فكر كنيم فقط يك معمار داخلى 
يا يك آرشيتكت مى تواند با صرف هزينه به ما كمك 
كند، بلكه با دقت و ظرافت و مطالعه و نكته سنجى ها 
مى توان چيدمانى درست، صحيح و راحت از وسايل و 
لوازم خانه داشت. تعيين محل وسايل و مبلمان منزل 
يكى از مهم ترين تصميمات در طراحى دكوراسيون 

منزل است. 
ــان داخلى بازار نقش مهمى   اگرچه معماران و طراح
ــرط  ــه دارند، اما فقط به ش ــايل خان در چيدمان وس
داشتن پول كافى مى توانيد از پياده كردن طرح ها و 
ايده هاى آنها بهره ببريد، در غير اين صورت چندان 
نگران نباشيد، چند توصيه كاربردى و ساده مى تواند 

حالل برخى از مشكالت شما باشد: 

به نظرات راهگشاى خانم ها توجه كنيد
ــاره چيدمان  ــن نظارت را درب ــد مهم تري يادتان باش
وسايل خانه، خانم ها ارايه مى كنند. به فكر اقتصادى 

و ظريف و دقيق آنها توجه كنيد.
ــر، زيباترين  ــا هزينه اى كمت ــا مى توانند ب  خانم ه
ــترى به  ــايل زينتى را بخرند و جلوه بيش لوازم و وس
ــند. البته بايد به راحتى و آسايش آنها نيز  خانه ببخش

توجه كرد. 
آشپزخانه اپن (OPEN) براى خانه هاى اروپايى كه 
ــر مى خورند، طراحى  اغلب غذاى آماده و كم دردس
ــت، نه خانه هاى ايرانى كه در آن آبگوشت  ــده اس ش
ــن طراحى و  ــبزى بار مى گذارند. بنابراي و قورمه س
ــد برگرفته از فرهنگ  ــايل آن باي چيدمان خانه و وس

خودى باشد. 

چينى هاى شكسته را دور نريزيد 

اگر چينى هاى شكسته را نگه داريد پس از مدتى چند 
قطعه چينى در طرح ها و رنگ هاى مختلف خواهيد 
داشت كه مى توان از قطعات كوچك و رنگى آنها براى 
تزئين انواع قاب ها، پايه آباژور، شمعدان، گلدان و آينه 
ــان دهنده ابتكار، خالقيت و  استفاده كرد. اين امر نش

هنر شماست. 

اتاق ها را خلوت كنيد
اتاق ها را پر از وسيله نكنيد. سعى كنيد در يك اتاق 
ساده و خلوت، غافلگيرى هاى خالقانه ترتيب دهيد. 

موزائيك ها را از ياد نبريد  
ــه، سنگ  ــتفاده از قطعات كوچك و رنگين شيش اس
ــوار و كف خانه  ــك) در دي ــى كنار هم (موزائي و كاش
ــى محيط را  ــى، زيباي ــر تزئين ــك هن ــوان ي ــه عن ب

چشم نوازتر مى كند. 
ــنگ، مى توان از طرح و حاشيه  ــى با س در اين نقاش
ساده اما زيباتر بهره گرفت. با توجه به اين كه موزائيك 
در برابر تغييرات محيطى مقاومت دارد از آن درنماى 

بيرونى نيز مى توان استفاده كرد. 

وسايل اضافى را انبار نكنيد
ــتفاده باقى  ــدون اس ــت ب ــايلى را كه مدت هاس وس
ــتفاده  ــاد در آينده هم اس ــد و به احتمال زي مانده ان
نخواهند شد، به اميد اين كه شايد زمانى و روزى به كار 

آيند، نگه نداريد.
 لباس، وسايل خانه، اسباب بازى بدون استفاده كودك 
ــايل مطابق  ــد و فضا را براى چيدمان وس را دور بريزي

سليقه و راحتى خودتان باز كنيد.
ــايل خانه، مطابق با  يادتان باشد پس از چيدمان وس
ــاد آرامش و انرژى  عالقه اعضاى خانواده و براى ايج
بيشتر در محيط ها، چند شاخه گل طبيعى در معرض 

ديد قرار دهيد. 

