
اجناسی که در اصفهانی ها ماشین نمی خرند
 مصرف شان
 زیاده روی می کنیم

رکود خرید و فروش خودرو در اصفهان
 دست های پشت پرده 

و باز هم ناکامی اصفهان 3       
آزادی برای یک کشور 

مانند آب حیات است 2
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 دارند ذوب آهن را 
6تکه پاره می کنند

 مدتی است بین مردم این صحبت پیچیده است که خودرو نیز گران شده و شاید 
همه منتظرند ببینند تا کجا کشیده می شود. در این صنعت، مسئوالن نمی توانند 
بگویند گرانی نمی تواند رخ دهد، چرا که هر روز تکنولوژی جدیدی به ماشین ها 

افزوده می شود و بی انصافی است اگر دالالن را در این کار وارد کنیم!

غرش زردها ادامه دارد

کودکی من با شاهنامه 
گذشت

قرمز صمیمی

سؤال های باقیمانده
 بازتاب های بین المللی

 معتادان شیشه اصفهان 
در مرز هشدار

رنجش بیماران از 
بداخالقی های بیمارستانی ها

عجیب ترین مسابقه های دنیا 
کاربرد رنگ در چیدمان

ادامه مذاکرات وین طی روزهای آینده
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 رو
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تئاتر اصفهان را زنده می کنم
 وقتی صحبت از تئاتر در استان اصفهان به میان می آید، اکثرا یاد سالن های خالی 
و استقبال کم از این هنر می افتند که سال هاست دامن گیر تئاتر استان شده است. 
زمانی بود که استان اصفهان مهد تئاتر ایران محسوب می شد و هنرمندان بسیاری از 

این استان به صحنه های کشوری و جهانی رفته و به ایفای نقش پرداختند...

فرسایش شتابناک سرستون ساسانی در اصفهان 
5
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وضعیت نابسامان مجموعه سنگ  باغ موزه چهل ستون 
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بنزین 100تومانی دو برابر می شود
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی کشور روزگذشته 
گفت: پیش بینی می شود س��همیه 100 تومانی ذخیره شده در 
کارت ها تا روزهای پایانی اردیبهش��ت کاهش پیدا کند، اما صفر 
نمی شود. وی ادامه داد: در صورتی که دارندگان این نوع سهمیه 
تا پایان اردیبهشت نسبت به مصرف سهمیه خود اقدام نکنند، هر 
 لیتر سهمیه 100 تومانی ذخیره ش��ده در کارت های سوخت، به 

دو لیتر سهمیه 400 تومانی تبدیل می شود.
جلیل ساالری با اش��اره به این که از اول خرداد بنزین به دو شیوه 
نیمه یارانه ای و آزاد عرضه می ش��ود، خاطرنشان کرد: دارندگان 
س��همیه 100 تومانی که ترجیح می دهند س��همیه خ��ود را تا 
 پایان اردیبهشت اس��تفاده نکنند، باید در فاصله روزهای پنجم تا 
 بیس��ت و پنجم خ��رداد س��ال ج��اری حتما ی��ک بار اق��دام به 

 س��وخت گیری عرض��ه کنن��د تا ب��ا اع��ام تراکنش، س��همیه 
100 تومان��ی آنه��ا ب��ه 400 تومان��ی تبدی��ل ش��ود. وی 
تصری��ح ک��رد: ه��م اکن��ون در مجم��وع ح��دود 60 میلی��ون 
لیت��ر بنزی��ن 100 تومان��ی در کارت های هوش��مند وس��ایل 
نقلی��ه ذخیره ش��ده اس��ت. س��االری اظه��ار داش��ت: از ابتدای 
 امس��ال، به ط��ور میانگی��ن روزان��ه 0/3 میلی��ون لیت��ر بنزین 
 100 تومانی در جایگاه های کش��ور مصرف ش��ده که این میزان 

هم اکنون به روزانه 1/7 میلیون لیتر افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خاطرنشان 
کرد: در صورتی که هرگونه برنامه ریزی برای محدودیت سهمیه 
بنزین 400 تومانی وجود داشته باشد، از قبل اطاع رسانی های 

الزم صورت خواهد گرفت.

 در حالی مجلس هش��تم الیحه بودجه دول��ت در مورد اختصاص 
گروه
شهر

بودجه صدمیلیارد تومانی به س��الن اجاس س��ران اصفهان را با 
جانبداری و نگاه های قومی و قبیله ای که بر منافع ملی سایه افکنده 
بود، رد کرد که فریادهای عدالت خواهانه نماین��دگان اصفهانی در میان »دو دو«های 

دیگر وکای ملت گم شد.
بحث ساخت س��الن اجاس س��ران غیرمتعهد ها از ابتدای س��ال 1389 مطرح شد و 
شهر های کیش، اصفهان و شیراز، به عنوان سه گزینه ساخت این سالن مطرح شدند. 
البته پیش از این یک س��الن اجاس س��ران غیرمتعهد ها در تهران وجود داش��ت که 
ظرفیتی معادل 45 کشور دارد، اما باید سالنی با ظرفیت بیشتری ساخته می شد؛ زیرا 
کشور های عضو جنبش غیر متعهد ها 118 کشور هس��تند که این کشور ها باید برای 
برگزاری اجاس س��ران غیرمتعهد ها به ایران بیایند.  پس از کش و قوس های فراوان، 
 قرعه به نام اصفهان افتاد و قرار ش��د این س��الن در اصفهان احداث شود. بنا به فرموده

 رهبرمعظم انقاب نیز اصفهان، به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��امی به 
خوبی می توانس��ت نماد های فرهنگی و هنری ایران  اسامی را به سران غیر متعهد ها 

نشان دهد. 
سال 1389 مقرر ش��د برای احداث این س��الن در اصفهان صدمیلیارد تومان دولت، 
صدمیلیارد تومان شهرداری اصفهان و سایر هزینه های مورد نیاز برای ساخت فضا های 
اطراف سالن اعم از هتل ها، سالن تشریفات و غیره  را بخش خصوصی متقبل شود. آغاز 
 ساخت سالن اجاس در اواخر سال 1389 به صورت غیر رسمی در اصفهان آغازشد و

10فروردین س��ال 90 با حضور حمید بقایی که بر کرسی س��ازمان میراث فرهنگی 
نشسته بود، کلنگ زده شد. دولت در ابتدای سال 90 تنها 20 میلیارد تومان از تعهدات 
صد میلیارد تومانی خود را برای ساخت اجاس س��ران به صورت داخل شمول واریز 
کرد، اما عیب آن، این اس��ت که زمانی که به صورت »داخل ش��مول« واریز می شود، 
تا زمانی که معاون برنامه ریزی ریاس��ت جمهوری اجازه »غیر ش��مولی« آن را صادر 
نکند، اجازه تخصیص آن داده نمی ش��ود. دراین گیرودار و پس از رایزنی های فراوانی 
که صورت گرفت، باالخره تیرماه سال گذشته مجوز غیر ش��مولی این پول صادر شد 
و ش��هرداری اصفهان توانس��ت این پول را بردارد. البته نمایندگان مجلس ش��ورای 
اسامی مابقی این صدمیلیارد تومان را در بودجه س��ال 90 دیده بودند، اما هیچ کدام 

تخصیص پیدا نکرد. ش��هرداری اصفهان نیز عزم جدی برای اجرای این پروژه داشت؛ 
چرا که فردی مانند شهردار اصفهان می خواس��ت دو  طرح  مانند سالن اجاس سران 
غیر متعهد ها و پروژه ام��ام علی )ع( را به عنوان یک افتخ��ار در کارنامه خود ثبت کند 
.شهرداری اصفهان به این دلیل، یک سری حساب های ال سی  از طریق بانک شهر باز 
کرد و با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام این کار بود، اما هر بار به جای رسیدن 
بودجه، خبر های ناامید کننده ای در خصوص دس��تور ریاست جمهوری برای توسعه و 
گسترش س��الن اجاس تهران صادر می ش��د و در نتیجه، این موارد باعث ایجاد این 
سؤال شد که آیا اصًا اجاس س��رانی در ایران برگزار می ش��ود و در صورت برگزاری، 
 آیا اصفهان میزبان خواهد ب��ود یا خیر که این مس��أله در هاله ای از ابه��ام باقی ماند.

