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آگهی فراخوان
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

91/1/2091/1/30خريد شش رديف آجر نسوز186-90مناقصه1

91/1/2691/2/5خريد چهارده رديف قطعات مكانيكي217-90مناقصه2

91/1/2491/2/5خريد يازده رديف قطعات مكانيكي220-90مناقصه3

مناقصه 4
91/2/691/2/26خريد يكدستگاه ماشين گانينگ221-90بين المللي

211-90ارزيابي كيفي5
شناسائي تأمين كنندگان 145 هزار 
تن سنگ منگنز دانه بندي مورد نياز 

ذوب آهن اصفهان طي سال 91
91/1/2991/2/12

شناسائي تأمين كنندگان 245 هزار 191-90ارزيابي كيفي6
91/1/2691/2/2تن سنگ آهن منگنزدار

ساير موارد:

1 – زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت 
دريافت اسناد )مندرج در جدول(

آدرس به  بيشتر  اطالعات  كسب  و  اسناد  دريافت  محل  از  اطالع  جهت   –  2 
www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم

م الف: 190

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در 
سايت شرکت به آدرس ذيل درج می گردد.

آگهی فراخوان
شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان

مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف
اسناد

مهلت ارائه 
پيشنهاد

91/1/2091/1/30خريد شش رديف آجر نسوز186-90مناقصه1

91/1/2691/2/5خريد چهارده رديف قطعات مكانيكي217-90مناقصه2

91/1/2491/2/5خريد يازده رديف قطعات مكانيكي220-90مناقصه3

مناقصه 4
91/2/691/2/26خريد يكدستگاه ماشين گانينگ221-90بين المللي

211-90ارزيابي كيفي5
شناسائي تأمين كنندگان 145 هزار 
تن سنگ منگنز دانه بندي مورد نياز 

ذوب آهن اصفهان طي سال 91
91/1/2991/2/12

شناسائي تأمين كنندگان 245 هزار 191-90ارزيابي كيفي6
91/1/2691/2/2تن سنگ آهن منگنزدار

ساير موارد:

1 – زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول تا پايان ساعت اداري مهلت 
دريافت اسناد )مندرج در جدول(

آدرس به  بيشتر  اطالعات  كسب  و  اسناد  دريافت  محل  از  اطالع  جهت   –  2 
www.esfahansteel.com مراجعه فرماييد.

نوبت دوم

م الف: 190

ضمنًا ليست استعالمهای مربوط به خريدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در 
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آگهي دعوت به ارزيابي کيفي فراخوان نخست

نوعمدتمحل اجراموضوع مناقصهشماره  مناقصه

يك مرحله اي12 ماهايستگاه اصفهانخدمات امور اداري43/91/2

43/91/3

خدمات امور تنظيفات اماكن اداري، 
نگهداري خوابگاه، جمع آوري زباله منازل 
سازماني، جاروكشي محوطه ها و تنظيف و 

گردگيري شيشه ها

ايستگاه هاي اصفهان،  
كاشان، حسن آباد و 

زرين شهر
يك مرحله اي12 ماه

توضيح: مرتبط بودن موضوع فعاليت شركت در اساسنامه با موضوع فراخوان فوق و داشتن 
گواهي صالحيت از اداره كل كار و امور اجتماعي الزامي است و كليه مناقصه گران مكلف به 
داشتن شناسه ملي و گواهينامه ثبت نام موديان مالياتي كشور )شماره كد اقتصادي( مي باشند.

3- مهلت و محل دريافت اسناد استعالم ارزيابي كيفي: حداكثر تا ساعت 13/30 روز سه شنبه 
مورخ 91/01/22 با در دست داشتن معرفي نامه كتبي به نشاني: اصفهان- جاده شيراز- بعد از 

ترمينال صفه- ايستگاه راه آهن- امور قراردادها

4- مهلت و محل تحويل اسناد تكميل شده: حداكثر تا ساعت 13/30 روز سه شنبه مورخ 
91/02/5 به نشاني: دبيرخانه امور اداري

5- هزينه اسناد: مبلغ )100000( ريال به حساب سيبا به شماره 2176400205007 نزد بانك 
ملي شعبه راه آهن به نام اداره كل راه آهن اصفهان

نشاني به  مناقصات كشور  رساني  اطالع  ملي  پايگاه  از طريق  ارزيابي  اسناد  دريافت   -6 
 HTTP://IETS.MPORG.IR امكان پذير مي باشد.

7- هزينه چاپ و نشر دو نوبت آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

پس از ارزيابي كيفي، از پيمانكاران داراي صالحيت كه حداقل امتياز الزم را كسب نموده 
باشند جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

اداره كل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئين نامه اجرائي بند ج ماده 12 قانون 
برگزاري مناقصات نسبت به ارزيابي كيفي پيمانكاران واجد شرايط و داراي صالحيت 

جهت دعوت به مناقصه به شرح زير اقدام نمايد.

م الف: 164اداره کل راه آهن اصفهان

نوبت دوم

خط فکه به چاپ هفتم قرار بود بهداشت و درمان مجانی شود
رسید

+Book
رییس مجلس شورای اسالمی :

قوی سپید، قربانی 
صدرنشینی سپاهان 6

  شهرداری پول مردم
38 را هدر نمی دهد

2

لوگو و شعار المپیک 
5از کجا آمد؟ 

زن و اژدها و ... 

همه چیزاز یک اظهارنظرعجیب شروع ش��د؛ اظهارنظری که 
 یک بازیگرجوان به نام پرس��تو صالحی برروی صفحه شخصی 
فیس بوک خود گذاش��ت تا این ب��ه ظاهرافش��اگری، اذهان 
عمومی را به یاد مصاحبه های تند وتیز فرج اهلل سلحش��ور در 
سال گذشته بیندازد که بارها از فساد موجود در سینما سخن 
به میان آورد وهمه زنان بازیگر ایران را با القابی که شایسته هیچ 

هنرمندی نیست، خطاب قرار داد.

تاریخ شهادت آوینی تغییر 
کرد !

کاهش قیمت سکه 
در بازار آزاد

کربال و شهرکرد 
خواهرخوانده شدند

زوج های مذهبی اصفهان 
خانواده آرام تری دارند 

برپایی نمایشگاه دائمی صنایع 
دستی در میدان امام)ره(

مروری بر آنچه که در یک هفته درباره زنان 
سینمایی مطرح شد:   
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در پی دیداره��ای اس��تاندار اصفهان در 
س��ال گذش��ته که با گروه های محقق و 
گردش��گر خارجی از جمله گردشگران و 
محققان کش��ورهای کویت و قطر برگزار 
شد، در سال جاری نیز در راستای تحقق 
بخشیدن به اصل سیاست تبادل فرهنگی 
و نظرهای مس��المت آمیز بین شهرهای 

مختلف جهان...

3اوقاف کارشکنی نکند، مصلی را می سازیم 
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قاچاق کاال، سایه موهوم روی تولید ملی
افزایش تولید ملی در گرو حمایت از کارگر است 

 س��یدعلی محمد موس��وی مبارکه ای اظه��ار داش��ت: یک��ی از 
مش��کالت جامعه ما، بحث اشتغال است که ناش��ی از بی توجهی 
 ب��ه نیروهای انس��انی اس��ت، ب��ه گون��ه ای ک��ه گاه��ی افرادی 

که شاغل هستند نیز امنیت شغلی ندارند. 
وی اف��زود: می ت��وان گف��ت: کارگران��ی که رس��می ی��ا پیمانی 
هس��تند، از امنی��ت ش��غلی مناس��بی برخوردارن��د، ام��ا 
 اف��رادی ک��ه ق��رارداد مس��تقیم ب��ا کارفرم��ا نبس��ته اند، ای��ن

 امنیت را ندارند.

 نماینده م��ردم مبارک��ه در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره
  ب��ه مصوبه هی��أت دولت مطاب��ق با اص��ل 138 قانون اساس��ی،

  برای قرارداد مس��تقیم ب��ا کارفرما تأکی��د کرد: در ای��ن مصوبه 
 اف��رادی ک��ه کارش��ان ب��ه ص��ورت حجم��ی، اس��تیجاری و 
پروژه ای است، مانند کارگران فضای س��بز، رانندگان، تعمیرات و 
نگهداری ساختمان استثنا شده اند و نمی توانند با کارفرما قرارداد 

مستقیم ببندند.
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دیدار محققان آلمانی 
با استاندار اصفهان



چهره روزيادداشت

ايران از موانع عبور کرد
س��ازمان س��یا با ارایه گزارش��ی به کنگره این کش��ور، از پیشرفت 
زیرساخت ها و فعالیت های هسته ای ایران در سال 2011 میالدی 
خبر داد و نوشت که ایران موانع پیش روی پیشرفت های هسته ای 

و موشکی خود را کنار زد.

تأکید مالکی بر خروج منافقین
نوري المالکي بر ضرورت ترك خاك عراق از سوي اعضاي گروهك 
تروریستي منافقین در زمان مش��خص آن تأکید کرد.نخست وزیر 
عراق در دی��دار با نماینده ویژه دبیرکل س��ازمان مل��ل در عراق، بر 
ضرورت پایبندي کش��ورش به توافقنامه  ویژه گروهك تروریس��تي 
منافقین به ویژه زمان نهایي ترك کشور از سوي آنها تأکید کرد. در 
همین حال، یکي از نمایندگان سابق عراق گفت: اردوگاه اشرف باید 

بسته و گروهك منافقین فورا از عراق اخراج شود.

رتبه جهانی ارتش حزب اهلل 
روزنامه صهیونیستی »اسرائیل الیوم« به نقل از یائیرگوالن، فرمانده 
نظامی منطقه ش��مالی ارتش این رژیم، ح��زب اهلل را نهمین نیروی 
نظامی قدرتمند دنیا معرفی کرد و نوشت: سیدحسن نصراهلل، دبیرکل 
حزب اهلل لبنان، یکی از هدف های اصلی اس��رائیل در منطقه است. 
این مقام نظامی رژیم صهیونیستی دغدعه اصلی خود را در منطقه، 
وجود حزب اهلل در لبنان دانست و افزود: حزب اهلل دارای سالح های 
پیش��رفته ای اس��ت و اس��رائیل باید با درنظر گرفتن این جنبه، در 

کمین آنها باشد.

گام دوم  هدفمندی يارانه ها، پس از اعالم درآمد هزينه ها
  مجلس خواهان روشن شدن وضعیت منابع اجرای فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها بوده و این مسأله در قانون کلی هدفمندی 
یارانه ها نیز پیش بینی شده اس��ت. قیمت ها و نوع هزینه ها در 
هر مرحل��ه از هدفمندی یارانه ها باید مش��خص ش��ده و پس 
 از تصویب مجلس ش��ورای اس��المی، به مرحله اج��را درآید.

این مس��یر در فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها طی نش��ده 
اس��ت. درآمدهای این طرح و نیز میزان هزینه های پرداخت 
شده به مردم و بخش های مختلف، باید در مجلس مورد بررسی 

و تصویب قرار گیرد. 
  فاز دوم هدفمندی یارانه ها به طور کامل در اختیار مجلس 
نیست و این مسأله سبب ایجاد مش��کل می شود. اجرای این 
طرح بدون تصویب مجلس امکان پذیر نیس��ت؛ زیرا براساس 
قانون اساس��ی، هر نوع هزینه ای در کش��ور بای��د به تصویب 

مجلس شورای اسالمی برسد. 

رايگان شدن بهداشت و درمان
  قرار بود بعد از هدفمندی یارانه ها بهداشت و درمان مجانی 
شود و اقشار بیشتری تحت پوش��ش بیمه درمانی قرار بگیرند 
که مسائلی از این دس��ت، باید در گام دوم اجرای هدفمندی 

یارانه ها لحاظ شود.
   اگر قانون پرداخت بیم��ه بیکاری اجرایی ش��ود، آن وقت 
افرادی که بیکار می شوند تا زمانی که کار دیگری پیدا کنند، 
در تأمین معیش��ت خانواده ه��ای خود دغدغ��ه ای نخواهند 
داش��ت که این موجب فراهم آمدن یك آرامش اجتماعی در 

جامعه می شود.

 استیضاح يک وزير به معنی  اختالفات قوا نیست 
  الریجانی درباره استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و نقش ش��ورای حق اختالف در ای��ن باره، اف��زود: عده ای از 
نماین��دگان قب��ل از پیگیری این ط��رح، مس��ائلی را به وزیر 

یادآور شدند که توجه به آنها می توانست جلوی کلید خوردن 
اس��تیضاح را بگیرد. هم اکنون نیز اگر ب��ه آن مباحث عنایت 
شود، موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل 
 حل اس��ت. اس��تیضاح یك وزیر جزو اختالفات قوا محسوب 
نمی ش��ود که هیأت حل اختالف بخواهد به آن ورود کند، اما 
باز با این وجود، هر کس��ی که بتواند در این رابطه گام مثبتی 

بردارد، از آن استقبال می شود.

بخش های خدماتی و تولیدی کشوررونق ندارند
   ممکن اس��ت بعضی بخش های دولتی از رون��ق برخوردار 
باش��ند، اما بخش خصوصی قادر به کار با ظرفیت باال نیست. 
بنابرای��ن، باید به ع��الج این معض��ل پرداخت که بخش��ی از 

آن مرب��وط به ارائ��ه صحیح 
تس��هیالت بانک��ی ب��وده و 
قس��متی نی��ز مرب��وط ب��ه 
عدم اج��رای درس��ت قانون 
هدفمندی یارانه هاس��ت. بر 
اس��اس قانون،  ق��رار بود که 
30 درصد مناب��ع حاصل از 
هدفمندی یارانه ها به بخش 
تولید، صنایع و کش��اورزی 
اختصاص یابد تا مش��کالت 

آنها برطرف شود. 
  نرخ ان��رژی و حمل و نقل، 
هزینه های تولید محصوالت 
کشاورزی را افزایش می دهد. 
و  کش��اورزی  بنابرای��ن، 
دامداری بای��د مورد حمایت 

قرار گیرند. گام آخر مجلس هش��تم، رونق بخش��ی به تولید و 
بهبود فضای کسب و کار در کشاورزی است. در این خصوص، 

ماهیت بودجه سال جاری نیازمند برخی تغییرات است.     
  تصویب قانونی برای حمایت از تولید داخلی، در دستور کار 
مجلس قرار دارد. این قانون حدود یك سال در کمیسیون های 
مربوطه بررسی ش��ده و امیدواریم با تصویب آن، کمك خوبی 
به تولید داخلی ش��ود. این طرح، زمینه های حمایت از تولید 
داخلی را تضمی��ن خواهد کرد. به عنوان مث��ال، در مورد نوع 
تعرفه گذاری، می توان گفت این ام��ر از ضربه به تولید داخلی 
 جلوگیری می کن��د و در مجموع گامی ب��رای صیانت از تولید

 برداشته می شود.   

ريیس مجلس شورای اسالمی : 

قراربود بهداشت و درمان مجانی شود 

روزپنج شلنبه علی الريجانی، ريیس مجلس شورای اسلالمی در دفتر خود در شهرقم ودر  گروه 
جلسه ای به بهانه ديدار نوروزی با مديران و مسئوالن استان قم، به پرسش های خبرنگاران سیاست

پاسخ داد. مهم ترين بخش اين جلسه، بی شک مربوط می شود به اظهارنظر الريجانی درباره 
اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها. گزيده صحبت های الريجانی به شرح زير است:

توضیح درباره سخنان اردوغان
روزگذش��ته، س��فیر ترکیه با معاون سیاست خارجی و 
امنیت بین الملل دبیرخانه ش��ورای عال��ی امنیت ملی 
مالقات کرد و توضیحاتی درباره مطالب منتش��ر ش��ده 
توسط برخی رس��انه های غربی پیرامون اظهارات اخیر 
مقام های ترکیه ارایه کرد. وی با اشاره به اظهارات رجب 
طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه پس از بازگشت از سفر 
اخیر وی به ایران در تجلیل از مواضع مقام معظم رهبری 
 گفت: آق��ای اردوغان برای مقام معظ��م رهبری جایگاه 

ویژه ای قائل هستند.

اگر هیأت حل اختالف بخواهد 
مرتضوی بايد کناره گیری کند

دهقان، عضو هیأت رییس��ه مجلس گف��ت: ظاهرا آقای 
احمدی نژاد تقاضا کرده که موضوع استیضاح وزیر کار و 
انتصاب سعید مرتضوی در هیأت حل اختالف مجلس و 
دولت بررسی شود که ما هم از این کار استقبال می کنیم. 
اگر تا زمان بررسی استیضاح، هیأت حل اختالف مجلس 
و دولت نظ��ری را اعالم کن��د و آقای مرتض��وی برکنار 
شود، موضوع استیضاح هم منتفی خواهد شد و در واقع 
بررسی یا عدم بررسی اس��تیضاح منوط به نظر شورای 

حل اختالف است.

آمادگی مشروط 1+5 برای 
امتیازدهی به ايران

وزیر خارجه فرانس��ه در سخنانی با اش��اره به دور جدید 
مذاکرات ایران و 1+5، مدعی شد که نخستین گام های 
اعتمادساز در این رابطه باید از سوی تهران برداشته شود.

آلن ژوپه گفت: تا زمانی که ایران کش��ورهای 1+5 را در 
این رابطه قانع نکند که برنامه هس��ته ای آن صلح آمیز 
است نمی تواند انتظار داشته باشد که کشورهای آمریکا، 
فرانسه، انگلیس، روس��یه و چین با هدف امتیاز دادن به 
تهران وارد مذاکرات ش��وند.وی افزود: فرانسه در موضع 
خود استوار اس��ت و آن اینکه این مذاکرات نباید فقط با 
اشاره یك جانبه 1+5 آغاز شوند. ایران نیز باید اقداماتی 
را انجام دهد این به ته��ران بس��تگی دارد و اگر ما نیت 
 خوب ایران را مش��اهده کنیم آنگاه وارد همکاری واقعی 
می ش��ویم. بر اس��اس اعالم منابع مختل��ف، دور جدید 
مذاکرات ایران و کش��ورهای 1+5 در روزهای 25 و 26 
فروردین برگزار می ش��ود، اما با این وج��ود هنوز محل 

برگزاری این مذاکرات مشخص نیست.

خبربین الملل

خبرکوتاه

درروابط ايران و ترکیه مواضع 
رسمی مالک است

سخنگوی وزارت امور خارجه 
رامین مهمانپرست 

جمهوری اس��المی ایران و ترکیه به عنوان دو کشور قدرتمند و موثر 
منطقه و با مشترکات فراوان، دارای روابطی راهبردی بوده و در اکثر 
موضوعات سیاسی و بین المللی مواضع نزدیك به هم دارند. ما همواره 
با صراح��ت و صداقت کامل نقطه نظرات خود را عن��وان کرده و برای 
 ایجاد ثبات و برق��راری امنیت در منطقه تالش موثری داش��ته ایم و 
 همکاری های منطقه ای و ع��دم اجازه به کش��ورهای فرامنطقه ای

برای دخال��ت در امور داخلی 
کش��ورهای منطق��ه را اصلی 
خدش��ه ناپذی��ر می دانی��م.

اظه��ارات اش��خاص مختلف 
در دو کش��ور نباید ب��ر روابط 
راهبردی ایران و ترکیه تاثیر 
منفی بگذارد و مواضع رسمی 
مس��ئوالن ذیربط باید مالك 

ارزیابی و عمل قرار گیرد.
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احتمال استعفای بهمنی قوت گرفت 

 اخبار پیرامون بانك مرکزی، ظاهرا  امس��ال هم قرار اس��ت درصدر اخبار داخلی باشد. موضوع برداشت های 
غیر قانونی دولت از حساب بانك ها موضوع روزشده و همین موضوع باعث کشمکش بانك مرکزی با کمیته پنج 

نفره ارزی دولت شده است.

طرح فاز دوم 
هدفمندی يارانه ها 

به طور کامل در 
اختیار مجلس 

نیست و اين مسأله 
سبب ايجاد مشکل 

می شود. اجرای 
اين طرح بدون 

تصويب مجلس، 
امکان پذير نیست

لنکرانی سخنان حسینیان را رد کردابطال آرای نماينده سمیرم

انرژی هسته ای  نماز جمعه

آیت اهلل س��ید احمد خاتمی در خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به 
حوادث کش��ور س��وریه، گفت: ایران طرفدار جدی اصالحات در سوریه، مخالف 
دخالت دولت های خارجی است و معتقد است س��وریه تاوان مقاومت جانانه اش 
را در مقابل رژیم صهیونیستی می دهد. امام جمعه موقت تهران خطاب به سران 
عرب و کشورهای غربی گفت: ارتجاع عرب و کشورهای استکباری باید بدانند اگر 
بخواهند دخالت نظامی را در سوریه آغاز کنند، آتشی به پا می شود که ابتدا منجر 
به سقوط خود آنها خواهد شد. آیت اهلل خاتمی همچنین به موضع گیری های دولت 
عربستان اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت عربستان به کانون فتنه گری تبدیل 
 شده و ش��اهدیم که به مبدأ فراریان تروریس��ت در خاورمیانه مبدل شده است. 
هم اکنون بن علی، رییس جمهور فراری تونس و طارق الهاش��می، معاون فراری 
نخست وزیر عراق، به آل سعود پناه برده اند. وی همچنین با بیان این که عربستان 
در حال حاضر بحرین را اشغال کرده است، گفت: آل سعود با فتنه گری در سوریه، 
آتش افروزی زیادی در این کشور حامی مقاومت انجام می دهد. عضو هیأت رییسه 
مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این که عربس��تان خط مقدم تفرقه افکنی در 
جهان اسالم است، گفت: در حالی که جمهوری اسالمی ایران صحبت از تقرب و 
نزدیکی میان جوامع اسالمی می کند، آل س��عود به تفرقه اصرار دارد و در ریاض 
همایش ضد شیعه به راه انداخته است  و مفتی های خائنشان هم علیه شیعه تبلیغ 
می کنند. بنابراین، به آنها هشدار می دهم که دست از تفرقه افکنی بردارند، واال به 

فضل خداوند در آتشی که خود به پا کرده اند، سقوط خواهند کرد.

به گزارش خبرآنالین، فریدون عباسی، رییس س��ازمان انرژی اتمی ایران در 
یك برنامه تلویزیونی درباره سهام هس��ته ای خارجی ایران، گفت: سهامی در 
نامیبیا داشتیم که با شیطنت هایی، تالش می شود آن را از ما بگیرند یا سهم ما 
را کم کنند، اما ما موضوع را پیگیری می کنیم و در مورد سهم خود در فرانسه 

نیز فعالیت هایی را برای گرفتن آن در پیش گرفته ایم.
اورودیف، یك پرونده 30 و چند ساله بین ایران و فرانسه است. در سال 1352 
شمسی رژیم پهلوی وامی به مبلغ یك میلیارد دالر به کمیساریای انرژی اتمی 
فرانس��ه داد و از این وام برای ساخت کارخانه غنی س��ازی اورانیوم )متعلق به 
کنسرسیوم اورودیف( در تریکاس��تن استفاده ش��د. در مقابل، ایران صاحب 
10درصد از سهام این کارخانه شد.چهارم اس��فند 1388هم رییس دستگاه 
دیپلماس��ی، از پیگیری حقوقی این پرونده خبر داد و گفت که وزارت خارجه 
س��هم 10 درصدی ایران در پ��روژه اورودیف را پیگیری می کند.10 اس��فند 
1388 محمود واعظی، معاون اسبق وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران 
 که در آن دوران به نمایندگی از ایران درباره سهم کشورمان در پروژه کارخانه 
غنی سازی اورانیوم اورودیف با فرانس��ه مذاکره کرده  بود، در گفت وگویی، با 
بیان این که  ایران سهامدار اورودیف است، تأکید کرد: ایران 330 میلیون دالر 
به مجموعه اورودیف وام داده که این وام، تنها ی��ك بخش از پرونده اورودیف 

است و بخش دیگر این پرونده، به سهم ایران در کارخانه بر می گردد.

