
پایتختی را به اصفهان باز می گردانیم

جنگ در فصل نقل و انتقاالت

یک لپ تاپ با 
قابلیت شگفت انگیز 

در دومین همایش ملی اقلیم مطرح شد:

سپاهان نباید دست روی دست بگذارد

نواز شریف نخست وزیر 
آتی پاکستان است 2

۹۶ چالش مهم در 
بخش کشاورزی 48

»به هم خندیدن« چه 
8بر سر مغز می آورد؟

ازتوهین  به  مخالفان  خودداری 
 شود

روزهای تاریک جاده زیار

زیار هنوز سیاه پوش است

آیت اهلل مکارم ش��یرازی با تأکید بر این که »باید از توهین به 
مخالفان خودداری ش��ود« گفت: روحانی��ون باید از حرکت 
انفعالی بپرهیزند و با تکیه بر مبانی قوی به شبهات و سؤاالت 

پاسخ دهند.

3  باالترین مقام استان در مراسم آغاز به کار دومین همایش 
ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان رویکرد 
سخنانش را به توجه به اصفهان سوق داد و از نصف جهانی سخن گفت 

که شایسته پایتختی است. 

ماندگارترین ترانه های 
سینمای ایران کدامند؟ 

شاید انتخاب چند ترانه از میان انبوه ترانه هایی که در 
طول سال های بعد از انقالب در  سینمای ایران خوانده 
شده اند، کار درستی نباش��د اما بی شک می شود این 
فهرس��ت را به اش��کال مختلف ادامه داد، پنجاه تایی 
و صدتایی اش کرد و خاطرات بیشتری را زنده کرد و 
مخاطبان بیشتری را راضی نگه داشت. این فهرست 
شاید بهانه  ای شود حتی برای یاد کردن از ترانه هایی 

که بنا به مالحظات، به آنها به صورت...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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افزایش قیمت خودرو 
4

نتیجه سوء مدیریت

دیدار7هزار نفر از نمایشگاه 
دستاوردهای انرژی اتمی7

دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران به صورت نصف و نیمه 
برای فوتبال اصفهان به پایان رسید تا عنوان سومی سپاهان و 
رتبه چهاردهمی ذوب آهن پرونده این دو باش��گاه را در لیگ 
برتر ببندد؛ هرچند که فوتبال برای ش��اگردان فرهاد کاظمی 
تمام نش��ده و آنها باید همچنان برای بقا در لیگ برتر به دنبال 
پیروزی در بازی پلی آف در مقابل تیم س��وم لیگ دسته اول 
باشند. البته س��پاهان هم بعد از قهرمانی در جام حذفی و رد 
شدن از داستان اس��تعفای مدیرعاملش، فعال بازیکنانش را به 
تعطیالت فرستاده تا خستگی این لیگ فرسایشی را در بیاورند 
و آماده حضوری پر قدرت در لیگ سیزدهم شوند. اما فصل نقل 
و انتقاالت لیگ آینده در حالی از روز ش��نبه آغاز شده که اکثر 
تیم های مدعی از مدت ها قبل به دنب��ال مذاکره با بازیکنان 

مورد نظرشان بوده اند و اگر قرار باشد که باشگاهی دست روی 
دست بگذارد، شاید تبعات آن خیلی زود گریبان آنها را در فصل 
آینده بگیرد. زردها یک س��ال قبل و درس��ت در روزهایی که 
ستاره های شان را یکی یکی از دست دادند، به خاطر مدیریت 
درس��ت علیرضا رحیمی و خواس��ته های کرانچار خیلی زود 
وارد عمل ش��دند و با یک یارگیری منطق��ی و مطمئن، تیمی 
را راهی لیگ کردند که تا هفته های پایان��ی مدعی قهرمانی 
در دو جام هم بود؛ هرچند که سپاهانی ها برای مدت کوتاهی 
هم از هول حلیم داخل دیگ افتادند و با جذب بازیکنانی مثل 
کاله کج و زنیدپور که اصاًل به کارشان نمی آمد پول خودشان 

را دور ریختند.
6

درخواست برای بررسی 
کفایت  رییس جمهور

شریعتمداری به نفع 
هاشمی کنار می رود

  جمع آوری بیش از
3 میلیارد ریال زکات

کارت هوشمند،جلوی 
احتکار را می گیرد

سپاهان، شایسته عناوین 
باالتری است
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آگهی مناقصه عمومی 

احمدرضا پری -شهردار بهارستان 

شهرداری بهارستان در نظر دارد با استناد به بودجه مصوب س�ال 1392، نسبت به برگزاری مناقصه های عمومی به شرح ذيل و انتخاب 
اشخاص حقوقی ذيصالح اقدام نمايد.

انجام مميزی اراضی و امالک سطح شهر بهارستان حدود 32000 پالک تا سقف اعتبار 2/000/000/000 ريال 
اجرای عمليات گشت زنی و جلوگيری از تخلفات ساختمانی و رفع سد معابر عمومی در محدوده و حريم شهر بهارستان تا سقف اعتبار 

2/000/000/000 ريال به مدت يک سال 
)شرایط شرکت در مناقصه عمومی(

ارائه ضمانت نامه بانكی يا ارائه فيش واريز نقدی به حساب 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان معادل 100/000/000 ريال بابت 
سپرده شركت در مناقصه انجام مميزی اراضی و امالک سطح شهر بهارستان 

ارائه ضمانت نامه بانكی يا ارائه فيش واريز نقدی به حساب 0105829332005 به نام شهرداری بهارستان معادل 100/000/000 ريال بابت 
سپرده شركت در مناقصه عمليات گشت زنی و جلوگيری از تخلفات ساختمانی و رفع سد معابر عمومی محدوده و حريم شهر بهارستان 

برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداری در رد يا قبول هر يک از پيشنهادها مختار است.

هزينه درج آگهی مناقصه در روزنامه ها به عهده برنده مناقصه می باشد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.

مهلت دریافت اسناد شرکت در مناقصه: تا پايان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1392/02/30 به استثنای روزهای تعطيل
مهلت تکمیل و تحویل پیشنهادات به دبیرخانه محرمانه شهرداری: تا پايان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1392/03/09

زمان بازگشایی پیشنهادات: ساعت 14/30 روز يكشنبه مورخ 1392/03/12
محل دریافت اسناد مناقصه: شهر بهارستان – خيابان آزادی – شهرداری بهارستان – قسمت امور قراردادها 

تلفن: 0311-6811920 

آگهی تجدید مناقصه

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شماره 92/1295/ص مورخ 92/2/18
1 - موضوع مناقصه: حفاظت و نگهداری محوطه های فضای س�بز موجود و تعمير تأسيس�ات ش�بكه آبرسانی فضای سبز 
مربوطه و خريد. حمل و تخليه گونه های گياهی و آماده س�ازی و تكميل و كاشت محوطه های فضای سبز و خريد، حمل و 
تخليه اقالم تأسيساتی و احداث شبكه های جديد آبرسانی فضاهای س�بز مذكور واقع در پارک پرنيان و سايت صنعتی 

شهر جديد فوالدشهر
2- مناقصه گزار: شركت عمران شهر جديد فوالدشهر 

3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقصه: از تاريخ 1392/2/23 تا پايان وقت اداری مورخ 1392/2/30 و از طريق مراجعه به 
پايگاه اينترنتی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM يا http://iets.mporg.ir و يا به شركت عمران 

شهر جديد فوالدشهر به نشانی بلوار ولی عصر – ميدان ولی عصر تلفن: 0334-2630161-5
4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: زمان تحويل پيشنهاد قيمت تا پايان وقت اداری مورخ 1392/3/9 و 

زمان گشايش پاكتهای پيشنهاد قيمت در تاريخ 1392/3/11 می باشد.
5- مبلغ برآورد: مبلغ كل برآورد برابر است با چهارميليارد و دويست و يک ميليون و هشتصد و چهل و يک هزار و هفتصد 

و شصت و چهار )4/201/841/764( ريال
6- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ دويست و بيست ميليون )220/000/000( ريال بصورت ضمانت نامه بانكی در 
وجه شركت عمران شهر جديد فوالدشهر دارای حداقل اعتبار س�ه ماه و قابل تمديد به مدت سه ماه و يا فيش واريزی به 

حساب شماره 2173690205004 سيبا بانک ملی بنام تمركز وجوه سپرده شركت عمران شهر جديد فوالدشهر
7- مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفی نامه كتبی نماينده شركت.

تذکر: داشتن حداقل پايه پنج كشاورزی و پايه پنج آب )گواهينامه صالحيت معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی( جهت 
شركت در مناقصه الزامی است.



چهره روزيادداشت

احتمال محاکمه آقازاده
 بعد از انتخابات

به گزارش مهر، یک مقام آگاه اظهار داش��ت: 15 اردیبهشت امسال 
از س��وی قاضی س��راج به عنوان زمان رس��یدگی به پرونده مهدی 
هاشمی مشخص شده بود که قبل از شروع محاکمه، متهم و وکالی 
او درخواست مهلت کردند که از س��وی رییس دادگاه مورد موافقت 
قرار گرفت. وی اف��زود : هنوز زمان جدید محاکمه از س��وی قاضی 
سراج مشخص نشده اس��ت و با توجه به زمان خواس��ته شده برای 
مطالعه پرونده، به احتمال قوی جلسه بعدی، پس از انتخابات برگزار 

می شود.
 بر اساس این گزارش، مهدی هاشمی صبح روز یکشنبه 15 اردیبهشت 
همراه وکالی خود و برخی اعضای خانواده اش، وارد دادگاه انقالب شد 
اما دقایقی قبل جلسه محاکمه را ترک کرده و در جمع خبرنگاران اعالم 

کردند دادگاه با درخواست مهلت آنها موافقت کرده است.

افزايش برد موشک های کروز 
دريايی سپاه

سردار س��ید مهدی فرحی رییس س��ازمان هوافضای وزارت دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح، با اشاره به تجهیز نیروهای مسلح از سوی 
این وزارتخانه به انواع تسلیحات نظامی ازجمله موشک و راکت گفت: 
تاکتیک ه��ا و نحوه اس��تفاده از این تجهیزات و تس��لیحات، به عهده 

فرماندهان نیروهای مسلح است.  
وی ادام��ه داد: محص��والت متع��ددی از جمله موش��ک های 300 
کیلومتری در اختیار نیروی دریایی س��پاه اس��ت.  فرحی تأکید کرد: 
به زودی محصوالت جدید دیگری با برده��ای مختلف و قابلیت های 
 فوق العاده پیشرفته و از نوع کروز، در اختیار نیروی دریایی سپاه قرار

 می گیرد.
 رییس س��ازمان هوافضای وزارت دفاع و پش��تیبانی نیروهای مسلح 
اظهار داش��ت: دقت و برد موشک های جدید نس��بت به موشک های 
300 کیلومتری که اکنون در اختیار نیروی دریایی سپاه است، افزایش 

یافته است.

شريعتمداری به نفع هاشمی
 کنار می رود

سخنگوی انتخاباتی محمد شریعتمداری، از کناره گیری شریعتمداری 
به نفع هاشمی رفسنجانی خبر داد و گفت: با موافقت هاشمی، برنامه ها 

و تیم شریعتمداری در اختیار او قرار خواهد گرفت.
محسن بهرامی سخنگوی انتخاباتی محمد شریعتمداری گفت: مرد 

است و حرفش.
 همانطور که ش��ریعتمداری بارها گفته بود، در صورت کاندیداتوری 
هاشمی رفس��نجانی به نفع او کناره گیری خواهد کرد و همین اتفاق 

هم خواهد افتاد.
 امروز شریعتمداری به دیدار هاش��می می رود و درباره همکاری های 

آینده با هم بحث و گفتگو می کنند.

 جشن میراث فرهنگی در
 استاديوم آزادی

رؤسای سازمان میراث فرهنگی، روز 25 اردیبهشت ماه همزمان با روز 
بزرگداشت فردوسی، مراسمی را با این مضمون در استادیوم صد هزار 
نفری آزادی برگزار می کنند، اما هنوز نام مهمانان این جشن از سوی 

مدیران سازمان میراث فرهنگی اعالم نشده است.  
هر سال در  روز 25 اردیبهشت ماه، س��ازمان ها و نهادهای مختلفی 
آیین های بزرگداشت فردوسی و شاهنامه را برگزار می کنند. در این 
میان س��ازمان میراث فرهنگی نیز قصد دارد تا مراسمی را با موضوع 
بزرگداشت روز فردوسی و سالروز ثبت جهانی موسیقی سنتی ایرانی و 

تجلیل از بزرگان موسیقی برگزار کند.
 در دعوت نامه های منتش��ر ش��ده برای حضور در این مراسم که به 
امضای معاون میراث فرهنگی رسیده، آمده که این جشن صبح روز  25 

اردیبهشت ماه در استادیوم صد هزار نفری برگزار می شود.

جزئیات ردصالحیت محسن هاشمی 
در انتخابات

محسن هاشمی گفت که نامه پلمب شده رد صالحیتم را دریافت کردم 
و مرا مشمول بند »د« و »ج« کرده اند؛ یعنی عدم التزام به والیت، علت 
رد صالحیتم بود. محسن هاشمی با اشاره به اینکه در انتخابات شورای 
شهر رد صالحیت شده است، گفت: این رد صالحیت قطعی نیست و 

فرصت اعتراض دارم. 
مدیر عامل سابق ش��رکت متروی تهران در خصوص رد صالحیتش 
توضیح داد: هنوز تصمیمی برای اعتراض نگرفته ام و این موضوع را با 

مشورت پیش می برم.

در هیچ مقطعی از انتخابات سابقه نداشته است که 10 نفر از وزیران 
و اعضای کابینه یک دولت، در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام 
کنند. نامزدهای بهاری دولت در روز آخر ثبت نام، یک به یک وارد 
ستاد انتخابات کشور شده و اعالم نامزدی کردند اما باید دید چند 

نفر از آن ها تأیید صالحیت می شوند؟
به غیر از انتخابات هشتم ریاست جمهوری که علی شمخانی وزیر 
دفاع دولت اصالحات، با سید محمد خاتمی وارد کارزار انتخاباتی 
شد، در هیچ دوره دیگری سابقه نداش��ته که وزیران یک دولت و 
اعضای یک کابینه برای انتخابات پیش رو احساس تکلیف کنند؛ 
آنچنانکه در این دوره اعضای کابینه دولت احمدی نژاد احس��اس 
تکلیف کرده ان��د.  دلیل طنز و تل��خ این اتفاق را ش��اید بتوان در 
حرف های مرتضی نبوی جس��ت و جو کرد ک��ه چندی پیش در 
یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: ما تا سال 84 ، شخصیت هایی 
را داشتیم که در تراز اول بودند و س��وابق انقالبی زیادی داشتند و 
در رده های مختلف تکرار می شدند. سال 84 شخصی از یک نسل 
جدید تر که س��ابقه زیادی هم نداش��ت آمد و مردم هم به او رأی 
دادند. از آن مرحله به بعد، فضایی باز شد که چرا ما نیاییم؟ خیلی ها 
احساس تکلیف می کنند که وقتی آقای احمدی نژاد می آید و رأی 

می آورد، چرا ما انجام وظیفه نکنیم؟
پرویز کاظمی، علیرضا علی احمدی، کامران باقری لنکرانی، محمد 
س��عیدی کیا، روح اهلل احمدزاده کرمانی، 5 نفر از اعضای کابینه 

دولت احمدی نژاد هستند که تا ظهر آخرین روز ثبت نام در ستاد  
انتخابات وزارت کشور حضور پیدا کرده و برای حضور در انتخابات 
یازدهم اعالم نامزدی ک��رده اند. محمد علی آبادی، رییس کمیته 
ملی المپیک و علی اکبر جوانفکر مشاور س��ابق رییس جمهور را 
هم به این فهرست اضافه کنید و اگر علی نیکزاد، اسفندیار رحیم 
مش��ایی، حمیدرضا حاجی بابایی و حتی غالمحسین الهام هم به 
این جمع بپیوندند، نامزدهای بهاری دولتی ک��ه نوید آمدن بهار 
را می دهند و از اسفندیار رحیم مشایی به عنوان فردی بهاری یاد 
می کنند، به 11 می رس��د. اگر داوود احمدی نژاد برادر محمود 
احمدی نژاد را که از منتقدان جدی جریان متنفذ در پاستور است 
و بنا به همین انتقادها مورد غضب برادر قرار گرفته به این لیس��ت 
اضافه کنیم، رقم پاستورنش��ینان حاضر در انتخابات پیش رو، به 

12 می رسد.

سابقه بازداشت و طرد نیروهای حزب اللهی
بیش��تر اعضای این فهرست، از انتس��اب به جریان انحرافی تبری 
جس��ته اند، ش��اید از آن جهت که چندی پیش آیت اهلل مؤمن از 
اعضای ش��ورای نگهبان گفته ب��ود: ما اگر بوی انحراف از کس��ی 
احساس کنیم، ش��بهه ای نداش��ته باش��ید که او را رد صالحیت 
خواهیم کرد.  پرویز کاظمی، علیرضا علی احمدی و محمد سعیدی 
کیا وزیران دولت نهم احمدی نژاد هس��تند که با تنگ تر ش��دن 

 حلقه یاران او، از این حلقه بیرون ماندند. مواضع سیاسی روح اهلل
 احمد زاده کرمانی از ابت��دا تا به حال با چرخش های ضدو نقیض 
همراه بوده اس��ت. او همان کس��ی بود که عملک��ردش در دوران 
حضورش دراستانداری فارس، انتقاد آیت اهلل جنتی دبیر شورای 
نگهبان را برانگیخت تا در یکی از خطبه های نماز جمعه به گالیه 
برخیزد که ای��ن فرد، نیروهای حزب اللهی و اف��راد متعهد را طرد 
می کند.  با وجودی که پیش تر گفته بود به دلیل اختالف سلیقه با 
اطرافیان رییس جمهور، از دولت خارج می شود، در بدو ورودش به 
وزارت کشور گفته که نگفتم که علیه حاشیه های دولت افشاگری 

می کنم. گفتم نقد می کنم. 
علی اکبر جوانفکر، به اتهام توهین به حجاب اس��المی در نشریه 
خاتون و توهین به رهبر معظم انقالب به حبس محکوم شد. او در 
یادداش��ت های مختلفی که درروزنامه ایران می نوشت و دریک 
گفتگوی جنجالی با روزنامه اعتماد، از اسفندیار رحیم مشایی تمام 
قد دفاع کرده اس��ت. وی در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته: چقدر 
آدم بیگناه به خاطر مشایی دستگیر شده؛ برای چه؟ چون مشایی را 
مردم دوست دارند، تخریبش می کنند؟ نشست خبری او در دفتر 
روزنامه ایران در حالی که حکم زندان او صادر شده بود و ایراد برخی 
سخنان،  به تنش و ورود نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه منجر شد.

او در جریان ثبت نامش در وزارت کشور در پاسخ به سؤاالت متعدد 
خبرنگاران درباره ارتباطش با جریان انحرافی گفت: شما می خواهید 
من را محاکمه کنید  ؟ شما  من را بازجویی می کنید. جریان انحرافی 
وجود خارجی ندارد. کجا وجودش به اثبات رس��یده است؟ چرا بر 

اساس فرضیات ذهنی، افراد را محاکمه می کنید؟

رفت و برگشت های نامزدها
ش��اید بتوان علی نیکزاد را از لحاظ رفتاری نزدیک ترین شخص 
به احمدی نژاد دانست. او چندی پیش اعالم کرد که در انتخابات 
ریاست جمهوری شرکت می کند، اما ظاهراً این تصمیم خیلی به 
مذاق دولت خوش نیامد و به سرعت از سوی رسانه های دولت و با 
دستپاچگی های فراوان تکذیب شد. سایت شبکه ایران به عنوان 
سایت رس��می مؤسس��ه مطبوعاتی ایران، تیتر یک روز دوازدهم 
فروردین خود را به خبر تکذیب کاندیدات��وری نیکزاد اختصاص 
داد و منظ��ور وی از کاندیداتوری در انتخابات را صرفاً »ش��رکت 
در انتخابات«، همانند س��ایر مردم عنوان کرد. این سایت نوشت: 
مهندس نیکزاد در گفتگو با یکی از مقامات عالی رتبه دولت اعالم 
داشته به هیچ وجه قصد نامزدی در انتخابات را نداشته و منظور از 
حضور در انتخابات، صرفاً مشارکت در انتخابات که وظیفه تک تک 

ایرانیان است، بوده است.

دولت با تمام توان وارد انتخابات شد

پهپاد اسرائیلی سرنگون شدکدام نامزد بهاری دولت تأیید صالحیت می شود؟
یک پهپاد نیروی هوایی اسرائیل که در حال گشت زنی معمول 
خود بر فراز مدیترانه بود، شنبه به خاطر مشکالت فنی مورد 
اصابت قرار گرفت و سرنگون شد. روزنامه یدیعوت آحارونوت 
نوش��ت: نیروی هوایی اس��رائیل پس از آنکه نقص فنی یک 
پهپاد خود را تشخیص داد، آن را بر فراز مدیترانه مورد اصابت 
قرار داد. این پهپاد خارج از منطقه امنیتی گش��ت زنی پرواز 
می کرد. بعد از س��قوط این هواپیما، نیروی هوایی و دریایی 
اسرائیل برای یافتن الشه این پهپاد عازم شدند. این پهپاد با 
نام »شووال« یکی از پیشرفته ترین و بزرگ ترین هواپیماهای 
بدون سرنشین اسرائیل به شمار می آید. نیروی هوایی رژیم 
صهیونیستی تحقیقاتی را آغاز کرده تا علت نقص عملکرد این 
پهپاد را بیابد. البته این نخستین بار نیست که نیروی هوایی 
اسرائیل یکی از پهپادهای خود را برای به کنترل در آوردن 

آن سرنگون می کند.

