
مشکل اصفهان مربوط به ضعف مدیریت است

 دور خیز بانک مرکزی برای
 »کنترل تورم« و »ایجاد اشتغال«

 والدت امام 
حسین )ع( و روز  
پاسدار مبارک

قالیباف در جمع مردم اصفهان:

ویرانه اقتصاد سامان می یابد ؟

چهارمحال وبختیاری افزون بر 
25 هزار رأی اولی دارد 7

 اردوغان 
معترضین را غافلگیرکرد  رضازاده قول داد2

6 وضعیت قبل تکرار نشود

2

 نگرش به جوانان
 باید تغییر اصولی پیدا کند

جبران کم کاری دولت در صنعت گردشگری

حس��ن روحانی بر این نکته که نگرش به جوان��ان باید تغییر 
اصولی پیدا کند، تأکید کرد. ای��ن کاندیدای یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم زاهدان در مسجد 

طالقانی این شهر، اظهار داشت: سیستان و بلوچستان...

 شورای شهرشهرکرد
بازوی پرتوان شهرداری است

شهردار ش��هرکرد در گفتگویی مفصل با خبرگزاری 
فارس اس��تان دیدگاه ه��ای خود را درباره ش��ورای 
ش��هر و نقش هایی که می تواند در ش��هر، ایفا کند 
 مطرح ک��رده اس��ت. غالمیان با اش��اره ب��ه این که

» تعامل مش��ترک میان نهاد سیاست گذاری شورا و 
ش��هرداری ش��هرکرد و تداوم این تعامل، زمینه ساز 
پیشرفت و توسعه چش��مگیر و افزایش رضایتمندی 

عمومی شهروندان...

س:مهر[
]عک

2

3

اوکراین ۲ میلیون تن غالت
4

 به ایران صادر می کند

بن بست پازل های 
5

جامعه امروز

 سند راهبردی با اهداف سه گانه »توسعه پایدار و تعادل عمومی« 
»کنترل تورم« و »ایجاد اشتغال«در حوزه نظام بانکی توسط بانک 

مرکزی تدوین و تنظیم شد.
پیرو نام گذاری سال 1391 به عنوان »تولید ملی، حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی« بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اقداماتی را 
برای فراهم سازی شرایط تحقق منویات رهبرمعظم انقالب به عمل 
آورده اس��ت. در این خصوص »کمیته اجرایی تولید ملی، حمایت 
از کار و س��رمایه ایرانی« با حضور مس��ئولین ح��وزه های مختلف 
بانک مرکزی شامل حوزه های ارزی، فن آوری اطالعات، اعتباری، 
اقتصادی، نظارتی، حقوقی، منابع انسانی و سازمان تولید اسکناس 

و مسکوک با هدف تسهیل شرایط تولید و ارایه حمایت های الزم در 
این زمینه، ایجاد گردید. کمیته مزبور ضمن تدوین برنامه راهبردی 
و برگزاری 39 جلسه کاری، به بررسی موانع تولید و تعیین دستور 
کار مشخص برای کارگروه های تخصصی مربوطه در حوزه وظایف 
بانک مرکزی پرداخت و بر اساس جمع بندی نظرات اندیشه مندان 
 حوزه بانک مرکزی و تصمیم گیران اقتصادی و در راس��تای اعالم 
سیاست های تدوین شده به شبکه بانکی کشور و اتخاذ روش های 
هماهنگ اجرایی، یک س��ند راهبردی با اهداف سه گانه »توسعه 

پایدار و تعادل عمومی« »کنترل تورم« و...
                                                                                                                             

 چرا زمان انتخابات
 تنها به فکر نقد هستیم

روند انتخابات، سالم و 
پرنشاط طی می شود

 29 طرح صنعتی 
آماده بهره برداری شد

 گلزار
درجشن رنگ هندی ها

 در مسائل اجتماعی
 باید نگاه آماری  داشت
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چهره روزیادداشت

 درگیری فیزیکی هواداران
 دو کاندیدا

درگیری فیزیکی هواداران رضایی و جلیلی در بوشهر با ورود نیروی 
انتظامی پایان یافت. در بوشهر، شماری از هواداران جلیلی در حالی 
که پوس��ترهای او را در دس��ت داشتند و ش��عارهای هماهنگی سر 
می دادند ساعت22 و 30 دقیقه دوشنبه شب به سمت ستاد مرکزی 
رضایی در میدان امام خمینی)ره( بوشهر حرکت کردند که با نزدیک 
شدن به هواداران رضایی، درگیری میان دو طرف روی داد. درگیری 
دوم نیز در س��اعت1 و 30 دقیقه بامداد سه شنبه  میان هواداران دو 
کاندیدا روی داد که نسبت به درگیری نخست، شدیدتر بود و مدت 
زمان بیشتری طول کشید. این درگیری شدید تنها با دخالت نیروی 
انتظامی به پایان رسید و هواداران دو کاندیدا متفرق شدند. محسن 
رضایی و س��عید جلیلی دو کاندیدای اصولگرای انتخابات ریاس��ت 

جمهوری پیش رو هستند.

تقدیر خاتمی از تصمیم عارف
سید محمد خاتمی با صدور پیامی ضمن ستودن احساس مسئولیت 
محمد رضا عارف و ارج نهادن بر تصمیم شجاعانه وی مبنی بر ترجیح 
مصالح کلی بر منافع شخصی و تالش برای جلوگیری از تشتت آراء و 

پراکندگی نیروها، رسما از روحانی اعالم حمایت کرد.

توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
به تأمین امنیت کمک می کند

حسن روحانی به زاهدان سفر کرد و مورد استقبال برخی مسئوالن 
ش��هری و هواداران خود قرار گرفت. در این سفر،  رسول منتجب نیا، 
مجید انصاری و محمدجواد حق شناس، روحانی را همراهی کردند.  
وی در ب��دو ورود در جم��ع خبرنگاران گف��ت: س��رزمین زاهدان 

سرزمینی تاریخی و مرزی است و مردمانی غیرتمند و فدا کار دارد.
 روحانی مهم ترین موضوع در این اس��تان را تأمین امنیت دانست و 
اظهار داشت: همکاری با کشورهای همسایه و سپردن امنیت به مردم 
و توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از جمله مواردی است که به 

تأمین امنیت کمک می کند.

 واگذاری مشکوک 
ساختمان  یک وزارتخانه

 بر اس��اس پیگیری ه��ای یک دس��تگاه نظارتی، پرون��ده واگذاری 
 فضاه��ای اداری یک��ی از وزارتخان��ه ه��ای اقتص��ادی ب��ه یکی از 
س��ازمان های دولتی، بدون رعایت تش��ریفات قانونی آن و صرفا با 
تفاهم رؤسای دو دس��تگاه مربوطه، به جریان افتاده است. بر اساس 
گزارش این نهاد نظارتی، س��اختمان های ارزن��ده ای در تهران نیز 
مش��مول این تفاهم بوده که هزینه اجاره آنها در س��ال، میلیاردها 

تومان است.

 لغو برنامه های تبلیغاتی عارف
 در تلویزیون

با استعفای محمدرضا عارف از ادامه  حضور در رقابت های انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، برنامه های تبلیغاتی وی در رادی��و و تلویزیون 
نیز حذف می ش��ود. قرار بود دیشب سه ش��نبه گفتگوی ضبط شده   
محمدرضا عارف از شبکه خبر پخش شود که با استعفای وی پخش 
این برنامه هم لغو ش��د.  همچنین مستند دوم محمدرضا عارف قرار 
بود ساعت23 و 30 دقیقه چهارشنبه از شبکه یک سیما پخش  شود، 
که دیگر روی آنتن نخواهد رفت. رادیو هم قرار بود س��اعت 9صبح 
چهارش��نبه مصاحبه محمدرضا عارف با رادیو ورزش را به مدت60 
دقیقه پخش کند که این برنامه هم لغو می شود. پیام عارف در رادیو 

پیام نیز امروز پخش نخواهد شد.

 تکذیب پیوستن ستادهای رقیب
 به  ستاد قالیباف 

پرویز اسماعیلی سخنگوی ستاد انتخابات قالیباف تأکید کرد: طی 
روزهای اخیر از س��وی مراکزی منتس��ب به کاندیداهای انتخاباتی 
پیامک هایی به طور میلیونی ارس��ال می ش��ود که حاوی شایعات و 

محتوای تخریبی علیه دکتر قالیباف است.
پرویز اس��ماعیلی س��خنگوی س��تاد انتخاباتی محمد باقر قالیباف 
با اعالم این که پیگیری ه��ای حقوقی در این زمین��ه در حال انجام 
است، افزود: از جمله اخیرا پیامکی مبنی بر پیوستن ستادهای یک 
کاندیدای انصرافی به س��تاد قالیباف منتشر شده که صحت ندارد و 

تأیید نمی شود.  
وی افزود: ستاد یکی دیگر از کاندیداها نیز پیامکی مبنی بر مذاکره با 
دکتر قالیباف برای کناره گیری منتشر نموده که دروغ محض است.

اخبار کوتاه 

 چرا زمان انتخابات
 تنها به فکر نقد هستیم

عماد افروغ/ استاد دانشگاه   
چرا امروز که نزدیک انتخابات اس��ت، درهای نقد باز اس��ت؟ مگر اتفاقی 
می افتد؟ آیا امنیت کشور خدشه دار ش��ده است؟ آیا مشکلی پیش آمده 
اس��ت؟ پس چرا هر وقت انتخابات تمام می ش��ود و دولت جدید مستقر 
می شود، درهای نقد را می بندید؟ آیا قبل از انتخابات با نقد کردن، امنیت 
کشور خدشه دار نمی شود و بعد از آن می شود؟ آیا درهای نقد را با انگیزه 
منفعت می بندید یا به بهانه امنیت؟خیلی چیزها در زمان اتفاق افتاده است 
که می تواند مسائل را مشخص 
کند. ای��ن مس��ائل عبارتند از: 
تحریف تاریخ و گذشته برخی 
افراد، ترویج بی اخالقی ها و موج 
تهمت ها، سوءاستفاده از فقدان 
حافظه تاریخی مردم. ما خوبیم 
ولی حافظه تاریخ��ی نداریم و 
متأسفانه متفکران ما هم مسائل 

را به مردم یادآوری نمی کنند.
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اصولگرایان باید  امروز بیدار شوند 

مجتبی رحماندوست نماینده مجلس طی  یادداشتی  نوش��ت: امروز روز امتحان رجال 
سیاسی مذهبی و مدیران مدبری است که با عنوان کاندیدای ریاست جمهوری این قدرت 

را یافته اند که ضربات مهلکی بر پیکره اصولگرایی بزنند و باید  امروز بیدار شوند.

روند انتخابات، سالم و 
پرنشاط طی می شود

 تکذیب حمایت
 وزیر اطالعات از جلیلی

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: در96 کشور جهان،پنج قاره و 
128حوزه نمایندگی، انتخابات برگزار می کنیم که در مجموع در290شعبه 

اخذ رأی در خارج از کشور، انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
سیدعباس عراقچی س��خنگوی وزارت امور خارجه کش��ورمان در نشست 
هفتگی خود با خبرنگاران در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 
در خارج از کشور گفت: خوشحالیم که روند انتخابات، سالم و پرنشاط طی 
می شود. وی در خصوص اقدامات وزارت امور خارجه برای برگزاری انتخابات 
در شعب خارج از کش��ور افزود: روز جمعه تبدیل به حماسه سیاسی خواهد 
ش��د و همه ما خوش��حالیم که روند رقابت های انتخاباتی سالم و پرنشاط و 

حتی هیجان انگیز ادامه دارد که نشان دهنده بلوغ سیاسی جامعه ماست.

وزارت اطالعات کشورمان در بیانیه ای که بر روی خروجی سایت رسمی 
این وزراتخانه قرار داده است، خبر حمایت وزیر اطالعات از سعید جلیلی 
یکی از کاندیداهای انتخابات ریاس��ت جمهوری در انتخابات پیش رو را 
که از س��وی یکی از خبرگزاری های کش��ور به صورت پیامکی و مکتوب 
در فضای مجازی منتش��ر ش��ده بود تکذیب کرد. متن این بیانیه به این 

شرح است:
باس��مه تعالی/ در پی انتش��ار پیامکی مجع��ول با ادع��ای حمایت وزیر 
 محترم اطالعات از یکی از کاندیداهای محترم ریاس��ت جمهوری و ارایه

تحلیل های غیر واقعی توسط برخی از افراد و سایت های خبری، به آگاهی 
می رساند که ادعاهای مطرح شده کذب می باشد و این مطالب واقعیت 

ندارد. روابط عمومی وزارت اطالعات.

س��فیر ایران در روس��یه مخالف��ت دولت کش��ورمان را با 
پیش��نهاد مس��کو در خصوص عرضه یک سیس��تم دفاع 
موش��کی دیگر برای جایگزین��ی اس-300 اع��الم کرد.  
سید محمودرضا س��جادی س��فیر ایران در روسیه ضمن 
رد پیشنهاد مس��کو برای تحویل سیس��تم دفاع موشکی 
جایگزین برای  اس-300، تأکید کرد: سیستم دفاع هوایی 
پیشنهادی از س��وی روس��یه قابلیت همگرایی با سیستم 
دفاعی ایران را ندارد. روسیه پیشنهاد کرده است تا به جای 
تحویل سیس��تم دفاع موش��کی اس-300 سیستم دفاع 
هوایی موسوم به»تور« را در اختیار ایران قرار دهد. سجادی 
تصریح کرد: ایران، سیس��تم دفاع ملی خود را توسعه داده 
است و این سیستم بر مبنای سیستم دفاع موشکی»تور« 
نمی تواند کلیه قابلیت های سیس��تم اس-300 را داش��ته 
باشد. سیستم دفاع موشکی»تور« یک سیستم دفاعی برای 
انواع آب و هواها، برد کوتاه و زمین به هواس��ت و می تواند 
هواپیماها، موش��ک های کروز و موش��ک های بالستیک را 
هدف قرار دهد. سرگئی شیمیزوف رییس شرکت روس تک 
اواخر ماه می تأکید کرد: مسکو در حال تالش برای متقاعد 
کردن تهران برای منصرف ش��دن از ش��کایت از ش��رکت 
صادرات اسلحه روسیه به خاطر لغو  قرارداد تحویل سیستم 

دفاع موشکی اس-300 به ایران است.

حس��ن روحانی بر این نکته که نگرش به جوانان باید تغییر 
اصولی پیدا کند، تأکید کرد. این کاندیدای یازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری در جمع مردم زاهدان در مسجد 
طالقانی این شهر، اظهار داشت: سیستان و بلوچستان استانی 

برخوردار در همه زمینه هاست.
وی اضافه کرد: برای توسعه سیستان و بلوچستان برنامه های 
ویژه ای در دس��تور کار دولت تدبیر و امید ق��رار دارد. وی از 
مردم استان سیستان و بلوچستان به عنوان مردمی پرتالش 
یاد کرد و گفت: سیستان بلوچستان با توجه به ظرفیت های 
فراوان، نیازمند توجه ویژه اس��ت. روحان��ی در ادامه گفت: 
بایدتالش کنیم تا سیستان و بلوچس��تان به مرکز اقتصاد و 
توسعه کشور تبدیل ش��ود. این کاندیدای انتخابات ریاست 
جمهوری خاطرنش��ان کرد: در طول س��الیان عمر انقالب، 
فعالیت های خوبی در استان شکل گرفته است، اما این کافی 
نیست و باید بیشتر تالش ش��ود. وی افزود: من می دانم که 
یکی از مشکالت اس��تان کمبود آب است، اما با رونق بخش 
صنعت و گردشگری باید مشکل توسعه استان را حل کرد. 
روحانی گفت: توجه به توسعه گازرسانی استان هم در اولویت 
کاری من است. وی از شهرهای چابهار، خاش، زرآباد و زابل 
به عنوان قطب های گردشگری استان یاد کرد و گفت: باید در 

این زمینه نیز برنامه ریزی اصولی انجام گیرد.

کاندیدای یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان 
این که  برای من فرقی نمی کند چه عده ای کنار بروند و چه 
عده ای بمانند تأکید کرد که به نفع هیچ کس و هیچ گروهی 

کنار نمی روم.
س��یدمحمد غرضی کاندیدای یازدهمی��ن دوره انتخابات 
ریاست جمهوری در نشست خبری خود با حضور خبرنگاران 
داخل��ی و خارجی برگزار ش��د، ب��ه کناره گی��ری برخی از 
کاندیداها اشاره و تصریح کرد: در این روزها با پدیده ای روبه 
رو شدیم و آن هم تعداد قابل مالحظه کاندیدای گروه های 
چپ و راس��ت بود و حاال به نفع هم کنار می روند. وی افزود: 
رأی ملت ایران یک تکلیف شرعی است، نه یک کیک قابل 
تقسیم. رأی مردم برای تقسیم بین اشخاص و گروه ها و قابل 
خرید و فروش نیست که بگوییم هر کسی می خواهد به من 
رأی بدهد به دیگری رأی دهد.  غرضی ادامه داد: گروه های 
چپ و راست ظرف30 سال گذشته اعتبار اجتماعی خود را 
از دست داده اند و جز در تعارض با هم زندگی نکرده اند. وی 
تأکید کرد: اشخاص به اعتبار هم دارای جایگاه نیستند اینکه 
تصور شود رأی ملت ایران قابل تقسیم است در نظام اسالمی 
قابل توجیه نیست. غرضی خاطرنشان کرد:  برای من فرقی 
نمی کند چه عده ای کنار بروند و چه عده ای بماند. من به نفع 

هیچ کس و هیچ گروهی کنار نمی روم.

نماینده مردم تهران با اش��اره به انصراف حداد عادل از ادامه 
رقابت های انتخاباتی گفت: فکر نکنیم اگر ما تا آخر در صحنه 
بمانیم به نفع اصولگرایان و نظام اس��ت، بلک��ه باید دید چه 
موضعگیری در حال حاض��ر اصولگرایی و نظ��ام را تقویت 
 می کند. حس��ین نجابت رییس س��تاد انتخاباتی غالمعلی

ح��داد ع��ادل در گفتگو ب��ا خبرن��گار مهر اظهار داش��ت: 
موضعگیری حداد عادل در ای��ن دوره از انتخابات در جهت 
تقویت اصولگرایان ب��ود و با انصراف��ش از ادامه رقابت های 

انتخاباتی قصد دارد تا اتحاد اصولگرایان را افزایش دهد.
وی گف��ت: همان ط��ور ک��ه در بیانی��ه آقای ح��داد آمده 
اس��ت، س��ایر اصولگرایان نیز باید با همین رویکرد، مسائل 
خود را حل و فص��ل کنن��د. کاندیداهای اصولگ��را باید به 
 آرایش سیاس��ی صحنه نگاه کنند که اگر خطری از س��وی 
اصالح طلب��ان احس��اس ش��د، در جه��ت اتح��اد تالش 
 کنن��د. نجابت در پاس��خ به این س��ؤال که تحلیل ش��ما از 
کناره گیری حداد چیست، گفت: آقای حداد در بیانیه خود 
اعالم کرد که به خاطر اتحاد اصولگرایان و همچنین تعهدی 
که به ائتالف داش��ت، عمل کرده اس��ت. نجابت افزود: فکر 
نکنیم اگر ما تا آخر در صحنه بمانیم ب��ه نفع اصولگرایان و 
نظام اس��ت، بلکه باید دید چه موضعگی��ری در حال حاضر 

اصولگرایی و نظام را تقویت می کند.

انتخابات  انتخاباتبین الملل انتخابات

رد پیشنهاد موشکی 
روسیه توسط ایران

 نگرش به جوانان
 باید تغییر اصولی پیدا کند

 به نفع هیچ کس
 کنار نمی روم

 االن
 وقت اتحاد است
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محمدباقر قالیباف در  اصفهان با استقبال خوب مردم اصفهان در 
مسجد سید مواجه شد. در این دیدار محمدباقر قالیباف تأکید کرد: 
با صراحت در جمع شما مردم عزیز اصفهان عرض می کنم یکی از 
مظلومیت های رهبر معظم انقالب این است که در دوران گذشته، 
خواسته های ایشان و همچنین سیاس��ت های ابالغیشان آن طور 
که باید و شاید محقق نشد. در دو دهه گذشته سیاست های کلی 
که تدوین و ابالغ ش��د آنچنان که باید بدون کم و کاست در حوزه 
مجریه اجرایی شود، اجرایی نشد. بنابراین تدابیر و درخواست های 
ایشان که دغدغه های مردم و ضرورت های انقالب بود بر زمین ماند.

وی با اشاره به ویژگی های استان اصفهان گفت: یکی از ویژگی های 
اصفهان سرآمدی منابع انسانی است، به نحوی که نه تنها می تواند 
امور خ��ود را به خوب��ی اداره کند بلک��ه ظرفیت های اس��تان در 
عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ��ی و مدیریتی به گونه ای 
است که باید از منابع انسانی این استان برای اداره کشور نیز استفاده 
شود. البته اصفهان با مشکالتی نیز روبه روست، اما این به این معنا 
نیست که ظرفیت در استان وجود ندارد. آنچه ما را آسیب پذیر کرده 

نداشتن منافع انسانی و مادی نیست، بلکه سوءتدبیر است.
وی افزود: بارها و بارها به این استان رفت و آمد کرده ام و براساس 
مطالعه دقیق، مسائل استان را پیگیری می کنم. موضوع مربوطه به 
کشاورزی و تأمین آب مخصوصا در شرق استان مشکالتی را ایجاد 
کرده، اما این مشکالت به دلیل نبود آب نیست بلکه به دلیل ضعف 

مدیریت در اداره آب است. این ضعف نه تنها در حوزه آب، بلکه در 
بخش های دیگر نیز وجود دارد.