 مطالبه سهام ايران از فرانسه 
پس از  ۳۰ ساله 

عربستان کانون فتنه گری 
است شده 

رییس ستاد انتخابات استان اصفهان تأیید انتخابات مجلس نهم در 16 حوزه انتخابیه 
استان و ابطال آرای نفر اول شهرستان سمیرم را اعالم کرد. محمدمهدی اسماعیلی در 
گفت وگو با ایمنا اظهار داشت: پرونده های حوزه های انتخابیه اصفهان، نطنز  و سمیرم 
با عنایت به ماده ۷3 قانون انتخابات توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی 
با بیان این که صحت نتایج انتخابات در اصفهان و نطنز به تأیید شورای نگهبان رسید، 
گفت: بر اساس نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه س��میرم، آرای نفر اول ابطال شد و با 
این حساب نفرات دوم و سوم به مرحله دوم راه یافتند. به گفته رییس ستاد انتخابات 
استان اصفهان، 16 حوزه انتخابیه استان به تأیید شورای نگهبان رسیده است.گفتنی 
است 1۹ حوزه انتخابیه مجلس نهم در کشور منتظر تأییدیه از سوی شورای نگهبان 

بوده اند که تا کنون نظر قطعی درباره 1۷ حوزه اعالم شده است.

پس از آنکه به نقل از روح اهلل حس��ینیان سخناني منتشر ش��د مبني بر این که عالقه اي 
به ریاس��ت حدادعادل و الریجاني بر مجلس نه��م ندارد و ترجیح مي ده��د که یك زن، 
رییس مجلس ش��ود، لنکراني، س��خنگوي جبهه پایداري موضع این جبه��ه را در مورد 
موضوع فوق عنوان کرد. وی اظهار داش��ت: این موضوع، در شوراي جبهه مطرح نشده و 
برخي از اظهار نظرها در این خصوص، در حد نظر شخصي است و ظاهرا آقاي حسینیان 
گفته اند این قسمت مصاحبه به نوعي مزاح بوده اس��ت .  لنکرانی همچنین در خصوص 
اعالم وصول استیضاح وزیر کار  افزود: هر چند به انتصابات اخیر در این حوزه انتقادهاي 
جدي وارد اس��ت و باید شایس��ته س��االري در همه ارکان نظام به ویژه ق��وه مجریه بارز 
 باش��د، اما این اس��تیضاح در حال حاض��ر به روند ام��ور اجرایي کش��ور کمك نمي کند 

و تنها فرصت ها را هدر مي دهد.



يادداشت

SMS

عضو گروه آموزش بهداشت و ارتقای سالمت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: سطح سواد 
سالمت در گروه سالمندان بسیار پایین است به طوری که حدود 79 درصد از سالمندان سواد 
سالمت کافی ندارند.غالمرضا شریفی راد در گفت وگوبا فارس در ارتباط با سواد سالمت با 
وضعیت سالمت عمومی و رفتارهای بهداشتی در سالمندان شهر اصفهان اظهار داشت: سواد 
سالمت را می توان به صورت توانایی خواندن، درک کردن و عمل کردن براساس توصیه های 
بهداشتی و سالمتی تعریف کرد.وی بیان داش��ت: افرادی که سواد سالمت ناکافی دارند به 
احتمال کمتر اطالعات نوشتاری و گفتاری ارائه شده توسط متخصصان سالمتی را درک 
می کنند و به دستورات داده شده توس��ط آنها عمل می کنند.عضو گروه آموزش بهداشت 

و ارتقای سالمت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان با اش��اره به اینکه افرادی که سطح سواد 
پایین تری دارند، وضعیت سالمتی ضعیف تری دارند و هزینه های پزشکی بیشتری را متحمل 
می شوند، افزود: امروزه سواد سالمت ناکافی به عنوان یک تهدید جهانی به شمار می آید.وی 
افزود: هدف از مطالعه ارتباط سواد سالمت با وضعیت سالمت عمومی و رفتارهای بهداشتی 
در سالمندان شهر اصفهان، تعیین وضعیت سواد سالمت، تعیین ارتباط سطح سواد سالمت با 
وضعیت سالمت عمومی و رفتارهای بهداشتی هم چون استفاده از خدمات درمانی و هم چنین 

اتخاذ رفتارهای پیشگیرانه در سالمندان شهر اصفهان به عنوان یک گروه آسیب پذیر است.
عضو گروه آموزش بهداشت و ارتقای س��المت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: 

 هم اکنون س��واد س��المت به عنوان یک مس��ئله و بحث جهانی در قرن 21 معرفی ش��ده 
است، بر این اساس سازمان جهانی بهداشت به تازگی در گزارشی، سواد سالمت را به عنوان 
یکی از بزرگ ترین تعیین کننده های امر سالمت معرفی کرد.وی تأکید کرد: سازمان جهانی 
بهداشت به کشورهای جهان توصیه کرد که انجمنی متشکل از تمامی افراد متأثر از این امر 
را برای پایش و هماهنگی فعالیت های استراتژیک، در زمینه ارتقای سطح سواد سالمت در 
جوامع مختلف ایجاد شود.شریفی راد بیان داشت: یک بررسی ملی که در سطح گسترده ای 
در کشور آمریکا انجام شد، شیوع سواد سالمت ناکافی را 48 درصد برآورد کرد که این مطالعه 

نشان داد تنها 11 درصد بزرگ ساالن از سواد سالمت کافی برخوردار بودند.
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اخبار آنالين هفته 
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 باند 11 نفره اي که با شیوه خاصي بسته هاي هروئین را 
از افغانس��تان به ایران قاچاق و در اصفهان و استان هاي 
دیگر توزیع مي کردند، دستگیر شدند. سرهنگ حسین 
رضایي، رییس پلی��س مبارزه با مواد مخ��در فرماندهي 
انتظامي اس��تان اصفهان این خبر را اع��الم کرد وگفت: 
مدتي پیش مأم��وران اداره عملیات وی��ژه این پلیس از 
وجود تعدادي قاچاقچي مواد مخدر که با شیوه اي خاص 
مواد مخدر هروئین را از کشور افغانستان وارد ایران کرده 
 و سپس در اس��تان اصفهان و اس��تان هاي دیگر توزیع 
مي کردن��د، مطل��ع ش��ده و تحقیق��ات خ��ود را براي 
 دستگیري آنان آغاز کردند. به گفته وی، این افراد همگي 
غیر بومي بوده و به صورت مجاز و از راه هوایي با ش��یوه 
بلعیدن بس��ته هاي هروئین و نگه��داري در معده آنها را 
از کش��ور افغانس��تان به ایران قاچاق کرده و س��پس در 
 استان اصفهان و سایر استان هاي دیگر بین مردم توزیع 
مي کردند. هنگام دس��تگیري متهم��ان، مأموران موفق 
شدند مقدار 11کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع هروئین 
را از معده آنها تخلیه وکش��ف و ضبط کنند. متهمان به 
همراه پرونده و مواد کشف شده، جهت سیر مراحل قانوني 
تحویل مراجع قضایي ش��دند و تالش براي دس��تگیري 

اعضای احتمالي دیگر این باند همچنان ادامه دارد. 

حض��رت آی��ت اهلل حس��ین مظاه��ری از مراج��ع 
عظ��ام تقلی��د در دی��دار ن��وروزی  خ��ود با ش��هردار 
اصفه��ان ومعاون��ان وی،مدی��ران س��ازمان های 
ش��هر  14گان��ه  مناط��ق  وش��هرداران   وابس��ته 
 اصفهان  با اشاره به نامگذاری س��ال جدید به نام تولید

 مل��ی حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی اظهار داش��ت: 
 امی��د اس��ت مس��ئوالن ش��هرداری اصفهان امس��ال 
نیز همچون س��ال های گذش��ته با تالش و پشتکار خود 
برای عمران و آبادانی هر چه بیش��تر شهر و تحقق شعار 

سال همت کنند.
وی افزود: س��ال 1۳9۰ برای ش��هرداری اصفهان سالی 
پر ت��الش و پر از برکت ب��ود و امید اس��ت موفقیت های 
ش��هرداری اصفهان در س��ال 1۳91 نیز بیش��تر شده 
و موجبات اقت��دار و س��رافرازی هر چه بیش��تر نظام را 

فراهم کند.
حض��رت آی��ت اهلل مظاه��ری در بخ��ش دیگ��ری از 
 س��خنان خ��ود، خدم��ت ب��ه خل��ق خ��دا را واالترین 
 کار خی��ر در نزد خداون��د و ائم��ه اطه��ار )ع( عنوان و 
 تصری��ح ک��رد: امی��د اس��ت مس��ئوالن ش��هرداری 
 اصفه��ان همچ��ون گذش��ته خدمت ب��ه خلق خ��دا را 

در صدر برنامه های خود قرار دهند.

فرزانه منجزی، عضو گروه مشاوره واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد اسالمی خوزس��تان گفت: به دنبال بررسی 
روی6۰ زوج داوطلب اصفهانی، مشخص شد که زوجین 

مذهبی در ارتباط زناشویی موفق تر هستند.
 به گفته این محقق، در این بررسی 6۰ زوج شهر اصفهان 
به منظور رفع مشکالتشان در این طرح داوطلب شدند و 
پژوهش، با هدف بررسی اثر ارتباط اسالمی و  نگرش های 
مذهبی بر بهبود رضایت زناشویی زوجین شهر اصفهان 

انجام شد.
عضو گروه مش��اوره واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 
اسالمی خوزس��تان با اش��اره به تحقیقی که بر زوجین 
اسپانیایی انجام ش��د، اضافه کرد: در این پژوهش به این 
نتیجه رس��یدند که آموزش مهار ت های ارتباطی، سبب 
افزایش هماهنگی زوجین و نیز اجتن��اب از درگیری و 
تعارض می شود. همچنین به دنبال بررسی نقش دین و 
تجانس مذهبی در بین زوجین، به این نتیجه رس��یدند 
که مذهب نقش مهمی در رضایت زناشویی دارد؛ به این 
ترتیب که عقاید و اعم��ال مذهبی از لحاظ درون فردی، 
فرد را قادر می سازد که از لحاظ فیزیولوژیکی، شناختی و 
عاطفی خشم خود را کنترل کند و به او کمک می کند که 

مسئولیت اعمال خود را در تعارض ها بپذیرد.

نماینده ولی فقیه در اس��تان اصفهان در دیدار با مدیران 
شهری گفت: شهرداری اصفهان پول هدر نمی دهد و پول 
را به خوبی صرف امور زیربنایی و کارهای عمرانی و آبادانی 
شهر می کند که نتیجه آن، ش��هری آباد و پویاست. آیت 
اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به نامگذاری سال 
جدید توسط مقام معظم رهبری به نام تولید ملی،حمایت 
از کار و سرمایه ایرانی اظهار داش��ت: امسال مقام معظم 
رهبری قسمتی از جهاد اقتصادی یعنی حمایت از تولید 
ملی را به عنوان ش��عار س��ال در نظر گرفتند. وی افزود: 
در دنیای امروز کش��وری می تواند اعالم اس��تقالل کند 
که از نظر اقتصادی مستقل باش��د، چرا که کشوری که از 
نظر مایحتاج اولیه همچون ش��کر، برنج و گندم نیازمند 
کشورهای دیگر باش��د، به نوعی وابس��تگی سیاسی نیز 
 دارد. نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام جمعه اصفهان 
تصریح کرد: زمانی که کشوری از نظر اقتصادی به استقالل 
کامل برسد، می تواند استقالل سیاسی خود را نیز اعالم 
و چه بسا به نشر و گس��ترش فرهنگ خود نیز اقدام کند. 
وی افزود: طرح  سالن اجالس س��ران یکی از پروژه های 
شاخص شهرداری اصفهان اس��ت که شهرداری توانسته 
 با مدیریت صحیح خود، این مجموع��ه را به نحو مطلوب 

مدیریت کند.

دیدار مسئوالن شهر با علما  حادثه 

سالمت 

جامعه 

باند بزرگ  قاچاق هروئین 
به ايستگاه آخررسید

رضايت آيت اهلل مظاهری 
از مديريت شهر 

زوج های مذهبی اصفهان 
خانواده آرام تری دارند 

 شهرداری پول مردم را 
هدر نمی دهد

 سالم زاينده رود

گشتی در اخبار

اوقاف کارشکنی نکند، مصلی را 
می سازيم 

معاون امور عمرانی استانداری اصفهان
سیدجمال الدین صمصام شریعت

اداره کل اوقاف اس��تان اصفه��ان در روند عملیات اجرای��ی مصالی این 
ش��هر کارش��کنی می کند. ضعف مدیری��ت در اوقاف و کارش��کنی این 
 اداره کل، موجب تأخی��ر و رکود در عملی��ات اجرایی این پ��روژه بزرگ 
ش��ده اس��ت. بی اطالعی و توجیه نبودن قوانین و مقررات ای��ن پروژه و 
همچنین عدم پیگیری اعتبارات مربوط به پروژه مصلی، از دالیل ضعف 
مدیریتی اداره اوقاف اس��ت. در س��ال9۰ برای تکمیل مصالی اصفهان 
بیش از سه میلیارد تومان اعتبارات دولتی تخصیص یافت که تاکنون این 

پروژه پیش��رفت چش��مگیری 
نداش��ته اس��ت. هیأت مدیره 
ای��ن پ��روژه از طری��ق هیأت 
امنا متش��کل از ام��ام جمعه، 
 اس��تاندار و ش��خصیت ه��ای

حقیقی و حقوقی، به کار خود با 
توجه به اختیارات قانونی ادامه 

می دهد.
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افشاگری
79 درصد از سالمندان سواد سالمت کافی ندارند

غالمرضا ش��ریفی راد، عضو گروه آموزش بهداشت و ارتقای س��المت دانشگاه علوم پزشکی 
 اصفهان گفت: سطح سواد سالمت در گروه سالمندان بسیار پایین است، به طوری که حدود 

79 درصد از سالمندان، سواد سالمت کافی ندارند.
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در این نشست که با حضور گروه ۳1 نفره که متشکل از اساتید 
و محققان آکادمی پروستانت ش��هر مونیخ آلمان و جمعی از 
مسئوالن استان برگزار ش��د، علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار 
اصفهان به دیپلماس��ی فرهنگی در راس��تای صلح اشاره کرد 
و افزود: امروز موضوع دیپلماس��ی فرهنگی از محورهای مهم 
و چالش��ی در دولت اس��ت تا از این طریق به صلح و نگاه های 

فرهنگی پرداخته شود.
وی همچنین تصریح کرد: در این شرایطی که هم اکنون دنیا 
در آن قرار دارد و التهاباتی که به وجود آمده، حضور طیف نخبه 
و فرهنگی در کلیه نقاط جهان برای تبادل نظر و القای صلح و 
دوستی، بسیار ضروری اس��ت که این گروه می تواند سازوکار 

الزم را برای ایجاد صلح و دوستی ایجاد کند.

فرضیات غلط دشمن برای فريب اذهان عمومی
استاندار اصفهان مفروضات ایجاد شده توسط ایادی استکبار 
را نشان از جنگی نرم دانست و گفت: با ایجاد مفروضاتی اشتباه 

و دروغ، ایادی اس��تکبار، ایران و ش��رق را آنگونه که هس��تند 
نشان نمی دهند و دائما در حال س��نگ اندازی برای معطوف 
کردن اذهان به سوی خود هستند تا از این طریق با فرضیاتی 
 که ایجاد می کنند، قش��ر بیش��تری از مردم را با ایران و شرق 

دشمن کنند.

غرب تالش بیهوده می کند  
استاندار ادامه داد: رسانه های غربی با شبیه سازی که توسط 
نیروهای بومی ص��ورت گرفته، درصدد هس��تند ت��ا افکار را 
منحرف ساخته و غرب را نسبت به ش��رق برتر نشان دهد تا از 
این طریق بتواند با س��یاه نمایی های خود، تصویر اشتباهی از 
 یک جامعه شرقی و به خصوص ایرانی را در اذهان مردم غرب 

ایجادکنند.
ذاکر اصفهانی با اش��اره به سیاس��ت های رجال سیاسی غرب 
برای تروریست نشان دادن ایران، اظهار داشت: رجال سیاسی 
غرب و رسانه های وابسته آنها همیشه درصدد بوده اند تا ایران 

را تروریس��ت معرفی کنند، ولی هنگامی که آنها دانشمندان 
هسته ای ما را ترور می کنند، آیا به این کار نمی گویند ترور؟

ايران با اروپا تبادالت فراوان  داشته است 
در ادامه این نشست، خانم یوتا هوخت ایشنور، رییس آکادمی 
 پروس��تانت ش��هر مونیخ آلمان به ایراد س��خن پرداخت و با 
اش��اره به این که تقس��یم بندی دنی��ا به ش��رق و غرب یک 
 س��اخته دنیایی اس��ت، عنوان کرد: تقس��یم دنیا به ش��رق و 
غرب س��اخته دنیاس��ت و بهترین صفت، این است که شرق و 
غرب می توانند با هم آمیخته ش��وند ت��ا در تبادالت فرهنگی 

و مذهب��ی بایکدیگ��ر ب��ه 
بپردازن��د.وی  هم��کاری 
اف��زود: در کاخ چهلس��تون 
ک��ه ی��ک بن��ای تاریخی به 
 جا مان��ده از قرون گذش��ته 
است، دیدیم که ایران با اروپا 
تب��ادالت و دس��تاوردهایی 
داشته که نش��ان از دوستی 
این کشور با اروپا در آن زمان 

است.

ايرانیان تروريس�ت 
نیستند 

رییس آکادمی پروس��تانت 
ش��هر مونیخ آلمان در ادامه 
صحبت خود، همچنین اظهار 
داش��ت: ما همیش��ه عقیده 
 داش��تیم ک��ه دول��ت از باال 
 برای م��ردم تعیی��ن تکلیف 
می کند، در حالی که با سفر 

به ایران و ش��هر اصفهان و با معاش��رت با مردم در اکثر نقاط 
 اصفهان، به این نتیجه رسیدیم که این چنین نیست و برعکس 
صحبت هایی ک��ه در رابطه با م��ردم ایران می ش��د و آنها را 

تروریست معرفی می کرد، واقعیت ندارد.
 به واق��ع می توان گف��ت که مردم ای��ران اف��رادی خونگرم و 
میهمان نواز هس��تند، همچنین آنها از ما درباره  نحوه زندگی 
 و آداب معاش��رت در کش��ورهای غرب��ی و اروپای��ی س��ؤال 
می کردند ت��ا از وضعیت زندگ��ی مردم در این کش��ورها نیز 

مطلع شوند. 

ديدار محققان آلمانی با استاندار اصفهان

 نخبگان سفیران صلح جهانی باشند

در پی ديدارهای استاندار اصفهان در سال گذشته که با گروه های محقق و گردشگر خارجی از جمله گردشگران  گروه 
و محققان کشورهای کويت و قطر برگزار شد، در سال جاری نیز در راستای تحقق بخشیدن به اصل سیاست شهر 

تبادل فرهنگی و نظرهای مس�المت آمیز بین شهرهای مختلف جهان، اس�تاندار اصفهان در تاالر اشرف 
استانداری، ديداری دو ساعته را با گروهی از اساتید و محققان آلمانی برگزار کرد. در اين ديدار، بیشتر صحبت بر سر تالش های غرب 

برای منفی جلوه دادن چهره ايران وايرانی و ناموفق نشان دادن آنها بود که اين تالش ها به سرانجامی نرسیده است.

 با س�فر به اي�ران و 
شهر اصفهان به اين 
نتیجه رس�یديم که 
صحبت هايی که در 
رابطه ب�ا مردم ايران 
م�ی ش�د و آنه�ا را 
 تروريس�ت معرفی
 م�ی ک�رد، واقعیت 

ندارد

 ايرنا
  آمار سرقت در اصفهان 15 درصد

 کاهش داشت 
رییس پلیس آگاهی استان اصفهان گفت: در تعطیالت 
نوروز امس��ال ش��اهد کاهش 1۵ درصدی وقوع سرقت 
نسبت به مدت مشابه در سال گذش��ته بودیم. سرهنگ 
حس��ین حس��ین زاده روز س��ه ش��نبه در گفت و گوی 
اختصاصی با ایرن��ا افزود: در ایام نوروز امس��ال ش��اهد 
افزایش 22 درصدی کشف سرقت و کاهش 64 درصدی 
سرقت مسلحانه و کاهش ۵4 درصدی سرقت به عنف در 

این استان بودیم. 
   ايمنا

  مرگ کیک بوکسینگ کار اصفهانی
 در رینگ مسابقه 

کمت��ر از ی��ک م��اه پی��ش س��یدمحمد رض��وی، 
کیک بوکس��ینگ کار اصفهانی در جری��ان دیدار مرحله 
نیمه نهایی مسابقات قهرمانی اس��تان در رینگ مسابقه 
 به یکب��اره بیه��وش ش��د و با وج��ود تالش پزش��کان، 

درگذشت. 
  موج 

 فرسودگي شبكه فاضالب در اصفهان 
حادثه ساز شد

طی حادثه ای در شهر اصفهان، حدفاصل خیابان میر و 
چهارراه شیخ صدوق به دلیل فرسودگي شبکه فاضالب 
این ش��هر، حفره اي حدود 2۰ متر مربع ایجاد شد، ولي 
هیچ گونه خس��ارات مال��ي و جاني براي ش��هروندان به 

همراه نداشت.
    فارس 

 پیرترین جنین فریز شده ایران 
متولد شد

دو س��ال پیش خبر تولد نخس��تین جنینی که 1۰ سال 
پیش در اصفهان فریز ش��ده بود، در حالی در رسانه های 
ایران به سرعت انتشار یافت که  در اصفهان برای بار دوم 
جنینی پس از 11 سال فریز شدن، با موفقیت متولد شد.

   مهر
 اصفهانی ها با 17 ساعت تأخیر

 به مدینه رفتند 
پرواز هواپیمای س��عودی که قرار بود زائ��ران اصفهانی را به 
مقصد مدینه جابه جا کند، به س��بب نقص فنی در هواپیما، 
این پرواز با بیش از 17س��اعت تأخیر، س��اعت 22:۳۰ انجام 
شد. یک هواپیمای سعودی ایر الین قرار بود ساعت ۵ بامداد 
1۳ فروردین زائران اصفهانی را به مقصد مدینه جابه جا کند 
که با وجود نقص فنی، در ابتدا مسافران را سوار هواپیما کرد و 

سپس زائران پس از دو ساعت انتظار ، هواپیما را ترک کردند.