 براى داشـتن خانه اى زيباتر و در نهايت 
رسيدن به آرامش به نكات زير توجه كنيد: 

ــاخه گل تازه در خانه روحيه  ــتن چندش     با گذاش
شادى به اعضاى خانه بدهيد. 

ــه را با  ــتى خان ــرويس هاى بهداش ــام و س      حم
ــن و صابون هاى  ــى عطرآگي ــمع،نمك هاى طب ش

خوشبو تزئين كنيد. 
ــرى موجود در منزل معرف      از آنجايى كه آثار هن
شخصيت شماست، لوازم خانه را طورى انتخاب كنيد 
كه بر زيبايى تابلوها و آثار هنرى ديگر موجود در خانه 
ــايل خانه را طورى نچينيد كه توجه را از  بيفزايد. وس

آثار هنرى به خود جلب كنند. 
ــدف و ديگر عناصر  ــنگ، ص     اضافه كردن گياه، س
طبيعى به تزئينات خانه تأثير بسيار خوبى در روحيه 
اعضاى خانواده مى گذارد و در واقع طبيعت را به درون 

خانه مى آورد.

با چيدن درست وسايل منزل 
به آرامش برسيد

سرفه هاى بى امان را 
با طبيعت  درمان كنيد

زمستان و پاييز آلرژى ها بسيار زياد مى شود و همچنين ممكن است 
به بيمارى هاى مختلف از جمله سرماخوردگى دچار شويد كه باعث 

بروز مشكالتى مانند سرفه هاى بى امان در شما مى شود.
سرفه مشكلى است كه شايد به ظاهر ساده باشد، اما اگر از حد خود 
خارج شود، مى تواند براى فرد بسيار سخت و يا حتى كشنده باشد. 
ــود دارد كه البته اگر از  ــكل وج راه هاى زيادى براى درمان اين مش
راه  هاى طبيعى براى درمان استفاده كنيد، نتيجه بهترى خواهيد 

گرفت.

گل پيچك
افرادى كه سرفه هاى خشكى مى كنند بهتر 
ــتفاده كنند.  است از شربت گل پيچك اس
اين ماده داراى مواد خاصى است كه باعث 
مى شود التهابات گلوى شما فروكش كند.
ــرفه ها را قطع مى كند. البته  همچنين س
توجه داشته باشيد كه روزانه دو قاشق از اين 

شربت كافى است و طى چند روز شما را خوب مى كند.

آويشن
ــه در هر خانه اى پيدا  يكى از ادويه هايى ك
ــت. اين ادويه براى  ــن اس ــود، آويش مى ش
ــرفه هاى خلت دار يا خيس  افرادى كه س
دارند، عالى است. داخل آويشن موادى است 
كه باكترى هاى مسبب سرفه را نابود كرده 
ــما در كاهش زمان  ــه بدن ش و همچنين ب
ــتفاده، آويشن را درون آب جوش  بهبودى كمك مى كند. براى اس

بريزيد و حل كنيد و روزانه سه ليوان از آن بنوشيد.

عسل و ليمو
براى درمان بسيارى از سرفه ها مخلوط عسل 
و ليمو مى تواند معجزه كند. تنها كافى است 
ــپس مقدارى  يك ظرف آب تهيه كنيد و س
ــن محلول را براى ده  آبليمو در آن بريزيد. اي
دقيقه بجوشانيد و سپس مقدارى عسل به اين 
جوشانده اضافه كنيد. خوردن اين جوشانده 

حتى به اندازه سه قاشق در روز نيز مى تواند سرفه شما را بهبود دهد.

تخم كتان
برخى از افراد به خاطر كشيدن سيگار دچار 
ــوند كه اغلب  ــرفه هاى بى امانى مى ش س
اوقات در آنها وجود دارد. اين افراد بهتر است 
يك ظرف آب جوش را با سه قاشق تخم كتان 
و همچنين مقدارى آب ليمو مخلوط كنند و 
سپس اين مخلوط را از صافى رد كرده و آب 
باقى مانده را بعد از خنك شدن با عسل مخلوط كنند. خوردن يك قاشق 

از اين محلول مى تواند سرفه هاى اين افراد را كامًال از بين ببرد.

