
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظ��م انقاب اس��امی ظهر دیروز )یکش��نبه( 
در دیدار وزی��ر کش��ور و جانش��ین فرمانده کل ق��وا در نی��روی انتظام��ی، فرمانده 
 نیروی انتظامی و جمع��ی از فرماندهان و کارکن��ان این نیرو، جل��ب رضایت مردم را 
 زمینه س��از جلب رضایت الهی دانس��تند و خاطرنشان کردند: اگر مس��ئوالن بتوانند 

دل های مردم را با حضور خود آسوده و امن نگه دارند، به طور حتم رضایت الهی را نیز 
جلب خواهند کرد.

ایش��ان با معرفی پرس��نل نیروی انتظامی به عنوان س��ربازان نظام اس��امی، نیاز به 
تأمین امنیت را جزو نیازهای اساسی و زمینه س��از برای برنامه ریزی منظم و سازمان 
 یافته دانس��تند و تأکید کردن��د: چنانچه جامعه ای امنیت نداش��ته باش��د، هیچ کار 

سازمان یافته ای در جهت پیشرفت و ارتقای آن کشور تضمین نخواهد شد.
رهبر انقاب اس��امی با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی مبتن��ی بر خرد جمعی، تاش 
مجاهدانه و از س��ر دلس��وزی برای پیش��رفت و حرک��ت رو به جلوی کش��ور، تحقق 
برنام��ه ه��ا و اج��رای صحی��ح آن را منوط به 
 تأمی��ن امنی��ت و احس��اس آرام��ش درونی

 جامعه دانستند.
ایشان ضمن برشمردن برخی از آسیب پذیری 
های فردی و س��ازمانی، افزودند: همچنان که 
ممکن اس��ت افراد ب��ه لحاظ روح��ی و ذهنی 
 دچ��ار آس��یب پذی��ری ش��وند، س��ازمان ها

نی��ز در مع��رض رخن��ه فس��اد و آس��یب 
هس��تند ک��ه هم��واره خردمندان��ه و ب��ا 
 توج��ه کاف��ی، بای��د مراقب��ت ه��ای الزم را 

به عمل آورد.
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای توجه ب��ه امانت، 
صداق��ت، دیانت و انج��ام وظایف س��ازمانی و 
همچنین مقدم دانستن منافع جامعه بر منافع 
شخصی را زمینه ساز اعتا و پیشرفت یک کشور 
خواندند و خاطرنشان کردند: اگر در جامعه ای 
کسانی باشند که با این روحیه کار کنند، به طور یقین آن جامعه به اوج خواهد رسید و به 

قدرت استوار و ماندگاری دست خواهد یافت. 
در ابت��دای ای��ن دی��دار و پی��ش از بیان��ات رهب��ر معظم انقاب، س��ردار س��رتیپ 
احمدی مق��دم، فرمانده نی��روی انتظامی گزارش��ی از عملک��رد این نی��رو در زمینه 
 کاهش نس��بی جرائ��م جنای��ی، افزایش کش��فیات م��واد مخ��در، پیش��رفت های 
سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه مرزبانی، کاهش تصادفات، افزایش خدمات نیروی 

انتظامی به مردم و ارتقای رضایتمندی مردم از پلیس بیان کرد. 

 خاوری طی االرض کرد 
من مفسد فی االرض شدم 

02030608
رییس جمهور  نیامده 

 استقبال جهانیان مجلس را ترک کرد

 سپاهان امروزاز مقاله دانشجوی اصفهانی

 عازم  قطرمی شود
 ویژه نامه سینمای اکشن 

دنیای تصویر منتشر شد

ششمین دادگاه فساد بزرگ مالی در حالی برای اخذ آخرین دفاعیات سه 
تن از متهمان اصلی پرونده برگزار شد که سه متهم با رد اتهام افساد فی 
االرض، مدیران خود را به عنوان مقصر معرفی کرده و خواستار محاکمه 
آنها شدند. در بخشی از این جلس��ه، قاضی اتهامات »س- م«، رییس 
بانک ملی کیش را به او تفهیم کرد که متهم در آخرین دفاع خود گفت: 
17 سال سابقه کار بانکی دارم و هفت ماه در زندان مانندحجره طلبگی 
زندگی کردم. خدا را ش��کر که فرصتی دوباره دست داد تا متولد شدم. 

من رده پنج بانک بودم. موضوع فساد از خاوری شروع می شد و به من 
 می رسید. دیسکانت این پرونده دو هزار و 850 میلیارد تومان بوده که 
ی��ک شش��م آن در ش��عبه من انج��ام ش��د. آقای ال��ف، مدی��رم در 
منطقه آزاد بود که وی دس��تور م��ی داد این اقدام��ات را انجام دهم. 
 متأس��فانه در مؤسس��ه ای کار می کردم که رییس آن خاوری بود. او 

طی االرض کرد و من مفسد فی االرض شدم. 
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اولین پوستر شیر پاکتی ُمرد، از بس که ارزان بود
بوسیدن روی ماه 
منتشر شد

دامداران و صنایع لبنی اصفهان جریمه می شوند
ثبت نام ترم بهاره 
قلمستان آغاز شد 5

مدت خانه  دار شدن در 
شهرهای جهان  86

 اعتصابی 
5که به افتضاح رسیده

4 برای دومین بار در س��ال جدید، صنای��ع دامپروری و لبنی 
اصفهان دست از توزیع شیر پاکتی کشیدند تا نایاب شدن این غذای 
کامل، مسئوالن را وادار کند چهارمین ُمهر را پای افزایش قیمت شیر 

بزنند و سهم آن را در سبد خانوار کوچک تر کنند.

رمز 3 میلیون کارت بانكي 
هك شد

در حالی که گفته می شود رمز کارت سه میلیون مشترک بانکی 
به وسیله هکرها هک شده است، برخی مسئوالن، از جمله دبیر 
کمیس��یون هماهنگی روابط عمومی بانک ها ای��ن موضوع را 
تکذیب کردند. گفته می شود سه  میلیون کارت بانکی، از اکثر 
بانک های خصوصی و دولتی به وس��یله هکرها هک شده و رمز 
آنها، به همراه ش��ماره کارت، در وباگي منتشر شده است که 
این وباگ در دسترس قرار دارد. هرچند که وباگ مورد نظر به 

وسیله سیستم فیلترینگ کشور، فیلتر شده است...

ورزشگاه نقش جهان،  
استخوانی در گلو مانده

 مرتضوی قول شرف داد
تا وزیر استیضاح نشود 

 امسال ۶۰ هزار اصفهانی 
به  عمره می روند

 نزاع بین زنان اصفهانی 
باز هم بیشتر شد 

آزمون پر حاشیه

نتایج و دستاوردهای 
مذاکرات استانبول

د[
 رو

ده
این

م/ز
مرا

كو
ا نی

رض
ید

حم
س: 

عك
[

 تردید بزرگ ماهان برای تیمداری 
در فوتسال

مدیرعامل باشگاه فوالدماهان روز گذشته میهمان روزنامه زاینده رود بود. وی در این دیدار 
دوستانه به موضوعات در خور توجه ای اشاره کرد؛ از تردید باشگاه برای ادامه تیمداری در 

فوتسال گرفته تا بی توجهی مسئوالن و برخی خبرنگاران...

5نارنجی پوش میلیاردی می شود  
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مردم اصفهان ازفیلم جدید  مهرجویی می گویند
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جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

2- بوفه بوستان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان جانبازان
3- پيست دوچرخه س�واری بوس�تان مادر )باغ بانوان( واقع در بلوار منتظری ابتدای خيابان 

جانبازان
متقاضيان می بايستی تا روز سه شنبه مورخ 91/2/12 جهت دريافت اسناد مزايده به امور قراردادها 
واقع در فرعی 2 بهداری يا به سايت سازمان به آدرس www.refahi.shaahinshahr.com و 
تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/13 جهت تحويل اسناد مزايده به دبيرخانه سازمان 

مراجعه نمايند.
سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت اول

جلب رضایت مردم زمینه ساز جلب رضایت الهی است

دیگرپیشنهاد های  امروز 

رهبر معظم انقالب:

رییس سابق  بانك ملی کیش:

 اگر مسئوالن 
 بتوانند 

دل های مردم 
را با حضور خود 

آسوده و امن نگه 
دارند، به طور حتم 
رضایت الهی را نیز 
جلب خواهند کرد

خبرنگار شهرمان باشیم
روزنامه زاین�ده رود از همه خوانن�دگان می خواهد تا 
اخبار و عكس ها و س�وژه های مختلف خود را برای ما 
ارس�ال کنند تا با نام آنها در روزنامه استفاده شود.در 

پایان هر ماه آثار منتخب معرفی می شود.
تلفن:8-6284167                                فكس:6284166

Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

ادامه در صفحه 2
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چهره روزيادداشت

نقشه آمريکا برای جاسوسی از ايمیل  ها
دولت آمریکا به دنبال تصویب طرحی اس��ت که براساس  آن، قادر 
خواهد بود به تمام اطالعات شخصی کاربران اینترنت در این کشور 
دسترسی داش��ته باشد.پایگاه اینترنتی مؤسس��ه حقوق شهروندی 
کامن دریمز نوشت: سازمان های امنیتی آمریکا بر اساس این طرح با 
 »)CISPA( عنوان »مراقبت و به اشتراک گذاری اطالعات سایبری
قادر خواهند شد هرآنچه که مردم این کشور در اینترنت می بینند و 

می شنوند را کنترل کنند.

بررسی تحرکات امارات 
جاللی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با 
بیان این که جمهوری اسالمی همواره خواهان داشتن روابط خوب و 
نزدیک با همسایگان خود است، گفت: تحرکات امارات علیه تمامیت 

ارضی ایران، در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد.

اسرائیل هر روز منفورتر می شود
روزنامه صهیونیس��تی هاآرتص در مقاله ای نس��بت به روند کنونی 
این رژیم و افزایش نفرت جهانی نسبت به آن، هشدار داد. این مقاله 
با این جمله آغاز می ش��ود که »هیچ کس کاری ب��رای از بین رفتن 
دموکراس��ی نمی کند،  هیچ کس از هر روز منفورتر ش��دن اسرائیل 

جلوگیری نمی کند.«
در ادامه این مقاله می خوانیم که هیچ کشوری مثل اسرائیل نیست. 
آمریکا به میزان بیکاری و پوش��ش بیمه ای مردم این کشور در دهه 
آینده فکر می کند، اروپا به تعداد مهاجرین و وضعیت اروپا در س��ال 
2022 می اندیشد، در حالی که در اسرائیل مهم ترین موضوعی که 
در اس��رائیل وجود دارد و کس��ی به آن نمی پردازد؛ اصل موجودیت 

اسرائیل.  

هزينه های شاه سعودی برای سلیمان 
 فردی ک��ه در عربس��تان این روزها ب��ه »مجتهد« ش��هرت یافته و 
افشاکننده رسوایی های خاندان س��عودی حاکم بر عربستان است، 
از نقش جدید عربس��تان در انتخابات ریاس��ت جمهوری مصر پرده 
برداش��ت. مجتهد در آخرین افش��اگری خود اعالم کرد که عبداهلل 
بن عبد العزیز، پادشاه عربس��تان ده ها میلیون ریال سعودی به عمر 
سلیمان، معاون حسنی مبارک برای تأمین هزینه تبلیغات انتخاباتی 
خود کمک کرده است. وی در ادامه از رابطه بسیار عمیق و گسترده 
شاهزاده طالل با تصمیم گیرندگان عرصه سیاسی مصر و تأثیر افکار 
و اندیشه های این شاهزاده س��عودی بر شخصیت های سیاسی مصر 

خبر داد.

ريیس جمهور لجبازی کند، استیضاح 
را دوباره به جريان خواهیم انداخت

پزشکیان، عضو فراکسیون اقلیت پس گرفته شدن استیضاح وزیر کار 
از سوی استیضاح  کنندگان را به دلیل قول مرتضوی به استعفا دانست 
و گفت: آقای مرتضوی برای این مسئولیت از نظر کارشناسی چهره 
مقبولی نبود و ما هم بعد از آنکه وی اعالم کرد در محل کار خود حاضر 
نمی شود، تصمیم گرفتیم این استیضاح را پس بگیریم، ولی اگر این 
ماجرا ادامه پیدا کند و با دخالت رییس جمهور یک نوع لجبازی شکل 

بگیرد، ما استیضاح را دوباره به جریان می اندازیم.

دولت يارانه ها را از حساب ذخیره ارزی 
پرداخت نکرده است

محمدرضا فرزین، س��خنگوی س��تاد طرح تحول اقتصادی با اشاره 
 ب��ه اقدامات دولت ب��رای اجرای ف��از دوم هدفمند ک��ردن یارانه ها  
گفت: نمایندگان مجلس اطمینان داشته باشند که دولت برنامه ای 
برای برداش��ت از حس��اب ذخی��ره ارزی و س��ایر مناب��ع درآمدی 
نداش��ته و ندارد. وی افزود: در صورتی که دولت اقدام به برداش��ت 
 ازحس��اب ذخیره ارزی کند، به طور حتم نسبت به آن اطالع رسانی

 خواهد کرد.

 خاوری طی االرض کرد 
من مفسد فی االرض شدم

متهم خطاب به مدیر عامل بانک ملی گفت:        ادامه از صفحه  یک:
آقای خاوری، اگر پا روی خون ش��هدا گذاشتید و رفتید، خواهی آمد 
و جواب می دهی؛ در قیامت نیز جواب پش��ت پایی که به من و ملت 
زدی را خواهی داد. وی افزود: من تمام کارها را با دستور کتبی آقای 
الف انجام می دادم. مثلث خاوری، آقای الف و مه آفرید روی من فشار 

می آوردند و تهران درصد تنزیل ها را مشخص می کرد. 
ما صبح مدارک را ارس��ال می کردیم و آقای الف بالفاصله تش��کیل 
جلس��ه می داد. اکنون با رفتن خاوری می فهمم چرا جلسات سریع 
برگزار می شد.  آقای الف مدعی بود خاوری دستور داده است که این 
 موارد زود انجام ش��ود. من باید به کی می گفتم؟ تمام افراد زیر نظر

 مدیر عامل بودند.

موقعیت ايران مقتدرانه است
از جمله رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در 
خصوص مذاکرات 1+5 اظهار داشت: »با توجه به این که موقعیت 
جمهوری اس��المی ایران برخالف دور قبل موقعیت مقتدرانه تری 
است، مذاکرات فضای خوبی داشت و قرار است در ادامه مذاکرات 

درباره لغو تحریم های بانکی و نفتی علیه ایران مذاکره شود.«
»الکساندر س��ادونیکوف«، سفیر س��ابق روس��یه در ایران و عضو 
کنونی هی��أت مذاک��ره کننده ای��ن کش��ور، در مذاک��رات گروه 
1+5 با ای��ران نیز گفت: »قدم هایی برداش��ته ش��د ک��ه برای هر 
دو ط��رف مذاک��رات امیدوارکننده اس��ت. برای بغ��داد روی یک 
 چارچوب یا اساس خوب برای به دس��ت آوردن اعتماد بیشتر کار 
 خواهی��م ک��رد. ب��ا اعتم��اد بیش��تر، ام��کان خواهی��م داش��ت 
 فضای��ی را ب��ه وج��ود آوری��م ک��ه ق��دم ب��ه ق��دم کل 

مسائل حل شود.«
مذاکرات راجع به بحث های کلی بود

در عین حال سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی کشور در 
پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر این که آیا در مذاکرات در خصوص 
غنی س��ازی20 درصد صحبت ش��د و این که چرا در ای��ن دور از 
مذاکرات تهدیدات سابق از سوی 1+5 مطرح نشد، گفت: »مذاکرات 
راجع به بحث های کلی و همکاری ها و شکل همکاری ها در آینده بود 

و به آن معنا وارد بحث های محتوایی نشدیم.«

راه طوالنی تا رسیدن به توافقی همه جانبه
از مجموع واکنش های دوطرف و ب��ه خصوص گفته های جلیلی، 
می توان به این جمع بندی رس��ید ک��ه هنوز راه بس��یار طوالنی 
 و پردس��ت اندازی برای رس��یدن به توافقی همه جانبه از س��وی 
 دو ط��رف باق��ی مان��ده اس��ت. در این راس��تا م��ی ت��وان موج 
 امی��دواری ها و خوش��بینی ها را بی��ش از همنوای��ی دو طرف در 
بحث ها نتیجه دو عامل بیرونی دانس��ت؛ نخست این که نفس دور 
یک میز نشس��تن دو طرف پس از 15 ماه پر از تالط��م و تهدید و 

تحریم، به خودی خود امید بخش است. نکته دوم اینجاست که به 
قول جلیلی، در مذاکرات اخیر دو طرف وارد بحث های »محتوایی« 
 نش��ده و تنها در مورد چارچوبی برای ادامه مذاک��رات در بغداد به 

اشتراک نظر رسیده اند.

تأکی�د اي�ران ب�ر نشس�ت در بغ�داد، ارجاعات�ی 
فرامتنی دارد

 نکت��ه ای ک��ه نبای��د فرام��وش کرد ای��ن اس��ت که ای��ران طی 
هفته های اخیر همواره به برگزاری نشست در بغداد تأکید داشت و در 
پایان مذاکرات استانبول هم قرار بر برگزاری دور بعدی مذاکرات در 
تاریخ سوم خرداد، در پایتخت عراق شد. به نظر می رسد تأکید ایران 

بر تعیین بغداد به عنوان محل مذاکرات، ارجاعاتی فرامتنی دارد.
 آمریکا و متح��دان غربی اش، 
ط��ی دهه گذش��ته ب��ا صرف 
صده��ا میلی��ارد دالر و تلفات 
انس��انی س��نگین و مهم تر از 
همه لطمات حیثیتی بس��یار 
در افکار عمومی جهان، عراق 
را اش��غال ک��رده و حکومتی 
جدید در آن به موجود آوردند، 
اما نتیجه این هم��ه تالش، از 
 میان بردن قوی ترین دشمن 
منطق��ه ای ای��ران و پیدایش 
 یک متحد با عالیق مش��ترک

گس��ترده ب��ا کش��ورمان و در 
نهای��ت تقوی��ت نق��ش ایران 
در مع��ادالت منطق��ه ای بود. 
برگزاری مذاک��رات دو طرف 
 در بغ��داد، نه تنها مان��وری از

قدرت نمای��ی ای��ران و به رخ 
کشیدن نفوذ و تأثیرگذاری آن 

است، بلکه یادآوری این نکته به دیپلمات های غربی است که آنها 
در بازی وارد شده و به سرزمین هایی پا گذاشته اند که قواعدش را 
ایرانی ها بهتر می دانند. از این رو، به نظر می رسد که ایران مذاکرات 
 در اس��تانبول را تنها در حد بحث های کل��ی و گرفتن عکس های 
 دس��ت دادن ه��ای دیپلماتی��ک، ج��دی گرفت��ه و مس��ائل 
چالش برانگیز را برای نشست بغداد باقی گذاشته است. باید صبر کرد 
و دید که موج خوشبینی اخیر آیا پس از مذاکرات جدی و پرتنش 

بغداد هم تکرار خواهد شد یا نه؟ 

عکس های استانبول، دور نمای بغداد

نتایج و دستاوردهای مذاکرات استانبول

لو رفتن اطالعات بانکی 
به مجلس کشید 

تصويب دو فوريت 
اصالح طرح سؤال 

 ارس��الن فتحی پور، رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس در واکنش به 
هک شدن سیس��تم اطالعات10 بانک کش��ور و درز اطالعات محرمانه 
بانکی سه میلیون نفر، اظهار داش��ت: این موضوع به طور قطع در دستور 
هفتگی جلسات آینده کمیس��یون اقتصادی مجلس لحاظ خواهد شد تا 
ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گیرد. وی افزود: با توجه به این که طی 
روزه��ای آینده بهمنی، ریی��س کل بانک مرکزی به منظور ش��رکت در 
اجالس بهاره بانک جهانی و صندوق بین المللی پول عازم آمریکا خواهد 
شد، بنابراین در نظر داریم پس از این سفر، او را به مجلس فرا بخوانیم تا 
پاسخگوی عملکرد خود نسبت به درز اطالعات محرمانه بانکی مردم باشد. 
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مسئوالن بانک مرکزی و 

سایر بانک ها باید نسبت به تخلفی که انجام شده است، پاسخگو باشند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی صبح  دیروز 
)یکشنبه( با 148 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 209 
نماینده حاضر، با دو فوریت طرح اصالح م��واد 196 و 197 آیین نامه داخلی 
مجلس در خصوص س��ؤال از رییس جمهور موافقت کردند.محمدرضا باهنر، 
نایب رییس اول مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، در این باره گفت: 
این طرح فراز و فرود متنوعی ظرف چند روز گذشته داشت و علیرغم این که 
دو فوریت آن تصویب شده بود، اصل آن رأی نیاورد. برخی اعتراض داشتند که 
نمایندگان متوجه موضوع نبودند که بر اساس آیین نامه، مسموع نیست. باهنر 
یادآور شد: نمایندگان از ظرفیت آیین نامه استفاده کرده و 50 نفر تقاضای طرح 
مجدد آن را عنوان کردند که مجلس به آن رأی داد و بر این اس��اس، می توان 

دوباره دو فوریت این طرح را به رأی گذاشت.

هنوز دقايق�ی از پايان يافت�ن دور اخیر مذاک�رات ايران و 1+5 در اس�تانبول نگذش�ته بود که  مجید 
گمانه زنی ها در مورد محتوی و دستاوردهای اين گفتگوها آغاز شد. در شرايطی که هر دو طرف با کافی

 جمالت�ی کل�ی، ب�ه »مثب�ت و س�ازنده« خوان�دن فض�ای مذاک�رات بس�نده کردن�د، ديروز 
موضع گیری های شخصیت های نزديک به هیأت های مذاکره کننده تصويری واضح تری از روند مذاکرات به دست داد.

 مرتضوی قول شرف داد
تا وزير استیضاح نشود 

داستان اس��تیضاح وزیر کار هم 
ظاهرا به خیر گذشت. حدادعادل 
بزرگی کرد، مرتضوی استعفا داد، 
نماین��دگان امضاهای خ��ود را پس گرفتند ت��ا وزیر کار 
استیضا ح نش��ود. س��ال جدید می توانس��ت آرام تر از 
این ها آغازش��ود، اما دولت بازهم هم��ه را غافلگیر کرد و 
درروزهای پایانی س��ال بحث انتصاب مرتضوی به سمت 
مدیرعاملی س��ازمان تأمین اجتماعی مطرح ش��د. ابتدا 
نماین��دگان مجلس ب��ه رییس جمه��ور درخصوص این 
انتصاب تذکردادند. رایزنی های خصوصی هم انجام ش��د 
تا همه دس��ت به دس��ت هم دهند و نگذارند این انتصاب 
اتفاق بیفتد. دیگردیرش��ده بود و حاال مرتضوی شده بود 
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی. اعتراضات تشکل های 
دانشجویی، رایزنی ها و جلس��ات مکرر هم  نتوانست نظر 
دولت را عوض کند، تا در اولین جلس��ه علنی مجلس در 
س��ال جدید، بحث اس��تیضاح وزیر کار مطرح شود و به 
گفته توکلی، ابزاری شود برای فشار به دولت که از تصمیم 
جنجالی خود منصرف شود. طرح استیضاح وزیر به امضای 
نمایندگان رس��ید. رایزنی های مرتضوی به آنجا رس��ید 
که احمد توکل��ی پذیرفت حکم بین او و مخالفان ش��ود؛ 
مخالفانی ک��ه در رأس آنها نام زاکانی ب��ود. توکلی، خود 
می گوید: از پذیرفتن حکمیت بین مرتضوی و زاکانی ابا 
داشتم، اما مرتضوی گفت: به دیانت بنده اعتماد دارد و فکر 
می کند من آخرت خود را به دنیا نمی فروش��م، به همین 
دلیل بنده حکمیت بین زاکانی و مرتض��وی را پذیرفتم. 
قرار بر این ش��د که نتیجه حکمیت توکلی هر چه ش��ود، 
مرتضوی به آن تن دهد. س��اعت ها مذاک��ره و حکمیت، 
کار را به حدادعادل کش��اند.مرتضوی از حدادعادل وقت 
مالقات خواس��ت و ظاهرا دو سه ساعتی هم صحبت شد، 
تا این که با پذیرفتن نظر مشورتی حداد، مرتضوی  همان 
جا بپذیرد که  استعفا دهد. مرتضوی متن استعفا را نوشت 
و قول شرف داد که به س��ازمان تأمین اجتماعی بر نگردد 
تا واژگانی جدید در ادبیات سیاس��ی ما ب��ه وجود بیاید؛ 
حکمیت و قول ش��رف.واژگانی که به گفت��ه نمایندگان 
معترض به این روند، شائبه انتخاباتی بودن دارد و رویکرد 
سیاس��ی مجلس به ج��ای رویکرد کارشناس��ی و تالش 
برخی برای حضور در هیأت رییسه مجلس بعد را تقویت 
می کند. با استعفای مرتضوی، 18تن از نمایندگان امضای 
خود را پس گرفتند تا طرح استیضاحی کمتر از 10 امضا 

داشته باشد و طبق آیین نامه، قابل طرح نباشد.