 4109***0937-   محمدی
در خیابان خیام، کوچه نورصادقي، دوطرف مسجدامام حسن دو تیر 

چراغ برق وجود دارد که مزاحم رفت وآمد ماشین هاست.
---------------------------------------------------

3198***0935 - يک بازنشسته
خیابان میرزاطاهر،کوچه یخچال، جنب مس��جد امام حسن دو عدد 
تیر چراغ برق مزاحم تردد مردم اس��ت. لطف��ا اداره برق غرب به این 

مسأله رسیدگی کند.
---------------------------------------------------

739***913  0 -  ايزدی
باتوجه به این که مدت زیادی است مالکان چندمنزل که عقب نشینی 
کرده اندو هزینه جابه جایی تیرهای برق راهم ب��ه اداره برق رهنان  
پرداخته اند، هنوز آن اداره اقدامی برای این موضوع نکرده و این مسأله 
برای مردم بسیار خطرساز شده است. خواهشمندیم پیگیری فرمایید. 
---------------------------------------------------

9729***0939 -  اصغرزاده
کمبود اتوبوس باعث ش��ده که راننده ها مجبور ش��وند بیش از حد 
ظرفیت اتوبوس ها مس��افر سوار کنند و این مس��أله باعث آزار تمام 

مسافران می شود. لطفا رسیدگی شود. 
---------------------------------------------------

945***913 0-  عبدالی
 حدودشش سال فرمانده یک پایگاه بس��یج بودم که به علت بیماری 
توان درمان ندارم و تحت پوشش هیچ بیمه ای هم نیستم. لطفا من 

را راهنمایی کنید.
---------------------------------------------------

069***937 0 - يک خانم خانه دار
چرا با وجود نظارت مسئوالن  باز هم روی بعضی از محصوالت لبنی 
قیمت درج نشده و یا قیمت درج شده با رنگ حذف شده است. لطفا 

رسیدگی کنید.

s m s : 3 0 0 0 6 2 5 5
z a y a n d e r o o d . n e w s p a p e r 

@ y a h o o . c o m
t e l : 6 2 8 4 1 6 7 - 8

گفتمان دينی در 500 مسجد اصفهان 
اجراي طرح فرهنگي ثقلین، در۵۰۰ مس��جد شهرس��تان اصفهان 
آغاز ش��د. مدیرکل س��ازمان تبلیغات اسالمي اس��تان اصفهان در 
همایش توجیه��ي هیأت هاي مذهبي، هدف از اج��راي این طرح را 
برگزاري نشست هاي قرآني انس با قرآن ، ایجاد گفتمان هاي دیني 
درمس��اجد، برگزاري آیین هاي مذهبي همراه با مس��ابقات متنوع 

فرهنگي اعالم کرد.

   احداث يک فرهنگسرا برای هر محله 
رضا امیني، ش��هردار منطقه 8 اصفهان گفت: امس��ال  خیابان هاي 
س��پاه خانه اصفهان، ش��هیدان کاظمي، خ��داداد امین��ي، مظاهر 
 مزروعي، شهید ش��یراني، بهرام آباد، آزادان حدفاصل خیابان هاي 
امام خمیني)ره( و کوجان و خیابان صبا، حدفاصل چهارراه درویشي 
و بوستان فردوان در منطقه 8 این ش��هر، احداث می شود. به گفته 

امینی، همچنین در هر محله یک فرهنگسرا احداث مي شود.

وجوه خود را تلفنی انتقال دهند 
حمیدرضا ریاحی، معاون فناوری اطالعات و برنامه ریزی بانک شهر 
از راه اندازی نس��خه جدید تارنمای اینترنتی ای��ن بانک، ویژه تلفن 
همراه خبر دادو گفت: از جمله مزایای این خدمت جدید در مقایسه 
با بانکداری هم��راه مبتنی بر پی��ام کوتاه ) SMS (، این اس��ت که 
محدودیت انتقال وجه بین کارت مشتری با کارت  بانک های دیگر که 
به دالیل نگرانی های امنیتی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است 
وجود نخواهد داشت و امکان انتقال وجه بین کارت بانک شهر با کارت 

هر بانک دیگر عضو شتاب از طریق تلفن همراه میسر خواهد بود. 

 مسافران خارجی بیشتر 
به اصفهان آمدند 

 علی قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه شهید بهشتی اصفهان از جابه جایی
1۰9 هزار و ۳۳۳ مس��افر از 2۵ اسفندماه 89 تا 14 فروردین ماه سال 
جاری خبر داد. به گفته وی، از این تعداد، 77 هزار و 246 مسافر داخلی 
بودند. وی افزود: امسال آمار مس��افران داخلی 17 درصد و مسافران 
خارجی 7 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشت. 

79 درصد از سالمندان سواد سالمت کافی ندارند



چهره روزیادداشت

کاهش قیمت سکه در بازار آزاد
سکه تمام بهار آزادی در آخرین روز  هفته گذشته با قیمت ۷۴۳ هزار تومان 
در بازار آزاد به فروش رسید که نسبت به روزهای ما قبل آن، ۲۷ هزار تومان 
کاهش پیدا کرد. قیمت سکه در حالی در بازار داخل روی مسیر نزولی گام 
بر داش��ت که قیمت طال در بازار جهانی نیز روند کاهشی به خود گرفت.

گفتنی است هر قطعه س��که بهار آزادی طرح قدیم نیز ۷۵۰ هزار تومان 
به فروش رسید. نیم س��که بهار آزادی نیز با قیمت ۳۷۵ هزار تومان داد و 
ستد می شود. همچنین ربع سکه بهار آزادی هم ۱۹۵هزار تومان فروخته 
می ش��ود. در بازار ارز نیز قیمت فروش دالر به وس��یله بانک ها همچنان 
همان ۱۲۲۶ تومان بود، اما در بازار آزاد، ه��ر دالر آمریکا با قیمت ۱۸۹۵ 

تومان به فروش رسید.

 تحریم ایران، کارخانه پژو را 
تعطیل کرد

به دلیل توقف ارس��ال قطعات خودرو به ایران از سوی شرکت فرانسوی 
پژو یکی از واحدهای تولیدی این شرکت در شمال فرانسه تعطیل و ۲۰۰ 
نفر بیکار شدند.گروه خودرو سازی پژو سیتروئن فرانسه، فعالیت یکی از 
واحدهای خود در شمال شرقی فرانسه را به دلیل توقف ارسال قطعات به 
ایران به حالت تعلیق در آورد.خبرگزاری فرانسه به نقل از فرانک دون، از 
مقامات ارشد این شرکت نوشت: یک طرح آزمایش��ی برای از سرگیری 
فعالیت ها و انتقال قطعات در ماه سپتامبر در نظر گرفته شده است. این 
اظهار نظرها پس از آن صورت می گیرد که این شرکت خودرو سازی، به 

دلیل کاهش ارسال قطعات یدکی به ایران، ۲۰۰ کارگر خود را بیکار کرد.

مجلس، اعتبار فاز دوم 
هدفمندی را تعیین می کند

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: دولت در بودجه راجع 
به هدفمندی یارانه ها تعیین تکلیفی نکرده و مجلس باید 
این کار را انجام ده��د. در عین حال چ��ون افزایش یارانه 
نقدی خانوار مغایر با قانون اس��ت، احتمال دارد در بودجه 

دیده نشود.
جعفر قادری درباره بررس��ی کلیات بودجه در کمیسیون 
تلفیق گفت:کلیات بحث سیاست های پولی و ارزی بررسی 
و به دنب��ال آن، محمدرضا فرزین، دبیر س��تاد هدفمندی 

یارانه ها در مورد هدفمندی یارانه ها صحبت کرد.
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس افزود: روز شنبه 
بررس��ی کلیات بودجه ادامه می یابد و احتمال دارد تا آخر 

وقت به تصویب برسد و وارد جزییات شویم.
قادری در پاسخ به اینکه میزان اصالح قیمت ها در فاز دوم 
اجرای هدفمندی چقدر خواهد ب��ود، گفت: افزایش یارانه 
۲۸ هزار تومانی اگر مشخص شود که یک ماهه یا دو ماهه 
است، گویا خواهد بود، اما هنوز هیچ چیز مشخص نیست و 

دولت هم اطالع و اشرافی به موضوع ندارد.
وی در پاس��خ به اینکه آیا دولت پیش��نهادی برای اجرای 
هدفمندی یارانه ها داشته اس��ت، گفت: دولت پیشنهادی 

ندارد، اما مجلس باید پیشنهاد و نظر خود را بدهد.
قادری همچنین در ب��اره اینکه آیا با افزای��ش یارانه نقدی 
موافق است، اظهار کرد: قانون بر پرداخت غیر نقدی تأکید 
دارد و در مورد یارانه نقدی باید طبق قانون عمل شود و به 

تدریج به سمت پرداخت های غیر نقدی سوق داده شود.
قادری در پاس��خ به اینکه آیا افزایش یارانه در بودجه دیده 
می شود، گفت: دولت در بودجه راجع به هدفمندی یارانه ها 
تعیین تکلیفی نکرده و مجلس باید این کار را انجام دهد و  
مبنای کار مجلس هم، قانون هدفمند کردن یارانه ها است و 
چون افزایش یارانه نقدی مغایر با قانون است، احتمال دارد 

در بودجه دیده نشود. 
الزم به ذکر است طبق نظر بیش��تر کارشناسان اقتصادی، 
فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها باید براساس تجربیات 
 فاز اول انجام ش��ود و اج��رای این فاز در ای��ن برهه کنونی 

شتاب زده است. 
هدف از تصویب و اج��رای این قانون، رون��ق تولید داخلی 
اس��ت و اقداماتی که در ح��ال حاضر می ت��وان انجام داد، 
برخی مربوط به بودجه سال ۹۱ می ش��ود، به این صورت 
که اساس کار در مجلس و کمیس��یون تلفیق، تحقق شعار 
در نظر گرفته ش��ده برای سال جاری توس��ط مقام معظم 

رهبری باشد.

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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نریمانی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال ۹۱، میزان تولیدات کشاورزی از ۱۰۷ 
میلیون تن به ۱۱۸ میلیون تن می رسد. وی با اش��اره به اینکه در سال ۵۷ میزان تولیدات بخش کشاورزی 
۱۵ میلیون تن در سال بوده است، افزود: در سال ۹۰، میزان تولیدات در این بخش به ۱۰۷ میلیون تن رسید.  حجم آب سد زاینده رود

 213 متر مکعب است
مدیرکل مدیریت بحران استانداری 

اصفهان
                                منصور شیشه فروش

در ح��ال حاضر حجم آب س��د زاین��ده رود ۲۱۳ متر مکعب اس��ت و 
تأثیرات کم آب��ی در اصفهان را بای��د با برنامه ری��زی کم رنگ کرد. به 
دلیل کاهش آب های زیر زمینی و بارش کم برف در باالدس��ت، شاهد 
اثرهای خشکس��الی در اس��تان اصفهان هس��تیم که رفع آن نیازمند 
برنامه ریزی های دقیق و مدیریت منابع آبی اس��ت. مسائل مربوط به 
 آب اس��تان اصفهان در س��ه محور در حال پیگیری بود است. این سه 
محور ش��امل تغیی��ر الگوی،  
صرفه جویی ۲۰ درصدی در 
صنعت و شرب ومصرف بهینه 
در بخش ه��ای کش��اورزی، 
شرب و صنعت است. استفاده 
از پس��اب نیز می تواند کمک 
شایانی به حل مشکل آب در 

استان اصفهان کند. 

سیدعلی محمد موسوی مبارکه ای اظهار داشت: یکی از مشکالت 
جامعه ما، بحث اشتغال است که ناش��ی از بی توجهی به نیروهای 
انس��انی اس��ت، به گونه ای که گاهی افرادی که شاغل هستند نیز 
امنیت شغلی ندارند. وی افزود: می توان گفت کارگرانی که رسمی یا 
پیمانی هستند، امنیت شغلی مناسبی دارند، اما افرادی که قرارداد 
مستقیم با کارفرما نبسته اند، از این امنیت برخوردار نیستند.نماینده 
مردم مبارکه در مجلس شورای اس��المی با اشاره به مصوبه هیأت 
دولت مطابق با اصل ۱۳۸ قانون اساس��ی، برای قرارداد مستقیم با 
کارفرما تأکید ک��رد: در این مصوبه افرادی که کارش��ان به صورت 
حجمی، استیجاری و پروژه ای اس��ت، مانند کارگران فضای سبز، 
رانندگان، تعمیرات و نگهداری ساختمان استثنا شده اند و نمی توانند 

با کارفرما قرارداد مستقیم ببندند.

اجرای اصل 44 قانون اساسی، راهگشای مشکالت
وی ادامه داد: پی��ش از اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی، هر فرد در 
هر جایی که مش��غول به کار بود، از نظر امنیت ش��غلی مش��کلی 
نداشت، اما با اجرای آن، افراد ش��اغل در برخی شغل ها نمی توانند 

با کارفرما قرارداد مستقیم ببندند. موس��وی بیان داشت: از طرفی 
افراد مختلف، مانند رییس جمهور و وزیر تعاون در مناس��بت های 
مختلف، صحبت هایی درباره اینکه الزم است شرکت های مختلف 
به طور مس��تقیم با کارگران قرارداد ببندند، داشته اند  و از طرفی، 
فردی برای نظارت نیست که بررس��ی کند چرا با این افراد قرارداد 
مستقیم نمی بندند. وی با بیان اینکه زمانی که کارگر یا کارمندی 
امنیت شغلی نداشته باشد، ابتکار و نوآوری وی نیز تضعیف می شود، 
تصریح کرد: در اعالم دس��تور کاری رهبر معظم انقالب برای سال 

جدید، نحوه اجرا هم گنجانده شده است.

شعار تولید ملی، با حمایت از کارگر محقق می شود
نماینده مردم مبارکه در مجلس اضافه کرد: زمانی تولید ملی افزایش 
می یابد که از کارگر حمایت ش��ود. با پرداخت  سرمایه در گردش 
به تولیدکننده، امنیت شغلی کارگر تأمین ش��ده و تولید ملی نیز 

افزایش می یابد. 
وی با بیان اینکه هم اکنون تولیدات ما به بیش از ۷۰ کشور جهان 
صادر می شود، گفت: میزان واردات ما سال به سال کاهش می یابد، 

اما همراه این روند باید مصرف کاالهای ایرانی را نیز افزایش دهیم، 
چرا که حمایت از سرمایه ملی در گروی آن است. 

موس��وی اضافه کرد: بنابراین ب��ا تأمین امنیت ش��غلی کارگران، 
در اختیار ق��رار دادن س��رمایه در گردش ب��رای تولیدکنندگان و 
تعطیل کردن بازار مصرف تولیدات بیگان��گان، می توان به تحقق 
این نام امیدوار بود. وی در ادامه بیان داش��ت: این موضوع نیازمند 
افزایش کیفیت تولیدات داخلی، بهینه  سازی تجهیزات تولیدی و 
کاهش هزینه های تولید است تا قیمت تمام شده محصوالت برای 
مصرف کننده نیز کاهش یافته و از کار و سرمایه ایرانی حمایت شود.

جلوگیری از ورود کاالی قاچاق، در هاله ای از ابهام
نماینده مردم مبارکه در مجلس با بیان اینک��ه جلوگیری از ورود 
کاالهای قاچاق یکی دیگر از راه های حمایت از سرمایه ملی است، 
تصریح کرد: تهاجم اقتصادی از طریق قاچاق کاال و خرید کاالهای 
خارجی، یکی از ترفندهای دش��منان نظام پس از هجوم نظامی و 
فرهنگی به کشور ماست. برای جلوگیری از ورود تولیدات خارجی، 
قانو ن گذاری هایی انجام شده، اما نهادینه کردن آن در جامعه سخت 
است ،چرا که جلوگیری از ورود کاالهای خارجی که سبب تقویت 
سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی می شود، افزایش قیمت کاال 
را نیز دربر دارد. به همین دلیل تنظیم قیمت بازار، پس از جلوگیری 
از ورود کاالهای خارجی کار سختی است، اما با برنامه ریزی صحیح 

می توان آن را محقق ساخت.

حضور بخش خصوصی، مؤثردرتولید ملی
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: با توجه به 
نامگذاری سال جاری به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، 

زمان آن فرارسیده که بخش خصوصی وارد میدان اقتصادی شود.
سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره به اقدامات اولیه خانه صنعت، 
معدن و تجارت اصفهان در زمینه فرمایش��ات رهبر معظم انقالب 
برای نامگذاری سال جاری به نام سال تولید ملی، اجرایی شدن این 
فرمایش��ات را اقدام مؤثری برای اقتصاد کشور از لحاظ برون مرزی 
و درون مرزی عنوان ک��رد و افزود: با کار، فعالی��ت، بهره وری بهتر 
و بیشتر، مش��کالتی که سر راه اقتصاد و اش��تغال کشور است رفع 

می شود.
وی اقدامات مسئوالن کشور در زمینه دنبال کردن برنامه ها را مثبت 
ارزیابی کرد و اظهار داشت: باید برای رسیدن به اهداِف متناسب با 
شعار تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، در کنار عنوان کردن 
مشکالت خود، راهکارهایی را نیز ارایه دهیم و فقط به بهانه جویی 

بسنده نکنیم.

افزایش تولید ملی، در گرو حمایت از کارگر است 

قاچاقکاال،سایهموهومرویتولیدملی

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش�ورای اس�المی گفت: ب�ا پرداخت س�رمایه در گردش به  گروه 
تولیدکننده، امنیت شغلی کارگر تأمین شده و تولید ملی نیز افزایش می یابد، چرا که افزایش اقتصاد

تولید ملی، در گروی حمایت از کارگر است.

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

اخطار اجرايي
26 ش��ماره: 722/90 به موجب رأي ش��ماره 1408 تاريخ 90/9/26 حوزه 32 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهدي قندي مجهول المكان 
محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سه ميليون ريال بابت اصل خواسته و 36/000 ريال بابت 
هزينه دادرسي و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ 90/5/6 تا تاريخ وصول كه محاسبه آن 
با اجراي احكام مي باش��د در حق خواهان جواد الماسي نشاني محل اقامت: خ پروين دوم 
طبقه زيرين بانك انصار. م��اده 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 اس��تيفاء 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 قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. شعبه 32 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
82 كالسه پرونده: 947/90، شماره دادنامه: 1143، مرجع رسيدگي: شعبه 20 شوراي حل 
اختالف اصفهان، خواهان: حميد رس��تميان، اصفهان خ صارميه، بنگاه مواد غذايي صابر، 
خوانده: قرض الحسنه اصحاب كهف عليرضا رجايي مجهول المكان، خواسته: مطالبه مبلغ 
26/518/286 ريال به انضمام خس��ارات دادرسي، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين 
ش��عبه و ثبت آن به كالسه فوق طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي 
شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي 
شورا: در خصوص دادخواست خواهان حميد رستميان به طرفيت خوانده قرض الحسنه 
اصحاب كهف و عليرضا رجايي فر به خواسته مطالبه مبلغ 26/518/286 ريال به انضمام 
خس��ارات دادرس��ي و تأخير و تأديه، با توجه به جميع اوراق پرونده مفاد دادخواس��ت 
خواه��ان و با توجه به ارائه كپي دفترچه پس انداز قرض الحس��نه و نش��ر آگهي و اينكه 
خوانده عليرغم ابالغ در جلسه رسيدگي حضور ندارد لذا شورا دعوي خواهان را مقرون 
به صحت دانسته مستنداً به ماده 198 ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ 26/518/286 ريال 
بابت اصل خواسته سي هزار ريال 30/000 ريال هزينه دادرسي و خسارت تأخير و تأديه 
از تاريخ دادخواست 90/9/12 در حق خواهان محكوم و اعالم مي دارد. رأي صادره غيابي 
ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض و واخواهي در اين شعبه مي باشد. م الف/ 365 

شعبه 20 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
83 كالسه پرونده: 1215/90، ش��ماره دادنامه: 1416 آمار، مرجع رسيدگي: شعبه بيست 
و دو ش��وراي حل اختالف اصفهان،  خواهان: مهدي وحيد دس��تجردي، خوانده: مؤسسه 
قرض الحس��نه اصحاب كهف به مديريت آقاي عليرضا رجايي به آدرس مجهول المكان، 
خواسته: مطالبه،  گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و 
طي تشريفات قانوني و اخذ نظريه مشورتي اعضا، قاضي شورا ختم رسيدگي را اعالم و 
به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد. رأي قاضي شورا: در خصوص دعوي مهدي 
وحيد دستجردي بطرفيت مؤسسه قرض الحسنه اصحاب كهف به مديريت عليرضا رجايي 
بخواسته مطالبه مبلغ 15/975/000 ريال بابت وجه سپرده موضوع دفترچه قرض الحسنه 
ش��ماره 12812 با احتساب مطلق هزينه و خسارات دادرسي با اين توضيح كه خواهان با 
تقديم تصوير دفترچه پس انداز قرض الحس��نه صادره از س��وي مؤسسه خوانده مدعي 
مبلغ خواسته را به صندوق خوانده به عنوان سپرده قرض الحسنه پرداخته ليكن صندوق 
از بازپرداخت آن خودداري مي ورزد از س��وي ديگر خوانده با وصف ابالغ قانوني وقت 
رس��يدگي از طريق نشر آگهي در جلسه رس��يدگي حاضر نشده و اليحه اي كه حكايت از 
انكار و تكذيب دعوي مطروحه يا پرداخت طلب خواهان باشد تقديم شورا ننموده لذا شورا 
با توجه به مس��تندات ابرازي دعوي مطروحه را محمول به صحت تشخيص و مستنداً به 
مواد 198، 515، 519 قانون آئين دادرس��ي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ 15/975/000 
ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 36/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير تأديه 
از تاري��خ مطالبه )90/9/8( لغايت اجراي كامل به مأخذ ش��اخص بانك مركزي و همچنين 
هزينه هاي نشر آگهي تا اجراي كامل حكم در حق خواهان محكوم مي نمايد. رأي صادره 
غيابي تلقي و ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهي در همين شعبه مي باشد. 

م الف/ 20578 شعبه 22 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تغييرات
84 ش��ماره: 15897 آگهي تغييرات شركت سعادت سنگ معدن سهامي خاص بشماره 
ثب��ت 673 و شناس��ه مل��ي 10260304533 و كدپس��تي 8199773861. ب��ه اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده و هيأت مديره مورخ 1390/09/25 
تغييراتي به ش��رح ذيل در ش��ركت نامبرده به عمل آمده ك��ه مراتب جهت اطالع عموم 

در روزنامه رس��مي كش��ور و روزنامه كثيراالنتش��ار زاينده رود آگه��ي مي گردد: 1- 
ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 1389 به تصويب رسيد. 2- آقايان حاج اكبر 
شاهزيدي و مجتبي شاهزيدي و خانم زهره حسيني دانش به سمت اعضاي اصلي هيأت 
مديره براي مدت دو س��ال انتخاب گرديدند. 3- آقايان ايرج نش��اط طهراني و محس��ن 
شفيعي سرارودي با رعايت ماده 147 قانون تجارت به ترتيب به سمت بازرسان اصلي 
و علي البدل شركت براي مدت يك سال مالي انتخاب گرديدند. 4- روزنامه كثيراالنتشار 
زاين��ده رود جهت درج آگهي هاي ش��ركت انتخاب گرديد. 5- به موجب صورت جلس��ه 
هيأت مديره آقاي اكبر ش��اهزيدي به س��مت رئيس هيأت مديره- خانم زهره حس��يني 
دانش به سمت نايب رئيس هيأت مديره و آقاي مجتبي شاهزيدي به سمت عضو هيأت 
مديره و مديرعامل ش��ركت انتخاب گرديدند و كليه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شركت از قبيل چك، سفته، برات، عقود اسالمي، مشاركت هاي مدني و آنچه براي شركت 
ايجاد تعهد نمايد و يا ش��ركت را بري سازد همچنين كليه اوراق عادي و اداري شركت 
با امضاي منفرد رئيس هيأت مديره يا مديرعامل همراه با مهر ش��ركت معتبر مي باشد. 

