
اصفهان، پنجمین رکورد دار بیکاری در کشور

 مجلس، فروش نفت به اروپا
 را ممنوع می کند 
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5با تحریم ایران

آنجلو پولوس ابدی شد 

انتقام سپاهان از نفت و تساوی دوباره ابراهیم زاده

پيرمرد رهايم كرد، انگار چيزهايي را مي دانست كه من نمي دانستم. 
من هم همين ط��ور؛ چيزهايي را مي دانس��تم كه او نمي دانس��ت.

همس��فر ش��ديم؛ مِنِ يتيم با پيرمردي سرگشته ، س��فري به مثابه 
تمام تاريخ. آنجلو پولوس يا آنگلو پول��وس،  تلخ گونه از بين ما رفت. 

سينمايش، سينمايي بدون حد و مرز بود به وسعت تمام دنيا  ...

سپاهان به دليل مسابقات ديگر تيم هاي صدرنشين تحت فش��ار بود، اما در نيمه نخست مسابقه خوب ظاهر شد و توانست با 
پيروزي راهي رختكن شود. طاليي پوش��ان كه در اين بازي عمادرضا را در اختيار نداشتند، انگيزه زيادي براي كسب ۳ امتياز 

مسابقه داشتند و براي پيروزي موقعيت هاي بسياري روي دروازه نفت ايجاد كردند. 
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در باند مخالف جاده ای كه مديران اش��تغال اس��تان پيش  4
می روند تا با ايجاد 240 هزار شغل جديد، از شتاب رشد نرخ بيكاری 
بكاهند، تعديل نيرو و ريزش كار در بنگاه های اقتصادی همه رشته ها

را پنبه می كند ...

فشار خون یک میلیون  3  
اصفهانی باال است
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محمود استاد محمد 5

 در بستر بيماري  

آماده مذاکره براساس 2

 احترام متقابل هستیم

سخنگوی كميس��يون انرژی مجلس از تهيه طرح توقف فروش 
نفت ايران به اروپا از س��وی نمايندگان مجلس خبر داد و گفت: 
پيش بينی می ش��ود اين طرح تا روز يكش��نبه، ۹ بهمن ماه در 

صحن علنی مجلس مورد بحث و بررسی قرار بگيرد. 
 س��يدعماد حس��ينی با اعالم اينكه هم اكنون بررسی اين طرح 
 در كميس��يون انرژی مجلس مراحل نهايی خود را پش��ت س��ر 
می گذارد، تصريح كرد: در صورت تصويب اين طرح، دولت مكلف 
به توقف فروش نفت به اروپا پيش از آغ��از تحريم نفتی ايران از 

سوی اتحاديه اروپا می شود.
وی  با تاكيد بر اينكه اي��ن طرح با قيد فوري��ت در صحن علنی 
مجلس بررس��ی می ش��ود، اظهار داش��ت: اي��ران راهكارهای 
 مقابله با تصميات خصمانه برخی از كش��ورهای غربی را اجرايی

 می كند. اين عضو كميس��يون انرژی مجلس با يادآوری اينكه 
 هر گونه تحريم نفت ايران توس��ط مجلس بدون پاسخ گذاشته

 نمی ش��ود، بيان كرد: قطعا اگر اروپا نفت اي��ران را تحريم كند 
ما هم راهكارهای مقابله با تحريم اروپاي��ی ها را اجرا می كنيم. 
حس��ينی در مورد زمان بندی تحريم فروش نفت به كشورهای 
اروپايی توضي��ح داد: زمان اجرای اين طرح ب��ه نظر نمايندگان 
مجلس شورای اس��المی بس��تگی دارد و پيش بينی می شود تا 
روز يكشنبه هفته آينده اين زمان بندی نهايی شود. به گزارش 
مهر، اعضای اتحاديه اروپا ديروز در اقدامی خصمانه برای تحريم 
نفت ايران به توافق رسيدند و مقرر كردند تا ابتدای ژوئيه 2012 
 ميالدی ) تيرم��اه ۹1( كش��ورهای عضو اين اتحادي��ه واردات

 نفت خام از ايران را متوقف كنند.

يک فعال محيط زيست و منابع طبيعی در چهار محال و بختياری، 
از رها شدن انبوهی از زباله های بيمارستانی و خانگی در جنگل های 
شهرس��تان لردگان خبر داد. هومان خاكپ��ور، درگفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: جنگل كلگچی، در حاش��يه ش��هر لردگان و در 
باالدست اراضی كشاورزی و رودخانه لردگان و برخی از منابع تأمين 
آب شرب و كش��اورزی روس��تاهای منطقه قرار گرفته است. وی با 
اش��اره به رودخانه لردگان اف��زود: چندين مزرعه پ��رورش ماهی و 
 شاليزارهای زيادی از لردگان تا س��د كارون 4 از آب همين رودخانه

 استفاده می كنند.

نشس��ت صميمی رئيس دانش��گاه علوم پزش��كی اصفهان با 
خبرنگاران برگزار شد. شاهين ش��يرانی در اين نشست با دفاع 
از عملكرد دولت نهم و دهم در حوزه س��المت اذعان كرد: 21 
سال است كه در مديريت نظام س��المت ايفای  نقش می كنم 
و براس��اس تجربيات اين مدت، بر اين اعتق��ادم كه با توجه به 
استانداردهای جهانی در طی سال های اخير اقدامات مؤثری در 
حوزه سخت افزاری و نرم افزاری سالمت صورت گرفته است. 

ش��يرانی با تأكي��د ب��ر اهميت نق��ش رس��انه ه��ا در اطالع 
رس��انی دقيق به م��ردم اظهار داش��ت: س��المت رس��انه ها 
دس��ت مردم اس��ت، چ��را ك��ه وزارت بهداش��ت ب��ه عنوان 
 حوزه اجراي��ی، تنه��ا 25 درصد از س��المت م��ردم را تأمين
 می كند و 75 درصد باقيمانده در دس��تان مردم و حوزه های

 اطالع رسانی است.

           در پی تغییر
 حکومت ایران نیستیم

        رئیس جمهور
 افزایش سود را ُمهر کرد

   زباله های لردگان در     
جنگل رها شده اند
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چهره روز
سقف تسهیالت خرید مسکن ۲۵ میلیون تومان شد

  سقف تس��هیالت خرید مسکن بانک مس��کن برای متقاضیانی که س��پرده گذاری کرده اند 
بر اساس ضوابطی که بانک مسکن به تایید بانک مرکزی می رساند با 5 میلیون تومان افزایش، 

معادل ۲5 میلیون تومان تعیین شد.

روزنگار

اعالم آمادگی چهار هزار دانشجو 
برای همکاری با سازمان  انرژی اتمی 
بیش از 4188 دانش��جو از دانش��گاه های سراسر کش��ور به صورت 
داوطلبانه در کمپین خودجوش دانش��جویان ایرانی برای  همکاری 
داوطلبانه با س��ازمان انرژی اتمی کش��ور اعالم آمادگی کردند. این 
دانش��جویان در وب��الگ در آرزوی ش��هادت با وارد ک��ردن نام، نام 
خانوادگی، دانشگاه و رش��ته تحصیلی ،خواهان همکاری با سازمان 

انرژی اتمی ایران شده اند.
--------------------------------------

تقدير عماد افروغ از رسانه ها
عماد افروغ با نگارش نامه ای از رس��انه ها و برخی ش��خصیت های 
سیاسی در انتقاد از هجمه ها علیه خود بابت اظهارات مطرح شده در 

برنامه تلویزیونی پارک ملت  تقدیر و تشکر کرد.
--------------------------------------

 مخالفت چین و روسیه 
با تحريم ايران

توافق مقام های اروپایی برای اعم��ال تحریم ها در خصوص واردات 
نفت از ای��ران و تأخیر در اجرای کامل این تحری��م ها تا اول جوالی 
واکنش تند مقامات چینی و روسی را به همراه داشت و این مقامات 

در اظهارات خود به اهداف پشت پرده غرب در این باره پرداختند.
--------------------------------------

تحريم نفتی را فرصت بدانیم
علی الریجانی ، رئیس مجلس شورای اسالمی،گفت: مدیریت اجرایی 
کشور باید این تحریم را به عنوان فرصت در نظر بگیرد ،چون درست 
است که کشور تحریم شده ،ولی باید به تولیدکنندگان، صنعت گران 
و دامداران داخلی تکیه کرده و زمینه های کار آنها را فراهم کرد تا در 

آینده از حرف های درشت آنها جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان داخلی دارای برخی مشکالت هستند 
که باید مدیریت های اجرایی به حل آنها بپردازند و بانک ها و برخی 
بخش های اجرایی به سرمایه گذاران کمک کرده و فضای کسب و کار 
را تسهیل کنند.وی توصیه کرد تا افراد فعال در بخش های اقتصادی 
بر حل مش��کالت صنعت گران، دامداران و کشاورزان تمرکز کنند تا 

بتوانند با سرعت و بهره وری بیشتر کار کنند.
--------------------------------------

شايدحکم فرهاد دانشجوامضا نشود
کچوئیان ، عضو شورایعالی انقالب فرهنگی، با بیان اینکه ممکن است 
آیت اهلل هاشمی، رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد حکم ریاست فرهاد 
دانشجو بر این دانشگاه را امضا نکند، گفت: موضوعی که مدتی پیش 
مطرح می شد، این بود که رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی 
اعالم کرده به دلیل برخی مالحظات سیاسی اجازه نمی دهد تحولی 
در این دانشگاه اتفاق بیافتد. به همین دلیل در جلسه آخر هیئت امنا 

قصد انتخاب رئیس دانشگاه آزاد را نداشت
.به گفته وی ، در صورتی که رئیس هیئت امنا بر این اساس بخواهد 

اقدام کند، حکم ریاست فرهاد دانشجو را امضا نمی کند.
--------------------------------------

۱۰۰ شبکه تلويزيونی می خواهیم 
ش��بکه تلویزیونی نمایش با حضور رئیس جمهور،  رئیس س��ازمان 
صداوسیما و خانواده ش��هید رهبر فعالیت خود را به صورت رسمی 

آغاز کرد.
در این مراس��م رئیس جمهور از هم��ه هنرمندان خواس��ت که  به 
این ش��بکه کمک کنند و عنوان کرد : ما باید حداقل تا دو سه سال 
آینده 100 شبکه تلویزیونی داشته باش��یم. نیازهای امروز و آینده 
باید بررسی و پیش بینی ش��ود و زمینه برای راه اندازی این شبکه  ها 

فراهم شود.
--------------------------------------

رياست جمهوري سوريه 7 سال شد
کمیته تهی��ه پیش نوی��س قانون اساس��ي جدید در س��وریه مدت 
ریاست جمهوري در این کشور را هفت سال مشخص کرد . این دوره 
فقط یک بار تکرار مي ش��ود. این کمیته همچنین میزان آرایي راکه 
نامزد ریاست جمهوري باید از مجلس الشعب کسب کند از ۲0 درصد 
)50 نماین��ده از ۲50 عضو پارلم��ان( به 15 درص��د )37 نماینده( 

کاهش داد.
این کمیته ماموریت خود براي بررسي پیش  نویس قانون اساسي را 
۲3 روز پیش از پایان موعد مقرر تمام کرد و طي روزهاي آینده آن را 
براي بشار اس��د ،رئیس جمهور این کشور ،مي فرستد. پس از آن این 

پیش نویس به همه پرسي گذاشته مي شود.
بشار اسد اواسط اکتبر ۲011 دس��تور داد تا کمیته ملي براي تهیه 

پیش نویس قانون اساسي جدید تشکیل شود.

سال های 1350 تا 1357 شاید آرام ترین سال های این روابط 
بود: ایران و عربستان دو س��تون تأمین منافع آمریکا بودند که 
تحت دکترین نیکس��ون مدیریت می ش��د.تالش آمریکا برآن 
بود که از بروز اختالف بین این دو کشور جلوگیری شود . نتیجه 
این تعامل ،سیاست همس��وی ایران و عربستان در مسائل مهم 

خاورمیانه ، فلسطین ، اوپک وسازمان کنفرانس اسالمی بود .

اختالف آغاز می شود
 روابط ایران و عربستان سعودی پس از پیروزی انقالب همواره 
با تنش هایی روبرو بوده است. هرچند همان روزهای اول انقالب 
هیئتی برای تبریک انقالب از طرف عربس��تان به ایران آمدند، 
اما رویکرد سیاس��ت خارجی دو کش��ور تغییرکرد،تا جایی که 
در جنگ بین ایران و عراق ، عربس��تان ۲5 میلیارد دالر کمک 
مالی و نظامی در اختیار عراق گذاشت .سال 63 ، با ربوده شدن 
هواپیمای سعودی و فرود آن در فرودگاه مهرآباد و تالش ایران 
برای پایان دادن به این حادثه، ش��رایط برای بهبود روابط بین 
دو کشور هموارتر شد تا اینکه در سال 66 و در پی کشتار بیش 
از 400 تن از حجاج ایرانی ، تیرگی روابط دو کشور به اوج خود 
رسید .یک سال بعد عربس��تان اقدام به قطع یک جانبه روابط 
سیاسی خود با ایران کرد . حجاج ایرانی تا سال 70 وارد عربستان 
نشدند تا اینکه با امضای توافق نامه بین  سعودالفیصل و علی اکبر 
والیتی، وزرای خارجه  دو کشور، اعزام حجاج ایرانی از سر گرفته 
شد . سفر آقای هاشمی رفسنجانی به عربستان و اعالم موافقت 
ایران برای برگزاری اجالس س��ران کش��ور های اس��المی و به 
 دنبال آن سفرامیر عبداهلل به تهران برای شرکت در این اجالس 

 مهم ترین اقدام در روند روبه رشد مناسبات بین دو کشور بود . 
سال 77 با سفر خاتمی، رئیس جمهور وقت ایران سفر بلند پایه 
ترین مقام ایرانی به عربس��تان رقم خ��ورد .خاتمی پنج  روز در 
عربستان ماند و با بس��یاری از مقامات سیاسی عربستان دیدار 
کرد. روابط حسنه  به جایی رسید که دو کشور قرارداد امنیتی 
امضا  کردند .دع��وت ملک عبداهلل در زمان ریاس��ت جمهوری 
محمود احم��دی ن��ژاد ، و قب��ول آن از طرف رئی��س جمهور 

کشورمان گامی دیگر در راستای بهبود روابط بود .

روابط تیره ترمی شود
 س��ال 88 بود که در پی تبلیغات وس��یع غرب بر س��ر پرونده
 هسته ای ایران ، عربستان دررابطه خود با ایران تجدیدنظر کرد.
وزیر امور خارجه عربس��تان  در کنفرانس مطبوعاتی در حضور 

هیالری کلینتون  از ایران به عنوان یک خطر جدی یاد کرد .
بعد از آن ،دوباره روابط ایران و عربس��تان  روبه سردی رفت که 
هنوز هم ادامه دارد . براساس اسناد منتشر شده از سوی سایت 
ویکی لیکس،ملک عبداهلل بیشترین موافقت را با حمله آمریکا 
به ایران داشته است .موضع گیری ایران برابر دخالت عربستان 
در مسائل داخلی بحرین و حضور نیروهای نظامی در خاک این 
کشور با هدف س��رکوب انقالب مردم این کشور شروع سرعت 
گرفتن اختالفات بین دو کشور شد .این موضوع بحرانی دیگر در 
روابط ایران و عربستان ایجاد کرد.در یک جدال لفظی دو طرف 
یکدیگر را به مداخله در امور بحرین متهم کردند. همانند آنچه در 
بحرین رخ داد در ماه های اخیر نیز در سوریه اتفاق افتاد .با این 
تفاوت که در اینجا اکثریت سنی در مقابل حکومت اقلیت علوی 

حرکت قرار داشتند. در سوریه نیز رقابت پنهان ایران و عربستان 
ادامه دارد .در کنار همه این رقابت ها و اختالفات بود که مسئله 
ترور س��فیر عربس��تان در ایاالت متحده  مطرح شد، با جنجال 
تبلیغاتی آمریکا ، مسئله ای که ایران به کلی دست داشتن در آن 
را رد می کند،اختالفات ایران و عربس��تان را  به باالترین سطح 
در سال های پس از انقالب اسالمی رساند و منجر به این شد که 

عربستان به سازمان ملل علیه ایران شکایت کند.

نقش اصلی در تحريم ايران
عربستان سعودی با حضور در نشست رم برای تحریم نفت ایران 

نشان داد که رویکرد خصمانه 
ای علیه ایران در پیش گرفته 
 اس��ت. در ای��ن نشس��ت که
 دیپلم��ات های 11 کش��ور 
امری��کا، ایتالی��ا، فرانس��ه، 
انگلی��س، آلم��ان، ژاپ��ن، 
کانادا، کره جنوبی، استرالیا، 
عربستان س��عودی و امارات 
عربی متحده حضور داشتند، 
در م��ورد چگونگ��ی تحریم 
نفت ایران و توان جایگزینی 

عربستان مذاکره شد.
 چنین ش��د ک��ه عربس��تان 
به مهم ترین تأمی��ن کننده 
نفت در ص��ورت تحریم نفت 
ای��ران ،تبدی��ل ش��د. علی 
النعیم��ی، وزی��ر نف��ت این 
کشور، در اظهاراتی غافلگیر 
کننده گفت که برای جبران 
 نفت ایران کافی اس��ت شیر

فلکه ها را باز کنیم و در ظرف چند روز می توانیم تولید خود را 
به 1۲ میلیون بشکه در روز برسانیم و این تولید ،کمبود حاصله 
در بازار را جب��ران خواهد کرد.  وزیر خارجه کش��ورمان هم به 
این اظهارات واکنش نش��ان داد و آن را دوس��تانه ندانست.در 
ادامه  این تحوالت در روزهای گذشته ش��اهد بودیم که ریاض 
 به مرکز مذاک��رات خریداران نفت ایران تبدیل ش��ده اس��ت،

نخست وزیر چین و وزیرخارجه ژاپن با مقامات عربستان گفتگو 
کردند تا نسبت به تأمین نفت مورد نیاز خود از سوی عربستان 
مطمئن ش��وند . در پی این مذاکرات بود که گفته شد چین که 
بزرگترین خریدار نفت ایران محس��وب می شود، واردات نفت 
خام از ای��ران را در ماه گذش��ته به نصف کاه��ش داده و به رقم 
۲85 هزار بش��که در روز رسانده اس��ت. وقتی این مسئله را در 
 کنار ق��رارداد 10 میلی��ارد دالری چین و عربس��تان که هفته 
گذشته منعقد ش��د بگذاریم، نقش عربس��تان در تحریم ایران 
واضح تر می شود .بنابراین همانطور که وزیر خارجه کشورمان 
روز گذشته در ترکیه از آمادگی ایران برای آغاز مذاکرات با گروه 
1+5 خبر داد،  ایران باید جدی تر از همیشه، با دیپلماسی کارآمد 
خود،نبض تحوالت اخیر را به دس��ت بگیرد ،در غیر این صورت   
و با موضع انفعالی ایران، هستند کشورهایی چون عربستان که 
به کمین نشس��ته اند تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهند و از 
اختالفات ایران  با کش��ورهای اروپایی و امری��کا بهره ببرند، از 
بحران رواب��ط خارجی ایران برای خود کالهی بس��ازند و از آب 

گل آلود ماهی بگیرند .

مروری بر رابطه ايران و عربستان 

آل سعود در انتظار تحریم ایران 

 نخست وزير چین 
و وزيرخارجه ژاپن 

با مقامات عربستان 
گفتگو کردند تا 
نسبت به تامین 

نفت مورد نیاز خود 
از سوی عربستان 

اطمینان خاطر 
يابند

شروع روابط جدی و  ديپلماتیک ايران و عربستان  به سال ۱3۰9 بر می گردد:برای اولین 
گروه

بار سفارت ايران در عربستان به دست حبیب اهلل هويدا تاسیس شدو  دو سال طول کشید سیاست 
تا درتیر ۱3۱۱  که امیر فیصل ،ولیعهد وقت عربستان  و  وزير امور خارجه آن روز عربستان  
در رأس هیئتی ،با دعوت رسمی رضاشاه برای 8 روز وارد ايران شد . روابط دو کشور خوب 
پیش می رفت تاسال  ۱3۱4 که سفارت ايران در جده تعطیل شد و سفیرايران در مصر به 
عنوان آکروديته در عربستان سعودی انتخاب شد .روابط دو کشور س�ال ها بدون حاشیه بودتا سال ۱322 که به 
واسطه   اعدام يکی از حجاج ايرانی روابط دو کشور کامال قطع شد .سال ۱328 روابط دو کشور از سر گرفته شد و 
تا سفارت کبری هم  پیش رفت . امضای قرارداد میان شاه ايران و عربستان سعودی بر سر فالت قاره و حاکمیت بر 

جزاير ايرانی و عرب  در سال ۱346  ،از نقاط مهم  ديگرتاريخ روابط بین دو کشور بود .

انقالب سفید
 پس از کودت��ای ۲8 مرداد 133۲ و اس��تقرار دوباره 
رژیم پهلوی، حکومت مطلقه و استبدادی شاه تحکیم 
و تثبیت شد، اما در سال 1339، همزمان با تحوالتی 
که در صحنه سیاست بین المللی روی داد، شاه ناچار 
شددر سیاس��ت های خود تجدید نظر کند. با پیروزی 
جان، اف کندی در ریاس��ت جمه��وری آمریکا، برای 
جلوگی��ری از قیام ه��ای مردمی در جهان س��وم که 
احتمال سرنگونی رژیم های وابس��ته به بلوک غرب، 
به ویژه آمریکا را در پی داش��ت، رهبران آن کشورها 
را به انجام اصالحاتی بر اس��اس دکترین خود تشویق  
کرد.  در ایران نیز همراه با دیگر کشورهای جهان سوم 
این اصالحات در قالب فضای باز سیاس��ی، اصالحات 
اراضی، الیحه انجمن های ایالتی و والیتی و اوج آن، به 
عنوان »انقالب سفید«  تجلی یافت که به طور فراگیر 
تمام جنبه های زندگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگ��ی جامعه س��نتی ایران را در ب��ر می گرفت.  
محمدرضا پهلوی در کتاب »پاس��خ به تاریخ« هدف 
خود را از انقالب س��فید اینگونه بی��ان می کند: »من 
یک هدف بیش��تر ندارم و هرگ��ز آن را پنهان نکردم 
و آن ،س��ازندگی ایرانی مترقی وتوانا بود که مردمش 
هم از مواهب و مزایای تمدن مادی برخوردار باش��ند 
و هم از اعت��الی معنوی و اخالق��ی و فرهنگی.اصول 
 انقالب سفید در ایرا ن محورهای متعددی داشت که  

مهم ترین  شان عبارت بودند از :
»1- اصالحات ارضی و الغای نظام ارباب و رعیتی

۲- ملی کردن جنگها و مراتع
3- تبدیل کارخانه های دولتی به ش��رکتهای سهامی 

و فروش سهام آنها جهت تضمین اصالحات ارضی
4- مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه ها

5- تجدید نظر اساس��ی در قانون انتخ��اب  به منظور 
اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان

6- ایجاد س��پاه دان��ش، به منظ��ور س��واد آموزی و 
اش��اعه  فرهنگ در روس��تاها«.   اصول انقالب سفید 
در ظاهر اصول خوبی به نظر می رس��ید، ولی از آنجا 
که این اصول در واقع توسط آمریکا طراحی و به سران 
کشورهای وابس��ته به غرب و جهان سوم توصیه شده 
بود و بدون در نظر گرفتن ش��رایط خاص سیاس��ی، 
اقتصادی، اجتماع��ی و فرهنگی ای��ران برنامه ریزی 
ش��ده بود، لذا ح��اوی جنبه های ضدمذهب��ی بوده و 
به دلیل تأمی��ن منافع بیگانگان، اس��تقالل کش��ور 
را خدش��ه دار و امنی��ت و منافع ملی ای��ران را نقض 
می کرد. انقالب سفید نتایج مختلفی بر جای گذاشت 
که از مهم ترین پیامدهای اقتص��ادی آن می توان به 
تقس��یم و قطعه قطعه ش��دن زمین های کشاورزی، 
کاهش تولیدات کشاورزی به علت حذف نظام ارباب 
،رعیتی و در س��طح باالتر، کاهش نقش کش��اورزی 
در اقتصاد ملی اش��اره کرد.از مهم تری��ن پیامدهای 
انقالب س��فید در زمینه اجتماعی و فرهنگی، حذف 
مالکین بزرگ، مهاجرت گس��ترده به ش��هرها و رواج 
گسترش فرهنگ غرب در جامعه و در زمینه سیاسی 
مهم تری��ن پیام��د آن، مخالف��ت نیروه��ای ملی و 
 مذهبی با اصول آن ب��ود که منجر به انقالبی ش��دن 
م��ردم و آمادگ��ی ش��رایط ب��رای وق��وع قی��ام ب��ر 
علیه رژیم ش��اه در 15 خ��رداد 134۲ ش��د،که این 
قیام نقط��ۀ عطف��ی در مب��ارزات گروه ه��ای مردم 
 ب��ود و در حقیق��ت زمینه س��از انق��الب اس��المی

 در سال 1357شد.

