
پرتقال خونی را خیلی 
دوست دارم 

 تازه ترین فیلم س��ینمایی الوند که س��ال گذش��ته 
برپرده اکران بود، پرتقال خونی نام داش��ت؛ فیلمی 
که مؤلفه های سینمای الوند را تا حد زیادی داشت 
و نداشت. درهرحال پرتقال خونی با موفقیت نسبی 
وارد اکران خانگی ش��ده اس��ت و به عن��وان فیلمی 
الوندی، می تواند یکی از پیش��نهادهای خوب این 

روزها برای خانواده باشد. 
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اقتدار ارتش اصفهان را دربر گرفت

تأثیرافسردگی پدران  تردید اصفهانی ها برای سرمایه گذاری ارزی در بانک
برفرزندان

سودآوری واقعی کجاست؟
تلفن شهرستان های 
اصفهان بی قبض شد 3

 مسیر قهرمانی
64 از قطر می گذرد

سکه ۴۰ هزار تومان 
8گران شد

بخش تولید آماده 
هدفمندی دوم نیست

از جنس پرونده  فساد مالی 
اخیر زیاد داریم

اصفهان در آستانه هجوم 
بیماری ها

35دختر وپسر دستگیرشدند 

عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران:

در یک پارتی در باغبهادران 

در صورت پس زدن فاضالب منازل به علت 
فرسودگی شبکه فاضالب رخ می دهد؛  

گفتگو با کارگردان پرتقال خونی که وارد 
شبکه نمایش خانگی شده است 
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احمدی نژاد چه رؤیاهایی در سر دارد؟
از یک طرف خبر می رسد مرتضوی خانه نشین شده و از طرف دیگر دولت تا به حال 
استعفای مرتضوی را قبول نکرده است. از یک طرف جوانفکر می گوید مرتضوی از 
سمتش استعفا  نمی کند و از طرف دیگر نمایندگان مجلس و آنها که حکم شده اند،  

می گویند دولت نمی تواند استعفای مرتضوی را قول نکند! 

6ناکامی ذوب آهن در شب صعود ماهان
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بودجه ساخت سالن های اجالس سران 
از سوی دولت تأمین نشد

معاون عمرانی شهردار اصفهان:

مرکز قدیم ش��هر اصفهان محلی بود که نشس��ت مطبوعاتی معاون 
عمرانی شهردار اصفهان در آن برگزار شد؛ این نشست که با خبرنگاران 
در دفتر طرح میدان امام علی)ع() میدان قیام( برگزار شد، به نوعی 
محلی برای ارائه گزارش کارکرد عمرانی شهرداری اصفهان در سالی 

که گذشت بود.
۴۰ هزار تن آسفالت برای معابر شهر

علیرضا قاری قرآن، معاون عمرانی شهردار اصفهان در خالل صحبت 

های خود به 40 هزار تن آس��فالت برای ترمیم معابر ش��هر در سال 
90 اش��اره کرد، ولی مس��أله اینجاس��ت که با برآورد 15 میلیارد و 
500 میلی��ون تومانی که برای آس��فالت اصفهان هزینه ش��ده بود، 
هنوز نامناسب بودن آسفالت معابر را در اکثر نقاط شهر می توان دید 
که گاهی باعث برهم زدن نظم و یا آسیب رس��انی به وسایل نقلیه و 

شهروندان می شود.
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی فراخوان
مهلت دريافت موضوعشمارهنوع فراخوانرديف

اسناد
مهلت ارائه 

پيشنهاد

91/2/791/2/19خريد دو رديف روليك صافكاري نورد 203500-90تجديد مناقصه1

91/2/591/2/18خريد گرم كن سپر كوالسيوني205-90تجديد مناقصه2

91/2/791/2/19خريد 12 رديف قطعات مكانيكي نورد 206650-90تجديد مناقصه3

91/2/591/2/17خريد پنج رديف قطعات مكانيكي8-91مناقصه4

91/2/1391/2/24خريد شش رديف قطعات نورد 200350-90تجديد مناقصه5

آگهي مزايده )مرحله اول(
شهرداري آران و بيدگل به استناد مصوبه هاي شماره 1604 مورخ 90/11/30 و 109 مورخ 91/1/27 
شوراي اسالمي ش�هر آران و بيدگل در نظر دارد نس�بت به اجاره و بهره برداري امالك و اراضي 
متعلق به اين شهرداري به شرح ذيل و از طريق مزايده عمومي اقدام نمايد. لذا از كليه متقاضيان 
واجد ش�رايط دعوت به عمل مي آيد تا حداكثر ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين 

آگهي جهت اطالع از شرايط شركت در مزايده به شهرداري آران وبيدگل مراجعه نمايند.
ضمنًا هزينه انتشار آگهي به عهده برنده مزايده است.

1- اطاقك زير كوزه مشرف به بركه به مس�احت 15/36 مترمربع واقع در پارك شادي با قيمت 
پايه كارشناسي به ازاي هر ماه اجاره 570/000 ريال و براي مدت يكسال.

2- مزايده يك قطعه زمين به متراژ 38/48 مترمربع واقع در پارك ش�ادي جهت احداث يك 
دستگاه گاو وحش�ي با قيمت پايه كارشناس�ي به ازاي هر ماه اجاره مبلغ 950/000 ريال و براي 

مدت يكسال.
مهدی عموزاده – شهردار آران و بیدگل 

ساير موارد:
1 – زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(

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

نوبت اول

نوبت اول

م الف: 1183

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

مجلس صرفا از مذاکرات هسته ای در 
چارچوب ان پی تی پشتیبانی می کند

علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی ضمن تشکر از هیأت 
مذاکره کننده ایرانی در مذاکرات اخیر استانبول با گروه 1+5، گفت: 
 مجلس شورای اس��المی صرفاً از مذاکرات هس��ته ای در چارچوب 
ان پی تی و مصالح کشور پشتیبانی می کند و با دقت مسیر آینده را 

رصد خواهد کرد.

موافقت مجلس با کلیات طرح تغییر 
نحوه  سؤال از ريیس جمهور

نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در جلس��ه علنی روزگذشته با 
کلیات طرح دوفوریت��ی اصالح م��واد 196 و 197 آیین نامه داخلی 
مجلس موافقت کردن��د. با تصویب نهایی این ط��رح، در صورتی که 
تعداد سؤاالت ارسال شده به قوه قضائیه در مورد یک رییس جمهور 
به عدد شش برس��د، طرح اس��تیضاح رییس جمهور با رعایت مفاد 
اصل89 قانون اساسی و مواد آیین نامه داخلی در دستور کار مجلس 

قرار می گیرد.

ارتباط ۱۰ نماينده  با فساد بانکی اخیر 
احمدی بی غش، نماینده مردم ش��ازند گفت: برای مجلس ش��ورای 
اس��المی عیب اس��ت که در بین حدود 290 نفر نماینده، دادستان 
بگوید که ده نفر با قضیه فس��اد مالی ارتباط داشتند و هیچ وقت هم 
اسامی این افراد اعالم نشده اس��ت. این مجلس کجا عصاره فضایل 

ملت است؟

وزير اقتصاد باکارت زرد به آمريکا رفت
سید شمس الدین حس��ینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان 
 در رأس هیأت��ی بلندپای��ه از مقام��ات اقتصادی صبح روزگذش��ته 
برای ش��رکت در اجالس بهاره بانک جهانی و صن��دوق بین المللی 
پول به آمریکا س��فر کرد. وزیر اقتصاد و دارایی قبل از این سفر برای 
 پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان، در صحن علنی مجلس حاضر شد

 که با قانع نش��دن نماین��دگان مجل��س از پاس��خ هایش، از وکالی 
مل��ت کارت زرد گرف��ت. وزرا با گرفتن س��ه کارت زرد اس��تیضاح 

می شوند.

 رزمايش مشترک ارتش و سپاه 
نیمه دوم سال جاری برگزار می شود

 پوردس��تان، فرمان��ده نی��روی زمینی ارتش بااش��اره ب��ه رزمایش 
مشترک ارتش و س��پاه گفت: در این رزمایش مش��ترک از سالح ها 
 و تاکتیک ه��ای جدی��د اس��تفاده خواه��د ش��د و  البته س��الح ها 
و تاکتیک های قبلی نی��ز مورد بازبینی قرار م��ی گیرند تا قابلیت ها 
 و آموزش هایی که به نیروهای مس��لح داده ش��ده اس��ت، در میدان 
 عمل نی��ز تجربه ش��ود.وی اف��زود: ای��ن رزمایش، زمین��ی برگزار 
می ش��ود و از پش��تیبانی هوایی محدود نیز برخوردار خواهد بود و 
 پیامش، پیام صلح و دوستی است.پوردس��تان همچنین اعالم کرد 

که این رزمایش مشترک در نیمه دوم سال جاری اجرا خواهد  شد.

S3۰۰ اجرای طرح سامانه جايگزين
سردار احمد وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پاسخ 
به سؤالی مبنی بر وضعیت تولید S300 ایرانی گفت: ساخت سامانه 
موشکی جایگزینS300 دردست انجام است که تا االن بخش هایی 
از کار انجام شده و نتایج خوبی به دست آمده است. اطالعات ساخت 

این سامانه در سال جاری اعالم می شود.

هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی
 سوم ارديبهشت

به گزارش فارس، ی��ک منب��ع آگاه گفت: هفتمین جلس��ه دادگاه 
رسیدگی به پرونده فس��اد بزرگ مالی یکش��نبه هفته آینده، سوم 
اردیبهش��ت بدون مه آفرید خس��روی برگزار می شود.گفتنی است 
 تاکنون و با برگزاری ش��ش جلس��ه دادگاه، رس��یدگی به اتهامات 
چهار متهم اصلی پرونده که متهم به فساد فی االرض بودند به پایان 

رسیده و آخرین دفاع از آنها اخذ شده است.

 ارتش ايران مردمی ترين
 ارتش عالم است

رییس جمهور ب��ا بیان ای��ن که مردم��ی ترین ارت��ش عالم ارتش 
جمهوری اسالمی ایران است، گفت: ارتش و نیروهای مسلح متشکل 
از فرزندان پاک ملت هس��تند و ما ه��ر روز ش��اهد بالندگی ارتش 
هس��تیم. احمدی نژاد به اقتدار نیروی دریایی اش��اره کرد و افزود: 
فعالیت نیروی دریای��ی در آب های بین المللی و دف��اع از آب های 
 آزاد و صیانت از تجارت آزاد و امنیت بین المللی، نشان از توانمندی

 ارتش عزیز است.

چرا مرتضوی منتصب شد؟ 
بعد از انتصاب مرتضوی، تنها به این فکر ش��د که وزیر استیضاح 
شود و کس��ی به این فکر نکرد چرا احمدی نژاد دست به انتصاب 
پرحاشیه ترین یار خود زد. هنوز دعوا بر س��ر یاران احمدی نژاد 
ادامه دارد و آنها زیر فشار منتقدانشان هس��تند. در روزهایی که 
هر حرکت و هر حرفی از س��وی کس��انی چون بقایی و مش��ایی 
یا رحیم��ی می تواند جنجال به پا کند و درس��ت چن��د روز بعد 
از این ک��ه احمدی ن��ژاد به عن��وان اولین رییس جمه��ور برای 
 طرح س��ؤال نمایندگان به مجلس م��ی رود، مرتضوی منتصب 
می ش��ود. انتصاب مرتضوی در نگاه اول در بدترین شرایط است؛ 
در اوج سوءتفاهم هااست .  اما انگار احمدی نژاد رویاهای دیگری 
در س��ر دارد. احمدی نژاد سیاستمدار باهوش��ی است و به خوبی 

می داند مجلس به انتصاب مرتضوی واکنش نش��ان می دهد. از 
طرف دیگر هم حداقل هیچ سیاستمداری نیست که از قبل خود را 
بازنده بداند و کاری کند که می داند در آن بازنده است. همچنین 
دولت گزینه های زیادی برای این س��مت دارد، ام��ا این که چرا 
تصمیم می گیرد دست روی پرحاشیه ترین گزینه خود بگذارد، 
حکایت غریبی اس��ت! انتصاب مرتضوی، به احتم��ال زیاد بازی 
 جدید دولت اس��ت؛ بازی که مجلس هم در آن گیج است و دقیقاً 

نمی داند چه کاری انجام دهد. 

واکنش مجلس چه بود؟ 
 در انتص��اب مرتض��وی مجل��س کم��ی گیج ش��ده اس��ت. هم 
می خواهد از خود اقتدار نش��ان دهد و هم می خواهد ثابت کند 

که استیضاحش از روی کینه و دشمنی نیس��ت.هم نمی گذارد 
مهر امضای مرتضوی خش��ک ش��ود و طرح اس��تیضاحش را به 
جریان می اندازد و هم درست چند س��اعت مانده به استیضاح، 
حکمیت می کند و با ریش سفیدی، سروته قضیه را هم می آورد. 
 از مرتضوی ق��ول ش��رف می گیرد که به س��ر کار خ��ود نرود و 
احمدی نژاد را که صب��ح اول وقت به مجلس رفته ب��رای دفاع از 
وزیر، با توجیه و پادرمیانی ب��ر می گرداند. هر چند رییس جمهور 
همان جا ه��م می گوید که انصراف مرتض��وی را قبول نمی کند 
 و آماده پاس��خ گویی اس��ت، اما مجلس زیر بار نمی رود و ترجیح 
می دهد به مرتضوی اعتماد کند! ای��ن هم خود از عجایب روزگار 
اس��ت که بزرگ ترین منتقدان مرتضوی، خود سر میز مذاکره و 

حکمیت می نشینند و قول اورا قبول می کنند!

زمی�ن  در  ت�وپ 
کیست؟

مجلس پیش تر نش��ان داده 
 ک��ه در زمی��ن دول��ت بازی 
می کند و توان بازی مستقل 
ندارد. چیزی که در مس��أله 
انتصاب مرتضوی مش��خص 
است، پیچیدگی بازی جدید 
دولت است. تا بوده این دولت 
بوده که حرفی زده و مجلس 
جواب داده اس��ت. این دولت 
بوده که کار خ��ود را کرده و 
مجل��س به دنب��ال مصلحت 
س��نجی بوده و س��نجیدن 
جوان��ب برخ��ورد ب��ا دولت. 
دولت همیش��ه می داند که 

چه می خواهد و مجل��س نمی داند که چه چی��زی می خواهد. 
در این مس��أله هم بعید اس��ت مجلس حریف احمدی نژاد شود. 
نمایندگان باید یک بار هم ش��ده به فکر این باشند تا زمین بازی 
راخود تعیین کنند. مشکل از زمین بازی است نه توپ آن! مشکل 
حتی تماشاچیان یا قوانین یا بدی آب و هوا و هیچ کدام از این ها 
نیس��ت. تا بوده مجلس در زمی��ن دولت بازی کرده و بر اس��اس 
سیستم بازی آن، واکنش نشان داده است. هیشه دفاعی بازی کرده 
 و مراقب  دروازه هاست تا گل نخورد. ازآن طرف، اما دولت به خوبی 
می داند که در زمینش چگونه بازی کند. در این زمین نمی توان 

به دولت گل زد.

واکاوی داليل انتصاب مرتضوی و نحوه  برخورد مجلس 

احمدی نژاد چه رؤیاهایی در سر دارد؟

اهانت جديد وهابیت 
به مقدسات شیعیان 

 مرتضوی ديروزهم  
به تأمین اجتماعی نرفت 

عناصر فرقه وهابیت به تازگی در اقدامی موه��ن، کتابی را  در بین زائران 
ایرانی مدینه توزیع می کنند که در آن گس��تاخی های وقیحانه ای علیه 
اهل بیت عصمت و طهارت )ع( مطرح شده است. در این کتاب که نام آن 
»دروغ بزرگ« است، روایات و اعتقادات ش��یعیان درباره صدیقه طاهره 
حضرت زهرا )س( و امام زمان )عج( با استفاده از روایات مجعول وهابیت 
مورد تمس��خر و فحاشی قرار گرفته اس��ت.  این کتاب که به زبان فارسی 
منتشر شده، فقط ش��یعیان ایرانی را که برای س��فر حج عازم عربستان 
سعودی شده اند مورد هدف قرار داده است. این عناصر وهابی با خودروهای 
ارگان های رسمی حکومت آل س��عود معموالً در ساعات منتهی به زمان 
برگزاری نماز جماعت در مسجدالنبی، در اطراف بقیع اقدام به توزیع این 

کتاب در بین زائران ایرانی می کنند.

به گزارش فارس ، یک منبع آگاه در تأمین اجتماعی افزود: هر چند استعفای 
مرتضوی پذیرفته نش��ده، ولی وی همچنان تأکید بر استعفا دارد. این مقام 
مطلع بیان ک��رد: جریان انحرافی به رییس جمهور فش��ار م��ی آورد که اگر 
مرتضوی اس��تعفایش را پس نگیرد، رییس جمهور وی را از ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال هم برکنار کند، اما از تصمیم بع��دی رییس جمهور اطالعی در 
دس��ت نیس��ت. وی ادامه داد: مرتضوی با علم بر این موضوع )فشار جریان 
انحرافی(باز هم در استعفای خود جدی است. این مقام مطلع، درباره آخرین 
وضعیت صندوق تأمین اجتماعی که 32 میلی��ون نفر جمعیت دارد، اظهار 
داشت: اوضاع تأمین اجتماعی در حالت ابهام اس��ت. وی با اشاره به این که 
روزگذش��ته  مرتضوی به تأمین اجتماعی نرفت، ادامه داد: وضعیت تأمین 
اجتماعی حداکثر تا دو روز آینده با دستور رییس جمهور مشخص می شود.

از يک طرف خبر می رسد مرتضوی خانه نشین شده واز طرف ديگر دولت تا به حال استعفای  گروه
 مرتضوی را قبول نکرده اس�ت. از يک طرف جوانفکر می گويد مرتضوی از س�متش استعفا سیاست

نمی کند و از طرف ديگر نمايندگان مجلس و آنها که حکم شده اند،  می گويند دولت نمی تواند 
 اس�تعفای مرتضوی را ق�ول نکند! داس�تان انتص�اب مرتضوی مثل خودش اس�ت؛ پیچی�ده و مرم�وز. ازهمان 
داستان هايی که آخرش را نمی توان حدس زد و هر لحظه نويسنده داستان يک برگ برنده رو می کند. برای شنیدن 

آخر اين داستان بايد کمی صبر داشته باشید.

 اعالم آمادگی عربستان 
برای تأمین هزينه جنگ با ايران

 پایگاه النخی��ل در مطلب��ی با عن��وان »آل س��عود هزینه 
جنگ های آمریکا را تأمین می کند« آورده است: براساس 
 سندی که رسانه ها بر آن دس��ت پیدا کرده اند، آل سعود از 
70 س��ال قبل تا کنون هزینه جنگ ه��ای آمریکا و تهاجم 
وحشیانه آن را در سراس��ر جهان تأمین می کند. این منبع 
افزود: رهبران س��عودی به تازگی به اط��الع رییس جمهور 
آمریکا رسانده اند که آمادگی کامل دارند تا هزینه های جنگ 
علیه ایران را نیز تأمین کنند، همچنین رهبران س��عودی، 

آمریکا را برای حمله به ایران تشویق کرده اند.

وزير امارات عددی نیست 
سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش، در خصوص اظهارات 
 وزیر خارج��ه امارات درباره جزایر س��ه گان��ه گفت: من نه 
به عنوان فرمانده نیروی دریای��ی ارتش، بلکه به عنوان یک 
ش��هروند ایرانی می گویم آنها عددی نیستند که بخواهند 
درخصوص جزایر س��ه گانه جمهوری اسالمی ایران اظهار 

نظر کنند.

شايعه ای که تأيید نشده است
روزگذشته شایعه ای به سرعت در سایت های اینترنتی عربی 
منتشر شد مبنی بر این که گارد امیر قطر دست به کودتا زده و 
 نیروهای ویژه آمریکایی مأمور حفاظت از کاخ، با آن به مقابله 
پرداخته اند، ای��ن در حالی اس��ت که منابع قط��ری اعالم 
کردند امیر قطر و همس��رش در ایتالیا هستند و خبر کودتا 

صحت ندارد. 
برخی رس��انه ها نیزازدس��تگیری30 افس��ر ارتش قطر و 
در رأس آنه��ا حمد ب��ن عطی��ه، فرمان��ده گارد امیری در 
این درگیری ها خبر دادند. عنوان ش��ده ک��ه این درگیری 
 ه��ا س��بب ش��ده اس��ت ت��ا نظامی��ان آمریکایی، ش��یخ 
حمد بن جاسم و شیخه موزه، همسر وی را به مکان ناشناخته 
منتقل کنند، همچنین خبرهایی از وقوع انفجارهای بزرگ در 

نزدیک کاخ امیر قطر منتشر شده است.

از حوادث کلمبیا شرمساريم
رییس ستاد مش��ترک ارتش آمریکا رس��وایی اخالقی 
محافظان باراک اوباما در حاشیه نشست سران در کلمبیا 
را موجب شرمساری نظامیان آمریکایی دانست. گفتنی 
است یک مقام دولت آمریکا گفته همگی اعضای دستگاه 
اطالعاتی حاضر در جمع محافظان اوباما، به دلیل ارتکاب 

رسوایی اخالقی اخراج شده اند.

پور محمدی ، رییس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ 
به این سؤال که پیش از این در یکی از مصاحبه های خود 
 به وجود پرونده های زیادی ش��بیه به پرونده فساد بانکی

سه هزار میلیاردی اشاره کرده بودید، گفت:  من نگفتم که 
همه این پرونده ها رقمش مشابه این پرونده است، بلکه باید 
 بگویم از این جنس پرونده ها متأس��فانه زیاد وجود دارد. 
وی گفت: امیدواریم با تالش��ی که انجام می دهیم با بروز 
چنین پرونده هایی مبارزه کنیم و البته این را هم بگویم که 
اعالم اینگونه پرونده ها در رسانه ها پیش از مشخص شدن 
ابعاد آن، مفید نخواهد بود و صرفا موج��ب آزار و اذیت و 
فرسایش روحی مردم خواهد شد. مصطفی پورمحمدی 
درباره این که در اس��تان خوزس��تان اعالم ک��رده بود در 
 رابطه با اجرای طرح دوم هدفمن��دی یارانه ها نامه ای به 
دفتر رهبری نوشته است، گفت:  من نگفتم فقط به دفتر 
 رهبری نامه نوش��تم، بلکه ما درب��اره موضوعات مختلف 
به ویژه هدفمندی یارانه ها گزارش هایی تهیه کردیم که 
یکی از مراجع گیرنده این گزارش��ات، دفتر رهبری بوده 
است. وی در پاسخ به س��ؤال دیگر خبرنگاران درباره این 
که آیا شما در این نامه انتقاد کرده بودید یا خیر، گفت: ما 
بر اجرای قانون تأکید کرده بودیم. این قانون نکات مثبت 
و منفی ه��م دارد، هرچند که ابهاماتی ه��م دارد که باید 

اصالح شود.