م الف/ 16 شادمان- كفيل ثبت اسناد و امالك نطنز
 

اخطار اجرايي
85 ش��ماره: 1098/90 ش 7 به موجب رأي شماره 1754 تاريخ 90/10/6 حوزه 7 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمدرضا موزرمني 
نام پدر: غالمرضا مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سي و سه ميليون ريال 
بابت اصل خواس��ته و هشتاد و هش��ت هزار ريال بابت هزينه هاي دادرسي و نشر آگهي 
و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد چك هاي موصوف لغايت تاريخ اجراي حكم 
در حق محكوم له سهراب سعيدي نام پدر: علي، شغل:  آزاد، نشاني محل اقامت: اصفهان خ 
كشاورزي بن بست آبان پ 187. 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 قس��مت اجرا تس��ليم كند و اگر مالي ندارد 

صريحًا اعالم نمايد. م الف/ 379 شعبه هفتم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأي
86 كالسه پرونده: 1576/90، ش��ماره دادنامه: 2104، مرجع رسيدگي: شعبه 12 شوراي 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��هراب س��عيدي، آدرس: اصفهان خ كشاورزي بن بست 
آبان پ 187، خوانده: داريوش گودرزي فر مجهول المكان، با عنايت به محتويات پرونده و 
نظريه مشورتي اعضا شورا ختم رسيدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت به صدور رأي 
مي نمايد. رأي قاضي شورا: دعوي سهراب سعيدي بطرفيت داريوش گودرزي فر بخواسته 
مطالبه مبلغ چهل و هشت ميليون ريال وجه دو فقره چك به شماره هاي 89/3/15-319731 
و 319734-89/5/10 عه��ده بانك صادرات ايران به انضمام مطلق خس��ارات 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 
چهل و هش��ت ميليون ريال بابت اصل خواسته و چهل و شش هزار ريال )46/000 ريال( 
بابت خس��ارت دادرسي و همچنين خس��ارت تأخير و تأديه از تاريخ سررسيد چك ها 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 اع��الم مي نمايد. رأي صادره غيابي و ظرف 20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهي به اين مرجع خواهد بود. و پس از آن ظرف بيس��ت روز 
قابل تجديدنظر در دادگاه عمومي حقوقي مي باشد. م الف/ 378 شعبه 12 حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرايي
87 ش��ماره: 1366/90 ش 5 به موجب رأي شماره 1585 تاريخ 90/9/27 حوزه 5 شوراي 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه س��اتيار رزمجوئي 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 29/300/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 
44/000 ريال بابت هزينه دادرسي و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ 86/11/28 تا تاريخ 
وصول در حق محكوم له س��هراب سعيدي نشاني محل اقامت: اصفهان خ كشاورزي بن 
بس��ت آبان پ 187. ماده 34 قانون اجراي اح��كام: 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 
پرداخ��ت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 

ميس��ر باش��د و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت 
مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. م الف/ 377 شعبه پنجم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

مزايده
88 اجراي احكام ش��عبه 28 دادگاه حقوقي اصفهان در خصوص پرونده اجرايي كالس��ه 
484/90 ح ج 28 داي��ر بر مطالبه وجه به ميزان 127/121/073 ريال بابت اصل خواس��ته،  
هزينه دادرسي، خسارت تأخير تأديه، كارشناسي و نشر آگهي له آقاي علي افيوني چيان 
با وكالت آقاي علي زارعان به طرفيت 1- شركت پديدآوران پرن چرم به نشاني اصفهان، 
خ هشت بهشت ش��رقي،  خ الهور، جنب بن بست روشنك، پ 39، 2- محسن عليزادگان و 
3- فائزه ملكوتي نس��ب هر دو به نش��اني اصفهان،  خ هزارجريب، كوي بهار، بلوك 8، پ 
4 و مبل��غ 5/255/000 ريال بابت حق االجراي دولتي در نظر دارد جلس��ه مزايده اي را در 
تاريخ 1391/2/3 س��اعت 9 تا 10 صبح در اجراي احكام شعبه 28 دادگاه حقوقي اصفهان 
واقع در خ نيكبخت،  س��اختمان دادگس��تري، طبقه دوم،  اطاق 263 جهت فروش اموال ذيل 
برگ��زار نمايد. طالبين خريد مي توانن��د 5 روز قبل از مزايده از ام��وال واقع در اصفهان، 
خ ج��ي بازديد ب��ه عمل آورده و با واريز ده درصد مبلغ كارشناس��ي )5/670/000 ريال( 
به حس��اب 2171290210008 سپرده دادگس��تري و ارائه فيش آن به اين اجرا در جلسه 
مزايده ش��ركت نمايند. مزايده از مبلغ كارشناس��ي ش��روع و برنده مزايده فرد يا افرادي 
مي باش��ند كه باالترين قيمت از نظريه كارشناسي را پيشنهاد دهند. ليست اموال: 1- كيف 
مردانه چرمي، تعداد: 39، مبلغ )ريال(: 30/000/000، 2- كاال: كيف ش��ترمرغ زنانه، تعداد: 
5، مبلغ )ري��ال(: 2/500/000، 3- كاال: كيف پالتويي چرمي زنانه، تعداد: 300، مبلغ )ريال(: 
1/500/000، 4- كاال: كيف دستي مردانه چرمي، تعداد: 26، مبلغ )ريال(: 800/000، 5- كاال: 
كيف مدارك گذرنامه تمام چرم، تعداد: 28، مبلغ )ريال(: 1/700/000، 6- كاال: كيف دستي 
چرم��ي زنانه، تعداد: 18، مبلغ )ريال(: 2/300/000، 7- كاال: كيف جيبي جلد مدارك چرمي 
مردانه، تعداد: 200، مبلغ )ريال(: 2/000/000، 8- كاال: كيف جيبي چرمي زنانه، تعداد: 149، 
مبلغ )ريال(: 2/000/000، 9- كاال: كيف چرمي دانشجويي، تعداد: 2، مبلغ )ريال(: 500/000، 
10- كاال: كي��ف چرم زنانه، تعداد: 57، مبلغ )ريال(: 4/600/000، 11- كاال: پوس��ت چرمي 
كوچك متوسط و بزرگ زيرپايي معمولي، تعداد: 29، مبلغ )ريال(: 23/100/000، 12- كاال: 
 كي��ف موبايل چرمي، تعداد: 176، مبلغ )ري��ال(: 1/800/000، جمع كل: 56/700/000 ريال.

م الف/ 421 دودي نيا- مدير اجراي احكام شعبه 28 دادگاه حقوقي اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
89 شماره درخواست: 9110460351600004، ش��ماره پرونده: 9109980351600020، 
ش��ماره بايگاني شعبه: 910020،  چون آقاي س��يد ابراهيم درخشنده فرزند مرحوم سيد 
ضياء دادخواس��تي به طرفيت خانم زهرا حس��يني فرزند ابراهيم به خواس��ته اعسار از 
پرداخت محكوم به به اين دادگاه تقديم نموده اس��ت كه به كالسه 9009980351600020 
و به شماره رديف بايگاني 910020 در شعبه 16 دادگاه حقوقي اصفهان ثبت شده و وقت 
رسيدگي مورخ 1391/02/21 ساعت 10 صبح تعيين شده است از آنجا كه خوانده مجهول 
المكان مي باشد به دستور دادگاه و با تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني مراتب در 
يكي از روزنامه ها درج مي گردد تا خوانده در وقت رس��يدگي فوق حاضر و در اين مدت 
جهت اعالم آدرس و دريافت نسخه ثاني دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نمايد 
نتيجه عدم حضور اتخاذ تصميم قانوني خواهد بود. م الف/ 418 شريعتي- مدير دفتر شعبه 

شانزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

احضار متهم
90 شماره ابالغيه: 9010100353404348، شماره پرونده: 9009980365101370،  شماره 
بايگاني ش��عبه: 901512، در پرونده كالسه 9009980365101370 براي ايوب محمدي و 
محمد محمدي به اتهام ضرب و جرح عمدي تقاضاي كيفر نموده كه رسيدگي به موضوع 
به اين ش��عبه ارجاع و وقت رس��يدگي براي مورخه 1391/02/20 س��اعت 11:00 تعيين 
گرديده اس��ت. با عنايت به مجهول المكان بودن و عدم دسترس��ي به متهمان و در اجراي 
مقررات مواد 115 و 180 قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور كيفري 
مراتب يك نوبت منتش��ر تا متهمان جهت دفاع از اتهام انتس��ابي در وقت مقرر در دادگاه 
حاضر گردند. بديهي است در صورت عدم حضور،  مطابق مقررات رسيدگي غيابي به عمل 

خواهد آمد. م الف/ 21041 شعبه 108 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
 

ابالغ
91 شماره ابالغيه: 9010100350805881،  شماره پرونده: 9009980350800988، شماره 
بايگاني شعبه: 900995، خواهان مؤسسه قرض الحسنه مهر بسيجيان به مديريت مرادعلي 
نيكوپناه دادخواس��تي به طرفيت خواندگان س��يد محمد كالنتر معتمدي و س��عيد كالنتر 

معتمدي تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی 
به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و 
به كالسه 9009980350800988 ثبت گرديده و وقت رسيدگی آن 1391/02/23 و ساعت 
10:00 تعيين ش��ده است. 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 كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه 
 دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد.

م الف/325 داوري- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان
 

افتتاح
92 آگهي افتتاح ش��عبه ش��ركت توان قدرت كركس به ش��ماره ثبت 809 و شناس��ه ملي 
10260599702. به استناد صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخه 1391/1/7 شركت توان 
قدرت كركس مقرر گرديد شعبه شماره يك شركت در اصفهان خيابان شيخ صدوق شمالي 
نرس��يده به پل هوائي مير س��اختمان پل طبقه دوم واحد 4 كدپستي 8164783186 افتتاح 
ش��ده و ماده 2 اساسنامه بش��رح فوق اصالح گرديد. م الف/ 10 فدائي- رئيس ثبت اسناد 

و امالك اردستان
 

ابالغ رأي
93 كالس��ه: 394/90، شماره: 450/90، مرجع رسيدگي: ش��وراي حل اختالف حوزه نهم 
حقوقي خميني ش��هر به نش��اني درچه خ س��جاد، خواهان: مصطفي عباسي محل اقامت: 
اصفهان، خ حجتيه، خ حضرت قائم، كوچه شهيد حسين مهاجري، پالك 37، خوانده: يوسف 
س��لطاني مجهول المكان، موضوع: مطالبه، رأي شورا: در خصوص دعوي آقاي مصطفي 
عباسي فرزند ابراهيم بطرفيت آقاي يوسف سلطاني فرزند حمزه بخواسته مطالبه وجه يك 
فقره چك به ش��ماره 450794 به تاريخ 1390/5/25 به مبلغ پنجاه ميليون ريال عهده بانك 
كشاورزي شعبه اهر به انضمام هزينه دادرسي و خسارت تأخير در تأديه و صدور قرار 
تأمين خواس��ته با توجه به دادخواس��ت تقديمي و ضمائم و وجود اصل مستندات دعوي 
در يد خواهان كه حاكي از اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه آن دارد و 
اينكه خوانده علي رغم نشر آگهي در برابر خواسته خواهان دفاعي به عمل نياورده است 
لذا شورا دعوي خواهان را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت اصل خواسته 
و سي هزار ريال هزينه دادرس��ي و خسارت تأخير در تأديه از تاريخ 1390/5/25 لغايت 
اجراي حكم وفق ش��اخص س��االنه تورم اعالمي از بانك مركزي در حق خواهان محكوم 
مي نمايد. رأي صادره غيابي است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در اين شورا 
و پس از انقضاي مهلت واخواهي ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومي خميني 
ش��هر مي باشد. در خصوص قرار تأمين خواسته قباًل اتخاذ تصميم شده است. شعبه نهم 

حقوقي شوراي حل اختالف خميني شهر
 

حصر وراثت
94 آقاي رضا فتوت قهجاورستاني داراي شناسنامه شماره 1499 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 69/91 ح 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان صديقه بيگم فتوت قهجاورس��تاني بشناس��نامه 84 در تاريخ 70/9/5 
اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو 
پسر به نامهاي: 1- رضا فتوت قهجاورستاني ش ش 1499، 2- حسن فتوت قهجاورستاني 
ش ش 17 و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی 
می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر 
آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگي
95 در خصوص پرونده كالسه 91/ 14 ش ح14 خواهان آقاي غالمرضا حسيني خولنجاني 
دادخواس��تي مبني بر الزام به انتقال سند خودرو به طرفيت آقايان محمد صادقي- سعيد 
غضنفري تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز سه شنبه مورخ 91/3/16 ساعت 
9/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در خيابان 
آتش��گاه ساختمان شماره 2 ش��وراها مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان



خط فکه، به چاپ هفتم رسید
کتاب »خط فکه«، یادداش��ت های ش��هید س��یدمحمد ش��کری از 
جبهه های فکه، مهران، فاو و ش��لمچه اس��ت که به تازگی از س��وی 

انتشارات سوره مهر برای هفتمین بار به انتشار رسیده است.
 در این کتاب که چاپ اول آن به هجدهم اردیبهش��ت س��ال 1365 
برمی گ��ردد، می خوانی��م: در ای��ن روز از مأموریت فاو ب��ه پادگان 
دوکوهه برگش��تیم.  12روز می ش��د که در فاو بودیم. از این مدت، 
حدود پنج شب آن را در خط دو جداره گذراندیم. در تمام این مدت 

مأموریت، 9 ش��هید تقدیم 
اس��الم و انقالب شد که پنج 
نفرش��ان را در حال عبور از 

اروندرود از دست دادیم ...
گفتنی است این یادداشت ها 
در اردیبهشت 1370 به همت 
دفتر هنر و ادبی��ات مقاومت 
حوزه هنری گردآوری ش��د و 
در سال 1387 برای اولین بار 
توسط انتشارات سوره مهر در 

تهران به چاپ رسید.

 حال آلن دلون
وخیم شد 

 ستارگان سینمای
 اکشن در یک فیلم

آلن دلون، بازیگر بین المللی فرانسه، روز چهارشنبه به دلیل نارسایی قلبی در 
بیمارستان آمریکایی » نوی« بستری و آنژوگرافی کرونر شد.

شبکه سراسری تلویزیون فرانسه گزارش داد این بازیگر بزرگ 76 ساله سینمای 
 فرانسه به دلیل اش��کاالت جدی در فعالیت قلب به بیمارس��تان منتقل شد. 
بنابر این گزارش، مقامات بیمارستان نوی  اعالم کردند آنژوگرافی با موفقیت 

انجام شد، ولی بعید است آلن دلون به زودی بیمارستان را ترک کند. 
وی پس ازعمل جراحی اعالم کرد که از دو هفته پیش دچار تنگی نفس و کاهش 

ضربان قلب بوده و به همین دلیل نیز به بیمارستان منتقل شده است.
به گفته پزشکان معالج آلن دلون، بخش هایی از دو رگ قلب وی دچار انسداد بود 

که با آنژوگرافی کرونر این مشکل مرتفع شده است.

فیلم »گوش��ت های دم توپ 2« با بازی گروهی از سرش��ناس ترین بازیگران 
فیلم های اکشن از دهه 1980 تاکنون، از ماه اوت روی پرده می رود.

این فیلم به کارگردانی سایمن وست، دنباله فیلم موفق »گوشت های دم توپ« 
به کارگردانی و بازی سیلوستر استالونه است که سال2010 بیش از 274 میلیون 
دالر در دنیا فروخت. استالونه در »گوشت های دم توپ 2« بازی می کند و چاک 
نوریس، آرنولد ش��وارتزنگر، بروس ویلیس، ژان کلود وان دام، دولف لوندگرن، 

جت لی، جیسن استیتم، لیام همسورث و... دیگر بازیگران این فیلم هستند.
درفیلم جدید، آقای چرچ، گروهی سرباز مزدور یا همان گوشت های دم توپ را 
برای مأموریتی که آسان به نظر می رسد دور هم جمع می کند، اما وقتی یکی از 
مردان در حین مأموریت به قتل می رسد، بقیه تصمیم می گیرند انتقام بگیرند و...

عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اسالمی درپی 
اعتراضات صورت گرفته درباره اکران فیلم های »گشت 
ارش��اد« و »زندگ��ی خصوصی« گف��ت: بای��د از فضای 
احساسی برای قضاوت درباره این دو فیلم پرهیز کرد و با 

معیار انصاف، عقل و منطق به قضاوت نشس��ت.
حجت االس��الم و المس��لمین حس��ن ملک محمدی در 
جری��ان بازدید ریی��س و تعدادی از اعضای کمیس��یون 
فرهنگی مجلس شورای اس��المی از وزارت ارشاد اظهار 
داش��ت: باید مراقب تفرقه افکنی در می��ان اصولگرایان 
بود و رهنموده��ای مقام معظم رهبری مبن��ی بر پرهیز 
از اختالف را مدنظر داش��ت.ملک محم��دی درباره نظر 
اعضای کمیس��یون فرهنگی مجلس در مورد فیلم گشت 
ارش��اد گفت: نظر اعضای کمیس��یون درب��اره این فیلم، 
طیف متنوع��ی را از موافقت تا مخالف��ت در برمی گیرد 
و اینکه نظر اعضای کمیس��یون باالتفاق نس��بت به فیلم 
منفی باش��د، صحت ندارد. بلکه مانند تمامی موضوعات 
فرهنگی، در این مورد نیز طبیعی اس��ت که اختالف نظر 
وجود داشته باش��د. وی با بیان اینکه انتقادهای کلی به 
فیلم گشت ارشاد وارد است، تصریح کرد: به هیچ عنوان 
نمی توان فیلم را از مصادیق فیلم های مس��تهجن تلقی 
کرد، بلکه مانند برخ��ی فیلم ها نکات��ی دارد که ممکن 

اس��ت حساس��یت بخش هایی   از  جامعه  را  برانگیزد.

کلیپ معرف��ی المپی��ک 2012 با بازی »دنی��ل کریگ« 
ساخته می شود.

به گزارش هالی��وود ریپورت��ر، ملکه  انگلس��تان با دعوت 
از»دانیل کریگ«، بازیگر نقش جیم��ز باند و »دنی بویل« 
خالق آثاری چون »میلیونر زاغه نشین«، در کاخ سلطنتی 
»باکینگهام« از آنها خواس��ته اس��ت یک فیلم کوتاه برای 

معرفی بازی های المپیک 2012 بسازند.
این کلیپ با عنوان »ورود« در شبکه  بی.بی.سی، به عنوان 

بخشی از پخش مراسم افتتاحیه به روی آنتن می رود. 
فیلم جاسوس��ی و اکشن »سقوط آس��مانی«، جدیدترین 
فیلم »دنیل کریگ« از سری آثار »جیمز باند« است که 26 
اکتبر 2012 در انگلیس و نوامبر سال آینده در سینماهای 
آمریکا اکران می ش��ود. در »سقوط آس��مانی«، »برنیس 
 مارلو«، هنرپیش��ه  فرانس��وی به همراه »نیامی هریس« و 
»بن ویشاو«  نقش آفرینی می کنند. در »جیمز باند« جدید 
که با بازگش��ت »جودی دنچ« در نقش »ام« همراه است، 
»رالف فاینز«، »آلبرت فینی« و »خاویر باردم« نقش های 
منفی را بازی می کنند. در این فیلم که در لوکیش��ن های 
مختلفی چ��ون لندن، چین، ترکیه و اس��کاتلند س��اخته 
می ش��ود، »ام«، مأمور ماف��وق جیمز باند، وف��اداری او را 
مورد آزمایش قرار می دهد و مق��ر »ام.آی 6« مورد حمله 

قرار می گیرد.

یک فعال تئاتر استان اصفهان گفت: آن چه در تئاتر اصفهان 
وجود ندارد، مطالعه است. گویی تئاتری ها یاد نگرفته اند برای 
ارتقای سطح کارشان مطالعه کنند. به همین خاطر است که 

تئاتر ما ایستا بوده است.
مرتضی ریحانی با بی��ان این مطلب افزود: مش��کل ما حتی 
امکانات هم نیست؛ بی سوادی عمومی وجود دارد و کسی هم 
دلش نمی خواهد بیاموزد. وی تأکید کرد: کافی است یک دوره 
ساده کارگردانی یا بازیگری تئاتر را در این شهر برگزار کنید تا 
ببینید کسانی شرکت نمی کنند که خود ادعای پیشکسوتی 
و بزرگ تری دارند و این بسیار جای تأسف دارد. وی با تأکید بر 
این که محتوا به حلقه مفقوده تئاتر اصفهان تبدیل شده است، 
اظهار داشت: این روز ها فکر این هستیم که کاری بسازیم که 
پول گیرمان بیاید، یادمان رفته که تئاتر باید دردی را از مردم 
درمان کند. وی اذعان داشت: به نظر من ازطرف مسئوالن و 
بعد هنرمندان، مخاطب شناسی درستی انجام نشده است. 
هنوز ذائقه مخاطب اصفهانی نس��بت به قبل تغییر چندانی 
نکرده است که بخواهیم یک سری کار های ارزشی خاص که 
در نهایت کارگردان و نویسنده هم نفهمند چه می خواسته اند 
بگویند را تحویل مخاطبمان دهیم. مردم اصفهان هنوز تئاتر 
سبک ارحام صدر را می پسندند. ما این ذائقه را با کار هایی پر 
کردیم که هدف خوبی پشتش بوده، ولی اثر گذار نبوده و فقط 

اگر می توانسته، طیف خاصی را راضی می کرده است. 

در حالی که خانواده شهید آوینی به تغییر تاریخ شهادت وی از 
20 فروردین به 21 فروردین در تقویم رسمی کشور اعتراض 
می کنند، ش��ورای فرهنگ عمومی این مس��أله را مسبوق به 
سابقه و اقدامی هماهنگ ش��ده با خانواده این شهید می داند.

شهید مرتضی آوینی، هنرمند و نویسنده عرصه دفاع مقدس و 
سازنده مجموعه مستند »روایت فتح« 20 فروردین ماه 1372 
در فکه به شهادت رسید، اما تاریخ شهادت او دست کم در تقویم 
امسال، به 21 فروردین تغییر کرده است. این مسأله، واکنش 
اعضای خانواده شهید آوینی را به دنبال داشته است و همسر 
و فرزندان شهید آوینی در اطالعیه ای که یک نسخه از آن را در 
اختیار »مهر« گذاشته اند، نسبت به این مسأله اعتراض کرده اند. 

متن کامل این اطالعیه به شرح زیر است:
»بسم رب  الشهداء و الصدیقین

الزم می دانیم به  اط��الع مردم محترم ایران برس��انیم طبق 
تصمیم شخص یا نهادی که هویتش برای ما نامعلوم است، 
در تقویم های رسمی منتشر شده سال جدید، سالروز شهادت 
س��یدمرتضی آوینی از روز 20 فروردین به روز 21 فروردین 
 منتقل ش��ده اس��ت. بدیهی است واقعه ش��هادت ایشان در 
20 فروردین سال 1372 رخ داده و بعید می دانیم گذر زمان 
باعث شود سالروز شهادت کس��ی جا  به  جا شود، مگر اینکه 
جابجایی واقعیت های تقویمی هم مثل دیگر جا بجایی ها در 

مورد شخصیت ایشان مجاز دانسته شده باشد.«

سینمای جهان تئاترسینمای ایران تقویم سینما

قضاوت درباره فیلم ها 
نباید احساسی باشد

جیمز باند، المپیک لندن 
را کلید می زند

 در تئاتر اصفهان 
مطالعه وجود ندارد

تاریخ شهادت آوینی 
تغییر کرد !
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 حیات جشنواره ها، بهتر از 
ممات آنهاست

ب��ا وج��ود ات��الف س��رمایه  در 
علیرضا
جشنواره های موضوعی مطبوعات، بهرامی

هنوز حیات آنها بهتر از مماتشان 
است.