برپا؛ معلم عزيزم روزت مبارك 

روى تخته سياه حك شد نام تو 

ــداى رد پاى  ــرواز مى آيد. ص ــد. صداى كودك پ صداى ناز مى آي
ــد. معلم در كالس درس حاضر شد.. استاد  كوچه هاى عشق پيدا ش
ــياه نام تو. روزت مبارك اى كه دل  ــد روى تخته س بزرگوار.حك ش
درياييت لبريزازآرامش است. همچون كوه استوار برابر حوادث روزگار 
ايستاده اى و همچون ابر،باران پر شكوه معرفت بر چمن هاى دشت 

دانش آموختگى فرو مى ريزى. 
ــرد يأس و  ــود ما وحرارت كلبه س ــيد نگاهت گرمابخش وج خورش
ــمى كه از گلستان ــور و شعف است. غنچه تبس نااميدى و ارمغان ش
ــام و زيبا يى بخش  ــراوت لحظه هاى ابه ــو مى رويد، ط  لب هاى ت
ــت. كالم روح بخش و دلنشين تو موسيقى دلنوازى  خانه وجود ماس
ــور در  ــيند وآهنگ زندگى را به ش ــت كه بر گوش جان مى نش اس
ــاس  مى آورد. روانى به لطافت گلبرگ هاى ارغوان دارى كه از احس
و شور و شعف لبريز است. دست هاى روشنت سپيدى خود را از گل 
ــانيت ــمع وجودت از نيروى ايمان وانس ــه هاى گچ گرفته و ش بوس
 شعله ور است. اى كه الفباى زندگى را از سرچشمه نگاهت آموختم 
ممتاز و نمونه شدن براى يكسال است و ماندگار شدن براى يك عمر؛ 
سالم برتو كه هر سال نمونه اى و يك عمر ماندگار تو روشنايى بخش 

تاريكى جان هستى و ظلمت انديشه را نور مى بخشى. 
ــور و آگاهى  ــرزمين ن ــد و ما را به س ــراغ راه زندگيمان ش پيامت چ
هدايت كردى. اى آينيه تمام نماى عشق و محبت و ايثار! هرروزت

 مبارك باد.

مناسبت

سالمت

ــزاى بدن نام  ــى از مهم ترين اج ــوان به عنوان يك پا را مى ت
ــكالت بسيار زيادى  برد، چرا كه در صورت نبودش دچار مش
خواهيد شد. پاها به عنوان قلب دوم انسان شناخته مى شوند 
و از همين رو در صورت نبود و يا آسيب ديدگيشان مشكالت 
ــان پيش خواهد آمد. محافظت از پا داراى  فراوانى براى انس

شرايط خاصى است كه استفاده از كفش يكى از آنهاست. 
ــش هايمان  ــا چگونه بايد از كف ــت كه م نكته اصلى اينجاس
ــوند و بتوانند از پاى ما به خوبى  محافظت كنيم تا خراب نش
ــتن يك كفش  ــد. نكته هاى زيادى را براى داش مراقبت كنن

سالم بايد رعايت كنيد، اما مهم ترين آنها عبارتند از:

ــروع  ــى از كفش ها از همان مغازه ش     اولين نكته مراقبت
مى شود كه ابتدا بايد به جنس و همچنين نوع دوخت كفش 
دقت بسيار زيادى داشته باشيد. كفش هايى كه از جنس هاى 
نامرغوب ساخته شده اند خيلى زود پاره مى شوند و همچنين 
دوخت نا مناسب نيز مى تواند جداشدن زود هنگام كفش را 

به دنبال داشته باشد.
    نكته ديگرى كه در هنگام خريد كفش بايد رعايت كنيد 
اندازه آن است. هيچ گاه كفش را بزرگ تر و يا كوچك تر از پا 
تهيه نكنيد. در صورتى كه در اندازه كفش دقت نداشته باشيد 

عمر آن به نصف كاهش پيدا خواهد كرد.
    كفش هاى مجلسى و غير اسپرت خودتان را هميشه دور 
از گرد و خاك نگهدارى كنيد. بهترين گزينه براى اين كار اين 
ــه كفش ها را درون جعبه هاى مخصوصش  است كه هميش