 وی افزود: در 8سال گذشته درآمد کشور بیش از600 میلیارد دالر 
بوده است. همچنین براس��اس آمار مورد تأیید از مراجع ذیصالح 
در سال 85، بیست و پنج میلیون و هش��تصد هزار نفر مشغول به 
کار بوده اند، اما با گذشت 8 سال و با وجود درآمد ششصد میلیارد 
دالری، در س��ال91مراجع ذیصالح عن��وان کرده اند که نیروهای 
مشغول به کار بیست و پنج میلیون و پانصدهزار نفر هستند؛ یعنی 
سیصدهزار نفر کمتر از سال 85 و این ضعف مدیریت است. همان 
طور که ضعف در مدیریت برای ما مش��کل تأمین آب را درس��ت 
کرده، بحران بیکاری را نیز ایجاد کرده است. قالیباف ادامه داد: نبی 
مکرم اسالم)ص( می فرمایند من از فقر جامعه نگران نیستم بلکه از 
سوءتدبیر در جامعه نگران هستم. این موضوع نشان می دهد چالش 
ما چالش مدیریتی است که پدران و مادران را شرمنده فرزندان و 
فرزندان را شرمنده پدران و مادران خود کرده است. جوانان پس از 
سال ها زحمت و تحصیل نمی توانند مشغول به کار شده و به پدر 
و مادر س��الخورده خود کمک کنند. این موضوع ریش��ه در ضعف 
مدیریت و اداره کش��ور، نبود همت جهادی و نب��ود رویکردی که 
کشور را به سمت اسالم و پیشرفت ببرد، دارد. وی تأکید کرد: در 24 
خرداد نباید اجازه دهیم وضع مدیریت فعلی در کش��ور ادامه پیدا 
کند و یا دوباره به همان فرهنگ و روش مدیریتی بیست سال قبل 

برگردیم. اگر قرار بود روش مدیریت بیست سال قبل گرهی از کار 
کش��ور باز کند، باز می کردند. اگر هم اکنون مشکالت پیش روی 
ماست نتیجه عملکرد کار همان  افراد است و مردم دیگر آزمون و 
خطا نخواهند کرد. مردم در24خرداد و در خلق حماسه سیاسی، 
به گونه ای عمل خوهند کرد که خط پایانی بر مسیر مدیریت های 
غیرانقالبی بکشند و روح جدیدی به سیستم مدیریت این کشور 
برای پایان دادن به س��وءتدبیر ها تزریق کنن��د. وی ادامه داد: اگر 
خداوند خیر بنده را این ق��رار دهد که در دولت آینده خدمت کنم 
و قلب ها و دل های مردم را این گونه هدایت کرد، عرض می کنم به 
حول و قوه الهی به گونه ای عمل خواهیم کرد تا مردم این تغییر را 
در زندگی خود احساس کنند. این قول را به شما می دهم و با کمک 
از خداوند و استعانت از ارواح طیبه شهدا و اتکا به کارنامه خودم در 

عرصه های مدیریتی و اجرایی، این گونه عمل خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این اس��تان نه تنها باید بتواند خود را اداره کند بلکه 
باید در عرصه های ملی نیز ایفای نقش کند، اما مشکالتی همچون 
پروژه های نیمه تمام، کشاورزی، بیمه، معوقات و تأمین آب وجود 
دارد. این مشکالت نه تنها در این استان بلکه در سایر نقاط کشور 
نیز پیش آمده اس��ت. قالیباف گفت: برنامه ما این اس��ت که اول 
یک آرامش اقتصادی  ایجاد کنیم، البته نه در کاغذ و آمار بلکه در 
عمل. به عنوان یک مدیر باید کمتر حرف بزنیم و بیشتر کار کنیم. 
مدیر باید با کارش با مردم ارتباط برق��رار کرده و مناطق محروم و 
مستضعف را در اولویت قرار دهد، همان طور که در شهرداری تهران 
این کار را کردیم. وی ادامه داد: بعد از حل مشکالت اقتصادی هرگز 
نباید از مسائل فرهنگی غفلت کنیم. مسائل فرهنگی و آسیب های 
اجتماعی، مسائل مهمی است، اما چون مشکالت اقتصادی بر آنها 
سایه انداخته الزم است در گام اول مسائل اقتصادی را حل کنیم 
تا به طور عمیق بتوانیم به مس��ائل فرهنگی که ریشه در باورهای 
دینی دارد توجه کنی��م. قالیباف گفت: یک��ی از دردهای جامعه 
بحث سالمت و درمان است. امروز70 درصد هزینه درمان به دوش 
خانواده هاس��ت و30 درصد آن را بیمه ها تأمین می کنند، این در 
حالی اس��ت که این موضوع باید برعکس باشد؛ یعنی30 درصد از 
هزینه را خانواده ها بدهند و70 درص��د را دولت تأمین کند. وقتی 
فرزند یک خان��واده مریض می ش��ود تفاوتی ن��دارد که بیمه اش 
روستایی است یا بیمه شهری، بلکه باید امکان پوشش بیمه یکسان 
برای همه فراهم باشد. همچنین باید در حوزه بیمه بازنشستگان 
و ازکارافتادگانی که 65-60 س��ال زحمت کشیده اند اقدام کنیم، 
چراکه در اواخر عمر، این افراد به دلیل آن که بیمه ای ندارند دچار 
مشکالت جدی می شوند که گاها  کرامت انسانی شان را زیر سئوال 

می برد و این مسائل قابل قبول نیست.

قالیباف در جمع مردم اصفهان:

 اردوغانمشکل اصفهان مربوط به ضعف مدیریت است
معترضین را غافلگیر کرد

نخست وزیر ترکیه از مالقات با معترضین خبر داد.  به گزارش 
پایگاه اینترنتی روزنامه لوموند، رجب طیب اردوغان نخست 
وزیر ترکیه با گذش��ت11روز از ناآرامی های این کشور، روز 
دوشنبه با اعالم پذیرفتن نماینده معترضان، ژستی سیاسی را 
برای آرام کردن کشور در پیش گرفت.در حالی که استانبول 
و آنکارا روز ناآرام دیگری را تجربه می کردند، نخس��ت وزیر 
ترکیه با اعالم مالقات و مذاکره با معترضین، آنها را غافلگیر 
کرد؛ معترضانی که اردوغان تا پیش از این، آنها را »افراطی« 
و »غارتگر« خوانده بود. بولنت آرینچ معاون نخس��ت وزیر 
ترکیه اعالم کرد: نخس��ت وزیر ما به برخی از گروه هایی که 
این تظاهرات را سازماندهی کرده اند، قرار مالقات داده است 

و قرار است که روز چهارشنبه اولین دیدارها صورت گیرد.

جان کری به رام اهلل می رود
مذاکره کننده ارشد تش��کیالت خودگردان فلسطین اعالم 
کرد که وزیر خارجه آمریکا هفته آینده به منظور تالش برای 

ازسرگیری مذاکرات سازش، به رام اهلل سفر می کند.
 »صائب عریقات« در حاشیه مش��ارکت در سمینار آمریکا 
و جهان اس��الم در دوحه در مصاحبه با خبرگ��زاری آلمان 
گفت که تش��کیالت خودگردان به موفقیت مأموریت جان 
کری برای ازس��رگیری مذاکرات سازش بین فلسطینیان و 
اسرائیل که از سال2010 متوقف شده است، امیدوار است. 
وی در خصوص زمان سفر کری به رام اهلل نیز پیش بینی کرد 
که کری هفته آینده به رام اهلل سفر کند اما به زمان دقیق آن 
اشاره ای نکرد و گفت: کری زمان سفرش به رام اهلل را برای ما 

تعیین نکرده است.

 نقش مثبت ایران
 در قبال عراق و سوریه

نماینده دبیر کل س��ازمان ملل در عراق در دیدار با س��فیر 
جمهوری اسالمی ایران، از نقش مثبت و تأثیرگذار کشورمان 
در برقراری صلح در منطقه و امنیت و ثبات در عراق و سوریه 
تمجید کرد. به گزارش پایگاه النهرین، مارتین کوپلر نماینده 
دبیر کل س��ازمان ملل در عراق با حس��ن دانایی فر س��فیر 
جمهوری اسالمی ایران در عراق تحوالت امنیتی و سیاسی 
عراقی و منطقه را مورد رایزنی ق��رار داد. کوپلر گفت: ایران 
نقش بسزایی در برقراری امنیت و ثبات در عراق و سوریه دارد 

و همواره حامی صلح در منطقه است.

اخبار بین الملل



یادداشت

رانندگان اتوبوسرانی تحت پوشش 
بیمه تکمیلی  قرار گرفتند

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان و حومه گفت: بر اساس 
برنامه ریزی انجام شده، تمامی رانندگان اتوبوسرانی اصفهان تحت 

پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سید عباس روحانی با بیان این که دو هزار و۴۰۰ نفر پرسنل شرکت 
واحد اتوبوس��رانی تحت پوشش بیمه هس��تند، افزود: عالوه بر ارایه 
امکانات رفاهی و خدماتی به رانندگان اتوبوس��رانی، طی سال های 
اخیر تالش شده تا رانندگان تحت آموزش های مناسب قرار بگیرند.

 احیا و بازسازی خانه مشروطه
 با   ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان

قائم مقام خانه مشروطه اصفهان گفت: شهرداری اصفهان در سال ۸۵ 
با هزینه ای بالغ بر۹ میلیارد و۵۰۰ میلیون ریال خانه مشروطه را احیا 
و بازسازی کرد. مصطفی مرتضوی با اعالم این مطلب اظهار داشت: 
احیا و مرمت خانه مشروطه اصفهان باعث شد تا نقش ارزنده اصفهان 
 در انقالب مش��روطه ش��ناخته ش��ود. وی افزود: همه فعالیت های

فرهنگی و آموزش��ی ک��ه در این خان��ه صورت می گی��رد به همت 
شهرداری اصفهان و با حمایت های مالی و معنوی این ارگان صورت 

می گیرد.

 احیای فضای سبز بهارستان
 در دستور کار شهرداری

شهردار بهارستان گفت: احیا و س��اماندهی فضای سبز شهر بهارستان 
در دستور کار قرار دارد. احمدرضا پری در گفتگو با فارس اظهار داشت: 
بهارستان با مشکل آب روبه رو است و همین مسأله سبب شده که فضای 
سبز مناس��بی را نداشته باش��د. وی ادامه داد: در سال  های اخیر سطح 
آب های زیرزمینی در شهر بهارستان به شدت پایین رفته است و امالح 
و ش��وری آب بس��یار زیاد بوده و به هیچ عنوان این آب مناسب آبیاری 

نیست، زیرا سبب خشک شدن همین مقدار فضای سبز نیز می شود.

 کم تحرکی کودکان
 افسردگی آنان را به دنبال دارد

رییس کمیت��ه بازی ه��ا و ورزش اس��تان اصفهان گف��ت: زندگی در 
آپارتمان ها س��بب کم تحرکی کودکان می ش��ود و ک��م تحرکی نیز 
افسردگی را در کودکان به دنبال دارد.عفت نجف پور در گفتگو با فارس 
اظهار داش��ت: در گذش��ته کودکان در خانه های بزرگ ب��ه راحتی به 
بازی های پر تحرک می پرداختند و انرژی خود را در فضای بزرگ خانه 
و به دور از دغدغه های والدین از ایجاد مزاحمت برای همسایگان تخلیه 
می کردند، اما در حال حاضر ش��رایط زندگی این اج��ازه را به کودکان 
نمی دهد. نجف پور افزود: پس از مدتی که کودک جست و خیز نداشته 
باشد گوشه گیر و منزوی می شود و در مراحل پیشرفته تر به افسردگی 

دچار می شود.

 انسان محوری را جایگزین
 خودرو محوری می کنیم

یک عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: انسان محوری را به 
جای خودرو محوری در سطح شهر جایگزین خواهیم کرد. 

مصطفی بهبهانی که کاندیدای شورای چهارم شهر اصفهان نیز هست 
در گفتگو با ایسنا در خصوص نقاط قوت شورای سوم اظهار داشت: 
شورای سوم در ابتدای امر مجبور بود تا حدی از برنامه شورای قبل 
را اجرا کند، اما در هر صورت اقدام به تدوین منشوری راهبردی پنج 

ساله نمود.

گشتی در اخبار

 پرداخت کرایه های تاکسی
 از طریق کارت های شتاب

مدیر عامل سازمان تاکسیرانی اصفهان 
علیرضا تاجمیرریاحی  

 تاکنون۵۰۰ دس��تگاه به سیس��تم پرداخ��ت الکترونیک��ی و کنترل و 
 نظارت هوش��مند مجهز شده اس��ت و سیس��تم پرداخت الکترونیکی و 
کنترل و نظارت هوشمند بر روی۱۵۰۰ دس��تگاه تاکسی در حال نصب 

است.
پرداخت کرایه در این س��امانه، هم از طریق اصفهان کارت و هم از طریق 
کارت های شتاب  امکان پذیر است. از ویژگی های مهم این سامانه حذف 

پول خ��رد از چرخ��ه پرداخت 
کرای��ه و همچنین محاس��به 
 دقی��ق و عادالنه کرایه اس��ت.

در گذش��ته توقف تاکس��ی ها 
در ترافی��ک ش��هر در تعیی��ن 
نرخ کرایه محاس��به نمی شد، 
اما اکن��ون این س��امانه، توقف 
تاکسی ها در ترافیک شهر را نیز 

در نرخ کرایه محاسبه  می کند.
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چهره روز
نصف جهان با صدها برنامه به استقبال تابستان می رود

محمد بیک  مدیرعامل س��ازمان فرهنگی -تفریحی ش��هرداری اصفهان اعالم کرد: صدها 
برنامه متنوع فرهنگی، تفریحی و ورزش��ی از سوی س��ازمان فرهنگی- تفریحی شهرداری 

اصفهان با شعار»امید، نشاط و معنویت« در ایام تابستان تدارک دیده شده است.
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شوراها ازمسائل سیاسی 
فاصله بگیرند 

برگزاری جشنواره رسانه، 
نظم و امنیت عمومی

رییس اداره تبلیغات اس��المی شهرس��تان تیران و کرون گفت: روند فعالیت 
شوراها باید از مسائل سیاس��ی فاصله بگیرد و فعالیت های این نهاد مردمی با 

سیاست بازی همراه نشود.
حجت االسالم حسن عباسی در گفتگو با مهر با اش��اره به برگزاری انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر و روستا و اهمیت عملکرد آنها اظهار داشت: روند فعالیت 
شوراها باید از مسائل سیاس��ی فاصله بگیرد و فعالیت های این نهاد مردمی با 
سیاست بازی همراه نش��ود که البته این موضوع متفاوت با بصیرت سیاسی 

اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستاست.
وی افزود: سیاسی بازی و سیاست زدگی اعضای شوراها ضعفی برای این نهاد 
مردمی خواهد بود و مانع رسیدن به اهداف و خدمات رسانی به مردم خواهد شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان از برگزاری نخس��تین 
 جشنواره رس��انه و نظم و امنیت عمومی در بهمن ماه سال جاری همزمان با 
ایام اهلل دهه فج��ر خبر داد. س��رهنگ جهانگیر کریمی اف��زود: متولیان این 
جشنواره امیدوارند با همراهی و همکاری اصحاب رسانه و فرهیختگان حوزه 
قلم و اندیشه، زمینه را برای افزایش روز افزون احساس امنیت تمام شهروندان 
فراهم سازند. وی ظرایف روانشناختی نشر و تحلیل اخبار حوادث و رخدادها، 
ابعاد جامعه شناختی تهیه، تدوین و انتشار اخبار اجتماعی، کنش وری رسانه 
ها در حیطه ترویج قانون گرایی و نظم پذیری، ساز و کارهای رسانه ای ارتقای 
نظم و امنیت اجتماعی و سهم و نقش رسانه ها در ارتقای تعامل پلیس و مردم 

را از محورهای برگزاری این جشنواره دانست.

زیر پوست شهر/تابستان اصفهان با حال و هوای انتخابات داغ تر شد 

س: مهر[
]عک

SMS

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان 
گروه
با اشاره به خشکسالی هایی که گریبان  شهر

اصفه��ان را در ط��ول س��ال های اخیر 

گرفته اس��ت، گفت: با توجه به این که مش��کل جدی اس��تان 
اصفهان در حال حاضر کمبود آب است، اولین و مهم ترین تأثیر 
آن متوجه محیط زیست می ش��ود. متن زیر مشروح مصاحبه 

کیومرث کالنتری اس��ت که به مناسبت هفته محیط زیست با 
خبرنگاران داشت:

    خوش��بختانه مردم اصفهان همیش��ه ایام، حامی محیط 
زیس��ت بوده که ای��ن امر خ��ود عام��ل مهم��ی در کنترل و 
 کاهش آالینده های س��طح اس��تان در طول س��ال های اخیر

 بوده است.
    خشکسالی هایی که گریبان اصفهان را در طول سال های 
اخیر گرفته اس��ت به خاطر کم آبی است. مشکل جدی استان 
اصفهان آب اس��ت که با مدیری��ت صحیح باید حی��ات دوباره 
را به زاینده رود بازگرداند. به حاش��یه راندن صنایع آالینده تا 
شعاع۵۰ کیلومتری شهر تا اندازه ای می تواند مشکالت زیست 
محیطی این کالنشهر را محو کند.فعالیت های اداره کل محیط 
زیست استان اصفهان در دو بخش درون و برون سازمانی جای 
گرفته استو محیط زیس��ت اس��تان در بخش درون سازمانی 
 با گس��ترش س��ه و نیم برابری ساختار و تش��کیالت سازمانی 

روبه رو بوده است.

فعالی�ت ۱۲ تش�کل خودجوش زیس�ت محیطی 
اصفهان

    تش��کیل چهار معاونت اختصاصی در محیط زیس��ت در 
راس��تای برطرف کردن مشکالت زیس��ت محیطی است.  در 
این راستا تعداد ۲۱۶ پست سازمانی اداره محیط زیست استان 

اصفهان به ۷۴۸ پست افزایش یافته است.
    ۱۲ تش��کل خودجوش زیس��ت محیطی که در اس��تان 
اصفه��ان فعالیت می کنن��د وآنها    بازوه��ای تخصصی و فنی 
این نهادند. حمایت های قانونی از ش��هروندان و مش��اوره های 
اختصاصی ب��ا آنها یکی از راهکارهای محیط زیس��ت اس��تان 

اصفهان برای مبارزه با صنایع آالینده است.

ایجاد دفتر نمایندگی HSE در ۶۰ واحد صنعتی 
    دفتر نمایندگی HSE )سالمت، محیط زیست و ایمنی( 
در۶۰ واحد صنعتی استان اصفهان ایجاد شده است و۱۰ واحد 
آزمایش��گاهی قابل اعتماد نیز همکاری های الزم را با این اداره 

در استان اصفهان دارند.
    حیات وحش اس��تان یک ثروت تمام عیار ملی است، در 
اهمیت این موضوع همی��ن بس که فع��االن در بخش محیط 
زیست اس��تان برای متعادل نگه داش��تن تنوع زیستی حیات 

وحش، برخی مواقع اقدام به اهدای خون می کنند.
    این کالن شهر در مدیریت پسماند،  رتبه نخست را کسب 
کرده و مسلما برای کسب موفقیت های بیش��تر در این راستا، 

نیازمند مشارکت های هرچه بیشتر مردم هستیم. 
    پایش واحدهای صنعتی  نیز یکی از موضوعاتی است که 
به منظور کاهش آلودگی هوا در  سال پیش رو به طور جدی آن 

را دنبال  می کنیم.

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان: 

دود کم آبی های اصفهان در چشم محیط زیست
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 مردم اصفهان! شما را چه 
ایج��اد گروه شهر در  مي ش��ود؟ 

آماره��اي رنگارنگي که 
توسط قوه قضائیه و سازمان پزشکي قانوني کشور ارایه 
 مي ش��ود، ش��ما نق��ش پررنگ��ي داش��ته اید، ام��ا

به طور حتم این نقش آفریني باعث مباهات نخواهد 
بود.