مهدی کوچ��ک زاده، نماین��ده تهران گف��ت: دیدید و همه 
دیدند که ب��رای چندمین بار ی��ک فرد و ی��ک مجموعه در 
کش��ور به اتهاماتی نظیر آدم کش��ی، جنای��ت و قتل متهم 
 اس��ت و بیش از دو س��ال اس��ت که ما از ق��وه قضائیه هیچ 
نتیج��ه ای ندیده ای��م. نماینده ته��ران ادام��ه داد: دیدیم و 
همه دیدند که بیش از هفت س��ال اس��ت این ف��رد متهم به 
 دخالت در امور دانشگاه آزاد اس��ت، اما ما از قوه قضائیه هیچ 
عکس العملی ندیدیم. وی خطاب ب��ه الریجانی، گفت: آقای 
توکلی که امروز حکم است، انسان دین دار و انقالبی است، ولی 
همین انسان دین دار یک روز گفت موسویان جاسوس است و 
بعد توبه کرد. قوه قضائیه باید رسیدگی کند، وگرنه ممکن است 
 آقای توکلی نسبت به مرتضوی فردا توبه کند. تکلیف ملت را 
 قوه قضائی��ه باید روش��ن کند. همی��ن آقای ن��ادران گفت 
»در هت��ل ک��ذا ش��راب خوردن��د«،  در آن جلس��ه بزرگان 
مجلس حض��ور داش��تند؛ آقای ن��ادران همچنی��ن گفتند 
»در هتل کذا فحش��ا کردند«، بزرگان مجل��س در آن هتل 
 حضور داش��تند. این حرفه��ا را از تریب��ون زدن و بی تفاوتی 
 قوه قضائی��ه، مملک��ت را به ب��اد می ده��د. کوچ��ک زاده

گفت:  آیت اهلل آملی الریجانی، چقدر وقت برای رس��یدگی 
 به این ادعاها می خواهی��د که هر روز در ازای��ش دوباره توبه 

می شود؟ می گویند و آبرو برباد می دهند و توبه می کنند.

 ریی��س جمهوری اس��المی ایران برای پاس��خگویی به 
نمایندگان اس��تیضاح کنن��ده وزیر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی در مجلس ش��ورای اس��المی حض��ور یافت و 
گفت که دولت هیچ تعه��دی در این باره نداده اس��ت. 
محمود احمدی نژاد روزگذش��ته  با همراهی محمدرضا 
رحیمی مع��اون اول ریی��س جمهور، عبدالرضا ش��یخ 
االس��المی وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماع��ی و تعداد 
دیگری از اعضای هیأت دولت در محل مجلس ش��ورای 
اسالمی حضور یافت و با استقبال ابوترابی، حسینیان و 
جمعی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسالمی رو برو 
شد، اما در آس��تانه ورود به صحن علنی مجلس شورای 
اس��المی، ابوترابی با اع��الم این که تقاضای اس��تیضاح 
 از س��وی عده ای از طراحان پس گرفته ش��ده است، از 
رییس جمه��ور درخواس��ت کرد ت��ا در صح��ن علنی 
حضور نیابد.رییس جمهور نیز با تأکید بر آمادگی برای 
پاسخگویی به استیضاح کنندگان، سه بار تصریح کرد که 

دولت هیچ تعهدی در این خصوص نداده است.
احمدی نژاد بار دیگر بر آمادگی خود برای پاس��خگویی 
به اس��تیضاح کنندگان تأکید کرد، اما با قطعی ش��دن 
خبر پس گرفته شدن استیضاح و بنا به درخواست آقای 

ابوترابی، مجلس شورای اسالمی را ترک کرد.

رامین مهمان پرس��ت، س��خنگوی وزارت امورخارجه 
کشورمان در آخرین روز اقامت در صربستان در پاسخ به 
سؤالی درخصوص بیداری اسالمی در منطقه خاورمیانه 
و مواضع و دیدگاه های جمهوری اس��المی ایران، گفت: 
ما از هر تغییری که منجر به مش��ارکت م��ردم در اداره 
کشورشان می شود اس��تقب�ال می کنیم. ب�ه هر میزان 
مردم ن�قش بیشتری داشته باش��ند، استقالل کشورها 
بیش��تر می ش��ود و از وابس��تگی کاس��ته خواهد شد. 
 م��ا از این بی��داری در منطق��ه خوش��حالیم، چون فکر 
می کنیم دوس��تان جدیدی در منطقه با سیاست های 
ضد اس��تکباری همراهی م��ی کنند. آنهای��ی که از این 
روند ناراضی هستند، به دنبال ایجاد انحراف در حرکت 
منطقه هستند، چرا که احساس می کنند حرکت مردم 
در جهت مقابله با آنهاس��ت. س��خنگوی وزارت خارجه 
تصریح ک��رد: چرا صدای م��ردم بحرین و یم��ن را نمی 
ش��نوید؟ وی دیدگاه تهران را درخصوص اوضاع سوریه 
مبتنی بر مواضع روشن و صریح خواند و گفت: سوریه با 
 جنایات اسرائیل در منطقه مقابله می کند و مانع اعمال 
سیاست های آمریکا در منطقه اس��ت. 64 درصد مردم 
سوریه در رفراندوم اصالح قانون اساسی شرکت کردند 
و این، یعنی اکثریت مردم س��وریه و یعنی مردم مایلند 

اصالحات مورد نظر توسط دولت صورت گیرد.

غالمرضا مصباحی مقدم، رییس کمیس��یون ویژه طرح 
تحول اقتصادی در مجلس در م��ورد تصمیمات کمیته 
ارزی پنج نفره در دولت گفت: این کمیته جایگاه قانونی 
ندارد، ضمن این که کمیته پنج نفره ارزی تنها می تواند 
تدابیر اجرایی داشته باش��د و نهاد تصمیم گیر و دارای 
جایگاه قانونی برای سیاس��ت ها و مسائل پولی و بانکی، 

شورای پول و اعتبار است.
 عضو کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س اظهار داش��ت: 
بانک مرکزی هم اکنون اس��تقاللی ندارد و تحت فش��ار 
 تصمیم��ات دول��ت اس��ت. وی همچنی��ن در رابطه با 
تأیید صالحیت مدیران بانک��ی و نظارت بر عملکرد آنها 
گفت: کمیت��ه ای صالحیت مدیران بانکی را بررس��ی و 
تأیید می کند، البت��ه بی کفایتی در بخش��ی از مدیریت 
نظام بانکی کش��ور وجود دارد. رییس کمیس��یون ویژه 
طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد اس��تعفای رییس 
کل بانک مرکزی ایران گفت: هم استعفا مطرح است، هم 
انکار آن، البته من خبر دارم که محمود بهمنی از ریاست 
بانک مرکزی استعفا کرده، ولی دولت این استعفا را قبول 
نکرده است. در همین حال، نزدیک به یک هفته از انتشار 
خبر اس��تعفای بهمنی و مخالفت دولت با این اس��تعفا 
 می گذرد و بانک مرکزی هنوز سیاس��ت س��کوت را در 

این باره انتخاب کرده است.

مجلس  مجلس دولت   سیاست خارجه 

 بانک مرکزی 
استقاللی ندارد

 قوه قضائیه
 چقدر زمان می خواهد؟

ريیس جمهور  نیامده 
مجلس را ترک کرد 

چرا صدای مردم بحرين را 
نمی شنويد؟ 

اخبار کوتاه 

يادداشت

 100 پرونده فساد مالی بزرگ 
روی میز دادستانی

دادستان تهران/ عباس جعفری دولت آبادی

جلسات دادگاه اختالس بزرگ تاکنون روند خوبی داشته و هر متهم 
شش ساعت وقت برای دفاع از خود داش��ته است. وکالی متهمان و 
خانواده های آنها نیز در دادگاه ها حضور داشتند و وکال در زمان کافی 
از متهمان دفاع کردند.هنوز صد پرونده دیگر مرتبط با این پرونده در 
دادسرا مفتوح است که در حال رسیدگی س��ریع به آنها هستیم. در 
این پرونده ها هیچ اغماضی صورت نمی گیرد.دادستانی تهران موافق 
فروش اموال یکی از متهمان 
ب��رای پرداخ��ت بدهی های 
بانک هاس��ت، البته به منظور 
جلوگی��ری از حی��ف و میل 
کردن اموال، باید دادس��تانی 
روی ف��روش نظارت داش��ته 
باش��د. صد پرونده در ارتباط 
ب��ا فس��اد ب��زرگ مال��ی در 

دادستانی مفتوح است.
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کارمندان سفارت در سالمتی کامل به سر می برند

در پی حمالت انتحاری روزگذشته  که در نزدیکی سفارت جمهوری اسالمی ایران در شهر کابل به وقوع پیوست، 
مسئول مطبوعاتی سفارت جمهوری اسالمی ایران در کابل اعالم کرد که کارمندان این سفارت در سالمتی 

کامل به سر می برند.

 از مجموع 
واکنش های 

 دوطرف و 
 به خصوص 

گفته های جلیلی، 
 می توان به اين 

جمع بندی رسید 
که هنوز راه بسیار 
طوالنی و پر دست 

اندازی برای رسیدن 
به توافقی همه جانبه 

از سوی دو طرف 
باقی مانده است

گروه 
سیاست



يادداشت

SMS 30006255

يادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

معاون س��ازمان حج و زیارت اس��تان اصفه��ان از اعزام 
حدود۶۰ ه��زار زائ��ر از اس��تان اصفهان ب��ه عمره در 

سال جاری خبر داد.
غالمعلی زاه��دی گفت: عملی��ات اع��زام عمره گزاران 
اصفهانی در دور جدید از ۲۸ فروردین ماه جاری آغاز و تا 

۲۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
وی با بیان این ک��ه ۶۸ کاروان از اس��تان اصفهان طی 
این مدت به حج اعزام می ش��وند، بیان داشت: در سال 
جاری حدود ۶۰ هزار زائر از اس��تان اصفه��ان به عمره 

اعزام می شوند.
معاون سازمان حج و زیارت استان اصفهان ضمن اشاره 
به برگ��زاری گردهمایی زائران عمره در ش��هر اصفهان 
گفت: این مراسم روز جمعه در دو نوبت صبح و عصر و با 

حضور ۹ هزار زائر برگزار شد.
به گفته زاه��دی، در ای��ن گردهمایی مباحث��ی مانند 
 مسائل آموزشی عمره، مس��ائل امنیتی و ایمنی زائران،

 اخالق در عم��ره و حج و آموزش عملی مناس��ك عمره 
مطرح شد. گفتنی است هم اکنون مدیریت ارشد استان 
اعالم ک��رده برای س��ازمان حج و زی��ارت در اصفهان و 

انتخاب مدیر جدید آن به زودی اقدام می کند.

ی��ك دانش��جوی دانش��گاه صنعت��ی اصفهان توانس��ت 
عن��وان پربیننده تری��ن مقال��ه  س��ال ۲۰11 مجل��ه 
بین الملل��ی Material and Design را از آن خ��ود 
کند. نیما نوری، دانش��جوی دکتری مهندس��ی مکانیك 
دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان در ب��اره مقال��ه اش گفت: 
 این مقاله با موض��وع ایجاد م��دل اجزای محدود ش��امل 
نان��و لوله های کربن��ی چند دی��واره به عنوان رش��ته های 
تقویت کنن��ده و آلومینیوم به عنوان ماتریس بوده اس��ت 
که با توجه به اهمیت ویژه نانو لوله ه��ای کربنی به منظور 
بهره گیری در فن��اوری نانو و صنایع پیش��رفته، مهم دارد.

به گفت��ه وی، تولید نان��و در کامپوزیت ه��ای آلومینیومی 
تقویت می ش��ود و از محصوالت آن به منظور بهره برداری 
در صنایع��ی چ��ون خودروس��ازی و هوافض��ا می ت��وان 
 Fabrication« اس��تفاده کرد. این مقال��ه ب��ا عن��وان
 and mechanical property prediction of
 carbon nanotube reinforced Aluminum
"nanocomposites« و با راهنمایی س��عید ضیایی راد،

دکتر فتح اهلل کری��م زاده و س��ارا ادیبی تدوین ش��ده و به 
 بررس��ی تولید، س��نتز و پیش بینی خواص نانو کامپوزیت

 آلومینیومی تقویت ش��ده توس��ط نانو لوله ه��ای کربنی 
می پردازد.

احمدرضا الهیجان زاده، مدیرکل محیط زیست استان 
اصفهان از انتقال تمام کوره های گ��چ، آهك و آجر این 
شهر به بیرون از شعاع 5۰ کیلومتری خبر داد. وی به ایرنا 
گفت: مطالعات و جانمایی واحدهای تولید ش��ن، ماسه 
و کوره های گچ، آهك و آجر توس��ط س��ازمان صنعت، 
معدن و تجارت این اس��تان در حال اجراست.الهیجان 
زاده  از برنامه ریزی برای انتقال ۲۰۰ واحد ریخته گری 
سنتی و 17۰واحد س��نگبری از داخل محدوده قانونی 
شهر اصفهان و بافت مسکونی به شهرك صنعتی بزرگ 
 اصفهان خبر داد. وی با بیان این که در سال گذشته ده ها

سیس��تم کنترل آلودگی هوا در صنایع بزرگ و متوسط 
 احداث و راه اندازی شده است، افزود: هزینه احداث این 
 سیس��تم ه��ا بی��ش از 15۰میلی��ارد توم��ان ب��ود. 
الهیجان زاده اضافه کرد: راه اندازی این سیس��تم سبب 
رفع مش��کل آلودگی هوا در صنایع بزرگ اس��تان شده 
اس��ت. وی اجرای مانور ب��زرگ مقابله ب��ا آلودگی هوا، 
آموزش و اطالع رس��انی چهره به چه��ره در ده ها مرکز 
آموزش��ی، چاپ و انتش��ار کتاب »آلودگی هوا« و نصب 
ش��ش دس��تگاه تابلو نمایش��گر آلودگی هوا را از جمله 
اقدامات محیط زیست در محور آموزش، اطالع رسانی و 

ارتقای فرهنگ عمومی عنوان کرد.

بهزاد بزرگزاد، مدیرعامل س��ازمان آتش نش��اني و خدمات 
ایمني ش��هرداري اصفهان گفت: به علت وجود ترافیك در 
معابر و چهارراه هاي س��طح ش��هر،  زمان طالیي نیروهاي 
عملیاتي آتش نش��ان  از بین می رود. به گفت��ه وی، روزانه 
ح��دود 1۸۰۰ تماس تلفني با س��امانه 1۲5 آتش نش��اني 
اصفهان صورت مي گیرد و دس��ت کم 15 عملیات نیز انجام 
مي شود و این درحالي است که بر اساس تعاریف و تأکیدات 
به عمل آمده، آتش نشانان باید در ۴۰ ثانیه پس از اعالم حادثه 
از ایستگاه ها خارج شوند. مدیرعامل سازمان آتش نشاني و 
خدمات ایمني شهرداري اصفهان خواستار کمك  مسئوالن 
ش��هرداری برای هماهنگ��ی  دوربین هاي مرک��ز کنترل 
ترافیك جهت ردیابي بهترین مسیر با کمترین بار ترافیکي 
جهت رس��یدن به محل حادثه ش��د و گفت: ام��کان رؤیت 
 وضعیت چهارراه ها و معابر سطح شهر از طریق دوربین هاي

مداربسته در مرکز فرماندهي آتش نشاني، مي تواند کمك 
ش��ایاني برای نیروها و ماش��ین هاي عملیاتي این سازمان 
باشد. بزرگزاد افزود: به همین دلیل از مرکز کنترل ترافیك 
ش��هرداري اصفهان درخواس��ت  کرده ایم که امکان رؤیت 
وضعیت چهارراه ها و معابر سطح شهر از طریق دوربین هاي 

مداربسته به این سازمان داده شود.

دانشگاه محیط زیستجامعه حادثه

 معاون سازمان حج و زيارت استان اصفهان:

 امسال ۶۰ هزار اصفهانی 
به  عمره می روند 

 استقبال جهانیان 
از مقاله دانشجوی اصفهانی

آالينده های شهر 
خداحافظ 

به علت از دست رفتن زمان طاليی نجات 

 اصفهان 15 بار
 بیشتر می سوزد

سالم زاينده رود

يک اتوبوس برای هزار نفر
استاندارد  است

 يک عضو كميته اتحاديه اتوبوسراني كشور

اصفهان تنها شهرکشور است که  در آن سهم اتوبوس درحمل ونقل عمومي 
به ۲۰ درصد رسیده است. قرار بود تا پایان برنامه چهارم توسعه سهم اتوبوس 
در حمل ونقل عمومي به ۲۰ درصد برسد که فقط اصفهان به برنامه رسید. 

در ای��ن برنام��ه ۲7 ه��زار اتوب��وس در کش��ور توزیع ش��د ک��ه 15 هزار 
 دس��تگاه آن در پنج واحد صنعتي کش��ور ساخته ش��د. هم اکنون دانش

فني ساخت 7۰ درصد اتوبوس 
 شهري در کش��ور بومي سازي

 ش��ده و ت��ا پای��ان امس��ال 
چه��ار واح��د اتوبوس س��ازي 
 دیگ��ر در کش��ور راه ان��دازي 
مي شود. استاندارد اتوبوس در 
ش��هرها به ازاي هر هزار مسافر، 

یك اتوبوس است.
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رفاه شهری 
دیدار اعضای شورای شهر با امام جمعه اصفهان

آیت اهلل طباطبایي، نماینده ولي فقیه و امام جمعه اصفهان دردیدار با اعضاي شوراي اسالمي 
شهر اصفهان گفت: عملکرد شوراها در سه دوره گذشته در عمران و آبادي شهرها و به خصوص 

کالنشهرها محسوس و قابل تقدیر است.
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 جالب اس��ت بدانید که  تدارك بحث ناهار ب��رای داوطلبان آزمون 
دکتری سراس��ری س��ال13۹1 موضوعی بود که در سراسر کشور 
تبدیل به یك پدیده ش��د، چرا که حتی تا ش��ب برگزاری آزمون، 
مس��ئوالن س��ازمان س��نجش اعالم کرده بودند داوطلب��ان ناهار 
را میهمان این س��ازمان هس��تند، ام��ا روز آزم��ون در محل برای 
دریافت غ��ذا، از داوطلب��ان هزینه دریافت ش��د! بر اس��اس اخبار 
منتش��ره، عمده گالیه و ش��کایت داوطلب��ان ای��ن دوره از آزمون 
دکتری س��ال ۹1، س��خت و طوالنی بودن آزمون زبان انگلیسی و 
 نامتناسب بودن آن با میزان مورد نیاز برای آزمون و کم بودن زمان 
پاس��خ گویی به س��ؤاالت بود. برخی داوطلبان از مشکالت اجرایی 
 اظهار نارضایتی کردند، به طوری ک��ه حضور افرادی برای تبلیغات 
کالس های آمادگی کنکور دکتری، ورود داوطلبان را به حوزه های 

آزمون با مشکل مواجه کرده بود.

ناهار دردسر ساز آزمون دکتری
موضوع ناهار که از همه مسائل آن روز بیشتر مطرح بود، به موضوع 
 جالبی در آزمون دکتری امسال تبدل شد. در حالی در برخی حوزه ها

در تهران ژتون ناهار بین داوطلبان توزیع ش��ده و به صورت رایگان 
به داوطلبان ناهار داده ش��ده بود، در س��ایر حوزه های امتحانی از 
جمله دانش��گاه اصفهان، مبلغ  ۲5۰۰ تومان از ه��ر داوطلب برای 
ناهار گرفته ش��ده اس��ت. یکی دیگر از داوطلبان نی��ز در خصوص 
نحوه امانت گرفتن وس��ایل داوطلبان گالیه و اظهار کرد: دانشگاه 
اصفهان برای این که وس��ایل ش��امل کیف و موبایل و... را در مدت 
آزمون نگهداری کن��د، از هر داوطلب 5۰۰ توم��ان  هزینه دریافت 
 کرده اس��ت، این در حالی اس��ت که ب��رای برگزاری ای��ن آزمون، 
 هری��ك از داوطلب��ان مبالغی را پرداخ��ت کرده بودن��د، اما به نظر 
می رسید برگزاری این آزمون، فرصتی برای درآمدزایی بوده است. 
از س��وی دیگر، برخی داوطلبان از بی نظمی در برخی حوزه های 
دانشگاه اصفهان که محل برگزاری آزمون دختران بوده است، گالیه 
کرده اند. یکی از داوطلبان نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر مدعی شده 
است که نحوه عملکرد دانشگاه اصفهان در برگزاری آزمون قابل قبول 
نبوده اس��ت. وی ضمن ابراز نارضایتی از نحوه بازرسی برای ورود به 
محل آزمون، گفت: هنگام ورود به جلسه از هر چند نفر، یك نفر مورد 
بازرسی قرار می گرفت و با وجودی که سازمان سنجش اعالم کرده 

بود حتما کارت شناسایی همراه داشته باشید، نه در نوبت صبح و نه 
بعد از ظهر کارت ها رؤیت نشد و امکان تخلف باال بود.