 رس��تم قاس��می، وزیر نفت  در مصاحبه با ش��بکه خبری 
پرس تی وی گفت: اگرچه مقامات س��عودی در نشس��ت 
اخیر اوپ��ک تصریح کردند به دنبال تصاحب س��هم ایران 
در بازار نفت نیستند، اما سیاست اخیر ریاض برعکس این 
گفته بوده است. عربس��تان در واکنش به سیاست تحریم 
نفت ایران از سوی غرب  بارها تأکید کرده که حاضر است 
کمبود عرضه نفت در جهان را جبران کند؛ اگرچه برخی 
تحلیلگران در مورد توان این کشور برای انجام چنین کاری 
ابراز تردید می کنند. به رغم این وعده، تولید نفت عربستان 
همچنان کمتر از 10 میلیون بشکه در روز است که افزایش 
قابل توجهی نسبت به قبل از مطرح شدن بحث تحریم ها 
علیه ایران نداشته است. قاسمی  با اشاره به محدودیت های 
عربستان در افزایش تولید نفت خود گفت: افزایش تولید 
 نفت عربس��تان می تواند موقتی باش��د و به طور نامحدود

 نمی تواند ادامه پیدا کند. این کار عملی نیست و زودگذر 
است و در آینده اثراتی منفی خواهد داشت. وی تأکید کرد: 
عربستان در حال حاضر با حداکثر ظرفیت خود نفت تولید 
می کند و هرگونه افزایش تولید این کشور برای درازمدت 
به طول نمی انجامد. وی همچنین اع��الم کرد که به رغم 
تحریم های یکجانبه اروپا و آمریکا علیه ایران، این کشور 

تولید و صادرات خود را کاهش نداده است.

وزیرخارجه امارات در اظهاراتی جدی��د تالش کرد موضوع 
 مالکی��ت تاریخی ای��ران بر جزیره ابوموس��ی را در س��طح 

بین المللی مطرح کرده و درباره آن جنجال سازی کند.
 عبداهلل بن زاید آل نهیان در کنفرانس مشترک با سامانهالی 
کریش��نا، وزیرخارجه هند ادعا کرد: اش��غال جزایر سه گانه 
امارات ش��امل تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از سوی 
ایران، امنیت و صلح بی��ن المللی را در مع��رض تهدید قرار 
داده است. وی با اشاره به این که جزایر سه گانه در منطقه ای 
 قرار دارند که 40 درصد از مب��ادالت انرژی جهان از آن عبور 
می کند، تأکید کرد: از ایران م��ی خواهم که به صدای عقل 
برای پایان دادن به این مناقشه و اختالف گوش دهد، چون 
ممکن است این مسأله به عواقبی منجر شود که ایران و امارات 
در آینده توان کنترل آن را نداشته باش��ند. عبداهلل افزود: ما 
بر حل اختالفات درباره جزایر اماراتی اش��غال شده از سوی 
ایران جدیت داریم، اما مسائل داخلی ایران باعث شده آنها در 
 تالش برای صادر کردن مشکالتشان در مسائل فرعی باشند و 
تأسف بار است که یک کشور همسایه اسالمی با داشتن تمدن، 
بدون بهره گیری از عقالنیت عمل کند. وی همچنین افزود: 
من در دیدار با نمایندگان کش��ورهای عضو دائم و غیردائم 
شورای امنیت این مسأله را مطرح کردم و دلیل این که امارات 

نسبت به آن به شدت موضع نشان داده را توضیح دادم.

هیالری کلینت��ون، وزیرخارجه آمریکا در س��خنانی در 
واکنش به صحبت های وزیرخارجه ای��ران ضمن تأکید 
بر ادامه فشارها بر تهران، گفت: من معتقدم که روند حل 
مسائل باید به ش��یوه اقدام در برابر اقدام باشد. علی اکبر 
صالحی روز گذش��ته از آمادگی ایران ب��رای حل تمامی 
مس��ائل هس��ته ای خبر داده بود.کلینتون که در برزیل 
صحبت می کرد،  گفت: آمریکا تحریم ها و دیگر فشارها بر 
ایران را ادامه خواهد داد تا ببینیم که تهران در دور بعدی 
مذاکرات در بغداد، چه چی��زی بر روی میز مذاکرات قرار 
خواهد داد.کلینتون افزود: من به اقدام برابر اقدام معتقدم، 
اما فکر کنم که زمانی می توان ش��اهد کاهش تحریم ها 
باش��یم، که ایرانی ها جدیت  خود را نشان داده و تا زمانی 
که ایران جدی بودن خود را نش��ان ندهد، فش��ارها باقی 
خواهد ماند.کلینتون گفت: ما این یک گام را برمی داریم، 
اما روشن است که هر روندی نیازمند انتظارات و اقدامات 
دوجانبه است و ایران هم باید نشان دهد که آمادگی جدی 
دارد تا به س��مت برداش��تن بس��یاری از ابهامات موجود 
 در فعالیت های هس��ته ای پی��ش رود. وی تصریح کرد: 
ایرانی ها باید نشان دهند که بسیار بازتر و شفاف تر هستند 
و در عین حال نشان دهند که گام هایی را برای پاسخگویی 
به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل و نگرانی های 

جامعه جهانی بر می دارند.

انرژی  سیاست خارجه فساد مالی  سیاست خارجه 

از جنس پرونده  فساد مالی 
اخیر زياد داريم

عربستان نمی تواند جای 
ايران را بگیرد

 دامنه های جديد 
از ادعای امارات 

تحريم های ايران ادامه 
خواهد داشت

اخبار کوتاه 

خبر بین الملل  

مذاکره مستقیم با آمريکا درحوزه 
اختیارات رهبری است

وزیر امورخارجه/علی اکبر صالحی 
 در مذاکرات اس��تانبول ثابت ش��د ک��ه غربی ها نم��ی توانند با 
فش��ارهای سیاس��ی و اقتصادی ایران را به تس��لیم و دس��ت کشیدن از 
 حقوق مسلم و مش��روع خود در بهره مندی از انرژی صلح آمیز هسته ای 
 وادار نمایند و علیرغم این فش��ارها، حتی ش��اهد توس��عه دس��تاوردها 
 و پیشرفت های ایران در این زمینه بودیم. نس��بت به نتایج این مذاکرات 
و تداوم آن در بغداد در راس��تای حل و بسته شدن موضوع هسته ای آن با 
حفظ حقوق مسلم و مش��روع ایران، خوش بین هستیم. در مورد موضوع 
مذاکره مس��تقیم بین ایران با 
آمریکا، تصمیم گی��ری در این 
موضوع  در ح��وزه اختیار رهبر 
معظم انقالب اس��المی است؛ 
 در عین ح��ال رون��د مذاکرات 
هس��ته ای ایران ب��ا مجموعه 
کش��ورهای 1+5 ب��ا حض��ور 
نمایندگان کشورهای اروپایی 

و آمریکا صورت گرفته است.
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راه اندازی سامانه مشاوره قضایی

حمیدرضا شهریاری، رییس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه از راه اندازی سامانه مشاوره قضایی این مرکز خبر 
داد و اظهار داشت: شهروندان در تهران با »129« و در شهرستان ها با شماره »09699« تماس بگیرند و از خدمات 

رایگان 30 قاضی بازنشسته استفاده کنند.

در انتصاب 
مرتضوی مجلس 

کمی گیج شده 
 است. هم 

می خواهد از خود 
اقتدار نشان دهد 

و هم می خواهد 
ثابت کند که 

استیضاحش از 
روی کینه و دشمنی 

نیست



يادداشت
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فرهنگ شهروندی 
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 منوی غذای س��المندان برای س��ه گروه س��المند س��الم، سالمندان 
مبتال به بیماری قلبی و عروقی و فش��ارخون، تهیه و به اتحادیه صنف 

رستوران داران تحویل داده شد. 
واحد بهبود تغذیه مرکز بهداشت شماره دو اصفهان، با توجه به این که 
رعایت برنامه غذایی صحیح از اصول اساس��ی در سالمت سالمندان و 
الزمه طول عمر بیشتر آنهاست، اقدام به تهیه لیست غذایی سالمندان 
کرد. این لیست غذایی ویژه سه گروه س��المند سالم، سالمند مبتال به 
بیماری قلبی عروقی و فش��ار خون، س��المند مبتال به بیماری دیابت و 
چربی خون تنظیم و به صنف رس��توران داران ارسال شد که در اختیار 

اتحادیه مربوط به تمام رستوران ها قرار گرفت.

سالم زاينده رود

گشتی در اخبار

 تلف�ن شهرس�تان ه�ای اصفه�ان 
بی قبض شد

ديگر از ارسال قبض به در منازل خبری 
نیست

شرکت مخابرات استان اصفهان از ابتدای امس��ال قبض تلفن ثابت 
را در برخی شهرستان های اس��تان حذف کرد. در این راستا، از این 
پس شهرستان های خمینی شهر، نجف آباد،گلپایگان وشاهین شهر 
قبض تلفن ثابت نخواهند داشت. طبق اعالم شرکت مخابرات استان 
مش��ترکان این شهرس��تان ها می توانند برای اط��الع از مبلغ قبض 

وپرداخت آسان آن، از طریق 
تماس با شماره تلفن 1818 
ویا مراجعه ب��ه دفاتر خدمات 
ارتباطی و با س��ایت شرکت 
مخابرات اس��تان اصفهان به 
 WWW.ICE.IR نش��انی
از صورتحس��اب خود آگاهی 
یابند و برای پرداخت آن اقدام 

کنند.
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خبر داغ 
چهارباغ یک قدم به پیاده راه شدن نزدیک شد

حسام نژاد، معاون اداری مالی شهرداری اصفهان با اشاره به این که فقط آزادسازی یک ملک در 
مسیر احداث خیابان باغ گلدسته باقی مانده است، اعالم کرد: د ر آینده با استفاده از این خیابان 

و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه، خیابان چهارباغ پیاده راه  می شود.
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40 هزار تن آسفالت برای معابر شهر
علیرضا قاری قرآن، معاون عمرانی شهردار اصفهان در خالل 
صحبت های خود به 40 هزار تن آس��فالت برای ترمیم معابر 
شهر در سال 90 اشاره کرد، ولی مسأله اینجاست که با برآورد 
15 میلیارد و 500 میلیون تومانی که برای آس��فالت اصفهان 
هزینه شده بود، هنوز نامناسب بودن آسفالت معابر را در اکثر 
نقاط ش��هر می توان دید که گاهی باعث بره��م زدن نظم و یا 

آسیب رسانی به وسایل نقلیه و شهروندان می شود.
نکته قابل توجه دیگر، این است که در این میان هنگامی که 
آماری برای آس��فالت معابر در سالی داده می ش��ود، باید در 
همان سال یا سال بعد شاهد افت کیفیت معبر از نظر آسفالت 
 و گاه نشست آنها باشیم که این نکته به وضوح در معابر اصلی و 
 به خصوص فرعی ش��هر دیده می ش��ود و اینگونه اس��ت که 
 هزین��ه ه��ای هنگف��ت ب��رای ترمی��م و بازس��ازی پی��ش

 می آید که خود می تواند به تنهایی ب��ار یک طرح را به دوش 
بکشد.

ساخت سالن اجالس سران با پیش�رفت فیزيکی 40 
درصدی

در بخش دیگر صحبت های معاون عمرانی شهرداری اصفهان 
به ساخت س��الن های اجالس سران کش��ورهای عدم تعهد 
اشاره ش��د که این طرح توانس��ته در کنار طرح های عمرانی 
بزرگ، چالش��ی را در اصفهان و بین مدیران استان به وجود  
آورد که نبود بودجه و اعتبار به این چالش دامن زده است. ولی 
از همه مهم تر، این بودکه هنوز تکلیف برگزاری این اجالس 
در اصفهان به صورت قطعی مشخص نشده و شهرداری اصفهان 
اظهار داشت که در صورت تأمین نشدن اعتبار، ما ساخت این 
سالن ها را به اتمام می رسانیم.  متأسفانه در سال جدید موج 
ناامیدی به نهایت خود رسید و اجالس در اصفهان برگزار نشد 
که این امر موجب شد تا روند کارها تنزل پیدا کند، تا جایی که 
روز گذشته معاون عمرانی شهردار اصفهان در نشست خبری 
خود به پیشرفت 40 درصدی ساخت این سالن ها اشاره کرد 

که درصدکمتری از زمان تحویل است، بنابراین می توان باور 
داشت که در سال جاری این سالن ها به بهره برداری نمی رسد.

وی با بیان این که برای تکمیل این طرح یکصد میلیارد تومان 
 بودجه پیش بینی شده اس��ت، اظهار داشت: در سال گذشته

20 میلیارد تومان آن از سوی دولت پرداخت شد و مابقی آن در 
نیمه دوم سال جاری تخصیص پیدا می کند؛ البته این صحبت 
در ابتدای سال از سوی رییس ش��ورای اسالمی شهر اصفهان 
رنگ و بوی دیگر داشت و این مس��ئول معتقد بود که با برگزار 
نشدن اجالس در اصفهان، تا زمانی که بودجه به این طرح داده 
نشود، ما برای ساخت سالن ها در زمان مقرر اقدامی نمی کنیم 

و در زمانی طوالنی تر از زمان مقرر، آن را تحویل می دهیم.
دیگر نکته ای که قاری قرآن در ادامه گفتگو به آن اشاره کرد، 
طرح های اجرا شده در سال گذشته بود و در این رابطه بیان 
داشت: باز ش��دن بن بس��ت بزرگراه همت، اصالح رینگ دوم 
ترافیکی، احیای می��دان امام علی)ع(، آغ��از عملیات اجرایی 
طرح اجالس، س��اماندهی معابر و تس��هیل عب��ور و مرور در 
مناطق از طرح های مهم شهری شهرداری در سال گذشته بود.

وی همچنین افزایش 32 درصدی بودجه عمرانی را در س��ال 
90 مورد بحث قرار داد و گفت: بودجه عمرانی مناطق و مراکز 
شهرداری اصفهان در سال 89 بالغ بر 410 میلیارد تومان بود 
که در سال 90 شاهد افزایش 32 درصدی این اعتبارات بودیم.

این بودجه نیز در سال جاری در حدود 578 میلیارد تومان در 
نظر گرفته شده است.

احیای میدان امام علی)ع(تا پايان سال جاری
معاون عمرانی ش��هرداری اصفهان در گذری هم به طرح های 
عمرانی س��ال 91 متذکر ش��د: افتتاح خیابان باغ گلدس��ته، 
تکمیل رینگ حفاظت��ی، بهره ب��رداری از تقاط��ع های غیر 
همسطح 9 دی و قائمیه، تعریض پل بزرگمهر، بهره برداری از 
 شهر رویاها از جمله برنامه های مهم بخش عمرانی شهرداری 
 اصفهان در سال 91 است. وی افزود: در اشاره به شهر رویاها هم

 می توانم بگویم ک��ه این طرح 80 درصد پیش��رفت فیزیکی 
داشته است. وی در ادامه بیان کرد: احیای مرحله دوم میدان 
امام علی)ع( تا پایان س��ال جاری، اتصال رینگ دوم و س��وم 
ترافیکی در نیمه نخست س��ال و 10 طرح شاخص ویژه برای 
مدیریت شهری اصفهان در نظر گرفته شده است. وی در پایان 
صحبت های خود نیز آزادسازی خیابان باغ گلدسته را محور 
بحث قرار داد و متذکر ش��د: در حال حاضر س��اختمان بانک 
مسکن در مس��یر طرح خیابان باغ گلدس��ته قرار گرفته که با 

آزادسازی این ساختمان، این طرح نیز تکمیل می شود.

معاون عمرانی شهردار اصفهان:

بودجه ساخت سالن های اجالس سران از سوی دولت تأمین نشد

مرکز قديم شهر اصفهان محلی بود که نشست مطبوعاتی معاون عمرانی شهردار اصفهان در  گروه
آن برگزار شد؛ اين نشست که با خبرنگاران در دفتر طرح میدان امام علی)ع() میدان قیام(  شهر

برگزار شد، به نوعی محلی برای ارائه گزارش کارکرد عمرانی شهرداری اصفهان در سالی که 
گذشت بود.

0913***2355
در خیاب��ان آب 250 ومصل��ی از س��ال 1358بعضی از خان��ه ها به 
گفته شهرداری در طرح فضای سبز هس��تند ولی مسئوالن تا کنون 
رسیدگی نکرده اند. چرا مسئوالن فکری به حال ما نمی کنند وتکلیف 

خانه های مارا روشن نمی کنند؟
-------------------------------------- 

0913***1549
چرا شش سال است پل راه آهن پیر بکران نیمه کاره رها شده؟ وقتی که 
بارندگی می شود، زیرپل پر از آب می ش��ود و برای رانندگان مشکالت 

زیادی به وجود می آید. ازمسئوالن خواهش می کنم رسیدگی کنند.
-------------------------------------- 

0938***7876
قرار براین بود وام مسکن مهر 4 درصدي شود. حاال در کاشان بعد از 
چهار س��ال که خانه را تحویل ما داده اند، وام 25 میلیونی برای یک 
خانه 80 متری قرار شده که 12 درصدی باش��د. آیا یک کارگر توان 

مالی دارد که تا ده سال این وام را پرداخت کند؟ 
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خبر روز

توقیف محموله دوتنی 
خرمای آفت زده 

 منوی  غذای سالمند 
به رستوران ها آمد 

گروه ش�هر: بازرس��ان بهداش��ت محی��ط مرکز بهداش��ت ش��ماره دو 
 اصفهان موفق به کش��ف و توقیف یک محموله دو تنی خرمای آفت زده 

شدند.
 به گفته علی پارسا، مدیر مرکز بهداشت شماره دو اصفهان بعد از  کشف 
این خرمای مشکوك، بالفاصله کل محموله با انجام تشریفات قانونی الزم 
توقیف و به مرکز بهداشت منتقل شد. وی افزود:پس از ارسال یک نمونه 
 از آن به آزمایش��گاه معاونت غذا و دارو، مشخص ش��د این خرما به دلیل 

آفت زدگی غیرقابل مصرف است.
 این محموله پس از دستور دادس��تان برای معدوم شدن، به گردنه زینل 

منتقل خواهد شد. 

گروه شهر: با توجه 
به فرسودگی شبکه 
فاض��الب در ش��هر 
اصفه��ان و توج��ه 
به این ام��ر که عمر 
استاندارد یک شبکه 
فاضالب می تواند 30 سال باشد، در حالی که شبکه فاضالب 
در اصفهان عمر 50 س��اله دارد، کارشناسان هشدارهایی در 
مورد ش��یوع بیماری به عل��ت پس زدگی فاض��الب در بین 
مردم دادند.در این رابطه حس��ین اثنی عشری، مدیر آب و 
فاضالب شهر هش��دار داده اس��ت که  در صورت پس زدگی 
فاضالب درمنازل  خیابان هایی که این خطر در آنها بیش��تر 

احساس می ش��ود، با  ش��یوع بیماری هاروبرو خواهیم بود. 
این اعالم خطر در حالی از س��وی مسئوالن اعالم شده است 
که اصفهان تنه��ا با چند روز بارندگی، گرفت��ار  آبگرفتگی و 
سایر حواش��ی آن بوده و این در حالی اس��ت که آنچه مردم 
در سطح مدیریت ش��هری با آن مواجه شدند، حاکی از نبود 
هر نوع آمادگی برای مواجهه با شرایط و حوادث پیش بینی 
نشده اس��ت. بر اس��اس گزارش های موجود، این اتفاق در 
 زمستان نیز گریبان برخی س��اکنان اصفهان را گرفته بود و 
بارش های ناگهانی زمستانه، مشکالتی را برای برخی مناطق 
 به وجود آورد، اما آنچه در تکرار این مشکالت به وضوح  دیده 
می شود، کم توجهی مس��ئوالن به زنگ خطرهایی است که 

کسی صدای آنها را نمی شنود. 

بی��ش از 35 دختر  
ی��ک  در  پس��ر  و 
میهمان��ی ش��بانه 
مختل��ط در ویالیی 
در یکی از شهرهای 
اس��تان  س��احلی 
دستگیر شدند. به گزارش ایمنا، این اتفاق که پنج شنبه شب 
هفته گذشته در منطقه باغبهادران اصفهان رخ داد، با تماس 
عده ای از اهالی با مرکز فوریت ه��ای پلیس 110، به پلیس 

گزارش داده شد. 
بنا براین گزارش، برخی از اهالی منطقه باغبهادران اصفهان 
به رفت و آمد مش��کوك چند دختر و پس��ر با اتومبیل های 

خارجی به یکی از ویالهای این منطقه مش��کوك ش��ده و با 
باال رفتن صدای موسیقی و ایجاد آلودگی صوتی در ساعات 
بعد از نیمه شب، موضوع را به مرکز فوریت های پلیس 110 
گزارش دادند.گروه های گش��ت پلیس باغبه��ادران نیز به 
محض دریافت این گزارش، بالفاصل��ه هماهنگی های الزم 
را با مقام قضایی به عم��ل آوردند و محل مورد نظر را به طور 
ضربتی مورد بازرسی قرار دادند.در این عملیات، تعداد زیادی 
دختر و پسر دستگیر شدند و همچنین مقادیری مشروبات 
الکلی از افراد حاضر در این میهمانی کش��ف و ضبط ش��د. 
بنا بر اظه��ارات یک منبع موثق، تا کن��ون 1۶ دختر و بیش 
 از 18 نفر از پس��ران حاضر در این میهمان��ی تحویل مراجع 

قضایی شده اند.