ای��ن روزها، ب��ا وج��ود افزایش جش��نواره ها و مس��ابقات 
روزنامه نگاری موضوعی از سوی ارگان ها و نهادهای مختلف 
و مزایا و معایب این گس��ترش، باید ن��گاه مطلق گرا را کنار 
 گذاش��ت، چرا که این مورد هم مانند هر مس��أله ای، باید 
آسیب شناس��ی ش��ود؛ قطعاً هیچ  نهادی با هدف تخریب 
فرهنگ��ی، جش��نواره برگزار نمی کن��د. درباره ه��ر یک از  
جشنواره های موضوعی هم می توان هدف های متعددی را 
با اهداف متعالی برشمرد. اما ممکن است شرایط و تمهیدات 
باعث ش��ود افراد به هدف مورد نظر دست پیدا نکنند. باید 
پذیرفت کثرت جش��نواره ها در حوزه های مختلف، تابعی 
از ش��رایط پیرامونی اس��ت و قطعاً هدف اصلی کسانی که 
جش��نواره ها را طراحی می کنند، این نیست که تعدادی از 
خبرنگاران را به خودش��ان مدیون کنند و یا از خبرنگاران 

دوست و همراه خود تقدیر کنند.
 به طور مثال در حوزه فوتبال چنین جشنواره هایی برگزار 
نمی شود، چراکه فوتبال به خودی خود آنقدر فعال است که 
نیازی به جلب توجه ندارد. این جش��نواره ها اغلب درحوزه 
محیط زیست، رسانه مالیاتی و... هس��تند؛ حوزه هایی که 
در آنها دچار فقر فرهنگی هستیم. یکی از آسیب های جدی 
این عرصه، مسئوالن روابط عمومی ها هستند؛ کسانی که 
ترجیح می دهند در ازای هزینه ای که صرف می شود،کارکرد 
بلند مدت برای جشنواره ها و حوزه شان به دست آورند، اما 
در این زمینه دچار اشتباه می شوند و گمان می کنند کارکرد 
بلند مدت به این مفهوم اس��ت که خبرن��گاران را به نوعی 
مدیون خودش��ان کنند تا در آینده بتوانند تعامل بهتری با 
حوزه خبری شان داشته باشند. از دیگر سو این مسابقات و 
جشنواره ها نه تنها بحث تشویق خبرنگار را همراه دارد، بلکه 
در شرایط نه چندان حرفه ای امروز، می تواند مشوق  باشد؛ 
بهتر است خودمان را گول نزنیم چون حیات حرفه ای خیلی 
از عکاس ها به جشنواره های موردی بستگی دارد و بسیاری از 
آنها پس از برنده  شدن در یک جشنواره می توانند فعالیت های 

متعددی را انجام دهند.
ما در ایران چون استاندارد حرفه ای نداریم، روحیه عمومی 
خبرنگاران مان پایین اس��ت. یک بخش عمده از این اتفاق 
به شرایط اقتصاد رس��انه بازمی گردد که خبرنگاران توان و 

پتانسیل خود را در امور الزم توزیع نمی کنند. 

کافه کتابیادداشت

SMS 300006255

روبان قرمز 

هفت

اولین کتابخانه شبانه روزی 
درخمینی شهر

مدیر اداره کتابخانه های عمومی شهرستان خمینی شهرگفت: کتابخانه 
الغدیر، نخستین کتابخانه شبانه روزی استان، از اول اردیبهشت ماه سال 
جاری آغاز به کار می کند. ابراهیم مالیی با اعالم این خبر اظهار کرد: ساعات 
کارکتابخانه یکی از مهم ترین شاخص هایی است که در سال های متمادی 
برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه ای مورد استفاده قرار می گیرد. وی 
افزود: کتابخانه های عمومی شبانه روزی شرایطی فراهم می کنند که افراد 
در س��اعات غیر معمول بتوانند از خدمات کتابخانه ای استفاده کنند. این 
کتابخانه ها برای ایجاد دسترسی در فضای مجازی و فیزیکی خدماتی در 

هفت روز هفته و 24 ساعت شبانه روزی طراحی شده است. 

ازصدابردارحادثه دیده  سینما چه خبر؟
درمان اصغر شاهوردی پس از گذشت بیش از چهار سال از حادثه رانندگی 
که او را زمین گیر کرد، همچنان ادامه دارد. همسراین صدابردارحادثه دیده 
گفت: فیزیوتراپی و کاردرمانی سه جلس��ه در هفته ادامه دارد و این باعث 
شده هوشیاری اش بیشتر شود. همچنین جلسات گفتار درمانی که برگزار 
شد، باعث شده گاهی وقت ها اصغر شاهوردی صحبت کند که این بسیار 
موقتی است. اشرفی به ایسنا گفت: تنها امیدمان به خدا است و امیدواریم 

اتفاقات مثبتی بیفتد.
اصغر ش��اهوردی آبان ماه س��ال 86، پس از بازگش��ت از لوکیش��ن فیلم 
»چراغی در مه« از شمال کش��ور دچار حادثه  رانندگی ش��د. او به عنوان 
یکی از بنیانگذاران صدابرداری س��ر صحنه، صدابرداری فیلم هایی چون 
»اجاره نش��ین ها«، »خانه  دوس��ت کجاست؟« »باش��و غریبه کوچک«، 
»هامون«، »سارا«، »قرمز«، »موج مرده«، »بمانی«، »زیر پوست شهر« و ... 

را در کارنامه  هنری اش دارد.

تجسمی کاران ایرانی در راه نیویورک
نمایشگاهی از آثار هنرمندان تجس��می ایران به همت گالری »شهرزاد« 
در نیویورک برپا ش��د.گالری »ش��هرزاد« که ابتکارات تازه ای در معرفی 
آثار هنرمندان تجس��می ایران را در پیش��ینه  هنری خ��ود دارد و صفحه  
اینترنتی اش جزو پرمخاطب ترین صفحات هنری محسوب می شود، این بار 
با ابتکاری تازه، نمایشگاهی از هنرمندان تجسمی ایران را در نیویورک برپا 
می کند. این نمایش��گاه با عنوان »آخرین تانگو در تهران« در »تیاتر لب« 
نیویورک برگزار می ش��ود و در آن آثاری از هانیبال الخاص، ژازه تباتبایی، 
داوود زندیان، شروین پاشایی، کوروش صفی نیا، دزیره نواب، نازگل مشتاقی 
و... به نمایش گذاشته می شود. همچنین در این نمایشگاه سه برنامه  ویژه، 
ش��امل نمایش عکس های »مهرداد محمدی«، مروری بر آثار »ش��روین 

پاشایی« و پرفورمنس »دزیره نواب« تدارک دیده شده است.
این نمایش��گاه از 17فروردین ماه )5 آوری��ل( افتتاح  و تا یکش��نبه، 20 

فروردین ماه  )8 آوریل( ادامه دارد. 

26 ساز در یک کتاب می نوازند
نگار پدرام در کار مشترکی با هومن بابک، 26 ساز ایران و جهان را در قالب 
کتابی با عنوان »سازشناسی موسیقی برای کودکان« به مخاطب کودک و 
نوجوان معرفی می کند. وی گفت: این کتاب، کار مشترک من و هومن بابک 
است که در آن، مجموعه ای از سازهای ایرانی وغیرایرانی که برای مخاطبان 
کودک ونوجوان موسیقی در ایران قابل دسترس هستند، به صورت مختصر 
معرفی می ش��وند. در این کتاب، از میان دو هزار ساز موجود در جهان 26 
ساز ایرانی و غیرایرانی که از حیث دسترس��ی و نیز در اختیار بودن استاد 
برای تعلیم راحت تر در اختیار مخاطب کودک و نوجوان موس��یقی ایران 
هستند، انتخاب و معرفی شده است. پدرام افزود: هدف از تألیف این کتاب، 
آگاهی بخشی به مخاطب برای انتخاب است. تجربه من در این زمینه نشان 
می دهد که در ایران ب��ه طور معمول مخاطب ک��ودک و نوجوان خودش 
نمی تواند درباره انتخاب ساز تصمیم بگیرد. این کتاب شامل مجموعه ای از 
تصاویر سازها، به همراه معرفی مختصری از آنهاست که به مخاطب امکان 
آشنایی با آن را راحت ترمی دهد. حس��ین کریم زاده عکس های کتاب را 

گرفته و یوریک کریم مسیحی آن را صفحه آرایی کرده است. 

 گونتر گراس ، حامی جدید 
هسته ای ایران 

اظهارنظر جدید گونتر گراس در محکومیت سیاست های رژیم صهیونیستی 
علیه ای��ران، واکنش های گس��ترده ای را به دنبال داش��ته اس��ت.گونتر 
گراس، نویس��نده  آلمانی برنده  جایزه  نوب��ل ادبی��ات، در روزنامه  آلمانی 
»Süddeutsche Zeitung« شعری منتش��ر کرده و در آن با اشاره به 
بمب های هسته  ای اعالم نش��ده  تل آویو، آ ها را تهدیدی برای صلح جهانی 
دانسته است. به گزارش نیویورک تایمز، گراس در شعر خود با عنوان »آن چه 
باید گفته شود«، از سیاست های جنگ طلبانه  رژیم صهیونیستی در برابر 
جمهوری اسالمی ایران انتقاد کرده و خود را به خاطر سکوت در برابر خطرات 
این سیاست مورد سرزنش قرار داده است.گفته های گراس توجه گروه های 

یهودی و مفسران بسیاری را در آلمان به خود جلب کرد.
گراس هشتادوچهارساله با انتقاد از خود شروع می کند و می نویسد: »چرا 
مدت ها سکوت کردم و از کشوری نام نبردم که سال هاست توان اتمی خود 
را در خفا گس��ترش می دهد و در برابر هیچ مرجعی حاضر به پاسخگویی 

نیست؟«
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بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون درگذشت  
فاطمه طاهری بازیگر سینما و تلویزیون پنجشنبه گذشته بر اثر سکته جان به جان آفرین تسلیم 
کرد.پیکر این هنرمند فقید که در آثارش همواره نقش مادر و مادربزرگ های مهربان را ایفا می کرد، 

در قطعه هنرمندان به خاک سپرده خواهد شد.

صالحی بازیگری را از تئاتر آغاز و در سریال ها و تله فیلم هایی مانند 
یک روز طوالنی، آبی، عشق سال های جنگ، مهر پنهان، همسفر، 

چشم هایش، زیرآسمان شهر و... بازی کرده است. 

سکانس اول 
متن دقیق و بی کم کاستی که صالحی نوشته، از این قرار است: 

»اگه نگم دق می کنم!!! همش می گن چرا کم کاری؟ چرا نیستی؟ 
چرا مثل سابق پر کار نیستی؟ چرا؟ چرا؟ چرا؟ من چه می دونم!

کدوم بازیگریه که دلش نخواد بازی کنه؟ کدوم بازیگریه که دلش 
نخواد تو کارهای خوب ظاهر بشه؟ کدوم بازیگریه که دلش نخواد 
با آدم های حرفه ای و درس��ت درمون کار کنه؟ کدوم بازیگریه که 
دلش نخواد دیده بش��ه؟ دورازجون تهیه کنن��دگان و کارگردانان 
و هنرمندان فرهیخته کش��ورم که هممون می دونیم چه کسانی 
هستند و چه کسانی نیستند و فقط ادعا و اداشو دارن، به یک تهیه 
کننده سر شناسی از سر درد دل گفتم: دلم یه کار طوالنی می خواد. 
گفت: اونی ام که بهت کار طوالنی بده حال طوالنی می خواد... به قول 

مرحوم شکیبایی: وای...ولی من هنوز ایمان دارم که تو هنر مقدس 
هفتم، هستند انسان هایی که بی درخواست و نیاز و... فقط و فقط به 
کارشون فکر می کنن و بس و متأسفم از وجود کسانی که هنر پاک 

آریایی رو با ناحیه 10قدیم تهران اشتباه گرفتن...«

سکانس دوم 
این حرف ها وانتشاربسیاروسیع آنها درسایت ها و پایگاه های خبری 
بیش ازهر کس، فرج اهلل سلحشور را خوشحال کرد، چرا که بستری 
 را فراهم کرد تا این کارگردان سینما و تلویزیون برمواضع خصمانه 
قبلی اش تأکید کند: »باالخره یک نفر باید این حرف ها را بزند. یک 
روز ما می گوییم، یک روز هم این خانم آنها را تأیید می کنند. بنده 
مصاحبه خانم صالحی را دیدم؛ وضعیت همان است که من هم قباًل 

درمصاحبه هایم عنوان کرده ام«.

سکانس سوم 
 ح��رف ه��ای سلحش��ور، صالح��ی را دوب��اره ب��ر مواضع��ش 

 محکم ک��رد ت��ا او ه��م تصمیم��ش را بگی��رد و بی��ش از پیش 
دیدگاه هایش را رسانه ای کند تا اثبات کرده باشد جرأت و جسارتش 
بیشترازآقای کارگردان است. وی در ادامه، در مصاحبه ای با تیتر»به 
هیچ عنوان از حرف هایی که زده ام پشیمان نیستم«، فساد را در کل 
جامعه تعمیم داد و البته بیراه هم نگفت: »افراد فاسد در همه اقشار 
اجتماع وجود دارند، به عنوان نمونه در سیستم بانکداری کشور و 
یا جامعه ورزشی این فس��اد را دیده ایم، اما نمی توان به جرم فساِد 
افراد محدود، کل نظام بانکداری کشور را فاسد دانست و یا جامعه 
ورزشی را به فساد متهم کرد«. صالحی در پاسخ به این سؤال که آیا 
حرف هایی که مطرح شده، تأیید حرف های فرج اهلل سلحشور است 
گفت: »به هیچ عنوان چنین نیست؛ روی صحبت آقای سلحشور 
زنان بازیگر سینمای ایران بود و بس. در صورتی که این جمع بستن 

درست نیست.
 نمی توان درباره خانم نیکی کریمی... این حرف را زد، چون فردی 
مثل نیکی کریمی حسن اخالق داشته که توانسته در تمام طول این 
سال ها در سینما ماندگار ش��ود. یا خانم معتمدآریا، زارعی و دیگر 
بازیگران. از همین رو تأکید می کنم ک��ه به هیچ عنوان حرف های 
آقای سلحشور را تأیید نکرده و نمی کنم«. شاید همین جمله باعث 
شد تا خبرنگاران دیگر سراغ سلحشور نرفتند و خود کارگردان هم 

بی خیال ابراز عقیده در این مورد شد. 

سکانس چهارم  
حاال دیگر پرس��تو صالحی بعد از ب��ازی در چند فیل��م، تله فیلم 
و سریال یک ش��به ره صد س��اله را رفت و حس��ابی معروف شد، 
آنقدر ک��ه در آخری��ن مصاحبه اش ب��ا یک��ی از خبرگزاری های 
 رس��می پای عوامل پش��ت دوربین را ه��م به میان کش��ید: »من 
یک بار هم در این باره با حراس��ت صداوس��یما صحب��ت کردم...  
منتظریم یک عکس از یک بازیگربی��رون بیاید، یک مهمانی برود، 
یک جشن یا عروسی برود، عروسی اش در کدام تاالر بوده یا در کدام 
بیمارستان زایمان کرده است. کمی هم به عوامل پشت دوربین نگاه 

کنیم. این اتفاقات در پشت دوربین هم هست.... «. 

تیتراژ پایانی 
چنین حرف هایی در میان اهالی سینما باب شده و اگر این دو نفر هم 
از این حرف ها نمی زدند، افرادی بوده و هستند که به آنچه در سینما 
رخ می دهد، معترض اند. مخاطبان و اهالی سینما، فیلم هایی مثل 
وقتی همه خوابیم )بهرام بیضایی( و سوپراستار)تهمینه میالنی ( را 

خوب به یاد دارند. 
پس تا نباشد چیزکی ...

مروری بر آنچه در یک هفته درباره زنان سینمایی مطرح شد:   

زن و اژدها و ... 

همه چیزازیک اظهارنظرعجیب شروع شد، اظهارنظری که یک بازیگرجوان به نام پرستو صالحی 
محمد 
برروی صفحه شخصی خوددر یکی از شبکه های اجتماعی ،گذاشت تا این به ظاهرافشاگری، اذهان بندرعباسی

عمومی را به یاد مصاحبه های تند وتیز فرج اهلل سلحشور در سال گذشته بیندازد که بارها از فساد 
موجود در سینما س�خن به میان آورد وهمه زنان بازیگر ایران را با القابی که شایسته هیچ هنرمندی نیست، خطاب قرار 
داد. البته ناگفته نماند صالحی در زمان اکران سینمایی » پسرآدم، دختر حوا« حرف های جنجالی در دفاع از گلزار زده بود.
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مرحوم قایقران 
50 ساله شد

قاضی و طالبی 
در استقالل91

روز 18 فروردین، س��الروز مرگ س��یروس قایقران و فرزندش راس��تین بود.  
سیروس آبای با آن قامت بلند و سیمای دوس��ت داشتنی، نماد یک ورزشکار 
انزلیچی است. مردم انزلی با نصب عکس های سیروس در مغازه ها، محل کار 
و خانه هایش��ان، یاد او را گرامی می دارند. آنها با این روش می خواهند بگویند 
برای مردم انزلی، سیروس هنوز زنده اس��ت. در تیم ملوان آن روزگار شماره 9 

می پوشید و در تیم ملی با پیراهن شماره 8 ، بازوبند بر بازو می بست. 
هرگز پیراهن قرمز و آبی ه��ای تهرانی را بر تن نکرد، ام��ا محبوبیتش به تمام 
س��رخ آبی های پایتخت تنه می زد. مرد موفرفری، ج��ز در 90 دقیقه هایی که 
سه جاف دروازه ها را شکار می کرد، در بقیه دقایق حیاتش سربه زیر بود؛ آن قدر 
سربه زیر که به محجوب ترین فوتبالیست تاریخ گیالن تبدیل شد. او سیروس 

قایقران بود. 

مدیرعامل استقالل برای فصل بعد بازیکنانی همچون جالل حسینی، محمد 
قاضی و رضا نوروزی را مدنظر دارد. هنوز پایان فصل نرس��یده، تیم ها در صدد 
تهیه فهرست نهایی خود برای بازی های فصل آینده هستند تا از قافله جذب 
بازیکنان مورد نظر خود عقب نمانند. تیم اس��تقالل نیز شرایط مشابهی دارد.

عالوه بر مطرح ش��دن نام بازیکنانی مثل جان واریو و سیدجالل حسینی که 
پیش از این نیز صحبت از انجام مذاک��رات اولیه با آنها مطرح بود، چند بازیکن 
 دیگر نیز در فهرس��ت قرار دارند که مورد نظر مس��ئوالن و مجموعه استقالل

 هستند.
گفتنی است در فهرست حاضر در باشگاه، نام محمد ابراهیمی، محسن بنگر، 
فرشید طالبی، رودریگوتوزی و حتی رضانوروزی و محمدقاضی نیز وجود دارد؛ 

بازیکنانی که در فصل جاری عملکرد خوبی در باشگاه های خود داشتند.

رئال، تنها رقیب بارسا
کارلو آنچلوتی که بین سال های 2001 تا 2009 هدایت روسونری را 
به عهده داشت،  به حمایت از تیم پیشین خود برآمده است:»به نظر من 
تنها تیمی که می تواند برابر بارس��لونا دوام بیاورد، رئال مادرید است. 

کاتاالن ها تفاوت زیادی با سایر تیم ها دارند.« 

قرارداد ۳5 میلیوني جیپ با یوونتوس
شرکت جیپ با امضای قراردادی 35 میلیون یورویی، 
برای سه سال اسپانسر یوونتوس شد. نام این شرکت از 
فصل آینده بر روي پیراهن این باشگاه دیده مي شود، 

گویا جابه جایي بازیکنان نیز با جیپ انجام مي شود.

شاهمیری درجه FIVB گرفت
پس از رایزنی ه��ا و مکاتبات فدراس��یون والیبال ایران، 
محمد ش��اهمیری، داور بین المللی ایران به عنوان داور 
FIVB معرفی شد. درجه FIVB، باالترین سطح داوری 

والیبال در دنیا به حساب می آید. 
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چهره

خبر

خبری از بازیکنان سپاهان نیست!

مدیر رس��انه ای تیم ملی فوتبال ایران از دعوت 18 بازیکن به اردوی تیم 
ملی برای دیدار دوستانه با تیم ملی امارات خبر داد.خسرو والی زاده گفت: 
ازسوی کي روش 18 بازیکن برای حضور در یک اردوی چهار روزه از 26 تا 
29 فروردین ماه جاری و دیدار دوستانه با تیم ملی امارات در دوبی دعوت 
شدند. این بازیکنان باید ساعت 13 روز شنبه 26 فروردین ماه خود را در 
محل هتل اوین به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند. اسامی بازیکنان دعوت 
شده به این اردو، به این شرح است: محسن فروزان، شهاب گردان، حسین 
ماهینی، شجاع خلیل زاده، سیامک کوروشی، امیرحسین صادقی، احسان 
حاج صفی، قاس��م حدادی فر، رضا حقیقی، پیام صادقیان، پژمان نوری، 
محمد غالمی، آرش افشین، کریم انصاریفرد، قاسم دهنوی، محمد قاضی، 
یعقوب کریمی و محمدرضا خلعتبری. این اتفاق در حالی افتاده که به دلیل 
درگیر بودن سرخابي ها و سپاهان در جام باشگاه ها، از این سه تیم هیچ 

بازیکنی به این اردو دعوت نشده است. 

انتخاب یك ایراني براي حمل مشعل المپیك 

یک دانشجوي ایراني که براي حمل مشعل المپیک در بیرمنگام انتخاب 
ش��ده، معتقد اس��ت که این انتخاب فرصتي مناس��ب براي شناساندن 
تمدن و فرهنگ ایران به جهانیان اس��ت. مصطفي سلیماني، دانشجوي 
مقطع دکتراي رشته مهندس��ي برق درباره چگونگي انتخابش به عنوان 
حمل کننده مش��عل المپیک در لندن گفت: زماني که دانشجوي مقطع 
لیسانس در دانش��گاه بیرمنگام بودم، براي حمل مشعل المپیک کاندیدا 
شدم و این دانشگاه که از دانشگاه هاي برتر ورزشي در انگلستان محسوب 
مي شود، با توجه به سوابق ورزشي ام در رشته هایي همچون فوتبال، شنا 
و ... و همچنین برگزاري مس��ابقات خیرخواهانه، من را به عنوان نماینده 
موردنظر به مؤسسه اي که وظیفه انتخاب فرد حمل کننده مشعل را داشت 
معرفي کرد و پس از آن، بررسي ها براي انتخاب فرد موردنظر آغاز شد. این 
دانشجوي ایراني اضافه کرد: پس از ماه ها بررسي و پر کردن چندین فرم، 
در نهایت ژانویه امسال اعالم شد که من براي این مسئولیت انتخاب شده ام.

تغییرات گسترده در برگزاري لیگ  كاراته

رییس س��ازمان لیگ فدراس��یون کاراته از برنامه هاي این سازمان براي 
برگزاري مسابقه هاي لیگ در سال 91 خبر داد.حسین دهقان اظهار کرد: 
طبق تقویم ورزشي ، مس��ابقه هاي لیگ کاراته از خرداد ماه شروع خواهد 
ش��د که تالش مي کنیم طبق برنامه پیش برویم. وي ب��ا تأکید بر این که 
تمام پیشنهادها روي سایت فدراسیون قرار خواهد گرفت، گفت: یکي از 
مهم ترین پیشنهادها این است که نفرات خوب حاضر در لیگ، در انتهاي آن 
بتوانند بدون شرکت در انتخابي ها به تیم ملي راه پیدا کنند، چرا که لیگ، 
یک پروسه چند ماهه است و کس��ي که در آن خوب کار می کند، باید به 
تیم ملي راه پیدا کند. وي افزود: شاید به منظور حضور هرچه بهتر و قوي تر 
تیم هاي شهرستاني، تصمیم بگیریم حضور در برخي لیگ ها رایگان شود. 
حمایت بیشتر از هیأت ها، دیگر برنامه اي است که براي برگزاري بهتر لیگ 
مد نظر داریم. تغییر در سنین و اوزان مسابقه هاي لیگ هم، یکي دیگر از 

پیشنهادهاي مهم است.

