
 یارگیری سپاهان،
 داِد پرسپولیس را درآورد

»نشمیل نشمیل« را 
بشنوید

 آیا اولین نشست نامزدهای ریاست جمهوری  برنده ای داشت ؟

تا اینجا سه بر صفر

آمریکا 8 شرکت 
پتروشیمی را تحریم کرد 2 

مردم تخلفات انتخاباتی را 
گزارش دهند 78

 دانستنی هایی درباره
5 عینک های آفتابی

غربی ها از درک جایگاه والیت عاجزند
 انتظار مردم ما از نامزدهاي رياس��ت جمهوري اين است كه 
عزت و عظمت نظام اس��امي را حفظ كنند و در س��خنان و 
اظهارنظرهاي خود مطلب��ي القا نكنند كه چراغ س��بزي به 
دشمنان نظام اس��امي تلقي ش��ود. نظام جمهوري اسامي 
ايران با فك��ر دقيق و تيزبين حض��رت ام��ام )ره( و متكي بر 

ارزش هاي اسامي و انساني احيا شد كه...

 سینمای ایران
 محتاج انقالب است

البته سينما نيزمثل هر پديده ديگری متأثر از فضای 
ملتهب و نابسامان اوايل انقاب شد و تا به مرحله ثبات 
رس��يدن و هويت جديد پيدا كردن، زمان و تحوالت 
زيادی را از س��ر گذراند، اما از آن پس سينما خود را 
 در يک بازس��ازی انقابی، تطهير كرد و ساحت های

تازه تری از تجربه های دراماتيكی را آزمود. سينما بعد 
از انقاب با س��وژه های جديد و قصه و موقعيت های 

جدی تری مواجه شد كه...

س: حمید رضا  نیکو مرام 
]عک

2

خط دو BRT در دستور كار 
3

قرار گرفت

استان چهارمحال و بختیاری
 درمسیر پیشرفت7

شكس��ت پرس��پوليس در فينال جام حذف��ی و باالبردن جام 
قهرمانی در ورزشگاه آزادی تبعات بسيار سنگينی برای محمد 
رويانيان به همراه داشت كه او حاضر شد تمام اختافات گذشته 
اش با علی دايی را كنار بگذارد و با س��پردن نيمكت تيمش به 
مرد هميش��ه معترض قرمزها، كمی از س��نگينی شكست در 
مقابل س��پاهان كم كند، ولی اوضاع فعا به س��ود مديرعامل 
پرس��پوليس پيش نرفته و نام رويانيان به عنوان بازنده اصلی 

فصل نقل و انتقاالت بازيكنان به ثبت رسيده است.

  از يک طرف ماجرای خداحافظی علی كريمی از پرس��پوليس
 و ني��ش و كناي��ه كاپيت��ان س��ابق س��رخ ه��ا ب��ه رويانيان، 
داِد مديرعامل پرس��پوليس را درآورده و از طرف ديگر ناكامی 
قرمزه��ا در جذب بازيكنان مورد نظرش��ان فش��اری مضاعف 
را به مجموع��ه اين تي��م و مديرعاملش وارد كرده اس��ت، آن 
هم مديرعاملی كه قبل از فينال جام حذفی مدعی ش��ده بود 
س��پاهانی ها با دو بازيكن تيمش وارد مذاكره شده اند و از اين 

طريق سعی داشت...
6

شیوه مناظره اصالح نشود
 شرکت نمی کنم
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 گروه خونی جلیلی و 
احمدی نژاد یکی است

2

 دستور آزادسازی
 سهام عدالت صادر شد

4

3چرا سالمندان  شادترند؟

 رایانه ای که 
فکر رامی خواند

8

 جاده ارتباطی بین مسئوالن
7 و نمایندگان دوطرفه نیست

2 مناظره، زیر تیغ تلوزیون جان داد!

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ی/ زاينده رود[
ت اله

س: هادی نعم
]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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خط دو BRTدر دستور كار 
قرار گرفت

 BRT ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: احداث خط دو BRTمدیر پروژه
حدفاصل ميدان جمهوری – ميدان آزادی با اعتباري بالغ بر ۱۱ميليارد 

ریال در سال جاری در دستور کار قرار دارد.
عليرضا صلواتی با بيان این خبر گفت: خط دو BRT از ميدان جمهوری 
آغاز و با عبور از خيابان های کاشانی، ش��هيد بهشتی و حکيم نظامی به 

ميدان آزادی ختم می شود.
وي با بيان این که ش��هرداري در حال خریداري ۱۰۰ دس��تگاه اتوبوس 
است، تصریح کرد: س��ه گزینه براي خط دوBRTشهر اصفهان طراحي 
 شده است که پس از تصویب یکي از این گزینه ها در کميسيون تصویب 

طرح هاي شهري، عمليات اجرایي آن در تابستان آغاز مي شود.

 ارتفاع سازي بر اساس مصوبات 
طرح تفصيلي

شهردار منطقه ۶ اصفهان گفت: ارتفاع س��ازي بر اساس مصوبات طرح 
تفصيلي در مناطق انجام مي شود.

فضل اهلل محلوجي با اعالم این مطلب اظهار داش��ت: ارتفاع س��ازي در 
مناطق بر اس��اس طرح تفصيلي انجام مي ش��ود. این در حالي است که 
طرح تفصيلي بازنگري ش��ده از ۳۰ بهمن ماه س��ال ۹۰ به شهرداري ها 

ابالغ شده است. 
وي افزود: از آن تاریخ به بعد ارتفاع س��ازي بر اساس طرح تفصيلي انجام 

شده و بر اساس قانون در این زمينه اقدام مي شود.

 بهره برداري از پايانه صمديه 
تا پايان خرداد ماه 

شهردار منطقه ۲ اصفهان از بهره برداري پایانه صمدیه تا پایان خردادماه 
س��ال جاري خبر داد. محمد فيض اظهار داش��ت: این پایانه با همکاري 
ش��هرداري منطقه یك احداث ش��ده و در مراحل پایاني بوده و تا پایان 

خردادماه سال جاري به بهره برداري مي رسد.
 وی تصریح کرد: پایانه صمدیه به منظور ساماندهي و حذف ایستگاه هاي 
ميني بوس و اتوبوس درون استاني از سطح خيابان هاي جنوبي، شمالي و 
غربي شهر، در مجاورت رینگ دوم و سوم شهر احداث می شود و سرویس 

دهي در آن صورت خواهد گرفت.

 ماهانه 150 نفر به جمعيت بيماران 
ام اس اضافه می شود

مدیر عامل انجم��ن ام اس اصفهان گف��ت: ماهانه  ۱5۰ ت��ا ۲۰۰ بيمار 
به جمعيت بيماران اس��تان اضافه می ش��ود و آمار نش��ان می دهد این 
 بيماری در برخی اس��تان های کش��ور ت��ا 5 برابر افزایش یافته اس��ت. 
به گزارش ایسنا ، مسعود اعتمادي فر با بيان این که در حال حاضر 5 هزار 
و پانصد بيمار ام اس در اصفهان وجود دارد، اظهار داشت: در سال ۶۹ به 
زحمت  در اس��تان هاي اصفهان، چهار محال بختي��اري و یزد 5۰ بيمار 
مبتال به ام اس پيدا مي شد و این نشان دهنده روند رو به افزایش مبتالیان 

به این بيماری است.

 برگزاری طرح تالوت نور 
در سه هزار مسجد 

مسئول دبيرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد اصفهان از اجرای 
طرح تالوت نور در سه هزار مس��جد اس��تان خبر داد. حجت االسالم و 
المسلميرمضانعلی معتمدی افزود: این طرح با هدف گراميداشت سالگرد 
ارتحال امام خمينی)ره(و شهدای انقالب اسالمی و سالمتی مقام معظم 

رهبری اجرا می شود.

گشتی در اخبار

شوراها نيازمند مديريت 
منطقه ای هستند 

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسالمی شهر 
اصفهان /کریم نصر اصفهانی 

ش��وراها نيازمند مدیریت منطقه ای اس��ت بنابراین اف��راد برگزیده 
باید به مسایل و مشکالت مردم منطقه احاطه داشته و تمام وقت در 
خدمت مردم باشد. از دیدگاه من مهم ترین ویژگی  کاندیدای شورای 
شهر والیت مداری، اعتقاد به اسالم ناب و انقالب است و از سوی دیگر 
این افراد باید توانمند و با تجربه کاری باشند.این افراد باید بتوانند با 
مردم به خوبی ارتباط برقرار کنند چرا که ش��وراها نيازمند مدیریت 

منطقه ای است. 
بنابراین اف��راد برگزیده باید 
به مسایل و مشکالت مردم 
منطقه احاطه داشته و تمام 
وقت در خدمت مردم باشد. 
مهم ترین اولوی��ت ما همان 
فرمایش رهبر معظم انقالب 
یعنی حماس��ه سياس��ی و 

اقتصادی باید قرار بگيرد .
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چهره روز
بهره برداری از 7 پروژه شاخص در منطقه 9 

 عبدالرس��ول امام��ي، ش��هردار منطق��ه ۹ از به��ره ب��رداری ۷ پ��روژه ش��اخص ب��ا هزینه
  آزادس��ازی ۲۴۷ميلي��ارد ری��ال و هزین��ه اجرای��ی ۴۱ميلي��ارد ری��ال ت��ا پای��ان

 سال جاری خبر داد.
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بررسی مسائل 
فوالدشهر و بهارستان

دستمال کاغذی با برند رونيتا ) ronita ( فاقد مشخصات حقيقی درج شده 
بر روی بسته بندی است.

 به طور کلی غير استاندارد و جعلی است.
روابط عمومی اداره کل استاندارد استان اصفهان اعالم کرد: دستمال کاغذی با 
برند ronita تحت نام شرکت ایران زمين با درج عالمت استاندارد بر روی پاکت 
بسته بندی در بازار مشاهده شده که با بررسی انجام شده مشخص شده چنين 
واحد توليدی وجود خارجی ندارد. براساس این گزارش، تمام مشخصات درج 
شده بر روی پاکت این محصول نيز غير واقعی و تقلبی است. این گزارش می 
افزاید: اس��تفاده از این محصوالت جعلی و تقلبی بدون شك سالمتی مصرف 

کنندگان را مورد تهدید قرار می دهد .

در جلس��ه ای با حضور مهدی جمالی نژاد، معاون امور عمرانی اس��تانداری 
اصفهان و تابش فر، جانش��ين معاون هماهنگی امور عمرانی وزارت کش��ور 
 و جمعی از مدیران و ش��هرداران، مس��ائل و مش��کالت بين ش��هرداری ها و 
شرکت های عمران شهرهای جدید فوالد شهر و بهارستان بررسی و تصميمات 

الزم گرفته شد.
جمالی نژاد در این جلسه از تش��کيل هيأت کارشناسی چهار نفره متشکل از 
نمایندگان ادارات کل فنی وزارت کش��ور، دفتر حقوقی وزارت کش��ور، دفتر 
فنی وزارت راه و شهرسازی و دفتر فنی اس��تانداری اصفهان با پيگيری های 
معاونت هماهنگی امور عمرانی و اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری 

اصفهان خبر داد.

زیر پوست شهر

س:ايمنا[
]عک

در دویس��ت و هش��تاد 
 گروه 
وهفتمي��ن جلس��ه علنی شهر

شورای شهر اصفهان،حاج 
رسوليها، ریيس شورای اسالمی شهر اصفهان،فتح اهلل 

معين، عضو شورا ابوالفضل قربانی، ریيس کميسيون 
حمل و نقل و محيط زیس��ت ش��ورای اسالمی شهر 
اصفه��ان از مدیریت ش��هر و مباحث مرب��وط به آن 
صحبت کردند. متن زیر مشروح سخنانی است که در 

این جلسه مطرح شد.
    متأسفانه در چند سال گذش��ته، دولت به شهر 
اصفهان بی توجهی کرده است. لذا تا چند سال آینده 
نيز اصفهان در انزوای بودجه های عمرانی خواهد بود 
و به بودجه های دولتی هيچ اميدی نيست.  دولت طی 
چند سال گذشته هيچ کمکی به اصفهان نکرده است.

    اصفهان آخری��ن بودجه را در بي��ن دیگر کالن 
ش��هرها دارد این در حالی است که اصفهان ظرفيت 
باالیی دارد لذا انتخابات ش��ورا باید در اصفهان قوی 

تر برگزار شود.
     از صدا و س��يما درخواس��ت داریم ک��ه فقط به 
انتخابات ریاس��ت جمهوری نپرداخت��ه و انتخابات 
شوراها را نيز مد نظر داشته باشد این در حالی است 
که اهميت انتخابات شوراها کمتر از انتخابات ریاست 

جمهوری نيست.
     احداث هرچه سریع تر ایستگاه مترو ميدان امام 
حس��ين)ع( ضروری است. مش��کالت مالی متروی 
اصفهان حل ش��ده و دو ماه آینده نيز متر و اصفهان 
راه اندازی می ش��ود. این در حالی اس��ت که کلنگ 

ایستگاه متروی ميدان امام حس��ين)ع( باید هرچه 
سریع تر زده شود.

     عملکرد شورا طی چندسال گذشته سير تکاملی 
داشته است. لذا اميد است شورای بعدی نيز شورایی 
قوی بوده و عملکرد خوبی داشته باشد. این در حالی 
اس��ت که ش��ورای بعدی باید به صنعت توریسم در 

اصفهان توجه ویژه ای داشته باشد.

بودجه روزنامه اصفهان زيبا بايد قطع شود 
     مقرر شده بود که شهرداری بودجه اصفهان زیبا را 
قطع کند، اما در حال حاضر هنوز این موضوع عملياتی 
نشده اس��ت. این روزنامه متعلق به شهرداری است و 
شهرداری باید با فعاليت های غير اصولی این روزنامه 

به صورت جدی برخورد کند.
     روزنامه اصفهان زیبا به ی��ك روزنامه تبليغاتی 
تبدیل ش��ده و باید از برنامه های تبلغاتی خود خارج 

شود.
     انتخابات شورای شهر تحت تاثير انتخابات ریاست 
جمهوری قرار گرفته است. لذا تجميع دو انتخابات با 

یکدیگر به ضرر انتخابات شوراهاست.
    همزمانی انتخابات ریاس��ت جمهوری و شوراها 
به ضرر انتخابات شوراهاست لذا نمایندگان مجلس، 
شورای شهر و شورای عالی استان ها باید این موضوع 

را مد نظر داشته و در جهت اصالح آن اقدام نمایند.
     رسانه ملی در این راس��تا نقش مهمی دارد. این 
در حالی اس��ت که رس��انه ملی به انتخابات شوراها 

توجهی ندارد.
     با توجه به فرمایش��ات رهبر معظم انقالب باید 
مواظب باشيم انتخابات شوراها در حاشيه قرار نگيرد.

     جنس انتخابات شورای شهر با انتخابات مجلس 
شورای اسالمی همخوانی دارد. لذا اگر قرار بود تجميع 
صورت گيرد، بهتر بود تجميع انتخابات مجلس شورای 
اسالمی با انتخابات شوراها باشد نه با انتخابات ریاست 
جمهوری، زیرا به طور حتم هيجانات انتخابات ریاست 
جمهوری انتخابات شوراها را تحت تاثير قرار می دهد.

    تمام کالن شهرها باید این موضوع را به طور ویژه 
در دستور کار خود قرار داده و با مکاتبات الزم در این 

زمينه از تجميع این دو انتخابات جلوگيری شود.

الگو پذيری دولت آينده از مديريت شهری

SMS

دستمال كاغذی رونيتا 
غير استاندارد است

يادداشت 

     منطقه 5 با وس��عت ۶۰۰۲ هکتار و ۱۶5 ه��زار جمعيت به 
عنوان مهمانخانه شهر اصفهان به شمار می رود .

    این منطقه با ۱۱ هزار محله ش��امل سپاهانش��هر، جلفا، باغ 
زرشك، س��يچان، حس��ين آباد، وحيد، بهار آزادی،توحيد،کوی 

امام جعفر صادق و کوی سپاهان است.
    این منطقه با مناطق ۱۳ و ۶  و بهارس��تان و ش��هر ابریش��م 

همسایه است.
    مجاورت با پل های تاریخی سی و س��ه پل،مارنان، چهارباغ 

باال و محله گردشگری جلفا این منطقه را شاخص کرده است.
این منطقه دارای ۳۱ کليس��ا است که مس��يحيان این منطقه با 

مسلمانان به صورت مسالمت آميز با یکدیگر زندگی می کنند .
    از دیگر ش��اخصه های این منطقه وجود دو آتشکده  و محل 

سکونت زرتشتيان و تعدادی از کليميان است.
    از لحاظ تراکم، بيش��ترین تراکم در خيابان وحيد و کمترین 

آن در خيابان توحيد است .
    بودجه منطقه به عنوان اولين منطقه از لحاظ ملکی و ریالی 
۱۶۰ ميليارد تومان اس��ت که 8۷ ميليارد تومان آن ریالی و ۷۴ 

ميليارد آن غير نقدی است .

    بودجه منطقه نسبت به س��ال ۹۱ در سال جاری ۴5 درصد 
افزایش ردیف های عمرانی داشتيم.

    از بدو تأسيس ش��هرداری منطقه 5 یعنی از سال ۴8 تا ۹۰ 
بودجه ش��هرداری 5۰ ميليارد تومان بوده که ظرف س��ه س��ال 

گذشته این بودجه به 8۷ ميليارد تومان افزایش یافته است.
    این امر نش��ان می دهد که این ش��هر از لحاظ پتانسيل های 
بالقوه، منطقه ویژه ای به شمار می رود که بيشترین قيمت زمين 

را در بردارد.
    متأسفانه خيابان نظر و توحيد به خيابان آمادگاه دوم تبدیل 

شده است و این امر باعث ترافيك شده است. 
    چ��را که خانه ه��ای مس��کونی تبدیل به مؤسس��ات علمی 

–پژوهشی شده و بسياری از آنها مجوز ندارند.
    این منطقه ۹ درصد جمعيت را در خود جا داده و از این لحاظ 

رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.
    این منطقه از لحاظ سرانه فضای س��بز،  رتبه دوم را به خود 
اختصاص داده اس��ت و از لحاظ تعداد پارکين��گ و فضای پارک 

ساعتی،  رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
    همچنين از نظر تعداد کتابخانه و مساحت این منطقه دارای 

رتبه سوم می باشد.
    وجود 5۱ مسجد و ۲ امامزاده و محله جلفا و هتل های کوثر، 

جلفا،چهل پنجره،  این منطقه را منحصر به فرد کرده است.
    این منطقه مهمترین دروازه ورودی اصفهان است و بيش از 

5۰ درصد از تخت های بيمارستانی در این منطقه وجود دارد.
وجود نقاط جاذب س��فرهای درون ش��هری مثل خيابان نظر و 

خاقانی از دیگر مزایای این منطقه است.
    س��هم عمرانی این منطقه 8۷ درصد است و ۹ درصد درآمد 

منطقه صرف فعاليت های عمرانی ناژوان می شود.
    از سال 8۲ تا ۹۲ سرانه هر شهروند ۱85 هزار تومان بوده که 

این رقم امس��ال به ۴۰۰ هزار 
تومان افزایش یافته است.