پیگیری 

اخبار شهر 

در صورت پس زدن فاضالب منازل به علت فرسودگی شبکه فاضالب رخ می دهد؛  

اصفهان در آستانه هجوم بیماری ها 
در يک پارتی در باغبهادران 

35دختر وپسر دستگیرشدند 

روشنک  عزيز م�ن! اينجا ج�ای پارک 
نیس�ت. ببین دم اي�ن در هم موسوی

نوشتن پارک ممنوع.
- خب هیچ جا، جا نیست که پارک کنم. فقط دو دقیقه 

کار دارم و زود برمی گردم.
این نوع مکالمات ناآش��نا نیس��تند. یک بار ک��ه هنگام تردد 
در ش��هر جای پارکی نیافتید، حتما با یک شخص دیگر و یا 
با وجدانتان این گفتگو را خواهید داش��ت. س��اعتی در عصر 
که برابر اس��ت با کمی بعد از غروب آفتاب ک��ه در آن موقع، 
گش��تن به دنبال جای پارك مانند گشتن به دنبال سوزن در 
 انبار کاه است. تابلوی ظرفیت تکمیل بر ورودی پارکینگ ها

خودنمایی م��ی کند و در کن��ار خیابان ها ه��م کمتر از یک 
ردیف ماشین پارك نش��ده. این واقعیت را هرروز می بینیم و 
با یک تخمین س��اده، می توان به جرأت گف��ت که اگر روزی 
 همه ماشین ها با هم از خانه خارج شدند، نه جایی برای تردد 
می ماند و نه فضایی خالی ب��رای پارك کردن، چون در حالت 
عادی هم ظرفیت این مکان ها جوابگو نیست. هزینه جریمه 
پارك های غیرمجاز کم نیس��ت، اما مس��أله اینجاست که با 
افزایش جرایم، باز هم کاهش چشمگیری در اعمال رانندگان 
مشاهده نمی شود. ناگفته نماند که ما هم به گذاشتن ماشین در 
پارکینگ عمومی برای کارهای زیر نیم ساعتی عادت نداریم و 
ترجیح می دهیم خطر جریمه ای 15 برابر هزینه پارکینگ را به 
 جان بخریم، ولی تن به این پارکینگ ها ندهیم. یکی از شیبش 
می ترسد و دیگری حوصله اش را ندارد. باز هم به دولت که در 
این مورد خالقیت به خرج داد و وقتی که دید مردم دس��ت از 
پارك کردن در کنار خیابان برنم��ی دارند، طرح کارت پارك 
س��اعتی را اجرا کرد. از این راه، پارك ک��ردن در بعضی جاها 
در بعضی ساعات قانونی شد، اما باز هم ماشین های اضافه ای 
هستند که مجبورند در کوچه پس کوچه های نزدیک به خیابان 
پارك کنند.صاحبان خانه ها نیز، خصوصا در کوچه هایی که 
به خیابان منتهی می شوند، برای مشکل نداشتن در رفت وآمد 
خودشان و خودروهایشان و به جهت این که از طریق قانونی 
کارها بسیار کند پیش می رود، خودشان اقدام به چسباندن 
نوش��ته هایی بر در خانه ش��ان کرده اند؛ نوش��ته هایی که از 
محترمانه ترین حالت: »لطفا در این محل پارك نکنید« تا کمی 
خودمانی تر: »در صورت پارك پنچر می ش��ود« و همچنین 
در درجه ای باالتر، از فحش ه��م دریغ نکرده اند. صدالبته که 
وقتی کارمان ضروری باشد، این فحش ها هم کارکرد و کراهت 
خود را از دست می دهند و برای چند دقیقه ای ماشینمان را 
 در آن مکان مبارك به امانت می گذاریم و با دعای زیرلب برای 

چرخ های ماشین، به سوی کارمان می شتابیم. 

اگر مردی، پارک کن

 تقدير  ريیس جمهور
 از فرمانده انتظامی اصفهان

گروه شهر: سردار حسن کرمی، فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان 
درهفدهمین همایش فرماندهان،رؤسا و مدیران سراسری نیروی انتظامی، 
به عنوان مدیر نمونه ناجا در سال 90 انتخاب شد. تعهد، مسئولیت پذیری، 
تالش برای تحقق اهداف عالیه نظام، اثبات ارتقای توس��عه امنیت پایدار و 

آسایش عمومی از جمله دالیل انتخاب وی بود.

يک ساله شدن معاينه فنی 
خودرو هادر انتظار  

بابک صادقیان، مسئول س��نجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط 
 زیست استان اصفهان گفت: مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست منتظر 
تصویب قانون یک ساله شدن معاینه فنی خودرو ها در مجلس جدید هستند. 
به گفته وی،  از ابتدای سال جاری تاکنون و نسبت به زمان مشابه آن در سال 
گذشته، وضعیت کیفی هوای استان با توجه به وزش باد و وجود بارندگی های 

پراکنده، بسیار بهبود یافته است.

 استاندار  خبر جیره بندی را
تکذيب کرد

علیرضا ذاکر اصفهانی، استاندار اصفهان با بیان این که در روزهای گذشته 
خبر جیره بندی آب به نقل از برخی افراد در رسانه های استان منتشر شده 
اس��ت، گفت: این خبر صحت ندارد.  وی به افرادی که این مطالب را مطرح 
می کنند، توصیه کرد که اجازه بدهند مسئوالنی که شناخت دقیقی نسبت 
به این مسائل دارند، اظهار نظر کنند. وی به مردم و خبرنگاران توصیه کرد تا 
اطالعات دقیق درباره آب را از اداره کل مدیریت بحران استانداری اصفهان 

جویا شوند و پاسخ سؤاالت خود را دریافت کنند.

در شهر چه می گذرد؟

ساعت 8 روز سه شنبه 29 فرودین ماه. تمامی تدارکات 
گروه
از چند روز قبل دیده ش��ده بود و خیابان ارتش برای  شهر

برگزاری روز ارتش، رنگ نظامی ب��ه خود گرفته بود. 
احترام به تمثال شهدا توسط مقامات ارشد کشوری و لشکری آغاز گر این روز 
فرخنده بود. استاندار اصفهان در مقام سخنران این همایش در جایگاه ویژه سان، 
در خطاب به مردم انقالبی ایران بیان داشت: مردم ایران همواره از دستاوردهای 
این انقالب حمایت کرده اند و با پیروی خود از انقالب، رش��د و توسعه ایران را 
همواره خوب دانستند. وی همچنین در اشاره به بیداری اسالمی تصریح کرد: 
راهپیمایی 22 بهمن و حضور مردم در پای صندوق های رأی نشان داد که حربه 
دشمنان سودی نداشته و مردم غیور و شهیدپرور به این نیرنگ های دشمن پاسخ 
منفی دادند. ذاکر اصفهانی به تالش اش��غالگران برای دخ��ل و تصرف در بالد 
اسالمی اشاره کرد و بیان داشت: مردم مصر در هفته گذشته نشان دادند که با 
تبعیت از انقالب اس��المی، نمی گذارند که اشغالگران در حکومت آنها تصرفی 

داشته باشند. همچنین استکبار صهیونیستی و آمریکایی قصد دارد در برخی از 
کشورها از جمله سوریه، الجزایر و س��ودان موج آفرینی کند.به گفته استاندار، 
آمریکا همیشه در تالش است تا توس��ط مزدورانی در بالدهای اسالمی برآنها 
سلطه یابد، ولی با موج بیداری اسالمی این خدعه با شکست روبرو شده است. 
استاندار اصفهان در پایان صحبت های خود با اشاره به نامگذاری سال جاری از 
س��وی مقام معظم رهبری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، از 
تمامی اقشار از جمله مردم وسرمایه گذاران خواست تا با فراهم کردن شرایط و 
پیش رفتن در این مسیر، زمینه را برای تحقق این امر مهیا سازند. در ادامه این 
همایش نیز امیر سرتیپ دوم امیر نظام اکبری با اشاره به روز 29 فروردین اظهار 
داشت: ارتش بحق با بذل جان خود در سال های دفاع مقدس، ثابت کرد در راه 
وفاداری به اسالم و انقالب اسالمی تا پای جان ایستاده است. برگزاری رژه ارتش 
جمهوری اسالمی ایران در روز 29 فروردین تجدید میثاق ارتشیان قهرمان با 
آرمان های انقالب و رهبر معظم انقالب اس��المی اس��ت. در پایان این مراسم، 

یگان های پیاده و موتوری ارتش، س��پاه و نیروی انتظام��ی در مقابل جایگاه و 
تصاویر امام خمینی )ره( و رهبر معظم انق��الب رژه رفتند و تجهیزات نظامی 
بهسازی شده و تولید داخلی به نمایش درآمد. مراسم رژه روز ارتش جمهوری 
اسالمی با عملیات چتربازان تیپ 55 هوابرد شیراز آغاز شده و با رژه یگان های 
نمونه نیروی زمینی ارتش، یگان های نمونه گروه های مختلف توپخانه ارتش، 
مراکز آموزشی هوانیروز، یگان نمونه نیروی هوایی پایگاه شهید بابایی) هشتم 
شکاری(، یگان پیاده مجتمع دانشگاهی حضرت امیرالمؤمنین، یگان های نمونه 
نظامی س��پاه و فرمانده استان اصفهان، یگان ویژه پاس��داران انقالب اسالمی، 
یگان های نمون��ه پلیس راهنمایی و رانندگی )گش��ت های محس��وس و غیر 
محس��وس( واحدهای موتوری و ترابری یگان ویژه پاسداران فرمانده انتظامی 
اصفهان، یگان های هواپیماهای بدون سرنشین و یگان های دیگر هوایی، زمینی، 
ترابری، موتوری و تجهیزات نظامی ارتش و سپاه و نیروی انتظامی، مراسم ویژه 

روز ارتش پایان  یافت. 

اقتدار ارتش اصفهان را دربر گرفت
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سهمیه بنزین ثابت ماند
رییس س��تاد مدیریت حمل و نقل و س��وخت اعالم کرد: سهمیه بنزین 
اردیبهشت ماه هم، مانند ماه های گذشته و بدون تغییر در میزان و قیمت، 
واریز می ش��ود. به گفته س��ردار محمد رؤیانیان، 60 لیتر سهمیه بنزین 
اردیبهشت 91 خودروهای شخصی، س��اعت 24 سی و یکم فروردین در 
کارت های سوخت واریز می شود. دیگر وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه ای 

مشابه سهمیه فروردین ماه دریافت می کنند.

بنزین نباید تک نرخی شود 
 س��ید عماد حس��ینی، نماینده م��ردم قروه، ده��گالن، س��ریش آباد و 
چهاردولی خوش در مجلس گفت: ما در کشور قانون داریم، باید این قانون 
اجرا شود و مجری اجرای قانون دولت است. سخنگوی کمیسیون انرژی 
مجلس شورای اسالمی با هشدار به دولت گفت: تک نرخی کردن قیمت 
بنزین نباید اتفاق بیفتد، زیرا اگر این امر رخ دهد، عالوه بر غیرقانونی بودن 
این عمل، تبعات خاص خود را همراه دارد؛ این اتفاق غیر از ایجاد تنش و 
شبهه، اثراتش را روی قیمت دیگر کاال ها می گذارد که باید از این رخداد 

دوری کرد.

حذف سه صفِر پول در بازار
برخی صنوف در بازار تهران از هم اکنون به استقبال طرح حذف سه صفر از 
پول ملی رفته اند و در اقدامی جالب، اتیکت هایی با حذف سه صفر و واحد 

تومان نصب شده است.
طرح حذف چهار صفر پول ملی که 15 بهمن سال گذشته در کمیسیون 
اقتصادی دولت نهایی شده بود، با گذشت بیش از 75 روز هنوز مورد تأیید 
و امضای احمدی نژاد رییس جمهور قرار نگرفته است. این در حالی است 
 که پس از بررس��ی های الز، برنامه کلی حذف چهار صفر پول ملی برای 
اولین بار، 19 تیرم سال گذش��ته در هیأت دولت تصویب شد تا اقدامات 

اجرایی برای این اصالح بزرگ ساختاری آغاز شود.

سیب و پرتقال ارزان شد
رییس اتحادیه فروش��ندگان میوه و تره بار استان تهران از کاهش شدید 
قیمت گوجه و توت فرنگی تا سه هفته آینده خبر داد و اعالم کرد: قیمت 
هر کیلوگرم سیب، پرتقال و خیار 20 درصد کاهش یافت. حسین مهاجران 
درخباره نوس��ان قیمت میوه در بازار اظهار داش��ت: ای��ن موضوع دالیل 
مختلفی دارد که از جمله آن می توان به نقش دالل ها، توزیع کنندگان 
میوه جات و حتی افزایش نرخ ارز در بازار اشاره کرد. وی اضافه کرد: افزایش 
نرخ ارز، تأثیر شدیدی بر واردات محصوالت کشاورزی،  به ویژه انواع میوه 
می گذارد. درحال حاضر قیمت سیب، پرتقال و خیار، به دلیل اشباع بازار از 

این محصوالت، نسبت به شب عید 20 درصد ارزان تر شده است.

۲۰۰ هزار نفر بیکار شدند
مرکز آمار ایران نرخ بیکاری س��ال 90 را مع��ادل 12/3 درصد اعالم کرد. 
براساس این گزارش، تعداد بیکاران کشور در زمستان به 2/8 میلیون نفر 
رسیده است، در حالی که این رقم در پاییز سال گذشته حدود 2/6 میلیون 
نفر بوده است. بنابر گزارش مرکز آمار ایران، تعداد جمعیت بیکار کشور در 
گروه سنی باالی 10 سال، در تنها س��ه ماه، معادل 200 هزار نفر افزایش 
پیدا کرد. نگاهی به روند نرخ بیکاری در سال های 85 تا 90 نشان می دهد، 
متوسط نرخ بیکاری ساالنه در کشور بین 10/5 تا 13/5 درصد در نوسان 
بوده است، ولی مسأله ای که در مورد آن پاسخی داده نمی شود، دلیل سیر 
نزولی نرخ مشارک اقتصادی اس��ت که در واقع، گویای کاهش جمعیت 

فعال در کشور است.

اخالل در عرضه سکه های 
پیش فروش شده 

 برخالف ابالغ دس��تورالعمل بانک مرک��زی مبنی بر عرضه س��که های 
پیش فروش شده و ابالغ بانک ملی به شعب موردنظر، به دلیل اخالل در 
سیستم، سکه های پیش فروش شده تاکنون عرضه نشده است. یکی از 
 کارمندان یکی از ش��عب بانک ملی در گفتگو با فارس گفت: از اول وقت 
هیچ گونه سکه ای عرضه نشده و دلیل آن، اخالل در سیستم بانکی بوده 
است. وی در پاسخ به این سؤال که آیا تاکنون افرادی برای دریافت سکه 
مراجعه کرده اند، گفت:  بله، عده ای مراجعه کرده اند، اما به آنها اعالم کردیم 

به دلیل اخالل در سیستم، فعال سکه ای عرضه نمی شود.

قاچاق گوسفند رونق گرفت
درحالی روزانه 500 الی 600 رأس گوس��فند به کشورهای عربی قاچاق 
می شود که مسئوالن مربوطه برای جبران فقدان گوشت قرمز در بازار اقدام 
به واردات بی رویه گوشت گوسفند با کیفیت پائین از کشورهای افغانستان، 
پاکستان، مغولستان و ارمنستان می کنند.گوشت گوسفند ایرانی، به دلیل 
استفاده این چهارپا از انواع علوفه تازه و طبیعی مراتع سرسبز کشورمان، با 
کیفیت ترین گوشت قرمز در بین کشورهای منطقه به شمار می آید، در 
حالی که به گفته سعیدسلطانی سروستانی، مدیرعامل اتحادیه سراسری 
دامداران، قاچاق انواع دام، به ویژه گوسفند، به کشورهای عربی از سال های 
گذشته رواج داشته است و سوداگران گوسفند ولع بیشتری برای قاچاق این 
دام پیدا کردند، به طوری که هم اکنون گوسفندان را از چوپانان پیش خرید 
می کنند و با شگردهای مختلف آن را به بندر عباس و سپس به کشورهای 

دیگر ترانزیت می کنند.

حمل و نقل و ترافیک 
آالینده هوای اصفهان 

سکه ۴۰ هزار تومان 
گران شد

مسئول سنجش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط  زیست استان اصفهان 
بخش عمده آلودگی هوای کالن شهر ها ناشی از حمل و نقل و ترافیک موجود در 
سطح شهر دانست و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به زمان مشابه 
آن در سال گذشته، وضعیت کیفی هوای اس��تان با توجه به وزش باد و وجود 

بارندگی های پراکنده به میزان بسیاری بهبود یافته است.
 بابک صادقیان در گفتگو با فارس، با اش��اره به افزایش ش��اخص ها و وضعیت 
کیفیت هوای اصفهان اظهار داشت: محیط زیست اصفهان در زمینه منابع ثابت 
موفقیت های بسیاری داشته است و سیستم های نصب شده در استان در کنترل 
منابع ثابت آالینده نقش مؤثری دارد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، با توجه 
به آخرین اطالعات موجود، قانون معاینه فنی خودرو ها پنج ساله است، افزود: 

معاینه فنی خودرو ها یکی از ارکان اصلی کنترل منابع متحرک آالینده است.

دیروز نرخ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار اصفهان، نسبت به روز 
قبل از آن، با 40 هزار تومان افزایش، به 691 هزار تومان رسید.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار طال و جواهر اصفهان با رشد 
35 هزار تومانی نسبت به دیروز، 696 هزار تومان فروخته  شد.

براساس این گزارش، هر قطعه نیم سکه 346 هزار تومان، ربع سکه 175 هزار 
و 500 و س��که یک گرمی نیز 95 هزار و 500 تومان نرخ گذاری شد. شایان 
ذکر است، قیمت هر قطعه نیم سکه نسبت به 28 فروردین، با 20 هزار تومان، 
ربع سکه 10 هزار تومان و س��که یک گرمی با 5 هزار تومان افزایش نرخ در 
بازار اصفهان روبه رو شد. همچنین هر گرم طال 18 عیار خام در بازار اصفهان 
با قیمت 69 هزار و 900 تومان نرخ گذاری شد، در حالی که بهای آن در روز 

گذشته، 65 هزار و 700 تومان اعالم شده بود.

عضو هیأت رییس��ه ات��اق بازرگانی 
ای��ران با اش��اره ب��ه اینک��ه اجرای 
ش��دن  هدفمن��د  دوم  مرحل��ه 
یارانه ها به صالح تولید کش��ور نیس��ت، گفت: مس��ئوالن 
 دولتی باید در اجرای مرحله دوم این طرح تأمل بیش��تری 

داشته باشند.
 محمود اسالمیان در نخس��تین هم اندیشی امسال اعضای 
اتاق، وضعیت واحدهای تولیدی در اثر اجرای مرحله نخست 
هدفمند ش��دن یارانه ه��ا را بااهمیت دانس��ت و افزود: این 
گزارش به تمام مسئوالن عالی کشور ارسال شد و توانست 

نظر برخی از مسئوالن را به خود جلب کند.
وی تأکید کرد: نامگذاری س��ال جاری به ن��ام تولید ملی و 
حمایت از کار و س��رمایه ایرانی، نش��ان از توجه عالی ترین 

مقام کشور به تولید و سرمایه ایرانی است.
اسالمیان تبادل ارزی به صورت صرافی را نسبت به اعتبارات 
اسنادی در سطح جهان را بس��یار اندک دانست و گفت: هم 
اکنون 92 درصد انتقاالت ارزی در کشور از طریق اعتبارات 
اسنادی صورت می گیرد که میزان آن در حال کاهش است.

تولیدکنندگان بدهکارند
اسالمیان طرح تهاتر بدهی و طلب شرکت های پیمانکاری 
با دولت را قاب��ل توجه دانس��ت و گفت: اج��رای این طرح 

می تواند برای واحدهای تولیدی پیمانکار نوعی گش��ایش 
در میان مشکالت و مسائل متعدد باشد، زیرا این واحدها 
از یک طرف از دول��ت بابت انجام پروژه ه��ا طلبکارند و از 
طرف دیگر، به بانک ها، بیمه تأمی��ن اجتماعی و دارایی 
 بدهکارند و این تهاتر می تواند به ادامه حیات این واحدها

کمک کند.

تعدیل هزار کارگر در یک کارخانه
ریی��س ات��اق بازرگانی اصفه��ان نی��ز از آمادگ��ی اتاق 
بازرگانی، به عنوان پارلمان بخش خصوصی، برای اجرای 
سیاس��ت های حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی 

خبر داد.
خس��رو کس��ائیان تعدیل بیش از هزار کارگر یک کارخانه 
لوازم خانگی اصفه��ان را قابل توجه دانس��ت و گفت: نباید 
اجازه داد روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی عادت شود. 
مسئوالن دولتی و خصوصی باید نسبت به این اخبار احساس 
مسئولیت کنند و اقدام عملی برای رفع مسائل انجام دهند.

نوسانات نرخ ارز در ماه های گذشته
عضو هیأت رییس��ه ات��اق اصفه��ان در این جلس��ه گفت: 
ایجاد معاونت پژوهش��ی و توس��عه و مرکز آمار و اطالعات 
اقتص��ادی در ات��اق اصفه��ان می توان��د ش��اخص های 
 اقتص��ادی را از نظ��ر واحده��ای تولی��دی م��ورد ارزیابی

قرار دهد.
مسعود گلش��یرازی افزود: اتاق اصفهان می تواند پژوهش و 
تحقیقی در مورد نوس��ان نرخ ارز در چند ماهه اخیر و روند 
فعلی آن انجام دهد تا نتایج روشنی برای فعاالن اقتصادی و 

تصمیم گیران اقتصادی کشور بدست آورد.
وی افزایش هزینه گشایش و نقدشدن اعتبارات اسنادی از 
سوی بانک ها را قابل توجه دانست و گفت: در شرایط موجود، 
گشایش اعتبارات اسنادی برای واحدهای تولیدی با هزینه 

کمتر، می تواند راهگشا باشد. 

بعد از گذش��ت نیم قرن از س��اخت 
نخستین شبکه فاضالب کشور، فقط 
یک تونل 600 کیلومتری خالی زیر 
شهر مانده که نه تنها هر از گاهی ریزش می کند، بلکه احتمال 
سرازیر شدن فاضالب جاری در آن به خانه ها نیز وجود دارد. 
حوادث شکستگی خطوط فاضالب که در یکی دو ماه اخیر به 
اوج رسیده، نگرانی های مردم و مسئوالن را از خالی بودن الیه 

زیرین شهر اصفهان و احتمال فرورفتن آن افزایش داده است.

