
قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

حدود دو سال اس��ت که اصفهان با آلودگی ش��دید هوا مواجه شده و از 
این زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافی��ک اصفهان اجرا 
ش��د. مش��کالت ترافیکی و به دنبال آن افزایش آلودگی هوا از مهم ترین 

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی 
پیش��ه و هنر از طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند 

ایجاد شود. 
پس از تعیی��ن محدوده طرح ویژه چهارباغ عباس��ی 
که محوریت آن احی��ای خیابان چهارباغ و تبدیل آن 
به یک محور ویژه با اولویت پی��اده رو و حفظ عناصر 

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

حکایت برگزاری کنس��رت در اصفهان، قصه غریبی شده 
اس��ت.گویی برای تحلیل وقایع آن هی��چ منطق خاصی 
وجود ندارد و همه چیز س��لیقه ای انجام می ش��ود. با این 
حال، روز های گرمی در سالن های غیر استاندارد اصفهان 

برای موسیقی در جریان است. 
از میان همه، هنرسرای خورش��ید فعال تر است. هنر سرا 
پنجشنبه گذش��ته با کنس��رت همنوازی آرش خطیبی و 
کیوان قاضی، کنسرت های خود را درسال جاری آغاز کرد 
و آن طور که به نظر می رس��د، باید منتظر کنس��رت های 
بسیاری از این مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان 
باش��یم، به طوری که فق��ط در همین هفته دوکنس��رت 

موسیقی، یکی کنسرت موس��یقی کردی گروه سیاوتک 
در 26 اردیبهشت و دیگری کنس��رتویلن و پیانو هامیک 
الکس��اندریان و س��عید همایون��ی در تاری��خ 28 و 29 

اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنس��رت های هنرسرای خورش��ید می توان به 

هنری بودن آنها اشاره کرد.
 از این کنس��رت ها نباید انتظ��ار تعداد زی��اد مخاطب یا 
حتی پر شدن سالن را داش��ت، اما حداقل این مجال برای 
شنوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان وجود دارد که 
حس موسیقی دوس��تی خود را در جایی ارضا کنند و این 

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

سعید مرتضوي به اظهارات احمد توکلي مبني بر اتیان »قول شرف« در زمان مطرح 
شدن استیضاح وزیر کار پاسخ داد.

در جوابیه ارسالي به رسانه ها از سوي محمد اصالني، وکیل مدافع مرتضوي به نقل 
از وي، با اشاره به این که مطلب مذکور توسط چهار دستگاه صوتي ضبط شده، آمده 
است: »اینجانب از طریق یکي از وکالي دادگستري شکایتي را علیه ایشان به عنوان 
نشر اکاذیب به قصد تش��ویش اذهان عمومي تنظیم و از مرجع قضایي خواسته ام 
که آقاي توکلي نوار مورد ادعاي خ��ود را ارائه کنند. این پرونده از تاریخ 30/ 1/ 91 
تحت کالسه 910025 در شعبه 9 بازپرسي دادسراي فرهنگ و رسانه تهران مطرح 

رسیدگي است که تا به امروز خبري از نتیجه آن ندارم. 

قول شرف نداده ام
مرتضوي در این جوابیه، بحث »قول شرف« را سوژه اي جهت تخریب و انتقام گیري 
از خدمات گذشته اش و همچنین تدارك جنگ رواني و تبلیغاتي علیه خود دانسته 

است.
وي مي گوید: اینجانب خداوند س��بحان را ش��اهد مي گیرم که چنین لفظي )قول 
شرف( را نه در جلسه با جناب آقاي حداد عادل و نه در جلسه با آقاي توکلي به کار 

نبرده ام.
 لفظ »قول شرف« ساخته و پرداخته آقاي توکلي است که از ایشان در این خصوص 
شکایت کرده ام و درخواست دارم نوار مورد ادعاي خودش��ان را براي اطالع عموم 
ارائه کنند و متأسفانه این دروغ و انتساب ناروا مورد اس��تقبال رسانه هاي بیگانه و 
معاندیني قرار گرفته است که از »شرف«  و »شرافت انساني« بویي نبرده اند و تنها 
این الفاظ را براي تخریب رقیبان مي پسندند و از محتواي آن بي خبرند و با درست 
قلمداد کردن دروغ »قول شرف«، درصدد هس��تند با ایراد تهمت و افترا و انتساب 
مطالب کذب، به اهداف شوم انتقام جویانه خود برس��ند و آن را مستمسک جنگ 

تبلیغاتي خود قرار داده اند.
بدیهي است مفاهیم اخالقي داراي ارزش ویژه اي هستند که نباید آن را در منازعات 

سیاس��ي قرباني کرد. تنها قولي که من داده ام و همان روز نیز به آن عمل کرده ام، 
اعالم آمادگي براي استعفا بوده است و الغیر.

جناب آقاي حداد عادل نیز همان ش��ب اس��تیضاح، مراتب را طي نامه اي کتبي به 
نمایندگان اس��تیضاح کننده اعالم می کنند و حتي متن نامه را به صورت کامل در 
نیمه شب منتشر کردند و نمایندگان محترم نیز بر همان اساس امضاي خود را پس 
گرفتند. در این نامه، ذکر هیچ گونه قولي به میان نیامده و مبناي اس��ترداد امضاها 
نیز که این نامه اس��ت، به هیچ گونه قولي اش��اره ندارد و اینجانب نیز همان نامه را 
که محتویاتش منطبق با واقعیت است و مبناي عمل نمایندگان بوده، قبول دارم. 

جناب آقاي حداد عادل نیز در ازاي این اعالم آمادگي براي استعفا، چندین قول به 
من دادند که در این متن قابل ذکر نیست و در آخرین جلسه مشترك نیز فرمودند، 
پیگیر آن هستم و با وجود تالش جناب آقاي حداد عادل، هیچ یک از آنها تا به حال 

عملي نشده است.

حداد عادل از من توقع استعفا نداشت
جناب آقاي حداد عادل حتي در آخرین تماسي که با هم داشتیم، توقع ترك پست 
و خدمت از اینجانب نداشته و ندارند و تدبیر ایشان این بود که به گونه اي اقدام شود 

که موجب تحریک برخي نمایندگان نشود.«
 مرتضوي، توق��ع توکلي را ت��رك محل خدم��ت و تم��رد از دس��تور و مأموریت 
مافوق دانس��ته و مي افزاید: »این امر جرم بوده و کس��ي که از مأموریت و دس��تور 
و امر قانوني مق��ام مافوق تم��رد کند، بر اس��اس قوانین مص��وب مجلس محترم 
ش��وراي اس��المي مرتکب جرم ش��ده و مس��توجب تعقیب و مجازات اس��ت؛ لذا 
این گونه توقع��ات از جای��گاه نمایندگي مجلس ش��وراي اس��المي با ه��ر انگیزه 
و نیت��ي، پذیرفته نیس��ت و فتح بابي ب��راي قانون ش��کني و نقض نظ��م و امنیت 
اداري به ش��مار مي رود؛ ل��ذا ترجیح مي ده��م قوه قضائیه نس��بت ب��ه این جرم 
 رس��یدگي و اعالم نظر کند تا افکار عمومي ب��ا این مطالب بي ارزش و س��اختگي

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

4 آنها که امروز به بانک ها رفته بودند تا به خیال خودشان طعم 
خوش سود را مزه مزه کنند، آنچنان از کاهش نرخ سکه بی رمق بودند 
که گاهی می شنیدید به هم می گویند: یه وقت سکته نکنی ها !حتی 

گاهی به هم امید می دادند که نفروشید، گران می شود.

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

جلس��ه صبح دی��روز مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام اگر 
چه بنا به دس��تور جلس��ه و س��یاق معمول نکت��ه ای خبری 
به همراه نداش��ت، اما حضور یکی از اعضای آن در نشس��ت 
دیروز، به ش��دت مورد توجه رس��انه ها ق��رار گرفت. حضور 
 محمود احمدی نژاد در مجمع تش��خیص پ��س از مدت ها، 
نکته ای نبود ک��ه از دید خبرن��گاران دور بماند. آخرین باري 
که محمود احمدي ن��ژاد، رییس جمهور در جلس��ات مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام ش��رکت کرد، به  اوایل سال 1388 
 برمي گردد. پ��س از آن و به وی��ژه پس از انتخابات ریاس��ت 
جمهوري دوره دهم،  محمود احمدي نژاد که به لحاظ جایگاه 
ریاس��ت جمهوري یکي از اعض��اي حقوق��ي و ثابت مجمع 
تشخیص مصلحت نظام اس��ت، در تمام جلسات این مجمع 

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

همزمان با هفته بزرگداش��ت اصفه��ان نصب المان های صنایع دس��تی 
شاخص شهر در میادین و معابر اصلی، برگزاری مسابقه اصفهان شناسی 
با عنوان »شهر من، اسطوره ترین ش��هرجهان«، برپایی فضاسازی شهر با 
هدف تقویت و تعالي مباني دیني و ارزش هاي اس��امي متناس��ب با این 

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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اصفهان در خطر آتش و باران 
هشدار جدی اعضای شورای شهر به مسئوالن

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

 این هفته در تاالر شورای اسامی شهر اصفهان، اعضای شورای اسامی 
شهر گرد هم آمدند تا در جلسه علنی به مش��کات مردم بپردازند و با 
ارائه راهکار و پیشنهاد از سوی این اعضا، مشکات هم مورد بررسی قرار 
گیرد.موضوع مهمی که در جلسه شورای شهر این هفته  به میان آمد، 
حمایت از تولید ملی و عمل به ش��عار مقام معظم رهبری بود که کلیه 
افراد شورا در نطق های خود به آن اشاره ای داشتند و آن را در محورهای 
مختلف مورد بررس��ی قرار دادند. یکی از این محورها، ارتباط شورای 
اسامی شهر اصفهان با نهادهای دولتی و سازمان ها بود. در این رابطه 
 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسامی شهر اصفهان گفت: یکی از 

مه��م تری��ن اهداف��ی ک��ه ش��ورای اس��امی ش��هر اصفه��ان در 
ابتدای س��ال جاری بایس��تی مدنظر ق��رار دهد، عمل به ش��عار مقام 
معظم رهب��ری در رابطه ب��ا تولی��د ملی، حمای��ت از کار و س��رمایه 
ایرانی اس��ت که در این راس��تا باید با برقراری ارتباطی مس��تحکم با 
 نهاده��ای دولت��ی و س��ازمان ه��ا ب��رای محقق ش��دن این ش��عار 
گام ه��ای اساس��ی در اصفهان برداش��ت. وی در ادام��ه صحبت خود 
کاهش ن��رخ بی��کاری را یکی از محس��نات این ش��عار و عم��ل به آن 
 دانس��ت و بی��ان داش��ت: از محس��نات ای��ن ش��عار در س��ال جاری 

می توان به کاهش نرخ بیکار ی با افزایش تولید ملی اشاره کرد ...
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سازمان رفاهی تفريحی شهرداری شاهين شهر به استناد مجوز شماره 3204/ش مورخ 91/1/20 
شورای اسالمی شهر در نظر دارد اجاره بهره برداری از موارد ذيل را به مدت يكسال واگذار نمايد:
1- سالن تيراندازی ورزشگاه تختی واقع در خيابان شهيد بهشتی )مخابرات( فرعی 11 شرقی

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم

د[
 رو

ده
این

/ ز
رام

وم
یک

ضا ن
در

می
: ح

س
عک

[

پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

تیم سقوط  کننده مس سرچشمه در هفته سی ویکم لیگ برتر به پیروزی رسید، اما تیم های 
صبا و ملوان در خانه مقابل حریفان خود متوقف شدند. در ادامه رقابت های لیگ برتر در هفته 
سی و یکم  چهاربازی برگزار شد که در مهم ترین آنها پرسپولیس در آزادی شکست تحقیر 

آمیزی خورد. در این بازی ها نتایج زیر به دست آمد: 
مس سرچشمه یک -  فجر سپاسی صفر: گل: مسلم فیروز آبادی)57(

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.

صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

ادامه پیدا کند.
ملوان انزلی صفر - مس کرمان صفر: اخراج: هادی عزیزی)28( 

 ملوان با این تساوی 35 امتیازی و مس کرمان 36 امتیازی شدند. این دو تیم همچنان در 
منطقه خطر قرار دارند.

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 
تیم فوتبال پرسپولیس برابر سایپا شکست خورد تا سه هفته متوالی در لیگ برتر نتواند به 
پیروزی برسد. دیدار دو تیم پرسپولیس و سایپا از س��اعت 19:05 و با پنج دقیقه تأخیر در 
ورزشگاه آزادی و در حضور حدود چهار هزار تماشاگر برگزار شد که بازی با نتیجه 4 بر 2 به 
سود سایپا به پایان رسید.کریم انصاری فرد در دقیقه پنج، امین منوچهری در دقیقه هفت،  
مجید غام نژاد در دقیقه 58  و میاد غریبی در دقیقه 78 برای سایپا گلزنی کردند. ابراهیم 
شکوری در دقیقه 73 و علیرضا نورمحمدی در دقیقه 87  برای پرسپولیس گل زدند.ترکیب 
پرسپولیس در این بازی تغییرات زیادی نس��بت به دیدار با الغرافه قطر داشت و بازیکنانی 
مثل علی کریمی، محمد نوری، ایمون زاید و محمد نصرت��ی در ترکیب اولیه غایب بودند. 
سرخپوش��ان در نیمه اول، بازی پرانتقادی انجام  دادند تا دنیزلی در ابتدای نیمه دوم سه 

تعویض همزمان انجام دهد.
دنیزلی هفته گذش��ته به دلیل تولد نوه  دختری اش به ترکیه رفت و بامداد دیروز به تهران 
برگشت و سرخپوشان نتوانستند به دنیزلی پدربزرگ، هدیه خوبی بدهند. پرسپولیس در سه 
هفته متوالی لیگ برتر نتوانسته پیروز شود. آنها برابر داماش و سایپا شکست خوردند و برابر 
سپاهان هم به تساوی رسیدند. سعید مظفری زاده، داور مسابقه به محمد نوری از پرسپولیس 
و کریم انصاری فرد، اسحاق سبحانی و مجید غام نژاد از سایپا کارت زرد نشان داد. سامان 
آقازمانی در دقیقه 44 با دریافت کارت زرد دوم از میدان اخراج شد تا پرسپولیس 10 نفره 

شود. انصاری فرد با گلی که  زد 18 گله شد و در کنار فونیکه سی و رضا عنایتی در صدر گلزنان 
لیگ برتر قرار گرفت. با این شکست  پرسپولیس 39 امتیازی باقی ماند و به رده نهم سقوط 

کرد و سایپا 40 امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد.
ترکیب پرسپولیس

حس��ین هوش��یار، علیرضا نورمحمدی، ممدوتال، ابراهیم ش��کوری، س��امان آقازمانی، 
 امیرحسین فش��نگچی) از دقیقه 46 علی کریمی(، حس��ین بادامکی، مهدی مهدوی کیا
 ) از دقیق��ه 46 محمد نصرت��ی(، غامرض��ا رضایی، ج��واد کاظمیان و وحید هاش��میان

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

وحید مهدی خانی، مجید ایوبی، پیروز قربانی، مجید غام نژاد، مرتضی ابراهیمی، اسحاق 
سبحانی، روزبه  شاه علیدوست، سجاد ش��هباز زاده، میاد غریبی، امین منوچهری و کریم 

انصاری فرد)از دقیقه 76 علی زینالی(
تشویق کریمی در روز شکست سرخ ها 

هواداران پرسپولیس کاپیتان نیمکت نش��ین تیم را تش��ویق کردند و به بازیکنان دیگر با 
شعارهایشان کنایه زدند.

 کریمی وقتی روی نیمکت بود توپ را به بازیکنان می داد و عکس العمل های جالبی از 
خود نشان داد.

 پیش از آغاز مسابقه، کادر فنی سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت.
مراسم تجلیل از جانبازان ارتش که به مناسبت روز ارتش پیش از بازی برگزار شد، بسیار 

بی نظم و نابسامان بود، به طوری که اعتراض تماشاگران را به همراه داشت.
 روزبه شاه علی دوست از سایپا به سمت نیمکت پرسپولیس رفت و غامرضا رضایی، 
سامان آقازمانی، جواد کاظمیان و امیرحسین فشنچگی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت 

سایپا رفتند.
  جمشید زارع، قائم مقام باشگاه پرسپولیس، سیموئز و مارکار آقاجانیان از مربیان تیم 

ملی از جمله تماشاگران ویژه این مسابقه بودند.
 در دقیقه 18 وقتی داور به سود پرسپولیس خطا نگرفت، تماشاگران شعار دادند »داور 

عزیزم، دقت کن!«
 اثری از دوربین عنکبوتی ورزشگاه آزادی نبود.

 در پایان نیمه اول که پرسپولیس دو بر صفر از سایپا شکست خورد، هواداران با کنایه 
به بازیکنان پرسپولیس، شعار دادند: »بچه ها متشکریم!«

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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یادداشت

مش��اور عالی رهبر معظم انق��اب با تأکید ب��ر این که هدف 
انفجارهای اخیر در سوریه شکستن سد مقاومت است، گفت: 
حکومت س��وریه به دلیل پش��تیبانی مردمی به هیچ وجه با 

انجام چند انفجار ساقط نمی شود. 
غامعلی حداد عادل با اش��اره به وقوع دو انفجار در چند روز 
گذشته در سوریه گفت: معتقدم وقوع این گونه انفجارها در 
س��وریه واکنش طرف��داران آمریکا و رژیم صهیونیس��تی به 
مقاومت بشار اسد برابر آمریکا و قدرت های استکباری است.

وی افزود: اگر بش��ار اس��د مانند س��ران برخی از کشورهای 
منطق��ه خاورمیان��ه ب��ا سیاس��ت ه��ای آمری��کا و رژی��م 
 صهیونیس��تی  همراهی می کرد، هیچ کدام از این انفجارها 

به وقوع نمی پیوست.
مش��اور عالی رهبر معظم انق��اب با تأکید ب��ر این که هدف 
این گونه ناامنی ها در سوریه شکستن س��د مقاومت است، 
 گفت: به لطف خداوند مردم سوریه هوشیار هستند و بنده به 

هیچ وجه نگران حکومت سوریه نیستم.
حداد ع��ادل خاطرنش��ان کرد: حکومت س��وریه ب��ه دلیل 
پش��تیبانی مردمی به هیچ وجه با انجام چند انفجار س��اقط 

نمی شود. 
منتخب مردم تهران در مجلس نهم اظهار داشت: دلیل این که 
رسانه های استعماری و استکباری سوریه را تحت فشار قرار 
داده اند، نزدیکی سوریه با ایران است، چراکه سوریه همراه با 

ایران با صهیونیست مقابله می کند. 
در چند روز گذشته دو انفجار مهیب ش��هر دمشق را لرزاند. 
این انفجارها که یکی از آن ها به وسیله کامیون بمب گذاری 
شده رخ داد، در نزدیکی یک مرکز امنیتی در چهارراه القزاز 
و در منطقه ای مملو از جمعیت و خودروهای پارک شده به 
 وقوع پیوس��ت. براس��اس آخرین آمار وزارت کشور سوریه،

 در این انفجارها تاکن��ون 55 نفر کش��ته و 372 نفر زخمی 
شده اند.

بیانیه نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی پیش از پایان جلسه 
علنی دیروز مجلس از س��وی محمد دهقان، عضو هیأت رییسه 

قرائت شد. 
این بیانیه که به امضای 190 تن از نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی رسیده است، درباره طرح الحاق بحرین به عربستان است.

متن بیانیه به شرح زیر است:
مردم متدین و غیور بحری��ن به ویژه علما، جوانان و ش��یرزنان 
بحرین��ی در 15 م��اه گذش��ته نش��ان دادند غیرت اس��امی، 

عرق ملی، مش��ت های گره ک��رده و فریادهای اهلل اکب��ر آن ها 
از هم��ه قدرت ه��ای مهاج��م و نیروهای اش��غالگر، ب��ه ویژه 
عربستان س��عودی برتر است و خون پاک ش��هدای بحرینی بر 
شمش��یرهای تاخته مهاجمان پیروز اس��ت و برهان واضح این 
واقعیت، شکس��ت نیروهای مهاجم س��پر جزی��ره، مزدورانی 
که از پاکس��تان به این کش��ور رفته ان��د و همه کس��انی اند که 
 برای س��رکوب این مردم مظلوم ب��ه بحرین هج��وم آورده اند،

 ده ها نفر را شهید، صدها نفر را مجروح کردند و هزاران نفر را به 
زندان افکندند، ولی نتوانستند قامت بلند مردم غیور بحرین را خم 

کنند و اراده پوالدین آن ها را بشکنند.
 امروز عربستان، پس از این شکست فضاحت بار، تصمیم گرفته 
است در اجاس سران شورای همکاری خلیج فارس، بحرین را 
به عنوان یک کشور مستقل اسامی- عربی عضو سازمان ملل، 
با عربستان متحد کند. عربستان و حکام بحرین بدانند این اقدام 
نابخردانه بدون تردید مردم بحرین را منجس��م تر و متحدتر از 
گذشته مقابل اش��غالگران قرار خواهد داد و بحران بحرین را به 
عربستان منتقل خواهد کرد و منطقه را به سوی ناآرامی بیشتر 
سوق خواهد داد و بر مشکات موجود خواهد افزود. ما نمایندگان 
ملت بزرگ ایران، با محکوم کردن شدید این اقدام نابخردانه تأکید 
می کنیم که با زور و فشار سیاسی نمی توانید ملت ها را آرام کنید 
و حمایت همه جانبه خود را از مردم شجاع بحرین و از استقال و 

تمامیت ارضی این کشور اعام می کنیم.

چهره روز

تسلیم سه عضو فرقه رجوی
جمال الکربولی، از رهبران فهرس��ت العراقیه گف��ت: اعضای گروهک 
منافقین هم��ه قوانین موج��ود را زیر پا گذاش��ته اند و دف��اع برخی از 
نمایندگان از آن ها پسندیده نیست. وی افزود: مدافعان گروهک منافقین 
پایگاهی میان مردم  عراق ندارند و افشاگری مریم سنجابی )عضو جدا 
شده منافقین( درباره کمک س��عودی ها و اس��رائیلی ها به گروهک، 
خطرناک بودن ادامه حضور این گروهک در کشور را نشان می دهد. از 
سوی دیگر منابع امنیتی عراقی فاش کردند سه نفر از اعضای گروهک 

منافقین در کمپ لیبرتی، خود را تسلیم نیروهای عراقی کرده اند.

انتقاد نادران از ضرغامی
نماینده مردم تهران در مجلس نهم در نامه ای با انتقاد از اقدام ضرغامی 
در ممنوع التصویر کردن وی به مدت دوسال عنوان کرد: به امید روزی که 
مدیر صدا وسیما این نهاد فرهنگی و رسانه ای را ملک مطلق خود نداند و 
بیش از این رسانه ملی را به بلندگوی یک جمع خاص تبدیل نکند. الیاس 
نادران، نماینده مردم تهران در مجلس نهم در نامه ای خطاب به مردم 
نوشت: من بر پیمانی که در مبارزه با مفاسد و افراد وابسته با شما و شهدا 
بسته ام، به حول و قوه الهی خواهم ایستاد و به این محدودیت ها کمترین 
 اعتنایی نم��ی کنم و متأس��فم از این که ضرغامی مث��ل منی را تحمل 

نمی کند و ادعای چند صدایی هم دارد. 

آب و برق مساجد و حسینیه ها 
رایگان شد

براساس مصوبه مجلس شورای اسامی هزینه مصرفی و حق انشعاب برق، 
آب و گاز برای مساجد، حسینیه ها و دارالقرآن ها رایگان شد. الریجانی 
در موافقت با این پیشنهاد گفت: یکی از مس��ایلی که برای همه روشن 
است این است که جریان مخالف انقاب اسامی مدت هاست تضعیف 
ریشه های دینی مردم را دنبال می کند. در این شرایط آیا مرکز فرهنگی 

خالص تر از مساجد و حسینیه ها برای حفظ دین مردم سراغ دارید؟

پاسخ آیت اهلل مکارم شیرازی درباره 
اهانت به امامان معصوم)ع(

یکی از مراجع تقلید در پاسخ به استفتائی درباره توهین به مقدسات دینی 
بیان داشت: هرگونه اهانت به مقام شامخ امامان معصوم )ع( اگر به وسیله 
فرد مسلمانی صورت گیرد، موجب ارتداد است. در این استفتا آمده است: 
نظر به این که اخیرا فردی به نام شاهین نجفی که از خوانندگان موسیقی 
در خارج از کشور است، در قالب متن شعر و ارایه تصویری موهن به ساحت 
مقدس حضرت بقیه اهلل )عج( و امام علی النقی الهادی )ع( و گنبد مقدس 
حضرت امام رضا)ع( اهانت کرده و در جهت ترویج این اهانت، فایل صوتی 
و تصویری آن را در پربیننده ترین سایت های اطاع رسانی قرار داده اند. 
خواهشمند است تکلیف شرعی شیعیان و دوستداران اهل بیت )ع( را در 
این خصوص بیان فرمائید. آیت اهلل مکارم شیرازی در پاسخ به این استفتاء 
بیان داشت: هرگونه اهانت به مقام ش��امخ امامان معصوم )ع( و توهین 
آشکار به آن ها اگر توسط فرد مسلمانی صورت گیرد موجب ارتداد است 

و اگر توسط غیر مسلمان باشد، داخل در عنوان ساب النبی)ص( است.

اواخ��ر فروردین ماه بود ک��ه مذاکرات ایران با گ��روه 1+5 در 
 اس��تانبول، ب��ا توافق ب��رای ادام��ه مذاک��رات در بغ��داد در 
23  می )س��وم خرداد( پای��ان یافت. مذاکراتی که براس��اس 
یادداشت های رسانه های نزدیک به طرف غربی، در آن گروه 
1+5 در صدد است از ایران بخواهد غنی سازی اورانیوم تا غنای 

20 درصد را متوقف کند.
 اما دی��روز وی��ن ش��اهد آغ��از مذاک��رات ای��ران ب��ا آژانس

انرژی هس��ته ای بود که از آن به عنوان نشس��تی فنی برای 
تعیین دس��تور کار مذاک��رات بغداد ی��اد می ش��ود. یکی از 
 محورهای م��ورد نظ��ر آژانس در مذاک��رات دی��روز و امروز،  
پیگی��ری تقاضا برای بازدید از برخی تأسیس��ات هس��ته ای 

ایران است.
 هدف ای��ران نیز این اس��ت ک��ه جامع��ه بین المل��ل حقوق 
فعالیت های هسته ای کش��ور را بپذیرد، تحریم ها را لغو کند 
و تهدیدات رژیم صهیونیس��تی ب��ه اقدام نظام��ی علیه ایران 

متوقف شود.

 ایران همچنین می خواهد تضمین بگیرد که غرب دنبال تغییر 
نظام در ایران نیست.

با وجود خوش بینی هایی که پس از نشست استانبول در مورد 
امکان حل و فصل اختاف ایران و غرب بر سر موضوع هسته ای 
پیش آمده بود، در فاصله یک هفت��ه مانده به مذاکرات 1+5 و 
ایران در بغداد و با مطرح شدن ادعاهای نخ نمای قبلی، نتیجه 
این دور از گفتگوها در هاله ای از ابهام قرار گرفته است. از جمله 
 کاترین اشتون، مسئول سیاس��ت خارجی اتحادیه اروپا، چند

 روز پیش در اظهارات��ی ابراز امیدواری کرده ب��ود دور جدید 
مذاکرات هسته ای  در نهایت به تعلیق برنامه هسته ای ایران 
منجر ش��ود. وی در این اظهارات، برنامه صلح آمیز هسته ای 
جمهوری اسامی ایران را در راس��تای اهداف نظامی دانسته 

بود. 
عاوه بر این، در آس��تانه مذاکرات وین، رسانه های غربی در 
روزهای گذشته با تکیه بر چند عکس از سایت پارچین به تکرار 

ادعاها در مورد نظامی بودن این سایت پرداختند.

 در نقطه اوج این تاش ها، درست شب پیش از آغاز مذاکرات 
 ایران و آژانس در وین، آسوش��یتدپرس گ��زارش جدیدی در 
 این باره منتشر کرد که پایه و اس��اس آن یک طرح رایانه ای 
ب��ود. در گزارش جدید آسوش��یتدپرس یک ط��رح رایانه ای 
بر مبنای اطاعات ادعایی به دس��ت آم��ده از داخل پارچین 
ترسیم ش��ده اس��ت که یک اتاقک مهار انفجار را، از نوعی که 
برای آزمایش های مرتبط با ساح هس��ته ای مورد نیاز است، 

نشان می دهد.
نکته جالب این جاست که موضوع پارچین و وجود اتاقک مهار 
انفجار در این محل ب��رای اولین بار در س��ال 2003 میادی 
مطرح ش��د و در حال حاضر و در جریان مذاک��رات وین و در 
آس��تانه نشس��ت بغداد که در س��وم خرداد برگزار می شود، 

برای چندمین ب��ار صحبت 
از   همان اتاقکی است که در 
س��ال 2005 و 200۶ مورد 
بازرس��ی قرار گرفت و همه 
ادعاهای مطرح شده در باره 

آن رد شد.
 س��ال 2011 همین تصاویر 
ادعای��ی دس��تاویزی برای 
اعمال فش��ار به ای��ران قرار 
گرفت. در س��ال ج��اری هم 
قضی��ه فرقی نکرده اس��ت؛ 
ب��از ه��م خبرگزاری ه��ای 
لملل��ی در خب��ری  بی��ن ا
ف��وری، از تصوی��ر اتاقک و 
 مخزنی در پارچین س��خن

 می گویند.
هرچند دور اخی��ر مذاکرات 

ایران و غرب در جوی از تفاهم و احترامات متقابل آغاز ش��ده 
بود، تحرکات رس��انه ای اخی��ر عامتی ناامید کننده اس��ت. 
هنوز مشخص نیس��ت این اقدامات رسانه ای جزئی از راهبرد 
دیپلمات های غربی است یا آخرین تاش های محافل تندرو 
ضد ایرانی ب��رای تحت تأثیر ق��رار دادن نماین��دگان1+5 در 

برخورد سخت تر با ایران.
به طور قطع اخباری ک��ه امروز از مذاکرات دو طرف منتش��ر 
می ش��ود، نش��ان می دهد عزم طرف غربی برای حل مسائل 
در نشست بغداد جدی اس��ت یا باید منتظر تشدید بحران در 

آینده باشیم.

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای

امید پشت درهای بسته

سوریه با انفجار سقوط 
نمی کند

 طرح الحاق، قیام بحرین را 
به عربستان منتقل می کند

مذاکرات میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران به امید کسب پیشرفت، پیش از نشست  مجید 
اصلی در بغداد، دیروز در وین از سر گرفته  ش�د. به عقیده اکثر تحلیلگران، نشست دو روزه  کافی

وین آزمونی برای درک نیات کشورهای غربی و شیوه تعامل ایران با آن ها در موضوع هسته ای 
محسوب می شود.

 قدردانی بشار اسد از
 مواضع مقتدا صدر

رییس جمهور سوریه برای قدردانی از مواضع رهبر جریان 
صدر و تأکیدش بر حفظ وحدت ملی در این کشور، به او یک 
مدال تقدیم کرد. نبیل س��لیمان که به نیابت از بشار اسد، 
مدال ریاست جمهوری سوریه را به مقتدا صدر تقدیم کرد، 
در اختتامیه کنگره جهانی »فاطمه الزهرا )س(«  در نجف 
اشرف گفت: این مدال برای قدردانی از مواضع مثبت مقتدا 

صدر در قبال حوادث سوریه به او تقدیم می شود.

 توافق محرمانه بارزانی
 با عالوی

نماینده ائتاف دولت قانون از توافقات محرمانه رییس اقلیم 
کردستان عراق و رییس فهرس��ت العراقیه درباره پاره ای 
از مس��ائل، به ویژه پرونده طارق الهاشمی خبر داد. محمد 
سعدون الصیهود اعام کرد: مس��عود بارزانی و ایاد عاوی 
درباره برخی مسائل همچون پرونده طارق الهاشمی و مناطق 
مورد مناقش��ه میان گروه های عراقی همچون کرکوک به 
توافق رس��یده اند که این مس��أله خیانت بزرگی به میهن 
محسوب می ش��ود. وی با بیان این که این توافقات کاما 
محرمانه بوده است، گفت: عاوی و بارزانی تاش می کنند 
با دامن زدن به بحران های موجود، ثبات سیاسی در عراق را 
برهم بزنند و متأسفانه مسائل و پرونده هایی وجود دارد که 
برخی تاش می کنند آن را فراتر از قانون و دستگاه قضایی 

عراق مطرح کنند. 
شایان ذکر است چندی پیش الهاشمی، معاون  اول ریاست 
جمهوری عراق، به خاطر جرایم زیادی که به آن متهم بود، 
گریخت و به مناطق کرد نش��ین پناه برد که این مس��أله با 

حمایت بارزانی مواجه بود.

 پ.ک.ک، رییس دفتر 
اردوغان را ربود

عوامل گروه��ک پ.ک.ک رییس دفت��ر اردوغان در حزب 
عدالت و توس��عه را ربودند. عوامل گروه پ.ک.ک با متوقف 
کردن یک دستگاه مینی بوس، ویسل چلیک، رییس دفتر 
حزب عدالت و توسعه)حزب اردوغان( را در شهر کولپ، واقع 
در جنوب شرقی ترکیه ربودند. براساس آخرین گزارش ها 
نیروهای دولتی عملیات گسترده ای را در این منطقه برای 
دس��تگیری عوامل پ.ک.ک و آزادی ویس��ل چلیک آغاز 

کرده اند.