رییس سازمان لیگ  كاراته خبر داد:فرصتی برای بیشتر دیده شدن؛دعوت از ۱۸ بازیکن برای اردوی تیم ملی 

نتیجه بازی ذوب-مهرام 
تغییر می كند؟

باشگاه ذوب آهن با ارس��ال دو نامه جداگانه به فدراسیون بسکتبال ایران 
 و کنفدراسیون بسکتبال آسیا نس��بت به مشکالت برگزاری دیدار مرحله 

نیمه نهایی جام باشگاه های غرب آسیا برابر مهرام اعتراض کرد.
پس از آنکه تیم بسکتبال مهرام با شکست ذوب آهن، دیگر نماینده ایران، 
راهی دیدار فینال جام باشگاه های غرب آسیا شد، تعویق یک روزه دیدار 
سوم دو تیم، حواشی زیادی را به وجود آورد. دیدار دو تیم که طبق برنامه 
 قرار بود روز 29 اسفندماه 90 برگزار شود، به دلیل عدم حضور دوربین های

صداوسیما و انجام نشدن پوشش تصویری برگزار نشد تا این دیدار به روز 
اول فروردین 91 موکول شود. نماینده کنفدراسیون بسکتبال غرب آسیا 
که در روز 29 اسفند و در زمان برگزاری دیدار دو تیم در تاالر آزادی حضور 
داشت، پوشش تلویزیونی را شرط برگزاری این دیدار دانست، اما با وجود 
تعویق یک روزه این مسابقه، این دیدار در روز اول فروردین 91 هم به صورت 
زنده از هیچ شبکه ای پخش نش��د و تنها بخش هایی از آن از طریق رادیو 
ورزش گزارش شد، البته از دیگر نکات جالب توجه در برگزاری این دیدار، 
می توان به قضاوت داوران ایرانی اش��اره کرد. گفته می شود اتمام مهلت 
ویزای داور فیلیپینی که قضاوت قبل دو تیم را برعهده داش��ته، دلیل این 
اتفاق بوده است. به این ترتیب باشگاه ذوب آهن با ارسال دو نامه جداگانه 
به فدراسیون بسکتبال و کنفدراسیون بسکتبال آسیا )فیبا( خواستار تغییر 
نتیجه این دیدار ش��ده اس��ت. مهرام در حال حاضر در مرحله فینال این 
مسابقات حضور دارد و تاکنون دو بازی نیز برابر الریاضی در این مرحله انجام 
داده است. باید دید ذوبی ها پاسخ روشنی از کنفدراسیون بسکتبال آسیا 

دریافت می کنند یا خیر؟ 

برونو سزار در پرسپولیس 91
در روزهای��ی که ن��ام هایی چون ه��ادی عقیلی، محمدرض��ا خلعتبری، 
سیدمهدی رحمتی، حسین ماهینی، محسن مسلمان، رضا حقیقی، آرش 
برهانی و ... پیرامون نقل و انتقاالت س��رخ ها نقل محافل شده، باید انتظار 
شنیدن هر خبری را داش��ت! حاال اما صحبت از حضور مهاجم تکنیکی و 
فرصت طلب س��پاهان به عنوان زوج ایمون زاید در پرسپولیس، مدل 91 
است؛ انتقالی که اگر صورت بگیرد، به طور قطع فوتبال ایران را تحت تأثیر 

قرار خواهد داد. 

مرادی و رستمی، هر دو آسیایی شدند
در پایان رکوردگیری تیم های ملی وزنه برداری، ترکیب تیم ملی بزرگساالن 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا مشخص شد. مجید عسکری در 62 
کیلوگرم، سجاد بهروزی و مرتضی رضاییان در 69 کیلوگرم، سهراب مرادی 
و کیانوش رس��تمی در 85 کیلوگرم، نواب نصیرشالل در 105 کیلوگرم و 
بهداد سلیمی و سجاد انوشیروانی در 105+ کیلوگرم، هشت وزنه برداری 
هستند که پس از رکوردگیری تیم ملی، از سوی کادر فنی به عنوان مسافران 

کره جنوبی معرفی شدند. 

برنامه نیمه نهایي جام قهرمانان اروپا
براساس برنامه نیمه نهایي جام قهرمانان اروپا ،29 فروردین ماه تیم های 
بایرن مونیخ آلمان و رئال مادرید به دیدار هم خواهند رفت. تیم های چلسی 
انگلستان و بارسلونای اسپانیا نیز 30 فروردین ماه با یکدیگر دیدارخواهند 
کرد. همچنین در دیدارهای برگش��ت ک��ه به ترتیب در پنجم و شش��م 
اردیبهشت ماه برگزار می شود، بارسلونا میزبان چلسی و رئال مادرید میزبان 

بایرن مونیخ خواهد بود. 

رییس فدراسیون فوتبال
 سومالی كشته شد

 رییس فدراسیون فوتبال سومالی و چند تن از مقامات عالی رتبه این کشور 
در جریان یک حمله انتحاری کشته شدند. نور سید محمد موگابه، رییس 
فدراسیون فوتبال سومالی به همراه مقامات عالی رتبه این کشور از جمله 
آدم حاجی یابارو، رییس کمیته ملی المپیک سومالی در حین تماشای یک 

مراسم قدیمی در محوطه تئاتر ملی این کشور جان باختند.
در این حمله انتحاری که مسئولیت آن توس��ط گروه تروریستی القاعده 
پذیرفته شده، بیش از 10 نفر کشته و چندین تماشاگر نیز به شدت زخمی 
شدند. بر اساس گزارشات دریافتی، یک زن ناشناس با مقادیر زیادی مواد 
منفجره وارد محوطه شده و اقدام به این حمله انتحاری کرده است. از طرفی، 
عبدولی محمد علی، نخست وزیر سومالی نیز در جریان این حمله تروریستی 
زخمی شده، اما حال عمومی وی توسط پزشکان مناسب ارزیابی شده است. 

 حذف شعار آینده از آن آسیاست 
 AFC از لوگوی

شعار کنفدراسیون فوتبال آس��یا از لوگوی این کنفدراسیون حذف شد. 
 الکس سوسی، دبیر کل کنفدراس��یون فوتبال آس��یا در نامه ای به همه 
دبیرکل های فدراسیون های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد که 
شعار » آینده از آن آسیاس��ت« از لوگوی این کنفدراسیون حذف شد و به 
 زودی شعار جدیدی جایگزین خواهد  شد. به همین دلیل از فدراسیون های

عضو می خواهد در نامه نگاری ها و دیگ��ر کارها مثل برگزاری رقابت ها با 
پرچم کنفدراسیون فوتبال آسیا و اعمالی نظیر آن، این تغییر اعمال شود.

همچنین فدراسیون های عضو به رسانه ها و سایت ها و شبکه های تلویزیونی 
 هم این مهم را اعالم کنند تا این تغییر در لوگوهایی که آنها هم اس��تفاده  

می کنند هم اعمال شود. 

پیشرفت فوتبال ایران با این شرایط، 
بیشتر یك خیال است

دنیزلی، سرمربی تیم پرسپولیس

براي این  ک��ه کیفیت فوتبال باال ب��رود، به زمین هاي 
مس��اعد براي تمرین و بازي نیاز داریم، اما متاس��فانه 
زمین ه��اي فعلي ای��ران از آن جهت که به س��رعت 

بازیکن��ان و پیش��رفت فن��ي آنه��ا کم��ک 
کند مس��اعد نیس��ت و با این ش��رایط، 
 نباید انتظ��ار فوتبال عال��ي و روان را 
داشت و این انتظار، بیشتر یک خیال 

است.
براي مرحله اول در جایگاه خوبي قرار داریم 
و اگر اینگونه ادامه دهی��م، فکر مي کنم در 
گروهمان اول مي شویم. از االن نمي دانم در 
مرحله پلي آف رقیبمان چه تیمي اس��ت، 

ولي در هر حال به دنبال پیروزي هستیم.

ذوب آهن، زودتصمیم بگیر...
 با قهرمانی اس��تقالل در مس��ابقات جام حذف��ی فوتبال 
باشگاه های کشور، یکی از س��همیه های آسیایی ایران پر 
شد تا اس��تقالل حتی در صورت چهارم شدنش که البته 
خیلی بعید به نظر می رسد، فصل آینده در مسابقات لیگ 

قهرمانان آسیا حضور داشته باشد. 
به گزارش ایمن��ا، ذوب آهن در حالی در مس��ابقات لیگ 
برت��ر فوتبال اس��تارت می زند که ش��انس ای��ن را دارد تا 
 س��همیه مرحله پلی آف مس��ابقات لیگ قهرمانان آسیا را 
کس��ب کند. به واقع، با توجه به ش��رایط جدول رده بندی 
و صدرنش��ینی تیم ه��ای س��پاهان، تراکتورس��ازی و 
اس��تقالل تهران، در حال حاض��ر فارغ از جدال این س��ه 
تیم برای رس��یدن به قهرمان��ی، جدال تیم ه��ای چهارم 
تا هفتم جدول رده بندی برای کس��ب س��همیه آسیایی، 
می توان��د ش��ش هفت��ه پایان��ی مس��ابقات لی��گ برتر 
 را جذاب تر کن��د. در این بی��ن ذوب آهن، نای��ب قهرمان 
دو فصل پیش مس��ابقات لیگ قهرمانان آس��یا با توجه به 
ش��رایط خود و بازی هایی که در پیش دارد، این شانس را 
دارد که در ش��ش هفته پایانی درخشش داشته باشد و به 

ناکامی های خود پایان دهد.
باید دید آیا اصال انگیزه ای برای رسیدن به سهمیه آسیایی 
در بازیکنان ذوب آهن وجود دارد یا شاگردان ابراهیم زاده 
می خواهند در بازی های آین��ده خود هم به صورت کج دار 

و مریز حرکت کنند؟ 
ذوب آهن باید در بازی های آینده خود به مصاف تیم های 
شهرداری تبریز، نفت آبادان، داماش گیالن، فجر سپاسی، 
سپاهان و مس کرمان برود که با توجه به شرایط این تیم ها، 
بازی های پیش روی ذوب آهن، هرکدام سختی خاص خود 
را دارند که ذوبی ها باید برای رسیدن به سهمیه آسیایی، 
این ش��ش خان را نیز رد کنند، البته ذوبی هاخوش شانس 
هستند که در بین تیم های حریفشان در این شش هفته، 
تنها شهرداری تبریز کاندیدای سقوط است و البته سپاهان 

مدعی قهرمانی.
  بنابرای��ن انگیزه ناش��ی از عدم س��قوط ی��ا قهرمانی در 
بین چهار تیم دیگر وجود ندارد. به هر حال اگر ذوب آهن 
در این شش بازی باقیمانده از لیگ برتر، اختالف امتیازی 
خود را با صبای قم و نفت آبادان به صفر برس��اند و از این 
 دو تیم بگ��ذرد، می تواند حداق��ل در پلی آف مس��ابقات 
 لی��گ قهرمانان آس��یا حضور پی��دا کند و ش��انس این را 
داشته باش��د که فصل آینده در آس��یا به میدان برود، اما 
 باید دید آیا ش��اگردان ابراهیم زاده اصال تمایلی به کسب 
 این س��همیه دارند و ی��ا دوس��ت دارد در بازی های آینده 

فقط بازی کنند؟!

تحلیل

6
برخورد سپاهان با استقالل در دور یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

با توجه به جایگاه فعلی تیم های سپاهان و استقالل در گروه های هشتگانه لیگ قهرمانان آسیا، احتمال برخورد 
این دو تیم در مرحله یک هشتم نهایی وجود دارد. استقالل اگر تالشش را برای صدرنشینی در گروه ضعیف خود 

به کار نگیرد، شاید زمینه حذف خودش یا سپاهان را در مرحله بعدی حتمی سازد. 

هنوز شش هفته تا پایان لیگ باقی است و س��پاهان 18 امتیاز 
سرنوش��ت س��از را پیش رو دارد و به همین خاطر تیم کرانچار 
باید تمرکز کاف��ی را برای موفقیت در این ش��ش مس��ابقه که 
تمامی آنها هم س��خت و دشوار هستند، داش��ته باشد. سپاهان 
پنج شنبه همین هفته در فوالدشهر میزبان پرسپولیس خواهد 
بود و رسیدن به سه امتیاز مس��ابقه در شهر انزلی، روحیه زردها 
را برای مسابقه حساس و سنتی با پرس��پولیس در هفته سی ام 

افزایش خواهد داد. 
در سوی مقابل، ملوان هم با وجود این که با 34 امتیاز در جایگاه 
یازدهم لیگ قرار گرفته، هنوز به طور کامل از کابوس س��قوط 
 رهایی پیدا نک��رده و به همین خاط��ر، نباید انتظ��ار یک بازی 
بی انگیزه را از سوی این تیم در مقابل سپاهان داشت، به خصوص 
این که در ترکیب سپاهان چند بازیکن هستند که سابقه بازی در 
تیم ملوان را دارند و همین مسأله، جذابیت این بازی را هم  برای 
تماشاگران و هم برای بازیکنان دو تیم افزایش می دهد. هادی 
تامینی، مدافع فصل گذشته سپاهان، به خاطر محرومیت محسن 

بنگر دوباره به ترکیب اصلی سپاهان باز می گردد تا دست تقدیر 
بعد از چند هفته نیمکت نشینی، این بار تامینی را در مقابل تیم 
سابقش به میدان بفرستد و باید دید که واکنش هواداران ملوان 
 نس��بت به حضور او و بازیکنان دیگری مثل حس��ن اش��جاری، 
س��ید جالل حس��ینی و احمد جمش��یدیان چه خواهد بود. اما 
س��تاره این روزهای س��پاهان، یعنی حس��ن جعفری هم که به 
خاطر گذراندن خدمت مقدس س��ربازی، طی دو سال گذشته 
در ملوان حضور داش��ت و به نوعی با لباس همین تیم هم چهره 
 شد، این بار با لباس س��پاهان به انزلی باز می گردد تا خاطرات 
دو سال گذش��ته اش را با این تیم زنده کند. ملوان در طی فصل 
اخیر همیش��ه با مش��کالت مالی روبرو بوده و کار به جایی هم 
رسید که پورغالمی، سرمربی این تیم، دس��ت به دامان رییس 
جمهور هم ش��د، ولی به هر حال ملوان ها مثل بعضی از تیم ها! 
اهل اعتصاب و تمرین نکردن نیستند و سپاهانی ها نباید به این 

مسائل حاشیه ای اطراف تیم ملوان توجه داشته باشند.  
بازی عق��ب افتاده ملوان و اس��تقالل در تعطی��الت عید نوروز، 

نشان داد قوی سپید انزلی، تیمی خطرناک برای مدعیان لیگ 
خواهد بود و رحمان احمدی و مدافعان س��پاهان باید به خوبی 
عمق خط دفاعی تیمش��ان را پوش��ش دهند؛ چون پاس های 
 عمقی مس��لمان و تجربه رافخایی اگر کنترل نش��ود، ضربه ای 
جب��ران ناپذیر ب��ه س��پاهان وارد خواهد کرد. حض��ور هافبک 
فیزیکی مثل امید ابراهیمی در کنار خالقیت جانواریو و دوندگی 
کریمیان، باید در هوای ش��رجی بندر انزل��ی، تدابیر پورغالمی 
و تیمش را در این مس��ابقه خنثی کند تا بت��وان امیدوار بود که 
پدیده س��پاهان در خط حمله، ب��از هم با گل هایش ش��ادی را 
به اردوی س��پاهان بیاورد. هماهنگی س��زار با س��ید صالحی و 
قدرت آنها بر روی توپ های هوایی در ش��رایط نامناسب جوی، 

یکی از راهکارهای س��پاهان 
برای رس��یدن به گل خواهد 
بود و البته ضع��ف دروازه بان 
ملوان بر روی ش��وت های از 
راه دور هم باید در دستور کار 
بازیکنان سپاهان قرار گیرد. 

س��پاهان در بازی رفت لیگ 
امسال هم بعد از اخراج لوکا، 
با حضور کریم قنبری به دیدار 
ملوان رفت و در نهایت هم با 
نتیجه س��ه بر دو به پیروزی 
رس��ید، ولی در ب��ازی امروز، 
س��پاهانی ها از همان ابتدای 
بازی نبای��د فرص��ت تفکر و 
بازی س��ازی به تی��م ملوان 
بدهند؛ چون این تیم با حضور 

تماشاگران خودی، می تواند برای س��پاهان خطرساز شود و به 
همین خاطر، س��پاهانی ها اول باید گل نخورند ت��ا در ادامه به 
دروازه ملوان نزدیک شوند. این بازی درست در روزهای برگزاری 
سالگرد درگذش��ت مرحوم سیروس قایقران، اس��طوره فوتبال 
انزلی برگزار می ش��ود و س��پاهانی ها که با حضور بر س��ر مزار 
کاپیتان سابق تیم ملی ایران به او ادای احترام کرد ه اند، باید با 
سه امتیاز شیرین که از س��واحل دریای خزر صید می کنند، به 
اصفهان بازگردندتا همچنان به عنوان مدعی اصلی کسب عنوان 
قهرمانی لیگ یازدهم از آنها یاد شود. این بازی ساعت 17 امروز 
در ورزشگاه تختی بندر انزلی برگزار خواهد شد که به طور حتم 
صداوس��یمای مرکز اصفهان، این مس��ابقه را مانند قبل به طور 

کامل پوشش خواهد داد.

 همه امیدها به سزار

قوی سپید،  قربانی صدرنشینی سپاهان

صدرنشین لیگ برتر فوتبال ایران برای حفظ موقعیتش در صدر جدول، چاره ای به جز قربانی  گروه 
كردن قوی س�پید انزلی نخواهد داش�ت تا همچنان فاصله س�ه امتیازی اش را ب�ا تیم های ورزش

تراكتورسازی و استقالل حفظ كند. س�پاهان كه در آخرین بازی اش مقابل لخویای قطر یك 
پیروزی شیرین به دس�ت آورده، با یك پرواز اختصاصی، راهی انزلی شده تا طوالنی بودن مسیر، اثر نامطلوبی بر 

شرایط بدنی بازیکنانش نداشته باشد 

35

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 754 |شنبه 19 فروردین 1391 | 15  جمادی االول 1433

 حضور امید 
ابراهیمی در كنار 
خالقیت جانواریو 

و كریمیان باید 
در هوای شرجی 

بندر انزلی، تدابیر 
پورغالمی و تیمش 

را در این مسابقه 
خنثی كند



یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز

خبر ویژه

 انجام 9 هزار بازرسی از
 واحدهای صنفی

گروه بام ایران- معاون بازرسی 
و نظارت سازمان صنعت، معدن 
وتجارت چهارمحال و بختیاری 
گفت: در طرح نظارت نوروزی 
ای��ن س��ازمان، 9ه��زار و 571 
بازرس��ی از واحد های صنفی 
استان انجام شد. مهرداد مهری 
اظهار داش��ت: از مجم��وع این 
تعداد بازرسی، 792 پرونده، به ارزش ش��ش میلیارد و351 میلیون ریال 
تشکیل شد. وی تعداد تخلفات انجام شده در واحدهای صنفی را 796 مورد 
عنوان کرد و گفت: در این مدت،792 پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی 
چهارمحال و بختیاری ارسال شد. مهری، بیشترین تخلفت گزارش شده را 
در بخش پوشاک، با بازرسی هزار و136 مورد و تشکیل 195پرونده عنوان 
کرد. معاون بازرسی ونظارت سازمان صنعت، معدن وتجارت چهارمحال و 
بختیاری از برقراری هزار و121 تماس تلفنی با مرکز نظارتی 124 خبرداد و 
افزود: از این مجموع، 337 مورد متخلف و مابقی غیرمتخلف بوده است. این 
مسئول، تعداد بازرسی های انجام شده در واحدهای عرضه کننده خشکبار 
را 785 بازرسی و تشکیل 61 پرونده، بازرسی خدمات عمومی را هزار و 51 
مورد و تشکیل 118 پرونده، بازرسی واحدهای عرضه کننده مواد شوینده 
را 359 مورد و تشکیل هشت پرونده و بازرسی واحدهای میوه و تره بار را 

هزار و 600 مورد و تشکیل 132 پرونده عنوان کرد.

حضرت زهرا)س( بهانه خلقت 
بشریت است

گروه ب�ام ایران- رییس س��ازمان قضایی نیروهای مسلح 
چهارمحال و بختیاری گفت: گردش عالم با معرفت و شناخت 
 بر محوریت حضرت زهراس��ت و با توجه به حدیث قدسی، 
آن حضرت س��بب خلقت است. حجت االس��ام احمدرضا 
پورخاقان در جمع بس��یجیان و کارکنان س��پاه این استان 
با تس��لیت ایام ش��هادت صدیقه طاهره حضرت زهرا)س(، 
اظهار داش��ت: آن بانوی فداکار، برخاف مسائل و مشکات 
مختلف، چه در زندگی فردی و چه اجتماعی، با رعایت حدود 
و شاخص های اسامی و انس��انی، مکتبی ماندگار از خود به 

جا گذاشتند.  

صادرات سیمان رشد داشت
گروه ب�ام ایران- ریی��س هیأت مدیره کارخانه س��یمان 
شهرکرد گفت: در سال گذشته 322 تن سیمان از شهرکرد 
به خارج از کشور صادر شد که این میزان، در مقایسه با مدت 

مشابه دو سال قبل، 17 درصد رشد داشته است. 
حمیدرضا بابایی در نشست دو جانبه رییس مجلس استان 
کربا و هیأت همراه، با اس��تاندار، مدیران، صنعتگران، تجار 
و بازرگانان این اس��تان، اظهارداش��ت: س��یمان شهرکرد از 
برند ممتازی برخوردار است، بطوری که در حال حاضر انواع 
تیپ های مختلف سیمان شهرکرد با برخورداری از کیفیت 

بی نظیر و مطلوب به خارج از کشور صادر می شود. 

اجرای 10 برنامه محوری در 
فارسان

گروه بام ایران-  فرمانده سپاه ناحیه فارسان از اجرای 10 
برنامه به مناسبت هفته سامت در این شهرستان خبر داد.

عبدالمحمد سعیدی در نشست هماهنگی برنامه های هفته 
سامت در این شهرستان، با تسلیت شهادت صدیقه حضرت 
زهرا )س( اظهار داش��ت: آیات، روای��ات و احادیث فراوانی 
پیرامون بهداش��ت وجود دارد که این خود نشان از اهمیت 

اسام به بحث سامت و بهداشت دارد.
وی در ادامه با اشاره به هفته سامت، گفت: دین مبین اسام 
نخستین مکتب و شریعتی است که به صورت دقیق و علمی 

به اصول بهداشتی پرداخته است.
سعیدی با بیان اینکه بسیاری از دانشمندان بزرگ در عرصه 
علم و طب بهداشت از مسلمانان هستند، گفت: باید با استفاده 
از آموزه های دینی، گام های مؤثر و بلندی در رابطه با بهداشت 

و سامت فردی و اجتماعی برداشت. 