مردم ترکیه خواستار استعفای 
اردوغان شدند

مردم ش��هر ریحانلی در اس��تان هاتای و همچنین ساکنان 
آنکارا، ب��ا برپایی تظاهرات��ی در اعتراض به سیاس��ت های 
اردوغان، خواس��تار استعفای وی از س��مت نخست وزیری 
شدند. این اعتراضات به دلیل انفجارهای روز گذشته که در 
شهر ریحانلی در نزدیکی مرز با سوریه، رخ داد و در نتیجه آن 
43 نفر کشته شدند، برگزار شد. تظاهرات در شهر ریحانلی 
گسترده بوده و پلیس برای متفرق کردن معترضین، مجبور 

به استفاده از خشونت شد.
بر اساس این گزارش، سیاست های اردوغان در مورد سوریه و 
همچنین تصمیم آنکارا بر استقرارموشک در مرز با این کشور 
عربی با اعتراضات گسترده ای مواجه شده، اما با این وجود 
اردوغان همچنان رویکرد ضد سوری خود را ادامه می دهد.

نواز شريف نخست وزير آتی 
پاکستان است

»ش��هباز ش��ریف« رهبر مس��لم لیگ نواز در ایالت پنجاب 
پاکستان در یک س��خنرانی در جمع هوادارانش اعالم کرد 
که نواز نخست وزیر آتی پاکستان است. شهباز شریف افزود: 
من نیز خادم مردم پاکستان هستم و برای مقابله با چالش ها 
تالش می کنم. نتایج اولیه آرا در ش��نبه شب نشان داد که 
حزب مسلم لیگ نواز به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق 

پاکستان پیروز انتخابات پارلمانی شد و به پارلمان راه یافت.

اخبار کوتاه

 اخبار بین الملل

فتنه » عبری- عربی- غربی« 
سوريه،  در عراق هم توطئه می کند

مشاور بین الملل رییس مجلس  
حسین شیخ االسالم

یک خط عبری- عربی- غربی اس��ت که دنبال ایج��اد جنگ مذهبی در 
منطقه است. زیرا این جبهه، لطمه اساسی از انقالب اسالمی خورده است 
و فکر می کند اگر مسلمان ها را در مقابل همدیگر قرار دهد و از هر طرف 

کشته شود، به نفع این خط سازش خواهد بود.
  وقت��ی ک��ه مردمس��االری در ای��ران و ع��راق تجرب��ه می ش��ود، این 
خاندان های حکومتی در برابر 
این موج بیداری اسالمی و این 
تجربه مردمساالری، حکومت 
 های خود را در خطر می بینند و 
م��ی خواهند این تجرب��ه ها را 
ناموفق نش��ان دهند. به همین 
دلیل می خواهند مردمساالری 
موجود در عراق را به شکس��ت 

بکشانند.
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تحلیل سلیمی از حضور همزمان هاشمی و مشایی در ستاد انتخابات

سلیمی نمین تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه تفکر آیت اهلل هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم 
مشایی یک آبشخور دارند، گفت : حضور همزمان هاشمی و مشایی در ستاد انتخابات، اگر با برنامه ریزی 

باشد، به معنای این است که می خواهند این تصور را ایجاد کنند که نامزدهای اصلی، این دو هستند .

ازتوهین  به  مخالفان  
خودداری  شود

سخنگوی ستاد انتخابات عارف گفت: عارف پس از اعالم نظر شورای نگهبان 
درباره نامزدها، موضع خود را درباره کناره گیری از کاندیدا توری به نفع هاشمی 
رفسنجانی اعالم می کند. حسن رسولی با اشاره به این که محمدرضا عارف پیش 
ازاین بارها اعالم کرده است که اگر سیدمحمدخاتمی یا هاشمی رفسنجانی 
کاندیدا شوند، از عرصه انتخابات کناره گیری می کند، اظهار کرد: آقای عارف 
بارها اعالم کردند که با هیچکدام از این دو شخصیت بزرگوار رقابت نخواهند 

کرد و اکنون نیز موضع ایشان همین است.
 وی تصریح کرد: آقای عارف منتظر اس��ت تا ش��ورای نگهبان صالحیت ها را 
بررسی کند و بعد از تعیین تکلیف شورا، ایشان نظر خود را اعالم خواهند کرد. 
سیاست ایشان این است که با آقای هاشمی رقابت نکند، اما این که چگونه و در 

چه زمانی موضوع کناره گیری را مطرح کند، مستلزم گذر زمان است.

آیت اهلل مکارم شیرازی با تأکید بر این که »باید از توهین به مخالفان خودداری 
شود« گفت: روحانیون باید از حرکت انفعالی بپرهیزند و با تکیه بر مبانی قوی 

به شبهات و سؤاالت پاسخ دهند.
 آیت اهلل ناصر مکارم ش��یرازی با ارزشمند دانس��تن توجه به علم کالم، اظهار 
کرد: آغاز علم کالم به زمان نزول قرآن کریم باز می گردد و اس��تفاده از دالیل 
عقلی در قرآن، کاربرد فراوانی دارد و می توان به حقیقت این کتاب آسمانی را 
غنی ترین منبع کالم اسالمی دانست.  وی با بیان این که »مباحث کالمی بخش 
عمده ای از قرآن را تشکیل می دهند و مباحث فروع شرعیه در مرحله بعدی 
مطرح می شود« گفت: پیامبر اسالم)ص( در تمام مدتی که در مکه به تبلیغ 
اسالم می پرداختند، به دنبال تبیین »قولو ال اله اال اهلل تفلحوا« و تبیین توحید 

برای مردم بودند.

رییس هیأت مرکزی انتخابات شوراها گفت: در حال حاضر 
تأیید یا رد صالحیت افراد توس��ط هیأت های اجرایی انجام 
شده، اما تائید یا رد صالحیت نهایی، باید توسط هیأت های 
مرکزی انجام شود که اعالم نظر نهایی تا 28 اردیبهشت به 

آنها ابالغ می شود.
محمدجواد کولیوند رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات 
ش��وراهای اس��المی ش��هر و روس��تا در همایش بازرسان 
هیأت ه��ای مرکزی انتخابات ش��وراها در س��خنانی گفت: 
شوراها باید به یک پارلمان محلی برای مدیریت واحد شهری 

تبدیل شود.
 وی ادامه داد: بر اساس اصل 103 قانون اساسی فرمانداران و 
بخشداران و سایر مقامات کشوری ملزم به رعایت قانونی که 

توسط شوراها وضع می شود، هستند.
 رییس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی 
کش��ور در ادامه افزود: پیگیری مباحث اخالقی، فرهنگی، 
اقتصادی و اجتماعی از مس��ئولیت های شوراهاست که ما 
همواره نیازمند تخصص های مختلف در این زمینه هستیم، 
بنابراین همه سالیق و اقش��ار باید در این انتخابات ثبت نام 
کنند و حضور آنها الزامی است. کولیوند در ادامه تصریح کرد: 
بازرسان به عنوان چشم و دست برگزاری انتخابات در راستای 

مسیر صحیح و قانونی هستند.

عضو س��ابق ش��ورای نگهبان، ش��رایط احراز صالحیت در 
نامزدهای ریاست  جمهوری را تش��ریح کرد. آیت اهلل عباس 
کعبی عضو سابق شورای نگهبان با بیان اینکه باید بر اساس 
بند 9 اصل 110 قانون اساس��ی، ش��رایط قانونی مندرج در 
اصل115 قانون اساس��ی برای داوطلب��ان کاندیداتوری در 
انتخابات ریاست جمهوری محرز ش��ود، گفت: شرایط اصل 
115 از قبیل رجال سیاس��ی و مذهبی بودن، ایرانی االصل 
و تابعیت ایرانی داشتن، تقوا، ایمان، حسن سابقه، پاسداری 
از مذهب رس��می کش��ور، امانت داری و اعتق��اد به مبانی 
جمهوری اسالمی، باید در کسانی که می خواهند داوطلب 
انتخابات ریاس��ت جمهوری باشد، توس��ط اعضای شورای 
نگهبان احراز شود.کعبی با بیان اینکه در نظام های سیاسی 
ریاستی و پارلمانی و نیمه پارلمانی، سازوکار بسیار مفصلی 
برای تشخیص صالحیت ها پیش بینی شده است، افزود: در 
هیچ نظام سیاسی اینگونه نیست که هر فردی بخواهد برای 
مناصب گوناگون بدون احراز صالحیت، داوطلب و پذیرفته 
ش��ود. کعبی با بیان اینکه در شرع مقدس اس��الم و قانون 
اساسی، میهن دوستی و داش��تن عرق ملی مذموم نیست، 
تصریح کرد: کسی که ملی گرا و ناسیونالیست است و مکتبی 
را در مقابل مکتب اسالم مطرح کند، در حقیقت اعتقادی به 

قانون اساسی ندارد و صالحیتش تأیید نخواهد شد.

 نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی، رفتار رییس 
جمهور در وزارت کشور را خیانت خواند وگفت: دیروز آقای 
رییس جمهور بر خالف سوگند خود مثل پادشاهان مستبد 
برای خود جانشین تعیین کرد و همه قوه مجریه را برای یک 
فرد خرج کرد. در ابتدا  احمد توکلی با اعالم تذکری نسبت 
به موضوع نطق ریاست  مجلس،گفت: از جنابعالی به خاطر 
اینکه به مناسبت میالد امام باقر)ع( نطقی را ناظر به اوضاع 

ارائه فرمودید، متشکرم .
 نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: اگر 
مجلس در قبال این بدعت موضع گیری نکند و جنابعالی که 
سخنگوی رسمی مجلس هستید و در مقام ریاست مجلس 
در ابتدای نطقتان در خصوص این بدعت گذاری ها موضع 
گیری نکنید، در تاریخ ایران بد تلقی می شود.  توکلی تصریح 
کرد: رییس جمهور در سفرهای استانی، فرد مورد عالقه خود 
را همراه می برند و از وی تجلیل می کنند و دیروز نیز تمام 
قوه مجریه را به پای آن داوطلب مورد بحث ریختند و اعالم 
کردند تمام نقطه قوت قوه مجریه، به پای این داوطلب است.  
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی افزود: خرج 
کردن قوه مجریه برای این داوطلب، خیانت و قدرت طلبی 
است. شما باید در قبال این موضوع موضع گیری کنید. تذکر 

بنده به موضوع نطق جنابعالی است.

والیتی با بیان اینکه ائتالف پیشرفت دچار رقابت های داخلی 
نشده اس��ت و تابع تصمیم جامعتین خواهد بود، گفت: در 
صورت حمایت جامعتین از سعید جلیلی، ائتالف پیشرفت از 

وی حمایت خواهد کرد.
دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسالمی در سخنانی با تشریح 
فضای سیاسی و انتخاباتی کش��ور گفت: امیدواریم با توافق 
اصولگرایان، در نهایت یک نفر باال بیای��د و صحنه را به نفع 

معتقدین اصلی به نظام به پیروزی برساند.
والیتی با اش��اره به اینک��ه پرچم��دار اتح��اد اصولگرایان 
ب��وده چراک��ه احس��اس می کرده ممک��ن اس��ت در بین 
اصولگرای��ان تفرق پیش بیای��د، اف��زود: در حالی که طرف 
مقابل م��ا – یعنی جبهه اص��الح طلبان و دول��ت فعلی که 
داعیه دارند- کاماًل منس��جم عمل می کن��د، بنده ائتالف 
س��ه گانه را با دعوت از دیگر افراد، ش��کل دادم. این صاحب 
نظر مسائل سیاس��ی با اش��اره به قضایای عصر امروز گفت: 
همانطور که دیدید، هر کس در دول��ت بود امروز برای ثبت 
نام آم��ده بود و فکر می کنی��م همه اتفاقات هدایت ش��ده 
 اس��ت. صحنه تا امروز ب��رای ما کاماًل روش��ن نب��ود و فکر 
نمی کردیم نیم ساعت آخر ثبت نام چنین هجومی شود. وی 
تصریح کرد: ما همه باید به انسجام برسیم تا امکان اداره این 

وضع را تحت مدیریت رهبر انقالب را پیدا کنیم.

شورای نگهبان مجلسشورا انتخابات

زمان اعالم تأيید يا
 رد صالحیت  نهايی 

درخواست برای بررسی 
کفايت  ريیس جمهور

حمايت  ائتالف پیشرفت 
از جلیلی 
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اعتقاد به  مکتب  ايران   
يعنی عدم  اعتقاد به  قانون

   عارف  بعد از اعالم  نظر 
شورای نگهبان می رود
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اطالعیه دفتر آیت اهلل طاهری 
 گ�روه ش�هر – اخیراً به دنبال ش��دت وخامت حال حض��رت آیت اهلل 
 سید جالل الدین طاهری، امام جمعه س��ابق اصفهان دفتر وی با صدور 
اطالعیه ای به تشریح آخرین وضعیت پزش��کی ایشان پرداخت. در این 

اطالعیه آمده است: 
بسمه تعالی

با س��الم و درود بر رس��ول رحم��ت حض��رت ختمی مرتب��ت محمد 
مصطفی)ص( و آل طاهرینش و با تهنیت حلول ایام فیض و اس��تجابت 
و غفران، ماه رجب قسمت همه مؤمنین و مومنات. به استحضار برادران و 
خواهران عزیز و دوستداران حضرت آیت اهلل طاهری می رساند، به دنبال 
عارضه شدید انسداد تنفس��ی و وقوع ش��رایط خطیر، معظم له از تاریخ 
92/2/8 تاکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان الزهرا اصفهان 
بستری هستند. بدیهی اس��ت هرگونه تغییر و بهبودی منوط به تقدیر 
و تفضل الهی و انش��ااهلل مبتنی بر دعای خیر دوستداران و مردم شریف 

خواهد بود... با طلب دعا برای شفای همه بیماران.

روزانه ۶ هزار تن ضایعات ساختمانی 
دفع می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان اعالم کرد: روزانه 
 به طور متوسط ش��ش هزار تن ضایعات س��اختمانی از سطح شهر دفع 
می شود. تیمور باجول گفت: میزان ضایعات ساختمانی بستگی به حجم 
پروژه های شهری و  بخش خصوصی دارد، اما به طور متوسط روزانه شش 
هزار تن نخاله ساختمانی از سطح ش��هر جمع آوری می شود. وی افزود: 

ضایعات ساختمانی با حجم باال در محل گردنه زینل تخلیه می شوند.

 هزینه دفن هر جنازه در سمیرم 
صدهزار تومان است

هزینه دفن هر جنازه در س��میرم صد هزار تومان و مس��احت هر قبر به 
ازای یک جنازه، دو متر در 80 س��انتی متر است. مجتبی قنبری، رییس 
روابط عمومی شهرداری س��میرم در گفتگو با ایلنا با اشاره به باغ رضوان 
بهشت الرضا و کوه سیاه به عنوان گورستان های شاخص سمیرم تصریح 
کرد: از این تعداد گورستان، باغ رضوان با در اختیار داشتن کلیه امکانات 
مثل دستگاه آمبوالنس، غسالخانه زیرمجموعه شهرداری شهر سمیرم 

محسوب می شود.

 اصالح فرآیندهای بهزیستی 
با عنایت به فرصت و تهدید

جلسه تخصصی یکپارچه س��ازی و اصالح فرآیندهای بهزیستی با حضور 
معاونین و کارشناسان اداره کل بهزیستی اصفهان در سالن اجتماعات ستاد 
برگزار شد. در این جلسه علوی، کارشناس تحول اداری استانداری اصفهان 
با ابراز امیدواری از روند اجرای طرح، گفت: متخصصین بهزیس��تی باید با 
در نظر گرفتن شاخص های عمومی، اختصاصی و با عنایت به فرصت ها و 
تهدید های پیش روی اهداف کالن سازمانی، نسبت به ارایه نقطه نظرات 
کارشناسی و حرکت به سمت استاندارد سازی خدمات بهزیستی گام های 

اساسی و بلندی بردارند.

 پیشرفت 25 درصدی سفتکاری 
پروژه شهرک سالمت 

نایب رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان با اش��اره به این که مرحله 
س��فتکاری پروژه شهرک سالمت 2۵ درصد پیش��رفت فیزیکی داشته، 
گفت: این مجموعه شامل 22 بلوک اس��ت که هر بلوک به یک کلینیک 
تخصصی اختصاص دارد. س��ید کریم داوودی با بیان این مطلب گفت: 
پروژه شهرک سالمت در مجاورت حلقه سوم ترافیک شهری در بزرگراه 

شهید آقابابایی با کیفیت مطلوب در حال احداث است.

گشتی در اخبار 

برنامه های طرح جامع کاهش 
آلودگی هوا در راه است

مدیرکل ستاد مدیریت بحران استاندار اصفهان
منصور شیشه فروش

برنامه های طرح جامع پیش��گیری از کاه��ش آلودگی هوا در راه اس��ت. 
کش��ورهای جهان در س��ال 2000 اعالم کردند که برای مقابله با انتشار 
گازهای گلخانه ای اقدام و همه کش��ورها مش��ارکت کنند و قرار ش��د تا 
سال 2019 برای این گرایش جهانی اقدام ش��ود. اصفهان قطب صنعتی 
و چهارراه ارتباطی اس��ت. سال گذش��ته اصفهان با ایجاد پدیده اینورژن 
ش��اهد ناپایداری هوا بود. مدیریت استان با وجود چنین وضعیتی همواره 

ب��ه س��مت برنامه ه��ای طرح 
جامعه کاهش آلودگی هوا پیش 
 م��ی رود. کاه��ش خودروهای 
تک سرنشین، توقف خودروهای 
دودزا، نور پ��ردازی زیرگذرها، 
بهین��ه  مص��رف  و   ان��رژی 
دستور العمل هایی است که در 
جایگزینی سوخت انرژی بسیار 

تاثیرگذار است.
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چهره روز
آبگرفتگی خیابان های شهر تبدیل به معضل شده است

غالمرضا شیران، عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: مناسب س��ازی معابر اصلی و 
فرعی شهر اصفهان که بعد از بارندگی دچار آبگرفتگی شدید می شوند، باید در دستور کار 
حوزه عمران قرار گیرد. در روزهای گذشته با بارندگی های بهاره شهر چهره خوبی نداشت.
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 جمع آوری بیش از
3 میلیارد ریال زکات 

آشنایی های اینترنتی 
یکی از عوامل طالق 

رییس اداره زکات کمیته ام��داد امام خمینی)ره( اصفهان گفت: س��ال 
 گذش��ته س��ه میلیارد و 700 میلیون ری��ال زکات در اس��تان اصفهان 

جمع آوری شد. 
حجت االسالم والمسلمین غالمحس��ین رنجبر در گفتگو با ایسنا با بیان 
این که این شهرستان از شهرهای نمونه و الگوی استان اصفهان در زمینه 
پرداخت زکات است، اظهار کرد: سال گذش��ته این شهرستان در زمینه 
 پرداخت زکات مستحبی الگوی کشور بود و امسال نیز قرار است پایه گذار

زکات دام در کش��ور باش��د. وی به اجرای 280 طرح عمران��ی در قالب 
بازسازی و مرمت مساجد و حسینیه ها و بهسازی روستاها در استان اشاره 
کرد و افزود: اعتب��اری بین 30میلیون تا یک میلیارد ریال به مس��اجد و 

حسینیه های استان اختصاص یافت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: آشنایی های اینترنتی بدون شناخت 
واقعی از طرف مقاب��ل، به یکی از عوامل عدم پای��داری ازدواج و طالق تبدیل 

شده است.
به گزارش ایمنا، عبدالرضا مصری ابراز داشت: هم کفو  بودن یکی از مهم ترین 
عواملی است که می تواند راهگشای جوانان در رسیدن به ازدواج  موفق و کاهش 
آمار طالق باش��د. وی اضافه کرد: هم کفو بودن زوج های جوان تنها به معنای 
شباهت در ویژگی های ظاهری نیست، بلکه به معنای هم وزن بودن در جهات 

مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است.
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس یادآور ش��د: پ��س از ازدواج بس��یاری از 
واقعیت های زندگی دو طرف رخ می نماید و در این هنگام، فاصله  ها معنا دارتر 

از گذشته خواهد شد.

  باالترین مقام استان در مراسم آغاز به کار دومین همایش ملی اقلیم، 
ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی در اصفهان رویکرد سخنانش 

را به توجه به اصفهان س��وق داد و از نصف جهانی س��خن گفت که 
 شایسته پایتختی است. او این حرف ها را با تأکید بر این که اصفهان با 

زاینده رود زن��ده اس��ت، ادام��ه داد و صراحتا اعالم ک��رد که برای 
 رس��یدن به این امر، مش��کل کم آبی این اس��تان را برطرف خواهد 

کرد. 

بومی سازی با حفظ المان های شهری، ایرانی و اسالمی  
    سازمان نظام مهندس��ی زمینه ارتقای این استان را توأم با نگاه 
علمی و تخصصی دنبال می کند، باید بین معماری و انرژی پاک تطابق 

و بین سنتی و مدرنیته همخوانی وجود داشته باشد.
     آنچه زاییده فکر است، تبدیل به فرهنگ و هنر می شود. آنچه به 
عنوان تمدن شکل یافته چیزی جز تفکر نیست و این تمدن ریشه 

در فرهنگ و هنر دارد.
     مفهوم مدرنیته عکس العمل هایی دارد که در1۵0 سال پیش با 
واکنش  تجددمآبی و سپس با یک جریان سنت گرایی با نگاه به دنیای 

جدید و سپس با جمهوری اسالمی شکل گرفت.
     برخی از کمبودها به دلیل عدم توجه به رویکرد صحیح انقالبی 
اس��ت. بومی س��ازی در س��اختمان ها باید با توجه به حفظ نمادها 
و المان های ش��هری و ایرانی و اس��المی م��ورد توجه ق��رار گیرد. 
 نگاه س��وم با رویکرد صحی��ح انق��الب و توجه به بومی س��ازی در 

ساختمان هاست.

پدافند غیر عامل در دستور کار استانداری اصفهان
     موضوع پدافند غیرعامل در دستورکار استانداری اصفهان قرار 
گرفته که در ادارات، مصرف گاز، ب��رق و مصرف بهینه صرفه جویی 
انرژی در دستورکار قرار گرفته است. - در این ایده ها باید عالوه بر کار 

نظری، به کار عملی هم توجه شود.
    موضوع تقسیم آب و خط انتقال آب از خلیج فارس به اصفهان و 
نیز به سمت فالت مرکزی در جلسات هیأت دولت مطرح شده است. 
اگر مشکل آب در اصفهان برطرف شود، اصفهان آمادگی و قابلیت 

پایتخت شدن را دارد و پایتختی را به اصفهان برمی گردانیم.