اینجا مجلس است؛ ششمین روز بررس��ی الیحه بودجه س��ال 91. نمایندگان فریاد 
می زنند؛ البته فریاد زدن در صحن علنی مجل��س برای اعام نظر موافق و مخالف و یا 
تذکرهای آیین نامه ای که کاری چندان مناسبی برای وکای ملت نیست، دیگر برای 

بهارستانی ها عادی شده است. 
اما در میان همهمه های هر روزه مجلس��ی ها، این بار تعدادی از نمایندگان حاضر در 
مجلس، یکی از همتایان خود را با دو، دو کردن به سخره می گیرند و اجازه نمی دهند 
حرف خود را ادامه دهد. داستان را روشن تر برایتان توضیح می دهیم. وکای ملت در 
مجلس هشتم این بار دیرتر از همیشه در فصلی که باید بودجه یک سال را تصویب کنند، 
آن را بررسی می کنند و دیر تصویب شدن بودجه، کم است که تعدادی از نمایندگان با 
بی ادبی و فریادهایی که بیشتر در میان بازی های نوجوانان به گوشمان می خورد، نطق 

نماینده اصفهان را قطع می کنند.
 نیره اخوان بی طرف در حالی که پشت تریبون بهارستان حاضر شده بود، در ارتباط با 
اختصاص بودجه به ساخت سالن اجاس سران کشورهای اسامی در اصفهان سخن 
گفت و اشاره کرد که بر اساس الیحه دولت، شهرداری اصفهان تا سقف یک هزار میلیارد 
ریال بابت ساخت سالن اجاس سران و سازمان تعاون روستایی برای هزینه های قانونی 
تا سقف 300 میلیارد ریال از منابع موضوع این بند مجاز است.اما رفتارهای ناشایست 
و نگاه ها منطقه ای و قوم��ی برخی از نمایندگان، اجازه ن��داد تا صحبت های نماینده 
اصفهان به پایان برسد و اخوان و دیگر نمایندگان اصفهان، با موجی گسترده از مخالفت 
نمایندگان ...                                                                                                                         ادامه در صفحه 3

بودجه سالن اجالس میان فریادهای دو دوی نمایندگان رنگ باخت

 آغاز ساخت 
سالن اجالس 
در اواخر سال 

1389 به صورت 
غیر رسمی در 

اصفهان آغازشد 
و 10 فروردین 

سال 90 با حضور 
حمید بقایی که 

بر کرسی سازمان 
میراث فرهنگی 

نشسته بود، 
کلنگ زده شد

اینجا مجلس است؛ فریادهای دو، دو... سالن سران، بودجه و دیگر هیچ!

گل دقایق پایانی محس��ن بنگر عاوه ب��ر تافی گل 
دیرهنگام ویکتور در بازی رفت سپاهان و االهلی، به 
نوعی امضای حکم صدرنشینی سپاهان در گروه سوم 
هم بود تا شاگردان کرانچار سه شنبه هفته آینده در 
ورزشگاه فوالدشهر میزبان یکی از دو تیم استقال یا 

الریان قطر باشند. 
روی کاغذ، ش��انس برگزاری یک ب��ازی کاما ایرانی 
بیشتر از همیشه است، به شرطی که استقال در بازی 
دیشبش مقابل نسف قارشی ازبکستان، کار صعود به 

مرحله بعد را تمام کرده باشد. 
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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را از پا درآوردن
12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E RZ A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012
8Pages| 1000 Rls

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
موسسه خدماتی عمرانی شهرک صنعتی آسمان جی اصفهان به شماره ثبت 2917

جلسه مجمع عمومی سالیانه موسسه خدماتی عمرانی شهرک صنعتی آسمان جی 
اصفهان در روز سه شنبه مورخ 91/03/09 در محل موسسه )تاالر شهرک( ساعت 10 

صبح برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1 – استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان 
2- انتخابات هیئت مدیره

3- انتخابات بازرسان 
4- تصویب تراز مالی سال 90

5- کلیه مواردی که در صالحیت این مجمع می باشد 
هیئت مدیره 

موسسه خدماتی عمرانی شهرک صنعتی آسمان جی اصفهان

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب و ساختمان 

شماره 
نوع محل اجرامناقصه

بودجه
تضمین 
برآورد )ریال()ریال(

12/000/0001/798/039/776عمرانیلوله گذاری فاضالب فريدونشهر91-1-76

26/500/0006/632/808/432عمرانیعمليات كارهای باقيمانده تصفيه خانه فاضالب شهر هرند91-1-77

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سايت اينترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
با فهرست بهای سال 1388 سازمان مدیریت و برنامه ریزی به پیمانکار دارای رتبه بندی و 

واجد صالحیت واگذار نماید.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



چهره روزيادداشت

 در حجاب، برخورد قضايی و 
برنامه ريزی فرهنگی مکمل يکديگرند 
 رییس قوه قضائیه گفت: برخورد قضای��ی در کنار برنامه ریزی های 

فرهنگی در مقوله حجاب و عفاف، مکمل یکدیگر هستند.
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه روز گذشته مسئوالن عالی قضایی 
با اش��اره به س��خنان رهبر معظم انقالب درباره ض��رورت توجه به 
مسأله حجاب و عفاف و جلوگیری از بی بند و باری در جامعه، گفت: 
همه مسئوالن اعم از مس��ئوالن فرهنگی و قضایی و ضابطان باید به 
توصیه های رهبری توجه کنند.رییس قوه قضائیه تأکید کرد: ترویج 
فرهنگ اخالقی و اجتناب از بروز بی بند و باری در نظامی که براساس 
ارزش های الهی و اخالقی و دینی بنا ش��ده و در قانون اساسی هم به 
ابتناء نظام بر پایه اعتقاد به توحید و امور اخالقی توجه شده، اقدامی 
ضروری اس��ت. آملی الریجانی گفت:  به منظ��ور تقویت بنیان های 
فرهنگی و اخالقی کش��ور، باید به بحث قانونی ش��دن امور اخالقی 
توجه بیش��تری ش��ود. آملی الریجانی در بخش دیگری از سخنان 
خود به انتخابات سوریه و مشارکت بیش از 50 درصدی مردم در این 
انتخابات اشاره کرد و تناقض کش��ورهای غربی و معیارهای دوگانه 
آنان در برخورد با شعارهای دموکراسی خواهی را گوشزد کرد و گفت:  
مردم سوریه با مشارکت خود در انتخابات، ضمن تأیید نظام سیاسی 
خود، خواستار انجام اصالحاتی در کشور شدند، اما غربی ها توجهی 
به دموکراسی اجراشده و جاری در این کشور ندارند و در مقابل حامی 
سرسخت کش��ورهایی هس��تند که تاکنون در آنها حتی یک بار هم 

انتخابات برگزار نشده است.

نشست دو روزه ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین 
در نهایت با تواف��ق درباره برگزاری دور جدی��دی از گفتگوها 
 طی هفته آت��ی )دو روز قبل از مذاکرات بغ��داد( پایان یافت. 
علی اصغر سلطانیه، نماینده جمهوری اسالمی ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی روز س��ه ش��نبه گفتگوهای دو روزه با 

آژانس را موفقیت آمیز خوانده بود. 
وی که  به همراه هرمان ناکارت��س، معاون مدیرکل آژانس در 
امور پادمان ها در پایان گفتگوهای وین در نشست مطبوعاتی 
شرکت کرده بود، افزود: این دور از مذاکرات فشرده برای تهیه 
مدالیته و چارچوبی برای حل و فصل موضوعات باقیمانده در 
زمینه پرونده هسته ای ایران بود. وی افزود: در این گفتگوها به 
پیشرفت هایی دست یافتیم و قرار است دور بعدی آن دوشنبه 

هفته آینده برگزار شود. 
ناکارت��س هم در ای��ن نشس��ت مطبوعاتی نتایج ای��ن دور از 
مذاکرات را مفید و س��ازنده خوان��د. اما ای��ن اظهارنظرهای 
خالصه و کلی درباره مذاکرات فشرده چندین ساعته روزهای 
گذشته آژانس و ایران، نمی تواست پاسخگوی سؤاالت متعدد 