    در سال جاری ۲۲ درصد 
 در بودجه های جاری و عمرانی 

صرفه جویی شده است .
    در سال ۹۱، ۱85 ميليارد 
ریال آزاد سازی داشتيم و این 
در حالی است که در سال ۹۰ 
این رق��م ۲۳۳ ميلي��ارد ریال 

بوده است.
    تعداد صدور پروانه در سال 

۴۳۴،۹۱مورد بوده است.
    تعداد پروژه هایی که امروز 
به بهره برداری می رس��د 8۰ 
پروژه با هزین��ه ای بالغ بر ۹۷ 

ميليارد تومان است.
    در بح��ث اعتماد س��ازی 
مردم به شهرداری دارای رتبه 

سوم هستيم.
    در رابطه با تأثير اقدامات ش��هرداری در بهبود زندگی مردم 

رتبه دوم در اختيار شهرداری منطقه 5 است.
    یکي از طرح هاي منطقه 5 در س��ال جاري، انتقال پس��اب 

فاضالب سپاهان شهر است.
    این طرح با هزینه اي بالغ بر ۴۰۰ ميليون تومان اجرا مي شود.

پروژه هایي همچون فرهنگس��را و پارک ۲5۰ هزار متري بزرگ 
سپاهان ش��هر از جمله پروژه هاي این منطقه اس��ت که به بهره 

برداري مي رسد.
    ۹۰ ميليارد تومان پروژه عمران��ي و خدماتي در منطقه 5 به 

بهره برداري مي رسد.

عصارزادگان :

منطقه 5 مهمانخانه شهر اصفهان به شمار می رود  چرا سالمندان شادترند؟
انس��ان ها با گذر سن و رس��يدن به س��الخوردگی تمایل 
بيشتری به شاد بودن دارند. نتایج یك مطالعه جدید نشان 
می دهد چگونه افراد س��الخورده می توانند بر احساسات 

منفی خود، نظير خشم و اضطراب غلبه کنند.
در ای��ن مطالع��ه از اف��راد خواس��ته ش��د ی��ك فعاليت 
سراس��ر تن��ش زا انجام دهن��د ک��ه نتایج حاص��ل از آن 
نش��ان داد افراد س��الخورده در مقایس��ه با افراد جوان در 
زندگ��ی روزم��ره کمتر احس��اس عصباني��ت و اضطراب 
می کنند. بعالوه اف��راد س��الخورده در آزم��ون هایی که 
برای س��نجش ميزان قبول و پذیرش احساس��ات منفی 
از آنها انج��ام گرفت، نم��رات بهتری کس��ب کردند. این 
آزم��ون که»آزمون پذیرش« نام گرفت��ه، ميزان تمایل به 
قبول یا مواجهه با احساس��ات منفی به جای ف��رار از آنها 
 را در افراد س��نين مختلف مورد س��نجش ق��رار می دهد.

 نتایج حاصل از آن، تناقضات س��ایر تحقيقات را به خوبی 
توصيف می کند و آن این اس��ت که چرا افراد س��الخورده 
عليرغم تقليل س��المت جسمی و روحی، ش��ادتر از افراد 
ميانسال هستند؟ از سوی دیگر افراد ميانسال نيز می توانند 
از مزایای این مطالعه اس��تفاده کرده تا پيش از رسيدن به 
سنين سالمندی، شادی بيشتری را تجربه کنند. ایریس 
موس روانشناس و استادیار دانشگاه کاليفرنيا در رابطه با 
تحقيق فوق می گوید: قبول مش��کالت و ناراحتی ها برای 
همه س��ودمند اس��ت اما به نظر می رس��د افراد سالخوده 
بيش از اف��راد جوان از آن اس��تقبال می کنند.این مطالعه 
بر روی ۳۴۰ فرد بالغ بين س��نين ۲۱ تا ۷۳ س��ال انجام 
گرفت و ب��ه مدت دو هفته ه��ر روز ميزان اضط��راب آنها 
ان��دازه گيری ش��د. از آنه��ا همچنين راجع ب��ه صحت و 
ميزان»ب��اور به احساس��ات« خود در قب��ال عبارت هایی 
روانشناسانه پرسيده شد. این عبارت ها جمالتی نظير این 
که تا چه حد رفتارهای من مناسب یا منفی است و از چه 
رفتارهایی باید دوری کنم؟ یا این که من هميشه به خود 
 می گویم نباید جوری باشم که احس��اس می کنم، بودند.

 افرادی که این جمالت را قبول نداشتند به عنوان افرادی 
معرفی شدند که ميزان پذیرش و قبول احساسات منفی در 
آنها پایين بود. البته پزشکان هنوز نمی دانند چرا با گذشت 
سن ميزان قبول احساسات منفی در افراد بهتر می شود. با 
این حال یکی از تصورات این است که هرچه سن افراد باالتر 
می رود، آنها وقایع بيشتری را تجربه می کنند که از کنترل 
آنها خارج است. وقایعی نظير بيماری و مرگ عزیزانشان به 

آنها می آموزد کنترل کردن این اتفاقات بيهوده است.

منطق�ه 5 ش�هرداری اصفه�ان يک�ی از مناط�ق پ�ر جمعي�ت اس�ت. وج�ود مراك�ز توريس�تی و   گروه 
اقليت های مذهبی،  اين نقطه را به مکانی استراتژيک تبديل كرده است. عليرضا عصارزادگان شهردار شهر

منطقه 5 در مهمانسرای صفه اصفهان، ميزبان خبرنگاران زيادی بود. متن زير مشروح سخنان اوست.

   اين منطقه از 
لحاظ سرانه فضای 
 سبز،  رتبه دوم را 
به خود اختصاص 

داده است و 
از لحاظ تعداد 

پاركينگ و فضای 
پارک ساعتی،  

 رتبه دوم را به خود 
اختصاص داده 

است



چهره روزیادداشت

دستور آزادسازی سهام عدالت
 صادر شد 

چارچوب و جهت گیری های آغاز روند معامله س��هام عدالت در بازار 
بورس در نهمین جلسه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 

44 قانون اساسی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
در این جلسه که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد، گزارشی 
از آخرین وضعیت اجرای طرح واگذاری سهام عدالت توسط سازمان 

خصوصی سازی ارایه شد.
 سپس چارچوب آغاز معامالت س��هام عدالت در بازار بورس، پس از 

بحث و بررسی، به تصویب رسید.
همچنین بر اساس مصوبه ش��ورای عالی اجرای سیاست های کلی 
اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی س��ازی اجازه دارد به آن 
دسته از مشمولین واجد شرایط، نظیر کارگران فصلی و ساختمانی، 
افراد فاقد ش��غل و س��ایر افراد باقیمانده که تاکنون از مزایای سهام 
عدالت برخوردار نشده اند، با شرایط مشابه قبل، به صورت اقساطی 

سهام عدالت واگذار کند.
ش��ورای عالی اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساس��ی، 
همچنین به س��ازمان خصوصی س��ازی اج��ازه داد، تدابیری اتخاذ 
کند، تا زمانی که س��هام عدالت آزاد نش��ده، به نح��وی در افزایش 
سرمایه شرکت های س��رمایه پذیر مشارکت شود که طرح واگذاری 
 س��هام عدالت تضعیف نش��ده و منابع الزم برای اداره شرکت های 

سرمایه گذاری استانی نیز تأمین شود.

خبر ویژه

4
عرضه اسکناس 20 هزار تومانی از برنامه های بانک مرکزی خارج شد

محمود احمدی دبیر کل بانک مرکزی، به فارس گفت: چاپ و عرضه اسکناس های جدید و درشت از جمله 
اسکناس 20 هزار تومانی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته بود، اما با توجه به پیش نیازهای الزم، هنوز 
دستور العملی صادر نشده است، لذا بانک مرکزی اولویت های دیگری را در دستور کار خود قرار داده است. افزایش قیمت کره حاصل 

تصمیمات شتابزده دولت است
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

 سید ناصر موسوی الرگانی
هر تصمیمی که به افزایش قیمت  کاالهای اساسی، منجر شود باید متوقف 
گردد. کمبود کره در کشور، واردات آن را توجیه می کند. کره جزء کاالهای 
 اساسی مردم است  که افزایش قیمت آن موجب آشفتگی بازار می شود. 
حذف ارز مرج��ع از کاالهای اساس��ی، اقدامات عجوالن��ه و تصمیمات 

غیرکارشناسی دولت، تنش های جدیدی را به بازار تحمیل خواهد کرد.
 با گران ش��دن ک��ره، بعضی از 
اجناس��ی هم که در راس��تای 
قیمت این محصول قرار دارند؛ 

گران خواهد شد. 
نوس��ان قیمت ه��ا در نتیج��ه 
تصمیم��ات عجوالن��ه دولت و 
مدیریت ناکارآم��د آن اقتصاد 
کشور را به بن بس��ت کشانده 

است.
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 یکی از دالیلی که بش��ر برای انجام کار ش نهادهای 
مستقل ایجاد می کند، موضوع تقسیم کار، تخصصی 
کردن امور و کوچک سازی آن برای شناخت بیشتر 
است. هر چند این روش طرفداران بس��یار دارد، اما 
اخیرا دانشمندان علوم سیستم و سازمان معتقدند 
شکس��تن بیش از ح��د کارها موج��ب از بین رفتن 
روح کار اصلی و ع��دم نگاه جامع ب��ه واقعیت های 
پیرامون��ی و درک مناس��ب از آنها اس��ت. بعالوه از 
آنجا که الزم اس��ت در راس هر نهاد مس��تقل، یک 
مسئول مستقل قرار گیرد، انجام کارهای بزرگ از این 
 طریق، اقتصادی و به سرعت نخواهد بود. زیرا وجود 
دس��تگاه های متعدد موجب کندی و گاهی توقف 
کار در ایستگاه های مختلف و در نتیجه اتالف منابع 
بسیار برای انجام یک کار می ش��ود. طی سال های 

گذش��ته در ایران، وزارت صنایع، صنایع سنگین و 
معادن و فلزات به تدریج ادغام شده و جای خود را به 
یک وزارتخانه یعنی وزارت صنایع و معادن دادند. این 
تصمیم البته مثل هر تصمیم دیگری در کنار موافقان 
بسیار، مخالفانی نیز داش��ته و دارد که گاه برخی به 
دلیل همان نگاه خرد به انجام این ادغام ضروری، ایراد 
می گیرند. اما به واقع، تشخیص این که کارخانه تولید 
کنسانتره فوالد و شمش فوالد، یک کارخانه صنعتی 
یا معدنی است، کمکی به توسعه بیشتر آن نمی کند. 
زیرا باید صنایع فلزی را از مع��دن تا کارخانه ذوب و 
محصوالت فلزی تا آخرین خروج��ی آن به صورت 
یک پارچه در یک وزارتخانه مدیریت کرد تا مشخص 
باشد برای یک هدف استراتژیک چه ظرفیت سازی 
و س��رمایه گذاری در هر یک از حوزه های معدنی و 

صنایع معدنی و صنایع فلزی الزم اس��ت و از معدن 
تا مصرف چگونه هماهنگی و هم افزایی به وجود آید. 
متاس��فانه جدا بودن امر بازرگان��ی از تولید، فرصت 
های بسیاری را از کشور گرفت و موجب کاستی های 
بس��یاری در هر دو حوزه ش��د. در این جا نیز علل و 
عالئم، مش��ابه همان حالت قبلی بود. یعنی هرچند 
علت این نگاه خرد آن بود که کار را تخصصی دنبال 
کنیم لیکن نتیجه  آن جدا شدن حلقه های مختلف 
یک زنجیر بزرگ از ه��م و به تب��ع آن برنامه ریزی 

جداگانه برای هر یک از حلقه ها بود. 
بدین سبب موضوعاتی مثل تعرفه و سهمیه وارداتی، 
توافق برای تجارت آزاد با سایر کشورها، نیاز بازار به 
محصوالت و تنظیم ب��ازار از امور تولید و بخش های 
مرتبط با آن فاصله بسیاری داشت به گونه ای که بعضا 

اتخاذ ی��ک تصمیم در خصوص تعرف��ه واردات یک 
کاال ماه ها و حتی یک سال به طول می انجامید. در 
این مجال، تنها به یک موضوع در تجربه سال 1391 
اشاره می ش��ود. در سال گذش��ته به دنبال تحریم 
های س��نگین دش��منان، امکان فروش نفت خام و 
فرآورده های آن به نصف، کاهش پیدا کرد و باعث شد، 
شوک های ارزی پیکره اقتصاد ما را به لرزش درآورد. 
طبیعتا اخذ تصمیمات سریع، قاطع و اثرگذار برای 
غلبه بر ش��رایط خاص و نامناسب ماه های نخستین 
س��ال 91 از اهمیت ویژه ای برخوردار ب��ود. وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با درک چنین موقعیتی دست 
به کار تنظیم پیشنهاداتی برای تیم اقتصادی دولت 
شد که اگر در وضعیت عدم ادغام بود، طرح و تصویب 
هر یک شاید از یک تا چند س��ال زمان می برد. این 
وزارتخانه نوپا در نیمه تیرماه سال 91 با طرح انقالبی 
تقسیم کاالها در 10 گروه برای نخستین بار، موضوع 

تخصیص ارز در شرایط تحریم را مطرح کرد. 
بس��یاری از کارشناس��ان این دو وزارتخانه به خاطر 
دارند تقس��یم بندی ه��ای مش��ابه که از س��ال ها 
پیش ش��روع ش��ده بود، همواره با ابه��ام و مخالفت 
مواج��ه می گردی��د به گون��ه ای که نتوانس��ته بود 
مبنای تصمیم��ات مهمی قرار گیرد. ام��ا وزارتخانه 
ادغامی نوپ��ا با تلفیق ت��وان کارشناس��ان دو حوزه 
صنعت و تجارت و پذیرش ای��ن حقیقت که همگی 
هم��کاران ی��ک وزارتخان��ه هس��تند، پس از س��ه 
ماه کار فش��رده، اولویت بن��دی ده گان��ه را به نقطه 
 قابل قبولی رس��اند و این مه��م جز در پرت��و ادغام 
امکان پذیر نبود.کار بع��دی وزراتخانه جدید، ایجاد 
مرکز مبادالت در همجواری مرکز ثبت سفارش بود. 
پس از پذیرش تصمیم گروه بندی کاالیی از س��وی 
بانک مرکزی و دولت، این بار نوبت باطل کردن سحر 
بعدی تحریم بود. این گونه که کش��ورمان در برخی 
انواع ارز، دس��ت بازتری نس��بت به ارزهای معروف 
داشت و الزم بود وزراتخانه نوپا، مرکزی برای هدایت 
تجار و تولیدکنن��دگان برای انتخ��اب ارز موجود و 
راهنمایی آنها داشته باشد که نتیجه آن مورد قبول 

بانک مرکزی هم باشد. 
طبیعت��ا اگ��ر همانن��د گذش��ته دو وزارتخان��ه 
چنی��ن  اتخ��اذ  ب��رای  صنای��ع  و   بازرگان��ی 
تصمیم هایی با هم چالش می کردند، هیچ گاه بانک 
مرکزی زیربار رویه های آنها نمی رف��ت. اما به یمن 
ش��کل گیری وزارتخانه ادغامی بانک مرکزی هم با 
او همنوا ش��د و مرکز مبادالت ارزی متولد شد و آثار 

تحریم شکنی خوبی به جا گذاشت.
تصمیم مهم بعدی که در س��ال 91 به سرعت اخذ و 

اجرایی ش��د، اصالح تعرفه ها بود. بدین ترتیب که 
همه تعرفه های وارداتی برای پذیرش ارز مبادالتی 
در گمرک نصف ش��د. اتفاقا طرح چنین پیشنهادی 
در شرایط عدم ادغام می توانست نه تنها مجادالت 
دو وزراتخان��ه غیر ادغامی را صد چن��دان کند بلکه 
ممکن بود با حواشی های رس��انه ای هرگز چنین 
 ای��ده ای مجال تحق��ق نیاب��د و موج��ب تعارضات 
بی شماری گردد. اما خوشبختانه از آغاز ماه هشتم 
سال 91 تمامی تعرفه های کش��ور به نصف، کاهش 
پیدا ک��رد و ارز مورد محاس��به در گم��رک به نرخ 
مبادالتی شد. موضوعات بسیار بیشتری در سال 91 
برای مقابله با تحریم ها مطرح شد و در ستاد تدابیر 
ویژه در مورد آنها تصمیم گیری گردید که طرح آنها 
در شرایط فعلی ممکن اس��ت موجب سوء استفاده 
دشمنان کشورمان شود. اما نکته جالب در اکثر این 
تصمیمات و مصوبات آنس��ت که نوعی پکپارچگی 
در نهاد مجری مورد نظر ب��وده و در واقع نوعی ادغام 
مجازی ص��ورت می گرفت که می ش��ود به موضوع 
ذخیره سازی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 

عدم ورود و دخالت دیگر دستگاه ها نام برد.
یک��ی از نگرانی های آغازی��ن در م��ورد تحریم این 
بود ک��ه مبادا موضوع معدن به فراموش��ی س��پرده 
ش��ود. خوش��بختانه بعد از این که موض��وع تنظیم 
بازار محص��والت معدنی ب��ه ویژه ف��والد به صورت 
مش��ترک توس��ط همکاران وزاتخانه ادغامی بدون 
چالشی انجام می ش��د، فرصت خوبی برای معاونت 
معدنی فراهم آمد تا به ط��ور تخصصی فعالیت های 
حوزه خود را مدیریت کند. در نتیجه با مصوبه دولت 
مبنی بر ش��کل گیری کارگروه معدن ب��ا اختیارات 
تام و زیرنظر رییس جمهور فضای متفاوتی در همه 
استان های کشور در خصوص فعالیت های معدنی 
 شامل اکتش��اف، اس��تخراج و فرآوری شکل گرفت. 
تا ماه دوم سال 92 بیش از شش هزار میلیارد تومان از 
منابع صندوق توسعه ملی در اختیار طرح های معدنی 
قرار گرفت و ده ها مصوبه اس��تانی برای سه فعالیت 
اصلی آنها تصویب ش��د. خروجی چنین تصمیمات 
ذی قیمتی در کوتاه مدت مشخص نیست و قاعدتاً در 
بلند مدت ش��اهد آثار سرمایه های عظیمی خواهیم 
بود که از آغاز سال 92 شروع شده و به لطف خدا ادامه 

خواهد داشت.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که ساختار اداری 
بسیاری از کشورهای پیشرفته به سمت ادغام های 
مشابه رفته و حتی برخی کش��ورها همچون کشور 
ژاپن به این حد بس��نده نکرده و ادغ��ام دوگانه را با 
حضور وزارت اقتصاد به ادغام سه گانه توسعه داده اند.

