
حواله دادن فرهنگ به وزارت ارشاد اشتباه است

برای ماندن  دست و پا نمی زنم

اين سفيدی برف 
نيست؟
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قاليباف در جمع فعاالن فرهنگی اصفهان : 

ناگفته های ورزش اصفهان در گفتگوی اختصاصی با افشين مواليی

کناره گيری پورمحمدی از 
رقابت های رياست جمهوری 2

حمل و نقل برون شهری پايدار 
راهکار مقابله با آلودگی هوا 37
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سينما بهمن، تنهاي 
5سينماي فعال استان است

 توصيه های جنتی 
به کانديداهای انتخابات

فقرو بيکاری، ارمغان آزادشدن واردات خودرو

کارگران  ديگرمشغول کار نيستند

آیت اهلل جنتی در همایش نکوداشت آیت اهلل مالهاشم جنتی 
و یادواره 90 شهید محله الدان اصفهان اظهار کرد: این شهدا 
بودند که آثار دین را در کشور ما حفظ کردند و امروزه هرچه 

داریم از قلم عالمان و خون شهدای انقالب اسالمی است.

رانت ادبی، ادبيات اصفهان 
را زمين گير کرده است

حس��ن صفدری این روزها بار دیگر با ت��ازه ترین اثر 
خود تح��ت عنوان»کوه صفه« نام خ��ود را به جامعه 
شعر ایران یادآوری کرده است.  او که پیش از این نیز با 
آثاری مانند»من دیگری هستم«،»بیرون پنجره باد 
اس��ت« و»زیر چتر تو خواب رفته ام« رد پایی از خود 
در ادبیات به جا گذاشته بود،  بار دیگر توانست  شعر 
اصفهان را بر سر زبان ها بیندازد. »کوه صفه« توسط 

نشر بوتیمار منتشر شده و این بهانه ای است...

س: حميدرضا نيکومرام/ زاينده رود[
]عک
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تشکل های خصوصی در رفع 
4

مشکالت صنعت هماهنگ هستند

بهره برداری از پروژه های مهر ماندگار  
دانشگاه علوم پزشکی7

اداره ورزش و جوانان شهرستان اصفهان اگرچه هنوز در شوک 
رفتن احمد جمشیدی، مدیر چهارس��اله خود به سر می برد، 
اما می تواند امیدوار باش��د که ظرف مدت کوتاهی ش��اخص 
های مهم در امر توس��عه ورزش به زودی با رشد قابل توجهی 
در شهرستان اصفهان روبه رو ش��ود، البته اگر مشکالت زمان 

جمشیدی دوباره نمود پیدا نکند. 
چون افش��ین موالیی حمایت و پش��تیبانی مدی��ر کل را در 
 پشت س��ر خود می بیند، بعید اس��ت که با مشکالت گذشته 
دست و پنجه نرم کند و حداقل تا زمانی که جواهری روی کار 

است، خیال او نیز از بابت بودجه راحت است.
از طرفی، موالیی کار س��ختی هم در اداره شهرستان برعهده 
دارد؛ او از یک طرف برنامه ریزی برای ورزش اصفهان را پیش 

روی خود می بیند و از طرفی، باید ب��رای ذهنیت ها و نگرش 
ها نسبت به اداره شهرس��تان چاره ای بیندیشد. هر چه باشد 
تا دیروز از اداره شهرستان به عنوان تبعیدگاه نام برده می شد 
 و ای��ن موضوع، س��ختی کار را برای موالیی و یارانش بیش��تر 

می کند.
نحوه روی کارآمدن او در این سمت، وضعیت اسفبار مالی اداره 
شهرستان طی چندس��ال اخیر، عملکرد موفق او در اداره کل 
ورزش و جوانان، چشم انداز و بیم و امیدهای حضور او در اداره 
ورزش شهرستان، لزوم بازنگری نسبت به تأسیسات تخصیص 
یافته به برخی بخش ها و شهرهای تابع و چالش هایی که او در 

ادامه راه با آن مواجه خواهد شد ...
6

اسرائیل رسمًا از قاهره 
عذرخواهی کرد

 فرش کاشان، سرشار از 
مباحث زیبایی شناسی

 قیمت مرغ 
کیلویی ۵۸۰۰ تومان

چارگوش هنوز اسپانسر 
ندارد

دو بانوی کبدی کار 
ماهانی در اردوی تیم ملی
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آگهی فراخوان

 روابط عمومی شرکت ذوب آهن اصفهان 

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

92/2/2692/3/8دو رديف پمپ سيركوله سولفات آمونيوم و نمک برR2-917252تجديد مناقصه1-

92/2/2692/3/5خريد 18 هزار تن فلورين 60-10 ميليمتر8712-90تجديد مناقصه2-

92/2/2592/3/8خريد دريچه كائوپرهای كوره بلند917384تجديد مناقصه3-

914478-91مناقصه4-
ارائه خدمات امور عمومی )تهيه بليط هواپيمای 
داخلی و خارجی، آژانس، اسكان و پذيرايی در 

هتل، ويزا و رواديد و ...( مورد نياز كارخانه
92/2/2492/3/1

سایر موا رد:
زمان دریافت اسناد:    از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

نوبت دوم

ضمناً ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سايت شركت به آدرس ذيل مندرج می گردد. 

آگهی عمومی یک مرحله ای )92/200/699(
نوبت دوم

مناقصه گزار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه اصفهان 
موضوع مناقصه: پيمان حصار و فنس كشی زمين های كمپ و پساب مركز انتقال نفت شماره 6

مبلغ برآورد مناقصه: 2/425/000/000
نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی يا رسيد واريز وجه نقد به مبلغ 53/500/000 ريال.

دارا بودن حداقل پايه ی 5 در رشته ی ابنيه.
زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 5 روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم به استثنای روزهای پنج شنبه و جمعه

زمان و مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: 10 روز پس از آخرين مهلت دريافت اسناد 
محل دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه: اصفهان – بزرگراه آزادگان – بلوار نفت – منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت 

اصفهان 
زمان و محل گشایش پاکات: پيشنهادهای واصله در محل كميسيون مناقصات و در زمان مندرج در اسناد مناقصه 

بازگشايی خواهد شد.
برای كسب اطالعات بيشتر به پايگاه های زير مراجعه يا با تلفن 3960016-0311 امور قراردادها تماس حاصل 

 www.shana.ir www.ioptc.org .فرماييد

م الف: 1582روابط عمومی منطقه اصفهان 

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
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مناقصه

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد 

آگهی فراخوان عمومی 
)مناقصه شماره 48340319(

دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد در نظر دارد س�رويس اياب و ذهاب اساتيد هيات علمی خود را از طريق مناقصه 
عمومی در اختيار شركت ها و اشخاص واجد شرايط قرار دهد. لذا از متقاضيان دعوت می شود پس از واريز مبلغ 200/000 
ريال به حساب سپرده شماره 0216236554001 نزد بانک ملی شعبه دانش�گاه آزاد اسالمی نجف آباد به همراه فيش 

واريزی جهت دريافت اسناد مناقصه به دبيرخانه كميسيون معامالت دانشگاه مراجعه نمايند.
شرایط:

سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 30/000/000 ريال )سی ميليون ريال( می باشد كه می بايست به شماره حساب مذكور 
واريز و يا در قالب ضمانتنامه معتبر بانكی با موضوع شركت در مناقصه ارائه گردد.

مدت قرارداد يک سال شمسی می باشد.
حداكثر زمان فروش اسناد 10 )ده( روز پس از انتشار آگهی می باشد.

هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
دانشگاه در رد يا قبول هر كدام از پيشنهادات مجاز است.

آدرس: نجف آباد – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد – دبيرخانه كميسيون معامالت.
تلفن: 2291111-0331 داخلی 2880 

Email:monaghese@iaun.ac.ir

موضوع فراخوان: خريد 20 عدد كپسول تنفسی پيشرفته با برد الكتريكی 24 كاناله
مبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه: 200/000/000 )دويست ميليون( ريال 

توجه: ضمانت نامه فوق بايستی در زمان ارائه پيشنهاد قيمت تهيه گردد و در اين مرحله نيازی به تهيه ضمانت نامه بانكی نمی باشد.
نحوه دریافت مدارک:

ir.steel-mobarakeh.www 1- از طريق سايت شركت فوالد مباركه – لينک مناقصه و مزايده 
com.ariatender.www 2- مركز اطالعات مناقصات و مزايدات ايران به نشانی اينترنتی

مدارک الزم: ارايه مستندات الزم، نامه اعالم آمادگی و رزومه شركت 
مهلت ارسال مدارک: ساعت 15:00 سه شنبه 1392/2/31

نحوه ارسال مدارک: از طريق پست به آدرس اصفهان، كيلومتر 75 جنوب غربی، شركت فوالد مباركه، ساختمان مركزی، مديريت قراردادهای 
توسعه و يا به شماره فاكس 2219864-0311 ارسال فرماييد.

هزينه درج آگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
ارايه مدارک و سوابق هيچ گونه حقی را برای متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.

در صورت نياز به اطالعات فنی به شماره تلفن 5911-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3571-0335543 تماس حاصل فرماييد.

)كد آگهی: ر-92030(
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 



 ش��هردار تهران در گردهمایی جمعی از  
گروه 
نخبگان  فرهنگی و نمایندگان تشکل هاو سیاست

مجموعه ه��ای فرهنگی ش��هر اصفهان 
سخنرانی کرد و به سؤاالت  آنها  پاسخ داد. 

وی در این جلس��ه  گفت: انقالب ما، انقالبی اسالمی بوده و در این 
انقالب، هدف، صرفاً موضوعات مادی نیست. در یک نظام اسالمی 
مقصد نهایی ما رشد و تعالی انسان هاس��ت. وی ادامه داد: خداوند 
زمانی که انس��ان را آفرید انس��انیت و آزادگی را ب��ه او اعطا کرد و 
ضمانت این موهبت ها در یک هدایت قدسی است و هر چیزی در 
خارج از هدایت قدس��ی صورت بگیرد، ما را به مقصد نمی رساند. 
قالیباف تأکید کرد: آن چه در دفاع مقدس موجب شد کشورمان 
حفظ ش��ود مکتب ایرانی نبود، مکتب قرآنی بود. فرمانده س��ابق 
نیروی انتظامی کشور خاطرنشان ساخت: مقصد ما مادیات نیست، 
اما وقتی که اس��الم در قدرت قرار گرفت، اگر ام��ور جاری مردم و 
زندگی مادیشان را تأمین نکنیم ممکن اس��ت روزی برسد که از 

هدایت قدسی به سمت مکاتب انسان ساز برویم.
وی ادامه داد: برای همین است که می گوییم مملکتی که اقتصادش 
خراب ش��د، در آن امر به معروف و نهی از منکر از بین می رود و در 
آن جامعه فساد ریشه می دواند و کار ما فایده ای ندارد. باید بفهمیم 
اگر جامعه را بد اداره کنیم، ممکن است مردم آن را به حساب دین 
بگذارند. ش��هردار تهران مهم ترین چالش امروز کشور را مدیریت 

عنوان کرد و با اش��اره به دوران تصدی گری خود در ش��هرداری 
اظهار داش��ت: روزی که بنده توفیق ش��هرداری پیدا کردم، قول 
دادم فاصله ش��مال و جن��وب تهران بی��ش از این نش��ود و امروز 
فاصله شمال و جنوب تهران کم شده است. معتقدم از نظر عدالت 
اجتماعی تحولی را در شهر تهران انجام دادیم که  از نظر ساختاری 
و ارزش��ی اتفاق خوبی بود. وی افزود: ش��هرداری تهران را از یک 
ساختمان خدماتی به یک نهاد فرهنگی تبدیل کردیم و شهرداری 
 تهران امروز بزرگ ترین س��ازمان فرهنگ��ی و اجتماعی در تهران 

است. 
وی همچنین به دیگر طرح ها و حمایت های فرهنگی ش��هرداری 
اشاره کرد و افزود: در حال حاضر شهرداری تهران از 16 هزار هیأت 
مذهبی حمایت می کند و این که در حدود 400 مسجد در ابتدای 
مسئولیت در ش��هرداری در تهران کم بود که در حال حاضر همه 
این مساجد یا ساخته شده، یا در دس��ت ساخت و یا این که زمین 
مسجد تعیین شده است. عضو ائتالف پیش��رفت  به اعتقادش به 
سایه روحانیت و فقاهت در امور و مباحث اشاره کرد و گفت: اسالم 
منهای روحانیت را قبول نداریم و معتقدم که فعالیت فرهنگی باید 
در مساجد انجام شود و یا در صورتی که آن فعالیت در شأن مسجد 
نیس��ت، با تفکر مسجدی خارج از مس��جد صورت گیرد.  شهردار 
تهران در ادامه به دیدگاهش نس��بت به مس��ائل فرهنگی اشاره و 
عنوان کرد: مهم ترین مشکل ما بعد از جنگ، این است که فرهنگ 

را به وزارت ارشاد محدود کردیم و صرفاً کار کمی کرده ایم و کمتر 
کار تربیتی و کیفی انجام داده ایم.

محمد باقر قالیباف در ادامه بیان داش��ت: بنده به دولت نقدهای 
جدی دارم  و این هم به ریشه انتخاباتی و سیاسی من برنمی گردد، 
بلکه اساس��ا باور من این بود که این راهی که دول��ت دارد می رود 
همین می شود که امروز به آن رس��یده ایم، اما این نقدها هیچ گاه 
باعث این نمی ش��ود که بر التهاب ها دامن بزنیم. در نقد دولت در 
جایی وارد شدم که اتهامی زده ش��ده بود و به عنوان شهردار باید 

جواب می دادم.
وی با بیان این که ت��ا روزی که آمریکا در مقابل دین ما بایس��تد 
در مقابل دنیایش می ایس��تیم، در رابطه با برخ��ورد دولت فعلی 

با مس��أله هولوکاس��ت عنوان 
کرد: هولوکاست یک موضوع 
تاریخی است که باید در جای 
خود مورد بررسی قرار بگیرد.

مس��أله ای که به آن معترضم، 
نفی شعاری هولوکاست است؛ 
چ��را که نف��ی ش��عاری هیچ 
دس��تاوردی برای فلسطین و 

قدس  به همراه ندارد.
وی با سیاست زده اعالم کردن 
عرصه مدیریتی کش��ور اظهار 
داشت: اصالح طلب و اصولگرا 
هر دس��ته که می آیند همه را 
از ب��اال و پایین تغییر می دهند 
من اگر به ریاس��ت جمهوری 
رس��یدم، به هیچ وجه چنین 
نمی کن��م. در درجه اول  مدیر 

باید متدین و والیت مدار باش��د، بعد از این هم باید  توانایی داشته 
باشد؛ این که با من موفق است یا نه اصاًل مهم نیست. وی ساختار 
متمرکز را از مشکالت عرصه مدیریتی کشور دانست و خاطرنشان 
کرد: اگر روزی توفیق خدمت نصیبم ش��ود، ای��ن تمرکز را از بین 
می برم و کار مردم را هم به آنها می سپارم. شهردار تهران ادامه داد: 
از سال 84 برای دولت برنامه ریزی کرده ام و شش سال و اندی250 
نفر از متخصصین کشور دور هم جمع شده اند و برای اداره کشور 
برنامه نوش��ته اند و در صورت انتخاب از طرف مردم، از 25 خرداد 
می دانم که چ��ه می خواهم بکنم.  وی در پای��ان  تأکید کرد: بنده 
روش هایی را که  برای دفاع از انقالب بی اخالقی  می کند را قبول 

ندارم با دروغ و ریا نمی توان از نردبان سعادت باال رفت.

چهره روزیادداشت

پهپاد »حماسه« رونمایی شد
در اختتامیه همایش شهدای وزارت دفاع از جدیدترین هواپیمای بدون 
سرنشین ساخت ایران با نام حماس��ه توسط وزیر دفاع رونمایی شد. این 
پهپاد آخرین نمونه از هواپیماهای بدون سرنشین ساخت ایران است که 
مداومت پروازی باال و ارتفاع آن، این هواپیما را از دیگر پهپادهای کشور 
متفاوت کرده است. سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع در حاشیه رونمایی 
این پهپاد گفت: این پهپاد به دس��ت متخصصان صنعت دفاعی ساخته 
شده و می تواند سه مأموریت مراقبت، شناسایی و حمله با موشک و راکت 
را به صورت همزمان انجام دهد. وزیر دف��اع افزود: این هواپیما با قابلیت 

رادارگریزی می تواند از شناسایی شدن توسط دشمن جلوگیری کند.

 کناره گیری پورمحمدی 
از رقابت های ریاست جمهوری

مصطفی پور محمدی در پی انتخاب محمد حسن ابوترابی فرد به عنوان 
خروجی ائتالف اکثریت اصولگرایان، گفت: هم��ان گونه که تعهد کرده 
بودیم تا با تصمیم جمعی به یک نظر مشترک برسیم، اکنون برای وفای 
به عهد، پاس��داری از اخالق، رس��یدن به وحدت و خواسته رهبر معظم 
انقالب و رقم زدن حماسه سیاسی این تصمیم را اتخاذ کردیم. این عضو 
 ائتالف پنج گانه اف��زود: امیدواریم این تصمیم، اولی��ن گام امیدبخش و 
وح��دت آفرین باش��د. این ائت��الف متش��کل از پنج چه��ره متمایل به 
کاندیدات��وری در انتخابات ریاس��ت جمهوری، یعن��ی منوچهر متکی، 
محمدرضا باهنر، محمدحس��ن ابوترابی فرد، مصطف��ی پورمحمدی و 

یحیی آل اسحاق است. 

 انتخاب ابوترابی فرد 
خارج از فرایند دموکراتیک است

امیر مقدم، دبیر کمیته اطالع رس��انی س��تاد باهنر در پاسخ به پرسشی 
مبنی برای��ن که بعض��ی از س��ایت ها  حجت االس��الم ابوتراب��ی فرد را 
خروجی ائتالف پنج گان��ه معرفی کردند، گفت: چنی��ن اتفاقی خارج از 
 فرایندهای دموکراتیک و توافقات از پیش تعیین ش��ده و بی اعتنایی به 

نظرسنجی هاست. 
مقدم افزود: در اغلب نظرسنجی ها حجت االس��الم ابوترابی فرد در رده 
چهارم یا پنجم قرار دارد و این واقعیت چیزی نیست که از دید کاندیداهای 
ائتالف اکثریت اصولگرایان پنهان بماند. دبیر کمیته اطالع رسانی ستاد 
باهنر، در پاسخ به سؤالی مبنی براین که اگر طبق  معدل نظر سنجی ها 
آرای باهنر باالست وی چه تصمیمی اتخاذ خواهد کرد، خاطر نشان کرد: 
ما همواره نگران نجابت بیش از اندازه مهندس باهنر هستیم. وی درباره 
سؤالی مبنی بر این که باهنر از کانداتوری انصراف خواهد داد، خاطر نشان 
کرد: باهنر همواره در مواضع خود رسماً اعالم کرده که پایبند تشکیالت 

و همراه جامعتین است.

آمادگی  برای برقراری امنیت انتخابات 
فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اس��المی ایران از استقرار نیروی 
زمینی ارتش در مرزهای کش��ور خبر داد و گفت:  ب��رای برقراری امنیت 

انتخابات  آمادگی کامل داریم.
امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در اظهار کرد: یگان های زیادی از نیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در مرزها مستقر هستند. فرمانده 
نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران با توجه به نزدیکی انتخابات 
ریاست جمهوری و تمهیدات ارتش برای حفاظت از تمامیت ارضی کشور 
در مقابل خطرات احتمالی، خاطرنش��ان کرد: طبیعی اس��ت که یکی از 
اقدامات اصلی و اساس��ی ارتش جمهوری اسالمی ایران تشدید اقدامات 
امنیتی در مرزهاست. پوردستان افزود: یگان های زیادی از نیروی زمینی 
ارتش در مرزها مستقر ش��ده اند. فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری 
اس��المی ایران تصریح کرد: احتمال این هس��ت که برخی گروهک ها یا 

افرادی بخواهند انتخابات را تحت تأثیر خود قرار بدهند.