اجرا ی بیش از صد پروژه درمانی 
در چهارمحال و بختیاری 
رییس دانشگاه علوم پزشكی 

دكتر رضا ایمانی 
امسال بیش از صد پروژه بهداشتی و درمانی در استان اجرا می شود. توسعه 
بیمارستان آیت اهلل کاش��انی ش��هرکرد، ایجاد، راه اندازی و تجهیزمراکز 
درمانی بیماران خاص در شهرهای لردگان و بروجن، راه اندازی خانه های 
بهداشت روستایی، توسعه بیمارستان فارسان ، ایجاد بیمارستان تخصصی 
قلب و تجهیز و بازسازی مراکز بهداشت استان از پروژه های در دست اجرای 
دانشگاه علوم پزشکی است. سال گذش��ته 100 میلیارد ریال تجهیزات 
پزشکی و بیمارستانی در مراکز درمانی استان توزیع شد، بیش از 740 نفر 

نیروی پرستاری و پیراپزشکی 
در مراک��ز بهداش��تی درمانی 
استخدام ش��دند و 200 نیروی 
شرکتی نیز به نیروی قراردادی 

تبدیل وضعیت شدند. 
 ای��ن اقدام��ات، در راس��تای 
خدمت رس��انی مطل��وب تر به 

بیماران صورت گرفته است.
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 رتبه برتر جشنواره اکوپوستر  اوکراین به شهرکرد رسید 
  طوبی محم��د خ��ان، هنرمند گرافیس��ت، موفق به کس��ب رتبه برترهش��تمین س��ه س��االنه 
بین المللی اکوپوستر کشور اوکراین شد. وی با شرکت در بخش اکوکالچر)فرهنگ حفاظت از محیط 

زیست( توانست از نفرات برتر این جشنواره شود.
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منافع ایران و عراق به یکدیگر گره خورده است  
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اکنون منافع دو کشور ایران 
و عراق به یکدیگر گره خورده اس��ت، بنابراین انتظار می رود عراق 
نیز همچون ایران، از فرصت ها برای بازسازی استفاده  کند. به طور 
قطع برقراری ارتباطات اقتصادی وفرهنگی می تواند گام مؤثری در 

راستای منافع این دو کشور باشد.
علی اصغر عنابستانی  که در نشست دوجانبه رییس مجلس کربا و 
مدیران، صنعتگران، بازرگانان و پیمانکاران، نخستین سخنران بود، 
افزود: ایران در طول تاریخ در معرض طمع نظام سلطه، به ویژه آمریکا 
بوده و هست. در طول سال های بعد از انقاب نیز نظام بین الملل و به 
ویژه آمریکا، از همه گونه تحریم و فشار برای نرسیدن ایران اسامی 

به آرمان های بلند خود  استفاده کرد.
وی ادامه داد: نظام س��لطه با دس��تمایه قرار دادن صدام، هش��ت 
سال جنگ را بر دو کش��ور ایران اس��امی و عراق تحمیل کرد که 
نتیجه ای جز از بین رفتن زیرس��اخت های این دو کشور نداشت. 
عنابستانی با بیان اینکه امروز دو کشور ایران و عراق باید مقتدرانه 
 در برابر دشمنان مشترک بایستند، تصریح کرد: اکنون باید این دو 
کش��ور اس��امی به یکدیگر اتکا و اعتماد داشته باش��ند و با رشد 

ظرفیت ها و توانمندی های یکدیگر، مقتدرانه مقابل غرب بایستند.
وی خاطرنشان کرد: اکنون منافع دو کشور ایران و عراق به یکدیگر 
گره خورده است. بنابراین انتظار می رود عراق نیز همچون ایران، از 

فرصت ها برای بازسازی استفاده  کند.

بازار مشترک با عراق داشته باشیم
استاندار چهارمحال با  پیشنهاد ایجاد بازار مشترک بین ایران و عراق، 
اظهار داشت: ایجاد بازار مشترک بین این دو کشور در رونق اقتصادی 
نقش به سزایی دارد و نباید اجازه داد کشورهایی که به دنبال استفاده 
خود هستند، از این فرصت سود ببرند. راه اندازی بازارمشترک، به 
اقتصاد هر دو استان کمک شایانی می کند و روابط تجاری آنان را 
مستحکم تر می س��ازد. چهارمحال و بختیاری ظرفیت باالیی در 
تأمین مواد غذایی و خوراکی مردم و زائران ش��هر کربا دارد و این 
اقدام، توانمندی و قابلیت های بالقوه اقتصادی دو استان را بالفعل 
خواهد کرد. عنابستانی  همچنین همکاری دو جانبه بین استان های 
چهارمحال و بختیاری وکربا را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: استان 
کربا در دوره منفور ص��دام از لحاظ زیر س��اختی دارای وضعیت 
مطلوبی نبود و اکنون نیاز به زیرساخت های اساسی داردکه استان 

توانمند چهارمحال و بختیاری می تواند در راستای ایجاد و توسعه 
زیرساخت های این استان مقدس کمک های مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: در استان چهارمحال و بختیاری نه تنها تولیدات، بلکه 
توان فنی و مهندسی مطلوبی برای توسعه زیر ساخت های استان 
کربا وجود دارد. وی تصریح کرد: این استان یک دست شیعه است 
و این عشق به اهل بیت)ع(، باعث همکارِی با عشق در کربای معلی 

خواهد شد.

سرمایه گذاران استان، به کربال دعوت شدند   
رییس مجلس کربا گفت: توسعه زیرساخت های این شهر درحد 

مطلوب، نیاز به همکاری دو جانبه دارد.
حمید الموس��وی  که در نشس��ت دوجانبه با مدیران، صنعتگران، 
بازرگانان و پیمانکاران چهارمحال و بختیاری، نخستین سخنران 
از گروه میهمان بود، با بیان اینکه ساالنه 50 میلیون زائر وارد کربا 
می ش��وند، افزود: ش��هر کربا در زمان صدام، مظلوم واقع شد، به 
طوری که زیرساخت های این شهر در حد صفر بود، اما خوشبختانه  
بعد از س��قوط رژیم منفور صدام، ایجاد و توسعه زیرساخت ها در 

این شهر شروع شد و اکنون به پیشرفت 70 درصدی رسیده است.
وی ادامه داد: در س��ال جاری، بودجه مطلوبی در راستای عمران و 
بازسازی شهر کربا اختصاص یافته است تا بتوانیم استقبال مطلوبی 
از زائران در این شهر مقدس داشته باشیم، اما توسعه زیرساخت های 

این شهر درحد مطلوب، نیاز به همکاری دو جانبه دارد.
رییس مجلس کربا همکاری دوجانبه اس��تان های چهارمحال و 
بختیاری و کربا را در راستای توسعه زیر ساخت های این استان 
مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: اس��تان کرب��ا آمادگی کامل برای 
سرمایه گذاری س��رمایه گذاران چهارمحال و بختیاری در بخش 

خصوصی را، برای ایجاد و توسعه زیرساخت ها در این استان دارد.
وی ادامه داد: مشکاتی که در راستای مبادله بین استان چهارمحال 
و بختیاری و عراق وجود دارد، به طور قطع پیگیری و حل خواهد شد. 
رییس مجلس کربا از استاندار چهارمحال و بختیاری دعوت کرد از 

نزدیک از زیرساخت های  کربا بازدید داشته باشد.

کربال و شهرکرد خواهرخوانده شدند
در این دیدار، شهرهای کربا و شهرکرد خواهرخوانده شدند و تفاهم 
نامه همکاری بین استان چهارمحال و بختیاری و استان کربا در 
منعقد ش��د. ایجاد پرواز مستقیم بین ش��هرکرد و کربا، تأسیس 
دانشگاه آزاد اس��امی و مرکز علمی کاربردی در استان کربا و لغو 
روادید بین شهروندان استان کربا برای دیدن مکان های گردشگری 

چهارمحال و بختیاری از مهم ترین مفاد این تفاهم نامه است .

درنشست دوجانبه رییس مجلس کربال و مسئوالن چهارمحال و بختیاری ؛

کربال و شهرکرد خواهرخوانده شدند

  نشست دوجانبه رییس مجلس کربال و مدیران، صنعتگران، بازرگانان و پیمانکاران چهارمحال 
 گروه
و بختیاری برگزار شد و طرفین در این نشس�ت، راه های ایجاد همکاری های دو جانبه را در  بام ایران

آینده ای نزدیک بررسی کردند.
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مزايده
96 ش��عبه س��وم اجراي احكام ش��وراي حل اختالف اس��تان اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده اجرايي به ش��ماره 1990/90 ش ح س��وم له اله��ه حقايق پور و عليه 
غالمرضا اصحاب هاش��مي به آدرس: خيابان س��جاد كوچه هاش��م زاده كوچه 36 پ 
40 بخواس��ته مطالبه مبلغ 110/000/000 ريال معادل با 15 عدد س��كه تمام بهار آزادي 
طبق اس��تعالم از صنف زرگرهاي اصفهان جلسه مزايده اي را در تاريخ 91/2/4 ساعت 
10/30-9/30 در طبق��ه اول مجتم��ع ش��وراهاي حل اختالف اصفه��ان واقع در خيابان 
محتش��م كاش��اني جنب بيمه ايران به منظور فروش يك دس��تگاه سواري سمند Lx به 
شماره انتظامي 629 ي 82- ايران 22 مدل 1387 كه توسط كارشناس رسمي دادگستري 
اصفهان به مبلغ 110/000/000 ريال ارزيابي گرديده اس��ت برگزار نمايند. طالبين خريد 
مي توانن��د 5 روز قب��ل از تاريخ مزاي��ده فروش مبلغ 10 درصد از مبلغ كارشناس��ي را 
به ش��ماره حساب 2171350205001 بانك ملي دادگس��تري اصفهان واريز نموده و با 
ارائ��ه فيش آن ب��ه اين اجرا از اموال و خ��ودروي فوق الذكر بازديد ب��ه عمل آورده و 
در مزايده ش��ركت نمايند. و قيمت مزايده از پايه ش��روع ش��ده و خودرو به شخص يا 
اشخاصي كه باالترين پيشنهاد را ارائه نمايند فروخته خواهد شد. و مشخصات خودرو 
بدين شرح مي باشد: اتومبيل موصوف پرونده اجرايي نسبت به مدل آن موتور، گيربكس 
و ديفرانسيل بدنه در حد خوب و سالم و آماده به كار مي باشد و آثار تصادفي ندارد لذا 
با توجه به اوصاف و بازار روز خودرو توس��ط كارشناس رسمي دادگستري اصفهان 
110/000/000 ريال ارزيابي گرديده است. شعبه اول حقوقي اجراي احكام شوراي حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
97 آقاي اس��ماعيل محمودي با وكالت خانم فاطمه زاده زارع  داراي شناس��نامه شماره 
47 به شرح دادخواست به كالسه 5996/90 ح 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر 
وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان آسيه كريمي حارث آبادي بشناسنامه 
5-130289-001 در تاري��خ 1390/8/16 اقامتگاه دائمي خ��ود بدرود زندگي گفته ورثه 
حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: يك پسر و همسر و پدر و مادر به نام هاي ذيل: 
1- سجاد محمودي ش ش 9-612511-127 )پسر متوفيه(، 2- اسماعيل محمودي ش ش 
47 )همسر متوفيه(، 3- فاطمه افرازي ش ش 42 )مادر متوفيه(، 4- حسن كريمي حارث 
آبادي ش ش 1 )پدر متوفيه( و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
98 آقاي رسول طالبي قهجاورستاني داراي شناسنامه شماره 57 به شرح دادخواست به 
كالسه 36/91 ح/ 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه شادروان يوس��ف طالبي قهجاورستاني بشناسنامه 9-360646-127 در تاريخ 
90/3/23 اقامتگاه دائم��ي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
است به پدر و مادر به نام هاي: 1- طيبه اسدي قهجاورستاني ش ش 45030، 2- رسول 
طالبي قهجاورس��تاني ش ش 57 و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست 
مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 
 

حصر وراثت
104 آقاي ابراهيم عالمي يا سه چاهي داراي شناسنامه شماره 598 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 6063/90 ح 10 از اين شورا درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنين 
توضي��ح داده كه ش��ادروان مطلب عالمي يا س��ه چاه��ي بشناس��نامه 344 در تاريخ 
1378/1/4 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: سه پس��ر و پنج دختر و يك همسر به اس��امي ذيل: 1- ابراهيم عالمي يا سه 
چاهي ش ش 598، 2- غالمعباس عالمي ش ش 20، 3- غالمحس��ين عالمي ش ش 10، 
4- طيبه عالمي يا س��ه چاهي ش ش 502، 5- طاهره عالمي يا س��ه چاهي ش ش 19، 
5- كبري عالمي ش ش 3، 7- اقدس عالمي ش ش 9، 8- اشرف عالمي يا سه چاهي ش 
ش 660، 9- جهانس��لطان ابراهيم نياء نجف آبادي ش ش 110 )همسر متوفي( و الغير. 
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف 
يك ماه به ش��ورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقي شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگي
105 در خص��وص پرونده كالس��ه 2094/90 ش ح 14 خواهان آقاي محمد اس��كندري 
دادخواس��تي مبني بر ال��زام به فك پالك و انتقال س��ند به طرفيت آق��اي مجيد حاجي 
عبدالرحماني تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگي براي روز چهارشنبه مورخ 91/2/20 
ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در 
خيابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراها مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 14 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
106 نظر به اينكه پرونده شماره 1481/90 در خصوص الزام به انتقال در اين شعبه مطرح 
مي باشد و با توجه به ارجاع امر به كارشناسي لذا جهت رويت نظريه كارشناسي ظرف 
يك هفته از تاريخ نشر خواندگان ذيل به شعبه 12 مراجعه نمايند. 1- مهرداد كيانزاد، 2- 
حي��در كيانزاد، 3- نصرت كيانزاد، 4- فرهاد كيانزاد، 5- محمد كيانزاد، 6- فتانه كيانزاد، 
7- منيژه پرچم، 8- افسانه كيانزاد، 9- مريم پرچم، 10- منيره پرچم، 11- شهناز پرچم، 
12- محبوبه پرچم، 13- منصوره پرچم، 14- مسعود پرچم، 15- مجيد پرچم، 16- زهرا 
س��پاس، 17- بدرالملوك سپاس، 18- غالمعلي س��پاس، 19- محمد سپاس، 20- بهجت 
خانم حقوقي اصفهاني، 21- عفت خانم حقوقي اصفهاني، 22- منوچهر ملكي. ش��عبه 12 

حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصي
107 شماره: 8999 چون تحديد حدود ششدانگ قطعه ملك مزروعي پالك شماره 1752 
واقع در زواره 16- اصلي دهس��تان گرمس��ير بخش هفده ثبت اصفهان كه طبق پرونده 
ثبتي به نام آقاي سيد مسعود معتمدي زواره فرزند سيد ابراهيم و غيره در جريان ثبت 
اس��ت، بعلت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نيامده اس��ت، اينك بنا به دستور قسمت 
اخي��ر ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضاي نامب��رده تحديد حدود ملك مرقوم در روز 
شنبه مورخه 91/2/9 از ساعت 9 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب 
اين آگهي به كليه مالكين و مجاورين اخطار مي گردد كه در روز و س��اعت مقرر در اين 
آ گه��ي، در محل حضور يابند. اعتراضات مجاوري��ن و صاحبان امالك مطابق ماده 20 
قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد شد و طبق 
تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده ه��اي معترضي ثبت، معترض ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم دادخواست به مراجع 
ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تس��ليم نمايد. م الف/ 2 

عصاري- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زوراه
 

مزايده
108 اج��راي احكام ش��عبه 4 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايد ه اي در 
خصوص كالس��ه اجرايي 257/89 ج ح 4 محكوم له داريوش احمدي خشويي به طرفيت 
رمضانعلي و افس��انه و سودابه و داوود و پروانه و داريوش همگي ابراهيمي جوزداني 
به نشاني اصفهان، خ طالقاني، بعد از اداره برق، فروشگاه تك ايران با موضوع دستور 
فروش ش��ش دانگ )72 حبه( پ��الك ثبتي 15190/11108 بخش 5 اصفهان به نش��اني 
اصفهان خ عس��گريه، خ فرسان، كوچه شمش��اد، روبروي پارك شمس، نبش بن بست 
نيكو پ 25، منزل مسكوني با وصف كارشناسي ذيل الذكر كه مصون از تعرض طرفين 
واق��ع گرديده در تاري��خ  91/2/3 از س��اعت 9:30 تا 10:30 صب��ح در محل اين اجرا 
دادگستري كل اصفهان، طبقه سوم، اتاق 306 برگزار نمايد. در خصوص ملك موردنظر 
اعمال 111 قانون اجراي احكام مدني انجام شده است. طالبين خريد مي توانند پنج روز 
قبل از مزايده به نش��اني مل��ك از آن بازديد نموده و با تودي��ع نقدي 10 درصد قيمت 
پايه كارشناس��ي به حساب سپرده دادگستري اصفهان با شماره 2171290210008 و 
ارائه فيش آن در زمان مزايده به اين اجرا در جلس��ه مزايده ش��ركت نمايند. مزايده از 
مبلغ كارشناس��ي شروع و پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. وجه 
حاصله پس از كس��ر هزينه هاي قانوني به نس��بت سهام فيمابين شركا تقسيم مي شود. 
اوصاف ملك براس��اس نظريه كارش��ناس: محل مورد بازديد به صورت يك باب منزل 
مس��كوني با عرصه شش دانگ 192 مترمربع و س��اختمان شامل يك طبقه كرسي 80 
س��انتيمتر و به مساحت يكصد مترمربع و زيرزمين 35 مترمربع جمعًا 135 مترمربع با 
سقف هاي تيرآهن و آجر و ديوارهاي آجري باربر، درب و پنجره هاي چوبي و پروفيل 
و شيش��ه، كف ها موزاييك و نماي س��اختمان و حياط س��نگ چيني، داراي انش��عابات 
خدمات ش��هري آب و برق و گاز طبيعي مي باشد. با توجه به مساحت عرصه و اعياني 
و انش��عابات اعالم شده موجود و حياط س��ازي شش دانگ پالك ثبتي 15190/11108 

بخ��ش 5 ثبت اصفهان پالك مذكور كال ب��ه مبلغ 1/512/000/000 ريال معادل يكصد و 
پنجاه و يك ميليون و دويس��ت هزار تومان ارزيابي و تقويم ش��ده اس��ت. مدير اجراي 

احكام شعبه 4 دادگاه حقوقي اصفهان
 

تحديد حدود اختصاصي
109 ش��ماره: 14963 چون تحديد حدود شش��دانگ يك درب باغ مش��هور باغچه خانه 
پالك ش��ماره 1273 واقع در كوي محال اردستان يك اصلي دهستان گرمسير اردستان 
بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق پرونده ثبتي به نام علي اكبر قاس��مي فرزند كرم و غيره 
در جريان ثبت مي باش��د و تحديد حدود آن به علت اشتباه در آگهي قبلي تجديد گرديده 
اينك بنا به درخواست آقاي علي اكبر قاسمي نامبرده فوق الذكر و دستور اخير ماده 15 
قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 91/2/13 رأس ساعت 9 
صبح در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگهي به كليه مالكين مجاور 
اخطار مي گردد كه در روز و ساعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و 
صاحب��ان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدي تا 30 
روز پذيرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاي 
معترضين ثبت، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايستي با تقديم 
دادخواس��ت به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره 

تسليم نمايند. فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصي
110 شماره: 14961 چون تحديد حدود ششدانگ يك درب باغ مشجر پالك شماره 208 
واقع در مهاباد 51 اصلي دهس��تان گرمسير اردس��تان بخش 17 ثبت اصفهان كه طبق 
پرونده ثبتي به نام خانم بتول حس��يني فرزند س��يد علي اصغر در جريان ثبت مي باشد 
و تحديد حدود آن به دليل عدم حضور مالكين تاكنون به عمل نيامده اس��ت اينك بنا به 
درخواست نامبرده باال و دستور اخير ماده 15 قانون ثبت تحديد حدود پالك مرقوم در 
روزهاي ش��نبه و يكش��نبه مورخه 9 و 91/2/10 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و 
بعم��ل خواهد آمد. لذا به موجب اين آگه��ي به كليه مالكين مجاور اخطار مي گردد كه در 
روز و س��اعت مقرر در محل حضور يابند. اعتراضات مجاورين و صاحبان امالك طبق 
م��اده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم ص��ورت مجلس تحديدي تا 30 روز پذيرفته خواهد 
ش��د و طبق تبصره 2 ماده واح��ده قانون تعيين و تكليف پرونده ه��اي معترضين ثبت، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اعتراض به اين اداره بايس��تي با تقديم دادخواس��ت 
 به مراجع ذيصالح قضايي گواهي تقديم دادخواس��ت را اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.

م الف/ 366 فدايي- رئيس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ وقت دادرسی 
969 ابالغ وقت دادرس��ی به خانم مريم افتخاری فرزند محمدعلی موضوع دادخواس��ت 
موسس��ه مالی و اعتب��اری قوامين مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالس��ه 
900744ح/9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوسيله نشر آگهی شده است كه مراتب طبق 
ماده 73 برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتشر می 
گردد بدينوس��يله به نامبرده ابالغ می شود كه در تاريخ 91/2/23 ساعت 10 صبح جهت 
رس��يدگی در ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت عدم 
حضور و يا عدم ارس��ال اليحه دفاعي��ه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابًا رس��يدگی 
و رای مقتض��ی ص��ادر خواهد نمود. م الف/ 337 مدير دفتر ش��عبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
1594 ش��ماره ابالغيه: 9010100350504780. شماره پرونده: 8909980350501605. 
شماره بايگانی ش��عبه: 891693. خواهان سازمان مسكن و شهرسازی استان اصفهان 
به رياس��ت محمود محمود زاده دادخواستی به طرفيت خواندگان مرتضی ريسمانچيان 
فرزند عبدالرسول و محمود ريسمانچيان فرزند عبدالعلی به خواسته اعالم فسخ قرارداد 
واگذاری بشماره 4109 مورخ 72/11/28 تقديم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان- 
اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری كل 
استان اصفهان طبقه يك اتاق شماره 105 ارجاع و به كالسه 8909980350501605 ثبت 
گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/02/23 و س��اعت 10:00 تعيين شده است. به علت 
مجهول المكان بودن خواندگان و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 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 نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردند. م الف/ 335 ناظمی – مدير 

دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی 
1661 كالس��ه پرون��ده: 900865/ح12. وقت رس��يدگی: 91/2/23 س��اعت 9/30 صبح. 
خواهان: مهدی نكويی فرزند اكبر. خوانده: مهدی س��ليميان ريزی فرزند محمد. خواسته: 
مطالبه. خواهان دادخواستی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
12 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 324 دفتر شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
1663 كالس��ه پرونده: 703/90ح1. وقت رس��يدگی: 91/2/23 ساعت 10 صبح. خواهان: 
شركت س��هامی بيمه دانا. خوانده: شركت س��امان نصب زاينده رود. خواسته: مطالبه. 
خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه اول 
حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 338 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
1664 كالسه پرونده: 385/90ح1. وقت رسيدگی: 91/2/24 ساعت 9 صبح. خواهان: بانك 
ملت. خوانده: اميد خرم زاده – فرزاد خرم زاده – سميه امينی والشانی. خواسته: مطالبه 
طلب. خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
اول حقوقی ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب يك نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر 
آخرين آگهی ظرف يك ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 334 دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
1701 ابالغ وقت دادرسی به كاظم اسكندری فرزند گداعلی موضوع دادخواست موسسه 
مالی و اعتباری قوامين مبنی بر مطالبه وجه يك فقره چك كه تحت كالس��ه 900327ح/9 
ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده اس��ت به علت نامعلوم بودن محل 
اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوسيله نشر آگهی شده اس��ت كه مراتب طبق ماده 73 
برای يك نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر می گردد. 
بدينوس��يله به نامبرده ابالغ می ش��ود كه در تاريخ 1391/2/24 ساعت 10 صبح جهت 
رس��يدگی در ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شويد در صورت عدم 
حضور و يا عدم ارسال اليحه دفاعيه و يا عدم معرفی وكيل دادگاه غيابا رسيدگی و رای 
مقتضی صادر خواهد نمود. م الف/ 336 دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی 
1760 كالس��ه پرون��ده: 900169ح/7. وق��ت رس��يدگی: 91/2/24 س��اعت 10 صب��ح. 
خواهان: محمدتق��ی الوندی فرزند باقر. خوانده: عليرضا عبداله زاده. خواس��ته: مطالبه 
ديه و ارش. خواهان دادخواس��تی تس��ليم دادگاههای عمومی نموده كه جهت رسيدگی 
به ش��عبه 7 حقوقی ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول المكان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجوي��ز ماده 73 قانون آئين 
دادرس��ی مدن��ی مراتب يك نوب��ت در يكی از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود. تا 
خوانده از تاريخ نش��ر آخرين آگهی ظرف يك م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر 
 ب��اال جهت رس��يدگی حضور بهمرس��اند. م ال��ف/ 327  دفتر ش��عبه 7 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



انتشار نتایج یک تحقیق جالب

پف فیل بخورید، سرطان نگیرید 
ذرت بو داده، همان خوراکی محبوب سالن 
س��ینماها، محصولی 100 درصد با دانه 
کامل اس��ت. بنابراین، منبع بسیار خوبی 

برای فیبرهای خوراکی به شمار می رود.
ذرت بو داده گزینه بس��یار مناسبی برای 
تنقالت و غذای میان وعده است. در واقع 
ذرت بو داده س��الم تر از آن چیزی است 
 که مردم فکر می کنند. البته به این شرط 
 که غرق در روغن نش��ده باش��د. این خوردنی معروف ک��ه در ایران به نام 
پف فیل ش��ناخته می ش��ود، اکنون یک ماده مقوی نیز تشخیص داده 

شده است.
 پروفس��ور جو وینس��ون اخی��راً با انتش��ار تحقیق��ات خ��ود در جامعه 
شیمی آمریکا اعالم کرده که در ذرت بو داده به اندازه میوه ها و سبزیجات 
 آنتی اکس��یدان های س��الم وجود دارد. آنتی اکس��یدان ها از پلی فنول 
تشکیل شده اند که در پیشگیری از ایجاد سلول های سرطانی مؤثرهستند. 
 تیم پژوهش��ی پروفس��ور وینس��ون دریافته اند 1/5 درصد ذرت بو داده 
را پلی فنول تشکیل داده است. از دو قاشق چایخوری دانه ذرت، 33 گرم 
ذرت بو داده درس��ت می ش��ود. این مقدار ذرت بو داده، که می توان آن 
 را به عنوان ی��ک میان وعده مص��رف کرد، چیزی ح��دود 55 میلی گرم 

پلی فنول دارد. 
بدن معموالً آنتی اکس��یدان های خوراکی را از مواد غذایی سالمی مانند 
چای، قهوه، شکالت و همچنین آب میوه به دست می آورد، اما تیم وینسون 
دریافته اند که ذرت بو داده، حتی از گالبی و سیب نیز پلی فنول بیشتری 
دارد. تازه بیشتر پلی فنول این میوه ها نیز در دانه شان قرار دارد که معموالً 

خورده نمی شود. 
گاهی اوقات ذرت بو داده پر از کره و نمک یا حتی شکر است که با این کار، از 
ارزش آن برای سالمتی کاسته می شود. اگر نمی توانیم هنگام دیدن فیلم 
از خوردن ذرت بو داده دل بکنی��م، می توانیم خودمان در خانه ذرت را بو 

داده و همراه خود به سینما ببریم. 
البته ذرت بو داده نمی تواند جای میوه و سبزیجات تازه را بگیرد، ولی برای 
کودکانی که عاش��ق این تنقالت هستند، یک خبر خوب محسوب 

می شود.