نیم قرن گذشت
مدیر آب و فاضالب ش��هر اصفهان با تأیید این موضوع گفت: 
شبکه فاضالب اصفهان فرسوده است و هرلحظه احتمال آن که 
این شبکه فرسوده مسبب حوادث غیرقابل جبران باشد، می رود، 
زیرا اصفهان اولین شهر کش��ور بود که در دهه 1340 از شبکه 
فاضالب برخوردار شد. حسین اثنی عشری با اشاره به قدمت 
50 ساله این شبکه افزود: عمر استاندارد یک شبکه فاضالب 30 
الی 35 سال است و چون عمر شبکه فاضالب اصفهان از دو برابر 
استاندارد گذشته، شاهدخوردگی شبکه فاضالب هستیم. وی 
ادامه داد: سیمان هایی که در دهه 60 و سال های نخست دهه 
70 در این شبکه فاضالب به کار رفته، مرغوبیت کافی نداشتند 

و زودتر از موعد خورده شده اند.

احتمال پس زدگی فاضالب در منازل
مدیر آب و فاضالب ش��هر اصفهان فرسودگی شبکه فاضالب 
در اصفهان را بحرانی دانست و گفت: در چندماهه اخیر شبکه 
فاضالب خیابان مش��تاق، میر و ناژوان دچار شکس��تگی شد. 
حادثه اخیر در خیابان میر به دلیل اینکه در نیمه های شب به 
وقوع پیوست، خساراتی را به همراه نداشت، در صورتی که اگر 
در ساعات پرتردد اتفاق می افتاد، به طور حتم خساراتی را رقم 
می زد، زیرا در این مس��یر، لوله گاز، لوله آب، کابل های برق و 

مخابرات هم وجود داشت.
اثنی عشری در پاسخ به اینکه احتمال شکستگی شبکه فاضالب 
در کدام قسمت شهر اصفهان بیش از سایر قسمت هاست عنوان 
کرد: با وجود بازسازی برخی نقاط، عمده خطوط شبکه فاضالب 
در شهر اصفهان فرسوده است واگر در خیابان مسجدسید که 
کلکتور اصلی فاضالب قراردارد، لوله شکسته شود، بدون تردید 
مرکز شهر دچار مشکل حادی ش��ده که منجر به پس زدگی 

فاضالب منازل می شود.

فرسودگی در آستانه بحران 
وی تصری��ح ک��رد: ای��ن روی��داد، خط��رات بس��یاری را در 
در اصفهان به هم��راه دارد. ب��ه همین خاطر اس��ت که گفته 
می شود فرس��ودگی ش��بکه فاضالب در اصفهان در آستانه 
 بحران اس��ت و کمتر کس��ی به تبعات ناش��ی از ای��ن رویداد 

توجه می کند.
اثنی عشری اصالح و نوسازی این ش��بکه فاضالب را نیازمند 
استفاده از تکنولوژی روز دنیا اعتبارات کافی دانست و گفت: در 
دور اول سفر ریاست جمهوری 200 میلیون یورو برای نوسازی 
ش��بکه فاضالب در نظر گرفته ش��د، اما با وجود عقد قرارداد و 
انتخاب پیمانکار، برخی مشکالت مانع از تخصیص این اعتبارات 
شد. در سال گذشته، در ردیف بودجه ملی، پنج میلیارد تومان به 
این امر اختصاص یافت که تاکنون تنها 70 درصد آن تخصیص 

داده شده است.

مدیر آب و فاضالب شهر اصفهان هشدار داد عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی ایران:

فاضالب تونل 6۰۰ کیلومتری به خانه ها می ریزدبخش تولید، آماده هدفمندی دوم نیست

اخبار کوتاه

۴
جلوگیری از گرانی شیر، غیر قانونی است

در واکنش به اظهارات کارخانه داران درباره نفروختن شیر خام به قیمت 630 تومان، مدیرعامل کانون 
خبرگان کشاورزی اس��تان اصفهان گفت: دستور مس��ئوالن و اجازه ندادن افزایش قیمت  لبنیات، 

غیرقانونی و غیرمنطقی است.
اجرای فاز دوم هدفمندی 

غیرقانونی است
نماینده مردم تهران در مجلس 

الیاس نادران
از صحت و سقم شایعه اعالم رسمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
به وس��یله رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی اطالع��ی ندارم، اما  
اجرای فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها حتما به مصوبه مجلس نیاز دارد. 
مگر می ش��ود بدون مصوبه مجلس قیمت ها را افزایش داد یا از مردم 
پول اضافی گرفت؟ علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی نیز 
اخیرا در نامه ای به رهبر معظم انقالب، توقف اجرای فاز دوم هدفمندی 
یارانه ها را خواستار شده است.  
این در حالی است که  محمود 
احمدی نژاد اخی��را در دیدار 
اعض��ای دولت، اس��تانداران 
سراسر کشور اعالم کرد گام 
دوم طرح هدفمندی یارانه ها 
برای اجرا آماده اس��ت و همه 
مسئوالن باید برای اجرای این 

مرحله همکاری کنند.

  تبلیغات بزرگ یکی از بانک ها پش��ت شیش��ه در 
یکی از میدان های شهر ، توجه عابران را جلب کرده 
است؛ تبلیغی که در آن مشتریان دعوت به باز کردن 
حساب سپرده ارزی می ش��وند. تماشاچی ها از هم 
سؤاالتی می پرسند: کسی می گوید این اتفاق برای 
نخستین بار رخ داده اس��ت، یکی می گوید: در این 
اوضاع گرانی ارز، می خواهند پول مردم را از جیبشان 
درآورند. برخی با تردید به این تبلیغات نگاه می کنند 
و برخی هم معتقدند، این س��ودها ارزش س��رمایه 

گذاری را ندارد.

باالترین نرخ سود ارزی 7 درصد است
صابر ملبوس باف، کارشناس سرپرستی شعب بانک 

سامان در اس��تان اصفهان، در این باره به زاینده رود 
گفت: تا حدود آذر س��ال گذشته، سود حساب های 
سپرده ارزی، به شکل معادل ریالی پرداخت می شد، 
اما با درخواست مش��تریان بانک، مبنی بر پرداخت 
سود ارزی، این موضوع مورد رس��یدگی قرار گرفت 
و به دنبال اعالم مسئوالن  بانک، از این پس پرداخت 
سود حساب های سپرده ارزی به شکل ارز تضمین 
می شود. ملبوس باف با بیان اینکه تضمین پرداخت 
سود ارزی به مشتریان مطلوبیت باالیی داشته است، 
افزود: در این نوع س��رمایه گذاری، ن��وع ارز و مدت 
زمان سپرده، در میزان س��ود مشتری نقش اصلی را 
دارد. وی با بیان اینک��ه در حال حاضر تنها چهار ارز، 
 ش��امل درهم امارات، یورو، پوند و  دالر آمریکا قابل 

س��پرده گذاری س��ت، اظهار کرد: همچون س��ایر 
سپرده ها، در سپرده  ارزی نیز امکان سپرده گذاری 
یک ماهه تا یک س��اله فراهم است و تنها درباره پوند 

این سرمایه گذاری از سه ماه پیش بینی شده است. 

ریسک سرمایه به بانک منتقل می شود
امیر عباس هاشمی نژاد، رییس گروه بازرسی استان 
اصفهان در اداره نظارت بر بانک ها، اقدام بانک های 
خصوصی در تضمین ارایه سود ارزی به حساب های 
سپرده ارزی را کامال قانونی عنوان کرد و به خبرنگار 
ما گفت: نوس��انات نرخ ارز در بازار ش��دید اس��ت. از 
این رو س��رمایه گذاری ارزی، ریس��ک باالیی دارد، 
اما مش��تریانی که  اقدام به این نوع س��پرده گذاری 

سودآوری واقعی کجاست؟

تردید اصفهانی ها برای سرمایه گذاری ارزی در بانک

این روزها تبلیغات گسترده ای از سوی بانک های خصوصی برای سرمایه گذاری ارزی در شهر اصفهان دیده می شود.  شهرزاد 
مهم ترین نکته حساب سپرده سرمایه گذاری که این روزها بر آن تأکید می شود، پرداخت سود به شکل ارز است. این باباعلی پور

موضوعی است که مشتریان را به فکر سرمایه گذاری می اندازد، اما پرسش اینجاست که این حساب های سپرده چه 
میزان سود را نصیب سرمایه گذاران می کنند؟

گروه 
اقتصاد

گروه 
اقتصاد

می کنند، در واقع ریس��ک این نوع سرمایه گذاری 
را به بانک ها واگذار کرده اند و تنها س��ود مطمئن  
را دریافت می کنند. وی در اداره نظارت بر بانک ها 
همچنین در پاسخ به این پرس��ش که  کدام یک از 
س��ودهای ریالی یا ارزی برای مشتریان بهتر است، 
افزود: در کشور ما نرخ س��ود بانکی، براساس بسته 
سیاس��تی ایجاد فضای رقابتی، تا سقف 21 درصد 
تعیین شده است، اما در بازار ارز، همه چیز به تعادل 

بازار و میزان عرضه و تقاضا وابسته است.

س�رمایه گذاری ارزی، انتخابی مطمئن 
برای ریسک گریزها

 مرتضی کاظمی، کارشناس مس��ائل اقتصادی، در 
گفتگو با زاینده رود درب��اره افزایش موج تبلیغات 
سپرده گذاری ارزی در کشور، اظهار کرد: در ماه های 
گذشته شرایط اقتصادی و عمومی کشور به سمتی 
حرکت کرده که باعث شده است بخشی از نقدینگی 
سرگردان به س��مت بازار ارز سرازیر شود، به طوری 
که هجوم این نقدینگی و تأثیرات مخرب بر س��ایر 
مؤلفه های اقتصادی، مقامات پولی و بانکی کشور 
را به ب��روز  واکنش های مختل��ف و بعضا متضادی 

وادار کرده است. 

این کارش��ناس اقتص��ادی یک��ی از واکنش های 
کنونی ب��ه ش��رایط اقتص��ادی کش��ور را توجه به 
سیاس��ت هایی برای افزایش جذابیت سپرده های 
ارزی در بانک ه��ا  عنوان ک��رد و اف��زود: به صرفه 
بودن این نوع س��پرده گ��ذاری برای م��ردم، کامال 
وابس��ته به ش��رایط ش��خص س��پرده گذار است. 
ش��اید آنچه بیش از هر چیز برای س��پرده گذاران 
اهمیت دارد، حفظ ارزش دارای��ی و پول، از طریق 
 نگه��داری آن به ص��ورت ارزهای خارجی اس��ت. 
بر این اساس، بعید به نظر می رس��د تأثیر افزایش 
نرخ س��پرده های ارزی بیش از انگیزه فرار از تورم 
باشد.کاظمی در تشریح شرایط برای عالقه مندان 
به سپرده گذاری اظهار کرد: شاید برخی به این فکر 
کنند که این سرمایه گذاری را در خارج از سیستم 
بانکی انجام دهند، اما این موضوع می تواند به میزان 
ریسک پذیری یا ریسک گریزی شخص سرمایه گذار 
ارتباط مستقیم داشته باشد. در این میان  طبیعی 
اس��ت افراد ریس��ک گریزی که به دنبال حداکثر 
امنیت هستند، س��پرده گذاری در بانک را انتخاب 
 می کنند. بدین ترتیب، کارشناسان اقتصادی نیز 
 س��پرده گ��ذاری ارزی را ب��رای برخ��ی گروه ها، 

مناسب ترین گزینه می دانند.

جدول سود سپرده ارزی یکی از بانک های خصوصی اصفهان

یک نوع ارز
ماهه

دو
 ماهه

سه 
ماهه

شش 
ماهه

نه 
ماهه

یک 
ساله

درهم 
57/ 3/253/5466امارات

پوند 
1/251/51/61/75نداردنداردانگلستان

دالر 
1/75244/54/56آمریکا

2/535/255/756/256/75یورو



ش�ما همیش�ه به عنوان کارگردانی از بدنه بخش 
خصوص�ی، به قول جواد طوس�ی چراغ س�ینمای 
بخش خصوصی را روشن نگاه داش�ته اید و اتفاقا 
درس�ینمای به ش�دت دولتی ایران این امر کامال 

قابل ستایش است. 
متشکرم.

دلیلی که این مس�أله را قابل ستایش می کند، تن 
ندادن به همه خواسته های بخش خصوصی ست، 

با استناد به جمله ای که خودتان گفتید.
کدام جمله؟ 

اینکه تهیه کننده فیلم مالک است، ولی نمی تواند 
نظرش را القا کند، ول�ی درهمین پرتقال خونی که 
محمد نشاط تهیه کننده بود، نیوشا ضیغمی نقش 

محوری شد.
خب این چه ایرادی دارد؟

بعضی ها می گفتند اگر نش�اط تهیه کننده نبود، 
س�یروس الوند هرگز به ضیغمی نق�ش نمی داد یا 

حداقل این نقش را نمی داد.
واقعا این حرف بی ربطی ست، چون آش��نایی من با این بازیگر که 
منوط به این فیلم نمی شود. من، مثل خیلی دیگر از همکاران، نیوشا 
ضیغمی را در فیلم »شوریده« سجادی دیدیم، فیلمی که این خانم 
حسابی در آن دیده شد. حاال شاید قبل ترهم بازی داشته است، ولی 
این بار خوب درخشید و در این فیلم من را غافلگیر کرد. جالب این 

که دو بار خواستم با او کار کنم که او نیامد. 
در یک مورد چ��ون دریک تله فیلم از او دعوت ک��ردم، تصورم این 
بود که شاید چون تله فیلم اس��ت، نیامد، اما بلیت های سفرش را 
نش��ان داد که مثال دو روز بعد دارد به خارج ازکش��ورمی رود. پس 
سمپاتِی کارکردن با او در من بوده است. اما اینکه آیا ترمه ازهرنظربه 
 ضیغمی نزدیک بوده است، باید بگویم نه، چون او کمی مسن تر از 

ترمه است.

من صرفا به خاطراینکه او و همسرش سرمایه گذار فیلم بودند، این 
نقش را به نیوشا ضیغمی پیشنهاد ندادم. اگر این نقش خیلی از او دور 
بود، قطعا انتخابش نمی کردم، اصال معتقد نیستم او به فیلم لطمه 

زده، بلکه معتقدم خوب بازی کرده است.
گفتید به لحاظ فیزیکال به نقش نمی خورد، چون 
ترمه باید از نیوشا جوان تر می بود، کس دیگری را 

مد نظر داشتید؟ 
 شاید بهترین انتخاب ترانه علیدوس��تی بود، به دلیل سن کمتر و 

فیزیکش...
چون مصاحب�ه برمحوربازیگران ش�روع ش�د، با 
شخصیت واال ادامه می دهیم. پرتقال خونی اولین 
فیلم عرب نیا بعد از مختار اس�ت. آیا این انتخاب 

عمدی بود؟   
راستش خود من برای این نقش به لحاظ سنی رضا کیانیان را مدنظر 
داشتم، ولی کیانیان وقت نداشت. حتی اگرشکیبایی زنده بود، از او 
استفاده می کردم وآدم دیگری را مناسب این نقش نمی دیدم. ولی 
وقتی با رضا کیانیان این موضوع را مطرح ک��ردم، زمانی بود که به 
آمریکا سفری داشت و وقتی که برمی گشت، باید سر تمرینات تئاتر 
آتیال پس��یانی می رفت. اینطوری عمال چهار- پن��ج ماه کار عقب 
می افتاد. در کنارش قرارهای دیگری هم داشت که بعدها در فیلم 

»یه حبه قند« و »گزارش یک جشن« بازی کرد.
پس چطوربه انتخاب عرب نیا رسیدید؟ 

تهیه کننده پیش��نهاد فریبرزعرب نیا را دادن��د. عرب نیا هم مدتی 
بود درسینما حضور نداشت و آخرین خاطره من  از او، فیلم خودم 
»برگ برنده« بود. به همین دلیل ازعرب نیا دعوت کردیم و هنگامی 
که فیلمنامه را خواند، گفت من که در این س��ن و سال نیستم. من 
 گفتم حاال تست گریم بزنیم تا نتیجه کار را ببینیم. عرب نیا آن قدر 
حرفه ای اس��ت که گفت می روم با کیانیان صحبت می کنم و او را 
می آورم، چون مدنظرشما بوده است . من گفتم می دانم او نمی تواند 
بیاید و حضورش منتفی شده است. تس��ت گریم زدیم و هر کاری 

کردیم، آن کاراکتر در نمی آمد. 
ولی باالخره عرب نیا شد. 

خودعرب نیا هم می گفت من احساس می کنم جای کس دیگری 
 را گرفتم و حتی چک اول��م را هم به بانک نب��ردم و منتظر بودم تا 
 تس��ت گریم را ببینم که آیا به این نقش می خ��ورم یا نه. در نهایت 
به این نتیجه رسیدیم که سن این کاراکتر را به پنجاه سال برسانیم، 
 خود عرب نیا ه��م چهل و س��ه، چهل و چهار س��الش اس��ت. در 
ادامه تغییراتی را در س��ناریو ایجاد کردیم، حتی ایده هایی را از او 

گرفتیم.
 پس با این روال هر دو نقش اصلی فیلم تان به ناچار 

تغییر کرد؟ 
چاره ای نبود و امکان اینکه فیلم را در بخش خصوصی چهار یا پنج 

ماه به تعویق بیندازیم نبود.
خودتان از ماحصل کار راضی بودید؟ 

بله اتفاقا پرتقال خونی از فیلم هایی ست که خیلی آن را دوست دارم. 

گفتگو با کارگردان پرتقال خونی که تازه  وارد شبکه نمایش خانگی شده است 

پرتقال خونی را خیلی دوست دارم 

محمد  تازه ترین فیلم سینمایی الوند که سال گذش�ته برپرده اکران بود، پرتقال خونی نام داشت؛ 
فیلمی که مؤلفه های سینمای الوند تا حد زیادی داشت و نداشت. درهرحال پرتقال خونی با بندرعباسی

موفقیت نس�بی وارد اکران خانگی ش�ده اس�ت و به عنوان فیلمی الوندی می تواند یکی از 
پیش�نهادهای خوب این روزها برای خانواده باشد. ورود این فیلم به ش�بکه نمایش و حضور الوند در کارگاه های 

کارگردانی اصفهان بهانه ای شد برای گفتگویی کوتاه با او.

 قبیله  من 
در راه است  

روزهای  زندگی،جایگزین 
قالده ها می شود

گروه فرهنگ : فیلم سینمایی »قبیله من« به کارگردانی غالمرضا آزادی برای 
نمایش در تابستان امسال آماده می شود. 

غالمرضا آزادی که س��ال گذش��ته با فیلم »قبیل��ه من« در بخش ن��گاه نو و 
فیلم اولی ها در جش��نواره سی ام فجر ش��رکت کرده بود، گفت: برای پخش 
»قبیله من« با ح��وزه هنری صحب��ت کرده ای��م و در تالش��یم یک فرصت 
مناس��ب برای اکران فیلم انتخاب کنیم که به احتمال زیاد این تاریخ تابستان 
 91 خواهد بود. »قبیله من« به نویس��ندگی و کارگردان��ی غالمرضا آزادی و 
تهیه کنندگی فریال بهزاد است. داستان  این فیلم درباره زندگی یک فیلمساز 
است که در سه مقطع سال های 1335،1350 و زمان معاصر، در اصفهان اتفاق 

می افتد که با یک خاطره آغاز و به صورت فیلم در فیلم روایت می شود.

گروه فرهن�گ :  فیلم سینمایی »روزهای زندگی« به کارگردانی پرویز 
ش��یخ طادی، پس از پایان نمایش »قالده های طال« روی پرده سینماها 
می رود.  قرارداد اکران این فیلم که در آخرین جلس��ه ش��ورای صنفی 
نمایش بسته شد، دیروز صبح به تأیید رسید تا پس ازپایان نمایش فیلم 
»قالده های طال« ساخته ابوالقاسم طالبی روی پرده اکران برود. این فیلم 
درفستیوال فیلم فجردرخشید و توانست جوایز متعددی را کسب کند که 
از آن میان می توان به بهترین کارگردانی، بهترین بازیگری زن نقش اول، 
بهترین طراحی صحنه و تقدیر از تهیه کننده اشاره کرد. فیلم سینمایی 
»س��یب و س��لما« به کارگردانی حبیب اهلل بهمنی هم از چهارشنبه 30 

فروردین، به جای فیلم سینمایی »فیتیله و ماه پیشونی« اکران می شود
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کن و بودن یا نبودن ما
  تا چند روز دیگر اسامی آثار پذیرفته 

سعید
شده در شصت وپنجمین جشنواره  مروتی

فیلم کن اعالم می شود و احتمال 
اینکه نماینده ای از سینمای ایران در بخش اصلی کن پذیرفته 
شود، بس��یار پایین اس��ت.  تنها گفته می ش��ود فیلمی که 
کیارستمی اخیرا در ژاپن س��اخته، موردتوجه مدیران کن 
قرارگرفته است. ظاهرا نمایندگان کن، فیلم های ایرانی زیادی 
را هم دیده اند، اما شنیده ها حکایت از آن دارد که هیچ کدام از 
این آثار بخت باالیی برای شرکت در بخش مسابقه مهم ترین 
فستیوال س��ینمایی جهان ندارند. فیلم کیارستمی هم اگر 
پذیرفته شود، جز شناسنامه کارگردانش، ربطی به سینمای 
ایران ندارد؛ همانطور که فیلم قبل��ی اش »کپی برابر اصل« 
محصول و نماینده ما محسوب نمی ش��د. کیارستمی تنها 
فیلمس��از ایرانی برنده نخل طالی کن اس��ت. در واقع این 
فرانس��وی ها بودند که باتوجه به آث��ار او، کارگردان »طعم 
گیالس« را به چهره ای جهانی بدل کردند، اما همین مدیران 
کن چند سال پیش »شیرین« کیارستمی را نپسندیدند و آن 
را به فستیوال شان راه ندادند. با این همه، هنوز هم وقتی نام 
کن و سینمای ایران به میان می آید، همه اول یاد کیارستمی 
می افتند. تا همین چند سال پیش او جهانی ترین کارگردان 
ایرانی بود. حاال ما اصغرفرهادی را هم داریم که در دوران تغییر 
سبک و افول کیارس��تمی به میدان آمد و با »جدایی نادر از 
سیمین« همه جوایز مهم و معتبر را برای سینمای ایران به 
ارمغان آورد. اینکه موفقیت فرهادی و توفیق سال های گذشته 
کیارستمی چقدر از کلیتی به نام سینمای ایران ناشی می شود 
و تا چه حد حاصل تالش و نبوغ فردی بوده را همین وضعیتی 
که ما در آستانه برگزاری کن شصت وپنجم داریم مشخص 
می کند. بازارفیلم کن هم البته پا برجاست وما هرچقدرکه 
کمتر به بخش رقابتی راه پیدا کرده ایم، به حضور در بازار فیلم 
بیشتر عالقه نشان داده ایم. البته راه نیافتن به کن هم فاجعه 
نیست و توفیق در آنجا هم ش��اید الزاما با ارزش نباشد.  این 
روزها شیرینی اسکار هنوز زیر زبانمان است، اما اگر چند روز 
دیگر اسامی فیلم های بخش مسابقه کن اعالم شد و سینمای 
ایران نماینده ای در آنجا نداشت، نباید گالیه کنیم، چرا که در 
فقدان سیاستگذاری س��ینمایی معقول ازس��وی متولیان 
فرهنگ که حاصلش نارضایتی عمومی ست، طبیعی ست 
شکس��ت های داخلی به ناکامی ه��ای بین المللی بینجامد؛ 
پدیده ای اگر از راه رس��ید و پرچم ایران را در محافل معتبر 
بین المللی به اهتزاز درآورد، قطعا مایه غرور اس��ت، اما آن را 
نباید حاصل قاعده مندی سینمایمان بدانیم که اوضاع آشفته 
امروز س��ینما نش��ان می دهد نه قاعده ای وج��ود دارد، نه 

سیاستگذاری درست و نه برنامه ای. 