 حسن رحیم پور ازغدی در همایش نظریه بیداری اسامی گفت: دانشگاه 
و حوزه هنوز خود را برای پذیرش مسئولیت جهانی آماده نکرده اند و وقت 

خود را با بحث های پیش پا افتاده می گذرانند.
وی افزود: غربی ها خواس��ته اند در مقابل انقاب اس��امی الگویی ایجاد 
کنند که به جای ضرر به صهیونیس��ت ها به مس��لمانان ضربه وارد کنند. 
رحیم پور با اش��اره به این که آن ها قصد دارند تاکتیک انقاب اسامی را 
مخدوش کنند، اظهار داشت: ما باید بتوانیم بین آن چه به عنوان عملیات 
شهادت طلبانه در کشورهای عربی روی داده و آن چه آن ها می خواهند 

جا بیاندازند مرز بکشیم.
وی با اش��اره به این که امروز اراده خ��دا در بیداری ملت ه��ا رقم خورده 
 است، خاطرنشان کرد: اکنون در عصر ملت ها و اسام هستیم و این عصر 
فرا رسیده است. ازغدی خاطرنشان کرد: امام راحل همیشه می گفت این 
قرن، قرن اسام و غلبه مس��تضعفان بر مستکبران است. وی ادامه داد: در 
150 سال گذشته همیشه الهام ها از غرب به شرق در حرکت بوده است، 
اما اکنون حجاب از شرق به غرب می رود یا الگوپذیری از میدان التحریر از 

خاورمیانه به غرب رفته است.
 وی تأکید کرد: جهان س��رمایه داری در اروپا و آمریکا در معرض انقاب 
مردمی است. باید با رعایت عقانیت، دو الگوی قابی یعنی الگوی ارتجاعی 
 و سکوالریس��م را که از طرف غربی ها به عنوان بدیل پیش��نهاد ش��ده و 
می شود را ش��ناخت. چرا که غربی ها نمی خواهند ملت های بیدار شده 
 به س��مت اس��ام معتدل بروند و حکومت های اس��امی مردم ساالرانه

 داشته باشند.

رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: قانون اساس��ی کشور اگر 
به درستی و به صورت کامل اجرا ش��ود، قابلیت حل مشکات اقتصادی، 

سیاسی و اجتماعی را دارد. 
آیت اهلل اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه داد: مشکل از آن جا ناشی می شود 
که ساختار و وظایف مصرح در قانون اساسی تحت الشعاع سایق شخصی 

و منافع باندی و گروهی قرار می گیرد.
 وی در دیدار ش��ورای مرک��زی جمعی��ت تولیدگران کش��ور، دغدغه و 
نگرانی های تولیدگران و واحدهای تولیدی کشور را جدی و واقعی خواند 
و با اشاره به این که مشکل اقتصاد کشور تنها با توجه جدی و غیرشعاری 
به تولید قابل حل اس��ت، گفت: مجمع تش��خیص مصلحت نظام پس از 
نامگذاری امسال به وس��یله رهبری معظم انقاب به عنوان سال »تولید 
ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی« به سرعت در کمیسیون های مربوطه 
سیاس��ت های کلی این امر را در دس��ت تدوین دارد که در صحن مجمع 
مطرح  می ش��ود. ایش��ان از اعضای جمعیت تولیدگران کشور خواست 
نظرات و پیشنهادات خود را در این راس��تا به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام ارایه دهند. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  تنش زدایی و تعامل سازنده با 
خارج و به کارگیری مدیران و نیروهای دلسوز از سایق مختلف در داخل 
را راه حل حمایت از تولید و کار و س��رمایه ایران��ی در حال حاضر خواند و 
تأکید کرد: باید فضا را برای نیروهای وفادار به نظام و س��ایق گوناگون و 
نیز س��رمایه گذاران در داخل به گونه ای فراهم کنیم که با عاقه مندی و 
انگیزه کافی، سرمایه مادی، فکری و انسانی خود را برای توسعه اقتصاد و 

پیشرفت کشور به کار گیرند.

بیداری اسالمی قانون اساسی

امروز اراده خدا در بیداری ملت ها 
رقم خورده است

 قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد 

خبر کوتاه

خبر بین الملل

 تا نفس دارم،  سفر های استانی 
را ادامه می دهم

احمدی نژاد
درسفر به اکثر کشورها با رس��انه ها و گروه های مختلفی 
صحبت کرده ام. در این مذاکره و گفتگوها به چند نکته مهم رسیدیم. 
اولین نکت��ه آن که همه ملت ها از وضع موج��ود جهان ناراضی و در 
اندیشه تغییراند. همچنین به شخصیت ها و احزاب، امید و اعتمادی 
ندارند. از این رو نگاه ملت ها برای س��اختن آینده مناسب به سرعت 
در حال چرخیدن به س��مت ملت ایران است. علت آن است که ملت 
ایران نقش مهمی برای تغییرات اساسی در جهان دارد. بنابراین امروز 
باید همه دست در دست هم 
دهیم تا ایران را بس��ازیم تا 
از این طری��ق آن را به تمام 

جهان منتشر کنیم.
جه��ان منتظ��ر راه جدیدی 
اس��ت. بدانید ت��ا زمانی که 
نفس دارم، سفرهای استانی 
را ادامه می دهم و ش��هر به 

شهر سفر می کنم.
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تنها راه نجات مصر ایجاد حکومت اسالمی است

علی اکبر والیتی با بیان این که تنها راه نجات مصر ایجاد حکومت اسامی است، گفت: پیش بینی ما این است که با 
توجه به این که اکثریت مردم به حاکمیت اسامی عاقه دارند، رییس جمهور نیز به این خواسته آن ها توجه کند و 
همان طور که مجلس با بیش از 70 درصد آرا حاکمیت اسامی پیدا کرد، رییس جمهوری نیز از همین دست باشد.

هدف ایران این 
است که جامعه 

بین الملل حقوق 
فعالیت های 

هسته ای کشور را 
بپذیرد، تحریم ها 

را لغو کند و 
تهدیدات رژیم 
صهیونیستی به 

اقدام نظامی علیه 
ایران متوقف شود

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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آگهی مناقصه عمومی
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان در نظر دارد جهت 
با  اردستان،  منطقه  در  واقع  خارو  بانی  محیط  ساختمان  احداث 
زیربنای 200 مترمربع را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط 
نماید. متقاضیان شرکت در مناقصه جهت دریافت اسناد  واگذار 
مربوطه می توانند حداکثر تا ده روز پس از انتشار این آگهی به امور 
اداری/ دفتر فنی این اداره کل واقع در میدان الله مراجعه نمایند. 
در ضمن پاکات پیشنهاد قیمت به دفتر حراست اداره کل حفاظت 

محیط زیست استان اصفهان تحویل داده شود. 
اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

نوبت اول
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 نیاز استان به دو هزارکالس درس 
سید مجید عاملیان، مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: 
برای تحصیل دانش آموزان در مقطع ششم ابتدایی از سال آینده، 

نیاز به ساخت دو هزار و 219 کالس درس در استان اصفهان داریم. 
عاملیان از خیران مدرسه ساز استان اصفهان درخواست کرد برای 

ساخت کالس های مورد نیاز مقطع ششم ابتدایی به یاری آموزش و 
پرورش استان بیایند.

 احداث مجموعه مسکونی 
برای مستمندان  اصفهان 

کلنگ احداث عملیات اجرایی مجموعه 19 واحد مس��کونی ویژه افراد 
 مس��تمند در خیابان نش��اط به زمین زده ش��د. این مجموعه که زمین 
۷2۰ متری آن به وسیله افراد خیر و نیکوکار تأمین شده است، در مدت 
1۸ ماه به وسیله انجمن خیرین مسکن ساز حضرت جواد االئمه اصفهان 
 احداث می ش��ود. این واحدهای مس��کونی که در محدوده شهرداری 
منطقه ۳ اصفهان قرار دارند، با اعتباری حدود یک میلیارد تومان احداث 

می شود و در اختیار افراد مستمند و نیازمند قرار می گیرد.

 وقف دو میلیارد و ۷۳۰ میلیونی
 برای ساخت مسجد

مجید معمار منتظرین، مسئول امور اوقافی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان اصفهان گفت: اولین وقف استان اصفهان در سال 1۳91 به ارزش 
ریالی دو میلیارد و ۷۳۳ میلیون ریال برای س��اخت مسجد در اداره کل 

اوقاف و اموز خیریه استان به ثبت رسید.

تدارك اصفهان برای  سالروز آزادي 
خرمشهر

سردار کریم نصراصفهاني، رییس کمیسیون فرهنگي، اجتماعي شوراي 
اسالمي ش��هر اصفهان، از برنامه ریزي گس��ترده برای بزرگداشت سوم 

خرداد خبر داد. 
وي با اشاره به تشکیل ستاد استاني بزرگداشت سوم خرداد با محوریت 
استانداري اصفهان و تشکیل نخستین جلسه این ستاد در هفته گذشته 
افزود: جلسه اي نیز با حضور نمایندگاني از معاونت فرهنگي ، اجتماعي 
و خدمات شهري، س��ازمان هاي فرهنگي، تفریحي و زیباسازي، روابط 
عمومي شهرداري و روزنامه اصفهان زیبا تش��کیل و تصمیمات  خوبی 

اتخاذ شد.

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده 

 رضایت 9۰ درصدی 
از   راه های اصفهان

علیرضا تاجمیر ریاحی، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی 
شهرداری اصفهان اعالم کرد: در حال حاضر برخی از رانندگان تاکسی ها 
به صورت خود س��رانه کرایه ها را افزایش داده اند که این کار غیر قانونی 

است.
 به گفت��ه وی، در حال حاض��ر هنوز هی��چ تغییر قیمتی در ن��رخ کرایه 
تاکسی های اصفهان در سال جاری از سوی این سازمان اعالم نشده است. 
وی با اش��اره به این که اقدام رانندگان در افزایش نرخ کرایه تاکسی های 
اصفهان نوعی تخلف اس��ت، اضافه کرد: این س��ازمان به صورت جدی با 

متخلفان برخورد می کند. 
درحال حاضر هیچ طرح یا الیحه ای مبنی بر افزایش کرایه تاکس��ی به 
شورای شهر ارایه نش��ده و تا قبل از اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی 

یارانه ها هیچ افزایش قیمتی نداریم. 

در راس��تای آگاهی از نظرات مس��افران ن��وروزی و نگاه آسیب شناس��انه به 
وضعیت راه ها در استان اصفهان، نظر ترددکنندگان مورد بررسی قرار گرفت 
 که بر اساس آن، 9۰ درصد از پرسش ش��وندگان از وضعیت راه های اصفهان

 رضایت داشتند.
 در ی��ک نظرس��نجی که ب��ه ص��ورت عم��ده در راه های ش��ریانی اس��تان 
 همچون اصفهان - تهران - ش��یراز و با هدف دس��تیابی ب��ه نظرات عمومی 
 در مورد  وضعی��ت راه ها و شناس��اندن فعالیت های وزارت راه و شهرس��ازی

  و اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان برای شناس��ایی نقاط ضع��ف و قوت و 
 برط��رف ک��ردن آن در ای��ام ن��وروز س��ال 91 ص��ورت گرف��ت، از ه��زار 

و 46۰ نفر نظرسنجی شد. 
نتایج این بررسی بیانگر آن است که حدود 9۰ درصد از وضعیت راه های استان 

در مجموع راضی بوده اند.

پیگیری /برای مردم همت آباد تصمیمی گرفته شد؟طنز 

سالم زاینده رود

خودکفایی در تولید ۷۰ درصد  
قطعات پاالیشگاه اصفهان

ناصر خیری، رییس تعمیرات ش��رکت پاالیش نفت اصفهان، با اش��اره 
به تالش و همت متخصص��ان در خودکفایی تولی��د ۷۰ درصد قطعات 
این پاالیشگاه اظهار داش��ت: برای مقابله با انحصارطلبی و تحریم زدایی 
دش��منان ایران اس��المی، در 15 سال گذش��ته این ش��رکت به دست 
توانمند کارشناسان خود توانسته اس��ت تجهیزات مهم و ارزشمندی را 
به صورت بوم��ی درآورد. انتظار داریم در س��ال های آتی تمام تجهیزات 
پاالیش��گاه اصفهان در داخل تولید ش��ود ت��ا با کاهش مص��ارف ارزی، 
 وابستگی به خارج از کشور را به صفر برس��انیم. وی ادامه داد: واحد های 
خودکفایی و تحقیق و ساخت شرکت پاالیش نفت اصفهان از سال های 

پیش به کمک متخصصان خود 
موفق به ساخت قطعات یدکی 
ماشین آالت دوار نظیر تلمبه، 
توربین، کمپرسور و... شده اند.

تهیه نقشه از طریق مهندسی 
معکوس و به روش اتوکد انجام 
پذیرفته و مورد اس��تفاده قرار 

گرفته است.
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خبر ویژه
دیدن بناهای تاریخی اصفهان در روز جهانی موزه رایگان است

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری اصفهان  گفت: بازدید از تمام بناهای 
تاریخی و موزه های تحت نظارت میراث فرهنگی در 2۸ و 29 اردیبهش��ت، مصادف با روز جهانی 

موزه ها رایگان است.
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کوتاهی در اجرای طرح جایز نیست 
علیرضا نصر اصفهانی، عضو شورای اسالمی شهر اصفهان 
معتقد است: اجرای طرح زوج و فرد اصفهانی ها را به سوی 
استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی کشانده است و توقف 
در اجرای این طرح به معنای بازگشت به حالت اولیه است.

به گفته وی، سستی و توقف در اجرای طرح زوج و فرد سبب 
می شود مردم با دید موقت بودن به طرح زوج و فرد نگاه کنند.

بسیاری از شهروندان جدی نگرفتند 
به گفته مری��م کازرونی، یک��ی از ش��هروندان اصفهانی، 
طرح زوج و فرد طرح خوبی نیس��ت:  اف��رادی مانند من 
ک��ه تنه��ا ی��ک ماش��ین دارم و در مواق��ع ض��روری به 
 ماش��ین نیاز دارم نمی توانم در س��طح ش��هر تردد کنم. 
به نظ��ر من ط��رح زود و ف��رد در اصفهان ج��دی گرفته 

نمی شود.

مگرچقدر نیروی انسانی داریم؟
سرهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان، درباره مشکالت اجرای این طرح گفت: طرح زوج 
و فرد با نیروی انس��انی قابل اجرا نیست. اگر دوربین های 
تصویری و امکانان مکانیزه وجود داشت، کنترل این طرح 
نیز راحت تر بود .به گفته وی، پلیس راهور دیگر توانی برای 

اجرای طرح زوج و فرد ندارد.

حدود دو س��ال اس��ت که 
پروین 
اصفهان با آلودگی شدید هوا احمدی 

مواجه ش��ده اس��ت. از این 
زمان بود که طرح زوج و ف��رد در رینگ اول  ترافیک 
اصفهان اجرا شدچرا که مشکالت ترافیکی و به دنبال 
آن افزایش آلودگ��ی هوا از مهم تری��ن دغدغه های 
اصفهانی ها به شمار می رود. در حال حاضر خبرهایی 
مبنی بر توقف این طرح در سطح شهر شنیده می شود. 
یکی از اعضای شورای شهر اصفهان اعتراض خود را 
نسبت به اخبار منتشر شده در مورد  توقف در اجرای 

طرح زوج و فرد نشان داده و توقف این طرح را اتالف 
مناب��ع می داند: »مس��ئوالن بای��د به فک��ر تجهیز 
زیر ساخت های الزم برای اجرای طرح زوج و فرد باشند 
و پلیس برای کنترل طرح زوج و فرد توان استقرار نیرو 

ندارد.«

نظر مسئوالن درباره اجری طرح 
علیرض��ا نص��ر اصفهان��ی، عضو ش��ورای اس��المی 
ش��هر اصفهان، با اش��اره به این که ط��رح زوج و فرد 
از س��ال 1۳۸9 در اصفهان اجرا ش��ده است، گفت: 

فرهنگ سازی و نهادینه ش��دن اجرای این طرح در 
میان مردم از نیاز های ضروری موجود در کالن شهر 

اصفهان برای کاهش آالینده های جوی است. 
به گفته وی، مدتی قبل رییس پلیس راهور شهرستان 
اصفهان اعالم کرده بود س��ازمان های فعال در سطح 
شهر باید برخی از تس��هیالت مورد نیاز را برای ادامه 
اجرای طرح زوج و فرد در اختی��ار پلیس راهور قرار 
بدهند، اما در حال حاضر این س��ازمان ها به تعهدات 
خود عمل نکرده اند و پلیس راهور نیز نمی تواند طرح 
زوج و فرد را در شهر ادامه دهد. عضو شورای اسالمی 

شهر اصفهان با اش��اره به این که خرید دوربین های 
تصوی��ری و تأمین برخ��ی از امکانات هوش��مند، از 
اقدامات مورد نیاز برای تأمین زیر ساخت های اجرای 
این طرح بوده است، اظهار داشت: پلیس راهور اعالم 
کرده اس��ت به دلیل کمبود نیرو ه��ای راهنمایی و 
رانندگی موجود در س��طح ش��هر  برای اجرای طرح 
زوج و فرد، امکان توقف اجرای این طرح در اصفهان 

وجود دارد.

سس�تی در اج�رای ط�رح زوج و ف�رد 
سرمایه گذاری های موجود را از بین می برد

عضو ش��ورای ش��هر اعتقاد دارد: تصمیمات گرفته 
ش��ده در راس��تای این موضوع س��بب اتالف منابع 
و امکانات می ش��ود و سس��تی در اج��رای این  طرح 
س��رمایه گذاری های صورت گرفته در این موضوع را 

از بین می برد. 
نصر اصفهانی با اش��اره به این که تأخیر و سستی در 
اجرای طرح زوج و فرد جایز نیست، تأکید کرد: اجرای 
طرح زوج و فرد در اصفهان ش��اید تنگنا هایی را برای 
مردم به وجود آورده باشد، اما در مجموع خود مردم از 
مزایای اجرای این طرح بهره مند می شوند. وی با اشاره 
به این که اجرای طرح زوج و فرد رضایت مردم را نیز 
به دنبال داشته است، بیان داشت: این طرح از یک سو 
سبب کاهش ترافیک موجود در اصفهان شده است و 
از س��وی دیگر درصد آالینده های زیست محیطی را 

کاهش داده است.

نگفته ایم طرح زوج و فرد در اصفهان اجرا 
نمی شود

س��رهنگ حس��ین غالمی، ریی��س پلی��س راهور 
شهرستان اصفهان، نیز در ارتباط با این موضوع عنوان 
کرد: صحبتی در ارتباط با اجرا نشدن طرح زوج و فرد 
در اصفهان بیان نش��ده اس��ت. به گفته وی، در حال 
حاضر از تعداد زیادی نیرو های رهنمایی و رانندگی 
برای کنترل و نظارت بر اجرای ط��رح زوج و فرد در 

محدوده مرکزی شهر استفاده می شود.
 وی با بیان این که ب��ا توجه به نزدی��ک بودن فصل 
تابستان و آغاز سفر های تابس��تانی تعداد بسیاری از 
مردم به حاشیه زاینده رود می آیند، یادآور شد: با توجه 
به این موضوع، پلیس راهور ناچار است درصد بسیاری 

از نیرو های خود را در نقاط شهر مستقر کند. 
وی اعتقاد دارد: اجرای دقیق طرح زوج و فرد نیازمند 
زیر ساخت های الزم از جمله سیستم های الکترونیکی 
و دوربین های نظارتی است. به گفته وی، طرح زوج و 
فرد در اصفهان به صورت کامل منتفی نیست، بلکه 
تنها از نیرو های انس��انی فعال برای اجرای این طرح 

استفاده نمی شود.
 رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفهان با اش��اره به 
این که در صورت ورود اف��راد به محدوده طرح زوج و 
فرد براساس قوانین و مقررات جریمه  اعمال می شود، 
تصریح کرد: تم��ام زیر س��اخت های الزم باید برای 
اجرای این طرح فراهم ش��ود و تحق��ق این موضوع 
کمک بزرگی به پلیس راهور در راستای کنترل طرح 

زوج و فرد است.

مردم راضی بودند؟
به میان شهروندان اصفهانی رفتیم تا نظر آن ها را در 

مورد اجرای طرح زوج و فرد جویا شویم.
 به گفته مریم کازرونی، یکی از شهروندان اصفهانی، 
طرح زود و فرد در اصفهان جدی گرفته نمی ش��ود و 
بس��یاری از افراد دارای تمکن مالی در روز های زوج 
با ماش��ین های پالک زوج خ��ود و در روز های فرد با 
ماش��ین های پالک فرد خود در شهر تردد می کنند. 
عاطفه ایروانی، یکی دیگر از ش��هروندان اصفهانی با 
اشاره به این که به طور قطع طرح زوج و فرد در اصفهان 
بی تأثیر نبوده است، یادآور شد: بسیاری از خانوده ها 
با اجرای این طرح کمتر از وسایل نقلیه شخصی خود 
در سطح شهر استفاده می کنند و ترافیک نیز کاهش 
یافته است.  به گفته وی، ترافیک اصفهان همیشه در 
مقابل شهر هایی مانند شیراز و تهران روان بوده است.

 زوج و فرد کردن خودرورها

پلیس برای کنترل طرح زوج و فرد توان استقرار نیرو ندارد

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند نه مردم  

شورای شهر کار جدیدی نکرد
نحوه احیای همت آباد به تصمیم مردم بستگی دارد 

گروه شهر: هفته گذشته از تصویب الیحه ای در کمیسیون 
تلفیق ش��ورای شهر مبنی بر س��پرده ش��دن احیا و نوسازی 
 بافت فرس��وده هم��ت آباد به دس��ت م��ردم باخبر ش��دیم.

 البته اهال این محل از مدت ها پیش می خواستند شهرداری 
احیا و نوسازی همت آباد را به خود آنها بسپارد.

 شورای شهر و شهرداری باید تنها به فکر  احیای همت آباد باشد 
 و تأخیر و سستی در این موضوع معنا ندارد. مشارکت مردم باید 
 به عن��وان نخس��تین اولویت در اج��رای بافت فرس��وده قرار 

بگیرد.
حال شورای شهر تصویب کرده است که همت آباد به صورت 
مش��ارکتی، به وس��یله مردم و شهرداری احیا ش��ود. آخرین 
تصمیمات  شورای شهر  برای بافت همت آباد را از علیرضا نصر 

اصفهانی، عضو شورای شهر اصفهان جویا شدیم. 
نصر اصفهانی اعالم کرد: در حال حاضر مصوب ش��ده اس��ت 

افرادی که خودش��ان می خواهن��د، به احیا و نوس��ازی بافت 
فرسوده همت آباد بپردازند و افرادی که به این موضوع تمایل 
 ندارند، احیا و نو س��ازی بافت همت آباد را به دست شهرداری

 بسپارند. وی با اشاره به این که تمام سیاست های تشویقی و 
حمایتی در راس��تای احیا و نو سازی بافت همت آباد نسبت به 
افراد اجرا می شود، اظهار داشت: احیا و نو سازی بافت فرسوده 

به هیچ عنوان نباید متوقف شود.

چگونگی احیای همت آباد به تصمیم همت آبادی ها   
بستگی دارد

عضو ش��ورای ش��هر اصفهان بیان داش��ت: به نظر می رس��د 
اگر احیای همت آباد به مردم س��پرده ش��ود، ای��ن منطقه به 
 تدریج احیا می شود و اگر ش��هرداری کار را دست بگیرد، کار

 سریع تر انجام خواهد شد.

مرتضی سقاییان نژاد، ش��هردار اصفهان، از واگذاری تولیت 
اجرای طرح های اطراف حرم مطه��ر زینبیه به یک خیر به 
مدت15 س��ال خبرداد و اظهارداش��ت: اگر هزاران میلیارد 
تومان نیز ب��رای محرومی��ت زدایی منطق��ه 14 تخصیص 
 یابد در زمان کوت��اه و به این زودی نمی ت��وان محرومیت را 

رفع کرد.
 وی با تأکی��د بر این که باید طرح های اط��راف حرم زینبیه 
هرچه س��ریع تر اجرایی ش��ود، اذعان داش��ت: اجرای این 
طرح، محرک توسعه در این منطقه اس��ت اما این پروژه ها 
باید اجرایی ش��ود تا با توج��ه به این که ش��هرداری در نظر 
دارد اقداماتی را در این محدوده انجام دهد، از موازی کاری 

جلوگیری شود. 
وی اجرای طرح ساماندهی حرم مطهر زینبیه را اقدام خوبی 

برای آباد سازی منطقه دانست و تصریح کرد: طبق این طرح 
قرار است صحن و سرای مجدد، کتابخانه، مجموعه تجاری 
و حوزه علمیه در این منطقه احداث ش��ود ک��ه با اجرای آن 

جهشی بزرگ در این منطقه رخ خواهد داد.
دکترسقاییان نژاد با بیان این که هرساله بیش از دو میلیارد و 
5۰۰ میلیون تومان بودجه در قالب محرومیت زدایی از سوی 
شهرداری مرکزی به منطقه 14اختصاص می یابد، ادامه داد: 
متأسفانه محرومیت در این منطقه بسیار زیاد است و زدودن 
غبار محرومیت از آن، س��ال ها به ط��ول می انجامد. وی به 
اقدامات ش��هرداری جهت محرومیت زدایی در منطقه 14 
اشاره و بیان کرد: احداث بزرگراه های رینگ سوم، از جمله 
عاشق اصفهانی باعث شد دسترسی به رودخانه زاینده رود از 

4۰ دقیقه به 5 دقیقه کاهش یابد.

بر اساس نظر سنجی نوروزی 91 اعالم شدپیگیری /کرایه تاکسی زیاد می شود یا خیر؟

گشتی در اخبار 

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان برطرف نمی شود
با مسئوالن /شهردار اصفهان 

در هفته ای که به سر می بریم، روز  بشیر 
 فردوسی، این ش��اعر گرانقدر ایرانی اسماعیلی

قرار گرفته است؛کسی که با کوشش 
خود زبان و ادبیالت فارس��ی را از لبه 
س��قوط نجات داد. امروزه اما دوباره 
زبان فارسی در شرایط نابسامانی قرار 

گرفته است. 
نمی دانم از کی و کج��ا این هجمه نابهنگام به زبان  فارس��ی 
ص��ورت پذیرفت،  اما ب��ه طرز خزن��ده ای پیش��رفت کرد و 
ریشه های این زبان را خورد و جلو رفت. این آفت که بعضا آن را 

»فارگلیس« نامیده اند، ترکیب ناخوشایندی است.
فارگلیسی یعنی فارسی و انگلیسی که با صرف و نحو فارسی ادا 
شود. در واقع هر دو زبان در این فرایند  شوم به انحطاط و تباهی 
کشیده شده اند.خوشبختانه امواج فارگلیسی هنوز اصفهان 
را فرا نگرفته است. در محالت خوش نشین پایتخت اما آب از 

سرمردم گذشته است. در این میان دختران جوان و بعضا بانوان 
میانسال جهت خودنمایی به این گونه حرف زدن رو آورده اند.

در ذیل نمونه ای از این فارگلسیسدن ! آمده است.
دختر 1 : سالم هانی )عزیزم( چطوری ؟

دختر 2: نات تو بد )بدیم نیست( روزای تابستون خیلی بورینگه 
)خسته کننده(.

دختر 1: واسه تابستون چه پالنی )برنامه ای( ریختی...من که 
می گم بریم یه جایی که کامال اینترتینینگ )سرگم کننده یا 

باحال ( باشه. اکسایتینگ )مهیج و سایر قضایا( باشه.
دختر 2 : آی اگری )موافقم ( لتز گو )بزن بریم(

دختر 1: وات ابوت اکومودیشن )جاشو چیکار کنیم(؟
دختر 2: حاال با بچه ها اوکی می کنم. یکی دو جا هست که 

به نظرم خیلی نایسه )زیباست( بچه ها هم کولن )با صفا (. 
چه خوب که فردوس��ی عمرش قد نداد و این روزهای سخت 

را ندید. 

امروزه اما دوباره 
زبان فارسی در 
شرایط نابسامانی 
قرار گرفته است.
نمی دانم از کی 
و کجا این هجمه 
نابهنگام به زبان  
فارسی صورت 
پذیرفت

به مناسبت روز بزرگداشت استاد سخن 

فارگلیسی و مرحوم ابوالقاسم فردوسی

۰9۳6***26۷6
باز هم  فاضالب در محل��ه ای دیگر در اصفهان نشس��ت کرد. معلوم 
نیست تاکی قرار است این وضعیت در شهر اصفهان ادامه داشته باشد.

لطفا مسئوالن فکری کنند.
---------------------------------------------------

۰9۳۷***456۳
چرا برخی از شهروندان اصال رعایت بهداشت را نمی کنند و زباله های 

تر را به شکلی بیرون می گذارند که شیرابه اش در کوچه راه بیفتد؟
---------------------------------------------------

۰91۳***2۳۷4
تعدادگربه ها در شهر بسیار زیاد شده اس��ت. لطفا مسئوالن شهری 
برای حل این مشکل هم کاری کنند. آن قدر تعداد این گربه ها زیاد 

شده که برای مردم آزار دهنده است.
---------------------------------------------------

۰9۳5***6۷8۳
درختان توت در سطح شهر باعث کثیفی است. به طوری که در معابر 

و کوچه ها راه رفتن سخت شده است.
---------------------------------------------------

۰9۳6***4۳58
لطفا اتوبوسرانی برای برخی از مسیر ها طرح شبانه نیز در نظر بگیرد. 
گاهی ما فقط برای پنج دقیقه تأخیر، ب��ه آخرین اتوبوس خط واحد 

نمی رسیم و همین مسأله ما را به دردسر می اندازد.
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 پساب ساالنه در اصفهان
۳۰۰ میلیون مترمکعب

مدیرعامل آب منطقه ای اس��تان اصفهان گفت: با تکمیل و ساخت 
تصفیه خانه های در حال ساخت، میزان پس��اب ساالنه در استان به 

۳۰۰ میلیون مترمکعب می رسد. 
 محمدعل��ی طرفه اس��تفاده از پس��اب در چارچوب اس��تاندارهای 
محیط زیست و وزارت نیرو را گامی مؤثر در تأمین آب عنوان کرد و 
اظهار داشت: در حال حاضر ساالنه ۱۶۰ میلیون مترمکعب پساب در 

استان اصفهان ایجاد می شود.
وی بهره برداری از آب های زاید با احداث س��دهای در حال ساخت 
را از مهم ترین راهکارهای افزایش پس��اب ب��رای تأمین آب عنوان 
کرد و افزود: با جلوگیری از برداش��ت های غیرمج��از، کنترل چاه ها 

و سامان دهی آن ها می توان در این زمینه تعادل مؤثری ایجاد کرد.

 انتخابات مجمع امور صنفی
 انجام شد

انتخابات اعضای جدید هیأت رییس��ه مجمع ام��ور صنفی اصفهان 
برگزار شد.

 در این انتخابات، گروه » نس��یم تحول خواهی و تغییر« توانس��ت با 
کسب اکثریت آرا، سه کرسی از پنج کرسی هیأت رییسه مجمع امور 

صنفی را به خود اختصاص دهد. 
در این ترکیب، رسول جهانگیری، به عنوان نایب رییس اول، مهدی 
غفرانی، دبیر مجمع و مه��دی اصولی به عنوان خزانه دار مجمع امور 

صنفی انتخاب شدند.
 شایان ذکر است این افراد به مدت دو سال در امر نظارت و ساماندهی 

اصناف اصفهان فعالیت می کنند.

 کمبود بیش از  هزار جایگاه 
سی.ان.جی در کشور

رییس هی��أت مدیره انجم��ن صنفی جای��گاه داران س��ی.ان.جی 
 گفت: با توج��ه به اس��تانداردهای بین المللی و تع��داد جایگاه های 
سی.ان.جی کشور، هم اکنون بیش از ۱۱2۰ جایگاه سی.ان.جی در 

کشور کم داریم.
اردشیر دادرس در گفتگو با ایرنا افزود: هر هزار خودرو به یک جایگاه 
 س��ی.ان.جی نیاز دارد و ما اکنون بیش از س��ه میلی��ون خودروی 
دوگانه سوز در کشور داریم که برای این تعداد نیاز به سه هزار جایگاه 
است. این در حالی است که براساس آخرین آمار تعداد جایگاه های 
کش��ور، هم اکنون حدود ۱88۰ باب جایگاه سی. ان. جی در کشور 
وجود دارد که براس��اس برنامه ها تعداد این جایگاه ها تا پایان سال 

جاری به 25۰۰ باب می رسد.

برنج ۱۰ درصد ارزان شد
دبیر انجمن برنج ایران با بیان این که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باید برنج س��الم به بازار عرضه کند، از کاهش 5 تا ۱۰ درصدی نرخ 

برنج در بازار خبر داد. 
جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر درباره توزیع 5۰ هزار تن برنج 
مرغوب ایرانی به قیمت زیر دو هزار تومان به وسیله وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در بازار، اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
برای انجام این کار باید دو شرط اساسی را رعایت کند؛ در گام نخست 
 کارشناس��ان وزارت صنعت، مع��دن و تجارت باید برن��ج مورد نظر 
را که به گفته خودشان حدود دو سال در انبار مانده است را به دقت 
آنالیز و آزمایش کنند تا به این نتیجه برس��ند برنج ها خراب نش��ده 
است، چون خاصیت انبارداری برنج بس��یار پائین و فسادپذیری آن 

بسیار باالست. 
دبیر انجمن برنج ایران تصریح کرد: بنابراین وزارت صنعت، معدن و 
تجارت تا مطمئن نشده است، نباید برنج های دو سال انبار شده خود 

را به بازار عرضه کند.