دفاعیه های مهدی غضنفری،  وزیر صنعت،  معدن و تجارت

ادغام، گامی راهبردی در تسهیل کسب و کار

مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً بعد از فجایع اقتصادی که در بدنه دولت و ملت در حال وقوع است  گروه 
و هر روز هم به روز می شود طی یادداشتی از کارهایشان دفاع کرد. آنچه در ادامه می آید بخشهایی از این یادداشت اقتصاد

است که در اختیار خبرگزاری ها قرار گرفت. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ
53 شماره ابالغیه:9210100352900224. ش��ماره پرونده: 9109980365101569. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 920074. چون آقای محمدرضا جلو خانی��ان فرزند مهدی 
ش��کایتی علیه آقای امید زندی��ان مبنی بر تهدید و قدرت نمای��ی با چاقو و ضرب و 
جرح عمدی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 103 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 337 ارجاع 
و به کالس��ه 9109980365101569 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/04/18 
و س��اعت 11:30 تعیین ش��ده اس��ت. نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد. لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری و دس��تور مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد و در صورت عدم حضور 
 احضاری��ه اب��الغ تلق��ی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخ��اذ خواهد نم��ود. م الف: 925

سلیمانی – مدیر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
 

احضار 
58 چون ش��رکت نگین گس��تر س��پاهان با مدیریت مهدی طبائیان نژاد شکایتی علیه 
آقای محم��ود مرتضوی فرزند علی مبنی بر تحصیل مال از طربق نامش��روع مطرح 
نم��وده که پرون��ده آن به کالس��ه 911167 ای��ن دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای 
روز 92/4/19 س��اعت 8/30 صب��ح تعیین ش��ده نظر به اینکه مته��م مجهول المکان 
می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آیین دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور 
دع��وت به عمل م��ی آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت 
 عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 16277 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ
69 شماره ابالغیه:9210100350800944. ش��ماره پرونده: 9109980350801298. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911362. خواهان موسس��ه قرض الحس��نه مهر بسیجیان 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان سمیه هاشمی و مجید یوسف یار و مهدی سعادت 
نی��ا به خواس��ته مطالبه طلب تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان 

اصفه��ان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالس��ه 9109980350801298 ثبت گردیده 
ک��ه وقت رس��یدگی آن 1392/04/19 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
 دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد.

داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
72 شماره ابالغیه:9110100351204146. ش��ماره پرونده: 9109980351201085. 
شماره بایگانی ش��عبه: 911096. خواهان امیر حاتمی دادخواستی به طرفیت خوانده 
محمد جعفر امیر دشتس��تانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازده��م دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 ات��اق 321 ارجاع و به کالس��ه 
9109980351201085 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1392/04/17 و س��اعت 
08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان 

و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 16257شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

فقدان سند مالکیت 
234 آقای س��ید مرتضی طبائیان احدی از ورثه س��ید میرزا اقا طبائیان باس��تناد دو 
برگ اش��تهادیه محلی که هویت و امضاء مش��هود رس��ما گواهی شده و مدعی است 
که س��ند مالکیت 15 سهم مش��اع از 1300 سهم ششدانگ مزرعه حسن آباد پالک 27 
دهستان گرمس��یر بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 250 دفتر 113 امالک بنام 
کاظم ایزدی طبایی فرزند حس��ین س��ابقه ثبت و س��ند صادر و تسلیم گردیده و طی 
اس��ناد انتقال ش��ماره 3396-25/8/1 دفتر 50 و 8512-27/6/14 دفتر 56 و 5113-
29/10/17 دفتر 50 تمامت 15 س��هم را به سید میرزا طباییان فرزند سید محمدعلی 
انتقال قطعی نموده همچنین تمامت 17 سهم مشاع از 1200 سهم ششدانگ پالک 27 

اصلی گرمسیر در صفحه 421 دفتر 37 امالک بنام آقای سید میرزا اقا طبائیان فرزند 
س��ید محمدعلی سابقه ثبت و س��ند مالکیت داشته و به حکایت دفتر امالک معامله ای 
انجام نگردیده و در اثر اس��باب کشی مفقود شده است نظر باینکه درخواست صدور 
س��ند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 
10 روز ب��ه این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد 
گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت 
یا س��ند معامله ارائه نش��ود، المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم 

خواهد شد. م الف: 95 ذبیح اله فدایی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره 

ابالغ اجرائیه
283 شماره پرونده: 9204002003000072/1. شماره ابالغیه: 139205102003001075. 
ش��ماره بایگانی پرونده: 9200115/1. بدینوسیله به محمد هفت برادران فرزند جواد 
به ش��ماره ملی 1282439790 به نشانی خ توحید فرش رویال بدهکار پرونده کالسه 
9204002003000072/1 ک��ه برابر گزارش اداره پس��ت نش��اط اصفهان ش��ناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر چک ش��ماره 807651-89/11/06 بین ش��ما و 

اصغر عبدالهی مبلغ یک میلیارد ریال بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه 
بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خ��ود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. 

م الف: 2735 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
300 در خصوص پرونده کالس��ه 302/92 خواهان مهدی حاج اکبری دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر الزام ب��ه انتقال ب��ه طرفی��ت منیژه صف��ری تقدی��م نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای م��ورخ 92/4/25 س��اعت 10/30 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به 
مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر م��اده 73 قانون آیین 
دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوان��ده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واق��ع در اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل 
اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت 
 ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود.

شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ  
301 شماره: 412/91. به موجب رای شماره 830 تاریخ 91/10/10 حوزه 25 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم مجتبی مرش��دی به 
نش��انی محل اقام��ت مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبل��غ 2/500/000 
ری��ال بابت اصل خواس��ته در ح��ق محکوم له امیرحس��ین مه��رداد امراللهی فرزند 
احم��د به نش��انی اصفه��ان – اتوبان چم��ران – خ 15خرداد – کوچ��ه قائم – کوچه 
صاح��ب الزمان)عج( و س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت 
تاخی��ر و تادیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام م��اده 34 قانون اجرای احکام: 
همی��ن که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت محک��وم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی 
ک��ه خود را قادر به اج��رای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف مهل��ت مزبور صورت جامع 
 دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کن��د و اگر مالی ندارد صریح��ا اعالم نماید.

شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
302 ش��ماره: 631/ت92/103 آگهی تغییرات ش��رکت هما پخش اس��پادانا س��هامی 
خاص به ش��ماره ثبت 45616 و شناسه ملی 10260635902. به استناد صورتجلسه 
مجم��ع عمومی عادی ف��وق العاده م��ورخ 1392/02/17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 
1- مح��ل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان – ملک ش��هر – 
خیاب��ان انقالب اس��المی – کوچ��ه کاخ 14 )ش��ریعتی( – مجتمع ش��هرزاد – طبقه 
س��وم – واحد 6- کدپس��تی 8196616745 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
بش��رح فوق اص��الح گردی��د. در تاری��خ 1392/02/29 ذی��ل دفتر ثبت ش��رکتها و 
 موسس��ات غیر تجاری ثب��ت و مورد تایید و امض��اء قرار گرف��ت. م الف: 2533/1

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
303 ش��ماره: 678/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت آیریک ستاره آذر سهامی خاص 
به ش��ماره ثبت 46934 و شناسه ملی 10260650206. به استناد صورتجلسه مجمع 
 عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1392/02/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د:
1- آقای ابراهیم افش��اری به عنوان بازرس اصلی، خانم نوشین سادات طبیب غفاری 
ب��ه عنوان ب��ازرس علی البدل برای یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدن��د. 2- روزنامه 
کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت 
 مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای اصالن جلیل نژاد حالجیان و آقای علی اسدی الموتی

و خانم نس��رین مجته��دی زنجیر آبادی ت��ا تاریخ 1392/02/29. 4- س��مت اعضاء 
هیئ��ت مدیره به ق��رار ذیل تعیی��ن گردیدند: آقای اص��الن جلیل ن��ژاد حالجیان به 
س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اس��دی الموتی به س��مت نائ��ب رئیس هیئت 
مدیره و خانم نس��رین مجتهدی زنجیرآبادی به س��مت عضو هیئ��ت مدیره و خانم 
نس��رین مجتهدی زنجیرآبادی به س��مت مدیرعام��ل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
تعه��دآور با امضای مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د مدیرعامل مجری 
مصوب��ات هیئت مدیره می باش��د. در تاری��خ 1392/02/31 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها 
 و موسس��ات غیر تجاری ثبت و م��ورد تایید و امضاء قرار گرف��ت. م الف: 2533/2

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تاسیس 
304  ش��ماره: 619/ث92/103. آگهی تاسیس شرکت بازرگانی کهن زمین ایرانیان با 
مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1392/02/30 تحت شماره 49903 و شناسه 
ملی 10260683236 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/02/30 از لحاظ 
امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
 عمومی در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های

بازرگان��ی از قبی��ل ص��ادرات و واردات – خرید و فروش – تولی��د – تهیه و توزیع 
کلیه کاالهای مجاز بازرگانی – اخذ وام و تس��هیالت از بانکهای دولتی و خصوصی 
صرف��ا جهت تحقق اهداف ش��رکت – انجام کلی��ه امور مربوط ب��ه ترخیص کاال از 
گمرکات کش��ور – ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوصی و دولتی – مشارکت 
و س��رمایه گذاری در ش��رکتهای دولتی و خصوصی – اخذ و اعط��ای نمایندگی از 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی- انج��ام امور خدماتی از قبی��ل طراحی – نظارت – 
اج��را در زمینه امور س��اختمانی – راه س��ازی و طراحی و اجرای فضای س��بز و 
خدمات مربوط به درختکاری و طرح های فضای س��بز – جدول بندی – آذین بندی 
میادی��ن و خیابانه��ا – تهیه و طبخ و توزیع غذا و امور مرب��وط به بازیافت. پس از 
 کس��ب مجوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان – دروازه شیراز – خیابان 
ش��یخ صدوق جنوبی – روبروی بانک س��ینا – پالک 110- کدپستی 8168674971- 
 تلف��ن: 03116688111. 4- س��رمایه ش��رکت: مبل��غ 1/000/000 ریال می باش��د.
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم ناهید رس��تم پور به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای آرین حس��نی به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی حسنی 
 به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای اردالن حسنی به سمت عضو هیئت مدیره.
5-5- آقای علی حس��نی به س��مت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- 
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
 با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. م الف: 2533/3 

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
305 شماره: 672/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت سازه های سبک فوالدی افق سپاهان 
 س��هامی خاص به شماره ثبت 47143. به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی

سالیانه مورخ 1391/12/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موسسه حسابرسی آذرین 
حس��اب به عنوان بازرس اصلی، آقای پژمان معتمدی��ان دهکردی به عنوان بازرس 
 علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود

جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب شد. 3- ترازنامه  حس��اب های سود و زیان 
سال مالی منتهی به 1391/09/30 به تصویب رسید. در تاریخ 1392/02/31 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 
2533/4 منصور آذری – رئیس اداره ثبت ش��رکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تصمیمات 
306 شماره: 92/990/140. آگهی تصمیمات در شرکت مهندسین مشاور بازرسی فنی 
ناظران سهامی خاص، ثبت شده بشماره 5824 و شناسه ملی 10260269602. برابر 
صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیات مدیره مورخ 3 و 92/2/26 تصمیمات زیر 
در ش��رکت اتخاذ گردید: 1- س��ید مهدی صالح اصفهانی با کدملی 1286418399 و 
کدپس��تی 8134776516 بسمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و سید اسداله صالح 
اصفهان��ی ب��ا کدملی 1286385318 و کدپس��تی 8166753713 بس��مت نایب رئیس 
 هی��ات مدیره و محمدرضا قندی با کدملی 1286413516 و کدپس��تی 8166885531 
بسمت عضو اصلی هیات مدیره و سید فرهنگ صالح اصفهانی به کدملی 1292684763 
و کدپس��تی 8134776516 بس��مت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و 
یکی از اعضاء هیات مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت ضمن��ًا مدیرعامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشد. 2- فرزاد احمدی با کدملی 1282910779 و کدپستی 
8185735764 و محمدعلی بهنام نیا با کدملی 1285776097 و کدپستی 8196844546 
به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
روزنامه زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخ��اب گردید. تراز مالی 1391 
 تصویب ش��د؛ امضای ذیل ثبت در تاری��خ 92/2/31 تکمیل گردی��د. م الف: 2500/1

منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

%



اتاق موسیقی یادداشت

هفت

معجزه،آنچه ملت ایران می خواهند 
عباس کیارستمی کارگردان ایرانی در مصاحبه ای با خبرنگار هالیوود ریپورتر درمورد انتخابات ریاست 
جمهوری گفت: در حال حاضر با عالمت سؤال های بزرگی مواجه هستیم و تنها یک معجزه می تواند 

مردم را از این وضعیت خارج کند. وی ابراز امیدواری کرد انتخابات پیش رو، همان معجزه  باشد.

5

 گردهمایی مشاهیر 
در تخت فوالد اصفهان

نمایش��گاه تخت فوالد اصفه��ان از ۱۱ 
خرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های 
ح��رم مطهر حض��رت معصوم��ه )س( 
برگزار می شود. مدیر مجموعه فرهنگی- 
تاریخ��ی تخت ف��والد در این خصوص 
گفت: این نمایشگاه در راستای معرفی 
شایس��ته داش��ته های معنوی و مادی 
این مزار قدسی ) مشاهیر علما و بزرگان 
و مفاخر علم و ادب و هنر، تاریخچ��ه، جلوه های هنری و معماری و... ( در 
آستانه عید س��عید مبعث و ایام اهلل۱4و۱۵خرداد با عنوان »تخت فوالد 
اصفهان وادی السالم ثانی« برگزار می ش��ود. حسین حمیدی افزود: این 
نمایشگاه در محل دائمی نمایشگاه های حرم مطهر حضرت معصومه )س( 
در صحن جواد االئمه )ع( تا۲۰ خرداد به مدت ده روز برپا می شود و زمان 

بازدید، هر روز از ساعت ۹ الی۱۳و ۱۶الی۲۲ است.  

تدوین »نون شب« تمام شد 
تدوین فیلم تلویزیونی »نون ش��ب« به 
کارگردانی هادی رحیمی خواص توسط 
امیر معقولی به پایان رسید و حمیدرضا 
اس��المی صداگ��ذاری آن را آغاز کرده 
است. این تله فیلم روایتگر داستان بیژن 
مکانیک سیاری است که از یک شب تا 
صبح در اتوبان ها با افراد مختلفی برخورد 
می کند. سیروس همتی، علیرضا شیخ 
االسالم، کاظم افرندنیا، بابک انصاری، جواد زیتونی، محمدرضا سهرابی، 
دنیا حیدری، مانا بهرامی، رسول سلیمیان، مهدی امین الری و قدرت اهلل 
ایزدی در این تله فیلم به ایفای نقش پرداخته اند. »نون شب« در تهران و 
اصفهان جلوی دوربین رفته اس��ت و اولین نمایش آن در جشنواره فیلم 

کودک و نوجوان اصفهان خواهد بود.

نقد »پرسه در حوالی داستان« 
کت��اب »پرس��ه در حوالي داس��تان« 
امروز۱۲خرداد در شهر کتاب اصفهان 
نقد و عرضه مي  ش��ود. کت��اب، حاصل 
گردآورِی ۱۵داس��تان از ۱۵ نویسنده 
است و نشر تجربه آن  را به چاپ رسانده، 
با داس��تان های کوتاهی از سمیه امین، 
علی بهمرام، عقیل دادی زاده، علی زوار 
کعبه، سپیده سیاوشی، مرضیه صادقی، 
گلناز صالح کریمی و... . این کارگاه در تاریخ یاد شده ساعت ۱۷ با حضور 
سیاوش گلشیري در شعبه مرکزي مجتمع فرهنگي شهر کتاب برگزار مي شود.  

قیام 15خرداد در اصفهان
به مناسبت پنجاهمین س��الگرد قیام 
خونین ۱۵خ��رداد، مدیریت اس��ناد و 
کتابخانه ملی اصفهان با همکاری حوزه 
هنری اس��تان اصفهان، نمایشگاهی از 
اسناد و مبارزات مردم در سال۱۳4۲را 
برگزار می کند. این نمایشگاه شامل۳۲ 
قطعه سند و تعداد ۲8 قطعه عکس است 
که بیانگر نحوه مبارزات مردم علیه رژیم 
س��تمگر پهلوی و هدایت و رهبری حضرت امام خمینی)ره(برای حفظ 
ارزش های اسالمی است. این نمایش��گاه در محل خانه هنرمندان تا ۱۶ 

خرداد جهت بازدید عالقه مندان دایر است.