چهره روزیادداشت
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یادداشت

خبر ویژه

هفت

قالده ها باید باز هم بفروشد  
گ�روه فرهن�گ : ای��ن 
روزه��ا در حالی ک��ه فیلم 
س��ینمایی »قالده ه��ای 
طال« با داشتن سینما های 
درج��ه یک کش��ور و حق 
تبلی��غ تلویزیونی بس��یار 
 باال، فروش خ��ود را ادامه 
می دهد، به تازگی شنیده 
ش��ده برخ��ی از ادارات به 

توزیع رایگان بلیت این فیلم پرداخته اند.
جالب تر این که اگر تع��داد تبلیغ هایی که برای ای��ن فیلم در صدا و 
 س��یما را جمع بزنیم و هزینه ه��ای آن را هم حس��اب کنیم، متوجه 
می شویم تبلیغات فیلم در حال حاضر از میزان فروش فیلم نیز پیشی 
گرفته است و بازده مالی این فیلم به س��مت سقوط و یک ضرر مالی 
بزرگ گام بر می دارد.گفتنی اس��ت قالده های طال هش��تمین فیلم 
کارگردان اصفهانی س��ینمای ایران، ابوالقاسم طالبی ست که تالش 
دارد روایتی مستند گونه همراه با جذابیت های نمایشی، از فتنه 88 
 ارایه کند. در این فیلم امین حیایی نقش اصلی فیلم را بر عهده گرفته

 و محمدرضا ش��ریفی نیا، حمیدرضا پگاه و... نیز س��ایر بازیگران این 
فیلم هستند.  

قالده ه��ای طال تقریب��ا بهترین س��الن های س��ینمای اصفهان را 
 دراختی��ار دارد ت��ا ای��ن فیلمس��از اصفهان��ی بتوان��د باب��ت رانت 

همشهری گری، از محمدخزاعی قدردانی کرده باشد. 

از بازیگری خداحافظی کنم، نویسنده 
می شوم

بازیگر سینما و تئاتر 
مهناز افشار 

جهان اول و اصلی من سینماست و اصال معلوم نیست بخواهم کار در تئاتر 
را بار دیگر تجربه کنم.

 تنها دلیل آمدنم به تئاتر این بود که می خواس��تم چیزهای بیشتری در 
بازیگری یاد بگیرم. اینکه درباره بازی من در تئاتر هنوز واکنش است باید 

بگویم ابتدا باید کار بازیگر را روی صحنه دید و بعد قضاوت کرد. 
راس��تش از این واکنش ها رنجی��دم. اما حاال مطمئن هس��تم همه این 
 انتقادها از روی دلسوزی بوده اس��ت و منظور منتقدان را بهتر می فهمم. 

در واقع هم��ه ای��ن دغدغه ها 
باعث می ش��ود حساس��یت ها 
در این هن��ر افزای��ش یابد که 
م��ن آن را درک می کنم و برای 
همی��ن، انتق��اد تئاتری ها را 
 ب��ه دل نمی گیرم، کس��ی چه

 می داند، ش��اید ب��ازی را کنار 
گذاشتم و نویسنده شدم. 
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به قلب گونترگراس حمله شد 
گونترگراس، نویس��نده آلمانی و برنده جایزه ادبی نوبل که چندی پیش شعری بر علیه رژیم 
صهیونیستی س��روده بود، عصر دیروز بر اثر حمله قلبی در بیمارس��تان اسکلپیوس در شهر 

هامبورگ بستری شد.

نمی خواهیم مقابله به مثل کنیم 
رییس س��ازمان امور سینمایی 
گفت: تلقی برخی، از قرار گرفتن 
مدیری��ت فرهنگی کش��ور در 
مقابل ارزش ها یک ظلم بزرگ 
اس��ت. عده ای به دنبال ایجاد 
بحران س��ازی هس��تند. جواد 
ش��مقدری ادامه داد: مس��لما 
وقت��ی ن��ام  ارزش ه��ا و دفاع 

مقدس می آید، دهان خیلی ها بسته می ش��ود. می خواهند مدیریت 
کنونی را جریانی در مقابل شهدا و ارزش ها نشان دهند که این یک ظلم 
بزرگ اس��ت. ما هم می توانیم متقابال نش��ان دهیم دیگران از نام شهدا و 
ارزش ها سوء استفاده می کنند، اما این برای ما  شایسته نیست. وی افزود: 
بعضی خواص از حوزه تخصصی سینما مطلع نیستند و گزارش هایی که 
به آنان می دهند، برداشت های نارواس��ت و قصد و غرض های دیگری 
هم وجود دارد. ما چاره ای نداریم جز اینکه مسئوالن کشور را در جریان 
واقعیت قرار دهیم. وی با اشاره به رویکرد کمیسیون فرهنگی دولت در برابر 
 اتفاقات رخ داده برای دو اثر سینمایی گفت: وزیر را به کمیسیون فرهنگی 
فرا خوانده اند. به نظر من وزیری که باید درگیر مباحث کالن شود، درگیر 

مسایلی می شود که نباید بشود.

بعد از ماجراهای پیش آمده درباره اکران بهاری دو فیلم »گشت ارشاد« و »زندگی 
خصوصی«، دیدگاه های تندی مطرح می شود که تازه ترین آنها را سعید سهیلی 
گفته است. کارگردان گشت ارشاد گفت: معتقد هستم پشت این جریان تفکری 
ایستاده است که نقشه اش، انتخابات آینده است و فیلم من و آقای فرح بخش تنها 
پیراهن عثمان بود تا - بتوانم بگویم - به وزیر ارشاد توهین کنند. وی ادامه داد: من 
به شخصه این تجمعات که گفته می شود خودجوش برگزار شده است، را متأثر 
از برخی مقامات ش��هرداری می بینم. چرا که می دانم برای رس��یدن به قدرت از 
هیچ کاری دریغ نمی کنند. سهیلی  درباره اتهامات وارده به فیلم بیان داشت: من 
گفتگویی با چند نفر مخالف فیلم در برخی از مجالت داش��تم، پس از مصاحبه و 
گفتگو که به وسیله عده ای برگزارشد و طی آن دوستی مخالف به صراحت به من 
گفت به شمقدری پیغام برسان تا زمانی که ایشان را از ریاست سازمان سینمایی 
 به زیر نکشیم، از این کار دس��ت نمی  کشیم. من هم پاس��خ دادم شما که هیچ، 
بزرگ ترتان هم نمی تواند این کار را انجام دهد، چون ما سینماگران پشتیبان ایشان 
هستیم.  این فیلمساز درپایان از اداره ارشاد گله کرد:  درباره اتفاقات پیش آمده 
طرف مقابل جلسات متعددی را برگزار کرد، اما ما نتوانستیم رئیس مان را ببینیم 
تا درباره این شرایط تصمیم بگیریم. قصد آنها که این حواشی را ایجاد کردند، این 
بود که شمقدری را مورد هجمه قرار دهند و من این موضوع را از خود آنها شنیدم.

 فیلم بعدی ام را
 با ژاپنی ها می سازم

بعد ازهمکاری ظاهرا موفق کیارس��تمی با چش��م بادامی های ژاپن حاال نوبت 
ابوالفضل جلیلی است. کارگردان فیلم سینمایی »حافظ« با اشاره به فراهم نبودن 

زمینه فعالیتش در سینمای ایران، از تولید فیلم تازه اش در ژاپن خبر داد. 
ابوالفضل جلیلی سینما گفت: من شش سال است برای فیلمسازی از ایران خارج 
نشده ام. دوست داشتم که در ایران فیلم بسازم، اما فضا برای این کار فراهم نیست.

کارگردان فیلم س��ینمایی »گال« ادامه داد: برای س��اخت فیلم، یک ریال هم از 
دولت کمک نگرفته ام. به خاطر قولی که آقای شمقدری برای خریدن فیلم حافظ 
به من داد، ساخت »دارگ« را شروع کردم که به دلیل بی پولی، این فیلم در مرحله 
صداگذاری و میکس متوقف شده اس��ت. جلیلی گفت: در شرایطی که در کشور 
خودم نمی توانم فیلم بسازم، برخالف میل باطنی مجبورم با بیگانه کار کنم. شاید 
به زودی با کشور ژاپن در پروژه ای جدید همکاری کنم،. مدتی پیش از کشور ژاپن 
برای همکاری دعوت شدم. جزییات این پروژه فعال معلوم نیست. من و خانواده ام 
دوس��ت داریم در ایران فیلم بسازم، برای همین شش س��ال است بیکار مانده ام. 
جلیلی که او را »کارگردان بی اکران« لقب داده اند،  14 فیلم بلند ساخته است که 
از آن میان می توان به فیلم های »بهار«، »دت یعنی دختر«، »یک داستان واقعی«، 
»بهار« و... اشاره کرد. او که همواره در سیستم نظارتی و سینمای دولتی مغضوب 

بوده است، اخیرا در مسابقه تلویزیونی »چهار، سه، دو، یک« داور بود. 

ابوالفضل جلیلی:سعید سهیلی :

 فیلم من و فرحبخش 
پیراهن عثمان شد 

در فروردین ماهی که گذشت، سینمای ایران شاهد تولد دوچهره شاخص بود که مرور برخی از نقش های آنها، هدیه تولد ما به محمد علی کشاورز و حمید فرخ نژاد است.    
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واحد مزايده گزار: بیمارستا ن هاي شهید اشرفي و ساعي خمیني شهر
موضوع مزايده: واگذاري محل تزریقات و پانسمان به صورت اجاره بهاي ماهیانه

مبلغ تضمين شركت در مزايده: 40/000/000 ریال
نوع تضمين شركت در مزايده: فیش واریزي یا ضمانتنامه معتبر بانكي

مدت تضمين شركت در مزايده: جهت ضمانتنامه بانكي سه ماه
تاريخ توزيع اسناد مزايده: از روز چهارشنبه مورخ 1391/1/30 لغایت روز پنجشنبه مورخ 1391/2/7

محل توزيع اسناد مزايده:
1- خميني شهر: خیابان شهید مطهري- بیمارستان ساعي خمیني شهر

2- اصفهان: خیابان هزارجریب- دانشگاه علوم پزشكي- ستاد مركزي- ساختمان شماره یك- طبقه همكف- 
اداره كمیسیون مناقصات- اتاق 110 تلفن تماس: 7922191

آخرين مهلت تحويل اسناد مزايده از طريق پست پيشتاز: روز یكشنبه مورخ 1391/2/17 به آدرس: اصفهان- 
خیابان هزارجریب- دانش�گاه علوم پزش�كي و خدمات بهداشتي درماني اس�تان اصفهان- ساختمان شماره 

یك- دبیرخانه مركزي- كدپستي 81746-72461
زمان و محل بازگشايي پيشنهادهاي رسيده: روز چهارشنبه مورخ 1391/2/20 ساعت 14:30 در ستاد مركزي 

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

آگهي مزايده عمومي

روابط عمومي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان اصفهان
م الف/ 1333
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گالیه  های  قهرمان جهان 
از مسئوالن ورزش

 ناکامی ذوب آهن 
در شب صعود ماهان

محسن احمدی، ووشوکار اصفهانی و دارنده مدال طالی مسابقات جهانی این 
رشته  از نوع برخورد مسئوالن اداره کل تربیت بدنی استان گالیه مند است. او در 
بخشی از گفتگوی خود با ایمنا می گوید: در کانادا ۱۵۰ نفر با من عکس یادگاری 
گرفتند، اما در ایران وقتی به تربیت بدنی اصفهان می رویم، می گویند اصفهان 
قهرمان جهان زیاد دارد! همه می دانند که هیچ کس نمی تواند مدال المپیک 
را با قهرمانی جهان مقایسه کند، اما آقایان این را نمی دانند. در استان اصفهان 
قهرمان المپیک بش��وی فقط همان روز قهرمان ایران هس��تی، وگرنه بعدش 
فراموشت می کنند. چند هفته پیش با معاون مدیرکل تربیت بدنی استان وقت 
دیدار گرفتم، اما وقتی به آنجا رفتم ب��ه دلیل این که آقای مالیی نبود، یک نفر 
دیگر با من صحبت کرد. وقتی مقابل او نشستم فقط یک المپ پرنور در وسط 

میز کم بود تا گفتگوی ما به بازجویی شبیه بشود. 

 مرحله پل��ی آف رقاب��ت های لی��گ برتر بس��کتبال با دی��دار تیم های 
فوالد ماهان و حفاری اهواز در س��الن ش��هدای مخابرات اصفهان برگزار 
ش��د که طی آن، نماینده اصفهان ب��ا برتری 6۵-9۵ در ای��ن دیدار و در 
 مجموع با پیروزی در هر دو دیدار این مرحله، راهی نیمه نهایی شد. تیم 
ذوب آهن، دیگر نماینده اصفهان در ای��ن مرحله با واگذاری هر دو دیدار 
خود به دانش��گاه آزاد، از قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر بازماند و راه 
س��ختی را برای صعود به مرحله نیمه نهایی انتخاب ک��رد، این در حالی 
است که تیم ذوب آهن طی س��ال های گذشته و فارغ از مشکالت امروز، 
همواره پای ثابت فینال و نایب قهرمان کشور بود. این تیم در دومین دیدار 
خود8۱-67 مغلوب دانشگاه آزاد ش��د و همچون در دیدار نخست خود 

لورن وودز، بازیکن خارجی خود را در اختیار نداشت.

داوید، در یک قدمی یوونتوس
در روزهای اخیر در رسانه های ایتالیایی اخباری مبنی بر عالقه باشگاه 
یوونتوس بر جذب داوید آس��توری، مدافع تیم کالیاری که محصول 
جوانان میالن است به گوش رس��ید. برخی تیم های اروپایی هم به 

دنبال جذب این مدافع جوان هستند. 

کانتونا نامزد دریافت ۵ جایزه 
اریک کانتونا، اسطوره پیشین باشگاه من یونایتد 
نامزد دریافت پنج جایزه از ۱۱ جایزه ممکن در 
مراس��م بهترین های ۲۰ س��ال اخیر لیگ برتر 

انگلیس شد. 

هیچ مربی به تجربه نیاز ندارد!
کلودیو رانی��ری، دومین مربی اخراج ش��ده این فصل 
اینترمیالن معتقد است برای یک مربی مسائل مهم تری 
 نس��بت به تجربه وج��ود دارد. احتمال حض��ور آندره 

ویاس بواس  در این تیم زیاد است.
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چهره

نود

دوباره لندن،دوباره چلسی و بارسلونا

دیدار رفت از مرحله نیمه نهایی رقابت های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا 
امش��ب با برگزاری دیدار بین دو تیم شکس��ت ناپذیر پیگیری می شود. 
 تیم فوتبال بارس��لونا که پنجمین حضور پیاپ��ی در مرحله نیمه نهایی 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا را تجربه می کند، در نظر دارد با حضور در 
فینال و قهرمانی در این رقابت ها به عنوان نخستین تیمی باشد که از سال 
۱99۰ )میالن( دوبار متوالی قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا بشود. 
چلسی در سال ۲۰۱۲ هنوز در بازی خانگی شکست نخورده و از ۱۱ بازی 
گذشته در هشت دیدار پیروز بوده، ضمن این که رکورد شکست ناپذیری 
بارسلونا به ۱۵ بازی می رسد. بارسلونا در رقابت های لیگ قهرمانان این 
فصل در چهار بازی پیروز ش��ده و یک بار هم مساوی کرده است. این دو 
تیم تا به حال ۱۰ بار با یکدیگر رو برو شده اند و سهم هر کدام سه پیروزی 
بوده و چهار بار هم دیدارهای این دو تیم با تساوی به پایان رسیده است.  

روز سرنوشت برای استقالل

تیم استقالل از دور برگشت مس��ابقات مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا 
امشب به مصاف الجزیره امارات می رود. این تیم در حالی در امارات به 
مصاف تیم الجزیره می رود که در بازی رفت غافلگیر شد و در ورزشگاه 
آزادی با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد. استقالل در حالی بازی برگشت 
را در امارات انجام می دهد که بازیکنان آسیب دیده اش هم به ترکیب 
تیم برگشته اند و دو بازیکن کلیدی یعنی آندارنیک تیموریان و مجتبی 
جباری می توانند به میدان بروند. ش��انس صعود اس��تقالل به عنوان 
سرگروه در حالی تحقق پیدا می کند که آنها بتوانند الجزیره را در خانه 
خود شکست بدهند. نماینده امارات در حال حاضر با 9 امتیاز در صدر 
جدول قرار دارد و استقالل با چهار امتیاز دوم است. پیروزی استقالل  
که چندان دور از دسترس هم نیست، می تواند خیال هواداران این تیم 

را برای زنده ماندن شانس صعود تا اندازه زیادی راحت کند. 

بازگشت حیدری به تشک کشتی

علیرضا حیدری، مرد شش مداله کش��تی آزاد ایران سودای حضور در 
سومین المپیک زندگی اش را دارد. حیدری 37ساله این روزها پس از 
شش سال دوری از تشک کشتی با حضور در اردوی تیم ملی کشتی آزاد، 
شایعه ای را بر سر زبان ها انداخته است؛ بازگشت به دایره طالیی. گفته 
می شود وی با توجه به شرایط مبهم کشتی گیران حاضر در سنگین وزن 
تصمیم دارد تا یک بار دیگر شانسش را برای حضور در المپیک محک 
بزند و حتی در این راه صحبت هایی را نیز با خادم، مدیر تیم های ملی 
انجام داده اس��ت. این خبر هنوز به صورت رس��می از سوی مسئوالن 
فدراسیون کشتی نه تأیید و نه تکذیب شده است و باید منتظر ماند و 
دید که آیا تصمیم حیدری برای حضور در سومین المپیک زندگی اش 
محقق می شود یا نه که اگر این اتفاق رخ بدهد، بدون شک حیدری به 

یکی از تاریخ سازان کشتی ایران تبدیل خواهد شد.

از شایعه تا واقعیت لیگ قهرمانان آسیالیگ قهرمانان اروپا

استقالل قهرمان نودی لیگ

دعوای بی نتیجه فوتسالی ها در نود
بینندگان برنامه نود در س��ؤال نظرس��نجی این برنامه ب��ه قهرمانی 

استقالل در لیگ برتر رأی دادند.
برنامه نود این هفته در خصوص مسائل مختلف فوتبال و بحث تبانی 

در فوتسال صحبت هایی داشت.

تکذیب خبر انتقال نفت به اراک  
اولی��ن صحبت در م��ورد انتقال مجدد نف��ت تهران ب��ه اراک بودکه 
قنبرزاده، مدیر عامل باش��گاه نفت تهران با تکذیب شایعات، گفت: ما 
هم چنین مسائلی را شنیدیم، اما مخالف این موضوع هستیم. بازیکنان 
نفت تهران در قراردادهای خود ش��رط کرده اند که در صورت انتقال 

نفت، قراردادشان با این باشگاه فسخ می شود.
 

نقش جهان، مهر ماندگار شد
در ادامه برنامه، تصاویری از ورزشگاه نقش جهان پخش شد و استاندار 
اصفهان در این خصوص گفت: این پروژه با عنوان مهر ماندگار توسط 
رییس جمهور نام گرفته و قرار است تا پایان دولت دهم به پایان برسد.

 تشویق های جالب تبریزی ها
دوربین نود قسمت دیگری از برنامه شب گذشته را به خود اختصاص 
داد که عادل فردوسی پور به زبان آذری ش��عر معروف تراکتوری ها را 
در ورزش��گاه برای بینندگان ترجمه کرد. هواداران تراکتورسازی در 
ورزشگاه چنین سرودی می خوانند: گل و س��مبل پژمرده می شود و 
غیرت مان نمی رود/ ما گفتیم عاشقیم و مثل ترک ها غیرتی هستیم.

 در ادامه این قس��مت، صحنه هایی از دیدار تیم ه��ای گاز آل جناح و 
خلیج فارس میناب در هرمزگان پخش ش��د که یک��ی از بازیکنان با 
س��یلی به گوش کمک داور کوبید. با توجه به مشکالت مالی باشگاه 
دینامو زاگرب، کرانچار سرمربی سپاهان طی اقدامی جالب، پیراهنی 
را خریداری کرد تا این باشگاه بتواند به حیات خود ادامه دهد. روزنامه 
مارکا هم صحنه وقت کش��ی دروازه بان تیم الجزی��ره را که در بازی 
 با اس��تقالل به ش��کل مرموزانه بند کفش خود را باز کرده بود، روی 
وب س��ایت خود قرار داد. این صحنه توس��ط هواداران فوتبال هفته 
گذشته به برنامه نود ارسال شد که مورد توجه روزنامه مارکا قرارگرفت.