تا االن هیچ مبلغی برای هزینه 
تبلیغاتی کنار نگذاشته ام

صادق واعظ زاده، کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که هزینه انتخاباتی شما چقدر است و از 
کجا تأمین می شود، گفت: هزینه ما فوق العاده کم است و تا االن مبلغی 
را برای این کار مشخص نکرده ایم و کارهای تبلیغاتی خود را به صورت 
خودجوش انجام می دهیم. وی ادامه داد: ما با اس��تفاده از ش��بکه های 
مجازی، گفتگوی چهره به چه��ره و همچنین هزینه هایی که داوطلبان 

خودشان متقبل شده اند تبلیغات را انجام خواهیم داد.
کاندیدای این دوره از انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سؤال مهر 
مبنی بر این که نظر شما درباره حضور آیت اهلل هاشمی چیست و این که 
آیا او می خواهد از رهبر معظم انقالب هزین��ه کند، گفت: حضور من در 
انتخابات منوط به آمدن یا نیامدن شخصی نیست، لذا انتخابات را تا آخر 
ادامه می دهم. در مورد س��خنان آیت اهلل هاشمی باید خود ایشان جواب 
بدهد؛ من نامزد انتخابات ریاست جمهوری هستم و نظری در این مورد 

ندارم.

قالیباف در جمع فعاالن فرهنگی اصفهان : 

اسرائیل رسماً از قاهره حواله دادن فرهنگ به وزارت ارشاد اشتباه است
عذرخواهی کرد

رژیم صهیونیس��تی به طور رس��می از مصر به خاطر حادثه 
کلیس��ای قیامه واقع در بخش قدیمی شهر بیت المقدس، 

عذرخواهی کرد. 
رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم از مصر به 
دلیل حادثه تعرض تعدادی از نیروهای پلیس اس��رائیل به 
دیپلمات های مصری و عالم دینی قبطی ها در کلیسای قیامه 
واقع در بخش قدیمی قدس، رسماً عذرخواهی کرد. بر اساس 
این گزارش، یعقوب امیتای س��فیر اسرائیل در نزد قاهره در 
دیدار خود با تعدادی از مسئوالن وزارت خارجه مصر، رسماً 
عذرخواهی و تأکید کرد که چنین رفتارهایی غیرقابل قبول 
اس��ت. وزارت خارجه مصر، س��فیر رژیم صهیونیستی را به 
منظور بیان اعتراض شدیداللحن به خاطر بدرفتاری با اعضای 

سفارت مصر در تل آویو، احضار کرد.

 اعتراف کنگره آمریکا 
به شکست تحریم ایران

 مرکز تحقیقات کنگره آمریکا درگزارش��ی اع��الم کرد که 
تحریم های آمریکا برضد ایران شکست خورده است. روزنامه 
جروزالم پست در پایگاه اینترنتی خود نوشت: »در گزارش 
مرکز تحقیقات کنگ��ره آمریکا که یک ش��اخه تحقیقاتی 
فراحزبی است، تأکید شده که  تحریم های آمریکا  شکست 
خورده و نتوانسته در سیاست منطقه ای و داخلی این کشور 
هم تغییری ایجاد کند. در این گزارش آمده است: تحریم ها  
فروش نفت ایران را نصف  کرده و تولید ناخالص ملی کاهش 

یافته، اما این نتایج اصاًل راضی کننده نیست.  

 مخالفت عراق با پناه دادن 
به پ.ک.ک

عراق یکی از بندهای مهم توافقنامه پایان قیام سه دهه کردها 
در ترکیه را که مبتنی بر پناه دادن به ش��به نظامیان حزب 
کارگران کردستان موس��وم به »پ. ک. ک« در شمال این 
کشور است، رد کرد. به گزارش ش��بکه خبری روسیا الیوم، 
وزارت خارجه عراق پنجشنبه در بیانیه ای اعالم کرد، بغداد 
در عین حال که از هر گونه توافق سیاسی و صلح آمیز درباره 
مسأله کردهای ترکیه استقبال می کند، اما ورود گروه های 
مسلح را به خاک خود نمی پذیرد؛ چرا که این امر به امنیت و 

ثبات عراق آسیب می زند.

 اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

جامعه عقالنی تر شده است 
عماد افروغ/ استاد دانشگاه 

جامعه عقالنی تر ش��ده است. از طرف دیگر ش��ورای نگهبان هم کار 
بسیار مثبتی را انجام داد و اعالم کرد قرار اس��ت از کاندیداها برنامه 
بگیرند تا مش��خص ش��ود هر کاندیدایی با چه رویکردی قرار است 

حضور بیابد. 
برخی افراد آمده اند و ثبت ن��ام کرده اند، اما مطالبه برنامه از س��وی 
شورای نگهبان واقعاً س��تودنی است. همیشه برایم س��ؤال بوده که 
مکانیزم های تأیید صالحیت شورای نگهبان چیست و بر چه اساسی 
کسی را رد می کند. این که قرار اس��ت از این به بعد برنامه ارایه شود 
را به فال نی��ک می گیرم. این 
تصمیم گیری نشانه عقالنیت 
 بیش��تر ش��ورای نگهب��ان 
اس��ت. در این بین، رسانه در 
افزای��ش عقالنیت س��همی 
اساس��ی دارن��د. نخب��گان 
برنامه ها را به نق��د بگذارند و 
در رسانه ها روی این برنامه ها 

کار بشود.
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بمب اتمی، نتیجه علم بدون معنویت است

سردار نقدی، رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان این که بمب اتمی نتیجه علم بدون معنویت 
است، گفت: دانش آموزان بسیجی با شکس��تن مرزهای دانش در هدایت بشریت، به سمت تمدن 

اسالمی در پیچ تاریخی امروز نقش آفرین هستند.

 اسالم منهای 
روحانیت را قبول 

نداریم و معتقدم که 
فعالیت فرهنگی باید 

در مساجد انجام 
شود و در صورتی 

که فعالیتی در شأن 
مسجد نیست، با 
تفکر مسجدی، 
خارج از مسجد 

صورت گیرد

 نفر اول ائتالف
 پنجگانه هستم 

 ابوترابی فرد 
گزینه نهایی شد

منوچهر متکی درباره نتیجه معرفی منتخب ائتالف پنجگانه اصولگرایان برای 
 انتخابات ریاس��ت جمهوری اظهار داش��ت: ائتالف اصولگرایان باید پنج نفره 

باشد.
وی خاطرنشان کرد:  بر اساس نظرس��نجی به عنوان نفر اول ائتالف پنجگانه 
حضور دارم و ثبت نام می کنم. عضو ائتالف پنج گانه اصولگرایان همچنین در 
بخشی از سخنرانی خود در شهرستان ساری که در جمع مردم مرکز مازندران 
صورت گرفت، در پاسخ به پرسشی از سوی یکی از حاضران در جلسه درباره 
ادامه حضورتان در ائتالف پنج گانه تصریح کرد: از هشتم اسفندماه سال گذشته 
که ائتالف مطرح شد، بنا شد که بر اس��اس نظر بزرگان ساز و کار و مکانیزمی 
تعریف کنیم که بر اساس آن کار را جلو ببریم. متکی یادآور شد: در این ائتالف 

مصوب شده بود که معرفی کاندیدای ائتالف بر اساس نظرسنجی باشد. 

 حجت االس��الم  موس��ی پور به طور ناگهانی و بدون بیان مکانیس��م انتخاب 
ابوترابی فرد اعالم کرد که گزینه ائتالف،  سیدمحمد حسن ابوترابی فرد است و 

او امروز به وزارت کشور می رود تا ثبت نام کند.
در حالی که اعالم شده بود که بر اساس نظرسنجی های به عمل آمده، در بین 
اعضای ائتالف اکثریت )3+2(، منوچهر متکی و محمدرضا باهنر بیش��ترین 
آرا را به خود اختص��اص داده اند و خروجی ائتالف یک��ی از این دو نفر خواهد 
 بود، حجت االسالم موس��ی پور به طور ناگهانی و بدون بیان مکانیسم انتخاب 
ابوترابی فرد اعالم کرد که گزینه ائتالف، سیدمحمد حسن ابوترابی فرد است 
و او به وزارت کشور می رود تا ثبت نام کند. در دو روز گذشته، اعضای ائتالف 
جلسات فشرده ای با یکدیگر داش��ته اند که به نتیجه نهایی نرسیدند و کار به 

نشست جامعه روحانیت کشید.

سید حسن نصراهلل گفت: کشورهای عربی در طرح اخیر خود 
امتیازات خطرناکی را به رژیم صهیونیستی دادند و این کوتاه 

آمدن اخیر اعراب مقابل اسرائیل، ننگ تاریخی است.
سخنرانی »سید حس��ن نصراهلل« دبیر کل حزب اهلل لبنان 
به مناسبت گذشت25 س��ال از فعالیت رادیو نور آغاز شد. 
این اولین س��خنرانی دبیرکل حزب اهلل بع��د از تجاوز رژیم 
صهیونیستی به خاک سوریه است. سید حسن نصراهلل در این 
س��خنرانی گفت: امروز درباره رسانه، تحوالت لبنان، اوضاع 
فلسطین و حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه صحبت 
می کنم. سید حسن نصراهلل در ادامه گفت که وظیفه رسانه ها 
این اس��ت که حقایق و خبرهای صادقانه را منتشر کنند و 
هرگز نباید خبرهای نادرست را انتشار دهند، حتی در جنگ 
روانی نیز راستگویی نقطه اتکا و قدرت است. امروز بسیاری 
از رسانه ها وظیفه اصلی خود که انتقال صحیح خبر است را 
فراموش کرده و به دنبال دروغ، گمراهی و س��رنگونی است. 
دبیرکل حزب اهلل لبنان افزود: متأسفانه ما امتی هستیم که 
فرصت های زیادی را از دست داده ایم و دشمن صهیونیستی 
از رویدادهای منطقه بیشترین استفاده را می برد. کشورهای 
عرب��ی در طرح اخیر خ��ود امتیازات خطرناک��ی را به رژیم 
صهیونیستی دادند، این در حالی اس��ت که انتظار می رفت 

بیشترین امتیازات، به نفع فلسطینی ها گرفته شود. 

وزیر اطالعات دوره سازندگی گفت: علی رغم تبلیغات رقبا 
بارها گفته ام که به نفع هیچ جبهه ای عقب نشینی نمی کنم.

آقای هاش��می هم از ابتدا گفته بود نمی آیم، اگر بیاید عذر 
ما موجه است.

 به گ��زارش مه��ر، عل��ی فالحیان وزی��ر اطالع��ات دولت 
هاشمی رفسنجانی گفت: اسالم، پیشرفت و ایران قدرتمند 
ش��عار من در انتخابات اس��ت. وی اف��زود: ب��ا 11 برنامه و 
زیرمجموعه درباره تثبیت قیمت ها، ایجاد اشتغال با گرایش 
فارغ التحصیالن دانش��گاهی، ایجاد دولت کارشناس��ی با 
مدیری��ت کارآمد، دول��ت الکترونیک، گرای��ش صنعت به 
 فراصنعتی، توسعه روابط با کشورهای جهان و همسایه ها،

توسعه فرهنگ اسالمی، استفاده از فناوری های جدید و ایجاد 
اتحادیه اقتصادی- سیاس��ی و نظام��ی، برنامه تثبیت برای 
خانواده ها، کمک به ازدواج جوانان، ایجاد امنیت در همه ابعاد 
اجتماعی، سرمایه گذاری، مبارزه با مفاسد، تالش برای کمک 
به همه اقش��ار جامعه مخصوصا خانواده های بی سرپرست 
وارد صحنه می شوم. وزیر اطالعات دوره سازندگی با اشاره 
به این که کشور ما باید بتواند در صحنه بین المللی با قدرت و 
کارآمدی بیشتر حضور پیدا کند، بیان کرد: تالش می کنیم 
با همه کسانی که با عنوان همکار و مردم همراه ما هستند، 
به اهداف و آرمان های امام)ره( و رهبر معظم انقالب برسیم.

عضو ائتالف پنجگانه اصولگرایان گف��ت: با توجه به این که 
آقای ابوترابی فرد به عنوان کاندیدای نهایی ائتالف مشخص 
شده، بنابراین بنده هیچ تصمیمی برای ثبت نام در انتخابات 

ریاست جمهوری ندارم.
نس��خه قابل چاپ محمدرضا باهنر، عض��و ائتالف پنجگانه 
اصولگرایان در گفتگو با تسنیم با اشاره به جلسه این ائتالف 
 گفت: در این جلس��ه مقرر ش��د که فقط آقای ابوترابی فرد 
ثبت نام کند و بقیه اعضا ثبت نام نکنند و اگر کسی خودش 
قصد تصمیم انف��رادی دارد، بحث دیگری اس��ت، ولی قرار 
ما بر این اس��ت که فقط آق��ای ابوترابی فرد ثب��ت نام کند. 
وی ادامه داد: من نیز قرار نیس��ت که از س��وی هیچ یک از 
تشکل ها و یا نهادها به خصوص جامعه اسالمی مهندسین 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ثبت نام کنم. عضو ائتالف 
پنجگان��ه اصولگرای��ان در ادام��ه در خص��وص احتم��ال 
کاندیداتوری هاش��می رفس��نجانی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری اظهارداشت: آقای هاشمی معموالً تا آخرین لحظه 
فضای انتخابات را برای خودشان نگه می دارند، اما باید ببینیم 
که چه اتفاقی می افتد. همچنین حجت االس��الم مصطفی 
پورمحمدی، یکی دیگر از اعضای ائتالف پنجگانه اصولگرایان 
نیز در مورد تعیین حجت االس��الم ابوترابی ف��رد به عنوان 

کاندیدای نهایی ائتالف پنج گانه گفته بود که مبارک است.

آیت اهلل جنتی در همایش نکوداش��ت آیت اهلل مالهاش��م 
جنتی و یادواره 90 شهید محله الدان اصفهان اظهار کرد: 
این ش��هدا بودند که آثار دین را در کشور ما حفظ کردند و 
امروزه هرچه داریم از قلم عالمان و خون ش��هدای انقالب 

اسالمی است.
دبیر شورای نگهبان گفت: منتخب مردم نباید از تشر و اخم 
دشمنان بهراسد و هوس مذاکره با مستکبرانی چون آمریکا 
و بقیه دشمنان را در سر بپروراند.  آیت اهلل جنتی در همایش 
نکوداشت آیت اهلل مالهاشم جنتی و یادواره 90 شهید محله 
الدان اصفهان اظهار کرد: این شهدا بودند که آثار دین را در 
کش��ور ما حفظ کردند و امروزه هرچه داریم از قلم عالمان 
و خون شهدای انقالب اسالمی اس��ت. وی با بیان این که 
حضور پرشور مردم در انتخابات 24 خرداد اقتدار سیاسی 
نظام و یأس و ناامیدی دشمنان را در پی دارد، گفت: شورای 
 نگهبان مطابق قانون تأیید صالحی��ت کاندیداها را انجام 
می دهد، اما مردم باید مراقب باشند که انتخابی اصلح داشته 
باشند؛ چرا که تمام کاندیداها در یک س��طح قرار ندارند. 
دبیر ش��ورای نگهبان افزود: مردم ف��ردی را برگزینند که 
مردمدار، دلسوز به حال فقرا و مس��تضعفان باشد و بتواند 
کشتی کشور ایران را در دریای طوفانی مشکالت کنونی به 

درستی هدایت کند. 

 انتخابات انتخاباتبین الملل انتخابات

 ننگ تاریخی اعراب 
از زبان نصراهلل

به نفع هاشمی کنار 
نمی روم

تصمیمی برای ثبت نام 
در انتخابات ندارم  

 توصیه های جنتی 
به کاندیداهای انتخابات
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یادداشت

کارخانه ساخت مواد شیمیایی اصفهان 
دچار حریق شد

کارخانه ساخت مواد شیمیایی یلدا ش��یمی در جاده اصفهان – شهرضا 
که قرار بود کار خ��ود را به طور رس��می آغاز کند، همزمان با اس��تارت 
رآکتورهایش، با آتش س��وزی به نس��بت مهیبی روبه رو ش��د، تا حدی 
 که حرارت شدید ش��عله های آتش از چند صدمتری نیز حس می شد. 
آتش نش��انی، اورژانس و نیروی انتظامی در محل حاضر شدند و شرایط 
تحت کنترل آنهاست. هنوز از تلفات احتمالی این حادثه خبری در دست 

نیست.

 فرش کاشان، سرشار از 
مباحث زیبایی شناسی

محقق و پیشکس��وت فرش ایران گفت: فرش کاشان بنا به سابقه هنری 
 و مهارت های ملم��وس و ناملموس غنی و سرش��ار از زیبایی و مباحث

زیبایی شناسی است.
به گزارش مهر، محسن محسنی افزود: دلیل به ثبت رسیدن فرش کاشان 
در فهرست یونسکو این است که کاش��ان صاحب فن، صنعت و صاحب 
هنر فرش ایران اس��ت. وی، با بیان این که در میان ش��هرهای ایران هنر 
فرش کاشان سمبل و از همه پیشکسوت تر است، اظهار داشت:  قدمت و 
پیشینه کاشان در فرش بافی و سبک فارسی بافی آن با خصوصیاتی که به 

نام میراث ناملموس شناخته می شود، بسیار مشهور است.

گشتی در اخبار 

حمل و نقل برون شهری پایدار 
راهکار مقابله با آلودگی هوا

منصور شیشه فروش
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان

 ایجاد حمل و نقل برون شهری پایدار، از جمله راهکارهای مدیریت بحران 
استان برای مقابله با آلودگی هواست.

انتقال صنایع آالینده به خارج از شهر، استاندارد کردن فیلتراسیون، الزام 
کارخانه ها به ایجاد فضای سبز و ایجاد حمل و نقل برون شهری پایدار از 
جمله راهکارهای مدیریت بحران استان برای مقابله با آلودگی هواست. 

فرهنگ سازی در اس��تفاده از 
وس��ایل حمل و نق��ل عمومی 
و مش��ارکت مردم��ی اصفهان 
در پروژه دول��ت الکترونیک از 
مهم ترین برنامه ها در خصوص 
کاه��ش آلودگ��ی هواس��ت. 
چندین بار در اصفهان ش��اهد 
پدی��ده وارونگی ه��وا در فصل 

پاییز و زمستان بودیم.
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چهره روز
راه اندازی سایت موقت مرکز داده شهرداری اصفهان

سرپرست سازمان فاوا ش��هرداری اصفهان گفت: بر همین اساس، س��ازمان فاوا شهرداری 
 اصفهان زیرس��اخت های الزم به منظ��ور ارایه خدم��ات الکترونیکی س��ریع، بهنگام و در 

۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته به شهروندان را فراهم آورده است.
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 برای دس��تیابی به اهداف 
گروه
اف��ق 1۴0۴ که جمهوری  شهر

اس��امی ای��ران بای��د در 
منطقه از نظر علم – فن��اوری – اقتصاد – قدرت 
منطقه باشد، انتخاب رییس جمهور باید به گونه ای 
باش��د که رییس جمهور آینده بتوان��د نقاط قوت 
رییس جمهور فعل��ی را قوی تر و نق��اط ضعف را 

نداشته باشد.
 رییس مؤسس��ه آموزش عالی امین فوالدشهر در 
مراسم اختتامیه اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی 
در روانشناس��ی در کتابخانه مرکزی ش��هرداری 
 اصفهان با بی��ان این مطل��ب، گفت: م��ا همواره 
درصدد هستیم تفکر سیاس��ی، بصیرت سیاسی 
و... دانشجویان افزایش یابد و امید است با انتخاب 
رییس جمهور قدرتمند در 1۲ سال باقی مانده به 

اهداف سند چشم انداز دست یابد.
دکتر علیرضا انص��اری با بیان این که در س��خت 

ترین ش��رایط و در هر زم��ان و مکان بای��د علم را 
آموخت افزود: ای��ن علم باید به نس��ل های دیگر 
نیز انتقال یابد ت��ا جامعه از آن به��ره گیرد. وی با 
تبریک هفته معلم به اس��اتید مرکز آموزش عالی 
امینی فوالدشهر، به اهداف راهبردی رهبر معظم 
انقاب اش��اره کرد و گفت: ما در مؤسسه آموزش 
عالی امینی در این راس��تا حرکت و در راس��تای 
توس��عه کمی و کیفی ک��ه یکی از ش��اخص های 
توسعه افزایش جامعه علمی و آکادمیک است گام 

برمی داریم. 
رییس مؤسس��ه آموزش عالی امینی فوالدش��هر 
گفت: این مؤسس��ه علی رغم هم��ه تهدیدات، در 
زمینه کیفیت فعالیت خوبی داشته و از نظر کمیت 
نیز در س��طح اس��تان باالترین میزان فضا را برای 
دانشجویان داراس��ت و افتخار داریم همکارانمان 
از مدرک دکت��را بهره مند هس��تند. انص��اری از 
برگزاری850 آزمون در هر ترم برای دانش��جویان 

این مؤسسه خبر داد و افزود: برگزاری850 آزمون 
در هر ترم، خود یک کنکور است، این در حالی است 
که ما برای دانشجویان سفرهای زیارتی و سیاحتی 
و... برگزار می کنیم و با کمک همه استادان تفکر و 
باورهای دینی را در دانشجویان داشته ایم و این تا 
بدان حد است که همه دانشکده ها دارای مجات 

علمی و پژوهشی هستند.
وی از این که دانش��جویان ترم دو در س��مپوزیوم 
ملی فیزیولوژی در روانشناس��ی مقاله ارایه دادند 
و از مقاالت خود دفاع کردند، اظهار رضایت کرد و 
افزود: جا دارد از دبیرکل پرتاش این سمپوزیوم که 
زمینه خودباوری و خودبالندگی را در دانشجویان 
ایجاد کرد تش��کر کرد. دبیرکل اولین سمپوزیوم 
ملی فیزیولوژی در روانشناسی نیز با ارایه گزارش 
کوتاهی از روند فعالیت های انجام شده، گفت: برای 
اولین بار این س��مپوزیوم در محیط های مختلف 
در محل کتابخانه مرکزی ش��هرداری اصفهان که 

ویترین علمی اصفهان اس��ت، با حضور گس��ترده 
دانشجویان دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد.