مصرف گاز در ایران با چین برابری می کند  
    میزان مص��رف گاز در ایران با مصرف کش��ور چین با جمعیت 
چندی برابر ایران، برابری می کن��د و نیز از نرم مصرف جهانی باالتر 
است. امروز اصفهان ظرفیت نسل ایجاد سه هزار مگاوات برق را دارد و 
به دلیل نزدیکی به کویر نیز استفاه از انرژی تجدید ناپذیر خورشیدی 

می تواند در تولید این انرژی مؤثر باشد.
     اصفهان یک شهر صنعتی است و کارخانه  های بزرگ در اصفهان 
 به اندازه 20 استان کش��ور مصرف گاز دارند، تعطیلی پنجشنبه ها

 می تواند بر کاهش و تأثیر آن بر اتالف انرژی مؤثر باشد.

در دومین همایش ملی اقلیم مطرح شد:

پایتختی را به اصفهان باز می گردانیم

میزان مصرف گاز 
در ایران با مصرف 

کشور چین با 
جمعیت چندی 

برابر ایران، برابری 
می کند و نیز از 

نرم مصرف جهانی 
باالتر است

رونمایی از اولین نماد پرواز ارتش جمهوری اسالمی ایران زیر پوست شهر/ 

س: ایمنا [
]عک
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جاده معروف زی��ار که ید 
گروه
طوالیی در تصادفات دارد،  شهر

این بار نیز جان سه نفر را 
گرفت و باعث ش��د تا در خطه ای از این مرز و بوم 
عده ای رخت عزا بپوشند. متأسفانه با تأکیدهایی 
ک��ه ب��ه مس��ئوالن در رابط��ه ب��ا اص��الح ای��ن 
جاده)اصفهان – اژیه(  خطرناک ش��ده، با آوردن 
بهانه هایی همچون نبود بودجه کافی، از مرمت آن 

شانه خالی می کنند. 
علی کاویانی که خود معلم است و هر روز مسیر این 
جاده را طی می کند، به ایسنا می گوید: هفته پیش 
یک مینی بوس در این جاده تص��ادف کرد که در 
نتیجه این حادثه، چهار نفر که دو نفرشان دانشجو 
بودند جان خود را از دست دادند،  بعد از آن هم یک 
موتور سوار و یک نوجوان که برای رفتن به مدرسه 
در حال عبور از جاده بود جان خود را از دست داد.

به گفته این معلم جوان، جاده اصفه��ان - زیار از 

شرق شهر اصفهان و از منطقه آبشار آغاز و پس از 
عبور از حیدرآباد و جار، تا شهر زیار امتداد می یابد 
و یک��ی از ورودی های اصفهان اس��ت و باید برای 

اصالح آن هرچه سریع تر اقدام شود.

همه مسئوالن در جریان هستند
رییس شورای روستای حیدرآباد از بخش مرکزی 
اصفهان در خص��وص این حادثه و ش��رایط جاده 
زیار می گوید: در این روز یک نوجوان 1۵س��اله با 
یک دس��تگاه کامیون برخورد کرد که این حادثه 
منجر به فوت او شد. بر اساس مشاهدات حاضران 
و همچنین صورت جلس��ه مأم��وران راهنمایی و 
رانندگی، مقصر این تصادف رانن��ده کامیونی که 
قصد سبقت از راست را داشته شناخته شده است.

 محمدعلی کاظم��ی با اش��اره به این ک��ه ماهانه 
س��ه تصادف در محدوده روس��تای حیدرآباد رخ 
می دهد اما دس��تگاه های اجرایی استان به میزان 

تلفات جاده شرق توجه نمی کنند، ادامه می دهد: 
درخواس��ت ب��رای رس��یدگی به وضعی��ت جاده 
اصفه��ان- زیار ب��ه اداره کل راه و ترابری اس��تان 
اصفهان،  استانداری، فرمانداری، بخشداری و حتی 
نمایندگان اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی 
داده ش��ده، اما هیچ ارگانی توجهی به این تلفات و 

مشکالت این جاده نمی کند.
رییس شورای روستای حیدرآباد از بخش مرکزی 
اصفهان با بیان این که جاده زیار مشکالت بسیاری 
دارد، تصریح می کند: این جاده با وجود حجم باالی 
تردد، کم عرض و فاقد دوربرگردان، س��رعت گیر، 
چراغ خطر و  عالیم راهنمایی مناسب است و یکی 
از عوامل تش��دید تصادفات عابران با خودروها در 
این جاده، جداس��ازی محورهای رفت و برگشت 
توسط»نیوجرس��ی« )جدا کننده( است که مانع 
دید صحیح و کامل رانندگان خودروهای سواری 

می شود.

ساکنان 5 روس�تای اصفهان در معرض 
خطر

کاظم��ی می افزای��د: در فواص��ل۵0 مت��ری، 
گذرگاه های��ی برای عب��ور عابران پی��اده از میان 
نیوجرسی ها تعبیه شده، اما با توجه به دید ناکافی 

رانندگان، تلفات همچنان ادامه دارد.
وی افزود: س��اکنان این منطقه برای ایجاد امنیت 
در جاده و رهایی از خطری که نیوجرسی ها برای 
عابران دارند، پیش��نهاد س��اخت یک بل��وار برای 
جداسازی محور رفت و برگشت این جاده را داده اند 
و حتی حاضر ش��ده اند۵0 درصد هزینه احداث و 
زمین الزم برای این امر را متقبل ش��وند، اما اداره 
کل راه و شهرس��ازی اصفهان هیچ توجهی به این 

درخواست ها ندارد.
رییس ش��ورای اس��المی روس��تای حیدرآباد با 
اش��اره به لزوم س��اخت زیرگذر برای عبور عابران 
پیاده در پنج روستای حاش��یه جاده زیار، تصریح 
می کند: منطقه شرق اصفهان محیطی کشاورزی 
و دامپروری است که دامداران برای بردن دام های 
خود به مزارع و مراتع با مش��کالت و خطرات عبور 
از خیابان مواجه هس��تند و الزم اس��ت مسئوالن 
با جدیت بیش��تری ب��رای حل معضل چندس��اله 

اقدام کنند.
 

جاده ای که تا دیروز خوب بود و امروز بد 
شد!

 س��رهنگ علی نیکبخت، رییس پلیس راه استان 
اصفهان که چن��دی پیش عامل انس��انی را دلیل 
اصلی ح��وادث رانندگ��ی در این جاده دانس��ته و 
جاده را به لحاظ فنی اس��تاندارد عنوان کرده بود، 
این بار به ایس��نا می گوی��د: جاده ب��ه لحاظ فنی 

استانداردهای الزم را برای بزرگراه بودن ندارد!
وی با اشاره به این که جاده زیار یک جاده روستایی 
کم عرض و مسیر ارتباط میان روستاها به حساب 
می آمده ک��ه با افزایش جمعی��ت عریض و تبدیل 
به یک بزرگراه ش��ده اس��ت،  اظهار م��ی کند: در 
حال حاضر محورهای رفت و برگش��ت این جاده 
توسط اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با 

نیوجرسی از یکدیگر جدا شده است.
رییس پلیس راه استان اصفهان با بیان این که این 

جاده از میان روس��تاها عبور می کند و این مسأله 
مستلزم ایمن سازی عرض جاده برای عبور عابران 
پیاده اس��ت، ادامه می ده��د: ایمنی ب��رای عبور 
عابران در بخش��ی هایی از این جاده ایجاد ش��ده، 
اما محورهای��ی از آن فاقد ایمن��ی الزم برای عبور 

عابران پیاده است.
نیکبخت با اش��اره به این که تع��دادی از حوادث 
جاده زیار مربوط به عدم رعایت قوانین راهنمایی 
و رانندگی است،  می افزاید: برای تغییر شکل این 
جاده از یک جاده روس��تایی به یک بزرگراه با این 

حجم تردد باید بسیاری از نقاط آن اصالح شود.
وی با بیان این که مس��ئول توس��عه و اصالح نقاط 
حادثه خیز این ج��اده اداره کل راه و شهرس��ازی 
استان اصفهان است، تصریح کرد: پلیس راه، نقاط 
حادثه خیز جاده ها را شناس��ایی می کند و در هر 
 نقطه حادثه خیز و یا تصادفی که احس��اس ش��ود 
راه و شهرسازی در آن نقش دارد، درخواست های 

الزم برای اصالح نقاط حادثه خیز داده می شود.

گوش مردم از وعده ها پر است
رییس پلیس راه اس��تان اصفهان ب��ا بیان این که 
از ای��ن جاده عم��اًل به عن��وان بزرگراه اس��تفاده 
 می شود درحالی که فاقد استانداردهای الزم است،  
می گوید: این جاده یک مشکل اساسی دارد. برای 
تبدل یک جاده به بزرگراه نیاز به دو محور رفت و 
برگشت جداگانه است و جدا کردن آن توسط گارد 
ریل و یا نیوجرس��ی خطراتی برای عبور عابران به 

همراه دارد.
نیکبخت با اش��اره به حادثه ای ک��ه منجر به فوت 
یک نوجوان شد، می افزاید: شهروندان این منطقه 
خواس��تار تبدیل این جاده به یک بلوار هستند که 
مسئول راه و شهرس��ازی در این منطقه در گفتگو 
با شهروندان قول نصب سرعت گیر و ایجاد ایمنی 

را داده است.
همچنی��ن محمود محم��ودزاده، مدی��رکل راه و 
شهرس��ازی اس��تان اصفهان پی��ش از ای��ن نیز 
رسیدگی به وضعیت جاده های شهری و روستایی 
استان را منوط به طول جاده و میزان تردد در جاده 
عنوان و از نبود بودجه کافی برای اصالح جاده های 

روستایی اصفهان صحبت کرده بود.

روزهای تاریک جاده زیار

زیار هنوز سیاه پوش است



چهره روزيادداشت

کارت هوشمند،جلوی احتکار را 
می گیرد

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه توزیع کاالهای اساسی با 
کارت هوشمند، جلوی احتکار را می گیرد، به خانه ملت گفت: شاید به 
دلیل اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها، بازگشت به سیستم کوپنی 
درست نباشد، اما برای توزیع کاالهایی که با ارز دولتی وارد می شود باید 
فکری کرد تا عده ای از زور خوردن زیاد و عده ای از کم خوردن نتوانند 
نفس بکشند. سید ناصر موسوی الرگانی گفت: البته این را هم نباید از نظر 
دور داشت که دست هایی درکار اس��ت که پیش از تصمیم گیری درباره 
موضوعی، به محتکرین خبر می دهند و از این طریق سود کالنی به دست 
می آورند. نماینده مردم فالورجان درمجلس شورای اسالمی افزود: دولت 
می تواند به جای واریز پول به حس��اب مردم، س��بد کاال در اختیارشان 
بگذارد و یا با توجه به اینکه خرید الکترونیکی در کشور ترویج یافته است 
به مردم اجازه دهند که با کارت های الکترونیکی خود بتوانند سبد کاالی 
خود را از تمام سوپر مارکت ها دریافت کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس گفت: با اعالم خبر حذف ارز مرجع برخی کاالها از سوی معاون 
وزیر، اختالالتی در بازار به وجود آمد که با تش��ویش خاطر مردم، آنها به 
سمت خرید و انبار کردن روغن  و برنج برای چند ماه خود هجوم آوردند. 
وی نزدیک نبودن نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار با نرخ تورم واقعی 
را درکاهش اعتماد مردم به آمارها مؤثر دانست ودرباره اختالف آمار بانک 
مرکزی و مرکز آمار در اعالم نرخ تورم افزود: تورمی که مردم در زندگیشان 
احساس می کنند، در آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ملموس نیست.

خبر ويژه

4
ارائه سرویس باند پهن روی فیبر نوری و بی سیم از سوی ایرانیان نت

رحمت اهلل خزایی معاون فنی و مهندسی اپراتور فیبر نوری ایرانیان نت گفت: این اپراتور عالوه بر ارائه 
پهنای باند روی فیبر نوری، اجازه دارد در 2000 کیلومتر آخر، سرویس های باند پهن را حداکثر به 

50 درصد مشترکان به صورت بی سیم ارائه کند.  ۹۶ چالش مهم در بخش 
کشاورزی

عضو کمیسیون کشاورزی، علی ایرانپور

  کش��اورزی یکی از مهم تری��ن زیربناهای هر کش��ور اس��ت. به دلیل 
اش��تغال زایی و امنیت غذایی برای هر کش��وری اهمیت ویژه ای دارد و 
طی یک س��ال گذش��ته که جهان غرب به دنبال تهدید امنیت غذایی 
کشورمان است، بخش کش��اورزی و س��رمایه گذاری اهمیتی مضاعف 
پیدا کرده است. طی سال های گذشته بخش کشاورزی مغفول مانده و 
شاهد سرمایه گذاری اندک و راندمان پایین در بسیاری موارد هستیم. به 
دلیل محدودیتی که در تأمین 
آب وج��ود دارد بس��یاری از 
زمین های کشور بدون کشت 
باق��ی مان��ده اس��ت. اصالح 
سیس��تم های آبی��اری باید با 
سرعت بیش��تری انجام گیرد. 
ایران یکی از کشورهای است 
که بیش��ترین هدر رفت آب را 

دارد.
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خ��ودرو س��ازان خ��وب
گروه 
اقتصاد م��ی دانن��د ک��ه عم��ده  

اف��رادی  مشتریانش��ان 
هستند که در زمره اقشار با در آمد های متوسط قرار 
می گیرند. این گ��روه از مردم نیز ب��ه دلیل افزایش 
بی رویه قیمت کاالهای اساسی سبد خانواده، هرروز 
از توان خریدشان کاسته شده و حتی ممکن است در 
ص��ورت ادام��ه روند افزای��ش قیمت دالل پس��ند 
کاال های اساس��ی، از فک��ر خرید خ��ودرو یا حتی 
موتورسیکلت به اجبار منصرف شوند. اگر چنین شود 
بانیان قیمت گذاری خودرو، ادامه حیات و حضور در 
بازارهای داخلی را چگونه دیده اند ؟ حتما با افزایش 

قیمت بعدی ؟
نمی ت��وان تأثی��ر متقابل قیم��ت تمام��ی کاالها 
 را برهم ان��کار ک��رد، اما کس��ی از راهبرد نوس��ان

 قیمت گذاری فعل��ی می تواند بگوی��د که با حذف 
مشتریان خود، به چه کسانی می توانند بفروشند؟  

شاید بگویند به حدود کمتر از 50 هزار نفر محتکر و 
دالل فعلی. می دانید که این گروه تازه جان گرفته 
از سوء مدیریت ها هم به خودرو های داخلی حتی 
نگاه نمی کنند و کس��ر شأنش��ان خواهد ش��د اگر 

سوارخودروهای تولید داخل شوند.
از منظری دیگر می توان پرسید که افزایش قیمت به 
غیر از گرمی بازار خودروهای دس��ت دوم که منافع 
ناش��ی از این معامالت هم روانه جی��ب بنگاه داران 

خواهد شد، نتیجه دیگری دارد؟

دعوت از وزير و مديران خودروسازی
با ش��دت گرفتن انتقاد از افزایش قیمت خودرو در 
بازار ایران، نمایندگان مجلس نیز اواخر سال گذشته 
بررسی این موضوع را با دعوت از وزیر صنعت معدن 
و تجارت و مدیران عامل دو ش��رکت خودروسازی 
در کمیس��یون صنایع و معادن در دستور کار خود 
قرار دادن��د. توجیه مدیران خودروس��از این بود که 

محصوالت خود را بین ن��رخ ارز مبادله ای و قیمت 
بازار عرضه می کنند که این توجی��ه برای اعضای 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس قابل قبول واقع 
نشد و مقرر شد قیمت تمام شده خودرو در کارگروه 
صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بررسی 

شود.
به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران این صنعت کاهش 
تولید یکی از مهم ترین دالیل افزایش قیمت خودرو 
اس��ت، در همین حال نیز به گفته قطعه س��ازان و 
خودروسازان، افزایش قیمت قطعات وارداتی به تبع 
افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش مواد اولیه داخلی 
دالیل افزایش قیمت تمام ش��ده خودرو است. نگاه 
عمیق به این صنعت و چرایی وضعیت صنعت کشور 

نیز موضوعی است که باید  به آن پرداخته شود.

ورود کمیسیون اصل ۹۰
در نهایت کمیسیون اصل ۹0 مجلس در سال گذشته 

دست به کار شد و به موضوع کاهش قیمت خودرو 
ورود پیدا کرد و با دعوت از شورای رقابتی ها، جلسات 
مکرر برای کاهش قیمت خودروهای داخلی رسماً 
آغاز شد و قرار شد شورای رقابت به عنوان متولی امر 
نسبت به تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو 
اقدام کند، اما با توجه به مدت محدود تا پایان سال، 
موضوع قیمت گذاری خودرو تقریباً بی نتیجه ماند 
 تا بررس��ی دالیل افزایش قیم��ت و تعیین فرمول

 قیمت گذاری توس��ط ش��ورای رقابت با س��ال ۹2 
موکول شد. 

۱5 فروردین م��اه ۹2، محمد علی پورمختار رییس 
کمیسیون اصل ۹0 که به عنوان اولین نهاد نظارتی 
خواس��تار کاهش قیمت خ��ودرو ش��د،  از فرصت 
 شورای رقابت تا پایان فروردین برای تعیین فرمول

 قیمت گ��ذاری خبر داد تا اینکه ش��ورای رقابت در 
تاریخ اول اردیبهشت ماه گذشته، دستورالعمل نهایی 
قیمت گذاری خ��ودرو را تصویب کرد و تنها منتظر 
تعیین شاخص نرخ تورم بخشی و شاخص کیفیت 
خودرو از سوی دس��تگاه های ذی ربط بودند. بعد 
از مشخص شدن دو شاخص مذکور، خودروسازان 
مکلف به قیمت گ��ذاری محصوالتش��ان بر مبنای 
فرمول جدید شورای رقابت شدند تا اینکه بعد از کش 
و قوس های فراوان، خودروسازان قیمت محصوالت 
خود را به میزان ناچیز کاهش دادن��د. البته قیمت 
بسیاری از این محصوالت را بدون ایربگ و کیسه هوا 

محاسبه کردند.

کیفیت جايی در افزايش قیمت ندارد
روح اهلل عباس��پور سخنگوی کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس  با اشاره به اینکه کاهش ناچیز قیمت 
خودرو برای مردم قانع کننده نیست، درباره میزان 
کیفیت خودرو می گوید: متأسفانه خودروسازان با 
ظرفیت اسمی خود تولید نمی کنند که این موضوع 

باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود.
نماینده مردم بوئین زهرا و آوج در مجلس ش��ورای 
اسالمی، با اشاره به کاهش ناچیز قیمت خودروهای 
داخلی که از سوی خودروسازان صورت گرفته است، 
می افزای��د: از طرفی ش��ورای رقابت نی��ز با تعیین 
ش��اخصه های مختلف قیمت و س��ود محاسباتی، 
قیمتی را برای خودروس��ازان در نظر گرفته اس��ت 

که آنها متضرر نش��وند، اما متأس��فانه موضوعی که 
در حال حاضر وجود دارد این اس��ت ک��ه به اعتقاد 
خودروسازان قیمت تمام شده محصوالتشان بسیار 
باال است؛ در نتیجه کاهش بیش از این میزان، صنعت 
خودروسازی کشور دچار بحران و چالش خواهد شد.

وی درباره دالیل افزایش قیمت تمام ش��ده خودرو 
معتقد اس��ت: عالوه بر گرانی قیمت م��واد اولیه به 
منظور تولید قطعات، قطعه س��ازان نیز قطعات را با 
قیمت باال در اختیار خودروسازان قرار می دهند و 

این موضوع باعث افزایش قیمت خودرو شده است.
عباسپور ارائه نکردن تسهیالت الزم به خودروسازان، 
افزایش قیمت م��واد اولیه و عدم تأمی��ن ارز مرجع 
خودروس��ازان را مه��م تری��ن مش��کالت اعالمی 
خودروس��ازان مطرح می کند و می افزاید: زمانی 
که خودروس��ازان تنها با ۳0 ت��ا ۴0 درصد ظرفیت 
خود تولید می کنند، هم��ه امکانات و هزینه ها در 
حوزه انرژی و سایر موارد به کار گرفته می شود، اما 

تولیدات آنها کم است. 
وی با انتقاد از اح��داث س��ایت های تولید خودرو 
در داخل و خارج می گوید: خودروس��ازان، سایت 
هایی در داخل و خارج از کش��ور اح��داث کرده اند 
که متأسفانه توجیه اقتصادی ندارند و این امر نیز در 
افزایش قیمت ها در بازار داخلی بی تأثیر نیس��ت. 
عباس��پور در بخش دیگ��ری از اظهارات��ش تأکید 
می کند: متأسفانه کیفیت خودرو در داخل کشور، 

مناسب با افزایش قیمت نیست.
این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه یک 
همت بلندی در جهت ارتقای کیفیت خودرو وجود 
ندارد، می افزاید: خودروسازان باید بدانند در دنیای 
WTO)تجارت جهانی( زندگی می کنیم؛ در دنیای 
اقتصاد بدون مرز تولید می کنیم و در دنیای اقتصاد 

بدون مرز باید قدرت رقابت داشته باشیم.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید 
بر اینکه عدم قدرت رقابت، حیات اقتصادی یک بنگاه 
اقتصادی را در معرض خطر و نابودی قرار می دهد، 
خاطرنش��ان می کند: ضرورت دارد خودروسازان با 
مراکز علمی و دانش��گاهی در ارتباط باشند و ضمن 
دریافت دیدگاه ه��ای نخبگان، ن��وآوران و عناصر 
دانش��گاهی، نس��بت به کاهش س��وخت و ارتقای 

کیفیت این صنعت اقدام کنند.