طرز تهیه پاپ کورن یا پف فیل
برای درس��ت کردن ذرت بو داده اول یک قابلمه را روی گاز می گذاریم و 
کمی  روغن می ریزیم.  ذرت ها را داخل روغ��ن ریخته و بعد،  نمک و هر 
ادویه ای را که دوست داریم، مثل فلفل، آویشن و....  به آن اضافه می کنیم 

و مرتب ذرت ها را هم می زنیم.
شعله گاز ابتدا تقریباً باید زیاد باشد. آنقدر هم می زنیم که اولین دانه باز 
شود، سپس بالفاصله در قابلمه را می گذاریم و  زیر قابلمه را کم می کنیم  
و منتظر می مانیم تا چند دقیقه بماند. مالحظه می کنیم که سر و صدای 
پریدن دانه های ذرت به گوش می رسد. می توانیم بدون برداشتن در ظرف 
و تنها با گرفتن دو طرف قابلمه و تکان دادن آن، ذرت ها را هم بزنیم. وقتی 
سرو صدا قطع شد، یعنی اینکه تمام ذرت ها باز شده اند. بالفاصله در ظرف 
را برداشته و آنها را در یک ظرف دیگر می ریزیم. حتما این کار را به سرعت 
انجام دهید چون ذرت ها سریع می سوزند. می توانید برای خوش طمع 

شدن از کره هم استفاده کنید، اما ارزش غذایی ندارد.
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امام صادق )ع( : 
عطر زدن از سنت های پیا مبران است.

دسته بندی انسان ها 
 ... ما همیشه عاشق این آدم ها هستیم. هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در 
برابرشان قرار می گیریم، قفل بر زبانمان می زنند. اختیار از ما سلب می شود. 

سکوت می کنیم و ...
دکتر شریعتی انسان ها را به چهار گروه زیر دسته بندی کرده است :

دسته اول
آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم نیستند: عمده آدم ها. 
حضورشان مبتنی به فیزیک است. تنها با لمس ابعاد جسمانی آنهاست که 

قابل فهم می شوند. بنابراین، اینان تنها هویت جسمی دارند.

دسته دوم
آنانی که وقتی هستند نیس��تند، وقتی که نیستند هم نیستند: مردگانی 
متحرک در جهان. خود فروختگانی که هویت شان را به ازای چیزی فانی 
واگذاشته اند. بی شخصیت اند و بی اعتبار. هرگز به چشم نمی آیند. مرده و 

زنده شان یکی است.

دسته سوم
آنانی که وقتی هستند هستند، وقتی که نیستند هم هستند: آدم های معتبر 
و با شخصیت. کسانی که در بودنشان سرشار از حضورند و در نبودنشان هم 
تأثیرشان را می گذارند. کسانی که همواره به خاطر ما می مانند. دوستشان 

داریم و برایشان ارزش و احترام قائلیم.

دسته چهارم
آنان��ی که وقت��ی هس��تند نیس��تند، وقتی که نیس��تند هم هس��تند: 
شگفت انگیزترین آدم ها. در زمان بودش��ان چنان قدرتمند و با شکوه اند 
که ما نمی توانیم حضورش��ان را دریابیم، اما وقتی که از پیش ما می روند، 
نرم نرم و آهسته آهسته درک می کنیم. باز می شناسیم. می فهمیم که آنان 
چه بودند، چه می گفتند و چه می خواستند. ما همیشه عاشق این آدم ها 
هستیم. هزار حرف داریم برایشان. اما وقتی در برابرشان قرار می گیریم قفل 
بر زبانمان می زنند. اختیار از ما سلب می شود. سکوت می کنیم و غرق در 
حضور آنان مست می شویم و درست در زمانی که می روند، یادمان می آید 
که چه حرف ها داشتیم و نگفتیم. شاید تعداد اینها در زندگی هر کدام از ما، 

به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

بناها و مناطق تاریخی و باس��تانی فراوان��ی را می توان در 
جای جای این کره خاکی مشاهده کرد که هر یک اسرار 
و رازهای بیش��ماری را در دل خود نهفته دارند. بناهایی 
که در نگاه نخس��ت ش��اید عوارض و پدیده های س��اده 
زمین ش��ناختی به نظربیایند، اما با توجه بیشتر، می توان 
به دخالت هنرمندانه انسان در خلق آنها پی برد. بسیاری 
از باستان شناس��ان عالقه ای وصف ناپذیر به شناخت این 
پدیده های کهن و اس��رار آمیز دارند، به گونه ای که حتی 

مدعی کشف بناهای خیالی در کاوش های خود شده اند.
آنچه در ادامه می خوانید، معرفی هفت بنای تاریخی جهان 
است که هنوزهم اسرار نهفته در آنها برای باستان شناسان 
برمال نشده اس��ت، اگرچه س��الیان درازی از زمان کشف 

آنها می گذرد.

گوبکلی تپه؛ ترکیه
باستان شناسان در سال 1994 کشفی اعجاب انگیز کردند 
که نشان می داد انس��ان ها، 10هزار سال پیش از میالد به 
یکجانشینی روی آورده بودند، درحالی که طبق یافته های 
پیش از آن، این روش زندگی به 8 هزار سال پیش از میالد 
تعلق داشت. این اکتشاف که در یک منطقه روستایی در 
ترکیه به نام »گوبکلی تپه« رخ داد، پرسش های متعددی 

را درباره مسیر تکامل بشر در ذهن محققان پدید آورد.
دانش��مندان به س��بب وجود حفره های متع��دد مربوط 
به س��تون های س��نگی غول پیکر که نقش و نگارهایی از 
حیوانات مختلف روی آنها حکاکی ش��ده اس��ت، منطقه 
گوبکی تپه ترکیه را قدیمی تری��ن عبادتگاه جهان اعالم 
کردند. ای��ن یافته ها نش��ان داد س��ازندگان ای��ن بناها، 
شکارچیان نیمه کوچ نشین بوده اند و از صنعت کشاورزی 
که حدود 500 سال بعد به این منطقه آورده شد، هیچ گونه 

اطالعی نداشتند.

اهرام ثالثه؛ مصر
اهرام بزرگ مصر که حدود 
5هزار سال پیش در بخشی 
از ش��هر ام��روزی قاه��ره 
ساخته شدند، حس تکریم 
مصریان باس��تان نسبت به 
فراعن��ه و پیچیدگی های 
موجود در نگ��رش و اعتقاد 

آنها را به دنیای پس از مرگ نش��ان می ده��د. کاوش در 
این بناهای باستانی به صدها س��ال پیش بازمی گردد، اما 
همچنان ناگفتنی های بس��یاری درباره نحوه ساخت این 
بناهای هرمی ش��کل وجود دارد. باستان شناس��ان هنوز 
هم داالن ها، الیه ها و زهکش��ی های جدی��دی را هنگام 
کاوش های خود در داخل اهرام می یابند که س��رنخ های 
تازه ای از سازندگان اهرام و نحوه و علت ساخت این هرم ها 

را در اختیارشان قرار می دهد.

خطوط نازکا؛ پرو
خطوط نازکا در کش��ور پرو، منطقه ای است که تماشای 
آن از سطح زمین عجیب به نظر نمی رس��د، اما دیدن آن  
از آس��مان - آنچنان که در تصاویر هوایی گرفته شده در 
دهه های 20 و 30 میالدی دیده می ش��ود -  انسان را به 
تعجب وا می دارد. باستان شناسان معتقدند این اشکال زیبا 
که مشتمل بر صدها شکل هندسی و تصاویری از حیوانات 
و گیاهان گوناگون، همراه با چهره های انتزاعی است، بیش 
از 2 هزار سال پیش به وس��یله مردمان قبیله نازکا در پرو 
کشیده شده اند. افرادی که به راحتی سنگ هایی با سطوح 
س��رخ رنگ را از بدنه زمین و کوه ها خارج کرده و س��طح 
روشن تر زمین را با طرح هایی که خود انتخاب کرده بودند، 
تزیین کرده اند. این تصاویر شگفت آور، ایده های مختلفی 
را در ذهن نظریه پردازان حوزه زمین شناس��ی پدید آورد؛ 
مثال حضور بیگانگان فضایی در زمین و علم ستاره شناسی 
باستان. امروزه بسیاری از محققان بر این باورند که خطوط 
نازکا تنها یک روش سنتی برقراری ارتباط با خدایانی بوده 

که مردمان این قبیله می پرستیدند.

اسطرالب آنتی کتیریا؛ یونان
بی��ش از یک ق��رن پیش، 
در  باستان شناس��ان 
س��واحل یون��ان موفق به 
کشف دس��تگاهی عجیب 
از یک کش��تی باری 2هزار 
س��اله ش��دند ک��ه تبدیل 
ب��ه یک��ی از پیچیده ترین 

اکتشافات باستان شناسی عصر خود ش��د. این دستگاه، 
یک ماش��ین دایره ای برنزی بود که دنده ه��ای تو در تو و 
 پیچیده ای داشت و ش��کل های عجیبی نیز در اطراف آن

 دیده می  شد.
باستان شناس��ان ابتدا آن  را اس��طرالب ویژه دریانوردی 
معرفی کردند، اما تحقیقات صورت گرفته درباره کاربری 
و نحوه عملک��رد آن نش��ان داد این دس��تگاه یک تقویم 
ستاره شناسی بسیار پیچیده و در نوع خود پیشرفته است. 
باید گفت این دستگاه یکی از پیچیده ترین ماشین آالتی 
است که از آن دوره به جا مانده و در اختیار دانشمندان قرار 
گرفته است؛ دستگاهی که نمونه مش��ابه آن حدود هزار 

سال بعد ساخته شد.

تله حیوانات؛ صحرای مصر
کشف دیوارهای س��نگی کوتاه در خط مرزی مصر، اردن 
و فلس��طین به کمک تصاویر هوایی در اوایل قرن بیستم 
میالدی، معمای تازه ای را درباره فعالیت های تمدن های 
گذشته برای باستان شناس��ان به وجود آورد. این دیوارها 
که حدود 64 کیلومتر امت��داد دارند، بدان س��بب که به 
کمک تصاویر هوایی شناخته شدند، »کایت« نام گرفتند. 
دانشمندان در بررسی های خود دریافتند این دیوارهای 
دور افتاده، در س��ال 300 پیش از میالد بنا شده،  اما برای 

سالیان متمادی متروک مانده اند.

اسرارآمیزترین یافته های 
باستان شناسی جهان کدامند؟  +9+23
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اخبار ویژه

دانستنی

عکس نوشت

پای��گاه خب��ری التغییر ب��ه نق��ل از روزنامه انگلیس��ی 
»س��ون دیز«، چاپ امارات متحده عربی در گزارش��ی از 
ولخرجی های عجیب ثروتمندان س��عودی نوش��ت یک 
میلیونر عربستانی برای خرید یک بطری مشروب کمیاب 
136 هزار دالر به کافه شبانه »کافالی« دبی پرداخت کرد. 
این روزنامه انگلیس��ی چاپ ام��ارات به نق��ل از »دیوید 
لوکاریه«، مدیر این کافه ش��بانه نوش��ت: ای��ن میلیونر 
سعودی در ساعات اولیه بامداد پس از خریداری یک شیشه 

مشروب کمیاب، اقدام به نوشیدن آن کرده است. 
به گفته لوکاریه، این میلیونر سعودی به چند زبان دنیا تسلط داشت و به زبان فرانسوی درخواست 
خرید این مش��روب را کرد. لوکاریه با خودداری از بردن نام این میلیونر سعودی و صورت حساب 
کامل وی گفت: در صورت حساب این فرد یک ش��ام ویژه، به همراه یک شیشه شامپاین کمیاب 

وجود داشت. 
این کافه شبانه اماراتی ادعا کرده است، این شیشه نوشیدنی را قبالً از سالن مشهور مزایدات کریستی 

به مبلغ 93 هزار دالر خریده بود. 
ولخرجی های عجیب و هنگفت شاهزادگان سعودی درحالی صورت می گیرد که طبق آمار رسمی 
 منتش��ره، بیش از 22 درصد مردم مردم عربس��تان زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند و بیش از

 50 درصد مردم این کشور به نحوی با فقر دست به گریبان هستند. 
بر اساس این آمار، مردم عربستان با اینکه کش��ور آنها بزرگ ترین صادرکننده نفت جهان است، با 

بحران هایی نظیر کمبود مسکن، فقر و بیکاری مواجه هستند.

دانش��مندان مؤسس��ه مکس پالنک آلمان از کشف دو 
سیاره در مدار س��تاره ای، در فاصله 375 سال نوری از 
زمین خبر داده اند که قدیمی تری��ن جهان های بیگانه 

شناخته شده هستند.
این ستاره میزبان و سیاره های آن، با سن تخمینی 12/8 
میلیارد سال، احتماالً در آغاز جهان و کمتر از یک میلیارد 

سال پس از انفجار بزرگ شکل گرفته اند.
این س��تاره HIP 11952 نام داش��ته و از دو س��یاره 
به بزرگی مش��تری و دیگری حدود س��ه برابر مشتری 

برخوردار اس��ت که مدار اولی حدود هفت روز و دیگری 9/5 ماه بط��ول می انجامد. محققان این 
سیارات را با استفاده از شیوه ای موسوم به سرعت شعاعی کشف کرده اند که در آن، ستاره شناسان 
به رصد لرزش های دوره ای در نور یک ستاره که در اثر کشش های گرانشی سیارات مداری ایجاد 
می شود، می پردازند. این کشف نشانگر آن بوده که شکل گیری سیاره در جهان اولیه با وجود این 

حقیقت که ستاره های آن زمان از فقر فلز برخوردار بودند، ممکن بوده است.
حتی سیارات گازی غول پیکری مانند زحل و مشتری نیز برای شکل گیری به عناصر سنگین نیاز 

دارند، چرا که طبق برآوردها از هسته های جامد برخوردارند.
این در حالی است که به گفته دانشمندان، این جهان های بیگانه برای 13 میلیارد سال آینده به 
همین شکل باقی نخواهند ماند؛ ستاره میزبان به زودی به ستاره قرمز غول پیکر تبدیل می شود 
که جزو مراحل پایانی عمر ستارگان است. در این مرحله ستاره متورم شده و تمام سیارات نزدیک 

خود را می بلعد. 

معاون صنایع دس��تی اس��تان اصفهان گفت : نمایشگاه دایمی و 
تخصصی هنرهای سنتی و صنایع دستی با عنوان »نقش خانه« 
در میدان امام اصفهان افتتاح ش��د.به گزارش ایمنا،  احمد ادیب 
افزود: این نمایشگاه از سوی معاونت صنایع  دستی استان اصفهان 
برای اجرای برنامه  های حمایتی از هنرمندان و صنعتگران و برپا 
شد. وی اظهار داش��ت: نقش خانه اصفهان، واقع در میدان امام، 
جنب مسجد شیخ لطف اهلل است و از این پس هنرمندان صنایع 
دس��تی می توانند هنرهای خود را در این نمایش��گاه به معرض 

نمایش بگذارند. 
در حال حاضر در این نمایشگاه گروهی از هنرمندان در راستای 
حمای��ت از تولیدات مش��اغل خانگ��ی در رش��ته های مختلف 
صنایع دس��تی از جمله، صنایع چوب، زیورآالت سنتی، دوخت 
چرم، نقاشی روی چرم، سفال و س��رامیک آثار خودرا به نمایش          
گذاشته اند.این در حالی است که بس��یاری از هنر های سنتی و 
دستی اصفهان رو به نابودی اس��ت و تا به حال تالش جدی برای 

حفظ آثار و هنر های سنتی اصفهان صورت نگرفته است.

شناسایی قدیمی ترین سیارات بیگانه ولخرجی های عجیب یک میلیونر سعودی 

برپایی نمایشگاه دایمی صنایع دستی در میدان امام)ره(

محققان ثابت کرده اند دروغ گفتن واقعاً در انس��ان احس��اس 
آلوده شدن را به وجود می آورد، در حدی که فرد را وا می  دارد 
برای شستشوی دهان خود دنبال دهان شویه یا مواد شوینده 
دیگر بگردد.روانشناسان دانشگاه میشیگان با انجام آزمایشی 
دریافتند افرادی که دروغ می گویند، احساس آلوده بودن کرده 
و تالش می  کنند خود را از این آلودگی پاک کنند.  به گزارش 
دیلی تلگراف، افراد زیادی نمی  توانند این ادعا را داشته باشند 
که تا به حال در زندگی ش��ان دروغ نگفته اند. همه افرادی که 
این رفتار را رفتاری زش��ت و نادرس��ت می دانند، احس��اس 

بدی ک��ه پس از گفت��ن دروغ در انس��ان به وج��ود می  آید را 
 تجربه کرده اند. تیمی  از روانشناس��ان با ه��دف آزمایش روی 
ضرب المثل هایی مانند آلوده دست یا آلوده دهان که به افراد 
دروغگو خطاب می شود، رفتار 87 فرد را در هنگام دروغگویی 
و یا گفتن واقعیت مورد بررسی قرار دادند .اسپایک لی، محقق 
دانشگاه میشیگان که انجام این پروژه را به عهده داشته است، 
گفت: نتایج آزمایش ها نش��ان می  دهد، افرادی که دیگران را 
فریب داده اند، بیشتر از صابون و دهان شویه استفاده می  کنند، 
در صورتی که افرادی که واقعیت را می  گویند، احساس نیاز به 

استفاده بیشتر از مواد شوینده ندارند.
به گفته لی اش��اره به عبارتهای آلوده دس��ت یا آلوده دهان 
در مکالمات روزانه باعث شده اس��ت تا مردم درباره مفهوم 
انتزاعی پاکی و س��المت اخالق��ی به ش��یوه ای فیزیکی تر 

بیاندیشند و آن را به پاکی جسمی ارتباط دهند.
لی معتقد است این نوع ارتباط قوی میان مفاهیم انزاعی و 
فیزیکی باعث شده پس از دروغ گفتن، فرد نه تنها درصدد 
جبران رفتار ناپسند خود برآید، بلکه تالش می  کنند عضو 

آلوده بدن خود را نیز پاک کنند.

برای بسیاری از اهالی ورزش همواره این نکته وجود داشته که 
معنای پنج حلقه موجود در لوگوی المپیک چه معنایی دارد و 

شعار مخصوص المپیک از کجا آمده است؟
 پنج حلقه لوگوی المپیک، پنج رنگ آبی، س��بز، س��یاه، قرمز 
و زرد است و تصور همه اهالی ورزش بر این است که هر دایره 
 مربوط به یک قاره اس��ت. به عن��وان مثال رن��گ زرد به قاره 
آس��یا، س��یاه به قاره آفریقا و قرمز به آمریکا اطالق می شود. 
 اما واقعیِت ترکیب این رنگ ه��ا، موضوعی برخالف تصورات

 است. 
به گزارش »شفاف« هر دایره موجود در این لوگو، نشان دهنده 
یک قاره است و وجود پنج حلقه، به معنای پنج قاره کره زمین 

است و هردایره، نماینده یک قاره است. 
 ام��ا در ای��ن بی��ن ی��ک موض��وع پنه��ان وج��ود دارد؛ قرار 
 گرفتن ای��ن پنج رن��گ در لوگوی المپیک ی��ک دلیل اصلی 

 داش��ته که تصمیم گیرن��دگان طراحی لوگ��وی المپیک بر 
 مبنای آن، ای��ن رنگ بندی را ایج��اد کرده ان��د و آن، وجود 
 حداقل یک��ی از این پنج رن��گ در پرچم ه��ای ملل مختلف

 است. 
هیچ کش��وری پیدا نمی ش��ود که یکی از این پن��ج رنگ در 
پرچم آن کشور وجود نداشته باش��د. بدین ترتیب رنگ های 

س��فید)رنگ زمینه(، قرمز، آبی، س��بز، زرد و سیاه به گونه ای 
انتخاب شده که هر کش��وری حداقل یکی از این رنگ ها را در 

پرچم ملی خود دارد.

شعار سریع تر، باالتر و قدرتمندتر از کجا آمد؟
شعار رسمی المپیک »Citius, Altius, Fortius«عبارتی 

التین به معنی »سریع تر، باالتر، قدرتمندتر« است.
 نهضت المپی��ک نماده��ای بس��یاری دارد که بیش��تر آنها 
 نش��ان دهنده ایده ها و ای��ده آل های »کوبرتین« هس��تند؛ 
بارون پیر دوکوبرتین فردی بود که پیشنهاد این شعار را مطرح 
کرد و ب��ه دلیل مصادف ب��ودن بازی ه��ای المپیک با جنگ 
جهانی اول در س��ال های 1914 و 1918، ب��رای نزدیک تر 
کردن کشورها به یکدیگر، پیشنهاد ش��عار و لوگوی المپیک 

را مطرح کرد.

دروغگوها بیشتر صابون می خرند

تصورات غلط درباره رنگ های پرچم المپیک

لوگو و شعار المپیک از کجا آمد؟ 

قصر هوهن زولرن آلمان که حدود هزار 
سال پیش در ارتفاع 855 متری سطح 
دریا ساخته شده است، قصه پریان را در 
ذهن تداعی می کند.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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