خبرنگاران باش��د. هرمان ناکارتس در روز دوم مذاکرات و در 
هنگام ورود به نمایندگی ایران در وین، در اظهاراتی روش��ن 
گفته بود که جمهوری اسالمی باید به بازرسان اجازه دسترسی 
به افراد، اطالعات و مکان ها را بده��د. او همچنین گفته بود: 
هدف سفر دو روزه ما رسیدن به توافقی درباره نگرش نسبت به 
حل تمام مسائل مهم با ایران به ویژه شفاف سازی درباره ابعاد 
احتماالً نظامی برنامه هسته ای جمهوری اسالمی است که این 

مسأله در اولویت ما قرار دارد.
اما در کنفرانس خبری روز س��ه ش��نبه نش��انی از توضیحات 
روش��ن دو طرف در مورد نتای��ج مذاکرات وجود نداش��ت. از 
جمله پس از فضا سازی رسانه ای گسترده روزهای گذشته در 
 مورد اجازه دسترسی به س��ایت پارچین، هیچ یک از دو طرف 

اشاره ای به این موضوع نکردند. 
از این رو به نظر می رسد که با وجود »مثبت و سازنده« خواندن 
این مذاک��رات، دو طرف درگی��ر مذاکراتی دش��وار با حداقل 

انعطاف پذیری طرف مقابل هستند.
رس��انه های بی��ن المللی نیز ط��ی روز گذش��ته ب��ه بازتاب 

 تواف��ق ای��ران و آژان��س در زمین��ه ت��داوم مذاک��رات 
پرداخته اند. از جمله خبرگزاری رویترز در گزارش��ی نوشت: 
 پس از دو روز نشست میان نمایندگان ایران و آژانس در وین، 
دو طرف توافق کردن��د گفتگوهای جدی��دی را دو روز پیش 
 از مذاکرات بغ��داد در راس��تای حل و فص��ل اختالفات خود 

برگزارکنند. 
ای��ن خبرگزاری غرب��ی همچنین از عدم اش��اره س��لطانیه و 
ناکارتس به جزئیات و محتوای مذاکرات دو روزه در وین خبر 
داد و نوش��ت: دیپلمات های غربی که مذاکرات وین را زیرنظر 
داشتند، هیچ نشانه ای از آمادگی ایران برای امتیاز دادن پیش 

از مذاکرات بغداد مشاهده نکردند.
شبکه خبری فرانس 24 نیز در گزارش��ی با اشاره به مذاکرات 

آژان��س  نوش��ت:   وی��ن، 
بین الملل��ی ان��رژی اتمی، 
ایران را به شفافیت بیشتر در 
 موضوع برنامه هسته ای اش

 فراخوان��د. ش��بکه خب��ری 
بی بی س��ی هم در گزارشی، 
به ای��ن بخ��ش از اظهارات 
 مع��اون مدی��رکل آژان��س 
بی��ن الملل��ی ان��رژی اتمی 
تأکید کرده اس��ت که گفته 
 ب��ود، ه��دف از مذاک��رات 
دو روزه وی��ن رس��یدن ب��ه 
تواف��ق درب��اره نح��وه حل 

مسائل باقیمانده است. 
در ادامه این گ��زارش آمده 
اس��ت: ای��ران همچن��ان با 
بازدی��د بازرس��ان آژانس از 

س��ایت پارچین مخالف است و این مس��أله به احتمال فراوان 
 یک��ی از محوره��ای اصل��ی مذاکرات ج��اری و آت��ی خواهد

بود. ب��ی بی س��ی همچنین به گ��زارش اخیر آژان��س در ماه 
 نوامبر گذش��ته اش��اره کرده که در آن ادعاهایی درباره ابعاد 
 نظام��ی برنامه هس��ته ای ایران در س��ایت پارچین منتش��ر 

شده بود.
در مجموع، به نظر می رسد که با تصمیم دو طرف برای ادامه 
مذاکرات در آستانه نشس��ت بغداد، خرداد پیش رو دست کم 
 برای دیپلمات ه��ای دو طرف و رس��انه های بی��ن المللی به 

داغ ترین ماه سال تبدیل خواهد شد.

ادامه مذاکرات وين طی روزهای آينده

سؤال های باقیمانده، بازتاب های بین المللی

در حالی که گمان می رفت پس از انجام مذاکرات دو روزه ايران و آژانس گره ای از گره های کور  مجید 
پرونده هسته ای ايران باز شود، بی نتیجه بودن اين مذاکرات و تصمیم برای ادامه آن طی هفته کافی

آينده، عطش خبری و رسانه ای را برای تعیین نتیجه اين پرونده به شدت افزايش داده است.

محکومیت الحاق بحرين
شورای هماهنگی تبلیغات اس��المی در پی اعالم طرح 
آمریکایی الحاق بحرین به عربس��تان سعودی، با صدور 
اطالعیه فراخوانی از مردم ایران خواست جمعه این هفته 
بعد از انجام فریضه نماز جمعه، طی راهپیمایی در سراسر 
کش��ور، انزجار خود را از طرح الحاق بحرین به عربستان 

نشان دهند.

نامه عذرخواهی ريیس 
سازمان هدفمندی به مجلس

علی الریجانی با اشاره به شکایتش از مرادی، رییس سازمان 
هدفمندی یارانه ها به خاطر توهین به مجلس گفت: رییس 
سازمان هدفمندس��ازی به خاطر مس��ائلی که اتفاق افتاد 
مطالبی را بیان ک��رد و ما برای صیان��ت از حریم مجلس، از 
ایشان شکایت کردیم. الریجانی با اش��اره به نامه مرادی به 
هیأت رییسه مجلس ش��ورای اس��المی گفت: مرادی نامه 
ای به هیأت رییس��ه مجلس ارائه داده و تأکید کرده است به 
دلیل ناراحتی شدیدی که در آن جلسه به وی حادث شده، 
از آن واژه اس��تفاده کرده که موجب توهین به شأن مجلس 
شده است، به همین دلیل الزم دیده است چنانچه به ساحت 

مجلس توهین شده، از مجلس عذرخواهی کند.

 فاز دوم هدفمندی پیش 
از ابالغ بودجه اجرا نمی شود 

 حجت االس��الم محمدرضا میرت��اج الدینی آغ��از مرحله 
دوم هدفمندی یارانه ها را مس��تلزم تصویب الیحه بودجه 
 در مجلس ش��ورای اس��المی دانس��ت. مع��اون پارلمانی 
رییس جمهور گفت: اطالع رس��انی در خصوص زمان آغاز 
این طرح بزرگ ملی همزمان با فراهم شدن کامل مقدمات و 

اندکی پیش از آغاز اجرای طرح، خواهد بود.

نظر مردم ترکیه درباره سوريه
یک رسانه ترک از فاش شدن نتایج یک نظرسنجی خبر داد. 
رجب طیب اردوغان، نخس��ت وزیر ترکیه از یکی از مراکز 
مطالعات سیاسی و اجتماعی این کشور خواسته است یک 
نظرسنجی از مردم در خصوص موضوع سوریه انجام دهد که 
نتیجه این نظرسنجی این بود که67 درصد شرکت کنندگان 
در این نظرس��نجی مخال��ف دخالت نظامی علیه س��وریه 
هستند.این روزنامه نوشت: این نتایج، ناخرسندی و خشم 
اردوغان را به دنبال داشته است؛ زیرا او انتظار داشت نتیجه 
دیگری به دس��ت می آمد، در حالی که بیشتر مردم ترکیه  

مخالف دخالت نظامی بودند.

خبر ويژه

خبرکوتاه

 آزادی برای يک کشور مانند 
آب حیات است
علی الریجانی

رییس مجلس شورای اسالمی

 زمانی برخی از افراد که در کش��ور از نظر سیاس��ی یا اقتصادی گرایش های 
چپ داشتند، اکنون در منتهی الیه راست حرکت می کنند،  در حالی که رجال 
سیاسی نباید این قدر تلون داشته باش��ند و در صورتی که نظرشان را عوض 

کرده اند، باید به صراحت به مردم بگویند. 
آزادی برای یک کشور مانند آب حیات اس��ت. اگر در کشوری استعدادهای 
مردم بخواهد شکوفا ش��ود، باید زمینه ظهور آن فراهم شود و شهید مطهری 
نیز با اشاره به حق طبیعی انسان ها، معتقد است که آنها استعدادهایی دارند و 
در برابر آن از حقوقی برخوردار هستند و تنها زمانی می توانند توانایی خود را 
بالفعل کنند، که در شرایطی آزاد 

زندگی کنند. 
 عنصر آزادی، الزمه تحرک برای 
بالفعل شدن استعدادهای فکری 

است. 
در عدالت مس��أله آزادی رش��د 
مطرح اس��ت؛ عدالت آن اس��ت 
که همه انس��ان ها در یک جامعه 
بتوانن��د اس��تعدادهای خ��ود را 

شکوفا کنند.
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2
واکنش بحرین به اظهارات مسئوالن ایرانی 

وزارت خارجه بحرین کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در منامه را در اعتراض به اظهارات مقامات 
ایرانی درباره اتحاد میان عربستان و بحرین، احضار کرد.  وزارت خارجه بحرین اظهارات اخیر علی الریجانی 

و شهریاری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس را دخالت آشکار در امور بحرین دانسته است.