گرفتن پول غذا با هماهنگی بود 
امین نیلی، کارشناس ستاد برگزاری آزمون های دانشگاه اصفهان در 
گفتگو با زاینده رود درباره ناهماهنگی در گرفتن هزینه از داوطلبان 
آزمون دکتری، اظهار کرد: بر اساس بخشنامه های پیشین سازمان 
سنجش، مقرر شد توزیع غذا در این آزمون تقریباً رایگان باشد و تنها 
مبلغ هزار تومان از هر داوطلب دریافت شود، اما در صبح روز برگزاری 
آزمون، علی رغم اظهار نظر معاون وزیر در رابطه با رایگان بودن غذا، 

ش��رایط تغییر کرد، به طوری 
که با ناظر س��ازمان سنجش و 
حفاظت آزمون مبل��غ دو هزار 
تومان برای ی��ك پرس جوجه 
کباب و مخلف��ات از داوطلبان 
دریافت ش��د. این مقام مسئول 
دانش��گاه اصفه��ان همچنین 
اعالم کرد: سازمان سنجش به 
طور دائم در اطالعیه ها و حتی 
دفترچه آزمون تأکید کرده بود 
که داوطلبان از آوردن هر گونه 
وسیله اضافی همچون کیف یا 
تلفن همراه به جلسه خودداری 
کنند، اما این موضوع مورد توجه 
قرار نمی گی��رد و این در حالی 
است که دانشگاه در سال های 

گذشته خسارت س��نگینی را بابت گم ش��دن کیف یا سایر وسایل 
داوطلبان پرداخت کرده است. از این رو امسال یك شرکت خصوصی  
وظیفه و تعهد حفاظت از وسایل داوطلبان را طی هماهنگی با دانشگاه 
بر عهده گرفت که در قبال آن ب��رای دو نوبت صبح و عصر مبلغی  را 
دریافت کرده و نس��بت به نگهداری از اموال پاسخگو بوده است. وی 
همچنین اعالم کرد: در جلسه آزمون، ناظران موظف به تطبیق عکس 
داوطلب با ش��ماره صندلی، پاس��خنامه و کارت داوطلبی بوده اند و  
ادعاهایی همچون وقوع تخلف تکذیب می شود. بر اساس این گزارش، 
حدود 55۰۰ داوطلب دختر در دانش��گاه اصفهان آزمون دکتری را 
برگزار کردند، این در حالی بود که پسران در حوزه های پیام نور، راغب 
اصفهانی و صنعتی اصفهان حضور داشتند. بنابر این گزارش، آزمون 
 کتبی کنکور دکتری سال ۹1 در س��اعت 1۹ بعدازظهر روز جمعه 
۲5 فروردین پایان یافت و داوطلبان باید تا  هفته اول خردادماه برای 

اعالم نتیجه اولیه منتظر بمانند.

برگزاری آزمون دکتری در اصفهان با حاشیه هايی مثل بدقولی در ارايه ناهار به داوطلبان همراه بود

آزمون پر حاشیه

دومین آزمون دکتری به صورت نیمه متمرکز 25 فروردين ماه 91 همزمان با سراس�ر کشور  شهرزاد 
 درحالی در اصفهان برگزار ش�د که با حاش�یه هايی همراه ب�ود. از مهم ترين اين حواش�ی، باباعلیپور

می توان به ماجرای تأمین ناهار داوطلبان، س�ختی بیش از اندازه و غیر معمول آزمون زبان و 
حتی ادعای چک نشدن کارت های داوطلبان و باال بودن احتمال وقوع تخلف اشاره کرد.

هنگام ورود به جلسه 
از هر چند نفر، يک 

نفر مورد بازرسی 
قرار می گرفت و با 

وجودی که سازمان 
سنجش اعالم کرده 
بود کارت شناسايی 
همراه داشته باشید، 

کارت ها رؤيت نشد و 
امکان تخلف باال بود.

۰9138***3۰4
لطف��ا از آپارتمان ه��ای نیمه س��از ولیعصر که پس 17س��ال هنوز 
پیشرفتی نداشته، گزارش تهیه کنید. ما نظامی هستیم و در آستانه 
بازنشستگی، ولی هیچ س��رپناهی نداریم. فقط جرم ما این است که 
جوانی خود را در مناطق عملیاتی گذراندیم. لطفا از درددل نظامی ها 

هم گزارش بگیرید. با تشکر.
---------------------------------------------------

۰9139***923
باسالم وخسته نباشید. روستای مورکان از بخش باغبهادران نزدیك 
به پنج سال است که  قرار است برای جوانان ورزشکار سالن ورزشی 
احداث شود،  اما باحدود۸۰ درصد از تکمیل ساختمان آن هیچ اقدام  
دیگری صورت نگرفته، در حالی که این روستا یکی از پرافتخارترین 

روستاها درمیادین ورزشی است. لطفابررسی کنید.
---------------------------------------------------

۰9131***791
تربیت معلم دخترانه فاطمه زهرا)س( واقع درخیابان کاوه، کوچه 

بوستان خط اتوبوس و تاکسی ندارد. لطفا مسئوالن رسیدگی کنند.
---------------------------------------------------

۰9135***525
در خیابان های فرعی و کوچه های چهارباغ خواجو، چاله های زیادی 
 وجود دارد ک��ه زیروبند ماش��ین را خراب می کند. لطفا رس��یدگی 

کنید.
---------------------------------------------------

۰9132***821
چرا در س��طح ش��هر اصفهان اینقدر فس��ت فودی زیاد شده ؟ما که  
 غذای سنتی دوس��ت داریم، چقدر باید دور خیابان ها بگردیم تا یك 

سفره خانه سنتی پیدا کنیم؟
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 نزاع بین زنان اصفهانی 
باز هم بیشتر شد 

سطح تحمل زنان اصفهانی پايین آمد 
بعد از اعالم افزایش نزاع بین زنان  گروه

در اصفهان و در حالی که سال ۹1 شهر
را آغاز ک��رده ایم، باز ه��م آمارها 

حاکی از آن است که این میزان باز هم افزایش داشته است.

تعداد نزاع زنان اصفهانی  
 شش ماهه نخست سال 89: شش هزار و 735 مورد 
شش ماهه نخست سال 9۰: هفت هزار و 1۹۸ مورد 

سال 9۰: 1۲هزار و ۸3۴ مورد
 

نزاع مردان اصفهانی 
شش ماهه نخست  سال 89 : 17 هزار و ۶۴1 مورد
 شش ماهه نخست سال 9۰: 17 هزار و 3۶۴مورد 

سال 9۰ :۲۹هزار و 7۹۸
به گفته مدیر کل پزشکی قانونی استان اصفهان، آمار مراجعه 
نزاع بانوان اصفهانی به مراکز پزشکی قانونی این استان، نشان 

می دهد که این آمار  5/7  درصد رشد داشته است.
 مه��رداد س��تاره در ای��ن ب��اره گفت: در س��ال گذش��ته

1۴1 هزار و ۹۶۲ نفر در این مراکز معاینه ش��ده اند که این 
آمار نس��بت به س��ال ۸۹ که 1۴۰ هزار و ۶۲۹ نفر بوده، با 
افزایش ۹درصدی روبرو بوده اس��ت. وی با اشاره به این که 
از تعداد کل مراجعات سرپایی مراکز پزشکی قانونی استان 
اصفهان ۴5 هزار و ۶5۹ نفر زن بوده اند، افزود: از این تعداد 
۹۶ هزار و 3۰3 نفر نیز مرد بوده ان��د. به گفته وی، باالترین 
میزان مراجعات س��رپایی مربوط به نزاع و سوانح رانندگی 
اس��ت که  بیش از ۴5 درصد از مراجعات پزشکی قانونی را 
به خود اختصاص داده اس��ت. وی در ادامه به افزایش نزاع 
بین زنان و کاهش آن بین مردان اش��اره ک��رد و افزود: در 
سال گذشته 1۲هزار و ۸3۴ زن برای نزاع به پزشکی قانونی 
مراجعه کرده اند که این آمار در مقایس��ه با 1۲ هزار و 13۴ 
نفری س��ال ۸۹ ، با افزایش 5/7 درصدی روبرو بوده است. 
ستاره آمار مراجعات نزاع مردان اصفهانی به مراکز پزشکی 
قانونی اس��تان اصفهان را نیز ۲۹ هزار و 7۹۸ نفر اعالم کرد 
و گفت: ای��ن آمار با توجه ب��ه مراجعه 3۰ ه��زار و 37۶ نفر 
در س��ال ۸۹، کاهش 1/۹ درصدی داشته اس��ت. وی آمار 
 مراجعات مصدومان ناش��ی از تصادفات در س��ال ۹۰ را نیز 
۲۲ هزار و 3۸۹ نفر اعالم کرد و بیان داشت: این آمار با توجه 
به مراجعه ۲3 هزار و 51 نفر در سال ۸۹، بیش از ۲/۹ درصد 

کاهش داشته است. 
این آمار در حالی اعالم می ش��ود که آبان ماه گذش��ته نیز 
اعالم ش��ده بود  طي ش��ش ماه نخس��ت س��ال۹۰، تعداد 
مراجعات نزاع بین بانوان این اس��تان با افزایش 7 درصدي 
روبرو بوده اس��ت. مهرداد س��تاره اعالم کرده بود در شش 
ماهه نخس��ت سال ۹۰ نس��بت به مدت مش��ابه سال ۸۹، 
مراجعات بانوان در ارتباط با نزاع 7 درصد رش��د داشته، به 
طوری که  تعداد نزاع در شش ماهه نخست سال ۸۹ شش 
 هزار و 735 مورد بوده، در حالي که در سال ۹۰ این تعداد تا 
هفت هزار و 1۹۸مورد افزایش یافته اس��ت. وي با اشاره به 
کاهش 1/۶ درصدي مراجعات نزاع مردان در استان اصفهان، 
افزود: تعداد مراجعات نزاع مردان در ش��ش ماهه نخس��ت 
 س��ال ۹۰، 17 هزار و 3۶۴ مورد بوده، در صورتي که آمار به 
دست آمده در شش ماهه اول سال ۸۹ ،تعداد 17 هزار و ۶۴1 

مورد را نشان مي دهد.  

فرهنگ شهروندی 

کرامت انسانم آرزوست
اینجا اصفهان است؛ دانش��گاه اصفهان

مهديه 
- جمعه- ۲5 فروردین این خانم ها که در پالیزبان

عکس های باال  این طور تجمع کرده اند، 
داوطلبان آزمون دکتری هستند، یعنی همه کارشناسی ارشد دارند 
و قرار است جزو نخبگان ش��وند، اما االن دارند برای گرفتن کیف 
هایشان از قسمت امانت، روی سر و کله هم می پرند! این صحنه، دو 
تأسف را  به وجود آورد: اول از خودمان شروع می کنم؛ کسانی که 
تحصیلکردگان ایران هس��تیم و می خواهیم تحصیلکرده تر هم 
 بش��ویم! اما در برخورد با یك موقعیت س��اده، جایگاه اجتماعی و 

 س��ابقه مان را فرام��وش کرده و ب��دون هرگونه تأم��ل و تفکر، به 
بتدایی ترین شکل ممکن عمل می کنیم؛ جمعه به جز چند نفر، 
کسی به تذکر چند باره یکی از متصدیان باجه امانت و چند نفر از 
خانم ها که »لطفا صف ببندید«، توجه نکرد و به غیراجتماعی ترین 
ش��کل ممکن، کار پیش رفت. آن چند نفر هم نتوانستند کاری از 
پیش ببرند. در این میان، حتی خانم بارداری بود که به زحمت گوشه 
دیوار پناه گرفت تا از فشار در امان باشد و به کمك یکی دو نفر دیگر 
کیفش را گرفت.جالب اینجا بود که در همان فشار و داد و فریاد، همه 
از این وضع شکایت داشتند، اما کمتر کسی متوجه بود که این وضع 
را خودش به وجود آورده است.تأسف دوم برای مسئوالن برگزاری 
آزمون بود؛ کسانی که با وجود برگزاری چندین آزمون در یك سال، 
هنوز س��اده ترین پیش بینی ها را انجام نمی دهند و انگار چنین 

صحنه هایی را نمی بینند یا اگر می بینند، آزارشان نمی دهد. دیروز 
یك سؤال س��اده را مطرح می کرد: مس��ئوالن آزمون که از تعداد 
داوطلبان خبر دارند و می دانند با چه تجمعی رو برو می شوند، این 
را هم می دانند که وسایل همراه خانم ها بیشتر از آقایان است و باجه 
امانت حتما شلوغ می شود، چرا ساده ترین پیش بینی را برای آن 
انجام نمی دهند و جای بیشتری در نظر نمی گیرند تا شخصیت افراد 
اینطور خدشه دار نشود؟ چطور مسئوالن برنامه ریزی می کنند که 
برای یك امانت گرفتن ساده وسایل که تا چند سال قبل رایگان بود 
پول بگیرند، اما نمی توانند کاری کنند که الاقل این پول در آرامش 
 و احترام گرفته شود؟»کرامت انسان« شعار نیست، حق ذاتی همه 
انسان هاست. افسوس که این واژه در جامعه ما فهمیده نشده و آن را 

فقط زینتی برای حرف هایمان می بینیم.

]عکس ارسالی خوانندگان[

گشتی در اخبار 

 مبلغان دينی آموزش 
زبان اشاره ديدند 

حجت االسالم حبیب رضا ارزانی، رییس دفتر تبلیغات اسالمی اصفهان 
با اش��اره به ضرورت فراگیر بودن برنامه های تبلیغی برای همه اقشار 
جامعه، گفت: دوره آموزشی زبان اشاره ویژه مبلغان، برای اولین بار در 
کشور در اصفهان برگزار شد. به گفته وی، تالش می کنیم دوره های 
تکمیلی زبان اش��اره را با همکاری نهادهایی همچون بهزیستی برای 
مبلغان دینی برگزار کنیم. همچنین از 1۹دانش پژوه دوره آموزشی 

زبان اشاره و لب خوانی تجلیل شد.

 آموزش امداد و نجات 
برای کودکان مهدکودک

محمود محمدزاده، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان با بیان این که 
با همکاری هالل احمر در کنار چهار هزار کودك، فضای امدادی را در 
مهدهای کودك مهیا کرده ایم، گفت: هر آموزشی که برای کودکان در 
نظرگرفته ش��ود، در ذهن آنها نقش بسته و در زمان حوادث، کودکان 

اولین کسانی هستند که به یاری نیازمندان می شتابند.

 دستاورد دانشجويان 
معادل مقاله پژوهشی می شود 

مدیر امور پژوهشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه اصفهان اعالم کرد: 
 دانشجویان مقطع دکترای دانشگاه اصفهان نخس��تین بار در کشور 
می توانن��د به جای ی��ك مقال��ه علمی پژوهش��ی، دس��تاوردهای 
خ��ود را در قالب کرس��ی نظری��ه پ��ردازی ارای��ه دهند. ب��ه گفته 
محمدباقر کجب��اف، زمانی این کرس��ی نظری��ه پردازی ب��ه عنوان 
مقال��ه پذیرفته می ش��ود ک��ه دانش��جوی ارای��ه دهن��ده موفق به 
کس��ب امتیاز ۶۰ از یکصد امتیاز ش��ود. وی با اش��اره به این که ارایه 
یك مقاله علمی پژوهش��ی به عنوان مقاله دوم برای دفاع از رس��اله 
 دکتری الزم اس��ت، اف��زود: امتی��از درنظر گرفته ش��ده، براس��اس 
آیین نامه اجرایی کرس��ی های نظریه پردازی در دانش��گاه اصفهان 

محسوب خواهد شد.
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تورم ۲۱ درصد شک برانگیز است
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به افزایش قیمت ها 
و گرانی های اخی��ر، نرخ تورم ۲۱ درصد ش��ک برانگیز اس��ت. مصطفی 
مط��ورزاده اظهار کرد: امروز ای��ن قضیه برای مردم قابل هضم نیس��ت و 

مسئوالن مرتبط باید در این مورد چاره اندیشی کنند. 
وی اضافه کرد: همه اقش��ار جامعه نس��بت به نرخ تورم اعالمی از سوی 
دستگاه های متولی حساس و تأثیرپذیر هس��تند. از سوی دیگر افزایش 
قیمت ها، به وی��ژه در بخش های تولید و خدمات��ی، نگرانی های زیادی را 

ایجاد کرده است.

بودجه به نفع مردم نیست
نماینده مردم کرج، اشتهاد و آسارا در مجلس اعالم کرد: دولت و مجلس در 
حال چکش زنی در تنظیم بودجه سال جاری هستند، چون تنظیم بودجه 

به گونه ای است که رشد 30 درصدی تورم در سال جدید بعید نیست.
عزیز اکبری��ان درباره ویژگ��ی ها و مزای��ای بودجه تنظیمی س��ال 9۱ 
اظهارداشت: افزایش ردیف اعتباربه ۲00 هزار میلیارد قابل توجه است، 
اما با روند رشد نرخ تورم در کشور مطابقت ندارد و در مراحل بعدی نیازمند 
تزریق پول در جامعه و ایجاد تورم  و نیازمند پیش بینی مهار این تورم است.

هر مترمکعب آب، ۱000 تومان 
مع��اون وزی��ر نی��رو خب��ر از ۱000 تومان��ی ش��دن ه��ر مت��ر مکعب 
آب م��ی دهد ت��ا آب نی��ز به روزه��ای گران��ی نزدیک ش��ود. ف��از دوم 
هدفمن��دی یارن��ه ه��ا، ف��از گران��ی حامل ه��ای ان��رژی اس��ت. نرخ 
بنزی��ن و ب��رق و گاز در گام اول اندک��ی آزاد س��ازی ش��د و ح��اال ب��ا 
 اجرایی ش��دن فاز دوم، باید منتظر آزاد س��ازی بیش��تر قیم��ت ها بود.

در این میان، قیمت آب به گواه قبض ها چندان تغییری نکرده بود، اما حاال 
معاون وزیر نیرو خبر از ۱000 تومانی شدن هر متر مکعب آب می دهد تا 

آب نیز به روزهای گرانی نزدیک شود.

نرخ بیکاری پارسال، ۱۲ درصد
 مرکز آمار ایران در حالی نرخ بیکاری کش��ور در زمستان سال گذشته را 
۱4/۱ درصد و نرخ بیکاری سالیانه را نیز ۱۲/3 درصد اعالم کرد که این نرخ  
در زمستان سال ۸9، معادل ۱4/6 درصد و کل سال ۸9 معادل ۱3/5 درصد 
بود. بر پایه این گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور )نرخ فعالیت( 
در سال 90 نسبت به سال ۸9 با ۱/4 درصد کاهش به 36/9 درصد رسید.

گزارش مرکز آمار ایران می افزاید: نرخ بیکاری جوانان ۱5 تا ۲4 ساله کل 
کشور با ۲/۲ درصد کاهش، از ۲۸/7 درصد سال ۸9 به ۲6/5 درصد کاهش 

یافته است.

دالر دالالن، ارزان تر از صرافان
اجرای سیاست دالر تک نرخی، عمری کمتر ازسه ماه داشت و با بازگشت 
قیمت های آزاد روی تابلوی صرافی ها و حضور دالالن ارزی، دالر ۱۲۲6 
تومانی فراموش شد.گش��تی در بازار ارز ایران نش��ان می دهد سیاس��ت 
 دالر تک نرخی ۱۲۲6 تومانی بانک مرکزی از بازار رخت بربس��ته است و 
صرافی ها، حتی صرافی های تحت نظارت بانک مرکزی، بی توجه به نرخ 
اعالمی و رسمی بانک مرکزی به فعالیت های ارزی و خرید و فروش مشغول 
هستند. صرافی ها مدتی پس از اعالم بانک مرکزی مبنی بر تک نرخی شدن 
دالر، نرخ ۱۲۲6 تومان را روی تابلوهای خود درج می کردند و البته چندان 
براساس نرخ مذکور عمل نمی کردند، اما هم اکنون دالر ۱۲۲6 تومان از 

روی تابلوی صرافی ها پاک شده است.

گرانی ۲0 درصدی مسکن در راه 
رییس کانون سراسري انبوه سازان با تأکید بر این که  میزان افزایش قیمت 
مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است، به افزایش قیمت مصالح ساختماني 
اشاره کرد و گفت: تأثیر افزایش قیمت مصالح ساختماني در قیمت مسکن، 
با توجه به سهم آنها در ساخت اس��ت، اما در مجموع، سهم این عوامل در 
افزایش قیمت مسکن ۱5 الي ۲0 درصد است. ایرج رهبر با بیان این که در 
شرایطي که تورم وجود دارد، نمي توان انتظار داشت قیمت مسکن ثابت 

بماند، افزود:  میزان افزایش قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم بوده است.

لغو استیضاح وزير تعاون، کار  و  رفاه 
 عضو هیأت رییس��ه مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کرد: ۱۸ نفر از ۲0 
امضا کننده طرح استیضاح عبدالرضا شیخ االسالمی، وزیر تعاون ، کار و رفاه 
اجتماعی امضای خود را پس گرفتند. امیدوار رضایی در جلسه علنی دیروز 
مجلس ادامه داد: به علت آن که ۱۸ نفر از اس��تیضاح کنندگان استیضاح 
خود را پس گرفته اند، استیضاح قابل طرح نیست. علی الریجانی، رییس 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز گفت: به علت آن که تعداد امضاکنندگان 
استیضاح به کمتر از ۱0 نفر رسیده است، تعداد امضا ها از حد نصاب افتاده 

و قابل طرح نیست.

نوسان شديد قیمت سکه
کشتی آرا، رئیس اتحادیه کش��وری طال و جواهر از کاهش قیمت انواع 
سکه در روز گذش��ته به دلیل افت قیمت دالر به ۱700 تومان در بازار 
خبر داد و گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در حال 
حاضر 670 هزار تومان اس��ت. وی اظهار داشت: هر قطعه نیم سکه نیز 
340 هزار تومان است، ربع سکه ۱۸0هزار تومان و قیمت هر سکه گرمی 

نیز 9۲ هزار تومان شد.

در حالی که گفته می شود رمز کارت سه میلیون مشترک 
بانکی به وسیله هکرها هک شده است، برخی مسئوالن، 
از جمله دبیر کمیسیون هماهنگی روابط عمومی بانک ها 

این موضوع را تکذیب کردند. 
گفته می شود سه  میلیون کارت بانکی، از اکثر بانک های 
خصوصی و دولتی به وسیله هکرها هک شده و رمز آنها، به 
همراه شماره کارت، در وبالگي منتشر شده است که این 
وبالگ در دسترس قرار دارد. هرچند که وبالگ مورد نظر 
به وسیله سیستم فیلترینگ کشور، فیلتر شده است، این 
بانک ها با ارسال پیامک به مشتریان خود، توصیه کرده اند 

هر چه زودتر رمز کارت بانکی خود را تغییر دهند.
این درحالی اس��ت که با وجود تأیی��د تلویحی برخی از 
مس��ئوالن بانک مرکزی مبنی بر افزایش ضریب امنیتی 
نظام های پرداخت الکترونیکی بانک ها و ارایه روش های 
جدید، هکرها اقدام به این کار کرده اند. در این ش��رایط 
دبی��ر کمیس��یون هماهنگ��ی روابط عموم��ی بانک ها، 
محمدرضا غفوری گفت: ارسال پیامک برای مشترکان از 
سوی برخی بانک ها برای تعویض رمز کارت بانکی خود 
تنها ب��رای ضریب امنیت باال و همچنی��ن، پایان گرفتن 

زمان کارت های یاد شده بوده است. 
این در حالی اس��ت که دی��روز، عالوه ب��ر اطالعیه بانک 
مرکزی، بانک های ملت، کارآفرین، اقتصاد نوین، سامان 
و برخی دیگر از بانک ه��ا پیامک هایی را به مش��تریان 
ارس��ال یا اطالعیه هایی را منتش��ر کرده اند. اطالعات 
رسیده به خبرنگار مهر نش��ان می دهد: اطالعات بانکی 
از ش��رکت الکترونیکی »ف. ا« به بی��رون درز پیدا کرده 
است. ماجرا این گونه روایت شده است که در پی اخراج 
یکی از مدیران این شرکت به دلیل اختالف با مدیریت، 
این مدیر این اطالعات بانکی را افشا کرده است تا نشان 
دهد در این شرکت ناامنی اطالعاتی و روابط ناصحیح در 
بخش نظارتی سیستم بانکی وجود دارد. بررسی ها حاکی 
از آن است که در پی این ماجرا، اطالعات بانکی ۱0 بانک 

کشور لو رفته است.

هجوم به خودپردازها
مشاهدات حاکی از هجوم مردم به خودپردازهای بانکی 
 ب��رای تغییر رمز کارت های بانکی اس��ت. م��ردم نگران 
سوء استفاده از حساب های خود هستند.یکی از افرادی 
که برای برداشت پول به یکی از دستگاه های خودپرداز 
مراجعه کرده بود به مهر گفت: کارت های بانکی از اعتبار 
الزم برخوردار نیس��تند و نظام بانکی، هر چند وقت یک 

بار، باعث نگرانی مردم می شود.   