 کنترل حجم کاالهای مصرفی
 از ابتدای تیر

سرپرست واحد اندازه شناسی ملی ایران س��ازمان ملی استاندارد و 
تحقیقات صنعتی ایران گفت: اندازه شناسی ملی تمام محصول های 

غذایی حجیم از ابتدای تیر سال جاری کنترل می شود. 
 عادل بنای��ی گفت: 22 ه��زار و ۳84 م��ورد مرکز طال فروش��ی در 
کشور وجود دارد. سال گذشته 9 هزار و 422 مورد آن مورد کنترل 
ارزیابی قرار گرفت که تعدادی تخلفات نیز در این کنترل ها گزارش 

شد.
 سرپرس��ت واحد اندازه شناس��ی ملی ایران افزود: در س��ال جاری، 

۱۱ هزار و ۱92 واحد مرکز فروش طال و جواهر کنترل می شوند.
وی درباره نازل های ف��روش گاز مایع و بنزین نی��ز گفت: در مورد 
 نازل های فروش گاز مای��ع نظارت های الزم در حال انجام اس��ت.

24 هزار و 8۰۱ نازل بنزین و 8 هزار و 5۰9 نازل گازوییل در کشور 
وجود دارد که کالیبره شده اند.

ایران توان خرید گندم 
قزاقستان را دارد

مدیرعام��ل بازرگانی دولتی ایران گف��ت: ایران می تواند 
حدود دو میلیون تن گندم برای مصرف داخل از قزاقستان 
خریداری کند، ضمن آن که می توانی��م پنج میلیون تن 
گندم قزاقستان را از طریق خط آهن به کشورهای حاشیه 
خلیج فارس صادر کنیم. به گزارش فارس، عباس قبادی 
در مراسم انعقاد تفاهم نامه توسعه همکاری های ترانزیتی 
ریلی بین ایران و قزاقس��تان  اظهار داش��ت:   ایران روابط 
تجاری و اقتصادی مطلوبی با تجار و بازرگانان قزاقستان 
داشته است و در سال جاری تاکنون حدود 5۰۰ هزار تن 
گندم از تجار قزاقستانی خریداری کرده ایم. وی با اشاره به 
این که در نوع گندم وارداتی از قزاقستان، کیفیت و شرایط 
آن به دستاوردهای مطلوبی رسیده ایم،  خاطرنشان کرد: 
ای��ران ۱۱ میلیون تن ظرفی��ت س��یلویی دارد. بنابراین 
می توانیم حدود ۱۱ میلیون تن گندم به صورت ثابت در 
سیلوهای بهداش��تی نگهداری کنیم. مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد: موقعیت اس��تراتژیک 
ایران این امکان را فراهم آورده است که غالت قزاقستان 
از طریق کشور ما به کش��ورهای حوزه خلیج فارس صادر 
ش��ود. معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت اضافه کرد: 
اولویت کاری ما به عنوان خریدار گندم قزاقستان، حمل 
آن از طریق راه آهن اس��ت. مدیرعامل ش��رکت بازرگانی 
دولتی ایران تصریح کرد:  ام��کان واردات گندم بین تجار 
دو کش��ور وجود دارد. ضم��ن آن که این ام��کان فراهم 
است که با اس��تفاده از گندم قزاقس��تان، آرد، بیسکویت 
و ماکارونی تهیه شده و به کش��ورهای دیگر صادر شود. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تج��ارت  تأکید کرد: رعایت 
مس��ائل بهداش��تی و ضوابط قرنطینه ای در ایران جدی 
گرفته می ش��ود. بنابراین می خواهیم قزاقس��تان نیز در 
بحث غالت به این موضوع توجه کند. مدیرعامل شرکت 
بازرگانی دولتی ایران ادام��ه داد: ظرفیت بارگیری گندم 
در بن��در اکتائ��و محدودی��ت دارد و معتقدی��م باید این 
محدودیت برداشته شود و ظرفیت بارگیری غالت در این 
بندر افزایش یابد. قبادی با تأکید ب��ر این که روند خرید 
گندم از قزاقس��تان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: اگر 
بانک مشترکی برای تبادل حس��اب ها و گشایش اعتبار 
بین دو کشور در نظر گرفته شود، تسهیل مبادالت تجاری 
را به دنبال دارد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران 
افزود: آمادگی داریم بازاریابی ماکارونی و بیس��کویت از 
گندم قزاقستان را برای کش��ورهای حاشیه خلیج فارس 

انجام دهیم.

 قیمت جهانی طال
 باز هم سقوط کرد

تخصیص عادالنه آب 
شرب با نصب فلومتر

به دنبال توافق نکردن احزاب یونان برای تش��کیل دولت ائتالفی، قیمت 
جهانی طال در معامالت باز هم کاهش یافت و به ۱574 دالر در هر اونس 
رسید. قیمت جهانی طال در آغاز معامالت هفته جاری نیز کاهش یافت تا 
روند سقوط قیمت این فلز گرانبها که از ابتدای سال 2۰۱2 آغاز شده است 
همچنان ادامه یابد. دیروز هر اونس طال در بازار نیویورک برابر ۱574 دالر 
معامله شد که نسبت به جمعه گذشته بیش از 9 دالر کاهش داشته است. 
قیمت طال نسبت به رکورد خود که در اواسط سال گذشته میالدی به ثبت 
رسید، بیش از ۳5۰ دالر کاهش داش��ته است. آشفتگی سیاسی در اروپا 
و احتمال فروپاشی منطقه یورو، سرمایه گذاران را به سمت دالر آمریکا 
س��وق داده، در نتیجه ارزش دالر افزایش یافته و قیمت طال در  بازارهای 

تجاری با کاهش مواجه شده است.

مدیر تأمین و توزیع آب آبفای اس��تان اصفهان گفت: برای توزیع عادالنه 
آب شرب بین تمام مشترکان در ش��هرهای زیرپوشش خط انتقال شرق 
اصفهان، این ش��رکت اقدام به نصب فلومتر روی خروجی برخی از منابع 
آب کرده است. ناصر اکبری افزود: به طور حتم این دستورالعمل، مدیریت 
جامعی بر تولید و توزی��ع آب در اصفهان را به هم��راه دارد. مدیر تأمین و 
توزیع آب آبفای اس��تان اصفهان به نصب فلومتر روی خروجی آب منابع 
گورت و پیالف اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر چهار دستگاه فلومتر 
به قطره��ای ۱۰۰۰، 7۰۰، 5۰۰ و 2۰۰ میلیمتری روی خروجی آب این 
مناطق نصب شده است. هم چنین این دستگاه ها با همین میزان قطر در 
شهرهای زیر پوشش خط آبرسانی ش��رق اصفهان، شاهین شهر، سگزی، 

خوراسگان از سوی اکیپ بحران آبفا نصب شده است.

مدیرعامل تعاونی فرآورده های لبنی پاستوریزه استان 
اصفهان گفت: جاذبه خرید شیر خام به قیمت غیر مصوب 
کشور از سوی کارخانجات ش��یر خارج از استان، یکی از 
دالیل افزایش قیمت محصوالت لبنی در اصفهان است.

هومان امیری با اشاره به این که با وجود اعالم نرخ مصوب 
ش��یر خام به قیمت ۶۳۰ تومان، برخی کارخانجات این 
محصول را به قیمت باالتر خری��داری می کنند، اظهار 
داشت: متأس��فانه کارخانجات ش��یر خارج از استان، از 
جمله کارخانجات شیر خشک و بستنی سازی، شیر خام 
را با قیمت باال از دامدار خری��داری و در نهایت تولیدات 
لبنی خود را با نرخ باال در بازار عرضه می کنند. وی افزود: 
با اس��تفاده از اهرم برخورد با کارخانجات ش��یر خشک 
می توان با وادار کردن آن ها به خرید شیر خام به قیمت 
مصوب، از فروش این محصول ب��ا قیمت باال در خارج از 

استان جلوگیری کرد.
مدیرعامل تعاونی فرآورده های لبنی پاستوریزه استان 
اصفهان با انتقاد از این ک��ه برخورد جدی با کارخانجات 
خارج از استان نمی ش��ود، تصریح کرد: این برخورد در 
صورتی می تواند به طور کامل اجرایی شود که از سوی 
دولت راهکارهایی برای تثبیت قیمت ش��یر خام انجام 
شود. امیری با اشاره به این که افزایش قیمت لبنیات در 
استان مربوط به کارخانجات خارج از استان است،گفت: 
بیش از 24 کارخانه فع��ال تولید فرآورده های لبنی زیر 
نظر این اتحادیه، مج��وز افزایش قیمت محصوالت خود 
را ندارند و تاکنون گزارشی از س��وی نظارت و بازرگانی 
استان مبنی بر افزایش قیمت آن ها گزارش نشده است. 
وی با تأکی��د بر این ک��ه در صالحیت اظه��ار نظر برای 
برخورد با کارخانه های خارج از اس��تان نیست، تصریح 
کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و هم چنین نظارت 
و بازرسی و تعزیرات، باید با افزایش قیمت محصوالت این 

کارخانه ها برخورد کنند.

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بخش عظیمی از مسکن مهر 
کشور امسال بهره برداری می ش��ود. علی نیکزاد با بیان این 
که ۳9 هزار واحد مسکن شهری و روستایی و بافت فرسوده 
در س��ال جاری در اس��تان اردبیل به بهره برداری می رسد، 
اظهار داش��ت: با ش��رایطی که در پیش داری��م، دولت در 
تأمین زیرساخت ها به ویژه آب، برق، گاز، ساخت مسجد و 
مدرسه یاریگر بوده و کمک های خوبی را به تکمیل و تأمین 
مسکن مهر در این استان کرده است. وی با یادآوری این که 
تعاونی ها و اعضای آن باید به یاری وزارت راه و شهرس��ازی 
بیایند تا پروژه های نیمه تمام امسال به بهره برداری برسد، 
تصریح کرد: در سال جاری به فضل خدا عمده مسکن مهر 
شهری و روستایی در سطح کشور و استان اردبیل تکمیل 
و به بهره برداری می رس��د. نیکزاد در ادامه سخنان خود در 
مورد واگذاری واحدهای افتتاح شده قبلی به ویژه در سفر 
آذر س��ال گذش��ته رییس جمهور به اردبیل اش��اره کرد و 
افزود: هدف ما تحویل و تکمی��ل واحدها به صورت کامل و 
واگذاری به صاحبان آن است و عالقه مند نیستیم پروژه های 
نیمه تمام تحویل دهیم. وزیر راه و شهرس��ازی خاطر نشان 
کرد: اگ��ر در واگذاری واحدها مش��کالتی نی��ز وجود دارد 
مسکن و شهرسازی استان موظف است به سرعت مشکالت 

را برطرف کرده و واحدها را واگذار کند.

آمارهای رسمی نشان می دهد نوسانات نرخ ارز در سال 
گذشته، پوشاک را هم گران کرده، این در شرایطی است 
که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم می کند افزایش 

واردات به معنای ورود کاالهای بی کیفیت نیست.
به گزارش مهر، مقایسه آمار واردات پوشاک سال 9۰ با 
سال 89، نش��انگر افزایش واردات است. البته مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت این افزایش آمار واردات را 
به دلیل نوسانات نرخ ارز می دانند. بر این اساس، وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرده اس��ت چنان که در 
آمار اعالم ش��ده از سوی گمرک کش��ور مشخص است، 
نظر به این که از لحاظ وزنی تغییرات چندانی در واردات 
قانونی پوشاک نسبت به سال گذشته مالحظه نمی شود، 

نمی توان گفت واردات افزایش یافته است. 
از سوی دیگر، تغییراتی که از لحاظ ارزش ریالی یا دالری 
مشاهده می ش��ود، می تواند به علت تغییرات نرخ ارز، یا 
تغییر در گرایش واردکنندگان به وارد کردن پوشاک با 
ارزش بیشتر یا گران تر باش��د که این امر به تعبیری به 
معنای جلوگیری از واردات کاالهای بی کیفیت و کمک 
به تولیدکنندگان داخلی است. متأسفانه افزایش نرخ ارز 
در چند ماه گذشته مشکالت زیادی را برای تأمین مواد 

اولیه صنایع به وجود آورد.

مدیرعامل شرکت عمران و مسکن سازان استان اصفهان 
گفت: شهرداری های اصفهان تاکنون به شهروندان برای 
صدور پروانه س��اختمانی بافت های فرسوده حدود ۶۰ 
میلیارد ریال تخفیف داده اند. غالمرضا عمرانی با این که 
هم اکنون حدود هفت هزار هکتار بافت فرسوده مصوب 
در ۳4 شهر استان شناسایی ش��ده است، اظهار داشت: 
بیشترین میزان بافت فرس��وده در بین شهرهای استان 
مربوط به اصفهان، کاشان، نجف آباد و خمینی شهر است. 
عمرانی افزود: در حال حاضر بانک های ملی، مس��کن و 
سپه اقدام به ارایه تسهیالت به مالکان خانه های قدیمی 

و فرسوده می کنند.
 وی از معرفی حدود هشت هزار واحد بافت فرسوده برای 
استفاده از تسهیالت به بانک های مسکن، ملی و سپه در 
سال گذشته خبر داد و اظهار داش��ت: هم اکنون حدود 
چهار هزار واح��د به مبلغ 8۰۰ میلیارد ری��ال از این وام 

برخوردار شده اند.
وی با اشاره به اقدامات ش��رکت عمران و مسکن سازان 
استان اصفهان برای حفظ و احیای بافت های فرسوده و 
س��کونتگاه های غیر رس��می افزود: از آن جا که اهمیت 
موضوع ساخت و ساز مردمی و این که بافت های فرسوده 
بدون حضور و مشارکت مردم احیا و نوسازی نمی شود، 
دولت اقدام به حمایت از این گونه ساخت و سازها کرده 

است. 
مدیرعامل ش��رکت عمران و مس��کن س��ازان اس��تان 
اصفهان در ادامه تصریح کرد: اکنون این ساخت و سازها 
باپرداخت تسهیالت نوس��ازی بدون س��پرده گذاری و 
تخفیف بهای صدور پروانه س��اختمانی و ودیعه اسکان 
موقت انجام می ش��ود. وی گفت: در ح��ال حاضر برای 
احداث هر واحد مس��کونی در بافت فرس��وده ش��هری 
اعتباری بال��غ ب��ر 2۰۰ میلیون ریال تس��هیالت بدون 

سپرده واگذار می شود.

مسکن مهر نوسانات ارزیلبنیات بافت فرسوده

کارخانجات خارج استان 
عامل افزایش قیمت شیر

امسال، بخش عظیمی از 
مسکن مهر افتتاح می شود

 نوسانات ارزی، پوشاک 
را هم گران کرد

احداث چهار هزار واحد 
مسکونی در بافت فرسوده

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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غول های آهن و فوالد جهان کدامند؟

 شرکت آرسلور میتال که دفتر مرکزی آن در لوکزامبورگ قرار دارد، با فروش 94 میلیارد دالری 
بزرگ ترین شرکت آهن و فوالد جهان  قرار گرفت. رده های دوم و سوم نیز به پوسکوکره جنوبی 

با 59/5 میلیارد دالر فروش و نیپون استیل ژاپن با 49/4 میلیارد دالر فروش تعلق گرفت.  وجود 24 میلیون شاغل 
در کشور

دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران 
داریوش پاک بین

در حال حاض��ر طبق آم��ار ۳4 درصد زنان کش��ور بیکار هس��تند. 
حضور زنان در اقتصاد س��بب بهره وری و توس��عه کش��ور می شود. 
 خیلی از زنان قابلیت حضور در عرصه اقتصادی را دارند، اما به دلیل 
بی اطالعی از امکانات و تسهیالتی که برایشان فراهم است، وارد این 
عرصه نمی شوند. تعاونی های زنان با مشکالتی از جمله پایین  بودن 
نقدینگ��ی، فق��دان تجربه و 
نبود بازاریابی مناسب روبه رو 
هستند. طبق آخرین آمار از 
وضعیت ب��ازار کار، در حال 
حاض��ر 24 میلیون ش��اغل 
وجود دارد ک��ه پنج میلیون 
آن زن هستند و ۳/5 میلیون 
بیکار نیز وجود دارد که یک 
میلیون و 2۰۰ هزار نفر آن را 

زنان تشکیل می دهند.

در نشست خبری مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان که در 
راستای ارایه عملکرد این شرکت برگزار شد، مرتضی طغیانی به 
 ارایه آمار گازدار کردن استان در تمام نواحی پرداخت و گفت: 
98 درصد مردم استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند شده اند 
و این شرکت توانسته است آن ها را زیر پوشش خود قرار دهد.

وی ادامه داد: با توجه ب��ه آمار 98 درصدی اس��تان در رابطه 
با گاز دار ش��دن مردم، ۱۶ میلیارد متر مکعب گاز در اس��تان 

مصرف می شود.

محرومیت زدایی و اشتغال، شعار من است
»محرومیت زدایی ش��عار من اس��ت.« این جمله ای بود که 
طغیانی در بخش دیگر صحبت های خود به آن اش��اره کرد و 
گفت: مطابق بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با خدمت به 
مردم، با تمام توان در محل کار حاضر شدم تا دو نکته اساسی 
محرومیت زدایی و اش��تغال را که ش��عار و هدف من است، به 

سرانجام برس��انم. طبق صحبت های قبلی تالش این شرکت 
از بدو دولت نهم تاکنون ایجاد گرمایش و ایجاد اشتغال برای 

جوانان بوده است تا دیگر کمبودی در ایران حس نشود. 
وی تک محصولی بودن ایران را بخش دیگر صحبت خود قرار 
داد و گفت: ایران کشوری تک محصولی محسوب می شود و 
باید از این نعمت که در عین حال برکات فراوانی برای کش��ور 
داشته است، به نحو مطلوب استفاده کرد. وقتی گفته می شود 
باید بهای گاز پرداخته ش��ود، تنها 7۰ توم��ان از ۳5۰ تومان 
قیمت خلیج فارس از مش��ترکان گرفته می شود و نسبت به 

قیمت خلیج فارس یک پنجم تفاوت دارد.

5۳۰۰ مرکز صنعتی تجاری مجهز به گاز  داریم
مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اصفهان تصریح کرد: در استان 
اصفهان هزار و 55۰ مشترک داریم و بیش از 5۰۰ هزار مرکز 
صنعتی که از این تعداد، 5۳۰۰ مرکز صنعتی تجاری را گاز دار 

کردیم. از این تعداد هزار و 25۰ مرکز صنعتی در دولت هشتم 
و قبل تر گاز دار شده بودند که در دولت نهم و دهم حدود چهار 

برابر رشد کرده اند. 
وی در بخش دیگر صحبت های خود به رینگ بزرگ گازرسانی 
اصفهان، کاشان اش��اره کرد و گفت: در رینگ بزرگ اصفهان 
تا کاشان 2۳ فاز مراحل گازرس��انی انجام می شود که از این 
تعداد ۱۰ فاز آن به پایان رسیده است و دیگر فازهای باقیمانده 

در مراحل اجرایی به سر می برند. 
مدیرعامل ش��رکت گاز استان اصفهان به دس��تاوردهای این 
دولت اش��اره کرد و گف��ت: بعد از ۳۶ س��ال در دول��ت نهم و 
دهم، 78۰ ایس��تگاه فشار ش��کل گرفته و یازده هزارکیلومتر 
لوله گذاری در ش��بکه به 2۱ هزار کیلومتر رسیده است که با 
اقدامات انجام شده تا 2۰ سال دیگر اصفهان از نظر گاز گارانتی 

می شود. 
طغیانی گازرس��انی ب��ه مس��کن مه��ر را از برنامه های مهم 
این شرکت دانس��ت و گفت: هر جا که مس��کن مهر شروع به 
 کار می ک��رد، کارکنان ش��رکت گاز در آن جا ب��رای نصب و 
راه اندازی شبکه گاز، بدون هیچ امکاناتی از سوی مسکن مهر، 
حضور پیدا می کردند. اکنون تمام نقاطی که در استان، مسکن 

مهر در حال ساخت است، در حال گاز دار شدن است.

۱۰ درصد گاز ایران در اصفهان است
مدیر عام��ل ش��رکت گاز اس��تان اصفه��ان اذعان داش��ت: 
 اس��تان اصفهان با تمام فعالیت هایی که انج��ام داده، حداقل 
۱۰ درصد عملیات گاز ایران را به خود اختصاص داده اس��ت و 

باالترین توزیع کننده گاز ایران محسوب می شود.
 وی به اعتبار س��ال 9۰ در این شرکت اش��اره کرد و ادامه داد: 
۱2۰ میلیارد تومان مبلغی بوده که این شرکت در سال گذشته 
برای گازرسانی و دیگر  اقدامات انجام شده هزینه کرد و در این 

میان ۳۰ میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است.

قطع گاز مشترکان بدهکار تا دوماه آینده
مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان در بخش پایانی صحبت 
 خود به یک س��ال صبر برای مش��ترکانی که بده��ی دارند و 
ضرب العجل دوماه��ه برای پرداخت بدهی آن ها اش��اره کرد 
و گفت: یک س��ال صبر کردیم تا مش��ترکانی که قبوضش��ان 
را پرداخت نکردن��د، اقدام به پرداخت بدهی خ��ود کنند. اگر 
تا دوماه دیگ��ر بدهی خود را پرداخت نکنن��د، گاز آن ها قطع 

می شود.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

پس از هدفمندی یارانه ها اداره گاز هر استان محور اصلی این طرح قرار گرفت و بیشتر تیرها   داوود 
از سوی مردم یا مسئوالن اصناف به سوی این شرکت پرتاب ش�د. باال رفتن گاز بها و نجومی شیخ جبلی

شدن برخی از قبوض خانگی و به ویژه تجاری، از اتفاقات پس از هدفمندی یارانه ها بود. با گذر 
زمان این موج ناراحتی از سوی مردم و برخی از اصناف به ویژه صنعتی تا حدودی کاسته شد، ولی هنوز بازتاب های 

گرانی با صدور قبضی دیگر میان مردم جریان پیدا می کند و موج اعتراض، درست یا غلط، دوباره بلند می شود.



میراث نامه یادداشت

رویداد

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 785 |سه شنبه26 اردیبهشت  1391 | 23  جمادی الثانی 1433

افتتاح نمایشگاه سراسری میراث فرهنگی 
25 اردیبهشت نخستین روز ازهفته میراث فرهنگی است. افتتاح نمایشگاه سراسری میراث 
فرهنگی با حضور تمام استان ها، نمایشگاه های موزه ای و اجرای شب فرهنگی استان ها از 

جمله برنامه های تدارک دیده شده برای هفته میراث فرهنگی است.

5
 گشتی در کوشک سرهنگ آباد 

در اصفهان
کوشک یا کاخ یا ش��کارگاه سرهنگ آباد در روس��تایی به همین نام 
از توابع دهس��تان س��فالی زوار، در 76 کیلومتری شرق اردستان از 

شهرستان های استان اصفهان قرار دارد.
موقعیت جغرافیایی ویژه روستای س��رهنگ آباد، در دامنه کوه های 
دهستان کچو و طراوت و سبزی آن باعث شده است از دیرباز به عنوان 
منطقه ای ییالق نشین در شهرستان اردستان مورد توجه قرار گیرد. 
همین امر باعث ش��ده در سال های قبل این روس��تا از روستاهای پر 

جمعیت و حاصلخیز شهرستان اردستان باشد. 
کوشک سرهنگ آباد به وسیله سهام السلطنه عرب عامری در حدود 
سال 1299 قمری، مصادف با دوره ناصرالدین شاه قاجار برای پذیرایی 

از شاهزاده های قاجاری ساخته شده است. 
این کاخ که شباهت زیادی به چهل س��تون اصفهان و باغ عفیف آباد 
ش��یراز دارد، مجموعه کاملی از یک بنای ش��اهانه اس��ت و به دلیل 

کوهستانی بودن منطقه برای شکارگاه نیز استفاده می شده است. 
 عمارت چهل س��تون س��رهنگ آباد، زیباتری��ن کاخ تاریخی کویر 
باقی مانده از دوران قاجار است. هدف از ساخت آن که مشتمل بر یک 

کوشک و شکارگاه است، بیشتر جنبه تفرجگاهی بوده. 
این کاخ سقف های چوبی و تزئینات سنگی شبیه آن چه در عالی قاپو و 
چهل ستون مشاهده می شود، دارد و برخالف این که به عنوان کوشک 
و شکارگاه به فرمان سهام السلطنه بنا شده است، ولی هیچ گاه مورد 

استفاده او قرار نگرفت. 
گچبری های این کاخ در ن��وع خود بی نظیر اس��ت. آیینه کاری های 
مجموعه و نقاش��ی های موجود و نقش چوب ه��ا از منبت و معرق تا 
تراش س��نگ های کاخ به صورت عالی در بنا استفاده شده است. این 
کاخ 20ستون سنگی دارد و سه ایوان جنوبی، شرقی و غربی این بنای 
با شکوه با نمای سنگی زیبا به ترتیب مشرف به رودخانه و چمنزار و 

کوهستان است. 
شاه نشین مجموعه تاریخی سرهنگ آباد در سه طبقه احداث شده و 
در ایوان جنوبی آن نیز یک استخر بزرگ با پوشش فلزی احداث شده 
است. تنها س��قف کاخ و شاه نشین دارای پوش��ش فلزی است. دیگر 
بخش های عمارت از خشت ساخته ش��ده که به دلیل همین پوشش 

فلزی نیز مجموعه کاخ نسبت به دیگر بخش ها سالم مانده است. 
عمارت سرهنگ آباد دارای دو بادگیر قرینه اس��ت که یکی از آن ها 

به طور کامل تخریب شده و دیگری سالم مانده است. 
این کاخ شامل تاالر کاخ با ترکیبی از سازه های خشتی، آجری و چوبی 
و تزیینات نقاشی، آیینه کاری و نقاشی پش��ت شیشه و قراول خانه، 

حمام، برج های دیده بانی، اصطبل و آسیاب است.
در کاخ سرهنگ آباد، برای شرب و چرخش آسیاب و آبیاری درختان، 
از آب قنات سرهنگ آباد استفاده می شده است که از وسط باغ عبور 
کرده و به اطراف چهلس��تون صفا می بخشید و در حوض ها )وسط 
حیاط خلوت و حوض ایوان عمارت چهلستون( جای می گرفت و محور 

اصلی شکل دهنده فضاهای باغ بود. 
 گیاهان ه��م به دو ص��ورت انتزاع��ی و واقعی زینت بخ��ش این باغ 
 بودند. بیش��تر تزئین��ات در این باغ اله��ام گرفته از گیاهان اس��ت، 
آن چه امروزه از پوش��ش گیاهی در این باغ باقی مانده است، شامل 
 درختان قط��ور و کهن چنار � ک��ه به طور عم��ده در دو طرف محور 
آب )جوی و استخر( و دو ردیف مش��خص قرار دارند � چندین سرو 

و... است. 

جلوگیری از ورود باران به انبارهای 
موزه ملی ایران 

مدیر کل موزه ملی ایران از آغاز طرح بهینه س��ازی کف حیاط موزه 
ملی ایران، که همان س��قف انبارهای موزه محس��وب می شود، پس 
از گذش��ت 70 س��ال خبر داد و گفت: از این پس رطوبت باران، وارد 

انبارها نمی شود.
س��اماندهی انبارهای موزه ملی ایران طرحی اس��ت که س��ال های 
اخیر مس��ئوالن میراث فرهنگی به دنبال تدابیری برای آن هستند؛ 
انبارهایی مملو از اشیای تاریخی که هیچ گاه در معرض نمایش قرار 
نگرفته اس��ت و در مواردی حتی هیچ اطالعاتی درباره آن ها، اعم از 

محل کشف، دوره تاریخی و... وجود ندارد.
یکی از دغدغه های جدی درباره ساماندهی انبارهای موزه ملی ایران، 
موضوع ورود رطوبت و آب باران و برف به داخل انبارها بوده اس��ت، 
داریوش اکبرزاده، مدیر کل موزه ملی ایران، در گفتگو با فارس، درباره 
اقداماتی که در راستای رفع این مشکل صورت پذیرفته است، گفت: 
کف سازی حیاط موزه ملی متعلق به 70 سال پیش است که به مرور 
زمان مقاوم سازی و زیرسازی آن، دیگر قابلیت جلوگیری از ورود نم 
و باران را نداش��ت. انبارهای موزه ملی زیر همی��ن حیاط ها و فضای 
باز موزه قرار دارد، یعنی مقاوم س��ازی س��طح حیاط ها، مقاوم سازی 
س��قف انبارها محس��وب می ش��ود. مدیر کل موزه ملی ایران اظهار 
داشت: در همین راستا قراردادی را با شرکت پیمانکاری که اعضای 
آن از هیأت علمی دانشگاه هس��تند امضا کردیم تا رفع شوره زدگی 
س��اختمان های موزه، هدایت آب ها پس از بارندگ��ی، جلوگیری از 
فرسایش س��اختمان ها و بهینه س��ازی کانال های تأسیساتی و کف 

حیاط ها پس از گذشت 70 سال انجام شود. 
به گفته اکبرزاده، پس از بارندگی ها به دلی��ل قدیمی بودن عایق ها، 
رطوبت باران وارد انبارها می شود. وی با اشاره به این که این اقدام در 
راستای استانداردسازی موزه انجام می شود، گفت: بخشی از باغچه 
حیاط موزه مل��ی نیز برچیده می ش��ود. مدیر کل م��وزه ملی ایران 
اظهار داشت: مقاوم س��ازی موزه که در حال حاضر آغاز شده است تا 
50 سال آینده، موزه را حفظ خواهد کرد. اکبرزاده از تبدیل درهای 
مخازن موزه به درهای گاو صندوقی خبر داد و گفت: با این اقدام دیگر 
تهدیدی متوجه اشیای موزه نخواهد ش��د. به گفته وی، هواسازها و 
دس��تگاه های رفع رطوبت نیز به زودی در ساختمان های موزه نصب 

می شود.
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صادر نش��دن پروانه مرمت و احیای   
عم��ارت تاریخ��ی پیش��ه و هن��ر از 
طرف ش��هرداری اصفهان، باعث شد 
مشکالتی برای این بنای تاریخی و فرهنگی ارزشمند ایجاد 

شود.
پس از تعیین محدوده طرح ویژه چهارباغ عباسی که محوریت 
آن احیای خیابان چهارباغ و تبدی��ل آن به یک محور ویژه با 
اولویت پیاده رو و حف��ظ عناصر تاریخی پیرامونش اس��ت، 
س��ازمان میراث فرهنگی اصفهان نیز طرح��ی برای مرمت، 
حفظ و ارتقای کاربری بنای تاریخی معروف به »عمارت پیشه 

و هنر« با حفظ وضعیت فعلی و کاربری فرهنگی تهیه کرد. 
در این ط��رح، با حف��ظ ویژگی ه��ای موجود، ایج��اد موزه، 
کارگاه های صنایع دستی، تاالر گردهمایی و بخش اداری در 
سه جبهه حیاط مرکزی ش��رق بنا پیش بینی شده است. اما 
در حال حاضر این روند با مخالفت شهرداری اصفهان مواجه 
شده که از صدور پروانه مرمت و احیای عمارت تاریخی پیشه و 
هنر ممانعت می کند و خواستار عقب نشینی این بنا از کوچه 

مجاور شده است. 
مس��ئول ثبت حریم و آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی 
اصفهان درباره غیرموجه بودن عملکرد شهرداری اصفهان در 
جلوگیری از طرح حفظ و مرمت عمارت پیش��ه و هنر گفت:  
با توجه به قوانین ناظر بر بناهای ثبت ش��ده در فهرست آثار 
ملی، هیچ گونه عقب نشینی در عرصه و اعیان این بناها مجاز 

نیست.
 علیرضا خواجویی با اشاره به نظرات کارشناسی در این مورد 
اظهار داشت: نظر مهندسان مشاور طرح ویژه چهارباغ عباسی 
مبنی بر تعریض نشدن بن بست شمالی مجاور اثر نیز به ثبت 

رسیده است.
کارشناس ارش��د میراث فرهنگی درباره عملکرد شهرداری 
در این مورد افزود: پافش��اری درباره تعریض بن بست مجاور 
بنای تاریخی و امتناع از صدور پروانه مرمت و احیای این بنا 
نه تنها مغایر با قوانین حفظ می��راث فرهنگی و ضوابط طرح 
ویژه چهارباغ عباسی است، بلکه باعث منتفی شدن اجرای این 
طرح می شود. شاهین سپنتا، فعال میراث فرهنگی اصفهان، 
نیزدر این مورد گفت: ش��هرداری اصفهان در حالی از صدور 
مجوز حفظ و مرمت عمارت پیش��ه و هنر سر باز می زند که 
این امر نقض قوانین میراث فرهنگی و نادیده گرفتن ضوابط 
از سوی شهرداری اصفهان اس��ت. عمارت پیشه و هنر که به 
ش��ماره 29428 در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت رسیده 
است، در نبش میدان انقالب و ابتدای ورودی جنوبی خیابان 
چهارباغ عباسی قرار دارد. این بنا، نخستین ساختمان اداری 
ش��هر اصفهان اس��ت که در دوره پهلوی اول در دو اشکوب 
س��اخته ش��د و تاکنون محل فعالیت های مختلفی از جمله 
اداره پیشه و هنر و صنایع مس��تظرفه، اداره صنایع و معادن، 
اداره صنایع دستی و معاونت صنایع دستی اداره کل میراث 

فرهنگی استان اصفهان بوده است.    