اظهارات تکان دهنده مهاجم پیشین پرسپولیس
س��عید حالفی، مهاجم پیش��ین پرس��پولیس گفت: چند نف��ر با من 
تماس گرفتند و گفتند به فرودگاه بروم و با باش��گاه مس سرچش��مه 
قرارداد ببندم. من به آنجا رفتم و آنها اعالم کردند برایت قرارداد ۱۲۰ 
میلیونی می بندیم، اما ۵۰ میلیون را برای خودم��ان برمی داریم. آنها 
گفتند باید به ازای این ۵۰ میلیون به ما س��فته بدهی که من این کار 
را نکردم. حتی یکی از آنها را می شناسم که همین حاال هم در باشگاه 
مس سرچشمه مسئولیت دارد. وی در پاسخ به این سؤال که چرا اسم 
این شخص را نمی گویی، گفت:  از باش��گاه مس طلبکارم و اگر تا پایان 
این هفته پولم را پرداخت نکنند، نام آن ش��خص را اعالم خواهم کرد. 
یک باشگاه لیگ برتری دیگری نیز به من پیشنهاد داد که با تو قرارداد 
 می بندیم اما باید با سرمربی صحبت کنی. در واقع مدیرعامل نیز از من

 درصد می خواست. بازیکنی که از پرسپولیس بیرون می آید، باید شش 
ماه خانه نشین باش��د. مسئوالن پرس��پولیس یک بازیکن را از آرمین 
تهران با سن و سال بیشتر استخدام کردند، ولی به من گفتند که نیازی 

به تو نداریم.

 ضرب المثل فردوسی پوری!
در بخش��ی از برنامه نود، عادل فردوس��ی پور با اش��اره ب��ه لغو دیدار 
دوس��تانه ایران و امارات گفت: با این کار آنها دس��ت ما را در »پوست 
حنا« گذاش��تند. مجری برنامه نود بالفاصله به اش��تباهش پی برد و 

گفت: پوست حنا نه، پوست گردو!

دعوای فوتسال به جایی نرسید  
آخرین آیتم برنامه نود که بیش از یک ساعت به طول انجامید، بحث 
تبانی در فوتس��ال بود. کریم منصوری مدیرعامل ش��هید منصوری 
قرچک، علی  طاهری مدیر عامل گیتی پسند اصفهان و عباس ترابیان 
مسئول کمیته فوتسال در این برنامه حاضر شدند و صحبت های خود 

را انجام دادند.
حس��ن زاده، رییس کمیته انضباطی نیز روی خط آم��د و اعالم کرد 
با توجه به مدارک و صحنه ها، به نظر می رس��د اتفاقات��ی رخ داده اما 
امیدوارم همه خویشتنداری کنند تا این مسأله توسط کمیته انضباطی 
پیگیری ش��ود. رییس کمیته انضباطی در خصوص این که در جدول 
برخی رس��انه ها دو امتیاز از پرسپولیس کسر ش��ده، گفت: رأی ما در 
خصوص باشگاه پرسپولیس هنوز قطعی نشده و امیدوارم رسانه ها تا 

صدور رأی قطعی، این تیم را 39 امتیازی بدانند.

استقالل با پیامک قهرمان لیگ یازدهم شد
نظرسنجی برنامه این هفته به قهرمان احتمالی لیگ یازدهم اختصاص 
داش��ت که بیش از دو میلیون و 7۰۰ نفر در این نظرس��نجی شرکت 
کردند. در پایان مردم به قهرمانی اس��تقالل با ۵۱ درصد رأی دادند، 
سپاهان با 37 درصد شانس دوم قهرمانی و تراکتورسازی با ۱۲ درصد 

شانس سوم لقب گرفت.

حاضر نیستم به ذوب آهن برگردم 
محسن مسلمان، بازیکن تیم ملوان

من نزدیک به ۱۰ پیشنهاد دارم، ولي دوست دارم در تهران بازي کنم. یک 
سال دیگر با ذوب آهن قرارداد دارم، ولي دیگر به هیچ عنوان نمي خواهم 
در شهرستان بازي کنم و به ذوب آهن برنمي گردم. من باید رضایتنامه ام 
را بگیرم و اگر موفق به انجام این کار نش��دم، یک س��ال بیرون مي مانم، 
 ولي نمي خواهم دیگر در خارج از تهران بازي کنم. هم پرسپولیس با من 
حرف زده هم اس��تقالل، ولي من تازه ۲۰ س��ال دارم و خیلي زود اس��ت 
که به این تیم ها ب��روم. من مي خواهم جایي بازي کن��م که فرصت بازي 

ک��ردن داش��ته باش��م. در 
پرس��پولیس و اس��تقالل که 
تیم هاي پرتماشاگري هستند، 
بازي کردن س��خت است. اگر 
ضعیف بازي کنم فش��ار روي 
من زیاد خواهد ب��ود، بنابراین 
عالقه اي ندارم ک��ه االن به این 

دو تیم بروم. 

 مشت قدرت
 پای چشم حقیقت

داستان تأس��ف بار برخورد فیزیکی  گروه 
نگهبان��ان درب ورودی مجموع��ه ورزش

ورزشی نقش جهان با گزارشگرانی 
که برای تصویربرداری از این مجموعه با هماهنگی قبلی راهی 
این ورزشگاه شده بودند، باز هم مهر تأییدی بود بر مظلومیت 
اصحاب رسانه که متأسفانه در عزا و عروسی سر بریده می شوند؛  
خبرنگارانی که به عنوان نماینده مردم و افکار عمومی به دنبال 
شناساندن حقیقت به جامعه هستند. این اولین باری نبوده که 
مشت های گره کرده بر روی اصحاب رسانه بلند می شود و به 
طور حتم آخرین بار هم نخواهد بود، آن هم از سوی افرادی که 
شاید سواد خواندن و نوشتن هم نداشته باشند و با قدرت نمایی 
از این طریق، قصد پوشاندن نقاط ضعف خودشان را  دارند. به 
هر صورت رس��الت اصحاب رس��انه این مس��أله را ب��ه اثبات 
می رس��اند که همه از طریق مجاری قانونی ب��ه دنبال اطالع 
رسانی صحیح و حقیقت گویی باشند که به نوعی حلقه گمشده 
ورزش ایران است و بارها ش��ده که همین خبرنگاران حتی از 
سوی خود اهالی ورزش هم مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. 
هنوز یادمان نرفته مشت مایلی کهن بر پای چشم یک خبرنگار 
حاضر در تمرین تیم ملی و البته درگیری خ��داداد عزیزی و 
همراهانش با خبرنگار شیرازی که کار را به جاهای باریکی هم 
کشاند، ولی همین اخالق پاسخگو نبودن بابت نقاط ضعف، به 
کل جامعه ورزش��ی نفوذ پی��دا کرده که حت��ی چند نگهبان 
معمولی و البته غیر مس��ئول به خودشان اجازه می دهند که 
اینچنین در مقابل اصحاب رسانه چوب و چماق از غالف بیرون 
بکشند. اتفاقی که خوشبختانه با ورود سریع شخص استاندار و 
البته مدیرکل ورزش و جوانان استان  خیلی زود ختم به خیر 
شد و در نهایت هم با رضایت گزارشگران برنامه نود، متخلفان 
این ماجرا جان سالم از مهلکه به در بردند. اینجاست که عدم 
وجود یک نهاد مسئول و حمایت کننده از حقوق خبرنگاران 
احس��اس می ش��ود تا در موارد اینچنینی ب��رای احقاق حق 
اصحاب رسانه وارد میدان شده و متخلفان را بر سر جای خود 
بنشاند.  شک نکنید که در ماجرای ورزشگاه نقش جهان هم اگر 
قدرت رسانه ای عادل فردوسی پور در برنامه نود و روابط اداری 
گزارشگران این برنامه با مجموعه مدیریتی استان نبود، هرگز  
سریع و قاطع به این مسأله رس��یدگی نمی شد و همکاران ما 
مجبور می شدند تا برای گرفتن حق خودشان راه این اداره به آن 
اداره را طی کنند. امیدواریم که این بی حرمتی به اهالی رسانه 
آخرین نمونه از این ش��یرین کاری ها باش��د و دیگر کسی به 
خودش اجازه ندهد که اینچنین وقیحانه حقانیت خبرنگاران، 
گزارشگران، عکاسان و تصویربرداران پرتالش را بی ارزش کند.

یادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 764 |چهار شنبه 30 فروردین 1391 | 26  جمادی االول 1433

6
دعوت آرژانتین از ایران و دهن کجی به چین و ژاپن

پس از مذاکرات فدراسیون والیبال ایران با آرژانتین در خصوص برگزاری چند دیدار تدارکاتی با تیم ملی این 
کشور، روز گذشته فدراسیون والیبال آرژانتین با ارسال دعوتنامه، از مردان والیبال ایران جهت برگزاری دو 

دیدار دوستانه با تیم ملی آرژانتین و دو دیدار دوستانه با تیم »ب« این کشوردر بوئنوس آیرس دعوت کرد. 

این تیم ک��ه در هفته دوم با پنالت��ی دقیقه پایان��ی مقابل االهلی 
عربستان امتیاز از دست داد، در صورت یک برد دیگر مقابل نماینده 
فوتبال قطر، با ۱۰ امتیاز صعودش قطعی می شود و در دو هفته پایانی 
مقابل النصر و االهلی تنها به منظور صدرنش��ین ش��دن در گروه و 
میزبانی در تک بازی مرحله یک هشتم نهایی به میدان خواهد رفت.

بازی س��پاهان ولخویا را باید رقابت صدرنشینان لیگ فوتبال این 
دو کشور دانست که به نوعی نماینده ای از فوتبال ملی ایران و قطر 
هستند؛ هرچند که قطری ها با حضور بازیکنان دو ملیتی در ترکیب 

تیمشان، به نوعی ازبومی گرایی فاصله گرفته اند. 
لخویا که چند هفته پیش از پایان لیگ قطر برای دومین سال متوالی  
به مقام قهرمانی دس��ت پیدا کرد، بر خالف سپاهان مجبور نیست 
فش��ار در دوجبهه مختلف را تحمل کند و به همین خاطر جمال 
بلماضی در آخرین بازی تیمش در لیگ قط��ر که در مقابل الریان 
برگزار شد، با وجود شکست سه بر یک، به چند بازیکن اصلی تیمش 
استرحت داده تا بازیکنانش از لحاظ بدنی شرایط حضور در مسابقه 
حساس امشب را داشته باشند. اما بر خالف لخویا، تیم سپاهان کمتر 
از پنج روز قبل یک بازی س��نگین و حساس در مقابل پرسپولیس 

برگزار کرده و شرایط پرواز تا کشور قطر را نیز باید به آن اضافه کرد.
به همین خاطر کرانچار همانطور که در مصاحبه هایش هم گفته، 
بیشتر به فکر ریکاوری تیمش بوده تا بدن بازیکنانش بتواند از فشار 

بازی پرسپولیس خارج شود. 
سپاهان با توجه به دو پیروزی در مقابل النصر امارات و همین تیم 
لخویا، در کنار تساوی ثانیه های پایانی در مقابل االهلی در پایان دور 
رفت، با هفت امتیاز صدرنشین گروه سوم شده و برای این که در بازی 
مرحله حذفی میزبان باشد، چشم به امتیازات کامل دور برگشت هم 
خواهد داشت. لخویا به عنوان ناشناخته ترین تیم آسیایی، هرچند 
که در بازی رفت با گل های سید جالل حسینی و برونو سزار مغلوب 
سپاهان شد، ولی این بازی تفاوت های زیادی با مسابقه رفت خواهد 
داشت و قطری ها که هواداران پرتعدادی هم ندارند، به هر حال در 
خانه بازی می کنند و به طور حتم با انجام ی��ک بازی هجومی، به 

دنبال کسب سه امتیاز خواهند بود.
 اما س��پاهان هم با توجه به تجربه بازیکنانش در این مس��ابقات، با 
آمادگی کامل راهی قطر شده و در ترکیب این تیم فقط نام عمادرضا 
به خاطر محرومیت به چش��م نمی خورد. س��پاهانی ها از آخرین 

بازیشان در کشور قطر با وجود کابوس محرومیت رحمان احمدی، 
 از نظر فنی خاطره خوبی به یاد دارند که موفق ش��دند با گل های

عماد رضا و حسن اشجاری در مقابل الس��د به پیروزی برسند و به 
همین خاطر باید امیدوار باشند که دوباره تاریخ تکرار شود و باز هم 
کشور قطر س��رزمینی خوش یمن برای زردها باشد. خوشبختانه 
هنوز هوای قطر به آن گرمای غیر قابل تحمل نرس��یده و سپاهان 
بهترین فرصت را خواهد داش��ت تا با دست پر از زمین لخویا خارج 
ش��ود. نقطه اتکای تیم لخویا همانطور که در بازی رفت هم نشان 
داد، بر دوش بازیکنان خارجی این تیم اس��ت که با حضور مومونی 
داگانو، نام تائه هی و باکاری کانه، تیمی خطرناک هستند و حضور 
مدافعان بلندقامت و قلدر این تیم در محوطه جریمه سپاهان باید به 
 خوبی از جانب مدافعان سپاهان کنترل شود، وگرنه مانند بازی رفت 

می توانند بر روی ضربات ایستگاهی خطرناک ظاهر شوند. 
مهاجم بورکینافاسویی تیم لخویا با زدن ۱۲گل در جایگاه چهارم 
جدول گلزنان لیگ قطر جای گرفت و س��رعت باال در کنار قدرت 
بدنی خاصش، نبردی ج��ذاب در قلب خط دفاعی س��پاهان رقم 

خواهد زد. 
بدون شک امید اول سپاهان در این بازی برونو سزار خواهد بود که 
در سه بازی گذشته تیمش در آسیا گلزنی کرده و به همین خاطر 
انگیزه زیادی خواهد داش��ت تا باز هم روند گلزنی هایش را در این 
مسابقات ادامه دهد، اما نکته نگران کننده در مورد سزار این است که 
با درخشش در بازی های اخیر سپاهان تمام توپ ها در خط حمله 
به او ختم می شود تا به نوعی فرشته نجات سپاهان لقب گیرد، ولی 
همین مسأله فش��ار مضاعفی به او وارد می کند و در صورتی که در 
گلزنی موفق نباشد، از لحاظ عصبی کمی به هم ریخته می شود که 
نمونه آن را در بازی قبلی سپاهان در مقابل پرسپولیس دیدیدم. به 
همین دلیل کرانچار باید به نوعی تیمش را به زمین بفرستد که سزار 
با آرامش بیشتری بازی خودش را انجام دهد. دروازه بان لخویا هم 
خیلی مطمئن نیست و اگر امید ابراهیمی در کنار جانواریو بتوانند 
فضای الزم را برای شوتزنی در پشت محوطه جریمه تیم حریف به 
دست آورند، باز ش��دن دروازه تیم قطری دور از دسترس نخواهد 
بود. سپاهانی ها باید سعی کنند تا فشار دقایق ابتدایی تیم قطری 
را کنترل کنند و بعد از آن به فکر باز کردن دروازه لخویا باش��ند که 
پیروزی در این مسابقه، کار سپاهان را آسان تر خواهد کرد و کرانچار 
می تواند با خیالی آس��وده تر به فکر چهار بازی آینده اش در لیگ 

برتر ایران باشد.
این دیدار ساعت ۲۰:3۰ امشب در ورزشگاه اختصاصی لخویا برگزار 
می شود. از همین گروه، تیم های االهلی عربستان و النصر امارات در 

عربستان به مصاف هم می روند.

لخویا، ماکت کوچک السد                           

مسیر قهرمانی از قطر می گذرد

س�پاهان برای صعود دوباره ب�ه جمع 16 تیم برتر آس�یا، مقاب�ل پدیده لیگ برت�ر قطر قرار  گروه 
می گیرد. طالیی پوشان برای مطمئن شدن از صعود به مرحله حذفی، به هر سه امتیاز این بازی ورزش

نیاز دارند.
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یادداشت

کرفس کوهی در آستانه انقراض 
مدی��ر كل مناب��ع طبیع��ی 
و آبخی��زداری چهارمح��ال و 
بختی��اری از اج��رای ط��رح 
حفاظتی گونه گیاهی كرفس 

در استان خبر داد.
عطاءاهلل ابراهیمی با بیان اینكه 
10 هزار گون��ه گیاهی نادر در 
ایران می روید، اف��زود: از این 
تعداد، هزار و 500 گونه در چهارمحال و بختیاری می روید كه یكی از 

این گونه ها كرفس است.
 وی تصریح كرد: در طرح حفاظتی كرفس، این اداره كل با همكاری 
 بهره برداران، نس��بت به كش��ت و تكثیر صحیح ای��ن گونه گیاهی 

اقدام می كند.
  ابراهیمی با تأكی��د بر لزوم حفظ رویش��گاه های موجود و  توس��عه 
 كش��ت این گونه گیاهی خوراكی به منظور جلوگیری از انقراض آن 
 ادام��ه داد: به��ره  ب��رداری  بی روی��ه، غیرمج��از و نادرس��ت از 
 كرفس كوهی، این گی��اه در آس��تانه انقراض و نابودی ق��رار گرفته

 است.
 گونه گیاهی كرفس كه با عنوان محلی كلوس ش��ناخته می ش��ود، 
گیاهی خوش��بو از خانواده چتری��ان اس��ت و دارای ارزش دارویی، 

درمانی و ژنتیكی است.
این گی��اه در دامنه كوه ه��ای چهارمحال بختی��اری ومناطق باالی 

دوهزار و 800 متر ارتفاع از سطح دریا می روید.

 رشد 22/3 درصدی همسرآزادی 
در استان

مديركل پزشكي قانوني چهارمحال و 
بختياري

                                 دكتر منصور فيروزبخت  
 همسرآزاري در استان در سال 90 ، 22/3 درصد رشد داشته است ؛ 
 آماری كه در دنیای امروز واقعا تكان دهنده است. آمار همسر آزاري 
 در استان در س��ال 89، 770 مورد بوده كه در سال 90 به 942 مورد 

رسید. 
 ولی یک نكته را باید به یاد داش��ت؛ 86 درصد مراجعان به پزش��كي 
 قانوني افراد زنده اي هستند كه براي معاینات سرپایي چون معاینات 

منجر ب��ه ج��رح، تصادفات، 
عض��و،  نق��ص  تعیی��ن 
ازكارافتادگ��ي، معاین��ات 
اختصاص��ي زن��ان، تأیی��د 
ناتواني جنسي مردان، تعیین 
 س��ن، معایات تحم��ل كیفر، 
حبس و ش��اق به ای��ن اداره 

مراجعه كرده اند.

چهره روز

خبر ویژه
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کمیته امداد 36 میلیون وام بالعوض داد
رییس كمیته امداد امام خمینی )ره( شهرستان كوهرنگ از اعطای 360 میلیون ریال وام با عوض به 
دانشجویان تحت پوشش این نهاد در سال گذشته خبر داد. فریدون فاضلی اظهار داشت: این میزان 

تسهیات، به 60 دانشجوی تحت پوشش این نهاد پرداخت شد.
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حجت اهلل شیروانی در نشست مشترك با مدیركل بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال وبختیاری گفت: توجه 
جدی و ویژه به ادبیات مقاومت و پایداری از اهداف و رسالت های 
مهم حوزه هنری است، كه تاكنون آثار ارزشمندی از سوی این دفتر 

در حوزه هنری تولید و به جامعه تقدیم شده است.
 وی با ارج نه��ادن به آثاری كه در زمینه ادبیات پایداری از س��وی 
 ارگان های مختلف تولید ش��ده اس��ت، تصریح ك��رد: با توجه به 
رشادت هایی كه در قالب تیپ قمر بنی هاشم )ع( رزمندگان استان 
از خود نشان دادند، هنوز آن گونه كه شایسته است، در این عرصه 
محصول فاخر و قابل ارایه در سطح ملی تولید نشده است كه البته 
این امر، همتی جدی از سوی دستگاه های مختلف را طلب می كند.

شیروانی افزود: حوزه هنری، به مثابه یک نهاد فرهنگی و ارزشی، 
آمادگی خود را برای همكاری با س��ایر نهاد ها در این زمینه اعام 

می دارد.  
مدیركل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال 
و بختیاری نیز در این نشس��ت گفت: دفاع مقدس در قله هویت 
انقاب اسامی ایس��تاده است و چراغ روش��نایی بخش همگان 
در تمام عرصه های پیش روس��ت.  سرهنگ جمشید علی بابایی 
افزود: برگ برگ كت��اب تاریخ این رویداد مه��م، آن چنان ناب و 
تأثیرگذار است كه سال های سال برای پرداختن به آن وقت الزم 
است.  به گفته وی، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، شب های 
خاطره،گرد آوری و ثبت خاطرات شفاهی، چاپ كتاب و گردآوری 
مجموعه های عكس، فعالیت هایی س��ت كه ای��ن بنیاد تاكنون 

انجام داده است.
 علی بابایی افزود: این بنیاد آمادهمكاری در زمینه  فرهنگ دفاع 
مقدس است و از هنرمندان انتظار دارد در طرح عظیم باغ موزه دفاع 

مقدس یاری گر این بنیاد باشند.

کمیته های کنگره سرداران تشکیل شد  
 كمیته های 15 گانه كنگره بزرگداشت س��رداران، فرماندهان و

 دو هزار و 500 ش��هید چهارمحال و بختی��اری، فعالیت خود را 
آغاز كرد. مسئول ستاد كنگره س��رداران، فرمانده هان و شهیدان 
چهارمحال و بختیاری با اعام این خبر اظهار داش��ت: تش��كیل 
جلسات منظم با حضور حجت االسام محمدعلی نكونام، نماینده 
محترم ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، علی اصغر عنابستانی، 
استاندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران و مسئوالن استان، 

از اقدامات جمعی كمیته های این یادواره است.
  سرهنگ س��ید جعفر موس��وی افزود: در این نشست ها نماینده 
ولی فقیه در استان و استاندار به تبیین اهمیت گرامیداشت یاد و 

خاطره شهیدان گرانقدر انقاب اسامی پرداختند.
 برگزاری كنگره سرداران و 2400 شهید چهارمحال و بختیاری، 
نیمه دوم سال 1392 همزمان با هفته دفاع مقدس پیشنهاد شده 
است. در این نشست توافق شد در زمینه های انتشار كتاب عكس 
دفاع مقدس و  ویژه نامه های مختلف، ساخت فیلم های مستند 
و داس��تانی، برگزاری مسابقات و جش��نوارهای فرهنگی هنری، 

برگزاری شب های خاطره و ... همكاری دو جانبه صورت گیرد.