عالءالدین بروج��ردی ،رئیس کمیس��یون امنیت ملی و 
سیاس��ت خارجی مجلس ش��ورای اس��المی، با اشاره به 
تصمیم اخی��ر اتحادیه اروپا برای تحری��م نفتی جمهوری 
اس��المی ایران، این تصمیم را تکرار اش��تباهات گذشته 
اتحادیه اروپا دانست و اظهار داش��ت: اتحادیه اروپا با این 
تصمیم باعث  ضررهای هنگفت شرکت های اروپایی خواهد 
شد.وی افزود: پس از این تصمیم اتحادیه اروپا، به سرعت 
کشورهایی مانند چین، هند و برخی از کشورهای آسیایی 
جایگزین آنان برای خرید نفت ایران شدند، بنابراین آنان 
هیچ نتیجه ای با این تصمیم نمی گیرن��د .وی  در ادامه با 
اعالم این نکته که به جرئت می توان گفت اتحادیه اروپا با 
این تصمیم عماًل شرکت های اروپایی را تحریم کرده است، 
متذکر شد: این شرکت ها به صورت مستقیم با تحریم نفتی 
جمهوری اسالمی ایران ، متضرر خواهند شد و البته رقبای 
آنان نیز توانمندی اقتصادی بیشتری پیدا می کنند..وی در 
بخش دیگری از گفتگوی خود با فارس به اظهارات کاترین 
اشتون ، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ،مبنی بر 
اینکه یکی از اهداف این تحریم نفتی، کش��اندن ایران به 
پای میز مذاکره اس��ت، این اظهارات را یک سوءاستفاده 
سیاس��ی دانس��ت و گفت: خانم اش��تون طی نامه ای به 
جلیلی، دبیر ش��ورایعالی امنیت ملی ،ک��ه مدت ها پیش 
نوشته شده، برای مذاکره با جمهوری اسالمی ایران، اظهار 
عالقه کرده اس��ت.و ایران نیز که پیوس��ته اصل مذاکره با 
1+5 را به ویژه در زمینه مسائل مهم منطقه مثبت دانسته، 
در ای��ن زمینه هم نظر مثب��ت خود را اعالم کرده اس��ت.

بروجردی ادامه داد: اظهارات خانم اش��تون بعد از مصوبه 
اتحادیه اروپا ،مبن��ی بر تحریم نفتی جمهوری اس��المی 
ایران که با هدف فشار بر ایران برای کشاندن به میز مذاکره 
صورت گرفته، فقط یک س��وء اس��تفاده سیاسی است و 
 این موضوع در ش��أن مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه

 اروپا نیست.

وزیر خارجه فرانسه در یک نشست مطبوعاتی در پاریس 
با اعالم این موضوع گفت که هدف فرانسه و دیگر شرکای 
غربی این کشور تنها وادار ساختن حکومت ایران به عمل 

به تعهدات بین المللی اش است.
وی افزود: اگ��ر ایران به تعهدات بی��ن المللی خود عمل 
کند،می تواند امیدوار به بازگش��ت ب��ه جامعه جهانی و 
برقراری روابط عادی با غرب باشد. ژوپه گفت: هیچ دلیلی 
برای نگرانی از این مسئله که هدف ما تغییر حکومت در 
ایران است، وجود نداردوی افزود:  هدف اصلی فرانسه و 
دیگر شرکای ما این است که به حکومت ایران بفهمانیم 
تا زمانی  که به دنبال دست یابی به سالح هسته ای است، 
مس��یر بن بس��تی در پیش رویش قرار دارد .ایران اتهام 
غرب درباره تالش برای دس��ت یابی به سالح هسته ای 
را رد کرده و بر ماهیت صلح آمیز برنامه های هس��ته ای 
خود، طبق مفاد معاهده منع گسترش سالح های هسته 
ای تاکید کرده است.فرانس��ه و ۲6 دیگ��ر عضو اتحادیه 
اروپا روزدوشنبه در نشستی در بروکسل ایران را تحریم 
نفتی کردند. طبق این تحریم از 11 تیر ماه سال 1391 
،اتحادیه اروپا از ایران نفت نخواهد خرید. اروپا در مجموع 
با واردات روزانه 450 هزار بشکه نفت خام از ایران، قریب 

به ۲0 درصد از نفت صادراتی ایران را می خرد.

  صالح��ی،  وزیر ام��ور خارجه ، درباره اظه��ارات رئیس 
سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا ،مبنی ب��ر آمادگی 5+1 
برای مذاکره با ایران گفت که ما همیشه اعالم کرده ایم 
که آماده مذاکره بر اساس احترام متقابل هستیم.رئیس 
دستگاه دیپلماسی کشور تأکید کرد که بحث بر سر زمان 
و مکان مذاکره بود که اشتون با داوود اغلو تماس گرفته 
و راجع به اینکه مکان این مذاکره استانبول باشد صحبت 

کرده است.
صالحي یادآور شد: اطالعات داده ش��ده به آقای اغلو را 
به دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی کش��ورمان نیز انتقال 
دادیم و هم اکنون منتظر اع��الم نظر آقای جلیلی درباره 
زمان و مکان هستیم تا آن را به آقای اغلو منعکس کنیم 
تا او نیز به خانم اش��تون انتقال دهد و نهایتاً یک توافقی 

صورت گیرد. 
تنها بهان��ه اتحادیه اروپا براي افزای��ش تحریم هاي ضد 
ایراني اخیر خ��ود ،»بازگرداندن ایران ب��ه میز مذاکره« 
عنوان ش��د.وی  از نامه هایش به س��عید جلیلي، رئیس 
تیم مذاکره کننده هس��ته اي ایران و مذاکراتش با علي 
اکبر صالح��ي، وزیر امورخارجه در راس��تاي تالش هاي 
اتحادی��ه اروپا براي ت��داوم مذاکرات هس��ته اي با ایران 

سخن گفته بود.

یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین المللی انرژی هسته ای، 
در بیانیه ای ب��ا اعالم اینکه بازرس��ان آژانس اوائل هفته 
آینده به ایران می آیند، تاکید کرده که این بازرس��ان با 
روحیه و نگاه مثبت به ایران می آیند و امیدواریم ایران نیز 
با یک چنین روحیه ای با ما همکاری کند.آمانو در حالی 
همکاری بیش��تر ایران را خواستار ش��ده که جمهوری 
اس��المی ایران تاکنون فراتر از مق��ررات و پادمان های 
موجود آژانس، با بازرسان این نهاد بین المللی همکاری 
کرده اس��ت.هرمان ناکارتس ،معاون مدی��رکل در امور 
یادمان ها و رافائل گروس��ی، دس��تیار مدیرکل در امور 
سیاسی و چند تن از بازرس��ان آژانس بین المللی انرژی 
اتمی قرار است. ۲9 تا 31 ژانویه )نهم تا یازدهم بهمن (
برای مذاکره بر س��ر برنامه هسته ای ایران به تهران سفر 

کنند.
آ مانو هفته پیش نیز با صدور بیانی��ه ای اعالم کرد : من 
کاماًل متعهد به همکاری سازنده با ایران درباره موضوع 
هسته ای این کشور هستم و ایمان دارم که تهران نیز به 
همین صورت در یک بستر سازنده به پیشرفت مذاکرات 
آتی م��ا کمک خواهد ک��رد.در همین راس��تا علی اصغر 
س��لطانیه، نماینده ایران در آژان��س بین المللی انرژی 
اتمی گف��ت: امیدواریم آژان��س، عزم راس��خ و رویکرد 
حرفه ای خود را ب��رای پایان دادن ب��ه روند غیرمنطقی 
فعلی نش��ان دهد.وي در خصوص س��فر ای��ن هیئت به 
 تهران گفت: س��فر هیئ��ت عالی رتبه آژان��س به تهران، 
صلح آمیز بودن فعالیت های ای��ران را ثابت می کند. این 
اقدام ب��ا هدف خنثی س��ازی توطئه های دش��منان در 
فرافکنی و ایجاد جو سیاسی و اتهامات بی اساس، و اثبات 
سیاست شفاف و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای 
ایران انجام می شود.س��لطانیه ابراز امی��دواری کرد که 
دعوت ایران از بازرسان آژانس هرگونه ابهامی را برطرف 

کند و شفافیت و همکاری با آژانس را نشان دهد.

بین الملل  سیاست خارجه مجلس  انرژی هسته ای 

 ضررهای اروپا  
از تحريم نفت  ايران

در پی تغییر حکومت 
ايران نیستیم

آماده مذاکره بر اساس 
احترام متقابل هستیم 

اثبات صلح آمیز بودن 
فعالیت های ايران

اخبارکوتاه 

دولت با سلیقه خود
هدفمندی را اجرا کرد 

علی مطهری 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

وضعیت فعلی و صدماتی که به بخش تولید در زمان اجرای قانون هدفمندی 
یارانه ها وارد شده ،  ناشی از اجرای سلیقه ای قانون توسط دولت و بی توجهی 
به مصوبات مجلس است. مجلس مصوب کرد که این قانون باید در یک دوره 
زمانی پنج  ساله به اجرا درآید، اما رفتار دولت در افزایش قیمت حامل های 
انرژی و ش��یب تندی که به این افزای��ش قیمت داده ش��د، حاکی از این 
موضوع بود که دولت مدت 
زمان اجرای ای��ن قانون را 
کمتر از سه س��ال در نظر 
گرفته و در واقع نظر خود 
را اجرا کرد. عدم پرداخت 
س��هم تولید از درآمدهای 
 حاصل از آزادسازی قیمت 
حامل های انرژی از دیگر 

تخلفات دولت است .
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چهره روز

نگاه شهروند

نتايج آزمون دوره هاي فراگير دهه اول اسفند اعالم مي شود
نتايج نهايي آزمون دوره هاي مختلف فراگير پيام نور در هشتم اسفند ماه از طريق سايت سازمان سنجش به نشاني 
 www.sanjesh.org ، اعالم مي شود و داوطلبان مي توانند با ورود به اين سايت و درج كد رهگيري نسبت به 

مشاهده نتايج اقدام كنند. داوطلبان براي پذيرش در اين دوره  ها بايد حدنصاب نمره را كسب كنند.

تخريب اضافات جهان نما 
گروه جامعه : در حالی كه گزارش تخريب كامل دال های بتنی برج 
جهان نما بايد تا 12 بهمن به يونسکو ارسال ش��ود، هنوز نشانه ای از 
اين اتفاق ديده نمی شود. مس��ئوالن در روزهای گذشته اعالم كرده 
بودند كه دال های بتنی برج جهان نما طبق ضرب االجل يونسکو بايد 
تخريب شود، ولی هنوز نه از سوی مسئوالن شهرداری خبری مبنی 
بر تخريب اين دال ها داده ش��ده و نه به صورت ظاهری می توان اين 
مسئله را در برج مشاهده كرد. با اين حال مهندس داووی، نايب رئيس 
شورای اسالمی شهر اصفهان خبر از آغاز عمليات تخريب می دهد و 
تأكيد دارد: براس��اس نگرانی های گذشته و با جلسات صورت گرفته، 
اين عمليات از شنبه آغاز شده است. وی در پاسخ به اين سؤال كه چرا 
از لحاظ ظاهری هنوز شاهد تغييری در برج نيستيم، می گويد: به علت 
حساسيت كارروند اجرای طرح به كندی و با دقت پيش می رود .  ولی 
مطمئن باشيد كه با حساسيت های مسئوالن، در چند روز آينده تمام 
خواهد شد. به گفته وی، هم اكنون راه حلی برای اين تخريب در پيش 

گرفته شده كه آسيبی به طبقات پايينی برج وارد نشود.

ثبت نام كنکور كارشناسي 
ارشد دانشگاه آزاد شروع شد

ثبت نام كنکور كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی از ساعت 11 
چهارشنبه آغاز شد و تا 15 بهمن ادامه دارد.

داوطلبان شركت در كنکور كارشناسی ارشد 91دانشگاه آزاد اسالمی 
می توانند با مراجعه به س��امانه مركز آزمون اين دانش��گاه به نشانی 

www.azmoon.org  ثبت نام كنند.
 خري��د كارت اعتب��اری تنه��ا ب��ه ص��ورت اينترنت��ی انج��ام
 می شودوداوطلبان می توانند از س��امانه مذكور، فايل پی. دی. اف 
دفترچه راهنما را دانل��ود كنند. همچنين خري��د رمزعبور و كارت 
اعتباری ثبت نام از طريق كارت های عضو ش��تاب يا دس��تگاه های 

خودپرداز امکان پذير است. 
هزينه خريد كارت اعتباری با آزم��ون 33 هزار تومان و هزينه خريد 
كارت اعتباری بدون آزمون مقطع كارشناسی ارشد اين دانشگاه 10 

هزار تومان اعالم شده است.
كنکور كارشناسی ارشد 91 دانش��گاه آزاد اسالمی طی روزهای 21 
تا 23 ارديبهشت ماه س��ال آينده برگزار و نتايج نهايی آن در اواخر 

شهريور ماه اعالم مي شود.
---------------------------------------

»قلعه كوهاب« نطنز بازارچه 
صنايع دستی می شود 

رئيس اداره ميراث فرهنگی، صنايع دس��تی و گردش��گری نطنز، از 
تغيير كاربری كاروانسرای تاريخی »ميرالمعالی«، مشهور به »قلعه 

كوهاب« اين شهرستان به بازارچه صنايع دستی خبر داد.
احمدرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: هم اكنون، 
مرحله چهارم عمليات مرمت و بازس��ازی اين قلعه تاريخی در حال 
اجراس��ت. وی افزود: با توجه به اينکه اين اثر تاريخی جزو مصوبات 
دور نخست سفر رئيس جمهور ا ست، هر سال اعتبارات  زيادی برای 

مرمت و بازسازی آن هزينه می شود. 
وی، قلعه تاريخی كوه��اب را يکی از طرح های اصل��ی اداره ميراث 
فرهنگی، گردشگری و صنايع دستی عنوان كرد و گفت: بخش هايی 
از اين اثر ارزشمند تاريخی برای اقامتگاه و سفره خانه سنتی در حال 
آماده سازی است. قاس��مي اعتبار پيش بينی شده برای بازسازی و 

مرمت قلعه تاريخی كوهاب نطنز را 600 ميليون ريال عنوان كرد. 
---------------------------------------

دوكتاب جديدی كه در ششم 
ابتدايی تدريس می شوند

دبيركل شوراي عالي وزارت آموزش و پرورش از نهايي شدن تدريس 
دو كتاب جديد پايه ششم ابتدايي در اين شورا خبر داد.

 مهدي نويد ادهم گفت: در آخرين جلس��ه شورا، تدريس كتب جديد 
» تفکر و پژوهش« و » كار و فناوري« براي پايه ششم ابتدايي كه از مهر 

ماه آينده وارد نظام آموزشي مي شود، تدوين و تصويب شد.
وي افزود: با اجراي ساختار 3-3-6 از مهر ماه سال 91، دوره ابتدايي 
شش ساله مي شود كه اين پايه به لحاظ اهميت در گذر از يك مقطع به 
مقطع ديگر، كاستي هاي موجود در نظام فعلي را حل مي كند و بدين 

ترتيب بر كيفيت آموزش افزوده خواهد شد.
دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش با بيان اينکه شش ساله شدن 
دوره ابتدايي از اهداف آموزش و پرورش در سند تحول بنيادين است، 
خاطرنش��ان كرد: با تصويب تدري��س اين دو عنوان درس، س��ازمان 
پژوهش و برنامه ريزي آموزشي موظف به تدوين اين كتب براي سال 

تحصيلي آينده است.

افزايش ۱۸ درصدي 
حريق در اصفهان 

ارائه پيك نوروزي 
امسال اختياري است

مديرعامل س��ازمان آتش نشاني و خدمات ايمني ش��هرداري اصفهان با 
اشاره به اين كه وقوع حريق و حادثه طي 10ماهه سال جاري در مقايسه با 
سال گذشته حدود 1۸ درصد در اين شهر افزايش داشته است اعالم كرد: 
تعداد حوادث طی 10 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
2۸ درصد رشد داشته است.به گفته بهزاد بزرگزاد، طي 10 ماهه امسال 

نيروهاي آتش نشان يك هزار و 99۸نفر را نجات دادند.
به گزارش ايمنا، بزرگزاد  تصريح كرد: بيشترين آمار حوادث طي هشت 
ماهه امسال، مربوط به تصادفات خودروها، رويت مار و آبگرفتگي و حريق 
در خودرو، منزل مس��کوني و مغ��ازه بوده اس��ت.بزرگزاد تصريح كرد: با 
برنامه ريزي هاي انجام شده و به روز كردن تجهيزات اين سازمان متوسط 

زمان رسيدن به محل حادثه در حال حاضر ۴ دقيقه و 2۴ ثانيه است.

مديركل آموزش ابتداي��ي وزارت آموزش و پرورش گف��ت: تهيه و توزيع 
پيك نوروزي به صورت غير متمركز و همچون سال هاي گذشته، در حوزه 
اختيارات استان ها است. عليرضا رحيمي درباره توزيع پيك براي نوروز91 
در بين دانش آموزان ابتدايي گفت: استان ها مي توانند به صورت متمركز 
پيك نوروزي را چ��اپ و توزيع كنند، و يا آن را به عه��ده مناطق و مدارس 
بگذارند.به گفته مديركل آموزش ابتدايي آموزش وپرورش، ارائه پيك براي 
دانش آموزان سال اول ابتدايي نيز كه امس��ال كتاب هاي آنها تغيير كرده، 
همسو با ساير پايه ها و در اختيار استان ها است. وي ادامه داد: براين اساس 
استان ها مي توانند با تصميم گيري شوراي معاونت آموزش ابتدايي و با توجه 
به موقعيت جغرافيايي، اقليمي، فرهنگي و اقتصادي خود نس��بت به تهيه 

و توزيع پيك هاي نوروزي براي دانش آموزان مقطع ابتدايي اقدام كنند.

پرونده الکترونيك
 براي زنان باردار كشور 

رئيس مركز سالمت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت 
بهداشت گفت: برای كاهش مرگ و مير مادران طرح ثبت 
الکترونيك پرونده زنان باردار در تمام مراكز بهداشتی، 

مطب  های ماماها و متخصصان زنان اجرا می شود.
محمد اس��ماعيل مطل��ق در گفتگو با ف��ارس در مورد 
برنامه های اين مركز اظهار داشت: تيمی از اعضای بورد 
تخصصی به دانشگاه های  علوم پزش��کی سراسر كشور 
اعزام می ش��وند و در هر اس��تان با توجه به ميزان و علل 
ش��يوع مرگ ومير  به دس��تياران و رزيدنت ها آموزش 
می دهند. طی اين ط��رح پروند م��ادران در تمام مراكز 
بهداشتی و درمانی شهری، بخش خصوصی، مطب  ماماها 
و مطب متخصصان زنان و زايمان در زمان مراجعه ثبت 
می شود و يك مركز متشکل از تيم سه نفره متخصص در 
هر شهری تشکيل می ش��ود، تا بر اين پرونده ها نظارت 

كند .
به گفته وی اگر مادری در دوران بارداری مشکلی مانند 
فشار خون يا ديابت دارد با او تماس گرفته می  شود و او 

را تا زمان زايمان همراهی می كنند.
مطلق گفت: با اجرای برنامه  هايی از اين قبيل می خواهيم 
در كاهش مرگ و مير مادران تا سال 1۴0۴ به مقام اول 

منطقه دست يابيم. 
رئيس مركز سالمت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت 
بهداشت بيش��ترين علل مرگ و مير زن��ان را خونريزی 
حين زايم��ان عنوان ك��رد و گفت: بايد اي��ن عامل را با 
 اعزام ماماها به مناطق صعب العبور به حداقل برس��انيم.
 وی ادام��ه داد: يك برنامه ديگر برای ن��وزادان صفر تا 
يك ماه��ه داريم كه در ش��هر تبريز به ص��ورت پايلوت 
در ح��ال انجام اس��ت و طی اي��ن برنامه به م��ادر و پدر 
نوزادان��ی كه مرخص می ش��وند مراقبت ه��ای الزم در 
 خانه را آم��وزش می دهيم تا نوزاد بيمار نش��ود و راهی 

بيمارستان نشود.

لطفا صف ببنديد

 معم��وال آدم ه��اي ت��ازه وارد به يك ش��هر خيل��ي زود 
ويژگ��ي هاي خ��اص آن ش��هر را م��ي فهمن��د. من هم 
يکي از اين ت��ازه واردها هس��تم كه غي��ر از ويژگي هاي 
مع��روف اصفهان��ي ه��ا، چيزه��اي ديگري هم كش��ف 
كردم: مث��ال عجل��ه اصفهان��ي ها. كافي اس��ت پش��ت 
 چراغ قرم��ز بايس��تيد: ب��ه محض س��بز ش��دن چراغ،

 اتومبي��ل ها چن��ان با عجل��ه حركت مي كنن��د كه اگر 
عابر باش��يد، بايد حواس��تان خيلي جمع باش��د و بدانيد 
كه هميش��ه س��ريع از خيابان رد ش��ويد و دل خوش به 
چند ثانيه باقي مانده از س��بزي چراغ عابر نباش��يد. اين 
قدر عجله داشتن مش��کل خاصي درست نمي كند. مثال 
نشنيده ام آمار تصادف باالتر باشد. اما اين عجله در جاهاي 
ديگر نمودهاي ديگري دارد: كافي اس��ت يك بار س��وار 
اتوبوس شويد. در تهران، الاقل در ابتداي هر خط اتوبوس 
 »صف مس��افران« پديده معني داري است: همه در صف 
مي ايستند و حتي اگر اتوبوس ابتداي صف نايستد، باز هم 
اولويت با كساني است كه اول صف بودند. هرچند گاهي 
بعضي اين نظم را به هم مي زنند، اما اين كار معموال باعث 
اعتراض مي ش��ود. اولين بار كه در اصفهان  سوار اتوبوس 
ش��دم، كامال غافلگير ش��دم، چون چيزي به اس��م صف 
نديدم! منتظر بودم كسي اعتراض كند، اما عجيب تر اين 
بود كه كس��ي اعتراضي هم نکرد. مثل اينکه يك رسم  و 
رفتار اجتماعي خيلي عادي بود. همه فقط عجله داشتند 
براي سوار شدن، به انواع روش ها! آنقدر برايم عجيب بود 
كه مدتي ايس��تادم تا كمي خلوت شود و براي سوارشدن 
مجبور به كنار زدن آدم ها نباش��م. ناراح��ت كننده اين 
بود كه در اصفهان، شهر فرهنگي دوست داشتني ام اين 
رفتار را ديدم. از مردم خوش برخ��ورد اصفهان اين رفتار 
بسيار بعيد و دور از انتظار است. رفتاري كه با اصالت اين 
شهر هماهنگ نيست. هر بار كه س��وار اتوبوس مي شوم، 
اين تأسف تکرار مي ش��ود كه چرا  نبايد يك رفتار ساده 
اجتماعي رعايت ش��ود؟ همش��هريان محترم، لطفا صف 

ببنديد. مِن تازه وارد دوست ندارم شما را بي نظم ببينم.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان اعالم كرد: 
هشتم بهمن ماه ثبت نام دوره آموزشی رايگان شهروند 

الکترونيك آغاز مي شود. 
به گزارش ايمنا، حبيب اهلل تحوي��ل پور صبح  ديروز در 
جمع خبر نگاران گفت: در راس��تاي بس��ط و گسترش 
فرهنگ شهروندي و ضرورت توسعه IT و خدمات نوين 
الکترونيکي، دوره هاي آموزش��ي ش��هروند الکترونيك 
از راه دور )E-learning(  به ص��ورت رايگان و با ارائه 
مدرک معتبر از دانشگاه تهران به زودی در اصفهان آغاز 

می شود.
وي با تاكيد بر اين كه دان��ش آموزان مقطع راهنمايي تا 
افراد ميانس��ال مي توانند در اين دوره ها شركت كنند، 

اضافه كرد: اين دوره در پنج محور شامل: 
ش��هروند الکترونيك، آموزش كامپيوتر، زبان انگليسي، 

بانکداري نوين و كار آفريني برگزار خواهد شد.
وي ب��ا بيان اي��ن ك��ه ثبت ن��ام اي��ن ط��رح از طريق 
درگاه الکترونيک��ي ش��هرداري اصفه��ان ب��ه آدرس 
 اينترنت��ی: www.isfahan .ir و همچني��ن كلي��ه
انج��ام س��يار  ه��ای  پاي��گاه  و  فرهنگس��راها    

خواهد شد.
تحويل پور ادامه داد: همزمان با ثبت نام ش��هروندان از 
 15 الي 2۷ بهمن ماه جلس��ات توجيهي دوره آموزشي

 رايگان شهروند الکترونيکي برگزار مي شود.