آنچه که امروز، اس��تان را به افتخار و زیبایي گره زده 
و نام نصف جهان را زیبنده آن کرده، میراثي اس��ت 
عظیم که از گذش��ته به ش��ما به ارث رسیده است. 
معماري و نگاره هاي بی نظیر به همراه مش��اهیري 
که آوازه هریک از آنها براي دنیایي بس است، همه در 
اصفهاني جمع شده که چشم آمیخته با تحسین همه 

بیگانگان را به خود معطوف داشته است.
 ام��ا وقتی پ��ای آماره��ای اینترنتی پی��ش می آید

می توان دید که درمورد نصف جهان چه س��ازهاي 
ناکوکي نواخته شده است! در نمودارهاي آسیب هاي 

اجتماعي رتبه تک رقمي کسب کردن چه معنا دارد؟
ما را چه مي ش��ود که علیرغم آموزه ه��اي دیني در 
مقابل مشکالت اقتصادي و بر هم خوردن نظم دخل 
و خرج زندگي به نزاع و ناس��زا روي مي آوریم؟ یک 
لحظه به جاي توریست، گردشگر و مسافر و سرمایه 
گذاري قرار بگیرید که از فرودگاه شهید بهشتي و یا 
پایانه هاي مس��افربري، قدم به اصفهان گذاشته، در 
نگاه نخس��ت با فرهنگ ترافیکي مش��اهده مي شود 
که در نهایت به سخنان درش��ت، ناسزاهاي خارج از 
ادب و چوب و قفل فرمان ختم مي شود و این تازه آغاز 
ماجراست. آمارهاي پزشکي قانون کشور مي گوید، 
اصفهان در س��ه ماهه به��ار۹۱ در ن��زاع و درگیري 
براي چندین بار سوم شده است. در پنج ماه ابتدایي 
س��ال۹۱ به گفته مدیر پزش��کي قانوني استان،۲۰ 
هزار و 3۱3 نفر ب��راي نزاع به مراکز پزش��ي قانوني 
اصفهان مراجعه کرده اند که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته ۰/۶ درصد کاهش نش��ان مي دهد. از 

این تعداد، ۲۶ درصد زن و ۷۴ درصد مرد بوده اند که 
دعواي آقایان 3/۶ درصد رشد و نزاع زنان ۱۰/۷ درصد 
کاهش یافته است. بدین ترتیب3۲ درصد مراجعات 
پزش��کی قانوني اصفهان مربوط به ن��زاع بوده و۵۲ 
درصد از نزاع هاي استان در شهرستان اصفهان اتفاق 
افتاده است. این در حالی اس��ت که نزاع و درگیري، 
بیش��ترین حجم این پرونده ها را تشکیل داده است. 
این مسأله را می توان  از البالي آمارهاي ریز و درشتي 

که هست، دریافت.
رییس مرکز حفاظت اجتماعي و پیشگیري از وقوع 
جرم استان، علت رش��د دعوا و نزاع در اصفهان را در  
چهار مورد خالص��ه مي کند. به گفت��ه نوریان، علل 
اقتصادي در رأس دالیل نزاع و درگیري قرار گرفته 
و فقر و بیکاري زمینه کاهش آس��تانه تحمل افراد را 
فراهم کرده و آنها با کوچک ترین مشکلي خشمگین 
مي شوند. رواج اعتیاد و اس��تفاده از روانگردان هاي 
صنعتي هم دو دلیلي است که این مقام مسئول از آن 

به عنوان دالیل نزاع هاي خطرناک و جرح و قتل هاي 
بدون برنامه یاد مي کند. این مواد با تأثیر بر سیستم 
اعصاب، ق��درت تصمیم گی��ري را کاهش مي دهد. 
نوریان با انتقاد نس��بت به رفت��ار ترافیکي حاکم بر 
خیابان هاي اصفهان مي گوید: »متأس��فانه اصفهان 
در فرهن��گ ترافیکي وضعیت خوبي ن��دارد و از این 
لحاظ قابل مقایسه با سایر شهرهاي کشور نیست.« 
عصبي بودن در زمان رانندگي، عدم رعایت قانون و 
بوق هاي مکرر به خصوص سرچهارراه ها و تندخویي 
بر س��ر جاي پارک از جمله عواملي است که به گفته 
نوریان در نهایت به نزاع ختم مي شود و حجم زیادي 
از پرونده هاي موجود در دادس��تاني و دادگس��تري 

اصفهان را تشکیل مي دهد.
اما در این خص��وص بزرگ ترین مش��کل، در زمان 
وقوع تصادف است که طرفین قبل از رسیدن پلیس 
و مشخص شدن مقصر، تصادف خسارتي را به تصادف 
جرمي تبدیل مي کنند. در نهایت، عدم مهارت براي 
کنترل خش��م، چهارمین دلیلي اس��ت ک��ه معاون 
دادس��تان اصفهان از آن به عنوان دلیل رشد نزاع در 
استان یاد مي کند. این مقام مسئول در نهایت به خأل 
 قانوني نیز اشاره مي کند که درمورد حمل اسلحه سرد 
هنوز قانون خاصي تدوین نشده و این خأل  با کاهش 
آستانه تحمل افراد و عدم مهارت کنترل خشم درهم 
آمیخته و پرونده هاي قتل و نزاع هاي جرحي را روي 

نمودار صعودي مي برد.
وقتي یک فرد به عل��ل گوناگ��ون نمي تواند ارتباط 
مؤثري با خود و جامعه برقرار کن��د، درگیري و نزاع 
افزایش مي یابد، چرا که کوچک ترین واکنش باعث 
عکس العمل هاي تندي مي شود و این نشان مي دهد 
که خانواده، جامعه و مس��ئوالن به مقوله س��المت 
روان بي تفاوت هستند. تلطیف فضاي جامعه با ایجاد 
زیرس��اخت هاي فرهنگي و تولید شادي هاي دسته 
جمعي در محیط خانواده و جامعه مي تواند فشارهاي 
رواني را کم کند. معاون پیشگیري از جرم دادستاني 
اصفهان از تشکیل جلسه هاي متعدد در قالب کارگروه 
پیشگیري از خش��ونت در س��ال هاي گذشته خبر 
مي دهد که در آن دس��تگاه هاي ذیرب��ط حضوري 
فعال داش��ته اند؛ به عنوان مثال معاونت بهداش��تي 
دانشگاه علوم پزش��کي اصفهان، کارگروه بهداشت 
روان تشکیل داده و  درآموزش و پرورش و بهزیستي 

نیز مباحث کنترل خشم آموزش داده شده است، اما 
مطابق معمول، چنین عملکردهایي نتیجه دراز مدت 
دارد. نوریان تأکید مي کند که بس��یاري از ابزارهاي 
پیشگیري در اختیار قوه قضائیه نیست و در این نهاد 
تنها از طریق صدور حکم مي توان به نزاع رسیدگي 
کرد و در این زمینه باید سایر مسئوالن اقدام کنند. 
آمارهایي که از آس��یب هاي اجتماعي همانند نزاع و 
درگیري ارایه مي شود نسبت به سال هاي قبل روند 
روبه رش��دي دارد، اما به همان میزان هم برنامه هاي 

پیش��گیرانه که از سوي س��ازمان هاي مختلف ارایه 
مي شود، بیشتر و بیشتر مي شود، اما در ظاهر، عوامل 
ایجاد آس��یب به برنامه هاي کهنه و دور از خالقیت 
نهادها مي چربد و به نظر مي رس��د که دستگاه هاي 
متولي پیش��گیري اجتماعي، برنام��ه و هدفي براي 
قانونمن��د ش��دن ندارند. هرک��س کار خ��ودش را 
مي کند، در صورتي که این کار مستلزم برنامه جامع 
و باالدستي است. برنامه هاي پیشگیري در سال هاي 
اخیر چندان جامع و کامل نبوده و به صورت مقطعي 
و به دور از رویکرد تخصصي اجرا شده است.ما همواره 
منتظریم تا نهادي و مس��ئولي، اس��باب شادي ما را 
فراهم کند، هرچند که بخش��ي از این مقوله باید در 
قالب برنامه هاي پیشگیرانه و نشاط اجتماعي توسط 
کارگروه اجتماعي استان انجام شود. وقتي اجراي این 
برنامه ها مي لنگد و منسجم نیست، چرا افراد جامعه، 
خود نمي توانند از زندگي ل��ذت ببرند. به طور حتم 
بخش��ي از آن بازمي گردد به عدم مهارت زندگي در 

عصر مدرنیته.

آمارهای پرخاشگری از پله های صعود باال می رود 

اصفهان هر روز عصبانی تر می شود 

  به گفته نوریان،
 علل اقتصادي در رأس
  دالیل نزاع و درگیري

  قرار گرفته و فقر
  و بیکاري زمینه کاهش
  آستانه تحمل افراد را 

 فراهم کرده و آنها 
با کوچك ترین مشکلي 

خشمگین مي شوند



چهره روزیادداشت

ارتباط مخابراتی همه شعب اخذ رأی 
در استان اصفهان تأمین شد

گروه اقتصاد  - رییس کمیته مخابرات س��تاد مرکزی انتخابات استان 
اصفهان گفت:  ارتباط مخابراتی همه شعب اخذ رأی برای انتخابات 24 

خرداد در این استان تأمین شده است. 
حس��ین کش��ایی اف��زود: ای��ن ارتب��اط مخابراتی برای س��ه ه��زار و 
92 ش��عبه اخ��ذ رأی و به منظ��ور ارتباط ش��عب ب��ا بخش��داری ها، 
 فرمان��داری ه��ا، اس��تانداری و وزارت کش��ور فراه��م ش��ده اس��ت. 
وی با اشاره به این که در هر ش��عبه دو نوع ارتباط مخابراتی ایجاد شده 
 Dial up است گفت: یکی از آنها از طریق شبکه مس��ی با نحوه اتصال
است که در آن سیس��تم های رایانه ای ش��عب به سیستم های مرکزی 
فرمانداری ها، استانداری و  وزارت کش��ور متصل می شود. مدیر عامل 
شرکت مخابرات استان اصفهان  بس��تر دیگر ارتباطی را از طریق شبکه 
تلفن همراه یا GSM WLL با اس��تفاده از پروت��کل USSC عنوان و 
تصریح کرد: در این روش امکان برقراری ارتباط با س��رورهای انتخاباتی 
 مس��تقر در فرمانداری ها، استانداری و وزارت کش��ور فراهم شده است. 
وی  گفت: در همه شعب اخذ رأی ارتباط مخابراتی از طریق هر دو روش یا 

یکی از آنها ایجاد شده است. 
کشایی  با اشاره به تأمین ارتباط مخابراتی در همه روستاها افزود: پوشش 
شبکه تلفن همراه در برخی از روستاها به ویژه در شهرستان های فریدن، 
 GSM WLL فریدونشهر، سمیرم و نطنز ضعیف بود که با ایجاد ارتباط

این مسأله برطرف شد. 

خبر ویژه

4
اوکراین۲میلیونتنغالتبهایرانصادرمیکند

مایکوال پرایسیاژنیوک وزیر کشاورزی اوکراین گفت: این کشور تأمین کننده قدیمی غالت خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا در نظر دارد، س��االنه حداقل 2 میلیون تن غالت به ایران و بیش از 1/5 میلیون تن 

غالت به سوریه صادر کند.
 کمبود نقدینگی، مشکل 

بخش تولید
رییس کل بانک مرکزی

 محمود بهمنی
بانک مرکزی نقدینگی را به س��مت تأمین نیازهای بخش های تولیدی 
هدایت می کند و تأمین نیازهای مال��ی و نقدینگی مورد نیاز واحدهای 
تولیدی در دس��تور کار بانک مرکزی و بانک های کشور  است که البته 
 این سیاس��ت، سیاس��ت اعتباری نظام بانکی هم محس��وب می شود. 
تحریم های بانکی طی س��ال های اخیر، نامناسب بودن فضای کسب و 
کار و برخی محدودیت ها بخش��ی از مش��کالت تولید در کشور است و 
بر این اساس اس��ت که بانک 
مرکزی حمایت مالی از صنایع 
و تولید را در دس��تور کار خود 
دارد. یکی دیگر از مش��کالت 
بخش تولید ناش��ی از کمبود 
نقدینگی اس��ت ب��ا این وجود 
نظام بانکی در تأمین سرمایه 
و س��رمایه در گردش بانک ها 

همکاری می کند.
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ادامه از صفحه یک:
  ایجاد زیرس�اخت های الزم به منظور س�امان دهی 

تولید و کاهش موانع مربوطه :
 راه اندازی و اجرای فرآیند تکمیل پرتال ارزی: س��امانه مذکور با 
هدف صیانت از منابع ارزی کشور، شفاف س��ازی فرآیند واردات 
کاال و خدمت و همچنین نظ��ارت بر مصارف ارزی کش��ور ایجاد 
گردید.  طراح��ی و راه ان��دازی مرکز مبادالت ارزی: در راس��تای 
اجرای احکام س��ند چشم انداز بیست س��اله و قانون برنامه پنجم 
توس��عه کش��ور با موضوع کاهش اتکا ب��ه درآمده��ای حاصل از 
 صادرات نفت، بانک مرکزی با اس��تفاده از اختی��ارات قانونی خود 
راه ان��دازی مرکز مبادالت ارزی را در دس��تور کار خ��ود قرار داد. 
با عنای��ت به ش��رایط تحری��م و محدودیت ه��ای ارزی، ضرورت 
حذف تقاضای س��وداگرانه و کش��ف تقاضای واقعی در ب��ازار ارز 
و به منظور حمای��ت از تولید ملی در چهارچوب سیاس��ت های 
 ارزی، این مرکز از تاریخ 1391/7/1 به کمک س��ایر دستگاه های 
ذی ربط آغ��از به کار نم��ود.  برقراری امکان حمای��ت از تولیدات 
صادرات مح��ور: بانک مرکزی  در س��ال 1391 ب��ه منظور بهبود  
تأمین مال��ی فعالیت های صادراتی، نس��بت به س��پرده گذاری 
ارزی نزد بانک های عامل و کاهش نرخ س��ود تسهیالت ریالی و 
ارزی صادرکنندگان)به ترتیب معادل 2 و یک درصد( اقدام نمود. 
طراحی و برنامه ریزی جهت ایجاد مرکز دانش اقتصادی: با عنایت 

به»سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی« 
موضوع ابالغیه مورخ 1391/9/29 دفتر رهبرمعظم انقالب در گام 
نخست، فکر ایجاد مرکز دانش اقتصادی در بانک مرکزی مطرح و 

مراحل تصویب آن طی شد.
 سیاست ها و اقدامات جهت کنترل فشارهای تورمی 

و مهار رشد نقدینگی:
 کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی: بانک مرکزی همواره تالش 
نموده ضمن تأمین نقدینگی اقتصاد کشور از انبساط بی رویه آن 
جلوگیری نماید. لیکن بررسی ارقام در سه ماهه اول سال 1391 
و نیز پیش بینی های انجام شده حاکی از افزایش شدید نرخ رشد 
نقدینگی در ماه های آتی به ویژه ماه های پایانی سال بود. در این 
راستا، بانک مرکزی از تیرماه 1391 تمهیدات مختلفی را اندیشید 
که مهار روند بدهی بانک ها با بانک مرک��زی از جمله آنها بود. در 
نتیجه آن، رقم بده��ی بانک ها به بانک مرک��زی از تیرماه 1391 
تا پایان س��ال در مجموع، روند کاهش��ی را طی نم��ود؛ به نحوی 
که رق��م آن از 587/8 هزار میلیارد ریال در پای��ان تیر ماه 1391 
به 492/4هزار میلیارد ریال در پایان همان س��ال رسید که نشان 
دهنده کاهشی به میزان 95/4هزار میلیارد ریال می باشد. گفتنی 
است، این میزان کاهش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، پایه پولی 
و نقدینگی را به ترتیب به میزان 12/5و 12/8واحد درصد کاهش 
داده است.  انتشار اوراق مش��ارکت بانک مرکزی: به موازات اقدام 

فوق، بانک مرکزی درخواس��ت انتش��ار اوراق مش��ارکت را نیز به 
شورای پول و اعتبار ارایه نمود. شورای پول و اعتبار در یک هزارو 
یکصد و چهل و دومین جلسه خود در بیست و هفتم تیرماه 1391 
مجوز انتشار 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت بانک مرکزی 
را صادر کرد که طی س��ه مرحله عرضه اوراق مش��ارکت در بازار، 
حدود41/5 هزار میلیارد ریال از آن به فروش رس��ید. محاسبات 
نشان می دهد این اقدام س��بب انقباض 5/4 واحد درصدی پایه 
پولی و 5/6 واحد درصدی نقدینگی شده اس��ت. به طور کلی می 
توان گفت در صورت عدم مهار روند بدهی بانک ها به بانک مرکزی 
و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی، پایه پولی در پایان سال 
1391 به جای رش��د 27/2درصدی از رشد معادل 45/1 درصد و 
 نقدینگی به جای رشد 30/8درصدی از رشد معادل 49/2درصد 
 برخوردار می ش��دند. بدیهی اس��ت در صورت ع��دم تحقق این 
شرایط، فش��ارهای تورمی به مراتب ش��دیدتری اقتصاد کشور را 
تهدید می نمود که می توانست ثبات کلی اقتصاد را با چالش های 
جدی مواجه نماید. تغییر س��ال پایه در محاسبات شاخص بهای 
کاالها و خدمات مصرفی )نرخ تورم(: بانک مرکزی در راستای انجام 
وظایف قانونی و به منظور حفظ ارزش پول و کنترل تورم که یکی از 
سه رکن پیام مقام رهبر معظم انقالب در ابتدای سال 1391 بوده 
و همچنین در راس��تای به هنگام س��ازی روش های محاسباتی و 
اجزای سبد خانوار که منجر به افزایش دقت محاسبات خواهد شد، 
تجدید نظر در سال پایه، شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی را 

در دستور کار قرار داد.
 نظارت مؤثر بر بانک ها و مؤسسات اعتباری:

بهبود نسبت تسهیالت به سپرده های بانکی: نسبت تسهیالت به 
سپرده های ش��بکه بانکی کش��ور )پس از کسر س��پرده قانونی و 
موجودی صندوق بانک ها ( در پایان سال 1391 متعادل تر شده و 
به کمتر از 100 درصد رسید. نس��بت مزبور در پایان سال 1391 
معادل 99/8درصد بود که در مقایسه با رقم مشابه پایان سال قبل 
)111/6 درصد( به میزان 11/8واحد درصد کاهش نشان می دهد. 
این امر نشان دهنده بهبود نس��بت های نظارتی و وضعیت بهتر 
 ریس��ک های مترت��ب ب��ر فعالیت ه��ای ش��بکه بانکی اس��ت. 

 ایجاد بانک جامع اطالعات مشتریان:   
بانک مرکزی جهت فراهم ساختن ابزاری قدرتمند در ارایه خدمات 
مطلوب بانکی و نظارت بر حسن توزیع عادالنه تسهیالت هم جهت 
با الزامات تبیین شده از س��وی مراجع عالی اجرایی کشور، بانک 
جامع اطالعات مشتریان را راه اندازی نموده است که در حال حاضر 
شامل سامانه های تسهیالت و تعهدات بانکی، سامانه دریافت شماره 

درخواست بانک مرکزی و سامانه چک های برگشتی می باشد.

ویرانه اقتصاد سامان می یابد ؟

 نصب انشعاب آب 120 واحد دورخیزبانکمرکزیبرای»کنترلتورم«و»ایجاداشتغال«
مسکونی مسکن مهر اردستان

گروه اقتصاد - عملیات نصب انشعاب آب120واحدمسکونی 
مس��کن مهر اردس��تان آغاز ش��د. همچنین عملیات لوله 
گذاری آب مس��کن مهر اردس��تان با اعتب��اری بالغ بریک 
میلی��ارد ری��ال ب��ه طول2800مترب��ا اس��تفاده از لوله به 
 قطرهای150،110،90،میلیمت��ر از جن��س آزبس��ت و 

پلی اتیلن انجام پذیرفته است.

واگذاری انشعاب آب و فاضالب        
طرح مسکن مهر فوالدشهر

گروه اقتصاد -با توجه به اهمیت تأمین آب شرب و واگذاری 
انش��عاب آب و فاضالب به واحدهای احداث ش��ده در قالب 
مسکن مهر که یکی از اولویت های شرکت است، 933 فقره 
انش��عاب آب و فاضالب در محله های F و E واگذار ش��ده 
 اس��ت. از تعداد 15هزار واحد مسکونی در قالب تعاونی ها و 
انبوه سازان تاکنون حدود هفت هزار واحد انشعابات نصب و 

به بهره برداری رسیده است.

 افزایش کیفی آب 
منطقه آشجرد داران

گروه اقتصاد -با توجه به افت کیفی آب منطقه آش��جرد 
شهر داران، اتصال خط آبرس��انی آشجرد به خط انتقال آب 
شهر داران انجام گرفت. پس از اجرای این عملیات، با توجه 
به کیفیت مطلوب آب شرب، آب شرب با کیفیت مطلوب در 
اختیار اهالی قرار خواهد گرف��ت. آب این منطقه نیز قبال به 
صورت شورای آب زیر نظر دهیاری اداره می  شده که اواخر 
سال گذش��ته به آب و فاضالب ش��هری فریدن تحویل داد. 
همچنین لوله گذاری خط آبرسانی به این منطقه به طول سه 
کیلومتر لوله ایرانیت به قطر150 و به صورت امانی از محل 

بودجه های داخلی آبفا فریدن در سال گذشته انجام گرفت.

پیشرفت 70 درصدی عملیات 
بهسازی چاه شماره 3 عسگران

گروه اقتصاد -عملیات بهسازی چاه شماره 3 شهر عسگران 
منطقه تیران به پیشرفت فیزیکی 75 درصدی رسیده است. 
اجرای این عملیات هزینه ای بال��غ بر 300 میلیون ریال در 

بر دارد.