 خانه تاریخی زهتاب بازمانده از دوران 
گروه 
قاجار که به شماره 19224 در تاریخ میراث 

86/3/13 در فهرست آثار ملی ثبت 
شده بود، چند ماه قبل، پس از صدور پروانه تخریب به وسیله 
شهرداری منطقه 3 اصفهان، تخریب شد و با این که سازمان 
میراث فرهنگی از عوامل این تخریب شکایت کرد، شهرداری 
بدون توجه به این مس��أله با صدور پروانه س��اخت، دس��ت 
تخریب کنندگان را برای ادامه کار بازگذاشت. در حال حاضر 
مراحل س��اخت یک س��اختمان چهارطبقه به ج��ای خانه 
تاریخی در دست اجراست. علیرضا خواجویی، مسئول ثبت و 
حریم آثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی اصفهان، درباره 
اهمیت خانه تخریب شده زهتاب گفت: این بنای قاجاری در 
محله تاریخی شهشهان قرار داشت و در زمره عناصر ارزشمند 
محور تاریخی- فرهنگی ش��هر اصفهان ب��ود. از ویژگی های 
هنری و معماری این خانه ویران شده که تا این اواخر کاربری 
مسکونی داش��ت، می توان از کاش��یکاری معقلی در جبهه 
ش��رقی نام برد که با توج��ه به قرارگی��ری در محله تاریخی 
شهشهان و همجواری با خانه تاریخی شهشهان، اهمیتی دو 
چندان یافته بود. خانه تاریخی زهتاب با مساحتی حدود 300 
مترمربع، با یک حیاط مرک��زی، دارای دو درگاه ورودی در 
ضلع شرقی بود که به وسیله داالنی به حیاط مرکزی متصل 
می شد. ورودی شمال شرقی، راهروی ارتباطی تاالر بود که 
در دوره های بعد به ورودی خانه تبدیل شده بود. ضلع شرقی 

خانه با پوش��ش اردی قاب و تنکه پوشیده ش��ده بود و نوار 
کاش��یکاری معقلی با رنگ الجوردی و فی��روزه ای و نقوش 
هندس��ی زینت بخش نمای این جبهه از خان��ه بود. جبهه 
شمالی خانه نیز شامل تاالر هفت دری و دو فضای جانبی بود. 
متقارن ضلع شرقی، اتاقی با سقف طاق و تویزه قرار داشت.

شاهین سپنتا، فعال میراث فرهنگی  اصفهان، نیز با اشاره به 
تخریب خانه زهتاب و تخریب بخش های��ی از خانه نواب در 
همین منطقه که در سال گذشته صورت گرفت، گفت:  بر ما 
روشن نیست چرا ش��هرداری منطقه 3 که باید حافظ منافع 
همه مردم شهر باشد، نه تنها برای جلوگیری از تکرار چنین 
مواردی اقدامات پیشگیرانه نداش��ته، بلکه به بهانه نوسازی 
بافت فرسوده، دست تخریب کنندگان میراث فرهنگی را نیز 
باز گذاش��ته  اس��ت. وی افزود: بی توجهی به آثار تاریخی و 
فرهنگی و تخریب  این آثار در منطقه 3 شهرداری اصفهان که 
بخش مهمی از بافت تاریخ��ی اصفهان را در خود جای داده، 
هویت تاریخی این شهر را با خطر جدی رو به رو کرده است و 
به نظر می رسد در چارچوب قوانین باید با متخلفان برخورد 
جدی صورت گیرد و این تنه��ا راه نجات آثار برجای مانده از 
تخریب های بعدی اس��ت. محله شهش��هان واق��ع در بافت 
تاریخی اصفهان، از نواحی منطقه دردشت این شهر است که 
از قرن چهارم و پنجم هجری آباد بوده است. محله شهشهان 
تا پیش از قتل »شهش��هان« از عرف��ای دوره تیموری به امر 

شاهرخ تیموری، محله حسینیان نامیده می شد. 

بی توجهی به آثار 
تاریخی و فرهنگی 
و تخریب  این 
آثار در منطقه 3 
شهرداری اصفهان 
که بخش مهمی 
از بافت تاریخی 
اصفهان را در خود 
جای داده، هویت 
تاریخی این شهر را 
 با خطر جدی 
رو به رو کرده است

 شهرداری اصفهان 
در حالی از صدور 
مجوز حفظ و مرمت 
عمارت پیشه و 
هنر سر باز می زند 
که این امر نقض 
قوانین میراث 
فرهنگی و نادیده 
گرفتن ضوابط از 
سوی شهرداری 
اصفهان است

شهرداری اصفهان چه نفعی در تخریب خانه های تاریخی دارد؟مجوزی که صادر نمی شود

پروانه تخریب و نوسازی خانه زهتاب صادر شدعمارت پیشه و هنر از احیا و مرمت بازماند

عکس یادگاری

این نیز بگذرد...

حسن موقر، مجبتی مینوی و ویکتور گلندنبنگ، اولین گویندگان 
رادیو بودند.پدر می گفت هر وقت طنین صدای حسن موقر از رادیو 
به آرامی بلند می شد،آن هم از آن چه از وطن می گفت،دیگر کسی 
نمی توانست رادیو را از من بگیرد... رادیو در ایران همیشه تأثیر گذار 
بوده است 

از سوی صندوق میراث جهانی 

فهرست ده سایت باستانی درخطر آسیا منتشر شد
صندوق میراث جهانی، فهرس��ت ده س��ایت جهانی درخطر 
آسیا را که به طور عمده بر اثر فعالیت های مخرب انسانی رو به 

نابودی است، منتشر کرد.
 ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری می��راث فرهنگ��ی، صن��دوق 
 میراث جهان��ی  که روزهای گذش��ته، کنفران��س تخصصی 
 ب��رای ارای��ه اس��تراتژی های حفاظ��ت و و نگاه��داری از

  س��ایت های باس��تانی آس��یا را برگزار کرده بود، فهرس��ت 
ده سایت باستانی و میراث فرهنگی در خطر را درآسیا منتشر 

کرد. 
طب��ق ای��ن فهرس��ت، آث��ار در خط��ر تاریخ��ی و فرهنگی 
 در منطق��ه آس��یا ب��ه ط��ور عم��ده ب��ر اث��ر مخاط��رات 
 ناش��ی از فعالیت ه��ای انس��انی مانند فش��ارهای ناش��ی از 

 توس��عه، توریس��م غی��ر مس��ئوالنه، مدیری��ت ناکارآم��د،
 غ��ارت، قاچ��اق و ه��م چنی��ن جن��گ و کش��مکش های 
 داخل��ی در مع��رض تخری��ب وناب��ودی س��ریع ق��رار 

گرفته اند. 
 هدف از انتش��ار این فهرس��ت ایج��اد آگاهی و انگی��زه برای 
اطالع رس��انی درب��اره اهمیت این س��ایت ها و ت��الش برای 
جلوگیری از تخریب آن هاس��ت که برخی تهدیدها سال های 

مدید است که ادامه دارد.
شهر تاریخی »کاشقر« درچین، به عنوان یکی از شهرهای بکر 
و دست نخورده در جاده ابریشم براثرفشارهای ناشی از اجرای 
طرح های توسعه و عمران، یکی از س��ایت های درخطر ثبت 

شده دراین فهرست است. 

  صومع��ه باس��تانی »م��س عین��ک« افغانس��تان ک��ه یک 
 صومع��ه  بودایی واقع در مس��یر جاده ابریش��م اس��ت، براثر 
 مدیری��ت ناکارآمد، جن��گ، غارت و کش��مکش های نظامی 
 از یک س��و و فش��ارهای ناش��ی از اجرای طرح های توسعه و 
 عمران از س��وی دیگ��ر، به عن��وان ی��ک اثردرتخریب دیگر

 از دیگر آثار ثبت شده دراین فهرست است.  
 »معب��د آیوتای��ا« در تایلن��د ب��ه دلی��ل تخریب ناش��ی از 
در  »اینترام��ورس«  و  س��نتیاگو«  »ف��ورت   س��یل، 
 فیلیپی��ن، »تاکس��یال« در پاکس��تان و دیگر آثار باس��تانی 
 ب��زرگ در کش��ورهای هن��د، کامب��وج، الئ��وس، میانمار و 
 بن��گالدش از جمل��ه دیگر آثار اعالم ش��ده دراین فهرس��ت 

است.
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DELONGHI   MW663

قیمت مايکروفر قیمت مايکروفر

مشخصات کلی :
رنگ :  سیلور

ظرفیت)لیتر( : 21
قدرت مایکروویو)وات(: 800

برنامه پخت :  5گزینه 
توان  پخت ترکیبی

قابلیت ها : دارای تابه 
ویژه پیتزا، عملکرد 

گرم کنی سریع

مشخصات کلی :
رنگ :  سیلور

ظرفیت)لیتر( : 21
قدرت مایکروویو)وات(: 800

برنامه پخت :  5گزینه توان  پخت ترکیبی
قابلیت ها : تایمر 60 
دقیقه ای با عملکرد 

خاموش شدن 
خودکار

مشخصات کلی :
رنگ :  سفید

ظرفیت)لیتر( : 20
قدرت مایکروویو)وات(: 1050

برنامه پخت :  5توان  پخت
قابلیت ها : تامیر 30 
 دقیقه ای با سیستم 

قطع خودکار

مشخصات کلی :
رنگ :  سیلور

ظرفیت)لیتر( : 24
قدرت مایکروویو)وات(: 1400

برنامه پخت :  6 ترکیب 
پخت برای انتخاب 

بهترین روش
قابلیت ها : برنامه 

سریع از پیش تنظیم 
 شده برای 

 نوشیدنی ها، پیتزاها 
و غذاهای آماده

مشخصات کلی :
رنگ :  سیلور/سفید

ظرفیت)لیتر( : 23
قدرت مایکروویو)وات(: 900

برنامه پخت :منوی 
پخت خودکار 

و عملکرد چند 
مرحله ای 

قابلیت ها : قفل  
ایمنی کودک، 
بخارپز، تایمر 

سیستم 12یا24 
ساعته

مشخصات کلی :
رنگ : استیل

ظرفیت)لیتر( : 29
قدرت مایکروویو)وات(: 900

برنامه پخت :10 
برنامه اتوماتیک 

دستور آشپزی 
مواد غذایی 

مختلف
قابلیت ها : 
قفل  ایمنی 

کودک،دکمه 
 عملکرد 

گرم نگه دار

KENWOOD  MW-940

KENWOOD  MW-786
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مشخصات کلی :
رنگ : استیل/سفید

ظرفیت)لیتر( : 40
قدرت 

مایکروویو)وات(: 
1000

برنامه پخت :8 برنامه 
اتوماتیک دستور 

آشپزی
قابلیت ها : زنگ 

اعالن تمام برنامه 
آشپزی

مشخصات کلی :
رنگ : استیل

ظرفیت)لیتر( : 29
قدرت مایکروویو)وات(: 900

برنامه پخت :10 
برنامه اتوماتیک 

دستور آشپزی 
مواد غذایی مختلف

قابلیت ها : قفل 
ایمنی کودک، دکمه 

 عملگرد 
گرم نگه دار

KENWOOD  MW-598
مشخصات کلی :

رنگ : استیل
ظرفیت)لیتر( 

25 :
قدرت 

مایکروویو)وات(: 
900

برنامه پخت :-
قابلیت ها :باز و 

بسته شدن آسان 
درب ماکروویو، 

قفل کودک

مشخصات کلی :
رنگ : سیلور/سفید

گنجایش روغن)لیتر( : 1300
گنجایش غذا)کیلو(: 32

 برنامه پخت:  
منوی طبخ غذاهای 

ایرانی
قابلیت ها :طبخ انواع 

شیرینی ها و کیک 
به همان کیفیت طبخ 

در فر

LG  LF-5903WCR 

مشخصات کلی :
رنگ : سیلور/سفید

گنجایش روغن)لیتر( : دارد
گنجایش غذا)کیلو(: 34

 برنامه پخت:  
 منوی طبخ 

غذاهای ایرانی
قابلیت ها :50درصد 

صرفه جویی در 
مصرف برق نسبت 
به فر برقی، دارای 

عملکرد مخصوص از 
بین بردن بوی داخل 

اجاق گاز

LG  LF-5902WCR 

مشخصات کلی :
رنگ : استیل

گنجایش روغن)لیتر( : 1000
گنجایش غذا)کیلو(: 42

 برنامه پخت:  
پخت با 5 روش

قابلیت ها :جنس سینی 
گردان از سرامیک، 

انجام همزمان پخت و 
برشته کردن

مايکروفر را برای آشپزی يا تنها گرم کردن غذا نیاز داريد؟  اگر با 
استفاده از مایکروفر می خواهید در وقت و انرژی صرفه جویی کنید، دنبال مدلی 
با کارایی هاي بیشتر باشید. با مایکروفری با قابلیت های فر، می توانید غذاها را 
برش��ته و س��رخ کنید؛ کاری که با مایکروفر عادی ممکن نیس��ت. البته اگر از 
مایکروفر تنها برای گرم کردن غذا یا درس��ت کردن ذرت بو داده اس��تفاده می 

کنید، بهتر است مایکروفر غیر حرفه ای بخرید.  

غذايی که درست مي کنید، يک نفره، دو نفره يا خانوادگی است؟ 
 اگر تنه��ا برای خودتان در خانه دانش��جویی ی��ا آپارتمان غذا م��ی پزید، مدل

 جمع و جور آن را انتخ��اب کنید. داخل این مایکروفره��ا تقریبا بین 30 تا 50 
سانتي متر فضا وجود دارد. حتما دقت کنید یک بشقاب غذاخوری روی صفحه 
 گرد آن جای گیرد. اگر خانواده بزرگي دارید، س��ایز بزرگ آن را انتخاب کنید 
که از 50 تا 80 سانتي متر هستند. اگر در خانه فرزندان کوچک دارید، مدلی را 
انتخاب کنید که قفل ایمنی داشته باشد و اگر فرزندان محصل دارید، بهتر است 

مایکروفری تهیه کنید که نحوه استفاده از صفحه کنترل آن آسان باشد. 

آيا مش�کل کمبود فضا داريد؟ با آ نکه مایکروف��ر رو میزی متداول تر 

است، اما فضای بسیاری را اشغال می کند. اگر ترجیح می دهید روی کابینت ها 
چیزی نگذارید، مدلی را انتخاب کنید که در کابینت جاسازی شود یا مایکروفری 

را انتخاب کنید که باالی فر نصب می شود.

توان برقی آن چقدر بايد باشد؟  میزان برق مصرفی مایکروفر برحسب 
 وات محاسبه می ش��ود. هرچه وات های در یافتی آن بیشتر باشد، غذا سریع تر 
 و راحت تر پخت��ه می ش��ود. از آن جایی که میزان متوس��ط آن بی��ن 600 تا 
 1200 وات متغیر اس��ت، بهتر اس��ت مایکروفر زیر 800 وات خریداری نکنید

 ) مگر آن ک��ه مدل کوچک ب��ا کارایی ک��م آن را برای خانه دانش��جویی خود 
بخواهید(.

دکوراسیون آش�پزخانه تان چگونه اس�ت؟  در نهایت، ظاهر آن را 
درنظر بگیرید. مایکروفر در دو رنگ استاندارد سفید و سیاه، و امروزه با تبعیت از 
مد استیل )مات و براق ( نیز موجود اس��ت. البته بسیاری از انواع کوچک آن در 
رنگ های جذاب برای خانه هاي دانشجویی نیز  طراحی شده اند. جایگاه صفحه 
 کنترل و شکل دس��ته در نیز جزو مواردی هس��تند که در انتخاب طرح باید به 

آن ها توجه کنید.

چینی
ظرف هاي چیني معمولي را مي توان در مایکروفر گذاش��ت. به ش��رط آن که 
زیاد نازك نباش��د و نقش طالیي یا نقره اي و زوائد فلزي نداش��ته باشد. براي 
پختن خورش و مانند آن باید ظروف در دار به کار بریم. ولي الي در ظرف باید 
اندکي باز باشد. ) مثال یک خالل دندان الي در بگذاریم ( ظرف هاي مخصوص 

مایکروفر روزنه اي براي خروج بخار دارند. 

بلور 
براي مواد پروتئیني و تره بار، ظرف بلور معمولي بسیار مناسب است . بلور رنگي 
ممکن است فلز داشته باشد بنابراین خوب نیس��ت. براي مواد چرب و قندي 
 بهتر است بلور نشکن به کاربریم چون این گونه مواد مقدار زیادي امواج جذب 
مي کنند و بس��یار داغ مي شوند به طوري که ممکن اس��ت دما، بلور معمولي 

را بترکاند.
 

سفال 
براي گرم کردن غذا و استفاده کوتاه مدت مناسب هستند. سفالي را که استفاده 
مي کنید، قبل از استفاده چک کنید. در خلل و فرج و سوراخ� ه�اي ذره بیني 
س��فال مقداري آب یا بخار آب وجود دارد که امواج را جذب مي کند و ممکن 
 اس��ت بس��یار داغ ش��ود. هم چنین چون مقداري از انرژي صرف خود ظرف 

مي شود، غذا در آن دیرتر مي پزد. 

کاغذ و مقوا 
انواع حوله کاغذي و دس��تمال کاغذي یا مقوایي را ب��راي پختن یا گرم کردن 
غذاهاي کم آب یا براي باز کردن یخ آن ها مي ت��وان به کار برد. حوله کاغذي 
به ویژه براي باز کردن یخ نان فریز ش��ده و تنوري کردن سیب زمیني درسته 

مناسب است. 

پالستیک
پالستیک سخت از نوعي که حرارت ماشین ظرفشویي را تحمل مي کند، براي 
مایکروفر مناسب است. از این جنس پالستیک ظرف هاي مخصوص مایکروفر 

در بازار وجود دارد. ظرف هاي پالستیکي نرم مانند ظرف ماست براي باز کردن 
یخ مواد غذایي مناسبند ولي در پخت و پز طوالني ذوب مي شوند و ممکن است 

غذا از آن بیرون بریزد.
 

پارچه نخی و کتانی
دس��تمال هاي کتاني و نخي خالص براي گرم کردن کوتاه مدت از قبیل گرم 
کردن نان مناسب هس��تند. اگر پارچه الیاف مصنوعي داشته باشد، این الیاف 

ممکن است در مایکروفر ذوب شود. 

 )Browning dish( تابه مايکروفر
نوعي ظرف مخصوص مایکروفر است. این تابه مانند تفلون داراي اندودي است 
که امواج پزنده را جذب مي کند و بسیار داغ مي شود. تابه را چهار یا پنج دقیقه 
داغ مي کنیم )براي داغ کردن تابه مایکروفر به دستور العمل سازنده ظرف توجه 
کنید. در بعضي موارد زمان هش��ت دقیقه توصیه شده است.( سپس غذاهایي 
مانند استیک و همبرگر را با اندکي روغن در آن مي گذاریم تا سرخ شود. روشن 
است اگر بخواهیم هر دو روي غذا را سرخ کنیم باید آن را برگردانیم. چیزهایي 
مانند سوسیس، کتلت، تکه مرغ و ماهي، اس��تیک، خاگ�ینه و مانند این ها را 
در تابه مایکروفر مي توان سرخ کرد. تابه مایکروفر باید با ابر نرم و آب و صابون 

شسته شود. برس فلزي آن را خش مي اندازد. 

چوب و حصیر 
ظرف و سبد چوبي و حصیري را براي مدت کوتاه مانند گرم کردن نان و کیک 
مي توان در فر مایکروفر گذاش��ت، ولي باید توجه داشته باشید که در چوب و 
حصیر مقداري آب وجود دارد. در مدت طوالني بیش��تر از چهار یا پنج دقیقه 
این آب تبخیر مي شود و ممکن اس��ت ظرف ترك بردارد. بهتر است از ظروف 
مالمین در مایکروفر اس��تفاده نکنیم، زیرا این جنس پالس��تیک امواج پزنده 
 را به ش��دت جذب کرده و داغ، ذوب یا س��یاه مي ش��ود. در لعاب بس��یاري از 
ظرف هاي سرامیکي مقداري فلز به کار رفته اس��ت. در نتیجه این ظروف در 
حکم ظرف فلزي هستند. نوع خاصي سرامیک براي مایکروفر ساخت مي شود 

که لعاب آن فلز ندارد. 

صرفه جويي در زمان
مایکروفر اعمال یخ زدایي، گرم کردن و طبخ مواد غذایي را در زماني بس��یار 
کمتر از زمان الزم در روش هاي معمول انجام مي دهد، چرا که به طور مستقیم 

روي مواد غذایي عمل مي کند. 
 در حال��ي که هن��گام طبخ م��واد با اج��اق گازه��اي معمولي، ح��رارت باید
  ابتدا از ش��عله پخش کن و س��پس از ظرف غذا عبور کند تا ب��ه مواد غذایي

 برسد.

حفظ ويتامین ها و ارزش غذايي مواد
آشپزي با مایکروفر تنها به مقدار کمي آب، روغن و نمک احتیاج دارد. در نتیجه 

ویتامین ها و مواد معدني حفظ شده  و بو و مزه غذا مطبوع تر می شود.

صرفه جويي در مصرف ظروف غذايي
 با اینکه ش��ما غذاهاي خود را در داخل ظروف طبخ م��ي کنید ولي به میزان 
 زیاد در مصرف ظ��روف غذایي و در نتیجه زماني که صرف شستش��وي آن ها 

مي کنید، صرفه جویي می شود.

ادويه کم
غذاهایي که با مایکروفر پخته مي ش��وند به مقدار کمي ادویه و چاش��ني نیاز 

دارند زیرا مزه طبیعي غذا حفظ مي شود.

     این دس��تگاه غذا را در مدت کوتاهی گرم می کند یا می پزد. ولی غذای 
طبخ شده در آن چندان خوشمزه نیست. در ضمن در مورد استفاده از آن، چند 
 نکته اساسی نیز وجود دارد؛ منبع ارتعاش در دستگاه میکروویو ثابت است و 
 اگر غذایی در مجاورت آن باش��د، تنها بخش��ی که نزدیک منبع ارتعاش قرار

 دارد گرم می ش��ود. میزان نفوذ امواج در ماده  غذایی حدود 3- 2/5 س��انتی 
متر است. 

     داخل دستگاه های قدیمی، چرخاننده ای وجود داشت که با حرکت دادن 
غذا در جلوی دستگاه های لرزاننده به تمام غذا، اجازه دریافت انرژی کافی برای 
گرم شدن را می داد. اغلب دستگاه های میکروویو عالوه بر سیستم چرخاننده، 
دارای پروانه )عموما فلزی( جداگانه ای نیز هستند که با جابه جا کردن هوا، به 

همه مواد غذایی گرما می رساند. 
      براساس برخی مطالعات، ارتعاشات ش��دید مایکروفر موجب پاره شدن 
دیواره  سلول های غذاها و به هم ریختن ساختمان ظریف برخی مواد غذایی 
از جمله ویتامین ها شده و آن ها را به س��رعت از بین می برد. در ضمن در اثر 
 به جا ماندن رادیکال های آزاد باقیمانده حاصل از ضایعات ویتامین ها و دیگر

 مولکول های تخریب شده، ممکن است درون غذا ترکیبات جدید خطرناکی 
ایجاد شود. برخی مطالعات، تغییراتی را در خون افراد استفاده کننده از غذاهای 
میکروویو ش��ده گزارش کرده اند. حتی احتمال سرطان  زا بودن این دستگاه 

را مطرح کرده اند.
       نمی ت��وان از هر نوع ظرف��ی در اجاق ه��ای میکروویو اس��تفاده کرد. 

 زیرا برخ��ورد امواج با س��طح فل��زات، ممکن اس��ت موجب ایجاد ش��عله و 
 آتش س��وزی و حت��ی انفجار دس��تگاه ش��ود. برخ��ی ظروف پالس��تیکی 
 غیر اس��تاندارد، هن��گام تماس با م��واد داغ، پلیمرهای ش��یمیایی منتش��ر 
 می کنن��د که برای بدن انس��ان ایجاد مس��مومیت کرده و مص��رف غذاهای 
 گرم ش��ده در این ظ��روف را خطرناك می س��ازد. ب��ه همین دلی��ل توصیه 
نمی شود غذا یا نوشیدنی های داغ را در ظروف پالستیکی نگهداری و یا سرو 

کنند. 
     بحث ضررهای ناشی از استفاده از این دستگاه در طبخ و گرم کردن غذا، 
از مدت ها پیش مطرح بوده اس��ت. طب��ق نظر مخالفان، امواج این دس��تگاه 
 عالوه بر ضایعات م��واد غذایی، ممکن اس��ت به اف��راد نیز برخ��ورد کرده و 
موجب ضایعاتی در بدن آن ها ش��ود. طبق مطالعات علمی، حتی اس��تفاده  
 طوالنی م��دت از دس��تگاه، ب��ه دلیل وج��ود امواج ب��ا طول کوت��اه موجب 
 ایجاد ضایع��ات و س��رطانی  کردن باف��ت های بدن ف��رد اس��تفاده کننده 

می شود.
      مایکروفرهای امروزی نس��بت به اولین نسل این دس��تگاه ها )که بیش 
 از سی س��ال پیش به بازار آمدند( ایمنی بیشتری دارند. امکان خروج امواج از

 آن ها بسیار کمتر است و معموال در کارخانه به وسیله دستگاه های حساس، 
 آزمایش و کنترل می ش��وند. در ضمن این دس��تگاه هیچ نوع تشعشع رادیو 
اکتیویته ای تولید نمی کند. با این حال، استفاده از این دستگاه در گرم کردن 

غذای کودکان توصیه نمی شود. 

مايکروفر چه ايرادهايی دارد؟

 از چه ظرف هايی در مايکروفر استفاده کنیم؟

مايکروفر چه  امتیازاتی دارد؟

چه مايکروفری بخريم؟
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 در رواب�ط جبری م�ی توان تنهای�ک مجهول داش�ت و حیله ب�ازی رابرآن اس�توارکرد. به همین ش�یوه 
می توان حیله های دیگری ش�امل عبارات دومجهولی ابداع کرد و برای آن ه�ا دو عدد یافت. نمونه ای را 
 در نظر بگیرید که به آن طریق می توان تاریخ تولد افراد را تعیین کرد. نخس�ت ماه های س�ال را از 1 تا 12 
شماره گذاری کنید و شماره 1 را به فروردین اختصاص دهید. m رابرای ماه و d را برای روزی که می خواهیم 

معین کنیم درنظرمی گیریم. حال ازمخاطب بخواهیدعملیات زیر را انجام دهد: 
1( شماره ماهی که درآن متولدشده است را پنج برابرکند. 

2( هفت واحد به حاصل ضرب اضافه کند. 

۳( حاصل را چهار برابرکند. 
۴( 1۳واحدبه نتیجه اضافه کند. 
۵( حاصل رادر پنج ضرب کند. 

۶( عددروزی که متولدشده را به حاصلضرب اضافه کند. 
۷( 2۰۵واحدازحاصل کم کند. 

حال عدد به دس�ت آمده درمرحله آخر را از او بخواهید. مرتبه صدگان ماه موردنظر و بقیه اعداد نمایانگر 
روز تولد است.

اصول و آداب مدیریت

سودوکو، بازی جذاب منچ، بازی شیرین دو نفره 

دوز، بازی شانسی 

معمای وزیر دانا 

لد
 تو

رخ
ی تا

ها
ما

مع

سخت

متوسط

آسان ی
رم

رگ
ی  س

ما
هن

را

SMS

بازی منچ به س��ال های دور بر می گردد. محل پیدای��ش این بازی در 
ایران، هند یا چین بوده اس��ت. بازی منچ در وس��ط ی��ک مربع انجام 
می ش��ود. مربع نماد زمین اس��ت چون مردم زمان ه��ای قدیم تصور 
می کردند زمین مربع شکل است. در وس��ط این مربع یا همان زمین، 
عالمت + را می بینیم؛ این عالمت نشانه و نماد خورشید است که امتداد 
آن به چهار سوی زمین می رسد. عالمت + را می توان در بناهای تاریخی 
مانند نقش رستم و فرش های قدیمی ایران نیز دید. چهار گروه مهره 
رنگی نماد چهار عنصر اصلی حیات هستند: آبی نماد آب، زرد نماد باد، 
قرمز نماد آتش و س��بز نماد خاک. طبق عقیده زمین محوری، زمین 
ثابت اس��ت و خورش��ید به دور آن می چرخد پس هر مهره باید روی 
عالمت + دور زمی��ن بچرخد تا ب��ه مرکز، که 
منطقه ای ماورایی و نماد رهایی و آزادی از 
جهان خاکی اس��ت، برسد. اگر تاسی که 
سمبل سرنوشت است با او یاری نکند، 
هم چنان باید چرخه را ادامه دهد تا به 
پیروزی برسد. اگر چهار مهره در مرکز 
جمع ش��وند یعنی به اتحاد رسیده اند. 

تاس سرنوشت س��از مکعبی است لغزان به ش��ماره های یک تا شش. 
طبق تصور مردم باس��تان، خداوند جهان را در شش روز آفریده است؛ 
روز نخست آسمان روش��ن، دوم آب، س��وم گیاه، چهارم آتش، پنجم 

حیوان و ششم آدم را.
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۷ صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
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1- یک مدیر باید کارکنان خود را خوب بشناسد.

2- یک مدیر همواره ابزار کارش را برای خدمت رسانی بهتر 
دم دست نگه می دارد.

۳-مدیر اقدامات بزرگ را کوچک جلوه  نمی دهد.

۴- مدیر خوب نظرات مدیر باالت�ر را در همه حال روی 
چشم هایش می گذارد.

۵-در دنیای امروز زبان باید یکی از دغدغه های مدیران 
موفق باشد.

۷-درست اس�ت یک مدیر همیشه جلس�ه دارد، ولی 
باید از حواشی جلس�ه بکاهد تا جوابگوی ارباب رجوع 

هم باشد.

8-یک مدیر انسان ساده زیستی است، به طوری که 
خودروی شخصی ندارد و از خودروی اداره هم استفاده 
شخصی نمی کند.

نبای�د  هرگ�ز  ۶-مدی�ر 
واژه شکست را به کار ببرد...

تاریخ تولد دوستانتان  را حدس بزنید

دوز بازی دو نفره اس��ت که به وسیله یک 
قلم و کاغذ انجام می ش��ود. نام این بازی 

به دلیل عالمت های X و O است که در طول بازی استفاده می شود. برای آغاز این بازی در یک 
 X صفحه جدولی با سه ردیف و سه ستون رسم می شود و هر یک از طرفین یکی از عالمت های
یا O را انتخاب می کنند و تا انتهای بازی برای پر کردن خانه های جدول از آن استفاده می کنند.

برای ش��روع بازی یکی از طرفین به قید قرعه عالمت X یا O را که قبال انتخاب کرده اس��ت در 
یکی از خانه های ج��دول ۹ خانه ای قرار می دهد. س��پس نفر دوم عالمت مرب��وط به خود را در 
خانه های دیگر که هنوز پر نش��ده اند قرار می دهد و پس از آن دوباره نوبت نفر اول است. نقطه 
پایان بازی در هر مرحله جایی اس��ت که یکی از حریفان بتواند عالمتی را که در ابتدای 
بازی انتخاب کرده است، در یکی از ردیف های افقی، عمودی یا قطری قرار دهد. هر 
یک از طرفین با قرار دادن عالمت خود 
مقابل عالمت های حریف نباید اجازه 
دهند حریف یک خط عمودی، افقی 
یا قطری را با عالمت خود پر کند.

نام این بازی در ادبیات انگلیسی 
Tic-tac-toe است.