پیشرفت آبرسانی به 
مسکن مهر فوالدشهر

 اصفهان از
 سیب زمینی اشباع شد

گ�روه اقتص�اد: رواب��ط عموم��ی آبف��ای فوالدش��هر اع��الم ک��رد: برای 
 ذخی��ره و تأمی��ن آب واحده��ای مس��کن مه��ر، اح��داث دو منب��ع 
۱0 و ۲0 هزار مترمکعبی از جنس بتن در فوالدشهر در دستور کار قرار گرفته 
که احداث منبع ۲0 هزارمتر مکعب از اردیبهشت سال گذشته آغاز شده است. 
این پروژه به پیشرفت فیزیکی ۸0 درصدی و احداث منبع ۱0 هزار مترمکعبی 
هم  به پیشرفت فیزیکی ۸4 درصدی رسیده است. از اسفند سال ۸9، عملیات 
لوله گذاری خط انتقال آب به واحدهای مسکن مهر آغاز شد. همچنین عملیات 
لوله گذاری کلکتور فاضالب این واحدها که پروژه ای 9 هزار و ۲63 متری است، 
از بهمن سال ۸9 اجرایی شده و همچنان ادامه دارد.عملیات لوله گذاری خط 
انتقال آب و لوله گذاری کلکتور فاضالب واحدهای مس��کن مهر در فوالدشهر 

هزینه ای بالغ بر ۱3 میلیارد ریال داشته است.

قائم مقام جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: تنها راه کنترل تولید بی رویه 
محصول پیاز و سیب زمینی در کشور و اصفهان، تغییر الگوی کشت کشاورزان 
و شناسایی شناس��نامه بهره برداران اس��ت. محمد نصر اصفهانی بیان داشت: 
برطبق یکی از الزامات قانون افزایش بهره وری مصوب سال ۸9، تغییر الگوی 
کشت محسوب می ش��ود که تاکنون اجرایی نشده است. وی اجرای این طرح 
را نیازمند مطالعات دانست و افزود: امس��ال اعتبارات کشوری برای اجرای آن 
در نظر گرفته شده است و  باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی شود. قائم 
 مقام جهاد کشاورزی استان اصفهان میزان تولید سیب زمینی در کشور را بین 
4/5 تا 5 میلیون تن عنوان کرد و بیان داش��ت: به دلیل نبود نظارت بر الگوی 
کشت، اگر میزان تولید همانند امسال بیش از نیاز باشد، دچار بحران در فروش و 

انبار و خسارت کشاورزان می شویم.

مدیرکل پس��ت اس��تان اصفهان یکی از مش��کالت س��ال 
۸9 و 90 را نبود مدیریت هوش��مندانه فرایندهای پس��تی 
اعالم کرد و بیان داش��ت: به دنبال این موضوع که به عنوان 
ضعف پس��ت مطرح بود، طرح نرم اف��زار توانمند مدیریتی 
برای پیش��گیری از اتفاقات پس��تی، از س��وی ای��ن اداره به 
استانداری ارایه ش��د. با قبول این برنامه، 40 میلیون تومان 
اعتبار از س��وی اس��تانداری برای هوش��مند کردن پس��ت 
اس��تان اصفهان اختصاص داده ش��د که این بسترسازی ها 
 موجب پویا و توانمند ش��دن پس��ت اصفهان در سال تولید 
می شود. وی تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه 
ایرانی را نیازمند بسترسازی  مناس��ب و همچنین، استفاده 
از بخش تولید در اجرای آن دانس��ت و گفت: اصل 44 قانون 
اساسی برای تولید بخش خصوصی برنامه ریزی شده و راه را 
برای تولید با کیفیت بخش خصوصی در کشور باز کرده است.

وی با تأکید بر این که در سال تولید ملی از سوی رهبر بستر 
فعالیت تولید در بخش دولتی و خصوصی فراهم شده است، 
تصریح کرد: در حال حاضر هم قانون، هم حمایت رهبر و هم 
اطالع رسانی صدا و سیما در راستای بسترسازی برای بخش 

تولید فراهم است.
مدیرکل پست استان اصفهان با بیان این که طبق شعار امسال 
باید با افزایش کیفیت س��رویس دهی پست، خدمات پست 
را براس��اس برنامه ای منظم پیش برد، افزود: آموزش نیروی 
انسانی، اصالح فرایندهای پس��تی، توجه به نیاز مشتریان و 
به ویژه شرکت های تولیدکننده، توسعه خدمات نوین پستی 
و رضایت مشتریان از جمله سرخط های شعار پست در سال 

تولید ملی در راستای توسعه صنعت است.
وی با اشاره به این که ش��بکه های ارتباطی یکی از ابزارهای 
تأثیرگذار در بخش تولید هستند، اظهار داشت: در حال حاضر 
مخابرات عملکرد مطلوبی داشته و پست نیز به عنوان شبکه 
فیزیکی ارتباطی، به دنبال ترکیبی کردن سرویس های خود 

به صورت الکترونیکی و فیزیکی است.

 رئیس انجمن سنگ استان اصفهان گفت: با توجه به صنعت 
فرس��وده و افزایش قیمت ها، بخش صنعت کشور از گردونه 

اقتصاد در حال خروج است.
رضا احمدی در گفتگو با فارس، خواستار ریشه یابی مسئوالن 
کش��ور در زمینه بخش تولید و صنعت ش��د و اظهار داشت: 
در حال حاضر کشورهای اروپایی با بحران اقتصادی روبه رو 
هس��تند، برای مثال اگر کش��ور یون��ان رادر نظ��ر بگیریم، 
ورشکسته ترین کشور دنیا اس��ت، اما درآمد یک کارگر این 
کشور در شرایط کنونی باالی هزار و 500 یورو است که این 
فرد با توجه به درآمد خود توانایی پرداخت 5 تا ۱0 درصدی 
ارزش اف��زوده را دارد، اما کارمند ما با توج��ه به حقوق خود 

توانایی پرداخت ارزش افزوده را ندارد.
وی تصریح کرد: مشکالت موجود دست در دست هم گذاشته 
و چرخه تولید کشور را لنگ می کند، از جمله صنعت سنگ که 
بعد از هدفمند شدن یارانه ها دچار مشکالت فراوانی، از قبیل 

ارزش افزوده شده است.
رئیس انجمن سنگ استان اصفهان اضافه کرد: اگر هدف از 
اجرای برنامه هدفمندی یارانه ها کمک به نوسازی و بازسازی 
بخش تولید و صنعت کشور بوده است، در حال حاضر با این 
صنعت فرس��وده و افزایش قیمت ها، روز به روز با مشکالت 

بسیاری رو به  رو هستیم.

 با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه، نرخ تخم مرغ از کیلویی 
دو هزار و 400 تومان به صورت کارتنی برای مرغدار، بیشتر از 

قیمت بازار در می آید.
مدیرعامل ش��رکت تعاونی مرغ تخم گذار و م��ادر »کوثر« 
اصفهان با بیان این مطلب گفت: مکانیزم تولید تخم مرغ در 
کشور برنامه ریزی شده نیست و باید علمی تر کار کنیم. احمد 
شیران در گفتگو با ایرنا اظهار داشت: وقتی در سراسر کشور 
تقاضا برای تخم مرغ افزایش پیدا می کند، مرغداران میزان 
جوجه ریزی را چند برابر می کنند. این جوجه ها پنج ماه بعد 
می توانند تخم تولید کنند و چون نمی توان تخم مرغ را مدت 
زیادی نگه داشت، همه وارد بازار عرضه می شود. در این زمان 
 بازار اشباع می ش��ود و به دلیل مازاد عرضه بر تقاضا قیمت 

تخم مرغ کاهش پیدا می کند. 
به گفته وی، این فرایند تولید س��ال هاس��ت در کش��ور پی 
گرفته می شود و مانند تولید سیب زمینی و پیاز است. شیران 
 افزود: زمانی که سیب زمینی گران می شد، کشاورزان همه 
زمین ها را سیب زمینی می کاشتند. وقتی سیب زمینی در 
 بازار زیاد می شد، قیمت کاهش پیدا می کرد و کشاورزان ضرر 
می کردند. وی اظهار داشت: با این کار، قیمت بازار از قیمت 
 تمام ش��ده برای مرغدار بس��یار کمتر اس��ت و آنان متضرر

می شوند.

طبق سیاست هاي کلي اصل 44، سهم تعاوني ها از اقتصاد 
کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۲5 درصد مي رسید 
که متأس��فانه با گذشت یک س��ال از برنامه پنجم، این مهم 
تاکنون محقق نش��ده و در حال حاضر سهم بخش تعاون در 

اقتصاد کشور حدود ۱0 درصد است.
حبیب اهلل بهرامي، دبیر اتاق تعاون اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: متأسفانه به دلیل سیاستگذاري غلط و تبلیغات گسترده 
محصوالت خارجي، براي م��ردم درباره اس��تفاده از کاالي 
داخلي فرهنگ سازي نش��ده و افراد به صورت غیر ارادي به 
سمت استفاده از کاالي خارجي گرایش پیدا کرده اند که این 
موضوع براي اقتصاد کشور سمي مهلک و کشنده است. وي با 
 اشاره به ظرفیت تقاضاي داخلي گفت: ایران اسالمي بازاري 
75 میلیون نفري دارد و صنعت داخل به این حجم از تقاضا 
 چش��م دوخته اس��ت. اگر این بازار به صنع��ت داخلي خود 
ب��ي توجه باش��د، نمي ت��وان انتظ��ار ش��کوفایي صنعت و 
 اقتصاد کش��ور را داشته باش��یم. بهرامي فرهنگ سازي را از

 اولویت هاي اجرایي شدن فرمان مقام معظم رهبري درباره 
تولید ملي و حمایت از کار و س��رمایه ایراني دانست و افزود: 
براي نجات اقتصاد کشور باید به تولید داخلي توجه کنیم و 
نباید با خرید کاالي خارجي براي دیگر کشورها اشتغال ایجاد 
کنیم. دبیرکل اتاق تعاون استان اصفهان گفت:  اطالع داریم 
بخشي از کاالهایي که در کشور و به ویژه استان، با برند خارجي 
به فروش مي رسد، تولید داخل است و اتفاقا محصوالتي نایاب 
هستند. وي تصریح کرد: برخي از محصوالت صنعتي با برند 
کشورهایي چون فرانسه، آلمان و سایر کشورهاي صنعتي، 
 در استان ساخته مي شود و به فروش مي رسد که این وضع، 
نش��ان دهنده وجود کاالي با کیفیت در داخل کشور و نبود 
فرهنگ استفاده  است. بهرامی با اشاره به باال بودن قیمت تمام 
شده کاال در کشور گفت: به دلیل تحریم ها و باال رفتن نرخ ارز، 
واردات توجیه اقتصادي کمتري یافته و واردکنندگان دیروز 

باید به تولیدکنندگان امروز تبدیل شوند.

صنعت تولیدپست تعاون

ضعف هوشمند نبودن 
فرايندهای پستی برطرف شد

صنعت از گردونه اقتصاد 
خارج می شود

 قیمت تخم مرغ ارزان تر 
از هزينه تولید

تعاون 70درصد از برنامه 
عقب است

اخبار کوتاه

يادداشت
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قیمتسوختتایکماهآیندهابالغمیشود

رحیم احمدوند، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، با اشاره به مرحله دوم هدفمندی یارانه ها 
گفت: با توجه به کار کارشناسی دولت و مجلس، قیمت سوخت و انرژی در قانون بودجه در یک ماه آینده نهایی 

و ابالغ می شود.
تجربه  شرکت هاي پیمانکاري 

شکست خورده است
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني 

رييس جمهوري
لطف اهلل فروزنده

استخدام نیروي تمام وقت در سازمان هاي دولتي به صورت شرکتي ممنوع 
و تخلف است و همه نیروهاي حاضر در مش��اغل حاکمیتي باید رسمي 
شوند. در مش��اغل تصدي گري نیز نیروها پس از سه سال پیماني بودن، 
رسمِي آزمایشي می شوند. جمع شدن ش��رکت هاي پیمانکاري نیروي 
انساني، مبنا ي قانوني دارد، چون این تجربه شکست خورده و بعید است 
این شرکت ها دوباره به عرصه برگردند. قرار بود تا پایان سال گذشته همه 
دس��تگاه هاي دولتي نیرو هاي 
شرکتي خود را قرار دادي کنند 
اما این اتفاق ت��ا ۸0 درصد رخ 
داده و در ه��ر س��ازماني انجام 
نش��ده، تخلف قانوني رخ داده 
اس��ت و نیروهاي بازرسي این 
موضوع را در سازمان هاي دولتي 

پیگیري مي کنند.

اصفهان دومین قطب صنعت دامپروری کش��ور اس��ت. براساس 
آمارهای سازمان جهاد کشاورزی بیش از دو هزار و 350 گاوداری 
صنعتی با ۱۱5 هزار و 500 رأس گاو شیری در استان وجود دارند 
که ساالنه نزدیک به یک میلیون تن، یعنی ۱4 درصد شیر مصرفی 
کش��ور را تولید و روانه بازار می کنند. با این حال مهم ترین صنعت 
غذایی کشور، چند مشکل کلیدی دارد که سرانجام به تولیدکننده و 
مصرف کننده می رسد و باعث می شود هر دو در این زنجیره معیوب 

ضرر کنند.

نه مصرف کننده مقصر است، نه تولیدکننده
از یک س��و فرهنگ مصرف شیر و لبنیات پایین اس��ت و دامداران 
معتقدند این موضوع صنعت لبنیات را عقب نگه داش��ته و از سوی 
دیگر، مسئوالن و کارشناسان می گویند پایین بودن سرانه مصرف 
ش��یر به دلیل گرانی اس��ت. به همین دلیل، تا پیش از هدفمندی 
یارانه ها، دولت به ازای تولید و مصرف هر پاکت ش��یر، سوبسیدی 
می پرداخت که بیش از یک سال است متوقف شده و سرانه مصرف 
را بیش از پیش کاهش داده است.کار به همین جا ختم نشد و پا به 

پای گران شدن قیمت انرژی و واردات علوفه و غذای دام، نرخ شیر 
و لبنیات نیز روز به روز افزایش یاف��ت و اعتراض دامداران و صنایع 
 فراوری ش��یر باعث ش��د قیمت این ماده غذایی در س��ه مرحله از 

590 تومان به 630  و 7۱4 تومان برسد.

 800 تومان، هزينه تولید يک کیلو شیر
این قیمت ها به همان اندازه که انتقاد و اعتراض مصرف کننده را به 
دنبال داشت، نتوانست تولیدکننده را راضی کند. بنابراین دامداران 
و صنایع لبنی استان، اوایل هفته گذشته و در یک اقدام بی سابقه، 
توزیع شیر پاکتی را محدود کردند تا مسئوالن کمیته نرخ گذاری 
را وادار کنند یک بار برای همیشه، مشکل زیان دهی این صنعت را 
با نرخ گذاری از میان بردارند. مدیرعامل تعاونی فرآورده های لبنی 
پاستوریزه استان اصفهان، این اقدام را نشانه اعتراض کارخانه داران 
به قیمت شیر پاکتی دانس��ت.  هومان امیری، گفت: پیش از عید، 
قیمت مصوب شیرخام 630 تومان اعالم شد، در حالی که به دلیل 
گرانی ۲00 تا 400 درصدی برخی از اقالم آذوقه دامداران، آنها قادر 
به تأمین شیرخام کمتر از ۸00 تومان نیستند. او خرید شیر از دامدار 

 به قیمت ۸00 تومان و س��پس فرآوری و فروش آن به نرخ مصوب 
7۲0 توم��ان را غیر ممک��ن عنوان ک��رد و گفت: با این ش��رایط، 

کارخانجات روی هر پاکت شیر 300 تومان ضرر می دهند.

کار از اين حرف ها گذشته است
مس��ئوالن بازرگانی و اس��تانداری اصفهان، این تولیدکنندگان را 
متقاعد کردند تا اطالع ثانوی، شیر پاس��توریزه یک کیلوگرمی با 
چربی ۲/5 درصد را به قیمت ۸00 تومان بفروشند، اما قاسم علی 
حسن زاده، رییس اتحادیه دامداران اصفهان، قیمت تمام شده هر 
کیلو شیر خام بدون سود برای دامدار را ۸76 تومان دانست و گفت: 
هر قدر خریداران شیر قیمت بیشتری بپردازند، دامداران نیز شیر 
خام را در اختیار این افراد و کارخانه ها قرار می دهند. وی با اشاره به 
اینکه افزایش یافتن یا نیافتن قیمت شیر، خواسته اتحادیه دامداران 
اصفهان نیست، افزود: این اتحادیه با گران شدن شیر مخالف است و 
مسئوالن مربوطه باید قیمت نهاد های دامی اعم از قیمت ذرت، جو، 
سویا و خوراک های دام را کاهش دهند. به این ترتیب، از اول هفته 
جاری دوباره بحران آغاز و  شیر پاکتی نایاب شد. مدیرعامل تعاونی 
فراورده های لبنی پاستوریزه استان نیز از تعطیلی خط تولید این 

محصول خبر داد.

برخورد با متخلفان 
با همه این کشمکش ها، علی اصغر سلیمی، معاون بازرگانی داخلی 
س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان اصفهان ب��ه زاینده رود 
گفت:مشکل دامداران و صنایع لبنی با قیمت شیر، کشوری است 
و فقط محدود به اصفهان نمی شود، بنابراین باید در ستاد مرکزی 
درباره آن تصمیم گیری شود. وی افزایش نرخ مصوب شیر پاکتی 
را در دستور کار امسال این ستاد نرخ گذاری دانست و گفت: هنوز 
سیاس��ت های جدید ابالغ نشده که کس��ی بتواند به آن اعتراضی 

داشته باشد، اما احتمال باالرفتن قیمت شیر و لبنیات زیاد است.

از جريمه تا دادگاه
معاون بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تولید 
و توزیع نکردن شیر پاکتی را تخلفی تعزیراتی دانست و گفت: معاونت 
بازرسی این سازمان در حال پیگیری موضوع و تشکیل پرونده برای 
کسانی است که در نایاب شدن شیر دخالت داشته اند و به احتمال 
زیاد برای آنها دادگاه های تعزیراتی تش��کیل می شود. وی درباره 
سرنوشت شیر خامی که به دست مصرف کننده نرسید، گفت: آنچه 
مسلم است، این است که کارخانه های لبنیات تک محصولی نیستند 

که ناچار به از بین بردن محصول شوند.

دامداران و صنايع لبنی اصفهان جريمه می شوند

شیرپاکتیُمرد،ازبسکهارزانبود

برای دومین بار در س�ال جديد، صنايع دامپروری و لبنی اصفهان دست از توزيع شیر پاکتی  ناهید 
کشیدند تا ناياب شدن اين غذای کامل، مس�ئوالن را وادار کند چهارمین ُمهر را پای افزايش شفیعی

قیمت شیر بزنند و سهم آن را در سبد خانوار کوچک تر کنند.

رمز 3 میلیون کارت بانکي هک شد 



اولین پوستر بوسیدن روی ماه 
منتشر شد

گروه فرهنگ : اولین پوستر فیلم س��ینمایی »بوسیدن روی ماه« 
به کارگردانی همایون اس��عدیان رونمایی ش��د. بهزاد خورش��یدی 
این پوستر را طراحی کرده است و به مرور و طبق برنامه ریزی های 
 انجام ش��ده، در هفته های آینده دیگر پوس��ترهای این فیلم منتشر 

می شود.
 اسعدیان »بوسیدن روی ماه« را بعد از فیلم طال و مس ساخت که در سی 
امین جشنواره فیلم فجر روی پرده رفت و با استقبال فراوانی رو به رو شد. 

دراین فیلم که پنجم مهرماه روی 
 پرده س��ینماها می رود، شیرین  
یزدان بخش، رابعه مدنی، ش��بنم 
مقدمی، صابر ابر و مسعود رایگان 
بازی کرده اند و س��ازمان توسعه 
سینمایی س��وره پخش  آن را به 
عه��ده دارد. اس��عدیان فیلم های 
س��ینمایی »ط��ال و م��س«، 
»ش��وخی«، »مرد آفتابی« و... را 

کارگردانی کرده است. 
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وعده ای که حسرت شد 
در حالی که همه منتظر راه اندازی  گروه 

ش��بکه تلویزیونی همگانی برای فرهنگ
طیف انبوه مخاطب کودک بودند، 
این طرح در هزار توهای بی انتهای سازمان صدا و سیما گم 
شد تا یک فرد با یک ایده ساده، اولین شبکه کودک فارسی 

زبان را به نام »پرشین تون« روی ماهواره هات برد بفرستد.
به این ترتیب دوباره صدا و سیمای عریض و طویل ایران برای 
چندمین بار از یک ش��بکه خوش فکر که با ایده های  ناب 
بخش خصوصی  راه اندازی شده بود، شکست خورد تا باز هم 

وعده داده شده تبدیل به حسرت شود. 
شبکه »پرش��ین تون« از نوروز روی ماهواره هات برد قرار 
گرفت و با پخ��ش کارتون ها و برنامه های ک��ودک با دوبله  
 فارس��ی و پخش کارتون های قدیمی برای مخاطبان باالی 
30 سال توانس��ت به همین س��ادگی به جذب حداکثری 

مخاطب برسد، آن هم در کمتر از یک ماه. 
پرشین تون با شعار »اولین تلویزیون کودک به زبان فارسی« 
در حالی فعالیت خود را شروع کرده است که غفلت مسئوالن 
سازمان صداوس��یما درباره راه اندازی یک شبکه  تخصصی 
کودک، باعث ش��د تلویزیون باز هم نظاره گر تأسیس یک 
شبکه  ماهواره ای جدید باش��د. این در حالی است که جای 
خالی شبکه  اختصاصی کودک و انیمیشن در رسانه  ملی از 
سال ها قبل به چشم می آمد و برنامه سازان و هنرمندان حوزه  

کودک بارها نسبت به این امر هشدار داده بودند.
جالب اینکه همه الگوها برای ساخت این برنامه ها یا تأسیس 
شبکه ها در همسایگی کش��ورمان به خوبی هست و اصال 
نیازی به اندیش��یدن مدیران کالن س��ازمان نبود. چه زود 
تصمیم گیران رسانه تصویری ایران فراموش کردند مخاطب 
کودک و نوجوان نیازمند غذای متناسب با ذهن و روح خود 

است و شبکه  کودک و نوجوان این غذا را تأمین می کند.
امروزه در حالی که  بسیاری از کشورها شبکه کودک دارند، 
کشوری که بزرگ ترین جمعیت خود را در گروه سنی کودک 
و نوجوان می بیند، مطمئنا نیازمند دو تا سه شبکه  کودک و 
نوجوان است که تاکنون یکی از آنها هم محقق نشده است. 
در حالی که شبکه کودک الجزیره برای کشوری با جمعیت 
700 هزار تأسیس شد و قرار بود کمی بیش از نیم میلیون نفر 

را مخاطب قرار دهد، اما حاال 21 میلیون بیننده دارد.
با همه اینها، باید تحمل کرد و مثبت دید و خصومت ها یا 
نگره های سلبی را درباره پرشین تون کنار زد، چرا که این 
شبکه می تواند کشورهای مجاور را  به زبان فارسی راغب کند. 
این شبکه نه تنها برای آموزش رسمی کشور مضر نیست، 
بلکه می تواند مکمل آن باشد. شبکه کودک نه تنها هزینه بر 

نیست، بلکه می تواند خودگردان و حتی سود ده هم باشد.

اعالنیادداشت

روبان قرمز  

خبر ویژه

ثبت نام ترم بهاره قلمستان آغاز شد
مدیر مرکز آفرینش های ادبی 
قلمستان، وابس��ته به سازمان 
فرهنگی، تفریحی ش��هرداری 
اصفهان از ثبت نام کالس های 
ترم به��اره این مرک��ز تا پنجم 
اردیبهشت سال جاری خبر داد.