 س��امان اکب��رزاده اف��زود: در ای��ن س��مپوزیوم 
1۲0 مقاله به صورت حضوری و70 مقاله به صورت 
 پوس��تر ارایه و از پدر شهید هس��ته ای، مصطفی 
احمدی روشن تجلیل شد. وی از حامیان برگزاری 
این سمپوزیوم به ویژه ش��هرداری اصفهان و همه 
اس��اتید و دانش��جویان که همکاری کردند تشکر 
کرد. حجت االسام و المسلمین صالحیان، رییس 
دفتر شورای سیاس��تگذاری ائمه جمعه استان و 
عضو هیأت مؤسس مؤسس��ه آموزش عالی امینی 
فوالدش��هر به نقش معلمان و مربیان در پیشرفت 
علم اشاره کرد. احمدرضا نصر، استاد نمونه کشور 
در سال 91 هم در س��خنان کوتاهی گفت: اولین 
سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی در حالی 
توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی امینی برگزار 
شد که باور کردنی نبود و نتیجه آن، این است که 
با همت و تاش می توان کارهای بس��یار بزرگ و 
باورنکردنی را تحقق بخشید. وی افزود: این جوانان 
با توانایی خود م��ی توانند کارآمد باش��ند و نباید 
آنان را دست کم گرفت و از استادان دانشگاه های 
اسامی توقع این است که به جوانان میدان برای 

کار کردن بدهند.
در این سمپوزیوم یک دکترای روانشناسی از لندن 
و استاد دانشگاه اصفهان نیز گفت: برگزاری اولین 
سمپوزیوم ملی در روانشناسی این خودباوری را در 
دانشجویان برگزار کننده ایجاد کرد که توانستند 
 کار را به نحو مطل��وب انجام دهن��د. دکتر حمید 
طاهر نشاط افزود: اهمیت این سمپوزیوم به خاطر 
آن بود که این رشته، محلی برای تبادل اطاعات 
بود و این اولین گام برای برداشتن گام های بعدی 
بوده که امید اس��ت در س��مپوزیوم بعدی شاهد 
کارهای با کیفیت باالتر باش��یم و رشته هایی که 

بیشتر مورد نیاز جامعه است را پاسخگو باشد.
وی با بیان این که در جهان امروز،پیشرفت زمانی 
حاصل می ش��ود که اعضای تیم ه��ای تحقیقاتی 
 از گ��روه ه��ای مختلف علم��ی با دانش��جویان و 
دانش های مختلف گرد هم آیند، گفت: در نتیجه، 
این دانش ها ب��ه هم گره می خورن��د؛ هرچند که 
ممکن است دانشجویان و اس��اتید از علم یکدیگر 

هم به صورت تخصصی اطاع نداش��ته باشند، اما 
این گردهم آیی ها باعث ایجاد زمان مشترک شده 

و پیشرفت را به دنبال دارد.
رییس دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه 
اصفهان یادآور شد: برگزاری این گونه سمپوزیوم، 
تمرینی برای انجام کاره��ای تخصصی قوی تر در 
سطح کشوری و بین المللی است و برگزارکنندگان 
این سمپوزیوم می توانند در دوره های بعدی آن را 

به خوبی برگزار کنند.
دکتر حمید طاهر نش��اط با بیان این که برگزاری 
منظم این سمپوزیوم شور و شوق خاصی را برایم 
به ارمغان داشت گفت: گروهی که این سمپوزیوم 
مل��ی فیزیول��وژی در روانشناس��ی را در اصفهان 
برگزار کردند، قادرند کنفران��س های بین المللی 
در این زمینه ها را با کیفیت مطلوب و در س��طح 
علمی باال نیز برگزار کنن��د. اما باید در زمینه های 
علمی از اساتید با تجربه هم بهره بیشتری بگیرند 
و تأکید می شود در راستای تخصصی تر شدن این 
کنفرانس ها گام برداشته شده تا بیشتر رشد کنند.

شروان فکری ارشاد، معاون فناوری اطاعات اولین 
س��مپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی هم به 
طراحی اولیه تارنمای این سمپوزیوم اشاره کرد و 
گفت: طراحی تارنمای سمپوزیوم به صورت کامًا 
حرفه ای از دیدگاه های گرافیک��ی، نرم افزاری و 
  WWW.NSPP.IR ارتباط با کاربر  با عن��وان
جهت طراحی و س��پس به صورت کامًا اینترنتی 

دریافت آثار آغاز و ثبت مالی شدند.
وی افزود: 75 درصد آثار مقاله،10 درصد پوس��تر 
و بقیه اساید، نرم افزار و وباگ های آموزشی بود 
و طبق آمار ثبت ش��ده بیش از30 درص��د آثار به 
محققان دارای کارشناسی ارشد و دکترا و اعضای 
هیأت علمی دانشگاه های سراسر کشور و بقیه به 
دانشجویان کارشناسی تعلق داشت و دانشجویان 
و اساتید بیش از ۲0 استان کش��ور در سمپوزیوم 
حضور داشتند. داراب پور ابراهیم، معاونت ستادی 
این سمپوزیوم  و یکی از کاندیداهای شورای شهر 
فوالد شهر برگزاری آن را موفق دانست و گفت: در 
بخش ستادی این سمپوزیوم بیش از یکصد نفر از 
دانشجویان فعالیت اثربخشی داشته و کارها منظم 

پیش رفت.

 در مراسم اختتامیه اولین سمپوزیوم ملی فیزیولوژی در روانشناسی مطرح شد

پیشر فت با گره خوردن علوم میسر می شود
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فروش اموال اسقاطی و ضایعاتی موضوع مزایده
امور آب و فاضالب منطقه جرقویه

جارینوع  بودجه

مبلغ 
5  مبلغ پیشنهادیتضمین)ریال(

شرکت برق منطقه ای اصفهان قصد احداث خط 63 کیلوولت تغذیه پست سه راهی مبارکه را طبق نقشه ارائه شده را دارد. بدین منظور جهت اطالع کلیه مالکین زمین های زراعی و صاحبان 
حقوق ضمن ارائه نقشه هوایی مسیر احداث خط 63 کیلوولت مزبور  درج آگهی توجه آنان را به مواد 18 و 19 قانون سازمان برق ایران و نیز ماده 11 تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص 
رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق معطوف می دارد. مالکین و صاحبان حقوق مرتبط با موضوع ظرف مدت یک ماه با در دس��ت داشتن مدارک مالکیت به دفتر حقوقی شرکت 

واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال مراجعه و یا با شماره تلفن های 11-6244002-0311 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان 
م الف: 1785

نوبت اول آگهی احداث خط 63 کیلوولت برق تغذیه پست سه راهی مبارکه 



چهره روزیادداشت

 تشکل های خصوصی در رفع 
مشکالت صنعت هماهنگ هستند

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان گفت: تشکل های 
خصوصی با همدلی و هم صدایی برای رفع مش��کالت صنعت و معدن 

استان تالش می کنند.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی در نشست هیأت مدیره خانه صنعت، معدن 
و تجارت اس��تان اصفهان با هیأت نمایندگان ات��اق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش��اورزی اصفهان که در محل خانه صنعت، معدن و تجارت 
استان اصفهان برگزار شد، با بیان این که بخش خصوصی استان برای 
حل مش��کالت اصفهان و ارتقای جایگاه آن در کش��ور تالش می کند، 
اظهار کرد: اعضای خانه و اتاق اصفهان درگیر مس��ایل شهر هستند و 
در برابر آن احساس مس��ئولیت می کنند. وی بیان کرد: برای پیشرفت 
استان باید این دو تشکل با هم همکاری و همدلی داشته باشند. رییس 
خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان افزود: خانه صنعت، معدن و 
تجارت استان و اتاق اصفهان اهداف یکسان دارند و در کنار هم می توانند 
به اقتصاد استان خدمت کنند. در این نشس��ت، رییس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی اصفهان با بیان این ک��ه طرح های بزرگ 
شهری در ارتباط تنگاتنگ با اقتصاد است، اضافه کرد: خیلی از طرح های 
بزرگ شهری توسط تشکل های اقتصادی پیشنهاد می شود و بنابراین 
این تشکل ها در مسائل شهری بسیار تأثیرگذار هستند. خسرو کسائیان 
تأکید کرد: عقالنیت جمع بر عقالنیت فرد ترجیح دارد و در کار جمعی با 
تقسیم کار و همراهی افراد با یکدیگر، رسیدن به هدف آسان تر می شود.

 راهیابی 19 طرح کسب و کار 
به جشنواره شیخ بهایی

دبیر نهمین جش��نواره ملی فن آفرینی ش��یخ بهایی گفت: 
در حال حاض��ر 19 مورد طرح کس��ب و کار به جش��نواره 
ش��یخ بهایی راه یافته و طرح ه��ای برتر نیز پ��س از داوری 
در روز اختتامیه این جش��نواره مش��خص و اعالم می شود. 
 س��روش علیم��رادی در آیی��ن افتتاحی��ه جش��نواره ملی 
ش��یخ بهایی با اش��اره به یکی از مهم ترین دس��تاورد های 
برگزاری این جشنواره ها اظهار کرد: برگزاری این جشنواره ها 
سبب تش��ویق و ترغیب فن  آفرینان به فعالیت در حوزه علم 
و فناوری می شود. وی افزود: مشاوره و داوری در بخش های 
مختلف جشنواره شیخ بهایی سبب رشد و اعتالی شرکت ها 
در قس��مت های مختلف و دس��تاورد های اقتصادی، فنی و 

ساختاری می شود.

 اختصاص 500 میلیون دالر 
به صندوق نو آوری و شکوفایی

 مع��اون پژوه��ش و فن��اوری وزی��ر عل��وم گفت: امس��ال 
500 میلیون دالر از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی به 
منظور حمایت از شرکت های دانش بنیان به صندوق نو آوری 
و شکوفایی اختصاص داده می شود. محمد مهدی نژادنوری با 
اشاره به این که ایجاد ایده های نوین باید در فضا های مناسبی 
مانند مدرس��ه، دانش��گاه، همایش ها و انجمن های علمی و 
گروه های اجتماعی ص��ورت بگیرد، به تعداد ش��رکت های 
دانش بنیان موجود در سطح کشور اشاره کرد و اظهار داشت: 
در حال حاضر بیش از سه هزار شرکت دانش بنیان در سطح 

کشور وجود دارد. 

 قیمت مرغ 
کیلویی 5۸00 تومان

رییس اتحادی��ه پرورش دهن��دگان مرغ گوش��تی، قیمت 
مرغ زنده کیلوی��ی3500 توم��ان را برای مرغ��دار زیان ده 
 و قیم��ت مناس��ب م��رغ زن��ده را کیلوی��ی4500 تومان

)5800 تومان آماده طبخ( عنوان و پیش بینی می کند قیمت 
یک ماه آینده به تعادل برس��د. محمد یوسفی اظهار داشت: 
قیمت مرغ زن��ده که از تولیدکنندگان خریداری می ش��ود، 
کیلویی 3500 تومان اس��ت و تا زمانی که به کیلویی4000 
توم��ان نرس��د، مرغ��دار ض��رر می کن��د. وی همچنین از 

ذخیره سازی حدود 20 هزار تن مرغ خبر داد.

خبر ویژه

اخبار کوتاه

4
 یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اردیبهشت، یکشنبه قابل برداشت است

سازمان هدفمندسازی یارانه ها اعالم کرد: یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی اردیبهشت 92 ساعت 
24 روز شنبه 21 اردیبهشت به حساب سرپرستان خانوار واریز و یکشنبه قابل برداشت خواهد بود. 

یارانه نقدی مانند روال قبل و بدون تغییر برای هر نفر ماهانه 45 هزار و 500 تومان خواهد بود.
قیمت شکر تغییری نکرده 

است
معاون بازرسی سازمان حمایت 

مصرف کنندگان/ مجتبی فراهانی
 متأسفانه دیده شده که بعضی از فروشندگان قیمت شکر را افزایش 
داده یا برخی از قنادی ها به بهانه افزایش قیمت ش��کر، نرخ فروش 
محصول نهایی خ��ود را افزایش داده اند. هم اکن��ون نرخ فروش هر 
کیلوگرم ش��کر در کارخانه 1300 تومان اس��ت و برای کنترل این 
نرخ بازرس��ان تمامی وقت را در واحدهای تولیدی مستقر کرده ایم 
که موظفند اس��تمرار عرضه، رعایت قیمت ف��روش و اخذ تأییدیه 
از خریداران ش��کر را کنترل 
کنند. در س��طح بنکداری و 
خرده فروش��ی نیز بازرسان 
س��ازمان صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان ها و شورای 
اصناف با همکاری س��ازمان 
تعزیرات نس��بت به کنترل 
قیمت ه��ای ف��روش اقدام 

می کنند. 
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خودروسازان باید یاد بگیرند کیفی کار کنند
بر همین اس��اس یک اس��تاد دانش��گاه به اکونیوز گفت: تا زمانی 
که خودروسازان احس��اس کنند کنترل بازار در انحصار آنهاست 
پیش��رفت نخواهندکرد و برای افزایش کیفی��ت محصوالت خود 
تالشی نمی کنند؛ زیرا رقیبی ندارند و می توانند خودرو با کیفیت 
 پایی��ن را با قیمت دلخ��واه خود به ف��روش برس��انند.رمضانعلی 
صادق زاده در ادامه عنوان کرد: با ب��اال رفتن تعرفه واردات، درآمد 
دولت افزایش می یاب��د، اما این موضوع س��بب افزایش انحصار و 
کاهش کیفیت خودروهای داخلی می ش��ود که به قیمت از بین 

رفتن حقوق مصرف کننده است. 
عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن گفت: تعیین تعرفه واردات 
خودرو یکی از پربحث ترین موضوعات در تدوین قانون بودجه است 
که برای ساماندهی آن باید به تولید ملی بها داده شود و ارز حاصل 
از صادرات نفتی صرف افزایش کیفیت صنعت داخلی کشور شود تا 
خودروسازان ما هم بتوانند در بازارهای بین المللی جایگاهی داشته 
باشند تا بدین وسیله زمینه برای صادرات نیز فراهم شود. اینجاست 

که صنعتگران ناچارند برای حفظ موقعیت جهانی خود کیفیت را 
ارتقا دهند. عنوان کردن موضوع کاهش تعرفه های وارداتی خودرو 
حتی قبل از عملیاتی شدن آن، موجی از تشویش و نگرانی در بین 
خودروسازان و صنایع وابس��ته آن به همراه داشت، تا آنجا که این 
صنعتگران هش��دار دادند با این مجوز، خودروسازی ایران به طور 
کلی نابود می ش��ود و این یعنی از بین رفتن هزاران شغل مسقیم 

و غیر مستقیم.

آزادش�دن واردات خ�ودرو برابر با گس�ترش فقر و 
فحشاست

در همین راستا ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با 
بیان این که صنعت قطعه سازی روبه نابودی است، تأکید کرد: همه 
منابع در حال مصرف هستند و مسئوالن باید به دنبال چاره ای در 
این شرایط باشند. وی به زمزمه های افزایش واردات خودرو اشاره 
 کرد و گفت: منابع کشور نباید صرف واردات شود و حتی اگر تولید 
بی کیفیت هم داشته باش��یم، باید از تولید داخلی حمایت کنیم. 

این کارشناس صنعت قطعه سازی گفت: افزایش واردات خودرو، 
پاک کردن صورت مس��أله اس��ت که به بهانه باالبودن قیمت در 
ازای کم بودن کیفیت مطرح می شود.قربانی تأکید کرد: با آسان 
 ش��دن واردات خودرو به دلیل از بین رفتن فرصت های بی شمار

شغلی این صنعت از جمله مهندسان،کارشناسان و کارگران، باعث 
گس��ترش روز افزون دزدی، رانت، فقر و فحش��ا خواهد شد و در 

درازمدت خ��ود واردکنندگان 
دچ��ار خس��ارت ش��دیدی 
خواهن��د ش��د.پس از آنک��ه 
مس��ئوالن و کارشناس��ان از 
ض��رورت آزادس��ازی واردات 
 خودرو گفتند، خودرو س��ازان

هم تهدید کردن��د در صورت 
اجرایی ش��دن ای��ن موضوع، 
کاه��ش   را  خ��ود  تولی��د 

می دهند.

 م�ردم نبای�د زی�ان 
خودروسازان را بپردازند

در همین راستا یکی از نماینده 
مجلس ش��ورای اس��المی در 
ش��ورای رقابت گفت: توقف یا 

کاهش تولید خودرو تنها یک تهدید است که به هیچ وجه منطقی 
نیست. عیسی امامی تأکید کرد: خودروسازان برای رفع مشکالت 
خود بهتر اس��ت از مجلس و نمایندگان کمک بگیرند و دولت نیز 
 به این صنعتگران بیشتر توجه کند تا آنها مجبور نباشند افزایش 

هزینه هایشان را از مردم و مصرف کننده دریافت کنند.
وی در پای��ان گف��ت: معیار صنعت خودروس��ازی و ه��ر فعالیت 
اقتص��ادی باید صرفه اقتصادی آن برای کش��ور داش��ته باش��د و 
نباید ت��الش کرد ب��ه بهانه اش��تغال، هزینه را به مص��رف کننده 
 تحمیل کرد، بنابراین بهتر است خودروس��ازان به دنبال افزایش 
به��ره وری و ارزش افزوده تولیدات خود باش��ند و برای حمایت از 
مردم و معیشت آنها بیشتر سعی کنند.خوب یا بد بودن آزادسازی 
تعرفه خودرو به بحث ها و گفتگوهای زیادی میان خودروس��ازان 
و مس��ئوالن نیاز دارد و از همه مهم تر، برای کشوری مانند ایران 
که بودجه ج��اری آن به میزان زیادی به درآم��د حاصل از واردات 
خودرو وابسته است. حال باید دید با این مسایل پیش رو و مطالب 
و مشکالت عنوان شده که منطقی نیز هست، تعرفه واردات از این 

بیشتر کاهش می یابد یا خیر؟

فقرو بیکاری، ارمغان آزادشدن واردات خودرو

کارگران  دیگرمشغول کار نیستند

سال گذشته در پی افزایش بی سابقه و سرسام آور قیمت خودرو، مسئولین خودروسازان را ملزم به کاهش   گروه
قیمت کردن�د و تأکید کردند که تعرفه واردات خودرو را به صفر می رس�انند. در این بین، کارشناس�ان  اقتصاد

دانشگاهی بر این باورند که انحصار، مشکل اصلی خودروسازی ماست و این مسأله سبب شده خودروسازان 
به دنبال ارتقای خود نباشند و در نتیجه در سطح بین الملل و منطقه حرفی برای گفتن ندارند.

معیار صنعت 
خودروسازی و هر 
فعالیت اقتصادی 

باید صرفه اقتصادی 
آن برای کشور 

داشته باشد و نباید 
تالش کرد به بهانه 

 اشتغال، هزینه را به 
مصرف کننده 

تحمیل کرد

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

تحدید حدود اختصاصی
172 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب خانه بشماره پالک 371 فرعی از 25- اصلی 
واق��ع در چیم��ه جزء بخش 10 حوزه ثبت��ی نطنز بنام آقای س��ید احمد جاللی چیمه 
در جری��ان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مال��ک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید 
گ��ردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاض��ای نامبرده، تحدید 
ح��دود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1392/3/26 در محل ش��روع و بعمل 
خواه��د آمد. لذا ب��ه موجب این آگهی به کلی��ه مالکین و مجاوری��ن صاحبان امالک 
اخط��ار می گ��ردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در مح��ل حضور بهم 
رس��انند ضمنا اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت 
 از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدی��دی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف: 2 

مجتبی شادمان – رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز 
 

ابالغ
205 شماره ابالغیه: 9110100351204156. شماره پرونده: 9109980351200328. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910332. خواهان علی بیگی دادخواستی به طرفیت خواندگان 
مرتضی مش��هدی و میثم مش��هدی به خواسته مطالبه وجه س��فته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 321 ارجاع و به کالسه 
9109980351200238 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/28 و س��اعت 
11:30 تعیین شده 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 کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی حاضر گردد. شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

وقت دادرسی
209 کالس��ه پرونده: 912018ح26. وقت رس��یدگی: 92/3/27 س��اعت 10/30 صبح. 
خواهان: اعظم کیانی فرزند اس��فندیار با وکالت خانم فاطمه گلپایگانی. خوانده: حسین 
س��ورانیان فرزند حبیب اله. خواس��ته: طالق. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عموم��ی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارج��اع گردیده و وقت رس��یدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب یک نوبت در یکی از 

جرایدکثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف 
یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
 و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. 