 مروری بر بازی های فکری

 منچ، دوز 
و سودوکوی دوست داشتنی  

سودوکو )به ژاپنی: 数独( جدول اعدادی اس��ت که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در 
数字は独کشورهای مختلف جهان به شمار می آید. سودوکو، مخفف یک عبارت ژاپنی

身に限る   است که خوانده می شود »سوجی وا دوکوشین نی کاگیرو« به معنی »ارقام 

باید تنها باشند«. هر چند این بازی برای اولین بار در یک مجله پازل آمریکایی در سال ۱۹۷۹ 
انتشار یافت، ولی انتشار آن به طور مستمر بر می گردد به سال ۱۹۸۶ در ژاپن. از سال ۲۰۰۵ 
این سرگرمی به محبوبیت جهانی دست یافت و نخستین مسابقه ملی آن در سال ۲۰۰۸ در 
فیالدلفیا، آمریکا برگزار شد. در ایران برای اولین بار روزنامه همشهری در سال ۱۳۸۵ اقدام 

به چاپ سودوکو به صورت روزانه کرد.
قانون بازی

نوع متداول سودوکو یک جدول ۹در۹ است.کل جدول هم به ۹ جدول کوچک تر سه در سه 
تقسیم شده است. در این جدول چند عدد به طور پیش فرض قرار داه شده که باید باقی اعداد 

را با رعایت سه قانون زیر یافت:
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه سه در سه جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

روش حل
ابتدا در تمام خانه های خالی جدول، اعداد را از ۱ تا ۹ می نویس��یم. سپس به سراغ یکی از 

اعدادی که از قبل به وسیله طراح نوشته شده می رویم و 
 تمام اعداد مش��ابه آن را که در عرض )ب��ه صورت افقی(

قرار گرفته اند، پاک می کنیم. 
س��پس یک خط افق��ی باالی 
آن عدد می کشیم که مشخص 
باش��د. در این مرحل��ه مانند 
مرحله قبل عم��ل می کنیم، 
با این اخت��الف ک��ه در تمام 

خانه های عمودی باال یا پایین عدد مورد نظر اعداد مشابه را پاک 
می کنیم وسپس با یک خط عمودی کنار آن، عدد را مشخص می کنیم. اکنون باید اعداد مشابه عدد مورد نظر را در مربع ۹ خانه ای متناظر، 
پاک کنیم و عدد را با یک دایره دور آن مشخص کنیم. فقط سه مرحله قبلی را در مورد تمام اعداد از قبل نوشته شده )اعداد چاپی( تکرار کنیم. 
کشیدن خط های عمودی افقی و دایره را بر آن عددها نباید فراموش کنیم که این عمل می تواند به شما نشان دهد کدام یک از قلم افتاده است. 
وقتی تمام اعداد چاپی با هر سه عالمت مشخص شد، کار ما تا این مرحله تمام شده است.  در این مرحله دنبال خانه هایی می گردیم که فقط یک 
عدد در آن ها باقی مانده و آن اعداد را پررنگ می کنیم. ما باید در هر ستون نیز عددی را که فقط یک بار درآن ستون آمده پیدا کنیم که این عدد 
یقینا جواب همان خانه است و این عدد را هم پررنگ کنیم. اکنون در هر مربع۹ خانه ای عددی را که فقط یک بار در این ۹ خانه آمده است، یافته 
و به عنوان جواب یادداشت می کنیم. اگر احساس کردید روش فوق بسیار وقت گیر و خسته کننده است، از روش میانبر زیر استفاده کنید. توجه 
داشته باشید هر عدد در هر مربع یک بار مصرف می شود و جدول ما دارای ۹ مجموعه خانه های مربع شکل سه در سه است. لذا هر عدد عالوه 
بر این که در هر ردیف وهر ستون یک بار مصرف می شود، در هر مربع نیز یک بار مورد استفاده قرار می گیرد. پس اگر عددی در یک مربع بزرگ 
پیدا شد، بگردید و نظیر آن عدد را در مربع بزرگ در همان ردیف و یا همان ستون پیدا کنید. اگر آن را پیدا کردید، یک خط فرضی از آن عدد از 
هر مربع به صورت افقی یا عمودی بکشید. با این کار دو ستون یا دو ردیف از مربعی که عدد در آن نبوده است، از محاسبات حذف می شوند و فقط 
سه خانه از آن مربع باقی می ماند. همین کار را هم از طرف مقابل همان عدد انجام دهید؛ یک خانه خالی بر جای می ماند که جای همان عدد 
است. معموال با این کار بیشتر خانه های خالی پر می شوند. مابقی را از طریق اسکن کردن سطر به سطر یا ستون به ستون می توان به دست 

آورد. با این روش معموال به راحتی جداول سخت را می شود حل کرد. هر چه بیشتر تمرین کنید، سرعتتان بیشتر می شود.

احتماال تابه حال سودوکو بازی کرده اید. امروز می خواهیم بازی دیگری را 
به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید عددها را در 
یک جدول بچینید )مانند سودوکو(، ولی با قانون های خاص خودش. ایده  
 این بازی از »مربع های التین« گرفته شده اس��ت. این بازی در یک مربع  
nدرn انجام می شود. در واقع بایس��تی این مربع را با عددهای یک تا n پر 
کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی به طول n نیز در این مربع قرار 

گرفته اند که هر مسیر شامل n خانه است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استریمکو

۱- در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در یک 
 n ردیف قرار گیرند. ۲- در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا
بایستی دقیقا در یک ردیف قرار گیرند. ۳- در هر مسیر از جدول،  هر یک 

از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در یک ردیف قرار گیرند. 

- ب��ه دنب��ال ایج��اد س��وء تفاهم��ی بی��ن پادش��اه و وزی��ر زیرک، ش��اه دس��تور 
می ده��د وزی��ر را در ط��ول هفت��ه آین��ده »در روزی ک��ه او نم��ی دان��د وی را در 
آن روز می کش��ند«، ب��ه قت��ل برس��انند. وزی��ر پ��س از ش��نیدن ای��ن دس��تور، 
کمی فک��ر می کن��د و س��پس م��ی گوی��د: ش��ما هی��چ روزی نم��ی توانی��د مرا 
 بکش��ید! پادش��اه از او مخواه��د ک ش��رح ده��د طب��ق چ��ه اس��تداللی جالدان 

نمی توانند او را بکشند؟ اگر شما جای وزیر باهوش باشید چه پاسخی می دهید؟

 جواب: چون وزیر این استدالل را کرده اس��ت، بنابراین اطمینان دارد در هیچ روزی 
کشته نمی شود. پس پادشاه هر روزی که بخواهد، می تواند او را بکشد. چون وزیر طبق 

استدالل قبل مطمئن است کشته نمی شود!
با فرض این که شنبه اول هفته باشد، روز جمعه نمی تواند روز قتل وزیر باشد. چرا که 
در این صورت وزیر روز قبل از آن )پنجشنبه( می داند که فردا کشته خواهد شد و این 
خالف قول شاه است. با حذف روز جمعه اگر روز قتل پنجش��نبه باشد، وزیر روز قبل 
یعنی چهار شنبه می داند که فردا کشته خواهد شد و این خالف قول شاه است. به این 
ترتیب روز پنجش��نبه هم حذف می شود. با استدالل مش��ابه روزهای دیگر هفته هم 
نمی تواند روز قتل وزیر باشد. بنابراین در هیچ روزی پادشاه نمی تواند قول خود را عملی 
کند. احتماال این استدالل پادشاه است. ولی مشخص است این استدالل برخالف ظاهر 
صحیح آن نمی تواند صحیح باشد و مثال پادشاه می تواند روز دوشنبه سروقت وزیر رفته 

و او را به قتل برساند، بدون آن که وزیر از قتل خود خبر داشته باشد.

بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  است که بازیکن 
می تواند با استفاده از یک گوی کوچک در یک صفحه پالستیکی به 
شکل دو بعدی و سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش 
روی اوست را از یک نقطه آغاز کرده و با انتخاب راه و مسیر درست و 
هم چنین گذر از بعضی مسیرهای غلط و استفاده از تجربیات به دست 

آمده، به پایان برساند. 
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ارتباط تغذيه و سرطان
شهزاد محمديان/کارشناس ارشد تغذيه و رژيم درمانی

 س��رطان به عنوان بیماری س��لول های بدن ش��ناخته می ش��ود. 
سرطان ها گروهی از بیماری ها هستند كه در نتیجه رش�د و تقسیم 
ب���ی رویه و غی����ر قابل كنترل سلول ها ایجاد می شوند. تقسیم 
بی رویه س��لول ها منجر به تكثیر بافت های غیرع��ادی یا تومورها 

می شوند. 
 بسیاری از عوامل محیطی به خصوص سیگار، نورآفتاب، آلودگی آب 
و هوا، مواد ش��یمیایی، مصرف زیاد انرژی، ویروس ها، اشعه و رژیم 
غذایی در بروز سرطان مؤثرند. در كش��ورهای توسعه یافته سرطان 
بعد از بیماری های قلبی–عروقی دومین عامل مرگ و میر به شمار 

می رود.
با تغییر رژیم غذای��ی، كنترل وزن، فعالیت بدنی و عدم اس��تفاده از 

سیگار و دخانیات، می توان از بروز و شیوع سرطان پیشگیری كرد.
عوامل غذایی علت بی��ش از 30 درصد از موارد ابتال به س��رطان ها 
هس��تند. از این رو، رژیم غذایی بعد از دخانی��ات دومین عامل قابل 

پیشگیری سرطان به شمار می رود.
بی تحركی با افزایش خطر ابتال به سرطان ها ارتباط دارد. در تعدادی 
از مطالعات ورزش منظم بیانگر كاهش خطر ایجاد س��رطان سینه و 

روده بوده است.
افزایش مصرف چربی)چربی كل و چربی حیوانی( در افزایش خطر 

ابتال به سرطان ها مؤثر شناخته شده است.
عوامل موتاژن مانند افالتوكس��ین تولید شده توسط كپك ها )مثل 
پسته آلوده(و یا نیتروزآمین ایجاد ش��ده در غذاهای حاوی نیتریت 
و یا نیترات_مثل سوسیس و كالباس( در مرحله آغاز سرطان مؤثر 

شناخته شده اند.
افزایش مصرف فیبر در رژیم غذایی را در پیشگیری از سرطان كولون 

و بعضی دیگر از انواع سرطان ها مؤثر دانسته اند.
افزایش مصرف میوه ها و س��بزی ها نیز در كاهش ابتال به بعضی از 
انواع سرطان مانند س��رطان های حفره دهان، مری، معده، كولون، 
ركتوم و مثانه مؤثر شناخته شده است. به همین دلیل افزایش مصرف 
میوه و س��بزی های تازه به خصوص س��بزی های برگ سبز، كلم، 

بروكلی، كاهو و هویج در برنامه غذایی توصیه می شود.
بعضی از ویتامین ه��ا و موادمعدنی ه��م به عنوان عوام��ل مؤثر در 
پیشگیری از سرطان شناخته شده اند. ویتامین ها به دلیل خاصیت 

آنتی اكسیدانی خود در پیشگیری از سرطان تأثیرگذارند.
مصرف زیاد گوش��ت قرمز و فرآیند ش��ده خطر ابتال به س��رطان را 
افزایش می دهد و مصرف نوشیدنی های خیلی داغ با افزایش خطر 
ابتال به سرطان مری مرتبط اس��ت. روش های نادرست طبخ مانند 
دود دادن، نمك س�ود كردن، حرارت دادن شدید مواد غذایی با ایجاد 
تركیبات سرطان زا مثل هیدروكربن های پلی سیكلیك و آمین های 
هتروسیكلیك باعث افزایش شیوع سرطان می شوند. مصرف میوه و 
سبزی اثر محافظتی نسبت به سموم تشكیل شده دراثر روش های 

نامناسب طبخ ایجاد می كند.

بابونه، درمان کننده استرس
 تأثی��ر گی��اه بابونه ب��ه عن��وان دارویی ب��رای مقابل��ه با اس��ترس و 
كاهش دهنده تنش ها از سال ها پیش شناخته شده است. پژوهشگران 
تالش كرده اند كه دلیل این تأثیر شگفت انگیز و توصیه مادر بزرگ ها 
را كشف كنند. در یك ارزیابی علمی با حضور هزار عضو هیأت علمی،  
محققان اولین آزمایش كنترل ش��ده را روی تأثیر بابونه برای درمان 
اختالل اضطراب عمومی ی��ا GAD انجام دادند. این تحقیق نش��ان 
می دهد كه عصاره بابونه برای كاهش اضطراب در س��طح متوس��ط تا 
خفیف مؤثر و مفید است. در این پژوهش، بیماران مبتال به نوع متوسط 
تا خفیف اضطراب عمومی تحت آزمایش قرار گرفتند. به این افراد در دو 
گروه مختلف بابونه و شبه دارو داده شد.تحقیقات نشان داد كه گروهی 
كه عصاره بابونه مصرف ك��رده بودند، تغییر قاب��ل توجهی در كاهش 
شدت اضطراب آنها به وجود آمده بود. محققان نتیجه گیری كردند كه 

عصاره بابونه خاصیت ضد اضطرابی در این بیماران دارد.

تأثیر گیاهان دارويی بر کاهش استرس
رقیه گشمر /کارشناس ارشد پرستاری

 مصرف گیاهان دارویی عالوه بر كاهش استرس، در درمان بیماری های 
مفاصلی و بهبود زخم ها نیز مؤثر است، همچنین این داروها خاصیت 
ضدعفونی كننده نیز دارد. مصرف بی رویه داروهای ش��یمیایی نه تنها 
منجر به عوارض جانبی می ش��ود، بلكه در برابر بیماری، مقاومت خود 
را از دست می دهد، بنابراین بهتر است از روش های غیر تهاجمی تری 
استفاده ش��ود. در كش��ورهای دیگر گیاهانی همچون ریحان، نعناع، 
بابونه، گل شمعدانی و نیز اكالیپتوس توسط پرستاران در بیمارستان ها 
برای درمان بیماران استفاده می گردد. طریقه استفاده از این گیاهان 
برای درمان بیماری هایی همچون بهب��ود زخم ها و دردهای مفاصلی 
عبارت است از این كه این گیاهان را به صورت عرق، بخور و یا موضعی و 

یا با حمام كردن بیمار با روغن های اساسی به كار می بردند.

 الک های غیر استاندارد 
به ناخن آسیب می رساند

رییس انجمن متخصصان پوس��ت ایران برخی از مشكالت 
 مثل كمبود آه��ن و بیماری های پوس��تی را بر س��المت 
ناخن ها مؤثر دانس��ت و گفت: یكی از دالیل ش��كنندگی 
 ناخن ها كمبود آهن اس��ت. پروی��ز طوس��ی در گفتگو با 
س��المت نیوز گف��ت: اس��تفاده از الک ه��ا در صورتی كه 
 اس��تاندارد ب��وده و از ن��وع خوبی باش��د، مش��كلی برای 
ناخن های فرد به وجود نمی آورد، اما افراد باید توجه داشته 
باشند كه رنگ الک های غیراستاندارد بر روی ناخن ها به جا 

می ماند و به ناخن ها آسیب وارد می كند.

 رژيم های کم چربی 
باعث ريزش موها می شوند

دكتر مسعود كیمیاگر در گفتگو با سالمت نیوز، اظهار داشت: 
داشتن تغذیه مناس��ب در دراز مدت برای رشد موها مفید 
است و سالمت آن را تضمین می كند. وی افزود: رژیم های 
كم چربی در دراز مدت یكی از عوامل ریزش مو است كه با 
مصرف عنصر روی و ویتامین های گروه B، قابل درمان است.

 به جای آنتی بیوتیک 
از پلیمر استفاده کنید

مطالعات جدید محققان نش��ان می دهد كه با اس��تفاده از 
یك پوشش س��اده پلیمری، می توان قوی ترین میكروب ها 
را از بین برد. این یك سالح جدید، قوی و ساده برای موارد 
درمانی و البته پیش��گیری اس��ت. به گزارش دیسكاوری، 
 پوش��ش پلیم��ری ك��ه توس��ط م��ری چ��ان، مهن��دس 
زیس��ت-  داروس��ازی دانش��گاه صنعتی نانیان��گ واقع در 
 سنگاپور و همكارانش س��اخته ش��ده، پیش از این توسط 
دو تولیدكننده در س��اخت لنزهای تماس��ی مورد استفاده 

قرار گرفته است.
 مطالعات نشان می دهند كه پوش��ش پلیمری به كار رفته 
در این لنزه��ا، 99 درص��د از باكتری ه��ا و قارچ هایی را كه 
با آنها مواجه ش��ده از بین برده اس��ت، بنابرای��ن می توان 
از این پوش��ش در س��اخت ابزار پزش��كی و درمانی زیادی 
اس��تفاده كرد تا نیاز به اس��تفاده از ضدعفونی كننده  های 
ناخوشایند و آنتی بیوتیك های پردردس��ر هم كمتر شود؛ 
هم چنین با ای��ن روش، فرآیند مقاوم ش��دن باكتری هایی 
 ك��ه معم��وال روی چنی��ن س��طوحی جم��ع می ش��وند،

  كندتر می شود.

فست فود زير ذره بین کارشناسان حوزه سالمت
گروه سالمت- محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزش��كی اصفهان گفت: اكثر ما در 
تمام روز تالش می كنیم در رژیم غذایی خ��ود تعادل را رعایت كنیم، اما اگر این رژیم 
غذایی متعادل حاوی غذاهای مختلف فرآوری وتصفیه شده و حاوی قند فراوان باشند، 
آیا باز هم رعایت تعادل كافی و مؤثر است؟سوسن فدایی در گفتگو با زاینده رود با اشاره 
به این كه این نوع از خوردنی ها در واقع مواد سمی را به تدریج وارد بدن می كند، افزود: 
اگر رژیم غذایی افراد حاوی مقادیری از فست فودها، مرغ سرخ كرده، شكالت و تنقالت 
بسته بندی و صنعتی باشد، آنها در مسیر چاقی یا ابتال به بیماری قلبی قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: فست فود یا غذای فوری عنوانی است برای غذاهایی كه به سرعت طبخ 
و آماده می شوند كه انواع ساندویچ به ویژه همبرگر، از فست فودهای رایج هستند. 

محقق و پژوهشگر دانشگاه علوم پزشكی اصفهان با اشاره به این كه فست فود در مورد 
غذاهای خانگی به كار نمی رود، بلكه بیشتر اشاره به غذاهایی می كند كه در رستوران ها 
تهیه می شوند، ادامه داد: یك غذای س��ریع در خیلی از كشورها شامل یك ساندویچ 
)همبرگر، مرغ و مانند آن(، سیب زمینی سرخ شده و یك نوشابه گازدار است. وی بیان 
داشت: از آنجایي  كه راه اندازي فروشگاه هاي فست  فود نیاز به امكانات چنداني ندارد و 
فضاي بزرگي هم نمي خواهد، نمونه هاي شخصي و مستقل آن، مخصوصا در كشورهاي 

درحال توسعه مثل كشور خودمان، رو به افزایش است. 

فست  فود تبديل به نماد زندگي مدرن و ماشیني شده است

فدایی با اش��اره به تاریخچه پیدایش فست فود گفت: عرضه س��ریع غذاهاي حاضر و 
آماده، پیشینه تاریخي دارد و مختص قرن حاضر نیست، به گونه ای كه در روم باستان، 

دكه هاي فروش نان و زیتون وجود داشته است.
  وی اظهار داش��ت: در شرق آس��یا مغازه هایي بوده اند كه رش��ته  فرنگي آماده عرضه 
مي  كردند و درخاورمیانه، از سال هاي دور تا امروز دكه هاي فروش فالفل را داشته ایم و 

این در حالی است كه در هند قدیم، انواع اغذیه آماده وجود داشته است.
  فدایی با اش��اره به این كه در كش��ورهاي غرب آفریق��ا نیز از قدیم  االیام، بروش��ت 
مي  فروختند كه نوعي كباب چوبي است، ادامه داد: اما فست  فود به شكل امروزي دقیقا 

در هفتم جوالي 1912 و در آمریكا متولد شد.

يادداشت پزشکی

گیاه درمانی

خبر کوتاه
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تولید دارو 2/5 برابر نیاز كشور است

به گزارش ایمنا، معاون سازمان غذا و داروی كشور گفت: دو و نیم برابر نیاز كشور دارو 
تولید می كنیم و 9۶ درصد داروی مورد نیاز كشور در داخل تأمین می شود. وی افزود: 

در زمینه داروسازی طی 3۴ سال اخیر توانسته ایم اقدامات مؤثری انجام دهیم.
 MS نقش تغذيه و گیاهان دارويی در
كتاب »نقش تغذیه و گیاهان دارویی در MS« با نویسندگی مسعود 
اعتمادي فر)استاد بیماری های مغز و اعصاب(، نیال قانعي)كارشناس 
ارشد تغذیه( و مهسا خرمي)كارشناس تغذیه( دانشگاه علوم پزشكی 

اصفهان، منتشر شد.
 در این كتاب به صورت بسیار خالصه سعی شده است كه رژیم های 
 غذای��ی و یا م��واد غذایی خاص ك��ه در رابط��ه ب��ا MS از آنها یاد 
می ش��ود مورد بحث قرار گیرد. نقش ویتامی��ن D به عنوان فاكتور 
 مه��م در ب��روز بیم��اری و 
گیاه��ان داروی��ی نی��ز ك��ه 
در درم��ان بیم��اری ب��ه كار 
 می رون��د نی��ز ب��ه ص��ورت 
جداگانه مطرح شده است. امید 
اس��ت كه خوانن��دگان محترم 
بتوانند ب��ا مطالعه ای��ن كتاب، 
مطال��ب س��ودمند و عملی در 
رابطه با نقش تغذیه در بیماری 
MS به دست آورند كه ره توشه 
آن��ان در پیش��گیری و كاهش 

عوارض بیماری گردد.

طرح درمان رايگان بیماران به زودی اجرايی می شودگرانی ويزيت پزشکان را اطالع دهید تا رسیدگی شود
مدیر كل نظارت بر درمان وزارت بهداشت گفت: تعرفه های 
اعالم شده از سوی سازمان نظام پزشكی غیر قانونی است 
و در صورتی كه پزشكان این تعرفه ها را از مردم اخذ كنند 

به تعزیرات معرفی می شوند.

هنوز تعرفه جديد مصوب نشده 
س��جاد رضوی در گفتگو با  فارس ، اف��زود: مطابق قانون ، 
تعیین و اعالم تعرفه های خدمات پزشكی در بخش دولتی 
و غیر دولتی به عهده دولت است، بنابراین چون هنوز دولت 
این تعرفه ها را مصوب نكرده، معیار نظارت وزارت بهداشت 

تعرفه های مصوب سال گذشته است.
وی گفت: از نظر وزارت بهداشت تعرفه های اعالم شده از 
سوی سازمان نظام پزشكی غیر قانونی است و اگر پزشكان 
این تعرفه ها را از م��ردم بگیرند، تخل��ف كرده اند و با آنها 

برخورد می شود.

حکم قاضی برای پزشکان متخلف 
رضوی در پاسخ به این پرسش كه چه برخوردی با پزشكان 
متخلف خواهد شد، توضیح داد: در این زمینه قانون وجود 

دارد و ما ب��ه عنوان وزارت بهداش��ت م��وارد تخلف را به 
سازمان تعزیرات معرفی می كنیم و در آنجا با حكم قضایی 

با پزشك متخلف برخورد می شود.
مدیر كل نظارت بر درمان وزارت بهداش��ت گفت: وزارت 
بهداش��ت نمی تواند مس��تقیماً پزش��كان متخلف را كه 
تعرفه های بیش از تعرفه مصوب دولت از مردم می گیرند، 
جریمه كند و به هیچ وجه تعطیل كردن مركز فعالیت آنها 
در حوزه اختیارات وزارت بهداشت نیست و حكم قضایی 

می خواهد.

اول شکايت بعد رسیدگی 
وی در پاس��خ به این پرس��ش كه آیا برخورد با پزشكان 
متخلف نیازمند شكایت از آنهاست، گفت: در صورتی كه 
شكایتی از پزشكی مطرح ش��ود، وزارت بهداشت مورد را 
بررسی كرده و در صورت احراز تخلف، مورد را به تعزیرات 
ارجاع می دهد؛ البته تا جایی كه تعداد بازرس��ان وزارت 
بهداش��ت اجازه دهد، خود نیز در این زمینه بر پزشكان 

نظارت می كنیم.

یك عضو كمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با اشاره 
به آمادگی وزارت بهداش��ت برای اجرا ك��ردن طرح درمان 
رای��گان بیم��اران اظه��ار امیدواری ك��رد: خوش��بختانه 
مصوبه ش��ش هزار میلیارد تومانی برای بخش بهداش��ت 
و درم��ان كش��ور در كمیس��یون تلفیق رأی آورده اس��ت 
 و ب��ه احتمال زی��اد درصح��ن علنی مجلس ه��م تصویب 
می شود و امیدواریم بتوانیم بعد از ابالغ بودجه سال 91 آن 

را اجرایی كنیم.
انوشیروان محسنی بندپی در گفتگو با سالمت نیوز گفت: 
براساس بند ب ماده 3۴ قانون برنامه پنجم، قرار بر این بود 
كه 10 درصد از قان��ون هدفمند كردن یاران��ه ها به بخش 
س��المت اختصاص پیدا كند، اما به دلیل این كه دولت در 

بودجه سال 90 آن را نیاورد، مجلس مجبور شد 
قیمت نفت را افزایش دهد تا پس از واریز 

به خزانه، سهم سالمت دریافت شود 
كه نهایت در آخر سال 90 توانستیم 
بیش از دو هزار میلی��ارد تومان از 
س��هم س��المت را دریافت كنیم و 
اكنون با تالش كمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس این سهم به دو برابر 

افزایش یافته است.
وی در خصوص مصوبه درمان رایگان 
بیماران در بیمارس��تان های دولتی 
گفت: از همین ابتدای سال همزمان با 

درآمدی كه از قانون هدفمندی 
یارانه ها كس��ب می ش��ود، 

دول��ت موظف اس��ت كه 
10درصد را برای اجرایی 
كردن بن��د ب ماده 3۴ 

قانون برنامه پنجم هزینه كند كه بخشی از آن برای درمان 
بیماران صعب العالج، بخش��ی برای تأمین داروهای مورد 
نیاز و بخش��ی برای ماندگاری پزشكان در بیمارستان های 
منتخب برای كار تمام وقت اس��ت و با توجه به این كه اهم 
مشكالت حوزه سالمت را پزشك خانواده و سیستم ارجاع 
تشخیص دادیم، بخشی از بودجه بایس��تی به این قسمت 
اختصاص پیدا كند تا پزش��ك خانواده و سیس��تم ارجاع، 
كارآمدی الزم را در عمل داش��ته باش��د. محس��نی افزود: 
 بنابراین كسانی كه از طریق سامانه ارجاع و پزشك خانواده به 
بیمارس��تان های دولت��ی ارجاع م��ی ش��وند از آنها حق 
فرانش��یز دریافت نمی ش��ود ك��ه این روش هم سیس��تم 
ارجاع را تقویت می كند و هم این كه مش��كلی كه س��طح 
دو پزش��ك خان��واده در رابطه با ب��ی انگیزگی پزش��كان 
 داشت، برطرف می شود. پزش��كانی كه  تمام وقت كار 
می كنند و بیماران را در این سامانه مورد پذیرش 
و اولویت درمان قرار م��ی دهند، می توانند هم 
از طرح توانبخش��ی k 3/۶ برخوردار شوند و 
هم این كه از بیماران حق فرانش��یز دریافت 
نمی ش��ود. بیمارانی كه خارج از سیس��تم 
 ارجاع به بیمارستان های دولتی مراجعه 
 می كنند به جای 10 درصد فرانشیز، 
فرانش��یز  درص��د   5
خ��ت  ا د  پر

می كنند.
 

مروری بر اخبار سالمت کشور 

گفت: مواد غذایي مستقیما در افزایش یا كاهش حساسیت ها 
مؤثر نیس��تند و فقط در مورد حساسیت هاي غذایي مي توان 
نقش مس��تقیم آنها را مش��اهده كرد، ولي به طور كلي همان 
 طور كه گفته ش��د، اگر بدن ضعیف باش��د زمینه ب��راي بروز 

حساسیت ها فراهم مي شود.
به گزارش زاینده رود، در تحقیقات علمی اثبات شده است كه 
رژیم غذایی می تواند در خوش خلقی با ب��د خلقی افراد تأثیر 
 بگذارد و ارتباط  بین غذا و خلق وخ��و كه برخی به آن »مود« 
م��ی گوین��د، در مطالعات متع��ددی هم در س��طح جانوری 
و هم انس��انی ثابت ش��ده اس��ت كه بی��ن ای��ن دو ارتباطی 
فراوان وجود دارد ك��ه یكی به وعده ه��ای غذایی و حجم آن 
 مربوط می ش��ود و دیگری ب��ه تركیب غ��ذا، بنابراین عادات 
غذایی هستند كه می توانند اثر مثبت و یا منفی بر خلق وخو 

داشته باشند.
بر این اساس، برای پیشگیری از بس��یاری بیماری ها در ابتدا 
با ش��یوه صحیح غذا خ��وردن و اس��تفاده از م��واد غذایی كه 
امالح و ویتامین های م��ورد نیاز بدن م��ارا  تأمین می كنند، 
بدن را در برابر انواع بیماری ها مقاوم و س��پس با اس��تفاده از 
تغذیه مناسب، بس��یاری از عوارض روحی و روانی را كه ناشی 
 از ع��دم توجه صحیح ب��ه اس��تفاده از مواد غذایی اس��ت را از 

خود دور كنیم. 

تحلیلی بر داليل  بروز  بیماری ها

تغذیه بد و استرس 
بالی جان سالمتی افراد است

بد غذا خوردن و غذای بد خوردن  گروه
در بس�یاری از افراد س�بب بروز سالمت

 بیماری ه�ای مختلف�ی ش�ده 
می شود. اگر اين فرهنگ در بین خانواده های ايرانی جا 

بیفتد که به جای اين که برای هر دردی که بر 
آنها عارض می ش�ود به مصرف انواع و اقسام 
داروها روی بیاورند در نوع مصرف مواد غذايی 

خود دقت داشته باشند، بسیاری 
از بیماری ها سراغ افراد نمی رود.

به گزارش زاین��ده رود، اس��تفاده از 
مشاوره های تغذیه در زندگی روزمره 
سبب می شود كه به اندازه كافی انواع 
ویتامین ها و مواد مورد نیاز بدن با غذا 
و نه دارو تأمین ش��ود. به طور قطع، 
ضمن طوالنی ش��دن عمر اف��راد، از 
سالمتی روحی و جس��می بیشتری 

هم برخوردار می شوند.
امروزه برای جامعه پزش��كی روش��ن ش��ده كه ریش��ه تمام 
بیماری ها به دو عامل تغذیه نامناس��ب و استرس بر می گردد 
 كه در ه��ر دو حالت، آس��یب های جب��ران ناپذی��ری بر فرد

 می گذارد.
در زمان حاض��ر به هر كس��ی بگوییم از اس��ترس و اضطراب 
دوری كن تا سالم بمانی، با لبخندی تلخ یا حتی كنایه آمیزی 
می گوید: استرس بخش جدا ناشدنی زندگی های امروزی است.

به طور قط��ع بر ای��ن گفت��ه گرچه صح��ه می گذاری��م، اما 
اگ��ر اف��راد بدانند ك��ه درد ش��دید پ��ا، كم��ر، بیماری های 
گوارش��ی، قلب��ی و عروق��ی، س��رطان ها، دیاب��ت و در 
مجم��وع بیماری ه��ای غیرواگی��رداری ك��ه بر آنه��ا عارض 
می ش��ود ت��ا چ��ه ان��دازه  ناش��ی از اس��ترس، اضط��راب و 
 دلهره اس��ت، به حت��م پیش��گیری را س��رلوحه زندگی خود

 می كنند.
این دسته از بیماری ها كه امروزه به نام بیماری های روان تنی 
نام گرفته است، بیماری هایی اس��ت كه ریشه در نگرانی های 
روزمره زندگی دارد و ب��ا تداوم آن و تخری��ب روحیه در فرد، 
با عالئم جس��می در وی آش��كار می گردد و وی را در بیماری 

محصور می كند.
ای��ن ك��ه پزش��كان تاكن��ون ب��ه خ��ود اج��ازه نداده اند كه 
 قب��ل از دارو درمان��ی بیماران خود و نس��خه پیچی��دن برای 
آنها، بیماران خود را به مش��اوران تغذیه و روانپزشكان ارجاع 
دهند تا ضم��ن صرفه جوی��ی اقتص��ادی، به درم��ان مؤثرتر 
وتش��خیص زودرس��ی در بیماران دس��ت  یابیم، جای تأمل و 

تفكر دارد.
 ب��ه طورمعم��ول، الزم اس��ت ك��ه بیم��اران قب��ل از این كه 

عالمت درمانی ش��وند توس��ط تیم پزش��كی بیمارستان ها، 
دس��تورالعمل غذایی آنها از چندین ماه قبل از آغاز نخستین 
عالمت های بیمار بررسی و فش��ارهای روانی آنها زیر ذره بین 
قرار بگیرد، اما صد حیف كه در ایران رسم بر این است كه لقمه 

از سویی دیگر به دهان رسانده شود.
 تغذیه نامناس��ب، یعنی مصرف مواد غذایی مضر و ناس��الم. با 
 افزایش مصرف انواع میوه و س��بزیجات و موادغذایی س��الم،

به راحتی می توان سالمت خود را بیمه كنیم.
یك متخصص تغذیه اعالم كرد: تغذیه نامناسب با پایین آوردن 
قدرت ایمني ب��دن، ابتال به انواع بیماري ها و حساس��یت ها را 

تشدید مي كند. 
دكتر برلیانت بزرگمهر افزود: حساسیت ها ابعاد وسیعي دارند 
و به علل مختل��ف در افراد بروز مي كنند. یك��ي از این دالیل، 
عوامل ژنتیكي و ارثي اس��ت و بدن فرد به طور ارثي به بعضي 
مواد غذایي حساسیت دارد و به طور كلي دچار حساسیت هاي 

مختلف مي شود.
 وي اف��زود: از طرفي عوامل عصبي و اس��ترس ه��ا مي تواند 
 باعث ب��روز انواع حساس��یت ها ش��ود و گاهي حت��ي برخي 
حساس��یت ها در پي یك ناراحتي عصبي، اس��ترس یا شوک 

عصبي ایجاد مي شود. 
دكتر بزرگمهر در مورد تأثیر مواد غذایي بر بروز حساسیت ها 



چهره روزیادداشت

توپ وتور

 رقابت راکت به دستان بدمینتون 
در حاشیه زاینده رود

اصغر قلندری- به ابتکار هیأت بدمینتون اس��تان و اهتمام معاونت 
ورزشی س��ازمان تفریحی فرهنگی ش��هرداری اصفهان، دومین دوره 
مس��ابقات بدمینتون ساحلی اس��تان در پنج رده س��نی خردساالن، 
نوجوانان، جوانان، بزرگساالن و پیشکس��وتان در دو بخش انفرادی و 

دوبل به اجرا درآمد. 
رقابت های این دوره با حضور بیش از یکصد نفر به سرپرستی سروش 
اس��ماعیلی، رییس هیأت بدمینتون اس��تان در زمین های س��احلی 
حاشیه زاینده رود واقع در پارک ناژوان طی دو روز انجام شد و این نتایج 
حاصل گردید: در رده خردساالن امیرمس��عود افتخاری اول، علیرضا 
معصوم زاده دوم و مهرشاد رجایی س��وم شدند. در رده نوجوانان اصغر 
جاللی، محمد منصوری و محمد جواد شکرالهی به ترتیب عناوین اول 
تا سوم را به خود اختصاص دادند. در رده جوانان، پدرام منتظری مقام 
نخست را کسب کرد، امید ادیبی و حسن جاللی دوم و سوم شدند.در 
رده بزرگس��االن، بهزاد بیانی پور در جای نخست ایستاد، حسام حقی 
نایب قهرمان ش��د و محمود نصر ب��ه اتفاق هادی محرابی مقام س��وم 
مشترک را کسب کردند. در رده پیشکسوتان حمید موالئیان، سروش 
اس��ماعیلی و محمدرضا رییس��ی به ترتیب مقام اول تا سوم را به خود 
اختصاص دادند. در قسمت دوبل آزاد، بهزاد بیانی پور و مهرزاد کهن زاد 
به مقام قهرمانی دست یافتند، امید ادیبی و حسن جاللی نایب قهرمان 
شدند و احمدرضا خان احمدی، محمد خس��روی، حسام حقی و آریا 
حقی به طور مشترک مقام سوم را تصاحب کردند. قضاوت این دیدارها 
با رضا رجب لو، حسام مختاری، سینا شفیعیون، محمد پناهی، دژدار، 

ابریشمی، رحیمی و محرابی بود. 