کاهش قیمت خودرو از نظر بهارستانی ها 

افزایش قیمت خودرو نتیجه سوء مدیریت

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

مزایده اموال غیر منقول
632 شعبه اول اجرای احکام مدنی در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص کالسه 
پرونده ش��ماره 471/91ج/1 له 1- محمدرضا خضری 2- نس��رین خضری 3- الهام 
4- زینب تنباکوزاده علیه علی اکبر تنباکوزاده فرزند محمدحسن به نشانی خ کاشانی، 
اولین کوچه بعد از خ میرداماد، ک حش��مت، پ5، ک پ 8136993531 مبنی بر فروش 
ملک مشاع در روز پنجشنبه مورخ 92/3/9 از ساعت 9 تا ساعت 10 صبح در محل این 
اجرا )اتاق 332 ط سوم دادگستری شهید نیکبخت( جهت فروش ملک شش دانگ پالک 
ثبتی 12/4891 بخش چهارده اصفهان به نش��انی فوق الذکر که اکنون خالی از سکنه 
می باش��د با وصف کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگزار نماید طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید 
از آن خواهن��د بود تا با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت 
نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود هزینه های اجرایی بر 
عهده محکوم علیه خواهد بود. اوصاف ملک براس��اس نظر کارشناس. ششدانگ یک 
باب خانه کلنگی دارای پالک ثبتی بشماره 4891 از فرعی از پالک 12 اصلی بخش 14 
اصفهان که عرصه طبق س��ند 268/24 مترمربع، ک��ه عرصه بمیزان 26/80 مترمربع 
عقب نش��ینی دارد مل��ک مذکور دارای انش��عابات آب، برق و گاز می باش��د اعیانی 
بمس��احت حدود 147 مترمربع می باش��د و طبق نظریه کارشناس 3/863/040/000 

ریال دارای ارزش می باشد. مدیر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
872 شماره دادنامه: 9209970352600007. شماره پرونده: 9109980352601608. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911649. خواهان: خانم مرضیه مهسوری به نشانی اصفهان 
– خ زینبیه – ایس��تگاه سلمان – کوچه فردوسی – س��مت چپ- پ40. خوانده: آقای 
عوضعلی حس��ینی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: حضانت. گردشکار: دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
در خصوص دعوی خانم مرضیه مهس��وری به طرفیت آقای عوضعلی حس��ینی به 
خواسته اخذ حضانت فرزند مش��ترک به نام مهدیه حسینی، دادگاه نظر به محتویات 
پرونده و نظر به دعوی مطروحه خواهان و مفاد و مندرجات آن از جمله اینکه فرزند 
مش��ترک زیر س��ن 6 س��ال اس��ت و به جهت عدم زندگی والدین با هم و اولویت در 
حضان��ت برای خواه��ان و عدم حضور خوانده و عدم دف��اع از خود دعوی خواهان 
وارد و مستنداً به ماده 1169 قانون مدنی حضانت مهدیه حسینی را به مادرش واگذار 
و اع��الم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهی در این دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه قابل اعتراض در دادگاه تجدید 
نظر مرکز استان می باشد. هاشمی – رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
873 شماره دادنامه: 9109970350701729. شماره پرونده: 9109980350700634. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910643. خواهان: آقای علیرضا عشق علی به نشانی اصفهان 
– خ ش��ریعتی غرب��ی – جنب داروخانه دکتر ش��اه طالبی – س��اختمان آریا – طبقه 
س��وم. خوانده: آقای سیدرضا حس��ینی پورابرده به نشانی مجهول المکان. خواسته: 
مطالبه وجه چک. گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده به ش��رح زیر 
مب��ادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص دع��وی آقای علیرضا 
عش��ق علی به طرفیت خوانده آقای س��ید رضا حس��ینی پور ابرده بخواسته مطالبه 
مبلغ 290/000/000 ریال وجه یک فقره چک بش��ماره 852936-91/6/11 بعهده بانک 
صادرات ش��عبه سرپرستی خراس��ان رضوی از حس��ابجاری 101355323009 به 
انضمام هزینه دادرس��ی و دفتری و تاخیر تادیه به نرخ تورم از تاریخ سررسید چک 
لغایت اجرای دادنامه به ش��رح متن دادخواست، با توجه به محتویات پرونده، تصویر 
مص��دق چک و گواهینامه عدم پرداخت منعک��س در پرونده و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ واقعی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و الیحه ای ارسال ننموده و نسبت به 
دعوی و مس��تندات آن ایراد و اعتراضی به عمل نیاورده فلذا مستندات دعوی مصون 
از هرگونه تعرضی مانده و مستندات مذکور داللت بر اشتغال ذمه خوانده دارد نهایتًا 
دادگاه با توجه به مراتب فوق خواهان را در دعوی اقامه شده محق تشخیص و مستنداً 
به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدن��ی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با 

اصالحات بعدی و نظریه مورخه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خوانده را 
به پرداخ��ت مبلغ 290/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 5/855/000 ریال 

بابت هزینه دادرسی و دفتری و نیز به پرداهخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ 
ت��ورم از تاریخ تادیه بر مبنای تورم از تاریخ چ��ک تا زمان وصول وجه آن در حق 
خواهان محکوم می نماید که خس��ارت تاخیر تادیه را اجرای احکام در هنگام اجرای 
حکم محاس��به و از خوانده به نفع خواهان وصول خواهد نمود رای صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف مدت بیست 
روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان 
 می باش��د. ش��هرام صفایی – دادرس ش��عبه هفتم دادگاه عموم��ی حقوقی اصفهان

 ابالغ
874 ش��ماره دادنامه: 90099703502011. ش��ماره پرونده: 9009980350200515. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900522. خواهان: آقای ناصر باقرزاده به نش��انی سه راه 
س��یمین – ک ش یارمحمدی��ان – ک میث��م – پ8. خوانده: آقای س��لیمان مردانی به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: فروش مال غیر قابل تقسیم )منقول(. دستور فروش. 

در خصوص درخواس��ت آقای ناصر باقرزاده فرزند رمضان بطرفیت آقای سلیمان 
مردانی فرزند صاحبعلی به خواس��ته فروش مال منقول بلحاظ غیر قابل تقسیم بودن 
بش��رح یک دس��تگاه کامیون کش��نده بنز تحت پالک 494 ع 56 ایران 15 با توجه به 
محتویات پرونده و با توجه به تصویر مصدق س��ند مالکیت رسمی دو دانگ کامیون 
تحت ش��ماره 17584-88/1/24 دفترخانه 71 اصفهان و آخرین وضعیت مالکیت آن 
طی جوابیه از اداره ش��ماره گذاری راهنمایی و رانندگی به شماره 1413/4/41697-

90/5/22 و با توجه به غیر قابل تقس��یم بودن مال مذکور ش��رایط اجابت خواس��ته 
خواهان فراهم بوده لذا مس��تندا به مواد 589 قانون مدنی و 326 قانون امور حس��بی 
دستور به فروش مال مشترک پس از انجام کارشناسی در واحد اجرای احکام شعبه 
و تقسیم وجه بر حسب سهام میان شرکا صادر می نماید. محمدعلی معقولی – رئیس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

اجرائیه
875 شماره اجرائیه: 9210420351500036. شماره پرونده: 8909980351501443. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891449. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9009970351501403 محکوم علیه رس��ول باقری به 
نش��انی مجهول المکان محکوم اس��ت به 1- پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و مبلغ س��ه میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
پرداخ��ت حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه قانونی در حق محک��وم له علی جاللی جالل 
آب��ادی فرزند صفر به نش��انی درچه – می��دان میوه و تره ب��ار – غرفه 17 غربی. 

2- پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ مطالبه )تاریخ واخواست 
بهمن 89( لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی. 3- 
پرداخت نیم عش��ر دولتی.)اجرای رای منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 می باشد(. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود را 
ق��ادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال 
بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم 

ب��ه بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف 
واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر 
باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد 
باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اجرای 
محکومی��ت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توج��ه نمائید. علی رحیمی- مدیر دفتر 

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اجرائیه
876 شماره اجرائیه: 9210420350500026. شماره پرونده: 9109980350500390. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910390. به موجب درخواس��ت اجرای حکم غیابی دادنامه 

9109970350501535 محک��وم علی��ه س��عید احمدی فرزند محمدحس��ین نش��انی 
مجهول المکان محکوم اس��ت به 1- پرداخت مبل��غ 272/200/000 ریال بابت وجه 6 
فقره چک و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ هر ی��ک از چکها تا اجرای حکم )1- مبلغ 
75/000/000 ری��ال مورخ 84/06/10 2- مبل��غ 25/000/000 ریال مورخ 84/07/21 
3- مبل��غ 76/200/000 ری��ال م��ورخ 84/07/05 4- مبل��غ 25/000/000 ریال مورخ 
84/07/15 5- مبل��غ 25/000/000 ریال مورخ 84/07/25 6- مبلغ 46/000/000 ریال 
مورخ 84/08/15( بابت اصل خواسته در حق محکوم له مسعود شیخی فرزند رضا به 
نش��انی اصفهان – کوی امیریه – خ اول – فرعی هشتم – پ23و مبلغ 319/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی )اجرای احکام مابقی هزینه دادرس��ی را وصول و ابطال نماید 
ضمنا فقط مبلغ 105/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی توس��ط خواهان ابطال گردیده 
اس��ت. 2- محکوم علیه محکوم اس��ت به پرداخت 13/610/000 ریال بابت حق االجرا 
در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد 
و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون 
اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. ش��عبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
877 اب��الغ تبادل لوایح به تجدید نظرخوان��ده مصطفی کریمی. با توجه به اینکه آقای 
محمد فخاری در مهلت قانونی نس��بت به دادنامه ش��ماره 91/7/26-813 در پرونده 
کالس��ه 89-989 تقاضای تجدید نظرخواهی نموده اند لذا به موجب این ابالغ چنانچه 
پاس��خی دارید ظ��رف 10 روز از تاریخ انتش��ار این آگهی کتبًا به این ش��عبه تقدیم 
تا پرونده به دادگاههای تجدید نظر اس��تان ارس��ال گردد. ضمنا نسخه ثانی ضمائم 
دادخواس��ت تجدید نظر در پرونده موجود اس��ت تا با مراجعه به این ش��عبه دریافت 

نمایید. شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
878 شماره ابالغیه: 9210100350300741. شماره پرونده: 9109980350300760. 
شماره بایگانی ش��عبه: 910760. تجدید نظرخواه آقای فرهاد نکویی با وکالت آقایان 
یون��س نیک و امیرحس��ین گنجی به طرفی��ت آقای رضا عبودیت نس��بت به دادنامه 
ش��ماره 9109970350301104 ای��ن دادگاه تجدید نظرخواهی نموده که به ش��ماره 
9110480350300328 ثبت گردیده و به علت مجهول المکان بودن تجدید نظرخوانده 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و با دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
تجدید نظر خوانده موصوف ظرف ده روز پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
این دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
تجدید نظر را دریافت و در وقت مقرر قانونی چنانچه پاسخی دارند کتبًا به این دادگاه 

اعالم نماید. هاشمی – مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
879 شماره دادنامه: 9209970350600056. شماره پرونده: 9009980350600111. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900111. خواهان ها: 1- خانم زه��را حاجی آقای اصفهانی 
2- خان��م زهره حاجی آقای اصفهانی 3- آقای اکب��ر حاجی آقای اصفهانی 4- خانم 
فخری حاجی آقای اصفهانی 5- خانم پروانه حاجی آقای اصفهانی 6- خانم آغا بیگم 
لقمان��ی 7- آقای منصور حاجی آقای اصفهانی 8- آقای رحیم حاجی آقای اصفهانی 
همگی به نش��انی خ هزار جریب – اول اتوبان ش کشوری – مجتع مسکونی زیتون – 
بل��وک 2A. خواندگان: 1- خانم زهره س��بزه واری 2- خانم فرییبا میرزاده 3- خانم 

رزیتا میرزاده 4- آقای پویا میرزاده 5- خانم فرزانه صدوقی 6- خانم شیوا میرزاده 
همگی به نشانی فلکه طوقچی – اول خ زینبیه – بیمارستان جرجانی )مجهول المکان(. 
7- آقای دکتر محمد رضا عالم 8- آقای فرزاد صدوقی 9- آقای دکتر حس��ین اخوان 
با وکالت آقای وحید زینلی به نشانی اصفهان – خ نشاط – حدفاصل چهار راه نقاشی 
و خ بهشت – مجتمع تجاری اداری نقش جهان – ط2- واحد6. خواسته ها: 1- مطالبه 
اجرت المثل. 2- تخلیه )ساختمان بیمارستان(. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه. در خصوص دعوای آقایان و خانمها 1- رحیم 2- اکبر 3- منصور 4- فخری 
5- زهره 6- زهرا 7- پروانه ش��هرت همگی حاجی آق��ای اصفهانی فرزندان مرحوم 
رضا 8- آغابیگم لقمانی فرزند آقا جالل به طرفیت 1- دکتر محمدرضا عالم 2- دکتر 
حس��ین اخوان 3- آقای فرزاد صدوقی هر س��ه با وکالت آقای وحید زینلی و خانمها 
4- فرزانه صدوقی 5- زهره سبزه واری 6- فریبا 7- رزیتا 8- شیوا و آقای 9- پویا 
ش��هرت میرزاده به خواسته تخلیه یکباب س��اختمان بیمارستان جرجانی 2- مطالبه 
اجرت المثل از تاریخ 88/6/2 لغایت تقدیم دادخواس��ت ماهیانه به مبلغ 33/000/000 
ری��ال و جمعًا به مبل��غ 594/000/000 ریال از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت زمان 
اجرای حکم علی الحس��اب مقوم به یکصد هزار ریال به انضمام خس��ارات دادرسی 
و تاخیر تادیه از توجه به دادخواس��ت تقدیمی خواهانها و با توجه به تصاویر اسناد 
رسمی مالکیت خواهانها نسبت به پالک ثبتی 15176/100/75 بخش پنج ثبت اصفهان 
که داللت بر مالکیت رسمی خواهانهای ردیفهای اول و سوم و پنجم هر یک نسبت به 
دوازده حبه و خواهان ردیف دوم نس��بت به چهارده حبه و چهار هفتم حبه و شش��م 
و هفتم هر یک ش��ش حبه و هشتم س��ه حبه از هفتاد و دو حبه ششدانگ پالک ثبتی 
یاد ش��ده دارد و با توجه به تصویر مصدق قرارداد عادی اجاره به تاریخ 85/7/8 که 
داللت بر رابطه استیجاری فیمابین اصحاب دعوا با مورث آنان و انقضاء مدت اجاره 
و تعیی��ن اجاره بها از قرار ماهیانه 33/000/000 ریال دارد و با عنایت به اینکه وکیل 
خواندگان ردیفهای اول تا س��وم ضمن تایید رابطه اس��تیجاری و انقضاء مدت اجاره 
اعالم می دارد موکلینش در زمان اجاره به لحاظ اینکه حق انتقال به غیر از مستاجرین 
سلب نشده است عین مستاجره را به دیگری واگذار نموده اند لکن صرفنظر از داشتن 
حق یا عدم داش��تن حق واگذاری در جهت اثب��ات ادعای خود اقدام الزم قانونی مبنی 
بر جلب مس��تاجرین بعدی بعمل نیاورده اس��ت و نظر به اینکه خواندگان دیگر دعوا 
نس��بت به دادخواست تقدیمی خواهانها و مستندات آنان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده 
اند و با التفات به نظریه کارشناس��ی که اجرت المثل ششدانگ ساختمان موصوف را 
از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )90/2/4( لغایت 91/3/1 از قرار ماهیانه 297/000/000 و 
از تاری��خ 91/3/1 به مبلغ ماهیانه 33/000/000 ریال برآورد نموده اس��ت و نظر به 
اینکه نظریه کارشناس��ی از اعتراض موثر اصحاب دعوا مصون مانده اس��ت دادگاه 
دع��وای مطروح��ه را از جهت تخلیه و از جهت مطالبه اج��رت المثل از تاریخ انقضاء 
مدت قرارداد )88/6/2( لغایت تقدیم داد خواس��ت )90/2/4( به میزان اجرت المس��می 
به لحاظ مراضات حاصله و از قرار ماهیانه 33/000/000 ریال و پس از آن تا تاریخ 
90/2/4 از قرار ماهیانه 297/000/000 ریال و س��پس تا زمان صدور رای به میزان 
ماهیان��ه 33/000/000 ریال را محمول بر صحت تش��خیص و مس��تنداً به ماده 494 
و 501 قان��ون مدنی و م��واد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی رای بر 
محکومیت خواندگان به تخلیه عین مس��تاجره و پرداخت اجرت المثل به میزان اجرت 
المس��می از قرار ماهیانه 33/000/000 ریال و از تاری��خ انقضاء مدت قرارداد لغایت 
تقدیم دادخواس��ت و از تاریخ تقدیم دادخواست تا تاریخ 90/2/4 از قرار ماهیانه مبلغ 
297/000/000 ریال و س��پس از تاریخ 90/2/4 لغایت زم��ان اجرای دادنامه از قرار 
ماهیانه 33/000/000 ریال و بر نس��بت س��هم هر یک از خواهانها و پرداخت هزینه 
دادرس��ی برابر تعرف��ه و پرداخت مبلغ 3/000/000 ریال حق الزحمه کارشناس��ی و 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت اجرای دادنامه که برابر نرخ 
شاخص قیمتها محاسبه و وصول و ایصال خواهد شد صادر و اعالم می نماید دعوا 
بی��ش از مبالغ یاد ش��ده به لحاظ فق��د دلیل کافی اثبات محکوم به بطالن اس��ت رای 
صادره نس��بت به محکوم علیهم ردیفهای اول تا سوم حضوری و ظرف مهلت بیست 
روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر اس��تان و نس��بت به 
س��ایرین غیابی و ظرف مهلت یاد شده از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه 

است. محمد محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



آقای بازیگردر ستاد 
انتخابات 

کوروش کبیر به جای 
فیلم تبلیغاتی

 عزت اهلل انتظام��ی علت حضورش همراه اس��فندیار رحیم مش��ایی را هنگام
 ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور، پیگیری وضعیت 

بنیاد فرهنگی اش عنوان کرد. 
آقای بازیگر س��ینمای ایران گفت: مدت ها پیگیر وضعی��ت راه اندازی »بنیاد 
فرهنگی ع��زت اهلل انتظامی« بودم که با وجود دس��تور رئیس جمهور باید   به 
امضای چهار وزیر می رسید که متأسفانه اجرایی نش��ده است و وزارت ارشاد 
هم اقدامی نمی کند. او ادام��ه داد: برای پیگیری موضوع قراری با اس��فندیار 
رحیم مشایی داشتم که بعد به اتفاق هم به وزارت کشور رفتیم. اواخر بهمن ماه 
سال پیش، درپی درخواست انتظامی ، دفتر ریاست جمهوری با ارسال نامه ای 
خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزیر کشور از آن ها خواست برای صدور 

مجوز »بنیاد فرهنگی عزت اهلل انتظامی« اقدام فوری انجام شود.   

علی معلم با رد خبر ساخت فیلم تبلیغاتی یکی از نامزدهای انتخابات اعالم کرد 
امیدوارست شرایطی فراهم ش��ود که کوروش کبیر را به جای فیلم تبلیغاتی 

ریاست جمهوری، جلوی دوربین ببرد.
علی معلم تهیه کننده سینما با بیان این مطلب گفت: خبری منتشر شده بود 
مبنی بر س��اخت فیلم تبلیغاتی از س��وی اینجانب برای یکی از کاندیداهای 
ریاس��ت جمهوری که نمی دانم منبع این خبر چه بوده، ولی من قصد ساخت 

فیلم انتخاباتی ندارم.
وی توضیح داد: با احترام برای رییس جمهوری آینده، امیدوارم شرایطی فراهم 
شود که در دوره بعد ما به جای فیلم تبلیغاتی بتوانیم »کوروش کبیر« را بسازیم، 
سیزدهمین جش��ن دنیای تصویر را برگزار کنیم و در مجموع،  فیلمسازان و 
اندیشمندان ما شرایط بهتری را پیدا کرده و بازار فرهنگ و هنر رونق پیدا کند.

یادداشت

روبان سفید

اکران خانگی 

خبر ویژه

پسری که اسطوره شد
ستاره آرژانتینی تیم فوتبال بارسلونا که بهترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان است، سوژه 
یک فیلم قهرمانانه خواهد شد. استودیو اپیک پیکچرز، با خرید حق ساخت  فیلمی بر اساس 

زندگی و فعالیت ورزشی ستاره نامدار فوتبال جهان را خواهد ساخت.

5

از اصفهان تا صربستان
محمود شالویی مدیرکل سابق فرهنگ و 
ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان و مرکز 
هنرهای تجس��می وزارت ارشاد،  رایزن 
فرهنگ��ی جمهوری اس��المی ایران در 
صربستان شد. معارفه محمود شالویی، به 
عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسالمی 
ای��ران در بلگ��راد برگزار ش��د. مجید 
فهیم پور سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در صربستان با اشاره به تجربیات فرهنگی، هنری شالویی اظهار امیدواری 

کرد که خدمات ارزشمند فرهنگی در بلگراد صورت گیرد. 

طبیعت در آرته
نمایشگاه نقاش��ی  های امپرسیونیستی 
داریوش زاهدی جمعه ۲۰ اردیبهشت 
ماه در گالری آرته گشایش یافته و تا ۲۵ 

همین ماه ادامه می  یابد.
این هنرمند در این باره گفت: نمایشگاه 
پیش رو، دربر دارن��ده ۳۲ اثر با تکنیک 
رنگ روغن روی بوم و در اندازه های ۴۰ 
در ۵۰ و ۶۰ در ۹۰ سانتی متری است و 

فضای کلی آثار طبیعت، طبیعت بی جان و پرتره است.
وی در ادامه افزود: نقاش��ی از کودکی با من ب��وده؛ 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. 

عادل بزدوده به اصفهان می آید
کارگ��ردان،  ب��زدوده  ع��ادل 
نمایش��نامه نویس، بازیگ��ر و س��ازنده 
عروسک و عروسک گردان معروف تئاتر 
عروسکی، از اول تا سوم خرداد ماه برای 
برگ��زاری کارگاه تئات��ر ب��ه اصفه��ان 
می آید. مدیر یونیمای اصفهان در این 
رابطه به ایمنا گفت: یونیمای اصفهان در 
ادامه برگزاری کارگاه های آموزش��ی 

خود در سال جدید، کارگاه آموزشی عادل بزدوده را برگزار خواهد کرد.
نیاز در ادامه افزود: این کارگاه آموزشی که از اول تا سوم خردادماه برگزار 
خواهد شد، به صورت تخصصی به تئاتر عروسکی اختصاص خواهد داشت.