گروه   اهمیت  برق رسانی از همان سال های 
اولیه پیروزی انقاب اسامی مورد اصرار شهرستان

و تأكید تصمیم گیران كان كشور بود و 
در سالیان اخیر انواع پروژه ها، با صرف هزینه های گزاف انجام شد 
تا مدیرعامل ش��ركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری  بتواند با 
صراحت درباره برق دار شدن روستاهایی كه مسیر بهتری دارند، 
اظهار نظر كند. مدیرعامل شركت توزیع برق چهارمحال و بختیاری 
گفت: تمام روستاهای این استان برق دار شدند، مگر روستاهایی 
كه صعب العبورند و جاده دسترسی ندارند كه پیش بینی شده است 

این روستاها نیز با انرژی خورشیدی هرچه زودتر برق دار شوند.
رحمت اهلل حمامیان اظهار داش��ت: ب��ا تهیه برنامه ه��ای رادیو 
تلویزیونی و تیزرهای تبلیغاتی به منظور ارتقای سطح فرهنگی 
مردم و اجرای برنامه های آموزشی می توان نیاز مصرف را كنترل 
كرده و از افزایش شدید و بی رویه مصرف انرژی، به ویژه در فصل 

گرما و در ایام اوج بار مصرف جلوگیری كرد.
وی با اش��اره به راه ه��ای اثربخش��ی برنامه های رس��انه ملی بر 
فرهنگ س��ازی مصرف بهینه برق گف��ت: با توجه ب��ه زحمات 
مدیران صدا و س��یما و قدردان��ی از اطاع رس��انی دقیق صدا و 
 سیما در پرداختن به موضوع صرفه جویی در مصرف برق، تعامل 
 بیش از پی��ش رس��انه در این ب��اره و س��اخت برنامه هایی برای 
آموزش روش های بهینه س��ازی مص��رف ب��رق الزم و ضروری 
 است. درست است این مهم به خوبی انجام می شود، ولی پروسه 
آموزش و فرهنگ س��ازی باید در طول سالیان س��ال همواره در 

حال اجرا باشد. 
مدیرعامل ش��ركت توزیع نیروی برق چهارمحال و بختیاری در 
ادامه با اش��اره به نقش اساس��ی مردم محروم منطقه در پیشبرد 
اه��داف مورد نظ��ر گفت: ب��ا توجه به ض��رورت تروی��ج اصاح 
 الگوی مصرف در راس��تای حراست از س��رمایه های ملی كشور، 
فرهنگ س��ازی در این زمینه تأثیر بس��زایی در كاهش مصرف 

خواهد داشت.
حمامیان مدیریت انرژی را مهم ترین عامل در برون رفت از كاهش 
انرژی برق دانست و ادامه داد: صرفه جویی و اصاح الگوی مصرف 
باید همواره در ادارات رعایت ش��ود و همچنان ك��ه در عمران و 
آبادانی، همت مضاعف اعمال می شود، در رابطه با مصرف انرژی 

نیز باید همت بیشتری صرفه جویی انجام شود.
مدیركل صدا و سیمای مركز چهارمحال و بختیاری نیز در ادامه این 
نشست، با بیان اینكه تاشگران عرصه توزیع برق استان در زمینه 
خدمات رس��انی به مش��تركین برق در جایگاه باالیی قرار دارند، 
افزود: وظیفه و رسالت رسانه ملی این است كه این گونه خدمات 

را به اطاع مردم برساند.
 حجت اهلل رحی��م زاده در ادامه اضافه كرد: مس��ئوالن ش��ركت 
توزیع برق اس��تان برای بهینه ك��ردن مصرف ب��رق و مدیریت 
مشتركان باید به رس��انه ها توجه وافر و دقیقی داشته باشند كه 
با ارتقای تعامات سازنده با رسانه ها، به ویژه رسانه ملی، آشنایی 
مردم و مشتركان از مأموریت واالی كاركنان این شركت افزایش 

می یابد. 

تمام روستاهای 
این استان برق 
دار شدند، مگر 
روستاهایی که 
صعب العبورند و 
جاده دسترسی 
ندارند که 
پیش بینی شده 
است این روستاها 
نیز با انرژی 
خورشیدی هرچه 
زودتر برق دار 
شوند

توجه جدی و ویژه 
به ادبیات مقاومت 
و پایداری از اهداف 
و رسالت های مهم 
 حوزه هنری 
است، که تاکنون 
 آثار ارزشمندی 
 از سوی این 
 دفتر در 
 حوزه هنری 
 تولید و به 
 جامعه تقدیم 
شده است

مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری: رییس حوزه هنری چهارمحال وبختیاری: 

روستاهای چهارمحال برق دار شدند نگاه ویژه حوزه هنری به ادبیات مقاومت 
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آگهی تحدیدحدوداختصاصی  
119 چون تحديد حدود شش��دانگ يكباب خانه پالک ش��ماره  3267 / 1  واقع  در ابنيه  بخش 
يک ثبتي شهرضا كه طبق پرونده ثبتی بنام آقاي غالمحسين طالبيان وغيره  فرزند عبدالرحيم 
درجريان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نيامده اينک بنابه دستورقسمت 
اخيرازم��اده 15 قانون ثب��ت وبرطبق تقاضای نامبرده تحديدحدودمل��ک مرقوم درروز 22 / 
3 / 1391 س��اعت 9 صبح درمحل ش��روع وبعمل خواهدآمد0 لذابه موج��ب اين آگهی بكليه 
مالكين ومجاورين اخطارمی گردد كه درروزوس��اعت مقرردرمحل حضوريابند0 اعتراضات 
مجاورين وصاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت ازتاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدی 
ت��ا 30 روزپذيرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيي��ن تكليف پرونده های 
معترضی ثبت،معترض می بايست ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض خودرابه اين اداره 
گواهی تقديم دادخواست راازمرجع ذيصالح قضايی اخذوبه اين اداره ارائه نمايدضمنًاچنانچه 
روزتحديدمواج��ه باتعطيل��ی پي��ش بين��ی نش��ده گرددتحديدحدوددرروزبعدازتعطيل انجام 

خواهدشد0 ميرمحمدی - رئيس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

مزایده اموال منقول 
533 اجرای احكام دادگس��تری فالورجان در نظر دارد در پرونده ش��ماره 900302 موضوع 
ح/2 اجرايی عليه مرتضی صفری و له حسينعلی رضايی در تاريخ 91/2/21 به منظور فروش 
يكدستگاه بونكر تريلی جهان تكنيک موتور دوئين با پمپ تخليه سفيد رنگ دو محور 20 تن از 
ساعت 10 الی 11 صبح جلسه مزايده در محل دادگستری فالورجان دفتر اجرای احكام )اطاق 
ش��ماره 22( برگزار نمايد. اموال موضوع مزايده برابر نظر كارش��ناس رسمی دادگستری به 
مبلغ 160/000/000 ارزيابی گرديده اس��ت داوطبين خريد می توانند پنج روز قبل از مزايده با 
حضور در محل اجرای احكام مدنی موقعيت اموال مطلع و مزايده از قيمت ارزيابی شده شروع 
و برنده كس��ی است كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد ضمنًا كليه هزينه های مزايده بر عهده 
برنده خواهد بود و كسانی می توانند در جلسه مزايده شركت نمايند كه حداقل ده درصد قيمت 
ارزيابی شده را همراه داشته باشند. مدير اجرای احكام شعبه دوم دادگاه حقوقی فالورجان 

ابالغ وقت رسیدگی 
575 در خص��وص پرونده كالس��ه 2046/90 خواهان عباس محمديان دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه خس��ارت به طرفيت فاطمه غالمی فرزند حيدرعلی تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی 
برای روز يكش��نبه مورخ 91/4/11 س��اعت 9 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين 
شعبه واقع در خيابان آتش��گاه نرسيده به پمپ بنزين مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمايد. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان 

احضار
586 چون آقای هادی اكبری قلعه تكی فرزند محمدصادق شكايتي عليه آقايان رامين دادخواه 
فرزن��د اكبر و مصطفی داوری مبني بر انتق��ال منافع نيرو معاونت در انتقال منافع غير مطرح 
نموده كه پرونده آن به كالسه 900892ک102 اين دادگاه ثبت، وقت رسيدگي براي روز شنبه 
1391/3/6 ساعت 9:30 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باشد، لذا حسب 
ماده 180 قانون آئين دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتشار 
محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف: 17386 شعبه 102 دادگاه عمومي جزايي اصفهان

ابالغ رأی
593 كالس��ه پرونده: 90-909. ش��ماره دادنامه: 87. مرجع رس��يدگی: شعبه 32 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: اكبر ش��اه زمانی نش��انی اصفهان – خ 22 بهمن – مجموعه اداری 
اميركبير – موسس��ه مالی و اعتباری فردوس��ی. خوانده: امير تقی زاده نش��انی ميدان شهدا 
ابت��دای خ چهارباغ جنب بان��ک صادرات فروش��گاه الوجين فعاًل مجهول المكان. خواس��ته: 
مطالبه وجه چک ش��ماره 584436 بمبلغ 30/000/000 ريال. گردشكار: با عنايت به محتويات 
پرونده و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از 
خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی ش��ورا. در خصوص 
دادخواست اكبر شاه زمانی به طرفيت امير تقی زاده بخواسته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال 
وج يک فقره چک به ش��ماره 584436 عهده بانک صادرات به انضمام خس��ارات دادرس��ی و 
تاخير تاديه با توجه به دادخواس��ت تقديمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اينكه خوانده 
با ابالغ قانونی وقت و انتظار كافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات 
ابرازی خواهان ايراد و تكذيبی به عمل نياورده و مستندات ابرازی نيز حكايت از اشتغال ذمه 
خوانده به خواهان را حكايت می كند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 
519، 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حكم 
به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 

40000 ريال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خس��ارات تاخير و تاديه از تاريخ چک 
لغايت زمان وصول و ايصال آن طبق نرخ ش��اخص بان��ک مركزی در حق خواهان صادر و 
اعالم می گردد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين شعبه 

خواهد بود. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان  

حصر وراثت
آقای س��يف اله عظيمی دستگردی دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به كالسه 
28/91ش ح7 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
ش��ادروان بيگم باقری بشناس��نامه 1549 در تاريخ 1390/12/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- محمدآقا عظيمی دس��تگردی 
فرزند رضا ش ش 1243 )همس��ر(. 2- سيف اله عظيمی دس��تگردی فرزند محمد ش ش 33 
)فرزند(.3- مصطفی عظيمی دستگردی فرزند محمدآقا ش ش 59 )فرزند(. 4- رحمان عظيمی 
دس��تگردی فرزند محمد ش ش 34 )فرزند(.5- س��كينه عظيمی دستگردی فرزند محمدآقا ش 
ش 1640 )فرزن��د(. 6- فاطم��ه بيگم عظيمی دس��تگردی فرزند محمدآق��ا ش ش 30 )فرزند(. 
7- فاطم��ه صغری عظيمی دس��تگردی فرزند محمد ش ش 8 )فرزن��د(و الغير. اينک با انجام 
تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كسی اعتراضی دارد و 
يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. م الف/12177  شعبه هفت حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود اختصاصی شش��دانگ قطعات زمين مزروعی 5 جريب تقريبی به ش��ماره 
11- فرعی واقع در مزرعه عمادالدين كامو بخش 25- اصلی بخش 12 كاشان. كه طبق پرونده 
ثبت��ی به نام خانم مريم رضا قلی زاده فرزند رضا قلی خان و غيره در جريان ثبت اس��ت به 
علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده بنا به دس��تور قسمت اخير ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضای نامبرده، تحديد حدود ملک مرقوم در  تاريخ 1391/2/21 در س��اعت 9 صبح 
در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد حدود 
به روز بعد موكول خواهد ش��د. ل��ذا به موجب اين آگهی به كلي��ه مجاورين و مالكين اخطار 
می ش��ود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورت مجلس تحديدی تا س��ی روز پذيرفته خواهد 
ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيي��ن تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. زرگری – كفيل ثبت اسناد 

و امالک جوشقان

تحدید حدود اختصاصی
چون تحديد حدود اختصاصی شش��دانگ يكباب مرغداری و مس��تحدثات آن به ش��ماره 39 
فرعی واقع در مزرعه عمادالدين كامو پالک 25- اصلی بخش 12 كاشان به مساحت 2614/21 
مترمربع. كه طبق پرونده ثبتی به نام آقای حامد علمازاده فرزند اصغر در جريان ثبت اس��ت 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نيامده بنا به دس��تور قس��مت اخير ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضای نامبرده، تحديد حدود ملک مرقوم در  تاريخ 1391/2/20 در س��اعت 9 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطيلی عمليات تحديد 
حدود به روز بعد موكول خواهد شد. لذا به موجب اين آگهی به كليه مجاورين و مالكين اخطار 
می ش��ود كه در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورين و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاريخ صورت مجلس تحديدی تا س��ی روز پذيرفته خواهد 
ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيي��ن تكليف پرونده های معترضی ثبت معترض 
ظرف يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض به اداره بايستی با تقديم دادخواست به مرجع ذيصالح 
قضايی گواهی تقديم دادخواست را اخذ و به اين اداره تسليم نمايد. زرگری – كفيل ثبت اسناد 

و امالک جوشقان

اخطار اجرائی
ش��ماره: 843/90. بموجب رای شماره 1020 تاريخ 90/11/17 حوزه 19 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه س��يد محسن هاشمی مهابادی فرزند 
س��يد حس��ن مجهول المكان محكوم است به حضور در يكی از دفاتر رسمی و تنظيم و انتقال 
س��ند رسمی خودروی پرايد ش��ماره انتظامی 13-895ب75 به نام خواهان مرتضی صادقی 
فرزند علی نش��انی خ پروين خ آذر بهرام كوچه نور بن ظفر پالک چهارم س��مت راست. ماده 
34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي ب��راي پرداخت محكوم به بدهد يا 
مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي كه 
خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 19 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ 
ش��ماره ابالغي��ه: 9010100353704849. ش��ماره پرون��ده: 9009980358000697. ش��ماره 
بايگانی ش��عبه: 901283. آقايان حامد همتيان و محمود همتيان فرزندان پرويز ش��كايتی مبنی 
بر كالهبرداری به ميزان 8/000/000 ميليون تومان عليه مس��عود رنجبريان فرزند عباس تقديم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رس��يدگی به شعبه 111 دادگاه عمومی 
كيفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستری 
كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به كالسه 9009980358000697 ثبت گرديده 
كه وقت رسيدگی آن 1391/04/03 و ساعت 10:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی كامل 
خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. م الف: 1220 اديبی – مدير دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزايی اصفهان 

ابالغ 
نظر به اينكه آقای مهدی كريمی فرزند نعمت اله دادخواس��تی به طرفيت آقای قاسم يعقوب علی 
فرزند امان اله به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ريال تقديم كه به ش��عبه 2 ش��ورای حل 
اختالف فالورجان ارجاع و به كالس��ه 91-81 ثبت و برای روز يكشنبه مورخه 91/2/31 ساعت 
16/40 عصر وقت رس��يدگی تعيين گرديده است خوانده را مجهول المكان معرفی نموده است و 
به تقاضای خواهان و دستور شورا/دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نمايد كه با مراجعه به 
دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقيق و دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت 
رسيدگی حاضر شوند در غير اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا/دادگاه غيابًا 
رسيدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ 
نظر به اينكه آقای مهدی كريمی فرزند نعمت اله دادخواستی به طرفيت آقای حسين نقدی فرزند 
اصغر به خواس��ته مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال تقديم كه به ش��عبه 2 ش��ورای حل اختالف 
فالورجان ارجاع و به كالس��ه 91-82 ثبت و برای روز يكش��نبه مورخه 91/2/31 ساعت 16/15 
عصر وقت رس��يدگی تعيين گرديده اس��ت خوانده را مجهول المكان معرفی نموده اس��ت و به 
تقاضای خواهان و دستور ش��ورا/دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نمايد كه با مراجعه به 
دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقيق و دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت 
رسيدگی حاضر شوند در غير اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا/دادگاه غيابًا 
رسيدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ 
نظر به اينكه آقای مهدی كريمی فرزند نعمت اله دادخواس��تی به طرفيت آقای علی شير قنبرپور 
فرزند جوان ش��ير به خواس��ته مطالبه مبلغ 44/000/000 ريال تقديم كه به شعبه 2 شورای حل 
اختالف فالورجان ارجاع و به كالس��ه 91-83 ثبت و برای روز يكشنبه مورخه 91/2/31 ساعت 
16/15 عصر وقت رس��يدگی تعيين گرديده است خوانده را مجهول المكان معرفی نموده است و 
به تقاضای خواهان و دستور شورا/دادگاه به استناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از 
جرايد كثيراالنتش��ار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نمايد كه با مراجعه به 
دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقيق و دريافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت 
رسيدگی حاضر شوند در غير اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا/دادگاه غيابًا 
رسيدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ 
نظر به اينكه آقای مهدی كريمی فرزند نعمت اله دادخواستی به طرفيت آقای محمد الريچه فرزند 
قدمعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 20/000/000 ريال تقديم كه به ش��عبه 2 ش��ورای حل اختالف 
فالورجان ارجاع و به كالسه 91-84 ثبت و برای روز يكشنبه مورخه 91/2/31 ساعت 16 عصر 
وقت رس��يدگی تعيين گرديده اس��ت خوانده را مجهول المكان معرفی نموده است و به تقاضای 
خواهان و دس��تور ش��ورا/دادگاه به اس��تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
كثيراالنتشار رسمی درج و آگهی می شود و از خوانده دعوت می نمايد كه با مراجعه به دبيرخانه 
ش��ورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی فالورجان و اعالم نشانی و آدرس دقيق و دريافت نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم برای وقت مقرر در ش��ورای حل اختالف ش��عبه 2 فالورجان جهت 
رسيدگی حاضر شوند در غير اينصورت اين آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا/دادگاه غيابًا 
رسيدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ 
نظر به اينكه آقای مهدی كريمی فرزند نعمت اله دادخواستی به طرفيت آقای مجيد مظفری فرزند 
صفر به خواس��ته مطالبه تقديم كه به شعبه 2 شورای حل اختالف فالورجان ارجاع و به كالسه 
91-85 ثبت و برای روز يكش��نبه مورخه 91/2/31 ساعت 16 وقت رسيدگی تعيين گرديده است 
خوانده را مجهول المكان معرفی نموده اس��ت و به تقاضای خواهان و دس��تور شورا/دادگاه به 
اس��تناد ماده 73 ق.آ.د.م مراتب يک نوبت در يكی از جرايد كثيراالنتشار رسمی درج و آگهی می 
شود و از خوانده دعوت می نمايد كه با مراجعه به دبيرخانه شورای حل اختالف شعبه 2 حقوقی 
فالورجان و اعالم نش��انی و آدرس دقيق و دريافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای وقت 
مقرر در شورای حل اختالف شعبه 2 فالورجان جهت رسيدگی حاضر شوند در غير اينصورت 
اين آگهی به منزله ابالغ محسوب و شورا/دادگاه غياباً رسيدگی و تصميم مقتضی اعالم خواهد 

نمود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان

ابالغ
264 ش��ماره ابالغيه: 9010100350605539، ش��ماره پرونده: 9009980350600854، شماره 
بايگاني شعبه: 900864،  خواهان سيد حسين ميرابراهيمي دادخواستي به طرفيت خوانده عليرضا 
نادري تقديم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده كه جهت رسيدگی به شعبه 
شش��م دادگاه عمومی )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد 
نيكبخت س��اختمان دادگستری كل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالسه 
9009980350600854 ثبت گرديده كه وقت رس��يدگی آن 1391/03/01 و س��اعت 11:00 تعيين 
شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجويز ماده 73 قانون 
آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی 
از جرايد كثيراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر گردد. م الف: 1314 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
278 چون آقای علی خرسندی شكايتی عليه آقای علی رفسنجانی و محمد سلطان محمدی مبنی بر 
ايراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده كه پرونده آن به كالسه 901475 اين دادگاه ثبت 
وقت رسيدگی برای روز 91/3/1 ساعت 8/5 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان 
می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی 
 اتخاذ خواهد نمود. م الف: 1318 محسنی - مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
280 چون آقای اكبر نادری شكايتی عليه آقايان: 1- رسول بااليی 2- احسان دهقانی 3- عباس 
ابراهيم��ی 4- رض��ا كاظمی مبنی بر مش��اركت در ايراد ضرب و جرح عم��دی مطرح نموده كه 
پرون��ده آن به كالس��ه 891426 اي��ن دادگاه ثبت وقت رس��يدگی برای روز 91/3/1 س��اعت 9 
صبح تعيين ش��ده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين 
دادرس��ی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در 
 ص��ورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود.

م الف: 1317 محسنی - مدير دفتر شعبه 120 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

احضار
281 چون آقای مهدی صادقی فرزند محمد شكايتی عليه آقای حميد اسكندری مبنی بر فحاشی 
و ايراد ضرب عمدی مطرح نموده كه پرونده آن كالسه 901325ک102 اين دادگاه وقت رسيدگی 
برای روز چهارش��نبه 91/3/1 س��اعت 9 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم مجهول المكان می 
باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئين دادرسی كيفری مراتب يک نوبت در يكی از روزنامه های 
كثيراالنتش��ار محلی طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذكور دعوت بعمل می آيد جهت رسيدگی 
در وق��ت مق��رر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاريه ابالغ ش��ده تلق��ی و دادگاه 
 تصمي��م مقتضی اتخاذ خواهد نم��ود. م الف: 1319 ش��عبه 102 دادگاه عمومی جزايی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگي
286 آقاي رمضانعلي كارگر ش��كايتي عليه آقايان حس��ين نجار و س��يد جواد هاشمي مبني بر 
تحصيل مال از طريق نامش��روع مطرح نموده كه به كالس��ه 901537 ک 107 در شعبه يكصد و 
هفتم جزائي اصفهان ثبت و وقت رس��يدگي براي روز دوشنبه مورخ 91/3/1 ساعت 8/30 صبح 
تعيين گرديده اس��ت. با التفات به مجهول المكان بودن نامبرده و به استناد ماده 115 قانون آئين 
دادرسي كيفري مراتب يک نوبت در يكي از جرايد كثيراالنتشار آگهي مي گردد تا نامبرده فوق در 
مهلت مقرر در شعبه يكصد و هفتم جزايي اصفهان واقع در خيابان شهيد نيكبخت اصفهان حضور 
 به هم رس��انده بديهي است در صورت عدم حضور دادگاه تصميم مقتضي صادر خواهد نمود.