ارژندی – مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
216 شماره ابالغیه: 9210100350800054. شماره پرونده: 9109980350800465. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910481. خواهان منوچهر ورهرامی دادخواستی به طرفیت 
خوانده مهدی خس��روی به خواس��ته اس��ترداد اموال و مطالبه خسارت و اعسار از 
پرداخ��ت هزینه دادرس��ی تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 
اصفه��ان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350800465 ثبت گردیده 
ک��ه وقت رس��یدگی آن 1392/03/28 و س��اعت 09:00 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 عموم��ی 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.
داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
ابالغ

235 ش��ماره ابالغیه:9110100351506086. شماره پرونده: 9109980351501355. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 911370. خواهان محم��د علی مهره کش دادخواس��تی به 
طرفی��ت خوانده عباس رمضانی هراتمه به خواس��ته مطالبه وج��ه چک تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه پانزدهم دادگاه 
عموم��ی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 345 ارجاع و به کالسه 
9109980351501355 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/27 و س��اعت 
11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 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 

کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

 
ابالغ

254 شماره ابالغیه:9110100350805090. شماره پرونده: 9009980350800223. 
شماره بایگانی شعبه: 900223. خواهان جواد علیخانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
جواد جابر انصاری به خواسته جلب ثالث )غیرمالی( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 315 ارجاع و به کالس��ه 9009980350800223 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/03/26 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده است. 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 شود تا خوانده پس از نشر 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.  

داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار 
259 چون آقای س��عید س��لمانی فرزند حس��ن ش��کایتی علیه آقای محمد نوربخش 
مبن��ی بر ایراد ضرب و ج��رح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
911210ک115 ای��ن دادگاه ثب��ت، وق��ت رس��یدگی ب��رای روز 92/3/28 س��اعت 
10:30 صبح تعیین ش��ده نظ��ر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب 
م��اده 180 قانون آیین دادرس��ی کیف��ری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید 
جه��ت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت ع��دم حضور احضاریه 
 ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م ال��ف: 17406 

شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
814 در خصوص پرونده کالس��ه 158/92 خواهان حس��ین مرادی ب��ا وکالت آقای 
امید اش��تر دادخواس��تی مبنی بر ورود ثالث در پرونده 90-1591 شعبه 12 شورای 
ح��ل اختالف و پرون��ده واخواهی 30/92 به طرفیت تیم��ور میرزایی فرزند قربانعلی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 92/4/4 ساعت 9/30 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 

ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
815 در خصوص پرونده کالس��ه 206/92 خواهان احمد ش��اه رضیان دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به انتقال س��ند به طرفیت فهیمه غالمی فشارکی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/4/2 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

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

ابالغ وقت رسیدگی
816 در خصوص پرونده کالس��ه 149/92ش7 خواهان مژگان میرزایی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام خوانده به ایفای تعهد و اج��رای مفاد قراداد مورخ 88/12/20 مقوم به 
پنجاه میلیون ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی به طرفیت حمیدرضا کاردان 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/3/23 ساعت 10 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره دو ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت 
817 خان��م ماه منظر س��اعدچی حقیقی دارای شناس��نامه ش��ماره 5299 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 726/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان جالل زارعی بشناس��نامه 2326 در تاریخ 
91/12/1 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت ب��ه: 1- علیرضا زارعی ش ش 6733 )فرزن��د(. 2- مجتبی زارعی ش 
ش 8254 )فرزند(.  3- س��ید میثم زارعی ش ش 1271576643 )فرزند(. 4- ماه منظر 
س��اعدچی حقیقی ش ش 5299 )همس��ر(. 5- جمیله پهلوانی دولت آبادی ش ش 58 
)مادر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
818 آقای رضا یوس��فیان دارای شناس��نامه ش��ماره 682 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 721/92ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان س��عید یوسفیان بشناس��نامه 3669 در تاریخ 89/11/27 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- اعظم ش��یرانی بیدآبادی ش ش 51501 )مادر(. 2- رضا یوسفیان ش ش 682 
)پدر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

اخطاریه 
819 ش��ماره پرون��ده: 92-279ش2. عل��ی نجفی��ان فرزن��د غالم علی مح��ل اقامت 
 مجه��ول المکان. محل حضور: ش��عبه 2 ش��ورای ح��ل اختالف اصفه��ان واقع در

خ س��جاد – خ ارباب. وقت حضور: 92/4/29 س��اعت 10 صبح. علت حضور: مطالبه 
 نفق��ه. دعوی مونا نجفیان بطرفیت ش��ما جهت رس��یدگی در ش��عبه حاضر ش��وید. 

شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
کدخدای��ی  س��عید  خواه��ان  28/92ش11  کالس��ه  پرون��ده  خص��وص  در   820
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه ب��ه طرفیت غالمرض��ا رضامند تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/3/22 س��اعت 8/30 تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه ب��ه مجهول المکان ب��ودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر 
م��اده 73 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی مرات��ب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل 
از وق��ت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
821 در خصوص پرونده کالس��ه 156/92 خواهان جواد نصراصفهانی دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وجه 1 فقره چک با احتس��اب خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادیه و 
هزین��ه دادرس��ی و غیره ب��ه طرفیت مس��عود ایرانپ��ور تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای م��ورخ 92/3/22 س��اعت 10 صبح تعیی��ن گردیده اس��ت. با توجه 
ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
822 آقای علی اکبر خانی دارای شناس��نامه شماره 86 به شرح دادخواست به کالسه 
736/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان ابراهیم خانی بشناسنامه 102 در تاریخ 89/12/19 اقامتگاه دائمی خود 
 بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حس��ن خانی
 ش ش 1088 )فرزن��د(. 2- علیرضا خانی ش ش 2006 )فرزن��د(. 3- علی اکبر خانی
  ش ش 86 )فرزند(. 4- طاهره خانی ش ش 126 )فرزند(. 5- صدیقه خانی ش ش 21 )همسر(
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا 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 شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 تغییرات 
823 آگهی تغییرات ش��رکت آرایش��ی و بهداش��تی مهتاب رو طهران سهامی خاص 
 ب��ه ش��ماره ثبت 692 و شناس��ه مل��ی 14003140650 و کدپس��تی 8761613511. 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیات مدیره م��ورخ 1392/02/02 تغییراتی به ش��رح ذیل 
در ش��رکت نامبرده به عمل آم��ده که مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می 
کش��ور و روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می گردد: الف( خانم لیال اشجعی 
و آق��ای حس��ین کریمی به ترتی��ب مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره ش��رکت از 
س��مت خود اس��تعفا نمودند و نامبردگان به ترتیب به سمت نایب رئیس هیات مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت برای بقیه مدت لغای��ت 1393/10/17 انتخاب گردیدند. ب( مقرر 
گردید کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت با امض��ای منفرد مدیرعامل 
همراه با مهر ش��رکت معتبر باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای 
هی��ات مدیره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر باش��د همچنین کلی��ه اوراق عادی و 
 اداری ش��رکت ب��ا امض��ای منفرد مدیرعام��ل همراه با مهر ش��رکت معتبر باش��د. 

م الف: 59  مجتبی شادمان – کفیل ثبت اسناد و امالک نطنز 



»چارگوش«  هنوز 
اسپانسر ندارد

 »قصه بگو یا بمیر« 
در تاالر هنر

سایت »چارگوش« در میان صفحات اینترنتی فرهنگی که در فضای مجازی 
مرتبط با اصفهان باشد، سایت تازه تأسیسی است. »چارگوش« ویژه رویداد  های 
هنر اصفهان است و توسط تیمی از هنرمندان و اهل فرهنگ این شهر شکل 

گرفته، اما هنوز اسپانسر مؤثری برای حمایت نیافته است.
بهنام زهری، مدیرسایت دراین باره به ایمنا گفت: پروژه این سایت یک سال 
پیش   آغاز ش��د. وقتی که ما یک گروه هنری بودیم در رش��ته  های مختلف و 
احساس می  کردیم که اطالع  رسانی   نمایشگاه  ها و نمایش  ها و فیلم و حرکت  های 
دیگر هنری در اصفهان چندان منسجم و کافی نیست. وی در ادامه افزود: البته 
این سایت هنوز کامل نشده و بخش  های دیگری نیز در آینده اضافه خواهد شد. 
از بخش  هایی که این س��ایت در نظر دارد راه  اندازی کند، بخش فراخوان  های 

هنری است و این که در تئاتر موسیقی و سینما چه خبر است.

به همت تاالر هنر وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان 
نمایش »قصه بگو یا بمیر« از بیستم اردیبهش��ت ماه به روی صحنه این تاالر 
 می رود. این نوشته کامران شهالیی اس��ت و کارگردانی آن را احسان جانمی 
بر عهده دارد. رسول هنرمند، مائده وحید و نیما آتش نقش آفرینان این نمایش 
هستند و مسعود براهیمی به عنوان دستیار کارگردان، نسیم خادم عباس به 
عنوان منشی صحنه و بابک رجبی به عنوان آهنگساز این نمایش به ایفای نقش 
می پردازند. عالقه مندان جهت تماشای این نمایش می توانند از ۲۰ اردیبهشت 
ماه لغایت ۳ خرداد، هر شب از س��اعت ۱۹ به سالن کوچک تاالر هنر اصفهان 
مراجعه کنند و جهت کسب اطالعات بیش��تر به تارنمای تاالر هنر به نشانی 
WWW.  Arthall.  ir مراجع��ه و ی��ا با ش��ماره های ۲-۵۶۶۰۸۸۱ تماس 

حاصل کنند.

اعالنیادداشت

هفت

صادق تیرافکن درگذشت
صادق تیرافکن از عکاس��ان برجس��ته  ایرانی در تورنتو کانادا درگذش��ت. صادق تیرافکن 
نمایش��گاه های انفرادی متعددی را در ش��هرهای اروپا و آمریکا و همچنین نمایشگاه های 

گروهی در کشورهایی چون قطر، آلمان، استرالیا، روسیه، فرانسه، آمریکا و... داشته است.

5

محسن یگانه »امروز تولد منه« را 
منتشر کرد

محسن یگانه به مناسبت سالروز تولدش 
یک تک آهنگ ب��ا عنوان »ام��روز تولد 

منه« را در فضای مجازی منتشر کرد.
این خواننده پاپ که قص��د دارد از این 
پس به جای انتشار آلبوم صرفاً به اجرای 
تک آهنگ اکتفا کند، به تازگی قطعه ای 
را منتشر کرده که در قالب آن از حامیان 
خود در این سال ها قدردانی کرده است.

ترانه و آهنگ این قطعه از محس��ن یگانه و گروه »پازل« هم آن را تنظیم 
کرده اس��ت. »حباب« عنوان آخرین آلبومی بود که از سوی این خواننده 

منتشر شد. 

»پله« با مستندنش در بازار فیلم 
جشنواره کن

پله، ستاره  اسطوره ای فوتبال جهان برای 
پیش ف��روش مس��تند زندگ��ی اش به 

جشنواره کن می رود.
بازار فیلم ش��صت و ششمین جشنواره 
بین المللی فیلم کن قرار اس��ت دومین 
اثر مستند از زندگی پله ستاره  افسانه ای 
فوتبال برزیل و جه��ان را در این رویداد 
س��ینمایی با حضور این فوتبالیس��ت 

مطرح پیش فروش کند.
 مایلک زیمبالیس��ت و جف زیمبالیس��ت کارگردانی این مس��تند را به 
تهیه کنندگ��ی برایان گریزر برعهده خواهند داش��ت و در این مس��تند 
 چگونگی تبدیل ش��دن این کودک فقیر را به یک فوتبالیست تاریخی و 
س��ه بار برنده جام جهانی فوتبال به تصویر خواهند کشید. پله نیز در این 
پروژه سینمایی در کنار پاول کمزلی و گای ایست، مدیر تولید این مستند 

خواهند بود که ساخت آن ماه آگوست آغاز خواهد شد.
 Imagin حق س��اخت مس��تند زندگی پله در اختی��ار کمپانی ه��ای
Enterainement و seine pictures ق��رار دارد،  در حالی که اخیراً 
کمپانی اپیک نیز خبر از س��اخت مس��تند زندگی لیونل مسی با عنوان 
»داستان پسری که افسانه شد« داد که قرار است در جشنواره کن معرفی 

شود.

گالری آرته میزبان نقاشی  های امپرسیو 
داریوش زاهدی

نمایشگاه نقاش��ی  های امپرسیونیستی 
داریوش زاهدی جمعه ۲۰ اردیبهشت 
 م��اه در گالری آرته گش��ایش یافته و تا 

۲۵ همین ماه ادامه می  یابد.
این هنرمند به ایمنا گفت: نمایش��گاه 
پیش رو دربر دارن��ده ۳۲ اثر با تکنیک 
رنگ و روغن روی ب��وم و در اندازه های 
۴۰ در ۵۰ و ۶۰ در ۹۰ س��انتی مت��ری 
است و فضای کلی آثار طبیعت، طبیعت بیجان و پرتره است. وی در ادامه 
افزود: نقاشی از کودکی با من بوده اگرچه تحصیالتم در زمینه پتروشیمی 
بود و سال  ها در این زمینه کار کردم، اما روحیه  ام با حال و هوای صنعتی 
ناسازگار نبود، بنابر این استعفا دادم و اکنون ۲۰ سال است به طور حرفه  ای 
به نقاشی می  پردازم. گفتنی اس��ت، داریوش زاهدی متولد ۱۳۳۹ برنده 
جایزه نقاش��ان رئال ایران در س��ال ۱۳۸۴ بوده و تا کنون نمایشگاه  های 

زیادی در داخل و خارج از کشور برگزار کرده است. 

این سفیدی برف نیست؟
مجموعه داستان »این سفیدی برف نیست؟« نوشته حسن فرامرز از 

سوی انتشارات افکار منتشر شد.
کتاب »این سفیدی برف نیست؟« ش��امل ۱۱ داستان کوتاه است با 
عناوین آلبوم، انگش��ت بی حلقه، آذر، اسیر، شب کوتاه آذر، دلتنگی، 
پیرمرد و »نبرد الجزیره«، پنجره قدی، سرگرد جبرئیلی، چرا عشق 

نمی میرد؟ و عکس.
این کتاب نخس��تین اثر حس��ن فرامرز است و داس��تان هایش را در 

فاصله س��ال ۸7 تا ۹۰ نوش��ته است. 
عنص��ر مش��ترک داس��تان های این 
مجموعه، این است که قهرمان ها همه 
خود را اسیر فرهنگش��ان می دانند و 
تصور می کنند بخشی از فرهنگ حق 

انتخاب آنها را نادیده می گیرد. 
کتاب ۱۱۸ صفحه ای »این س��فیدی 
برف نیست؟« در قالب مجموعه »قصه 
نو« و با بهای ۶۰۰۰ تومان از سوی نشر 
افکار منتشر شده و در نمایشگاه کتاب 

تهران هم عرضه شد.
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الماس ها ابدی اند 
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سریال تاریخی »دلیران تنگستان« به کارگردانی همایون شهنواز، 
داس��تان وقایع و حوادث دورانی مش��خص از تاریخ معاصر ما را به 
نمایش می گذارد؛ دورانی که وجه مش��خصه آن استعمارستیزی، 
استقالل طلبی و وجود نهضت های اس��المی - ایرانی خودجوش و 

مردمی است. به این ترتیب  باید گفت سازندگان اثر با لحاظ کردن 
چنین خصوصیاتی، سعی کرده اند تا حد امکان به شرایط اجتماعی 

و سیاسی آن دوران نزدیک شوند.
این س��ریال بین س��ال های ۱۳۵۰تا ۱۳۵۲با تهیه کنندگی ملک 

ساسان ویس��ی برای تلویزیون س��اخته و برای نخستین بار اسفند 
س��ال۵۴ پخش ش��د. »دلیران تنگستان« برداش��ت آزادی بود از 
کتاب »دلیران تنگس��تان« محمد حس��ین رکن زاده، البته جدا از 
این برداشت آزاد، همایون شهنواز )نویسنده و کارگردان اثر( برای 
ساخت این اثر از ۱۱کتاب ترجمه شده، هفت کتاب ترجمه نشده و 
روزنامه های حبل المتین، عصر جدید و همچنین از ۱۱۰فقره سند 
و ۱۸۰۰قطعه عکس و یادداشت های رهبران و بازماندگان جنبش 
تنگستان به عنوان منابع اصلی استفاده کرد. این سریال دو بخش 
تاریخی را تحت پوشش قرارمی دهد؛ ابتدا دوره کوتاه مبارزات احمد 
تنگستانی و چند سال بعد، ادامه دهنده راه او، رییسعلی دلواری را 

می بینیم.

واقعیات تلخ و گزنده
دلیران تنگستان از نظر داستان پردازی و هم ساختاری قابل بررسی 
است. از آنجا که حوادث بوشهر و محاصره جنوب از سوی انگلیسی ها 
فاصله زمانی چندانی با ما ندارد، فیلمنامه براساس حوادث تاریخی 
و آنچه واقعاً اتفاق افتاده نگاشته ش��ده. با وجود این شهنواز و گروه 
س��ازنده حدود یک سال در بوش��هر و خطه تنگس��تان به تحقیق 
پرداختند و با همسر ۹۵ساله رییسعلی دلواری نیزمالقات کردند. 
نکته دیگر آنک��ه، افرادی که ح��وادث آن دوران را نقل کرده اند آن 

دوران را به چشم خود دیده بودند؛این موضوع بر جذابیت داستان ها 
افزوده است. با این حال کارگردان، عناصر اضافی را از سریال حذف 
کرده است. معموالً در نگارش داستان های تاریخی یا جنگی تالش 
می ش��ود روایت ها با چاشنی مسائل عش��قی و قصه های فرعی به 
تماشاگر نشان داده شود، اما در »دلیران تنگستان« واقعیات آشکار، 
تلخ و گزنده است. عشق همسر رییس��علی نیز لحظات کوتاهی از 
زمان سریال را به خود اختصاص می دهد. این موضوع می تواند نگاه 
متفاوت کارگردان را نسبت به این موضوع نشان دهد؛ نگاهی که در 
دوران ساخته شدن سریال چندان متداول نبوده است. از سوی دیگر 
سانسورهای متفاوت سریال در دوره های بعدی نقش پررنگ عشق به 
همسر را در زندگی این مبارز کمرنگ تر کرده است. با چنین شرایطی 

سریال یادشده پایان تلخ و هشداردهنده ای دارد.
از س��وی دیگر اثر در دوره ای س��اخته شده که س��اخت فیلم ها و 
س��ریال هایی از این دست محلی از اعراب نداش��تند. در واقع علت 
اصلی ساخت این س��ریال بیان مفاهیم ظلم س��تیزی در مبارزه با 
نیروی های خارجی و اشغالگر بوده است. علت پخش چندین باره 
سریال پس از انقالب هم به دلیل وجود همین مفاهیم بازمی گردد. 
با توجه به ای��ن موضوع، می توان این نکت��ه را دریافت که »دلیران 
تنگستان« عبور از خط قرمز محسوب می شد. حسن سریال در این 
است که شخصیت های قصه همانی هستند که به نمایش درآمده اند.