قرار دهيد و در صورت لزوم آنها را خارج كنيد.
    كفش هاى ورزشى نياز به كفى دارد، چرا كه از آنها بيشتر 
ــار بيشترى نيز به كف پاى  استفاده مى كنيد و همچنين فش
ــن گزينه براى  ــود. كفى هاى طبى بهتري ــما وارد مى ش ش
ــا خريدارى  ــتند كه مى توانيد از داروخانه ه كفش ها هس
كنيد. كفى هاى متفرقه كه قيمت كمى دارند بيشتر به پاى 

شما آسيب مى زنند.
    درمورد كفش هاى بندى هميشه دقت داشته باشيد كه 
ــد. گاهى از روى  ــًال باز كرده و كامًال ببندي بندهاى آن را كام
تنبلى تنها يك بار بندها را نه چندان سفت مى بنديد تا ديگر 
ــد. با اين كار نياز شما به  نيازى به بستن يا باز كردن آن نباش
ــتر  ــار آوردن به كفش براى درآوردن يا به پا كردن، بيش فش

مى شود و عمر كفش شما كاهش مى يابد.
ــتر كند،  ــما را بيش ــس زدن مى تواند عمر كفش ش     واك
ــك مى كند. براى  ــى آن نيز كم ــه ظاهر و زيباي همچنين ب
ــد از روغن هاى  ــن مى تواني ــى همچني ــاى چرم كفش ه
مخصوص براى براق شدن و نرمى بيشتر كفش استفاده كنيد.

ــمت هاى كفش هستند كه خيلى      پاشنه ها از جمله قس
ــيب مى بينند، از همين رو بهتر است هنگام خريد،  زود آس
ــب با مدل كفشتان بخريد تا در  پاشنه هاى اضافه نيز متناس

صورت خرابى، آنها را سريعا عوض كنيد.
ــه يك بار  ــعى كنيد هر دوهفت ــپرت را س     كفش هاى اس
بشوييد،  اين كار از بو گرفتن آن جلوگيرى مى كند، همچنين 
تا حدى به طول عمر آن نيز كمك مى كند و  باعث مى شود 

تا كفش شما حالت نو به خود بگيرد.

عمر كفش هايتان را طوالنى كنيد

عكس نوشت

نمايش هفته پليس در 
نيجريه

اخبار كوتاه

متروها محل رفت و آمد روزانه ما هستند و از همين رو نياز است تا دستگاه هاى آن به طور 
ــود تا روزانه ميزان زيادى  دايمى سالم و همچنين در حال كار باشد. اين امر باعث مى ش

برق مصرف شود.
از جمله قسمت هاى اصلى مترو كه به هر حال هر فردى با آن در ارتباط است درب هاى 
ــى در تهران اين  ــده و از آن عبور مى كنيم. به تازگ ــت كه با زدن كارت باز ش ورودى اس

دستگاه ها را دربرخى از ايستگاه هاى اتوبوس نيز مشاهده مى كنيم.
اين دستگاه ها نياز دارند تا برق خاصى هميشه به آنها برسد و دائما در حال استفاده شدن 
ــد، اما به تازگى  ــه هم اين ميزان برق نياز نباش ــتند، در حالى كه ممكن است هميش هس

طرح هايى براى جلوگيرى از اتالف انرژى در اين موارد ارايه شده است.
ــه داده اند كه مى تواند  ــبز» اراي ــه طراح چينى به تازگى طرح هايى را با نام «عبور س س
ــدازه انرژى نيز  ــالف بيش از ان ــد و همچنين از ات ــتگاه هاى مترو را تغيير ده آينده دس

جلوگيرى كند.
ــت كه مى تواند انرژى الزم را براى برق رسانى به  اين دستگاه به صورتى طراحى شده اس
خودش تأمين كند، بدين صورت كه هر فردى كه از اين درب ها عبور مى كند ميله يك بار 

به چرخش در مى آيد و اين چرخش به انرژى الكتريكى تبديل مى شود. 
اين طراحان هدف اصلى خود را درمورد ساخت اين دستگاه رسيدن به مرز دستگاه هاى 
ــد و قصد دارند اين طرح را بر روى  بدون آلودگى و با كمترى مصرف ممكن اعالم كرده ان

وسيله هاى ديگر نيز پياده كنند.