محمدعلیرضایی، شناگر اصفهانی تیم ملی 

آمادگی بازگشتم را به فدراسیون اعالم کردم. هنوز رسماً پاسخی به من 
نداده اند، اما به زودی برنامه های تیم ملی را به من اعالم می کنند که قرار 

است کجا و در چه مسابقاتی شرکت کنم. 
هرچه از فدراس��یون خواس��ته ام حق من بوده اس��ت. این بار هم بدون 
واسطه با سرپرس��ت فدراس��یون صحبت کردم. هیچ وقت منت بر سر 
فدراسیون نگذاشته ام و این بار هم کوتاه آمدم؛ چون فهمیدم فدراسیون 

نیت خی��ر دارد. من در حال 
حاضر هم بیشترین شانس را 
دارم که المپیکی شوم. فقط 
باید برنامه ه��ا را به من ارایه 
بدهند. قرار بود بعد از س��فر 
تیم مل��ی به مال��زی، در این 
مورد صحبت کنی��م و همه 

چیز مشخص شود. 

اشجاری که به دلیل پارگی کش��اله ران در بازی با مس 
سرچشمه تعویض شد، در مسابقه  امروز سپاهان مقابل 

االهلی قادر به همراهی تیمش نیست.
  با توجه به این که مصدومیت اشجاری جدی است، این 
بازیکن نزدیک به یک ماه از میادین دور خواهد بود و در 
بازی سپاهان در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا که هفته آینده برگزار می شود هم بازی نخواهد کرد. 

کاهش 50 درصدی بودجه 
گیتی پسند

علی افضل، سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند در خصوص 
این که مسئوالن باشگاه اعالم کرده اند قصد هزینه کردن 
برای رش��ته های قهرمانی را ندارند، اظهار داش��ت: فکر 

می کنم 50 درصد از بودجه را کم کرده اند.  
وی افزود: من هر جا کار کرده ام همواره به دنبال قهرمانی 
بوده ام؛ چه با تیم بزرگس��االن و چه با تیم جوان. با تمام 
بازیکنان سال گذش��ته صحبت خواهیم کرد و با هر یک 
که به توافق رسیدیم، س��ال آینده با او قرارداد خواهیم 

بست. دنبال شش، هفت بازیکن جدید نیز هستیم. 

 کی روش به دنبال مهاجم 
190 سانتیمتری

س��رمربی تیم ملی از زمانی که هدایت ای��ران را برعهده 
گرفته اس��ت، بازیکنان��ی مث��ل محمد قاض��ی، کریم 
انصاری فرد، رضا نوروزی و... را به عنوان مهاجمان نوک 
به قرار داده، ولی به نظر می رسد وی به دنبال مهاجمی 

است که 185 تا 190 سانتیمتر قد داشته باشد.
  بنابر اخبار رسیده، کی روش به دقت عملکرد مهاجمان 
ایرانی و بازیکنان ایرانی االصل��ی را که در خارج از ایران 
بازی می کنند زیرنظ��ر گرفته تا بازیک��ن دلخواهش را 

پیدا کند. 

صید طال  از آب های کیش
پس از دو روز رقابت نزدیک و دیدن��ی در جزیره کیش، 
نف��رات برتر هنرهای ف��ردی ورزش زورخان��ه ای برای 
عضویت در تیم ملی ورزش زورخانه ای ایران، شناخته 
ش��دند. محمد ناصر آقا دادی، محمدرضا ابوالحس��نی، 
بهزاد گرمی، ناصر آقا دادی و امین شهریاری از اصفهان 
در بخش ه��ای نمایش��ی، مس��ابقه ای و رکوردگیری 

صاحب مقام شدند و به تیم ملی کشورمان راه یافتند. 

خبر کوتاه
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احمدینژادبهالمپیک2012لندننمیرود

وزیر ورزش و جوانان درباره انتشار برخی اخبار درباره این که علت عدم حضور احمدی نژاد درالمپیک 2012 
لندن قوانین انگشت نگاری کشورانگلستان  است، گفت: من در این خصوص و قانونی که شما به آن اشاره 

می کنید، چیزی نشنیده ام؛ هر چند رییس جمهور تصمیمی برای حضور در المپیک 2012 لندن  ندارد.

شاگردان کرانچار بعد از رس��یدن به چهارمین عنوان قهرمانی 
خودش��ان در لیگ برتر ای��ران، با خاط��ری آس��وده و خیالی 
راح��ت می توانند با گذر از س��د االهل��ی یک افتخ��ار دیگر را 
 نصیب فوتبال اصفهان کنند، ولی مس��أله اصلی اینجاست که 
تیم های صعود کننده این گروه باید با تیم های اول و دوم گروه 
اس��تقالل بازی کنند و با توجه به دومی احتمالی اس��تقالل در 
گروه الف، سپاهان در صورت صدرنشینی باید در مرحله حذفی، 
میزبان استقالل در ورزشگاه فوالدشهر باشد که به خاطر شرایط 
استقالل و شناخت بازیکنان دو تیم از یکدیگر، یک رقابت سخت 
برای سپاهان قابل پیش بینی خواهد بود. زردهای اصفهان در 
صورتی که به عنوان تیم دوم بعد از االهلی صعود کنند، باید در 
مرحله بعد راهی کشور امارات شوند تا با الجزیره مسابقه دهند 
که شاید روی کاغذ، حریف ساده تری نسبت به استقالل باشد؛ 

هرچند که این تیم اماراتی در گروه استقالل به مقام اول رسیده، 
ولی با توجه به س��ابقه س��پاهان در شکس��ت تیم های عربی، 
پیروزی در این مس��ابقه دور از دسترس نخواهد بود و به همین 
خاطر باید دید که کادر فنی سپاهان چه تصمیمی در این مورد 
خواهد گرفت و آیا روبه رو نشدن با استقالل را به بازی در کشور 

امارات ترجیح خواهد داد یا نه؟ 
البته برای بازی س��پاهان در مرحله بعد، ی��ک حالت دیگر هم 
می توان متصور بود که احتمال وقوعش بس��یار کم است و آن، 
حالتی خواهد بود که به جای استقالل، تیم الریان قطر به عنوان 
تیم دوم از گروه ال��ف صعود کند که در این ص��ورت، قرعه ای 
مناس��ب بابت بازی س��پاهان و الریان در ورزش��گاه فوالدشهر 
نصیب سپاهان خواهد شد، اما مشکل اینجاست که بازی های 
 گروه اس��تقالل روز چهارش��نبه برگزار خواهد ش��د و سپاهان

 نمی تواند با اطالع از نتایج آن بازی ها به دیدار االهلی برود.
سپاهان در بازی رفت در مقابل همین تیم عربستانی نشان داد 
که از لحاظ فنی برتری زیادی نس��بت به این تیم دارد و اگر آن 
بی احتیاطی جعفری در ثانیه های پایانی نبود، ش��اید تکلیف 
صعود س��پاهان تا به امروز مشخص ش��ده بود. به هرحال بازی 
رفت دو تیم با گلزنی سزار برای س��پاهان با تساوی یک بر یک 
به پایان رسید، ولی بدون شک شرایط مس��ابقه امشب با بازی 
دور رفت متفاوت است و سپاهان با اس��تفاده از امتیاز میزبانی 
و حمایت هواداران پرتع��دادش، اگر بخواهد، ب��ه راحتی توان 
شکس��ت تیم االهلی را خواهد داش��ت؛ به خص��وص با حضور 
مدافعان کند عربس��تانی که فرصت های خوبی برای استفاده 
 از سرعت سوکای و سزار و رس��یدن به گل برتری خواهند داد. 
خطرن��اک ترین بازیکن االهلی، بدون ش��ک ویکت��ور، مهاجم 
قدرتی این تیم  خواهد ب��ود که بهترین گل��زن تیمش در این 
مرحله بوده و در بازی رفت هم با گرفتن یک پنالتی و زدن یک 
گل، نقش مهمی در پیروز نشدن س��پاهان ایفا کرد و به همین 
خاطر باید به صورت ویژه از س��وی مدافعان س��پاهان کنترل 
شود. بازی س��پاهان و االهلی امشب از ساعت 21:20 دقیقه در 

ورزشگاه فوالدشهر آغاز خواهد شد.

پایان مصائب پرسپولیس 
اما به غیر از س��پاهان، دو نماینده دیگر ایران هم راهی امارات 
و ازبکس��تان ش��ده اند تا با نباخت��ن در مقابل حریفش��ان، به 
عنوان تی��م دوم به مرحله بعدی صعود کنند.پرسپولیس��ی ها 
بعد از طی کردن یک فصل کابوس وار در لی��گ برتر ایران، در 
 حالی با الش��باب امارات بازی خواهند کرد که در بازی رفت با 
ش��ش گل این تیم را شکس��ت داده اند و روی کاغذ نباید کار 
مش��کلی برای شکست حریف داش��ته باش��ند، ولی با توجه به 
شرایط بحرانی پرسپولیس، هرگز نمی توان پیش بینی قطعی 
برای این بازی انجام داد و از این پرسپولیس بی ثبات هیچ چیزی 
دور از انتظار نخواهد بود. قرمزها در صورت پیروزی باید امیدوار 
باش��ند تا الغرافه قطر هم در خاک عربس��تان به الهالل نبازد تا 
شاید با این نتایج، پرسپولیس به عنوان تیم اول از گروه چهارم 
به مرحله بعد صعود کند، ولی پیروزی الهالل در دیگر مس��ابقه 
این گروه، پرس��پولیس را به رتبه دوم خواهد رس��اند که بازی 
س��ختی در مرحله پلی اف در مقابل دیگر تیم عربستانی یعنی 
االتحاد برای تیم دنیزلی رقم خواهد زد؛ البته پرسپولیس��ی ها 
در صورت شکست در مقابل الشباب و پیروزی الغرافه در مقابل 
الهالل، حتی عدم صعود به مرحله بعد را هم تجربه خواهند کرد.

امروز در فوالدشهر طوفان به پا می شود

سپاهانانتخابمیکند؛الجزیرهیااستقالل

دور پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز و فردا با برگزاری16 بازی دیگر ادامه خواهد  مسعود 
یافت تا تکلیف 16 تیم صعود کننده به مرحله پلی اف مشخص شود. سه نماینده فوتبال ایران افشاری

هم که از شانس باالیی برای صعود به مرحله بعدی برخوردار هستند، باید در سه بازی حساس 
به دیدار دو تیم عربی و یک تیم ازبکستانی بروند. اما لقب حساس ترین بازی نمایندگان ایران را باید به بازی سپاهان 
و االهلی امارات داد که هر دو تیم با 10 امتیازی که از پنج بازی قبلی به دست آورده اند، فقط به خاطر اختالف تفاضل 
یک گل در جدول گروه س�وم در رتبه های اول و دوم قرار گرفته اند و سپاهان برای این که به عنوان تیم اول صعود 

کند، باید تحت هر شرایطی االهلی عربستان را با حداقل تفاضل در ورزشگاه فوالدشهر شکست دهد. 

غیبت اشجاری در بازی االهلی
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ابالغ رای 
666 ش��ماره دادنامه: 9009970352401308. ش��ماره پرونده: 9009980352400511. ش��ماره 
بایگانی شعبه: 900516. خواهان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه با وکالت خانم افسانه حبیبی به نشانی 
خ شیخ صدوق شمالی باالتر از چهارراه نیکبخت ساختمان سنگ طراحان طبقه دوم. خوانده: آقای 
س��عید شهسواری به نشانی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه. 
در خصوص دعوی بانو افس��انه حبیبی به وکالت از تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه)ع( بطرفیت آقای 
سعید شهسواری بخواسته مطالبه مبلغ 77 میلیون ریال وجه چک به شماره 451171-89/11/28 و 
خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، نظر به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مالحظه تصویر مصدق 
چک مس��تند دعوی و گواهی عدم پرداخت آن و اینکه خوانده نس��بت به خواسته خواهان ایراد و 
اعتراضی به عمل نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده فلذا دادگاه مستنداً به مواد 249 
و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و تبصره الحاقی به 
ماده 2 قانون صدور چک خوانده را به پرداخت مبلغ هفتاد و هفت میلیون ریال بابت اصل خواسته 
و مبلغ 1/606/000 ریال بابت خسارت دادرسی و مبلغ 2/772/000 ریال بابت حق الوکاله بدوی و 
نیز خسارت تاخیر تادیه وفق مقررات از تاریخ 89/11/28 لغایت تاریخ اجرای رای در حق خواهان 
محکوم می نماید. رای صادره غیابی است و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

می باشد. م الف: 1218  قربانی – رئیس شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ رای 
670 ش��ماره دادنامه: 9009970351101584. ش��ماره پرونده: 8909980351101398. ش��ماره 
بایگانی شعبه: 891412. خواهان: آقای مجید بدیهی به نشانی اصفهان نظر شرقی کوچه جوهری 
پ122. خوانده: خانم طیبه قیصری حس��ن آبادی به نشانی مجهول المکان. خواسته ها: 1- تامین 
خواس��ته 2- مطالبه خسارت. گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می نماید. رای 
دادگاه. در خصوص دعوی آقای مجید بدیهی به طرفیت خانم طیبه قیصری حسن آبادی به خواسته 
مطالبه صد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی وجه سه فقره چک به شماره های 617021-

85/1/4 و 617023-85/2/4 ه��ر کدام پنجاه میلیون ریال و 617022-85/1/19 هفتاد میلیون ریال 
بانک مس��کن ش��عبه نورباران با توجه به متن دادخواس��ت کپی مصدق چکها و گواهی های عدم 
پرداخت بانک محال علیه اصاله الظهور و اینکه خوانده حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است 
فلذا دادگاه خواهان را محق تش��خیص و خوانده را مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م و 
تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و نظریه تفسیری آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت 
نظام به پرداخت 1- صد و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته 2- س��ه میلیون و چهارصد و 
پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی 3- هش��تاد هزار ریال هزینه نشر آگهی 4- خسارات 
تاخیر تادیه از سررس��ید تا هنگام پرداخت به نرخ تورم در حق خواهان محکوم می نماید. نظر به 
عدم تودیع خسارات احتمالی مستنداً به تبصره ماده 108 و 119 از ق.آ.د.م قرار رد درخواست تامین 
خواسته صادر و اعالم می گردد قرار صادره قطعی و حکم محکومیت غیابی ظرف 20 روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف 20 
روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 1223  
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ابالغ رای 
671 ش��ماره دادنامه: 9109970351900097. ش��ماره پرونده: 9009980351901279. ش��ماره 
بایگانی شعبه: 901329. خواهان: خانم فاطمه غفاری به نشانی خ وحید جنب تاکسی تلفنی خاقانی 
بن بس��ت ش غفاری پ376. خوانده: آقای جواد اعتدالی نژاد به نش��انی مجهول المکان. خواسته: 
گواهی عدم امکان سازش. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دعوی خانم فاطمه غفاری فرزند غالمحسن بطرفیت آقای 
جواد اعتدالی نژاد فرزند داود بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طالق 
به لحاظ عدول زوج از شروط ضمن العقد با این توضیح که خواهان اظهار داشته است: خوانده از 
اردیبهشت ماه سال نود من را رها نموده و مشخص نیست که کجا رفته است و نفقه نیز پرداخت 
نم��ی نماید و حکم به محکومیت وی برای پرداخت نفقه صادر ش��ده اس��ت و به دلیل ترک منزل 
مشترک و عدم پرداخت نفقه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دارم دادگاه با عنایت به 
احراز رابطه زوجیت دائمی فیمابین بر حسب کپی مصدق سند رسمی ازدواج و نظر به اینکه مساعی 
دادگاه و داوران جهت اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده است و با توجه به تحقیقات انجام شده 
و گواهی واصله از ش��ورای حل اختالف که حاکی از ترک زندگی خانوادگی توسط خوانده و عدم 
پرداخت نفقه از سوی زوج و عدم امکان اجرای رای مربوط به نفقه می باشد علیهذا تحقق شروط 
مندرج در بندهای اول و دوم س��ند رسمی ازدواج محرز است مستنداً به ماده واحده قانون اصالح 
مقررات مربوط به طالق گواهی عدم امکان سازش صادر و اعالم می گردد و به زوجه اجازه داده 
می ش��ود تا به وکالت از طرف زوج و با بذل بخشی از مهریه و قبول مابذل از طرف خوانده خود 
را به طالق از نوع خلع بائن مطلقه نماید. زوجه مدخوله می باش��د لیکن زوجین بر حسب اظهارات 
زوجه، فاقد فرزند مشترک می باشند. اعتبار این گواهی سه ماه از تاریخ ابالغ رای قطعی است. رای 
صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه است و پس 
از انقضای مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر 

استان اصفهان است. م الف: 1225  شیرانی – رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ اجرائیه 
691  ش��ماره پرونده: 9000400200300278/1. ش��ماره بایگانی پرونده: 9000465/1. ش��ماره 

ابالغیه: 9000510200301266. بدینوس��یله به آقای علیرضا زمانی به نش��انی: ش��اهین شهر 
منازل چوبی فرعی 3 بدهکار پرونده واحد ابالغ دادگس��تری ش��اهین شهر بدهکار پرونده کالسه 
9000400200300278/1 که برابر گزارش مامور ابالغ واحد ابالغ دادگستری شاهین شهر آدرس 
فوق مورد شناسایی واقع نگردیده است، ابالغ می گردد که برابر سند الزم االجرا به شماره 129322 
بین ش��ما و بانک ملی شعبه شاهین شهر مبلغ 15841100 ریال بابت اصل و مبلغ 1103500 ریال 
بابت خسارت تاخیر تا تاریخ 90/9/21 بانضمام مبلغ 5281 ریال )بازای هر سه هزار ریال یک ریال( 
ذمه روزانه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه 
نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق 
ماده 18 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 512 اسدی – رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجرائیه 
692  ش��ماره پرونده: 9000400200300282/1. ش��ماره بایگانی پرونده: 9000472/1. ش��ماره 
ابالغیه: 9000510200301265. بدینوس��یله به آقای علیرضا زمانی به نشانی: شاهین شهر منازل 
چوبی فرعی 3 بدهکار پرونده کالسه 9000400200300282/1 که برابر گزارش مامور ابالغ واحد 
ابالغ دادگستری شاهین شهر ابالغ می گردد که برابر سند الزم االجرا به شماره 129324 بین شما 
و بانک ملی شعبه شاهین شهر مبلغ 18024500 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 1167200 ریال بابت 
خسارت تاخیر تا تاریخ 90/9/20 بانضمام مبلغ 6009 ریال )بازای هر سه هزار ریال یک ریال( ذمه 
روزانه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده 
پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می 
گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار 
آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 511 اسدی – رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ رأی 
744 ش��ماره دادنامه: 9009970352501555، ش��ماره پرونده: 9009980352500692، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900736، خواهان: خانم سمیه بیات با وکالت خانم هاجر ابراهیم شریف به نشانی 
اصفهان خ بزرگمهر خ هشت بهشت غربی حد فاصل چهار راه ملک و خ نشاط ساختمان پیروز طبقه 
سوم واحد چهارم، خوانده: آقای اسالم الدین عرب به نشانی مجهول المکان، خواسته: گواهی عدم 
امکان سازش، گردشکار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواس��ت سمیه بیات فرزند براتعلی 
با وکالت هاجر ابراهیم شریف به طرفیت آقای اسالم الدین عرب فرزند جهانگیر به خواسته صدور 
گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طالق به لحاظ عسر و حرج به شرح دادخواست، 

با توجه به احراز رابطه زوجیت دائمی فی مابین به موجب س��ند عادی ازدواج مورخ 84/8/14 و با 
توجه به اینکه حس��ب متن دادخواست تقدیمی و صورتجلسه دادگاه و اظهارات مقرون به صحت 
گواهان تعرفه از سوی خواهان احراز می گردد که خوانده نسبت به خواهان سوء رفتار و معاشرت 
داش��ته و نفقه وی را پرداخت نمی کرده و مدت یک س��ال است که زندگی مشترک را ترک کرده و 
با این وصف زوجه در عسر و حرج قرار گرفته است از طرفی مساعی دادگاه و داوران طرفین نیز 
جهت ایجاد سازش و اصالح ذات البین موثر واقع نشده و زوجه با بذل نصف از مهریه خود به زوج 
اصرار بر طالق دارد لذا دادگاه خواس��ته خواهان را ثابت دانسته و مستنداً به مواد 1130 و 1145 
قانون مدنی و رعایت ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق گواهی عدم امکان سازش 
زوجین فوق الذکر را صادر و خوانده را محکوم به طالق دادن همسر خود می نماید. طالق موضوع 
این حکم بائن می باشد. زوجه حسب اقرار خود و گواهی مورخ 90/8/2 پزشکی قانونی باردار نمی 

باشد و دادگاه در اجرای ماده 1169 قانون مدنی و مواد 12 و 13 قانون حمایت خانواده حضانت 
فرزندان مش��ترک به نامهای ملیکا و مانا را به زوجه واگ��ذار می نماید و به زوجه اجازه می دهد 
که بابت مخارج و نفقه فرزندان برای هر کدام ماهیانه پانصد هزار ریال با افزایش بیس��ت درصد 
س��الیانه قرض و هزینه نماید و پس از دسترسی به خوانده از وی مطالبه کند. رای صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس قابل اعتراض در محاکم 
تجدید نظر استان اصفهان و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. موسوی- رئیس شعبه 25 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه 
745 ش��ماره اجراییه: 9110420351500018، ش��ماره پرونده: 8909980351501017، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 891020، به موجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره دادنامه 
مربوط��ه 9009970351500420 محکوم علیه علی علی زاده فرزند فتح اله مجهول المکان محکوم 
است به 1- پرداخت مبلغ 8/475/000 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و هفتصد و چهل 

و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له سیامک جعفری، فرزند جعفر به نشانی بازار 
طالقانی طبقه 1 پالک 131، 2- پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ خواسته را از تاریخ مطالبه )سر 
رسید چک شهریور 88( لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول شاخص اعداد تورمی بانک مرکزی، 
3- پرداخت نیم عش��ر دولتی )اجرای رای منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون می باش��د(. 
محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجراییه ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم و 
اس��تیفا محکوم به از آن میسر باشد در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالی ندارد صریحا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم 
و پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن ب��رای فرار در پرداخت اموال خود را معرفی نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایی خود بدهید به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 
اجرای احکام مدنی می باشد به مواردی از قانون اجرای احکام و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10 آبان 1377 که ظهر 
برگ اجراییه درج گردیده است توجه نموده و به آن عمل نماید. رحیمی- مدیر دفتر شعبه پانزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ دادخواست
746 آگهی ابالغ دادخواس��ت و ضمائم و وقت دادرس��ی زرین تاج دارانی فرزند حیدر به نش��انی 
اصفهان دادخواس��تی به خواسته صدور گواهی عدم سازش به طرفیت علی یوسفی دارانی فرزند 
رضا تقدیم که به این ش��عبه ارجاع و به کالس��ه 901586 ع / 25 ثبت گردیده و آدرس خوانده را 
مجهول المکان اعالم نموده است بر اساس دادخواست خواهان و حسب دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار چاپ و منتشر می گردد و 
از خوانده دعوت می ش��ود که برای بیست روز پس از نشر آگهی جهت رسیدگی در دادگاه شعبه 
25 دادگاه حقوق��ی اصفهان واقع در خیابان نیکبخت حاضر و در همین فرصت نیز جهت دریافت 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید بدیهی است در صورت عدم حضور 
دادخواست ابالغ شده تلقی و دادگاه غیاباً تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ضمناً به خوانده ابالغ 
می گردد داور واجد شرایط خود را ظرف مدت یک ماه به دادگاه معرفی نماید. دفتر شعبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی 
747 ش��ماره دادنامه: 9009970350601753، ش��ماره پرونده: 8809980350600734، ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 880740، خواهان: س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام به نشانی اصفهان خ حکیم 
نظامی خ حس��ین آباد پ 40، خواندگان: 1- آقای قاس��م مرادی به نشانی اصفهان سه راه سیمین 
کوچه میر محمد صادقی پ 1، 2- آقای مهدی بس��اطچی به نش��انی )فوت نموده است( )ورثه وی 
خواندگان ردیف های 4 و 5( 3- آقای اکبر بس��اط چی به نشانی مجهول المکان، 4- خانم محبوبه 
باغبانها، 5- آقای میالد بس��اطچی همگی به نشانی اصفهان دروازه شیراز خ هزار جریب خ شهید 
خسروپور پ 13، خواسته: فس��خ قرارداد )مبایعه(، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( به طرفیت آقایان 1- قاسم مرادی 2- اکبر بساط چی 
3- مهدی بساط چی با قیمومت خانم محبوبه باغبانها فرزند ابوالقاسم به خواسته فسخ مبایعه نامه 
شماره 507 مورخ 87/5/18 به لحاظ عدم پرداخت قسمتی از ثمن معامله و شرط انفساخ مندرج در 
قرارداد و محکومیت خوانده به تحویل مبیع مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خس��ارت ناشی 
از تخلف قراردادی موضوع بند 7-5 مبایعه نامه یاد شده به میزان 20درصد ثمن معامله، از توجه 
به دادخواست تقدیمی خواهان و با توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه صدر الذکر از جهت میزان 
ثمن معامله 4/010/000/000 و پرداخت آن به نحو نقد و اقساط و بند 7-5 قرارداد مذکور از جهت 
ش��رط انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت وجه چکهای صادره از جهت پرداخت ثمن معامله 
و تعیین 20درصد ثمن معامله به عنوان خس��ارت تخلف از شرط یاد شده و با عنایت به تصاویر 
مصدق چکهای شماره 808819 – 88/5/18 و 808818 – 88/2/18 و 808817 – 87/11/18  همگی 
عهده بانک ملت و گواهینامه های عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و با عنایت به اینکه 
از ناحیه خواندگان، نس��بت به دعوای مطروحه و مس��تندات خواهان ایراد و دفاع موثری به عمل 
نیاورده اس��ت دادگاه دعوای مطرحه را محمول بر صحت تش��خیص و مستنداً به مواد 10 و 230 
قانون مدنی رای بر تایید فسخ مبایعه نامه یاد شده و محکومیت خواندگان به تحویل مورد معامله 
و پرداخت 20درصد ثمن معامله به عنوان خس��ارت ناشی از عدم ایفای تعهدات قراردادی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به خواندگان ردیفهای اول و سوم حضوری و 
از تاریخ ابالغ ظرف مهلت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان و نسبت 
به خوانده دیگر غیابی و ظرف مهلت یاد شده قابل واخواهی در همین دادگاه است. محمدی - رئیس 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ اجراییه
789 ش��ماره پرون��ده: 9000400200300612/1. ش��ماره بایگانی پرونده: 9000977/1. ش��ماره 
ابالغیه: 9000510200301348. بدینوس��یله به آقایان 1- مجید بزرگ زاده فرزند علی به نش��انی: 
اصفهان خیابان خواجو ش��هدای خواجو جنب تاکسی سرویس 2- مرتضی مستوفی فرزند حیدر 

به نش��انی: اصفهان خیابان 24 متری کوچه سعدی پالک 9 3- محمد نبی جهانگیری فرزند عباس 
به نش��انی: اصفهان خیابان برازنده کوچه شهید احس��انی پالک 9 4- کرامت کرمی فرزند مختار 
به نش��انی: اصفهان خیاب��ان 24 متری کوچ��ه انصارالمهدی پالک 51 بدهکاران پرونده کالس��ه 
9000400200300612/1 که برابر گزارش مامور ابالغ مربوطه آدرس��های فوق مورد شناس��ایی 
واقع نگردیده است، ابالغ می گردد که برابر قرارداد الزم االجرا بین شما و بانک سپه شعبه چهارباغ 
خواجو به ش��ماره 3993/2-85/11/21 مبلغ 54884187 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 26425270 
ریال خسارت تاخیر تا تاریخ 89/11/10 بانضمام مبلغ 30825 ریال ذمه روزانه بدهکار می باشید که 
بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از تشریفات قانونی اجرائیه 
صادر و بکالس��ه فوق در این اجرا مطرح می باش��د. لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی به شما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتشر می گردد. ظرف مدت ده روز نسبت 
به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 
مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف: 1129 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ اجراییه
790 شماره پرونده: 9000400200300246/1. شماره بایگانی پرونده: 9000421/1. شماره ابالغیه: 
9000510200301309. بدینوس��یله به آقای خسرو مصطفوی فرزند مهدی به شماره شناسنامه 
251 صادره از شهرضا ساکن: اصفهان مشتاق دوم گل فروش علیخانی پالک 317 که برابر گزارش 
واحد ابالغ نیروی انتظامی اصفهان شناخته نگردیده اید و امکان ابالغ به شما میسر نگردیده است 
ابالغ می گردد که برابر چک ش��ماره 812142 202/خ-1390/8/12 عهده بانک ملت شعبه اشکاوند 
مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال به موسس��ه مالی و اعتباری قوامین ش��عبه بلوار کشاورز 
بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده، پس از 
تشریفات قانونی اجرائیه صادر و پرونده به شماره 9000400200300246 در اداره اجرای اسناد 
رسمی اصفهان مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی به شما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت و فقط یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد. ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت 
بدهی خود اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه 

شما تعقیب خواهد شد. م الف: 1126 اسدی – رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

ابالغ 
802 محک��وم لهم علیرضا و بهاره و ریحانه ش��هرت همگی دهقان��ی تقاضای صدور اجراییه 
نس��بت به دادنامه شماره 350400822-90/8/20 در پرونده کالسه 900505ح/4 شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان را نموده اند که به موجب آن محکوم علیه محمدرضا رشیدیان 
محکوم گردیده به حضور در بنیاد مس��کن انقالب اس��المی اصفهان و تنظیم و انتقال قرارداد 
واگ��ذاری ش��ماره 304757-1375/10/11 نس��بت به پالک ش��ماره 235 از مجموعه فاز دوم 
پین��ارت در ح��ق محکوم لهم و پرداخت نیم عش��ر اجرا در حق دولت لذا ب��ا توجه به مجهول 
المکان بودن محکوم علیه مراتب در اجرای ماده 9 قانون اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان درج و آگهی می گردد و به محکوم علیه ابالغ می گردد ظرف 
ده روز از تاریخ نشر آگهی نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام و اال از طریق اجرای احکام این 
شعبه نسبت به اجرای دادنامه اقدام که در این صورت ابالغ دیگری صورت نخواهد گرفت مگر 
محکوم علیه آدرس دقیق خود را کتبا به اجرای این شعبه اعالم نماید. م الف: 1591 دفتر شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی 
803 ش��ماره دادنامه : 9009970352302044، شماره پرونده: 9009980352300797، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900831، خواهان:خانم فرزانه طالبیان بروجنی با وکالت آقای علی روز خوش 
ب��ه نش��انی خیابان آمادگاه، مجتم��ع گلدی��س، ورودی 3، طبقه 3 ، واح��د 336، خوانده: اقای 
محمدرضا رستمیان به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه مهریه، گردشکار: دادگاه ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص 
دعوی خانم فرزانه طالبیان بروجنی فرزند هوش��نگ با وکالت آقای علی روز خوش به طرفیت 
محمدرضا رس��تمیان فرزند حسین مبنی بر مطالبه مهریه و خسارات دادرسی دادگاه با توجه 
دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه فتوکپی مصدق سند نکاحیه 6146 – 87/3/29 دفتر ثبت ازدواج 
اصفه��ان و احراز علقه زوجیت نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد نکاح زن مالک مهر می ش��ود 
و م��ی توان��د هرگونه تصرفی در آن بنماید و خوانده علی رغم ابالغ در جلس��ه دادگاه حاضر 
نش��ده و الیحه ارائه نداده لذا مس��تداً به مواد 1102 و 1082 قانون مدنی و تبصره الحاقی آن 
و م��اده 198 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت 1- تعداد یکصد ده عدد س��که 
بهار آزادی 2-228 عدد نیم س��که بهار آزادی 3- یکصد مثقال طالی س��اخته ش��ده 18 عیار، 
4- مبلغ 622/415/580 ریال بابت وجوه نقد مهریه که بر اساس شاخص اعالمی از سوی بانک 
مرکزی به نرخ روز محاس��به ش��ده بابت اصل خواس��ته و مبلغ 12998311 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبقه تعرفه محکوم می نماید خواهان باید زمان صدور اجراییه 
تف��اوت هزینه دادرس��ی را به مبلغ 2/398/311 ریال پرداخت م��ی نماید. مدت 20 روز پس از 
ابالغ قابل اعتراض در همین مرجع می باش��د. م الف/ 1592 فدایی تهرانی- دادرس ش��عبه 23 

عمومی حقوقی اصفهان 

 همه از بازگش�ت من خوش�حال 
می شوند!