بزرگترين نمايش��گاه كشاورزی كش��ور با حضور بيش از 
1۷0 شركت كننده از داخل و 15 مشاركت كننده از خارج 

از كشور ديروز  در اصفهان افتتاح شد.
در اين نمايش��گاه 1۷0 مش��اركت كننده از استان های 
تهران،همدان، ق��م، البرز، فارس، كرم��ان، يزد، مركزی، 
مازندران، آذربايجان شرقی و گلستان حضور دارندو بيش 
از 15 شركت خارجی از كش��ورهای ايتاليا، هند، عمان، 
لبنان، اسپانيا، فرانس��ه، آلمان، امارات متحده عربی، كره 
جنوبی و تركيه به طور مس��تقيم به ارائه دس��تاوردهای 

خود پرداخته اند.
انجمن سازندگان ماشين آالت و ادوات كشاورزی اصفهان، 
دانش��گاه صنعتی اصفهان، س��ازمان جهاد كش��اورزی، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان، بانك كشاورزی، 
مركز تحقيقات جهاد كش��اورزی و منابع طبيعی استان، 
سازمان نظام مهندسی كشاورزی، نظام صنفی كشاورزان 
شهرستان اصفهان و واردكنندگان و توليدكنندگان برتر 
بخش خصوصی از مشاركت كنندگان ويژه اين نمايشگاه 

هستند.
اين نمايشگاه  از پنجم  تا هشتم بهمن ماه ، ازساعت 11 تا 
20 در محل نمايشگاه های بين المللی استان، واقع در پل 

شهرستان برپاست.

رئيس س��ازمان بازنشس��تگی اس��تان اصفه��ان گفت: 
ب��ه دليل عدم تأمي��ن زمين م��ورد نياز برای تأس��يس 
 خانه مهر در اصفهان هيچ خانه مهری تأس��يس نش��ده

 است.
شهروز عبادی در گفتگو با فارس در ارتباط با خانه مهر 
بازنشستگان اظهار داشت: تأسيس خانه مهر در راستای 
اجرای مصوبه س��فر دور اول رياست جمهوری به استان 

اصفهان به تصويب رسيد. 
برای اج��رای اين مصوبه اس��تانداری و ش��هرداری بايد 
زمينی ب��ه مس��احت دوهزار مت��ر در يک��ی از پارک ها 
در اختي��ار س��ازمان بازنشس��تگی ق��رار دهن��د، اما از 
س��ال 13۸۴ تاكنون زمينی در راس��تای اج��رای اين 
 ط��رح در اختيار س��ازمان بازنشس��تگی ق��رار نگرفته

 است.
وی در مورد خان��ه مهر ادام��ه داد: اين خان��ه مجهز به 
كتابخانه، كافی شاپ و قسمت های فرهنگی و تفريحی 
ديگری اس��ت و امکان برگزاری جلس��ات در اين مکان 

وجود دارد. 
رئيس سازمان بازنشس��تگی اس��تان اصفهان در مورد 
ش��رايط اس��تفاده از خانه مهر اف��زود: خان��ه مهر ويژه 
بازنشس��تگان مش��مول صندوق بازنشس��تگی است و 
در ص��ورت تأس��يس آن، بازنشس��تگان می توانن��د 
 بدون ثبت ن��ام و به ص��ورت آزاد از اين خانه اس��تفاده 

كنند.
وی اضافه ك��رد: بيش��تر پارک های ش��هر اصفهان كه 
در مركز ش��هر قرار دارند، دارای آثار تاريخی هس��تند 
كه برای اجرای اين طرح مناس��ب نيس��ت و استفاده از 
 پارک های اطراف ش��هر نيز برای بازنشس��تگان دشوار

 است. 
به گفته وی همين امر باعث شده تا هنوز در اصفهان هيچ 

خانه مهری تاسيس نشده باشد.

شهر صنعت سالمت  جامعه 

 آغاز ثبت نام دوره آموزش 
رايگان شهروند الکترونيك

افتتاح بزرگترين نمايشگاه 
كشاورزی در اصفهان 

هيچ خانه مهری در اصفهان 
تأسيس نشده است

پيگيری 

خبر

 كميته فرهنگی  اعتياد 
بودجه ندارد

محمود محمدزاده 
مدیرکل بهزیستی استان اصفهان

با وجود لزوم كمك مالی به بحث فرهنگِی پيشگيری از اعتياد در سال 
90، هيچ اعتباری به كميته فرهنگی اعتياد تعلق نگرفت. براس��اس 
قانون، پول فرهنگی استان به دس��تگاه های خاص پرداخت شد. در 
اين ليس��ت، با وجود طرح های فرهنگی بس��يار، اس��می از سازمان 
بهزيس��تی نبود. بهزيس��تی اس��تان اصفهان برآورد ميلياردی برای 
طرح جامع پيش��گيری از اعتياد انجام داده بود كه محقق نش��د. در 

استان حداقل 90 مركز 
درمانی و ۴0 مورد برنامه 
برای پيشگيری از اعتياد 
داريم كه با اعتبار ناچيز 
۸0 ميليون توماني قابل 
اجرا نيست، اما بهزيستي 
همچنان، در ح��د توان 
امر پيش��گيری از اعتياد 

را دنبال می كند.  

نشست صميمی رئيس دانشگاه 
شهرزاد
باباعلی پور

عل��وم پزش��کی اصفه��ان ب��ا 
خبرنگاران برگزار ش��د . شاهين 
شيرانی در اين نشست با دفاع از 
عملکرد دولت نهم و دهم در حوزه سالمت اذعان كرد: 21 سال 
است كه در مديريت نظام سالمت ايفای  نقش می كنم و براساس 
تجربيات اين مدت، بر اين اعتقادم كه با توجه به استانداردهای 
جهانی در طی س��ال های اخير اقدامات مؤثری در حوزه سخت 

افزاری و نرم افزاری سالمت صورت گرفته است. 

يك ميليون نفر در استان مبتال به 
فشار خون هستند

شيرانی با تأكيد بر اهميت نقش رسانه ها در اطالع رسانی دقيق 
به مردم اظهار داشت: سالمت رسانه ها دست مردم است، چرا كه 
وزارت بهداشت به عنوان حوزه اجرايی، تنها 25 درصد از سالمت 
مردم را تأمين می كند و ۷5 درصد باقيمانده در دس��تان مردم 
و حوزه های اطالع رس��انی اس��ت. وی با تأكيد بر اين كه امروز، 
نظام س��المت اصفهان به جای بيماری های واگيردار در مبارزه 
با بيماری های غير واگيردار همچون سکته های قلبی – عروقی 
فعاليت م��ی كند ، اف��زود: در اين ميان هنر نظام س��المت بايد 
آن باشد كه كسی بيمار نش��ود، چرا كه  درمان يا تجهيز كردن 
بيمارستان ها به آی.سی.يو و سی.س��ی.يو يك وظيفه عمومی 
اس��ت. وی از رس��انه ها خواس��ت تا در خبرهای خود جامعه را 

نس��بت به آثار س��وء مصرف بيش از اندازه روغن و نمك در غذا 
آگاه س��ازند و در اين باره گفت: 50 درصد خانم ها از رعايت اين 
موضوع سر باز می زنند و همين امر سبب شده است 20 درصد 
مردم اصفهان،يعنی بالغ بر يك ميليون نفر با مشکل فشار خون 
مواجه باشند. رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان 
كرد: هر كس به خاطر فش��ار خون كنترل نشده، جان خود را از 
دست بدهد، 10 تا 20 سال زود فوت كرده  و اين در حالی است 
كه ما در جامعه ای زندگی می كنيم كه يك سوم افراد مبتال به 
فش��ار خون حتی از بيماری خود اطالع ندارند و يك سوم از آنها 
كه می دانند به چه بيماری مبتال شده اند نسبت به كنترل اين 

بيماری خوب عمل نمی كنند. 

بيمارستان های دولتی 6۱ ميلياردتومان 
 از بيمه طلبکارند

رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اين كه قسمت 
عمده درآمد بيمارس��تان ها از بيمه ها تأمين می ش��ود، افزود: 
بيمارستان ها در حال حاضر تحت فش��ار بيمه ها هستند و اين 
در حالی است كه به جای بيمه سالمت محور، بيمه بيمار محور 
داريم. ش��يرانی افزود: وضعيت پرداخت س��ازمان های بيمه به 
بيمارستان های اس��تان اصفهان نيز همچون ساير نقاط كشور 
شرايط خوبی ندارد و تا اول بهمن ماه، سازمان تأمين اجتماعی 
36 ميليارد تومان و س��ازمان خدمات درمانی ني��ز 25 ميليارد 
تومان به بيمارستان های دانش��گاه علوم پزشکی بدهکار است 

و در شش ماه گذشته  اين بدهکاری پرداخت نشده است، اما با 
همه مشکالت بيمارستان ها و كادر درمان با تمام قوا به وضعيت 

مراجعه كنندگان رسيدگی می كنند.

بدترين بيماران روانه بيمارستان های
 دولتی می شوند

شيرانی به تش��ريح وضعيت بيمارس��تان های دولتی پرداخت 
و گفت: واقعيت آن اس��ت كه بدترين مريض های ممکن روانه 
 بيمارستان های دانش��گاهی يا دولتی می شوند، اما به صراحت 
م��ی گويم كيفي��ت امور درم��ان و نگه��داری از بيم��ار در اين 

بيمارس��تان ه��ا 
كام��اًل مطابق با 
استانداردهاست 
گون��ه  هي��چ  و 
كوتاهی از سوی 
كادر پزش��کی و 
درمان��ی صورت 
نمی گي��رد. وی 
با اش��اره به طرح 
حاكميت بالينی 
ك��ه ه��دف آن 
ارتق��ای كيفيت 
خدم��ات ح��وزه 
و  بيمارس��تانی 
خدمت رس��انی 
بيم��اران  ب��ه 
گف��ت:  اس��ت 
جش��نواره  در 
حاكميت بالينی 

دانش��گاه های علوم پزشکی كش��ور، اصفهان جزو سه دانشگاه 
برتر بود و پنج بيمارستان اين اس��تان موفق به دريافت لوح برتر 
 ش��دند. رئيس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان با بيان اين كه

 بيمارستان ها پل ارتباطی مردم با نظام سالمت هستند، اظهار 
داش��ت: تقويت اورژانس ها در اولويت برنامه های اصفهان قرار 
دارد، به طوری كه تاكنون 50 درصد اورژانس های سطح استان 
را بازسازی كرديم. وی تأمين نيروی انسانی مورد نياز و تجهيزات 
را مهم ترين اولويت های بازسازی اورژانس ها عنوان كرد و گفت: 
نبايد تصور كرد هر كس كه پا به اورژانس گذاشت بايد زنده بماند، 
اما واقعيت اين است كه نقش اورژانس در نجات يك بيمار حياتی 

است و تمام نيازهای آن بايد به خوبی مورد توجه قرار گيرد.

هر كس به خاطر 
فشار خون كنترل 
نشده، جان خود را 
از دست بدهد، ۱0 

تا 20 سال زود فوت 
كرده  و اين در حالی 
است كه ما در جامعه 
ای زندگی می كنيم 

كه يك سوم افراد 
مبتال به فشار خون 

حتی از بيماری خود 
اطالع ندارند

رئيس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :

فشار خون یک میلیون اصفهانی باال است 
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چهره روز
سکه در یک ساعت 200 هزار تومان ارزان شد 

با اعالم رسمی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی، سکه تمام بهار آزادی به قیمت 850 هزار 
تومان رسید . همزمان  با  التهابات روزهای اخیر بازار سکه، دیروز این قطعه با کاهش قیمت، 

رقم 850 هزار تومان را تجربه کرد.
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رئيس جمهور افزايش سود را ُمهر کرد
رئیس جمهور،  با مصوبه ش��وراي پول و اعتبار، درب��اره افزایش نرخ 
س��ود س��پرده هاي بانکي موافقت کرد و این مصوبه به محض ابالغ، 
اجرایي می شود. شوراي پول و اعتبار در جلسه سه هفته پیش خود با 
پیشنهاد بانك مرکزي مبني بر افزایش نرخ سود سپرده ها، موافقت 
و آن را تصویب کرد. این مصوبه براي اجرا به تأیید رئیس جمهور نیاز 
داشت که وزیر اقتصاد از تأیید شدن آن خبر داد. به گفته حسینی، 
رئیس جمهور، این مصوبه را در تمام ابع��اد، تأیید کرد و در روزهاي 

آینده، از طرف رئیس کل بانك مرکزي ابالغ می شود.
---------------------------------------

گردن بودجه، زير تيغ تن خواه
یك عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس اظهارداشت: تصویب 
تن خواه براي دولت آسیب هاي بسیار زیادي به کشور وارد مي کند. 
 بنابرای��ن ناچ��ار هس��تیم از بودج��ه دودوازدهم یا س��ه دوازدهم

 اس��تفاده کنیم. عباس��علي نورا، در خصوص تصویب تن خواه براي 
دولت با توجه به ارائه نشدن الیحه بودجه گفت : استفاده از بودجه دو 
یا سه دوازدهم، فاجعه اس��ت؛ زیرا در طول یك چهارم سال، تمامي 
مواردي که به استفاده از بودجه نیاز دارند، با مشکل مواجه مي شود.

وي در خصوص احتمال ارائه الیحه بودجه درهفته دوم بهمن، گفت: 
اگر بودجه اول بهمن  یا اواسط این ماه به مجلس ارائه شود، مجلس 

فرصت کافي براي بررسي آن ندارد.
-------------------------------------

بليت قطار از شنبه گران می شود
برخی نرخ های جدید بلیت قطار، از روز ش��نبه هفت��ه آینده اعمال 
می شود که این افزایش قیمت، بسته به نوع و میزان مسیر، متفاوت 
است. عبدالعلی صاحب محمدی، در این باره گفت:  راه آهن جمهوری 
اس��المی ایران قطعا در اجرای قانون هدفمن��دی یارانه  ها با بخش 
خصوصی همکاری های الزم را خواهد داش��ت. بخشی از هزینه های 
ش��رکت های مس��افری ریلی پس از گام دوم هدفمندسازی، از این 
طریق جبران می ش��ود. وی با اش��اره به اینکه بیش��تر از 50 درصد 
قطارها مشمول افزایش قیمت بلیت نمی ش��وند، خاطرنشان کرد: 
زمان افزایش قیمت ه��ای بلیت قطار و می��زان افزایش قیمت ها در 

زمان مشخص  اعالم می شود.
-------------------------------------

گرانی انرژی، دردی دوا نمی کند
 ش��رایط اقتصادي کش��ور ب��ه گونه ای اس��ت ک��ه بای��د از اجراي

 دس��ت و پا شکس��ته و ناق��ص ف��از دوم قان��ون هدفمندس��ازي 
 یارانه ها، جلوگیري کرد. حجت االس��الم غالمرض��ا مصباحي مقدم، 
رئیس کمیس��یون ط��رح تح��ول اقتصادي مجل��س، با بی��ان این 
مطل��ب گف��ت: افزای��ش 20 درصدي ن��رخ حامل هاي ان��رژي که 
در قانون بودجه س��ال ج��اري به تصوی��ب مجلس رس��یده ، مبلغ 
بیش��تري را براي دولت به دس��ت نم��ي آ ورد تا این مبل��غ در قالب 
یارانه نق��دي به م��ردم پرداخت ش��ود، بلک��ه تنها تأثی��ر آن وارد 
 ش��دن ش��وك اقتصادي ب��ه ب��ازار مي ش��ود؛ بي آن ک��ه اثرمثبتي

 در پي داشته باشد.
-------------------------------------

فسخ قرارداد شرکت های پيمانکاری 
با تصویب هیئت وزیران، همه دس��تگاه های اجرایی مکلف ش��دند 
قراردادهای منعقدشده با شرکت های پیمانکاری برای تأمین نیروی 
انسانی را ظرف ۱5 روز پس از ابالغ مصوبه،)شانزدهم بهمن ماه( فسخ 

کرده و با کارکنان شرکتی، به طور مستقیم قرارداد ببندند.
 براس��اس این مصوبه، هم��ه دس��تگاه های اجرایی )ش��امل کلیه 
وزارتخانه ه��ا، مؤسس��ات دولتی، مؤسس��ات یا نهاده��ای عمومی 
غیردولتی، ش��رکت های دولتی، ش��رکت ملی نفت ایران، سازمان 
 گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع ای��ران، بان��ك مرک��زی، بانك ها و 
بیمه های دولتی و شرکت های مشابه به استثنای نهادها، موسسات 
و تشکیالت و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری 
اداره می ش��وند، مکلفند، قراردادهای منعقد ش��ده را با شرکت های 

پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی، فسخ کنند.
---------------------------------------

 با چهار و نيم ميليون صاحب خانه شويد
وزیر راه و شهرسازی،  با اش��اره به اینکه افزایش قیمت ارز، تأثیری 
 بر قیمت س��اخت و س��از مس��کن ندارد، گفت: واجدین شرایط در 
ش��هر جدید پرند، برای واحد ی��ك خوابه با 4 میلی��ون و 600 هزار 
توم��ان، دو خوابه ب��ا ۱۱ میلیون توم��ان و 3 خوابه ب��ا ۱6 میلیون 
تومان خانه دار می ش��وند. علی نیکزاد درباره افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی و احتمال افزایش قیمت ساخت مسکن در کشور گفت: 
قیمت مصالح ساختمانی باال نرفته و اگر هم باال رفته باشد در بخش 
تیرآهن است. اما 2 میلیون و 700 هزار واحد مسکن مهر از مرحله تیر 
آهن و سیمان گذشته اس��ت و االن در مرحله نازك کاری است. وی 
افزود: در سال 9۱ ،زحماتی که انبوه سازان و تعاونی ها کشیدند، به 

نتیجه می رسد بنابراین مردم نگران خانه دار شدن نباشند.

سکه؛ فروش ۸۰۰  
خريد ۷۰۰ هزار تومان

سردرگمی مخترعان 
برای ثبت اختراع 

سکه بهار آزادی که طی روزهای اخیر رکورد یك میلیون تومان را شکسته 
بود، با اعالم خبر ابالغ مصوبه ش��ورای پول و اعتبار و افزایش نرخ سود به 
شدت سقوط کرد و کاهش آن کماکان ادامه دارد.بر اساس گزارش فارس 
قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار 800 هزار تومان و خرید آن با ۱00 
هزار تومان اختالف 700 هزار تومان اس��ت. قیمت نیم سکه بهار آزادی 
نیز به 400 هزار تومان و قیمت ربع بهار آزادی به 200 هزار تومان رسید.

بر اساس این گزارش قیمت 2200 تومانی دالر نیز با ابالغ مصوبه توسط 
رئیس جمهور امروز شکست و به ۱900 تومان کاهش یافت. در عین حال 
تفاوت 200 تومانی قیمت خرید دالر با فروش حاکی از کاذب بودن نرخ 

فعلی و تداوم روند نزولی قیمت آن است.

روال پیچیده ثبت اختراع در کشور،  باعث شده که مخترعان برای ثبت اختراع 
خود، دچار سردرگمی شوند .برای ثبت اختراع، پس از مراجعه به اداره ثبت 
اختراع باید در گام نخست،  ضمن ارائه فرموالس��یون و چکیده ای از طرح، 
تکمیل اظهارنامه و ادعا نامه را نیز طی کرد تا در نهایت زمان جلسه دفاعیه 
فرا  رسد. از جمله مشکالتی که بسیار زمان بر است و مدت ها پژوهشگران را 
درگیر می کند،  آشنا نبودن پژوهشگران و مخترعان با مراحل ثبت اختراع 
 اس��ت.یکی از اعضای مجمع عالی مخترعان اس��تان اصفه��ان در این باره 
می گوید: ثبات قوانین و مقررات،  اهمیت خاصی دارد و می توان گفت در این 
زمینه، تمام استانداردهای بین المللی زیر پا گذاشته می شود و طبق خوش آمد 
کارشناسان و به انتخاب آنها ، صفحاتی از پروژه اصلی انتخاب و ضمیمه پرونده 

و مدارك می شود.

هرچه دولت، در س��فرهای استانی دور دوم و سوم پیش 
رفت، به این نتیجه رس��ید که مصوبات پی در پی بدون 
آنکه در بودجه س��الیانه پیش بینی ش��ود، راه به جایی 
نمی برد. به همین دلیل، بیشتر همت خود را در اجرایی 

کردن مصوبات استانی دور نخست، صرف کرد.
فوالدگر،عض��و فراکس��یون اصولگرای��ان مجل��س، با 
 بیان اینکه دولت باید به مدیران اس��تانی خود بیش��تر
 اعتماد کند، گفت: اصل سفرهای استانی هیئت وزیران، 
مثبت و ضروری اس��ت و مش��اهده مش��کالت مردم از 
نزدیك، آگاهی از مسائل و اولویت های اجرایی و عمرانی 
هر استان، از جمله فواید این سلسله سفر ها است. وی با 
تأکید بر لزوم تحویل هرچه زود تر الیحه بودجه 9۱ کل 
کشور به مجلس، افزود: تحریم های بین المللی و کارهای 
باقی مانده از قانون هدفمندی یارانه ها همچون حمایت 
از تولید، اشتغال زایی و س��اماندهی وضعیت بازار سکه 
و ارز، از جمله مس��ائل مهم اقتصادی هستند که نیاز به 

توجه و رسیدگی بیشتر دارند. 
 وی ی��ادآور ش��د: هیئت وزی��ران ت��ا زم��ان انتخابات

فقط می تواند به چند اس��تان س��فر کند ک��ه اثر آن ها 
نی��ز حداقلی خواهد بود، بر همین اس��اس، بهتر اس��ت 
دولتمردان، طی این مدت، وق��ت خود را صرف کارهای 

دیگری کنند.

ش��یرخام به قیم��ت 480 ت��ا 550 توم��ان، از دامداران 
خریداری می شود و در فرآیند دالل بازی، به قیمت 650 
تا 700 تومان، به دس��ت کارخانه داران می رسد و بعد از 
صرف هزینه های��ی، در فرآیند تولید، ب��ا قیمت باالیی به 

مصرف کنندگان عرضه می شود.
عضو کمیسیون کش��اورزی مجلس ش��ورای اسالمی، با 
انتقاد از اخت��الف 50 درصدی قیمت خرید ش��یرخام از 
دامداران تا فروش در بازار مصرف، گفت: متأس��فانه این 
بازار، گرفتار دالل بازی اس��ت و به دلیل نظارت نکردند. 
دس��تگاه های دولتی در روزهای اخیر، ش��اهد ادامه این 
روند گرانی هستیم. بهمن محمدی،  نماینده مردم فریدن، 
فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسالمی،  با انتقاد 
از نبودن نظ��ارت بر بازار ش��یر و فرآورده های لبنی، بیان 
داش��ت: از زمان ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و 
معادن، نظارت ها به حداقل ممکن کاهش یافته و تکالیف 
دس��تگاه های نظارتی دچار ابهام شده اس��ت. وی افزود: 
تبعات منف��ی افزایش قیمت ش��یر و فرآورده های لبنی، 
به طور مس��تقیم، دامن گیر مصرف کنندگان می ش��ود و 
این احتمال وج��ود دارد که مصرف ش��یر و فرآورده های 
لبنی بیش از پیش، کاهش یابد که این زنگ خطری برای 

سالمتی جامعه است.