ــردن وظايف و  ــه اى با توانايى واگذار ك ــتم كامًال خودكار رايان محققان آمريكايى يك سيس
مسئوليت هاى مختلف به نيروى كار انسانى طراحى كرده اند.

ــتم هاى رايانه اى در انجام برخى از  هوش مصنوعى به سرعت در حال توسعه است، اما سيس
ــين يا ترجمه يك اصطالح دچار مشكل بوده و  كارهاى بسيار ساده مانند خواندن پالك ماش

همچنان به كمك يك انسان نياز دارند.
برنامه هايى نظير Mechanical Turk  آمازون، امكان استفاده از مهارت هاى انسانى را در 
شرايطى كه تكنيك هاى نرم افزارى به تنهايى جوابگو نيستند، فراهم مى كند و كاربران با به 

اشتراك گذاشتن يك كار از كمك ديگران بهره مند مى شوند.
«دانيل بارووى» از محققان علوم رايانه دانشگاه ماساچوست با هدف خودكارسازى كامل اين 

فرآيند، سيستم رايانه اى تمام خودكار AutoMan  را طراحى كرده است.
ــانى، دريافت  ــه مديريت نيروهاى انس ــتم تمام خودكار رايانه اى AutoMan قادر ب سيس
ــرايط يك رييس رايانه اى  ــت و در اين ش ــتمزد اس ــت يك كار و پرداخت دس رد يا درخواس
ــتم رايانه اى از طريق پلت فرم هايى مانند  ــود. اين سيس جايگزين يك رييس انسانى مى ش
ــت نيروهاى  ــًال خودكار با هداي ــك فرآيند كام ــا VizWiz در ي Mechanical Turk ي
ــانى به كاربران خدمات ارايه مى كند. افراد نابينا با تهيه تصوير از محيط اطراف و ارسال  انس
ــران دريافت  ــاير كارب ــزارى VizWiz، توصيفى لحظه اى از س ــرم اف ــق برنامه ن آن از طري
مى كنند. الگوريتم سيستم رايانه اى مى تواند در تعامل با اين برنامه به طور خودكار درخواست 

نابينايان را دريافت كرده و بهترين توصيف را از كاربران گرفته و براى كاربر ارسال كند.

رييس آينده شما مى تواند يك رايانه باشد!ابتكار هدفمند براى توليد برق 

ماهى ها نه تنها در آب ها بلكه گاهى خارج از آن نيز خبرساز 
ــوند. يكى از اين موارد، صيد ماهى هاى بسيار بزرگ  مى ش
ــود. يك ماهيگير  ــت كه هر بار ركورد آن شكسته مى ش اس
ــن ديگو چندى پيش در حالى كه بر روى  محلى از منطقه س
ــزرگ ترين ماهى  ــت ب ــال صيد ماهى بود، توانس دريا در ح
ــت كه  تن را نيز صيد كند.« Petruescu»  ماهيگيرى اس
ــت بزرگ ترين ماهى تن را كه وزنى تقريباً نزديك به  توانس
201 كيلوگرم داشت را صيد كند. او در اين سفر همچنين به 
همراه دوست خود بود كه البته باعث ثبت نشدن اين ركورد 

براى او شده است. دوست اين فرد هنگامى كه ماهى به قالب، 
ــت دوبار به او كمك كرده كه اين يكى از موارد  گير كرده اس

ممنوعه در امر صيد ماهى هاى ركوردشكن است.
اين دو، اين روزها به دنبال ثبت نام خود هستند و شواهدى 
را نيز مبنى بر زياد نبودن كمك به گينس ارايه كرده اند كه 

البته فعال تصميم گيرى نشده است.
ــت، چرا كه  ــك بزرگ ترين ماهى تن اس اين ماهى بدون ش
ــده است مربوط به  ركورد فعلى كه در كتاب گينس ثبت ش

سال گذشته و يك ماهى با وزن 183 كيلوگرم است.

بزرگ ترين ماهى تن جهان صيد شد 
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