م الف: 1315 شعبه 107 دادگاه عمومي جزايي اصفهان
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امام صادق)ع(:
 کس��ی که به پدر و مادرش به حالت دشمنی و تنفر نگاه کند، 

خداوند نمازش را نمی پذیرد.

ناامید نشدم

ناامید نشدم 
یک روز برای ضبط صدا به اس��تودیویی در تهران رفت��ه بودم. آنجا 
آهنگسازی که اتفاقا االن آدم معروفی هم هست، قرار بود تنظیم کار 
مرا انجام دهد. اما بعد از مدت کوتاهی گفت که به خاطر داشتن لهجه 
اصفهانی ام این کار را نمی کند. من با ناراحتی از استودیو خارج شدم 

و دلم شکست.  چون دلیلی برای این کار نمی دیدم. 
جالب اینکه هشت سال بعد همین آهنگس��از، اثری را تنظیم کرد و 
قرار شد در همان اس��تودیو من آواز آن کار را بخوانم. زمانی که با او 
مواجه ش��دم، گفتم آهنگ کار خوب تنظیم نش��ده و من این کار را 

نمی خوانم و از استودیو خارج شدم.
 مقصودم این اس��ت که اگر جوانی غریب با شوق برای پیشرفت گام 
برمی دارد، دست رد به س��ینه او نزنیم و حتی دست او را هم بگیریم. 
البته بعد از این کار ناراحت ش��دم که چرا این حرف را به او زدم، ولی 

دیگر برنگشتم.

غذاهای مفید برای تسکین 
سردرد

اگر از سردرد رنج می برید، توصیه می شود در همان مراحل اولیه، 
درد را تسکین دهید تا شدت پیدا نکند. ضمن آن که شناسایی مواد 
غذایی که باعث تسکین سردردمی شود، مفید است. در این مطلب به 

علت بروز سردرد و درمان غذایی آن اشاره شده است.

علل سردرد
کمبود آب بدن شایع ترین علت سردرد است. بدن هر فردی به طور 
میانگین از ۶۰ درصد آب تشکیل شده است و به مصرف آب به میزان 
باال نیاز دارد. هر فرد بزرگسال برای آبرسانی کافی، باید روزی ۸ تا ۱۰ 
لیوان آب بنوشد. توجه داشته باش��ید قهوه و نوشیدنی های گازدار 

باعث کمبود آب بدن می شود.
    مص��رف داروهای ض��د درد، علت نیم��ی از میگرن های مزمن

 اس��ت. ۲۵ درصد نیز براثر مصرف بیش از حد داروهای ش��ایع درد 
است.

   کافئین باعث تس��کین درد می ش��ود، اما مصرف زی��اد آن اثر
  عکس دارد. ع��اوه بر آن، ترک ک��ردن عادت مص��رف قهوه باعث

 بروز س��ردرد می ش��ود، تا این که بدن به مصرف نک��ردن کافئین 
عادت کند.

    س��ردردهای تنش��ی در پی اس��ترس به وج��ود می آید. یکی 
 دیگر از علل آن نیز خیره ش��دن به صفحه مانیت��ور به مدت طوالنی

 است. بنابراین هر نیم ساعت از جا بلند ش��وید و به دور دست خیره 
شوید.

    سینوزیت در برخی موارد سردرد ایجاد می کند. این نوع سردرد 
همراه با درد استخوان گونه، استخوان بینی یا پیشانی است. اغلب با 
حرکت ناگهانی سر، درد زیاد می شود. شستشوی بینی با آب مقطر 

می تواند مفید باشد.
    مصرف برخی غذاها مانند بادام زمینی، شکات که حاوی آمینو 
اسید تیرآمین است و سوس��یس که حاوی نیترات است، سردرد به 
وجود می آورد. گاهی فرآورده های لبنی و گندم نیز عامل س��ردرد 

است.
    تغییرات جوی، به ویژه افت فشار جو، سردرد به وجود می آورد. 
سفر کردن به مکانی که در ارتفاع باالتر از محل زندگی شما قرار گرفته 

است، ممکن است سردرد ایجاد کند.
  هورمون های استروژن و پروژسترون روی ماده شیمیایی مربوط 
به س��ردرد در مغز تأثیر می گذارد. میزان باالی استروژن سردرد را 
بهبود می دهد، در حالی که استروژن های پایین باعث شدت یافتن 

درد می شود.
    دود س��یگار، یکی از عوامل ش��ایع در بروز حمله میگرن است. 

بنابراین از قرار گرفتن در محیط آلوده به دود خودداری کنید.

درمان های غذایی سردرد
    با مصرف میزان کافی آب، اغلب سموم بدن از طریق ادرار، مدفوع 
و عرق دفع می ش��ود. آب به حفظ دمای بدن نی��ز کمک می کند. 
میزان آب مورد نیاز ب��دن به آب و هوا، وزن و س��امت عمومی فرد 

بستگی دارد.
    افرادی که به طور منظم دچار سردرد می شوند، باید روزی یک 
موز برای صبحانه مصرف کنند. منیزیم موج��ود در آن به طور مؤثر 

سردرد را درمان می کند.
    لیموناد تازه با مقدار زیاد نمک سردرد را درمان می کند.

    مصرف یک عدد سیب به صورت ناشتا سردرد را از بین می برد. 
س��یب حاوی بیوفاوانوئید اس��ت که با کاهش دادن فشار خون، در 

پیشگیری از سردرد مؤثر است.
  کپساسین موجود در فلفل سیاه نیز در رفع سردرد مؤثر است.

   دم کرده ولرم برگ ریحان و تکه ه��ای زنجبیل را همراه با کمی 
عسل بنوشید.

  مصرف شیر ولرم و کمی شیرین برای سیستم عصب و در نتیجه، 
رفع سردرد مفید است.

شما هم در دزدی ها 
مقصرید

بدشانسی، تقدیر، بد شدن جامعه و ... اینها نخستین 
کلماتی اس��ت که همه ما بعد از آن که اموالمان مورد 
دس��تبرد قرار می گیرد به زبان می آوریم، اما کمتر 
کسی س��ت که خود را نیز در دزدی ها شریک بداند. 
براساس آمار، فراموشکاری و بی خیالی از مهم ترین 
عواملی هس��تند ک��ه احتمال س��رقت را چن��د برابر 
می کنند. تنها با رعایت نکاتی س��اده می توان خطر 

سرقت از اموال شخصی را به حداقل برسانیم.
  استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب باعث می شود 
دزدان برای ورود به داخل خانه با تأخیر رو به رو شوند. 
مقابل پنجره ها و نورگی��ر، نرده های محافظ ایمنی 
نصب کنید. متأس��فانه برخی ش��هروندان به قفل در 
پش��ت بام توجه ای نمی کنند. این باعث می ش��ود 

دزدان از این راه وارد خانه ها شوند.
 وسایل قیمتی را در محل های امن یا نزد بستگان 
مورد اعتماد ق��رار داده و آنها را در مح��ل های قابل 
دسترس نگهداری نکنید. هنگام مسافرت مدت زمان 
و مقصد سفر خود را به همسایگان مورد اعتماد اطاع 
دهید تا در این مدت، رفت و آمدها و تغییر نور در خانه 

را زیر نظر داشته باشند.
 در صورت گم کردن کلید خانه، بافاصله قفل ها را 
تعویض کنید. از قرار دادن کلید در محل هایی مانند 
زیر جاکفشی، گلدان و سایر محل های قابل دسترس 
به شدت خودداری کنید. در صورتی که اطراف خانه 
شما خالی از س��کنه اس��ت و یا در مجاور آن مشغول 
کار ساختمان سازی هستند، الزم است از خانه خود 

مراقبت بیش تری به عمل آورید.
  مراق��ب کی��ف قاپ��ان و جی��ب ب��ران در مراکز 
خری��د و همچنین س��ارقان لوازم داخل خ��ودرو در 

استراحتگاه ها باشید.
  در اماکن پرتردد مراقب تماس بدنی افراد ناشناس 
باش��ید. همچنین از قرار دادن تمام پول خود در یک 

جیب خودداری کنید.
  از قبول چک پول از افراد ناشناس خودداری کنید. 
در فروش��گاه هایی که امکان پرداخ��ت الکترونیکی 
وجود دارد، از دادن اطاعات کارت خود به فروشنده 
خودداری کرده و رمز و مبلغ پرداخت��ی را خود وارد 

کنید. در پایان هم رسید دریافت کنید.
  مراقب افرادی که تحت عنوان مأمور قصد کنترل 
چک پول و اشیای خریداری شده شما را دارند، باشید. 
همچنین خرید خ��ود را حتی برای چن��د لحظه رها 
نکنید، زیرا س��ارقانی با پرس��ه زدن در اطراف مراکز 
خرید، اق��دام به قاپیدن بس��ته های خری��د و فرار با 

موتورسیکلت می کنند.
  هنگام مسافرت اثاثیه خود را داخل صندوق عقب 
قرار داده و از ق��رار دادن آنها، به ویژه چمدان ها روی 
باربند خودداری کنید. اشیای قیمتی را داخل خودرو 

و در معرض دید قرار ندهید.
 در صورتی که قصد چادر زدن و اقامت در فضای باز 
را دارید، توجه داشته باشید در محل های خلوت و کم 
تردد چادر برپا نکنید. اشیای قیمتی و با ارزش را کنار 

چادر رها نکنید و چادر  را نزدیک خودرو برپا کنید.
  چنانچه در جاده افرادی با خودرو و لباس شخصی و 
تحت عنوان مأمور شما را متوقف کرده و مدعی شدند 
خودروی شما سرقتی است، به راحتی تسلیم خواسته 
آنها نشوید و از مأمور بودن آنها مطمئن شوید. آدرس 
و شماره تماس خود را در جیب کودکان قرار دهید. از 
قبول غذا و نوشیدنی از افراد ناشناس خودداری کنید. 

اطفال را به زیور آالت گران قیمت مزین نکنید.
  به محض وقوع سرقت یا اطاع از آن، به شماره تلفن 
۱۱۰ اطاع دهی��د و در دادن آدرس، تلفن و... دقت 
 الزم را داشته باشید، چراکه این امر حضور مأموران را

سریع ترمی کند.
 مالباختگان باید تا زمان حض��ور مأموران از به هم 
زدن صحنه پرهی��ز کنند و درصورتی که به واس��طه 
 س��رقت، شیش��ه، درها یا پنجره شکس��ته اس��ت، از 

جمع آوری خرده شیشه ها خوداری کنند.
 از حضور و دخالت افراد ناش��ناس ک��ه ظاهرا برای 
کمک و همدردی با مالباخته در محل تجمع یا اقدام 
به جابجایی وس��ایل و... می کنند، جلوگیری کنید. 
هرگونه اطاع و یا اخبار در مورد نحوه سرقت و موارد 
مشابه را که ممکن است به نظر مهم باشد، با مأموران 

در میان بگذارید.
 اگر مورد سرقت، وس��یله نقلیه باشد، توجه داشته 
باشید برای پیش��گیری از اقدام خاف قانون، سریعا 
مش��خصات کامل وس��یله نقلیه ش��امل نوع، شماره 
پاک، ش��ماره موتور، رنگ، شماره شاس��ی یا بدنه، 
مدل سیستم و... را به صورت کتبی به مأموران تحویل 
دهید و درصورت امکان، ساعت و تاریخ دقیق سرقت 
یا ساعت و تاریخ اطاع از سرقت را به مأموران بگویید.

 حداق��ل دو آدرس و ش��ماره تلف��ن ب��رای تماس 
اضطراری مأم��وران در اختی��ار آنان ق��رار دهید. در 
صورتی که مورد س��رقت جی��ب برها ق��رار گرفتید، 
با حفظ خونس��ردی، با اط��اع آنی ب��ه پلیس ۱۱۰، 
مش��خصات کاملی از زمان و مکان موارد به سرقت و 
مشخصات ظاهری فرد یا افراد مظنون را گزارش دهید 
و مواظب بقیه اشیا و اموال همراه خود باشید وآنها را 
در جایی رها نکنید تا مورد سرقت مجدد قرار نگیرید.

چند راهکار برای جلوگیری از سرقت
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی 

سالمت

مهرزاد دانش

اخبار ویژه

اگر دنبال هیجان هستید یا می خواهید سفر 
به دنیای فانتزی، زندگی درون کالیدوسکوپ 
 Propeller ،یا یک سیاه چال را تجربه کنید
Island City در برلی��ن می توان��د بهترین 

انتخاب ممکن باشد. 
مس��افران می توانن��د از می��ان 3۰ اتاق این 
مجموع��ه که هر ک��دام متف��اوت از دیگران 
طراحی ش��ده، یکی را انتخ��اب کنند و وارد 
دنیای��ی تسخیرش��ده ی��ا صحن��ه جنایتی 
 ش��وند که بس��یار واقعی به نظر می رس��د و 
می توانند تصوی��ر آنه��ا را از دنی��ای واقعی 
 پیرامون عوض کن��د. در حالی ک��ه زندگ��ی در اتاقی که تخ��ت پرن��ده دارد، حضور در 
 صحنه ه��ای جرم وجنایت ی��ا زندگ��ی در یک اتاق ش��کنجه بازس��ازی ش��ده می تواند 
 مهمان��ان را به بازیگ��ران ی��ک فیلم ترس��ناک تبدی��ل کن��د، ورود به اتاق ه��ای دیگر
  که فرد را بافاصله به ژاپن، نیویورک یا س��رزمین های رؤیایی می ب��رد، آرامش را به او باز

می گرداند. 
از میان جذاب ترین اتاق های این هتل می توان به اتاق واژگون که تمامی وسایل آن از سقف 
آویزان شده و برای اس��تراحت جعبه های راحتی درون کف آن قرار داده شده است، اشاره 
کرد. زندگی در اتاق آیینه هم بس��یارجالب است؛ این اتاق به ش��کل لوزی طراحی شده و 
تختخواب میانی اتاق از همه جهت به وسیله آینه ها احاطه شده است. اگر در این اتاق اقامت 
کنید، احساس کسی را دارید که درون کالیدوسکوپ یا زیبابین زندگی می کند. اتاق دیگری 

که سلول انفرادی نام دارد، یک سلول واقعی است که بازسازی شده است. 
حتی برای کسانی که می خواهند نفس کشیدن درون تابوت را تجربه کنند، اتاق تابوت ها 
ساخته شده که امکان استفاده از تابوت های سر بسته را برای یک چرت کوتاه به مهمانان 

می دهد.
به دلیل ماهیت هنری اتاق ها از مهمانان خواس��ته شده اس��ت در حفظ اثاثیه و تجهیزات 
دقت کنند.هزینه  اقامت در یکی از اتاق های عجیب این هتل استثنایی از ۱۰۰ دالر به ازای 

هر شب اقامت آغاز می شود.

تحقیقات جدی��د در انگلیس نش��ان می دهد 
افسردگی پدر بر نوزاد تأثیر منفی دارد و باعث 

مشکات رفتاری در او می شود.
این تحقیقات حاکی اس��ت، ب��ر خاف تصور 
رایج، پدرها نیز ممکن اس��ت دچار افسردگی 
موسوم به »افسردگی بعد از تولد نوزاد« شوند.

غالبا مادران بعد از تولد نوزاد به علت سختی و 
دشواری رسیدگی به نوزاد، دچار این افسردگی 

می شوند.
 پژوهش��گران دانش��گاه آکس��فورد دریافتند 
پ��دران نیز ممکن اس��ت از افس��ردگی بعد از 
تولد که غالبا مادران دچار آن می ش��وند، رنج 

 ببرند و ممکن اس��ت این وضعیت به حدی برس��د که مش��کات روانی به ک��ودکان نیز 
منتقل شود.

بر پایه این گزارش، ۵۰ درص��د پدرانی که فرزند آنها تازه متولد ش��ده اس��ت، دچار این 
افسردگی بعد از تولد می ش��وند و این برداش��ت وجود دارد که علت این امر کمبود خواب 

شبانه و مسئولیت های پدری باشد.
این تحقیقات نش��ان داد پدران افس��رده وقت کمتری برای حرف زدن ی��ا بازی کردن با 

نوزادان می گذرانند.
پژ وهشگران گفتند این کمبود تعامل بین پدر و نوزاد در ماه های اولیه زندگی، چه بسا باعث 

مشکات رفتاری در نوزاد می شود.
این تحقیقات از 3۸ پدر صورت گرفت که فرزندان آنها تازه ب��ه دنیا آمده بودند و نیمی از 
این پدران دچار افسردگی بعد از تولد نوزاد خود بودند. نوزادان این پدران هنگام تحقیقات 

3 ماهه بودند.
پژوهشگران از چگونگی بازی و حرف زدن پدران با فرزندان خود در سه دقیقه فیلمبرداری 
کردند و روشن شد پدران افسرده کمتر با فرزندان خود حرف زدند و بیشتر نگران خودشان 
بودند.تحقیقات نشان داد این مش��کات ارتباطی ممکن است بر رشد کودک تأثیر منفی 

بگذارد.

باستان شناس��ان در منطق��ه ای س��اختمانی در یک��ی 
از ش��هرهای انگلس��تان موف��ق ب��ه کش��ف بقایای��ی از 
 اجس��اد دو ه��زار س��اله س��اکنان بوم��ی ای��ن منطق��ه 

شدند.  
باستان شناس��ان در کاوش ه��ای خ��ود موف��ق به کش��ف 
ویرانه های��ی از یک قبیل��ه عصر آه��ن در منطقه »س��نت 
آلبان��ز« انگلی��س ش��دند ک��ه در آن پنج ک��وزه مخصوص 
 تدفین حاوی بقایایی از اجس��اد س��وزانده ش��ده، متعلق به 
دو هزار سال پیش وجود داشت. طبق گفته های محققان، این 
آثار در محوطه های بازی مدرس��ه ای قدیمی در این منطقه 
که در حال تبدیل شدن به منطقه ای مسکونی با ۱۵۰ خانه 

جدید است، کشف شدند.
کارشناس��ان معتقدن��د طب��ق اس��ناد تاریخ��ی موج��ود، 
خاکس��ترهای درون کوزه ها به احتمال زیاد متعلق به چهار 
تن از پادش��اهان منطقه بوده اس��ت. وس��عت منطقه  تحت 
کاوش و احتمال وجود آثاری دیگر در آن س��بب شده است 
عملیات ساختمان  سازی تا اتمام پروژه متوقف شود. از سوی 
دیگر، ورود افراد متفرقه به این مکان به دلیل احتمال سرقت 

ممنوع شده است. 
منطقه س��نت آلبانز، س��ال 43 میادی به تصرف رومی ها 
درآمد. به همین دلیل باستان شناسان در پی به دست آوردن 

آثاری متعلق به این دوره در این منطقه هستند.

همه روزه وس��ایل و فناوری های جدید وارد بازار می شوند 
و باعث شگفتی همگان می شوند و توجه های بسیاری را به 

سمت خود جلب می کنند.
در هفته گذشته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که 
در اینجا تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

ماهواره خورشیدی به شکل گل
 این ماهواره که به وسیله ناسا ساخته 
شده است، با اس��تفاده از آینه های 
متحرک می تواند نور خورشید را در 
خودش ذخیره کند و سپس این نور 
را به زمین بازتاب می دهد. البته این 
طرح در ح��ال حاضر به صورت نمونه های کوچک س��اخته 

شده است.

Nikon D4
 نیکون بار دیگر یکی از دوربین های بسیار حرفه ای خود را 

وارد بازار کرد.
 این دوربین می تواند در فضاهای تاریک عکس های بسیار 
زیبا بگی��رد. البته آزمای��ش کننده ها از آن ب��ه عنوان یک 
دوربین بس��یار س��نگین و بزرگ یاد می کنند که حمل  آن 

بسیار سخت است.
شارژرهای وایرلس

شارژرهای وایرلس چند وقتی ست   
ام��ا  ند،  ش��ده ا ب��ازار   وارد 
این بار این شارژرها برای ماشین نیز 
طراحی شده اند. برای این کار تنها 
کافی است گوشی را در داخل یک 
قاب مخصوص قرار دهید. سپس، گوشی شما شارژ می شود.

تلویزیون 80 اینچی
 تلوزیون های بزرگ چند سالی است وارد بازار شده اند، اما به 
  HD تازگی شرکت شارپ یک تلوزیون ۸۰ اینچی با کیفیت
را تولید کرده است. این تلویزیون با قیمت زیر چهار هزار دالر 

فروخته می شود.

Pebble Smartwatch
 این س��اعت هوش��مند یکی از بهترین های هفته گذش��ته 
شناخته می شود، چرا که تنها در سه روز توانست به فروش 

۲/4۸ میلیون دالری برسد. 
 این س��اعت توانایی آن را دارد که به گوشی شما متصل شود 
و اطاعات متفاوت را روی صفحه نمایش��ش به ش��ما نشان 

دهد.

هاردهای آینده
ما عادت کرده ایم هاردها را تنها به   
ب��زرگ  عن��وان دس��تگاه های 
بشناس��یم، اما در آین��ده این هارد 
دیسک ها به صورت آن بورد )روی 
مادربرد ( خواهن��د بود. این هاردها 

می توانند با سرعت بیشتری کار کنند.

تأثیرافسردگی پدران  برفرزندانسفر به عجیب ترین اقامتگاه روی زمین 

کشف اجساد دو هزار ساله درانگلیس

تازه های فناوری در هفته گذشته
از گل خورشیدی تا ساعت هوشمند 
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عکس نوشت

 چهره واقعی
 خورشید

یک عکاس ستاره شناس آمریکایی با 
استفاده از تلسکوپ خورشیدی خود در 
خانه، موفق به ثبت تصویر خارق العاده ای 
از سطح خورشید شده است. این تصویر به 
وسیله آالن فرایدمن از حیاط پشتی خانه 
وی در نیویورک به ثبت رسیده است.

چهره

علیرضا افتخاری
خواننده
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