نماینده بازرس��ی کل کش��ور، در جریان بازدید از راه آهن 
اصفهان – شیراز گفت: جذب نیروی انسانی بدون مهارت، 

در زمینه ریلی در راه آهن، غیرممکن است.
 محمد طائب، در حاش��یه بازدید از راه آهن استان اصفهان 
با اش��اره به اینکه تأخیر در تردد هر قطار، بر مجموعه سیر 
کل قطارهای شبکه ریلی کشور اثرگذار است، اظهار داشت: 
خرابی دیزل ها در طول خط��وط، خرابی خطوط آهن که 
مهم ترین علل بروز تأخیرها است، خرابی عالئم الکتریکی 
 و خطای نیروی انس��انی از دیگر دالئل عم��ده بروز تأخیر 

در حرکت قطارها،  ارزیابی می شود.
وی ادامه داد: نقش نحوه عملکرد نیروی انسانی در این میان، 
مهم تر از سایر موارد است که با تدبیر می تواند،  برطرف کننده 

هر دو مورد نیز باشد.
 نماینده بازرس��ی کل کش��ور، با تأکید بر نق��ش نظارت، 
 این مقول��ه را مهم تری��ن بخش موضوع خصوص س��ازی 

دانست و گفت: مشاغل راه آهن مشاغلی خاص است . 
وی بر ضرورت ارتق��ای ایمنی،  با توجه ب��ه جایگاه آن در 
 سیس��تم حمل و نقل ریلی تأکی��د کرد و اف��زود:  تالش 
 بی وقف��ه و اهتمام وی��ژه در راس��تای کاهش س��وانح،  از 
دیگر خواس��ته ها در زمین��ه حمل و نقل ریل��ی و خطوط 

راه آهن است.

دبیر نظام مشارکت شرکت پاالیش نفت اصفهان،گفت: 
صرف��ه اقتصادی پیش��نهادهای پاالیش��گاه اصفهان، با 
برآورد بی��ش از 20 میلیارد تومان��ی، 32 برابر هزینه ها 

بوده است.
 مه��دی نجم��ی، اظه��ار داش��ت: از زم��ان تأس��یس 
نظ��ام مش��ارکت ش��رکت پاالی��ش نفت اصفه��ان که 
در س��ال ۱379، تا کن��ون،50 هزار پیش��نهاد کمی و 
 کیفی ب��ه دبیرخانه ارس��ال ش��ده ک��ه از ای��ن تعداد،

 3هزار و 868 پیش��نهاد، اج��را و تعدادی نی��ز در حال 
بررسی و یا منتظر اجرا هستند.

 وی اف��زود:  ب��ه ط��ور کل��ی، در 9 ماهه س��ال جاری،
 3هزار و 757 پیش��نهاد از س��وی کارکن��ان دریافت و 
 پ��س از بررس��ی های کارشناس��ی، از ای��ن تع��داد،

 یك هزار و 94 پیشنهاد، موافقت شده است.
وی همچنین به روند پیشنهادهای اجرایی اشاره کرد و 
گفت: در 9 ماهه سال 90 ، تعداد 364 پیشنهاد اجرا شده 
و این در حالی است که در سال 89، تعداد پیشنهادهای 

اجرائی 246 بوده است.
نجمی اضافه کرد: با همکاری و ارائه پیش��نهاد توس��ط 
 کارکنان و پ��س از اجرایی کردن پیش��نهادها، بیش از

 20 میلیارد تومان س��ود و صرفه اقتصادی در ش��رکت 
پاالیش نفت اصفهان حاصل شده است.

بازار حمل و نقلمجلس نفت

مصوبه، بدون بودجه 
راه به جايی نمی برد

بازار لبنيات گرفتار 
دالل بازی است 

تأخيرقطارها به دليل 
خرابی ديزل و خط 

پااليشگاه 32 برابر هزينه،  
صرفه اقتصادی دارد

خبرکوتاه

 در بان��د مخال��ف 
ناهيد
جاده ای که مدیران  شفيعی

اشتغال استان پیش 
می روند ت��ا با ایجاد 
240 ه��زار ش��غل 
جدید، از شتاب رشد نرخ بیکاری بکاهند، تعدیل نیرو 
و ریزش کار در بنگاه های اقتصادی همه رشته ها را 
 پنبه می کن��د و اصفه��ان را در جای��گاه پنجمین 

  رکوردار نرخ بیکاری در کشور قرار می دهد.  

اشتغال به توليد گره می خورد
مرجع رسمي محاسبه و انتشار آمار نرخ بیکاري، مرکز 
 آمار است که جمعیت فعال اقتصادی را افراد باالی 
۱0 س��ال دانس��ته و این افراد را، اگر در هفته های 
 آمارگیری یك س��اعت کار کرده باش��ند، »شاغل«

می نامد. ام��ا در عمل، اش��تغال بی��ش از هر عامل 
 دیگری به میزان تولید اقتصاد و رشد اقتصادي گره 
می خورد. یعنی این رش��د اقتصادي است که باعث 
می شود مشاغل جدیدی ایجاد شده و در نتیجه نرخ 

بیکاري کاهش یابد. .

بيکاری اصفهان 16 درصد
اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که پس از گذشت 
3 فصل از س��ال 90 ، انتش��ار یافته ، نرخ بیکاری در 
بهار امسال به۱2/3درصد رسیده است. این اعداد و 
ارقام همچنین نشان می دهد باالترین نرخ بیکاری 
 با رقم 22/8 درصد مربوط به اس��تان لرستان است.
 کهکیلویه و بویر احم��د، فارس و ایالم ب��ا نرخ 2۱ 
درصدی در جای��گاه دوم قرار می گیرند. س��ومین 
نرخ باالی بیکاری در کش��ور مربوط به استان های 
البرز و اردبیل با نرخ بیکاری 20 درصد است.  عنوان 
چهارمی نیز به استان کرمانشاه با ۱8/4 درصد داده 
شده در جایگاه پنجم، استان های کرمان، چهارمحال 
و بختیاری، قزوین و اصفهان قرار می گیرند که با تورم 
۱6 درصدی و اختالف یک��ی دو دهم درصد طبقه 

بندی شده اند.

دردسرهای يک استان مهاجرپذير
 دانس��تن این آمار بیکاری، یك پرس��ش بزرگ در 
ذهن ها ایجاد م��ی کند و آن هم این ک��ه چرا با این 
همه کارخانه ریز و درش��ت و اخبار خوش��ی که از 
ایجاد کسب و کارهای جدید به گوش می رسد،  سهم 
صنعتی ترین استان کشور در بیکاری این همه زیاد 
است، امینی معاون امور اجتماعي و اشتغال اداره کل 

 تعاون، کار و رفاه استان اصفهان در پاسخ به زاینده رود، 
گفت: محاسبه و اعالم نرخ بیکاری وظیفه مرکز آمار 
است و استان، نقش و دخالتی در این کار ندارد .با این 
حال، جدولی که منتشر شده، نشان می دهد جایگاه 
اصفهان نسبت به دیگر استان های کشور خوب است 

و در وضعیت بحرانی قرار نداریم.

وی مهاجرپذی��ر بودن اصفهان را مه��م ترین دلیل 
 رش��د روز افزون نرخ بیکاری دانست و گفت: همین 
جاذبه های صنعتی و تولیدی که باعث برتری اصفهان 
 در کش��ور ش��ده، جمعیت زیادی را به خود جذب

 می کند. به عنوان نمونه شهرستان لنجان در نزدیکی 
دو کارخانه بزرگ ذوب آهن و فوالد مبارکه واقع شده؛ 

اما بیشترین نرخ بیکاری استان را دارد.

کارگاه ها به اتباع افغان نياز دارند
معاون امور اجتماعي و اشتغال اداره کل تعاون، کار 
و رفاه استان اصفهان، در واکنش به اظهار نظر برخی 
مسئوالن به اشغال فرصت های شغلی از سوی اتباع 

افغان، گفت: همه مش��کالت به اش��تغال این قشر 
 بر نمی گردد ؛کارگ��ران افغان معموال در مش��اغل 
س��خت و کارگاه هایی فعالیت م��ی کنند که کمتر 
نیروی کار داخلی حاضر است در آن مشغول به کار 
شود. وی تنها مشکل این اتباع را به کار گیری آنها در 
مشاغل غیر مجاز دانست و گفت: برای جلوگیری از 
این تخلف، نیروی انتظامی و وزارت کش��ور موظف 
هستند، کارگاه های غیر مجاز را بازرسی و از اشتغال 

اتباع افغان در آنها جلوگیری می کنند.

بيکاری هرگز متوقف نمی شود
 امینی با اشاره به چند ش��یفته بودن مدارس تا یك 
دهه پیش گفت: جمعیت دهه 60 مدارس ، اکنون 
به سن اش��تغال رس��یده اند و بازار کار، از ورود این 
جمعیت، دچار تالطم و آشفتگی است. وی با تأکید 
براین که ن��رخ بیکاری هیچ گاه متوقف نمی ش��ود 
گفت: اگر تمام تالش ها را مضاعف کنیم و برنامه های 
متمرکز و دقیقی اجرا کنیم، ممکن است بتوانیم از 
رش��د روزافزون نرخ بیکاری جلوگیری کرده و آن را 

ثابت نگه داریم.

مشاغل خانگی اولين راهکار
 معاون امور اجتماع��ي و اش��تغال اداره کل تعاون، 
کار و رفاه استان اصفهان، مهم ترین برنامه در دستور 
کار این اداره برای جلوگیری از رشد بیکاری را ایجاد 
کسب و کارها و مشاغل خانگی اعالم کرد و گفت: این 
موضوع به صورت گس��ترده مورد استقبال و توجه 
مردم قرار گرفتهاست،اما چون استفاده از این راهکار 
برای همه متقاضیان بازار کار امکان پذیر نیست،  باید 
توجه ویژه ای به حل بحران های صنایع و واحدهای 
تولیدی داشت.امینی با اشاره به خالی بودن ظرفیت 
تولید بسیاری از صنایع و واحدهای تولیدی کوچك و 
بزرگ استان گفت: این رکود به زیان سرمایه گذاری 
است که در گذش��ته انجام ش��ده و در کنار سرمایه 
گ��ذاران، کارگران و مردم عادی نیز در این ش��رایط 

ضرر می کنند.

 دو ساعت کار در هفته شغل نيست
از سوی دیگر،   برخی کارشناسان تأکید دارند یك فرد 
با دو ساعت کار در هفته ، شاغل نیست. از جمله این 
افراد مهدی تقوی است که می گوید: در حال حاضر به 
دلیل پرداخت نشدن یارانه واحدهای تولیدی، میزان 
اخراج و تعطیلی واحدهای تولیدی در ایران، روز به 

روز در حال افزایش است.

نرخ  بيکاری  در اصفهان 16 درصد است

اصفهان پنجمین رکوردار بیکاری در کشور

مهاجرپذير بودن 
اصفهان مهم ترين 

دليل رشد روز 
افزون نرخ بيکاری 

است و همين 
جاذبه های صنعتی 
و توليدی که باعث 
برتری اصفهان در 

کشور شده جمعيت 
زيادی را به خود 

جذب می کند

ارز تک نرخی قائله راختم می کند

شمس الدين حسيني

وزير امور اقتصادي و دارايي و سخنگوي اقتصادي دولت 

کشور از نظر ذخایر ارزي در ش��رایط بسیار مناسب و حتي بي نظیري قرار 
دارد. درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و صادرات غیرنفتي نیز در مقایسه 
با میزان واردات به گونه اي است که حتي به ذخایر ارزي ما افزوده می شود. 
 ما براي مقابله با این مس��ئله تدابی��ری، در نظر گرفته ای��م.از جمله ثبت 
سفارش، گشایش اعتبار و ترخیص کاال، همگي در یك سامانه هماهنگ 
شودو و هر کس��ي که براي 
واردات کاال ی��ا کار دیگري 
نیاز ب��ه ارز دارد، مي تواند با 
مراجعه به بان��ك، ارز مورد 
نی��از خ��ود را ضم��ن ثبت 

سفارش، تأمین کند.



يادداشت

5
محمود	استاد	محمد	در	بستر	بيماري		

محمود استاد محمد ،نمايشنامه نويس و كارگردان تئاتر ،اين روزها در بيمارستان بستري شده 
است. اين هنرمند تئاتر كه مدتي است دچار عارضه ي كبدي شده است، چند روز پيش براي 

چندمين بار در بيمارستان »جم« بستري شده است.

فیلمخانه 
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آنجلو پولوس ابدی شد 
پيرمرد رهايم كرد ان��گار چيزهايي را  میثم 

مي دانس��ت كه من نمي دانستم.  من کیان 
 ه��م همي��ن ط��ور  چيزهاي��ي را 
مي دانستم كه او نمي دانست.همسفر 
شديم مِنِ يتيم با پيرمردي سرگشته، س��فري به مثابه تمام تاريخ . 
آنجلو پولوس يا آنگلو پولوس  تلخ گونه از بين ما رفت . س��ينمايش، 
س��ينمايي بدون حد و مرز بود به وس��عت تمام دنيا  به وسعت تمام 
درياهاي فيلم هايش ، اگ��ر بخواهم اصطالحي بتراش��م  مي گويم  
مرثيه سراي مرگ تاريخ،ضجه مادر  كنار تن بي جان فرزندش ، كنار 
 دريا  در فيلم دش��ت گري��ان  نمونه اي اس��ت از پايان دني��ا و تمام 
مصيبت هايش زندگي هايي كه با اندوه ش��روع مي ش��ود  و با اندوه  
پايان مي يابد  و چاره اي هم جز اندوه نيست.يک تاكسي در بين برف 
 ها گير مي كند ، راننده از تاكس��ي پياده مي ش��ود  و به كنار دره اي
 مي رود و فرياد مي زند :يونان مرد،يونان مرد،همان يوناني كه تمدني 
 ش��گرف درون��ش جاريس��ت،آنجلو پول��وس از بي��ن م��ا رف��ت، 
فيلم سازي كه تصاوير وموسيقي را براي ابد جاودانه كرد. دوست دارم 
بدانم آهنگساز بزرگ »النی كاريندرو«  اين روزها چه نغمه اي براي   
آنجلو مي نوازد. حزن موس��يقي هاي  الني  همراه با  تصاوير با شكوه  
آنجلو پولوس، سينما را شگفت انگيز تر از آني كه بود كرد. پيرمرد مرا  
همان جايي كه سوار كرده  بود پياده كرد،  همان جا ايستادم، ديدم 
كه تا صبح پشت چراغ قرمز  توي ماشين نشسته است، پيش خودم 
گفتم مرده  ، ولي گرگ  وميش صبح وقتي چراغ سبز شد  راه افتاد،       

راه افتاد به سمت ابديتي كه يک روزش را با هم گذرانيده بوديم .

يادداشت
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ
10/633 شماره ابالغيه: 9010100350405768، شماره پرونده: 9009980350401016،  شماره بايگاني 
شعبه: 901030، خواهان بتول رجالي دادخواستي به طرفيت خواندگان محمد كفشگر سيچاني و الهه 
كفشگر سيچاني و مهشيد كفشگر سيچاني و رضوان شاه زماني و منصوره نوري تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق شماره 308 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980350401016 ثبت گرديده كه وقت رسيدگی آن 
1390/12/24 و ساعت 11:30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان مهشيد و محمد 
و الهه شهرت همگي كفشگر و رضوان شاه زماني و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي 

حاضر گردند. م الف/ 16835 دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/651 بدينوسيله اعالم مي گردد آقاي محمدرضا مراديان تهراني فرزند عباس شكايتي عليه آقاي احمد 
دس��تار عساكره داير بر كالهبرداري و استفاده از سند مجعول مجهول المكان به اين بازپرسي تسليم و 
به شماره 901203 ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتكي عنه ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي جهت 
رسيدگي دعوت به حضور مي شود و با تجويز ماده 159 قانون آيين دادرسي كيفري اين آگهي به منزله 
ابالغ در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي براي يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين 
بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/ 17024 شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره 

دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/652 بدينوسيله اعالم مي گردد آقاي عبدالواجد عزيز محمد فرزند محمد شريف شكايتي عليه آقاي 
نصير احمد حسيني فرزند غالم رباني داير بر كالهبرداري و تحصيل مال از طريق نامشروع مجهول المكان 
به اين بازپرسي تسليم و به شماره 901204 ب 16 ثبت گرديده است كه از مشتكي عنه ظرف يكماه از 
تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور مي شود و با تجويز ماده 159 قانون آيين دادرسي 
كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتش��ار محلي براي يك نوبت درج و در 
صورت عدم حضور اين بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/ 17023 شريفي- مدير دفتر شعبه 

16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقيقات مقدماتي
10/653 بدينوسيله اعالم مي گردد خانم معصومه سرلك فرزند اميرآقا شكايتي عليه آقاي اسد داودي داير 
بر جعل و استفاده از سند مجعول مجهول المكان به اين بازپرسي تسليم و به شماره 901220 ب 16 ثبت 
گرديده است كه از مشتكي عنه ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي جهت رسيدگي دعوت به حضور مي شود 
و با تجويز ماده 159 قانون آيين دادرسي كيفري اين آگهي به منزله ابالغ در يكي از روزنامه هاي كثيراالنتشار 
 محلي براي يك نوبت درج و در صورت عدم حضور اين بازپرسي اتخاذ تصميم خواهد نمود. م الف/ 17022

شريفي- مدير دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 

ابالغ
10/654 نظر به اينكه آقاي رضا حسيني پور فرزند كريم به اتهام فروش مال غير حسب شكايت آقاي سيد 
ابوالفضل هاشمي وغيره از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 901758 د/29 تحت تعقيب است و ابالغ 
احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين 
دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار 
آگهي در شعبه 29 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، در 
صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 17025 

پورقيصري- داديار شعبه 29 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ
10/655 نظر به اينكه آقايان 1- عليرضا رضايي 2- محمد كاظمي 3- آقاي حق نژاد به اتهام 1. فحاشي 
و ضرب و جرح عمدي 2 و 3- فحاشي و تخريب حسب شكايت آقاي محمدعلي هاماني جزي فرزند 
حيدر از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 901558 د/ 32 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 32 
دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم حضور 
پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 17027 شعبه 32 دادياري 

مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ 
10/656 نظر به اينكه آقاي داور احمدي به اتهام ضرب و جرح عمدي حس��ب ش��كايت آقايان اصغر 
حسيني - ابراهيم تقي زاده فرزند واليه لقا- هوشنگ از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 901385د/ 
37 تحت تعقيب است و ابالغيه/احضاريه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وي ممكن نگرديده است. 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان 
جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار 
آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 17026 دفتر شعبه سي و هفت دادياري دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان

احضار
10/657 شماره: 080199/1/50 ب 5 نظر به اينكه آقاي سيد حمزه مرتضوي فرزند كاظم به اتهام قتل 
عمد از طرف شعبه 21 بازپرسي دادسراي ناحيه 3 اصفهان تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه به واسطه 
مجهول المكان بودن نامبرده ميس��ر نش��ده بدين وسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي كيفري 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ نشر آگهي در شعبه 5 بازپرسي اصفهان واقع در اصفهان 
خ كهندژ دادسراي ناحيه 4 بازپرسي 5 جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر گردد درصورت عدم 
حضور پس از گذشت مهلت مقرر اقدامات قانوني در اين خصوص به عمل خواهد آمد. م الف/ 16981 

غالم پور- مدير دفتر شعبه 5 بازپرسي دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائيه
10/660 شماره اجرائيه: 9010420350800159،  شماره پرونده: 9009980350800309، شماره بايگاني 
ش��عبه: 900309، بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9010090350803273 و شماره 
دادنامه مربوطه 9009970350800952 محكوم عليه محمود ابوطالبي آدرگاني نش��اني: اصفهان سه راه 
س��يمين خ شهيد مالكي محكوم است به: پرداخت مبلغ 77/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 
4/387/000 ريال بابت خسارت دادرسي )هزينه دادرسي و حق الوكاله( بانضمام خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ تقديم دادخواست در حق محكوم له قربان دويستي نشاني: جاده نجف آباد بلوار الغدير جنب 
بيمه آسيا با وكالت فاطمه مسجدي نشاني: اصفهان مجتمع كوثر c ط 5 واحد 730. رأي صادره غيابي 
بوده و هزينه اجرايي 3850000 ريال مي باشد كه برعهده محكوم عليه است. محكوم عليه مكلف است 
از تاري��خ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتيبی 
برای پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجراء حكم و اس��تيفاء محكوم به، از آن ميسر 
باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع 
دارائی خود را به قسمت اجراء تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد 
از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه  قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واقع از دارائی خود بدهيد به نحوی كه 
اجرای تمام يا قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد 
شد. 4- عالوه بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای 
احكام و قانون آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های 
مالی مصوب 10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م 

الف/ 16990 هاشمي- مدير دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
10/667 نظر به اينكه خانم واليه ناصري به اتهام مزاحمت تلفني حسب شكايت خانم الهام بحرينيان فرزند 
رسول از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 881437 د 27 تحت تعقيب است و ابالغ احضاريه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عمومي و انقالب در امور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 
27 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 16983 دفتر شعبه 27 

دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ اجرائيه
10/682 شماره اجرائيه: 9010420350300383،  شماره پرونده: 9009980350300362، شماره بايگاني 
ش��عبه: 900362، بموجب درخواست اجراي حكم مربوطه به شماره 9010090350302972 تقديمي 
از س��وي وكيل محكوم له الهام محمدي ايشاني نش��اني: دولت آباد بلوار جانبازان جنب دادگستري و 
براساس مفاد دادنامه غيابي مربوطه به شماره 9009970350300771 محكوم عليهما 1- عليرضا حسين 
زاده مجهول المكان 2- سيد محمد موسوي كيا نشاني ملك شهر خ مطهري مكينه آبي پ 81 بصورت 
مساوي محكومند به پرداخت مبلغ 426000000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 8520000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و پرداخت حق الوكاله وكيل براساس تعرفه قانوني و همچنين پرداخت خسارات ديركرد 
از تاريخ مطالبه )1390/4/14( لغايت زمان پرداخت )كه محاسبه آن براساس شاخص اعالمي از سوي 
بانك مركزي برعهده اجراي احكام خواهد بود( در حق محكوم له بانك صنعت و معدن به نمايندگي آقاي 

اسدي نشاني: خ شيخ بهايي جنب مسجد شمس آبادي و همچنين پرداخت مبلغ 21300000 ريال بابت 
حق االجراي دولتي )نيم عشر دولتي( كه بايد در حق صندول دولت بپردازد. محكوم عليه مكلف است از 
تاريخ ابالغ اجرائيه: 1- پس از ابالغ اجرائيه ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- ترتيبی برای 
پرداخت محكوم به بدهد. 3- مالی معرفی كند كه اجراء حكم و استيفاء محكوم به، از آن ميسر باشد و در 
صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارائی خود را 
به قسمت اجراء تسليم كند. اگر مالی ندارد صريحاً اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذكور معلوم شود كه  قادر به اجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده ايد ليكن برای فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفی نكنيد يا صورت خالف واق��ع از دارائی خود بدهيد به نحوی كه اجرای تمام يا 
قسمتی از مفاد اجرائيه متعسر باشد، به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محكوم خواهيد شد. 4- عالوه 
بر موارد باال كه قسمتی از ماده 34 اجرای احكام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احكام و قانون 
آيين دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنين مفاد قانون نحوه اجرای محكوميت های مالی مصوب 
10 آبان 1377 كه ظهر برگ اجرائيه درج گرديده است توجه نموده و به آن عمل نمايد. م الف/ 17004 