اخبار کوتاه
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علی صفاری و عارف اهوازی فر به خواسته الزام به انتقال سند رسمی در یکی از دفاتر ثبت 
مقوم به 50/000/000 ریال به انضمام خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست با عنایت 
 به محتویات پرونده و مالحظه مدرکیه قولنامه عادی مورخ 91/3/31 که حاکی از وقوع بیع 
و  تقدیمی  دادخواست  در  خواهان  اظهارات  و  باشد  می  اول  خوانده  و  خواهان  مابین  فی 
خوانده  که  رانندگی  و  راهنمایی  اداره  از  استعالم  جوابیه  و   92/2/17 مورخ  صورتجلسه 
ردیف دوم را مالک خودرو موضوع پرونده دانسته و نظر به اینکه خواندگان علی رغم ابالغ 
دفاعیات  و  و هیچگونه الیحه  نیافت  در جلسه مذکور حضور  آگهی  نشر  از طریق  قانونی 
مستندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده اند لذا شورا 
دعوی خواهان را محمول بر صحت دانسته به استناد مواد 219 – 220 – 362 قانون مدنی 
به  دوم  ردیف  خوانده  محکومیت  به  رای  مدنی  دادرسی  آیین  قانون   519 و   198 مواد  و 
حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو سواری ستیروئن زانتیا 
سوپر لوکس مدل 1382 به رنگ نقره ای روشن به شماره انتظامی 14 – 496 ب 41 به نام 
خواهان و پرداخت مبلغ 122/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. در خصوص خوانده ردیف اول نظر به اینکه دعوی مطروحه متوجه وی نمی باشد 
به استناد بند 4 ماده 84 قرار آن دعوی صادر می گردد. رای صادره غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد.قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف 

اصفهان – عباس رحیمی

ابالغ 

10/7 /91 مرجع رسیدگی: شعبه  1505 کالسه پرونده: 9- 1549 شماره دادنامه: 1653 – 
12 شورای حل اختالف اصفهان خواهان: اکرم هارونی نشانی اصفهان، خ آتشگاه، خ نبوی 
خوانده:  منوچهری  وحید  منزل  سفید  درب  چهارم،  منزل  چپ،  دست   114 کوچه  منش، 
فر  رجایی  علیرضا  مدیریت  به  کهف،  اصحاب  الحسنه  قرض  نشانی:  انداز  پس  مؤسسه 
مورخه  19285 شماره  حساب،  افتتاح  بابت  ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  ی  مطالبه   خواسته: 
3 /91/4 و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
قاضی  اعضاء،  مشورتی  نظریه  اخذ  و  قانونی  تشریفات  طی  و  فوق  کالسه  به  آن  ثبت  و 

نماید:رای  می  رای  صدور  به  مبادرت  زیر  شرح  به  و  اعالم  را  رسیدگی  ختم  شورا 
انداز  پس  مؤسسه  طرفیت  به  هارونی  اکرم  خانم  دعوی  خصوص  در  شورا:  قاضی 
الذکر  فوق  آدرس  به  فر  رجایی  علیرضا  آقای  مدیریت  به  کهف  اصحاب  الحسنه  وقرض 
تأخیر  خسارت   – خواسته  اصل  بابت  ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  ی  مطالبه  ی  خواسته  به 
تقدیمی خودمان  دادخواست  پرونده و  به محتویات  با عنایت  دادرسی  تادیه و هزینه های 
اعالم می نماید اینجانب به موجب مستند تقدیمی در صندوق قرض الحسنه اصحاب کهف 
یک فقره حساب پس انداز باز نمودم و مبلغ پانزده میلیون ریال واریز کردم. اینک نظر به 
امتناع  مذکور  وجه  استرداد  از  آن  تقسیطی  و  مذکور  صندوق  برای  مالی  مشکالت  ایجاد 
آگهی  نشر  طریق  از  مراتب خواسته ی خواهان  دارم.  درخواست رسیدگی  لذا  نمایند.  می 
اعالم گردید. آگهی دفاعی در خصوص خواسته ی خودمان به شعبه واصل نگردید. علی 
توسط  مذکور  وجه  دریافت  رسید  توجهًا  و  پرونده  محتویات  در  مراقه  با  شورا  ایحاله 
خواسته  ستون  به  تقرض  گونه  هر  عدم  و  خواسته  موضوع  مبلغ  به  صدرالذکر  مؤسسه 
 1288  – لذا شورا دعوی خواهان را مجهول بر صحت تلقی و به استناد مواد 10- 1284 
قانون مدنی در مواد 198 – 515 – 519 ق ا د م رای بر محکومیت مؤسسه قرض الحسنه 
بابت  ریال  میلیون  پانزده  مبلغ  پرداخت  به  فر  رجایی  علیرضا  مدیریت  به  کهف  اصحاب 
از  تأدیه  تأخیر  دادرسی و خسارت  ریال هزینه  مبلغ چهل هزار  پرداخت  و  اصل خواسته 
 تاریخ تنظیم دادخواست 1390/8/9 لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 
و سپس قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم عمومق حقوقی اصفهان می باشد. قاضی 

شورای حل اختالف مجتمع شماره دو اصفهان حوزه قضایی 

ابالغ 

 11 92/2/31 مرجع رسیدگی: شعبه   – دادنامه: 266  پرونده: 8/92 شماره  1504 کالسه 
شورای حل اختالف خواهان: جواد نصراصفهانی نشانی خیابان آتشگاه، خ آتشگاه بعد از 
سه راهی نبوی منش روبروی سپاه امام رضا خوانده: میالد بابایی فوالدی نشانی: مجهول 
المکان خواسته: مطالبه مبلغ سی میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم 
قاضی شورا: در خصوص دعوی  رای  نماید.  رای می  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و 
مبلغ  مطالبه  خواسته  به  فوالدی  بابایی  میالد  آقای  طرفیت  به  نصراصفهانی  جواد  آقای 
30/000/000 ریال وجه چک به شماره ی 232158 به عهده بانک سرمایه به انضمام مطلق 
ید خواهان و  بقای اصول مستندات در  به محتویات پرونده و  با توجه  قانونی،   خسارات 
گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق 
خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی 
اعتراض  مقام  در  پسندی  محکمه  و  مستند  دفاعیات  و  الیحه  هیچگونه  و  نداشته  حضور 
نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 

به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
ریال  میلیون  سی  مبلغ  پرداخت  به  خوانده  محکومیت  بر  حکم  مدنی  دادرسی  آیین  قانون 
30/000/000 ریال بابت اصل خواسته و چهل و دو هزار ریال 42/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و هزینۀ نشر آگهی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 
صادره  رای  نماید.  می  اعالم  و  صادر  خواهان  حق  در  حکم  اجرای  تاریخ  تا   90/10/18
و  باشد  می  شعبه  این  در  واخواهی  قابل  ابالغ  از  پس  روز  بیست  مهلت  ظرف  و   غیابی 
محاکم عمومی  در  نظرخواهی  تجدید  قابل  روز  بیست  واخواهی ظرف  مهلت  اتمام  از  پس 

حقوقی اصفهان می باشد. قاضی شعبه 11 شورای حل اختالف اصفهان – رحیمی

ابالغ 

1503 کالسه پرونده: 91- 2040 ش 33  شماره دادنامه: 294 – 92/2/31 مرجع رسیدگی: 
شعبه 33 شورای حل اختالف خواهان: مصطفی خراسانی فردوانی نشانی اصفهان، خانه 
مجهول  نشانی:  الدین  زین  حسن  خوانده:   36 پالک  الله،  بست  بن  رزمندگان،  خ  اصفهان، 
پست  عهده   90/3/20  –  571414 شماره  به  چک  فقره  یک  وجه  مطالبه  خواسته:  المکان 
قانونی.  خسارات  مطلق  انضمام  به  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  به  کاشان  شعبه  ایران  بانک 
را  رسیدگی  ختم  شورا  اعضا  مشورتی  ی  نظریه  اخذ  و  پرونده  محتویات  به  عنایت  با 
در خصوص  قاضی شورا:  رای  نماید.  می  رای  به صدور  مبادرت  آتی  به شرح  و  اعالم 
خواسته  به  الدین  زین  حسن  آقای  طرفیت  به  فردوانی  خراسانسی  مصطفی  آقای  دعوی 
عهده  به   90/3  /20  –  571414 ی  شماره  به  چک  وجه  ریال  میلیون  چهار  مبلغ  مطالبه 

بقای  و  پرونده  محتویات  به  توجه  با  قانونی،   خسارات  مطلق  انضمام  به  بانک  پست 
که ظهور  علیه  محال  بانک  توسط  پرداخت  عدم  گواهی  و  ید خواهان  در  مستندات  اصول 
خوانده  اینکه  و  دارد  آن  وجه  مطالبه  در  خواهان  استحقاق  و  خوانده  ذمه  اشتغال   در 
علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی حضور نداشته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند 
و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارایه ننموده لذا 
دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و313 قانون تجارت 
و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ چهار میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی 

طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سر رسید چک موصوف 90/3/20 
تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 

مهلت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت 
واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. قاضی شعبه 33 شورای حل اختالف اصفهان – ابراهیم مهرانفر

 حصر وراثت

دارای شناسنامه  مارانی  محمد  آقای   92  –  10 ح  1392/3/18 شماره: 1319  تاریخ   1502
شورا  این  از   92  –  10 ح   1319 کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   1270446045 شماره 
تیموری  بتول  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه  جروکانی بشناسنامه 3 در تاریخ 1390/1/7 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- علی تیموری جروکانی ش ش 1547 فرزند 2- 
مهدی تیموری جروکانی ش ش 521 فرزند3- محمد مارانی ش ش 1270446045 فرزند4- 
زهرا تیموری ش ش 1407 فرزند 5- صغری تیموری جروکانی ش ش 653/177 مادر اینک 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه  با 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس 

شعبه دهم شورا

حصر وراثت

1502 رونوشت آگهی حصر وراثت تاریخ 1392/3/18 شماره: 1318 ح 10 – 92 خانم زهرا 
92 از  چنکوک دارای شناسنامه شماره 904 به شرح دادخواست به کالسۀ 1318 ح 10 – 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسین 
چنکوک بشناسنامه 733 در تاریخ 1391/7/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- حسن مهدویان فرد ش ش 62728 فرزند 2- 
مرتضی مهدیان فرد ش ش 2236 فرزند3- زهرا چنکوک ش ش 904 فرزند4- بتول مهدویان 
فرد ش ش 7 فرزند 5- عفت چنکوک ش ش 62727 فرزند6- صدیقه چنکوک ش ش 250 
فرزند 7- ملیحه چنکوک ش ش 1497 فرزند 8- مهری چنکوک ش ش 71455 فرزند اینک 
نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه  را در یک  انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور  با 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس 

شعبه دهم شورا

 حصر وراثت

1500 رونوشت آگهی حصر وراثت تاریخ 1392/3/19 شماره: 1335/91 ح/ 10 خانم منیژه 
توانایی دارای شناسنامه شماره 1031 به شرح دادخواست به کالسۀ 1335/92ح/10 از این 
شعبه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان خلیل توانائی 
بشناسنامه 228 در تاریخ 1391/11/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر است به سه دختر و همسر به شرح ذیل:1- اکرم توانایی ش ش 
16673 فرزند  متوفی 2- سهیال توانایی ش ش 3503 فرزند متوفی 3- منیژه توانایی ش ش 
1031 فرزند متوفی4- شهربانومعروفی معروف آبادی به ش ش 22 همسر متوفی  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک مرتبه آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر 
نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف 

حصر وراثت

اکرم  خانم   10 ح/   1336/92 شماره:   1392/3/19 تاریخ  وراثت  حصر  آگهی  رونوشت   1499
توانایی دارای شناسنامه شماره 16673 به شرح دادخواست به کالسۀ 1336/92 از این شورا 
فاطمی  شوکت  شادروان  که  داده  توضیح  چنین  و  نموده  وراثت  حصر  گواهی  درخواست 
بشناسنامه 3740 در تاریخ 89/1/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند و همسر به نام ذیل:1- خلیل توانایی ش ش 228 همسر 
متوفی 2- منیژه توانایی ش ش 1031 فرزند متوفی3- سهیال توانایی ش ش 3503 فرزند متوفی 
4- اکرم توانایی ش ش 16673 فرزند متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه 

دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

1498 رونوشت آگهی حصر وراثت تاریخ 1392/3/19 شماره: 1337/92 ح/ 10 خانم رقیه 
رستمی اسکندری دارای شناسنامه شماره 608 به شرح دادخواست به کالسۀ 1337/92 ح 
/10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 

زندگی  بدرود  خود  دائمی  اقامتگاه   92/1/27 تاریخ  در   65102 بشناسنامه  باطنی  مجتبی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند و یک عیال و مادر به نامهای 
ذیل:1- محمدرضا باطنی ش ش 0- 189198- 127 فرزند متوفی  2- علی باطنی ش ش 

1- 081897- 127 فرزند متوفی 3- رقیه رستمی آکندی ش ش 608 عیال متوفی 

مقدماتی  تشریفات  انجام  با  اینک  الغیر  و  متوفی  مادر   23551 رحمت صامتی ش ش   -4
درخواست مزبور یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. رئیس شعبه دهم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

1497 رونوشت آگهی حصر وراثت تاریخ 1392/3/19 شماره: 1347/92 خانم شهال زرفشانی 
شورا  این  از   10/ ح   1347/92 کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   8 شماره  شناسنامه  دارای 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد خدارحمی 
بشناسنامه 273 در تاریخ 92/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به 2 فرزند و یک عیال به نامهای ذیل:1- اشکان خدارحمی ش ش 
8- 012879- 510 فرزند متوفی 2- آتنا خدارحمی ش ش 7- 4503950- 127 فرزند متوفی 
3- شهال زرفشانی ش ش 8 عیال متوفی وال غیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت

1496 رونوشت آگهی حصر وراثت تاریخ 1392/3/19 شماره: 820/92 ح/ 10 آقای محمد 
کالسۀ  به  دادخواست  شرح  به   73852 شماره  شناسنامه  دارای  مقیمی  زاده  بزرگ  رضا 
3820/92 ح /10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان علی بزرگ زاد مقیمی بشناسنامه 540 در تاریخ 85/2/9 اقامتگاه دائمی خود 
به  به 7 فرزند و یک عیال  الفوت آن مرحوم منحصر است  بدرود زندگی گفته ورثه حین 
نامهای ذیل:1- احمد رضا بزرگ زاد مقیمی ش ش 568  فرزند متوفی 2- عباسعلی بزرگ 
زاد مقیمی ش ش 1728 فرزند متوفی 3- محمد حسین بزرگ زاد مقیمی ش ش 719 فرزند 
متوفی4- محمدرضا بزرگ زاد مقیمی ش ش 73852 فرزند متوفی5- معصومه بزرگ زاد 
مقیمی ش ش 66 فرزند متوفی6- بتول بزرگ زاد مقیمی ش ش 553 فرزند متوفی7- زهرا 
بزرگ زاد مقیمی ش ش 1652 فرزند متوفی8- فاطمه قرنیان اصفهانی ش ش 1406 عیال 
متوفی والغیراینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه دوم شورای حل 

اختالف اصفهان

آگهي ابالغ  اخطاریه

 1510 کالسه 9100017 بدینوسیله به شرکت تعاوني زنبورداران مهتاب شهرضا  به شماره ثبت 
527 ثبت شرکتهاي شهرضا  ابالغ میشود در موضوع پرونده  اجرائی کالسه  فوق له بانک توسعه 
وتعاون شهرضا وعلیه آن  شرکت و غیره ، ششدانگ پالک ثبتی شماره 117/25واقع در سپهر 
آباد بخش یک ثبتی شهرضا ملکی محمود عربي نره که بموجب سند رهنی شماره  2973 مورخ 
بابت بدهی آن شرکت در رهن قرارگرفته  1388/07/18دفتراسناد رسمی شماره 247 شهرضا 
دادگستری  بمبلغ ششصدوهشتادمیلیون ریال)680000000ریال(توسط کارشناس رسمی  است 
ارزیابی گردیده است لذا باستناد رای وحدت رویه شماره 4484مورخ1389/06/13شورای عالی 
به  نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما اخطارمیگردد چنانچه   ثبت وتبصره 2ماده 101آئین 
ارزیابی انجام شده اعتراض دارید ، ظرف مدت 5روز از تاریخ انتشار آگهي اعتراض خودرا کتبًا 
بانضمام فیش هزینه کارشناسی به مبلغ شش میلیون  ریال )6000،000 ریال ( به این اجرا ارسال 
دارید تا ارزیابی توسط هیات سه نفره کارشناسان مجدداً انجام گیرد واال به  قیمت ارزیابی انجام 
شده آگهی مزایده منتشر خواهدشد وبه اعتراض خارج ازموعد وبدون فیش هزینه کارشناسی 

ترتیب اثر داده نخواهد شد. محمد مهدی یوسفیان - مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرضا

 



اکران خانگی یادداشت

هفت

همکاری برای انتشار یک آلبوم
علی لهراسبی از حضور تعدادی از هنرمندان موسیقی در آلبوم جدید خود خبر داد وگفت: محمد 
الهیجی، محسن یگانه، مرتضی پاشایی، فؤاد غفاری، شهاب اکبری و بابک مافی از جمله هنرمندان 

و خوانندگانی هستند که در این آلبوم به عنوان تنظیم کننده و یا ترانه سرا من را یاری می کنند.

5

امام مهربان ما
انیمیشن» امام مهربان ما« برای آشنایی 
بهت��ر ک��ودکان ب��ا ش��خصیت ام��ام 
خمینی)ره(در اصفهان تهیه و تولید شد.

تهیه کنن��ده انیمیش��ن »ام��ام مهربان 
 ما« گفت: این انیمیش��ن۷دقیقه و ۱۵

ثانی��ه ای ب��ه مناس��بت رحل��ت ام��ام 
خمین��ی)ره( برای کودکان تهیه ش��ده 

است.  
امامی با اش��اره به این که تکنیک انیمیش��ن »امام مهربان ما« به شیوه 
دو بعدی تهیه ش��ده، افزود: در این مجموعه س��عی شده شخصیت امام 
خمینی )ره( با زبان کودکانه به نمایش گذاشته شود و قسمتی از مهربانی و 
لطافت ایشان به کودکان این عصر آموزش داده شود. وی گفت: انیمیشن» 
امام مهربان ما« داستان زندگی یک زن ایتالیایی را بیان می کندکه از سر 
ابراز عالقه، گردنبند عروسی خود را تقدیم حضرت امام)ره( می کند و... .  

تهیه کننده این انیمیشن گفت: اشرف جعفری کارگردان این انیمیشن 
هستند.  

یکی برای همه
فیلم سینمایی »یکی برای همه«  با ژانر 
کمدی میزبان عالقه مندان به فیلم هایی 
با موضوع طنز در سینما خانواده اصفهان 
است. فیلم سینمایی»یکی برای همه« به 
کارگردانی محمد آهنگرانی در س��ینما 
خانواده اصفهان به روی پرده رفت.  این 
فیلم که پی��ش از این »س��رخابی« نام 
داشت، داستان ساکنان یک آپارتمان را 
روایت می کند که به دلیل تعارض دیدگاه هایشان مشکالتی پیدا می کنند. 
اکبر عبدی، نیوشا ضیغمی، میرطاهر مظلومی، مجید مشیری، سیاوش 
خیرابی، شهرام عبدلی و... از جمله بازیگران این فیلم هستند. این فیلم به 
تهیه کنندگی انوشیروان نعیمی ساخته شده  که پیش از این قرار بود رضا 

سبحانی کارگردانی این فیلم را بر عهده بگیرد.

تسلیت به سینما
مراسم ختم مادر زاون قوکاسیان با حضور 
چهره های��ی چون کیوم��رث پوراحمد، 
بهمن فرمان آرا،حسن اکلیلی و مسئوالن 
اداره کل ارش��اد اصفهان و حوزه هنری 
اصفهان برگزار شد. مراسم ختم مادر زاون 
قوکاس��یان در کلیس��ای مریم اصفهان 
برگزار شد و حضور چهره هایی چون علی 
تمنایی و مس��ئوالن حوزه هنری استان 
اصفهان در این مراسم به چشم می خورد. این مراسم با خواندن دعا و متنی 
توسط زاون قوکاسیان همراه بود. بعد از اجرای مراسم دعا، پیکر مرحوم به 

قبرستان ارامنه اصفهان جهت خاکسپاری توسط حاضران بدرقه شد.  

 آخرین مهلت ارسال مقاله
 به همایش آخوند کاشی

عالقه مندان برای ارسال مقاله به همایش 
ملی »آخوند کاشی« تا ۱۵ مرداد فرصت 
دارند. همایش ملی آخوند کاشی مهر ماه 
 امسال در دانشگاه پیام نور کاشان برگزار 
می ش��ود. مال محمد کاشانی معروف به 
آخوند کاشی در سال۱۲۴۹ ه�. ق به دنیا 
آمد   وبزرگ ترین استاد عالمه، حکیم آقا 

محمد رضا قمشه ای بود.