چهره روزیادداشت

 ی��ک ش��اهنامه پژوه گف��ت: آن چ��ه در ش��خصیت فردوس��ی بارز 
 اس��ت، تعامل ملی و مذهبی اوس��ت که به درس��تی با هم ترکیب 

شده و موجب آفرینش »شاهنامه« شده است.
 آرش اکب��ری مفاخر درب��اره هویت مل��ی و دینی در »ش��اهنامه« 
 اظه��ار ک��رد: مس��لمانان در قرن چه��ار و پن��ج هج��ری تفکرات 
 ملی گرا داش��تند و با توجه ب��ه این که نی��از آن زمان ای��ن بوده که 
 مردم هوی��ت ملی خ��ود را حفظ کنند، فردوس��ی ای��ن درون مایه 
 مذهبی را که در وجودش ب��ود، به کار گرف��ت و فعالیت خودش را 
ش��روع کرد تا عالوه بر این هویت ملی، هویت دینی ما را هم تأمین 

کند.
 او درباره  پیون��د دادن هویت ملی ب��ا هویت دینی در »ش��اهنامه« 
 عن��وان کرد: ای��ن م��ورد در »ش��اهنامه« زی��اد ملموس نیس��ت. 
 چون »ش��اهنامه« س��ال 31 هج��ری تمام می ش��ود. ای��ن مورد 
 در ش��خصیت فردوس��ی رنگ گرفته اس��ت، یعنی تأمل فردوسی 
بین تفک��ر مذهبی و تفکر مل��ی باعث به وجود آمدن »ش��اهنامه« 

شده است.
 ای��ن ش��اهنامه پژوه خاطرنش��ان ک��رد: تفک��ر ایرانی، اس��الم را با 
آغوش باز پذیرفته ولی در عین حال برتری عرب را بر خودش ترجیح 
 نداده اس��ت.  تفکر ایرانی بر این اساس بوده که اس��الم هم بر عرب 
 و هم بر عجم و هم ب��ر همه  ملت ه��ا و نژادهای دنیا حاکم اس��ت و 
 کس��ی به خاطر زب��ان و ن��ژادش نمی تواند ب��ر قوم دیگ��ر برتری

 داشته باشند.

کتاب به مثابه رسانه
شاید در نگاه اول، میان کتاب به  مثابه یک رسانه مکتوب 
و سینما و تلویزیون به  مثابه رسانه های تصویری فاصله 
زی��ادی وجود داش��ته باش��د. حتی در آسیب شناس��ی 
وضعیت مطالعه بر این نکته تأکید می ش��ود که فرهنگ 
ما فرهنگ شفاهی و شنیداری اس��ت و به همین دلیل، 
شنیدن یک سخنرانی یا تماشای یک فیلم برای ایرانیان 
بیش از خواندن یک کتاب جذابیت دارد و آسان تر است.

یا فرات��ر از این، برخی س��ینما و تلویزیون را به واس��طه 
هژمونی تصویر، مانعی مهم در بسط فرهنگ کتابخوانی 
می دانند و مث��ال از منظر مکتب فرانکفورتی، س��ینما و 
تلویزیون را ابزاری مؤثر در گسترش عوام زدگی می دانند 
که به طور ذاتی با کتاب و مناس��بات آن در تعارض است 
اما به طور قطع میان این دو رسانه فرهنگی و فرهنگ ساز، 
دیالکتیک روشمند و نمادینی تصور می شود که متأسفانه 
کمتر در س��ینما و تلویزیون ما مورد استفاده قرار گرفته 
اس��ت. در این تعامل رسانه ای ش��اید بهترین خدمت را 
همین رس��انه های بصری به بس��ط فرهنگ کتابخوانی 
می کنند. این تمهید دست کم به دو صورت قابل بررسی و 
تحقیق است: یکی حضور کتاب در شمایل مختلف بصری 
و بازنمایی به شکل نشانه شناس��ی و بازتولید نشانه های 
مرتبط با آن و دیگری، اقتباس ادبی و استفاده از ادبیات 

داستانی در تولید آثار نمایشی. 
در ش��یوه اول، کت��اب و کتابخان��ه به مثابه ی��ک عنصر 
تصویری می تواند در لوکیش��ن و میزانس��ن های فیلم و 
س��ریال مورد اس��تفاده قرار بگیرد. کت��اب و مطالعه در 
پس زمینه ذهنی مخاطب نیز تثبیت ش��ده و چه بسا در 
ضمیر ناخودآگاه او در یک فراین��د زمانی به یک رفتار و 
عادت فرهنگی بدل شود. متأسفانه کمتر شاهد هستیم 
ک��ه از کتابخانه و کت��اب در پس زمینه آثار نمایش��ی و 
در طراح��ی دکور و صحنه اس��تفاده ش��ود، درحالی که 
همین تمهید س��اده، واجد ظرفیت تأثیر گذاری باالیی 
اس��ت. همچنان که حضور پ��ر رنگ اش��یای لوکس در 
فیلم و س��ریال های ایران��ی در دو دهه اخی��ر در ایجاد 
تحوالتی فزاینده در سبک زندگی ایرانی ها تأثیر زیادی 
داش��ته اس��ت. بخش��ی از فرهنگ مطالعه ب��ه توجه بر 
زیبایی ش��ناختی این رفتار و جوانب آن نیز برمی گردد. 
امروزه برای جذابیت بیشتر کتاب و نوآوری های جالبی 
در طراحی کتاب و   انجام می گی��رد. البته این تعامل به 
معنی انکار هویت مس��تقل کتاب یا س��ینما نیست. این 
کارکردهای ویژه خود را دارند ک��ه نمی توانند جایگزین 
یکدیگر ش��وند اما می توانند با قرار گرفت��ن در کنار هم 

فرصتی برای تعالی یک انسان و جامعه فراهم کنند.

خبر ویژه

روبان قرمز
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10
جنگ و صلح، برترین رمان  تاریخی از نظر گاردین

 گاردین فهرس��ت برترین رمان های تاریخ��ی تمامی ادوار را اعالم ک��رد. جنگ و صلح، 
 ولف هال، روموال، لئوپارد، بروکلی��ن، خالص، گل آبی، من، کلودیوس، ملک نوش��ته و 

سه گانه نوزایش، برترین آثار تاریخی تمام ادوار به شمار می روند.
  تجارت با ارزش های جنگ 

به نفع هنر نیست
پژوهشگر و استاد دانشگاه

عماد افروغ
برای انتشار ارزش های دفاع مقدس در سینما باید به سراغ کسانی 
رفت که در این حوزه کار فاخر کرده اند؛ کسانی که هم در خود جنگ 
و هم در اتفاقات بعد از جنگ حضور داشته اند و صاحب درد هستند. 
باید به سراغ کسانی مثل ابراهیم حاتمی کیا رفت که هم با درد جنگ 
آشناست و هم با دردهای بعد از جنگ. این افراد می توانند از منظری 
درون گفتمانی به ارزش های دفاع مقدس نگاه کنند. برای برداشت 
سینمایی از ارزش های دفاع 
مقدس باید به نکات مهمی 
توجه ک��رد. دف��اع مقدس 
صرف��ا نباید به نش��ان دادن 
صحنه های جنگ و فداکاری 
و رش��ادت ها خالصه شود. 
دف��اع مقدس یعن��ی توجه 
ک��ردن ب��ه عقب��ه دینی و 

فرهنگی یک رزمنده. 

هنرسرای خورشید
از میان همه، هنرس��رای خورش��ید فعال تر اس��ت؛ هنر س��را 
پنجشنبه گذشته با کنسرت همنوازی آرش خطیبی و کیوان 
قاضی کنسرت های خویش درسال جاری را آغاز کرد و آن طور 
که به نظر می رس��د باید منتظر کنس��رت های بسیاری از این 
مرکز موسیقی وابسته به شهرداری اصفهان باشیم، به طوری 
که فقط در همین هفته دوکنسرت موس��یقی، یکی کنسرت 
موس��یقی کردی گروه س��یاوتک در 26 اردیبهشت و دیگری 
کنسرتویلن و پیانو هامیک الکساندریان و سعید همایونی در 

تاریخ 28 و 29 اردیبهشت ماه دراین هنر سرا برگزار می شود.
از ویژگی کنسرت های هنرس��رای خورشید می توان به هنری 
بودن این کنسرت ها اشاره کرد. از این کنسرت ها نباید انتظار 
تعداد زیاد مخاطب یا حتی پر ش��دن سالن داشت، اما حداقل 
این مجال برای ش��نوندگان حرفه ای موس��یقی و هنرمندان 
وجود دارد که حس موسیقی دوس��تی خ��ود را در جایی ارضا 
کنند و این نعمتی اس��ت که هنرس��را برای این گ��روه فراهم 

می کند.

تاالر رودکی
در کنار کنس��رت های هنرسرا ش��اید بتوان بزرگ ترین اتفاق 
موس��یقیایی ش��هر در این روزها را کنسرت س��االر عقیلی به 
همراهی ارکستر ملی اصفهان در تاالر رودکی دانست. کنسرتی 
که باوجود بلیت های گرانش، مخاطب بسیار خوبی جذب کرد 
و دوباره نش��ان داد تا چه حد اصفهان ظرفیت برگزاری چنین 
کنس��رت هایی دارد که به هر دلیل جلویش گرفته می شود و 

فرصت برگزاری به آن ها داده نمی شود.

تاالر شیخ بهایی
اما این روزها دور، دور شاهین شهر و کنسرت هایی است که در 
این شهر برگزار می شود. برای اولین اتفاق، »یگانه« موسیقی 
ایران، 26 اردیبهشت به این شهر می آید تا بعد از مدت ها یک 
کنسرت موسیقی پاپ بزرگ در اس��تان اصفهان برگزار شود. 
این هم فرصت خوبی برای طرفداران پرش��مار موس��یقی در 
شاهین ش��هر اس��ت و هم برای اصفهانی ها، تا با فاصله کمی 
که این ش��هر کویری و 72 قومیتی با اصفهان دارد، به آن سفر 

کنند و از کنسرت محس��ن یگانه لذت ببرند.  البته کسانی که 
هم اکنون به فکر خرید بلیت های این کنس��رت افتاده اند باید 
بدانند تمام بلیت ها فروش رفته اند و اکنون برای راه یافتن به 
این کنسرت دو سانسه که برای اولین بار فروش اینترنتی بلیت 
نیز داشته است شاید تنها راه، آشنا بودن با کنسرت گذار است! 
این تنها کنسرتی نیست که این روز ها در شاهین شهر برگزار 
می شود؛ در آینده نزدیک نیز باید ش��اهد حضور حسام الدین 

سراج در این شهر باشیم.

مجتمع فرشچیان
مجموعه فرهنگی فرشچیان با آن صندلی های عذاب آورش نیز 
این روزها از قافله کنسرت ها عقب نمانده  است و بار دیگر گروه 
»آرپا« در آمفی تئاتر مجموعه، به همراهی محسن طاهر زاده و 
با خوانندگی آریا عظیمی فر 28 و 29 اردیبهشت در برنامه ای 
با عنوان »نغمه های جاودان سرزمین مادری« به روی صحنه 
می رود. گویی طاهرزاده که همیشه در رو کردن سازهای جدید 
آفریقا، آسیا، آمریکا و اقیانوسیه تبحر خاصی دارد، این بار نیز 
قرار است همه را شگفت زده کند. بلیت تنها کنسرتی که این 
روز ها در قس��مت جنوبی زاینده رود برگزار می ش��ود، فروش 
اینترنتی دارد و عالقه من��دان برای تهیه بلی��ت می توانند به 
نشانی اینترنتی http://www.tspmusic.ir مراجعه کنند.

پرده آخر
این شروع خوش، نوید روزهای خوبی را برای برگزاری کنسرت 
در دیار نصف جهان می دهد و فضای موسیقی اصفهان را پس 
از مدت ها رخوت و سکوتی که در آن وجود داشت، بار دیگر به 

روزهای شور و نشاطش باز می گرداند. 
بایدگف��ت اردیبهش��ت آغ��ازی خوش ب��رای موس��یقی در 
اصفهان بوده اس��ت. این حقیق��ت را نیز باید مد نظر داش��ت 
که ت��ا ماه رمض��ان فرصت زی��ادی نمان��ده و اگر قرار اس��ت 
 مجوز کنس��رتی داده ش��ود، در همین فرصت محدود باید به 
درخواس��ت کنندگان اعطا ش��ود چرا که پ��س از ماه رمضان 
فرصت چندانی تا آغاز فصل پاییز نیس��ت. برگزاری پر ش��مار 
کنسرت ها در اردیبهشت حرکت خوبی اس��ت، چرا که هنوز 
فصل امتحانات آغاز نش��ده و دانشجویان مجال بیشتری برای 
حضور در این کنسرت ها دارند. ولی نباید فراموش کرد تعداد 
زیاد این کنس��رت  ها فرصت برنامه ریزی زمان��ی و مالی را از 
عالقه مندان می گیرد. شاید وقت و جیبمان یاری نکند که به 

همه این کنسرت ها برویم.

نه به این شوری شور، نه به آن بی نمکی

نگاهی به کنسرت های این روزهای نصف جهان

 حکایت کنسرت گذاشتن در اصفهان قصه غریبی شده اس�ت.گویی برای تحلیل وقایع آن 
کسری 
هیچ منطق خاصی وجود ندارد و همه چیز سلیقه ای انجام می شود. با این حال روز های گرمی محتشم

در سالن های غیر استاندارد اصفهان برای موسیقی در جریان است. 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی 
805 ش��ماره دادنامه: 9009970351802335، ش��ماره پرونده: 9009980351801613، ش��ماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901663، خواهان: خانم مریم صیام پور به نش��انی خانه اصفه��ان، خ گلخانه، 
نیروی هوایی، مجتمع ارگ، واحد 2، خوانده: اقای حمید ش��اه س��یاه، خواسته: صدور حکم طالق 
به درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور 
رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم مریم صیام پور فرزند 
عباس به طرفیت خوانده آقای حمید شاه سیاه فرزند حسن و به خواسته صدور حکم طالق، نظر 
به اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را اصالح نموده و اظهار داشته به موجب 
سند نکاحیه شماره ترتیب 11831 مورخ 70/7/4 دفتر ازدواج 51 بروجن با خوانده ازدواج کرده و 
حدود یک و نیم سال است خوانده زندگی را ترک کرده و هیچ مراجعتی نداشته درخواست استیذان 
اعمال وکالت حاصل از شروط ضمن العقد شامل بندهای 1 و 8 را دارم و یک سکه از مهریه ام را 
بذل می کنم علی هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، ش��هادت شهود مبنی 
بر ترک زندگی بیش از یک سال از ناحیه خوانده، قرائن و شواهد موجود و اینکه خوانده با وصف 
ابالغ از طریق نشر آگهی حضور پیدا نکرده و هیچگونه دفاعی به عمل نیاورده تحقق بندهای 1 و 
8 از شروط ضمن العقد قسمت )ب( مندرج در سند نکاحیه محرز و با مالحظه اینکه مساعی دادگاه 
و داوران طرفین در جهت سازش و اصالح ذات البین موثر واقع نگردیده و اینکه خواهان یک سکه 
از مهریه خود را بذل نموده دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 234 و 237 و 
1119 و 1145 و 1146 قانون مدنی و ماده 4 قانون راجع به ازدواج و ماده 9 قانون حمایت خانواده، 
گواهی عدم امکان سازش صادر می نماید و به خواهان اجازه می دهد ضمن قبول مابذل از ناحیه 
خوانده و حضور در یکی از دفاتر رس��می طالق نس��بت به اعمال وکالت حاصل از شروط ضمن 
العقد و مطلقه نمودن خود به نوع طالق خلع با توکیل غیر اقدام و دفاتر را اصالتاً از جانب خود و به 
وکالت از ناحیه خوانده امضاء نماید و رعایت صحت شرایط اجرای صیغه طالق بعهده مجری آن 
است و عده خواهان پس از طالق سه طهر می باشد. گواهی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ و رویت قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف همین مدت قابل تجدید نظر خواهی 

در محاکم محترم تجدید نظر می باشد. توکلی- رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی 
807 ش��ماره دادنامه: 9109970350900088، شماره پرونده: 8909980350901564، شماره 
بایگانی ش��عبه: 891564، خواهان: آقای علی عسکری به نشانی سپاهنشهر خ تعاون 4 مجتمع 
پارس��ا واحد 8، خواندگان: 1- آقای احمد کریمی به نش��انی مجه��ول المکان، 2- آقای مهدی 
جانبانی، 3- ش��رکت آباد ب��وم اصفهان با مدیریت مهدی جهانبان��ی و احمد کریمی همگی به 
نشانی اصفهان خ هزار جریب امام ک شهید ارجمند ک شکوفه پ 64، خواسته: انحالل شرکت، 
گردش��کار: دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل 
مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی آقای علی عس��گری به طرفیت خواندگان 
1- ش��رکت آب��اد بوم اصفهان 2- آقای مه��دی جهانبانی، 3- آقای احمد کریمی به خواس��ته 
انحالل ش��رکت خوانده ردیف اول می باش��د با توجه به دادخواس��ت تقدیمی و نظر به اینکه 
شرکت مذکور پس از تشکیل در مهلت های قانونی جلسات مجمع عمومی و فوق العاده برگزار 
نشده و هیات مدیره و مدیر عامل به وظایف قانونی خود عمل نکرده اند و انتخاب مدیران پس 
از اتم��ام مدیریت مدیران اولیه صورت نگرفته اس��ت و با توجه ب��ه اینکه علیرغم اعطاء مهلت 
ش��ش ماهه از سوی دادگاه جهت انجام وظایف قانونی توسط مدیران شرکت اقدامی صورت 

و نگرفت��ه و دلیلی بر آن ارائه نش��ده و با توج��ه به عدم دفاع خواندگان ردیف اول و س��وم 
دفاعیات غیر موثر خوانده ردیف دوم دادگاه دعوی را وارد دانس��ته به اس��تناد بندهای 1 و 2 
و 3 م��اده 201 و مواد 202 و 205 الیحه اصالحی قانون تجارت حکم بر انحالل ش��رکت آباد 
بوم اصفهان صادر و اعالم می نماید و از میان کارشناس��ان رس��می آقای ابراهیم معصومی 
به قید قرعه به عنوان مدیر تصفیه تعیین تا نس��بت به انجام تصفیه امور شرکت وفق مقررات 
اقدام نماید رای صادر ش��ده نس��بت به خوانده ردیف دوم حضوری و ظرف بیست روز پس 
از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی اس��ت و نس��بت به سایر خواندگان غیابی و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی اس��ت و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر خواهی است. 

اصالنی - رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای
1031 شماره دادنامه: 9109970350500014. شماره پرونده: 9009980350500623. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900681. خواهان: آقای کامران خلیلی با وکالت آقای امین شیریان به نشانی 
خ حکیم نظامی ابتدای خ ش��ریعتی س��اختمان الزهرا ط سوم واحد 109 دفتر وکالت آقای علی 
ش��مس. خوانده: آقای رضا امینی خوزانی به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه طلب. 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه. در خصوص دادخواست آقای کامران خلیلی بطرفیت آقای 
رضا امینی خوزانی به خواس��ته محکومیت خوانده به تادیه چهار فقره چک بشرح دادخواست 
به مبلغ 539/400/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی با توجه به تصاویر مصدق مستندات 
پیوس��تی که مبین اش��تغال ذمه خوانده اس��ت و با عنایت به عدم حضور خوانده و عدم ایراد 
دفاعی مبین برائت ذمه وی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 
198 و 519 آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 539/400/000 ریال به عنوان اصل 
خواسته و مبلغ 10/836/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 14/145/600 بابت حق الوکاله 

وکیل طبق تعرفه و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ هر یک از چک ها لغایت اجرای حکم 
خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ در این دادگاه 

قابل اعتراض می باشد. زباندان – رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ رای
1033 شماره دادنامه: 9109970351500111. شماره پرونده: 9009980351501122. شماره 
بایگانی شعبه: 901134. خواهان: آقای عطاءاله صالحی رزوه به نشانی اصفهان خانه اصفهان 
انتهای نوبهار گلستان غربی بن بست میخک پالک 202. خوانده: آقای حسین خلدی به نشانی 
مجهول المکان. خواس��ته: اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی. گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اع��الم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نمای��د. رای دادگاه. در خصوص دعوی 
آقای عطااهلل صالحی رزوه به طرفیت آقای حس��ین خلدی به خواسته اعسار از پرداخت هزینه 
دادرس��ی دعوای مطالبه مبلغ دویست و س��ی و پنج میلیون ریال نظر به اینکه شهود خواهان 
بر اعس��ار وی از پرداخت هزینه دادرسی به دلیل عدم دسترسی به مال خود شهادت داده اند 
و خوانده دلیل مخالفی ارائه ننموده دعوی خواهان ثابت تش��خیص و رای بر اعس��ار خواهان 
از پرداخ��ت هزینه دادرس��ی صادر و اعالم می گردد. رای صادره ظرف بیس��ت روز پس از 

ابالغ قابل تجدید نظرخواهی است. سراج – رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ اجرائیه
1040 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420350300039،  ش��ماره پرون��ده: 9009980350300346، 
ش��ماره بایگان��ي ش��عبه: 900346، بموج��ب درخواس��ت اجراي حک��م مربوط به ش��ماره 
911090350300361 تقدیمی از س��وی محکوم له علی حب علی زاده نش��انی قم خ 30 متری 
کلهری بین کوچه 10 و 12 ط فوقانی مبل ماهان و براس��اس مفاد دادنامه )غیابی( مربوطه به 
ش��ماره 9009970350301626 صادره از سوی این دادگاه محکوم علیه علی راهنما اصفهانی 
به نش��انی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 445500000 ریال بابت اصل خواسته 
و همچنین پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت زمان پرداخت )که محاسبه 
آن براس��اس شاخص اعالمی از س��وی بانک مرکزی، بر عهده اجرای احکام خواهد بود( در 
حق محکوم له و همچنین پرداخت مبلغ 22275000 ریال بابت حق االجرای دولتی )نیم عش��ر 
دولتی( که باید در حق صندوق دولت بپردازد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در 
صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع 
دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریح��ًا اعالم نماید هرگاه ظرف 
س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات 
حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 
اجراي احکام مدني میباش��د به قانون اجراي احکام مدنی و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه 

نمایید. دادخواه – مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ دادخواست 
1110 ش��ماره: 901150 آگهی ابالغ دادخواس��ت فرجامی و ضمائم به اهالی روستای نهضت 
آب��اد. اداره کل اوقاف و امور خیریه اس��تان اصفهان بطرفیت 1- رضا بابایی 2- ابوالقاس��م 
دادخواه 3- اهالی روس��تای نهضت آباد از دادنامه شماره 90/2/10-9009970369900149 
ش��عبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان فرجامخواهی نموده بدینوسیله مراتب به اهالی 
روستای نهضت آباد اعالم می گردد تا با حضور در دفتر شعبه و اخذ دادخواست فرجامی و 
ضمائم چنانچه پاسخی دارند ظرف 20 روز از تاریخ نشر آگهی به این دادگاه اعالم دارند.  م 

الف/ 2109 دفتر شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان
 

تاسیس 
1117 ش��ماره: 206/الف91/103، آگهی تاسیس ش��رکت گرین انرژی پارس سهامی خاص، 

ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/28 تحت ش��ماره 46894 و شناسه ملی 10260649666 در 
این اداره به ثبت رس��یده ودر تاریخ 1391/01/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: هر گونه فعالیت در زمینه طراحی و خدمات 
مش��اوره در زمینه موضوع ش��رکت – نظارت و اجرای پروژه های فنی و مهندسی و سیستم 
های جایگزین س��وختهای پایان پذیر و فس��یلی و حاملهای انرژی – تهیه و تولید و ساخت – 
مونتاژ – تجهیز و نصب سیس��تم های انرژی س��بز و تجدید پذیر در سطح خانگی و صنعتی 
و راه ان��دازی نیروگاههای تبدیل انرژی طبیعی از قبیل گاز و باد و آب و نیروی خورش��یدی 
به برق، نصب پس��ت های فش��ار قوی و تجهیزات الکتریکی کلیه مکان های صنعتی و تجاری 
و سیس��تم های مبدل انرژی، صادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با 
اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی، خدمات برگزاری نمایشگاهها و همایش ها، اخذ 
وام و تسهیالت و اعتبارات بانکی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، 

تامین نیروی انس��انی موقت، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور، شرکت در 
مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی و هر آنچه با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 2- مدت 
ش��رکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، شهر 
اصفه��ان خیابان ب��اغ دریاچه، کوچه آقا داودی، کوچه بهار، بن بس��ت گل نیلوفر، پالک 107، 
واحد یک، کدپستی 8176734351، تلفن 09133007912، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی شماره 53/6720/17 مورخ 1391/01/22 
ن��زد بانک تجارت ش��عبه رودکی اصفهان پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای سید حسین حسینی به سمت 
رئیس هیات مدیره، 2-5- خانم طوبی س��لیمیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای 
س��ید احسان حسینی به س��مت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای سید احسان حسینی به سمت 
مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی 
و تعهدات ش��رکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتبر است. 
7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی 
و عل��ی الب��دل: 1-8- آقای محمد جواد س��لطانی به عنوان بازرس اصلی، 2-8- آقای س��عید 
مزروع��ی ب��ه عنوان بازرس علی الب��دل. م / الف 1771 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان 
 

کاهش سرمایه 
1118 ش��ماره: 801/ث – 1391/1/27، آگهی کاهش س��رمایه در ش��رکت حفاری آب جویان 
اصفهان با مسوولیت محدود، ثبت شده به شماره 5047 و شناسه ملی 10260261945، برابر 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/08/23، آقای مصطفی جوادیان الیادرانی 
با دریافت مبلغ س��ه میلیون و س��یصد و س��ی هزار ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج 
گردید و س��رمایه ش��رکت از مبلغ نه میلیون و نهصد و نود هزار ریال به مبلغ شش میلیون و 
شش��صد و ش��صت هزار ریال کاهش و ماده سه اساس��نامه بدین شرح اصالح شد: سرمایه 
شرکت مبلغ شش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال تمام است که به صورت نقد پرداخت 
ش��ده و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است. شرکاء فعلی و میزان سهم الشرکه هر یک 
بدین ش��رح اس��ت: قدیر علی براتی الیادرانی دارنده سه میلیون و س��یصد و سی هزار ریال 
س��هم الشرکه – آدینه و امیر ارسالن جوادیان الیادرانی هر یک دارنده یک میلیون و ششصد 
 و شصت و پنج هزار ریال سهم الشرکه. امضای ذیل ثبت در تاریخ 1391/1/27 تکمیل گردید. 

م/الف 1696  آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان
 

تاسیس 
1119 ش��ماره: 205/الف91/103، آگهی تاس��یس ش��رکت نگین آب نقش جهان با مسوولیت 
محدود، شرکت فوق در تاریخ 1391/01/28 تحت شماره 46893 و شناسه ملی 10260649651 
در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- 
موضوع شرکت: تعیین موقعیت رگهای آبهای زیر زمینی و کلیه رگها و کانی های مواد معدنی 
از جمل��ه بافتهای در عمق زمین پس از کس��ب محوز از مراجع ذیصالح. 2- مدت ش��رکت:از 
تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفهان 
خیابان هشت بهشت غربی، چهار راه گلزار س نقش جهان، طبقه دوم، واحد 3 جنوبی کدپستی 
8154865574، 09131053949، 4- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- 
اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای محمد س��عادت به س��مت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای 
حسن خدامی دستجردی به سمت عضو هیات مدیره، 3-5- آقای حسن خدامی دستجردی به 
س��مت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارن��دگان حق امضاء: کلیه اوراق و 
اس��ناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره متفقًا با مهر شرکت 
معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه. م / الف 1721 آذری- رئیس اداره 

ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
1120 شماره: 260/الف91/103، آگهی تاسیس شرکت سازه پردازان گیتی سرا سهامی خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/02/02 تحت ش��ماره 46922 و شناسه ملی 10260650054 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/02 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار 
زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: شرکت در مناقصات و مزایده های خصوصی 
و دولت��ی – انجام ام��ور خدماتی از قبیل نظارت و اجرا در زمینه امور س��اختمانی – طراحی 
و اج��رای فضای س��بز و خدمات مربوط به درخت کاری و طرح های فضای س��بز – جدول 
بندی – محوطه سازی – پیاده رو سازی – انجام عملیات نقشه برداری – زیبا سازی – امور 
خدماتی در زمینه موارد فوق، 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی 
ش��رکت: 1-3- استان اصفهان، ش��هر اصفهان خیابان برازنده، کوی فردوسی، کوی المهدی، 
جنب مجتمع مس��کونی سپهر، کدپس��تی 8193835841، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 
ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باش��د که مبلغ 
350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 8 مورخ 1391/01/14 نزد بانک سپه 

ش��عبه اتوبان شهید چمران اصفهان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان 
سهام می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای مجید سعیدی ورنامخواستی به سمت 
رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای مهر علی س��عیدی ورنامخواس��تی به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره، 3-5- آقای حمید سعیدی ورنامخواستی به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای مجید 
سعیدی ورنامخواستی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل منفرداً و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. 7- اختیارات مدیر عام��ل: مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باش��د. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای مرتضی س��یم کش زاده به عنوان بازرس اصلی، 
2-8- آقای س��ید امیر پروی نیان به عنوان بازرس علی الب��دل. م / الف 1921 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
1121 ش��ماره: 212/الف91/103، آگهی تاسیس موسسه فرهنگی قرآن و عترت صبح روشن، 
موسس��ه فوق در تاریخ 1391/01/29 تحت ش��ماره 3215 و شناسه ملی 10260649710 در 
این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/01/29 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و 
خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود. 1- موضوع 
موسس��ه: تحقیق کاربردی در امور، علوم و معارف قرآنی و س��یره معصومین علیه الس��الم 
– تالی��ف – تدوین کت��اب و مقاله در حوزه ق��رآن و عترت ، برگزاری نشس��تهای تخصصی 
– همای��ش علمی تحقیقی، 2- مدت موسس��ه: از تاریخ ثبت به م��دت نامحدود، 3- مرکز اصلی 
موسس��ه: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان سه راه سیمین، خیابان جانبازان، شهرک ولی 
عصر، خیابان موالنا، خیابان سعادت فرعی 9، پالک 544، کدپستی 8174798447، 4- سرمایه 
موسس��ه: مبلغ 5/000/000 ریال می باشد. 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- آقای حسن صفر 
زاده تهرانی به س��مت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای محمد س��لیمانی درچه به س��مت عضو 
هیات مدیره، 3-5- آقای کمال اصفهانیان به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای حسن صفر 
زاده تهرانی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضای رئیس هیات مدیره و با مهر موسس��ه 
معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و با مهر موسسه معتبر است. 
7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساس��نامه. م / الف 1895  آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها 

و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
1122 ش��ماره: 272/الف91/103، آگهی تاس��یس ش��رکت سالمت اندیش س��هیل با مسوولیت 
محدود، شرکت فوق در تاریخ 1391/02/03 تحت شماره 46930 و شناسه ملی 10260650166 
در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/02/03 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده 
و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می آگهی می شود. 
1- موضوع ش��رکت: تاس��یس مرکز درمان س��و مصرف مواد و انجام امور بهداشتی درمانی 
و ش��رکت در مناقصات و مزایدات و عقد قراردادهای بهداش��تی درمانی پس از کس��ب مجوز 
الزم از وزارت بهداش��ت درمان و آموزش پزش��کی )معاونت درمان( 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفهان دروازه 
شیراز، خیابان هزار جریب، کوی امام، کوچه شهید موسوی پور، پالک 223 طبقه سوم، کدپستی 
8169844141، تلفن 03116687424، 1-3- ش��عبه به مدیریت ف��رزاد آبخو به آدرس ایران – 
اصفه��ان – فالورجان جعفر آباد – خیابان فرهنگ – بن بس��ت ش��هید بابا احمدی طبقه اول – 
کدپس��تی 8451657765، تلفن 03117421753، 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می 
باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای بهزاد عطارد به سمت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای 
فرزاد آبخو به س��مت عضو هیات مدیره، 3-5- آقای فرزاد آبخو به س��مت مدیر عامل به مدت 
نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با 
امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری 
با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه 

م / الف 1948  آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

اخطار اجرایی
1490 ش��ماره: 628/90 به موجب رأی ش��ماره 817 تاریخ 90/8/30 حوزه 28 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سوده رئیسی دهکردی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 
سی هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی و پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ 90/7/10 
لغایت زمان وصول در حق خواهان اکبر رحمانیان نام پدر: عباس، ش��غل: آزاد، نش��انی محل 
اقام��ت: اصفهان خ چهار راه رزمندگان خ س��ید رضی بن مرادی پ��الک 125. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده 
روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي 
کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به 
اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. م الف/ 2985 شعبه 28 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

فردوسی تعامل ملی و مذهبی دارد



یادداشت

تابهحالهفتراندیدهام
سینمایی نویس و منتقد

زاون قوکاسیان  
ایمنا- تا به حال هفت را ندیده ام و مطلقا هم در مورد آن اظهار نظر 
نمی کنم، ولی طبق آن چه که شنیده ام، زیاد خط مشی آن با روش من 
سازگار نیست. اعتقادی به این که عده ای بنشینند و در مورد چیزی بد 
یا خوب بگویند ندارم. من خودم نیز منتقد هستم و اگر در مورد فیلمی 
حرف می زنم، س��عی می کنم در جهت اصالح و آموزش باشد. در کل 
برنامه »هفت« را ندیده ام، ولی با توجه به آن چه که از گوش��ه و کنار 
شنیده ام روش آن را نمی پسندم، ولی این نیز به معنای مخالفت من با 
این برنامه نیست؛ چون آقای جیرانی را نمی شناسم، اما کتاب های آقای 

فراستی به خصوص کتابشان 
در مورد برگمان را خوانده ام و 
بسیار می پسندم.آقای گبرلو 
برای من بسیار مورد احترام 
است و با نگاهش کاماًل آشنا 
هس��تم، اما نمی توانم بگویم 
که آیا این برنامه را خوب اجرا 

می کند یانه.