دادخواه- مدير دفتر شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزايده
10/692 اجراي احكام شعبه 14 دادگاه حقوقي اصفهان در خصوص پرونده 1192/89 ج ح/ 14 له آقاي 
محمدعلي تركي داير بر مطالبه مبلغ 23/913/700 ريال بابت طلب عليه آقاي رسول طائبي )كارفرماي 
شركت تكنوبارش( در آدرس خ جي، چهارراه اديسون، سر چهار، شركت تكنوبارش و مبلغ 50/000 
ريال حق االجراي دولتي در نظر دارد جلسه مزايده اي را در تاريخ 90/11/24 ساعت 10 صبح در شعبه 14 
دادگاه حقوقي واقع در اصفهان خ ش نيكبخت، ساختمان دادگستري، طبقه سوم، اتاق 323 جهت فروش: 
1. موتور برق مارك loncin-615kw يك عدد به قيمت 4/000/000 ريال، 2. موتور آبكش نو مارك 
Robin سه عدد به مبلغ 2/500/000 ريال، 3. موتور برق نو مارك R1000ss-technic يك عدد به 
 0.75kw-Q-1.5/min-2850 rpm با مشخصه cpm مبلغ 800/000 ريال، 4. الكتروپمپ آب مدل 
 چين��ي 10 عدد ب��ه قيمت جمع��ا 10/500/000 ري��ال، 5. الكتروپمپ آب مدل 20kc با مش��خصه

2.2kw-Q=450L/Min-H=30 M-2850 rpm سه فاز چيني 4 عدد جمعاً به مبلغ 5/600/000 
ريال. كه با توجه به نتيجه ارزيابي و كيفيت موجود و در نظر گرفتن عوامل مؤثر در قضيه جمعاً به مبلغ 
23/400/000 ريال )بيس��ت و س��ه ميليون و چهارصد هزار ريال( ارزيابي گرديده است. طالبين خريد 
مي توانند پنج روز قبل از جلسه مزايده به آدرس فوق الذكر مراجعه و بازديد نمايند. كساني حق شركت 
در مزايده را دارند كه حداقل 10 درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً در جلسه مزايده به همراه داشته باشند. 
مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع و برنده فرد يا افرادي مي باشند كه باالترين قيمت را از نظريه كارشناس 

پيشنهاد نمايد. م الف/ 17021 مرتضايي- مدير اجراي احكام شعبه 14 دادگاه حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
503 كالسه پرونده: 1500/90، شماره دادنامه: 1748-90/10/13، مرجع رسيدگي: شعبه هشت شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: احسان عبادت فرزند اكبر، آدرس: اصفهان خ توحيد كوچه گلناز پالك 
118، خوانده: بابك آقابابائي فرزند قدرت اله مجهول المكان، خواسته: 1- مطالبه مبلغ دو ميليون و نهصد 
هزار ريال بابت يك فقره چك و 2- مبلغ پنج ميليون ريال بابت فيش بانكي و 3- هفت ميليون ريال 
بابت فيش بانكي و 4- مطالبه بيست ميليون ريال بابت قرارداد عادي و مطلق خسارات قانوني. با عنايت 
به محتويات پرونده و نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت بصدور 
رأي مي نمايد. رأي قاضي ش��ورا: دعوي احس��ان عبادت بطرفيت بابك آقابابائي بخواسته مطالبه مبلغ 
34/900/000 ريال وجه چك شماره 604364-86/6/29 به عهده بانك سپه شعبه شمس آبادي و مبلغ 
دوازده ميليون ريال بابت 2 فقره فيش بانكي و بيست ميليون ريال بابت قرارداد عادي به انضمام مطلق 
خسارات قانوني- با توجه به بقاي اصول مستندات در يد خواهان و گواهي عدم پرداخت صادره از سوي 
بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اينكه 
خوانده در جلسه به هر دليلي حضور نيافته و دليلي كه اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نمايد ابراز نداشته، 
بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئين دادرسي 
مدني حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2/900/000 ريال بابت اصل خواسته )بابت يك فقره 
چك فوق الذكر( و 40/000 ريال بابت هزينه دادرسي و هزينه هاي نشر آگهي و همچنين خسارت تأخير 
و تأديه از تاريخ سررس��يد تا تاريخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانك مركزي 
برعهده اجراي احكام مي باش��د در حق خواهان صادر و اعالم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 
روز پ��س از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود و 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهي 
در محاكم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد. و در خصوص ساير بخشهاي خواسته خواهان، 
مستنداً به ماده 95 قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر و اعالم مي گردد و ظرف مهلت 
20 روز قابل اعتراض در محاكم عمومي حقوقي شهرستان اصفهان مي باشد. شعبه هشتم حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
504 شماره: 522/90 ش 33 به موجب رأي شماره 801 تاريخ 90/5/19 حوزه شعبه 33 شوراي 

حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مينا خيام نيا مجهول المكان 
محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ ده ميليون ريال )10/000/000 ريال( بابت اصل خواس��ته و سي 
و چهار هزار ريال بابت هزينه دادرسي و همچنين خسارت تأخير تأديه از تاريخ 89/3/2 لغايت 
اجراي حكم در حق محكوم له مجتبي رس��تميان نش��اني محل اقامت: اصفهان خ شريعتي كوچه 
ت��اج الدين پالك 52. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د 
محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت 
محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و 
در صورت��ي كه خود را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 33 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
505 ش��ماره: 217/90 به موجب رأي ش��ماره 747 تاريخ 90 حوزه 19 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه فرهاد مستحسن اسدي مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخت اس��ترداد مبيع كه همانا خودرو س��واري پژو 206 مدل 82 به ش��ماره انتظامي 13-729 ج 21 
مي باش��د و پرداخت مبلغ سي هزار ريال هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني در حق 
محكوم له مرتضي كمالي فر نش��اني محل اقامت: اصفهان كهندژ گلخانه، تعميرگاه س��پاهان با وكالت 
اميرحسين روزبهاني و روح اله بلخاري به آدرس خ شريعتي، روبروي اورژانس، مجتمع نويد 1،  طبقه 4، 
واحد 12 صادر مي گردد و به پرداخت نيم عشر نيز محكوم مي گردد. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين 
كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. م الف/ 17252 شعبه 

19 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
507 در خصوص پرونده كالس��ه 261/90 خواهان حميد عابدي دادخواس��تي مبني بر مطالبه مبلغ دو 
ميليون و دويست هزار تومان بابت اصل خواسته، هزينه دادرسي،  خسارت تأخير تأديه به طرفيت عليرضا 
قرائتي تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز يكشنبه مورخ 90/12/14 ساعت 17 تعيين گرديده، 
با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رسيدگي به اين شعبه مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم 
حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود. م الف/ 17254 شعبه 37 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايي
508 شماره: 620/90 به موجب رأي شماره 811 تاريخ 90/8/23 حوزه 20 شوراي حل اختالف شهرستان 
اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسن مجيدي نام پدر: حيدر مجهول المكان محكوم است 
به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته،  چهل هزار ريال 40/000 ريال هزينه دادرسي و 
خسارت تأخير از تاريخ 84/4/26 لغايت اجراي حكم در حق خواهان اكبر كارگر سيچاني نام پدر: محمد 
نشاني محل اقامت: اصفهان خ ارتش ك سجاديه يك روبروي فرعي 5 پالك 40. ماده 34 قانون اجراي 
احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء 
محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعالم نمايد. شعبه 

20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ
525 شماره ابالغيه: 9010100351106875، شماره پرونده: 9009980351100857، شماره بايگاني شعبه: 
900859، خواهان همايون صداقتي دادخواستي به طرفيت خوانده علي نوايي فر تقديم دادگاه هاي عمومي 
شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه يازدهم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به كالسه پرونده 9009980351100857 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 
1390/12/24 و س��اعت 10:30 تعيين شده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف/ 17201 خزايي- مدير دفتر شعبه يازدهم دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان

کارگاه عکس انار را معرفی کنید.  
 » انار« اسم كارگاه ماست و گروهی تحت عنوان كارگاه عكس 
انار تشكيل داديم. اولين موضوعی هم كه قرار شد هنرجويان 
روی آن كار كنند همي��ن »انار« بود، البت��ه در آينده ممكن 
اس��ت تحت عنوان كارگاه عكس انار موضوعات ديگری را هم 

كار كنيم.
چ�ه اف�رادی در  اين نمايش�گاه ش�رکت 
داشتند و انتخاب عکس ها به چه صورتی انجام 

شد؟
اعضای شركت كننده تمام هنرجويان ما بودند، از افرادی كه در 
دوره های كوتاه مدت شركت داشتند تا كسانی كه دوره های 
تكميلی را گذرانده بودند. دو ماه وقت برای ارايه آثار مشخص 
كرده بوديم و در اين مدت چند اردو برگ��زار كرديم. روزهای 
جمعه برای عكاسی گروهی بيرون می رفتيم و سرانجام ده ها 
عكس از طرف هنرجويان  ارسال شد واين عكس ها به داوری 

گذاشته شد كه س��عی كرديم برای داوری از افرادی خارج از 
كارگاه وگروه استفاده كنيم و نقاط ضعف و قوت آثار را بررسی 
كرديم و در نهايت سی اثر بر روی ديوار نمايشگاه  قرار گرفت.

افراد خاصی عضو گروه شما هستند؟
گروه نه، اسم اين كارگاه عكس انار است. يعنی اگر افراد ديگری 
هم وارد بشوند عمال می توانند فعاليت كنند. ما در اين كارگاه 
فعاليت عكاس��ی می كنيم و فعاليت ما تنها ب��ه دنيای واقعی 
محدود نمی ش��ود. بلكه در دنيای مجازی هم فعاليت داريم. 
حتی افرادی در خارج از كشور هس��تندكه در كالس های ما 
حضور فيزيكی ندارند ولی به صورت مجازی در كارگاه عكس 

انار شركت می كنند.
چرا انار؟  

انار ميوه ای اس��ت كه به شخصه دوس��تش دارم. بنا به همين 
 دليل ش��خصی و س��اير داليلی ك��ه زير ش��اخه همين دليل 

 می ش��ود اس��م كارگاه را، انار انتخاب كردم. انار ايرانی ترين 
ميوه ای است كه می شناسيم و در مراسمات ما به شدت رسوخ 
كرده. در نقشه های قالی ايرانی ، در عروسی های ما و ... . حتی 
روايتی هست كه گل های نيلوفری كه در دستان كورش كبير 
در سنگ نقش های  تخت جمشيد كار شده گل نيلوفر نيست 
و گل انار اس��ت.  و حتی در باورهای دينی م��ا نيز  انار ميوه ی 

خاصی است. در واقع   انار ميوه بهشتی است.

انار شما سنتی است يا امروزی؟
اناری كه در ذهن من است همه اين هاست ولی عمده چيزی 
كه در انار برای من مهم است اتحادی اس��ت كه در آن وجود 
 دارد. دان��ه های ري��زی كه در كن��ار هم يک زيباي��ی واحد و 

خارق العاده را بوجود می آورند. 
كارگاه ما هم به همين شكل است. شايد شما تک عكس ها را 
كه ببينيد زيبايی خاصی نداشته باشند ولی در كنارهم كليت 
 آنها زيباي��ی منحصر به ف��ردی دارد. و البته امي��دوارم روزی

 دانه های انار در كنار يكديگر قرار بگيرند و كار بزرگ و زيبايی 
را انجام بدهند.

در بين عكس ها  كارهايی را ديدم كه خيلی س��اده هس��تند 
 و در كن��ار آن ه��ا،  كارهاي��ی كه به ص��ورت صحن��ه آرايی
ن��د، در كارگاه و ظ��رف م��دت تعيي��ن  انج��ام ش��ده ا
ش��ده ب��رای ارس��ال عك��س ه��ا در اي��ن م��ورد  بح��ث 
 م��ی ش��د.كامال بچ��ه ه��ا را آزاد گذاش��ته بودي��م. 
می خواس��تيم زاويه ديدشان را بس��نجيم و فقط گفته بوديم 
تحت موضوع انار. زاويه ديد برای ما اهميت بيش��تری داشت. 
خط و خطوط مش��خصی به هنرجويان نم��ی دادم و حتی در 
ابتدا انتظار داشتم كه بيشتر عكاسی مستند اتفاق  بيافتد كه 
بر عكس شد و بيشتر بچه ها به س��مت عكاسی صحنه آرايی 

رفته بودند. 

واکنش هنرجويان به اي�ن موضوع چطور 
بود؟

اول برايش��ان خيل��ی س��خت ب��ود .خيل��ی نمی توانس��تند 
ذهنش��ان را بر روی يک موض��ع خاص متمرك��ز كنند . اصال 
تحت عنوان ي��ک موضع خ��اص عكاس��ی كردن برايش��ان 
 س��خت بود. م��ن اعتق��اد دارم كه بچه ها ش��لخته عكاس��ی 
می كنند و همين ش��لخته بودن باعث ش��د حت��ی بعضی از 
هنرجويان نتوانند خودش��ان را با موضوع وفق بدهند و اصال 
عكسی از آنها ارايه نش��د. فكر كنم مهم ترين هدفی كه ما در 
اين كارگاه دنبال می كنيم همين است كه هنرجويان  بتوانند 

به صورت مجموعه ای و تحت عنوان موضوعی واحد عكاس��ی 
كنند. به همين منظور از بچه ها خواستيم كه برای پروژه های 

بعدی برنامه ها و روند كاريشان را بنويسند.

اين نوش�تن برنامه ها و اينکه قرار اس�ت 
هنرجويان چه کار کنند آنها را به سمت طرح وار 

بودن و عکاسی استیجی سوق نمی دهد؟
برای اينكه چنين اتفاقی نيافتد و هنرجويان تنها به يک شاخه 
محدود نش��وند از آنها خواس��ته ايم كه هر پ��روژه ای را طبق 
خواس��ته ما انجام بدهند. مثال برای پروژه بع��دی حتما بايد 

عكاسی مستند انجام بدهند.

ف�روش 
آث�ار چگونه 

است؟
هم��ه ی كاره��ا 
كم��ک  ب��رای 
به ي��ک كودک 
بيم��ار و نيازمند 
با قميت پايه هر 
عك��س ده هزار 
تومان به فروش 
می رس��د و تا به 
حال ف��روش بد 

نبوده است.

يت  حکا
انار

روزی روزگاری ، 
مردی در باغش چندين درخت انار داشت و سال ها به هنگام 
پاييز ، انارهايش را در سينی های نقره ای ، بيرون اقامت گاهش 
می گذاشت و برسينی ها عاليمی می گذاشت كه بر آن نوشته 
بود : يكی برداريد. نوش جان. اما مردم می گذشتند و هيچ كس 

از ميوه بر نمی داشت .
بعد م��رد فك��ری ك��رد و ي��ک س��ال  هن��گام پايي��ز  ديگر 
 در س��ينی ه��ای نق��ره ای ان��ار نگذاش��ت،  ام��ا ب��ر آن ها 
نوش��ته هايی گذاش��ت كه می گفت: اين جا بهترين انارهای 
كش��ور را داريم ، ام��ا بهايش��ان گران ت��ر از اناره��ای ديگر 
 اس��ت.  همه مردان و زن��ان از همس��ايگی دوان دوان آمدند 

تا انار بخرند.

انار	؛	ميوه	بهشته	...

 نمايش�گاه عکس هنرجويان کارگاه عکس انار در موسس�ه فرهنگی ديگر افتتاح شد. 
عبدالرضا

درويش 
عکس هايی با موضوع انار، ره آورد تفکر گروهی  اين نمايشگاه بود. در يکی از روزهای 
سرد زمستان و اناری  و در يک نمايشگاه کامال اناری با س�یامک تراکمه زاده، مدرس و 

مولف  اين کارگاه گفتگويی انجام داده ايم که در ادامه با هم می خوانیم؛

به بهانه نمايشگاه عکس انار در اصفهان 

آقايوسف در شبکه  خانگی 
گروه فرهنگ 

فيلم س��ينمايی آقا يوسف به 
كارگردان��ی علی رفيعی چند 
روزی اس��ت ك��ه در ش��بكه 
خانگی توزيع ش��ده اس��ت.
فيلم آقايوس��ف درباره مردی 
بازنشسته است كه از پنج سال 
پيش پنهان از چشم دخترش 
در خانه ه��ای م��ردم كار 
می كند. حوادث��ی كه در اين 
خانه ها به ويژه در دومين خانه 

رخ می دهد، زندگی او را دگرگون می سازد.فيلم سينمايی آقايوسف 
به نويس��ندگی و كارگردانی عل��ی رفيع��ی و تهيه كنندگی مرتضی 
متولی، برنده سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد از جشنواره 
فيلم فجر است مهدی هاشمی، هانيه توس��لی ...بازيگران اين فيلم 
سينمايی هستند. الزم به توضيح است كه فيلم ياد شده سومين اثر 
از مجموعه برترين های سينمای ايران است كه روانه بازار می شود .

من اعتقاد دارم 
که بچه ها شلخته 

عکاسی می کنند و 
همین شلخته بودن 

باعث شد حتی 
بعضی از هنرجويان 

نتوانند خودشان 
را با موضوع وفق 

بدهند و اصال 
عکسی از آنها ارايه 

نشد
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تقابل فونیکه سی و دروازبان ضعیف پرسپولیس
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس مش��کل اصلی تیمش را گل خوردن در دقایق ابتدایی بازی 
عنوان کرد و گفت: بازی با صنعت نفت تقابل بین مهاجم آماده تیم فوتبال صنعت نفت یعنی 

فونیکه سی  و ضعف مطلق دروازه بان ما بود که منجر به شکستی سنگین شد.
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گاز- ذوب آهن؛ 
مصافی برای نايب قهرمانی 

تیم های والیبال ذوب آهن و گیتی پسند، در هفته پنجم دور برگشت 
لیگ برتر بانوان، به مصاف گاز تهران و عصر چوب زنجان می روند.

 هفت��ه پنجم دور برگش��ت لیگ برت��ر والیبال بانوان باش��گاه های 
کش��ور، جمعه، با برگزاری چه��ار دیدار، پیگیری می ش��ود. رقابت 
هایی که ب��رای اصفهانی ها از حساس��یت خاصی برخوردار اس��ت.  
گیتی پس��ند که در صدر جدول رقابت ه��ا قرار دارد، م��ی تواند با 
یک پیروزی دیگ��ر، قهرمانی خ��ود را ۹۰ درصد قطعیت بخش��د. 
اما در این روز اصفهان میزبان دیدار حس��اس هفته اس��ت. مصاف 
گاز و ذوب آهن م��ی تواند جای��گاه نهایی دو تیم را پی��ش از پایان 
رقابت ها، قطعی کن��د. ذوب آهن در بازی رفت، موفق به شکس��ت 
 گاز ش��د و باید دید، این نتیجه این بار در اصفهان تکرار می شود تا

 ذوب آهن به رده دوم بازگردد، یا نه. 
--------------------------------------

هفته بيستم ليگ برتر فوتسال؛

جدال صدرنشين در اهواز
هفته بیستم مس��ابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه هاي کشور، پس از 
تعطیلي دو هفته اي، روز جمعه با دیدار حساس تیم هاي گیتي پسند 

اصفهان و حفاري خوزستان برگزار می شود.
هفته بیستم مسابقات لیگ برتر فوتس��ال باشگاه هاي کشور پس از 
تعطیلي دو هفته اي به دلیل حضور تیم ملي فوتسال در کرواسي، روز 
جمعه برگزار می شود و دیدارهاي این هفته، نقش تعیین کننده اي 
در تغییرات صدر جدول دارند.گیتي پسند اصفهان، که هم اکنون با 
یک بازي بیشتر نسبت به منصوري قرچک، صدر جدول را در اختیار 
خود دارد، این هفته در اهواز به مصاف حفاري خوزس��تان می رود و 

براي حفظ صدرنشیني، به امتیاز این دیدار بسیار احتیاج دارد.
ش��اگردان علي افضل، که در نیم فصل دوم اقتدار همیشگي خود را 
نداشتند، این هفته انگیزه بسیاري براي پیروزي مقابل تیم حفاري 
دارند. اما خوب مي دانند که حفاري، تیم کوچکي نیست و پیروزي در 
خانه مقابل این تیم اهوازي، کار سختي است.البته با توجه به اینکه 
منصوري، دیگر تیم صدرنشین لیگ این هفته به مصاف راه ساري قعر 
جدولي مي رود، کار گیتي پسند براي ماندن در صدر جدول، آسان تر 
از منصوري است.فوالد ماهان، دیگر تیم اصفهاني، در خانه به مصاف 
ارژن فارس می رود و براي ماندن در جمع تیم هاي باالنش��ین، روي 
امتیاز این دیدار خانگي حساب کرده است. اما فیروزصفه، تیم جوان 
اصفهان هم در تهران، میهمان میثاق تهران است و مي خواهد ثابت 
کند که توان رسیدن به جمع ۵ تیم اول جدول رده بندي لیگ برتر 
را دارد. البت��ه فیروزصفه براي این هدف خود،کار س��ختي در پیش 
دارد و بدین منظور باید امتیاز همه بازي هاي باقیمانده لیگ را ازآن 

خود کند. 

آغاز هفته نوزدهم ليگ برتر بسکتبال؛

ذوب آهن-پويا؛ شايد وقتی ديگر

هفته نوزدهم رقابت ه��ای لیگ برتر، با  نجمه
 رقابت تیم های پایین جدول و در غیاب کرمی

تیم بسکتبال ذوب آهن برگزار می شود.
در نخس��تین دی��دار ای��ن هفت��ه تیم 
شهرداری گرگان، میزبان ش��اگردان مهران حاتمی است. دانشگاه آزاد 
که در غیاب فوالدماهان تا رده دوم جدول رده بندی صعود کر ده است، 
 برای حفظ جایگاه دومی، با تمام توان در گرگان حاضر می شود. شاگردان

 اس��داله کبی��ر، ب��رای ق��رار گرفت��ن در جم��ع هش��ت تی��م 
نخس��ت لی��گ، کار دش��واری را براب��ر دانش��گاه آزاد دارن��د. مل��ی 
 حفاری اه��واز، ک��ه ب��ه تازگی رش��یم رای��ت اردن��ی را ب��ه خدمت 
گرفته اس��ت، با هدایت س��رمربی خارج��ی خود این هفت��ه به مصاف 
 پتروش��یمی بندر امام می رود. پتروش��یمی که در دور برگش��ت روند

 رو ب��ه رش��دی را در پی��ش گرفته اس��ت و ب��رای اینک��ه در پلی آف 
کار آس��انی داش��ته باش��د، در مص��اف ب��ا حریف اه��وازی خ��ود، به 
دنبال بهب��ود جای��گاه خ��ود در ج��دول اس��ت.در دیگر دی��دار این 
هفته تیم a.sش��یراز، میزب��ان تیم فوالدماه��ان اس��ت. فوالدماهان، 
 در رقاب��ت ه��ای ج��ام ش��یخ راش��د، ب��ه اه��داف موردنظ��ر خ��ود
  دس��ت نیافت ؛ اما این هفت��ه با انگیزه های بیش��تری، براب��ر a.s قرار
 م��ی گی��رد؛  ه��ر چن��د درای��ن می��ان راش��اد اندرس��ون، بازیکن 
 خارجی خ��ود را به دلیل مش��کالت وی��زا در اختیار ن��دارد و از طرفی

 مجید قاس��م زاده نیز از ناحیه انگشت دس��ت، دچار مصدومیت شده 
 اس��ت.تیم پویای تهران، در بدترین شرایط ممکن، به مصاف ذوب آهن

  می رود. تیم ذوب آهن که از بعد از بازی با همیاری زنجان، رنگ تمرین 
به خود ندی��ده اس��ت، حض��ورش در ای��ن دی��دار، بعید اس��ت. زیرا 
بازیکن��ان این تی��م همراه��ی با تیم خ��ود را مش��روط ب��ه پرداخت 
معوق��ات خ��ود از س��وی باش��گاه م��ی دانن��د و طب��ق آخری��ن 
اخب��ار، باش��گاه در برابر ای��ن خواس��ته بازیکن��ان تاکن��ون واکنش 
مثبتی نش��ان ن��داده اس��ت. امیداس��ت ب��ه حمایت��ی که از س��وی 
 مس��ئولین اس��تان اصفهان و باش��گاه ذوب آهن در آین��ده از این تیم 
صورت م��ی گیرد، ه��ر چ��ه زودتر ش��اهد بازگش��ت پرافتخ��ار این 
تی��م به لی��گ برت��ر بس��کتبال باش��یم. آخری��ن دی��دار ای��ن هفته 
 را تیم های صنایع پتروش��یمی و همی��اری زنجان برگ��زار می کنند. 
زنجان��ی ها که هفته گذش��ته ب��ا برد ذوب آهن ش��گفتی س��از هفته 
 هجدهم لقب گرفتند، با انگیزه های بیش��تری مقابل پتروش��یمی قرار 
می گیرند. دیدار تیم های مهران و جه��ش ترابر قم هم به دلیل حضور 
تیم تهرانی در رقابت های گروهی غرب آسیا به زمان دیگری موکول شد.