 فراخوان سومین دوره جایزه 
دکتر مجتبایی منتشر شد

فراخوان سومین دوره  جایزه  مجتبایی 
به ای��ن ش��رح اعالم ش��ده اس��ت: 
دانش��جویان دوره ی دکت��ری که در 
س��ال ۱۳۹۱ از پایان نامه  خود دفاع 
کرده ان��د، می توانن��د یک نس��خه از 
پایان نامه  خ��ود را تا پای��ان مرداد به 
دبیرخانه  این جای��زه واقع در خیابان 
شهید بهش��تی، خیابان شهید احمد 
قصیر )بخارس��ت(، نبش کوچه ی س��وم، مرکز فرهنگی شهر کتاب 
ارس��ال کنند. پس از بررس��ی هی��أت داوران که از برجس��ته ترین 
صاحب نظران و استادان رش��ته های ادیان و عرفان و ادبیات فارسی 
هستند، در دی ماه ۱۳۹۲ پایان نامه  برگزیده معرفی، و جوایز مادی و 
معنوی به برگزیده اهدا می ش��ود. پایان نامه های ارس��الی مس��ترد 

نخواهند شد.

فروش» قلب یخی« در شبکه 
نمایش خانگی

تهیه کننده قلب یخی، از ارائه قسمت جدید این مجموعه از هفته جاری در 
شبکه نمایش خانگی خبر داد.  سیدکمال طباطبایی افزود: این مجموعه 
برای عرضه در بازار دچار مشکالتی شده بود که خوشبختانه از هفته پیش رو، 
طبق برنامه ریزی های انجام شده، وارد بازار خواهد شد. قسمت قبلی این 
مجموعه به کارگردانی سامان مقدم، زمستان ۹۱ وارد بازار شد و پس از آن 
هنوز قسمت جدید آن توزیع نشده است. در خالصه داستان این مجموعه 

آمده  اس��ت: پایان یک ش��ب پر 
ماجرا، آتیال )ریی��س یک باند( از 
باالی یکی از ساختمان های تهران 
به پایی��ن پرتاب ش��ده و به قتل 
می رسد. شاهرخ )باستان شناس 
معروف( به جرم قتل آتیال دستگیر 
شده و با حامد هم سلول می شود 
که به خاطر قتل همسر باردارش، 
به اعدام محکوم شده است. سایه 
دختر شاهرخ، به مهران می پیوندد 
تا نام پدرش را از این اتهام پاک کند.

هنرهای جدید در بازنمایی
 هنر دینی

پرداختن به مضامین و موضوعات دینی و عرفی در آثار هنری، 
به دلیل میزان اهمیت و توجهی که باور عمومی به آن دارد، 
همواره در نزد هنرمندان با حساس��یت و دقت نظری خاص 
دنبال شده اس��ت؛خصوصاً در هنرهای تجسمی که اساساً با 
تصویرپ��ردازی عجین بوده و محصول نهای��ی آن، تصویری 
مجس��م و بازآفرینی ش��ده را رقم می زند.تصویر س��ازی از 
مصادیق و مفاهیم وجودی این باوره��ا، همواره دغدغه ای 
جدی را برای هنرمندان ایجاد کرده است. ازمصادیق اصلی این 
باورها در اذهان عمومی، اولیا و ائمه اطهار هستند که هریک بنا 
بر رسالت و مأموریت ها، همچنین فرازهای حیات پر برکتشان 
جایگاه و موقعیت خاصی در مسیر هدایت و راهنمایی بشر به 
س��وی تعالی و کمال دارند. اما تصویر سازی مفاهیم و ارزش 
هایی که از کالم و منش این بزرگان انتقال داده می شود، تأمل 
و دقت مضاعفی را از سوی هنرمندان می طلبد.اصلی ترین 
راهکاری راکه هنرمندان به ویژه در عرصه هنرهای تجسمی 
به صورت معمول و متعارف به آن دست پیدا کرده اند باید در 
تمثیل سازی و برداشت های نمادین از مفاهیم و ارزش ها 
مشاهده کرد. هنرمندان تصویرگر، از دیرباز تالشی گسترده 
دربه تصوی��ردرآوردن مفاهیمی چون وحی، ع��روج، انتظار 
و دیگر مفاهیم قدس��ی داش��ته اند و حقیقت��اً در این امر به 

دستاوردهای شگفت انگیز و با ارزشی دست پیدا کرده اند.

مفاهیم دینی به شکل یک فضا و اتمسفر است  
هنرمندی که اث��ری را بر پایه مفاهیم دین��ی خلق می کند، 
در حقیقت فضایی ایجاد می کند ک��ه مخاطب درون یک 
مفهوم دینی قرار بگیرد؛ یعنی وقتی از آن فضا خارج می شود 
بتواند بگوید من این صفت را درک کرده ام. این رویکرد که تا 
 پیش از این درهنرهای سنتی ما همچون معماری، کاشی و 
 آین��ه کاری، قاب��ل مش��اهده اس��ت، ام��روزه در نقاش��ی، 
مجسمه سازی و حتی در شاخه های هنری نوظهوری چون 
اینستالیش��ن و پرفورمانس ها پیگیری می شود و از قضا با 
توجه به امکانات و ظرفیت های متعددی که این ش��اخه ها 

در خود دارند، به دست آوردهای تازه و بدیعی رسیده است.
فضا سازی و چیدمان که از عناصر اصلی رسانه های هنری 
جدید محسوب می ش��وند، در انتقال مفاهیم به شکلی 
تأثیر گذار نقش مهمی دارن��د. به عنوان مثال تأثیری که 
معماری ایرانی- اسالمی در کاربرد نور و رنگ به مخاطب 
خود القا می کند، عین��اً در چیدمان های هنری جدید 

قابل اجرا است.

ش��اید انتخاب چند تران��ه از میان انبوه  گروه
ترانه هایی که در طول س��ال های بعد از فرهنگ

انق��الب در  س��ینمای ای��ران خوان��ده 
شده اند، کار درستی نباشد اما بی شک می شود این فهرست را به 
اشکال مختلف ادامه داد، پنجاه تایی و صدتایی اش کرد و خاطرات 
بیشتری را زنده کرد و مخاطبان بیشتری را راضی نگه داشت. این 
فهرست شاید بهانه  ای شود حتی برای یاد کردن از ترانه هایی که 
 بنا به مالحظ��ات، به آن ها به ص��ورت جداگانه پرداخته نش��ده

  است.

دلشدگان
ما دلشدگان خسرو و شیرین پناهیم / ما کشته آن مه رخ خورشید 

کالهیم / ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم...
آن قدر نقش صدای استاد ش��جریان برای فیلم دلشدگان پررنگ 
است که اصالً فیلم را نمی توان بدون تصنیف های اومتصور شد. فیلم 
داستان اولین گروه موسیقی سنتی ایرانی است که به فرنگ می روند 
تا در آنجا آثارشان را ضبط و اجرا کنند. امین تارخ نقش خواننده این 

گروه کوچک را بازی می کند .

مرسدس  
با کوچه آواز رفتن نیس��ت / فانوس رفاقت روشن نیست / نترس از 

هجوم حضورم/ چیزی جز تنهایی با من نیست...
تنها موسیقی فیلم مرسدس. ترانه »فانوس رفاقت« یا »کوچه آواز 
رفتن نیست« با صدای مانی رهنما بود که روی تیتراژ پایانی می آمد 
اما همین کافی بود تا هم این قطعه بسیار زیبا با موسیقی زنده یاد 
بابک بیات به قطعه ای فراموش نشدنی بدل شود و هم مانی رهنما 
وارد دنیای موسیقی جدی ایران شود. این از اولین ترانه هایی بود که 
در تیتراژ پایانی فیلم ها گنجانده شده بود و در زمان خودش اتفاقی 

سینمایی محسوب می شد.

سنتوری
رفیق من سنگ صبور غم هام/ به دیدنم بیا که خیلی تنهام/هیچکی 

نمی فهمه چه حالی دارم / چه دنیای رو به زوالی دارم...
خیلی ها معتقدند که بهترین ترانه های فیلم را در س��ینمای پس 
از انقالب محسن چاوشی برای فیلم سنتوری خوانده؛ ترانه هایی 
پرسوزوگداز که قطعه سنگ صبور معروف ترین آنها شد و چاوشی 
را به خواننده ای سرشناس بدل کرد. نشستن صدای چاوشی روی 
لب زدن های بهرام رادان هم از دیگر نکته های قابل توجه فیلم است.

خواهران غریب
مادر من، مادر من/ تو یاری و یاور م��ن/ مادر چه مهربونه، درد منو 

می دونه / بی عذر و بهونه، قصه برام می خونه

کیومرث پوراحمد پیوسته عالقه خود را به موسیقی در فیلم هایش 
نشان داده است. او معموالً در فیلم هایش از ترانه به شکل مختلف 
اس��تفاده می کند، اما در میان همه آنها ترانه های خراهران غریب 
چیز دیگری است. ناصر چشم آذر قطعه هایی برای این فیلم ساخت 
که هم در حال و هوای کودکانه و هم با مضمون صحنه ها متناسب 
بودند. در این میان قطعه »مادر من«که در فیلم با صدای مرحوم 

شکیبایی اجرا می شود، از بهترین هاست.

پر پرواز  
تو حضور مبهم پنجره ها/ روبه روم دیوارای آجریه/ خورشید روشن 

فردا مال تو/ سهم من شبای خاکستریه...
شادمهر عقیلی در اوج شهرت در پر پرواز خسرو معصومی جلوی 
دوربین رفت. او که به واس��طه فروش باالی آلبوم هایش و مهارت 
در نواختن ویولن ش��هرت و محبوبیت به دس��ت آورده بود، در پر 
پرواز هم نقش خودش را ب��ازی کرد؛ خوانن��ده ای که کارهایش 
مجوز نمی گیرد و به همین دلیل تصمیم می گیرد نامزدش را ترک 
کند و از ایران خارج شود. اتفاقی که چند سال بعد در واقعیت هم 
 افتاد. در این فیلم در میان ترانه های زیادی که خوانده ش��د ترانه

 »پر پرواز« به یکی از معروف ترین قطعه های او بدل شد.

حکم
از الله زار که می گ��ذارم، زخمی تر از تران��ه ام/ محکومی یه حکم 
عاش��قانه ام / از الله زار که می گذرم، حسرت گوله با منه / وقتی که 

دست تو می خواد، تیر خالصه بزنه...
رضا یزدانی با »حکم« به س��ینمای ایران معرفی ش��د. اودر حکم 
از ترانه هایی هم چون »الله زار« و »کافه نادری« که قباًل ساخته و 
منتشر کرده بود، استفاده کرد، اما این ترانه ها چنان روی فضای کلی 

فیلم نشستند که همه فکر کردند برای این فیلم ساخته شده اند.
    

طهران تهران  
حوصله ندارم اما، همه قصه رو می گم/ همه قصه رو حتی اون جایی 
که دوس��ت ندارم/ بذار صحبت  کنیم این بار جای اینکه بنویسیم/ 

راجع به دوجین سؤال و یه سری نقطه بدخیم...
 حض��ور رض��ا یزدان��ی در اپی��زود دوم فیل��م طه��ران ته��ران 
)س��یم آخر( هم از نمونه های بارز عالقه او به س��ینما است. ترانه 
اندیشه فوالدوند و موس��یقی کارن همایونفر، قطعه ای را می سازد 

که یکی از تک آهنگ های منتخب و پرطرف دار آن سال می شود. 
در شماره بعد، به بررس��ی ترانه های ماندگار در سال های قبل از 

انقالب می پردازیم؛ با ما همراه باشید.

صدا هایی که  از تصاویر سبقت گرفت 

ماندگارترین ترانه های سینمای ایران کدامند؟ 
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هیپورن در 61 سالگیزنی با 4 اسکار هیپورن در 40 سالگی
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - برنده  ۴جایزه  و نامزد 8 جایزه  اس��کار، برن��ده  جایزه  یک  عمر فعالیت  
هنری  جوایز کمدی  امری��کا، برنده  دو جایزه  و نامزد ۳ جای��زه  بافتا برنده  جایزه  بهترین  
بازیگر زن  فستیوال  کن ، برنده  یک  جایزه  و نامزد ۴ جایزه  »امی «، برنده  دو جایزه  »سیب  
طالیی « )گلدن  اپ��ل (، نامزد ۴ جایزه  گلدن  کل��وب  و برنده  و نامزد ده ه��ا جایزه  معتبر 
دیگر، کسی  نیست  جز »کاترین  هپبورن « که  لقب  »نخستین  بانوی  سینما« را به  دوش  

می کشد.
 او در روز ۱۲ ماه  مه  سال  ۱۹۰7 در »هارتفورد« در »کانکتیکت « در خانواده ای  فرهیخته  
به  دنیا آمد. در کودکی ، بچه  ورزشکاری  بود که  گوی  سبقت  را از پسران  هم سالش  ربوده  
بود. برادرش  »تام « را که  صمیمی ترین  دوستش  بود، در ۱۴ سالگی  از دست  داد و هنوز 
از ضربه  این  فاجعه  شوکه  بود که  تصمیم  گرفت  بازیگر شود. این  کار را با ایفای  نقش های  
کوچکی  در »برادوی « شروع  کرد و به زودی  به  سینما راه یافت . در سال  ۱۹۳۲ با بازی  در 

»الیحه  طالق « پا به  دنیای  ستاره ها گذاشت و در برابر »جان  بری  مور« ایفاگر نقش  اول  
بود. خیلی  زودتر از آن  چه    فکرش  را بکنید، به  یک  س��تاره  تبدیل  شد و در سال  ۱۹۳۴ 
به خاطر فیلم  »شکوه  صبحگاهی « به  اسکار بهترین  بازیگر نقش  اول  زن  رسید. در سال 
ه��ای  ۱۹۳۶، ۱۹۴۱،۱۹۴۳، ۱۹۵۲،۱۹۵۶،۱۹۵7،۱۹۶۰ و ۱۹۶۳ به خاطر فیلم های  
»آلیس  آدامز«، »داستان  فیالدلفیا«، »زن  سال «، »قایق  افریکن  کویین «، »تابستانی « 
و »باران ساز« و »ناگهان  در تابستان  گذش��ته « و »سفر طوالنی  روز در شب «، نامزد این  
جایزه  شد، اما به  آن  نرسید، در سال  ۱۹۶8 به خاطر فیلم  »حدس  بزن  چه  کسی  برای  شام  
می آید«این  طلسم  طوالنی  را شکست  و در س��ال  بعدهم  این  افتخار را به خاطر »شیر در 
زمستان « تکرار کرد. »هپبورن « پا به  سن  گذاشته ، دست  از بازیگری  و تالش  برنداشت  
تا در س��ال  ۱۹8۲ به خاطر »کنار برکه  طالیی « به  چهارمین  اسکارش  رسید. او در ۹۵ 

سالگی همچنان  به  زندگی  پربارش  ادامه  می دهد. 
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یک سال دیگر از عمر تئاتر اس��تان اصفهان با تمام اتفاقات خوب و 
بدش گذش��ت، هرچه بود، برگی دیگر از دفتر روزگار ورق خورد، 
برگ دیگری از درخت زم��ان بر زمین افتاد و س��ال ۹۱ را به پایان 
 رساند، اما امسال در بهار ۹۲ دوباره شاهد زایش این هنر در شهرمان 

هستیم.
هرس��ال ۲7 مارس مصادف ب��ا 7 فروردین  در سراس��ر جهان روز 
 تئاتر برگزار می شود، اما مثل همیش��ه ایران برطبق عادت خود و

برنامه ریزی مخصوص، در روز دیگری آن را جشن می گیرد و دلیل 

آن تنها تعطیالت نوروزی اس��ت که امکان برپایی این جشن را از 
دوستدارانش می گیرد.

به مناسبت اردیبهشت تئاتر اصفهان، ۱۴ نفر از فعاالن و پیشکسوتان 
هنر تئاتر در اصفهان در زمینه کارگردانی و بازیگری مورد تقدیر قرار 

خواهند گرفت.
احمد شاهین فر در خصوص روز اردیبهش��ت تئاتر، اظهار داشت: 
انجمن نمایش اصفهان با همکاری اداره کل ارشاد اسالمی اصفهان 
روز ۲۳ اردیبهشت به مناسبت روز تئاتر، مراسمی  را برگزار خواهد 

کرد. 
رییس انجمن نمایش اصفهان ب��ا بیان این که انتخ��اب این افراد 
براساس شاخصه های فعالیت آن ها صورت گرفته است، گفت: این 
افراد از میان کارگردانان، بازیگران زن و مرد و همینطور از ۲ نفر از 

پیشکسوتان تئاتر، با اهدای تندیسی تقدیر خواهد شد.
وی تصریح کرد : در این مراس��م پیام وزیر ارشاد و پیام روز جهانی 
تئاتر و همچنین گزارش عملکرد انجمن نمایش در سال ۹۱ برای 

هنرمندان قرائت خواهد شد. 
شاهین فر افزود: در این مراسم چشم انداز کارهای انجمن نمایش 
اصفهان در سال جاری و اقداماتی که قرار است صورت بگیرد برای 

هنرمندان  بازگو می شود. 
وی با اشاره به واگذاری مجموعه فرشچیان به بخش خصوصی نیز 

بیان داشت: از ابتدای سال تا به حال، حتی یک اجرای تئاتر در تاالر 
فرشچیان صورت نگرفته که به دلیل کشمکش های واگذاری آن 

بوده است. 
او در ادامه اذعان کرد: با واگذاری مجموعه فرشچیان، باید حریمی 
ب��رای اهالی تئاتر در نظر گرفته ش��ود. چ��را که اگر قرار باش��د به 
هزینه های تئاتر، اجاره س��الن هم اضافه ش��ود، مش��کالت برای 

هنرمندان کمرشکن خواهد شد.
وی افزود: در هر استانی یک تئاتر شهر معرفی می شود که آن مکان 
زیر نظر انجمن نمایش آن شهر قرار دارد؛ در حالی که استان اصفهان 

از آن محروم است. 
رییس انجمن هنر های نمایشی اصفهان با بیان این که درهیچ جای 
کش��ور به اندازه اصفهان هنرمند وجود ندارد، گفت: در شهرهای 
دیگر نسبت به اصفهان حمایت های بیشتری از انجمن نمایش آن 

صورت می گیرد.
احمد ش��اهین فر در خصوص وضعیت تئاتر اصفهان اظهار داشت: 
مسئولین و ارگان ها باید از تئاتر اصفهان حمایت ها الزم را داشته 

باشند تا چراغ تئاتر این شهر روشن بماند. 
شاهین فر تصریح کرد: هنرمندان اصفهان، تشنه کار کردن هستند 
و زنده به فعالیت هنری هستند، اما بودجه حمایتی تئاتر گاهی کم 

و گاهی نیست. 

تئاتر اصفهان،گاهی کم وگاهی نیست....

هنرمندان 
اصفهان، تشنه 

کار کردن هستند 
و زنده به فعالیت 

هنری هستند، اما 
بودجه حمایتی 

تئاتر گاهی کم و 
گاهی نیست. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

صمد به داد ماهان رسید
تیم بس��کتبال فوالد ماهان س��پاهان با برتری میلیمتری 84 بر83 
از شکس��ت مقابل تیم قدرتمند ش��انفیل لبنان گریخت. درخشش 
صمد نیکخواه بهرامی، یار کمکی ماهانی ها و کسب23 امتیاز در این 
رقابت ها در به ثمر رسیدن این نتیجه و گریز از شکست خیلی مؤثر بود. 
این تیم بعداز یک روز استراحت در بازی امروز به مصاف دیگر نماینده 

ایران یعنی پتروشیمی ماهشهر می رود.

 توکلی، نماینده هندبال آسیا 
در فینال لیگ قهرمانان اروپا

رییس کمیته داوران هندبال آسیا قرار است به عنوان نماینده هندبال 
آسیا در مرحله پایانی لیگ قهرمانان اروپا حاضر شود.

داوود توکلی، رییس کمیته داوران هندبال آسیا، با دعوت جین بریالت، 
رییس فدراسیون هندبال اروپا به عنوان نماینده کنفدراسیون هندبال 
آسیا و میهمان ویژه در مرحله نهایی لیگ قهرمانان مردان اروپا حضور 
خواهد داشت. این مسابقات در روزهای 11 تا 14 خرداد در شهر کلن 
آلمان برگزار می شود. تیم های کلچه لهستان، بارسلونای اسپانیا، کی یل 

هامبورگ و آلمان در این مرحله حضور دارند.

 اسکولز، همسفر فرگوسن 
در روزهای بازنشستگی

پل اس��کولز تنها مربی دوران فوتبالش را تنها نگذاشت و همراه با سر 
آلکس فرگوسن به دنیای بازنشستگی قدم گذاشت. بازیکن 38 ساله 
شیاطین س��رخ در پایان فصل جاری رقابت ها برای همیشه با فوتبال 
خداحافظی می کند. اس��کولز که پیش از این یک بار در سال 2011 
این تصمیم را گرفته بود، اعالم کرد روزهای پایانی فوتبالش را سپری 
می کند. پل اس��کولز تمام دوران فوتبالش را در اولدترافورد و زیر نظر 
سر آلکس فرگوسن سپری کرده است. او در سال 2011 پس از ناکامی 
یونایتدها در لیگ برتر، به فوتبال بازگش��ت و برای یک سال بار دیگر 
پیراهن شیاطین سرخ را به تن کرد. او در کنار رایان گیگز و دیویدبکام 
از بازماندگان نسل طالیی یونایتدهاست و 11 قهرمانی در لیگ برتر 
و دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در س��ال های 1998 و 2008 

تجربه کرده است. 