احمد مرتضوی با اعالم این خبر 
بیان داشت: مرکز آفرینش های 
ادبی قلمستان به عنوان مرکز تخصصی سازمان فرهنگی، تفریحی شهرداری 
اصفهان در حوزه ادبیات، همه ساله در فصل های مختلف اقدام به برگزاری 
کالس های آموزش��ی می کند که دوره بهاره امس��ال نیز چون سال های 

گذشته برگزار می شود. 
وی تصریح کرد: در این ترم کالس های نویسندگی)داس��تان( مقدماتی، 
نویسندگی)داس��تان( تکمیل��ی، ادبی��ات که��ن )مثن��وی معن��وی(، 
ویراس��تاری)مقدماتی(، ویراس��تاری )تکمیلی(، کارگاه ش��عر، ادبیات 
کهن)حاف��ظ(، آیین نگارش، ادبی��ات کهن )نظام��ی(، کارگاه تخصصی 
ادبیات )مقدماتی(، فیلم نامه )مقدماتی(، فیلم نام��ه )تکمیلی(، ادبیات 
کهن )شاهنامه( و نویسندگی پیش��رفته برگزار می شود. وی خاطر نشان 
کرد: عالقه مندان به ثبت نام در این دوره تا ۵ اردیبهش��ت فرصت دارن به 
مرکز آفرینش های ادبی قلمستان واقع در خیابان عالمه امینی، باغ غدیر، 
ساختمان الغدیر مراجعه کنند و برای کسب اطالعات بیش تر نیز با شماره 

تلفن 2۶0201۴ تماس بگیرند.

چک را به کسی نشان نمی دهم 
تهیه کننده و کارگردان فیلم سینمایی »چک« درباره آخرین وضعیت اکران این فیلم گفت: با اینکه 
فیلم سینمایی »چک« آماده اکران است و قرار داد نمایش آن بعد از فیلم »گشت ارشاد« بود، با توجه 

به شرایط پیش آمده و به  ویژه، در اعتراض به توقیف گشت ارشاد، از اکران آن خودداری می کنم.

» نارنجی پوش « آخرین ساخته داریوش 
محمد 
بندرعباسی 

مهرجویی اس��ت که  این روزه��ا بر پرده 
سالن های س��ینماهای کش��ور و البته  
س��ینما س��احل اصفهان جا گیر شده تا 
روزهای پایانی بهار با فیلمی تازه از کارگردانی قدیمی رنگ و بویی 

بگیرد، شاید. 
جالب اینکه نارنج��ی پوش در روزهایی که اصفه��ان میزبان فجر 
بود هم سهم سینما ساحل شد تا این س��ینما یکی از شلوغ ترین 
روزهایش را تجربه کند، ازدحام و شلوغی که با اکران آن در همین 

سالن تکرار نشد.
حمید رضا که خودش دانشجوی رشته سینماست و ظاهر هنری 
دارد، دلیل این رکود را روزهای نخست اکران می داند: » خب هنوز 
خیلی جا نیفتاده و تبلیغات آنچنانی نشده است. ولی به خاطر بهداد 
یا مهرجویی حتما فروش خوبی خواهد داشت. حتی من احتمال 

زیاد می دهم که فیلم میلیاردی شود«.
حرف های این هنرجوی خوش تیپ را خانمی که در کنار اوست 
نمی پذی��رد و به نوع��ی جوابش را می ده��د: » به نظ��ر من این 

بی انصافی است که جذابیت های نارنجی پوش را صرفا بازیگران یا 
کارگردان بدانیم، چرا که اتفاقا مهرجویی دراین فیلم به الیه های 
عمیق تری رسیده است. با تماشای این فیلم مخاطب  با مفاهیمی 
چون بهداشت محیط زیست و فنگ ش��ویی آشنا می شود. اصال 
نارنجی پوش فلسفه به زبان س��اده است و همانطور که حامد آبان 
پیش می رود، نسلی را که ش��هاب، فرزندش نماینده آن است، به 

مقوله فنگ شویی ترغیب می کند«. 
اظهار نظر خانم جوان ک��ه او نیز خیلی س��ینمایی میکآپ کرده 
 است، بحثی را بین اطرافیان رقم می زند که چندان به درد نوشتن 
نمی خورد. کمی دورتر از خروجی که اتفاقا خیلی هم شلوغ نیست، 

مرد موقری با کت و شلواری رسمی مشغول حرف زدن است.
 دس��ت بر قض��ا او یک��ی از اس��تادان دانش��گاه هنر اس��ت که با 
خانواده اش قرار دارد. وقتی از او درباره فیلم جویا می شویم، خیلی 
سریع موضعش را روشن می کند: » من با خانواده برای دیدن فیلم 
نیامده ام«. جمله نخست استاد نشان می دهد او خیلی از نارنجی 
پوش های مهرجویی راضی نیست، ولی در ادامه دیدگاه دیگری 
تأیید می شود: » از نکات جالبی که در این فیلم به چشم می خورد، 

تأکید فیلمس��از بر آغاز اصالحات از خود و از خانه و خانواده خود 
است. او پاک س��ازی و فنگ ش��ویی را ابتدا از اتاق کار خودش در 
خانه و سپس از اتاق های دیگر شروع می کند تا به کوچه و محله 
و شهر خود و در حقیقت کشورش برسد و نشان می دهد بسیاری 
از آدم های طبقه  توانمند، وقتی در ماش��ین های آخرین سیستم 
خود می نشینند، بیش��تر آش��غالزایی دارند تا دیگران. در یکی از 
دیالوگ های فیلم ه��م با صراحت می گوید که »ت��و اول برو زنت 

را پاک کن!««.
خانواده استاد به او می پیوندند و ادامه شنیدن تعریف ها از او میسر 
نیست، تا او حرف های خوب و تمجید هایش از مهرجویی را ادامه 
بدهد. شاید خود مهرجویی هم این قدر تعریف را برنتابد، چه رسد  

به فضای اندک روزنامه.
برای پی��دا ک��ردن آدم مخالف با فیل��م، خیلی نیازی به گش��تن 
نیست، چرا که بحث پسر و دختر سینمایی پوش همچنان به راه 
اس��ت و اگر مأموران انتظامی بودند، شاید آنها را به خاطر شباهت 
بحث به دعوا از هم ج��دا می کردند. یکی از خانم ها که از س��ر و 
 وضعش پیداس��ت از اهالی آموزش و پرورش اس��ت، حرف های 
جالب تری می زند: »نارنجی پوش رگه هایی از اقتدار مردانه را نیز 
تبلیغ می کند. هم در ندادن حق به همسر نخبه حامد که در خارج 
تحصیل می کند، هم در آنجا که با دیالوِگ »این پس��ر حق منه، 
سهم منه، تو هم هیچ کاری نمی تونی بکنی!«. پوران عطاییان ادامه 
می دهد: »فیلم البته در بعضی جاها بیشتر به شعارگویی افراطی 
می افتد؛ به عنوان مثال آنجا که به نقل از ش��هردار می گوید باید 
همه مردم راه نارنجی پوش را ادامه بدهند و هم مردم و هم مأموران 
باید بسیج شوند تا شهرمان را تمیز کنیم. یا تکرار بیش از اندازه و 
کسالت آور عبارت حامد مبنی بر اینکه اینجا کشور من است، ریشه 

من است و اینکه نمی خواهد ایران را ترک کند«. 

ماجرا از چه قرار است؟
»حامد آبان« در محیط خانه خود نیز به تربیت »ش��هاب«، فرزند 
کوچکش همت گمارده و او را نیز از عالقه مندان بهداشت محیط 
زیست کرده است، اما ناگهان »نهال«، همسر حامد که از نخبگان 
ریاضی است و در یک کشور اروپایی س��رد تحصیل می کند، سر 
می رسد و با ادعای اینکه »تو با این کارت آبروی مرا در آن سوی دنیا 
برده ای و...« تقاضای جدایی و ب��ردن فرزندش را می کند. کار به 
دادگاه کشیده می شود و استدالل های حامد در دادگاه، بر خالف 
شانتاژهای وکیل همسرش، نظر قاضی را جلب می کند و شاکی 
شکست می خورد. اما نهال به بهانه بردن فرزندش به سفر تفریحی 
کیش، حامد را به این صرافت می اندازد ک��ه فرزندش را به خارج 

می برد و به همین دلیل او بیمار می شود و...

مردم اصفهان ازفیلم جدید  مهرجویی می گویند

نارنجی پوش میلیاردی می شود  

درس�ت بعد از پایان فیلم، 
هنگام�ی که همه با س�وت 
و ک�ف مرت�ب و طوالن�ی، 
نارنج�ی پ�وش مهرجویی 
را تش�ویق کردن�د و بعد از 
رفتن همه، دوس�تی گفت: 
نگاه کن! زی�ر صندلی های 
این قش�ر فرهیخته ای که 
را  این چنی�ن مهرجوی�ی 
تش�ویق می کنند، نگاه کن 
و ببین چقدر پوس�ت ساقه 
طالیی و بطری آب و کاغذ و 
دستمال کاغذی ریخته اند!

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ 
9/111 ش��ماره ابالغیه: 9010100351105533. ش��ماره پرون��ده: 8909980351100162. 
شماره بایگانی شعبه: 890162. خواهان بانک صادرات ایران به مدیریت آقای محمد عرفانی 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ش��رکت پرکاران محتش��م به نمایندگی مجتبی فتاحی و 
ش��رکت نوین صنعت اس��پادانا و محمدرضا عابدینی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه یازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان – طبقه سه – اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالسه 8909980351100162 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/31 س��اعت 09:30 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 13255 خزایی - مدیر دفتر ش��عبه 

یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
9/288 ش��ماره ابالغیه: 9010100351203713. ش��ماره پرون��ده: 9009980351200879. 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900880. خواهان ها غالمحس��ین جوانی و مهدی دوس��ت نژاد 
دادخواس��تی به طرفیت خواندگان اسحق رسولی و بهزاد امیریان تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازده��م دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351200879 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/02/31 ساعت 08:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 13674 شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ 
10/303 ش��ماره ابالغیه: 9010100353704196. ش��ماره پرونده: 9009980358000582. 
شماره بایگانی شعبه: 901175. محسن شهریاری فرزند حسن شکایتی مبنی بر تحصیل مال 
از طریق نامش��روع علیه محمود محمدی فرزند حمزه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 111 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 9009980358000582 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/31 و س��اعت 09:00 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 15665 ادیبی – مدیر دفتر ش��عبه 111 

دادگاه عمومی جزایي اصفهان   

ابالغ
10/335 خواهان صدیقه مکاره ش��یره دادخواس��تي به طرفیت خوان��دگان بهجت حقوقي و 
محمود عابدي و بدرالملوك سیاس��ي و محمدرضا س��لوکي و فتح اله زارعي و افسانه کیان 
زاد و فره��اد کیان زاد و عفت حقوقي و ش��هرناز پرچم و علیرضا علقاس��پور و غالمرضا 
جب��اران و صفرعلي قاس��مي و علي محم��د رضواني و غالمعلي سیاس��ي و مریم پرچم و 
مهرداد کیان زاد و عزت زارعي و منوچهر ملکي و خانعلي رئوفي و منیره پرچم و منصوره 
پرچم و فتانه کیان زاد و محبوبه پرچم و منیژه پرچم و ماش��االه زارعي و حس��ن زارعي و 
زهرا سیاس��ي و محبوبه زارعي و علي زارعي و بتول طالکوب و مس��عود پرچم و حس��ین 
زارعي و محمد سیاسي و عزت اله جاللي و مجید پرچم و مرتضي زارعي تقدیم دادگاه هاي 
عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه 
عموم��ی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980350801017 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/02/31 و ساعت 8:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک 

نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 15750 داوري- منشي 

شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
10/631 ش��ماره ابالغیه: 9010100350805142، ش��ماره پرونده: 9009980350801032،  
ش��ماره بایگاني شعبه: 901040، خواهان رس��ول وحید زاده دادخواستي به طرفیت خوانده 
جواد عباسي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه هشتم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و 
به کالس��ه پرونده 9009980350801032 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/02/31 و 
س��اعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 

16837 داوري- منشي شعبه هشتم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1331 آقای شهرام رفیعیان پور شکایتی علیه آقای محمود غنی پور آورگاني مبنی بر خیانت 
در امانت مطرح نموده که به کالس��ه 901533ك107 در شعبه یکصد و هفتم جزایی اصفهان 
ثبت و وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/2/31 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. 
با التفات به مجهول المکان بودن نامبرده و به اس��تناد ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا نامبرده فوق در مهلت مقرر 
در ش��عبه یکصد و هفتم جزایی اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت اصفهان حضور به 
هم رسانده بدیهی است در صورت عدم حضور دادگاه تصمیم مقتضی صادر خواهد نمود. 

م الف/20044 شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

احضار متهم
1445 ش��ماره ابالغیه: 9010100353503662. ش��ماره پرون��ده: 9009980365600807. 
شماره بایگانی ش��عبه: 900633. محاکم کیفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب 
کیفرخواست در پرونده کالسه 9009980365600807 برای سلیمان جعفرزاده به اتهام ایراد 
جرح عمدی با چاقو تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت 
رس��یدگی برای مورخه 1391/02/31 ساعت 10:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول 
المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 
دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم 
حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 20159 احمدیان – مدیر 

دفتر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
1468 ش��ماره ابالغیه: 9010100354003524. ش��ماره پرون��ده: 9009980359500072. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901635. خواهان حمیدرضا ادهمی و اکبر کدخدایی شکایتی علیه 
حمیده قلعه س��ری فرزند س��ید جالل و محمدرضا حیدری فرزند اصغ��ر تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 114 دادگاه عمومی )کیفری( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 347 ارجاع و به کالس��ه 9009980359500072 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/31 و س��اعت 08:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 20139 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1829 شماره درخواس��ت: 9010460354300024. شماره پرونده: 9009980354300007. 
شماره بایگانی شعبه: 900546. ابالغ وقت دادرسی به آقای نورمحمد محمد مرادی موضوع 
دادخواس��ت آقای سید مهدی موسوی فرزند حس��ین مبنی بر اعسار از پرداخت محکوم به 
که تحت کالس��ه 900546ك117 ثبت ش��عبه 117 کیفری شده اس��ت به علت نامعلوم بودن 
محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوس��یله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی مدنی برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج 

و منتشر می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می شود که در تاریخ 1391/02/31 یکشنبه 
س��اعت 11/30 صبح جهت رسیدگی در ش��عبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاضر 
ش��ود در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه 
غیابا رس��یدگی و رای مقتضی صادر خواهد شد. م الف: 20577 فرخنده خوی – مدیر دفتر 

شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
1700 آگه��ی ابالغ وقت دادرس��ی به آقای عب��اس رازی موضوع دادخواس��ت آقای فرزام 
عباسی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک که تحت کالسه 900900ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ 
بوس��یله نشر آگهی شده اس��ت که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در 
تاریخ 1391/2/30 س��اعت 10/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی 
اصفه��ان حاضر ش��وید در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیح��ه دفاعیه و یا عدم 
معرف��ی وکیل دادگاه غیابا رس��یدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. ش��عبه نهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی 
228 آگه��ی اب��الغ وقت دادرس��ی به فضل ال��ه انصاری موضوع دادخواس��ت اس��ماعیل 
کی��ان وش و عل��ی حاجی رحیمی مبنی بر اعتراض ثالث نس��بت به دادنامه ش��ماره 713 و 
8609970350900712 مورخ 86/6/14 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
که تحت کالسه 901303 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است که به علت 
نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ بوسیله نشر آگهی شده است که مراتب 
طب��ق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی درج و منتش��ر 
می گردد بدینوس��یله به نامبرده ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/2/31 ساعت 9 صبح جهت 
رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم حضور 
و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رس��یدگی و رای مقتضی 

صادر خواهد شد. م الف: 573 شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
229 ش��ماره ابالغیه: 9010100351306211. ش��ماره پرون��ده: 90099803513010074. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901019. خواهان مجید بلدی دادخواستی به طرفیت خوانده شهنام 
حیدرخانی به خواس��ته اعاده دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 355 ارجاع و به کالس��ه 9009980351301007 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/02/31 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر 
 فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 569 شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ 
480 شماره ابالغیه: 9110100350300118. شماره پرونده: 9009980350301192. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901192. خواهان امیر حس��ین ادیب حاجی باقری دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده مجید بصراوی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 305 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980350301192 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/02/31 و ساعت 
11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگه��ی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 

566 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
513 شماره ابالغیه: 9010100351903979، شماره پرونده: 9009980351901713،  شماره 
بایگاني شعبه: 901772، خواهان مریم محسنی پور هونجانی دادخواستي به طرفیت خوانده 
رمضانعلی هلل گانی دزکي تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفهان- اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقي)خانواده( شهرستان اصفهان واقع در 

اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق 
شماره 251 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980351901713 ثبت گردیده و وقت رسیدگی 
آن  1391/02/31 و س��اعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر 

گردد. م الف/ 17188 پیرامون – مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

حصر وراثت
567 آقای بهمن رضا زاده با وکالت خانم س��میه نوع پرس��ت دارای شناس��نامه شماره 14 
به ش��رح دادخواست به کالسه 233/91ح10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان خدیجه اکبریان دهاقانی بشناسنامه 264 در تاریخ 
90/9/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
به دو دختر و یک پس��ر به نامهای 1- عفت رضا زاده دهاقانی ش ش 1472 )دختر متوفی(. 
2- مژگان رضا زاده ش ش 58 )دختر متوفی(. 3- بهمن رضا زاده ش ش 14 )پسر متوفی(. 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/991  شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
570 آگهي ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور 
مدني. مرجع رس��یدگي: شعبه سوم ش��وراي حل اختالف خمیني شهر مستقر در شهرداري 
مرکزي واقع در میدان قدس خمیني ش��هر، کالس��ه پرونده: 39/91، وقت رس��یدگي: ساعت 
5/20 بعدازظه��ر روز ش��نبه مورخه 1391/2/30، مش��خصات خواهان: ن��ام حیدرعلي نام 
خانوادگي: پریش��اني، نام پدر: براتعلي، مقیم خمیني ش��هر منظریه روبروي بازارچه منزل 
ش��خصي پالك 29، مش��خصات خوانده مجه��ول المکان: نام رحمان، ن��ام خانوادگي: پیام، 
خواسته و بهاي آن: مطالبه 5/000/000 ریال بعنوان الباقي دستمزد جوشکاري، اتاق سازي 
همراه با هزینه دادرسي، دالیل خواهان: شهادت شهود، گردشکار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضاي ابالغ دادخواس��ت و وقت رس��یدگي به وي از طریق نش��ر آگهي در 
یک��ي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي 
و انق��الب در امور مدني نموده اس��ت. ل��ذا در اجراي قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و 
مس��تندات، یک نوبت آگهي مي گردد. خوانده مي تواند با مراجعه به این ش��ورا نس��خه ثاني 
 دادخواس��ت و ضمائ��م را دریاف��ت نموده و در وق��ت مقرر جهت رس��یدگي حاضر گردد. 

م الف/ 12151 شعبه 3 حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

ابالغ
571 ش��ماره: 900046ك103. از مدیر دفتر ش��عبه یکصد و س��ه دادگاه جزایي خمیني شهر به 
آقاي کیوان ترکي فرزند هرمز که مجهول المکان اعالم شده است حسب شکایت آقاي محمدعلي 
ش��کراني و به موجب کیفرخواست صادره از سوي دادستان محترم دادسراي عمومي و انقالب 
خمیني شهر شما متهم هستید به خیانت در امانت یک دستگاه باالبر که جلسه رسیدگي به اتهام 
شما روز چهارشنبه ساعت 10 صبح مورخ 1391/3/10 تعیین شده است لذا به این وسیله به شما 
ابالغ مي گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگي در وقت مقرر در این دادگاه حاضر یا نسبت به 
معرفي وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبي قبل از حلول وقت رسیدگي به دادگاه 
ارائ��ه نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم معرفي وکیل بصورت کتبي دادگاه بصورت غیابي 
اقدام به رسیدگي خواهد نمود. این آگهي وفق ماده 180 قانون آئین دادرسي دادگاه هاي عمومي 
و انقالب در امور کیفري براي یک نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج مي گردد. دفتر 

شعبه 103 دادگاه عمومي جزایي خمیني شهر

حصر وراثت
572 آقاي محمدآقا یاوري فروش��اني داراي شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 
26/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
حیدرآقا یاوري فروشاني بشناس��نامه 7303 در تاریخ 1390/10/15 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمد آقا یاوري فروشاني فرزند 
حیدر ش ش 3 )فرزند(، 2- عبداله یاوري فرزند حیدر ش ش 67 )فرزند(، 3- نرجس خاتون یاوري 
فروشاني فرزند حیدر ش ش 333 )فرزند(، 4- فاطمه یاوري فروشاني فرزند حیدر ش ش 10925 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست مزبور را یکمرتبه آگهي مي نماید تا 
هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر آگهي ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر



یادداشت
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تیم بسکتبال ذوب آهن در مرحله پلی آف 
گروه 
لیگ برتر در ورزشگاه ملت میزبان دانشگاه ورزش

آزاد تهران بود و با بدترین نتیجه ممکن 
بازی را به حریفش واگذار کرد. شاید کمتر کسی پیش بینی می کرد 
که آسمان خراش های سبز و سفید پوش اصفهانی با نتیجه 73 بر 49 
مغلوب میهمان تهرانی خود شوند، ولی این اتفاق افتاد تا بازهم نام 
باشگاه ذوب آهن و مصائب و مشکالتش برسر زبان ها جاری شود. 
این که تیم بسکتبال ذوب آهن مانند سایر تیم های ورزشی باشگاه 
معوقات زیادی دارد و بخشی از مطالبات س��ال 89 خودرا تاکنون 
دریافت نکرده و برای سال 90 نیز  بخش بزرگی از قراردادها پرداخت 
نشده، برکسی پوشیده نیست. این تیم مانند تیم فوتبال باشگاه، با 
فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده که نقش مدیریت در این وقایع، 
بسیار پرنگ تر است. قانونی که در ابتدای سال90 به تصویب مجلس 
 شورای اس��المی رس��ید و به اجرا در آمد، باعث ش��د کمر باشگاه 
ذوب آهن زیر بار مسائل مالی خم شود؛ اتفاقی که گریبان بسیاری از 
باشگاه های ورزشی کشور را گرفت. اما  سایر باشگاه ها که در یک یا 

چند رشته تیمداری می کردند، مشکالت کمتری را پیش رو داشتند 
که با مدیریت مدیران عامل خود تا حدی بر آنها فائق آمدند، ولی این 
اتفاق در هیچ حالتی برای ذوب آهن رخ نداد. همه دست روی دست 
گذاش��تند تا تیم های باقدمت و نامدار ورزشی این باشگاه در عین 
حضور در مجامع ورزشی، از درون دچار اضمحالل و ویرانی شوند. در 
این بین نقش صفرعلی براتی به عنوان رییس کارخانه ذوب آهن و 
خسرو ابراهیمی به عنوان مدیر عامل باش��گاه از همه پر رنگ تر و 
تأثیرگذارتر بود.برخالف آنچه که از بعد قانونی مطرح شده، به گفته 
علیرضا دهقان، عضو کمیسیون فرهنگی ورزش مجلس باشگاه ذوب 
آهن می توانست با ارزیابی اداره کل ورزش و جوانان، خود را به عنوان 
باشگاه غیرحرفه ای معرفی کرده و از اعتبارات دولتی بهره ببرد، اما 
نه مدیریت کارخانه و نه مدیریت باش��گاه پیگیر این تبصره قانونی 
نبودند. از طرف دیگر، خدابخ��ش  و همکارانش در اداره کل ورزش 
وجوانان استان نیز بی تفاوت تر از سایرین با این مسأله برخورد کرده 
و نابود شدن تیم های ورزشی ذوب آهن را به نظاره نشسته است. تیم 
بسکتبال ذوب آهن بایک جلسه تمرین نصفه و نیمه و غیبت تنها 
بازیکن خارجی اش، به مصاف دانشگاه آزاد رفت و با نتیجه 73 بر 49 
تن به شکست داد. باخت ذوب آهن برابر دانشگاه آزاد، زنگ خطری 
بود که احتماال مانند سایر هشدارها به گوش هیچ مسئولی اثر نمی 
کند و نباید منتظر اتفاق تازه ای باشیم. اما فراموش نکنیم اگر ذوبی 
ها در بازی دوم خود مقابل دانشگاه آزاد بازهم تن به شکست دهند، 
 بع��د از س��ال ه��ا نای��ب قهرمان��ی و ای��ن که ب��ه هم��راه مهرام 
پای ثابت فینال بودند، این بار باید برای کسب عنوان پنجم ششمی 

تالش کند.
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روز سرنوشت ساز 
برای اهالی فوتسال

آبروي 
تيم ماهان رفت

رأی هیأت سه نفره رسیدگی به پرونده تبانی تیم فوتسال پرسپولیس امروز با 
برگزاری جلسه ای با بازیکنان و مربیان سرخ پوشان صادر می شود.تیم فوتسال 
پرسپولیس در هفته پایانی لیگ برتر میهمان گیتی پسند اصفهان بود که در 
پایان با نتیجه عجیب 11 بر 2 شکست خورد تا با این نتیجه، نماینده اصفهان 
به عنوان قهرمانی دست یابد. اسماعیل حسن زاده، به عنوان رییس کمیته 
انضباطی در مورد رسیدگی به این پرونده اعالم کرده که طبق ماده 41، هیأت 
سه نفره باید رسیدگی خود را به پرونده انجام دهد و نتیجه این بررسی را در 
اختیار کمیته انضباطی قرار دهد. وی درباره اسامی بازیکنانی که در این جلسه 
حضور دارند، گفت: امین نوراللهی، داوود عباسی، نصراهلل مومن، وحید سیفان 
و محمدرضا حیدریان، به عنوان سرمربی تیم و سعید عبدالوند، به عنوان مربی 

در این جلسه حضور خواهند داشت. 