به نظر می رسد که 
 ب�ا وج�ود »مثبت 
و سازنده« خواندن 
 اي�ن مذاک�رات، 
دو ط�رف درگی�ر 
مذاکراتی دش�وار 
با حداق�ل انعطاف 
پذيری طرف مقابل  

هستند

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

4

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

مبلغ برآورد مبنای برآوردمحل انجام کارموضوع مناقصهردیف
)ریال(

مبلغ سپرده 
)ریال(

حداقل رتبه 
اشخاص حقوقی

حداقل رتبه 
اشخاص حقیقی

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان دهاقانتکمیل بند خاکی حوضه آبخیز همگین1
2 آب5 آب1/520/055/55011/070/000سال 88

شهرستان شاهین شهر تکمیل بند خاکی حوضه آبخیز دستکن2
و میمه

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 
1 آب5 آب2/800/233/20714/910/000و فهرست بهای راه و باند سال 88

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان کاشانپخش سیالب حوضه آبخیز سن سن3
1 آب5 آب2/800/150/82014/910/000سال 88

شهرستان آران و تکمیل پخش سیالب حوضه آبخیز فخره4
بیدگل

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی 
3 آب5 آب600/034/8957/510/000سال 88

فهرست بهای آبخیزداری و منابع طبیعی شهرستان چادگاناجرای عملیات بیولوژیک حوضه آبخیز علی آباد5
3 کشاورزی5 کشاورزی800/421/0198/510/000سال 88

1- محل دریافت اسناد مناقصه: خیابان هزارجریب اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان- امور پیمانها

2- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز شنبه 91/2/30

3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 91/2/31 تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/3/10 و زمان بازگشایی روز پنج شنبه مورخ 91/3/11 ساعت 8:30 صبح در محل سالن جلسات اداره کل می باشد. 

4- مدت اجرای کار: برای کلیه پروژه ها از تاریخ تنظیم قرارداد تا 91/4/31 می باشد.

5- محل تحویل اسناد مناقصه: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

6- پیمانکاران واجد شرایط: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط و تأیید صالحیت شده توسط معاونت برنامه یزی و نظارت راهبردی.

7- سپرده شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی به نام اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان اصفهان

8- فرم بازدید از محل اجرا الزامًا بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تأیید گردد در غیر این صورت پاکت پیشنهاد قیمت مناقصه گر گشوده نخواهد شد.

9- با توجه به اینکه دامنه مناسب ترین قیمت های پیشنهادی براساس بخشنامه شماره 100/87003 مورخ 1388/9/16 انجام می گیرد ضریب اهمیت مناقصه t=1/1 می باشد.

10- هزینه آگهی برعهده برندگان مناقصه می باشد. 

دستگاه مناقصه گزار: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

م الف/ 3166روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان

نوبت دوم



يادداشت

گروه ش�هر: حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان 
در مجل��س در ارتباط ب��ا موضوع اختص��اص صدمیلیارد 
تومانی دولت به ساخت سالن اجالس سران گفت: الیحه 
پیشنهادی دولت در راس��تای ارائه تسهیالت صد میلیارد 
تومانی به ش��هرداری اصفهان برای ساخت سالن اجالس 
سران در ابتدا در کمیسیون تلفیق با مخالفت نمایندگان 
مواجه ش��د. به گفته وی، البته نوع نگارش این بودجه در 
الیحه دولت به صورت مناس��بی هم نبوده اس��ت و تصور 
نمایندگان مجلس از ن��وع نگارش آن، این ب��وده که این 
صدمیلی��ارد توم��ان را می خواهند از بودج��ه عمومی به 
شهرداری اصفهان اختصاص بدهند.فوالدگر افزود: البته 
این شبهه ایجاد شده بود که این سالن به مالکیت شهرداری 
درمی آید و این صد میلیارد تومان نی��ز از بودجه عمومی 
است. وی با بیان این که این بودجه از محل هزینه درآمدی 
و از واگذاری هاس��ت، گفت: ش��هرداری اصفهان نیز یک 
دستگاه اجرایی بوده و س��الن اجالس سران غیر متعهد ها 

نیز در مالکیت جمهوری اسالمی ایران قرار دارد.

گروه ش�هر: عوض حیدر پور، نماینده مردم ش��هرضا در 
مجلس شورای اس��المی نیز در ارتباط با مخالفت برخی از 
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی با الیحه پیشنهادی 
دولت مبنی بر ارائه تسهیالت صدمیلیارد تومانی برای سالن 
اجالس س��ران در اصفهان تأکید کرد: مخالفت نمایندگان 
مجلس با این الیحه، غیر منطقی و یک برخورد ناشایست 
بوده است و اجالس س��ران غیرمتعهد ها یک پروژه ملی به 
ش��مار می رود. وی با بیان این که به هر حال دولت موظف 
اس��ت که این بودجه را در اختیار ش��هرداری اصفهان قرار 
بدهد، یادآور شد: دولت آنقدر پول دارد که این صدمیلیارد 
تومان در میان این پول ها گم می ش��ود. به گفته حیدرپور، 
اصفهان در مرکز کش��ور قرار دارد و همچنی��ن اصفهان از 
تاریخچه فرهنگی و تاریخی قابل توجهی برخوردار اس��ت، 
بنابراین سران غیرمتعهد ها با آمدن به اصفهان، با تمام تاریخ، 

تمدن و فرهنگ ایران آشنا می شوند.

رییس شوراي اسالمي ش��هر اصفهان با اشاره به این که 
سالن اجالس سران یک پروژه ملي است، گفت: متأسفانه 
وقتي یکي از پروژه هاي ش��هر اصفهان ملي مي ش��ود، 
کارها گره مي خورد. در اجراي پروژه سالن هاي اجالس 
نیز دس��ت هایی پشت پرده اس��ت که نمي خواهند این 
اجالس دراصفهان برگزار شود.حاج رسولیها با بیان این 
که دریافت این اعتبار تنها با امضاي معاون برنامه ریزی 
و نظارت راهبردی رییس جمهور میسر مي شود، اظهار 
داشت: در این زمینه،کار کارشناسي انجام گرفته و خود 
شهرداري اصفهان دس��تی در این انتخاب نداشته است. 
به گفته وی، باید دولت ۸۰ میلیارد تومان دیگر نیز براي 
احداث این س��الن  در بودجه سال ۹۰ در نظر مي گرفت. 
 حاج رس��ولیها تأکی��د کرد: ب��ا توجه ب��ه مخالفت ها و 
دس��ت هاي پش��ت پرده، نمایندگان مردم اصفهان در 

مجلس باید این قضیه را پیگیري کنند.

گروه شهر: بهروز جعفری، نماینده مردم سمیرم در مجلس 
شورای اسالمی گفت: مخالفت برخی از نمایندگان مجلس 
با ارائه الیحه دولت در بودجه س��ال 13۹1 در راستای ارائه 
تسهیالت صدمیلیارد تومانی برای اجالس سران در اصفهان، 
بی پایه و بی اساس بوده است. به گفته وی، نمایندگان مخالف 
با این الیحه وجود امکانات و صنایع مختلف در اصفهان را از 
دالیل مخالفت خود اعالم کرده اند. جعفری اعتقاد دارد: نگاه 
نمایندگان مجلس به اجالس سران، منطقه ای و استانی است، 
درحالی که این نگاه ها باید ملی شود و اصفهان از ویژگی هایی 
همچون تدین، فرهنگی بودن، سرسبزی و سایر دالیل ارائه 
شده از سوی نمایندگان مجلس برای ساخت سالن اجالس 
سران برخوردار است. وی با اشاره به این که اصفهان 23 هزار 
ش��هید را تقدیم اس��الم و انقالب کرده، تصریح کرد: تخت 
فوالد اصفهان گنجینه ای از علمای دینی در کشور است، اما 
نمایندگان مجلس تمام این موارد را نادیده گرفته اند. به گفته 
جعفری، مخالفان با این الیحه گفته اند که چون اصفهان یک 
استان برخوردار است، نباید این سالن در اصفهان احداث شود.