چند پیشنهاد لیگ برتری دارم
هافبک تیم فوتب��ال صنعت نفت آبادان می گوید: لیگ امس��ال برای 
بازیکنان نفت خیلی بد بود؛ چرا که نتوانستند این تیم را در لیگ برتر 

نگه دارند.
رسول نوید کیا اظهار کرد: برنامه بازی های لیگ خوب بود. فقط وقفه 
بین بازی ها خیلی زیاد بود و این برای تیم هایی که در مسابقات آسیایی 
رقابت می کردند یا بازیکنان ش��ان در تیم ملی حضور داشتند، خیلی 
فشرده بود ولی درکل فکر نمی کنم به برنامه های تیم ما لطمه  زیادی 
وارد کرده باشد. همچنین لیگ به موقع تمام  شد که این نکته مثبتی 
ب��ود. وی درخصوص ضعف های لیگ امس��ال بیان ک��رد: تنها ضعف 
 لیگ امسال این بود که تا آخر بازی ها مشخص نبود که فصل آینده با 
16 یا 18 تیم برگزار می ش��ود. این موضوع به ما استرس  وارد می کرد 
و بر عملکرد تیم مان اثر منفی گذاش��ت. وی درخصوص قراردادش با 
تیم صنعت نفت بیان کرد: قرارداد من با این تیم تمام شده است. البته 
پیش��نهاداتی از تیم های لیگ برتری پایتخت دارم، ولی فعال در حد 
حرف است. اکنون نیز در اصفهان کنار پدر و مادرم هستم و استراحت 
می کنم. هافبک تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در پایان گفت: از مردم 
خوب آبادان عذرخواهی می کنم که نتوانستیم تیم آنها را در لیگ برتر 

نگه داریم.

 بسکتبال ۳ نفره 
سخت و سنگین است

 ملی پوش بسکتبال س��ه نفره ایران گفت: برخالف تصورم بسکتبال 
سه نفره بازی سخت و سنگینی است و قوانین خاص خود را دارد.

سعید داورپناه در مورد حضورش در ترکیب تیم ملی بسکتبال سه نفره 
برای حضور در قهرمانی آسیا اظهار داشت: اولین تجربه من است که 
بسکتبال سه نفره بازی می کنم. در ابتدا که مرا به عنوان بازیکن دعوت 
کردند تا در تمرینات حاضر شوم، شناخت زیادی نداشتم و برای همین 

نمی دانستم چه کار باید کنم و حتی خنده ام هم گرفته بود!
وی ادامه داد: پس از این که در اردو حضور پیدا کردم، تازه متوجه شدم 
که چه بازی سخت و سنگینی اس��ت. نباید بیش از 12 ثانیه توپ را نگه 
دارید و قوانین خاص خودش را دارد. تجربه جدیدی برایم است و البته 
خوشحالم که نوع دیگری از بسکتبال را آموخته ام. ملی پوش بسکتبال 
ایران در خصوص حریفان گفت: قطری ها که میزبان مسابقات هستند، دو 
بازیکن به تبعیت درآورده اند و قدرتمند شده اند. تیم های دیگر نیز بیکار 
ننشسته اند و برای قهرمانی می آیند. داورپناه تأکید کرد: ما هم تمرینات 
خوبی را پشت سر گذاشته ایم و آماده هستیم. تیم ایران قهرمان بسکتبال 
سه نفره آسیاست و باید از این عنوان دفاع کنیم. موسی نبی پور، محمد 
جمشیدی، سعید داورپناه و محمد حسن زاده اعضای تیم ملی بسکتبال 

سه نفره ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا هستند.

سپاهان، شایسته عناوین 
باالتری است

فابیو جانواریو/ لژیونر برزیلی سابق سپاهان

سپاهان فاتح جام حذفی ایران در فصل 2013-2012 شد. 
اکنون مایلم به این تیم ایرانی باب��ت قهرمانی اش تبریک 
بگویم. این تیم همواره شایستگی خود 
را برای قرارگرفتن در چنین مرتبه ای 
نش��ان داده است. س��پاهان باشگاهی 
حرفه ای است که همواره در جهت حمایت بازیکنانش 
کار و فعالیت دارد. از این طریق به همه بازیکنان، مربیان 
و ه��واداران اصفهانی تبری��ک می گویم. ش��ما جوانان 
شایس��تگی کس��ب عناوین باالتری را دارید. من خودم 
دو سال پیراهن این تیم را به تن داشتم و از همراهی آن 
بسیار شاد بودم.  باعث افتخار بزرگی است که به بازیکنان، 
کادر مربیان و هواداران استقالل به خاطر قهرمانی لیگ 

برتر تبریک بگویم. من شاهد افتخارآفرینی شما بودم.

 فوتبال ایران به توهین 
عادت کرده است؟

هنوز حرکت غیرحرفه ای و توهین آمیز فدراس��یون فوتبال 
امارات در لغو یک طرفه دیدار دوس��تانه اش با ایران از خاطر 
فوتبال دوس��تان ایرانی پاک نش��ده که این کشور کوچک 
حاش��یه خلیج فارس بار دیگر در حق ایران کارشکنی کرده 
است. در عداوت اماراتی ها با ما هیچ شکی نیست، اما سؤال 
این است که مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران چرا این قدر 

به رابطه با امارات اصرار می ورزند؟
دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال ایران با عراق که قرار بود در 
تاریخ شش��م خرداد ماه در دوبی برگزار ش��ود، با کارشکنی 
دوباره اماراتی ها لغو ش��د تا بار دیگر این سؤال مطرح شود 
که چرا مس��ئوالن فوتبال ایران ای��ن قدر به ایج��اد رابطه 
ورزشی با امارات عالقه مند هستند و چرا هیچ گاه به اعتبار 
فوتبال ایران و مهم تر از آن، جایگاه ایران به عنوان کشوری 
بزرگ و پر افتخار توجه نمی کنند و مدام امارات کوچک را با 
رفتارهای ش��ان بزرگ جلوه می دهند؟! از سال ها قبل، تیم 
ملی فوتب��ال ایران بخش عم��ده ای از اردوه��ای خود را در 
امارات برگزار می کند، ولی این روند از یک روز دس��تخوش 
دگرگونی شد. روزی که فدراسیون فوتبال امارات در اقدامی 
سیاسی و نابخردانه دیدار دوس��تانه اش را با ایران یک طرفه 
لغو کرد و مس��ئوالن فدراس��یون فوتبال این کش��ور عربی 
 ادعاهای واهی سیاس��تمداران خ��ود را در خصوص جزایر 
سه گانه ایرانی و خلیج همیشه فارس مطرح کردند. از آن روز، 
رییس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگوهای فراوانی اعالم 
کرد که دیگر با فوتبال امارات هیچ مراوده ای نخواهیم داشت.

خالف گفته کفاشیان اما خیلی زود ثابت شد؛ چرا که تیم ملی 
فوتبال ایران قرار است اردوی آینده خود را باز هم در دوبی 
برگزار کند. همچنین قرار بود تیم مل��ی در خالل این اردو 
دیدار دوستانه ای هم با عراق انجام دهد. این بار هم فدراسیون 
فوتبال امارات زهر خود را ریخت و به بهانه بازدید مسئوالن 
کنفدراسیون فوتبال آس��یا از امکانات این کشور و برگزاری 
دیدار فینال جام حذفی از میزبانی دیدار ایران و عراق طفره 
رفت. مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران باید توضیح دهند که 
اصرار زیادش��ان برای برگزاری اردوهای تیم ملی در امارات 
 برای چیس��ت؟ اگر نام ای��ن اصرار مس��ئوالن فوتبال ایران

»عرب زدگی« نیست، پس چیست؟
ش��اید بهترین واکنش در قبال چنین رفتاری یک سکوت 
معنادار باشد، اما به شرطی که این سکوت از سوی مسئوالن 
فوتبال ایران صورت نگیرد. فوتبال دوس��تان ایرانی منتظر 

پاسخ شفاف مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران هستند.
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محمود احمدی نژادرییس جمهور در نامه ای با اش��اره به خداحافظی مهدوی کیا از فوتبال از مسئولین 
ورزش کشور خواست تا از این ورزشکار با اخالق و مؤمن به نحو شایس��ته ای تجلیل کنند. گویا حال و 
هوای انتخابات و ورود هنرمندان به این حوزه، سیاستمداران را درباره ورزشی ها به تکاپو انداخته است.

دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران 
گروه 
به ص��ورت نص��ف و نیمه ب��رای فوتبال ورزش

اصفهان به پایان رس��ید تا عنوان سومی 
س��پاهان و رتبه چهاردهمی ذوب آهن پرونده این دو باشگاه را در 
لیگ برتر ببندد؛ هرچند که فوتبال برای شاگردان فرهاد کاظمی 
تمام نش��ده و آنها باید همچنان ب��رای بقا در لیگ برت��ر به دنبال 
پیروزی در بازی پلی آف در مقابل تیم سوم لیگ دسته اول باشند. 
البته سپاهان هم بعد از قهرمانی در جام حذفی و رد شدن از داستان 
استعفای مدیرعاملش، فعال بازیکنانش را به تعطیالت فرستاده تا 
خستگی این لیگ فرسایشی را در بیاورند و آماده حضوری پر قدرت 
در لیگ سیزدهم شوند. اما فصل نقل و انتقاالت لیگ آینده در حالی 
از روز شنبه آغاز ش��ده که اکثر تیم های مدعی از مدت ها قبل به 
دنبال مذاکره با بازیکنان مورد نظرشان بوده اند و اگر قرار باشد که 
باشگاهی دس��ت روی دست بگذارد، ش��اید تبعات آن خیلی زود 
گریبان آنها را در فصل آینده بگیرد. زردها یک سال قبل و درست 
در روزهایی که ستاره های شان را یکی یکی از دست دادند، به خاطر 
مدیریت درست علیرضا رحیمی و خواسته های کرانچار خیلی زود 
وارد عمل شدند و با یک یارگیری منطقی و مطمئن، تیمی را راهی 
لیگ کردند که تا هفته های پایانی مدعی قهرمانی در دو جام هم 
بود؛ هرچند که س��پاهانی ها برای مدت کوتاهی هم از هول حلیم 
داخل دیگ افتادند و با جذب بازیکنانی مثل کاله کج و زنیدپور که 

اصالً به کارشان نمی آمد پول خودشان را دور ریختند. اولین اولویت 
سپاهانی ها در این روزهای آغازین فصل نقل و انتقاالت بدون شک 
 توافق با کرانچار و تمدی��د قرارداد با این مربی اس��ت که در طول 
دو سال گذشته دو جام برای سپاهان به ارمغان آورده و غیر منطقی 
است که اگر فکر کنیم مدیرعامل سپاهان به این راحتی ها سرمربی 
موفق تیمش را از دست بدهد. خوشبختانه پرسپولیسی ها هم نام 
کرانچار را از لیست گزینه های مورد نظرشان خارج کردند تا زردها 
با خیالی آسوده به دنبال تمدید قرارداد با کرانچار باشند و بعد هم 
لیس��ت مورد نیاز و مازاد را از او بگیرند تا در دورانی که کرانچار به 
کشورش سفر می کند، بازیکنان مورد نیاز او را جذب سپاهان کنند.

مسأله دیگر در مورد کادر فنی سپاهان، آنجاست که بعد از جدایی 
مرزبان از این تیم، دس��ت کادر فنی بر روی نیمکت خالی بود و با 
وجود تالش های محم��ود کریمی و تونچی در نقش دس��تیاران 
کرانچار، کاماًل مشخص است که سرمربی کروات زردها برای لیگ 
سیزدهم احتیاج به دستیاری دارد که در کنار دو نفر دیگر سپاهان 
را در راه رسیدن به قهرمانی هدایت کنند و چه بهتر که این نفر سوم 
از بین پیشکسوتان باشگاه انتخاب شود تا به نوعی سوپاپ اطمینان 

روی سکوها هم باشد.

لیست بازیکنان
 نگاهی به لیس��ت بازیکنان امس��ال زردها آنها در در س��ه دسته 

لیست بندی می کند که اولین آن، بازیکنانی هستند که به خاطر 
کم بازی کردن یا قرار نگرفتن در ترکیب اصلی از سپاهان و کرانچار 
شاکی هستند و شاید قبل از این که در لیس��ت مازاد قرار بگیرند 
خودشان راه خروج از باش��گاه را در پیش بگیرند. بازیکنانی مثل 
احمد جمش��یدیان، محمد باقر صادقی، مهدی جعفرپور و محمد 
غالمی در این لیس��ت قرار دارند که البته نفر آخری در چند هفته 
پایانی لیگ عصای دست تیمش بود و شاید برای فصل بعد هم بتوان 

نام او را در لیست بازیکنان سپاهان دید.
لیست دوم بازیکنانی هستند که تقریباً می توان گفت نامشان با نام 
سپاهان یکی شده و کمی دور از ذهن است که تصور کنیم بازیکنانی 
مثل محرم، امید ابراهیمی، حسین پاپی، حسن جعفری و احسان 

 حاج صفی حتی برای لحظه ای
فک��ر خ��روج از س��پاهان به 

سرشان بزند.
و اما لیست س��وم که به عنوان 
 بازیکنان پرمشتری و غیر قابل

پیش بین��ی در فص��ل  نقل و 
 انتقاالت ش��ناخته می ش��ود،

مث��ل  بازیکنان��ی  ش��امل 
و  خلعتب��ری  محمدرض��ا 
فرش��ید طالبی اس��ت که هر 
سال شایعات فراوانی در مورد 
قرارداد آنها به گوش می رسد 
و س��پاهان باید ب��رای حفظ 
این دو نفر خیلی زود دس��ت 
به کار ش��ود، به ویژه در مورد 
خلعتبری که معم��والً در این 

روزها اکثر تیم های مدعی فوتبال ایران را دور می زند و در نهایت با 
بهترین مبلغ قرارداد خودش را امضا می کند.

از بین خارجی ها هم که به نظر می رسد سوکای، بولکو و سوشاک 
بازیکنان مورد عالقه کرانچار هستند و تقریباً حضورشان برای فصل 
آینده قطعی است و در این بین، تنها جالویچ است که باید منتظر 
نظر مثبت کادر فنی سپاهان باشد تا فوتبالش را در اصفهان ادامه 
دهد.آسیایی بودن سپاهان برای فصل آینده جذابیت زیادی برای 
بازیکنان مطرح شاغل در فوتبال ایران ایجاد می کند که خودشان 
را به اصفهان برسانند و با حضور در سپاهان، آماده درخشش در لیگ 
قهرمانان آسیا ش��وند. ولی همه این ها وابسته به حضور کرانچار و 
یارگیری منطقی زردهاست تا در فشردگی مسابقات فصل آینده 

دوباره با نیمکت خالی از بازیکن روبه رو نشوند. 

سپاهان نباید دست روی دست بگذارد

جنگدرفصلنقلوانتقاالت

آسیایی بودن 
 سپاهان برای 

فصل آینده 
جذابیت زیادی 
برای بازیکنان 

مطرح شاغل در 
فوتبال ایران 

ایجاد می کند که 
خودشان را به 

اصفهان برسانند
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همه مربیان در 
لیست پرسپولیس

نباید رویانیان را 
برکنار کنند

مدیرعامل باشگاه سپاهان گفت: هدف باشگاه حفظ کرانچار است و گزینه 
دیگری نداریم.

علیرض��ا رحیمی در م��ورد این که قصد دارن��د برای فصل آین��ده زالتکو 
کرانچار را حفظ کنند یا خیر، اظهار داش��ت:  هدف باشگاه سپاهان حفظ 
کرانچار است و اتفاقا یکی دو نوبت هم صحبت هایی داشتیم که خوب بوده 
است. وی در خصوص شایعاتی مبنی بر مذاکره پرسپولیس با کرانچار و یا 
نزدیک شدن گل محمدی و قلعه نویی به نیمکت سپاهان عنوان کرد: این 
چیزها را در روزنامه ها می نویس��ند و خبری نیست. فعال که همه مربیان 
دنیا در لیست پرسپولیس هستند. من که مدیرعامل سپاهان هستم تا این 
 لحظه فقط با کرانچار صحبت کرده ام و گزینه دیگ��ری نداریم. این گونه 

خبررسانی ها قشنگ نیست.

رییس س��ابق فدراس��یون فوتبال می گوید که حاال که رویانیان کمی از 
فوتبال سر درآورده، برکناری اش اشتباه است.

محمد دادگان ب��ا تبریک قهرمانی اس��تقالل و س��پاهان در لیگ برتر و 
جام حذفی گفت: وقتی ق��رار بود رویانیان به عنوان مدیرعامل باش��گاه 
پرسپولیس انتخاب ش��ود، مصاحبه ای انجام دادم و گفتم که بهتر است 
شما به پرس��پولیس نیایید؛ چرا که حضور در فوتبال، هم آبروی شما را 

می برد و هم آرزویت را. 
وی ب��ار دیگر به پای��ان مأموریت رویانیان از س��وی دولت اش��اره کرد و 
گفت: امروز روزی اس��ت که دولت به پایان کارش رس��یده، بنابراین آنها 
 باید از م��ردم حاللیت بطلبن��د و بگذارند ورزش ب��رای خودش تصمیم

 بگیرد.

احتمال غیبت واران در فینال کوپا دل ری
رافائل واران، مدافع جوان و فرانس��وی رئال مادرید ش��نبه شب 
مصدوم شد تا احتماالً فینال کوپا دل ری را از دست بدهد. هرچند 
وی هنوز باید معاینات پزش��کی را پشت س��ر بگذارد، اما به نظر 

می رسد حضور وی در فینال کوپا دل ری با تردید مواجه شود.

پیشتازی مرسدس در فرمول یک
رانندگان تیم اتومبیلرانی مرسدس در خط اول و دوم 
مسابقات فرمول یک کاتالونیا قرار دارند. نیکو روزبرگ 
آلمانی و لوئیس همیلتون بریتانیایی در دور تعیین 
خط سریع تر از سایر رقیبانشان از خط پایان گذشتند. 

پیگرینی، جانشین مانچینی  در سیتی
مانوئل پیگرینی، سرمربی شیلیایی ماالگا فصل آینده 
جانشین سرمربی ایتالیایی منچسترسیتی خواهد شد. 
هنوز چهار سال دیگر از قرارداد مانچینی با سیتی باقی 
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سرمربی شیاطین سرخ پس از 26 سال تصمیم به کناره گیری 
از نیمکت تیمش کرد؛ تصمیمی که غم و اندوه را بهره هواداران 

این تیم کرد.
سرآلکس فرگوسن، نامی پر آوازه و سهمناک که بر تارک فوتبال 
اروپا و جهان می درخش��د و برای همیش��ه به تاریخ درخشان و 
رنگین شیاطین سرخ پیوست؛ چهره ای که هواداران شیاطین 
س��رخ با دیدن آن به وجد می آیند و غرق در شادی می شوند. 
اما برای دشمنان متفاوت اس��ت، البته قابل احترام و تحسین. 
پیرمرد اس��کاتلندی که پیروزی و افتخار لقب برازنده ای برای 
زندگی اوست. بله، این سرآلکس بزرگ اس��ت که همه باید به 

احترام شنیدن نام او به پا خیزند و کاله های خود را بردارند.
الکس دوس��ت داش��تنی و چهره محبوب تئاتر رویاها تصمیم 
گرفته که دیگ��ر بر روی نیمکت مربیگری ننش��یند؛ تصمیمی 
که همه دوستداران شیاطین سرخ را در اندوهی سهمگین فرو 
برد، البته باید به آنها این حق را داد؛ چرا که فرگوس��ن، بزرگ و 

تکرار نشدنی است.
در دل سرآلکس 71 س��اله چه می گذرد؟ چه چیزی باعث شد 
تا پیرمرد دوست داشتنی و باوقار ش��یاطین سرخ دل از جهان 
سحرآمیز و سراس��ر هیجانی فوتبال بکند؟ راست گفته اند که 
جستن برای پاسخ سؤال و نرسیدن به آن درد آور و جانکاه است، 

اما ما این درد را به جان می خریم و فقط ب��ا اندوه جانکاه خود 
خداحافظی مستطیل سبز از سرآلکس بزرگ را اعالم می کنیم؛ 
خبری که همچون پتکی بر س��ر کوبیده ش��د و ما را انگشت به 
دهان گذاشت. آری سرآلکس از اولدترافورد مخوف خداحافظی 
کرد. ممنون آلکس بزرگ، برای تمام لحظه های تلخ و شیرینی 

که در فوتبال خلق کردی.
پیرمرد سراپا تجربه و اقتدار شیاطین سرخ پرونده  خود را با این 
تیم بست؛ پرونده  ای که نقصان و کاستی در آن به چشم نمی آید 

و سرآلکس باید با افتخار و غرور آن را به دست راستش بگیرد.
فرگوسن چه تصمیمی س��خت و دور از انتظاری گرفت. بدون 
شک چنین تصمیمی برای آقای افتخار ش��هر منچستر آسان 
نبوده و شاید هیچ کس دوست نداشته باشد در حال حاضر خود 
را به جای او گذارد، اما روی دیگر سکه را هم باید نگاه کنیم و آن 
این که چه بسیار مربیانی که دوست دارند همچون فرگوسن در 
اوج خداحافظی کنند. فرگوسن چیزی کمتر از سه دهه بر روی 
نیمکت منچستر یونایتد نشست و خیلی زود این تیم را به قدرت 
اول لیگ برتر انگلیس تبدیل کرد. منچستر یونایتد با فرگوسن 
به تیمی بزرگ و مخوف تبدیل ش��د، همچنان که برای همگان 
ثابت ش��د که فرگوس��ن فقط به پیروزی می اندیش��د و عطش 
س��یری ناپذیری به قهرمانی و باال بردن جام دارد. بس��یاری از 
اوقات از تصمیم های جنجالی فرگوسن در برخورد با ستاره های 
نامی تیمش انتقاد کردیم و بغض و کینه را در دل نس��بت به او 
پروراندیم، اما زمان، این قاضی ع��ادل و متواضع ثابت کرد که 

چقدر درباره آلکس بزرگ اشتباه  کرده ایم.
فرگی 71 ساله در سال 1986 هدایت شیاطین سرخ را بر عهد 
گرفت. او در تیم جدیدش همچ��ون فرماندهی مقتدر همه ریز 
و درشت باشگاه را زیر نظر گرفت. شخصیت کاریزمای او باعث 

ش��د تا همه بازیکنان با نهایت جدیت تالش ب��ه کار خود ادامه 
دهند و هیچ گونه اعتراضی از خود نشان ندهند؛ چرا که تجربه 
نشان داده بود نام ستاره ها ارزشی برای فرگوسن ندارد و برای او 
 فقط عملکرد در زمین و نظم و انضباط مهم است، حتی اگر این 
س��تاره ها دیوید بکام باش��د یا نیس��تلروی و پل اینس و اریک 

کانتونا و...
فرگوسن کارنامه درخشانی در منچستر یونایتد دارد؛ کارنامه ای 
که آرزوی هر س��رمربی در جه��ان اس��ت. او در دوران طوالنی 
حضور خود در اولدترافورد 13 بار عنوان قهرمانی در لیگ برتر 
انگلیس، دو قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپ��ا، پنج بار قهرمان 
جام حذفی انگلیس، دو بار قهرمان جام جهانی باشگاه ها و یک 
بار قهرمان ج��ام در جام اروپا به دس��ت آورد. همه این عناوین 
کافی است تا به عنوان پر افتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر 

انگلیس انتخاب شود.
»فرگوسن بازنشسته شد، سپاس و ستایش برای تو سرآلکس« 
این ها کلماتی است که سایت رس��می باشگاه منچستر یونایتد 

نوشت؛ کلماتی که هواداران این تیم را در بهت و اندوه فرو برد.
فرگوس��ن که خود را آماده جراح��ی بر روی ران در تابس��تان 
می کند، گفت: »این س��خت تری��ن تصمی��م دوران زندگی ام 
بود. برایم بس��یار مهم بود که در اوج منچس��تر یونایتد را ترک 
کنم. احس��اس کردم زمان آن فرا رسیده اس��ت. تیم منچستر 
یونایتد مجموعه ای از جوانان بااس��تعداد و خ��وب را در اختیار 
دارد و می توان��د نوی��د آینده درخش��انی را بدهند. م��ا یکی از 
بهترین باشگاه های جهان هس��تیم، همچنان که اولدترافورد از 
باشکوه ترین ورزشگاه های جهان است. باید از خانواده ام تشکر 
کنم. عش��ق آنها حامی اصلی من در این چند سال بوده است. 