»نشمیل نشمیل« را بشنوید 
آلبوم کردی »نشمیل نش��میل« یادواره زنده یاد ایرج عندلیبی با صدای 
شاهو عندلیبی توسط شرکت ایران گام منتشر شد. این آلبوم ضبط زنده 
کنسرت تیرماه۹۱گروه قمر به سرپرستی نوید دهقان در تاالر وحدت است. 
شاهو عندلیبی پسر زنده یاد ایرج عندلیبی و برادرزاده جمشید عندلیبی 
نوازنده شهیر نی است. شاهو عندلیبی نوازنده نی است و تا به حال همکاری 
با گروه موالنا به سرپرستی محمد جلیل عندلیبی، همکاری با گروه تنبور 
شمس به سرپرس��تی کیخس��رو پورناظری، اجرای کنس��رت به عنوان 
خواننده در گروه عندلیبی در اولین فستیوال موسیقی کردی در کردستان 

عراق، همکاری با گروه خورشید و 
ماه از زمان تأسیس به سرپرستی 
مجید درخشانی، همکاری با استاد 
محمدرضا ش��جریان) گ��روه آوا ( 
در کنس��رت غوغای عشقبازان در 
ش��هر اصفهان، هم��کاری با گروه 
خورش��ید و ش��هناز به سرپرستی 
مجید درخشانی، اجرای کنسرت 
در تورهای متعدد ب��ه همراه گروه 
شهناز و استاد محمدرضا شجریان 
در ای��ران، اروپ��ا، آمری��کا، کانادا، 
استرالیا، لبنان و ترکیه را در کارنامه 
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 آثار تکراری
درگالری دولتی

 نقاشی در اصفهان
در حال رشد

نمایشگاه آثار نقاشی خط ابوالفضل آقایی از ش��نبه۱۱خرداد ماه دوباره به 
گالری کوثر اصفهان بازگشته است.

ابوالفضل آقایی که از هنرمندان پرکار نقاش��ی خط در اصفهان است آثارش 
 را تا دوم خ��رداد ماه ب��ر روی دیوار گالری کوثر داش��ت تا آن ک��ه آثار لیال 
اصفهانی زاده میهمان کوثر ش��د و بعد از اتمام آن، گال��ری کوثر دوباره آثار 
آقایی را به نمایش گذاشته است. هرچند قرار است این هنرمند چند اثر جدید 
را نیز به نمایشگاه آثارش اضافه کند و از سوی دیگر کمتر هنرمندی حاضر به 
برگزاری نمایشگاه در هفته ای می شود که دو روز میانی اش تعطیل است، 
 اما این امر نی��ز نمی تواند توجیه کننده نمایش آث��ار تکراری در یک گالری

 دولتی باشد.

به گفته یک نقاش،گالری های هنری در اس��تان ها، بیشتر با تغییر کاربری 
مکان ها شکل گرفته است.

پری زنگنه می گوید: در طول فعالیت هنری ام، تاکنون ش��ش نمایش��گاه 
برگزار کرده ام، پنج نمایشگاه در اصفهان و یک نمایشگاه در فرانسه.  نقاشی 
در شهر اصفهان، وضعیت روبه رشدی دارد. مس��لما پشت هر حرکتی یک 
فکر آینده نگرانه وجود دارد، اما بسیاری از اوقات هنرمندان ترجیح می دهند 
آثاری که در ش��هر اصفهان ارایه می دهند خیلی مدرن نباش��د و همچنان 
مخاطبش��ان را با فضای س��نتی درگیر می کنند.  البته در میان نسل جوان 
 استفاده از هنر مدرن در این شهر باب ش��ده است و کم کم مخاطبین به آن

 عادت می کنند.

وارث آل پاچینو و رابرت دنیرو در بازیگری 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »خاویر باردم« با نام کامل »خاویر آنجل اِنسیناس بارِدم« متولد اول 
مارس۱۹۶۹درالس پالماس اس��ت که جزء جزایر قناری اسپانیاست. او همسر پنلوپه 

کروزاست و فعالیتش را از سال۱۹۹۰ به طور حرفه ای  آغازکرده است.
مادر وی، پیالر باردم یک بازیگر و پدرش خوزه کارلوس انسیناس یک تاجر بود. والدین 
باردم اندکی پس از تولد وی از یکدیگر جدا شدند و مادرش وی را به تنهایی بزرگ کرد. 
باردم از نسل یک خانواده  سینمایی است. پدربزرگش رافائل باردم و مادربزرگش ماتیلد 
مونز سامپدرو، هر دو از پیشروان سینمای اسپانیا بودند. برادر و خواهر وی، کارلوس و 
مونیکا نیز بازیگر هستند. باردم توس��ط مادربزرگش طبق تعلیمات کاتولیکی پرورش 
یافت. خانواده او همچنین دس��تی هم در سیاست داش��ته اند. دایی او خوان آنتونیو  به 

خاطر فیلم های ضد فاشیستی توسط ژنرال فرانکو به زندان افکنده شد.
باردم در سن۲۰ سالگی اولین نقش بزرگ خود را در »س��ال های لولو« به دست آورد. 

در سال ۱۹۹۲ با نقشش در فیلم »خامون خامون« به شهرت رسید، اما در کشورهای 
انگلیسی زبان شهرتی نداشت. در س��ال ۱۹۹۷ جان مالکوویچ برای یک نقش به زبان 
انگلیسی به سراغ وی رفت که باردم به دلیل ضعف زبان انگلیسی اش آن را رد کرد. پس 
از درخشش در چندین فیلم اسپانیایی زبان، در سال۲۰۰۰، باردم با فیلم »پیش از آن 
که شب برسد« برای خود اعتبار جهانی کس��ب کرد. او در این فیلم نقش شاعر کوبایی 
رینالدو آرناس را بر عهده داش��ت. وی برای این فیلم نامزد جایزه اسکار و گلدن گلوب 
شد. در سال۲۰۰4، باردم جایزه  بهترین بازیگر مرد را از جشنواره فیلم ونیز برای فیلم 

»دریای درون« دریافت کرد.
در سال ۲۰۰۶ او در کنار ناتالی پورتمن در فیلم »ارواح گویا« درخشید. سپس در سال 
۲۰۰۷ در دو فیلم »جایی برای پیرمردها نیست« و »عشق در سال های وبا« بازی کرد 
که برای اولی، برنده جایزه اس��کار، گلدن گلوب و بفتا برای بهترین بازیگر نقش مکمل 

مرد شد.
فرانس��یس فورد کاپوال او را وارث برحق بازیگرانی چون آل پاچینو، جک نیکلس��ون و 

رابرت دنیرو نامید.
در سال ۲۰۰8 وی با پنه لوپه کروز و اسکارلت جوهانس��ون در فیلم »ویکی کریستینا 
بارس��لونا« بازی کرد که توس��ط وودی آلن کارگردانی ش��ده بود. در سال۲۰۱۰ وی 
جایزه بهترین بازیگر مرد را برای فیلم »زیبا« از جش��نواره ک��ن دریافت کرد. او برای 
»زیبا«نامزدی بهتری��ن بازیگر نقش اول مرد را از آکادمی اس��کار دریافت کرد و اولین 
بازیگر اس��پانیایی تاریخ ش��د که توانس��ته نامزد بهترین بازیگر نقش اول مرد شود. او 
همچنین پنجمین جایزه گویای  خود را برای »زیبا« دریافت کرد و آن را به همسرش 
پنه لوپه کروز و پسرش لئو تقدیم کرد. نقش بعدی او در جدیدترین فیلم جیمز باند به 

نام »آسمان فرو می ریزد« خواهد بود.

SMS

روبان سفید

البته س��ینما نیزمثل هر پدیده دیگری متأث��ر از فضای ملتهب و 
نابسامان اوایل انقالب شد و تا به مرحله ثبات رسیدن و هویت جدید 
پیدا کردن، زمان و تحوالت زیادی را از س��ر گذراند، اما از آن پس 
سینما خود را در یک بازسازی انقالبی، تطهیر کرد و ساحت های 
تازه تری از تجربه های دراماتیکی را آزمود. سینما بعد از انقالب با 
سوژه های جدید و قصه و موقعیت های جدی تری مواجه شد که 
تا به حال به تصویر کشیده نشده و دستمایه یک روایت سینمایی 

قرار نگرفته بود.
بدون ش��ک یکی از عرصه های مهم فرهنگی که به لحاظ ماهوی 
دچار تحوالت انقالبی شد و پوس��ت انداخت سینما بود که اگرچه 
 در طی این س��ال ها با بحران های متعددی مواجه ش��د و فراز و 
 نش��یب های زی��ادی را طی ک��رد، اما نه فق��ط در داخ��ل که در

عرصه های بین اللمل��ی و بازار جهانی نیز توانس��ت اعتبارزیادی 
کسب کند. در واقع سینمای ایران پس از انقالب، هویت و تشخص 

خود را پیدا کرد وصاحب منزلت و اعتبار جهانی شد. درست است 
که سینمای ایران در حال حاضر با چالش های متعددی دست به 
 گریبان است و موقعیت کنونی او شایسته قابلیت ها و شأن حرفه ای

و هنریش نیست، درست است که سینمای ایران از نابسامانی های 
اقتصادی و تکنیکی ویا ناکارآمدی های مدیریتی همواره رنج برده 
است یا مهم تر از همه، سال هاس��ت که با بحران مخاطب مواجه 
اس��ت، اما در یک ارزیابی کلی و قیاس آن با۳۰ س��ال پیش باید 
سینمای ایران را با سینمای پس از انقالب شناخت وبرایش احترام 
قائل شد. بس��یاری از آثار فاخر، جوایز و افتخارات جهانی و اساسا 
اعتباری که س��ینمای ایران در جهان پیدا کرده است به عملکرد 
سینماگران ایرانی در این سه دهه برمی گردد. وقوع انقالب اسالمی 
فارغ از تأویل های متکثری که ممکن است از محتوا و آرمان های 
آن وجود داشته باشد، سینمای ایران را با دغدغه ها و تجربه های 
هنری جدیدی مواجه کرد و سوژه های تازه ای را در مسیرش قرار 

داد که موجب شد ظرفیت و ظرافت های نهفته آن شناخته و شکوفا 
و جذابیت های پنهان آن آشکار شود. این شکوفایی، هم در مضمون 
و درونمایه داستانی فیلم ها و هم در فرم و تجربه های نوآورانه در 
روایت و کارگردانی نمایان شد. حتی این سینما شاهد تولد ژانر و 
گونه های تازه ای شد که در س��ینمای ایران وجود نداشت؛ نمونه 
بارزش س��ینمای جنگ یا ژانر دفاع مقدس بود که فرزند و مولود 
سینمای انقالب اس��ت و پیش از آن هرگز تجربه نشده بود. حاال 
پیشرفت هایی که به این واسطه در جلوه های ویژه، تصویربرداری، 
بازیگری، تدوین، گریم و انواع مهارت های س��ینمای حاصل شد 
 جای خود، سینمای مس��تند و فیلم کوتاه و انیمیش��ن و ... را نیز 
می توان به این لیست افزود.  امروزبخش مهمی از تاریخ جدید ایران 
و تصویری که جهانیان از آن دارند به واس��طه پیشرفت هایی که 

در عرصه سینما حاصل شده 
شناخته شده و به دست آمده 
است. سینمایی که بسیاری از 
امتیازات خود را متأثر از طرح 
مضامین اخالقی و انسانی در 
فیلم ها و قصه هایش به دست 
 آورده  و بازت��اب و بازنم��ای

آرمان ها و ش��عارهای انقالب 
اسالمی بوده اس��ت. تحول و 
تأثی��ری که ه��م ف��رم و هم 
محتوای س��ینما را دچار یک 
دگردیس��ی بنیادی ک��رده و 
روای��ت و تصوی��ر ت��ازه ای از 
سینما و کارکردهای آن را در 
منظر قض��اوت جهانیان قرار 
داده است، سینمایی که صرفا 
سرگرمی ساز و جهت تفریح 

و تفنن نیست، س��ینمایی که صاحب ایده و اندیشه است و حرفی 
برای گفتن دارد، این امتیازات و قوت ها به معنای نفی نقاط ضعف 
و آسیب های سینمای ایران نیس��ت، اما با همه ضعف ها و چالش 
هایی که امروز سینمای ایران با آن دست به گریبان است باید قدر و 
منزلت این هنر- صنعت را دانست و در جهت اعتالی آن مجاهدانه 
کوشید. به ویژه در جهان رس��انه ای و عصر آتوریته تصویر که هنر 

سینما به کارآمدترین هنرها بدل شده است.
باید در پایان گفت سینمای ایران همچنان به انقالب نیازمند است 
به ویژه انقالب هنری و متعالی در تمام اجزای آن، که بتواند آن را به 

مسیر پیشرفت خود بازگرداند.

قدم های روح اهلل بر پرده نقره ای

سینمای ایران محتاج انقالب است  هنر اقتصادی و اقتصاد هنری
 گروه فرهن�گ - هن��ر در میان م��ردم مش��رق زمین از 
دیر باز با نوعی سادگی همراه بوده که این سادگی در سبک 
زندگی هنرمندان نیز نمود پیدا کرده است. هنرهای مشرق 
زمین همواره در درون خود س��ادگی و دوری از تشریفات را 
داشته اند. هنگاهی که هنرمندان غرب در دوره رنسانس هنر 
را به غایت واقع گرایی، تجمل و انسانگرایی رساندند، هنرمند 
مشرق زمین هیچ گاه در نقاشی هایش به عمق نمایی کاذب رو 
نیاورد، هنگام نواختن موسیقی، بر زمین می نشست و در عین 
سادگی ساز و آواز اجرا می کرد. هنرمند شرق همواره انسان را 
جزء کوچکی از طبیعت می دانست و در آثارش کوچک بودن 

انسان را در مقابل عظمت طبیعت نمایان می کرد.
در ای��ن میان هنرمن��دان ایران��ی هرگز هن��ر را راهی برای 
کس��ب درآمد نمی دانس��تند و در گذش��ته داشتن نگرش 
کس��ب درآم��د از راه هن��ر ی��ک ضع��ف بزرگ محس��وب 
می ش��د، اما نکته مهم ای��ن که دنی��ای م��درن و نیازهای 
 روزمره موجب ش��ده هنرمندانی که در ای��ن روزگار زندگی 
می کنند هرگز نتوانند از مسائل مالی مربوط به کارهای هنری 

چشم پوشی کنند. 
در واق��ع هنر نه تنه��ا به راهی برای کس��ب درآم��د تبدیل 
ش��ده بلکه امروزه نوع��ی تجارت تلق��ی می ش��ود.امروزه 
شاهد هستیم که هنر در اقتصاد کش��ورهای مختلف تأثیر 
بس��یاری داش��ته که این تأثیرگذاری حتی گاهی در بخش 
اقتصاد کالن کش��ورها مطرح می ش��ود که می ت��وان این 
فرآیند را اقتصاد هن��ری نامید. گاهی هنری چون س��ینما 
می تواند س��االنه میلیارده��ا دالر گردش مال��ی برای یک 
 کش��ور به ارمغان بیاورد. اجرای کنس��رت های موسیقی در 
سالن  های بس��یار بزرگ مبالغ هنگفتی را تنها در طول یک 
ش��ب جابه جا می کند. تئاترهای بزرگ و پخش مس��تقیم 
جهانی این تئاترها از تلویزیون درآمده��ای میلیاردی را در 

پی دارد.
براس��اس ارتباطی که بین هنر و اقتصاد موجود است، گاهی 
که برخ��ی از هنرها ممکن اس��ت رو به فراموش��ی بگذارند، 
 با تکیه ب��ر اقتص��اد و ب��ا راهکارهایی ک��ه اقتص��اددان ها

برای درآمدزایی ای��ن هنرها تعریف می کنن��د، به یک باره 
 مورد توجه ق��رار گرفته و خ��ود را در س��طح جامعه مطرح 
می کنند. مرز هنر، صنع��ت و اقتصاد در دنی��ای امروز تنها 
به ان��دازه نام این بخش هاس��ت و ش��اید به س��ختی بتوان 
بین این س��ه بخش تفکیکی قائل ش��د، زیرا همه این س��ه 
 بخش، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند که آنها را به هم متصل

 می کند. ام��روزه هیچ صنعت��ی بدون یاری گرفت��ن از هنر 
نمی تواند به بقای خود ادامه دهد. 

نسبت میان انقالب اسالمی و سینما شاید پیچیده ترین و پارادوکسیکال ترین نسبتی است که میان  گروه 
هنر و سیاست برقرارشده بود؛ بدین معنی که برخی به واسطه مناسباتی که پیش از انقالب بر این صنعت فرهنگ

حاکم بود وفرهنگ برهنگی و ولنگاری اخالقی که در ظاهر و پشت صحنه آن تجلی داشت و اگر بخواهیم 
تخصصی تر  صحبت کنیم وجود چیزی به نام » فیلمفارسی« به تصوری سیاه و بدبینانه ای از این هنر دامن زد،لذا برخی با سینما 
از حیث ایدئولوژیک مخالفت می کردند و آن را یکی از مظاهر طاغوت می پنداش�تند، اما جمله معروف بنیانگذار جمهوری 
اسالمی مبنی بر این که ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم، مرز هنر متعهد و انقالبی را با سینمای متعارف آن سال ها 

مشخص ساخت و دست کم از حیث نظری، تکلیف انقالبیون را با مسأله سینما روشن کرد.

آوازخوانی خواهرخوانده در خورشید اصفهانتجربه تعلیق مرگ در گالری متن

نمایشگاه چیدمان مهرنوش آقا جوهری با عنوان »توالی سکون، 
توالی سکوت« در رابطه با تعلیق و انتظار مرگ از جمعه۱۰ خرداد 

در گالری متن گشایش یافته و تا ۱۳ خرداد ماه ادامه دارد.
این هنرمند در توضیح عنوان نمایشگاه گفت: این عنوان برای من 
بازگوکننده مفهومی است که هم به همه آدم ها خیلی نزدیک و 
هم خیلی از آنها دور است. نشان دادن آن که ما در زندگی تا هنگام 
مرگ در یک نوع تعلیق و منتظر بودن به سر می بریم و نمی دانیم 

مرگ کی برایمان  اتفاق می افتد.  

وی همچنین در توضیح هدفش از برپایی نمایشگاه چیدمان گفت: 
دلیل اصلی برگزاری این نمایشگاه برای من تجربه ابتالی پدرم به 
سرطان  و در نهایت فوت ایشان بود، این تجربه سخت انگیزه ای 
شد تا نمایشگاهی در تش��ریح این نوع مواجهه با مرگ و زندگی 

داشته باشم.
وی در ادام��ه افزود: پ��درم در اثر س��رطان روده فوت ش��دند و 
 این س��رطان متأس��فانه از نوعی اس��ت که وقتی تشخیص داده 
می ش��ود که بدن را دربر گرفته و پیش��روی کرده است و بیشتر 
بیماران مبتال به این سرطان فوت می کنند. شاید به واسطه این 
نمایشگاه بتوانم نوعی اطالع رس��انی هم در رابطه با این بیماری 
داشته باش��م، هرچند مفاهیم در این نمایشگاه خیلی رک گفته 

نمی شود و در پرده است.  
 وی در تش��ریح فضا و عناصر این چیدمان اظهار داش��ت: من از 
 مهتابی های معلقی اس��تفاده کرده ام که مدام خاموش و روشن 
می شوند و نمادی از قلب است که هر لحظه ممکن است بسوزد و از 
کار بیفتد، همین طور تختی که نمادی از زندگی است و می گوید 

آدم ها بر روی تخت به دنیا می آیند و از دنیا می روند.  