فیلم »زندگی خصوصی آقا و خانم میم« توس��ط مؤسس��ه رس��انه های 
تصویری به سبد محصوالت ش��بکه نمایش خانگی اضافه شد. این فیلم 
به کارگردانی سید روح اهلل حجازی و تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی از 

امروز در دسترس عالقه مندان قرار گرفته است.
در این فیل��م حمید فرخ ن��ژاد، مهتاب کرامت��ی و ابراهی��م حاتمی کیا 

ایفای نق��ش می کنن��د. درخالصه 
داس��تان فیلم آمده اس��ت: محسن 
 که قرار است از نظر ش��غلی ارتقای

قابل توجهی در س��طح کشور پیدا 
کند، از وجود همسر ساده و غیرمدرن 
خود خجالت می کشد که در این بین 
آقای گوهریان)حاتمی کیا( به همسر 

محسن پیشنهاد کار می دهد، اما...
گفتن��ی اس��ت آخرین توزی��ع این 
مؤسسه به بهمن ماه سال۹۱و فیلم 
سینمایی »زندگی با چشمان بسته« 

مربوط می شود.
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مقررات اجرایی 
جشنواره فیلم کودک

 گلزار
درجشن رنگ هندی ها

با آغاز به کار ستاد اجرایی جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، مقررات 
کامل جشنواره تدوین و توسط دبیر جشنواره رسما اعالم شد.

گفتنی است بیست و هفتمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کودک و نوجوان، 
مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد. جش��نواره امسال مزین به نام حضرت 
محمد )ص( اس��ت و تکریم جایگاه آخرین پیامبر الهی و پدر آس��مانی تمام 

کودکان دنیا از جمله برنامه های این جشنواره خواهد بود.
 اه��داف جش��نواره ارزیابی و معرف��ی فیلمنامه ه��ا و آثار برتر س��ینمایی و 
ویدئویی، توجه بیش��تر به ش��ناخت، افزایش دانش تربیتی، بس��تر س��ازی 
برای توجه فیلمس��ازان، کمک به ارتق��ای دانش بصری و تبادل اندیش��ه  و 
 دیدگاه های فیلمس��ازان ب��ا یکدیگر با اولوی��ت مخاطب ک��ودک و نوجوان 

ذکر شده است.

تهمیه میالنی  گفت: دیداری با یکی از کارگردانان هندی داشتیم و ایشان 
کامال درباره کار توضیح دادند و عالقه مند هستند بحث کودک درون که 

موضوع اصلی »آتش بس« است در هند راه بیفتد.
وی ادامه داد: امتیاز این کار کامال خریداری شد و قراردادی منعقد گردید 
که این اتفاق امیدوارکننده ای است و قرارشد فیلم مانند نسخه   ایرانی اش 
 در هند س��اخته ش��ود و در تیتراژ نیز عنوان ش��ود کار بر اس��اس فیلم

 »آتش بس« ساخته شده است.
تهمینه میالنی که چند س��ال قبل قرار بود خ��ودش »آتش بس« را در 
س��ینمای هند بس��ازد، درباره  این که چرا کارگردانی این فیلم را انجام 
نمی دهد، گفت: بحث ساخت فیلم توسط خودم کامال متفاوت بود که آن 

زمان به دلیل شرایط کاری انصراف دادم.

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ -  »شیا لبوف« در ۱۱ ژوئن ۱۹86 در کالیفرنیای آمریکا به دنیا آمد. 
کودکی شیا با طالق پدر و مادرش همراه بود. او پس از این طالق به همراه مادرش در 
لس آنجلس ساکن شدند. شیا بعد از آن به سمت بازیگری رفت که همواره هنر مورد 
عالقه اش بود. او برای این کار در مکان های عمومی نظیر رستوران ها به اجرای نمایش 
کمدی تک نفره می پرداخت تا این که یک روز یکی از دوستانش را به شکل اتفاقی در 
مجموعه تلویزیونی»دکتر کوئین« )همان پزش��ک دهکده خودمان (  مشاهده کرد و 
 تصمیم گرفت تا او هم بازیگری سینما را دنبال کند. ش��یا بعد از این که با مادرش در 
این باره صحبت کرد، تمام روزنامه ها و آگهی های بازیگری را بررسی کرد و سرانجام 
بعد از بازی در چند فیلم به درد نخور، در مجموعه تلویزیونی »ایون استوینز« حضور 

پیدا کرد که بخاطرش توانست یک جایزه اِمی دریافت کند.
او بعد از این، به طور جدی وارد سینما شد و افتخار هنری بعدی اش کاندیدای بهترین 

بازیگر مرد برای فیلم »چشمان عقاب« از مراسم ساالنه شبکه MTVبود. 

 یک فیلم تبلیغاتی انتخاباتی باید دو مؤلفه مش��خص داش��ته 
 باشد؛ اول این که یک مستند پرتره باش��د و سوژه مورد نظر را

به درستی معرفی کند و دوم باید ویژگی های یک فیلم تبلیغاتی 
را داشته باش��د تا بتواند برای س��وژه مورد نظر آرا جذب کند، 
بنابراین یک فیلم انتخاباتی باید دارنده هر دو فاکتور باشد. این 

مسأله به تخصص فیلمسازی و تبلیغاتی توأمان نیاز دارد.
فیلمساز چنین اثری مانند دیگر آثار باید بداند در چه گونه ای 
فیلم می سازد. اگر این را به درستی بداند، رفتار مناسبی با سوژه 
خواهد داشت. طبیعی است باید سوژه را به درستی بشناسد و 
ویژگی های ش��خصی و اجتماعی نامزد انتخاباتی را به بهترین 

ش��کل نش��ان دهد و از هر امکانی برای تصویر مناس��ب سوژه 
بهره ببرد.

اصوال یک فیلم انتخاباتی، مستند محسوب می شود و با یک اثر 
سینمایی تفاوت های بسیار دارد. همان محدودیت هایی که یک 
فیلم مستند دارد در یک فیلم تبلیغاتی انتخاباتی نیز وجود دارد، 
به طوری که کارگردان مانند یک فیلم مستند باید بداند تا چه 
میزان حق دخالت در واقعی��ت را دارد و در اینجا باید صداقت 
خودش را به چالش بکشد و نمی توان اسم آن را بستن دست و 
پای کارگردان گذاش��ت، بلکه یک نوع فیلمسازی است که به 

واقعیت تعهد دارد.
یک فیلم تبلیغاتی انتخاباتی برای آن که بتواند با اقبال مخاطب 
روبه رو ش��ود، باید مانند بقیه فیلم ها در هرگونه جذاب باشد و 
بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. به  یقین اگر چگونگی ارتباط 
برقرار کردن با مخاطب فرمول داش��ت، همه کارگردانان از آن 
بهره می بردند، اما امروزه تنها برخی فیلم ها نه تنها در ایران بلکه 
در جهان مورد اقبال قرار می گیرن��د و جذابیت دارند. پس این 
یک فرمول نیس��ت، بلکه یک گوهر است که گاهی فیلمساز به 

آن می رسد و گاهی خیر.
این که صداقت تا چه میزان در یک اثر انتخاباتی جای دارد، بیشتر 
به سوژه بستگی دارد. این که چقدر می تواند جذاب باشد، باز هم 

به س��وژه مربوط می شود. گاهی سوژه بس��یار آدم جذابی است و 
می تواند فیلم را با جذابیت خودش جلو برد، اما گاهی هم ما سوژه 
جذابی نداری��م و باید با دخل و تصرف و اس��تفاده از تکنیک های 
تبلیغاتی به دنبال جذاب کردن سوژه باشیم. در این صورت، کار 

فیلمساز سخت و البته صداقتش هم کمتر خواهد بود.
همگام ب��ودن عقیده ه��ای کارگردان ب��ا نام��زد انتخاباتی برای 
دس��تیابی به هدف که آن هم جمع کردن رأی اس��ت، نمی تواند 
حائز اهمیت باشد، چراکه این یک کار حرفه ای است،  همان طور 
که شما سفارش تبلیغ یک کاال را دریافت می کنید مانند ساخت 
فیلم تبلیغاتی برای یک کارخانه تولید آدامس یا مثال تولید روغن 
نباتی. فیلمساز یک مس��تند صنعتی یا تیزر تبلیغاتی الزاما نباید 

تمام رویکرد آن کارخانه را قبول داشته باشد.
نمی توان به قطعیت گفت که حضور یک هنرمند در عرصه سیاست 
کار درستی است یا خیر، چراکه یک تصمیم کامال شخصی است، 
اما س��اخت یک فیلم انتخاباتی به معنای حض��ور هنرمندان در 
عرصه سیاس��ت نیست، بلکه گرفتن یک س��فارش و انجام کاری 
حرفه ای است. یک کار می تواند سیاسی تلقی شود، در صورتی که 
 فیلمساز بخواهد تفکر نامزد مورد عالقه اش را شیوع دهد، اما اگر 
فقط بخواهد آن فرد را تصویر کند، یک مستند تبلیغاتی ساخته 

است.

دستورپخت یک فیلم انتخاباتی

SMS

 زندگی خصوصی آقا و خانم میم
 در شبکه نمایش خانگی

هنر مردم
گروه فرهنگ - همواره در مقابل شکل رسمی آثار هنری، 
چهره دیگری وجود داشته که به آن هنر عامیانه می گویند و 
بدین ترتیب بر جنبه مردمی آن تأکید می شود. این پدیده، 
نوظهور و مختص دوره ای خاص نیس��ت، بلکه به وس��عت 
تاریخ هنر ایران اس��ت و حتی از جنبه  قدمت بر هنر رسمی 
تقدم دارد، اما مهم ترین وجه هنر عامیانه، خودجوش��ی آن 
از درون اجتماع و مردم است. این خصوصیت، هنر عامیانه را 
قادر می کند تا بدون پایبندی به اصول و قواعد هنر رس��می 

نقش آفرینی کند.
هنر عامه تجلی ذوق، اندیش��ه و احس��اس عامه مردم بدون 
تکلف و در نهایت س��ادگی اس��ت. این هنر بر بی پیرایگی و 
اندیشه جمعی استوار است. هنر عامه گاه واقع گراست و گاه 
به تمثیل و استعاره و رمز و اشاره مقصود خود را بیان می کند 

و در تاروپود اجتماع جای دارد.
عموم مردم در هر نقطه ای از جهان در پندارش��ان به نحوی 
از هنرها برای توجیه افکار و عقاید خود اس��تفاده می کنند. 
آثار بزرگ هنری را به ندرت می توان از فرهنگ عوام بی بهره 
یافت. این آثار مخلوق جامعه اس��ت و هنرمند است که آنها 
را می آراید. هر یک از جلوه ه��ای تصویرگری در حیطه هنر 
عامیانه ای��ران با بهره بردن از مضامین مذهبی، حماس��ی و 
گاه داستان های عاش��قانه، ذوق و اعتقادات عامه مردم را در 
شکل های متنوعی مانند کاش��ی نگاری، نقاشی روی دیوار، 
نقاشی پشت شیشه، نقاش��ی قهوه خانه ای و هنرهای دیگر 
ظهور داده و ارتباط نزدیکی با عامه مردم برقرار کرده است. 
هنر سنتی که بخش قابل توجهی از آن هنر روستایی است، 
مانند ابعاد و جنبه های دیگر هنر عامیانه در تاریخ های رسمی 
هنر، چندان جایی ندارد و اگر از آن به اکراه یاد نشود، کمتر 
نامی از آن به عزت و احترام برده می شود، اما محققان به این 
نتیجه رسیده اند که در میان عموم مردم، روستاییان بیش از 
طبقات متعارف مردم در شهر به تالش مشغولند. از این جهت 
اگر با نگاهی بیطرفانه ب��ه موضوع نگاه کنیم، درمی یابیم که 
چون جریان اندیشه این مردم وابسته به عمل است، هنرشان 
هم که جلوه گاه روح جمعی آنهاس��ت در فرآیند عمل شکل 
می گیرد و مکمل عمل است. برخالف هنر خواص – هنری 
که به دنبال لذت بخشی صرف به گروه بسیار اندک برخوردار 
از مواهب زندگی مادی اس��ت – هنر س��نتی ب��رای یاوری 
انسان هایی دامن همت به کمر زده اس��ت که فارغ از عوالم 
مرفهین، در پی آرمیدن در سایه س��ار حقیق��ت زندگی اند؛ 
انسان هایی که معنای سرورانگیز و انسانی زندگی را می جویند 
و با خوش بینی درصدد بهره رسانی به دیگرانند و راحِت خود را 

در راحت همگان می جویند.

 روبان سفید

سال هاست که همه از فاصله عجیب بین 
گروه 
دو نسل حرف می زنند؛ فاصله ای به قدمت فرهنگ

س��ال های ورود مدرنیت��ه ب��ه ای��ران، 
آنچنان که در سخنرانی های دهه پنجاه، متفکرانی همچون دکتر 
علی شریعتی را هم می توان دید که بارها از فاصله ای به اندازه سی 
قرن، بین دو نسل با تفاوت سنی کمتر از سی سال می گویند و این 

نشان از ریشه داربودن این فاصله و جدایی دارد.
صحبت از این فاصله و شکاف بین دو نسل و ارایه راهکار برای آن، تا 
به امروز نیز ادامه دارد. در عرصه سینما نیز همواره در هر جشنواره، 

فیلمی با این محتوا می توان یافت.
»قاعده تصادف« اثری جدید و اجتماعی از بهنام بهزادی است که 
کمی متفاوت تر، ولی با همان دستمایه های اثر قبلی او و با زیبای 
همیشگی پخش ش��د؛ فیلمی از رفاقت، دوس��تی، دشمنی، پدر، 
احترام، عقاید، دوستی ها و... که سعی می کند  تکه های پازل را در 

کنار هم قرار دهد تا به این فیلم برسیم.
فیلم، ی��ک صبح تا ش��ب چند جوان را نش��ان می ده��د که قرار 
اس��ت به زودی تئاتر خود را در جش��نواره ای خارجی به نمایش 
درآورند. در ای��ن میان پدر ش��هرزاد از رفتن دخت��رش به خارج 
 از کش��ور ممانعت می کند و ای��ن باعث به وجود آمدن مس��ائلی

می شود که کل گروه را تهدید می کند.
امیرجعفری، اشکان خطیبی، امید روحانی، سروش صحت و مهرداد 

صدیقیان از جمله بازیگران این فیلم هستند.
داس��تاِن کش آمده فیلم با ح��رکات تعقیب و گری��ز فیلمبردار و 
بازیگران، دیالوگ و کمی شوخی و جزئیات پر شده است. داستان، 
چالش کم رمقی دارد که به طرز ُکش��نده ای کش��یده می شود، 
هرچند می توانست بسیار جذاب باشد، گویی مسأله برای نویسنده 
خیلی مهم بوده و تصور می ش��ده برای همه به همان اندازه مهم 
 اس��ت. پدر به دخترش اجازه خروج از کش��ور نم��ی دهد و دختر

می خواهد برود که چند برخورد بین دختر و دوستانش و پدر پیش 
می آید. هرچند فیلم، داس��تان داغی ندارد، اما بسیار تالش کرده 
است که شخصیت پردازی کند و این شخصیت ها را حول و حوش 
این موضوع چیده است:» روابط بین نسلی«؛ یک موضوع کهنه و از 
رمق افتاده. روابط نسل جدید و نسل قدیم تر موضوع پربحث دهه 
هفتاد بود که البته مقداری از آن هیاهوی غیرواقعی و تبلیغاتی بود. 
اگر بنا باشد امروز هم همان موضوع و مسأله را بررسی کنیم، حداقل 
باید منتظر حرف ها یا لهجه هایی تازه تر باشیم، اما متأسفانه تنها 
تکرار همان حرف های ده پانزده س��ال گذش��ته را شاهدهستیم. 
 امروز ش��رایط زندگی، درک متقابل نس��ل ها، گسترش رسانه ها

و عدم وجود جو تبلیغاتی و سیاس��ی تقویت کننده نظریه شکاف 
نسل ها، قواعد بازی را تغییر داده است، در نتیجه تماشای مکرر آن 
مکررات بدون هیچ حرف جدیدی بسیار عذاب آور است. »قاعده 

تصادف« فیلمی از دهه هفتاد است که امسال اکران می شود.

تفاوت نس��لی، پدیده تازه ای نیس��ت و صدها و هزاران سال است 
که وجود دارد. والدی��ن و فرزندان جایگاه متفاوتی دارند و طبیعی 
اس��ت که در مواردی تفاهم الزم را نداشته باش��ند. تفاوت نسلی 
برخالف آنچه در برخی رس��انه ها بیان می شود پدیده نوظهوری 
نیس��ت و تاریخ آن قابل بررس��ی اس��ت، اما اوال ای��ن تفاوت چه 
اندازه مهم است و دوما چه شدتی دارد؟ این فاصله طبیعی از نظر 
تربیتی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت، به گون��ه ای که تنظیم 
این س��ازوکار یکی از عوامل رش��د و آموزش فرزندان اس��ت، در 
نتیجه دغدغه فیلمساز بسیار ارزشمند و قابل احترام است. منتها 
 متأس��فانه فیلم نه تنها وارد مرحله رشد نمی ش��ود بلکه حتی به 
آس��یب شناس��ی هم نمی رس��د. فیل��م تنها ب��ه بیان ش��کاف 

ه��ا  نس��ل  ای��ن   عمی��ق 
می پردازد. به عالوه همانطور 
ک��ه گفت��ه ش��د تغیی��رات 
 اجتماعی جدی این س��ال ها

تردیدی محکم بر این نظریات 
قدیمی و تکراری افکنده است.

فضای بن بستی که در »قاعده 
تصادف« تصویر شده است به 
دلیل شناخت ضعیف و اشتباه 
از نسل جوان، انتخاب و تعمیم 
نمونه بس��یار نامناسب، عدم 
انطباق با واقعیت جامعه، عدم 
پرداخ��ت صحیح به مس��أله 
فاصله نسلی وعدم ریشه یابی 
به ارای��ه راهکارهایی اش��تباه 
منتج شده است. نسل تصویر 

شده در فیلم یک نسل سوخته مظلوم نیست، بلکه نسلی بی تربیت، 
بی منطق، خودخواه و مریض است که مدام می گوید:»منو درک 
کن« و اگر درکشان نکنند یا با سرکش��ی و فرار یا با خودکشی و نا 
امیدی همراه است. این تصویر قطعا تصویر نسل جوان امروز جامعه 
ما نیست، اما ممکن است در بخشی کوچک از آن وجود داشته باشد. 
اتفاقا اگر بنای اولیه فیلم بر نمایش زشتی های این نسل باشد که 
در این مس��یر نمره قابل قبولی می گیرد، اما مشکل اینجاست که 
»قاعده تصادف« به این نس��ل کودک مریض باج می دهد و بدون 

هیچ انتقاد جدی آنها را پذیرفته است.
نتیجه این که هیچ راه برون رفتی نیست. این نسل را مقایسه کنید 
با نسلی فهمیده و مستقل که بتوان رویش حساب کرد؛ این تصویر 

واقعی گم شده فیلم است.

قاعده تصادف در سینما قدس اتفاق افتاد

بن بست پازل های جامعه امروز 

فیلم، داستان داغی 
ندارد، اما بسیار 

 تالش کرده است که 
شخصیت پردازی 

 کند و این 
 شخصیت ها را 

حول و حوش این 
موضوع چیده 

است:» روابط بین 
نسلی«

جوان پر کار هالیوود

نمی توان به قطعیت 
گفت که حضور 
یک هنرمند در 
عرصه سیاست 

کار درستی است 
یا خیر، چراکه 

یک تصمیم کامال 
شخصی است



چهره  روزیادداشت

خبر ویژه

احتمال کوچ دسته جمعی 
ستاره های آبی به پرسپولیس

آندرانیک تیموریان از الخریطیات قطر کنار گذاش��ته شد، جواد نکونام 
هنوز با تیم قطری خواهانش به توافق نرسیده و مهدی رحمتی در رابطه 
با حضورش در پرسپولیس سکوت می کند. بالفاصله پس از این که اعالم 
شد تیموریان دیگر بازیکن الخریطیات نیست این گمان به وجود آمد که 
این بازیکن به تیم سابقش یعنی استقالل بر می گردد. اما آبی ها اوضاع 
مالی مناس��بی ندارند و  این می تواند از حضور مجدد تیموریان در این 
تیم جلوگیری کند. تیموریان هم می تواند گزینه پرسپولیسی ها باشد 
همانطور که امروز یکی از نزدیکان باشگاه این خبر را تأیید کرد. از سوی 
دیگر جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال با تیم قطری خواهانش که هنوز 
نامش هم فاش نشده به جایی نرسیده است. او از دست مسئوالن استقالل 
به شدت دلخور است و دیگر امکان ندارد برای این تیم به میدان برود. در 
نظر گرفتن این که او همیشه با علی دایی رابطه خوبی داشته می  تواند 
او را به پرسپولیس نزدیک کند. البته به این شرط که با عرب ها به توافق 
نرسد. مهدی رحمتی هم در معرض دید پرسپولیسی ها قرار دارد. علی 
دایی به محض ورود به پرسپولیس خواهان جذب این دروازه بان شد. اما 
رحمتی اعالم کرد که نمی تواند دل هواداران استقالل را بشکند. اما اصرار 
باشگاه پرسپولیس باعث شده است مهدی رحمتی دچار شک و تردیدهای 
زیادی شود. او هنوز اظهار نظر خاصی در مورد این موضوع نداشته است  
اما شاید او بزرگ ترین اتفاق فصل نقل و انتقاالت را به نام خود بزند.به هر 
حال حضور دسته جمعی این بازیکنان آبی در تیم پرسپولیس بعید به نظر 
می رسد. اما این احتمال وجود دارد از این جمع، حداقل یک بازیکن به تیم 

سرخ پوش بیاید. واقعی شدن این احتماالت هیچ بعید نیست.