 به بهانه پخش مجدد سریال »دلیران تنگستان« از شبکه آموزش

روایت مبارزه علیه اشغالگر

می توان این 
نکته را دریافت 

که »دلیران 
 تنگستان« عبور 

از خط قرمز 
محسوب می شد

حسن صفدری این روزها 
نسترن 
بار دیگر با ت��ازه ترین اثر مکارمی

خ��ود تح��ت عنوان»کوه 
صفه« نام خود را به جامعه شعر ایران یادآوری کرده 
اس��ت.  او که پیش از ای��ن نیز با آث��اری مانند»من 
دیگری هستم«،»بیرون پنجره باد است« و»زیر چتر 
تو خواب رفته ام« رد پایی از خ��ود در ادبیات به جا 
گذاشته بود،  بار دیگر توانست  شعر اصفهان را بر سر 
زبان ها بیندازد. »کوه صفه« توس��ط نش��ر بوتیمار 
منتشر شده و این بهانه ای است برای گفتگو با حسن 
صفدری در ارتباط با ش��عر، فیلم مس��تند، جنگ 

اصفهان و... 
گفته می شود که شما از نسل دوم جنگ 
اصفهان بوده اید. اعض�ای این حلقه در 
دوران شما چه کسانی بودند و این دوره 

بر آثار شما چه تأثیری گذاشته است؟
نس��ل دوم جنگ اصفهان هیچ گاه فرصتی نداشت 
که آثاری از خودش در ۱۳ ش��ماره جنگ اصفهان 
به چاپ برساند، ولی حلقه های اول نقش مهمی در 
زندگی حلقه دوم داش��تند. بی شک نقش زنده یاد 
محمد حقوقی، شاعر و پژوهشگر معاصرمان از زمانی 
که در دبیرس��تان ادب به عنوان معلم انشا و یکی از 
اعضای اصلی جنگ اصفهان بود، در زندگی ادبی من 
فراموش شدنی نیست. حقوقی انسان فرهیخته ای 
 بود و هیچ گاه م��را در راهی که قدم برمی داش��تم 
ناامید نکرد. امی��دواری او به من ق��درت داد که به 
صورت جدی به شعر و ادبیات بپردازم. حقوقی غیر از 
تأثیر ادبی که بر من داشت، در زندگی خصوصی من 
نیز تأثیر مهمی داشت. آشنایی من از ۱۵ سالگی آغاز 
و تا آخر عمر ایشان ادامه داشت. حلقه دوم اصفهان 
که االن عمری ازاعضای آن گذشته است، تا جایی که 
من به یاد دارم شامل این چهره ها بود: یونس تراکمه، 
محمد رضا شیروانی، ایرج ضیایی، منصور کوشان، 
مجید نفیس��ی، احمد اخوت، محمود سجاد، هرمز 
شهدادی، محمود نیکبخت، برهان الدین حسینی، 

رضا فرخ فال و خودم.
امروزه ادبیات اصفهان، ادبیاتی محجور 
مانده و با فاصله از جریان های نوین ادبی 
گام بر می دارد. علت این پدیده را در چه 

می توان جستجو کرد ؟
من نمی توانم ب��ه این س��ؤال جواب بده��م، ولی 
می دانم ک��ه یک ن��وع ران��ت ادبی در این ش��هر 
حکمفرماس��ت و متأس��فانه محفل ه��ا و مجالت 
 ادبی نتوانس��ته اند مانند جریان های ادبی گذشته 
- مثل جن��گ اصفهان- چه��ره هایی هم ت��راز با 

 اعضای حلقه دوم به جامعه ادبی تحویل دهند و این 
برمی گردد به تنگ نظری دوستان اهل قلم...

از میان شاعرانی که آثار آنها را به فارسی 
ترجم�ه کرده اید، از کدام ی�ک بیش از 
همه تأثی�ر گرفته اید و با ک�دام یک در 
اندیشه و کالم قرابت بیشتری احساس 

کرده اید؟
 م��ن از اکتاویو پاز، ش��اعر ب��زرگ مکزیکی ترجمه 
کرده ام و دلیل ترجمه هم تأثی��ر گرفتن من از پاز 

است. من اصوال آثاری را ترجمه می کنم که نسبت 
به آنها حسی داشته باشم و اشعار پاز نقش بزرگی در 
تأثیر پذیری من از شعر جهان دارد. همچنین ترجمه 
»غزل غزل های سلیمان« از عهد قدیم، که یکی از 
اولین شعرهای غنایی دنیاست، در اندیشه و کالم من 
بی تأثیر نبوده و این برمی گردد به همان عالقه من 
به اسطوره. »غزل غزل های سلیمان«،کتابی است 
که من هر بار آن را می خوانم برایم جلوه دیگری از 

شعر می سازد.

با توجه به این که شما آثاری هم به زبان 
فرانس�ه منتش�ر کرده اید، این پرسش 
مطرح می ش�ود که در  نوش�تن شعر  به 
زبان م�ادری و ارائ�ه آنها به زب�ان های 
دیگر که البت�ه دارای ظرفی�ت خوانش 
بین المللی هستند از لحاظ ویژگی های 
زبانی و القائات حس�ی چه خصوصیاتی 

می توان قائل بود؟
آثار منتخب شعر من توسط گروه مترجمین انجمن 
فرهنگی سفارت فرانسه در ایران به فرانسه ترجمه 
شد و در سفر کاروان شعر به پاریس همراه با شاعرانی 
از جمله سپانلو و یداهلل رویایی، این کتاب در پاریس 
چاپ و منتشر ش��د و در ش��عرخوانی هایی که در 
شهرهای مختلف فرانسه داشتیم با استقبال زیادی 
مواجه ش��دم و دریافتم که کوتاهی و س��ادگی در 
شعر من و قابل ترجمه بودن آن به زبان انگلیسی و 
فرانسه توانسته است با مخاطب برون مرزی ایجاد 
قرابت کند. وقتی ش��عر کوتاه  )دو حبه انگور به هم 
اندیشیدند، شراب گش��تند( به انگلیسی و فرانسه 
خوانده می شد، خواننده فکر نمی کرد با یک شاعر 
اصفهانی روبه روس��ت، بلکه با اندیشه من احساس 
نزدیکی می کرد. حتی زمانی که شعر »کوه صفه« را 
برای دوستان غیر ایرانی می خواندم، آنها با این شعر 
رابطه برقرار می کردند. »سوگندهای نابارور من در 
دهان تو رش��د می کنند/ هر چه بیش��تر می گویی 

دوستت دارم/  بیشتر به تو شک می کنم «
با توجه به اتفاقی که در شعر دهه 70 افتاد 
و در نتیجه آن شعر به ش�کل کارگاهی 
ارایه شد و مطابق نقل قول هایی، شما هم 
از جمله کسانی بودید که ارتباط نزدیکی 
با تعدادی از ش�اعران این دهه داشتند؛ 
تأثیر و توفیق این دهه و شاعران آن را بر 

شعر فارسی چگونه می بینید؟
ش��عر دهه 7۰ و این دهه جاری، گذر از یک تغییر 
اساسی در شعر معاصر ایران است؛ بر عکس شعر دهه 
۶۰. با سرعت گرفتن زمان در سه دهه اخیر در جهان 
و به خصوص ایران، فروپاش��ی کمونیست، انقالب 
اس��المی، جنگ ایران و عراق، اینترنت و ماهواره و 
تلفن همراه و ده ها تکنولوژی جدید و وسیع تر شدن 

موضوعات شعری، باعث شد شاعر با سرعت بیشتری 
در زمان خودش با واژه هایش در جهان  حرکت کند. 
البته در این دهه ،چهره های ش��عری به آن صورت 
س��اخته نش��د، ولی ش��عر دهه 7۰ زیر بنایی برای 
شعر آینده ایران خواهد بود. بی شک من هم از این 
اتفاقات بی تأثیر نبوده ام و به آفتاب دیگری در شعر 
ایران معتقدم و این نتیجه ممارست شاعرانی است 
که از دانش دهه های خود گذر کنند و البته ادبیات 

کالسیک را هم خوب بدانند.
گرایشتان به ساخت فیلم مستند از کجا 
نش�أت می گیرد؟ آیا این بر می گردد به 
کم مخاطب بودن شعر در یک نگاه کلی، 
یا پتانسیل فیلم در جذب مخاطب ؛ و یا 
علت و کشش دیگری در آن نهفته است؟

 گرایش من برای س��اختن فیلم مس��تند از دوران 
جوانی ام نش��أت می گیرد. از زمانی که دانشجوی 
هنرهای دراماتیک ب��ودم و بعد از یک س��ال از آن 
دانشگاه ترک تحصیل کردم و بعد در آمریکا و ایران 
به بازیگری روی آوردم وس��ال ها عض��و گروه تئاتر 
مرکز فرهنگی تلویزیون اصفهان بودم، ولی همیشه 
آرزو داشتم بتوانم فیلم مستند بسازم و این را هنری 
جدا از ش��عر می دیدم. البته قبول دارم که در ایران 
مخاطب شعر، خود شاعران هستند، ولی من توجهی 
به کمیت مخاطبانم ندارم. شعر اگر شعر باشد، جای 
خود را در ادبیات پیدا می کند. بی شک ساخت فیلم 
برای من جذابیت های خودش را دارد و فیلم مستند 
»پیدای ناپیدا« که درباره زندگی ش��هرام ناظری 
است، از اولین تجربه های هنری من بعد از سه دهه 
اس��ت و اکنون در حال آماده سازی مستند دیگری 
هستم درباره زندگی یکی از بازیگران سینمای ایران. 
اصوال تصویر در زندگی من جایگاه ویژه ای دارد، چه 
در شعر و چه در فیلم. ناگفته نماند اکنون هم در حال 
نوشتن کتاب آشپزی هس��تم به نام »آشپزی برای 
دانش��جویان« و این ها همه بر می گردد به عشق و 
شوریدگی که در قلب خودم نسبت به زندگی دارم. 

در تاریکی کلیسای کارانلیک/ در زهدان مادر/ نامم را 
به یاد می آورم/ چون کودکی با صدفی در دست ها/

که نام مرواریدش را نمی داند/ ناگهان به یاد می آورم/ 
نامم مرگ است...

گفتگو با حسن صفدری، شاعر کوه صفه

رانت ادبی، ادبیات اصفهان را زمین گیر کرده است
س: علی ریحانی[

]عک



از پرسپولیس پیشنهاد ندارم 
کرانچار/ سرمربی تیم فوتبال سپاهان

تاکنون هیچ تماس��ی از سوی باشگاه پرس��پولیس با من گرفته نشده و 
پیشنهادی از این تیم ندارم. البته قرارداد من با سپاهان تا پایان فصل است 

و بعد از بازی فردا دیگر قراردادی با سپاهان ندارم. 
بعد از پایان فصل اگر سپاهان به من پیشنهاد داد، آن را بررسی می کنم 
و در صورت توافق دو طرف، بار دیگر ب��ا یکدیگر همکاری خواهیم کرد. 
بنابراین اولویت من سپاهان است اما اگر پیشنهادی از سپاهان نداشته 

باش��م، به تیم های دیگر فکر خواهم کرد. محمد 
رویانیان اعالم کرده س��عی می کنیم سرمربی 
پرس��پولیس را ب��رای فصل بعد هر چ��ه زودتر 

انتخاب کنیم تا با مشکالت سال های قبل 
روبه رو نشویم. به نظر می رسد شانس 

مربی��ان ایران��ی 
ب��رای هدای��ت 
ن  ش��ا خپو سر

بیشتر باشد.

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 درخشان و پیروانی 
گزینه های هدایت پرسپولیس 

به دنبال اس��تعفای یحی��ی گل محم��دی، کمیته فنی پرس��پولیس 
نشست هایی را برای انتخاب س��رمربی جدید این تیم برگزار کرد که با 
بررس��ی های صورت گرفته چند مربی در فهرست گزینه های سرمربی 
فصل آینده س��رخ ها قرار گرفتند. محمد مایلی کهن، حس��ین فرکی، 
مجید جاللی و منصور ابراهی��م زاده گزینه های ایرانی و زالتکو کرانچار 
گزینه خارجی کمیته فنی پرس��پولیس بودند که در نشست پنجشنبه 
مربی پرسپولیسی در اولویت قرار گرفت و بدین ترتیب فرکی، جاللی، 
ابراهیم زاده و کرانچار از این فهرس��ت خط خوردن��د و دو گزینه دیگر 
یعنی پیروانی و درخشان که خودشان نیز عضو کمیته فنی هستند به 
این فهرست اضافه شدند. اما به گفته یکی از اعضا، مایلی کهن نیز از این 
فهرست حذف شده و از درخشان و پیروانی برنامه خواسته شده است.  
قرار است تا دوشنبه علی پروین، رییس کمیته فنی باشگاه پرسپولیس 
س��رمربی جدید این تیم را معرفی کند. البته فداحسین مالکی، رییس 
هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس اعالم کرد، محمد رویانیان بررسی های 
الزم را درباره گزینه های سرمربیگری پرس��پولیس انجام خواهد داد و 
پس از دریافت نظرات کارشناسی، جمع بندی های صورت گرفته را به 

هیأت مدیره اعالم می کند.

 دو بانوی کبدی کار ماهانی 
در اردوی تیم ملی

مرضیه عشقی و س��لیمه عبداهلل بخش در اردوی آماده سازی تیم ملی 
کبدی برای مس��ابقات ۲۰۱۳ کره آماده می ش��وند. مرضیه عشقی و 
س��لیمه عبداهلل بخش دو بانوی کبدی کار ماهان از روز پنجش��نبه در 
اردوی آماده س��ازی تیم ملی کبدی کشور در اردبیل حضور پیدا کرده 
اند. شمشین مرحله اردوی تیم ملی کبدی بانوان به منظور آماده سازی 
و حضور قدرتمندانه در بازی های سالنی آسیایی ۲۰۱۳ کره جنوبی در 

شهرستان اردبیل برگزار خواهد شد.

 مدال طالی ۱۰۰ متر 
بر گردن دونده اصفهانی

   دونده اصفهانی و رکورددار دوی سرعت ایران، در مرحله دوم مسابقات 
جایزه بزرگ آس��یا در تایلند به مقام قهرمانی دست یافت. رضا قاسمی 
ملی پوش المپیکی کشورمان در ماده ۱۰۰ متر با ثبت رکورد ۱۰ثانیه 
و ۳۲ صدم ثانیه در این مس��ابقات توانس��ت مدال طال را تصاحب کند. 
قاس��می در مرحله اول این رقابت ها مدال برنز را در این ماده کس��ب 
کرده بود. دونده چینی ک��ه در مرحله اول این رقابت ه��ا به مدال طال 
دست یافته بود، در این مرحله با ثبت رکورد ۱۰ ثانیه و ۵۶ صدم ثانیه 
در مکان چهارم قرار گرفت و دوندگانی از عمان در مکان های دم و سوم 

قرار گرفتند.

دیوید مویس سرمربی منچستر شد
باشگاه منچس��تر یونایتد دیوید مویس )David Moyes( سرمربی 
اورتون را با عقد قراردادی ش��ش ساله به عنوان س��رمربی جدید تیم 
فوتبال منچستریونایتد انتخاب کرد. باش��گاه منچستر یونتایتد اعالم 
کرد که از ابتدای ماه ج��والی )تیرماه 9۲( دیوی��د مویس با قراردادی 
شش ساله سرمربی منچستر یونایتد می شود. مویس سرمربی اورتون 
مورد تأیید س��رالکس فرگوس��ن اس��ت که بعد از ۲7 س��ال نیمکت 
منچس��تریونایتد را ترک می کند. دیوید مویس چهارش��نبه به رییس 
هیأت مدیره باش��گاهش اعالم کرده بود می خواهد این باشگاه را ترک 
کند. مویس تقریباً وظیفه جانش��ینی بزرگ ترین س��رمربی جهان را 
برعهده می گیرد که در ۲7 سال حضورش در منچستر جام های بسیاری 

برای شیاطین سرخ کسب کرده بود. 

باشگاه راه آهن:آقای رویانیان، دایی 
تمدید کرده 

صادق رییس��ی کیا درباره اظهارات محمد رویانیان مبنی بر مذاکره با 
علی دایی برای هدایت تیم پرس��پولیس، عنوان کرد: اصول حرفه ای 
در فوتبال ایج��اب می کند که با بازیکن یا مربی ای که با یک باش��گاه 
ق��رارداد دارد وارد مذاکره نش��ویم. تمام جامعه فوتب��ال از جمله خود 
آقای رویانیان می دانند که علی دایی قراردادش را با باشگاه سورینت 
 )راه آه��ن( تمدید ک��رده و مط��رح کردن موض��وع مذاکره ب��ا او، جز 
 بی احترامی به باش��گاه س��ورینت )راه آهن( و نادی��ده گرفتن اصول 

حرفه ای فوتبال هیچ تعبیر دیگری نمی تواند داشته باشد.
 وی افزود: آق��ای رویانیان همیش��ه از ب��ی اخالقی در فوتب��ال گالیه 
می کنن��د، اما متأس��فانه گاهی رفتارهایی از وی س��ر م��ی زند که به 
هیچ وجه اخالقی نیس��ت. آقای دای��ی چند روز قبل ق��راردادش را با 
باش��گاه راه آهن تمدید کرده و بارها نیز در مصاحبه هایشان گفته اند 
 که فعال به هیچ باش��گاه دیگ��ری فکر نم��ی کنند و ب��رای موفقیت با 
راه آهن برنامه دارند. حاال آقای رویانیان به خاطر این که از زیر فش��ار 
بحران های موجود خارج شوند و توپ را از زمین خودشان خارج کنند 

بحث مذاکره با آقای دایی را مطرح می کنند.

6
سقوط ایران در تازه ترین رده بندی فیفا 

 فدراس��یون جهانی فوتبال روز پنجش��نبه رده بندی تیم های ملی فوتبال دنیا را اعالم کرد که در این 
رده بندی، تیم ملی ایران با کسب ۵۳8 امتیاز و یک پله سقوط در رده ۵7 دنیا قرار گرفته است. ایران در 
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توافق ابتدایی باشگاه 
مس با بوناچیچ 

آرزوی سرمربیگری 
پرسپولیس 

مش��اور مدیرعامل باش��گاه صنعت مس از توافقات ابتدایی این باشگاه با 
لوکا بوناچیچ خبر داد. 

ناصر کهندل با اعالم این خبر اظهار کرد: باش��گاه م��س و لوکا بوناچیچ 
به توافق��ات ابتدایی همکاری دس��ت یافته ان��د و تا دو، س��ه روز آینده 
 وضعیت تواف��ق نهایی دو ط��رف بر مس��ائل مالی نیز مش��خص خواهد

 شد. 
وی ادامه داد: تاکن��ون بازیکنان تیم م��س 7۰ درصد از مبل��غ قرارداد 
خ��ود را دریاف��ت کرده ان��د و ۳۰ درص��د باق��ی مان��ده نی��ز ت��ا پایان 
اردیبهش��ت به آنها پرداخت می ش��ود، ضمن آنکه متم��م قراردادها که 
 به امضای باشگاه و بازیکنان رسیده پس از بررس��ی تا شهریور پرداخت 

می شود. 

محمد مایلی کهن رسیدن به نیمکت پرسپولیس را آرزوی خود عنوان کرد. 
س��رمربی گهر دورود در مورد این که برای پذیرفتن هدایت پرس��پولیس با او 
مذاکره شده، گفت: تا این لحظه صحبتی با من نشده و فقط از رسانه ها شنیده ام 

که یکی از گزینه های مربی گری تیم محبوبم هستم. 
وی تأکید کرد: اهل س��یاه بازی نیس��تم و همیش��ه گفته ام آرزو دارم روزی 
س��رمربی پرس��پولیس ش��وم و اگر این اتفاق رخ دهد، خوش��حال می شوم. 
مایلی کهن در خصوص این  که شرط و شروط مالی برای پرسپولیس می گذارد 
یا نه، اظهار کرد: اگر تا حاال برای تیمی شرط و شروط گذاشته باشم، پرسپولیس 
دومین تیم می شود اما من از این اخالق ها ندارم. بازیکن سابق پرسپولیس در 
ادامه بیان کرد: شماره مورد عالقه من ۱9 است و همیشه در پرسپولیس شماره 

پیراهنم ۱9 بوده است. بعد از خدا و مادرم، هرچه دارم از پرسپولیس دارم. 

فالکائو همبازی بازیکن سپاهان می شود؟ 
رسانه های فرانسوی از توافق رادامل فالکائو با باشگاه موناکو برای 
فصل آینده خبر دادند؛ اتفاقی که در صورت انجام می تواند باعث 
ش��ود این مهاجم بزرگ زوج ابراهیم توره در این تیم فرانس��وی 

شود. 