یکمیلیارددالرفروشدر۱۹روز

انتقامجویانتاریخیشد
»انتقامجوی��ان« اولین فیلم 
تاری��خ سینماس��ت ک��ه در 
دومی��ن هفت��ه اک��ران در 
آمریکای شمالی 100 میلیون 

دالر فروخته است.
این فیلم ابرقهرمانی که تولید 
استودیوهای مارول و دیسنی 
است، در هفته دوم نمایش در 
ایاالت متحده و کانادا 103/2 
میلیون دالر به دس��ت آورد 

و مجموع فروش خود را در این بازار به 373/2 میلیون دالر رساند. 
»انتقامجویان« ای��ن هفته در ب��ازار خارج از آمریکای ش��مالی هم 
95/4میلیون دالر فروخت. مجموع ف��روش بین المللی فیلم 628/9 
میلی��ون دالر و مجموع ف��روش جهان��ی آن با در نظ��ر گرفتن بازار 
آمریکای ش��مالی پس از تنها 19 روز، بیش از یک میلیارد دالر شده 
است.»انتقامجویان« این هفته در آمریکای شمالی به راحتی توانست 
فیلم خون آشامی »سایه های تاریک« به کارگردانی تیم برتن با بازی 

جانی دپ را شکست بدهد.
هش��تمین همکاری برتن و دپ در اولین هفته اکران 28/8میلیون 
دالر به دست آورد و با اختالف بسیار فاحشی نسبت به فیلم اول، در 

رده دوم قرار گرفت.

روبانسفید

چهرهروز

خبرویژه

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 785 | سه شنبه 26  اردیبهشت  1391 | 23 جمادی الثانی 1433

پیوند کبد رضا  داوود نژاد  انجام   شد
علیرضا داوودنژاد، پدر رضا داوود نژاد گفت: عمل پیوند کبد تحت نظر دکتر ملک حسینی با 
موفقیت انجام شده است. به گفته  او، رضا داوودنژاد اکنون در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 

بستری است.

۱۱

دلجوییخالهشادونه
»پس از گذشت دو روز از شنیدن خبر درگذشت عزیزان 
دلم، از کودکان و عزیزانم می خواهم ت��ا بهبودی احوال 
روح و جانم، اجازه دهند از همراهی با گروه برنامه س��ازم 

معذور باشم.«
 این جمالت بخش��ی از پیام ملیکا زارع��ی مجری برنامه 
»ب��اغ ش��ادونه« به مناس��بت درگذش��ت س��ه کودک 

خرمدره   ای است.
او در این پیام تسلیت نوشته است: »برای کسی که بیش 
از نیمی از زندگی خویش را در راه خش��نودی و ش��ادی 
کودکان س��رزمینش س��پری نموده و روز ها و شب های 
خود را جز با عش��ق کودکان با واژه دیگ��ری نیامیخته، 
چه فاجعه ای س��همگین تر از درگذش��ت ناگهانی س��ه 
کودک معصوم و چه خبری دردناک تر از این فاجعه تلخ 
 و غم بار بعد از شور و ش��ادی برنامه ای است که با حضور 

من به پایان رسیده؟ 
من به دلیل ع��دم تخصص در امور مرب��وط به چگونگی 
برقراری نظم در ورود و خروج افراد از سالن های برگزاری 
نمایش و جشن، نمی دانم چرا و چگونه این اتفاق دردناک 
هنگام خروج از سالن شهدای خرمدره رخ داد، اما همواره 
با خود زمزمه می کنم،  ای کاش آن هنگام من نیز در سالن 
حضور داش��تم تا با فدا کردن جان خ��ود، مانع وقوع این 

حادثه دلخراش می شدم.
 و حاال بع��د از ی��ک دنیا آه و افس��وس، پس از گذش��ت 
 دو روز از ش��نیدن خب��ر درگذش��ت عزی��زان دل��م،
  نگار صالحی، بهاره شادمهر و مهدی موالیی در حالی که

 نفس در س��ینه ام حبس ش��ده و تلخی این فاجعه دم و 
بازدم را برایم رنج آور س��اخته، بر آن شدم اشک را جوهر 
قلم خویش نمایم و با قلب��ی اندوهناک، وقوع این حادثه 
 دلخراش را به خانواده های صالحی، ش��ادمهر و موالیی و 
مردم خ��وب و محترم شهرس��تان های خرم��دره و ابهر 
و به مردم کش��ورم ک��ه همیش��ه در این س��ال ها کنار 
 من بوده و عش��ق به کودکانش��ان خ��ون را در رگ هایم 
 جاری س��اخته، تس��لیت گفته و در انتها از ک��ودکان و 
عزیزان��م می خواه��م ت��ا بهب��ودی اح��وال روح و جانم 
 اج��ازه دهن��د، از همراه��ی ب��ا  گ��روه برنامه س��ازم،

 معذور باشم.تصویر معصومانه تان برای همیشه در قلبم 
حک شد.«

یادآور می ش��ود، پنجش��نبه گذشته در جش��نی که در 
خرم��دره ب��ا حض��ور عوام��ل برنامه »ب��اغ ش��ادونه« 
 برگزار ش��د، هنگام خروج بچه ها از س��النی که مراس��م 
 جش��ن در آن برگزار می ش��د، به دلیل ازدحام جمعیت، 

سه کودک کشته و هفت نفر مجروح شدند. 

بهبهانهخبرساختفیلمماجرایدریفوستوسطرومنپوالنسکی

کاش عدالتی در کار بود 

1    دقیق شدن در اشتباهات سیستم 
گروه
قضایی، همیشه سوژه جذاب و دراماتیکی فرهنگ

برای فیلمسازان بوده است؛ سوژه ای که به 
خصوص دردهه 70 رونق زیادی داشت. دهه ای که همه به دنبال 
آرمان ه��ای آزادی خواهان��ه بودن��د و از این رو حساس��یت روی 
سیستم های دولتی بیشتربود، البته ازآنجا که این سوژه کالسیک، 
امکان قهرمان پروری به فیلمسازمی دهد، هنوزهم پرطرفدار است. 
از این جالب تر  این که، هم��ه این فیلم ها از یک تا چهار اس��کار 

دریافت کردند. 
2     همین دو سال پیش جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان 
به »راز درون چشمان آنها« از کشورآرژانتین داده شد که ماجرای 
آن فیلم هم پرونده ای بود که دردستگاه قضاوت مورد بی مهری و 
بی توجهی قرارگرفته و بعد ازسال ها، یک دادستان وظیفه شناس به 

حکم وجدان دوباره آن پرونده را بررسی می کند.   
3     رومن پوالنس��کی، کارگردان بزرگ، سال هاست که درگیر 
یک پرونده قضایی است؛ پرونده ای که در طول همه این  سال ها مانع 
از سفر وی به آمریکا ش��ده؛ چون طبق قوانین اگر پایش به آمریکا 
برسد، توقیف خواهد شد. درحقیقت یکی از بزرگ ترین فیلمسازان 

معاصر در هیچ جای دنیا به جز فرانسه 
و سوئیس نمی تواند اقامت کند؛ چون 
تحت تعقیب پلیس بین الملل است. او 
حتی در طول این سال ها برای دریافت 
جایزه اس��کار فیلم »پیانیس��ت« هم 
نتوانست در س��الن کداک تیاتر حاضر 
ش��ود. حکمی که پوالنسکی خیلی از 

آن راضی نیست و ش��اید به همین دلیل هم در فیلم جدیدش که 
یک تریلر سیاسی است، سراغ سیس��تم قضایی کشورهای غربی 
رفته اس��ت؛ فیلمی که »ماجرای دریفوس« ن��ام دارد. »ماجرای 
دریفوس« یکی از رس��وا کننده ترین وقایع قضایی غرب محسوب 
می شود. بنابراین،  نگاهی داریم به چند فیلمی که دستگاه قضایی 

را مورد نقد قرار داده اند: 

زندگیامیلزوال)۱۹37(
قبل از پوالنسکی، دردهه 30 این ویلیام دیترل بود که در فیلمش، 
ماجرای رس��وایی پرونده دریفوس را به تصویر کش��ید. این فیلم 
داس��تان زندگی امیل زوال، نویس��نده بزرگ و بنیانگذار س��بک 
ناتورالیس��م اس��ت، اما تعجب نکنید؛ چرا که زوال نقش مهمی در 
پرونده دریفوس ایفا کرده اس��ت. او یک��ی از مدافعان بزرگ آلفرد 
دریفوس بود و در دادگاه هم از وی دفاع کرد. دادگاه، زوال را هم به 
جرم دفاع از دریفوس به یک سال حبس محکوم کرد که با واکنش 

تند نویسندگان و روشنفکران مواجه شد.  

زد)۱۹6۹(

س��ینما برای کوس��تا گاوراس رس��انه ای ب��ود که بتوان��د عقاید 
چپ گرایانه اش را ب��ا آن بیان کن��د. »زد« در ای��ن زمینه یکی از 
موفق ترین فیلم های وی اس��ت. ای��و مونتان در نق��ش زد، رهبر 
یک حزب سوسیالیس��تی اس��ت که برای س��خنرانی به کشوری 
س��فر می کند که البته در فیلم هیچ گاه به نام آن اشاره نمی شود، 
ولی منتقدان بر این باورند که اشاره مس��تقیم گاوراس به یونان و 
دوران دیکتاتوری حکومت ژنرال ها بر آن اس��ت. زد را در خیابان 
به قتل می رسانند و سیستم قضایی آش��کارا می خواهد روی قتل 

او سرپوش بگذارد.

ایمثلایکار)۱۹7۹(
در ایران ب��ا نام »ت��رور« بارها از تلویزیون پخش ش��د. ش��اهکار 
قدرنادیده ای از  هانری ورنوی، فیلمس��از فرانس��وی ب��ا بازی ایو 
مونت��ان. فیلم از حادثه ت��رور جان.اف.کندی الهام گرفته اس��ت. 
یک رییس جمهور در خیابان ترور می شود؛ دستگاه قضایی گروه 
ویژ ه ای برای تحقیق در مورد ترور رییس جمهور تشکیل می دهد. 
یک نفر را که ظاهرا تعادل روحی هم نداشته، در ارتباط با این قتل 
دستگیر می کنند و گروه ویژه می خواهد همه چیز را مختومه اعالم 
کند. دس��ت آخر آنقدر به حقیقت ماجرای ت��رور رییس جمهور 
نزدیک می شود که درس��ت مانند ایکاروس، بال هایش می سوزد 

و نابود می شود. 

وعدالتبرایهمه)۱۹7۹(
درحقیقت نسخه ای است از »سرپیکو«سیدنی لومت؛ به خصوص 
که بازی آل پاچینو در نقش قهرمان هر دو فیلم، شباهت ها را تشدید 
می کند. او در این فیلم وظیفه دفاع از یک قاضی مجرم را در دادگاه 
دارد. کرک لند یا باید خالف جریان عدالت عمل کند و باعث تبرئه 
قاضی شود یا شغلش را از دست خواهد داد. دیالوگ معروف پاچینو 
در یکی از سکانس های دادگاه، همه آن چیزی است که »و عدالت 
برای همه« می خواهد از آن س��خن بگوی��د: »عدالت چیه؟ هدف 

عدالت چیه؟...« 

همهمردانرییسجمهور)۱۹76(
وقت��ی دس��تگاه قضای��ی از پ��س رس��وایی مال��ی واترگیت که 
رییس جمهور وقت،  نیکس��ون هم در آن دست داشته برنمی آید، 
ژورنالیست ها وارد کار می شوند تا حقایق را برای مردم برمال کنند. 
تحقیقات مفصل کارل برنستاین و باب وودوارد، روشن می کند که 
قضیه واترگیت بیش از یک پرونده مالی ساده است و این که دستگاه 
قضایی به دلیل حضور نیکس��ون و اطرافیانش در ای��ن پرونده، از 

تحقیق کافی درباره آن خودداری کرده است.

درحقیقتیکی
ازبزرگترین

فیلمسازانمعاصر
درهیچجایدنیا
بهجزفرانسهو

سوئیسنمیتواند
اقامتکند؛چون

تحتتعقیبپلیس
بینالمللاست
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تاسیس 
1123 ش��ماره: 211/ الف 91/103، آگهی تاس��یس شرکت مهندسین مش��اور پژوهش پردازان 
پارتاک سهامی خاص، ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/29 تحت شماره 46898 و شناسه ملی 
10260649690 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/01/29 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی از 
قبی��ل صادرات و واردات – خرید و فروش – تولید – تهیه و توزیع کلیه کاالهای مجاز بازرگانی 
– اخذ تسهیالت از بانکهای خصوصی و دولتی صرفًا در جهت اهداف شرکت – انجام کلیه امور 
مربوط به ترخیص کاال از گمرک کش��ور – شرکت در مزایدات و مناقصات بخش خصوصی و 
دولتی – مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی – اخذ و اعطای نمایندگی 
از شرکتهای دولتی و خصوصی – انجام امور خدمات از قبیل طراحی – نظارت و اجرا در زمینه 
امور س��اختمانی – راهسازی – جدول بندی – آذین بندی – مشاوره و خدمات مطالعات آماری 
در تخص��ص های اقتص��اد و خانوار – صنعت و معدن و زیر بنایی – کش��اورزی و خدمات – 
تجزی��ه و تحلیل آم��اری – خدمات پژوهش و خدمات پژوهش��گری – اجرای عملیات میدانی در 
زمینه آمار – طراحی و پیاده س��ازی و ارائه سیس��تم های کنترل کیفیت آماری – بازاریابی غیر 
ش��بکه ای – غیر هرمی – غیر الکترونیکی – انجام پروژه های تاسیساتی – الکتریکی – صنعتی 
– مکانیک – س��اختمانی – برگزاری دوره های آموزش��ی و خدمات آموزش��ی در زمینه آمار – 
ارائه خدمات س��خت افزار کامپیوتر و مشاوره فناوری اطالعات – طراحی و اجرای پروژه های 
س��اختمانی و تزیینات داخلی – بخش )آب  - برق( ش��هر سازی – طراحی گرافیکی – ارائه کلیه 
خدمات اعم از تامین نیروی انس��انی موقت متخصص و غیر متخصص جهت ارگانهای دولتی و 
خصوصی – ش��رکت در نمایش��گاه های داخل و خارج کشور 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان هشت بهشت غربی، 
انتهای خیابان ملک ش��مالی، کوچه مهدی ش��اهین، پالک 45، تلفن 09131884644، 4- سرمایه 
ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با 
نام می باش��د که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3/10/33 مورخ 
1390/12/17 نزد بانک صادرات شعبه میدان امام پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد 
صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- خانم نرگس هادیان به سمت رئیس 
هیات مدیره 2-5- خانم سمیه رنجبر علون آبادی به سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای 
محمد میرزا خانی به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای محمد میرزاخانی به سمت مدیر عامل 
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدات شرکت 
ب��ا امض��ای دو نفر از اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل همراه با مهر ش��رکت و اوراق عادی و 
اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر 
عامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم معصومه 
خس��روی به عنوان بازرس اصلی، 2-8- خانم تارا احمدجو به عنوان بازرس علی البدل. م / الف 

2035/1  آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان
 

تاسیس 
1124 ش��ماره: 200/ الف91/103، آگهی تاسیس شرکت ش��اخص سازان آبادی سهامی خاص، 
ش��رکت فوق در تاریخ 1391/01/28 تحت ش��ماره 46890 و شناسه ملی 10260649613 در این 
اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/01/28 از لحاظ امضاءذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود 

و آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: ارائه مش��اوره – طرح و مدیریت اجرایی و برنامه ریزی 
کنترل پروژه های عمرانی، ابنیه، خشکی و دریایی، پل و تونل و کارهای راهسازی، خدمات مطالعه، 
طراحی و تهیه نقش��ه های فازهای مختلف کارهای س��اختمانی، تاسیس��ات زیربنایی، مکانیکی، 
س��اختمانی، و شهر سازی، خدمات مطالعه، طراحی و نظارت و برآورد کلیه پروژه های عمرانی، 
س��اختمانی، اداری، تجاری و تولید انبوه مسکن، طراحی، خدمات مطالعه و نظارت بر اجرای کلیه 
پروژه های انتقال توس��ط خطوط لوله گاز، آب، فاضالب و خطوط تغذیه و انتقال درون و برون 
ش��هری، پروژه های مخابراتی بجز مواردی که در انحصار شرکت مخابرات ایران است – انجام 
کلیه عملیات نقشه برداری و نقشه کشی تهیه و انجام خدمات مطالعات طرح های هادی روستایی، 
طرح های جامع ش��هری، طرح های تفصیلی – طراحی فضای س��بز، پارک ها، خدمات مطالعات 
هیدرولوژی و طراحی کانال ها، آبیاری قطره ای، تحت فشار و بارانی، 2- مدت شرکت: از تاریخ 
ثبت به مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان، ش��هر اصفهان خیابان 
بزرگمهر، خیابان بی سیم، کوی کیهان، پالک 4، کدپستی 8157763483، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 
1/000/000 ریال منقس��م به یکصد س��هم 10/000 ریالی که تعداد یکصد س��هم با نام می باشد 
که مبلغ 350/000 ریال توس��ط موسسین طی گواهی بانکی ش��ماره 51 مورخ 1391/01/16 نزد 
بانک ملی ش��عبه س��عادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان سهام 
می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای حس��ین احمدوند به سمت رئیس هیات مدیره، 
2-5- آقای کاظم انصاری به س��مت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای سام انصاری به سمت 
عضو هیات مدیره، 4-5- آقای سام انصاری به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 
6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر 
عامل آقای س��ام انصاری و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیر عامل: مدیر عامل 
مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم مرضیه روغنی 
قهفرخی به عنوان بازرس اصلی، 2-8- خانم مینا مطبوع ریاحی به عنوان بازرس علی البدل. م / 

الف 2035/2 آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

تاسیس 
1125 ش��ماره: 203/الف91/103، آگهی تاس��یس موسسه انجمن کش��ت های بدون خاک ایران، 

موسسه فوق در تاریخ 1391/01/28 تحت شماره 3214 و شناسه ملی 10260649632 در این 
اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/01/28 از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود. 1- موضوع موسسه: انجام 
تحقیقات علمی و فرهنگی در س��طح ملی و بین الملل��ی با محققان و متخصصانی که به گونه ای 
با علم هیدرو پونیک س��ر و کار دارند – همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه 
ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح ها و برنامه های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه 
علمی موضوع فعالیت انجمن – ترغیب و تش��ویق پژوهش��گران و تجلیل از محققان و اس��تادان 
ممتاز – ارائه خدمات آموزش��ی و پژوهش��ی و فنی – برگزاری گردهمایی های علمی در سطح 
ملی، منطقه ای و بین المللی – انتش��ار کتب و نشریات علمی . 2- مدت موسسه: از تاریخ ثبت به 
مدت نامحدود، 3- مرکز اصلی موسس��ه: 1-3- استان اصفهان، شهر اصفهان دانشگاه صنعتی 
اصفهان، دانشکده کشاورزی، طبقه 5، گروه خاکشناسی، دفتر انجمن علمی، تلفن 03113913531، 
4- س��رمایه موسسه: مبلغ 1/000/000 ریال می باش��د. 5- اولین مدیران موسسه: 1-5- آقای 
حس��ین شریعتمداری به سمت رئیس هیات مدیره، 2-5- آقای امیر حسین خوش گفتار منش به 
سمت نایب رئیس هیات مدیره، 3-5- آقای مصطفی عرب به سمت عضو هیات مدیره، 4-5- آقای 
حمیدرضا روس��تا به س��مت عضو هیات مدیره، 5-5- آقای مسعود تدین نژاد به سمت عضو 

هیات مدیره )به عنوان عضو علی البدل( 6-5- آقای علیرضا حس��ین پور به س��مت عضو هیات 
مدیره )به عنوان عضو علی البدل( 7-5- آقای محمود کلباسی اشتری به سمت خزانه دار به مدت 
3 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهد آور با امضای حسین 
شریعتمداری )رئیس هیات مدیره( و محمود کلباسی )خزانه دار( همراه با مهر انجمن و نامه های 
رسمی با امضای حسین شریعتمداری )رئیس هیات مدیره( یا امیر حسین خوشگفتار منش )نایب 
رئیس هیات مدیره( معتبر خواهد بود. 7- اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه، 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- آقای محمد علی حاج عباس��ی جورتانی به عنوان بازرس اصلی، 2-8- آقای 
بهف��ر مدرس ب��ه عنوان بازرس علی البدل . م / الف 2035/3  آذری رئیس اداره ثبت ش��رکتها و 

موسسات غیر تجاری اصفهان
 

تغییرات 
1126 ش��ماره: 236/ت91/103، آگهی تغییرات ش��رکت گروه معماری سیم گل آستانه سهامی 
خاص به شماره ثبت 41816 و شناسه ملی 10260595601، به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
عادی س��الیانه و هیات مدیره مورخ 1390/12/29 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- آقای س��عادت 
امیرپور به عنوان بازرس اصلی، خانم نعیمه دارابی ناغانی به عنوان بازرس علی البدل برای یک 
س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت 
انتخاب شد. 3- اعضاء هیات مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای مجتبی مهیاری ده سرخی و خانم 
زهرا ایزدی الی بیدی و خانم لیال ایزدی الی بیدی تا تاریخ 1392/12/29، 4- ترازنامه و حساب 
های س��ود و زیان س��ال مالی منتهی به 1389/12/29 به تصویب رسید. 5- سمت اعضاء هیات 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجتبی مهیاری ده س��رخی به سمت رئیس هیات مدیره 
و خانم زهرا ایزدی الی بیدی به س��مت نایب رئیس هیات مدیره و خانم لیال ایزدی الی بیدی به 
سمت عضو هیات مدیره و خانم لیال ایزدی الی بیدی به سمت مدیر عامل، 6- کلیه اوراق و اسناد 
مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است. ضمنًا مدیر عامل مجری 
مصوبات هیات مدیره می باشد. در تاریخ 1391/01/31 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر 

تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م / الف 2035/4  آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها 
و موسسات واحد ثبتی اصفهان

 
مزایده

1502 شماره: 663 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 31949-2/865 شش دانگ آپارتمان پالک 
ش��ماره 1278/13 و 1309 به مس��احت 128/11 مترمربع واقع در طبقه همکف ش��رقی بخش 3 
اصفهان که 12/15 مترمربع آن تراس مسقف می باشد با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات 
که عبارتند از راه پله های هفت الی نه فرعی حیاط ده فرعی و دستشویی یازده فرعی و پارکینگ 
هفده فرعی به آدرس خ ابن سینا خ سنبلستان جنب حسینیه نجفی ها پالک 9 که سند مالکیت آن در 

صفحه 547 دفتر 155 امالک با شماره چاپی 053225 و شماره ثبت 7536 و صادر شده است 
با حدود: شماالً بطول 8/45 متر پنجره و دیواریست به کوچه 4 متری شرقًا اول بطول 10 متر 

دیوار به دیوار پالک 1279 دوم بطول 1/60 متر دیوار به دیوار پالک 1278/3 سوم در دو قسمت 
که قس��مت اول جنوبی اس��ت بطول 0/80 متر و 1/90 متر پنجره و دیواریست به داکت مشاعی 
جنوبًا بطول 11/60 متر دیوار به دیوار پالک 1278 و 1310 غربًا اول بطول 4/10 متر دیوار کوتاه 
و پنجره است به فضای حیاط مشاعی دوم در چهار قسمت که قسمت های دوم و چهارم شمالی 
اس��ت بطول های 3 متر و 2/20 متر و 0/55 متر و 3/20 متر دیوار مشترک است با آپارتمان 14 
فرعی سوم بطول 4/50 متر درب و دیواریست به راه پله مشاعی 7 فرعی که طبق نظر کارشناس 
رس��می پالک فوق عبارتست یکباب آپارتمان مسکونی واقع در طبقه همکف شرقی در ساختمان 
مس��کونی س��ه طبقه که دارای 128/11 مترمربع مفید که 12/15 مترمربع آن تراس می باشد و 
این آپارتمان از این تراس نورگیری دارد. دارای س��ه خواب با هال و پذیرایی و س��رویس کامل، 
سقف تیرآهن و آجر، بدون اسکلت، قدمت حدود 27 سال با نمای سنگ، دسترسی پالک از سمت 
شمال )درب به ساخت( به گذر، کف فضاها موزاییک، بدنه اندود و گچ و نقاشی، سقف گچ بری، 
آشپزخانه کاشی و سرامیک قدیمی و کابینت فلزی، آبگرمکن زمینی و کولر آبی، درب های داخلی 

چوبی و خارجی آلومینیومی و دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب می باشد و تا تاریخ 
91/3/28 بیمه می باش��د ملکی آقای سید مرتضی معتمدی فرزند محمدعلی که طبق اسناد رهنی 
شماره های 62866-86/3/26 و 62915-86/3/30 دفترخانه 17 اصفهان به ترتیب در رهن بانک 
پاسارگاد و پارس��یان در قبال مبالغ 440000000 و 160000000 ریال واقع می باشد از ساعت 
9 الی 12 روز شنبه مورخ 91/3/20 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت 
بهشت شرقی چهارراه اول سمت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه 810000000 
ریال شروع و به هر کس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض ش��هرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود م��ازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان مورخ 91/2/26 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. م الف/  2127 اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان 

 
اصالحی

1503 ش��ماره: 1612 کالس��ه: 32481-2/887 پیرو آگهی مزایده پرونده کالسه 2/887-32481 
منتش��ره در تاریخ 91/2/23 بدین وس��یله به آگاهی می رس��اند در سطر سوم آگهی مذکور در 
قس��مت آدرس شماره پالک اش��تباهاً 53 قید شده که صحیح آن پالک ش��ماره 153 می باشد. 

اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان                               
 

ابالغ وقت رسیدگی
1504 در خص��وص پرونده کالس��ه 278/91 خواهان بهارک مدد دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
مبلغ هجده میلیون و هش��تصد هزار ریال چک ش��ماره 8089854 الف و کلیه خسارات دادرسی 
و هزینه های دادرس��ی به طرفیت حسین کش��انی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/4/18 س��اعت 10/30 صب��ح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
خیابان آتش��گاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع ش��ماره دو شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه هش��تم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1505 در خصوص پرونده کالس��ه 1942/90 ش 8 خواهان حیدرعلی ش��اهچراغی دادخواستی 
مبنی بر انتقال س��ند پالک ثبت��ی 31/1759 بخش 16 ثبت اصفهان مقوم ب��ه 5 میلیون تومان و 
مطالبه دو فقره چک به ش��ماره های 427498 و 427499 و کلیه هزینه های دادرس��ی به طرفیت 
1- علی اصغر زهیری 2- شرکت پارسا مهر صفاهان به نمایندگی کاظم هادی دستجردی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/18 س��اعت 12 صبح تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
1506خانم معصومه آزاد علی آبادی دارای شناسنامه شماره 142 به شرح دادخواست به کالسه 
748/91 ح/ 10 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان اصغر صباغی بشناسنامه 201 در تاریخ 91/1/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک فرزند دختر و یک عیال دائمی که اسامی 
آنان به شرح ذیل می باشد: 1- زهرا صباغی به ش ش 5633 )فرزند دختر متوفی(، 2- معصومه 
آزاد علی آبادی به ش ش 142 )عیال دائمی متوفی(. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ تجدیدنظر
1507  تجدیدنظرخواه: مؤسسه مالی و اعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه نشانی: اصفهان 
خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مهر بسیجیان، تجدیدنظرخواندگان: 1- مازیار قوامی نام 
پدر: طهمورث شغل: آزاد نشانی: اصفهان کاوه خ گلستان شهرک کاوه خ حکیم نظامی نسترن 5، 
2- محسن کاظمی پور نام پدر: ابراهیم شغل: کارمند، نشانی: بهارستان خ فرزانگان بلوک 126 پ 
154. وکیل یا نماینده قانونی: 1- سید امین طه امامی 2- فاطمه جعفری نشانی: اصفهان چهارراه 
توحید طبقه سوم بانک ملت واحد 9. تجدیدنظرخواسته: نسبت به دادنامه 788-90/10/18، دالئل 
و منضمات دادخواست: 1- کپی مصدق نامه مؤسسه مهر مبنی بر دولتی بودن 2- کپی مصدق 

دادنامه بدوی. م الف/ 12221 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1508 کالسه پرونده: 705/90، شماره دادنامه: 788، مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: مؤسس��ه مالی واعتباری مهر با مدیریت مرادعلی نیکوپناه نشانی: اصفهان خ 
توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مؤسسه مالی و اعتباری مهر، نمایندگان: 1- سید امین طه 
امامی 2- فاطمه جعفری نشانی هر دو اصفهان چهارباغ باال مجتمع پارسیان طبقه زیرزمین واحد 
104، خواندگان: 1- مازیار قوامی نش��انی: اصفهان کاوه خ گلستان شهرک کاوه خ حکیم نظامی 
نس��ترن 5 و 2- محسن کاظمی پور نشانی: بهارس��تان خ فرزانگان بلوک 126 پ 154. خواسته: 
مطالبه، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواس��ت مؤسسه مالی و اعتباری 
مهر با نمایندگی سید امین طه امامی و فاطمه جعفری بطرفیت مازیار قوامی و محسن کاظمی پور 
بخواسته مطالبه 33/290/000 ریال وجه چک شماره 974217-90/4/27 و 90/4/21-128423 
به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، نظر به اینکه مؤسسه 
مالی و اعتباری مهر دارای شخصیت حقوقی خصوصی بوده و خارج از شمول ماده واحده قانون 
اس��تفاده بعضی از دس��تگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی و... می باشد. فلذا مؤسسه 
مذکور نمی تواند از نماینده حقوقی استفاده نماید. مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوا صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در 

دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ ماده 73
1509 آگه��ی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی. مرجع رس��یدگی: شعبه چهارم شورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: بلوار امیرکبیر 
ک109 )آدریان( خ امام حسین جنب قرض الحسنه مهدی موعود ابتدای کوچه گلزار خانه فرهنگ 
میالد. کالس��ه پرونده: 417/90حل4. وقت رسیدگی: ساعت 5:30 بعدازظهر روز یکشنبه مورخه 
1391/4/4. مش��خصات خواهان: علیرضا س��لیمانی فرزند علی مقیم اصفهان- خ امام خمینی – 
دهنو- خ ولیعصر جنوبی- کوچه ش سلیمانی ک پ 46196-81891. مشخصات خوانده مجهول 
المکان: علی خواجه فرزند مصطفی. خواسته و بهای آن: الزام به انتقال سند یک دستگاه اتومبیل 
شماره 13-557ق52. دالیل خواهان: فتوکپی مصدق قولنامه- 2- استعالم از راهنمایی و رانندگی. 
گردش کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی 
به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. لذا در اج��رای قانون مذکور خالصه 
دادخواست و مستندات، یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 

12228 شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر 
 

ابالغ وقت رسیدگی
1510 درخصوص پرونده کالس��ه 90-626 خواهان موسس��ه مال��ی و اعتباری مهر با مدیریت 
علی نیکوپناه دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت 1- محسن طباخیان 2- رضا امینی زازرانی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/4/13 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/1220 شعبه 39 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 
 

ابالغ رأی
1512 کالس��ه پرونده: 708/90. ش��ماره دادنامه: 8194. مرجع رسیدگی: شعبه 31 شورای حل 
اخت��الف اصفهان. خواهان: موسس��ه مال��ی و اعتباری مهر با مدیری��ت مرادعلی نیکوپناه مقیم 
اصفهان- خ توحید- جنب تاالر فرش��چیان- سرپرست موسسه مهر بسیجیان. نماینده: 1- سید 
امین امامی طه نش��انی اصفهان- چهارباغ باال- روبروی شرکت زمزم- مجتمع پارسیان- طبقه 
زیرزمی��ن- واحد104. 2- فاطمه جعفری به نش��انی اصفهان- چهارباغ باال- روبروی ش��رکت 
زمزم- مجتمع پارس��یان- طبقه زیرزمین- واحد104. خواندگان: 1- علیرضا قاسمی به نشانی خ 
سروش – ک مرغاب- جنب چشمه- پ21. 2- اصغر محمد باغبان نشانی خ پروین- خ افسر- بن 
پروین- پ13. خواسته: مطالبه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دادخواس��ت 
خواهان با نمایندگی سید امین امامی طه و فاطمه جعفری بطرفیت خواندگان بخواسته مطالبه مبلغ 
8/290/000 ریال وجه چک شماره 911641-90/7/4 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه 
و صدور قرار تامین خواسته نظر به اینکه موسسه مالی و اعتباری مهر دارای شخصیت حقوقی 
خصوصی اس��ت و خارج از ش��مول ماده واحده قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده 
حقوقی در مراجع قضایی و... می باشد فلذا موسسه مذکور نمی تواند از نماینده حقوقی استفاده 
نماید مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعالم می گردد 
رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. 

م الف: 12222 شعبه 31 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 
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