 رضازاده قول داد؛ 
وضعیت قبل تکرار نشود

بهداد سلیمی/ قهرمان المپیک لندن 
در جلسه ای که با آقای عباسی وزیر ورزش و جوانان داشتیم، ایشان خواست 
کدخدامنشی کند تا مشکالت حل شود در صورتی که به خواسته های ما اهمیت 
داده نشد. با این حال ایشان گفت:  به خاطر شرایط تیم ملی به اردو برگردید. اما از 
آن جا که در این جلسه تنها سه نفر از ما حاضر بودند و انوشیروانی و نصیرشالل 
حضور نداشتند، قرار شد با آنها 
نیز صحبت کنیم. اگر نظر جمع 
به بازگش��ت به اردوی تیم ملی 
ب��ود، بازمی گردیم. این موضوع 
که ما دس��ت رد به سینه وزیر 
زدیم، صحت ندارد. ما نگفتیم 
برمی گردیم یا به اردوی تیم ملی 
نمی آییم. آقای رضازاده قول داد 

که این وضعیت تکرار نمی شود.

6
قایقرانی،  رفع تعلیق شد

دبیر کل کنفدراسیون قایقرانی آس��یا از رفع تعلیق قایقرانی ایران خبر داد. علی قلم سیاه، عضو هیأت رییسه 
فدراسیون قایقرانی گفت: خوزه پروننا گفته با توجه به این که  اساسنامه های کمیته ملی المپیک و  فدراسیون 
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در حالی که مدیران ورزش امارات تحت 
مسعود 
تأثیر توهم مقام های کشورهای حاشیه افشاری

خلیج فارس در اقدامی به دور از عرف 
جهانی، لیگ فوتب��ال حرفه ای خ��ود را به نام تحریف ش��ده 
خلیج.ع.ر.ب.ی تغییر دادند، رس��انه های عربی روز گذشته از 
امضای ق��رارداد محمدرضا خلعتبری با باش��گاه عجمان خبر 
دادند. جالب این که فدراسیون فوتبال ایران حضور بازیکنان 

کشورمان را در لیگ امارات ممنوع اعالم کرد!
خلعتبری در حالی به این تیم اماراتی پیوست که مسئوالن این 
کش��ور عربی در اقدامی عجیب و با تحریف تاریخ نام لیگ این 
کش��ور را از لیگ برتر امارات به لیگ خلیج ع. ر. ب. ی تغییر 
دادند. برخی از سایت های عربی از جمله سایت ایالف عربستان 
در واکنش به حض��ور خلعتبری در لیگ امارات نوش��تند که 

خلعتبری تحریم را دور زد و به عجمان امارات پیوست !
به گزارش تابناک، بر اساس عرفی که در بیشتر لیگ های دنیا 
وجود دارد، باید لوگوی لیگ کش��ورها روی آس��تین پیراهن 
بازیکنان حک ش��ود و چه اتفاق بدی خواهد بود، نقش بستن 
نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی بر روی لب��اس یک بازیکن ایرانی و 

ملی پوش.
جالب این که پس از این که رییس سازمان لیگ فوتبال امارات 
اعالم کرد نام لیگ این کشور از این پس خلیج ع ر ب ی خواهد 

بود فدراسیون فوتبال ایران اقدامات الزم را برای مقابله با این 
موضوع آغاز کرد. یکی از مواردی که فدراس��یون فوتبال آن را 
مدنظر قرار داده عدم حضور بازیکنان ایران��ی در لیگ امارات 
اس��ت. فدراس��یون فوتبال تصمیم گرفته ب��رای مقابله با این 
موضوع از حضور بازیک��ن ایرانی در لیگ ام��ارات جلوگیری 
به عمل آورد. مهدی محمدنبی، دبیرکل فدراسیون فوتبال با 
تأیید این خبر گفت: این موضوع را به اطالع مس��ئوالن روابط 
بین الملل رس��انده ایم تا برای هیچ بازیکن ایرانی ITC جهت 
حضور در لیگ امارات صادر نشود. بدین ترتیب حضور بازیکنان 

ایرانی در لیگ امارات ممنوع خواهد بود.
در ش��رایطی که عل��ی کریمی با وجود داش��تن پیش��نهادی 
میلیاردی از اماراتی ها به خاطر این تحریف تاریخی به پیشنهاد 
اماراتی ها پاس��خ منفی داده، انتظار می رفت که خلعتبری هم 
با پشت پا زدن به پیشنهاد وسوس��ه کننده عجمان، خود را به 

تحریم نانوشته فوتبال ایران پایبند نشان دهد.
ادعاهای پوچ مقام های کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس در 
این باره در ش��رایطی مطرح می ش��ود که نام خلیج فارس در 
قطعنامه های سازمان ملل متحد، یک نام درست برای آب های 
منطقه ای میان ایران و شبه جزیره عرب، به رسمیت شناخته 

شده است.
همچنین سازمان ملل متحد در س��ال ۱۹۹۴ دستورالعملی 

ویرایشی را به عنوان یادآوری صادر کرده که در آن استفاده از 
نام صحیح »خلیج فارس« الزامی شده است.

این عبارت در دستورالعمل آمده، بیشتر جلب توجه می کند: 
عبارت کامل»خلیج فارس« در تمام موارد باید به جای عبارت 
کوتاه تر»خلیج« مورد استفاده قرار گیرد. حتی در صورت تکرار 

عبارت نیز باید عبارت کامل درج شود. 
در حالی که همه اسناد و مدارک معتبر موجود در دنیا بر فارس 

بودن خلیج ف��ارس تأکید 
دارد، علی آل خلیفه مدعی 
شده اقدام اماراتی ها پاسخی 
است در برابر تالش هایی که 
می خواهد نام خلیج فارس 
را به جهانیان الق��ا کند! در 
حالی که یکی از شعارهای 
اصلی فیف��ا، جدایی ورزش 

از سیاست است.
رییس لیگ عربستان هم در 
اظهارنظری عجیب مدعی 
ش��د که نمی توان ورزش را 
از سیاس��ت جدا دانس��ت. 
او برای محکم ک��ردن این 
ادعایش به حضور مرکل در 
مراسم اهدای جوایز فینال 

لیگ قهرمانان اروپا اش��اره کرد و گفت: »نمی توان ورزش را از 
سیاست جدا کرد؛ چرا که مقامات باالی تمام کشورها، تأکید 

بسیاری بر حضور در رقابت های جهانی دارند.
 همگان دیدند که آنجال مرکل، صدر اعظم آلمان در فینال لیگ 
قهرمانان اروپا در ومبلی حضور یافت و بازی را از نزدیک دید. 
همچنان که پیش از این هم شاهد حضور سیاستمداران بزرگ 
کشورهای مختلف در جام های جهانی بودیم؛ بنابراین، استفاده 
از ورزش برای رساندن پیام و رسالت یک کشور، کاری قانونی 

است و همه کشورها آن را در دستور کار خود قرار می دهند.
یعنی خودمان می خواهیم به گس��تاخی کشورهای عربی در 
این شرایط مش��روعیت ببخش��یم، این که به این بهانه عنوان 
شود قرارداد خلعتبری با عجمان پیش از تغییر نام لیگ امارات 
منعقد شده، کامال بی معنی ست چون نام مقدس خلیج فارس 
برای ایرانیان پراهمیت است، تصور کنید نقش بستن نام جعلی 
خلیج ع.ر.ب.ی بر روی لباس یک ملی پوش ایرانی چقدر آزار 

دهنده است...

 تفاوت بازیکنان اینجا مشخص می شود

لیگ سیزدهم بدون نام جعلی خلیج ع.ر.ب.ی بر بازوی ملی پوش ایرانی
استقالل؟!

استقالل فصل گذش��ته، قهرمان لیگ برتر شد و به جمع 8 
تیم پایانی لیگ قهرمانان آسیا هم رسید. اما در این شرایط 
اس��تقالل آن قدر ش��رایط بحرانی دارد که حتی کس��ی از 
بازیکنان حاضر نمی ش��ود در تمرینات این تیم شرکت کند 

چه برسد به این که فکر قهرمانی آسیا باشد! 

سکانس اول: مشکالت مالی
باشگاه استقالل با مشکالت مالی زیادی دست و پنجه نرم می کند 
و هنوز نتوانس��ته با بازیکنان خود تسویه حساب کند. تاکنون 
جدایی میثم بائو و حسن اشجاری از استقالل قطعی شده، ضمن 
این که گفته می شود منتظری و برهانی هم در این تیم نمی مانند.

 سکانس دوم: فتح اهلل زاده 
مرد رفت و برگشت

وضعیت بازیکنان استقالل، کم برای باشگاه دردسرساز بود، 
فتح اهلل زاده مدیرعامل استقالل نیز استعفا کرد. فتح اهلل زاده 
می گوید وزارت ورزش بودجه ای در اختیار باشگاه قرار نداده 
تا در فصل نقل و انتقاالت قرارداد بازیکنان خود را تمدید و 

بازیکنان مورد نظر را جذب کند.

 سکانس سوم: وزارت ورزش 
و جوانان

اس��تقالل تنها نماینده ایران در آسیاس��ت و این وزارتخانه 
باید پشتوانه محکمی برای این تیم برای فصل آینده باشد. 
اما تاکنون هیچ قدمی برای حل مشکالت باشگاه استقالل 
برداشته نشده است. شاید توجیه وزارتخانه این مسأله باشد 
که استقالل و پرس��پولیس بدهی های باالی 20 میلیاردی 
دارند و نمی توان با این ش��رایط بودج��ه ای در اختیار این 2 

باشگاه قرار داد.

سکانس چهارم: غیبت معنادار 
قلعه  نویی

سرمربی اس��تقالل هر چند گفته چون این باشگاه پولی ندارد 
در این تیم می ماند تا به وی نگوین��د پولکی اما عمال با غیبت 
خود، ابهامات زیادی در خصوص ماندنش در این تیم به وجود 

آورده است.

خبر روز

 شماره 1795 را به یاد داشته باشید 

بیست + 1 رأی برای سالمتی 
 رشید خدابخش نامزد چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسالمی شهر اصفهان 

 رش�ید خدابخش که هم اکنون در رقاب�ت انتخاباتی چهارمی�ن دوره انتخابات 
شوراهای اسالمی شهر اصفهان نامزد شده همیشه و همواره یکی از کسانی بوده 
که برای افزایش سرانه سالمت نهایت تالش و همت خود را گمارده است. بی شک 

همین تالش ها و برنامه ریزی های مدون بود که در دوران مدیریتی وی در اداره 
کل ورزش و جوانان اصفهان بیش�ترین مدال های المپیکی را به دست آورد. آن 
تالش ها و ثمره ها سبب شد، خدابخش در اقدامی تازه وارد حوزه های شهری شده  

تا از فاصله نزدیک تری سرانه سالمت اصفهانی ها را ارتقا بدهد. در این مسیر مرور 
برنامه های نامزد 1795 و تشریح تفضیلی دیدگاههای او خالی از لطف و دانستن، 

جهت انتخابی بهتر نخواهد بود.  

تدوین برنامه راهبردی ورزش اصفهان برای اولین بار در کشور  
  برگزاری ایستگاه های مشاوره ورزشی رایگان ویژه بانوان

برگزاری ایستگاه های تست سالمت به صورت رایگان برای شهروندان اصفهانی  
رایگان نمودن استفاده سالمندان و پیشکسوتان از اماکن ورزشی در استان برای اولین بار

تجهیز رایگان کانون های فرهنگی، مساجد، حسینیه ها به وسایل ورزشی و توسعه ورزش رایگان برای   
شهروندان

پیگیری برای  تصویب دستور العمل اجرای ورزش صبحگاهی ویژه بانوان شاغل  در دستگاه های اجرایی
برگزاری مسابقه بزرگ قرآن کریم با شرکت 14 هزار نفر در جامعه ورزشی استان

برگزاری مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی بازنشستگان
جلب حمایت بخش خصوصی از ورزش حرفه ای و برگزاری همایش صنعت و ورزش

 اجرای طرح بهره وری در ورزش برای اولین بار در کشور
برگزاری همایش بزرگ عفاف و حجاب

 برگزاری سمینار علمی بین المللی پزشکی، ورزشی
 برگزاری همایش علمی ورزش از پنجره حقیقت

ب�ه س�ایت ب�ا رش�ید خدابخ�ش  بیش�تر  ب�رای آش�نایی  و... ش�ما عزی�زان می توانی�د 
 www.rashidkhodabakhsh.comمراجعه فرمایید. 

نگاهی به اقدامات رشید خدابخش در زمان مدیریت ورزش استان اصفهان

  سوابق مدیریتی
   مدیر کل تربیت بدنی استان چهارمحال و بختیاری

   مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی
   مدیرکل دفتر آمار و اطالعات و خدمات رایانه ای سازمان تربیت بدنی

   مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی
   مشاور معاونت حقوقی، مجلس و هماهنگی امور استان های سازمان تربیت بدنی

   مدیر کل تربیت بدنی استان فارس
   مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اصفهان

   مشاور وزیر در وزارتخانه ورزش و جوانان کشور
عضو کمیته تلفیق طرح آمایش استان اصفهان

سوابق ورزشی  
   ورزشکار ملی در رشته کاراته دارای دان 7

   مربی بین المللی و داور جهانی
   مدیر تیم های ملی در سال های 79 – 80 به همراه کسب مقام نایب قهرمانی جهان با تیم جوانان

   نایب رییس فدراسیون کاراته
   قهرمان کاراته در سال 63  و عضو تیم ملی ایران

سوابق علمی  
   دارای مدرک تحصیلی کارشناسی تربیت بدنی

   دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت
   دارای مدرک تحصیلی دکترا با گرایش مدیریت ورزش

   عضو کمیته علمی همایش ملی مدیریت سازمان تربیت بدنی ایران در سال 1386
   مدرس دروس مدیریت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه اصفهان در سال های 1390-1391

   سخنران همایش ملی مدیریت ورزش در سال 1386 –شهر کرد
   سخنران همایش علمی مدیریت شیراز در سال 1391

برای یک انتخاب درست نیازمند اطالع درست هستیم و به همین دلیل بهتر است در مسیر انتخاب بدانیم اگر قرار است به 
یک کد انتخاباتی خاص مثل 1795 رأی بدهیم، چرا این کار را انجام می دهیم و کاندید مورد نظر مان چه سوابقی دارد؟ 

محور های برنامه رشید خدابخش

   اگر در هر محله اصفهان مکان ورزش�ی- فرهنگی داشته باشیم، فرزندان ما اوقات 
فراغت بهتری خواهند داشت!

     اگر مکان های تفریحی بیش�تری در دس�ترس خانواده ها باش�د، همش�هریان با 
نشاط تری خواهیم داشت!

    اگر اماکن فرهنگی - ورزشی بیش�تری برای بانوان داشته باشیم، بنیان خانوادگی 
محکم تری خواهیم داشت!

    اگر صنعت سبزی داشته باشیم، هوای پاک تری را تنفس خواهیم کرد!
    اگر تاالر هنری فاخری داشته باشیم، هنرمندان بیشتری خواهیم داشت!

   اگر صنعت توریسم پررونقی داشته باشیم، اشتغال بیشتری برای جوانان و درآمد 
بهتری برای شهروندان خواهیم داشت!

    اگر ساخت و ساز های ش�هری با نگاه حمایتی صورت پذیرد، معیشت شهروندان 
بهبود بیشتری خواهد یافت!

   اگر وسایل نقلیه عمومی به سیستم حمل و نقل اختصاصی معلولین مجهز گردد، این 
عزیزان تردد راحت تری خواهند داشت!

   اگر پروژه قطار شهری با سرعت بیشتری انجام شود، مردم آسایش بیشتری در رفت 
و آمد خواهند داشت!

 رشید خدابخش از همان زمان که در شهرو استان اصفهان وارد  وادی خدمت رسانی شد، محور اصلی دیدگاهش را  
» اصفهان شهر بهتری  برای زندگی می شود« گذاشت و با این محور اگرهای طالیی را مطرح می کرد که در ادامه می خوانید:  

       نهادینه کردن فرهنگ اسالمی شهروندی
       ارتقای سطح سالمتی، ایمنی و توسعه نشاط عمومی

       توسعه متوازن شهری

    توسعه اقتصاد شهری
   حفظ و احیای محیط زیست

       توسعه کیفی و کمی خدمات

 چرا سالمت مهم است ؟ 

آیا می دانید؟!!  
60   در صد مردم دچار فقر حرکتی هستند!

اصفهان پایتخت ام اس دنیاست!  
اصفهان دومین شهرکشور در ابتال به سرطان است!  
85 درصد مردم اصفهان به یکی از بیماریهای فشار 

خون یا  دیابت مبتال هستند.
  چاقی و فش�ار خون دو عامل مه�م در مرگ و میر 

مردم دنیاست!
ورزش نق�ش مؤث�ری در کنت�رل و کاه�ش ای�ن   

بیماری ها دارد! 

 تصور کنید 
نقش بستن 

نام جعلی 
خلیج ع.ر.ب.ی بر 

روی لباس 
یک ملی پوش 
 ایرانی چقدر 

آزار دهنده
 است



یادداشت

 29 طرح صنعتی 
آماده بهره برداری شد

رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت چهارمحال و  بختیاری از آماده 
شدن 29طرح صنعتی در این استان برای بهره برداری خبر داد. 

»رحمان کرمی « روز سه شنبه در نشست خبری هفته تولید در سالن 
اجتماعات سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری افزود: 
این تعداد طرح تولیدی و صنعتی با 315میلیارد ریال س��رمایه گذاری 
بهره برداری می ش��ود. به گفته وی،با بهره ب��رداری از این تعداد طرح 
صنعتی، زمینه اش��تغال 326نفر در چهارمح��ال و بختیاری در بخش 
صنعت، معدن و تجارت فراهم می شود. وی تأکید کرد:این طرح های 
صنعتی، شامل بسته بندی میوه جات، موکت تافتینگ، آب معدنی، آب 
میوه، قطعات کشاورزی، پارچه، مواد غذایی، تجهیزات کنترل ترافیک، 
مصالح ساختمانی و پوشاک است. رییس سازمان صنعت،معدن و تجارت 
چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون 948طرح صنعتی و تولیدی با 
سرمایه گذاری 78هزار میلیارد ریالی در این استان در دست اجراست. 
کرمی یادآور شد: با بهره برداری از این طرح های صنعتی و معدنی زمنیه 
اشتغال 23هزار و 758نفر در چهارمحال و بختیاری در این بخش فراهم 

می شود.
به گفته وی،ای��ن طرح ها ش��امل مجتمع ف��والد یک میلی��ون تنی، 
پتروش��یمی لردگان، صنایع ذوب ریس��ی، صنایع غذایی،کاشی، ورق 
گالوانیزه، فرومنگنر، تولید غلطک، ذوب و ریخته گری، سیمان لردگان، 
بسته بندی آب های معدنی،چادر مشکی و صنایع کامپوزیت می باشد.

چهارمحال وبختیاری افزون بر 
25 هزار رأی اولی دارد

معاون سیاس��ی، امنیتی و اجتماعی استانداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: تعداد رأی اولی های اس��تان در انتخابات 
امس��ال بیش از 25 هزار نفر برآورد ش��ده اس��ت. » یزدان 
جاللی« افزود: ازاین تعداد 12 هزار و 571 نفر دختر و مابقی 
را پسران تشکیل می دهند. ئوی با تشویق جوانان برای حضور 
درانتخابات آتی به عنوان جلوه مشارکت در عرصه حاکمیت، 
اظهار داشت: جوانان باید با بینش سیاسی و دید باز در مسیر 
اهداف مقدس نظام اسالمی گام بر دارند. وی  اظهار داشت: 
دوره یازدهم انتخابات ریاس��ت جمهوری از اهمیت زیادی 
برخوردار است زیرا از یک طرف دشمنان به نتیجه آن چشم 
دوخته اند و ازطرف دیگر امسال از سوی رهبر معظم انقالب، 

سال حماسه سیاسی نامگذاری شده است. 

 آب شرب 118 روستا 
با تانکر تأمین می شود

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی چهارمحال و 
بختیاری از آبرسانی سیار به 118 روستای استان خبر داد. 
قاسمعلی خدابخش��ی اظهار داشت: آب ش��رب بهداشتی 
ساکنان 111روس��تای شهرس��تان لردگان، پنج روستای 
شهرستان های اردل و کوهرنگ و روستاهای شیخ شعبان 
و الرک از توابع شهرستان بن با تانکر و به صورت سیار تأمین 
می شود. وی افزود: آب رسانی به این روستاها را ساکنانشان 
از طریق 533 منبع آبی نظیر چاه، چشمه، قنات و رودخانه 
تأمین می کنند یا از طریق آب رسانی سیار از سوی شرکت 

آبفار روستایی استان تأمین می شود.