در حدود۱۰س��ال اس��ت که ش��هر تاریخی اصفهان ب��ه عنوان 
خواهر خوانده ش��هر فرایبورگ آلمان معرفی ش��ده اس��ت و در 
سال۹۱ نیز هنرمندان شهر اصفهان در هفته فرهنگی اصفهان در 

فرایبورگ برنامه های مشابهی اجرا کرده بودند.  
در ابتدا سرپرس��ت این گروه ۵نفره به معرفی مدرس��ه موسیقی 
فرایبورگ پرداخت و گفت: این مدرسه دو هزار هنرجوی موسیقی 
دارد که از سنین4 تا۲۰ س��ال در آن تحصیل می کنند و در این 
برنامه نیز جوانان از ۱۶ الی ۲۵ س��ال س��ن دارند. وی ادامه داد: 

قطعاتی که اجرا می شوند، کویینتت )پنج نوازی( بادی هستند و 
سازهای ابوا، باسون، کالرینت و فلوت )سازهای بادی چوبی( به 
همراه هورن )س��از بادی فلزی( با هم به همنوازی می پردازند که 
البته می توان این آثار را با پیانو نیز اجرا کرد. پس از آن نوازندگان 
متش��کل از دو دختر و سه پس��ر نوجوان و جوان با سازهای خود 
وارد صحنه شدند و اولین قطعه که یک سرناد )عاشقانه( ساخته 
ولفگانگ آمادئوس موتزارت بود را به اجرا درآوردند و پس از آن، 
پرلودی از باخ با ریتم مالیمی به اجرا درآمد.  به نظر می رسید که 
انتخاب قطعات با توجه به نوع ش��ناختی که از ایرانیان داش��تند 
صورت گرفته بود، چراکه قطعات اکثرا کوتاه بودند و حالت ثقیلی 
که بسیاری از آثار کالسیک دارند را نداش��ت. در ادامه، آثاری از 
آهنگساز فرانس��وی داریوس میو، جرج بیزه و دیگر آهنگسازان 
کالسیک به اجرا درآمد که دارای ریتم های متفاوت اما اکثرا مالیم 
بودند. نکته متمایز در این آثار صدای مشخص فلوت نسبت به دیگر 

سازها بود که با زیبایی تمام می درخشید.  
گفتنی است این برنامه، در راستای دیگر برنامه های فرهنگی- هنری 
به مناسبت برگزاری هفته فرهنگی فرایبورگ در اصفهان اجرا شد.  

 سینما بعد از 
انقالب با سوژه های 

جدید و قصه و 
 موقعیت های 

جدی تری مواجه 
شد که تا به حال 

به تصویر کشیده 
نشده و دستمایه 

یک روایت  سینمایی 
قرار نگرفته بود



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

وظیفه خیران فقط ساخت و ساز 
نیست، ما همیار ورزشیم

دبیر مجمع خیران ورزش یار اس��تان اصفهان گفت: وظیفه این مجمع 
به تنهایی ساخت و ساز ورزشی نیس��ت، بلکه مجمع خیران ورزش یار، 

همیاران ورزشی استان اصفهان خواهند بود. 
رسول نظری مشاور مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و دبیر مجمع 
خیران ورزش یار در نشس��ت خبری رییس هیأت مدیره مجمع خیران 
ورزش یار استان اصفهان که در خانه کش��تی اصفهان برگزار شد، اظهار 
داشت: با بررسی دقیق و جامع فضاهای ورزشی نقاط مختلف استان به این 
نتیجه رسیدیم که اجرای طرح آمایش، یکی از مهم ترین نیازهای ورزش 
در این اس��تان اس��ت. وی ادامه داد: از همین رو ادامه ساخت و سازهای 
ورزشی در دستور کار اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفت و با توجه به این 
که اعتبارات دولتی تنها تأمین کننده احداث و تکمیل اماکن ورزشی نبود 

مجمع خیران ورزش یار شکل گرفت.

 آنالیز ویژه کاظمی
 برای دیدار با پاس همدان

فرهاد کاظمی س��رمربی تی��م فوتبال ذوب آه��ن برنامه ه��ای ویژه ای 
برای دیدار با تیم پاس همدان در مرحله پل��ی آف رقابت های لیگ برتر 

برنامه ریزی کرده است. 
کاظمی پس از مشخص ش��دن پاس همدان به عنوان حریف ذوب آهن 
در پلی آف لیگ برتر، برنامه های خود برای ای��ن بازی را آغاز کرده و طی 
روزهای گذشته آنالیز ویژه این تیم را در دستور کار خود قرار داده است.

کاظمی به آنالیزورهای تیم ذوب آهن اعالم کرده که نقاط ضعف و قدرت 
تیم پاس را بررس��ی کنن��د و آن را در اختیار کادر فنی تی��م قرار دهند.

ذوب آهن همه روزه از ساعت ۱۶ در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان برای دیدار 
با پاس به تمرین می پردازد. تیم اصفهان��ی باید در چارچوب رقابت های 
پلی آف لیگ برتر ۱۶ و ۲۱ خرداد به مصاف پ��اس همدان برود تا ماندن 

خود در لیگ برتر را قطعی کند.

 مذاکره رویانیان با حسینی،
 رضایی و ماهینی 

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در نظر دارد در دبی با بازیکنان ملی پوش 
این تیم مذاکره کند.

محمدرویانیان برای انجام امور اقتصادی و همچنین بحث درباره پرداخت 
مطالبات وینگادا به دبی سفر کرد. س��فر رویانیان در حالی انجام شد که 
تیم ملی، اردوی تدارکارتی خود را در این شهر برپا کرده، به همین دلیل 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس قصد دارد، در صورتی که کی روش موافقت 
خود را اعالم کند با بازیکنان ملی پوش پرسپولیس صحبت کند. حسین 
ماهینی، سیدجالل حسینی و غالمرضا رضایی بازیکنان پرسپولیس در 
اردوی تیم ملی هستند که رویانیان در نظر دارد از این فرصت برای جلب 

رضایت این بازیکنان جهت ادامه حضور در پرسپولیس استفاده کند.

 حسین شمس 
عنوان بین المللی اش را از دست داد

سرمربی پیش��ین تیم ملی فوتس��ال ایران که به عنوان مدرس بین 
المللی فیفا فعالیت می کرد، از س��وی فدراسیون جهانی فوتبال این 
عنوان خود را از دست داد. حسین شمس از پنج سال پیش به عنوان 
مدرس بین المللی فوتسال فیفا انتخاب شده بود و در این سال ها به 
عنوان تنها آسیایی در این پست فعالیت می کرد، با این حال او اخیرا 
این پست خود را از دست داده است. حسین شمس با بیان این مطلب 
به خبرنگار مهر گفت: دو هفته پیش و وقتی از کالس های فوتس��ال 
قرقیزستان بر می گشتم نامه ای از فیفا به دستم رسید مبنی بر این 
که دیگر نمی توانم به عنوان مدرس بین المللی فعالیت کنم تا ایران و 

آسیا از داشتن این کرسی در فیفا محروم شوند.

 در نقل و انتقاالت
 دخالت نمی کنم

سرپرست تیم فوتبال استقالل

میرشاد ماجدی
 در بحث نق��ل و انتقال دخالت نمی کنم و کمیته نقل و انتقاالت باش��گاه 

برنامه ها را پی خواهد گرفت. 
قلعه نویی از مسافرت خارج از کشور به ایران بازگشته و با فتح اهلل زاده هم 
نشست ویژه دارد، ولی من در این جلسه حضور ندارم و قرار شده سرمربی 
و مدیرعامل، خصوصی در این جلسه 
به بررسی مسائل باشگاه بپردازند. من 
در روزهای گذشته بیشتر وقت خودم 
را صرف کمیته جوان��ان کرده بودم. 
البته تیم استقالل هم در تعطیالت 
به سر می برد و باید ببینیم باشگاه چه 
برنامه ای را در پیش می گیرد، با این 
حال از یک شنبه من وقت بیشتری 

را برای استقالل می گذارم.

6
پیشنهاد جمشید مشایخی به سید مهدی رحمتی 

جمشید مشایخی در حاشیه مراسم تقدیر از او با بیان این که برای همدلی و آشتی ملی پیشنهادی برای 
سید مهدی رحمتی دارد گفت:»من به خاطر ایران و برای این که ایران و ایرانی سربلند باشد از سید مهدی 

رحمتی می خواهم تا حتی اگر شده از شخص آقای کی روش عذر خواهی کند و به تیم ملی برگردد.«  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 1051 | یک شنبه 12 خرداد 1392 | 22 رجب  1434

ناطقی درتورسین کاراک 
رکاب می زند

برگزاری مسابقات دو ومیدانی قهرمانی آسیا در پونای هندمهدوی کیا پا به پای نوجوانان تمرین کرد

پرونده ام در پرسپولیس 
بسته شد

تیم های پتروش��یمی تبریز و آینده برای حضور در تور دوچرخه سواری 
بین المللی سین کاراک اندونزی، راهی این کشور شدند.

بر همین اس��اس تیم آینده با ترکیب محمد رجبلو، احمد قمری، رامین 
ملکی، رضا حس��ینی، علی اشکبوس، سید میالد س��یدقالیچی و حامد 
عبادی در این رقابت ها شرکت خواهد کرد. مصطفی چایچی سرپرستی 
تیم آین��ده را در این تور بر عهده خواهد داش��ت. ق��ادر میزبانی، مهدی 
سهرابی، حسین عسگری، حسین ناطقی، سعید صفرزاده، امیرکالهدوز و 
علیرضا عسگرزاده رکابزنان تیم پتروشیمی تبریز در این تور هستند. تور 
دوچرخه سواری بین المللی سین کاراک اندونزی از دوازدهم خردادماه در 

هفت مرحله مجزا برگزار می شود. 

آکادمی ملی فوتبال با حضور مهدی مهدوی کیا برگزار شد.
تمرین تیم ملی زیر۱۷ سال در زمین شماره دو آکادمی ملی 
فوتبال برگزار شد. در این تمرین بازیکنان به دو گروه تقسیم 
شدند،گروه اول کس��انی بودند که در مقابل عراق بازی کرده 

بودند و به همین دلیل تمرین ریکاوری را انجام دادند.
گروه دوم هم بازیکنانی بودند ک��ه مقابل عراق بازی نکردند و 

تمرینات تاکتیکی را پی گرفتند.
گروه اول زیرنظر مه��دی غفاری، تمرینات س��بکی را انجام 

دادند، ولی گروه دوم زیرنظر دوستی مهر و عزت الهی کارهای 
تاکتیکی دفاعی و حمله ای را مرور ک��رد. مهدی حیدری هم 
با دروازه بانان تمرین کرد و هوش��مند جعفری بازیکنانی که 
مصدومیت های جزئی داشتند را با حرکات کششی و نرمشی 

تمرین داد.
در این تمرین مهدی مهدوی کیا پا ب��ه پای نوجوانان تمرین 
کرد و با آنها ضربات ایستگاهی، سانترها و پنالتی زدن را مرور 
کرد. مهدوی کیا در بخشی از تمرین، روی ارسال ضربات کرنر 
و ارس��ال از کناره ها تمرینات بسیار ش��ادابی را انجام داد که 

نوجوانان تیم ملی زیر۱۷ سال را به وجد آورد.
با به پایان رس��یدن تمرین، اردوی تیم ملی زیر۱۷ س��ال به 

پایان رسید.
اردوی بعدی تیم ملی۱۷خرداد آغاز می ش��ود و تا ۲۵ خرداد 
ادامه خواهد داشت. بازیکنان دو روز اول در کمپ تیم های ملی 

خواهند بود و۲۰ خرداد به بیرجند خواهند رفت.
اسامی بازیکنان دعوت ش��ده به این اردو قرار است به زودی 

اعالم شود.  

نایب ریی��س انجمن دوومیدانی آس��یا در پی لغو مس��ابقات 
قهرمانی آسیا در دهلی نو گفت: این رقابت ها ۱۲ تا ۱۶ تیرماه 

در پونای هند برگزار می شود.
عیدی علیجانی اظهار داش��ت: پ��س از عقب نش��ینی و لغو 
برگزاری بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا در شهر چنای 
و دهلی نو، مسئوالن هندی اعالم کردند که آمادگی دارند این 

رقابت ها را در پونا برگزار کنند.
وی افزود: قرار بود این مسابقات در شهر چنای در مرکز ایالت 

تامیل نادو برگزار شود، ولی دولت این ایالت اعالم کرد که در 
اعتراض به حضور سریالنکا و سرکوب تامیل ها در این کشور 

حاضر به برگزاری این مسابقات نیست.
 وی ادامه داد: پ��س از آن، مس��ئوالن هند اع��الم کردند که 
می توانن��د این رقابت ه��ا را در دهل��ی نو برگ��زار کنند، اما 
 مقامات دهلی نو نیز از برگزاری این مس��ابقات در ایالت خود

عقب نشینی کردند.
علیجانی خاطر نشان کرد: با صحبت های صورت گرفته منتظر 
پاس��خ وزیر ورزش کش��ور هند بودیم که وی نیز با برگزاری 
این مس��ابقات در پونا موافقت کرد. وی یادآور ش��د: بنابراین 
بیستمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا۱۲ تا ۱۶تیرماه )۳ تا ۷ 

جوالی ۲۰۱۳( در پونای هند برگزار می شود.
علیجانی خاطرنشان کرد: در حاشیه این رقابت ها، انتخابات 
 کمیته های مختلف انجمن دوومیدانی آس��یا برگزار خواهد

 شد.
گفتنی است پونا، میزبانی بازی های جوانان مشترک المنافع 

در سال ۲۰۰۸ را برعهده داشت.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: متأسفانه پرونده من در پرسپولیس بدون 
هیچ دلیل خاصی بسته شد.

مهرداد پوالدی در خصوص مصدومیتش اظهار داشت: خدا را شکر که شرایطم 
نسبت به گذش��ته خیلی بهتر شده و اگر خدا بخواهد از س��ه هفته دیگر پا به 
توپ می ش��وم و این مصدومیت را پشت سر خواهم گذاش��ت. وی افزود: در 
فصل نقل و انتقاالت پیش��نهاد برای هر بازیکن زیاد اس��ت و این موضوع هم 
شاید امری طبیعی باشد که اسم من بر سر زبان ها می افتد باالخره فصل نقل و 
انتقاالت موقع تغییرات و تصمیمات جدید است. پوالدی درمورد مذاکراتش با 
پرسپولیسی ها نیز گفت: از هواداران پرسپولیس عذرخواهی می کنم، اما پرونده 
من در پرسپولیس بسته شد و مطمئن باشید به گزینه های دیگر فکر می کنم.

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 1051   | June   2  ,2013  |  8 Pages 

  

ورزش به روایت تصویر

صندلی ای که چسب دارد!
آخر فص��ل ک��ه می رس��د، ب��ازار »اس��تعفاهای صوری« 
 داغ می ش��ود؛ همان اس��تعفاهایی که اگر پذیرفته ش��ود، 
استعفا دهنده از کارش پشیمان می ش��ود و »تب استعفا« 
می گیرد. شاید روی همین حساب اس��ت که این استعفاها 
همواره در همان حد حرف باقی می مان��د و به مرحله عمل 
نمی رسد. استعفای شفاهی که مشکلی ندارد، نه تنها مشکلی 

ندارد، بلکه شرایط را هم به سود آن شخص تغییر می دهد.
مدیرعامل پیش خودش فکر می کند من که تیم را قهرمان 
ک��رده ام و تیمم هم تا ۸ تیم برتر آس��یا باال آم��ده، پس چه 
زمانی بهتر از حاال ب��رای ناز کردن، مدیر باالدس��تی ام هم 
حتما ن��ازم را می خرد، یعنی مجبور اس��ت بخ��رد. همین 
می ش��ود که برای مدیر باالدس��تی اش ضرب االجل تعیین 
می کند- موضوعی ک��ه فقط در ای��ران دیده می ش��ود- و 
می گوید اگر ب��ه من بودجه ندهن��د،  می روم. َچ��ک اول را 
می زند تا برنده این دوئل ش��ود، اما یک پاسخ از سوی مقام 
باال دستی نقشه ها را نقش بر آب می کند. آنچه بدیهی است 
این که وزارت ورزش تمایلی ب��ه ادامه حضور فتح اهلل زاده به 
عنوان مدیرعامل باشگاه استقالل ندارد. فتح اهلل زاده نیز این 
موضوع را بهتر از ه��ر فرد دیگری می داند، ام��ا با این وجود 
به وعده خودش هم ب��رای رفتن عمل نمی کن��د. در اینجا 
بحث بر سر عملکرد »ش��والیه« نیس��ت، چرا که او کارنامه 
 موفقی داش��ته، بحث س��ر این اس��ت که چرا فتح اهلل زاده

هر چند وق��ت یک بار اینچنی��ن مدیران باالدس��تی اش را 
 تهدید می کند و البته به حرفی که خودش هم می زند پایبند 

نیست؟
 شاید فتح اهلل زاده- که از آن دست مدیرانی است که افرادی 
که او را تهدید کنند را دور خودش با س��مت ها و پست های 
مختلف جمع می کند- تصور می کند مدیران دیگر نیز این 
گونه هستند و روی همین حس��اب هر چند وقت یک بار به 
بهانه های مختلف ب��ه وزارت ورزش حمل��ه می کند و البته 
چندی بعد که اوضاع آرام می شود به کار خود ادامه می دهد. 
حال سؤال این است که آیا از ۳ خرداد تا امروز پولی از سوی 
وزارت ورزش به باشگاه استقالل رسیده که فتح اهلل زاده زیر 
حرفش زده و موضعش را تغییر داده است؟ در این که باید به 
استقالل کمک شود شکی نیست، اما آیا نباید یک مدیر روی 

حرفی که می زند و تهدیدی که می کند، بایستد؟
 البته باید پاسخ این سؤال را در این جمله فتح اهلل زاده جستجو 
کرد که می گوید:»چه کسی گفته حرف مرد یکی است، حرف 
مرد دوتاست«. با این شرایط آیا فتح اهلل زاده حاضر است حتی 
به قیمت ریاس��ت فدراس��یون فوتبال و باالتر از آن ریاست 

جمهوری، مدیرعاملی باشگاه استقالل را رها کند؟

یادداشت

شکست پرسپولیس در فینال جام حذفی و باالبردن جام قهرمانی 
در ورزشگاه آزادی تبعات بسیار س��نگینی برای محمد رویانیان 
به همراه داش��ت که او حاضر ش��د تمام اختالفات گذش��ته اش 
 با علی دای��ی را کنار بگذارد و با س��پردن نیمک��ت تیمش به مرد 
همیش��ه معترض قرمزها، کمی از س��نگینی شکس��ت در مقابل 
س��پاهان کم کند، ولی اوضاع فعال به سود مدیرعامل پرسپولیس 
پیش نرفته و نام رویانیان به عنوان بازنده اصلی فصل نقل و انتقاالت 

بازیکنان به ثبت رسیده است.
 از یک طرف ماج��رای خداحافظی علی کریمی از پرس��پولیس و 
نیش و کنایه کاپیتان سابق س��رخ ها به رویانیان، داِد مدیرعامل 
پرس��پولیس را درآورده و از طرف دیگر ناکام��ی قرمزها در جذب 
بازیکنان مورد نظرشان فش��اری مضاعف را به مجموعه این تیم و 
مدیرعاملش وارد کرده است، آن هم مدیرعاملی که قبل از فینال 
جام حذفی مدعی شده بود س��پاهانی ها با دو بازیکن تیمش وارد 
مذاکره شده اند و از این طریق سعی داشت شرایط را به سود تیمش 

در فینال جام حذفی عوض کند، اما امروز کار به جایی رسیده که با 
وجود اعالم رسمی باشگاه سپاهان مبنی بر عدم تمایل برای جذب 
سید جالل و نیلسون، هنوز هم به دنبال این است تا به نوعی برای 

سپاهان حاشیه سازی کند.