بوفون بهترين دروازه بان فوتبال جهان 
فدراس��یون بین المللی تاریخ و آم��ار فوتبال، جان 
 لوئیجی بوف��ون را به عن��وان بهتری��ن دروازه بان 
2۵ سال گذش��ته فوتبال جهان معرفی کرد. پس 
از او، ایک��ر کاس��یاس دروازه بان ب��زرگ تیم ملی 
اس��پانیا و تیم فوتبال رئال مادرید، در رده دوم قرار 

گرفته است. 

حرف هاي مارادونا در مورد گوارديوال
به باور س��رمربي تیم فوتبال الوصل امارات،  مربي 
آین��ده اینترمیالن، کس��ي به جز پ��پ گواردیوال 
نیس��ت:اگر بنابه هر علتی گواردیوال در بارس��لونا 
نباش��د، او س��کان هدایت تیم��ی از انگلیس مثاًل 
منچستریونایتد را برعهده نخواهد گرفت. بلکه او به 

ایتالیا خواهد آمد تا مربی اینترمیالن شود.

مورينيو در  حال تدارک جدايي از رئال 
لوئی��س س��وارس، بازیک��ن س��ابق بارس��ا و اینت��ر در 
گفتگوی��ی گفته:ب��ا ش��ناختی ک��ه از او و ش��یوه ش��روع 
کاری اش در اینت��ر ب��ه ی��اد دارم، احس��اس م��ی کن��م 
ک��ه او درحال آم��اده س��ازی ش��رایط ب��رای جدای��ی از 
 رئال اس��ت. احس��اس می کنم که ای��ن هوا، ه��وای تغییر 

است.

چارچوب

۲۰۰ ميليون تومان هزينه 
بازگشت ذوب آهن به ليگ

زنجان- فوالد ماهان؛ 
مصاف ديدنی باالنشين ها

 باش��گاه ذوب آهن که همچنان از بح��ران بی پولی رنج م��ی برد. با 
هزینه ای 2۰۰ میلیون تومانی، تصمیم به حضور در ادامه لیگ برتر 

تنیس روی میز گرفته است.
 باش��گاه ذوب آهن، به دلیل مش��کالت مالی و بحران ب��ی پولی تیم 
 تنیس روی میز، این باش��گاه را که س��ابقه درخش��انی در لیگ برتر
 باشگاه های کشور داشت، منحل کرد؛ اما مسئوالن باشگاه ذوب آهن 
در اقدامی عجیب بعد از برگزاری سه هفته از رقابت ها بار دیگر تصمیم 
به حضور در لیگ گرفتند. ذوبی ها یک هفته پیش از پایان نیم فصل 
نخست رقابت ها، با ارسال اسامی بازیکنان خود برای حضور در ادامه 
 رقابت ها، آمادگی خود را به فدراس��یون اعالم کردند. ذوبی ها س��ه 
ملی پوش سرش��ناس ایران، مهران احدی، واحد مالمیری و محمد 
فرقدانی را به خدمت گرفته اند. گفتنی اس��ت با کنار گذاشتن احمد 
احسانی سرمربی سابق ذوب آهن، محسن جلیل زاده که از کارمندان 

ذوب آهن است، به عنوان سرمربی و سرپرست این تیم انتخاب شد. 

هفته دهم رقاب��ت هاي لیگ برتر واترپلو روزهاي جمعه و ش��نبه با 
 انجام ۴چهاردیدار پیگیري می شود که در حساس ترین مسابقه تیم 
هیئت ش��ناي زنجان که با ۱۴ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد، 
به مصاف ف��والد ماهان مي رود ک��ه با ۱۷ امتیاز صدرنش��ین لیگ 

برتر اس��ت.
تیم زنجان که در دیدار رفت متحمل شکست غیرمنتظره ۱۱ بر یک 
مقابل فوالد ماهان شد، با دو پیروزي روحیه بخش در آغاز نیم فصل 
دوم، امیدوار است تا در این دیدار خانگي و حیثیتي، ضمن جبران 
شکست دور رفت، موقعیت خود را در جمع س��ه تیم باالي جدول 
بهبود بخشد. تیم هاي خانه شناگران اصفهان و نفت و گازگچساران 
که با یک پی��روزي و یک تس��اوي ۳ امتیازي هس��تند و در پایین 
جدول، براي بقا در لیگ برتر تالش م��ي کنند، در اصفهان دیداري 
نزدیک را برگزار می کنند ت��ا تیم پیروز این می��دان تا حدودي از 

خطر س��قوط بگریزد. 

سرمربی تیم فوتس��ال فوالدماهان اصفهان گفت: وقتی حفاری و 
گسترش فوالد هم به قهرمانی فکر می کنند، ما هم هنوز به قهرمانی 
امیدواریم. حسین افضلی در مورد دیدار این هفته تیمش برابر ارژن 
فارس، اظهار داشت: ارژن تیم خیلی خوبی است و جایگاهش باید 
باالتر از جایگاهی که امروز دارد، باشد. آنها مربی و بازیکنان خوبی 
دارند. باید شکست ش��ان دهیم چون به قهرمانی امیدوار هستیم. 
وی با اشاره به اختالف امتیازی تیمش با دو تیم صدر جدول، تأکید 
کرد: شاید کمی شانس مان کمرنگ ش��ده و کار مان سخت باشد، 
ولی هنوز شرایط قهرمانی را داریم. در رقابت های دوومیدانی هم 
معموالًکس��ی که از ابتدا در صدر دوندگان است، در ادامه،جایگاهش را از دس��ت می دهد و تا آخر نمی تواند اول بماند.
افضلی در مورد صحبت های اخیر حسین شمس مبنی بر احتمال تبانی دو تیم اصفهانی ماهان و فیروزصفه در بازی های 
رفت و برگشت که هر دو با برد ماهانی ها همراه بود، به فارس گفت: در این مورد بهتر است مردم قضاوت کنند. این مسابقه 
دو  اخراجی و شش کارت زردی که منجر به س��ه اخطاره شدن سه بازیکن فیروزصفه و حس��ین طیبی از ماهان شد، 
 داشت. کدام عقل سلیمی می پذیرد این کار تبانی بوده است؟ فیروزصفه، با عملکردی که برابر ما داشت، مقابل هر تیمی

 قرار می گرفت، پیروز می شد. در این مورد بهتر است مردم و کارشناسان قضاوت کنند. 

مربی اصفهانی تی��م ملی هندبال گف��ت: در صورتی ک��ه تیم ملی 
هندبال ایران، س��همیه المپیک 2۰۱2 لندن را کسب کند، جهش 

قابل توجهی در هندبال ایران انجام می شود.
علیرضا حبیب��ی اظهار داش��ت: اگر تی��م ملی ایران در جمع س��ه 
 تیم برتر جام ملت های آس��یا قرار بگیرد، س��همیه المپیک لندن را 
کسب می کند. وی با اش��اره به تمریناتی که تیم ملی برای آمادگی 
حضور در المپیک پش��ت سر گذاش��ته اس��ت، افزود: در اردوهای 
تمرینی بازیکنان با افکار تاکتیکی سرمربی آشنا شده و برای برگزاری 
مسابقات با سایر تیم های مدعی آسیا آماده شده است. مربی اصفهانی 
تیم ملی هندبال به حضور نیافتن چند بازیکن در اردوی تیم ملی اش��اره کرد و بیان داش��ت: با انصراف چند بازیکن از 
حضور در تیم ملی، چند بازیکن دیگر جایگزین آنها شدند و امیدواریم، بازیکنان جانشین بتوانند جای بازیکنان اصلی را 
به خوبی، پر کنند. وی افزود: هندبال ایران طی سال های گذشته روند رو به رشدی داشته و بعد از عنوان نایب قهرمانی 
ایران در بازی های آسیایی گوانگ جو، نگاه ها به هندبال ایران تغییر یافته است. به گزارش فارس، فدراسیون هندبال ایران 
درخواست رسمی خود را برای میزبانی رقابت های هندبال جام ملت های آسیا، در دی ماه سال ۱۳۹۰ به کنفدراسیون 

هندبال آسیا ارائه کرد؛ اما این درخواست پذیرفته نشد تا عربستان میزبان این مسابقات باشد.

فوتبال در جهان

چهره

ايران به دنبال جهش قابل توجه در هندبالاميدواری ماهان برای قهرمانی

توپ و تور

 نفت تهران صفر - سپاهان يک 
جبران شکست بازی  رفت 

اگرچه سپاهان به دلیل مس��ابقات دیگر تیم هاي صدرنشین 
تحت فشار بود اما در نیمه نخست مس��ابقه خوب ظاهر شد و 
توانست با پیروزي راهي رختکن ش��ود؛ طالیي پوشان که در 
این بازي عمادرضا را در اختیار نداش��تند، انگیزه زیادي براي 
کسب ۳ امتیاز مسابقه داش��تند و براي پیروزي موقعیت هاي 
بس��یاري روي دروازه نفت ایجاد کردند. سپاهان در نیمه اول 
خیلي خوب شروع کرد و توانست در ابتداي بازي و دقیقه ۱۰ 
توسط سیدصالحي گل برتري را وارد دروازه نفت تهران کند؛ 
تیم اصفهاني با حفظ توپ مناسب و موقعیت هاي بسیار پس 
از گل خود هم شایستگي رسیدن به گل را داشت اما نتوانست 
 از موقعیت هاي خود اس��تفاده کند. در نیم��ه دوم بازي نفت،
 فشرده تر حمله کرد و سعي کرد که بر جریان مسابقه کنترل 

داشته باشد. سپاهان هم به دنبال افزایش تعداد گل هاي خود 
در این مسابقه بود و باید گفت بازي در نیمه دوم متعادل تر بود. 
نفت در ادامه با تعویض هاي خود در صدد کنترل خط هافبک 
سپاهان بود اما در جدال هافبک هاي دو تیم، این سپاهاني ها 
بودند که موفق ظاهر شدند. با این وجود اگرچه طالیي پوشان 
به دنب��ال اس��تفاده از ضد حم��الت در ادامه ب��ازي بودند اما 
نتوانستند در ادامه گل دیگري وارد دروازه نفت تهران کنند تا 

بازي با همان نتیجه به پایان برسد. 

شرح گل 
۱-۰ )سپاهان(: پاس در عمق برونو سزار در دقیقه ۱۰به سید 
مهدي س��یدصالحي در محوطه جریمه، ب��ا کنترل خوب این 
بازیکن همراه بود ک��ه او با چرخش زیباي خ��ود با پاي چپ 

دروازه نفت را باز کرد.

ذوب آهن صفر - ملوان صفر 
بازهم نتيجه نااميدکننده 

ذوب آهن بعد از تحمل سه شکست پی درپی در آغاز نیم فصل 
دوم لیگ برتر هفته پیش فوالدخوزستان را در اهواز شکست 
داد تا با جهشی چهار پله ای در جدول رده بندی فعال با بحران 
وداع کند. این تیم امروز در خانه پذیرای ملوان بندرانزلی بود، 
تیمی که در نیم فصل دوم به دو پیروزی و دو تساوی رسیده و 
روندی صعودی در پیش گرفته است. ذوب آهن برای رسیدن 
به آرامش به امتی��ازات کامل این دیدار نیاز داش��ت اما ملوان 
موفق ت��ر بود و به یک امتی��ازی که غنیمت��ی از اصفهان بود؛ 
رسید. س��هم ذوب آهن از بیس��ت دقیقه ابتدایی دیدار فقط 
یکی، دو حمله ناقص بود ک��ه البته دفاع منس��جم ملوان که 
 تا پیش از ش��روع این دیدار ۴۵۱ دقیقه اجازه بازشدن دروازه

 انزلی چی ها را نداده اس��ت، فرصت برتری به ذوبی ها را هم 
 در این دقایق نداد. در مقاب��ل ملوان هم موفق به ایجاد فرصت

 ویژه ای روی دروازه ذوب آهن نش��د. هرچند نیمه دوم ذوبی 
ها در حمله بهتر عمل کردند و فرصت های بیش��تری داشتند 
اما خط دفاع ملوان اجازه بازشدن دروازه را به ذوبی ها نداد تا 
دو تیمی که در بازی رفت هر کدام سه بار دروازه ها را باز کرده 

بودند بدون گل این میدان را ترک کنند.

غيبت ابراهيم زاده در کنفرانس مطبوعاتی  
منصور ابراهیم زاده، س��رمربی تیم فوتب��ال ذوب آهن پس از 
تس��اوی بدون گل تیمش برابر ملوان در نشس��ت مطبوعاتی 
حاضر نش��د. کامران ش��یرزادی، مدیر رس��انه ای ذوب آهن 
درباره علت عدم حض��ور ابراهیم زاده در نشس��ت مطبوعاتی 
گفت: س��رمربی ذوب آهن پس از پیروزی برابر فوالد در هفته 
گذشته، اعالم کرد به علت اینکه پس از ۳ شکست یک پیروزی 
به دس��ت آورده در بازی بعدی تیمش در نشست مطبوعاتی 
حاضر نخواهد شد و مربی این تیم به سؤاالت خبرنگاران پاسخ 
خواهد داد.حسن حاج رس��ولی ها مربی ذوب آهن با حضور در 
نشس��ت مطبوعاتی پس از بازی برابر ملوان عنوان کرد: ما دو 
نیمه متفاوت داشتیم، نیمه اول س��عی کردیم بیشتر بازی را 
به کناره ها بیاوریم و راه های نفوذ ملوان را بس��تیم. با توجه به 
وضعیت فوالد ش��هر و اینکه ملوانی ها در این میدان نفس کم 
می آورند در نیمه دوم قصد داش��تیم به این تی��م ضربه بزنیم 
که مهاجمان آن از موقعیت ها استفاده نکرد. وی در خصوص 
عدم استفاده از ماچادو گفت: به هر حال شرایط تاکتیکی تیم 

به گونه ای بود که سرمربی درنظر گرفت از این بازیکن استفاده 
نکند. مربی ذوب آهن درباره مسائل مالی خاطرنشان کرد: این 
مس��ائل تکراری اس��ت و به نظرم به من مربوط نمی شود که 
پاسخگو باشم. باید مدیران باشگاه باید در این زمینه اظهارنظر 

کنند.

فجرسپاسی يک -مس کرمان صفر 
گل: مهدی رجب زاده)۹۰(مصطفی سیفی)۹۰+۳( از مس کرمان 
 و امیر رض��ا جلیل��ی از فجر در دقیق��ه۰ ۹۰+۴ اخراج ش��دند.

فجر با این پیروزی 2۵ امتیازی شد. مس کرمان هم 2۵ امتیازی 
باقی ماند.

ش�هرداری تبريز صف�ر - تراکتورس�ازی 
تبريز يک

گل: فرزادحاتمی) ۳۹( 
تراکتورس��ازی با این پیروزی ۴2 امتیازی ش��د و تا قبل از بازی 
استقالل با فوالد خوزستان در صدر جدول قرار گرفت. شهرداری 

تبریز نیز با این شکست 2۴ امتیازی باقی ماند.

صبای قم يک - شاهين بوشهر يک
گل: رضا عنایتی )۳۶( برای صبا، بابک لطیفی در دقیقه ۴+۹۰ 

برای شاهین

داماش گيالن صفر - سايپا ۳
گل ها: کری��م انصاری ف��رد )۵۶ و ۷2 (و می��الد غریبی)۶۰ (

برای سایپا
مس سرچشمه ۲ - راه آهن يک

گل  ها: وحید علی آبادی)۱۰(علی سامره)2۱( برای مس و امید 
عالی شاه)۶۰( برای راه آهن

اخراج: حسین کعبی دقیقه 28 از راه آهن
استقالل صدر را پس گرفت

  آخرین دیدار هفته بیست و دوم لیگ برتر بین دو تیم استقالل 
و فوالد خوزستان در ورزش��گاه آزادی در حضور حدود ۹ هزار 
تماشاگر برگزار ش��د و با نتیجه 2بر یک به س��ود استقالل به 
پایان رس��ید. آرش برهانی در دقایق ۶۰ و ۷۷ برای استقالل 
گلزنی کرد و رض��ا نوروزی در دقیقه ۹۰+۳ ت��ک گل فوالد را 
به ثمر رساند.   اس��تقالل با این برد ۴۳ امتیازی شد و باالتر از 
تراکتورسازی ۴2 امتیازی در صدر جدول ایستاد و فوالد ۳۰ 

امتیازی در رده ششم باقی ماند.

انتقام سپاهان از نفت و تساوی دوباره ابراهیم زاده

کرانچارگفت : راه س�خت تری را پيش رو داريم اما همان طور که فاصل�ه ۹ امتيازی را با 
گروه 
ورزش  

استقالل کم کرديم در ساير مسابقات هم برای پيروزی به ميدان می رويم. خيلی خوب 
نفت را آناليز کرده بوديم و نقاط ضعف و قوت آنها را می دانستيم و با توجه به شناختی که 

از تيم خود و حريف داشتيم مطمئن بوديم در اين ديدار پيروز می شويم.

پايان هفته بيست و دوم ليگ برتر
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8330 مددجوی کمیته امداد بیمه شدند

ابوالقاسم رستگار، مدیرکل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 
بیش از 8 هزار و 329 نفر از افراد زیر پوشش کمیته این استان، از خدمات بیمه بهره مند شدند و در این 

مدت، بیش از یک میلیارد و 140 میلیون ریال برای درمان این افراد هزینه شده است.  

خبر

انتقال آب  بن- بروجن
طرحی حیاتی است

مدیر آب شهرس��تان شهرکرد، گفت: 
طرح انتق��ال آب ب��ن - بروجن، یک 
طرح حیاتی برای شهرستان شهرکرد 
است که هرچه سریع تر باید تخصیص 
اعتبار صورت گیرد و این پروژه اجرایی 
ش��ود. به گزارش خبرنگار مهر، هاشم 
فاطمی که در شورای هماهنگی ستاد 
 بحران شهرس��تان ش��هرکرد، سخن 
می گفت، با بیان اینکه وضعیت منابع آب در این اس��تان در وضعیت 
بدی قرار دارد، اظهار داشت: اجرای طرح انتقال آب بن - بروجن یک 
 طرح حیاتی برای شهرس��تان ش��هرکرد ب��ه ویژه منطق��ه صنعتی

 سفید دشت است. وی افزود: عمده مصرف در این شهرستان و استان 
از آب های زیر زمینی است که با توجه به تغییروکمبود بارش، موجب 

شده که شاهد خشکسالی شدید در این شهرستان و استان باشیم.
مدیر آب شهرستان شهرکرد، با اش��اره به اینکه بالهای خشکسالی 
 از زلزله نیز ش��دید تر اس��ت، عنوان ک��رد: زلزله موجب می ش��ود،

 س��اختمان هایی تخری��ب ش��ود و بعد از یکی دو س��ال م��ی توان 
ساختمان ها را نوسازی کرد؛ اما در مقوله خشکسالی، حیات طبیعی 

و منابع طبیعی در خطر قرار می گیرد.

 تحريم ها تأثیری در 
پیشرفت ايران ندارد

علی اصغر عنابستانی
استاندار چهارمحال وبختیاری

تحریم های اقتصادی علیه ایران ، تأثیری در عزم نظام جمهوری اسالمی 
برای پیشرفت و توس��عه همه جانبه، ندارد و ملت ایران همچنان راه های 
توسعه را پیش روی خود می گش��ایند. اتحادیه اروپا در تحریم اقتصادی 
ایران ، عجوالنه تصمیم گرفت؛ ولی گذشت بیش از 30 سال از عمر با برکت 
نظام جمهوری اسالمی،  نشان داده است ، نظام و ملت در دستیابی به حقوق 
خود مصمم اند. ملت ایران، صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای خویش 

 را در مجامع بی��ن المللی
  اع��الم ک��رده اس��ت و

شیوه های فشار و تحریم، 
شکس��ت خورده اس��ت. 
دنیا فراموش نکند، ذخایر 
فراوان نفت و گاز جمهوری 
اس��المی ای��ران، دارای 
مشتریان بالقوه است و نیاز 
کشورها به انرژی، تحریم ها 

را بی اثر کرده است.

یک فع��ال محیط زیس��ت و مناب��ع طبیعی درچه��ار محال و 
بختیاری، از رها شدن انبوهی از زباله های بیمارستانی و خانگی 
در جنگل های شهرس��تان لردگان خبر داد. هوم��ان خاکپور، 
درگفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگل کلگچی، در حاشیه 
شهر لردگان و در باالدست اراضی کشاورزی و رودخانه لردگان 
و برخی از منابع تأمین آب شرب و کشاورزی روستاهای منطقه 
قرار گرفته است. وی با اشاره به رودخانه لردگان افزود: چندین 
مزرعه پرورش ماهی و شالیزارهای زیادی از لردگان تا سد کارون 

4 از آب همین رودخانه استفاده می کنند.
خاکپور، با اش��اره به اینکه حجم زیادی از زبال��ه های خانگی و 
بیمارس��تانی در این منطقه جنگلی ریخته شده، اظهار داشت: 
نحوه  انباشت زباله های خانگی و زباله های بیمارستانی، مسئله 

حیرت آوری را در این منطقه به وجود آورده است.
این فعال محیط زیست افزود: این  زباله ها، از روستاهای واقع در 

اطراف شهر لردگان جمع آوری شده و بدون کمترین ممانعتی، 
در این مکان جنگلی انباش��ته ش��ده و در برابر دیدگان دس��ت 
اندرکاران حوزه محیط زیست و بهداشت محیط منطقه، سالمت 

مردم و محیط زیست را به چالش کشانده است.

رفتاره�ای حی�رت انگی�ز نه�اد متول�ی 
جمع آوری و دفن بهداشتی زباله

 وی با اش��اره ب��ه اینک��ه متأس��فانه وقت��ی چنی��ن رفتارهای 
حیرت انگی��ز و دردناک��ی را از نهاد متولی جم��ع آوری و دفن 
بهداش��تی زباله های روس��تایی می بینیم نه مردم عادی، بیان 
داشت: چگونه ممکن است در برابر چشمان عالی ترین مقامات 
ارشد و دس��ت اندرکاران حوزه محیط زیست وسالمت منطقه 

چنین رفتارهای خطرناکی رخ دهد؟ 
وی با اشاره به اینکه س��المتی مردم این منطقه در خطر است، 

 تأکید کرد: پس��ماندهای پزش��کی خطرن��اک از درمانگاه ها و 
خانه های بهداش��ت روس��تائی به همراه زباله های خانگی در 
 جنگل رها ش��ده اند و اگرپس��اب و ش��یرابه آنها به منابع آبی

 پائین دس��ت نفوذ کند، موجب ب��ه خطر انداختن س��المتی 
مردم ای��ن منطقه م��ی ش��ود. خاکپورادام��ه داد: متأس��فانه 
زبال��ه ه��ای اغل��ب مناط��ق ش��هری و روس��تایی منطق��ه، 
ب��دون هیچگون��ه عم��ل جداس��ازی از مب��دأ،  داخ��ل 
 جن��گل و خ��ارج از م��کان ه��ای تعیی��ن ش��ده انباش��ته

 می ش��وند و حتی اگر در مواردی به مکان ه��ای دفن زباله هم 
حمل شوند، در آنجا نیز کمترین توجه و نظارتی بر نحوه صحیح 
و بهداشتی دفن این زباله ها صورت نمی گیرد و نهایتاً به وسیله 

باد یا باران، در جنگل پراکنده می شوند.