همسرم سهم بسزایی در این موقعیت ها داشته است.«

به مناسبت خداحافظی پیر دیر شیاطین سرخ

آیا قهوه صبح منچستر بدون شکر طعمی خواهد داشت؟

تجربه نشان داده 
بود نام ستاره ها 

ارزشی برای 
فرگوسن ندارد 

و برای او فقط 
عملکرد در زمین و 
نظم و انضباط مهم 

است



حاال شیشه های شفاف، جای حوضچه های آن را گرفته است و به 
جای وسایل حمام، ویترین های اشیا خودنمایی می کنند.

در حقیقت قدیمی ترین آثار تاریخی چهارمحال و بختیاری با بیش 
از 9 هزار سال قدمت، در موزه باستان شناسی شهرکرد نگهداری 
می شود که ابزارهای سنگی ریز و درشت با پیکره های گلی و ابزار 
استخوانی از دوره نوسنگی، بیشترین اشیای آن را تشکیل می دهند.

ابزار س��نگی این موزه نمونه هایی از نخستین تولیدهای تکنیکی 
انسان های دوره نوس��نگی است که در س��اخت آنها از روش های 
ماهرانه ای استفاده کرده اند. پیکره های گلی این دوره نیز مرتبط با 

فرهنگ و آیین های مذهبی دوره نوسنگی هستند.
به غیر از این اشیا، در این موزه 320 شیر سنگی و فلزی از دوره های 
پارینه س��نگی، میان س��نگی، ایالمی، هخامنش��یان، سلوکیان، 
اشکانیان، سامانیان، اسالمی و حتی قرون اخیر نگه داری می شود. 
6 اثر مفرغی با بیش از س��ه هزار س��ال قدمت نیز در موزه باستان 
شناسی شهرکرد به نمایش گذاشته شده که متعلق به هزاره اول 

قبل از میالد است.
نکته قابل تأمل درباره این اشیا این اس��ت که بیشتر آنها در زمره 

وسایل شکار حیوانات، ابزار جنگ یا زیور آالت زنانه است.
از دیگر ویترین هایی که باید به آنه��ا دقت کرد، ویترین پیکر های 
سربازهای اشکانی و الهه »ایشتار« مربوط به دوره ایالمی، ویترین 
مدال طالی هدیه ش��ده به یک فرمانده دوره اش��کانیان، ویترین 
مهره ها و سکه های نقره ای و برنزی و ویترین ابزار و ظرف و وسایل 

تزئینی مفرغی است که هرکدام زیبایی خاص خود را دارد.
ظرف های س��فالی نخودی منق��وش به نقش های هندس��ی به 
رنگ س��یاه متعلق به هزاره ه��ای چهارم و پنجم قب��ل از میالد، 
آجرنوش��ته به خط میخی دوران ایالم میانه متعل��ق به »هوته و 
اوتوش اینشوشیناک« پادشاه این دوره،  ظرف های مفرغی ساده و 
نقش دار در فرم های مختلف شامل کاسه، لیوان، ظرف های لوله دار 
و بش��قاب های مفرغی از دوران مادها از دیگر اشیایی هستند که 

حتماً باید با دقت آنها را تماشا کرد.
یک��ی از زیباتری��ن و تحس��ین برانگیز ترین اش��یای ای��ن موزه، 
قدیمی ترین فرش جهان و اس��تان چهارمحال بختیاری است که 
با نام فرش »چالشتری« شناخته می شود و 180 سال قدمت دارد. 
ویژگی مخصوص این فرش، 4 رنگ اصلی آن و بافت ذهنی اش است 

که در چارچوب ابعاد هندسی قرار ندارد.
در ویترین دیگری هم کاس��ه س��نگی کتیبه داری وجود دارد که 
روی کتیبه اش با خط میخی نوشته شده اس��ت: »اهورا مزدا ! این 
کشور را از دشمن، دروغ و خشکسالی حفظ کن« این کاسه به دوره 

هخامنشیان تعلق دارد.

یادداشت

توسعه خوابگاه های دانشجویی نیازمند 
حمایت خیران است

رییس دانشگاه شهرکرد گفت: توسعه خوابگاه های دانشجویی نیازمند 
تالش جهادی خیران است.

اس��ماعیل اس��دی پیش ازظهر امروز در جمع خبرنگاران چهارمحال و 
بختیاری با بیان اینکه از 21 تا 27 اردیبهش��ت به ن��ام هفته خوابگاه ها 
نامگذاری شده، اظهار داشت: این بهانه  خوبی است که در زمینه کمیت و 

کیفیت خدمات ارائه شده به دانشجویان بررسی های الزم صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه ساخت خوابگاه نیاز به فرهنگ سازی دارد، گفت: در 
برنامه چهارم توسعه کشور آمده که باید ساخت و فعالیت های مربوط به 

خوابگاه ها، به سمت مشارکت های مردمی سوق داده شود.
اسدی جلوگیری از توزیع انفرادی دانشجویان را در خانه های سطح شهر 
یکی از دغدغه های دانشگاه شهرکرد دانست و خاطرنشان کرد: خیرانی 
که تصمیم به انجام یک امر خداپسندانه دارند، می توانند در زمینه ساخت 
خوابگاه و حتی دانش��گاه س��رمایه گذاری کنند. وی ادامه داد: ظرفیت 
وسیعی توسط خیران در سطح کشور به وجود آمده و ما تالش می کنیم 
با شناخت ظرفیت ها در سطح استان و کشور از این توان در مسیر توسعه 
فعالیت های دانشگاه بهره مند ش��ویم. چرا که این استان قابلیت توسعه 
آموزش عالی را دارد. رییس دانشگاه شهرکرد وضعیت خوابگاه های این 
دانشگاه را مطلوب عنوان کرد و افزود: خوابگاه دختران دانشگاه شهرکرد، 
از بهترین خوابگاه های س��طح کشور اس��ت و از تمامی امکانات رفاهی، 

وسایل ورزشی و سلف سرویس مناسب برخوردار است. 

توقیف محموله 3 میلیارد ریالی 
کاالی قاچاق

رییس پلیس آگاهی چهارمحال و بختیاری از کشف محموله 
3 میلیارد و 110 میلیون ریالی کاالی قاچاق و دستگیری یک 

نفر در این رابطه خبر داد. 
سرهنگ فضل اهلل برزویی اظهار داشت: مأموران دایره مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز، حین کنترل خودروهای عبوری در محور 
بروجن به لردگان به یک دستگاه خودروی کامیون کشنده 

مشکوک شده و دستور ایست را صادر کردند.
سرهنگ برزویی با اشاره به انتقال خودرو به گمرک استان، 
گفت: در بازرسی های صورت گرفته، 21 هزار و 650 قطعه 

اسباب بازی و لوازم خرازی قاچاق کشف و ضبط شد.
وی ارزش این محموله را براساس اعالم نظر کارشناسان اداره 
گمرک، 3 میلیارد و 110 میلیون ری��ال عنوان کرد و اظهار 
داش��ت: در این خصوص متهم، دس��تگیر و پس از تشکیل 

پرونده به مراجع قضایی معرفی شد. 

افزایش 42 درصدی تولیدات 
کارخانه سیمان شهرکرد 

مدیرعامل کارخانه س��یمان ش��هرکرد گف��ت: تولیدات 
کارخانه سیمان شهرکرد 42درصد از ظرفیت اسمی باالتر 

رفت. 
امینی اف��زود: از ابتدای امس��ال تاکن��ون، 119هزار تن 
س��یمان در این کارخانه تولید ش��ده که این مقدار تولید 
42درصد باالتر از ظرفیت اسمی کارخانه است. وی با بیان 
اینکه فروردین امس��ال با افزایش بی��ش از دوبرابری، 80 
هزار تن کلینکر از این واحد صنعتی به کش��ورهای عراق 
و کویت صادر ش��د، خاطرنشان کرد: این مقدار صادرات، 
5میلیون دالر برای کش��ور ارزآوری داشته. این در حالی 
است که فروردین پارسال، 29هزار تن محصول از کارخانه 
سیمان ش��هرکرد صادر شده بود. وی افزود: سال گذشته 
کارخانه سیمان ش��هرکرد در میان کارخانه های سیمان 
سراس��ر کشور، موفق به کس��ب مقام نخست در کیفیت 

تولید شد.

پیگیری رقابت های دال پالن 
در کوهرنگ

دور سوم پنجمین دوره رقابت های دال پالن در شهرستان 
کوهرنگ پیگیری شد. در گروه اول، تیم شهرداری با نتیجه 
9بر7 از سد تیم  برد گپ گذشت وتیم جانبازان، با نتیجه9بر6 

حریف خود را شکست داد.

خبر ویژه

رییس دانشگاه شهرکرد
دکتر اسماعیل اسدی

در زمان برگزاری بیس��ت و چهارمین نمایشگاه دس��تاوردهای صنعت 
هسته ای ایران در دانشگاه شهرکرد، افزون بر هفت هزار نفر از آن دیدن 
کردند؛ نمایش��گاهی که تحت عنوان نمایشگاه دس��تاوردهای صنعت 
هسته ای جمهوری اسالمی ایران از هفتم اردیبهش��ت ماه به میزبانی 
دانشگاه ش��هرکرد برگزار شد.این نمایش��گاه با همکاری سازمان انرژی 
اتمی ایران، تا یازدهم اردیبهش��ت ماه، در این دانشگاه ادامه داشت که 
در آن، آخرین دس��تاوردهای 
صنعت هس��ته ای کش��ور را 
در معرض دید دانش��جویان و 
محققان اس��تان قرار گرفت و 
در سه بخش، در 23غرقه برپا 
و در هر بخش روند کاربردهای 
مختلف این انرژی پاک نمایش 

داده شد.  

دیدار7هزار نفر از نمایشگاه 
دستاوردهای انرژی اتمی

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
درخشش دانشجويان دانشكده منابع طبيعي و علوم زمين

دانشجوی رشته جنگل داری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهرکرد در آزمون 
سراسری دکتری تخصصی موفق به کس��ب رتبه 2 ش��د.  نرجس امیر چخماغی دانشجوی 

کارشناسی ارشد رشته جنگل داری دانشکده  منابع طبیعی و علوم زمین این دانشگاه بود.

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1034 | دوشنبه 23  اردیبهشت 1392 | 2 رجب 1434

اگر در فص��ل بهار کوله ب��ار س��فرتان را برای رفتن به س��رزمین 
دش��ت های الله های واژگون بس��تید و به اس��تان چهارمحال و 
بختیاری سفر کرده اید، پیش��نهاد می کنیم همه وقت خود را به 
دیدن مناظر طبیعی اختصاص ندهید؛ گرچه دل کندن از تصاویر 
زیبای این اس��تان آسان نیس��ت، چهارمحال و بختیاری تاریخی 
کهن نیز دارد؛ تاریخی که با تماشای آثار به جامانده از آن در موزه 
باستان شناسی شهرکرد، می توانید تا نه هزار سال به عقب بازگردید 

و این بار مجذوب تمدن باستانی کشور خود شوید.
به گزارش ایسنا، روزنامه حمایت می نویسد: دامنه های زاگرس از 
دیرباز س��کونت گاه مردمان ایران زمین بوده است. رشته کوه های 
درهم تنیده اش که ش��هرهای دامنه ای را در برگرفته، باعث شده 
است که اهالی از دست متجاوزان در امان بمانند. هرچند مناطق 
باستانی استان چهارمحال و بختیاری نیز مانند سایر تپه ها و مناطق 
باستانی ایران از گزند حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان در امان نمانده 
است، در سالیان گذشته و در کاوش های علمی که باستان شناسان 
خبره در محوطه ه��ای تاریخ��ی این اس��تان کرده ان��د، آثاری 
 کشف شده اس��ت که امروزه منتخبی از آنها را می توانید در موزه

 باستان شناسی شهر کرد ببینید. 
س��اختمان این موزه، که در چهارراه ولیعصر شهرکرد قرار گرفته 
اس��ت، در اصل حمامی قدیم��ی بود که ب��رای تبدیل ب��ه موزه 

بازسازی شد.

خوش آمد گویی شیرهای سنگی
وارد محوطه موزه باستان شناسی که بشوید، نخستین چیزی که 
توجه شما را جلب می کند، »ش��یر سنگی« نماد دالوری های قوم 
بختیاری است. شیرسنگی به گونه ای در محوطه حیاط جاسازی 
شده که گویی به شما در بدو ورود، خوش آمد می گوید. در حیاط 
 مجموعه غیر از این ش��یر س��نگی، چند درخت تنومند هم قرار 

دارد.

بازمانده حمام های سنتی
س��اختمان موزه در حقیقت یکی از آخرین بناهای دوران معاصر 
است که به شیوه معماری سنتی حمام های تاریخی کشور در 1200 
مترمربع ساخته شده است. این ساختمان را که حاج ابوالقاسم آزاد 
چالشتری در سال 1326 شمسی و از محل مایملک حاج حسین 
پرهیزگار بنا کرد، در سال 1334 خورش��یدی وقف عام شد و در 
سال 1372 با نام بنای تاریخی حمام پرهیزگار، به سازمان میراث 
فرهنگی واگذار شد تا در سال 1382 و پس از تغییر کاربری، موزه 

باستان شناسی شهرکرد شود.

موزه ای به وسعت تاریخ
اگر قصد ورود به موزه را دارید، باید مثل همه حمام های قدیمی از 
هشتی آن عبور کنید. سالن اصلی موزه، همان محل حمام است که 

بهار چهارمحال و بختیاری را از دست ندهید 

سكونت گاه 9 هزارساله بشری
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 ابالغ
881 شماره ابالغیه: 9210100350800698. شماره پرونده:8909980350800121. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890121. خواهان ش��رکت کارگزاری س��ی ولکس کاال به 
مدیریت عاملی محمدرضا الهی فرد دادخواس��تی به طرفیت خوانده مصطفی کاغذچی 
به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
315 ارجاع و به کالس��ه 8909980350800121 ثبت گردیده که وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 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 نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ظرف یک هفته ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود جهت مالحظه نظریه کارشناس��ی حاضر گردد. داوری – منش��ی 

شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
882 شماره بایگانی پرونده: 920030ج ح/26. کالسه پرونده: 9209970352600086. 
ش��ماره دادنامه: 92/1/31-9209970352600086. مرجع رسیدگی: شعبه 26 دادگاه 
حقوقی اصفهان. خواهان: س��هیال مومنی ش��هرکی به نش��انی اصفه��ان – خ امام – 
رس��الت – جنب بانک ملی – مجتمع گلس��تان- ارم – پ68. خوان��ده: علی نجفیان به 
نشانی مجهول المکان. خواسته: تامین خواسته. گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می 
نماید: قرار تامین خواسته. در خصوص تقاضای سهیال مومنی شهرکی بطرفیت علی 
نجفیان به خواس��ته صدور قرار تامین خواس��ته از بابت مهری��ه با توجه به تصویر 
مصدق س��ند نکاحیه رس��می ش��ماره دفترخانه 4 حوزه ثبت آب��ادان و فراهم بودن 
شرایط درخواست دادگاه مستندا به بند الف ماده 108 آیین دادرسی مدنی قرار تامین 
و توقی��ف معادل مبلغ 392/278/301 ری��ال و عین ده مثقال طال از اموال بالمعارض 
خوان��ده را صادر و اعالم می نماید. قرار صادره وفق م��اده 116 ، 117 قانون آیین 
دادرسی مدنی قبل، پس از ابالغ اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می 

باشد. شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اجرائیه
883 شماره اجرائیه: 9210420351400065. شماره پرونده: 9009980351400376. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900376. به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنام��ه 9009970351401343 محک��وم علیه��م 1- مهناز بهرام��ی فرزند بهادر به 

نش��انی اصفه��ان – خ رباط – چهارراه رزمندگان – مجتم��ع نور – ط3- واحد15. 
2- معصومه ش��یخی فرزند رضا به نشانی اصفهان – چهار راه فلسطین – ساختمان 
حاف��ظ – ط2-پ12. 3- محمدرضا ش��هبازی فرزند خداداد به نش��انی اصفهان – خ 
رباط – چهار راه رزمندگان – مجتمع نور – ط3- واحد15 محکومند به نحو تضامنی 
ب��ه پرداخت مبل��غ 70/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 2/855/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و واخواست سفته و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست سفته ها تا زمان 
وص��ول در حق محک��وم له بانک ملت به مدیریت علی دیواندری به نش��انی اصفهان 
– خ ش��یخ صدوق شمالی – مدیریت امور ش��عب و مبلغ 3/500/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخ��ت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم 
به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورتی که خ��ود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم 
نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای 
حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی 
نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قسمتی از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون 

اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرس��ی مدنی مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. حس��ین 

مرتضایی – مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اجرائیه
884 شماره اجرائیه: 9210420351400063. شماره پرونده: 8909980351401537. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891538. به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنام��ه 9009970351400689 محک��وم علیهم 1- ندا لنج��ان زاده اصفهانی فرزند 
داود به نش��انی مجهول المکان. 2- حس��ن عرب بافرانی فرزند مسیب به نشانی فلکه 
احمدآباد – مجتمع موبایل بزرگمهر – موبایل اطلس. 3- اکبر بسالت پور فرزند مهدی 
به نش��انی مجهول الم��کان محکومند به نحو تضامن به پرداخ��ت مبلغ 85/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و 3/250/000 ریال بابت هزینه دادرسی و واخواست سفته 
ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براساس 
قرارداد بانکی از تاریخ سررس��ید واخواست تا زمان وصول در حق محکوم له بانک 
ملت به مدیریت علی دیواندری به نش��انی ش��یخ صدوق شمالی و مبلغ 4/250/000 

ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر 
باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
ب��ه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرف��ی نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می 
باش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. حسین مرتضایی – مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اجرائیه
885 شماره اجرائیه: 9210420351400062. شماره پرونده: 8909980351401525. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 891526. به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 9009970351400686 محکوم علیهم 1- غالمرضا ییالق پور فرزند عباسعلی 
به نش��انی بهارستان – خ ولیعصر – چهارراه فروردین – مجتمع بهار 2- واحد23. 

2- کیخس��رو احمدی فرزند غالم به نشانی مجهول المکان. 3- مهدی فرزانه دهکردی 
فرزند منصور به نش��انی مجهول المکان محکومند به نح��و تضامن به پرداخت مبلغ 
40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 1/650/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
واخواست سفته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست تا زمان وصول در حق محکوم له 
بانک ملت به نشانی شیخ صدوق شمالی- مدیریت شعب بانک ملت و مبلغ 2/000/000 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایست پرداخت نماید. رعایت تبصره 
2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیست. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس 
از ابالغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر 

باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جمع دارایی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر 
ب��ه اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود 
را معرف��ی نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام 
یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می 
باش��د به قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و 
همچنین مفاد قان��ون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. حسین مرتضایی – مدیر دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم به 
886 کالس��ه پرون��ده: 911374/ح15. وقت رس��یدگی: 92/3/27 س��اعت 10 صبح. 
خواه��ان: بانک مهر اقتصاد. خواندگان: 1- فاطمه احمدی 2- فاطمه شوش��تریان 3- 
سعید میرمعصومی. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور به هم رساند. 