حواس جمع سپاهان
س��پاهان بعد از قهرمانی جام حذفی با علیرضا رحیمی با حواسی 
جمع وارد فصل نقل و انتقاالت لیگ سیزدهم شده و تا به امروز با 
جذب سه بازیکن ملی پوش مثل رحمان احمدی، یعقوب کریمی 
و قاسم دهنوی بهترین عملکرد را در بین باشگاه های لیگ برتری 
داشته اس��ت. یارگیری س��پاهان بر مبنای شناسایی نقاط ضعف 
تیم، مهم ترین ش��عار کادر فنی زردها و علیرضا رحیمی بوده که 
برخالف سال گذشته با حواس جمع تری مشغول یارگیری در این 
روزها هستند تا دوباره دچار بازیکنانی مثل عادل کاله کج و میالد 
زنیدپور نشوند. تا به اینجای کار مشکلی بابت جذب این سه بازیکن 

وجود ندارد، اما ماجرا جایی حساس می شود که بدانیم پرسپولیس 
و محمد رویانیان هم مشتری دست به نقد خرید رحمان، کریمی 
و دهنوی بوده اند و زرنگی خاص علیرضا رحیمی و رابطه خوبش با 
مدیران عامل سه باشگاه تراکتورسازی، سایپا و نفت تهران پیوستن 
این سه بازیکن را به س��پاهان تس��هیل کرده تا محمد رویانیان و 
باشگاهش هنوز لیگ س��یزدهم آغاز نشده، سه بر صفر از سپاهان 
عقب بیفتند و به همین خاطر سعی داشته باشند تا از راه های دیگر 

ناکامی خودشان را جبران کنند.
 

ماجرای یعقوب، رحمان و قاسم
از یک طرف یعقوب کریمی به عنوان پدیده دو سال گذشته لیگ 
برتر در حالی به اصفهان آمده که در آخرین برنامه نود از مذاکرات 
پنهانی باشگاه پرس��پولیس و این بازیکن در دفتر سعید شیرینی 
رونمایی شد و قرمزها امیدوار بودند که این مهاجم چپ پا را در فصل 
آینده با لباس پرسپولیس ببینند، ولی قرارداد کریمی با نفت و جرو 
بحث رسانه ای قرمزها با مدیرعامل نفت تهران باعث شد تا سپاهان 
با طی کردن یک مسیر قانونی و ارسال درخواست کتبی به باشگاه 
نفت و بدون انجام مذاکرات پنهانی و ایجاد حاشیه های کاذب یکی 
از بهترین بازیکنان لیگ برتر را جذب کند و مدیرعامل پرسپولیس 
را ناکام بگذارد. اما ماج��رای رحمان احمدی هم دس��ت کمی از 
یعقوب کریمی نداشت و عالقه علی دایی به رحمان و رابطه خوب او 
با دروازه بان سابق سایپا باعث شد تا رویانیان برای جذب رحمان و 
فرستادن نیلسون به برزیل وارد عمل شود که این مذاکرات، حتی 
سروصدای دروازه بان برزیلی پرسپولیس را هم درآورد و نیلسون 
مدعی شد که پرسپولیسی ها مدت هاست برای جذب دروازه بان 
سایپا وارد عمل ش��ده اند که باز هم سپاهان شکست دیگری را به 
پرسپولیس تحمیل و با جذب رحمان احمدی، رویانیان را عصبانی 
تر از قبل کرد و پرسپولیس��ی ها مجبورند که یک فصل دیگر هم 

شاهد موفقیت سپاهان باشند.
پرونده قاسم دهنوی هم با وجود این که هنوز مختومه اعالم نشده، 
اما با توجه به ش��واهد موجود به نظر می رسد که حرف سپاهان بر 
کرس��ی بنش��یند و از آنجایی که دهنوی قبل از امضای قرارداد با 
پرسپولیس با سپاهان به توافق رسیده وحتی مبلغی را هم دریافت 
کرده قابل پیش بینی اس��ت که هافبک تراکتورسازی برای سال 
 آینده، فوتبالش را در اصفهان ادامه دهد. جوسازی پرسپولیسی ها
 برای استفاده از قاسم دهنوی چیزی به جز یک غوغای رسانه ای

نیس��ت تا قرمزها هر روز که از فص��ل نقل و انتق��االت می گذرد 
سنگینی شکست در مقابل سپاهان را بیشتر از قبل احساس کنند و 

خاطرات پیوستن عماد رضا به سپاهان برایشان زنده شود.

تا اینجا سه بر صفر

یارگیری سپاهان، داِد پرسپولیس را درآورد

مصاحبه های عجوالنه و عجیب و غریب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تالش برای ایجاد حاشیه 
مسعود 
در اردوی سپاهان و پرده برداری دروغین از پیشنهاد 1/7 میلیاردی زردها به سید جالل حسینی افشاری

و مهرداد پوالدی، آخرین راه حل برای نجات محمد رویانیان از بند انتقادات هواداران پرسپولیس 
بوده که می بینند در این روزها مدیرعامل پرسروصدایشان در رقابت بر سر جذب بازیکنان سرشناس لیگ برتری 

قافیه را به سپاهان واگذار کرده است.

لیگ جهانی والیبال کلید خورد قلعه نوعی در اکراین با آنها پرسپولیسی ها بدانند کجا بازی می کنند »گران ترین« عنوان جدید بایرن مونیخ 



یادداشت

جاده ارتباطی بین مسئوالن و 
نمایندگان دوطرفه نیست

نماینده مردم بروجن در مجلس شللورای اسللامی گفت: متأسفانه 
جاده ارتباطی بین مسئوالن و نمایندگان در چهارمحال و بختیاری 

دوطرفه نیست. 
امیرعباس سلطانی در شللورای اداری استان چهارمحال و بختیاری 
اظهار داشت: حیات و ممات کشور در حال حاضر در گرو خلق حماسه 

سیاسی و حضور پرشور و گسترده در انتخابات است.
وی افزود: باید آنقدر به مبانی انقاب پایبند باشیم که اجازه ندهیم 
مسائل سلیقه  ای به مسائل مهم و کان کشوری آسیب بزند.سلطانی 
با اشللاره به سللخنان اخیر مقام معظم رهبری در جمع نمایندگان 
مجلس گفت: جاده ارتباطی میان نمایندگان اسللتان ها در مجلس 
شورای اسللامی با مردم و مسئوالن اسللتان های مربوطه دو طرفه 
است ولی متأسفانه این ارتباط در استان ما آن طور که انتظار می  رود 

نیست.
وی تأکید کرد : ارتبللاط میان مدیران اسللتان و نمایندگان مجلس 

استان را در مسیر توسعه قرار خواهد داد.
نماینده مردم شهرسللتان بروجن در مجلس شللورای اسللامی از 
وجود بیش از یک هزار هکتار بافت فرسللوده دراین استان خبر داد 
و خاطرنشللان کرد: این مسللأله یکی از معضات اساسی این استان 
اسللت که در صورت بروز زلزله خسللارت های جبران ناپذیری به بار 

خواهد آورد.

خبر ویژه

رییس بازرسی انتخابات/ محمود عیدی

مردم تخلفات انتخاباتی را به بازرسی انتخابات یازدهمین دوره ریاست 
جمهوری و چهارمین دوره شوراهای اسامی شهر و  روستا در چهارمحال 
و بختیاری گزارش دهند. در اجرای مللواد ۲۱ اصاحی قانون انتخابات 
ریاست جمهوری و ۶۶ قانون تشللکیات، وظایف و انتخابات شوراهای 
اسللامی،  دبیرخانه بازرسللی بر انتخابللات چهارمحللال و بختیاری در 
استانداری تشکیل شده و مردم می توانند هرگونه تخلف در زمان تبلیغات 
و حین برگزاری آن را به شماره تلفن ۳۳۴۰۲۵ – ۰۳۸۱ و یا سامانه پیام 
کوتاه ۳۰۰۰۷۷۷۰ اعام کنند. 
تخلف به صورت کلی، تعدی از 
قانون انتخابات از سوی نامزدها 
یا ستادهای آنان، طرفداران یا 
نمایندگان آنان در شعبه های 
اخذ رأی، دستگاه های اجرایی، 
در برگزاری انتخابات محسوب 

می شود. 

مردم تخلفات انتخاباتی را 
گزارش دهند

چهره روزیادداشت
بیمارستان 24 تختخوابی چلگرد افتتاح شد

رضا ایمانی رییس دانشگاه علوم پزشکی شللهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اورژانس 
بیمارستان ۲۴ تختخوابی چلگرد با حضور مدیران شهرستان به نمایندگی از رییس جمهور 

افتتاح شد. 
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در  جمهللور  رییللس 
پنجمیللن سللفر خللود 
بلله اسللتان چهارمحال 
و بختیاری حللدود ۲۰ پللروژه بللزرگ را افتتاح 
می کند. رییللس جمهللور در این سللفر افتتاح 
واحدهای مسللکن مهر را در سراسللر استان در 
دسللتور کار دارد و همچنین بیمارستان چلگرد 
و تعللدادی از پروژ های شللاخص کشللاورزی و 

بهداشتی را افتتاح می کند.
 همچنین تونل دوم رخ در مسللیر ارتباطی شهر 
اصفهان - فرخ شللهر - شللهرکرد یکللی دیگر از 
پروژه های مهم این استان است که توسط رییس 
جمهور افتتاح می شللود. این متن خبر اولیه بود 
که خبرگزاری مهر استان روی خروجی گذاشت. 
در ادامه به دیگر اخبار این سللفرمرور می کنیم. 

استان درمسیر پیشرفت قرارگرفته است. 
رییس جمهوری اسامی ایران در سفر یک روزه 

خود به اسللتان چهارمحال و بختیاری گفت: این 
استان در مسللیر توسعه و پیشللرفت قرار گرفته 

است. 
دکتر محمود احمدی نللژاد در آیین افتتاح تونل 
دوم رخ در محور شللهرکرد به اصفهان در گفت و 
گو با رسانه ها افزود: طرح های خوب و کارهای 
بزرگی در اسللتان چهارمحللال و بختیاری انجام 
گرفته که این اقدامات اسللتان را در مسیر رشد و 

توسعه قرار داده است. 
وی اداملله داد: عللاوه بر طرح های آمللاده بهره 
برداری، طرح های دیگری در استان چهارمحال 
و بختیاری و دیگر اسللتان های کشور در دست 
اجراسللت که برخی از این طرح هللا در روزهای 
باقی مانده از فعالیت دولت و برخی نیز در دولت 

بعد مورد بهره برداری قرار می گیرد.
دکتر احمدی نللژاد اظهار امیللدواری کرد: روند 
اجرای طرح ها و توسللعه در کشور و به خصوص 

استان های محروم تداوم یابد.
رییس جمهوری برای بهره بللرداری از ۲۰ طرح 
آماده افتتاح به اسللتان چهارمحللال و بختیاری 

سفر کرده است. 

بزرگترین مجتمع تولید شیرخش�ک 
نوزاد خاورمیانه بهره برداری شد

همزمللان با حضللور رییس جمهوری به اسللتان 
چهارمحال وبخیتللاری، بزرگترین مجتمع تولید 
شیرخشک نوزاد خاورمیانه در شهرستان شهرکرد 
بهره برداری شد. رییس سللازمان صنعت، معدن 
و تجللارت چهارمحللال وبختیاری گفللت: پروژه 
شیرخشک پگاه استان با سللرمایه گذاری ۶۰۰ 
میلیارد ریال، اشتغال مستقیم ۲۴۰ نفر را فراهم 
می کند.رحمان کرمی در آیین افتتاح این طرح 
با بیان این که این کارخانه ظرفیت تولید ساالنه 
۱۰ هزار تن شیر خشک را دارد، تصریح کرد: بازار 

هدف محصوالت آن، داخل کشللور و کشورهای 
همسایه است.کرمی تصریح کرد: با بهره برداری 
از این پروژه، سللاالنه از خروج ۴۰ میلیون یورو از 
کشور جلوگیری می شود. وی ارزش افزوده ایجاد 
شده ساالنه کارخانه شیر خشک پگاه چهارمحال 
و بختیاری را ۸۰ تا ۳۷۰ میلیارد ریال برآورد کرد 
و افزود: هللدف از اجرای این پللروژه، خودکفایی 
کشللور در زمینه تولید شللیر خشللک کودک و 
موادغذایی تکمیلی و افزایش اشللتغال در استان 
است. به گزارش ایرنا، دکتر محمود احمدی نژاد 
روز شللنبه برای افتتاح ۲۰ طرح در بخش هاس 
مختلف و کلنگ زنی دو طرح عمرانی به اسللتان 

چهارمحال وبختیاری سفر کرده است.

17650 واح�د مس�کن مه�ر باحضور 
ریی�س جمه�ور درچهارمح�ال وبختیاری 

افتتاح شد
شهرکرد- همزمان با سللفر رییس جمهور دکتر 
محمود احمللدی نژاد بلله اسللتان چهارمحال و 
بختیاری صبح شنبه ۱۷هزار و ۶۵۰ واحد مسکن 
مهر در استان افتتاح و به متقاضیان تحویل شد. 

رییللس جمهور صبح شللنبه در جریان سللفر به 
چهارمحال و بختیاری بللا بازدید از محل احداث 
مجتمع های مسکن مهر شهرکرد و حضور دریکی 
از واحدهای مسکونی کلید این واحد مسکونی را 

به مالک آن تحویل داد.
دکتر احمللدی نژاد همچنین در حاشللیه بازدید 
ازمجتمع های مسکن مهر شهرکرد با حضور در 
اجتماع شللماری از اهالی این محللل از نزدیک با 
آنان به گفتگو پرداخت و مشکات و مسائل آنان 
را مورد بررسللی قرار داد و دستورات الزم را برای 

رفع مشکات مطرح شده صادر کرد.
رییس جمهوری برای افتتللاح ۲۰ طرح عمرانی 
به استان چهارمحال و بختیاری سفر کرده است.

تونل دوم رخ در چهارمحللال وبختیاری با حضور 
رییس جمهور بهره برداری شد.

شللهرکرد- همزمان با سللفر رییللس جمهور به 
اسللتان چهارمحال وبختیاری، تونل دوم گردنه 
 رخ در محور ارتباطی استان اصفهان به شهرکرد 

بهره برداری شد.

تونل دوم رخ با حض�ور رییس جمهور 
بهره برداری شد

مدیرکل راه و شهرسللازی چهارمحال وبختیاری 
در آیین افتتاح این طرح عمرانی، طول تونل دوم 
رخ را یک هزار و ۵۰۰ متر با راه های طرفین تونل 
به طول ۱۲ کیلومتر اعام کللرد و گفت: دهانه و 
ارتفاع این تونل ۷/۷ متر با عرض ماشین رو ۳۰/9 
متر اسللت و دو دسللتگاه تهویه پیش بینی شده 
است.علی علیخانی افزود: با بهره برداری از تونل 
دوم رخ، تونللل اول به عنوان مسللیر رفت و تونل 
دوم مسیر برگشللت از اصفهان به شهرکرد پیش 
بینی شده است. وی تصریح کرد:عملیات اجرایی 
تونل اول رخ در سال ۸۳ آغاز شد و در سال ۸۷ به 
بهره برداری رسللید و آغاز عملیات تونل دوم که 
یکی از مصوبات دور دوم سللفر ریاست جمهوری 
به چهارمحال و بختیاری است از خرداد ۸۸ آغاز 
شده است. علیخانی افزود: برای اجرای این طرح، 
۱۵۰ میلیللارد ریال اعتبار هزینه شللده اسللت و 
آسان شللدن رفت و آمد خودروها، برطرف شدن 
۱۱۰ نقطه حادثه خیز، کاهش زمان سفر، صرفه 
جویی در مصرف سللوخت و تسللهیل در ارتباط 
فات مرکزی با بنادر جنللوب از جمله مهم ترین 
مزیت های احداث این تونل است. مدیرکل راه و 
شهرسللازی چهارمحال وبختیاری گفت: در سفر 
رییس جمهور به استان، آسللفالت راه روستایی، 
بیمارستان ۲۴ تختخوابی چلگرد، مرکز بهداشتی 
درمانی شللبانه روزی شلللمزار و مرکز بهداشتی 
درمانی شللبانه روزی شللهر بن نیز بهره برداری 
می شللود. علیخانللی از دیگر طرح هللای آماده 
بهره برداری این اداره کل در سفر رییس جمهور 
را سللالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی ورزشللی 
ایثارگران و سالن ورزشللی چند منظوره مجتمع 
فرهنگی ورزشللی عنوان کرد. تونل رخ در استان 
چهارمحال و بختیللاری در فاصله ۱۵ کیلومتری 
شهرکرد به سمت اصفهان قرار دارد و از سال ۸۷ 
جایگزین گردنه پرپیچ و خم و خطرناک رخ شده 
اسللت. دکتر محمود احمدی نژاد روز شنبه برای 
افتتاح ۲۰ طرح در بخش ها مختلف و کلنگ زنی 
دو طرح عمرانی به استان چهارمحال وبختیاری 

سفر کرده است. 