مهاجم چلسی به یاری مسلمانان رفت
دمبا با، مهاجم مس��لمان چلس��ی ب��رای کمک به 
مسلمانان ستمدیده میانمار ماشین گرانقیمت خود 
را فروخت. دمبا با پول ماشین خود را صرف کمک به 

مسلمانان میانماری خواهد کرد.،

مورینیو شرم و حیا ندارد! 
 صحبت های ژوزه مورینیو علیه اینیستا همچنان بازتاب 
زیادی در بین فوتبالیس��ت ها داشته اس��ت. بازیکنان 
بارسلونا به حمایت از هم تیمی خود برآمدند. پدر اینیستا 
با حمایت از پسر خود گفت:»مورینیو شرم و حیا ندارد.«  03
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به مناسبت گرامیداش��ت هفته زن و مقام شامخ معلم هیأت 
گروه 
بسکتبال استان اصفهان در اقدامی در خور توجه و با حضور ورزش

مربیان، داوران و بانوان پیشکسوت بسکتبال سالن در منزل 
استاد جالل امجد از این بازیکن، مربی، داور و ناظر پیشکسوت استان و کشور بازدید 

کرد.
این حرکت فرهنگی و ارزشی که از سوی نایب رییس هیأت بسکتبال استان صورت 
گرفت با اس��تقبال گرم اس��تاد امجد و خانواده او و همچنین همراهی جامعه بانوان 

بسکتبال استان همراه شد. 
گفتنی است، پیش از این و قبل از سفر محس��ن صادق زاده رییس هیأت بسکتبال  
استان به دهوک عراق، گروهی از آقایان هیأت نیز بازدید مشابه ای را از این پیشکسوت 

ارزشمند تاریخ بسکتبال ایران و استان داشتند.
انجام چنین اقدامات فرهنگی در برنامه ریزی های ساالنه هیأت ها همواره به عنوان 
یک حلقه مفقوده مطرح بوده و هست و چه زیباست که هیأت بسکتبال استان با ورود 
به دل چنین برنامه های فرهنگی و ارزشی بیش از گذشته دین خود را به این قشر از 

جامعه ورزش استان ادا کرد.
البت��ه نبای��د از تالش ه��ای مجدان��ه نای��ب ریی��س جدی��د هی��أت بس��کتبال 
اس��تان در ترتی��ب پیدا کردن این بازدید به آس��انی گذش��ت. س��هیال باغس��تانی 
با وجود گذش��ت زمان کوت��اه از حض��ورش در این هی��أت، اقدامات مؤث��ر و قابل 
تأمل��ی را انج��ام داده اس��ت ک��ه جامع��ه مربی��ان، داوران و پیشکس��وتان 
 بس��کتبال اس��تان در ح��وزه بان��وان را بی��ش از گذش��ته س��ر و س��امان خواهد 

داد. 
باغستانی در این بازدید با اعالم این که بنده خود در سال های نه چندان دور مربی و 

از بدنه بسکتبال استان بوده ام، گفت: با حضور دوباره ام در بسکتبال به دنبال ایجاد 
وفاق، همدلی و یکپارچگی در بسکتبال بانوان استان هستم و دست یاری به سوی همه 

کسانی که می توانند ما را در این مسیر یاری کنند دراز می کنیم.
باغس��تانی افزود: ضمن این که س��عی داریم در مدیریت جدید از هر نوع باند بازی و 
مدیریت جهت داری پرهیز کنیم تا ان شااهلل با حضور پیشکسوتان و بزرگان این عرصه 

بسکتبال بانوان را همچون گذشته دوباره در اوج ببینیم.
جالل امجد پیشکس��وت بس��کتبال ایران  و اس��تان ک��ه تا همین یک س��ال پیش 
کار ناظر ب��ازی های لی��گ برت��ر را برعهده داش��ت، با اب��راز خرس��ندی از بازدید 
بان��وان و آقای��ان هی��أت بس��کتبال اس��تان از او و ارج نه��ادن ب��ه پیشکس��وتان 
 گفت: این عزیزان ب��ا حضور خود، خان��ه من را روش��ن کردند و من ش��رمنده آنها 

شدم.
وی همچنین با تأیید صحبت های نایب رییس هیأت بسکتبال استان ابراز امیدواری 
کرد: امیدوارم بس��کتبال بانوان هر چه زودتر به روزهای اوج خود بازگردد و این مهم 
در سایه همدلی همه افراد این مجموعه میسر می شود. باید از تجربه بزرگان استفاده 

کرد و با برنامه ریزی و به دور از فضای حب و بغض به فعالیت در این حوزه پرداخت.
امجد اضافه کرد: بانوان برای رسیدن به موفقیت، باید همانند حلقه های زنجیره عمل 

کرده و همدیگر را حمایت و پشتیبانی کنند. 
در این قشر استعدادها و ظرفیت های نابی وجود دارد که می توانند در سطح کشور 
حضور پیدا کرده و خوش بدرخشند، بنابراین بایس��تی قدر خود را بدانند و به دور از 

حاشیه کار کنند.
وی در پایان  برای سهیال باغس��تانی، نایب رییس جدید هیأت بسکتبال استان نیز 

آرزوی موفقیت کرد.

 به مناسبت گرامیداشت هفته زن و مقام شامخ معلم انجام شد

بازدید از استاد امجد، پیشکسوت سال های نه چندان دور بسکتبال

اداره ورزش و جوان��ان 
گروه 
شهرستان اصفهان اگرچه ورزش

هن��وز در ش��وک رفتن 
احمد جمش��یدی، مدیر چهارس��اله خود به سر 
می برد، اما می تواند امیدوار باشد که ظرف مدت 
کوتاهی شاخص های مهم در امر توسعه ورزش به 
زودی با رشد قابل توجهی در شهرستان اصفهان 
روبه رو شود، البته اگر مشکالت زمان جمشیدی 

دوباره نمود پیدا نکند. 
چون افش��ین موالی��ی حمای��ت و پش��تیبانی 
مدی��ر کل را در پش��ت س��ر خ��ود می بین��د، 
ب��ا مش��کالت گذش��ته   بعی��د اس��ت ک��ه 
دس��ت و پنجه نرم کن��د و حداقل ت��ا زمانی که 
جواه��ری روی کار اس��ت، خیال او نی��ز از بابت 

بودجه راحت است.
از طرف��ی، موالی��ی کار س��ختی ه��م در اداره 
 شهرس��تان برعه��ده دارد؛ او از ی��ک ط��رف 

برنامه ریزی برای ورزش اصفه��ان را پیش روی 
خود می بیند و از طرفی، باید ب��رای ذهنیت ها 
و نگرش ها نس��بت به اداره شهرس��تان چاره ای 
بیندیشد. هر چه باشد تا دیروز از اداره شهرستان 
به عنوان تبعیدگاه نام برده می شد و این موضوع، 
 س��ختی کار را برای موالی��ی و یارانش بیش��تر 

می کند.
نح��وه روی کارآمدن او در این س��مت، وضعیت 
اس��فبار مالی اداره شهرس��تان طی چندس��ال 
اخی��ر، عملک��رد موف��ق او در اداره کل ورزش و 
جوانان، چش��م انداز و بیم و امیده��ای حضور او 
در اداره ورزش شهرس��تان، لزوم بازنگری نسبت 
به تأسیس��ات تخصیص یافته به برخی بخش ها 
و ش��هرهای تابع و چالش هایی ک��ه او در ادامه 
راه با آن مواجه خواهد ش��د، همه مس��ایلی بود 
که افش��ین موالیی، رییس جدی��د اداره ورزش 
 شهرستان در گفتگو با خبرنگار زاینده رود به آنها 

پاسخ گفت.
 در ابتدا نظ�ر خود را در خص�وص تغییرات 
انجام شده در اداره شهرس�تان بفرمایید و 

این که چقدر با این تغییرات موافق بودید.
به نظر من تعریف از تغییر باید مش��خص باشد و 
باید نگاه مثبتی نس��بت به تغییر داشت؛ در مورد 
تغییرات در اداره ورزش و جوانان هم باید عملکرد 
رییس قبلی را بر اساس یک سری شاخص ها و به 

دور از حب و بغض مقایسه کرد. 
باید بررس��ی کرد که در طول چهار سال گذشته 
سرانه ورزش��ی، منابع مالی،تعداد ملی پوشان و 
فاکتورهایی از این دس��ت از چه س��طحی به چه 
سطحی رس��یده و آیا رش��دی داش��ته یا خیر و 
از طرفی رییس جدی��د اصفهان را می شناس��د 
یا خیر؟ آیا س��ابقه فعالیت در اس��تان را داش��ته 
اس��ت؟ آیا تخصص و تجارب کار را دارد یا خیر؟ 
اگر فاکتورهایی که به آن اش��اره شد در شخص 

جدید وجود دارد، می ت��وان به آینده فعالیت او و 
اداره امیدوار بود، اگر نه امیدی به او نخواهد بود و 

ممکن این تغییر منتج به نتیجه  نشود.
ش�ما معاونت توس�عه ورزش اس�تان 
اصفهان را در زمان مدی�رکل قبلی در 
کارنام�ه دارید. در هم�ان دوران آقای 
جمش�یدی ریاس�ت اداره شهرستان 
را برعهده داش�ت. آن زمان ب�ا این که 
زمزمه هایی مبنی بر تغییرات دراداره 
شهرس�تان شنیده می ش�د، اما جدی 
دنبال نشد و مسکوت ماند. چرا همان 
زمان این تغییرات صورت نگرفت؟چه 
دلیل�ی آن زم�ان اداره کل را وادار ب�ه 
عقب نش�ینی کرد و چه دلیل�ی امروز 
باعث ش�ده که این تصمی�م به مرحله 

اجرا در آید؟
آن زمان در حوزه اداره کل ب��ا توجه به جانمایی 
که در چارچوب سند راهبردی تعریف کرده بودیم 
هر کس بایستی کار خود را انجام می داد؛ در واقع 
اداره کل  کار ستادی انجام دهد و  حوزه عملیاتی 

را به اداره شهرستان واگذار کند. 
در واق��ع م��ا ب��ه ای��ن نتیج��ه رس��یدیم ک��ه 
اصفهان ب��رای بزرگ تر ش��دن  نیاز ب��ه تغییرو 
تح��ول دارد؛ تغییرات��ی ک��ه ه��م س��اختار و 
ه��م محت��وای ورزش اس��تان را در بربگی��رد؛ 
 چ��را ک��ه انتظ��اری ک��ه از اداره اصفه��ان ب��ا 
دو میلی��ون و صدهزار نفر جمعی��ت می رفت در 
برنامه نبود و نیاز بود که عملیات متمرکز ورزش 
اس��تان اینجا)اداره شهرس��تان( انجام شود که 
محقق نش��د. البته جا دارد ک��ه از زحمات آقای 

جمشیدی، تشکر کنم. 
نباید در بررسی ها بی انصافی کنیم، اما هر کس 
یک توان��ی دارد. تغیی��ر در اداره شهرس��تان از 
 همان زمان احس��اس می ش��د، اما در آن زمان 
هزینه های بسیار مضاعفی را به اداره کل تحمیل 
می کرد، بنابرای��ن تغییرات را ب��ه زمان دیگری 
 موک��ول کردیم و خ��وب ام��روز ای��ن تغییرات 
هزینه های خیلی کمتری داشت و می بینید که 

انجام شد.
بعد از رفتن خدابخش  و آمدن جواهری 

باز نگاه ها نس�بت به اداره شهرستان 
تغییر نکرد. ب�ا این همه چ�را فعالیت 
در ای�ن اداره را پذیرفتی�د؟ از ع�دم 

حمایت ها نمی ترسید؟
هنوز ه��م خیل��ی می ترس��م. باره��ا روی این 
موضوعات فکر کرده ام و نگرانم. حتی بعد آمدنم 
به اداره به آقای جواهری گفتم که هنوز هم برای 
لغو تصمیمشان دیرنشده است؛ یعنی اگر قرار به 

رویه سابق است، نمی توان کار کرد. 
معتقدم اگر قرار اس��ت در اصفه��ان کاری انجام 
ش��ود، باید اندازه و ظرفیت های این ش��هر را در 

نظر گرفت.
نگران نیستید با این برنامه ها و انرژی 
نتوانی�د در اداره ورزش شهرس�تان 
موف�ق کار کنید؟تجرب�ه ثاب�ت کرده 
 اس�ت که دراین اداره خبری از بودجه 

نیست.
من یک زمانی در سطح ورزش استان کار کرده ام. 
من نه ریشه اصفهانی دارم، نه پارتی و نه استاندار 
و یا نماینده مجلس��ی از من حمایت می کند. باز 
زمانی که خدابخش بود می شد این طور قلمداد 
کرد که مدیرکل از من پشتیبانی می کند یا حتی 
اگر خوزستان یا فارس بودم، شرایطم به این شکل 
نبود. من اینجا واقعاً غریبم. تنها پش��توانه من در 

اصفهان، افکار عمومی است.
فرض کنید برای سال92 هیچ بودجه ای 
نداشته باشید؛ اتفاقی که سال گذشته 
ب�رای آقای جمش�یدی در این پس�ت 
افتاد. آیا افش�ین موالیی می تواند در 

چنین شرایطی بماند و کار کند؟
 نه نمی تواند، برای تأمین بودجه برخی برنامه ها

از آق��ای جواه��ری خواس��تم یک��ی از بهترین 
استخرهای اصفهان را به اداره شهرستان واگذار 
کند تا به این شکل حداقل پشتوانه مالی را برای 

اداره شهرستان فراهم کنم. 
درواق��ع با ای��ن فکر ک��ه امی��دوارم ب��ا موافقت 
حداق��ل  ه��م  ش��ود،  هم��راه  مدی��رکل 
 کاره��ای الزم را ب��رای شهرس��تان انج��ام 
می دهیم هم تأسیس��ات با بازدهی را در اختیار 

ورزش اصفهان قرار خواهیم داد. 

ناگفته های ورزش اصفهان در گفتگوی اختصاصی با افشین موالیی)قسمت اول(

برای ماندن  دست و پا نمی زنم



یادداشت

هنر تئاتر به شبکه خانگی فیلم 
می پیوندد

مدیرکل مرکز هنرهای نمایش��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی از پیوس��تن هنر تئاتر به ش��بکه خانگی فیلم خبر 
داد. قادر آش��نا در جمع فع��االن هنر تئات��ر چهارمحال و 
 بختی��اری گفت: فیل��م های تئات��ری که ب��ه روی صحنه 
می روند برای دسترسی عموم در شبکه های خانگی توزیع 
می ش��ود.وی تصریح کرد: تاکنون از40 اثر نمایشی که به 
روی صحنه رفته، فیلم آن تهیه شده تا پس از بررسی الزم، 
در ش��بکه های خانگی قرار گیرد. آشنا گفت: تهیه و توزیع 
فیلم تئاترهایی که اجرا ش��ده اند از سوی بخش خصوصی 

صورت خواهد گرفت تا به اقتصاد تئاتر کمک کند.

 آغاز کار اجرایی احداث 
پایگاه امداد هوایی

مدیرعام��ل جمعی��ت هالل احمر اس��تان چه��ار محال و 
بختیاری از افتتاح چهار پایگاه ام��داد و نجات جاده ای در 

این استان خبر داد. 
محمد فروغ��ی با بی��ان ای��ن ک��ه در هفته ه��الل احمر 
چه��ار پای��گاه ام��داد و نج��ات ج��اده ای در این اس��تان 
افتتاح می ش��ود، اظهار داش��ت: برای افتت��اح این تعداد 
 پایگاه  800میلیون تومان هزینه ش��ده اس��ت. وی افزود: 
پایگاه های امداد و نجات که افتتاح می شوند در شهرستان 

بروجن، لردگان، کوهرنگ و فارسان احداث شده است. 

استخدام 156 نفر در 
شهرداری های استان

مدیرکل دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری 
از استخدام 156 نفر در شهرداری های این استان خبر داد 
و گفت: این تعداد در 25 شهرداری که موفق به اخذ مجوز 

شده اند، مشغول به کار خواهند شد. 
علی محمدی اظهار داشت: با توجه به ابالغ مجوز برگزاری 
آزمون استخدامی به اس��تان ها و بر اساس هماهنگی های 
صورت گرفته با س��ازمان سنجش آموزش کش��ور، زمان 
ثبت نام آزمون اس��تخدامی ش��هرداری های استان اعالم 
شد. وی افزود: عالقه مندان به شرکت در آزمون استخدامی 
 ش��هرداری های چهارمح��ال و بختی��اری می توانن��د از 
22 اردیبهش��ت ماه لغایت 26 اردیبهشت ماه سال جاری 

اقدامات الزم برای ثبت نام خود را انجام دهند.

خبر ویژه

رییس دانشگاه علوم پزشکی 
 رضا ایمانی

پروژه های مهر ماندگار دانش��گاه علوم پزش��کی بهره برداری می شوند. 
تکمیل فاز دوم بیمارستان کاش��انی شهرکرد و طرح توسعه بیمارستان 
لردگان، دو پروژه مهر ماندگار بخش سالمت استان هستند که در صورت 
تأمین اعتبارات الزم در ماه های آینده به بهره برداری می رسند. بیمارستان 
24 تختخوابی ش��هر چلگرد هنوز از طرف س��ازمان راه و شهرسازی به 
دانشگاه تحویل نشده، با این حال دانشگاه در حال پیگیری تصویب چارت 
تشکیالتی آن از سوی مراجع ذیربط و تأمین نیروی انسانی موردنیاز است 
که به محض تحویل ساختمان 
و تأمین نیروی انس��انی الزم، 
بهره ب��رداری رس��می از آن 
آغاز خواهد ش��د. ای��ن مراکز 
نیز هنوز از س��وی سازمان راه 
و شهرسازی تحویل دانشگاه 
نش��ده، اما دانش��گاه در حال 

خرید تجهیزات آن است.

 سینما بهمن، تنهاي سینماي 
فعال استان است

 مدی��رکل فرهنگ و ارش��اد اس��المي چهارمح��ال و بختی��اري گفت: 
هم اکنون تنها سینماي فعال استان، سینما بهمن است.

حس��ین گنجي در نشست خبري با اصحاب رس��انه و مطبوعات استان 
با اشاره به توهین گروه هاي س��لفي به صحابه پیامبر)ص( افزود: تالش 
استکبار جهاني براي ریشه کن کردن اس��الم از آستین سلفي ها بیرون 
آمده و جهان اس��الم را حزن و اندوه کرده اس��ت. این عمل غیرانساني و 
جنایتکارانه که قلب بش��ریت را آزرد، محکوم کرده و با حضور پرشور در 
راهپیمایي روز جمعه به همراه اصحاب رسانه و هنرمندان استان، مشت 
دیگري بر دهان یاوه گویان و دشمنان اس��الم و انقالب خواهیم کوبید. 
وي به پروژه در دست احداث فرهنگسراي ش��هرکرد اشاره کرد و ادامه 
داد: یکي از پروژه هاي مهم در حال س��اخت شهرکرد، فرهنگسراي آن 
است که عملیات محوطه سازي و روشنایي آن انجام شده و در حال خرید 
تجهیزات سالن بزرگ آن هستیم. گنجي در مورد سینما و تئاترهاي فعال 
استان تصریح کرد: در گذشته چهار س��ینما در استان فعال بود؛ دوتاي 
آنها در ش��هرکرد، یکي در بروجن و یکي در لردگان قرار داشت، این در 
حالي است که هم اکنون تنها سینماي فعال استان، سینما بهمن است. 

به گفته وي، سینماي بروجن توس��ط آموزش و پرورش خریداري و این 
مرکز در این شهرستان تعطیل شد. س��ینماي لردگان نیز به دلیل عدم 

توانایي در اداره کردن به تعطیلي کشانده شد.

بهره برداری از پروژه های مهر 
ماندگار  دانشگاه علوم پزشکی

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
عملکرد صداو سیما در بیان خدمات دولت مطلوب نیست

علی اصغر عنابس��تانی، اس��تاندار چهارمحال وبختیاری گفت: صدا و سیما به عنوان 
رسانه ملی باید خدمات و اقدامات دولت منتخب مردم و نظام را در بخش های مختلف 
معرفی کند، ولی عملکرد این نهاد در آگاه سازی مردم از این خدمات، مطلوب نیست.
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نشس��ت زمین در قس��متی از منطقه 
گروه 
نمونه گردشگری و تفرجگاه سیاسرد شهرستان

بروجن موجب از بین رفتن سنگفرش 
و ایجاد خسارت در منطقه شده است.

منطقه نمونه گردشگری سیاس��رد بروجن درپنج کیلومتری 
شهر بروجن استان چهارمحال و بختیاری قرارگرفته است.

این منطقه مهم ترین منطقه گردشگری در شهر بروجن و در 
نزدیکی جاده بروجن - خوزستان قرار دارد و به همین واسطه 
مسافران بس��یاری  وارد این منطقه می ش��وند و همیشه این 
منطقه در رتبه برتر جذب گردشگر است. درعید نوروز امسال 
نیز این منطقه پر مس��افرترین منطقه گردش��گری در استان 

چهارمحال و بختیاری بوده است.
هوای خنک و مطبوع و سایه س��ار درختان کهنس��ال موجود 
در اطراف چشمه سیاس��رد، مکانی بس��یار زیبا برای تفرج و 
استراحت کنندگان ش��هر بروجن و سایر گردش��گران پدید 
آورده، به طوری ک��ه همه روزه و به وی��ژه در روزهای تعطیل 
این مکان شاهد حضور شمار زیادی از مسافران و گردشگران 
از استان های همجوار اس��ت. هم اکنون قسمت کنار کوه این 
منطقه نشس��ت کرده و پیاده رو این منطقه را به صورت کامل 
از بین برده و تمام س��نگفرش های این منطقه شکسته و خرد 

شده است.