وادارکردن دهیاری هاو شهرداری ها به دفن 
صحیح زباله

 وی تأکید کرد: تا فرصت باقی اس��ت، بخش��داری ها، ش��بکه 
بهداش��ت و درمان، مناب��ع طبیعی و حفاظت محیط زیس��ت 

منطق��ه در چارچوب وظایف 
و اختیارات نظارتی خویش، 
دهیاری ها و شهرداری های 
منطقه را به پایان دادن دفن 
غیراصول��ی و غیربهداش��تی 
عرصه ه��ای  در  زباله ه��ا 
جنگلی، وادار کنن��د و همه 
نهادهای حوزه اطالع رسانی 
و امور فرهنگی، با عزمی ملی، 
دست در دس��ت هم داده تا 
آگاهی ه��ای م��ردم را برای 
 تفکی��ک و جداس��ازی زباله 
 ها در مبدأو ره��ا نکردن این 
زبال��ه ه��ا در محی��ط های 
جنگل��ی و طبیع��ی ارتق��ا 

بخشند. 
خاکپ��ور یادآور ش��د: افزایش 
س��طح دانش و مه��ارت های 
فنی کارکن��ان ش��هرداری و 
دهیاری ه��ا و ورود دس��تگاه 
های نظارت��ی ب��رای نظارت 
دقیق ب��ر عملکردها در زمینه 
حمل، انباشت و دفن بهداشتی 
زباله ه��ای خانگ��ی و انتقال 
زباله های پزش��کی ب��ه مراکز 

بیمارس��تانی دارای دس��تگاه های زباله س��وز، می توان��د تا حد 
 زی��ادی ب��ه س��المت جامع��ه و حف��ظ محی��ط زیس��ت م��ان 

کمک کند. 

زباله های لردگان در جنگل رها شده اند
يک فعال محیط زيست:

پسماندهای 
پزشکی خطرناک 

از درمانگاه ها و 
خانه های بهداشت 
روستائی به همراه 
زباله های خانگی 

در جنگل رها 
شدند و اگرپساب 

و شیرابه آنها به 
منابع آبی پائین 
دست نفوذ کند 
موجب به خطر 

انداختن سالمتی 
مردم اين منطقه 

می شود

 شهرس�تان  ل�ردگان،  در 81 کیلومت�ري  جنوب  ش�هرکرد ، در کنار چش�مه برم و دردش�ت ل�ردگان و در فاصله 
 624 کیلومتري  تهران  واقع  شده  است. اين شهرستان،  مرکز عشاير هفت  لنگ  بختیاري  است  و به احتمال نزديک 
به يقین، با شهر قديمي  لرجان  که  جغرافي نويس�ان  قديم  از آن  نام برده اند، تطبیق  دارد. قلعه لردگان، در دوران 
لر بزرگ ساخته شده بود که اکنون خرابه های آن، باقی مانده است. استخري،  آن را مرکز واليت  سردن  دانسته  و 
می نويسد: لردگان، شهري است  وسیع  که  در میان  باغ ها قرار گرفته  است؛ با هوايی چندگانه که لطافت و خشونت 

طبیعت را به خوبی عیان می کند. 

 شستشوی مخازن ذخیره آب
 مع��اون بهره ب��رداري ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان 
چهارمحال و بختیاري گفت: به منظور ارتقاي کیفیت آب 
شرب توزیعي در شهرهاي اس��تان،  با همت و تالش حوزه 
کنترل کیفی��ت معاونت بهره ب��رداري، تاکنون 128000 
مترمکعب مخازن ذخیره آب ش��رب در شهرهاي مختلف 
استان شستشو شده اس��ت.وي در ادامه، ضمن هشدار به 
ش��هروندان گفت: دماي هوا در برخي از شهرهاي استان،  
به زیر صفر رس��یده و س��ال گذش��ته نیز به همین علت، 
تعدادي از مش��ترکان به دلیل یخ زدگي تأسیسات داخل 
ساختمان، دچار مش��کالت شدند.گفتنی اس��ت، با توجه 
به کاهش ش��دید دماي هوا، الزم است مشترکان،کنتورها 
و تأسیسات آبرساني منزل خود را با عایق مناسب پوشش 
دهند تا از یخ زدگي آنها جلوگیري شود؛ چرا که در صورت 
یخ زدن کنتور و دیگر تأسیسات عالوه بر قطع شدن جریان 
آب، ممکن است شبکه ها دچار ترکیدگي شود و خسارات 

زیادي به وجود آورد.
--------------------------------

پیشرفت تصفیه خانه
 فاضالب شهر بن 

تصفی��ه خان��ه فاضالب ش��هر ب��ن، 25 درصد پیش��رفت 
داش��ته اس��ت. مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب، ب��ا 
اع��الم این خبر گف��ت: عملی��ات اجرایي اح��داث تصفیه 
خان��ه فاض��الب ش��هر ب��ن، امس��ال رس��ماً آغاز ش��ده 
اس��ت و ب��ا س��رعت مطلوب��ی پی��ش م��ی رود.اصغ��ر 
 یزدانی، ب��ا اعالم اینک��ه برای ای��ن تصفیه خان��ه تاکنون

 72 میلیارد ریال هزینه ش��ده اس��ت، اف��زود: این تصفیه 
خانه که از نوع لجن فعال هوادهي ممتد اس��ت، در زمیني 
به مساحت پنج هکتار بنا ش��ده است و قادر است در شبانه 
روز، 3500 مترمکع��ب فاض��الب را تصفی��ه کن��د. وی، 
 با اش��اره به اینک��ه  تصفیه خانه ت��ا مرحله به��ره برداری،
  80 میلی��ارد ریال هزین��ه دارد، افزود: عالوه بر ش��هر بن،

 تصفی��ه خان��ه فاض��الب ش��هر ل��ردگان نیز در دس��ت 
س��اخت اس��ت و به زودي عملیات اجرای��ي تصفیه خانه 
فاضالب ش��هر بلداجي نیز آغاز می ش��ود.یزدانی تصریح 
کرد: مصمم هس��تیم، تمامی ش��هرهاي اس��تان را تحت 
پوش��ش خدمات فاضالب قرار دهیم که این امر مس��تلزم 
تخصیص اعتبار الزم اس��ت. وی همچنین  اضهارداش��ت: 
 این طرح تا 25 س��ال، برای جمعیتی بالغ ب��ر 20 هزارنفر، 
 طراحی شده اس��ت. گفتنی است، براي ش��هر بن تاکنون، 
پنج کیلومتر ش��بکه و خط انتقال فاضالب اجرا ش��ده که 

بخشي از آن، به وسیله حفر تونل تا ارتفاع 15 متر است.

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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فرهنگ و هنر

مزايده
10/318 ش��ماره: 39382 آگهي مزايده پرونده اجرايي كالس��ه: 30361-2/802 شش��دانگ 
يكبابخانه پالك 703/1 به مساحت 127 مترمربع واقع در بخش 3 اصفهان به آدرس: اصفهان 
خيابان عبدالرزاق كوچه تل عاش��قان )شماره 12( بن بست شهيد احمدرضا معمار پالك 27 
كه س��ند مالكيت آن در صفحه 540 بش��ماره 4356 دفتر 40 امالك با شماره چاپي 263210 
بنام آقاي محمود عليان )فرزند عباس بشناس��نامه 2 صادره از حوزه ش��هري كوهپايه متولد 
1344 ثبت و صادر ش��ده اس��ت كه طي نامه 8018/ش-88/5/13 اداره ثبت منطقه ش��مال 
اصفهان حدود اربعه بدين ش��رح مي باش��د: ش��ماالً اول بطول 2/35 متر،  دوم بطور پخ بطول 
2/40 متر، س��وم غربيس��ت بطول 0/20 متر درب و ديواريس��ت به كوچه بن بست، چهارم 
بطول 17/95 متر ديوار بديوار خانه 753 باقيمانده، شرقاً بطول 6/20 متر ديواريست مشترك 
با خانه 624، جنوباً بطول 16/40 متر ديواريس��ت بديوار خانه 641 كه قبالً  ديوار اش��تراكي 
بوده،  غرباً بطول 7 متر ديوار بديوار مس��جد 706 حقوق ارتفاقي معرفي نش��ده كه طبق نظر 
كارشناس رسمي پالك فوق يكبابخانه مسكوني دو طبقه مي باشد مساحت عرصه مندرج در 
سند مالكيت برابر 127 مترمربع مي باشد كه حدود 2 مترمربع آن در مسير تعريض گذر قرار 
دارد وضعيت ساختمان بدين شرح مي باشد،  اسكلت ديوار باربر، سقف آهن و آجر، پوشش 
ديوارها گچ و رنگ، پوشش كف طبقات و كف حياط موزائيك، درب و پنجره هاي خارجي 
آهني، درب و پنجره هاي داخلي چوبي، نماي خارجي ساختمان سنگ، سيستم سرمايش كولر 
آبي گرمايش بخاري گازي، قدمت س��اختمان حدود 30 س��ال، داراي دو واحد مسكوني در 
طبقه زيرزمين و همكف،  مس��احت اعياني حدود 160 مترمربع داراي انش��عابات آب، برق، 
گاز و فاقد بيمه مي باش��د. طبق سند رهني ش��ماره 114834-86/8/14 دفتر اسناد رسمي 19 
اصفهان بابت بدهي ش��ركت آرين گستر اسپادانا )س��هامي خاص بشماره ثبت 24380 ثبت 
ش��ركت هاي اصفهان( در رهن پس��ت بانك اصفهان واقع مي باش��د از ساعت 9 الي 12 روز 
ش��نبه مورخ 90/12/13 در اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان واقع در خيابان هشت بهشت 
شرقي- چهارراه اول سمت چپ به مزايده گذارده مي شود. مزايده از مبلغ پايه 534/300/000 
ريال )پانصد و سي و چهار ميليون و سيصد هزار ريال( شروع و به هر كس خريدار باشد به 
باالترين قيمت پيشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي هاي مربوط 
 به آب، برق،  گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتي كه مورد مزايده 
داراي آنها باش��د و نيز بدهي هاي مالياتي وعوارض ش��هرداري و غيره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعي آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است ضمن آنكه پس از 
مزاي��ده در صورت وجود مازاد وجوه پرداخت��ي بابت هزينه هاي فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مس��ترد مي گردد. ضمناً اين آگهي در يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان 
مورخ 90/11/6 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطيلي روز مزايده به روز بعد موكول 

مي گردد. م الف/ 15717 اسدي- رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

ابالغ )نوبت دوم(
10/505 شماره درخواس��ت: 9010460350300036، ش��ماره پرونده: 9009980350300849، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 900849، به حكايت محتويات پرونده 9009980350300849 كه در اين 
ش��عبه دادگاه تحت رسيدگي مي باشد اعالم گرديده متوفي فوت فرضي خانم شهربانو محمدي 
شريف آبادي از بيست و پنج سال قبل غايب و ناپديد شده و هيچگونه خبري از نامبرده در دست 
نيست لذا بدين وسيله ضمن اعالم مراتب از كليه كساني كه خبري از غايب ياد شده دارند دعوت 
مي شود اطالعات خود را به نحو مقتضي در اختيار اين دادگاه قرار دهند تا حقي از كسي تضييع 
نگردد. اين آگهي سه نوبت متوالي هر يك به فاصله يك ماه در اجراي ماده 1023 قانون مدني در 
امور مدني منتشر مي گردد. بديهي است چنانچه يك سال از تاريخ اولين اعالن )نشر آ گهي( حيات 
غايب ثابت نش��ود حكم موت فرضي او صادر خواهد ش��د. م الف/ 16366 دادخواه- مدير دفتر 

شعبه سوم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان 

ابالغ
10/526 نظر به اينكه آقاي طهاني به اتهام خيانت در امانت، تهديد به انتش��ار فيلم و عكس 
خانوادگي، اخاذي، حس��ب شكايت شهنام فروتن فرزند رحمت اله از طرف اين دادسرا در 
پرونده كالس��ه 901534 د 32 تحت تعقيب اس��ت و ابالغ احضاريه بواس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممكن نگرديده بدينوسيله در اجراي ماده 115 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي 
عموم��ي و انقالب در ام��ور كيفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتش��ار 
آگهي در ش��عبه 32 دادياري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش 
حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 16579 داديار ش��عبه 32 دادياري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان

ابالغ
10/527 نظر به اينكه خانم آزيتا زماني به اتهام توهين حس��ب ش��كايت خانم اشرف عبداللهي 
فرزند غالمرضا از طرف اين دادس��را در پرونده كالس��ه 901013 د/ 37 تحت تعقيب اس��ت و 
ابالغيه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وي ممكن نگرديده است. مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي در شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگويي 
به اتهام خويش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتش��ار آگهي اقدام 
قانوني معمول خواهد ش��د. م الف/ 16577 دفتر شعبه سي و هفت دادياري دادسراي عمومي و 

انقالب اصفهان

ابالغ
10/528 نظر به اينكه آقاي حبيب محبي كردسفاليي فرزند اكبر به اتهام مزاحمت تلفني حسب 
ش��كايت آقاي يحيي حيدري فرزند فضل علي از طرف اين دادس��را در پرونده كالسه 901475 
د/ 37 تحت تعقيب است و ابالغيه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وي ممكن نگرديده است. 
مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي 
اصفهان جهت پاسخگويي به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از 
تاريخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 16575 دفتر شعبه سي و هفت دادياري 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ 
10/529 نظر به اينكه مهرانور جعفري به اتهام مزاحمت تلفني- تهديد حسب شكايت آقاي ستار 
س��رلك فرزند غالم از طرف اين دادسرا در پرونده كالسه 901080 د/ 37 تحت تعقيب است و 
ابالغيه/احضاريه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وي ممكن نگرديده است. مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف يكماه از تاريخ انتشار آگهي در شعبه 37 دادياري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاس��خگويي به اتهام خويش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از يكماه از تاريخ انتشار 
آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. م الف/ 16574 دفتر شعبه سي و هفت دادياري دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
10/570 در خصوص پرونده كالس��ه 621/90 خواهان جالل الماسي دادخواستي مبني بر مطالبه 
به طرفيت ناصر خانباني تقديم نموده است. وقت رسيدگي براي روز چهارشنبه مورخ 90/12/17 
ساعت 16 عصر تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضاي خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگي به اين ش��عبه واقع در خيابان آتشگاه 
روبروي پمپ بنزين اول دادسراي شماره 2 اصفهان مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگي ابالغ شده تلقي و تصميم مقتضي اتخاذ مي شود.  

مدير دفتر شعبه 27 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكيت
10/576 شماره: 12088 به استناد يكبرگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي 
ش��ده مدعي شده كه سند مالكيت ششدانگ يك باب خانه پالك 1/9769 واقع در اردستان يك 
اصلي دهس��تان گرمس��ير واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 262 دفتر 232 امالك بنام 
قنبرعلي باقري اردراني ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و چون درخواست 
ص��دور س��ند مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئي��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهي 
مي ش��ود كه هر كس مدعي انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود 
مي باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با 
مدارك مثبت تسليم نمايد. در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول 
واخواهي بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

م الف/ 320 فدائي- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
10/577 شماره: 12096 به استناد يكبرگ استشهاد محلي كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي 
شده مدعي شده كه سند سي سهم مشاع از ششدانگ مزرعه ميشاب 20 اصلي واقع در دهستان 
برزاوند اردستان واقع در بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 325 دفتر 15 امالك بنام حسين ليالز 
مهرآبادي و نامبرده تمامت 15 س��هم مشاع را بنام حميده ليالز مهرآبادي و تمامت 5 سهم ديگر 
بنام ماشااله ليالز مهرآبادي انتقال و بر اثر جابجايي مفقود گرديده و چون درخواست صدور سند 
مالكيت المثني نموده طبق ماده 120 اصالحي آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه هر كس 
مدعي انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد از تاريخ انتشار 

اين آگهي لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتباً با مدارك مثبت تسليم نمايد. 
در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهي و يا وصول واخواهي بدون ارائه س��ند 
مالكيت يا سند معامله در صدور المثني طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 319  فدائي- رئيس 

اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

ابالغ رأي
10/592 ش��ماره دادنامه: 9009970353201379، شماره پرونده: 9009980358100463،  شماره 
بايگاني ش��عبه: 900566، شاكي: آقاي سعيد خرم زاده به نشاني خ پروين خ دشتستان خ صفوي 
نژاد ك شهيد اعرابي مجتمع جواد االئمه واحد 301، متهم: آقاي مسعود پرچمي به نشاني مجهول 
المكان، اتهام: خيانت در امانت، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعالم 
و به شرح ذيل مبادرت بصدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص شكايت آقاي سعيد خرم 
زاده فرزند محمود عليه آقاي مسعود پرچمي دائر بر خيانت در امانت موضوع كيفرخواست صادره 
از دادسراي عمومي و انقالب اصفهان دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده، تحقيقات بعمل 
آمده،  شهادت شهود و ساير قرائن و امارات موجود و منعكس در پرونده وقوع و انتساب بزه معنونه 
به متهم مذكور محرز و مسلم مي باشد فلذا به استناد ماده 674 قانون مجازات اسالمي نامبرده را به 
تحمل شش ماه حبس تعزيري محكوم و اعالم مي دارد رأي صادره غيابي و ظرف ده روز از تاريخ 
ابالغ واقعي قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد. م الف/ 16740 خدابنده- رئيس شعبه 106 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأي
10/593 شماره دادنامه: 9009970352701580، شماره پرونده: 9009980362201028،  شماره 
بايگاني شعبه: 900682، شاكي: آقاي اصغر روشن منش با وكالت آقاي علي اصغر شباني شيداني 
به نشاني اصفهان ميدان آزادي ابتداي خيابان سعادت آباد ساختمان پور پونه بلوك 2 يا 3 طبقه 
2 واحد 12، متهم:  آقاي اميرحسين صبور به نشاني مجهول المكان، اتهام: صدور چك بالمحل، 
گردشكار: دادگاه با توجه به مراتب ختم رسيدگي را اعالم و بعون اله تعالي ذيال مبادرت به صدور 
رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص شكايت آقاي اصغر روشن منش فرزند باقر و با وكالت 
آقاي علي اصغر شباني شيداني فرزند حسينعلي عليه آقاي اميرحسين صبور فرزند منصور و دائر 
بر صدور يك فقره چك بالمحل به ش��ماره 206910/53-1389/9/3 و به مبلغ يكصد و س��ي 
ميليون و پانصد و ده هزار ريال )130/510/000( ريال عهده بانك ملت دادگاه با توجه به جامع 
محتويات و اوراق پرونده تحقيقات انجام شده شكايت شاكي و وكيل وي و گواهي عدم پرداخت 
بانك محال عليه و چك مورد شكايت كه تصاوير آنها پيوست پرونده مي باشد و عدم حضور 
متهم در جلسه دادگاه و در نهايت عدم دفاع مؤثر از خويش و مفاد كيفرخواست صادره و ساير 
محتويات پرونده در مجموع اتهام انتس��ابي را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 2-16 قانون 
مجازات اسالمي و مواد 3-7-22 قانون صدور چك و بند ج ماده هفت قانون اصالح موادي از 
قانون صدور چك متهم موصوف الذكر را عالوه بر ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت دو 
سال به تحمل يكسال حبس محكوم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهي در همين دادگاه و س��پس ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل تجديدنظرخواهي 
در محاكم تجديدنظر مركز استان )اصفهان( مي باشد. م الف/ 16743 ذبيحي- رئيس شعبه 101 

دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
10/594 خواهان خانعلي نوروزي دادخواستي به شماره پرونده 901524ع/ 25 به طرفيت خوانده 
س��يما عنايت به خواسته حضانت تقديم شعبه 25 دادگاه حقوقي اصفهان واقع در خيابان شهيد 
نيكبخت ساختمان دادگستري طبقه دوم اتاق 26 نموده است و وقت رسيدگي آن بيست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهي تعيين گرديده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و 
دستور دادگاه مراتب يك نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر 
آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني كامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��يدگي حاضر گردد. م الف/ 16746 شيرين 

كام- مدير دفتر شعبه 25 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

اخطاريه
10/595 شماره ابالغنامه: 9010100351305444، شماره پرونده: 8709980351300535، شماره 
بايگاني شعبه: 870537، مشخصات ابالغ شوندگان حقيقي: 1- احمدرضا شاه سياه، 2- حسين 
شاه سياه، 3- خانم منيژه فرهنگ اصفهاني، نشاني: مجهول المكان، مهلت حضور از تاريخ ابالغ: 
7 روز- محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان 

اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355، علت حضور: در خصوص دعوي آناهيتا حسين پور دولت آبادي 
به طرفيت شما در مهلت مقرر فوق جهت مالحظه نظريه تكميلي كارشناس و اظهار هر مطلبي نفيًا 

يا اثباتًا  در اين دادگاه حاضر شويد. م الف/ 16747 دفترشعبه 13 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ رأي
10/597 ش��ماره دادنامه: 9009970352401450، شماره پرونده: 9009980352400620،  شماره 
بايگاني شعبه: 900625، خواهان: آقاي سعيد صرامي به نشاني اصفهان خ صائب بين پل شيري و پل 
مارنان بن بست شاهواره مجتمع فردوس واحد 1، خوانده: آقاي محمد نيازي فر به نشاني مجهول 
المكان، خواس��ته: اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، گردشكار: دادگاه با بررسي محتويات پرونده 
ختم رسيدگي را اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي دادگاه: در خصوص 
درخواست آقاي سعيد صرامي به طرفيت آقاي محمد نيازي فرد به خواسته اعسار از هزينه دادرسي 
نظر به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مالحظه استشهاديه پيوست دادخواست و مندرجات 
پرونده به لحاظ مشكالت مالي خواهان اعسار نامبرده وارد بوده دادگاه مستنداً به مواد 504 و 513 
ق.آ.م حكم به اعسار موقت خواهان از هزينه دادرسي صادر و اعالم مي گردد خواسته مطالبه مفتوح 
مي باشد. رأي صادره حضوري و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل تجديدنظر در محاكم تجديدنظر 

اصفهان مي باشد. م الف/ 16744 قرباني- رئيس شعبه 24 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

تغييرات
10/600 ش��ماره: 2610/ت 90/103 آگهي تغييرات ش��ركت تجاري سورن نقش جهان سهامي 
خاص به شماره ثبت 42382 و شناسه ملي 10260601791. به استناد صورتجلسه هيئت مديره 
مورخ 1390/10/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 1- سمت اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين 
گرديدند: آقاي فرهاد گمين چي به س��مت رئيس هيئت مديره و آقاي سيد محمد مهدي اشرف 
زاده اصفهاني به سمت نائب رئيس هيئت مديره و شركت پتروشيمي هرمس كبير اصفهان سهامي 
خاص با نمايندگي خانم نيلوفر خياميم به سمت عضو هيئت مديره و آقاي حامد اسكندري )خارج 
از اعضاء هيئت مديره( به س��مت مديرعامل تا تاريخ 1392/07/14. در تاريخ 1390/10/18 ذيل 
دفتر ثبت شركت ها و مؤسسات غيرتجاري ثبت و مورد تأييد و امضاء قرار گرفت. م الف/ 16649 

آذري- رئيس اداره ثبت شركتها و مؤسسات واحد ثبتي اصفهان

ابالغ اجرائيه
10/601 شماره: 51793 آگهي ابالغ اجرائيه كالسه: 114262-4187 بدينوسيله به آقاي اله بخش 
رسائي فرزند محمدرضا به نشاني: اصفهان خيابان بزرگمهر خيابان مبارزان تعاوني محلي مبارزان 
بدهكار پرونده كالس��ه فوق كه برابر گزارش واحد ابالغ نيروي انتظامي اصفهان آدرس مذكور 
مورد شناسائي واقع نگرديده است، ابالغ مي گردد كه برابر قرارداد شماره 766- 83/6/7 بين شما 
و تنظيمي در دفتر الزم االجراي بانك سپه شعبه ميدان امام علي )ع(، مبلغ 56/164/383 ريال بابت 
اصل و مبلغ 119/244/510 ريال خس��ارت تأخير تأديه تا تاريخ 90/6/25 و مبلغ 47/701 ريال، 
بابت ذمه روزانه بدهكار مي باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه 
نموده پس از تش��ريفات قانوني اجرائيه صادر و به كالس��ه فوق در اين اجراء مطرح مي باشد لذا 
طبق ماده 18 آئين نامه اجرائي مفاد اسناد رسمي بشما ابالغ مي گردد از تاريخ انتشار اين آگهي كه 
تاريخ ابالغ اجرائيه محس��وب است فقط يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر مي گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهي خود اقدام و در غير اين صورت بدون 
انتشار آگهي ديگري عمليات اجرائي طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. م الف/ 16628 

اسدي- رئيس اداره اجراي اسناد رسمي اصفهان

فقدان سند مالكيت
10/602 ش��ماره: 8849 آقاي مصطفي نژاد نيك فرزند رمضانعلي باستناد يكبرگ استشهاد محلي 
كه هويت و امضاء شهود رسماً گواهي شده مدعي است كه سند مالكيت شش دانگ يكدرب باغ 
موستان پالك شماره 1/7803 واقع در ميمه بخش ثبتي ميمه كه در صفحه 265 جلد 26 امالك ذيل 
ثبت 4505 بنام بتول نژاد نيك فرزند سيد محمد ثبت و صادر و تسليم گرديده و بموجب سند رسمي 
شماره 6069-37/1/21 دفترخانه 24 جوشقان به او انتقال قطعي يافته و معامله ديگري هم انجام نشده 
نحوه گم شدن يا از بين رفتن جابجايي اثاثيه منزل است چون درخواست صدور المثني سند مالكيت 
نامبرده را نموده طبق تبصره يك اصالحي ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهي مي شود كه 
هر كس مدعي انجام معامله )غير از آنچه در اين آگهي ذكر شده( نسبت به آن يا وجود سند مالكيت 
مزبور نزد خود باشد از تاريخ انتشار اين آگهي تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
ضمن ارائه اصل سند مالكيت و سند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند يا ارائه 
كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 

المثني سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضي تسليم خواهد شد. نوروز- رئيس ثبت ميمه
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امام علی )ع( :
 خوشبخت ترین مردم کسی است که خردمند و مؤمن باشد

 )غررالحکم(

امتحان وزیران

آهسته ترین ساعت جهان

 بازیگر مشهور  هالیوود 
مسلمان می شود

یکی از روزها، پادشاه  سه وزیرش را فراخواند و از آنها درخواست کرد 
کار عجیبی انجام دهند :

از هر وزیر خواست، کیسه ای بردارد و به باغ قصر برود و این کیسه ها 
را  با میوه ها و محصوالت تازه، برای پادشاه پر کنند.