شهرکرد  میزبان رییس جمهور 

استان چهارمحال و بختیاری درمسیر پیشرفت 

گروه 
شهرستان 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

تغییرات 
307 ش��ماره: 658/ت92/103 آگهی تغییرات ش��رکت ش��اهین کاران فریدن سهامی 
خاص به ش��ماره ثبت 43515 و شناسه ملی 10260614195. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1392/02/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- خانم بدری شیری ورنامخواس��تی به عنوان بازرس اصلی، خانم معصومه 
یزدانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل می باش��ند: خانم سمیه نیک جو و خانم زهرا گشول مقدم و خانم 
اعظم نیک جو تا تاریخ 1394/02/23. 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: خانم س��میه نیک جو به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا گشول مقدم 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم نیک جو به سمت عضو هیئت مدیره و 
خانم اعظم نیک جو به سمت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت 
با امضای مدیرعامل)اعظم نیک جو( و با مهر ش��رکت معتبر است. مدیرعامل مجری 
مصوب��ات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1392/02/30 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و 
موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف: 2500/2 منصور 

آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

تاسیس 
308  شماره: 605/ث92/103. آگهی تاسیس شرکت مدیریت اقتصاد دانای سپاهان با 
مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1392/02/29 تحت شماره 49891 و شناسه 
ملی 10260683105 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1392/02/29 از لحاظ 
امض��اء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع 
عمومی در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع ش��رکت: تولید – توزیع – 
پخ��ش و خرید و فروش- صادرات و واردات کلیه کااله��ای مجاز بازرگانی – ارائه 
کلی��ه خدمات در زمینه طراحی و اجرای کلیه پروژه های مهندس��ی – تاسیس��ات – 
فضای س��بز و محوطه س��ازی و اجرای پروژه های عمرانی – جوش��کاری صنعتی 
و خطوط��ه لوله – تامین نیروی انس��انی موق��ت – انعقاد قرارداد با کلیه اش��خاص 
حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی – اخذ وام و اعتبارات بانکی صرفا در راس��تای 
موض��وع ش��رکت – ش��رکت در کلی��ه مناقص��ات و مزایدات دولت��ی و خصوصی 
– ش��رکت در کلیه نمایش��گاه ها و همای��ش ها پس از کس��ب از مراجع ذیصالح. 2- 
مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان 
اصفهان – ش��هر اصفهان –خیابان امام خمینی – شهرک کوثر – کوی عقیق – پالک 
17- کدپس��تی: 8195633369. تلف��ن: 03113245591. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 
1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای یاس��ر شریعتی 
به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای حمزه شاپوری ارانی به سمت عضو هیئت 

مدیره. 3-5- آقای حمزه ش��اپوری ارانی به س��مت مدیرعامل ب��ه مدت نامحدود 
انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مال��ی و تعهدات 
ش��رکت با امض��ای رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 
 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م الف: 2500/3 منصور آذری–رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

مزایده مال منقول
309 اجرای احکام مدنی شعبه 15 دادگاه عمومی )حقوقی( اصفان در نظر دارد جلسه 
مزایده ای در خصوص کالسه اجرایی 140/91/ج15 له آقای سجاد خالقی علیه آقای 
امیر صفاری دولت آبادی به نش��انی اصفهان – خیابان ش��یخ صدوق شمالی – بنش 
خیابان امین نژاد- س��اختمان 79- واحد 2 مبنی بر مطالبه مبلغ 136/683/422 ریال 
بابت اصل خواس��ته و هزینه های دادرس��ی و اجرایی و مبلغ 3/250/000 ریال حق 
االجرای دولتی در روز چهارش��نبه مورخ 92/3/29 س��اعت 8/30 تا 9/30 صبح در 
محل این اجرا )اتاق 345 طبقه 3 دادگس��تری ش��هید نیکبخت( جهت فروش اقالم ذیل 
که توسط کارش��ناس رسمی دادگس��تری جمعًا به مبلغ 40/000/000 ریال ارزیابی 
گردی��ده و نظریه وی مصون از تعرض طرفی��ن واقع گردیده برگزار نماید لذا طالبین 
خرید می توانند با تودیع نقدی 10% قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد 
دهن��ده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. لیس��ت ام��وال موضوع مزایده طبق 
ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری عبارت است از امتیاز خط تلفن همراه به شماره 

09131188280 که ارزش روز امتیاز مذکور به مبلغ چهل میلیون ریال 40/000/000 
ریال اعالم می گردد. شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

مزایده 
310 اجرای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان در نظر دارد در پرونده 
کالس��ه 900364 ج 2 مربوط به خواهان اکبر زارع��ی با وکالت آقای محمد عبداللهی 
و خوانده حس��ین کاظمی با وکالت کاظم نوروز جمش��ید اقدام ب��ه برگزاری مزایده 
جهت ف��روش 387/2 متر از یک قطعه زمین به مس��احت 1400 مترمربع طبق نظریه 
کارشناس به مبلغ 278/787/948 ریال در روز چهارشنبه 92/4/5 ساعت 8 تا 9 صبح 
در محل خ نیکبخت – دادگس��تری کل استان اصفهان – طبقه سوم – اتاق 302 نماید. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهانک – خ بهار 
– جنب بن بس��ت مهرگان بازدید نمایند. مزایده از قیمت پایه آغاز و برنده کسی است 
که حداقل 10% مبلغ ارزیابی شده را به حساب سپرده 2171290210008 واریز کرده، 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. نظر کارشناس. در زمان بازدید قطعه زمین زراعی به 
وسعت حدود 1400 مترمربع با حدود 45 اصله انواع درختان مثمر و بدون چاه آب 

کشاورزی با حدود اربعه شماال به جاده فرعی )خاکی( حاشیه مزرعه، جنوبا به بنای 
مس��کونی غیر و باغ آقای احمدی، شرقا به ملک زراعی حاج غدیر، عربا به خیابان 6 
متری آسفالته که با توجه به جمیع جهات موثر قیمت هر مترمربع از زمین زراعی یاد 
ش��ده 720/000 ریال و قیمت کل قطعه زمین 1/008/000/000 ریال برآورد و تقویم 
می گردد. ضمنا قیمت پایه جهت ش��رکت در مزایده میزان 278/787/948 ریال اعالم 

می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
 327 کالسه پرونده: 1047/91. شماره دادنامه:92/2/23-103. مرجع رسیدگی: شعبه 31 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماسی به نشانی خ پروین دوم – جنب 
بانک انصار. خوانده: علی سیالوی نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه. گردشکار: 
ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن 
اعالم ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت جواد الماسی به طرفیت علی 
س��یالوی بخواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 
1- 112785-91/1/20 و 2- 114281-91/1/28 عهده بانک تجارت به انضمام هزینه 
دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دع��وی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر 
نش��ده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواه��ان را حکایت می 

کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهل میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت س��ی هزار ریال به عنوان 
هزینه دادرس��ی  پرداخت خسارات تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت زمان 
وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم 
می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
خواهد بود و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی اصفهان 

می باشد. شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تغییرات 
330 آگهی تغییرات در شرکت س��اختمانی بهساز نیک کار میمه با مسئولیت محدود 
ثبت ش��ده به ش��ماره 76 با شناس��ه 10260022400. برابر صورت جلسات مجمع 
عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ 1391/11/16 تغییرات زیر در ش��رکت نامبرده به 
عمل آمده است. آقای ابوالفضل جباری و خانم جهان رخ خدادوست به سمت اعضاء 
هیئ��ت مدیره برای مدت نامحدود انتخ��اب گردیدند. هیئت مدی��ره از بین خود آقای 
ابوالفضل جباری به شماره ملی 6229879794 را به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم 
جهان رخ خدادوس��ت به شماره ملی 6229702398 به سمت مدیرعامل شرکت برای 
مدت نامحدود تعیین نمودند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، 
بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. م الف: 2674 حسین نوروز – رئیس ثبت میمه

ابالغ رأی
371 کالس��ه پرونده: 904/91. ش��ماره دادنامه:91/12/23- 1121. مرجع رسیدگی: 
شعبه 38 شورای حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای حمید خرمی بروزادی بوکالت 
حمیدرضا ابراهیمیان به نشانی بهارستان – خ ولیعصر جنوبی -مینوی21– پالک32. 
خوانده: آقای کمال داود عبداله خانی نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه مبلغ 
29/200/000 وجه دو فقره چک ش��ماره های 516049 عهده بانک سپه و چک شماره 
269351 عه��ده بانک صادرات و حق الوکاله وکیل. گردش��کار: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با 
اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید: رای شورا. 
در خصوص دادخواست حمید خرمی بروزادی بوکالت حمیدرضا ابراهیمیان بطرفیت 
داود عبداله خانی بخواسته مطالبه مبلغ 29/200/000 ریال وجه دو فقره چک بشماره 
ه��ای 1- 516049-91/12/22. 2- 269351 مورخ��ه 91/12/24 عهده بانک س��په – 
صادرات به انضمام خس��ارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به دادخواست تقدیمی 
و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی 
در جلس��ه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و 
تکذیبی بعمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان 
را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 
قان��ون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 249، 307، 309، 310، 315 قانون تجارت حکم 
ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 29/200/000 بعنوان اصل خواس��ته پرداخت 
خس��ارت تاخیر و تادیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه از تاریخ سررسید چک لغایت 
زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و 
اع��الم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه های عمومی 

خواهد بود. شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 حصر وراثت 
372 خان��م فخرالس��ادات صدر ارحامی دارای شناس��نامه ش��ماره 656 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 1201/92ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید مصطفی صدر ارحامی بشناسنامه 
812 در تاری��خ 92/2/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و دو دختر و یک عیال و م��ادر به نام های ذیل: 
1- س��ید حمیدرضا صدر ارحامی ش ش 2003 )فرزندمتوفی(. 2- آذر صدر ارحامی 
ش ش 4810 )فرزندمتوف��ی(. 3- ش��یرین صدر ارحام��ی ش ش 7- 127-113726 
)فرزندمتوفی(. 4- فخرالس��ادات صدر ارحام��ی ش ش 656 )عیال متوفی(. 5- بمان 
جان سلمای س��ده ش ش 75 )مادر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 
دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
373 خانم فضه قاسمی تودشکچویی دارای شناسنامه شماره 8 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1203/92ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان عباس قاس��می تودشکچویی بشناس��نامه 511 در تاریخ 
1392/2/29 اقامت��گاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به یک پسر و همس��ر و مادر به ش��رح ذیل: 1- محمد صالح قاسمی 
تودشکچویی ش ش 8-278795-127  )فرزندمتوفی(. 2- فضه قاسمی تودشکچویی 
ش ش 8 )همس��ر متوفی(. 3- زهرا قاسمی تودش��کچویی ش ش 459 )مادر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
م��ی نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنام��ه از متوفی نزد او باش��د از 
 تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
374 خان��م خجس��ته صیادی ش��هرکی با وکالت آق��ای محمدرض��ا صادقی دارای 

شناسنامه ش��ماره 84 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 1208/92ح10 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بیگم آزاد 
شهرکی بشناسنامه 12511 در تاریخ 1390/11/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و س��ه دختر و همسر 
 به ش��رح ذیل: 1- محمد آزاد ش ش 122 )فرزندمتوفی(. 2- حمید صیادی ش��هرکی
ش ش 1183 )فرزند متوفی(. 3- فرحناز صیادی شهرکی ش ش 170 )فرزند متوفی(. 
4- خجسته صیادی شهرکی ش ش 84 )فرزند متوفی(. 5- اشرف صیادی شهرکی ش 
 ش 1009 )فرزند متوفی(. 6- نادعلی صیادی شهرکی ش ش 42 )همسر متوفی( والغیر.

این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می 
نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگهی ظرف یک م��اه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
375 خانم بنفش��ه صلح جویی دارای شناس��نامه ش��ماره 80 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 1199/92ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان فضل اله صلح جویی بشناسنامه 2147 در تاریخ 92/2/30 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه یک دختر و یک عیال به نام های ذیل: 1- بنفش��ه صل��ح جویی ش ش 80 )دختر 
متوف��ی(. 2- ملک پ��وران ترکی دس��تجردی ش ش 23832 )عی��ال متوفی( والغیر. 
این��ک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می 
نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
 نش��ر آگه��ی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د.

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
942 شماره آگهی: 139203902004000032. شماره پرونده: 1/9100400200400355. 
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9100955 و به استناد سند رهنی شماره 19366-
84/9/17 و متمم 22423 – 85/10/3 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رس��می شماره 32 
اصفهان له موسس��ه قوامین شعبه شهید اش��رفی اصفهانی علیه عبدالرحیم نصاری 
بچاری، تمامی شش��دانگ پالک ثبتی شماره 17455 فرعی مجزی شده از پالک 8995 
فرعی از 301 اصلی واقع در ش��اهین ش��هر بخش 16 ثبت اصفهان ملکی نامبرده به 
نش��انی شاهین ش��هر – خ عارف فرعی 4 غربی –پ26- کدپستی 8319700000 که 
س��ند مالکیت آن در صفحه 548 دفتر 189 و شماره 26649 ثبت و صادر شده است 
با حدود آن بدین شرح می باشد شمال به طول 10 متر به خیابان 10 متری شرق به 
طول 20 متر قطعه 17456 فرعی جنوب به طول 10 متر به قطعه 1755 فرعی غرب به 
طول 20 متر به قطعه 17454 فرعی فواصل شیار است که طبق نظر کارشناس رسمی 
دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده پالک به صورت یک باب منزل مسکونی یک 
طبقه دو خوابه با دیوار باربر سقف تیرآهن و آجر و با نمای آجر پنجره های خارجی 
فلزی دربهای داخلی چوبی پالس��تر داخلی گچ با رنگ بلکا آش��پزخانه اپن با کابینت 
فلزی گرمایش و س��رمایش با بخاری گازی و کولر آبی است و طبق اعالم بستانکار 
تا 92/9/9 بیمه می باش��د در رهن قرار گرفته از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1392/4/17 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت 
ش��رقی چهار راه حمزه اصفهانی دست چپ ساختمان اداره ثبت اسناد و امالک طبقه 
سوم به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 1/180/000/000 )یک میلیارد و 
یکصد و هش��تاد میلیون( ریال شروع و به هرکس که خریدار باشد به باالترین قیمت 
پیشنهادي فروخته مي شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي هاي مربوط به آب، برق، 
گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف، بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد 
و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن 
آنکه پ��س از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از 
محل مازاد به برنده مس��ترد مي گردد. این آگهي در یک نوبت در روزنامه زاینده رود 
چاپ اصفهان در تاریخ 1392/3/12 چاپ و منتشر خواهد شد و آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. م الف: 1921 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

%



سالمت 

جنگ نرم با چاقی

آنچه می خوریم در ش��کل دهی ظاهر ما نقشی اساسی دارد؛ 
یعنی اگر اضافه وزن دارید یا به چاقی شکمی مبتال هستید، 
دلیل آن مصرف بیش از نیاز بدن به ان��رژی یا همان کالری 
است، ضمن آن که کم تحرکی و زندگی شهری مزید بر این 
علت شده و ما را نس��بت به پدران و پدربزرگ هایمان زودتر 

چاق کرده است.
یکی از بهترین و مؤثرترین راه ها برای تناسب اندام و سالمتی، 
کم ک��ردن میزان کال��ری مصرفی روزانه اس��ت. هیچ وعده 
غذایی را حذف نکنید. اگر تصور می کنید نخوردن یک وعده 
غذایی می تواند به کم کردن وزن کمک کند سخت در اشتباه 
هستید، چرا که هر چقدر بیش��تر خود را گرسنه نگه دارید، 
در نهایت در وع��ده بعدی، غذای بیش��تری خواهید خورد؛ 
 برای مثال، نخوردن صبحانه، تنها به پرخوری در وعده ناهار 
می انجامد. در عوض بکوش��ید صبح را با صبحانه ای کامل 
ش��روع کرده و در عوض ش��ب ها در خوردن، کمی دست به 

عصا باشید.

نوشیدن آب را به طور جدی دنبال کنید
بهتر اس��ت بر میزان مص��رف آب روزانه ت��ان اضافه کنید و 
پیش از صرف غذا لیوانی آب بنوش��ید! آب ن��ه تنها به بدن 
در دفع مواد س��می کمک می کند، بلکه ب��ا پر کردن حجم 
معده، به کاه��ش اش��تها و در نهایت وزن م��ی انجامد. اگر 
پی��ش از هر وع��ده غذایی، لیوانی آب بنوش��ید، احس��اس 
س��یری کرده و در نهایت غ��ذای کمتری مص��رف خواهید 
 ک��رد. از ای��ن گذش��ته آب نق��ش مؤث��ری در س��وزاندن

کالری های فزاینده بدن و شکستن سلول های چربی دارد. 
هر چه آب بیشتری مصرف کنید، روند شکستگی و سوختن 

چربی ها در بدن نیز تسریع خواهد شد.

فریب  برچسب ها را نخورید
یکی از ترفندهای ش��رکت های تولید کننده نوش��یدنی و 
غذاهای صنعتی، برچسب زدن به محصوالت خود با عناوین 
پرزرق و برقی چون »کم کالری«، »کم چرب« یا »رژیمی« 
 است.حقیقت آن اس��ت که گرچه برچسب سس کم چرب، 
نش��ان دهنده چربی های اشباع کمتری اس��ت، اما همین 
خواندن برچسب سبز رنگ، ما را به طور ناخواسته متقاعد می 
کند که می توانیم مقادیر بیشتری از آن بخوریم. این موضوع 
برای نوشابه های رژیمی نیز صادق است. همیشه به یاد داشته 
باشید که کالری های اضافی، به افزایش وزن منجر می شوند.