عوض حیدر پور  عباس حاج رسولیها حمیدرضا فوالدگر   بهروز جعفری 

نگارش بودجه سالن سران 
اصفهان، نادرست بوده 

دولت موظف است بودجه 
بدهد 

 دست های پشت پرده 
و باز هم ناکامی اصفهان 

نمايندگان فقط ظاهر 
اصفهان را ديدند 

گشتی در اخبار 

منصور نجفی، ش��هردار منطقه س��ه اصفهان با حضور در اداره ارتباطات 
 مردمی 13۷ برای پاس��خگویی به درخواس��ت هاي اهالي منطقه س��ه، 

قول هایی داد که برخی از آنها این موارد بود:
1   رسیدگی به بافت های فرس��وده که در دل شهر قرار دارد و تا به حال 

قسمت هایی از آن بازسازی شده است.
2   تکمیل فاز دوم میدان امام علی)ع(، بدنه س��ازی خیابان چهارباغ و 

بازگشایی خیابان باغ گلدسته 
3   اح��داث پارکینگ خواج��ه نظام ب��ا ظرفیت ح��دود 2۵۰ خودرو ، 
پارکین��گ خیاب��ان مدرس��ه صدر ب��ازار ب��ا ظرفی��ت3۵۰ خ��ودرو و 
 پارکینگ طبقاتی خیابان هش��ت بهش��ت با ظرفیت یک ه��زار خودرو،

  اح��داث ی��ک پارکین��گ طبقات��ی در خیاب��ان عبدال��رزاق جن��ب 
خیابان سنبلستان و پارکینگ طبقاتی میدان امام علی)ع(

4   پروژه های شاخص فرهنگی ورزشی:
 ادامه احداث سالن ورزشی سرپوش��یده کمال، استخر سرتابه، مجموعه 

مهدویت و کتابخانه امامزاده درب امام از جمله این پروژه هاست.
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وعده ها 
احداث شهرك سالمت روی غلتک افتاد 

بهمن احمدي، شهردار منطقه 1۰ اصفهان اعالم کرد: عملیات کارگاهي شهرك سالمت تکمیل 
و ۵۰ درصد عملیات خاك برداري این طرح انجام شده است. کلنگ آغاز عملیات اجرایي اولین 

شهرك سالمت یازدهم مهر ماه سال گذشته بر زمین زده شد.

3

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

4

سوختگیری با کارت هوشمند سوخت موقت تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری امکانپذیر است و پس از این تاریخ شرکت ملی پخش 
علیپور فرآورده های نفتی هیچگونه تعهدی در خصوص تحویل سوخت به این نوع کارتها ندارد.

رئیس روابط عمومی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان  پخش فرآورده اهی نفتی   اریان
منطقه اصفهان

یکی از افراد مخالف  
 ، ر ضی پ��و قا ر د نا
نماین��ده ارومیه بود 
که طی سخنانی گفت که اگر اصفهان نصف جهان 
است، آذربایجان کل جهان اس��ت؛ وی همچنین 
تأکید ک��رد ک��ه بهترین مح��ل ب��رای برگزاری 
 اجالس، قم است. وی گفت که »یاشاسین اسالم«. 
قاضی پور خطاب ب��ه الریجانی افزود: »اگر ش��هر 
مذهبی برای برگزاری این اجالس می خواهید، قم 
هست، اگر شهر سرس��بز می خواهید شمال ایران 
هس��ت، اگر به دنبال غیرت و شهامتید آذربایجان 
هس��ت.« در این تنش ها و جنجال ها در مجلس، 
ممبینی، نماینده دول��ت در مجلس گفت: چندی 
پیش تفاهمی می��ان دولت و ش��هرداری اصفهان 
منعقد ش��د تا ش��هرداری کار س��اخت این سالن 
اجالس را آغاز کن��د و دولت نیز تعه��د کرد که تا 
مبلغ صدمیلیارد تومان به ساخت این سالن کمک 
کند. وی با تأکید بر این که س��اخت این س��الن با 
مشارکت ش��هرداری اصفهان مصوبه دولت است، 
گفت: در همین راستا شهرداری اصفهان کار ساخت 
این س��الن را آغاز کرده اس��ت. وی از نمایندگان 
درخواست کرد با بازگشت الیحه دولت، از اجحاف 

به شهرداری اصفهان خودداری کنند.

فرصتی نداريم  
علی الریجانی، رییس مجلس ش��ورای اس��المی 
خطاب به نمایندگان گفت: این اجالس، بین المللی 
است. ابتدا قرار بود در کیش برگزار شود و سپس به 
دلیل مصالحی، مقرر ش��د در اصفهان برگزار شود. 
وی ادامه داد: این اجالس شهریور ماه سال جاری 
برگزار می شود، بنابراین فرصت کافی برای ساخت 

سالن در شهرهای دیگر وجود ندارد. 

 ساخت س�الن اجالس غیرمتعهدها در 
اصفهان تصمیم نظام است

در ادامه، عالء الدین بروج��ردی در موافقت با این 
پیش��نهاد گفت: این بح��ث، بحث ملی اس��ت نه 
شهرستانی. ریاس��ت مهم ترین تشکل بین المللی 
به جمهوری اس��المی منتق��ل ش��ده و برگزاری 
این اجالس، حیثیت ملی ماس��ت. ب��ه گفته وی، 
این راه طی ش��ده و در حدود4۰ میلی��ارد تومان 
برای ساخت این سالن هزینه ش��ده است. محمد 
مه��دی مفتح، س��خنگوی کمیس��یون تلفیق نیز 
در خص��وص علت ح��ذف ای��ن بن��د در گزارش 
کمیسیون تلفیق از الیحه بودجه گفت: شهرداری 
 اصفه��ان ی��ک نهاد غی��ر دولت��ی اس��ت، چگونه 

می توان صدمیلیارد تومان اعتبار دولت را در اختیار 
س��ازمانی قرار داد که مالکانش عده ای محدود از 
ملت ایران هس��تند؟نماینده مردم رزن افزود: اگر 
 در قانون تأکید می شد که این ساختمان را دولت 
 می س��ازد و ی��ا ش��هرداری پ��س از س��اخت آن 
می تواند هزینه های��ش را از طریق کرایه دادن آن 
 به س��ازمان ها به دست آورد اش��کالی ندارد، اما با 
س��از و کار فعل��ی ای��ن بن��د از الیحه بودج��ه، از 
 نظ��ر حقوقی ب��ا اش��کال ج��دی مواجه اس��ت. 
موس��وی الرگانی، نماینده فالورجان گفت: آنچه 
خوبان همه دارند، اصفهان به تنهایی دارد؛ استان 
اصفهان از لحاظ مذهبی، قوی ترین استان است و 

از هر لحاظ در رتبه باالیی قرار دارد. 
اما بازگردیم به تاریخچه س��اخت  این اجالس در 
اصفه��ان. در همان روز ه��ای ابتدای��ی اعالم خبر 
ساخت سالن اجالس س��ران، رقابت شهر اصفهان 
و جزی��ره کیش برای برگ��زاری ای��ن اجالس باال 
گرفت تا این که سرانجام دولت به صورت تلویحی 
اعالم کرد که جزیره کیش به عنوان محل برگزاری 
اجالس س��ران غیرمتعهدها انتخاب شده که این 

موض��وع، اعتراض برخ��ی از نماین��دگان مجلس 
و به وی��ژه نماین��دگان مردم اصفه��ان در مجلس 
شورای اسالمی را به دنبال داش��ت.پس از تمامی 
اعتراضات، دولت نظ��ر خود را تغیی��ر داد و اعالم 
کرد که با رایزنی های انج��ام گرفته و تعهدات ارائه 
شده از س��وی مس��ئوالن اصفهانی، اجالس سران 
غیرمتعهدها پ��س از احداث س��الن برگزاری این 
جلس��ه، در اصفهان برگزار خواهد ش��د. در همین 
ارتباط و در نخس��تین روزهای دی ماه ۸۹، معاون 
سیاس��ی امنیتی اس��تاندار اصفهان به صراحت از 
قطعیت برگ��زاری اج��الس س��ران غیرمتعهدها 
در اصفه��ان خب��ر داد. وی تأکید ک��رد که اگرچه 
 کیش به عن��وان یک جزی��ره مدرن و توریس��تی 
منطق��ه ای موقعیت خوبی داش��ت، ام��ا اصفهان 
از مزی��ت های به مرات��ب باالتری برخ��وردار بود.