سرمربي تیم بسکتبال فوالدماهان در شرایطي که برابر حفاري به پیروزي 
رس��ید، از عملکرد بازیکنانش انتقاد کرد، چرا که معتقد است این قدرت 
واقعي فوالد ماهان نبود. محسن صادق زاده پس از پیروزي تیمش برابر 
حفاري، با اب��راز ناراحتي از عملکرد تیمش اظهار ک��رد: از عملکرد تیمم 
راضي نبودم. به نظرم تنها در یک کوارتر جرقه اي زدیم و برنده شدیم، اما 
در باقي مسابقه نمي توانستیم ماهان همیشگي باشیم. خیلي بد بودیم و 
تنها دلیلش سبک شمردن مسابقه اس��ت. متأسفانه در این مسابقه دفاع 
تیمي ضعیف بود و در کنار آن نمي توانستیم حمله هاي خوبي نیز داشته 

باشیم. به نظر من با این عملکرد آبروي تیم رفت. 
وی به دیدار دوم اش��اره کرد و گفت: اگر همین عملکرد را داشته باشیم، 

شکست خواهیم خورد.

مرگ بازیکن ایتاليایی در زمين
در دیدار تیم های لیورنو و پس��کارا از س��ری B ایتالی��ا، پیرماریو 
موروسینی دچار ایس��ت قلبی ش��د و جان خود را از دست داد تا 
مستطیل سبز بار دیگر شاهد فاجعه دردناک دیگری باشد. مرگ او، 

دیدارهای فوتبال این کشور را تعطیل کرد. 

پاتریسو،جانشين احتمالی کاسياس
س��رمربی رئال مادری��د برای جانش��ینی احتمالی 
دروازه بان 30 ساله تیمش روی پاتریسو، دروازه بان 
اسپورتینگ لیس��بون و تیبوت کورتیس دروازه بان 

چلسی نظر دارد.

تمایل روبينيو برای بازگشت به برزیل!
مقامات سانتوس مدعی ش��دند مهاجم برزیلی میالن 
می خواهد برای ادام��ه فوتبال خود ب��ه برزیل برگردد. 
ش��ایعاتی پیرامون روبینیو مبنی بر ترک میالن  وجود 

داشت و گویا به زودی این جدایی به وقوع می پیوندد.
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چهره

خبر 

پيروزی خانگی ماهان
تیم فوتسال فوالد ماهان هفته چهارم دور برگشت لیگ برتر بانوان 

باشگاه های کشور را با پیروزی پشت سر گذاشت.
تیم حجاب قزوین که برای نزدیک شدن به باالی جدول به اصفهان 
آمده بود، با نتیجه 3 بر 2 شکس��ت خورد و همچنان در رده س��وم 

باقی ماند. 

تغيير در هيأت جانبازان و معلوالن 
بعد از 8سال 

دبیر هیأت ورزش های جانبازان و معلوالن اس��تان اصفهان استعفا 
کرد تا س��مت دبیری این هیأت بعد از هشت سال دستخوش تغییر 
شود. مرتضی پناهی که هشت سال سمت دبیری هیأت ورزش های 
جانبازان و معلوالن استان اصفهان را برعهده داشت، از سمت خود در 
این هیأت استعفا کرد تا محمدصادق پسندیده به عنوان دبیر جدید 
هیأت معرفی شود. مشغله کاری پناهی دلیل استعفای وی از دبیری 

هیأت ورزش های جانبازان و معوالن عنوان شده است. 

ورزشکاران ایتاليایي 
پردرآمدترین ورزشکاران المپيك 

هر ورزشکار ایتالیایي که موفق به کس��ب مدال طال در رقابت هاي 
المپیک 2012 ش��ود، رقمي معادل 140 هزار ی��ورو از کمیته ملي 

المپیک ایتالیا دریافت خواهد کرد.
 ب��ا وجود مش��کالت مال��ي ف��راوان و بح��ران اقتص��ادي در ایتالیا 
رسانه هاي خبري در اروپا اعالم کرده اند که هیچ ورزشکاري در دنیا 
به اندازه ورزش��کاران ایتالیایي در حین برگزاري رقابت هاي 2012 
لندن کس��ب درآمد نخواهد کرد، زیرا هر کس��ي در چهارچوب این 
رقابت ها موفق به کس��ب مدال طال ش��ود، رقمي معادل 140 هزار 
یورو دریافت مي کند و این در حالي اس��ت که 75 ه��زار یورو براي 
مدال نقره و 50 هزار یورو براي مدال برنز در نظر گرفته ش��ده است. 
بعد از ایتالیا، این ورزشکاران روس��ي هستند که در پله دوم قرار می 
گیرند و ورزشکاران فرانسوي هم در پله سوم جاي دارند. کمیته ملي 
المپیک آلمان با پرداخت کمترین جایزه، در رتبه آخرین رده بندي 

قرار گرفته است.

شرط وزیر ورزش 
برای ادامه کار کفاشيان

وزیر ورزش اعالم کرد در ص��ورت صعود تیم فوتب��ال ایران به جام 
جهانی، مجوز یک س��اله کفاش��یان تمدید خواهد شد. وزیر ورزش 
درباره مجوز یک س��اله علی کفاش��یان گفت: حضور کفاش��یان در 
انتخابات برخالف قانون بود، با این حال مجمع به او رأی داد و ما هم 
احترام گذاشتیم و حتی برای ادامه کار فدراس��یون مجوز الزم را از 

دولت اخذ کردیم. 

سپاهان امروز عازم  قطرمی شود
کاروان تیم فوتبال سپاهان برای دیدار با تیم لخویا، امشب عازم قطر 
می شود. این تیم س��اعت 14 امروز عازم تهران می شود و در دهکده 
المپیک یا زمین تمرینی همای تهران تمرین می کند. س��پاهانی ها 
پس از آن در هتل استراحت می کنند و س��اعت 22:30  دوشنبه از 
طریق فرودگاه امام خمینی)ره( تهران عازم قطر می شوند. سپاهان 
برای ب��ازی روز چهارش��نبه خود مقاب��ل لخویا بازیک��ن مصدوم یا 
محرومی ندارد و از همه بازیکنان خود برای این مس��ابقه اس��تفاده 
می کند، همچنین با وجودی که رحمان احمدی در دیدار س��پاهان 
مقابل پرسپولیس از ناحیه کلیه درد می کشید، مشکل خاصی برای 
بازی کردن مقابل لخویا ندارد و در این دیدار بازی خواهد کرد. دیدار 
 تیم های س��پاهان و لخویای قطر از س��اعت 20:30 روز چهارشنبه 

30 فروردین در قطر برگزار می شود.

یك شبه قانون وضع می کنند!
اتفاقات عجیب و غریبی در بس��کتبال ایران در حال رخ دادن است. 
عده ای در ایران از این که فیبا برخی قوانی��ن را برای عرب ها زیر پا 
می گذارند خرده می گیرند، اما خود یک شبه قانون وضع می کنند؛

اتفاقی که پیش از آغاز مرحله پلی آف لیگ برتر بس��کتبال باش��گاه 
های کشور اعتراض ذوب آهنی ها را به دنبال داشت، رخ داد. آندره 
اسمیت که در مرحله پلی آف تیم های پایین جدولی رقابت ها برای 
 جهش ترابر قم ب��ه میدان رفت، با پیراهن دانش��گاه آزاد در پلی آف 
باالنش��ین ها حاضر ش��د. ذوب آهنی ها قصد داش��تند با استناد به 
قوانین و آیین نامه برگزاری مسابقات لیگ برتر و یادآوری این نکته 
که یک بازیکن نمی تواند در طول یک فصل برای دو تیم لیگ برتری 
به میدان برود، مانع از زیر پا گذاشتن قوانین شوند، اما خود، قربانی 

تصمیمات سلیقه ای و قوانینی که یک شبه وضع می شود، شدند. 
کوهیان، سرمربی ذوب آهن هم به همین مسأله اشاره می کند: »تا 
جایی که ما اط��الع داریم، طبق قانون ی��ک بازیکن خارجی در یک 
فصل فقط می تواند در یک تیم لیگ برتری در کش��ور ما بازی کند، 
اما دانشگاه آزاد دومین تیمی است که اسمیت در ایران با پیراهن آن 

به میدان می رود.«

عالقه، عاملي شد تا قدرت مطلق 
هندبال شویم

می آبادی، ریيس هيأت هندبال اصفهان

هم اکن��ون اصفهان ق��درت مطلق هندبال کش��ورمان اس��ت. اگر 
 به ای��ن موفقیت دس��ت یافته ای��م، این اس��ت که خواس��ته ایم و 
برنامه ریزي هاي طوالني مدت داش��ته ایم. هندبال از سال 46 وارد 
کشورمان شده و در سال 54 نیز فدراسیون تأسیس شده و در همه 
این سال ها اصفهان مهد هندبال ایران بوده است و در 25-24 دوره 

برگزاري لیگ، ما جزو تیم هاي برتر 
بوده ایم. مواردي چون پتانس��یل و 
فیزیک بدني افراد عالقه مند، ارتباط 
آموزش و پرورش، فعالیت مس��تمر 
نیروها و داش��تن س��الن اختصاصي 
باعث ش��ده که اس��تان در هندبال 

حرف اول را بزند.

اعتصابی که به افتضاح رسيده
اعتصاب پشت اعتصاب، شاید تنها 

گروه 
واژه هایی هستند که بتوان با آنها ورزش

ش��رایط بحران مال��ی این فصل 
باش��گاه ذوب آهن را توصی��ف کرد؛ آن ه��م اعتصابی که 
کوچک و بزرگ نمی شناس��د و بعد از تیم های ورزش��ی 
باشگاه، سرانجام صبح دیروز به پرسنل اداری باشگاه کشیده 
شد تا در اعتراض به عدم پرداخت حق و حقوق چند ماهه 
خودشان، بر سر کار حاضر نشوند و در حیاط باشگاه به نوعی 
دس��ت به تحصن بزنند. کارمندانی که به خاطر مشکالت 
مالی، همه به شغل دوم روی آورده اند.) اگر اهل سوار شدن 
به ماشین های مسافربر شخصی باشید، شاید  بتوانید خیلی 

از این دوستان را در مسیرهای خطی ببینید. (
اعتصابی که باعث ش��د تیم بس��کتبال ذوب آهن 20 روز 
تمرین نکن��د و در نهای��ت ه��م در مقابل دانش��گاه آزاد 
به نتیجه ای برس��د که ش��اید در طول تاریخ بس��کتبال 
 اصفهان بی سابقه باشد. اوضاع تیم های فوتبال و  هندبال 
ذوب آهن هم که دیگر اظهر من ش��مس است و بازیکنان 
این تیم ها دعا می کنند تا ش��اید زودتر فصل تمام شود و 
راهی خانه هایشان شوند.  نایب قهرمان دو سال قبل لیگ 
قهرمانان آس��یا اگر در این فصل به رتبه ای باالتر از هشتم 
هم برسد، به نوعی هنر کرده که دلیل آن را باید در خوردن 
تی تاپ بعد از تمرین و چند مرحله اعتصاب جستجو کرد 
که کار تیم بی حاشیه فوتبال ایران را به اینجا کشانده است. 
به هر حال مش��کل مالی، اتفاق جدی��دی در ورزش ایران 
نبوده و از سال های دور پول تبدیل به اساسی ترین محور 
برای باش��گاه داری در عرصه ورزش ایران ش��ده اس��ت، 
ولی مهم ت��ر از آن، انفع��ال مدیران باش��گاه ذوب آهن در 
 بهبود ش��رایط اس��ت که با گذش��ت زمان نه تنها تفاوتی 

نمی کند، بلکه روز به روز هم بدتر می شود. 
مصاحبه هایی که حتی درص��دی از امیدواری در آن دیده 
نمی شود و حواله دادن این مش��کالت به قوانین مجلس و 
 البته عدم فروش به موقع س��هام کارخان��ه در بورس، تنها 
اظهار نظرهایی اس��ت که باید گفت تکرار مکررات است و 

فقط نمک بر روی زخم می پاشد. 
بی تردید یکی از ش��اخه ه��ای مدیریت ع��الوه بر هدایت 
صحیح سیس��تم، باید به نوعی هنر درآمدزایی باش��د که 
فعال خبری از آن در باشگاه ذوب آهن نیست و همه منتظر 
تزریق پول هستند تا شاید به وسیله اسکناس، هنر مدیریت 
را به رخ بکش��ند؛ آن هم پولی که اگر به موقع برسد دیگر 
احتیاجی ب��ه مدیران پرس��روصدا هم نیس��ت و یک آدم 
معمولی تر هم می تواند بهتر از بقیه پ��ول را بر روی مرده 

بگذارد و او را زنده کند!

یادداشت
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پاسخ منفی یک بانوی ایرانی به پیشنهاد  عرب ها

زهره خالقی، بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان کشور مان به این علت که لیگ باشگاهی کشور امارات نام 
جعلی خلیج عربی را بر خود دارد، از حضور در آن لیگ و بازی در یکی از تیم های آن کشور خودداری کرده 

است . زهره خالقی با 188 سانتی متر قد، یکی از بلندقدترین بازیکنان تیم ملی است.

  زمان آن نرسیده که عالیق سیاس��ی را در ورزش اعمال نکنند 
و نقاب ریاکاری از چهره بردارند و صادقانه و دلس��وزانه به قولی 
که داده می ش��ود وفا کنند؟ در کج��ای دنیا مردمی را س��راغ 
دارید که این همه گنجایش صبوری داش��ته باش��ند؟ 19 سال 
صبر و انتظار کافی نیس��ت؟ وعده های فری��ب کارانه هم حدی 
دارد. حدود 19 س��ال پیش به همت علیرضا رحیمی )مدیرکل 
وقت تربیت بدنی اس��تان( و اکبر ت��رکان )رییس هیأت فوتبال 
استان( زمین های ورزشگاه بزرگ )المپیک اصفهان( به تملک 
 سازمان تربیت بدنی درآمد و حتی در تعداد زیادی زمین فوتبال 
 میل��ه ه��ای دروازه نص��ب و خاکب��رداری از اس��تادیوم 
 نقش جهان آغاز ش��د. با وجود مش��کل معاوضی��ن و واگذاری 
زمین های معوض به صاحبان ملک )که اکثر آنها خرده مالکند( 
فاز اول این ورزش��گاه در س��ال 1375 به بهره برداری رس��ید. 
مردم اصفهان خ��وب به خاطر دارند و به ی��اد دارند که در زمین 
چمن همین ورزشگاه نقش جهان برای تماشای بازی تیم های 
پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان بیش از 40 هزار تماشاگر 

و هوادار دو تیم حضور پیدا کردند و  جشن قهرمانی سپاهان در 
همین ورزشگاه گرفته شد. از این رویدادهای مهم ورزشی نزدیک 
به 15 سال می گذرد؛ نه تنها فاز اول تکمیل نشده، بلکه در اثر بی 
مباالتی مسئوالن ورزش و شرکت توسعه و تجهیز و »نگهداری!« 
اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی، النه حیوانات و پاتوق موش 
 های صحرایی، پرندگان و خفاش ها شده! این بی مهری، اجحاف و 
بی عدالتی در حق ورزش و ورزش دوستان نصف جهان و دو تیم 

مطرح در لیگ برتر فوتبال کشورمان نیست؟
معاونت عمرانی استانداری در جلس��ه ای که با حضور استاندار 
در محل ورزش��گاه نقش جهان تشکیل ش��د، قاطعانه در جمع 
 خبرن��گاران اعالم ک��رد: با توج��ه ب��ه اجرایی ش��دن بیش از 
 85 درصد عملیات س��اختمانی س��الن ش��ش هزار نفری، قول 
می دهم همزمان با فرا رسیدن ایام دهه مبارک فجر، این سالن 
به بهره برداری برسد و افتتاح ش��ود. در همین جلسه مدیرکل 
ورزش وجوانان اس��تان هم با اطمینان و قاطعیت اظهار داشت: 
بدون ش��ک و تردید پروژه نیمه تمام سالن ش��ش هزار نفری را 

آماده بهره برداری می کنیم تا در جش��ن های 22 بهمن س��ال 
90 افتتاح شود. دهه فجر 90 گذشت؛ س��ال 91 فرارسید و ماه 
فروردین هم رو به پایان اس��ت، اما خبری از افتتاح این س��الن 
نیس��ت و در اس��تادیوم نقش جهان هم کاری ص��ورت نگرفته 
اس��ت. این همه بدقولی و بی توجهی، بازی با احساس��ات مردم 
نیست؟ واقعاً مردم اصفهان به عبث منتظرند که تکلیف ورزشگاه 
بزرگ اصفهان روشن شود و مس��ئوالن به طور شفاف واقعیات 
را آش��کار کنند. البته بی ثباتی مس��ئوالن امر هم مزید بر علت 
 شده تا مشکل این ورزشگاه نفرین ش��ده همچنان باقی بماند. 
 جابه جایی پنج ریی��س س��ازمان در بخش کالن س��ازمانی و 
 هفت مدیرکل در س��طح اس��تان در طول 19 س��ال، صد البته 

می تواند تأثیر فراوانی در این مهم داشته باشد.
آقای اس��تاندار، متأس��فانه در طول یک دهه اخیر هیچ فردی 
حاضر نش��ده خود را مسئول پاس��خگویی به این سؤال کند که 
 چ��را عملیات اجرایی نقش جهان، اس��تخر س��ه گانه و س��الن 
ش��ش هزار نفری یا ب��ه حالت تعطی��ل درآمده و ی��ا به کندی 
پیش می رود و چرا سالن ش��ش هزار نفری در دهه فجر افتتاح 
نشد؟ ش��اید هم مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان و اصحابش 
 فراموش کرده اند که 22 بهمن سال90، آمد و رفت و به سال 91 
رسیده ایم. گویا این رسم دیرینه ای است که همواره وعده های 
پوچ و توخالی بدهیم و در حس��رت یک حرکت دقیق و منطقی 
و حساب ش��ده بمانیم. خیلی راحت به بهانه های گوناگون کار 
 متوقف ش��ده و از تغییر و تحوالتی که به نظ��ر عجیب و غریب 
می آید، دوستداران و دلسوزان واقعی ورزش را خسته و مأیوس 
کرده اند. با همه این اوصاف، مردم ساده دل اصفهانی باز هم فریب 
وعده های بی پایه و اساس مدیرکل ورزش و جوانان را خورده و 
چشم امید به آینده ای دوخته اند که در پرده ابهام قرار دارد، چرا 
که براساس صحبت های وی، سید محمد حجازی مدیرکل دفتر 
فنی اس��تانداری هم در گفتگو با ایمنا خبر از افتتاح سالن شش 
هزار نفره در ایام دهه مبارک فجر داد و امیدوار بود این پروژه که 
نزدیک به 97 درصد پیش��رفت فیزیکی دارد، همزمان با جشن 
های دهه انقالب به بهره برداری برس��د. از زمان این گفتگو هم 
نزدیک به شش ماه می گذرد. از طرفی، برگزاری مسابقات فوتبال 
در ورزش��گاه بزرگ ذوب آهن تصادفات جانی زی��ادی را برای 
طرفداران دو تیم در برداش��ته که هیچ گاه قابل جبران نیست، 
 بنابراین از مس��ئوالن اس��تان به ویژه شخص اس��تاندار، انتظار 
می رود که برای ح��ل این معضل هر چه زودتر آس��تین همت 
 باالزنند و یک ب��ار به یک��ی از ده ها وع��ده ای که داده ش��ده، 

جامه عمل بپوشانند. 

آقای استاندار،  مگر شما کاری بکنيد!

ورزشگاه نقش جهان،  استخوانی در گلو مانده

عدم توجه به خواسته های منطقی و بحق مردم شریف اصفهان در ارتباط با حل مشکالت پيش  اصغر 
روی پروژه های استادیوم 70 هزار نفره نقش جهان و سالن شش هزار نفری، توهين و خيانتی قلندری

است در حق ورزش دوستان فهيم و صبور پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسالمی. با این همه 
ریاکاری و وعده و عيدهای فریب کارانه و توخالی چه باید کرد؟
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گروه 
ورزش

میهمان روزنامه زاینده رود بود. وی در 
این دیدار دوستانه به موضوعات در خور 
توجه ای اش��اره کرد؛ از تردید باش��گاه برای ادام��ه تیمداری در 
فوتسال گرفته تا بی توجهی مسئوالن و برخی خبرنگاران به حوزه 
ورزش بانوان. وی به ساختار و نظام غیرحرفه ای حاکم بر فوتسال 
ایران نیز اش��اره و پیش بینی کرد یک سونامی بزرگ در فوتسال 
اتفاق می افتد. محمدرضا ساکت معتقد است: هرچقدر اصفهان 
در بعد فوتبال به عنوان یک مرج��ع در زمینه های مختلف آن از 
جمله تیمدرای،توجه به زیرس��اخت ها،استعدادیابی  و ... مطرح 
است، در فوتسال، فاقد ساز و کار حرفه ای مناسب است که این امر 
 به غیرحرفه ای بودن لیگ این رش��ته بازمی گ��ردد. به گفته او، 
 س��ه ماه پیش همه نکات و ضعف های موجود در فوتس��ال طی 
نامه ای برای کفاشیان و ترابیان از سوی او  ارسال شده که شامل 
مواردی  اس��ت که بی توجهی به آنها فوتس��ال را دچار سونامی 
وحش��تناکی می کن��د. س��اکت در صحبت های خود به س��ند 

راهبردی اداره ورزش و جوانان هم اش��اره داشت و گفت: در این 
سند، سایر رشته ها براساس اولویت، پردازش جایگاه و رتبه بندی 
شده اند که باشگاه ها را نسبت به جایگاه رشته ها در کشور و میزان 
ظرفیت های آن در استان کمک می کند. ساکت که همواره داعیه 
حمایت از ورزش بانوان را دارد، در صحبت های خود به ظلمی که 
به این قشر در استان می شود اش��اره کردو گفت : چرا یک مدیر 
ورزش��ی باید از رشته ای مثل ووشو غافل ش��ود، در حالی که دو 
بانوی ووشوکار این استان در مسابقات آسیایی موفق به کسب دو 
مدال رنگین ش��ده اند؟ چرا ورزش��کاران این رش��ته باید برای 
کرمانشاه بازی کنند؟ من نس��بت به این افراد احساس دین می 
کنم. وی  ادامه فعالیت تیم های کنونی باشگاه و تیمداری در رشته 
های جدید را منوط ب��ه موافقت هیأت مدیره باش��گاه می داند. 
ساکت اما در مورد ادامه فعالیت باشگاه در فوتسال گفت: باشگاه در 
این باره با تردید بزرگی روبروست. شرایط حرفه ای برای فوتسال 
فراهم نیس��ت و ما در هیچ موردی با آنها تفاهم نداریم. از ابتدای 
حضور ساکت در رأس مدیریت باشگاه فوالدماهان، صحبت هایی 
مبنی بر حضور این باشگاه در عرصه فوتبال مطرح شد که وی در 
این باره اینچنین توضیح داد: در مقطعی بحث خرید تیم فوتبال 
ذوب آهن پیش��نهاد ش��د که بنا به دالیلی این موضوع به نتیجه 
نرس��ید. پیش��نهادهای دیگری در مورد تیم های خارج از شهر 
اصفهان نیز شده که در صورتی که دراصفهان به نتیجه  ای نرسیم، 
روی این موارد فکر می شود. از طرفی نگاه مجموعه ما به ورزش، 
نگاه فرهنگی اجتماعی است و دنبال رش��ته های پرسر و صدا و 
تبلیغاتی نیست که تنوع رشته های باشگاه مؤید این نکته است. 