رحیمی - مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

اجرائیه
887 شماره اجرائیه: 9210420351000027. شماره پرونده: 9109980351000091. 
شماره بایگانی شعبه: 910091. به موجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351000943 محکوم علی��ه محمدهادی عادلی 
فرزند ابوالحسن به نشانی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 13/000/000 
ری��ال بابت اصل خواس��ته و پرداخت 2/600/000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و 
پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/1/31 در حق محکوم له محمد معینی فرزند 
رضا به نشانی اصفهان – خ خواجه عمید – مجتمع امام حسین – بوستان 6- پ383 
و پرداخت مبلغ 6/500/000 ریال به عنوان نیم عش��ر اجرایی در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مفاد آنرا بموقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی 
کند که اجرا حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر 
ب��ه اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده 
ای��د لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مج��ازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که 
قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی و قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 
های مالی مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. س��ید مرتضی هاش��می – مدیر دفتر 

شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
   

ابالغ
888 نظر به اینکه آقای رضا عباسی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حسب 
ش��کایت آقای فرزاد رضا زاده فرزند منصور از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911682 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در 
شعبه 39 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول 
 خواهد ش��د. م الف: 1272پورقیصری – دادیار ش��عبه 39 دادسرای عمومی اصفهان 

آگهي ابالغ نظريه كارشناسي 
889 نظر به اینکه آقایان س��یدمحمد قرشي وسیدمحس��ن قرشي وسید محمدحسین 
قرشي وخانم ها نفیس��ه طالبیان و بدرالسادات قرشي و طیبه کیفر مالکان تمامت دو 
سهم مشاع از شش سهم ششدانگ یک قطعه باغ شماره 869 / 2 واقع درفضل آباددو 
اصلي بخش یک ثبتي شهرضا مش��هوربه باغ گالبیها با استثناء بهاء ثمنیه اعیاني در 
اج��راي  تبصره یک ماده 105آیین نامه اصالحي قانون ثبت تقاضاي پرداخت مقادیر 
فوق االش��اره راطي درخواس��ت وارده به ش��ماره 581 – 21 / 1 / 92 نموده اند و 
موضوع جهت ارزیابي توسط کارشناس رسمي دادگستري طي نامه شمارة 859 الي 
864 – 27 / 1 / 92  به کانون کارشناس رسمي دادگستري استان اصفهان ارسال که 
کانون کارشناس رسمي دادگستري طي نامة شمارة 01 / 1219 / 112 – 10 / 2 / 92 

با ارس��ال گزارش ارزیابي کارشناس مربوطه ملک موصوف را به صورت یک قطعه 
زمین بایر و فاقد اعیاني اعالم نموده است وطبق سوابق ومحتویات پرونده ثبتي مالک 
بهاء خانم مریم بیگم طبیبیان مي باش��د و مالکان فوق الذکر اعالم نموده اندهیچ گونه 
دسترسي به مالک بهاء ندارند؛ لذا دراجراي تبصره یک ماده 105 آیین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که چنانچه  )خانم مریم بیگم طبیبیان( مدعي 
تضییع حقي ازخودمیباش��ند ظرف  یک ماه پس از انتش��ارآگهي مي تواند به دادگاه 
صالح��ه مراجعه و گواهي طرح دعوي را به ای��ن اداره ارائه نماید در غیر اینصورت 
 برابر مقررات اقدام خواهد ش��د. میرمحمدي- رئیس ثبت اس��ناد و امالك ش��هرضا

آگهی تحديدحدوداختصاصی  
890 چون تحدید حدود شش��دانگ یکبابخانه پالك شماره 11955/ 2  واقع در فضل 
آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی بنام خانم اسبي ناز طاهري فرزند 
گنجعلي درجریان ثبت اس��ت به علت عدم حضورمتقاض��ی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنابه دستور قسمت اخیرازماده 15 قانون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدیدحدود 
مل��ک مرقوم در روز 19 / 4 / 1392 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع و بعمل خواهد 
آم��د. لذا به موجب این آگهی بکلیه مالکی��ن ومجاورین اخطار می گردد که در روز و 
ساعت مقرردرمحل حضوریابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالك مطابق ماده 
20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و 
طبق تبصره 2 ماده واحده قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض 
می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم 

دادخواست را ازمرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید ضمنًا چنانچه
روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل 

انجام خواهد شد. سیدمهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد و امالك شهرضا 

ابالغ وقت رسیدگی
891 در خص��وص پرونده کالس��ه 150/92 خواهان علی مرادی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت زهرا فرامرزی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
92/3/22 ساعت 16 تعیین گردیده است. 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 ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 17 حقوقی مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
892 در خصوص پرونده کالس��ه 303/91 خواهان مهدی عباس��ی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت ش��رکت راه و ساختمان خوب کاران با مدیریت حسین سلطانی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/3/22 ساعت 12 
ظه��ر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 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 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
893 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 127/92 و 1680/91 خواهان مروت افش��اری 
دادخواس��تی مبنی بر جلب ثالث و انتقال به انتقال س��ند به طرفیت 1- فرزاد بی نیاز 
2- ابوالفضل عباسپور 3- علی موسوی زادگان 4- سجاد احمدی تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 92/3/19 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده اس��ت. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع خیابان سجاد – اول ارباب – روبه 
روی مدرس��ه نیلی پور – جنب س��اختمان صبا- پالك 57 کدپس��تی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان – ش��عبه 22 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 22 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
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پیامبر اکرم)ص( : 
  بهترین برادرانت )دوستانت(، کسی است که با راستگویی 
اش تو را به راستگویی دعوت کند و با اعمال نیک خود، تو را 

به بهترین اعمال برانگیزد.

روش های مدیریت اضطراب
استرس در حقیقت پاس��خ بدن ما به محیط اطرافمان است. این واکنش 
 اغل��ب در اث��ر وقایع خاص��ی پدید م��ی آید. تغیی��رات اس��ترس آفرین 
م��ی توانند فیزیکی، روان��ی و یا رفتاری باش��ند. علت ه��ای ایجادکننده 
استرس را استرسور می نامند و این علل در افراد متغیرند. واکنش بدن ما 
نسبت به استرس ها با ترشح برخی مواد ش��یمیایی - هورمون ها - انجام 
می ش��ود و حالتی تحت عنوان جنگ و گریز را پدید م��ی آورد. اضطراب 
کلمه ای اس��ت که در زندگی روزمره، برای توصیف حاالت و احساس��ات، 
بسیار استفاده می ش��ود. به طور مثال، هنگام س��خنرانی در گردهمایی، 
هنگام امتحان دادن، هنگام مواجهه با مش��کالت م��ادی و... از این رو در 
شرایط فوق، در س��خنان خود از این کلمه اس��تفاده می کنیم، ولی به آن 
 توجه چندانی نمی کنیم. در روان شناس��ی، اضطراب مرحله پیشرفته تر

اس��ترس مزمن اس��ت و هنگامی به صورت مشکلی بهداش��تی روانی در 
می آید که برای فرد یا اطرافیان��ش رنج و ناراحتی به وج��ود آورد یا مانع 
رسیدن او به اهدافش ش��ود و یا در انجام کارهای روزانه و عادی او اختالل 
ایجاد کند. اصلی ترین هورمون هایی ک��ه این حالت را به وجود می آورند، 
 عبارتند از: آدرنالین و کورتیزول که توسط غدد فوق کلیوی و بر اثر دریافت 
سیگنال هایی از هیپوتاالموس مغز، ترشح شده و پاسخ های خاصی را در 
بدن بر می انگیزند. ترشح تدریجی و طوالنی کورتیزول باعث تخلیه انرژی، 
کاهش فایده بخشی سیستم ایمنی، کاهش تمرکز حواس و چاقی می شود. 
همه ما به گونه ای در معرض استرس های مختلف قرار داریم، اما نکته جالب 
اینجاس��ت که برخورد افراد مختلف با اس��ترس و کنار آمدن با شرایط در 

اشخاص مختلف متفاوت است.

اضطراب را خیلی زیاد تجربه می کنید؟
  عالیم و نشانه های متداول بروز اضطراب عبارتند از:

- ناتوانی در تمرکز کردن،  افزایش نگرانی،  ناتوانی در انجام تکالیف و کارها 
در زمان مشخص، عدم حضور در کالس،  تغییر خلق و خو و تحریک پذیری،  
تنش،  سردرد،  گرفتگی عضالت، تغییر عادات تغذیه، بروز اختالالت خواب

روش های گوناگون برای کاهش و مدیریت اضطراب
   احساس وجود برنامه کنترل و مدیریت صحیح و اصولی بخش مهمی 
از کنترل و کاه��ش اضطراب را تش��کیل می دهد. آموخت��ن روش های 
 مدیریت مسئولیت ها، پایداری کردن بر اهداف، استراحت کردن و اجرای 

تکنیک های تمدد اعصاب از جمله مهارت های مدیریت زمان است.
   سعی کنید هدف واحدی برای خود انتخاب کنید که خلق و خوی تان را 

بهبود ببخشد و از اضطراب تان بکاهد.
    از به تعویق انداختن کارها بپرهیزید. به تعویق انداختن مس��ئولیت ها 
و کارها تا دقایق پایانی می تواند بیشتر از زمانی که تکالیف و مسئولیت ها 
 را به موقع انجام دهید، اضط��راب ایجاد کند. به تعوی��ق انداختن کارها و 
 مس��ئولیت ها می تواند تأثیر مس��تقیمی بر کیفیت کار، خواب و خلق و 

خوی تان بگذارد.
    تمرین عادات خواب خوب می تواند نش��ان دهد که خوب اس��تراحت 
کرده اید. محرومیت از خواب می تواند س��بب ایجاد مش��کالت جسمی و 

روحی و افزایش اضطراب شود.
    مصرف محرک ها - مثل کافئین - که می توانند سبب ایجاد و تشدید 

اضطراب شوند را محدود یا متوقف کنید.
    در حین کارهای تان در طول روز، زمانی را برای استراحت و فعالیت های 
مفید اختصاص دهی��د. در حین زمان های اس��تراحت کالس، مطالعه و 
کار کردن در فضای آزاد قدم بزنید، موس��یقی گوش کنید و... تا ذهن تان 

استراحت کند.
    نوشتن یادداشت های روزانه را آغاز کنید.تعداد زیادی از افراد نوشتن 
یادداش��ت های روزانه را روش��ی مناس��ب برای کنترل اضط��راب، درک 

احساسات و تصمیم گیری ها و... می دانند.
    باید بدانید همه در زندگی ش��ان با محدودیت ه��ای گوناگونی مواجه 
هستند. باید بیاموزید محدودیت های زندگی را بپذیرید و با توجه به آن از 

خود و دیگران توقع داشته باشید.
    برای اوقات فراغت تان برنامه ریزی کنید. 

    ش��وخ طبعی را وارد زندگی تان کنید. خندیدن می تواند بهترین راه 
کاهش تنش باشد.

    تالش کنید از دوستان و خانواده تان کمک بگیرید تا بتوانید اضطراب 
را از خود دور کنید.

امروزه با پیشرفت تکنولِوژی در دنیای فناوری اخبار 
تحوالت دیجیتال نه به صورت روزانه بلکه به صورت 
لحظه ای بر پیش��خوان خبرگزاری ها ب��اال می آید تا 
بدین ترتیب ش��اهد انقالب لحظه ای دس��تاوردهای 

این حوزه باشیم. 
یکی از آخرین موارد در این س��یر سریع علوم دیجیتال 
تغییراتی است که لپ تاپ ها مدام تجربه می کنند و 
در این راه کاربران هم می بایست با پرداخت پولهای 
بیشتر امکانات بهتری به دس��ت بیاورند؛ امکاناتی که 
به تازگی با رونمایی از محصول جدید ایسر همه را به 

تعجب واداشته است. 
در کنار تمامی ویژگی های انعطاف پذیر این لپ تاپ، 
R۷ از نمایش��گری 15/6 اینچی و لمسی،  هارد درایو 
5۰۰ گیگابایت��ی، ۲۴ گیگابایت SSD،  پردازش��گر 
Core i5 و 6 گیگابای��ت رم برخوردار اس��ت. قیمت 
 پایه ای��ن محصول جدید ه��زار دالر اعالم ش��ده و از 

1۷ می عرضه آن آغاز خواهد شد.
ش��رکت ایس��ر در نیویورک لپ تاپی جدید را معرفی 
کرده  که به سیس��تم لوالی جدیدی به نام اِِزل مجهز 
است و می تواند نمایش��گر را برای دسترسی راحت تر 
 R۷ ایس��رلپ تاپ R۷ کارب��ر حرکت دهد. لپ ت��اپ
 ،Cnet براساس گزارش Browse Albumsایسر
 طراحی بخش صفح��ه کلید و پد لمس��ی در لپ تاپ 
ایس��ر R۷ نیز دچار تحوالتی شده است و بلند گوهای 
آن به ص��ورت خ��ودکار،  متناس��ب با وارونه ش��دن 

نمایشگر، تغییر وضعیت می دهند.
لوالهای ازل )Ezel( به کاربر ام��کان می دهند تا در 
چهار وضعیت اصلی از لپ تاپ اس��تفاده کند. یکی از 
این وضعیت ه��ا، وضعیت معمولی اس��ت که در همه 
لپ تاپ ها دیده می ش��ود. لوال همچنی��ن امکان جلو 
کشیده شدن نمایشگر لمسی را به وجود خواهد آورد تا 
استفاده از سطح لمسی نمایشگر در کنار صفحه کلید 

برای کاربر ساده تر شود.
وضعیت دیگر، مسطح شدن نمایشگر است که شکلی 
ش��بیه به تبلت به لپ تاپ خواهد بخش��ید. مشخص 
است که در این وضعیت صفحه کلید به صورت کامل 
در زیر نمایشگر پوشانده خواهد شد و در این وضعیت 
تنها امکان اس��تفاده از چند اپلیکیشن وجود خواهد 

داشت. 
وضعیت آخر اس��تفاده ص��رف از نمایش��گر لپ تاپ 
اس��ت؛ یعن��ی نمایش��گر لپ ت��اپ1۸۰ درج��ه در 
محور افق��ی چرخی��ده و به ی��ک نمایش��گر تبدیل 
خواهد ش��د. در این ش��رایط به دلیل وارونه ش��دن 
نمایش��گر، موقعی��ت بلند گو های چپ و راس��ت نیز 
 تغییر کرده و صدا متناس��ب با وضعیت جدید پخش

 می شود.
یکی از ب��زرگ ترین تغییرات��ی که در ای��ن لپ تاپ 
ایجاد ش��ده و ش��اید عادت کردن به آن مدتی طول 
بکشد، تغییر موقعیت پد لمسی روی صفحه کلید است. 
این بخش از صفحه کلید به جای ای��ن که مانند دیگر 
لپ تاپ ها در پایین قرار گرفته باشد،  باالی کلید های 

صفحه کلید قرار گرفته است. 
به این شکل نمایشگر لمس��ی فضای کافی برای قرار 
گرفتن در نزدیک ترین فاصله از صفحه کلید را خواهد 

داشت.
با توجه به کارایی های باالی اپلیکیش��ن ها در ویندوز 
هش��ت، چنین طراحی می تواند برای یک نمایش��گر 
لمس��ی کاربردی باش��د، اما وفق یافتن کاربران با آن 

می تواند زمین گیر باشد.
در کنار تمامی ویژگی های انعطاف پذیر این لپ تاپ، 
R۷ از نمایش��گری15/6 اینچی و لمسی،  هارد درایو 
5۰۰ گیگابایت��ی، ۲۴ گیگابایت SSD،  پردازش��گر 

Core i5 و 6 گیگابایت رم برخوردار است. 
قیمت پایه این محصول جدید هزار دالر اعالم شده و 

از 1۷ می عرضه آن آغاز خواهد شد.

یک لپ تاپ 
با قابلیت شگفت انگیز  2810
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اخبار کوتاه

عکس نوشت

یک دزد ایتالیایی »ناکام ترین دزد تاریخ« لقب گرفته است.
سه مرد جوان نقابدار طرح سرقت صندوق پول یک داروخانه شهر چرینیوال در حومه فوجیا 
ایتالیا را برنامه ریزی کرده بودند، این در حالی بود که داروخانه در فاصله5۰ متری پاسگاه 
پلیس محله قرار داشت. سه جوان به سرعت وارد داروخانه شدند، اما قبل از این که حتی به 
پیشخوان نزدیک شوند، اقدام به سرقت آنها پایان یافت. از بدشانسی آنها یک مأمور پلیس 
در مقابل پیشخوان داروخانه در حال خرید بود. وی فوراً سالحش را از غالف درآورد و رو به 
سارقان گرفت. دو نفر از آنها از همان نیمه راه بازگشته و فرار کردند. اما نفر سوم که درست 
در برابر لوله سالح مأمور پلیس بود مانند یک پسر خوب آرام سرجایش ایستاد و تسلیم شد.

ماتئو لیما، سارق دستگیر ش��ده پس از انتش��ار فیلم دوربین امنیتی داروخانه به شهرتی 
ناخواسته دست یافته است. 

محققان قلمی طراحی کرده اند که می تواند به کودک خواندن و نوشتن بیاموزد.
هدف از ساخت این قلم که »لیپ ریدر« خوانده می شود، بهبود سواد آموزی کودکان است. این 
دستگاه قلم مانند یک کتابخانه با بیش از 15۰ کتاب مطالعه، کتاب کار و کتاب صوتی کار می کند 
و به کودکان می آموزد نه تنها چگونه حروف و یا کلمات را تشخیص دهند و بخوانند، بلکه نوشتن 
آنها را نیز به کودک یاد می دهد. کاربر، حروف و کلمات کتابی که برای این کار چاپ شده را با نوک 
این قلم لمس می کند تا صدای حروف و چگونگی تلفظ کلمه را بش��نود. اما در حالی که وسایل 
پیشین فقط به خواندن کلمات کمک می کردند، این قلم جدید با یاری رساندن کودک در نوشتن 
یک گام بیشتر به سوی سواد آموزی برداشته اس��ت. این قلم برای کودکان چهار تا هشت ساله 
طراحی شده و به کودک کمک می کند تا دس��تورالعمل صوتی ساده را از طریق یک بلندگوی 

داخلی برای ردیابی حروف در کلمات کتاب دنبال کند.

پژوهشگران آلمانی دریافته اند، مغز قادر به تمایز قائل شدن بین 
خنده ناشی از شادی، قلقلک یا تمسخر دیگران است و هر نوع خنده 

تأثیر متفاوتی بر سالمت فرد می گذارد.
تحقیقات نش��ان می دهد، ان��واع مختلف خن��ده دارای تأثیرات 
متفاوت مغزی اس��ت و انس��ان از س��نین کودکی قادر به تمایز 
قائل شدن بین خنده ناشی از ش��ادی، قلقلک یا تمسخر دیگران 
اس��ت. محققان دانش��گاه توبینگن آلم��ان با بررس��ی تغییرات 
در الگوی مغ��ز در زمان ش��نیدن انواع مختلف خن��ده، تأثیر آن 
را بر روی عملکرد مغز و س��المتی م��ورد ارزیابی ق��رار داده اند. 
مطالعه ای بر روی 33 زن سالم و بررسی شبکه ادارکی- احساسی 
نش��ان می دهد، بخش هایی از مغ��ز که به پ��ردازش اطالعات 
اجتماعی و س��طح باال حساس هس��تند، بیش��تر به خنده های 
 ناشی از شادی یا قلقلک و مناطق حساس به صداهای پیچیده به 
خنده های تمسخرآمیز واکنش نشان می دهند. در این تحقیق 
برای نیمی از داوطلبان یک فیلم کمدی به صورت جمعی نمایش 

داده ش��د و گروه دوم نیز یک فیلم کس��الت بار را تماشا کردند؛ 
 پس از اتمام فیلم، نمونه گیری از س��لول های ایمنی موسوم به 
س��لول های قاتل طبیعی گرفته شد که با س��لول های سرطانی 
ترکیب و میزان اثربخشی آنها در زمان وقوع بیماری مورد بررسی 
قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد، افرادی که در هنگام 
دیدن فیلم کمدی خندیده بودند، از سیس��تم ایمنی قوی تری 

برخوردار بودند و خنده می تواند تا ۴۰ درصد سیستم ایمنی بدن 
را تقویت کند. دکتر دیرک ویلدگروبر، سرپرست تیم تحقیقاتی 
 خاطر نشان می کند: »خندیدن به کسی یا خندیدن با دیگران با 
پاس��خ های متفاوت مغز همراه اس��ت؛ مغز با ق��درت تمایز قائل 
 شدن بین انواع مختلف خنده )ناشی از شادی، قلقلک یا تمسخر( 

می تواند عملکرد بدن در مقابل بیمار یها را تقویت کند.«
با اس��تفاده از تصویرب��رداری رزونانس مغناطیس��ی عملکردی 
)fMRI(  فعالیت مغزی افراد در هنگام ش��نیدن س��ه نوع خنده 
مختلف مورد بررس��ی ق��رار گرفت. خن��ده ناش��ی از قلقلک در 
پستانداران غیر انس��انی نیز دیده می ش��ود، اما در انسان دارای 
عملکردهای پیچیده ای است که می تواند دارای بار مثبت یا منفی 
بوده و الگوهای ارتباطی متفاوت��ی در مغز ایجاد می کند. مناطق 
مغزی حس��اس به پردازش اطالعات اجتماعی پیچیده در زمان 
شنیدن صدای خنده ناشی از شادی یا قلقلک فعال می شوند که 

این فعالیت در زمان شنیدن خنده تمسخرآمیز دیده نمی شود.

قلمی که نقش معلم را بازی می کندناکام ترین دزد تاریخ!

»به هم خندیدن« چه بر سر مغز می آورد؟
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شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد امتياز 
جابجائی مسافر در محور شهر جديد مجلسی – مباركه )توسط مينی بوس( را، از طريق 
مناقصه عمومی به شركتهای حمل و نقل واجد شرايط واگذار نمايد، متقاضيان می توانند 
از تاريخ نشر آگهی به مدت سه روز جهت دريافت اسناد مناقصه به امور قراردادهای اين 
شركت مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن ذيل تماس حاصل نمايند. 
نش�انی: اصفهان – كيلومتر 20 جاده مباركه بروجن – شهر جديد مجلسی – بلوار ارم – 
شركت عمران مجلسی تلفن: 5452286-0335 ، دورنگار 5452214-0335 صندوق 

پستی 86316-11178 
www.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

كليه هزينه های درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه 

م الف: 1946شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم
آگهی مزایده عمومی 

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد تعدادی از قطعات يدكی وسائط 
نقليه سنگين و لوازم متفرقه را با قيمت پايه كارشناسی به صورت يكجا از طريق مزايده 

عمومی به فروش برساند. 
متقاضيان جهت كسب آگاهی بيشتر، دريافت و تكميل اس�ناد مربوطه و ارائه آنها می 
توانند از روز یکشنبه مورخ 91/2/22 تا پايان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 92/2/31 به 
نشانی: اصفهان – خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیرکبیر، معاونت بازرگانی و جهت بازديد 
از اقالم مذكور از ساعت 8 الی 14 به انبار مركزی سازمان واقع در فلکه دانشگاه صنعتی – 
500 متر باالتر از پلیس راه قدیم اصفهان – تهران  مقابل خیابان سپافیل جنب انبار اداره مرکزی 

برق – انبار بختیاردشت مراجعه نماييد.
تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 
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