 12 هزار نفر 
حامی ایتام هستند

مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: 12 هزار 
نفر حامی ایتام چهارمحال وبختیاری هس��تند. ابوالقاس��م 
رستگار اظهار داش��ت: پیش بینی می ش��ود در سال جاری 
کمک های مردمی به افراد تحت پوشش کمیته امداد در این 
استان به 18 میلیارد تومان برسدکه در این صورت به رشد 35 
درصدی می رسد. رستگار با اشاره به این که تعداد خیران این 
استان 130 هزار نفر است، بیان داشت:  در سال گذشته دو 
میلیارد و 900 میلیون تومان از طریق صندوق های کوچک 

به افراد تحت پوشش کمک شده بود. 

خبر ویژه

معـاون جدید امور ورزش
 افشین مالیی 

نگاه ما ب��ه آین��ده و برنامه ریزی ها، برنامه ای حداقل 5 س��اله اس��ت و 
براساس برنامه ها و پتانس��یل های هر هیأت و استعداد های درون آن ها 
به هیأت ها امکانات داده می ش��ود.جایگاه هیأت ها و ساختار آن ها یکی 
از مالک های مهم در برنامه ریزی هاس��ت. بنابراین باید نیازهای پایه را 
فراهم کرد، همچنی��ن در ورزش باید به دنبال کار تیمی ب��ود و در این 
راستا نباید خودمحور باش��یم. چندسالی اس��ت که در ورزش، پوریای 
ولی و تختی جدیدی نداشته ایم و تنها به دنبال قدرت نمایی بوده ایم در 
حالی که فرهنگ ما در ورزش، 
هویت ایرانی و اس��المی را به 
طور کامل اثبات خواهد کرد. 
فاکتور علم در این مبحث نباید 
نادیده گرفته شود. ما به دنبال 
نیروهای توانمند در تیم های 
ورزشی هس��تیم نه به دنبال 

سیاهی لشگر. 

در ورزش به دنبال سیاهی لشکر 
نیستیـم 

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
حضور پرشور هنرمندان در حماسه 24 خرداد

رییس حوزه هنری چهارمحال و  بختیاری از شرکت پرش��ور هنرمندان این استان خبر داد و گفت: 
شرکت در این انتخابات از وظایف اصلی تمامی اقشار ملت ایران است. حجت اهلل شیروانی اظهار کرد: 

استان چهارمحال و بختیاری از ظرفیت ها و زمینه های بسیاری برای رشد هنر متعهد برخوردار است.
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شهردار ش��هرکرد در گفتگویی مفصل با خبرگزاری فارس استان 
دیدگاه های خود را درباره شورای شهر و نقش هایی که می تواند 
 در ش��هر، ایفا کند مطرح کرده است. غالمیان با اش��اره به این که

» تعامل مش��ترک میان نهاد سیاست گذاری ش��ورا و شهرداری 
شهرکرد و تداوم این تعامل، زمینه ساز پیشرفت و توسعه چشمگیر و 
افزایش رضایتمندی عمومی شهروندان از خدمات رسانی مجموعه 
مدیریت شهرداری است« شهرداری و ش��وراها را دو بال توانایی و 

اقتداری شهری می داند. 
شورای شهر شهرکرد بازوی پرتوان شهرداری است

نقش شوراهای اس��المی در اداره جامعه بر ش��هروندان پوشیده 
نیس��ت، ورود اهل دانش و تخصص در ش��وراهای اسالمی شهر و 
روستا برای خدمت به مردم، اهمیت فراوان دارد. بنابراین کسانی 
که می خواهند وارد شوراهای اسالمی شوند عالوه بر داشتن شرایط 
عضویت در شوراها باید به قوانین و مقررات اداره شهر و روستا آشنا 
بوده و بتوانند وظایف خود را به درس��تی انج��ام دهند. با توجه به 
اهمیت این بحث به منظور آشنایی با قوانین و مقررات اداره شهر و 
روستا گفتگویی را با نوراهلل غالمیان شهردار شهرکرد ترتیب داده ایم 

که در ذیل آورده شده است:
شورای شهر و روستا تا چه حد یاریگر شهرداری در تحقق اهداف 

بلندمدت و کوتاه مدت است؟
حمای��ت و تقویت ش��هرداری ها از س��وی ش��وراهای اس��المی 

یک ضرورت بس��یار مهم اس��ت، با توجه به این که ش��هرداری ها 
پیش��انی خدمات دولت و نظام به مردم هستند، تقویت و حمایت 
شهرداری ها، تقویت تمامی دس��تگاه ها است. شهرداری ها سنگر 
اولیه ارتباط مردم هستند که با حمایت و تالش شوراهای اسالمی 
ش��هر، این ارتباط به درس��تی برقرار می ش��ود و تقویت اعتماد و 
اطمینان عمومی به نظ��ام و دولت را در بردارد و در همین راس��تا 
حمایت و پشتیبانی قاطع شورای اسالمی ش��هر از شهرداری، راه 
رس��یدن به اهداف مورد نظر مجموعه مدیریت شهری را آسان و 

هموار می سازد و عمران و آبادانی شهر را به دنبال خواهد داشت.
روند تعامل ش��ورای شهر و شهرداری ش��هرکرد را چطور ارزیابی 

می کنید؟
ایجاد تعامل فی مابین ش��هرداری و شورای اس��المی شهر بسیار 
ارزشمند است. تعامل مشترک میان نهاد سیاست گذاری شورا و 
شهرداری شهرکرد و تداوم این تعامل، زمینه ساز پیشرفت و توسعه 
چشمگیر و افزایش رضایتمندی عمومی ش��هروندان از خدمات 
رسانی مجموعه مدیریت شهرداری اس��ت و خوشبختانه شورای 

شهر شهرکرد بازوی پرتوان شهرداری است.
به طور کلی عمده وظایف شورای شهر را بیان کنید؟

 اعضای ش��ورای ش��هر ب��ه عن��وان نماین��دگان م��ردم وظیفه 
سیاست گذاری و برنامه ریزی برای توس��عه پیشرفت شهر و نیز 
نظارت علمی بر حسن انجام امور ش��هری را برعهده دارد و در این 

میان استفاده از ابزارهای نظارتی، حق قانونی آنها است.
تداوم تعامل میان شهرداری و شورای ش��هر چگونه مستحکم تر 

خواهد شد؟
شوراها با مشورت ها ی خود که بی شک صالح شهر و شهروندان را 
در بر دارد، می تواند پشتوانه مجموعه مدیریتی شهرداری شهرکرد 
در راه انجام رسالت عظیم خود که همان خدمت خالصانه به مردم 
است، باشد و مجموعه مدیریتی شهرداری ش��هرکرد، همواره بر 
تداوم تعامل همس��و با اعضای ش��ورا تأکید کرده و اعتقاد راس��خ 
دارد با حسن انجام کار و روابط دوجانبه هر روز بر این تعامل قوی، 

پایبندتر باشد.
حمایت قانونی از مصوبات تا چه میزان مشکالت را برطرف می کند؟

قانون گ��ذار به منظ��ور پیش 
بینی تمام زوایا و جوانب نسبت 
ب��ه تدوین قانون تش��کیالت، 
وظایف و اختیارات شهرداری 
ش��هر اقدام کرده و بر اس��اس 
پیشنهادات شهرداری و پس از 
اخذ توضیحات شورای اسالمی 
ش��هر مبادرت به ارایه مصوبه 
می کن��د و قطعاتصمیم��ات 
ش��ورای اس��المی ش��هر که 
بر اس��اس یک خ��رد جمعی 
و پ��س از بحث و بررس��ی در 
کمیس��یون های تخصصی با 
اکثریت آرا به تصویب می رسد 
و قابلیت اجرا را دارد، در زمان 
اج��را حمایت هم��ه جانبه در 

روند قانونی را برای پیشبرد سریع امور می طلبد که نشانگر اهمیت 
موضوع است.

در شورای اسالمی شهر خرد جمعی در طرح و حل موضوعات چه 
جایگاهی دارد؟

شوراها با به کارگیری خرد جمعی و استفاده از ظرفیت ها و نظرات 
کارآمد تاکنون توانسته اند جایگاه مثبت و مهمی را بین شهروندان 
ایفا کنند. بر اس��اس تمهیدات اندیش��یده ش��ده، محور فعالیت 
ش��هرداری ش��هرکرد بهره گیری از خرد جمعی بوده که امروز بر 
اساس آمار موجود، استفاده از این مهم او را بیش از گذشته به اهداف 
مورد نظر نزدیک ساخته است. تصمیم گیری بر اساس خرد جمعی 
می تواند استحکام بیشتری را داشته باشد و اثرات مطلوب و مناسبی 

را نیز برای شهر به دنبال داشته باشد.

شهردارشهرکرد:

شورای شهرشهرکرد، بازوی پرتوان شهرداری است

 با توجه به این 
که شهرداری ها 
پیشانی خدمات 

دولت و نظام 
به مردم هستند، 
تقویت و حمایت 

شهرداری ها، 
تقویت تمامی 

دستگاه ها 
است
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

1508چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه قبرستان وجاي غسالخانه پالک شماره 570 / 
33  واقع درمهرقویه  بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام شهرداري شهرضا 
درجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت 
 /  27 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک  نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده 
بکلیه  آگهی  این  لذابه موجب  وبعمل خواهدآمد0  / 1392 ساعت 8 صبح درمحل شروع   4
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات 
مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی 
پرونده های  تکلیف  تعیین  قانون  ماده واحده  تبصره 2  تا 30 روزپذیرفته خواهدشدوطبق 
معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره 
گواهی تقدیم دادخواست راازمرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
انجام  گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل  نشده  بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه 

خواهدشد رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا -  سیدمهدی میرمحمدی 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی  

پالک شماره 2436  کني شده  پي  زمین جاي  قطعه  یک  تحدید حدود ششدانگ  1507چون 
کرمعلي  آقاي  بنام  ثبتی  پرونده  که طبق  ثبتي شهرضا  یک  آباد بخش  23  واقع درسود   /
عمل  به  ثبت  حضورمتقاضی  عدم  علت  به  است  ثبت  درجریان  غالمرضا  فرزند  حیدرپور 
نامبرده  تقاضای  وبرطبق  ثبت  قانون   15 اخیرازماده  دستورقسمت  بنابه  اینک  نیامده 
وبعمل  شروع  درمحل  صبح   8 ساعت   1392  /  4  /  25 درروز  مرقوم  تحدیدحدودملک 
خواهدآمد0 لذابه موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت 
مقرردرمحل حضوریابند0 اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت 
ماده   2 تبصره  خواهدشدوطبق  روزپذیرفته   30 تا  تحدیدی  صورتمجلس  تنظیم  ازتاریخ 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایست ظرف مدت یکماه 
ذیصالح  راازمرجع  دادخواست  تقدیم  گواهی  اداره  این  خودرابه  اعتراض  تسلیم  ازتاریخ 
بینی  پیش  باتعطیلی  روزتحدیدمواجه  نمایدضمنًاچنانچه  ارائه  اداره  این  اخذوبه  قضایی 
نشده گرددتحدیدحدوددرروزبعدازتعطیل انجام خواهدشد رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

-  سیدمهدی میرمحمدی

آگهي فقدان سند مالكيت

باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت  اینکه آقاي مجیدغفاري فرزند احمد  به  1509نظر 
وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت )پانزده – دویست وبیست 
وسوم ( سهم مشاع از5 سهم ششدانگ پالک  1553 / 2 واقع دربخش یک ثبتي شهرضا شده 

که سندمذکور ذیل ثبت 82568 در صفحه 133 دفتر 483 بنام وي ثبت گردیده اینک نامبرده 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست 
ظرف مدت ده  روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

تغييرات

آپادانا  طرح  بیتا  شرکت  تغییرات  آگهی  86/ت92/103  شماره:   1392/01/22 تاریخ   143
سهامی خاص به شماره ثبت 43401 و شناسه ملی 10260612520 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 10/ 1392/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:1- 
خانم سکینه نادری عوج بقزی به عنوان بازرس اصلی، خانم پری قنبری کهیانی به عنوان 
االنتشار زاینده  انتخاب گردیدند.2- روزنامه کثیره  البدل برای یک سال مالی  بازرس علی 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: 

خانم مسیرا گودرزی لردجانی و آقای علی زمانی بختیاروند و آقای رضا زمانی تا تاریخ 
1394/01/10 4- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیرا گودرزی 

لردجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی زمانی بختیاروند به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای رضا زمانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا زمانی به سمت 
مدیر عامل. 5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیر عامل و با مهر 
تاریخ  در  باشد.  می  مدیره  هیات  مصوبات  مجری  عامل  مدیر  ضمنًا  است،  معتبر  شرکت 
امضاء  و  تایید  مورد  و  ثبت  غیرتجاری  و موسسات  ثبت شرکتها  دفتر  ذیل   1392/01/22
قرار گرفت. مصنور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات – واحد ثبتی اصفهان 

تاسيس

145 تاریخ 1392/01/21 شماره: 93/ث92/103 آگهی تاسیس شرکت داده پردازی آبرنگ 
و   49523 تحت شماره   1392/01/21 تاریخ  در  فوق  محدود. شرکت  مسئولیت  با  سپاهان 
شناسه ملی 10260678882 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/01/21 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم 
کامپیوتر صرفا سخت  1- موضوع شرکت: خدمات  آگهی می شود.  روزنامه رسمی  در 

و صادرات  فروش  و  خرید   – و صنعتی  اداری  اتوماسیون   – شبکه   – افزار  نرم   – افزار 
انصحار  در  مواردیکه  جز  به  مخابراتی  امور  انجام   – بازرگانی  مجاز  کاالهای  واردات  و 
مرکز   -3 نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  مدت شرکت:   -2 است.  ایران  مخابرات  شرکت 
شیرزادی،  دکتر  کوچه  آذر،  خیابان  اصفهان  شهر  اصفهان،  استان   -3-1 شرکت:  اصلی 
سرمایه   -4  03112352623 تلفن   –  8133755551 پستی:  کد   ،  13 واحد  کاشانه،  مجتمع 
مریم  خانم   -5-1 شرکت:  مدیران  اولین   -5 باشد.  می  ریال   100/000/000 مبلغ  شرکت: 
هیئت  عضو  به سمت  بشارت  نوید  آقای   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  به سمت  اسکندرزاده 
مدیره. 3-5- خانم مریم اسکندرزاده به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 
 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل 
و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. منصور آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تأسيس

سروش  شرکت  تأسیس  آگهی  97/ث92/103  شماره:   1392/01/21 تاریخ   146
شماره  تحت   1392/01/21 تاریخ  در  فوق  شرکت  محدود.  مسئولیت  با  رایانه  میزبان 
تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260678922 ملی  شناسه  و   49526
به  آن  شرکتنامه  خالصه  و  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء  لحاظ  از   1392/01/21
شرکت:  موضوع   -1 شود.  می  آگهی  رسمی  روزنامه  در  عموم  اطالع  جهت  زیر   شرح 
نویسی  برنامه   – شبکه   – افزار  سخت  صرفًا  کامپیوتری  خدماتی  امور  کلیه 

امنیت   – اطالعات  آوری  فن  مشاوره  حسابداری-  و  صنعتی  و  اداری  اتوماسیون 
قرارداد  عقد   – خصوصی  و  دولتی  مزایدات  و  مناقصات  در  شرکت   – شبکه 
واردات  و  صادرات   – فروش  و  خرید   – حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  کلیه   با 
نامحدود.  مدت  به  ثبت  تاریخ  از  شرکت:  مدت   -2 بازرگانی.  مجاز  کاالهای  کلیه 
انصاری،  جابر  خیابان  اصفهان  شهر  اصفهان،  استان   -3-1 شرکت:  اصلی  مرکز   -3
 -4  03114430595 تلفن   –  8196837845 پستی:  کد   ،12 بست  بن  طاهرزاده،  خیابان 
آقای   -5-1 شرکت:  مدیران  اولین   -5 باشد.  می  ریال   1/000/000 مبلغ  شرکت:  سرمایه 
تهرانی  خدامی  منصور  آقای   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  سمت  به  تهرانی  خدامی  منصور 

امضاء:  حق  دارندگان   -6 گردیدند.  انتخاب  نامحدود  مدت  به  عامل  مدیر  سمت   به 
معتبر  مهر شرکت  با  و  مدیرعامل  امضای  با  تعهدات شرکت  و  مالی  اسناد  و  اوراق  کلیه 
است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تأسيس

147 تاریخ 1392/01/21 شماره: 96/ث92/103 آگهی تأسیس شرکت تاکسی تلفنی صداقت محسن 
 آباد برخوار با مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1392/01/21 تحت شماره 49529 و شناسه 
لحاظ  از   1392/01/21 تاریخ  در  و  رسیده  ثبت  به  اداره  این  در   10260678918 ملی 
عموم  اطالع  زیر جهت  به شرح  آن  و خالصه شرکتنامه  گردیده  تکمیل  دفاتر  ذیل  امضاء 

درون  مسافر  نقل  و  حمل   -1 شرکت:  موضوع   -1 شود.  می  آگهی  رسمی  روزنامه  در 
شهری 2 – انجام سرویس های کارکنان ادارات و مدارس. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
اصفهان شهرستان  اصفهان، شهر  استان  اصلی شرکت: 3-1-  مرکز   -3 5 سال.  مدت  به 
تلفن   –  8341191314 پستی:  کد   ،1868 پالک  شریعتی،  خیابان  آباد،  محسن  برخوار، 
مدیران  اولین   -5 باشد.  می  ریال   1/000/000 مبلغ  شرکت:  سرمایه   -4  03125856444 
آقای   -5-2 مدیره.  هیئت  رئیس  سمت  به  آدرمنابادی  رنجکش  علی  آقای   -5-1 شرکت: 
رنجکش  مرتضی  آقای   -5-3 مدیره.  هیئت  عضو  سمت  به  آدرمنابادی  رنجکش  مرتضی 
آدرمنابادی به سمت مدیر عامل به مدت 5 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مرتضی رنجکش و با مهر شرکت معتبر 
می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغييرات

148 تاریخ 1392/01/21 شماره: 73/ث92/103 آگهی تغییرات شرکت پویا صنعت مهر دی با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 49192 و شناسه ملی 10260675096 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی شرکا مورخ 1392/01/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای سیروس نجفی 
اسناد رسمی  دفترخانه  به موجب سند صلح شماره 14918 مورخ 1392/01/11  دهکردی 
شماره 327 حوزه ثبتی اصفهان، مبلغ 500/000 ریال از سهم الشرکه خود را به نام خانم 
نرجس احمدی دستگری فرزند ذبیح اله به شماره شناسنامه 2623 صادره از اصفهان واگذار 
نمود و از شرکت خارج و دیگر هیچگونه سهمی ندارد. در تاریخ 1392/01/21 ذیل دفتر ثبت 
شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری – 

رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغييرات

149 تاریخ 1392/01/21 شماره: 74/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت تیروژ تابان اسپادانا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 45275 و شناسه ملی 10260632306 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی شرکا مورخ 1392/01/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد 
ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان، خیابان آتشگاه، روبروی منارجنبان، طبقه فوقانی نان 
قائم، کد پستی 8185814883 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 
گردید. در تاریخ 1392/01/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد 
تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری – رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد 

ثبتی اصفهان.

تأسيس

150 تاریخ 1392/01/21 شماره: 95/ث92/103 آگهی تأسیس شرکت اژدهای طالیی مشرق 
با مسئولیت محدود شرکت فوق در تاریخ 1392/01/21 تحت شماره 49527 و شناسه ملی 
10260678903 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1392/01/21 از لحاظ امضاء ذیل 
اطالع عموم در روزنامه  به شرح زیر جهت  آن  تکمیل گردیده و خالصه شرکتنامه  دفاتر 
از  بازرگانی و خدماتی  فعالیتهای  کلیه  انجام  آگهی می شود. 1- موضوع شرکت:  رسمی 
نصب تجهیزات   – طراحی تجهیزات صنعتی   – خرید و فروش   – قبیل صادرات و واردات 
و ماشین آالت صنعتی. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی 
شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان خیابان معراج، خیابان میثم، کوچه باهنر، پالک 
تلفن 03115803217. 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000  8، کد پستی: 8198867151 – 
ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای احمد حسینی موسی آبادی به سمت 
رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم آزاده صفری  به سمت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای احمد 
حسینی موسی آبادی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای آقای احمد حسینی موسی 
آبادی )مدیر عامل( و با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضای خانم آزاده صفری 
)عضو هیئت مدیره( و با مهر شرکت معتبر است. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. 