توپ و تورمیهمان هفته 

آسمان خراش های بی رمق ذوب آهنتردید بزرگ ماهان برای تيمداری در فوتسال



یادداشت

تکلیف ژئوپارک قشم برای خروج 
یا ماندن در فهرس��ت یونسکو در 
کنفرانس ژاپن مشخص می شود.

 ژئوپارک قش��م چن��دی پیش، 
از س��وی یونس��کو اخطار خروج 
از لیس��ت ژئوپارک های جهانی 
دریافت کرده ب��ود و رأی نهایی 
در مورد این اخطار در کنفرانس 
ژئوپارک های جهان که در ماه می در کش��ور ژاپن برگزار می ش��ود، اعالم 

خواهد شد.
به احتمال زیاد در کنفرانس ژئوپارک های جه��ان در ژاپن که در ماه می 
� اردیبهشت � برگزار می ش��ود، نظر کارشناسان یونس��کو درباره ماندن 
 یا نماندن ژئوپارک قش��م در لیس��ت ژئوپارک های جهانی یونسکو اعالم 
می شود. کارشناسان فعلی ژئوپارک قشم، امید زیادی به مثبت بودن نظر 
یونسکو در این باره دارند. نیما آذری، مسئول بخش گردشگری ژئوپارک 
قشم، در گفتگو باCHN با اعالم این خبر گفت: »یونسکو پیش از این بابت 
کم کاری و پیش نرفتن اقدامات الزم در ژئوپارک به ایران اخطار داده بود.

آنها گفته بودند در صورت تعلل ایران در انجام اقدامات الزم، ژئوپارک قشم 
از لیست ژئوپارک های جهانی یونسکو خارج می شود، اما در ماه های اخیر 
اقدامات خوبی انجام شده که تصور می شود در مثبت شدن نگاه مسئوالن 

یونسکو مؤثر بوده است.« 

راهنمایآتشکدههای
زرتشتیاندرجهان

راهنمای جهانی آتشکده های زردشتیان، عنوان کتابی دربرگیرنده 
تصاویری از ۱۹۰ آتش��کده، زیارتگاه و انجمن های خیریه زرتشتیان 
است که بخش عمده آن به هند و بقیه به استرالیا، کانادا، هنگ کنک، 
ایران، آمریکا، پاکستان، س��ریالنکا، و انگلستان اختصاص داده شده 

است. 
مرزبان جمش��یدی گیارا، گردآورن��ده این مجموع��ه، در تهیه این 

اثر از بیش��تر آتش��کده های 
بمب��ی و گج��رات دی��دار 
ک��رده و از منابع��ی قدیم��ی 
همچون مجله ه��ای گجراتی 
»پارسی پراکاش« و »پارسی 
دارمشال« استفاده کرده است. 
این کتاب ب��ه وس��یله الهام 
یعقوبیان به فارس��ی ترجمه 
شده و انتش��ارات مام میهن 
در ۳۳۰ صفحه مص��ور آن را 

منتشرکرده است.

یادداشت

کافهکتاب

خبرویژه
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ناهماهنگی شهرداری و میراث فرهنگی ادامه دارد
سازمان زیباسازی بدون هماهنگی با سازمان میراث فرهنگی، سازه های آجری میدان 
امام حسین )ع( تهران  را برچیده است. ناهماهنگی  شهرداری و سازمان میراث همچنان 

از آثار تاریخی پایتخت قربانی می گیرد.
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رخوتدشتاللهکوهرنگ
برایمیزبانی1391

هر چند الله هاي واژگون را می توان 
هومان
در ج��ای ج��ای طبیع��ت زیبای خاکپور

چهارمحال و بختیاری دید، اما دشت 
7۰۰ هکتاری منطقه بنواستکي در کوهرنگ بختیاری، یکی از 
معروف ترین رویشگاه های الله های واژگون در کشور است که 

در اردیبهشت، میزبان هزاران گردشگر می شود.
این جاذبه طبیعی بس��یار دیدني درفاصله ۱۰۰ کیلومتری 
شهرکرد و حدود ۱۰ کیلومتری ش��هر کوهرنگ قرار دارد و 
در س��ال های نه چندان دور که هنوز سیل گردشگران به آن 
 دیار سرازیر نشده بود، با شادابی سحرانگیزی، در اردیبهشت 
الله های واژگون خود را به رقص و دلربایی وا می داشت. این 
پایکوبی ۱5 روزه بهاری، با بذردهی الله ها در اواخر اردیبهشت 
به پایان می رسید. بارگذاری اکوتوریسمی، سرازیر شدن سیل 
ویرانگر گردشگران ناآگاه، انفعال دستگاه های متولی و آماده 
نکردن زیرساخت های الزم برای این بارگذاری و تبدیل شدن 
به یک جاذبه طبیعی گردشگری سبب شد  هر ساله از شادابی 
و تجدید حیات طبیعی الله ها کاسته شود و روند کاهش تراکم 
الله ها و وسعت این اثر طبیعی کم نظیر شدت بگیرد. چیده 
شدن گل ها و خارج کردن غده و پیاز الله ها از داخل خاک به 
وسیله برخی بازدید کنندگان ناآگاه، بیشترین نقش تخریبی 
را در مجموعه عوامل انس��انی مؤثر در تشدید روند تخریب و 
رخوت دشت الله ها داشته است. شکستن ساقه گل ها در اثر 
پهن کردن زیراندازها، لگدمال کردن الله ها در اثر ترددهای 
غیر اصولی و غیر ض��روری بازدیدکنندگان در دش��ت، روند 
طبیعی گل ده��ی و بذردهی الله را مخت��ل و تجدید حیات 
 طبیعی دش��ت را به مخاطره می اندازد. ورود دام به دش��ت 
– به ویژه در اواخر اردیبهش��ت و خرداد - در مرحله بذردهی 
 گل ها، یک��ی دیگر از عوام��ل مؤثر کاهش تراکم و ش��ادابی 
الله هاست که با اخالل در ریزش بذر و ممانعت از استقرار بذرها 
 در خاک، زادآوری طبیعی الله ها را بس��یار شکننده و مختل 
می کند. اخیرا طغی��ان آفات و بیماری ها ه��م به این عوامل 
 اضافه ش��ده که م��ی توان��د در ش��ادابی و زادآوری طبیعی

 الله ها بس��یار مؤثر باش��د. افزایش آفات و بیم��اری، نتیجه 
ضعف بیولوژیکی الله هاست و علت آن، همان عوامل انسانی، 
فش��ار دام و نامدیریتی حاکم ب��ر این جاذبه طبیعی س��ت. 
تعیین دس��تگاه متولی مشخص و س��اماندهی گردشگران 
 در کوتاه م��دت و انج��ام مطالع��ه، برنامه ریزی و تأس��یس 
 زیر ساخت های الزم در درازمدت، با بهره گیری از ظرفیت ها و 
توانمندی های بخش خصوصی و جوامع محلی  برای حفاظت 

از این شگفتي خلقت ضروری است.

مسجد جامع عتیق دربرگیرنده گنجینه معماری دوران های 
مختلف تاریخی، از دیلمیان تا صفویان و از عناصر اصلی، مهم و 
شکل دهنده میدان بزرگ اصفهان در دوران سلجوقیان، یعنی 

»میدان  امام علی)ع(«  است.
 اهمیت این میدان تاریخ��ی را با بناهایش همچ��ون بازار در 
حاشیه غربی میدان،  مس��جد جامع در شمال و مقبره خواجه 
نظام الملک در جنوب شرق، گنبد تاج الملک در شمال مسجد 
جامع، قیصریه در جنوب، ارگ سلجوقی، کاخ ها و  ساختمان 
های حکومتی در شرق و جنوب شرق، مدرسه سلطان سنجر، 
مدرس��ه و منار علی در جنوب غربی و مجموعه هارون والیت 
)هارونیه( در غرب و منار چهل دختران، هنگامی به درس��تی 
درمی یابی��م که بدانیم »می��دان کهن« یا »می��دان عتیق«، 
نقطه آغازین چهار محور فرهنگی- تاریخی در ش��هر اصفهان 
است:۱- محور تاریخی عتیق - جوباره 2- محور تاریخی نظام 
الملک – هارونیه ۳- محور تاریخی عتیق – دردشت 4- محور 

تاریخی عتیق- جماله

دیروزپاتوقسبزیفروش�ان،امروزپاتوقیبرای
تجارت

»میدان سلجوقی« یا میدان عتیق، تا میانه دوران صفوی نقش 
مرکزی در حیات اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی شهر 
اصفهان داشت، اما با رونق گرفتن »میدان نقش جهان« رفته 
رفته از اهمیت میدان عتیق کاسته ش��د و  در دوران قاجار، با 
جابجایی پایتخت از اصفهان به ته��ران، نقش محوری میدان 
عتیق بسیار کمرنگ شد و پس از احداث خیابان عبدالرزاق در 
دوره پهلوی، میدان عتیق یا میدان کهن به دو قسمت تقسیم 
شد، ساختار خود را به کلی از دست داد و در کنار میدان کهن، 
میدان جدید ُمدَوری، بدون هوی��ت تاریخی و فرهنگی ایجاد 
شد که میدان کهنه نامیده شد، اما چون به پاتوق فروشندگان 
سبزی و میوه تبدیل شد، آن را »سبزه میدان« نیز نامیدند.    

اما سرگذشت میدان عتیق به اینجا ختم نمی شود، چون پس 
از سال ها که مسجد جامع اصفهان و بناهای پیرامونش به حال 
خود رها ش��ده بود و مورد انواع بی مهری ه��ا قرار می گرفت، 
سرانجام س��ازمان نوسازی و بهسازی ش��هر اصفهان  تصمیم 
گرفت لباسی نو بر تن این میدان کهن بپوشاند و میدان عتیق 

و مجموعه پیرامون آن را  احیا کند.
 اما نکته مه��م این ک��ه در طرح های تهیه ش��ده ب��رای این 
 بازس��ازی ها آنچه بیش از هر چی��ز خود را نش��ان می دهد، 
محیط های تجاری و مراکز خرید است )فروشگاه های پیرامون 
میدان به مس��احت 2۳ هزار و ۳4۹ متر مربع و مساحت مرکز 
خرید موسوم به کمر زرین، ۱5هزار و 25۰ متر مربع و مساحت 
محوطه اطراف مرکز خرید سه هزار و 575 متر مربع (  که قرار 
است در این محل ایجاد شود و جمعیت انبوهی را برای خرید و 
فروش به این محل، که می توانست بیشتر رنگ و بوی فرهنگی 

داشته باشد تا تجاری، بکشاند.
 ولی فاجعه اصلی هنگامی رخ م��ی دهد که این جمعیت انبوه 
بخواهد جابجا ش��وند؛ طبیعی اس��ت که برای انج��ام این کار 
باید درست در زیر این محوطه تاریخی، تونل مترو  و زیر گذر 
)۳5/۳۱ متر مربع(  ایجاد ش��ود، برای توقف انبوه خودروهای 
کسانی که برای خرید به این محل کشانده می شوند، پارکینگ 
های متعدد )فاز یک پارکینگ میدان ۳6 هزار و ۳۳2 متر مربع 
و پارکینگ مرکز خرید 6 هزار و 825 متر مربع( ساخته شود و 
مساحت زیادی از زمین های منطقه را که می توانست کاربری 
فرهنگی و فضای سبز داشته باشد، به پارکینگ تبدیل شود.   

میدانامامعلی)ع(فرهنگیترمیشود؟
امروز س��اماندهی وضعیت نابس��امان میدان دوره سلجوقی و 
بناهای پیرامون و محوره��ای تاریخی منتهی به آن، ضرورتی 
انکارناپذیر برای حفظ و توسعه هویت فرهنگی و تاریخی شهر 
اصفهان به ش��مار می رود، اما به خاطر »تجارت محور« بودن 
طرح ب��ه جای »فرهنگ مح��ور« بودن، عبور غی��ر ضروری و 
 غیر منطقی مترو از زیر باف��ت تاریخی و گودبرداری و تخریب

 الیه های تاریخِی خاک منطقه ب��رای ایجاد زیر گذر، احداث 
حجم بزرگ س��ازه های بتونی در بافت تاریخ��ی، زیان های 

جبران ناپذیری گریبان اصفهان و اصفهانی را می گیرد.
 به نظر می رس��د الزم اس��ت در کن��ار س��اخت مراکز خرید 
و پاس��اژهای تج��اری ب��ا توج��ه ب��ه هوی��ت تاریخ��ی این 
 می��دان کم��ی ه��م ب��ه ایج��اد مراک��ز فرهنگ��ی و هنری

 در آن توجه شود.

دربارهطرحاحیایمیدانامامعلی)ع(

میدانی که بیشتر رنگ و بوی تجاری دارد تا فرهنگی

ملکشاهسلجوقی،اصفهانرابهپایتختیبرگزید؛شهریدرمرکزحکومتسلجوقیاندرقلب شاهین
ایران.پسشایس�تهبودت�اباش�اهکارهایمعم�اریهمچونمدرس�ههایزیب�ا،بازارها،سپنتا

کاخهایباشکوهومسجدهایبزرگبرشکوهمندیشهریچنینسزاوار،افزودهشود.پس
هنرمنداندستبهکارشدندوشاهکارهاییبیمانندهمچونگنبدتاجالملکرابهعنوانزیباترینگنبدآجری

جهاندرپیرامونمیدانیبسفراخبنانهادند.

ژئوپارکقشمدرانتظاررأیکنفرانس
ژاپنبرایماندندرفهرستیونسکو
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
573 آقاي مصطفي پناهي درچه داراي شناس��نامه ش��ماره 1503 به ش��رح دادخواست به کالسه 
1071/90 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
بیگم اکبري درچه بشناس��نامه 172 در تاری��خ 1378/11/2 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه پناه��ي درچه فرزند جعفر، ش ش 1750 
)م��ادر( 2- تقي پناهي درچه فرزند حیدرعلي ش ش 52 )همس��ر(، 3- مرتضي پناهي درچه فرزند 
تقي ش ش 414 )فرزند(، 4- مصطفي پناهي درچه فرزند تقي ش ش 1503 )فرزند(، 5- زهرا پناهي 
درچه فرزند تقي ش ش 36 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر 
آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقي شوراي حل 

اختالف خمیني شهر

حصر وراثت
574 آقاي اکبر پیماني فروش��اني داراي شناس��نامه شماره 3957 به ش��رح دادخواست به کالسه 
21/91ش ح7  از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
حسنعلي پیماني فروشاني بشناس��نامه 11351 در تاریخ 1390/12/27 اقامتگاه دائمي خود بدرود 
زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بت��ول عموچي فرزند قدیر ش ش 
211 )همس��ر(، 2- امید پیماني فروشاني فرزند حسنعلي ش ش 5-025136-113 )فرزند(، 3- اکبر 
پیماني فروشاني فرزند حسنعلي ش ش 3957 )فرزند(، 4- حمید پیماني فروشاني فرزند حسنعلي ش 
ش 1915 )فرزند(، 5- اصغر پیماني فروش��اني فرزند حسنعلي ش ش 626 )فرزند(، 6- امیر پیماني 
فروشاني فرزند حسنعلي ش ش 407 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهي مي نماید تا هر کسي اعتراضي دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از 
تاریخ نش��ر آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد ش��د. م الف/ 12170  

شعبه 7 حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر

اخطار اجرايي
577 ش��ماره: 1391/90 ش 11 به موجب رأي ش��ماره 1654 تاریخ 90/9/27 حوزه 11 شوراي حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد جواد میرزایي مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ سه میلیون و پانصد هزار تومان بابت اصل خواسته و چهارهزار و 
چهارصد تومان بابت هزینه دادرسي و نشر آگهي طبق تعرفه قانوني و خسارات تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررسید چکها تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمي از سوي بانک مرکزي 
برعهده اجراي احکام است. مشخصات محکوم له: جواد الماسي نشاني محل اقامت: پروین دوم- جنب 
بانک انصار. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف 
است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم 

کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 11 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
583 در خصوص پرونده کالس��ه 1885/90 ش 5 خواهان س��یف اله زماني بوکالت داوود نیک نام 
دادخواستي مبني بر مطالبه وجه چک 433874 عهده بانک سپه به مبلغ 10 میلیون ریال و خسارت 
تأخیر تأدیه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسي به طرفیت رسول استکي اورگاني تقدیم نموده است. 
وقت رس��یدگي براي روز پنج ش��نبه مورخ 91/3/18 ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراي حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقي مجتمع شماره دو شوراي 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
584 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 78/91 ش ح 14 خواه��ان آقای��ان عبدالحمی��د و محمدعلي 
اعتمادي فر دادخواس��تي مبن��ي بر الزام به انتقال س��ند به طرفیت آقاي ایرج رس��تگار و خانم ها 
توران- مهین و پروین رس��تگار تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگي براي روز چهارشنبه مورخ 
91/3/24 س��اعت 10/30 صب��ح تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان آتش��گاه س��اختمان ش��ماره 2 شوراها مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
 اخ��ذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی اتخاذ

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

ابالغ تبادل لوايح
587 در خصوص پرونده کالس��ه 1341/91 ش ح 14 خواهان آقاي محس��ن جوزداني )معروف به 
امید( بطرفیت خانم ملیحه شیرواني و آقاي خسرو شیرواني دادخواست تجدیدنظرخواهي به شماره 

248/90 ت ن به ش��عبه 14 تقدیم نموده است که با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و طبق 
ماده 73 قانون آ.د.م مراتب را در روزنامه نشر و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایند. شعبه 14 حقوقي 

شوراي حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
594 در خصوص پرونده 43/91ش9 خواهان هادی بذرافش��ان دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
س��ند موتورسیکلت هوندای 125 کویر CC به شماره انتظامی 2232 اصفهان 15 به انضمام جمیع 
خسارات وارده به طرفیت اکبر سلمانیان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
91/3/4 س��اعت 8/45 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. م الف: 885 شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت دادرسي
779 کالس��ه پرونده: 901218، وقت رس��یدگي: 91/2/31 ساعت 11/30 صبح،  خواهان: حمیدرضا 
مؤید، خوانده: مهدي یعقوبي، خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقي عمومی اصفهان ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده 
بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ 
نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/ 

18095 رحیمي- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ 
814 شماره ابالغیه: 9010100350504223. شماره پرونده: 9009980350500852. شماره بایگانی 
شعبه: 900910. خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیواندری و با وکالت آقای محمد فانی دادخواستی 
به طرفیت خواندگان خانعلی آذرنوش فرزند محمدعلی و ناصر غفلینی فرزند غالمعلی و خسرو عابدی 
فرزند قاسم و ایران روشنی دستگردی فرزند شاه ولی بخواسته مطالبه مبلغ 70/000/000 ریال وجه 
دو فقره سفته شماره های 142756 و 167767 تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه پنجم  دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به 
کالسه 9009980350500852 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/02/31 و ساعت 08:00 تعیین 
شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رسیدگی حاضر گردد. م الف: 18209 ناظمی – مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ تبادل لوايح 
579 در خصوص پرونده کالسه 90-1340ش14ح خواهان آقای محمد جوزدانی )معروف به افشین( 
بطرفیت خانم ملیحه ش��یروانی و آقای خسرو ش��یروانی دادخواست تجدید نظرخواهی به شماره 
247/90 ت.ن به ش��عبه 14 تقدیم نموده است که با توجه به مجهول المکان بودن خواندگان و طبق 
ماده 73 قانون آ.د.م مراتب را در روزنامه نشر و نتیجه را به این شعبه اعالم نمایید.  شعبه 14 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
580 در خصوص پرونده 1886/90ش5 خواهان سیف اله زمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه دو فقره 
چک به شماره های 343636 و 343633 عهده بانک صادرات به مبلغ ده میلیون و دویست هزار ریال 
به انضمام مطلق خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به طرفیت فاطمه سالکی تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/3/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 

و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
581 در خصوص پرونده 1888/90ش5 خواهان سیف اله زمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه به 
مبلغ 2/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 608807-87/9/15 به طرفیت حسین اکبری تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/3/3 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 

و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

582 در خصوص پرونده کالس��ه 1887/90 خواهان س��یف اله زمانی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
قسمتی از وجه چک ش��ماره 834660-88/8/10 عهده بانک ملی ایران به مبلغ سی میلیون ریال به 
انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه به طرفیت علی همت یار تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/3/18 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
585 در خصوص پرونده کالسه 1520/90خواهان عفت بدیعی با وکالت آقای بابک کیانی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه اجاره بها به طرفیت محمود موسوی فرزند عزت اله تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/4/8 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرايی
586 شماره: 1523/90 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1848 تاریخ 90/10/21 حوزه 14 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای قربانعلی قربانی مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ چهل و چهار میلیون و یکصد هزار ریال )44/100/000 ریال( بابت دو 
فقره س��فته به شماره های 393073 و 393070 و مبلغ سی و شش هزار ریال )36/000 ریال( بابت 
هزینه دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/8/21 لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له آقای محمود حسن خانی مطلق نام پدر: پنجعلی، نشانی محل اقامت: اصفهان خ زینبیه 
16 متری طالقانی جنب مسجد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ 
شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحاً اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

تاسیس 
177 ش��ماره: 4432/ث90/103. آگهی تاسیس شرکت آسانبر پدیده اصفهان با مسئولیت محدود. 
ش��رکت فوق در تاریخ 1390/12/21 تحت ش��ماره 46682 و شناس��ه ملی 10260647377 در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1390/12/21 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: 
طراحی – نصب و راه اندازی انواع آسانس��ور و باالبر کشش��ی هیدرولیک و باربر- ش��رکت در 
مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای دولتی و خصوصی. 
2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان 
– ش��هر اصفهان – خیابان کهندژ- کیلومتر 2 – جنب س��په کار – کدپس��تی 8187736818- تلفن: 
09132121013. 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 
1-5- آقای علی نصر اصفهانی کارالدانی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زهره حس��ن 
پور به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره. 3-5- آقای علی نصر اصفهانی کارالدانی به س��مت مدیر 
عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
 شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