کم بخور، همیشه بخور
خوردن بیش از اندازه غذاهای س��الم نیز چاق کننده است! 
ممکن است ش��ما برای وعده عصرانه و ش��ام، میوه در نظر 
گرفته باش��ید، اما آنقدر در مصرف آن افراط کنید که کالری 
مصرفی شما چیزی کمتر از چلوکباب برگ و مخلفات سنتی 
آن نداشته باشد! از این گذشته می توانید با کوچک ترکردن 
ظرفی که در آن غذا می خورید یا حتی جایگزینی چنگال به 
جای قاشق، ذهن خود را فریب داده و در هر وعده قدری کمتر 
غذا بخورید.اگر هم عادت به نوشیدنی های گازدار دارید، بهتر 
اس��ت آن را با آب جایگزین کرده یا حداقل لی��وان خود را با 

لیوانی کوچک تر یا استکان عوض کنید.

از پروتئین لبنیات کم چرب »سیر« شوید
پروتئینی ک��ه در لبنی��ات کم چ��رب وج��ود دارد یکی از 
بهترین منابع برای کس��ب حال��ت س��یری کاذب در بدن 
اس��ت.جالب اس��ت بدانید پ��س از هضم این م��واد غذایی، 
هورمون ویژه ای به نام CCK آزاد می ش��ود که مهم ترین 
 خصوصی��ت آن مخاب��ره پیام س��یری به مغز اس��ت، حتی 
می توانی��د میوه های فصل را با ماس��ت مخل��وط کرده و به 
جای خامه، صبحانه مصرف کنید، به این ترتیب هم شادابی 
بیش��تری را از صبح ش��روع می کنید و هم تا وعده بعدی به 

خوبی سیر می شوید.

غذاهای سبک بخورید  
مصرف غذاهایی ک��ه کالری کمت��ری دارند یک��ی دیگر از 
بخش های مهم این پازل است. باید بدانید غذاهایی که فاقد 

سبزیجات است مملو از چربی و بالتبع کالری زیاد است.
از این گذش��ته بهتر است با مشورت پزش��ک سعی کنید از 
مصرف غذاهای حاوی گوش��ت قرمز، تا حد ممکن اجتناب 
کرده و در عوض از سبزیجات تازه و خوشمزه که در فصل بهار 
نیز به لطف خدا کم نیست بهره ببرید. سبزیجات سبز، قارچ، 
کلم بروکلی و مواردی از این قبیل به جای کالری، سرشار از 
فیبرهای غذایی است که بدن شما به شدت به آن نیاز دارد. 
توصیه می کنیم حتما ساالد را در برنامه غذایی روزانه خود 
بگنجانید و در عین حال از انواع سس های رنگارنگ اجتناب  
کنید، به جای آن می توانید کمی روغ��ن زیتون یا کنجد و 
سرکه بالزامیک به ساالد دوست داشتنی تان اضافه کرده یا 
حتی آن را با آبلیموی تازه یا آبغوره سنتی خودمان طعم دار 

کنید و از خوردن آن لذت ببرید.

ورزش بیشتر ؛ سالمتی بیشتر  
نرمش و انجام تمرینات ورزش��ی به آن دشواری ها که تصور 
می کنید نیست! حقیقت این است که لزوما نیازی به عضویت 
و رفتن به باشگاه های ورزشی آنچنانی نیست، بلکه تنها با30 
دقیقه تا یک ساعت دویدن یا حتی راه رفتن در روز نیز مشکل 
حل می شود. از سوی دیگر، اگر آنقدر حس و حال ندارید که 
به پرورش عضالت خود بپردازید، حداق��ل می توانید آنها را 
کمی در روز منقبض و منبس��ط کنید تا شکل خود را حفظ 
کنند. باید بدانید که هر چه عضالت فرد بیشتر باشد، مصرف 
 کالری وی بیش��تر ش��ده و به همین دلیل اس��ت که مردان

 راحت تر از زنان وزن کم می کنند.

 دانستنی هایی درباره
 عینک های آفتابی

خورش��ید همواره دو نوع اشعه به س��وی زمین می فرستد؛ نوع اول 
همان نور مرئی اس��ت ک��ه ما با چش��ممان می بینیم و ن��وع دیگر، 
پرتوهایی است که با چشم ما قابل مش��اهده نیستند. این پرتوها که 
به پوست و چشم ها آسیب می رس��انند را با نام اشعه ماورای بنفش 

می شناسیم.
هدف اصلی اس��تفاده از عینک آفتابی هم این اس��ت که از ورود این 
 اش��عه های مضر و ایج��اد بیماری ه��ای مختلف چش��می از جمله

آب مروارید و مشکالت شبکیه جلوگیری کنیم. با توجه به این که ما 
در کشوری پر آفتاب زندگی می کنیم، خرید عینک آفتابی مناسب 
و استاندارد برایمان بیش��تر اهمیت دارد تا از این آسیب ها در امان 

بمانیم و نور قابل رؤیت کمتری هم به چشممان وارد شود.
برای آگاهی بیش��تر ازعینک اس��تاندارد، صحبت های دکتر بختیار 

حسینی جراح وچشم پزشک،  را در ادامه  می خوانیم.

توصیه هایی برای جلوگیری از آسیب های چشمی ناشی 
ازاشعه مضرخورشید

نورخورش��یدکه برای بس��یاری از فع��ل وانفعاالت جهان هس��تی 
الزم وضروری اس��ت دارای اش��عه ه��ای متفاوت��ی نظیرفرابنفش 
)ultraviolet( ومادون قرمز اس��ت که برای چش��م بس��یارمضر 
هس��تند. اش��عه مادون قرمز که یک��ی ازعوامل گرم کنن��ده زمین 
نیز به ش��مار  م��ی رود، درص��ورت تابش مس��تقیم به چش��م می 
توان��د دی��د آن را 80تا90درص��د از بی��ن ببرد. به خص��وص صبح 
هنگام که خورشیددرحال طلوع کردن است اش��عه آن برای چشم 
بس��یار مضراس��ت.  بهترین روش ه��ای جلوگیری از آس��یب های 
چش��می اس��تفاده ازکاله ه��ای لب��ه دار واس��تفاده از عینک های 
 آفتابی مناسب اس��ت. به خصوص برای آن دسته از افرادی که مدت 
 زیادی زیرنورخورشیدهس��تند، مانن��د دروگرها ،دریان��وردان و یا

 کس��انی که مدت طوالن��ی دربرف راه م��ی روند. بیم��اری کاترات 
یکی ازانواع مختلف بیماری های چشمی است که در آن عدسی چشم 
در شده ومنجر به کم بینایی ونا بینایی می شود. دیگری بیماری آب 
مروارید است که یکی از رایج ترین بیماری های چشمی است و یکی 

از عوامل ایجادکننده آن اشعه اولتراویولت یا همان فرابنفش است.

یک عینک آفتابی استاندارد باید چه ویژگی هایی داشته 
باشد؟

عینک آفتاب��ی از نظر رنگ باید به گونه ای باش��د که رن��گ ها را به 
صورت طبیعی نشان دهد؛ به عنوان مثال معموال عینک های آفتابی 
خاکستری رنگ، اجسام را به رنگ طبیعی خودشان نشان می دهند.

 ازنظراندازه، عین��ک نبایدخیلی کوچک باش��د و ان��دازه آن باید به 
گونه ای باشدکه مانع از ورود اشعه های خورشیدی به چشم از اطراف 
شود. عینک نباید خیلی نزدیک یاخیلی دور از چشم باشدتا میدان 

دید را محدود نکند، مخصوصا به هنگام رانندگی.

تفاوتantiuv  و پوالریزه چیست؟
 Uvکه همان اش��عه فرابنفش یا ultraviolet   است، نوری است 
که از خورشیدمتصاعد می ش��ود ونزدیک به60 درصد از آن جذب 
زمین می ش��ود، اما باقیمانده آن می تواند به چشم آسیب برساند و 
صدماتی  به قرنیه چشم وارد کند، به همین دلیل باید از عینک های 
ضدیووی )antiuv( استفاده کرده که معموال یووی400 و400 به 

باال توصیه می شود.
 و اماپوالری��زه؛ می دانید که نورخورش��ید ازترکی��ب نورهای رنگی 
متفاوتی مانند قرمز، زرد، بنفش و...درست ش��ده که هرکدام طول 
موج متفاوتی دارندوجهت حرکت آنها نیز متفاوت است و به صورت 
موازی حرکت نمی کن��د، عینک های پوالریزه نوره��ای پراکنده را 

حذف نموده و یک نور ساده تر را به چشم ما می رساند.

آیا برای عینک آفتاب�ی، آنتی ی�ووی )antiuv( بودن 
کافیست یاحتما بایدپوالریزه هم باشد؟

 برای مصرف روزانه، آنتی یووی بودن کافی است واحتیاجی به این که
حتما پوالریزه باش��د، نیس��ت، هرچندپوالریزه بودن آن، آسیبی به 

چشم وارد نمی کند.

استفاده ازعینک آفتابی برای کودکان
اس��تفاده از عینک آفتابی درکودکان بیش��تر جنبه پرستیژ دارد. از 
آنجا که کودکان برای مدت زمان طوالنی زیرنورخورش��ید نیستند، 
اس��تفاده از عینک آفتابی برای آنها ضرورتی ندارد، البته در صورتی 
که کودک برای مدت زمان طوالنی زیرنورخورشید باشداستفاده از 

عینک آفتابی برای او مانعی ندارد.

 تفاوت بین عینک های مارک گران قیمت وعینک های 
ضدیووی  ارزان

 ازدیدپزشکی عینک های مارک گران قیمت وعینک های ضدیووی  
 antiuv ارزان تفاوتی با هم ندارند و همین که عینک، استانداردهای
بودن را داشته باشد،کفایت می کند و مارک های گران قیمت فقط 

پول مارک دار بودنشان را می گیرند.

دانستنی
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امام سجاد)ع( :
 س��پاس گزارترین ش��ما ب��ه خ��دا، س��پاس گزارترینتان 

به مردم است.

عکس نوشت

مزار شریف افغانستان

اخبار ویژه

پزش��کان ب��ه تازگ��ی موف��ق ب��ه س��اخت قل��ب مصنوع��ی ب��ا اس��تفاده از فن��اوری 
 3 بع��دی ش��ده ان��د. دانش��مندان ت��ا ب��ه ح��ال ب��ا اس��تفاده از دس��تگاه پرینت��ر 
3 بعدی توانسته اند کبد مصنوعی و یا گوش مصنوعی بسازند و حال در جدید ترین تجربه 

موفق به ساخت قلب مصنوعی شده اند.
 گفتنی است س��اخت این قلب پرینت شده که توس��ط دانشمندان و با س��رمایه ای بالغ 
بر250000 دالر ساخته ش��ده اس��ت، تحولی بزرگ در درک ویژگی های بیشتر از قلب 

انسان است. 
بررسی ها نشان می دهد که این قلب مصنوعی با استفاده از اطالعات مربوط به ساختار قلب 

و الیه های درونی آن از هزاران بیمار مختلف به دست آمده است.
 این قلب مصنوعی که با اس��تفاده از الیاف پالس��تیکي ساخته ش��ده برای تحقیق درباره 

ساختار و عملکرد قلب ویژه برای دانشجویان پزشکی حائز اهمیت است. 
این قلب مصنوعی می تواند راهکارهای جدیدی برای شناسایی ساختارهای غیر عادی و 

جراحی های پیشرفته به صورت عینی نزد پزشک باشد.

دانشمندان به تازگی به اثر بخشی روش قدیمی در درمان مشکل آرتروز زانو پی برده اند.
در کنار تمامی روش ها برای کم کردن درد و یا درمان مش��کل آرتروز؛ مانند اس��تفاده از 
کوریتزون، جراحی یا ورزش، یکی از روش ه��ای درمانی دیگر تزریق محلول قند به محل 

صدمه دیده است.
گفتنی است در این روش در طی جلساتی به محل آرتروز، محلول قندی تزریق می شود.

بررسی ها نشان می دهد که با انجام این عمل بر روی داوطلبان، حدود90 درصد از آنها درد 
کمتری را تجربه کرده اند. این داوطلبان سرعت بهبودی و درد کمتری را به نسبت افرادی 
که برای مقابله با بیماری ورزش کرده اند و یا دارو مصرف کرده اند داشته اند. گفتنی است 
پزشکان هنوز درباره اثربخشی قاطع این روش مردد هستند و عده ای از آنها معتقدند که 
این روش برای بیمار تنها جنبه تلقین داشته و باید با بررسی با کمک دارونماها هم درستی 
این نظریه اثبات گردد. پزشکان در حالت کلی به افراد توصیه می کنند تا با مراقبت مناسب 
از زانوها در جوان��ی و همچنین انجام ورزش و جلوگیری از اضاف��ه وزن، از وقوع آرتروز در 

سالمندی جلوگیری نمایند.

روش های قدیمی را هم امتحان کنیمقلب 3 بعدی هم ساخته شد!

دانش��مندان راهبرد نوینی را برای خلق تع��داد نامحدودی 
گلبول قرمز و پالکت های خون در محیط آزمایش��گاه ارایه 

کردند.
محققان دانشکده پزشکی، دانشکده بهداشت عمومی و مرکز 
پزشکی بوستون، س��لول های پرتوان القایی )iPS( را به این 
نوع از سلول ها تمایز دادند که به طور معمول از طریق خون 
اهدایی به دست می آیند. این یافته ها می تواند به طور بالقوه  
نیاز به اهدای خون را برای درمان بیمارانی که به تزریق خون 
نیاز دارند کاهش دهد. از س��وی دیگر این ش��یوه می تواند 
به محققان کمک کند اهداف داروی��ی نوینی را برای درمان 
گس��تره ای از بیماری ها از جمله بیماری خونی سلول های 

داسی شکل بررسی کنند.
این پژوهش به سرپرستی جورج مورفی استادیار پزشکی در 

دانشگاه بوستون انجام شده است.
 س��لول های پرت��وان القایی س��لول های��ی هس��تند که با 

برنامه ریزی دوباره س��لول های بالغ به وضعیت سلول های 
بنیادی اولیه به دست می آیند و می توانند به هر نوع سلولی 
تمایز داده ش��وند. س��لول های پرتوان القایی از سلول های  
پوس��تی یا خونی به دس��ت می آیند و امکان رش��د سلول و 
بافت اختصاصی را خود بیمار فراهم کرده و از س��ویی امکان 

پس زدگی سیس��تم ایمنی را از بین می برند. این سلول ها 
ابزار قدرتمندی برای تحقیقات زیس��ت ش��ناختی و منبعی 
برای پزشکی باز هس��تند. در این مطالعه سلول های پرتوان 
القایی از بانک س��لولی CReM iPS تهیه شد. محققان به 
سرپرس��تی جورج مورفی با اس��تفاده از یک فناوری به ثبت 
 رسیده، این سلول ها را در معرض عوامل رشد قرار داده تا به 
گلبول های قرمز خون و پالکت ها تبدیل شوند.پژوهشگران، 
 این س��لول های بنی��ادی را به منظ��ور مطالع��ه چگونگی 
شکل گیری گلبول های قرمز خون مورد آزمایش قرار دادند 
تا به شناخت بیشتری از چگونگی تنظیم این فرآیند توسط 
بدن دس��ت یابند. در این راهبرد جدید محققان ترکیبی را 
فراهم کردند که مس��یر گیرنده هیدروکربن آریل AhR را 

تنظیم می کند.
تحقیقات پیشین نش��ان داده بود این مسیر در ارتقای رشد 
سلول های سرطانی از طریق تعامالتش با مواد سمی زیست 

خون مصنوعی در راه است

محققان کانادای��ی رایان��ه ای تولید کرده اند ک��ه از قابلیت 
فکرخوانی برخوردار اس��ت و می تواند به برق��راری ارتباط با 

افرادی که در کما هستند کمک کند.
محققان دانشگاه اونتاریوی غربی با استفاده از تصاویری که 
ساختار و عملکرد مغز تهیه کرده اند، توانستند به افکار انسان 

از طریق فعالیت مغز با سؤال های بله و خیر دست یابند.
این تیم اظهار داشتند که تحقیقات آنها به شیوه های جدیدی 
از تالش برای برقراری ارتباط با بیماران��ی که زندگی نباتی 

دارند منتهی می شود.
 نتایج تحقیق��ات آنه��ا در مجله عصب شناس��ی ب��ا عنوان 
»پیغ��ام آور خاموش مغز: اس��تفاده از توج��ه انتخابی برای 
رمزگش��ایی فکر انس��ان برای ارتباط های مبتن��ی بر مغز« 

منتشر شده است.
این اس��کن ه��ای مغزی  نش��ان م��ی ده��د که م��ا به چه 

 چیزهای��ی فک��ر می کنی��م. ای��ن تیم توانس��ت پاس��خ به 
پرسش های ساده را با این اسکن ها نشان داده تا بتوان از آن 
برای برقراری ارتباط با بیمارانی که در کما هستند، استفاده 
کرد. براساس اظهارات لورینا ناسی محقق اصلی این تحقیق، 
تفسیر تفکر انسان از فعالیت مغز بدون اتکا به زبان و اعمال، 

یکی از مرزهای پرچالش علم عصب شناسی مدرن است.
به طور خ��اص بیمارانی ک��ه کامال به هوش هس��تند، اما در 

 نتیجه آسیب مغزی نمی توانند رفتار پاسخی داشته باشند را
می توان از ضرورت های یافتن انواع دیگری از ارتباط دانست.

در این تحقیق از شرکت کنندگان خواسته شد روی بله و خیر 
تمرکز کنند و به پرس��ش هایی چون آیا متأهل هستید، آیا 
برادر یا خواهر دارید، پاسخ داده و تنها به پاسخ خود فکر کنند 

و آن را به زبان نیاورند.
ناسی دانشجوی پسادکترا در مؤسس��ه مغز و ذهن دانشگاه 
اونتاریوی غربی اظهار داشت: با نگاه کردن به فعالیت مغزی 

می توانیم پاسخ های درست هر نفر را رمزگشایی کنیم.
وی افزود: اکثر داوطلبان پیام های خود را ظرف س��ه دقیقه 
منتقل کردند، ای��ن زمان برای ارتباط ب��ا رابط های کاربری 

مغز- رایانه کامال مناسب است.
ناسی و همکارانش در این دانشگاه با استفاده از تکنیک جدید 
خود توانس��تند با بیماران غیرپاسخگو که به اشتباه آنها را به 
عنوان زندگی نباتی توصیف کرده بودند، ارتباط برقرار کنند.

رایانه ای که فکر را می خواند
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