به نظر می رسد بارش های مدام از ابتدای سال جاری در این 
منطقه نقش اصلی در نشست زمین این منطقه داشته است.

شهردار بروجن در این خصوص در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
نشست زمین موجب شده تمام پیاده رو این منطقه از بین برود 

و موزائیک های کار شده شکسته شوند.
حمید ش��فیع زاده ادامه داد: همیش��ه ما با مش��کالتی از این 
دست در خصوص اجرای پروژه هایی که در کنار کوه ها انجام 
می شود روبه رو هستیم. وی اذعان داشت: البته باید در زمان 
احداث و ساخت و ساز در گذشته در این منطقه باید اقدامات 

کارشناسی تر انجام می شد تا این مشکل پیش نمی آمد.
وی گفت: هم اکنون برای مرمت ب��ه دلیل بارندگی نمی توان 
آنجا کار کرد و در انتظار این هستیم زمین در آن منطقه خشک 

شود و پیاده رو این منطقه را مرمت و نوسازی کنیم.
شفیع زاده ادامه داد: از دو کارشناس از دانشگاه اصفهان دعوت 
به عمل آورده ایم تا عملیات نوسازی و مرمت در آنجا به صورت 
کارشناسی انجام شود تا در آینده دیگر چنین مشکلی را نداشته 
باشیم. شهردار بروجن بیان داشت: نوسازی منطقه و مرمت با 

پایان بارش ها و خشک شدن زمین منطقه آغاز می شود. 

درباره سیاسرد
سیاسرد، گردشگاهی در شش کیلومتری جنوب بروجن است 

که هوایی خنک، مفرح و مطبوع و درختانی زیبا و کهنس��ال 
با قدمتی بی��ش از 500س��ال دارد. هوای خن��ک و مطبوع و 
سایه سار درختان کهنسال موجود در اطراف چشمه سیاسرد 
مکانی بس��یار زیبا برای تفرج و استراحت مردم شهر بروجن و 
سایر گردشگران پدید آورده است، به طوری که همه روزه و به 
ویژه در روزهای تعطیل این مکان شاهد حضور شمار زیادی از 

مسافران و گردشگران از استان های همجوار است.
فضاسازی های مناسب اطراف چشمه، نزدیکی راه و دسترسی 
آس��ان، بر طرفداران این کانون گردش��گری افزوده و میل به 
بازدید از این گردش��گاه را دوچن��دان کرده اس��ت. امکانات 
و تس��هیالت تفریحی، گردش��گری، حمل و نقل، اس��کان و 

جاده آس��فالته، فضای سبز، 
س��رویس بهداشتی، سکوی 
نش��یمن، دسترس��ی ب��ه 
واحدهای اقامتی و پذیرایی 
شهر بروجن، تجهیزات بازی 
ک��ودکان، پارکین��گ، آب 

آشامیدنی.
دارای  تفریح��گاه،  ای��ن 
چش��مه ای اس��ت که منابع 
آبی آن در زیر کوه سیاس��رد 
واقع شده اند. این چشمه در 
سال های آبسالی دارای حجم 
آب زیاد و گوارایی است. در 
اط��راف این چش��مه، باغ ها 
و ویاله��ای زیادی س��اخته 
ش��ده اند ک��ه کوچه باغ های 

باصفایی را تشکیل داده اند. این تفریحگاه در تابستان، به علت 
خنکا و مطبوعیت هوا، مورد توجه ش��هروندان ش��هر بروجن 
و ش��مار زیادی از شهروندان ش��هر اصفهان و شهرستان های 
تابع آن )همچون ش��هرضا، دهاقان، مبارکه و نجف آباد که آب 
و هوای گرم تری دارند( قرار گرفته اس��ت. در فصل زمستان، 
پیس��ت اس��کی طبیعی و آماتور بر روی کوه سیاسرد توسط 
عالقه مندان برپا می شود. در چند س��ال اخیر سیاسرد زیبا و 
زیباتر شده است به طوری که در سال 86 به عنوان گردشگاه 
ملی معرفی و در سال های اخیر گردشگاه نمونه استان برگزیده 
شد. از دیگر جذابیت های سیاسرد، پیاده روی در جاده منتهی 
به آن است که همیشه ورزشکاران این راه را پیاده یا با دوچرخه 

طی می کنند تا به سیاسرد برسند. 

نشست زمین در منطقه نمونه گردشگری سیاسرد  بروجن

 سنگفرش منطقه خراب شد

 از دو کارشناس از 
دانشگاه اصفهان 

دعوت به عمل 
آورده ایم تا عملیات 

نوسازی و مرمت 
در آنجا به صورت 
کارشناسی انجام 
شود تا در آینده 

دیگر چنین مشکلی 
را نداشته باشیم
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اخطار اجرائی 
824 ش��ماره: 2078/89 به موجب رای ش��ماره 894 تاری��خ 90/5/22 حوزه 8 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
عباس صدقی فرزند حس��ین نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت 
به: پرداخت مبلغ 8/350/000 ریال بابت اصل خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه قانونی و 200/000 ریال هزینه دادرس��ی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی بر عهده اجرای احکام می باش��د. بابت چک شماره 89/5/11-137549. 
ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باشد ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند 
یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و 
اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
دادنام��ه:143-92/2/10. ش��ماره  1608/91ش33.  پرون��ده:  کالس��ه   825 

تاریخ: 92/1/22. مرجع رس��یدگی: ش��عبه 33 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان. 
خواهان: موسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان سرپرستی اس��تان اصفهان 
به ش��ماره ثب��ت 7788 به نمایندگ��ی آقای نوری به نش��انی اصفهان – پل آذر 
– ابتدای توحید- باالتر از تاالر فرش��چیان – سرپرس��تی موسس��ه مهر. وکیل: 
ندا س��ادات میرحسینی به نش��انی اصفهان – چهار راه ش��یخ صدوق- ابتدای 
شیخ صدوق شمالی - ساختمان 384- ط3. خوانده: حمیدرضا بابایی به نشانی 
مجهول المکان. خواسته: تقاضای حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده 
میلیون و دویس��ت هزار ریال بخشی از وجه چک شماره 551357-91/2/20 به 
انضمام هزینه های دادرس��ی – حق الوکاله وکیل – تاخیر تادیه. شورا با عنایت 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور 
رأی می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اخت��الف. در خصوص دعوی خانم ندا 
سادات میرحس��ینی به وکالت موسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان سرپرستی 
اس��تان اصفهان به ش��ماره ثبت 7788 به نمایندگی آقای نوری به طرفیت آقای 
حمیدرضا بابایی فرزند حس��ین به خواس��ته مطالبه مبلغ ده میلیون و دویست 
هزار ریال قسمتی از وجه چک شماره 551357 مورخ 91/2/20 عهده بانک ملی 
ایران ش��عبه مدرس اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخ صادره از سوی بانک محال 

علیه که داللت بر بدهی خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته 
را دارد و اظهارات وکیل خواهان در جلس��ه رسیدگی مبنی بر اینکه خوانده مبلغ 
خواسته را از وجه چک مورد ادعا مدیون می باشد و نسبت به الباقی وجه چک 
هیچگونه ادعایی ندارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
حض��ور نیافته و الیحه نیز ارائه ننموده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان 
از اعتراض لذا ش��ورا با اس��تناد ب��ه م��واد 310 و 313 و 249 قانون تجارت و 
198 و 519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ ده میلیون و دویس��ت هزار ریال بابت اصل خواسته و چهل هزار 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی طبق تعرفه و حق الوکاله وکیل 
و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید )91/12/20( ت��ا تاریخ وصول که 
محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام 
شوراها می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
 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 
 

اخطار اجرائی 
826 شماره: 280/91 به موجب رای شعبه 12 شورای حل اختالف خمینی شهر 
که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا امین پور فرزند نعمت اله نشانی محل 

اقامت مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 17/000/000 ریال اصل خواسته 
و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر تادیه 

از سررس��ید لغایت اجرا در حق محکوم له مجتبی حاج حیدری با وکالت سید 
محمدعلی بنی هاشمی به نشانی خ شریعتی شرقی و نیز پرداخت حق االجرا در 
ح��ق صندوق دولت. ماده 34 قانون اجرای اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگ��ذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به 
اج��رای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به 
قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. هرگاه ظرف سه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکر معلوم ش��ود محکوم علیه قادر به اجرای حکم 
و پرداخ��ت محکوم به بوده لیکن برای ف��رار از آن اموال خود را معرفی نکرده 
ی��ا صورت خ��الف واقع از دارایی خود را به نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد 
اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش 

ماه محکوم خواهد شد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر   
 

ابالغ رأی
827 کالس��ه پرونده: 634/91ش حل1. ش��ماره دادنام��ه:92/2/14-38. مرجع 
رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر. به نشانی: خمینی شهر – 
میدان قدس – خ شهید بهشتی. خواهان: محمد حسن مشتاقی خوزانی به نشانی 
خمینی ش��هر – خ شریعتی ش��مالی – کوچه 129- بن بست نگارستان2- پ28. 
خوانده: غالمرضا امینی به نش��انی مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه حواله 
قرض الحسنه. رای ش��ورا. در خصوص دادخواست خواهان آقای محمدحسن 
مش��تاقی خوزانی فرزند محمدعلی بطرفیت خوانده آقای غالم رضا امینی فرزند 
فتح اله بخواسته مطالبه مبلغ 34/000/000 ریال وجه حواله قرض الحسنه مالی 
اعتباری مهر خمینی شهر تحت شماره 9356362-91/8/2 و 91/7/1-9356959 
به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شورا از توجه به وجود 
اصل حواله و گواهینامه عدم پرداخت صندوق قرض الحسنه و اینکه خوانده در 
مقابل ادعای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر برائت ذمه 
خویش به شورا ارائه ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً 
به ماده 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه براساس 
ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقویم دادخواست مورخه 91/11/30 
لغایت زمان پرداخت که در زمان اجراء توس��ط واحد اجرای احکام محاس��به 

می گردد به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 46/000 ریال به عنوان هزینه 
های دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت 
بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف مدت 
بیس��ت روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومی خمینی 

شهر می باشد. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
 

ابالغ رأی
828 کالس��ه پرونده: 636/91ش حل1. ش��ماره دادنامه:92/1/28-39. مرجع 

رسیدگی: شعبه اول شورای حل اختالف خمینی شهر. به نشانی: خمینی شهر – 
میدان قدس – خ شهید بهشتی. خواهان: محمد حسن مشتاقی خوزانی به نشانی 
خمینی ش��هر – خ شریعتی ش��مالی – کوچه 129- بن بست نگارستان2- پ8. 
خوانده: هادی اله امینی به نش��انی مجهول المکان. موضوع: مطالبه وجه حواله 
قرض الحس��نه. رای شورا. در خصوص دادخواست خواهان آقای محمدحسین 
مش��تاقی خوزانی فرزند محمدعلی بطرفیت خوانده آقای هادی اله امینی فرزند 
فتح اله بخواسته مطالبه مبلغ 7/500/000 ریال وجه حواله قرض حضرت حجت 
خمینی ش��هر تحت ش��ماره 79741-91/7/20 به انضمام خسارت تاخیر تادیه 
و هزینه های دادرس��ی ش��ورا از توجه به وجود اصل حواله و گواهینامه عدم 
پرداخت صندوق قرض الحس��نه و اینکه خوانده در مقابل ادعای خواهان دفاعی 

از خ��ود به عم��ل نیاورده و دلیلی مبن��ی بر برائت ذمه خویش به ش��ورا ارائه 
ننموده است دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته مستنداً به ماده 1258 قانون 
مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 
7/500/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه براساس شاخص نرخ تورم 
بانک مرکزی از زمان تقویم دادخواست مورخه 91/11/30 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجراء توس��ط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد به عنوان اصل 
خواس��ته و پرداخت مبلغ 38/000 ریال به عنوان هزینه های دادرس��ی در حق 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باش��د. حقیقی – قاضی 

شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 

حصر وراثت 
829 آقای ابوالقاس��م نوری خوزانی دارای شناس��نامه شماره 14152 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 40/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��داله نوری خوزانی بشناس��نامه 
378 در تاری��خ 1391/6/12 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود بدرود زندگ��ی گفته ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- خدیجه جعف��ری خوزانی فرزند 
ابوالقاس��م ش ش 12 )همس��ر(. 2- جواد نوری فرزند اس��داله ش ش 11528 
)فرزن��د(. 3- عب��اس ن��وری خوزانی فرزن��د اس��داله ش ش 877 )فرزند(. 4- 
ابوالقاس��م ن��وری خوزانی فرزن��د اس��داله ش ش 14152 )فرزن��د(. 5- فائزه 
نوری خوزانی فرزند اس��داله ش ش 0-037461-113 )فرزند(. 6- زهرا نوری 
خوزان��ی فرزن��د اس��داله ش ش 1067 خمینی ش��هر )فرزند( والغی��ر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید 
ت��ا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا 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. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
831 شماره دادنامه: 77. شماره بایگانی: 91-1939. خواهان: حمیدرضا شفیعی 
به نش��انی فالورجان – قهدریجان – بلوار مدرس – کوچه شهید براتی – منزل 
شفیعی. وکیل: سعید حاج هاشمی به نشانی اصفهان – خ شیخ صدوق شمالی – 
مقابل پل میر – ساختمان پاراکس – طبقه4. خوانده: 1- مهدی نریمانی به نشانی 
اصفهان – خ مدرس – خ مولوی – کوچه 110- پالک 22. 2- محس��ن س��عادتی 
نژاد به نشانی مجهول المکان. 3- سهیال اخوان صفائی به نشانی مجهول المکان. 
4- رض��ا اخوان صفائی به نش��انی مجهول المکان. 5- بت��ول اخوان صفائی به 
نش��انی مجهول المکان. خواسته: الزام به تنظیم س��ند رسمی پالک 14039/72 
بخش 5 اصفهان مقوم به پنج میلیون ریال با احتس��اب کلیه خسارات دادرسی. 
گردش��کار: ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت ب��ه صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص 
دعوی آقای حمیدرضا شفیعی به کالت آقای سعید حاج هاشمی به طرفیت مهدی 
نریمانی و محس��ن سعادتی نژاد، سهیال و رضا و بتول همگی اخوان صفائی به 
خواس��ته الزام به تنظیم سند رسمی پالک 14039/72 بخش 5 اصفهان مقوم به 
پنج میلیون ریال با احتس��اب کلیه خسارات دادرسی با عنایت به مدارک ابرازی 
خواه��ان ک��ه همگی داللت بر وقوع بی��ع و اعطاء وکالت در ف��روش و انتقال از 
س��وی مالکین رسمی ملک )که حسب وصول پاسخ استعالم به شماره 919838 
و تاریخ 91/11/28 آقایان و خانمها سهیال اخوان صفائی و بتول اخوان صفائی 
و رضا اخوان صفائی می باش��ند( دارد و نظر به اینکه خواندگان با وصف ابالغ 
قانونی در جلس��ه رسمی ش��ورا به تاریخ 91/12/21 در محضر شورا حضور 
نیافته و الیحه ای نیز مبنی بر رد دعوی خواهان به ش��ورا تقدیم نداش��ته اند لذا 
شورا دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 
و 223 و 224 قانون مدنی و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی خواندگان 

ردیف س��وم تا پنجم آقای رضا اخوان صفائی و خانم ها سهیال و بتول اخوان 
صفائی را به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال سند رسمی پالک 
14039/72 بخش 5 اصفهان به صورت بالس��ویه و پرداخت مبلغ 46/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ یک میلیون ریال بابت هزینه کارشناس��ی 
و حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم و در خصوص 
خواندگان ردیف اول و دوم به لحاظ عدم احراز مالکیت رس��می به اس��تناد بند 
4 م��اده 84 و 89 از قان��ون مارالذک��ر قرار رد دعوی ص��ادر و اعالم می دارد 
رای صادره در قس��مت محکومیت غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی و بیس��ت روز پس از آن )همچنین در مورد قرار صادره( قابل تجدید 
نظر در محاکم عمومی حقوقی دادگس��تری اصفهان می باش��د. م الف: 1898 

شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
832 آقای نعمت اله امیری با وکالت س��ید محسن بنی هاشمی دارای شناسنامه 
ش��ماره 260 به شرح دادخواس��ت به کالس��ه 85/92 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زرین تاج ملکوتی 
ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 411 در تاریخ 1385/3/27 اقامت��گاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- نعمت اله 
امیری فرزند حس��ین ش ش 260 )همس��ر(. 2- رضا امیری فرزند نعمت اله ش 
ش 4-017000-113 )فرزند(. 3- هاجر امیری ورنوس��فادرانی فرزند نعمت اله 
ش ش 3971 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

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

حصر وراثت 
833 خانم دلبر علیرضایی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 397 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 112/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عزت اهلل امیر یوسفی بشناسنامه 369 
در تاری��خ 1391/10/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به: 1- دلبر علیرضایی ورنوسفادرانی فرزند حسن ش 
ش 397 )همسر(. 2- سمانه امیر یوسفی فرزند عزت اله ش ش 15206 )فرزند(. 
3- ریحانه امیر یوس��فی فرزند عزت اله ش ش 3139 )فرزند(. 4- س��جاد امیر 
یوسفی فرزند عزت اله ش ش 1-042851-078 )فرزند(. 5- مهدی امیر یوسفی 
فرزند عزت اله ش ش 2681 )فرزند(. 6- جواد امیر یوس��فی فرزند عزت اله ش 
ش 644 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

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

اخطار اجرایی
834 شماره: 91-461 حل4. به موجب رای شماره 617 تاریخ 91/12/13 حوزه 
چهارم ش��ورای حل اختالف خمینی ش��هر که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 
حس��ین حداد خوزانی فرزند محمد رحیم به نشانی مجهول المکان محکوم است 
ب��ه: الزام به انتقال س��ند موتورس��یکلت هیوندا 125 به ش��ماره انتظامی 9355 
اصفهان 67 در حق محکوم له منصور جبل عاملی فروش��انی فرزند هاش��م به 
نش��انی خمینی ش��هر – میدان قدس – بلوار شهید بهشتی – گاز دوم – خ شهید 
مدنی ش��رقی – پالک 233. رای صادره غیابی اس��ت. ماده 34 قانون شوراهای 
ح��ل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی 
ب��ه دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جه��ت اعمال قانون 
 نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. 

شعبه 4 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
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پیامبر اعظم )ص( :
  گوش خود را به شنیدن خوبی  ها عادت بده و به آنچه که به صالح 
و درستی تو نمی  افزاید گوش مسپار، زیرا این کار، دل ها را زنگار 

می  زند و موجب سرزنش می  شود.

 با لپ تاپ خرابتان 
بی دردسر خداحافظی کنید

ممکن اس��ت دس��تگاه یا قطعات کامپیوتری با زباله های قابل بازگشت 
به محیط همراه ش��وند که در ای��ن صورت به طبیع��ت صدمه می زنند. 
همچنین ممکن است این قطعات همراه با دیگر زباله ها سوزانده شوند 
که در این صورت بسیار خطرناک اس��ت و حتی ممکن خطراتی مانند 

انفجار و... ایجاد کند.
وقتی لپ تاپی عم��رش را کرده و ب��ه خط پایان نزدیک ش��ده، تعمیر و 
استفاده مجددش چندان به صرفه نیست؛ چراکه تجربه ثابت کرده که 
چنین اقدامی باعث می شود خرج اضافی روی دست کاربر گذاشته شود و 
پس از چند ماه کاربر ناچار به تعمیر دوباره و دوباره و دوباره لپ تاپ شود.