م الف: 20997 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
178 شماره: 3352/ت90/103. آگهی تغییرات شرکت جویشگر صنعت اسپادانا با مسئولیت محدود 
به ش��ماره ثبت 45921 و شناسه ملی 10260639068 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا 
مورخ 1390/12/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای بهروز فوالدگر به شماره ملی 1281039187 
به شماره شناسنامه 61494 تاریخ تولد 1351/11/05 فرزند حسنعلی با پرداخت مبلغ 250/000 ریال 
به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای ساسان فوالدگر به شماره ملی 1292144696 
به شماره شناسنامه 22742 تاریخ تولد 1367/06/24 فرزند حسنعلي با پرداخت مبلغ 250/000 ریال 
به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. خانم شهرزاد فوالدگر به شماره ملي 1293037346 
به شماره شناسنامه 14372 تاریخ تولد 1367/09/25 فرزند محسن با پرداخت مبلغ 250/000 ریال 
به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای حسین فوالدگر به شماره ملی 1280297565 

به شماره شناسنامه 40866 تاریخ تولد 1341/06/20 فرزند حسنعلی با پرداخت مبلغ 250/000 ریال 
به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1/000/000 ریال 
به مبلغ 2/000/000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 2- اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین فوالدگر و آقای بهروز فوالدگر. 
3- سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین فوالدگر به سمت رئیس هیئت 
مدیره و آقای بهروز فوالدگر به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهروز فوالدگر به سمت مدیرعامل. 
4- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس شهر اصفهان – خیابان خیام – کوچه مسعود – 
پالك 13- کدپستی 8184613941 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
5- کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر است. 
در تاریخ 1390/12/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار 

گرفت. م الف: 20963 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

تغییرات 
179 شماره: 3356/ت90/103. آگهی تغییرات شرکت مهندسی تجارت رایانه نصف جهان ایرانیان با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 43420 و شناسه ملی 10260612782 به استناد صورتجلسه مجمع 
عمومی شرکا مورخ 1390/12/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- محل شرکت در واحد ثبتی اصفهان 
به آدرس شهر اصفهان – خیابان بزرگمهر – خیابان بالل – چهارراه دوم – خیابان مازیار – پالك50 
– کدپستی 8156635611- تلفن: 03112259387 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 
اصالح گردید. در تاریخ 1390/12/21 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید 
و امضاء قرار گرفت. م الف: 20972 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان 

حصر وراثت
595 خانم فاطمه قاس��می علی آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره دو به شرح دادخواست به کالسه 
216/91ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
عبداهلل کریمی بشناس��نامه 121 در تاریخ 1390/6/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 4 فرزند پسر و 4 فرزند دختر و یک عیال دائمی که اسامی 
آنان به شرح ذیل می باشد: 1- حسنعلی کریمی ش ش 4 فرزند پسر متوفی. 2- عباس کریمی ش 
ش 49 فرزند پسر متوفی. 3- مهدی کریمی ش ش 1402 فرزند پسر متوفی. 4- مهرداد کریمی ش 
ش 568 فرزند پسر متوفی. 5- شکوفه کریمی ش ش 13 فرزند دختر متوفی. 6- پروانه کریمی ش 
ش 444 فرزند دختر متوفی. 7- منیژه کریمی ش ش 460 فرزند دختر متوفی. 8- الهه کریمی ش ش 
2524 فرزند دختر متوفی. 9- فاطمه قاسمی علی آبادی ش ش 2 عیال دائمی متوفی و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. م الف/1064  شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
596 در خصوص پرونده 1169/90ش28 خواهان سید علی میرطاووسی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
به طرفیت مهدی بشیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/3/2 ساعت 
3:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 699 

شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
597 در خصوص پرونده 1171/90ش28 خواهان علی میرطاووسی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت مهدی بش��یری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/3/2 ساعت 
4:30 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه 
ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

م الف: 698 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی 
598 در خصوص پرونده 1170/90ش28 خواهان علی میرطاووسی دادخواستی مبنی بر مطالبه به 
طرفیت مهدی بشیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/3/2 ساعت 4 
عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف: 

700 شعبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
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امام صادق )ع(:
 سه کس وارد بهشت نمی شوند: اول، کسی ست که خون مردم را 
می ریزد. دوم، کسی ست که دائم الخمر است. سوم، کسی که این 

طرف و آن طرف برای سخن چینی برود.

راه حل
می گویند در کشور ژاپن مرد میلیونری 
 زندگ��ی می ک��رد ک��ه از درد چش��م 
نمی توانس��ت بخوابد و ب��رای مداوای 
چشم دردش انواع قرص ها و آمپول ها 
را استفاده کرده بود، اما نتیجه چندانی 
نگرفته بود. وی پس از مشاوره فراوان با 
پزشکان و متخصصان زیاد، درمان درد 
خود را مراجعه به ی��ک راهب مقدس و 
شناخته ش��ده می بیند. وی به راهب مراجعه می کند و راهب نیز پس از 

معاینه به او پیشنهاد می کند مدتی به هیچ رنگی، جز رنگ سبز نگاه نکند.
 پس از بازگشت از نزد راهب، او به تمام مستخدمان خود دستور می دهد 

تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کند.
همینطور تمام اسباب و اثاثیه خانه را با همین رنگ عوض می کند. پس از 
مدتی رنگ ماشین،  لباس اعضای خانواده و مستخدمان و هر آنچه به چشم 
می آید را به رنگ سبز و ترکیبات آن تغییر می دهد و البته چشم دردش هم 
تسکین می یابد. مدتی بعد مرد میلیونر برای تشکر از راهب، او  را به منزلش 

دعوت می کند.
راهب نیز که با لباس نارنجی رنگ به منزل او وارد می شود متوجه می شود 
باید لباسش را عوض کرده و خرقه ای سبز به تن کند. او نیز چنین کرد و 
وقتی به محضر بیمارش می رسد، از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین 

یافته است؟ 
مرد ثروتمند نیزتشکر کرده و می گوید :بله. اما این گران ترین مداوایی بود 

که تاکنون داشتم.
 مرد راهب با تعجب به بیمارش می گوید: بالعکس، این ارزان ترین نسخه ای 
 بود که تاکنون تجویز کرده ام. برای مداوای چش��م دردت��ان، تنها کافی 
بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به این همه مخارج 

نبود. 
نمی توانی تمام دنیا را تغییر دهی، بلکه با تغییر دیدگاه و نگرش، می توانی 

دنیا را به کام خود درآوری.

 چگونه در رستوران، 
غذای سالم بخوریم؟

رس��توران ها محل های خوبی برای گذراندن اوقات خوش با دوستان 
و خوردن چیزهای مختلف است، اما خوردن این غذاها می تواند سالم 

نباشد و ما باید در رستوران هم به غذاهای سالم فکر کنیم.
 رفتن ب��ه رس��توران باعث می ش��ود ت��ا از برنامه های س��الم غذایی 
 جدا ش��ویم و بیش��تر ب��ه س��مت غذاه��ای فرآوری ش��ده و ناس��الم 
 روی آوری��م، ام��ا بای��د دقت داش��ته باش��یم ک��ه در رس��توران ها 
نیز می توان یک روز س��الم را گذراند و با رعایت نکاتی ساده، از غذای 

سالم رستوران ها لذت برد.
    برای پیش غذا بهتراست از آنهایی استفاده کنید که بر پایه میوه ها 
درست شده اند. این باعث می ش��ود تا هم پیش غذای سالمی خورده 

باشید و هم، مقدار میوه روزانه بدن خودتان را نیز تأمین کرده اید.
    اگر به رستوران های س��نتی می روید، از آنها در خواست نان های 
س��بوس دار کنید. برای مثال از آنها نان س��نگک بخواهید. این نان ها 
بس��یار راحت تر هضم می ش��وند و برای بدن مفید هستند. نان های 

سفید مانند لواش ارزش غذایی باالیی ندارند.
    اگر از پیش غذاهای میوه های خوشتان نمی آید، می توانید سوپ 

سبزیجات سفارش دهید. 
سوپ ها با داش��تن مقدار کافی س��بزیجات برای بدن مفید هستند و 
همچنین با پر کردن معده ش��ما، از خوردن بیش از ان��دازه جلوگیری 

می کنند.
    در فست فودها از سس های گوجه استفاده کنید و سس های مایونز 
را فرامش کنید. به طور کلی کارشناس��ان استفاده از سس ها را توصیه 
نمی کنند، اما بازهم در بین س��س ها، آنهایی که بر پایه گوجه هستند 
می توانند از کیفیت بیشتری برخوردار باشند. گوجه با داشتن لیکوپن 

برای بدن بسیار مفید است.
    ماهی می تواند بهترین انتخاب برای یک وعده غذایی در رستوران ها 
باشد. ماهی های سفید منابع بس��یار خوبی از پروتئین هستند و مقدار 
بسیار کمی نیز چربی دارند. ماهی ها همچنین دارای مقدار بیشماری 

امگا-3 هستند و استفاده از آنها می تواند برای بدن بسیار مفید باشد.
    در مورد پخت غذاها نیز دقت الزم را داش��ته باش��ید. سعی کنید از 
غذاهایی استفاده کنید که به طور کامل پخته شده باشند و اگر از گوشت 
اس��تفاده می کنید، به این توجه داشته باش��ید که گوشت باید به طور 
کامل پخته شده باش��د، چرا که در غیر این صورت می تواند برای بدن 

بسیار مضر باشد.
    روی بیشتر میزها در رستوران ها نمکدان وجود دارد و این می تواند 

به نوعی وسوسه انگیز نیز باشد. 
برای اینکه وسوسه نشوید، تنها کافی است نمک را به میز دیگری منتقل 

کنید.  میزان نمک روزانه را در حد 6 گرم نگه دارید.

اگر می خواهید با قبرس��تانی که در آن به طور مرتب 
فیلم برداری صورت می گیرد یا قبرس��تانی که خانه 
کارمن��دان و کارگران آن در خود قبرس��تان اس��ت، 
آشنا ش��وید این مطلب را بخوانید.مرگ پایان زندگی 
تمامی موجودات زنده اس��ت و گریزی از این واقعیت 
نیست. معموال انسان ها پس از مرگ به مکانی به نام 
قبرستان منتقل و در آنجا دفن می شوند. در شهرها 
و روس��تاهای جهان می توان یک یا چند قبرس��تان 
کوچک و یا بزرگ را که مختص دفن اهالی است پیدا 
کرد. در فرهنگ های مختلف با اجس��اد برخوردهای 
متفاوتی ص��ورت می گی��رد؛ در بعضی از کش��ورها 
اجساد سوزانده می ش��وند و اصال قبرس��تانی وجود 
 ندارد و در بعضی از فرهنگ ها هم به قبرس��تان های 
 خود اهمیت نمی دهند. اما بعضی کش��ور ها هستند

که قبرس��تان ها برایش��ان مهم اس��ت. در این قبیل 
کش��ورها معموال نوع معماری قبرس��تان ها خاص و 
منطبق بر فرهنگ آن کش��ور اس��ت و آداب و رسوم 

خاصی دارد.

 La Recoleta  قبرستان
در  قبرس��تان  ای��ن 
ش��هر بوینس آیرس، 
نتی��ن  پایتخ��ت آرژا
مدف��ن بس��یاری از 
و  سیاس��تمداران 
شخصیت های مشهور 
اس��ت. این قبرستان 
شبیه یک شهر طراحی 
شده و خیابان ها و گذرهای فرعی بسیار زیادی دارد. 
در این گورستان خانه هایی نیز ساخته شده است که 
به وسیله افرادی که در قبرستان کار می کنند، مورد 
استفاده قرار می گیرد. این افراد به نظافت و نگاهداری 
از قبرستان و محیط اطراف می پردازند و در قبرستان 

نیز زندگی می کنند.

قبرستان قدیمی یهودیان در پراگ
ای��ن قبرس��تان، یکی 
تری��ن  قدیم��ی   از 
قبرس��تان های جهان 
اس��ت ک��ه از س��ال 
1439 میالدی تا سال 
1787 می��الدی فعال 
بوده اس��ت. نحوه قرار 
گرفتن سنگ قبرها و 
همچنین فاصله بین آنها، از جمله نکات جالب به کار 
رفته در این قبرس��تان است. این قبرس��تان از جمله 
معدود قبرس��تان های یهودی��ان در جمهوری چک 
است که در زمان اشغال این کشور به وسیله نازی ها، 

سالم باقی مانده است.

 Green-Wood  قبرستان
این قبرستان در شهر 
نیوی��ورک آمری��کا، 
امروزه به ی��ک جاذبه 
توریستی تبدیل شده 
است. چیزی در حدود 
600 هزار نف��ر در این 
محل دفن ش��ده اند و 
یادبود سربازان کشته 

شده در جنگ نیز در این محل قرار دارد.
  بس��یاری از افراد مشهور در ش��هر نیویورک در نیمه

 دوم قرن 19 می��الدی مثل پدر، عمو و همس��ر اول 
تئودور روزولت، ریس جمهور آمریکا یا ساموئل اف.بی 
مورس، مخترع امواج و عالئم مورس که در این ش��هر 
زندگی می کردند، در این گورستان به خاک سپرده 

شده اند.

 Forest Lawn  قبرستان و پارک یادبود
این پارک و قبرس��تان 
مورد نظ��ر در منطقه 
ش��هر  در  هالی��وود 
ل��س آنجل��س آمریکا 
نم��ای  دارد.  ق��رار 
ورودی زیب��ای ای��ن 
همچنی��ن  و  مح��ل 
وجود مدفن بس��یاری 
جمل��ه  از  آمری��کا  س��ینمای  مش��اهیر   از 
 نکات جال��ب ترین ن��کات در م��ورد این قبرس��تان 

است. 
هر ساله سکانس های زیادی از فیلم های هالیوودی 
در این محل ب��ا حضور مش��هورترین بازیگران جهان 
ضبط می شوند که این اقدام باعث جذب تعداد زیادی 

توریست به این مکان می شود.

قبرستان  Merry  در رومانی
قبرس����تان  ای����ن 
مدف��ن بس��یاری از 
ش��عرا  روش��نفکرانی 
رومانیایی است که در 
طول سال های متعدد 
و پس ازم��رگ در این 

محل دفن شده اند.
مدف��ن  ب��االی  در 
بسیاری از این افراد در این قبر ستان تصویری از آنها و 
جمالتی از این افراد بر روی یک بدنه چوبی حک شده 
است. اس��تفاده از این بدنه های چوبی نمایی زیبا به 

قبرستان داده است.

جالب ترین قبرستان های 
جهان 
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یک قطب نورد نروژی ازدواجش را در دمای 23درجه زیر 
صفر قطب شمال جشن گرفت.

ورگ اوس��لند که یکی از کهنه کاران قطب نوردی نروژ 
به حس��اب می آید، دیروز در لباس س��نتی نروژی ها و 
همس��رش، در گرم ترین لباس عروس دنی��ا، رو به روی 
کشیش پروازی ش��ان قرار گرفتند تا اولین زوجی باشند 
که مراسم ازدواجشان را در قطب شمال برگزار می کنند.

این مراسم کمتر از 30 مهمان داشت و حدود نیم ساعت 
به طول انجامید. تنها تزیین مراسم هم شمعی بود که در 
سرمای هوا رو به خاموشی می رفت و البته صلیبی که با دو 
تکه چوب اسکی سر هم شده بود! در این مراسم، یک هلیکوپتر روسی MI- 8هم به جای ماشین 
عروس، این زوج را به اسوالبارد، دورترین نقطه مسکونی زمین برده بود تا مراسم عروسی خود را در 
میان مهمانان کم تعدادشان برگزار کنند. مراسم ازدواج با سرو نوشیدنی، آتش بازی و نورافشانی به 
پایان رسید. داماد این مراسم، یکی از سرشناس ترین قطب نوردهای نروژی بود که در سال 1994 
رکورد اسکی انفرادی قطب شمال را به نام خود ثبت کرد. او که سابقه سفر به قطب شمال در زمستان 
را دارد، در رکوردی دیگر موفق شد یک تراورس  اسکی-کایت را از اقیانوس منجمد شمالی تا کانادا 

هدایت کرده و مشابه همین کار را در قطب جنوب انجام دهد.

در هفته جاری گوگل ش��گفتی بس��یاری را با پروژه 
عینک کامپیوتری خ��ود برانگیخت، اما ارتش آمریکا 
درحال حاضر روی فناوری س��رمایه گذاری کرده که 

یک گام از این پروژه جلوتر است.
پنتاگون به یک ش��رکت، س��فارش تولی��د لنزهای 
چشمی با قابلیت تمرکز بر اطالعات سه بعدی میدان 
جنگ داد که بتواند این اطالعات را به طور مس��تقیم 
از ماهواره ها و هواپیماهای کنترل از راه دور وارد کره 
چش��م افراد کند. این صفحه نمایش های کوچک به 
طور مس��تقیم درون چش��م افراد قرار می گیرد و با 

عینک های سبک وزنی که داری صفحات نیمه شفاف هستند، کار می کنند. این لنزها با 
استفاده از فناوری های مقیاس نانو به عنوان ابزار تمرکز کار می کند که با یک عینک دارای 
فناوری پیشرفته جفت می ش��ود و کاربر می تواند به طور همزمان اجسام خیلی نزدیک 
 و دور را ببیند و روی آن تمرکز کند. نکته مهم درباره این دس��تگاه این است که برخالف 
مدل های قدیمی که کاربر تنها زمانی که نشس��ته بود می توانس��ت از آن استفاده کند، 
س��ربازان می توانند آن را داخل چش��م خود قرار داده و به هر طرف حرکت کنند. تجربه 

دیدن از طریق این لنزها برابر با تصویر یک تلویزین 249 اینچی در فاصله 3 متری است.

انجم��ن بین المللی افراد با ضریب هوش��ی باال )منس��ا(، در 
بررسی های خود دختر چهار ساله انگلیسی را کوچک ترین 
نخبه جهان معرفی کرد. مربیان مهد کودک »هیدی هکینز« 
وقتی متوجه هوش باالی او ش��دند، تصمیم گرفتند میزان 

ضریب هوشی او را مورد بررسی قرار دهند.
مس��ئوالن این انجمن بین المللی، پس از انجام بررسی های 
الزم دریافتند ضریب هوش��ی این کودک 159 اس��ت که از 

ضریب هوشی »اس��تیون هاوکینگ «، فیزیکدان انگلیسی 
 یک عدد کمتر اس��ت. ب��ه گفت��ه والدین »هی��دی«، او در 
 2 س��الگی تا عدد 40 می ش��مرد، تصاویر واضحی ترس��یم 
 می ک��رد و کتاب ه��ای مخصوص ک��ودکان هفت س��اله را 
می خواند. حتی در یک سالگی می توانست کلمات معناداری 
را بیان کند. به نقل از روزنامه س��ان،  متوس��ط میزان ضریب 

هوشی برای افراد بزرگسال 100 است.

صاحبخانه ش��دن به مثابه یک��ی از نیازهای اولیه بش��ر، امروزه 
به یک آرزو تبدیل ش��ده اس��ت. این مطلب به زم��ان مورد نیاز 
 ش��هروندان برای خانه دار ش��دن در ش��هرهای مختلف جهان

 می پردازد. »قیمت خانه در کجای جهان گران تر است؟«: این 
پرسشی اس��ت که ش��بکه تلویزیونی بلومبرگ مطرح کرده و با 
استفاده از آمار و بهای زمین و خانه در کشورهای مختلف توانسته 
است گزارش جالبی از قیمت یک واحد آپارتمان 100 متری در 

شش گوشه جهان تهیه کند.
   رتبه دوازدهم: 

یک شهروند آمریکایی ساکن نیویورک پس از 48/4 سال پس انداز 
می تواند خانه ای در محله منهتن خریداری کند.

    رتبه یازدهم:
 خریدن خانه ای شخصی در سیدنی، پایتخت استرالیا به 54/9 

سال پس انداز نیاز دارد.
    رتبه دهم:

 داشتن خانه ای شخصی در شهر تاریخی رم به 60/1 سال پس 
انداز نیاز دارد.
    رتبه نهم: 

ساکنان جاکارتا، پایتخت اندونزی باید 61/7 سال پس انداز کنند 
تا صاحب خانه شوند.

    رتبه هشتم: 
کس��ی که دنبال خرید خانه در بانکوک اس��ت، باید 67 س��ال 

درآمدش را پس انداز کند.
    رتبه هفتم:

 صاحب خانه شدن در ش��هر ژنو سوئیس مس��تلزم 73/3 سال 
پس انداز است.

    رتبه ششم:
 در شهر پاریس 77/7 سال طول می کشد تا یک شهروند، با پس 

انداز خود مالک یک خانه شود.
    رتبه پنجم: 

هنگ کنگ شهری است که خرید خانه در آن آرزوی بزرگی به 

شمار می رود. ساکنان این بندر باید 96/4 سال برای دست یافتن 
به این آرزو پس انداز کنند.

    رتبه چهارم: 
لندن شهری است که معموال کسی به خانه دار شدن در آن فکر 
نمی کند، چرا که خرید یک ملک خصوصی 136/2 س��ال پس 

انداز می طلبد.
    رتبه سوم: 

برای یک شهروند اهل مسکو، صاحب خانه شدن به قیمت 143/7 
سال پس انداز تمام می شود.

    رتبه دوم:
 233/3 سال کار و پس انداز می تواند برای خرید خانه ای در شهر 

شانگهای کافی باشد.
    رتبه اول:

 اما شهری که خرید خانه در آن بیشتر به یک آرزو می ماند، نه در 
اروپا و نه در آمریکاست؛ شهر بمبئی هند گران ترین شهر جهان 

برای خرید خانه است. 
در اینجا یک شهروند حقوق بگیر، برای این که بتواند مالک یک 
آپارتمان 100 متری شود، باید 308 سال پس انداز کند. با توجه 
به این موضوع شاید بتوان وجود محله های پرشمار زاغه نشین در 

حومه این شهر پر جمعیت را توجیه کرد.

نمایش اطالعات در مردمک چشم عجیب ترین ازدواج سال2012

کوچک ترین نخبه جهان 

مدت خانه  دار شدن در شهرهای جهان 

جنگ بالش ها

 مراسم روز بین المللی جنگ بالش ها 
 در بیش از
 صد و پانزده شهر جهان 
برگزار شد.

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

دویست و چهاردهمین شماره دنیای تصویر در قالب ویژه نامه ای 
با عنوان ویژه نامه سینمای اکشن منتشر شد.

در این ش��ماره، صدویک فیلم اکش��ن برگزیده تاریخ سینما به 
ترتیب سال س��اخت، معرفی و بررسی می ش��وند؛ از نخستین 
فیلم اکشن تاریخ س��ینما، »س��رقت بزرگ قطار« تا »آواتار«، 
پرفروش ترین فیلم تمام دوران، به همراه مقدمه ای بر شناخت 
ژانر اکش��ن، نکاتی کوتاه و خواندنی از سینمای اکشن و معرفی 

اکشن هایی که در سال جاری به نمایش درمی آیند.
همچنین مش��هورترین س��تارگان اکش��ن در مجموع��ه ای با 
عکس هایی دیدنی، معرفی ش��ده اند. از دیگ��ر بخش های این 
ش��ماره، پرونده چهارمین فیلم مأموری��ت: غیرممکن )پروتکل 
شبح(، مهیج ترین اکشن سال 2011، شامل نقد، گزارش تولید و 
گفتگو با بازیگر و کارگردان این فیلم و همچنین، نگاهی به سایر 

فیلم های این مجموعه  مشهور است.

ویژه نامه سینمای اکشن دنیای تصویر منتشر شد
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