همچنین از آنها خواست که در این کار از هیچ کس،کمکی نگیرند و 
آن را به شخص دیگری واگذار نکنند.

 وزرا،  از دستور ش��اه تعجب کرده و هر کدام کیسه ای برداشته و به 
سوی باغ به راه افتادند !

 وزیر اول ک��ه به دنبال راضی کردن ش��اه ب��ود،  بهتری��ن میوه ها و 
با کیفیت ترین محصوالت را جمع آوری و پیوسته بهترین را انتخاب 

می کرد تا اینکه کیسه اش پر شد.
 وزیر دوم ، با خ��ود فکر می کرد که ش��اه این میوه ه��ا را برای خود
  نمی خواه��د و احتیاجی ب��ه آنها ن��دارد و درون کیس��ه را نیز نگاه

 نمی کند.  پس با تنبلی و اهمال، به جمع کردن مشغول شد و بدون 
اینکه خوب و بد را از هم جدا کند، کیسه را با میوه ها پرکرد.

وزیر سوم که اعتقاد داشت، شاه به محتویات این کیسه اصاًلاهمیتی 
نمی دهد، کیسه را با علف و برگ درخت و خاشاک پرکرد.

 روز بعد، پادش��اه دس��تور داد، وزیران را به همراه کیس��ه هایی که
 پر کرده اند،  بیاورند.

وقتی وزیران نزد ش��اه آمدند، به سربازانش دس��تور داد، سه وزیر را 
بگیرند و هرکدام را جدا گانه با کیس��ه اش به مدت س��ه ماه زندانی 

کنند.
شما کیسه خود را چگونه پر می کنید ؟

  آزمایش��گاه ملي فیزیك آمریکا ، به داش��تن س��ریع ترین و دقیق ترین
 ساعت هاي جهان شناخته شده، اما دانش��مندان مرکز پژوهش زیست 
محیطي دانش��گاه هاي اس��کاتلند،  در پژوه��ش جدید خ��ود،  موفق به 

درجه بندي آهسته ترین ساعت جهان شدند.
 س��اعت »آرگون آرگون«،  براي تعیین تاریخ س��نگ ها و ب��رآورد زمان 
رویدادهاي زمین شناسي،  استفاده مي شود که 4 یا 5  میلیارد سال قبل 
در زمان ش��کل گیري زمین رخ داده اند.  این پژوهش جدید،  قرار اس��ت، 
دقت ای��ن برآوردها را با تصحیح س��نجش هاي آرگون که اولی��ن بار،  در 
 دهه 1950، آلفرد نیر،  فیزیکدان آمریکایي ساخته،  افزایش دهد.  ساعت 
»آرگون آرگون« با اندازه گیري میزان پتاسیم رادیواکتیو در نمونه سنگ ها 
تا میزان محصول تجزیه آن ، یعني آرگون کار مي کند. هر چه یك سنگ 
پیرتر باشد، پتاسیم بیشتري تجزیه شده و آرگون بیشتري در سنگ موجود 
است. اثر این پژوهش جدید در انواع مختلف س��نگ ها، متغیر است،  اما 
مي تواند به معني 1 یا 2 درصد تفاوت در محاسبات اولیه سن سنگ باشد 
که میزان زیادي است. این کشف به عنوان بخشي از یك پروژه تحقیقاتي 
غیر مرتبط آزمایشگاه ملي فیزیك، براي اندازه گیري ثابت بولتزمن انجام 
شد که قدر یك درجه سلسیوس را با اندازه انرژي ذخیره شده در مولکول 
یك ماده مرتبط مي کند. ب��راي اندازه گیري ثاب��ت بولتزمن، محققان به 
ساخت دقیق ترین حرارت سنج جهان که با سنجش سرعت مولکول ها در 
گاز آرگون، کار مي کند، احتیاج داشتند. اما آنها براي درک نتایج خود باید 
ترکیب ایزوتوپ نمونه هاي گاز آرگون خود را اندازه گیري مي کردند. این 
محققان با همکاري دانشمندان تأسیسات ایزوتوپ آرگون شوراي تحقیقات 
محیط طبیعي که سازنده دقیق ترین طیف سنج جرمي براي سنجش هاي 
ایزوتوپ آرگون در جهان موسوم به آرگوس هستند، دریافتند که نتایج به 
دست آمده توسط آلفرد در دهه 1950، در مورد اندازه گیري هاي آرگون، 
تا حدي اشتباه بوده و نتایج دقیق تر، در سال 2006، توسط محققان کره 

جنوبي و آمریکاي شمالي به دست آمده است.

لیام نیس��ون، بازیگر مش��هور هالیوود، اعالم کرد، در اندیشه تغییر 
 دین خود و مس��لمان شدن اس��ت. نیس��ون که برای بازی در فیلم

» taken 2 « در اس��تانبول به سر می برد، با ش��نیدن صدای اذان، 
 تحت تأثیر قرار گرف��ت و اعالم کرد، ش��اید دین خود را به اس��الم

 تغییر دهد. بنا به گزارش روزنامه س��ان بریتانیا، نیس��ون 59 ساله 
که یك مس��یحی کاتولیك و اصالتاً اهل ایرلند ش��مالی اس��ت، در 
 دس��امبر 2011، برای ب��ازی در فیل��م» taken 2 « به اس��تانبول 
 رفته بود. وی گفت : در هفته اول حضورم در استانبول، صدای اذان 
دیوانه ام می ک��رد. اما بعد این صدا کمك کرد تا خ��ودم را پیدا کنم  
و این زیبا ترین چیز بود. این هنرپیش��ه هالیوود افزود که ش��کوه و 
عظمت مساجد استانبول، او را بسیار تحت تأثیر قرار داده است. وی 

افزود که درباره وجود خدا، کتاب های زیادی خوانده است .

اگر پنج دقیقه به حرف های کسی گوش دهید،  تصویری 
 کلی از نگرش او به دنیا، امیده��ا و ترس ها و دغدغه های

 روزانه اش پیدا می کنید.
اما چطور می توانید با 5 دقیقه حرف زدن با کسی، چنین 
برداشتی داشته باشید؟ بااینکه این موضوع بسیار پیچیده 
است، می توانیم نکاتی را برایتان مطرح کنیم که به شما در 

این مسیر کمك کند.
مردم، معموالً اطالع��ات خیلی زیادی از خودش��ان را با 
کسانی که به تازگی آشنا ش��ده اند، درمیان نمی گذارند. 
به همین دلیل باید جواب سؤاالت خود را از البالی حرف 
های آنها پیدا کنید.  سؤاالتی که ممکن است اگر مستقیماً 
بپرسید، تمایلی به پاسخ دادن به آنها نداشته باشند؛  اما 
بدون اینکه بدانند، در حرف هایش��ان، اش��اراتی به آنها 
می کنند. تازمانیکه ندانند چه می کنید، می توانید بدون 
اینکه زنگ هشدار »غریبه« را در ذهن آنها به صدا درآورید، 
کاری کنید که چیزهایی را که می خواهید ،  به زبان آورند.

اولین سؤالی که باید در ذهنتان ایجاد شود این است:

اولین و غالب ترین حس یا وضعیت احساسی 
در وجود این فرد چیست؟

با استفاده از احساسات افراد،  می توانید چیزهای زیادی 
از آنها بفهمید. چون احساسات آنها اسرار روابطشان را با 
دنیای اطراف،  افشا می کنند و وضعیت و احساسی که در 
زمان تجربه دنیا در آن هستند،  بر اعتقادات و نظراتشان اثر 
می گذارد. احساس، یکی از ساده ترین چیزهایی است که 
می توانید در افراد تشخیص دهید.  زیرا نیاز به یاد گرفتن 
ندارد. همه ما یك ظرفیت ذاتی برای تشخیص خودکار 

وضعیت حسی اطرافیانمان  داریم.
احساس��ات از ناکجاآباد نمی آیند، آنه��ا واکنش هایی به 
اتفاقات پیرامون ما هس��تند.. حاال درباره دو مورد از سه 
متغیر این معادل��ه، چیزهایی می دانی��د که محیط چه 
ش��کلی اس��ت و می دانید،  فرد موردنظرتان چه حسی 
 دارد و از اینها می توانید درمورد آنچه در فکر او می گذرد، 

حدس هایی بزنید.
وضعیت حسی عادی افراد، نش��ان خوبی از درک آنها از 
جهان و دنیای اطراف اس��ت. رفتار آنه��ا در آن وضعیت 
حسی، نشان از نقش خودش��ان در آن جهان و نگاه شان 

به خودشان است.
در زیر به چند مثال اشاره می کنیم:

افراد عصبانی معموالً تصور می کنند دنیا ناعادالنه است 
و همه آدم ه��ا می خواهند به آنها صدمه بزنند. دوس��ت 
خودشان را زیر یك ابر صاعقه دار شخصی از دیگران جدا 
 می کنند و آنجا به تنهایی از همه کس و همه چیز متنفر

می شوند یا با آدم های عصبانی دیگر پیوند می خورند تا 
بتوانند بقیه را بخاطر احساسات بد خودشان متهم کنند. 

تشخیص این افراد معموالً بسیار ساده است.
افراد شاد آنقدر نادر هستند که نیازی به دانستن درمورد 
آنها نیست. باشد...شوخی کردیم...اما نه خیلی. افراد شاد و 
خوشبخت واقعی، گونه متداولی نیستند.  بودن با این افراد 
بسیار خوب است. کسانی که شاد به نظر می رسند معموالً:

به جمله »هیچ اهمیت��ی برایم ندارد.«، اعتق��اد دارند؛ از 
ترسیدن خسته اند و تصمیم گرفته اند همانطوری باشند 
که هس��تند. آنها که فقط درمورد دغدغه های لحظه ای 
نگران می شوند،  به برنامه های آینده یا نقشه های درازمدت 
فکر نمی کنند. برای آنها فق��ط رضایت از زمان حال مهم 

است و بس.
دومین سوالی که باید پاسخ دهید این است که:

چطور وضعیت حس�ی عادی این فرد به این 
شکل درآمده است؟

حال کنونی افراد از گذشته و اتفاقاتی که در گذشته برایش 
افتاده، ساخته شده اس��ت. این رویدادها و موقعیت های 
مهم زندگی آنها بوده که باعث شده کسی شوند که اکنون 
هس��تند. باتوجه به اطالعات هرچند کوچکی که ممکن 
اس��ت در مکالمه ش��ان به آن اش��اره کنند، می توانید به 
داستان زندگی آنها پی ببرید. آدم ها معموالً کمتر درمورد 
گذشته شان با کسی حرف می زنند؛ اما افکارشان را درمورد 
آینده، به راحتی در میان می گذارند و این برای حدس زدن 
درمورد گذشته شان،  برای شما کافی است. آدم ها معموال 
از چیزی فرار می کنند، پس آنچه که می خواهند معموال 

متضاد آن چیزی است که قبالً داشته اند.
وقتی به وضعیت حسی عادی آن فرد و نوع تجربیاتی که 
در گذشته داشته اند ، پی بردید، می توانید افکار و ایده های 

آنها را با یك تحریك ساده بسازید:
یك موضوع انتخاب کنید، مثاًل موضوع X. نوع افکاری را 
که درمورد آن موضوع داش��ته اید، به یاد آورید. اتفاقات و 
موقعیت هایی که باعث شد چنین افکاری داشته باشید را 
هم به خاطر آورید. بعد، خود را جای فردمقابل قرار دهید. 
بعد از نظر حسی خودتان را جای او بگذارید.خودتان را در 
وضعیت حسی عادی او قرار دهید و تصور کنید که همیشه 
چنین حسی داشته اید، مگراینکه در یك وضعیت خیلی 
خاص باش��ید.  بعد تصور کنید که تجربیاتی شبیه به آن 
فرد داشته اید؛چه از نظر جسمی و چه فکری و احساسی. 
اگر موقعیتی ش��بیه به آن را که قباًل در زندگی خودتان 

داشته اید به خاطر آورید، کمك زیادی می کند.
این کار باعث می ش��ود آن فرد را طوری متفاوت با آنچه 
همیش��ه می دیده اید،  ببینید و این احتمال وجود دارد 
که چیزی که می بینید،  تقریباً شبیه به چیزی باشد که 
او می بیند. در مکالمه تان با او کافی است یك اشاره عادی 
داشته باشید ومی بینید که مشتاقانه دوست دارند با آن 
موافقت کنند و آن را تجربه ای مش��ترک بدانند.  اگر این 

اتفاق نیفتاد، احتماالً باید محرکتان را تغییر دهید.
 چیزی که با این کار می توانید کش��ف کنید این است که

 آدم ها،کمتر از آن چیزی که تصور می کنند، حریم شخصی 
دارند. آدم ها متفاوتند اما تقریباً به هم شبیه اند. وقتی دو 

نفر با هم تفاوت دارند، به دیگری شبیه هستند.

چگونه در پنج دقیقه درباره 
آدم ها قضاوت کنیم؟
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مهرزاد دانش

  »همش��هری اقتص��اد« در ش��ماره جدی��د خ��ود ب��ا 
 اش��اره ب��ه س��ونامی در ب��ازار ارز و س��که، به بررس��ی

»پول س��ازترین بازارها در پنج سال گذش��ته« پرداخته 
است. 

ای��ن ماهنام��ه، در ش��ماره جدی��د خ��ود، به بررس��ی 
بازارهای سکه، ارز، مسکن و س��هام و در ادامه به معرفی 
پول سازترین بازارها در پنج سال گذشته پرداخته است. 
همچنین از سونامی ارزی و نقش ابر دالالن در تالطمات 

بازار ارز سخن به میان آورده است.

ناگفته های احمد توکلی، از فساد یقه سفیدها و انتخاب 
مدیران به شیوه شهید بهشتی، از دیگر مطالبی است که 

همشهری اقتصاد به آن پرداخته است.
 همچنی��ن  در گفتگ��و ب��ا وزی��ر کار دوران تصوی��ب 
قان��ون کار ک��ه گفت��ه »هش��دار می ده��م؛ ب��ه قانون 
 کار دس��ت نزنی��د«، ای��ن پرون��ده را تکمی��ل ک��رده

 اس��ت. ش��ماره جدید ماهنامه همش��هری اقتصاد، در 
230 صفحه و به قیمت 2000 توم��ان به روی دکه های 

روزنامه فروشی، آمده است.

پول سازترین بازارها در پنج سال گذشته

داستان

خوب ، بد ، زشت

عکس روز

خبر ویژه

پی یر م��راد امیدی��ار، متولد 21 ژوئن س��ال 196۷ 
در پاریس با ث��روت 5/2 میلی��ارد دالر، صد و چهل و 
هشتمین میلیاردر جهان، بنیانگذار و رئیس ایرانی-

آمریکایی سایت حراج ای بی ebay است. امیدیار در 
سال 1995 این شرکت را تأسیس کرد.

پدر و مادر وی، ایرانیانی بودن��د که برای تحصیل، به 
خارج از کشور رفته بودند. پدرش، جراح بود و مادرش، 
الهه میرجاللی امیدیار، دکترای زبانشناسی از دانشگاه 

سوربن،داشت.
خانواده پ��ی یر، زمانی که او 6 س��اله ب��ود، به آمریکا 

مهاجرت کردند و پی یر در واشنگتن بزرگ شد.

این خودرو با توجه به سه چرخه بودن خود، کامال  این 
قابلیت را دارد تا مانند یك موتورس��یکلت، بدنه خود 
را به کناره ها خم کند. بر اس��اس آزمایش��ات صورت 
گرفته، »ونتور یك«، ش��بیه به موتورسیکلت اما 30 
برابراز موتورسیکلت های عادی، امن تر است. در مدل 
برقی این خودرو، دو موتور الکتریکی 20 کیلوواتی که 
در چرخ ها قرار گرفته و یك باط��ری لیتیومی وجود 
دارد که ب��ردی در حدود 193 کیلومت��ر را برای این 
خودرو فراه��م می کند. باطری ه��ای موجود در این 
کالس از خودروها، ب��ا جریان ب��رق 100 ولت، قابل 

شارژ هستند. قیمت این خودرو، بسته به مدل های مختلف آن، 1۸ تا 23 هزار دالر است.

خانه کاریکات��ور اصفه��ان، از تمام��ی کاریکاتوریس��ت ها 
و کارتونیس��ت ه��ای اصفهان دع��وت کرد ت��ا در پنجمین 
 نمایشگاه س��االنه خانه کاریکاتور،که با موضوع رسانه برگزار 

می شود، شرکت کنند.
موضوع��ی بخ��ش  س��ه  در  نمایش��گاه  ای��ن    

 رسانه ، آزاد و چهره برگزار می شود و از شرایط حضور در این 
نمایشگاه، می توان به موارد زیر، اشاره کرد:

هر هنرمند می تواند حداکثر سه اثررا در هر بخش، با قطع آزاد 
و تکنیك آزاد، به دبیرخانه این نمایشگاه ارسال کند.

 آثار باید بر روی CD، با  کیفیت 300dpi  و فرمت  jpeg  به 
همراه پرینت رنگی، به صورت پستی و یا حضوری داده شود.

آثار دریافت ش��ده پ��س از بررس��ی در هیئت انتخ��اب ، به 
نمایش��گاه راه پیدا می کند و پس از آن، آثار برگزیده با نظر 
هیئت داوران، انتخ��اب وجایزه و لوح تقدی��ر به برگزیدگان 

اهدا می شود.
 نش��انی دبیرخانه این فراخ��وان عبارت اس��ت از: اصفهان، 
چهار راه آبش��ار، پارک ایثارگران، خانه هنرمندان اصفهان، 

خانه کاریکاتور اصفهان. 
عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بیش��تر، م��ی توانند با 
شماره تلفن: 6624300 تماس بگیرند.گفتنی است ، آخرین 
مهلت ارسال آثار به دبیرخانه این نمایشگاه به صورت پستی و 

حضوری روزپنج شنبه 20 بهمن 1390 است.

خودرویی برای عالقه مندان موتورسواری رتبه جهانی یک ایرانی در ثروت  

فراخوان پنجمین نمایشگاه ساالنه خانه کاریکاتور اصفهان     

القاب پیامبر اس��الم، در مجموع بیش از۷33هزار بار در پایگاه اطالعات جمعیتی کش��ور 
ثبت شده است که در این بین، نام های مصطفی با402هزار و۸16 ، امین19۸هزار و491و 

یاسین۷2هزار و622 بار ثبت، بیشترین فراوانی را داشته  است. 
انتخاب نام پیامبر اکرم)ص( و اس��ماء ائمه اطهار )ع(،  درصدر انتخاب نام برای نوزادان در 
خانواده های ایرانی اس��ت. در این میان، عالقه مردم ایران ب��ه حضرت محمد)ص(  وصف 
ناش��دنی و هم اکنون نام محمد دو میلیون و451هزار و۷۷0بار در پایگاه جمعیتی کشور 

به ثبت رسیده است.
همچنین القاب و کنیه های حضرت علی بن موس��ی،  بیش از یك میلی��ون بار در پایگاه 
اطالعات جمعیت به ثبت رس��یده اس��ت که در این بین نام »رضا« با ثب��ت یك میلیون 

و23هزار و4۸4بار، بیشترین فراوانی را دارد.
بررس��ی آمار نام گذاری ایرانیان در پایگاه اطالعات جمعیتی کشور،  نشان می دهد که نام 
»حسن« نیز بیش از یك میلیون بار در این پایگاه به ثبت رسیده است. همچنین بر اساس 
این آمار، مجموع القاب و کنیه های امام حسن)ع( نیز بیش از366هزار بار، به ثبت رسیده 

است.

نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت، از طریق مرورگر وب، توسط کاربر نهایی و به منظور 
بررس��ی کیفیت اتصال، مورد اس��تفاده قرار می گیرد و با هدف ایجاد نظارت دقیق، جامع و 
پویا در نقاط مختلف کشور، نصب شده است و به کاربر امکان می دهد که در ساعات مختلف 
شبانه روز و در وضعیت های متفاوت، سرعت و کیفیت اینترنت خود را آزمایش کند.با توجه به 
اینکه خرید نرم افزار های خارجی، هزینه قابل توجهی دربردارد، سازمان فن آوری اطالعات با 
بهره گیری از توان علمی نیروهای متخصص داخلی، به طراحی سیستم جامع ارزیابی سرعت 
و کیفیت اینترنت اقدام کرده است.این نرم افزار که به صورت متن باز طراحی شده، به سادگی 
قابل توسعه و پشتیبانی است و قادربه انجام آزمون هایی هم چون آزمون سرعت، صوت، تصویر 
و مسیریابی، برای کاربر است. ضریب نفوذ کاربران اینترنت، یکی از متداول ترین شاخص های 
جهانی در عرصه  فناوری اطالعات است که به منظور سنجش کشور ها و رتبه بندی آنها، مورد 

استفاده قرار می گیرد.
 از این  رو لزوم به روز  بودن اطالعات درباره تعداد کاربران اینترنت برای برنامه ریزی و مدیریت 
توسعه ی اینترنت و ارائه  آمارهای الزم به مجامع مختلف، امری کاماًل ضروری به نظر می رسد.

تعیین سرعت اینترنت  در خانه چند نفر در ایران نامشان »رضا« است؟

هر وقت راهی برایش نمی ماند به اینجا 
پناه می آورد. هر وقت مشکالت آنقدر 
زیاد می شد که برای حل کردن آنها راهی 
به ذهنش نمی رسید، به اینجا می آمد 
و مشکالتش را حل می کرد. او یکی از 
قوانین کائنات را کشف کرده بود )کافی 
است بعضی چیزها را از باال بیینید تا اندازه 
واقعی آن را درک کنید و مشکالت حل 
شود ( او فهمیده بود که بعضی از مشکالت 
را باید کوچک کرد تا بتوان حلش کرد  !
عکس نوشت: رضا کامروا

همشهری اقتصاد
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