محمدمه��دی اس��ماعیلی در ج��ای دیگ��ری از 
صحبت های خ��ود، توپ را در زمی��ن بازی جزیره 
کیش ه��م انداخت و اع��الم کرد ک��ه البته کیش 
هم آمادگی عملیاتی کردن این پروژه را نداش��ت. 
وی همچنی��ن در روزی که در جم��ع خبرنگاران 
و نمایندگان رس��انه های گروهی اصفهان س��خن 
می گفت، اظهار داشت: اجالس سران غیرمتعهدها 
در س��ال 2۰12 قطعا در اصفهان برگزار و احداث 
س��الن محل برگزاری این اجالس نیز در آینده ای 
نزدیک در اصفهان آغاز می ش��ود. معاون استاندار 
اصفه��ان البته به تغیی��ر محل برگ��زاری اجالس 
س��ران غیرمتعهدها نیز اش��اره کرده و گفته بود: 
اجالس س��ران غیرمتعهدها در س��ال 2۰12 ابتدا 
قرار بود در مح��ل دیگری غیر از اصفه��ان برگزار 
ش��ود، اما با توجه به ظرفیت های موجود در استان 
اصفهان و انتخاب آن ب��ه عنوان پایتخت فرهنگ و 
تمدن اس��المی، اصفهان به عنوان میزبان اجالس 
سران غیرمتعهدها در کش��ور برگزیده شد. پس از 
این صحبت های معاون سیاس��ی امنیتی استاندار 
اصفهان بود که صحبت از هزینه های احداث سالن 
اجالس سران غیرمتعهدها در اصفهان به میان آمد. 
بسیاری از کارشناسان و مسئوالن اصفهانی اعتقاد 
داشتند که احداث این سالن با هزینه های سنگین، 
به تنهایی از عهده اس��تان اصفهان برنخواهد آمد 
و دولت نیز باید در این ارتباط مش��ارکت داش��ته 
باش��د. در همان روزهای ابتدایی،  نخس��تین رقم 
احداث این سالن 2۰۰ میلیارد تومان اعالم شد که 
مدیریت شهری اصفهان متشکل از شورای اسالمی 
شهر و شهرداری، نیمی از آن را پذیرفتند. در همین 
ارتباط، سخنگوی شورای اس��المی شهر اصفهان 
از اختص��اص2۰ میلیارد تومان از س��هم دولت در 
احداث سالن برگزاری اجالس سران غیرمتعهدها 
خب��ر داد و اعالم کرد ک��ه دولت ب��ا پرداخت این 
اعتبار، مهر تأیید خود را بر برگزاری این اجالس در 
اصفهان کامال پر رنگ کرده است. ابوالفضل قربانی 
معتقد بود که حتی اگر اجالس سران غیرمتعهدها 
در اصفهان برگزار نش��ود، احداث چنین سالنی در 
اصفهان ضروری به نظر می رسد؛ تأثیرات فرهنگی، 

اقتصادی، اجتماعی، گردشگری و کمک به جذب 
س��رمایه گذاری در ش��هر اصفهان از ی��ک طرف و 
افزایش سرعت توسعه و رشد شهری از طرف دیگر، 
از تأثیرات قابل توجه این پروژه است. وی همچنین 
 گفت: دولت در اواخر س��ال گذش��ته ب��ا پرداخت

2۰ درصد س��هم خود، مه��ر تأییدی بر س��اخت 
این س��الن در ش��هر اصفهان زد و مدیریت شهری 
مصمم است ساخت س��الن را در مدت زمان مقرر، 
 ب��ه اتمام برس��اند. اس��تاندار و ش��هردار اصفهان،

هر دو بر لزوم وحدت کلمه برای احداث س��ریع تر 
و با کیفیت سالن اجالس س��ران غیرمتعهدها در 
اصفهان تأکید می کردند. علیرض��ا ذاکر اصفهانی 
 و مرتضی س��قائیان نژاد هم صدا با یکدیگر عنوان

می کردند که با توجه به زمان کمی که تا برگزاری 
این اج��الس مانده، باید ب��ا تمام قوا س��اخت این 
سالن ها پیگیری شود؛ البته در این شرایط نباید از 
این موضوع گذشت که بنای اجالس غیرمتعهدها 
در محوطه ای ی��ک هکتاری در مجموعه ش��هید 
کش��وری اصفه��ان در ح��ال س��اخت اس��ت که 
 نزدیک به آخرین ایس��تگاه های قطار سریع السیر 
تهران- اصفهان واقع ش��ده که در س��ال های آتی 
 به اتمام خواهد رس��ید و مسیر تهران به اصفهان را 

یک ساعت و نیمه می کند.

پیشرفت 45 درصدی طرح 
علیرضا قاري قرآن نیز چند روز پیش اظهار داشت: 
س��اخت فضاهاي س��الن اجالس و محوط��ه آن با 
 مساحت۷۰ هزار مترمربع، مراکز تجاري به وسعت 
1۷۵ هزار متر مربع و همچنین هتل ها با مساحت 
۶۵ هزار متر مربع به طور همزمان در حال اجراست.

 وي ب��ا بی��ان این ک��ه اح��داث هتل پنج س��تاره 
و مرک��ز خدماتی و تج��اری در کنار س��الن اصلی 
این مجموع��ه در زمینی به مس��احت ۵۰ هکتار با 
پیش��رفت فیزیکي 2۰ درصد در حال اجراس��ت، 
 تصریح ک��رد: فض��اي مجموع��ه همای��ش هاي 
بین المللي همانند فضاي میدان امام)ره( و سقف 
سالن ها بر اساس الگوی معماری اصفهان قدیم از 
جمله گنبد مس��جد ش��یخ لطف اهلل طراحي شده 
اس��ت. قاری قرآن خاطر نش��ان کرد: پروژه مرکز 
همایش ه��اي بین الملل��ي اصفه��ان در مجموع 
تاکنون 4۵درصد پیش��رفت فیزیکي داشته است. 
با این اوص��اف، تمامی این فریاده��ا و بگو مگوها و 
رد این بند از الیحه بودجه دولت، در ش��رایطی در 
بهارستان رخ داد که بسیاری از هم پیمانان آمریکا 
به دنبال منزوی کردن ایران در جهان هستند که 
 برگزاری اجالس غیرمتعهدها با این وسعت که بحق 
بزرگ ترین رخداد بین المللی پس از انقالب برای 
ایران اس��المی به ش��مار می رود، م��ی تواند روند 
جدیدی را در مذاکرات و مناس��بات فرا منطقه ای 
پیش روی ایران قرار دهد. امید اس��ت که حمیت 
 دولت به کمک توان ش��هرداری اصفه��ان بیاید تا 
یک بار دیگر آب��روی اصفهان و باالت��ر از آن برگ 

زرینی در تاریخ اصفهان رقم بزند.

اينجا مجلس است؛ فريادهای دو، دو... سالن سران، بودجه و ديگر هیچ!

بودجه سالن اجالس میان فریادهای دو دوی نمایندگان رنگ باخت

راضیه دادخواه
پروين احمدی

شناسنامه المثنی دريافت کنید 
حس��ین غفرانی، رییس ثبت احوال شهرس��تان اصفهان گفت: در 
حال حاضر فراخوان تعویض شناس��نامه جدید نداری��م، اما افرادی 
که متقاضی شناس��نامه المثنی هستند، شناس��نامه جدید دریافت 

می کنند.
 وی با اشاره به صدور شناسنامه های جدید در اصفهان اظهار داشت: 
در حال حاضر فراخوانی در مورد تغییر شناسنامه جدید نداریم؛ چرا 

که شناسنامه های فعلی اعتبار دارد. 