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

تغييرات

شرکت  تغییرات  آگهی  181/ت92/103  شماره:   1392/01/29 تاریخ   153
شناسه  و   44537 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  سپهر  فناوری  تام 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   10260624434  ملی 
مورخ 1392/01/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس 
 شهر اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، بن بست 20، پالک 116، واحد 2، کد پستی 8163963768 ، 
فوق اصالح گردید.  اساسنامه بشرح  در  ماده مربوطه  و  یافت  تغییر  تلفن 03112204200 
تایید  و مورد  ثبت  غیرتجاری  ثبت شرکتها و موسسات  دفتر  ذیل  تاریخ 1392/01/29  در 
و امضاء قرار گرفت. منصور آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی 

اصفهان.

تغييرات

تجارت  فیروز  شرکت  تغییرات  آگهی  61/ت92/103  شماره:   1392/01/20 تاریخ   193
آرمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 42298 و شناسه ملی 10260600864 به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1391/12/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- موضوع 
کلیه  ارائه  گردید:  اصالح  اساسنامه  در  مربوطه  ماده  و  یافت  تغییر  ذیل  شرح  به  شرکت 
فعالیتهای بازرگانی اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و 
ترخیص کاال از گمرکهای کشور، اخذ وام و اعتبار و تسهیالت از بانکهای دولتی و خصوصی 
و موسسات مالی و اعتباری در جهت تحقق اهداف شرکت، اخذ شعبه و نمایندگی در داخل 
و خارج از کشور، ارائه کلیه فعالیتهای خدماتی اعم از تامین نیروی انسانی موقت متخصص 
و غیرمتخصص جهت ارگانهای دولتی و خصوصی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی 
و خصوصی، خرید و فروش آهن آالت و ورق، نخ و پاره هر آنچه با موضوع شرکت در 
ارتباط است ساخت و تولید انواع درب و پنجره های فلزی و سوله مخازن و انواع سازه 
های فلزی. در تاریخ 1392/01/20 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و 
مورد تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری - رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تغييرات

197 تاریخ 1392/01/22 شماره: 88/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی پدرام 
شهر بیستون سهامی خاص به شماره ثبت 41542 و شناسه ملی 10260592706 به استناد 
 -1 شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1391/01/20 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه 
نشانی شرکت از استان اصفهان واحد اصفهان به استان تهران واحد تهران به نشانی جدید 
استان تهران شهر تهران، ستارخان، خیابان حبیب اله، نبش کوچه فرشید، پالک 100، واحد 
یک، کد پستی 1455773483- تلفن 09126010223 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
موسسات  و  شرکتها  ثبت  دفتر  ذیل   1392/01/22 تاریخ  در  گردید.  اصالح  فوق  بشرح 
غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری - رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.

تغييرات 

200 تاریخ 1392/02/02 شماره: 219/ت92/103 آگهی تغییرات شرکت آروین گستر آیریک 
سهامی خاص به شماره ثبت 42792 و شناسه ملی 10260606188 به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1392/01/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
1- آقای سید ابراهیم متوسالن به عنوان بازرس اصلی، خانم بهاره دارابی به عنوان بازرس 
علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیر االنتشار زاینده رود جهت 
نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای ایمان 
تاریخ 1394/01/20 4- سمت  تا  نژاد  والی زاده و خانم زیبا رادمهر و آقای داود بهرامی 
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ایمان والی زاده به سمت رئیس هیئت 
مدیره و خانم زیبا رادمهر به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای داود بهرامی نژاد به 
سمت عضو هیئت مدیره و آقای داود بهرامی نژاد به سمت مدیر عامل . 5- کلیه اوراق و 
اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنًا مدیر 
عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1392/02/02 ذیل دفتر ثبت شرکتها 
و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. منصور آذری – رئیس اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات واحد ثبتی اصفهان.



خواندنی

 میلیونرهای دنیا
 کجا زندگی می کنند؟

عکس نوشت

 سیل 
در بوداپست مجارستان

اخبار ویژه

 دانش��مندان موفق به طراحی»شنل زمانی«ش��ده اند که نور را خم و در زمان، حفره ای ایجاد 
می کند که مانع از شناسایی  پیغام های س��ری به هنگام مخابره می شود. این مفهوم می تواند 
کاربردهای متعددی برای ارسال پیغام های سری توس��ط کابل های فیبر نوری داشته باشد.

دستاورد جدید قادر است جریان مداومی از رویدادها را در سرعت های داده ارتباط از راه دور 
مخفی کند. محققان از تجهیزی موسوم به تعدیل کننده ها برای ایجاد روزنه در زمان با خم کردن 
نور، استفاده کردند. گرچه این مفهوم تا شنل های نامرئی  موجود در فیلم های»هری پاتر« فاصله 
دارد، می تواند کاربرد هایی عملی برای پنهان کردن پیام ها داش��ته باشد. یک شنل زمانی که 
رویدادی منفرد را با افزایش و کاهش سرعت بخش های مختلف یک پرتو نوری، غیرقابل کشف 

می کرد،17 ماه پیش توصیف شد.
 اما این تکنیک، رویدادهای منفرد کوتاه را بیش از بازه های0/00012 ثانیه که برای ارتباطات 
نوری بیش از اندازه کند اس��ت، پنهان می کرد.  آن��درو واینر و همکارانش از دانش��گاه پوردو 
 »Talbot«هم اکنون ش��یوه جایگزینی را طراحی کرده اند که مبتنی بر پدی��ده ای به نام اثر
است؛ یعنی زمانی که نوری از خالل یک شیء در جهت های مختلف سیر می کند.  مهندسان 
دریافتند که این موضوع می تواند داده نوری را از یک گیرنده در سرعت های داده ارتباطات از 
راه دور پنهان کند.  به گفته واینر  با پیش��رفت های موجود در زمینه متامواد، شنل نامرئی به 
نقطه ای مهم در تحقیقات علمی رسیده است. متاماده به صورت مصنوعی مهندسی می شود 
و دارای مشخصه های عجیبی است. ابزار جدید در سرعت های داده ارتباطات از راه دور عمل 
می کند و با استفاده از خود- تصویربرداری موقت از طریق اثر Talbot، داده نوری را از گیرنده 
پنهان می کند. در حال حاضر این نگرانی وجود دارد که تروریست ها از فناوری مزبور برای به 

سرقت بردن و ضبط اطالعات حساس بدون شناسایی شدن استفاده کنند.

 قدیمی ترین تومور جهان در دنده یک نئاندرتال  کشف شده که130 هزار سال پیش می زیسته 
است. دانشمندان دانشگاه کانزاس اشعه های ایکس را بر قطعات دنده هایی به طول یک اینچ 
که در پناهگاه های صخره ای کرواسی کشف ش��ده بود، تابانیدند و دریافتند که بخش هایی از 

استخوان درونی آنها از بین رفته است.
 fibrous« پس از انجام سی تی اسکن، محققان دریافتند که این امر از تومور بافت نرم به نام 
dysplasia« ناشی شده بود. اسکن ها نشان داد که بخش کوچکی از شبکه استخوان داخلی 
نئاندرتال ها از بین رفته بود و به نوعی، توسط تومور بافت نرم مصرف شده بود.  استخوان هایی 
که توسط دیوید فرایر تبارشناس و همکارانش بررسی شد، بیش از100 سال پیش در کروواسی 
حفاری ش��ده  بودند. مکانی به نام پناهگاه صخره ای» Krapina« واقع در شمال این کشور، 
بیش از900 اس��تخوان نئاندرتال  را در خود جای داده بود که قدمتش��ان به120تا130 هزار 
سال پیش می رسد.  فرایر خواهان اسکن کردن این استخوان ها بود، زیرا بسیاری از آنها عالئم 
تروما و نشانه هایی را داشتند که پس از مرگ نئاندرتال  پدید آمده بودند.  محققانی از دانشگاه 
پنسیلوانیا در دهه1980 اشعه های ایکس را بر این استخوان ها تابانده بودند و کتابی را منتشر 

کرده بودند که شامل تمامی پرتونگاری ها بود.
 به نظر می رس��ید یکی از قطعات دنده با طول یک فوت، دارای بخش هایی از استخوان بود که 
در تصاویر ایکس سوخته بودند.   این بخش های سوخته نشان دهنده قرار گرفتن بیش از حد 
استخوان ها در معرض اشعه بود و در استخوان های دنده این امر باعث از بین رفتن بخش درونی 
قطعه شده بود. فرایر از این تصاویر به عنوان راهنمایی برای تاباندن اشعه های ایکس جدید با 
تفکیک پذیری باالتر بر این بخش ها استفاده کرد. پیش تر قدیمی ترین تومورهای شناخته شده 
در مومیایی های مصری کشف شده بودند که قدمت آنها به چهار هزار سال پیش باز می گشت.

کشف قدیمی ترین تومور جهان شیوه ای برای مخفی کردن زمان

به گفته گروه مشاوران بوستون، ثروتمندان همیشه ثروتمندتر 
می شوند. ثروت افراد مشهور دنیا از 7/8 درصد در سال2012 
میالدی به 135/5 تریلیون دالر افزایش داشته است. این یک 
جهش بزرگ در مقایسه با سال2011 میالدی است که رشد 

ثروت افراد مشهور فقط 3/6درصد بوده است.
در این مطلب چند کش��ور را معرفی کرده ایم که بیشترین 

تعداد افراد ثروتمند را دارند.

1   بلژیک
جمعیت: 10/4 میلیون

درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 3/2درصد
 سرمایه گذاران همیش��ه نگران این هس��تند که بلژیک در 
 برابر بح��ران ه��ای اروپا بس��یار آس��یب ببین��د. صندوق 
بین المللی پول اعالم کرد بلژیک در سال2013 میالدی صفر 
 درصد رشد داشته است، اما در سال گذشته میالدی، حدود

149 ه��زار میلیون��ر در ای��ن کش��ور زندگی م��ی کردند. 
 ثروتمندتری��ن ش��هروند بلژی��ک »آلب��رت ب��ارون ف��ره« 

است.
2 تایوان

جمعیت: 23/3میلیون
درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 4 درصد

حدود312 هزار میلیونر در س��ال2012 میالدی در تایوان 
زندگی می کردند. اقتصاد این کشور بر صادرات وسایل برقی، 
دستگاه های مختلف و پتروشیمی استوار است. ثروتمندترین 
شهروند تایوانی »تسای وان-تسای« است که مؤسسه مالی 

Fubon را تأسیس کرده است.
3  بحرین

جمعیت: 1/28میلیون
درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 4/9 درصد

پس از پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی در دو سال گذشته، 
بحرین شروع به بازسازی وضعیت مالی خود کرد. این کشور 
حدود11هزار خانواده ثروتمن��د دارد. ثروتمندترین آنها نیز 

خانواده سلطنتی هستند.
4  ایالت متحده آمریکا

جمعیت: 316/6 میلیون
درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 4/9 درصد

آمریکا در س��ال2011 حدود 5/1 و در سال2012 میالدی 
حدود 5/87میلی��ون ثروتمن��د دارد. از ثروتمندان آمریکا و 
جهان می توان ب��ه بیل گیتس با ث��روت 72/5 میلیارد دالر 

اشاره کرد.
5 سنگاپور

جمعیت: 5/46 میلیون
درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 8/2 درصد

کشور کوچک سنگاپور حدود 98هزار میلیونر دارد که برای 
جمعیت حدود 5 میلیونی آن باالست. بیشتر درآمد این کشور 

از سواحل و گردشگری آن به دست می آید.
6  هنگ کنگ

جمعیت: 7/2 میلیون
درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 9/4 درصد

این مستعمره سابق بریتانیا یکی از مراکز بین المللی اقتصاد، 
تجارت، امالک و حمل و نقل در آسیای شرقی است. اقتصاد 
هنگ کنگ کمتر از دو درصد در س��ال2012 میالدی رشد 
داشته است. این در حالیس��ت که در سال2011 این میزان 

رشد5 درصد بوده است.
ت��ورم نی��ز ح��دود 4/1درص��د رش��د داش��ته اس��ت. ب��ا 
 هم��ه ای��ن اوص��اف، ای��ن کش��ور231 ه��زار میلیون��ر 
دارد. ثروتمندتری��ن مرد هنگ کنگ و البته آس��یا »لی کا-

 ش��ینگ« اس��ت که حدود 28 میلیارد دالر آمریکا سرمایه 
دارد.

7  کویت
جمعیت: 2/7 میلیون

درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 11/5 درصد
کویت حدود 7 درص��د ذخایر نفتی دنی��ا را دارد. حدود 95 
درصد از درآمد آن نیز از صادرات نفت است. دولت این کشور 
در س��ال2010 میالدی اعالم کرد حدود130میلیارد دالر 
آمریکا در طول 5 س��ال آینده برای تغیی��ر اقتصاد از نفت به 
بخش های خصوصی هزینه خواهد کرد. این کش��ور حدود 

63 هزار میلیونر دارد.
8    سوئیس

جمعیت: 8 میلیون
درصد ثروتمندان مشهور دنیا: 11/6 درصد

این کش��ور حدود 395 ه��زار میلیون��ر دارد. ثروتمندترین 
سوئیس��ی فردی ایتالیایی االصل به نام »ارنستو برتارلی« با 

ثروتی معادل 14/6میلیارد دالر آمریکاست.

 دانشمندان یک فناوری انقالبی تولید کرده اند که نیاز  استفاده 
از پرده در برابر پنجره ها در زمان نور شدید بیرونی را از بین برده و 

شفافیت شیشه ها را تغییر می دهد.
این پرده wifi که توسط شرکت SONTE در کالیفرنیا طراحی 
شده، می تواند به همه شیشه ها از جمله پنجره ها، شیشه حمام 
و آینه ها چس��بیده و امکان کنترل بی سیم آنها با استفاده از یک 

گوشی هوشمند را فراهم کند.
 این غشای صرفه جویی در انرژی همچنین به ارایه محافظت در 
برابر پرتو فرابنفش پرداخته و با کنترل میزان گرمای وارد ش��ده 
به خانه می تواند در هزینه ها صرفه جویی ک��رده و به عنوان یک 

نمایشگر ویدئو پروژکتور قابل استفاده باشد.
 این غش��ا از ذرات میله مانند معلق در مایعی ک��ه میان دو الیه 
پالستیکی وجود داشته، برخوردار است. هنگامی که جریان برق 

به این غشا متصل نمی شود، این ذرات معلق به طور تصادفی چیده 
ش��ده و نور را جذب می کنند که باعث تیره یا مات شدن شیشه 
می ش��ود. پس از این که یک جریان به این ماده اعمال شد، این 

ذرات به یکدیگر پیوسته و به نور اجازه عبور می دهند.
 این غش��ا اولین پرده با کنترل wifi جهان است که به طور آنی 
طی یک ثانیه از مات به ش��فاف تغییر می کند. این ماده به شکل 
نوارهای یک در یک متر با یک بس��ته نصب به فروش می رس��د 
که شامل گیره های رس��انا برای اتصال به باالی غشا و یک کابل 
برق است. این غشا به شکل دس��تی یا خودکار قابل تغییر است 
تا کاربران بتوانند میزان نور و حرارت ورودی را کنترل کنند. این 
امر می تواند به کنترل مصرف و کاهش انتش��ارات کربن کمک 
کند. ضخامت این ماده کمتر از نیم میلیمتر بوده و تنها در زمان 
قرار داشتن روی حالت روشن از کمتر از پنج وات برق در هر متر 
مکعب استفاده می کند. این غش��ا بیش از 85 درصد از پرتوهای 
فرابنفش را جذب کرده و بیش از 70 درص��د از پرتوهای مادون 

قرمز را منعکس می کند.

پایان عمر پرده ها با شیشه های قابل کنترل با تلفن همراه!
عجیب ترین کفش های تاریخ

از گذشته تا به حال کفش، همیشه یکی از بخش های لباس بوده است که 
توسط مردان و زنان پوشیده می شود. در طول تاریخ کفش های مختلفی 
بوده اند که برای مدتی مردم از آنها استفاده می کردند و حتی برخی از آنها 
تا همین چند سال پیش نیز طرفدارانی داشته اند. کفش های متفاوتی که 
در تاریخ به جا مانده است این روزها عجیب ترین کفش ها لقب گرفته اند.

 مردانه پاشنه بلند
   در سده1700مردان اروپایی تغییرات 
عجیبی در نحوه پوششان ایجاد کردند. 
آنها اعتقاد داشتند که کفش، عنصری 
بس��یار مهم برای یک مرد است و باید 
همیشه کفش های عجیب و تک به پا 
داشته باشند. در این دوره بود که مردان 
اروپایی کفش های پاشنه بلند را برای 
خود انتخاب کردند تا هم قدی بلندتر 
داشته باشند و هم این که کمی متفاوت 
به نظر برسند. این حتی به قدری پیش رفته بود که لویی چهاردهم هم یک 
جفت کفش پاش��ه بلند قرمز را برای خودش سفارش داده بود. البته این 

مورد در اواخر این سده رو به زوال رفت و مردم آن را فراموش کردند.

 چاپینز
 ای��ن روزه��ا تنه��ا تع��داد کم��ی از 
رستوران های دنیا نمونه های ساده ای از 
این کفش های باستانی ایتالیا دارند، چرا 
 که این کف��ش ها ب��رای دورانی مابین 
 س��ال های1580تا1620اس��تفاده

می شده اس��ت. این کفش ها نیز مانند 
 اوکوبوه��ای ژاپن��ی از چوب س��اخته

ش��ده اند و پاشنه های بس��یار بلند در 
حد18سانتیمتر داشته اند. این کفش ها 
 از نظر وزنی نه چندان سبک و البته بسیار گران قیمت بوده اند، چرا که با

چوب های مرغوب ساخته و با جواهرات تزئین می شد.

پادوکاس
یکی از کفش ه��ای قدیمی هند به نام   
»پادوکاس« در قرن17مورد اس��تفاده 
قرار م��ی گرفته اس��ت. ای��ن کفش با 
استفاده از چوب ساخته می شد، اما نکته 
بسیار عجیب درمورد آن، این است که 
هیچ رویه ای ندارد و تنها از یک کفه و 
البته یک بخش دستگیره مانند ساخته 
شده است. فردی که این کفش را به پا 
 می ک��رد باید همیش��ه با پ��ا کفش را
می گرفت و این باعث می شد که بیش از20 دقیقه نتواند با آن قدم بزنند.

کفش دامادی فرانسوی
 در قرن 9 هجری در فرانسه، مردها برای 
جشن های عروسی از کفش های بسیار 
عجیب و خاصی استفاده می کردند که 
مطمئنا نمونه های آن را ندیده اید. این 
کفش ها که از جنس چوب های بسیار 
گران قیمت بود با یک ش��یب فراوان به 
 س��مت باال در قس��مت جلویش تمام 
می شد.  این باعث می شد که قدم زدن با 
این کفش ها ب��رای چن��د دقیقه، هم 
خطرناک و دردناک باشد. شکل و شمایل این کفش به قدری عجیب است 

که همه چیز را توضیح می دهد.

 لوتوس سنتی چین
 در یکی از سنت های عجیب چینی در 
قرن10خان��واده ه��ا ب��رای فرزن��دان 
 دخترش��ان ی��ک کف��ش را انتخ��اب

می کردند و آنها مجبور بودند تا انتهای 
 عمر از این کف��ش ها اس��تفاده کنند. 
این سنت باعث می شد تا پای دخترها 
هیچ رش��دی نک��رده و در انتهای عمر، 
دیگر نتوانند راه بروند. این سنت در یکی 
از روستاهای چین تا س��ال2009 نیز 
 ادامه داش��ت تا آخرین بازمانده از این س��نت عجیب جانش را از دست 

بدهد.
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود

مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

  تلفن : 8- 6284167                                                        فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

پیامبر اعظم )ع( :
 محبوب ترین کارها در پیش خدا کاریس��ت که دوام آن بیش��تر 

است، اگر چه اندک باشد.

به رکن چهارم دموکراسی برای شورای شهر چهارم اعتماد کنید

شهرام اکبری مهندس احسان شهیر مختار  استکی مهندس اصغر آذربایجانی 

   کارش��ناس ارش��د مدیری��ت و برنامه ریزی 
فرهنگی 

   عضو و مشاور شورایعالی اطالع رسانی استان 
اصفهان 

   مدیرمسئول خبرگزاری ایمنا
   تهیه کننده سازمان صدا و سیمای جمهوری 

اسالمی ایران 
   سردبیر روزنامه اصفهان زیبا 

   مدیرمسئول خبر و رسانه کالنشهر اصفهان 

   کارشناس ارشد علوم سیاسی 
   خبرنگار سابق خبرگزاری ایرنا 

   عضویت در شورای آموزش و پرورش 
   اولین رییس خانه مطبوعات اصفهان 

  کارشناس ارشد مدیریت رسانه 88-91 )دانشگاه 
تهران(

  معاون مدیرکل دفتر فناوری اطالعات، ارتباطات 
  استاندار اصفهان از آذرماه 89 تا 1392

  معاون مدیرکل حوزه استاندار از سال 86 تا 88 به 
مدت 2 سال  ونیم 

  مدیر روابط عمومی سازمان فرهنگی – تفریحی 
  شهردار اصفهان به مدت 4/5 سال )86-82(

    کارشناس علوم اجتماعی 
    متولد1366 از ج��وان ترین کاندیداهای 

شورای اسالمی چهارم
    دارای مقام دوم کش��وری در جش��نواره 

نشریات دانشجویی 
    جوان برگزیده استان در سال86

    سردبیر دو هفته نامه ظهور
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