این روزها با توجه به گران شدن لپ تاپ و قطعات کامپیوتری، کمتر پیش 
می آید که یک کاربر لپ تاپ یا کامپیوتر قید لپ تاپ کهنه و خراب خود 
را بزند و قصد دور انداختن یا به فروش رساندن آن را بکند، حتی اگر نیاز 
به بارها و بارها تعمیر داشته باشد. شاید در چنین شرایطی فروش لپ تاپ 
به تعمیرکاران لپ تاپ بهترین کار باش��د، ام��ا دور انداختن یا به فروش 
رساندن لپ تاپ با توجه به مشکالت امنیتی و سوءاستفاده هایی که این 
اواخر صورت گرفته، کاری چندان بی خطر نیست، پس باید قبل از این 
که لپ تاپ یا حتی برخی از قطعات کامپیوت��ری را دور بیندازید، نکاتی 

ایمنی را مد نظر قرار دهید.
نکاتی که در این بخش به ش��ما گوش��زد می کنیم تا دچار دردسرهای 

بعدی نشوید.
     تمام اطالعات خود را از روی دستگاه پاک کنید

قبل از این که لپ تاپ، کامپیوتر رومیزی یا حتی قطعات کامپیوتری را 
دور بیندازید، تمام اطالعات اعم از تصوی��ری و صوتی و تایپی را از روی 
دسکتاپ، درایوها و... پاک کنید؛ زیرا ممکن است این اطالعات در اختیار 
دیگران قرار گیرند. همچنین در نظر داش��ته باش��ید که درصورتی که 
داده های حساس��ی روی درایوهای ش��ما وجود دارد، باید پیش از دور 

انداختن دیسک سخت از شر این داده ها خالص شوید.
حتی اگ��ر تصور نمی کنی��د ک��ه داده حساس��ی روی درایوه��ا وجود 
داش��ته باش��د، باز هم به ش��رایط اعتماد نکنید. حتی فرم��ت کردن یا 
پارتیش��ن بندی مجدد درایو یا ح��ذف داده های آن نیز کافی نیس��ت. 
 ابزارهای��ی ک��ه داده ه��ا و فایل های ش��ما را قطع��ه قطع��ه می کنند، 
)file Shredder(، به شما کمک می کنند که فایل های خود را به شکل 
امن تری حذف کنید. رمزگذاری داده ها پیش از حذف آنها نیز می تواند 

بازیابی آنها را در آینده مشکل تر کند.
      قسمت های به درد بخور و مورد نیازتان را از دستگاه باز کنید

در صورتی که قصد دارید کامپیوتر رومیزی یا لپ تاپتان را دور بیندازید، 
قس��مت هایی را که قباًل تعمیر کرده اید و قطعات تعمیری نو هستند را 
از دس��تگاه جدا کنید. البته این کار را طوری انجام دهید که به دستگاه 
صدمه ای وارد نش��ود. برای ای��ن کار می توانید از کم��ک اوراق کاران و 
تعمیرکاران لپ تاپ استفاده کنید؛ زیرا ممکن است خارج کردن ناشیانه 

یک قسمت از دستگاه موجب آسیب رسیدن به دیگر قطعات شود.
     تمام دسترسی های دستگاه را پاک کنید

اطمینان حاصل کنید که تمامی حس��اب های کاربری یا دیگر امکانات 
کنترل دسترسی مرتبط با تجهیزاتی که قرار است دور بیندازید، حذف 
شده اند؛ زیرا در صورت عدم حذف دسترسی های دستگاه، ممکن است 
حساب های کاربری شما در معرض دیگران قرار گرفته و مورد استفاده 

قرار گیرند.
     جوانب ایمنی را در نظر بگیرید

در برخی موارد الزم اس��ت که تجهیزات ذخیره س��ازی به طور فیزیکی 
تخریب شوند تا اطمینان حاصل شود که داده های حساس نشت نخواهند 
یافت. در این شرایط احتماالً نباید خود شما این کار را انجام دهید، بلکه 
متخصصانی وجود دارند که این کار را برای شما انجام می دهند و به شکل 

بسیار مطمئن تری داده های شما را غیرقابل بازیابی خواهند ساخت.
درصورتی که سیاس��ت های سازمان ش��ما اجازه س��پردن این کار را به 
گروهی خارج از سازمان نمی دهد، باید گروهی متخصص و با تجهیزات 

الزم برای این کار در درون سازمان خود داشته باشید.
     به محیط زیست آسیب نزنید

طی سال های اخیر برخی از تولیدکنندگان کاالهای کامپیوتری دست 
 به تولید کاالهای بازگش��ت پذیر به طبیعت یا س��ازگار با محیط زیست 
زده اند. از آنجا که ش��ما نمی دانی��د کدام بخش از دس��تگاهتان چنین 
خصوصی��ت را دارد، بی مهاب��ا عمل نکنید و حواس��تان باش��د که دور 
انداختن سیستم ش��ما به محیط زیست آس��یب نزند. پس اگر تصمیم 
گرفتید لپ تاپ یا حت��ی برخی از قطعات کامپیوت��ری را دور بیندازید، 
حواستان باشد که آن را کجا رها می کنید. ممکن است دستگاه یا قطعات 
کامپیوتری با زباله های قابل بازگش��ت به محیط همراه شوند که در این 
صورت به طبیعت صدمه می زنند. همچنین ممکن اس��ت این قطعات 
همراه با دیگر زباله ها سوزانده ش��وند که در این صورت بسیار خطرناک 

است و حتی ممکن خطراتی مانند انفجار و... ایجاد کند.
     رهگیری سیستم و دستگاه را فراموش نکنید

اطمینان حاصل کنید که نشانه های فیزیکی روشنی از پاکسازی کامل 
یک سیس��تم به روش��ی کاماًل امن در اختیار داری��د و اطمینان حاصل 
کنید که چیزی اشتباه نشده اس��ت. بهتر است کامپیوترهایی که کاماًل 
پاکسازی نشده اند در مکان خاصی نگهداری شوند و سیستم هایی که کار 
پاکسازی آنها کامل ش��ده، در مکانی دیگر قرار گیرند تا از ایجاد اشتباه 
جلوگیری شود. این کار احساس فوریت نیاز به پاکسازی امن تجهیزات 

را نیز افزایش می دهد.

ابداعات خانگی همیشه یکی از جالب ترین رخدادهایی 
بوده اند که ما می توانیم از آنها یاد کنیم.  افراد با استفاده از 
هوش، کوشش و پشتکارشان دست به کارهایی می زنند 

که شاید نیاز به کارخانه های وسیع داشته باشند.
اختراعات در گذش��ته در خان��ه ها یا آزمایش��گاه های 
س��اده اتفاق می افتاد، اما این روزها همه چیز به صورت 
 کامپیوتری کنت��رل می ش��ود و حتی طراح��ی ها نیز 
این گونه هس��تند، اما در همین دنی��ای کامپیوتری نیز 
هستند افرادی که با دست خالی و بدون امکانات ابداعات 
جالبی انجام می دهن��د. این افراد ممکن اس��ت گاهی 
وسایل قدیمی را بازساری کنند، اما همین بازسازی نیز 

خود یک دنیای خاص است. 

 دیالیز خانگی 
سه بار در هفته دیالیز شدن، هزینه ای بسیار سنگین دارد 
که اگر فردی نتواند آن را تأمین کند خیلی سریع جانش 

را از دست خواهد داد. 
هو س��ونگون، مبتکر چینی است که از س��ال 1993 به 
بیماری های کلیوی دچار ش��ده، اما پس از ش��ش سال 
دیگر توانایی پرداخت هزینه های آن را نداشت، به همین 
علت تصمیم گرفت خودش یک دستگاه در خانه بسازد. 
این مرد با استفاده از وسایل خانه و آشپزخانه این دستگاه 
را ساخته است که می تواند کاماًل راحت و به درستی کار 
کند. او علم ساخت این دستگاه را از درس های پزشکی 
که در دوران تحصیل��ش خوانده بود، اب��داع کرده و این 
روزها بیش از 12 سال است که خودش را این گونه زنده 

نگه داشته است.

 دست مصنوعی
مارک لیسیک، مردی انگلیسی است که چند سال پیش 
در یک تصادف رانندگی یکی از دستانش را از دست داد، 
اما به هیچ عنوان دوست نداشت عضوی مصنوعی با قیمت 

باال را به بدن خودش متصل کند. 
 او چندی��ن دس��ت مصنوع��ی با قیم��ت ه��ای باالی 
80 هزار دالر را کنار زد،  سعی کرد خودش دستی مناسب 
بس��ازد. او طرح ها و نمونه های اولیه را با کمک از چند 
مهندس مکانیک به یک دس��ت مصنوعی که با قیمتی 

ارزان تولید شده اما مناسب حالش است تبدیل کرد. 

 رولزرویس خانگی 
یکی از خودروهای بس��یار گرانی که در همه دنیا وجود 
 دارد رولزروی��س اس��ت. ای��ن خ��ودرو را تنه��ا افرادی 
می توانن��د خری��داری کنند که از وس��ع مال��ی خوبی 
برخوردار هس��تند، اما یک جوان قزاقستانی در حرکتی 
جالب خودروی ش��خصی خودش را تولید کرده اس��ت. 
روسالن موکانوو، جوان 24 ساله ای است که با استفاده 
از تکنیک های مکانیکی خود توانس��ت یک  رولزرویس 
500 هزار یورویی را در خانه برای خودش بس��ازد. او در 
این خودرو تمام ظاهر واقعیت را رعایت کرده که البته تنها 

سه هزار یورو برایش خرج داشت. 

 ترن هوایی در خانه 
یکی از خطرناک ترین وس��یله های ش��هربازی ها ترن 
هوایی اس��ت که با اس��تفاده از اس��تانداردهای زیادی 
ساخته می ش��ود تا مبدأ جان انس��انی را در میان بازی 
بگیرد.جرم��ی رید، یک��ی از طرفداران ت��رن هوایی که 
ش��هر اوکالهاما زندگی می کند، چندی پیش تصمیم 
گرف��ت در مزرع��ه اش یک ت��رن های��ی بس��ازد. او با 
اس��تفاده از مواد اولیه خوب یک ترن هوایی که حداکثر 
 س��رعت 30 کیلومتر در س��اعت و حداکثر ارتفاع 9 متر 

می رود بسازد.

  ریکشو رباتی 
اگر فیلم هایی که مرب��وط به هند و چین و... باش��ند را 
 دیده اید، حتما در خیابان ها با ریکشوها مواجه شده اید.

این وس��یله های نقلیه به وسیله انس��ان ها در گذشته 
 و ای��ن روزها ب��ا اس��تفاده از دوچرخه و موت��ور حرکت 
می کنند. یک چینی نی��ز به تازگی راه��ی جدید برای 
 کنترل ریکش��وها به دس��ت آورده اس��ت. وو یولو مرد 
48 ساله ای است که در حیاط پشتی خانه اش 47 ربات 
مختلف را ساخته است. این ربات ها که همه با آهن قراضه 
ساخته شده اند، می توانند فعالیت های مختلفی را مانند 

دویدن یا پرش انجام دهند. 
این مرد با اس��تفاده از این ربات های آه��ن قراضه ای از 
س��ال 1986 تا به امروز کارهای جالب��ی را انجام داده و 
یک مؤسس��ه ریکش��وهای رباتیک را باز کرده که البته 
با اس��تقبال زیادی نیز روبه رو شده اس��ت. او همچنین 
 در س��ال2010 در یکی از کنفرانس ه��ای رباتیک دنیا 
30 ربات باربر را رونمایی کرد. این ربات ها باعث شده که 
جایزه های بسیاری در طی این سال ها از دانشگاه های 

مختلف دریافت کند. 

  زیردریایی خانه ساز 
دنیای زیر آب به قدری شگفت انگیز است که این بار هم 

یک مبتکر جوان چینی را تحت تأثیر قرار داده است. 
تاو زیانگل��ی با ایده بس��یار ناب دس��ت ب��ه تولید یک 
زیردریایی خانگی زده است. این جوان 34 ساله نزدیک 
به دوسال تمام زمان خود را برای تکمیل کردن زیردریایی 
خود صرف کرده است. او البته در سال گذشته توانست 
اولین بار وارد آب شده و به سالمت از دستگاه خارج شود. 
این جوان برای ساخت زیر دریایی نزدیک به چهار هزار 

دالر خرج کرده است.
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

مطالعات جدید دانش��مندان نش��ان می دهد آب خالص بهترین آب میوه برای بدن است 
و تمام نیازهای بدن به انواع نوش��یدنی ها را تأمین می کند. آب سیب و آب تمشک جزء 

بهترین آب میوه ها و آب توت فرنگی و آب پرتقال قند و کالری بسیار زیادی دارند.
بررسی ها نشان می دهند، شیرهای کم چرب باعث می شوند روند الغری مان سرعت پیدا 
کند و پوست ما را درخشان و زیبا می کند. نوش��یدنی های ورزشی و نیروزا تداخل در کار 
 هورمون ها ایجاد می کند و باعث افزایش جدی اضافه وزن در بدن ما نیز می ش��وند. آب 

می تواند بهترین انتخاب ورزشکاران به عنوان نوشیدنی در هنگام ورزش کردن باشد.
نوشابه ها بدترین نوع نوشیدنی هستند و نوشیدنی و آب میوه هایی که اسانس نوشابه دارند 
باعث می ش��وند تا بی موردترین امالح و مواد وارد بدن ما شوند و بدن انرژی بسیار زیادی 
 باید صرف کند تا آنه��ا را دفع کند. آب پرتقال که خیلی ه��ا آن را در وعده صبحانه صرف 
می کنند، می تواند باعث افزایش وزن بدن ما ش��وند و پزشکان توصیه می کنند و مصرف 

پرتقال و توت فرنگی به جای آب آنها می تواند بسیار سودمندتر باشد.

یک کش��اورز انگلیس��ی هفته پیش با به دنیا آمدن یکی از بره های گوس��فندانش بسیار 
متعجب شد؛ چرا که این گوس��فند به طرز عجیبی به صورت دو رنگ سیاه و سفید به دنیا 
آمده است. دنیای حیوانات به جز زیبایی هایی که دارد، گاهی بسیار شگفت انگیز و عجیب 
نیز می ش��ود. یکی از موارد عجیب دنیای حیوانات، به دنیا آمدن ناقص یا عجیب برخی از 

آنهاست. 
در یکی از روستاهای انگلستان هفته گذشته گوسفندی با ظاهر بسیار عجیب به دنیا آمد. 
این گوسفند دقیقاً از وسط به دورنگ مختلف تقسیم ش��ده است. این گوسفند در سمت 
راست مشکی و سمت چپش سفید رنگ است. کشاورز 44 ساله این مزرعه می گوید، تا به 
حال همچنین نمونه ای در انگلستان یا شاید دنیا نبوده که گوسفندی دو رنگ متولد شود، 
این در حالی اس��ت که اصاًل در مزرعه ما همه گوسفندان سفید هستند. او همچنین گفته 
است:» ما همیشه بره ها را چاق می کنیم تا به قصابی ها بروند، اما انگار این یکی را باید برای 

خودمان نگه داریم؛ چرا که یکی از عجایب در دنیای حیوانات است.«

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: حدود 
20 تا 25 درص��د جمعیت زنان و10 ت��ا 12درصد جمعیت 
آقایان مبتال به افس��ردگی اند و افس��ردگی در زنان دو برابر 
مردان شایع اس��ت. مجید صادقی اظهار داشت: افسردگی 
یکی از بیماری های رایج جامعه امروز بش��ری اس��ت و بعد 
از بیماری قلبی و جس��می، بیش��ترین بار بیماری و ناتوانی 
را برای فرد به ارمغان می آورد. عضو هیأت علمی دانش��گاه 
علوم پزشکی تهران گفت: افسردگی با خلق افسرده، احساس 
ناامیدی و غمگینی، کمبود انرژی، ل��ذت نبردن از زندگی، 
اشکال در خواب، اختالل در اشتها، افت عملکرد، اشکال در 

تمرکز و دردهای جسمانی خودش را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: ابتال به افس��ردگی محدوده س��نی خاصی 
ندارد و افس��ردگی می تواند از دوران کودکی ت��ا پایان عمر 
 اتفاق بیفتد. این متخصص روانپزش��کی ادام��ه داد: حدود 
20 ت��ا 25 درص��د جمعی��ت زن��ان و 10 ت��ا 12 درص��د 

جمعیت آقایان مبتال به افس��ردگی اند و افسردگی در زنان 
دو برابر مردان ش��ایع اس��ت. عض��و هیأت علمی دانش��گاه 
علوم پزش��کی ته��ران تصری��ح ک��رد: ابتال به افس��ردگی 
 در زن��ان ب��ه دالی��ل هورمون��ی، فیزیولوژیک��ی، عوام��ل 
اجتماعی- محیطی و روانشناختی بیشتر است؛ از طرفی زنان 
به دلیل محرومیت های اجتماعی - اقتصادی یا وابستگی های 

عاطفی بیشتر افسرده می شوند و چون نمی توانند احساسات 
خود را به صورت پرخاش��گری بیرون بریزند، احساس��ات را 
درون خود نگه می دارند و افسردگی در آنها بیشتر از مردان 
شایع است. صادقی عوامل زیست ش��ناختی، تغییرات مواد 
ش��یمیایی در مغز، عوامل اجتماعی، محیطی- مهاجرت و 
استرس های محیطی، بیکاری، طالق، از دست دادن عزیزان 
- و عوامل روان��ی را از جمله عوامل مهم ابتال به افس��ردگی 
دانست. عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه 
داد: افس��ردگی می تواند به صورت عالیم جسمی بروز پیدا 
کند؛ یعنی فرد احساس س��ردرد یا خستگی، بی اشتهایی یا 
عالیم روانی مثل بی میلی ب��ه کار، بی میلی به زندگی و لذت 

نبردن از زندگی را داشته باشد.
صادقی ادامه داد: اگر این عالیم بیش از دو هفته طول بکشد، 
باید به روانپزشک مراجعه کرد تا دارودرمانی و روان درمانی 

انجام پذیرد؛ چرا که افسردگی قابل درمان است.

تولد گوسفند سیاه و سفید بهترین و بدترین آب میوه ها کدامند؟

زنان ۲ برابر مردان افسرده می شوند

مزار شریف افغانستان

دانشمندان دانشگاه لیدز، نوعی حشره را شناسایی کرده اند 
که باالترین شنوایی را در دنیای حیوانات داشته و 150 برابر 

حساس تر از حس شنوایی انسان است.
ش��ب پره بزرگ موم خ��وار)Galleria mellonella( در 
کندوی عسل تخم ریزی کرده و الروهای آن از موم و ضایعات 
این کندوها تغذیه می کنن��د. اکنون پژوهش جدیدی که در 
مجله Biology Letters منتش��ر شده، نشان داده که این 
موجود از حساس��یت فرکانس��ی بس��یار باال در گوش ساده 

ساخت خود برخوردار است. 
این ش��ب پره می تواند فرکانس های صوتی تا 300 کیلوهرتز 
را بشنود که باالترین میزان ثبت ش��ده در موجودات جهان 

طبیعی است.
انس��ان می تواند در طیف دو تا پنج کیلوهرتز را بش��نود. به 
گفته محققان، این نمونه ای از یک حیوان ش��ناخته شده با 
ویژگی های حسی عجیب و تازه کشف شده است. این ویژگی 
همچنین منعکس کننده تکامل مش��ترک حیوانات اس��ت؛ 
چراکه سیر تکاملی این شب پره با سیر شکارچیان آن یعنی 

خفاش ها درهم پیچیده شده است.
این پستانداران خزدار راه خود را در تاریکی مطلق با استفاده 
از یک سیس��تم سونار زیس��تی موس��وم به پژواک یابی پیدا 

می کنند. 
در این شیوه، خفاش ها صداهای فراصوت جیرجیر را منتشر 
کرده و پژواک امواج صوتی منعکس ش��ده از اجسام و دیگر 

موجودات مجاور را تعبیر می کنند. پژواک یابی به قدری دقیق 
بوده که خفاش با هر جیرجیر خود می تواند موقعیت، اندازه، 
جهت و حتی ذات فیزیکی یک جس��م را بیان کند، اما حتی 
این حس ش��نوایی نیز تا 212 کیلوهرتز ثبت شده که حدود 

دو سوم شنوایی شب پره است.
دانشمندان از یک ابزار علمی پیشرفته موسوم به نوسان نگار 
 لیزری داپلر برای آزمایش ش��نوایی20 ش��ب پره اس��تفاده 

کردند.
از ش��نوایی ش��ب پره بزرگ موم خوار برای شناسایی خفاش 
و همچنین محلی که حش��رات نر نش��انه هایی از پالس های 

فراصوت برای جفت گیری تولید می کردند، استفاده شد.
گوش شب پره ها تنها یکی از چهار سلول گیرنده درون اندام 
شنوایی را داش��ته، اما ش��ب پره بزرگ موم خوار از هر چهار 

سلول گیرنده صوتی برخوردار است.
همچنین هیچ گونه خفاش ش��ناخته ش��ده ای وجود ندارد 
که قادر ب��ه تولید چنین صداهای با فرکانس باال یا ش��نیدن 

آنها باشد.

تیزگوش ترین موجود جهان شناسایی شد


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