تأمین زمین پايگاه امداد و نجات 
هوايی هالل احمر اصفهان

محس��ن مومنی، مدیرعامل س��ازمان جمعیت هالل احمر اصفهان 
گفت: در زمان حاضر زمین پایگاه امداد و نجات هوایی این اس��تان 
تأمین شده است. مس��احت این پایگاه ۸۶ هکتار است و زمین آن، 

جنب هواپیماسازی هسای اصفهان قرار دارد.

 معتادان شیشه اصفهان 
در مرز هشدار

حس��ن کرمی، دبیر ش��ورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 
اصفهان گفت: آمار نگران کننده افراد معتاد به شیش��ه در اس��تان، 
زنگ خطری برای مسئوالن، خانواده ها و دستگاه های اجرایی است. 
کرمی با تأکید  بر در اولویت قرار دادن بحث مواد مخدر شیشه گفت: 
مبارزه با عوامل تولید، توزیع و مصرف در اولویت برنامه های تمامی 

دستگاه های استانی است.

 بهزيستی بچه های طالق را 
نمی پذيرد 

محمدزاده، مدیر کل بهزیستی استان اصفهان گفت: بهزیستی هیچ 
مسئولیتی در قبال بچه های طالق ندارد و نسبت به نگهداری از آنها 

هیچ گونه خدماتی را ارایه نخواهد داد.
به گفته وی، هزار و 1۰۰ کودك بی سرپرس��ت و بد سرپرس��ت در 
مراکز بهزیس��تی نگهداری می ش��ود ک��ه  از این تع��داد، ۵۰۰ نفر 
به صورت مس��تقیم و ۶۰۰ نفر نیز به صورت غیرمس��تقیم توس��ط 
بهزیس��تی حمایت می ش��وند.محمدزاده گفت: به ط��ور میانگین 
 ماهیانه2۶۰ میلی��ون تومان برای کودکان بی سرپرس��ت اصفهانی 

هزینه می شود.
وی با بیان این که س��االنه2۰۰ کودك بی سرپرست و بد سرپرست 
به خانه های کودك و نوجوان بهزیس��تی ورود و خروج دارند، افزود: 
این خانه ها محل نگهداری بچه های طالق نیس��ت و فقط بچه  های 
بی سرپرس��ت و یا بچه های��ی که به حک��م قاضی پدر و مادرش��ان 

صالحیت نگهداری آنها را ندارند، در این مراکز نگهداری می شوند.

تلفن همراه باعث افسردگی 
دانش آموزان می شود

فرهاد اقطار، مدیرکل پیش��گیری از آس��یب های اجتماعی سازمان 
بهزیستی کشور از آسیب های بی شمار استفاده از تلفن همراه برای 
دانش آموزان خب��ر داد و گفت: تلفن هم��راه موجب کاهش هوش و 

افسردگی دانش آموزان می شود. 
اقطار به ایجاد ستاد پیش��گیری از آس��یب های نوپدید در سازمان 
بهزیستی کشور اشاره کرد و افزود: استفاده از تلفن همراه از مباحثی 

است که به شدت در حال بررسی است.

 پرداخت زکات میلیاردی  
اصفهانی ها در سال 90

غالمحسین رنجبر، رییس اداره زکات کمیته امداد امام خمینی)ره( 
استان اصفهان از جمع آوری شش میلیارد تومانی زکات مردم در سال 
گذشته در اصفهان خبر داد.به گفته وی، این زکات برای 1۹۸ پروژه 

مسجدسازی هزینه شده است. 

 قوانین جديد نظارتی 
بر محصوالت آرايشی

عبدالعظیم بهفر، مدیرکل نظارت بر فرآورده های آرایشی و بهداشتی 
س��ازمان غذا و دارو گفت: در سال های گذشته سیس��تم نظارتی و 
قوانین حاکم بر نظارت محصوالت آرایشی، پایش شده است که امید 

است تا پایان امسال قوانین جدید نظارتی تصویب شود.

منطقه 3، محل طرح های بزرگ 
شهر می شود

بافت فرسوده کاهش می یابد
میدان امام علی)ع(افتتاح می شود



چهره روزیادداشت

 کارت های سوخت موقت
 تا پایان اردیبهشت اعتبار دارد

ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی در  اطالعیه ای رسمی اعالم 
کرد: سوخت گیری با کارت های موقت تنها تا پایان اردیبهشت سال 

جاری معتبر است.
 در متن این اطالعیه آمده است: به اطالع تمامی دارندگان کارت های 
هوشمند س��وخت موقت می رساند س��وخت گیری با استفاده از این 
کارت ها فقط تا پایان اردیبهشت سال جاری امکان پذیر است. بدیهی 
است این شرکت از اول خرداد س��ال جاری هیچ گونه تعهدی درباره 

تحویل سوخت به این نوع از کارت ها ندارد.

کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نرخ سکه
مقایسه ای میان قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در 
یک ماهه امسال، نشان از کاهش نرخ آن در بازار طال و جواهر اصفهان 
دارد. بر این اساس، کاهش ۱۰۰ هزار تومانی نرخ سکه در بازار اصفهان 
در یک ماهه سال جاری بی تأثیر از پیش فروش سکه به دستور بانک 
مرکزی در شعب منتخب بانک ملی ایران در استان اصفهان، نوسانات 
و سقوط بهای طال در بازارهای جهانی، ورشکستگی و سیر نزولی دالر 

در کشورهای اروپایی نیست. 
شایان ذکر است، بانک مرکزی در روزهای اخیر در چند مرحله قیمت 
سکه های پیش فروش را کاهش داده است، به طوری که نرخ سکه ها 
از سوی بانک مرکزی براساس شرایط روز، قیمت های جهانی طال و 

ارز و غیره تعیین می شود.

  متوسط بهای
 برق  خانگی 52 تومان

در صورت تواف��ق نهایی وزارت نیرو و س��تاد هدفمندی 
 یارانه ه��ا، متوس��ط قیمت ب��رق مش��ترکان خانگی در

 فاز دوم هدفمن��دی یارانه ها با رش��دی ح��دودی 2۰ 
درصدی به ح��دود 52 تومان افزایش م��ی یابد. قیمت 
برق در فاز دوم هدفمندی یارانه ها افزایش یافته اس��ت 
و به زودی تعرفه های جدید برق تابس��تانی مش��ترکان 
خانگی توسط ستاد هدفمندی یارانه ها اعالم می شود. 
بر این اس��اس در فاز دوم اجرای این جراحی اقتصادی، 
هیچ تغییری در چهار اقلیم مصرفی مش��ترکان خانگی 
داده نش��ده اس��ت و مانند فاز اول هدفمن��دی یارانه ها 
نحوه محاس��به تعرفه برق مش��ترکان خانگ��ی مطابق 
 با چه��ار اقلیم گ��رم ی��ک، دو، س��ه و چهار محاس��به

 می ش��ود. همچنین در فاز دوم هدفمندی مقرر ش��ده 
اس��ت مانند مرحل��ه اول دامنه مصرف برق مش��ترکان 
خانگ��ی تغیی��ر نکن��د و از ای��ن رو محاس��به هزین��ه 
 ب��رق مش��ترکان از طریق هفت پل��ه تعری��ف و اجرایی 
می ش��ود. پیگیری ها  از وزارت نیرو حاکی از آن اس��ت 
که با توافق نهایی ص��ورت گرفته در س��تاد هدفمندی 
 یارانه ها، بهای برق در این مرحله تا مرز 2۰ درصد افزایش 
می یابد. در حال حاضر متوس��ط قیمت برق مشترکان 
 بخ��ش خانگی کش��ور در مجم��وع چهار اقلی��م حدود 
43 تومان اس��ت که در ص��ورت موافقت نهایی س��تاد 
هدفمندی و افزایش 2۰ درصدی قیمت برق، متوس��ط 
بهای این حامل ان��رژی به 52 توم��ان افزایش می یابد. 
از س��وی دیگر مطالعات انجام گرفته در س��طح معاونت 
برق و انرژی وزارت نیرو حاکی از آن است که هم اکنون 
 قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور حدود 
۱3۰ تومان است که حتی در صورت افزایش 2۰ درصدی 
قیمت برق، دولت حدود 3۰ درصد قیمت تمام شده هر 
کیلووات ساعت این حامل انرژی را از مشترکان دریافت 
می کند. وزارت نیرو پیش��تر بسته پیش��نهادی افزایش 
قیمت برق را در قال��ب پنج س��ناریوی مختلف قیمتی 
به دولت ارایه کرده بود. براس��اس این بسته پیشنهادی،  
تاکنون پنج س��ناریوی افزایش 2۰، 4۰، 6۰، 8۰ و ۱۰۰ 
درصدی قیمت برق تعریف ش��ده اس��ت، اما هنوز هیچ 
گونه بحث جدی برای افزایش قیمت برق در سطح کالن 
دولت نهایی نشده است. نامجو، وزیر نیرو هم پیشتر گفته 
بود: هر گونه تغییر قیم��ت آب و برق باید با نظر س��تاد 
هدفمندی یارانه ها انجام شود و هم اکنون نیز منتظر ابالغ 

مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم. 

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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واردات بی.ام.و به ایران متوقف شد

فهرست نهایی خودروهای قابل ثبت سفارش در س��ال جاری در حالی از سوی سازمان 
توسعه تجارت اعالم شد که در این فهرس��ت نام هیچ یک از خودروهای شرکت بی.ام.و 

به چشم نمی خورد. 
تصورات از بودجه سالن اجالس 

سران نادرست بود
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای 

اسالمی
حمیدرضا فوالدگر

 تصور نمایندگان از بودجه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت سالن 
اجالس سران در اصفهان نادرست بود. 

تصور نمایندگان مجلس از الیحه پیشنهادی دولت در بودجه سال 
۱39۱ مبنی بر ارایه تس��هیالت ۱۰۰ میلیارد تومانی برای س��الن 
اجالس س��ران در اصفهان 
این بوده است که این ۱۰۰ 
میلی��ارد توم��ان از بودجه 
عمومی به شهرداری اصفهان 
اختصاص می یاب��د، اما این 
بودجه از مح��ل واگذاری ها 
و هزین��ه درآمدی ه��ا برای 
ساخت سالن اجالس سران 
در اصفه��ان اختصاص داده 

می شود.

رییس اتحادیه فروشندگان خودروی اصفهان در این مورد گفت: 
در حال حاضر وضعیت خرید و فروش خ��ودرو در بازار اصفهان 
راکد بوده و همه چش��م انتظار برگزاری اجالس عراق در خرداد 

هستند.
 مرتضی گل افش��ان با اش��اره به وضعیت قیمت خ��ودرو اظهار 
داشت: قیمت خودرو نسبت به س��ال گذشته تغییر محسوسی 
نکرده اما خرید و فروش آن در اصفهان راکد ش��ده است. وی از 
دلیل راکد بودن خرید و فروش خودرو س��خن گفت و ادامه داد: 
مردم در انتظارند با توجه به برگزاری اج��الس  عراق در خرداد 
وضعیت نرخ ارز مشخص ش��ده و با توجه به نوس��ان داشتن یا 

نداشتن بازار خودرو به خرید آن اقدام کنند. 
رییس اتحادیه فروش��ندگان خودروی اصفهان تصریح کرد: در 
حال حاضر تفاوتی میان دو خودروی ساخت داخل و خارج وجود 

ندارد و خریداران این دو نوع خودرو منتظر برگزاری این اجالس 
هستند. گل افشان با اشاره به تفاوت قیمت خودرو در شرکت ها 
و بازار آزاد گفت: قیمت خودرو در ب��ازار آزاد پایین تر از قیمت 

شرکتی است.

نرخ ارز و قیمت خودرو، دو مقوله از هم جدا 
محمدرضا نجفی منش، دبیر انجمن قطعه سازان گفت:  با کاهش 
نرخ ارز، قیمت خ��ودرو کاهش نخواهد یافت. ن��رخ ارز و قیمت 
خودرو دو مقوله جدا از هم هس��تند. وی با بی��ان این که حباب 
جذاب ارز و طال در جو روانی حاکم بر جامعه سرمایه ها را به امید 
سود بیشتر به سمت خود کشاند، ادامه داد: صعود حباب بازار طال 
و ارز بدون پشتوانه علمی و اقتصادی مدت طوالنی ادامه نیافت، 
به طوری که امروز ش��اهد ترکیدن این حباب ها هستیم و امید 

است این روند تا واقعی شدن قیمت ها ادامه یابد. 
وی ادامه داد: قیمت خودروهای داخلی با توجه به افزایش هزینه 
تأمین مواد اولیه در کشور به طور طبیعی افزایش یافته است. در 
صورت افزایش بهای مؤثر در قیمت تمام ش��ده، امکان کاهش 

قیمت خودرو وجود نخواهد داشت. 
وی تصریح کرد: کاهش نرخ ارز موجب کاهش قیمت خودروهای 
وارداتی می شود، در حالی که قیمت خودروهای داخلی به طور 

طبیعی افزایش می یابد.

تولید خودرو  کاهش نیافته است
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در گفتگو با فارس با اش��اره به 
تأثیر  نگذاش��تن تحریم در تولید داخلی گف��ت: تاکنون خبری 
درباره کاهش تولید در کارخانجات خودرو سازی نداشته ام و فکر 
می کنم  این خبر درست نباشد. مهدی غضنفری افزود: تولید به 
روال سابق همچنان در کل کشور در جریان است. وی در پاسخ به 
این سؤال که آیا تحریم ها می تواند عامل کاهش تولید در صنایع 
کشور شود،گفت:  تحریم ها شاید بتواند در روابط تجاری تأثیر گذار 
باشد، اما به طور حتم تولید داخلی مستقل، از این مسأله مبر است.

از این رو فکر نمی کنم تحریم ها تأثیری بر کاهش تولید داخلی 
داشته باشد. 

الزم به ذک��ر اس��ت،در هفته های گذش��ته، قیم��ت خودروها 
دربازار اصفهان به این ش��رح ب��ود: قیمت پرای��د هاچبک ۱۰ 
میلی��ون و 2۰۰ ه��زار تومان، پرای��د ۱3۱، 9 میلی��ون و 5۰۰ 
ه��زار توم��ان، ری��و م��دل جدی��د ۱6 میلی��ون و 5۰۰ ه��زار 
 توم��ان، م��گان 39 میلی��ون و 5۰۰ ه��زار توم��ان، تیب��ا 
۱2 میلیون و 5۰۰ هزار تومان، پ��ژو 2۰7 دنده ای 2۱ میلیون 
تومان، پ��ژو 2۰7 اتوماتی��ک 26 میلیون و 5۰۰ ه��زار تومان، 
خودروی ال9۰ ش��رکت پارس خودرو ۱7 میلیون و 8۰۰ هزار 
تومان و ال9۰ ش��رکت ای��ران خودرو ۱7 میلی��ون و 6۰۰ هزار 
 تومان. در این ش��رایط ابالغ هرچه س��ریع تر مصوب��ه افزایش 
قیمت ها موجب واقعی شدن قیمت در کارخانه سازنده و از بین 
رفتن وضعیت دو نرخی در بازار آزاد می شود که  به نفع کارخانه 

تولیدکننده و در نهایت خود مصرف کنندگان است. 
منطقی نیست ش��رکتی که مجوز افزایش قیمت محصوالتش 
صادر شده است، به دلیل ابالغ نشدن این مصوبه، محصوالتش را 
همچنان با قیمت های فعلی و با ضرر و زیان به بازار عرضه کند. 
در این حالت ارزش افزوده و سودی که باید بابت فعالیت تولیدی 
به تولیدکننده برسد، به بازار آزاد منتقل شده و نصیب تعدادی 

دالل و واسطه می شود.  

رکود خرید و فروش خودرو در اصفهان

اصفهانی ها ماشین نمی خرند 

گروه  مدتی است بین مردم این صحبت پیچیده است که خودرو نیز گران شده و شاید همه منتظرند 
ببینند تا کجا کشیده می شود. در این صنعت، مسئوالن نمی توانند بگویند گرانی نمی تواند رخ اقتصاد

دهد، چرا که هر روز تکنولوژی جدیدی به ماش�ین ها افزوده می ش�ود و بی انصافی است اگر 
دالالن را در این کار وارد کنیم! البته نباید فراموش کرد که در حال حاضر اختالف فاحش قیمت خودرو در کارخانه 
سازنده و بازار آزاد موجب شده است رانت باالیی در بازار آزاد خودرو به نفع دالالن و واسطه های فعال در این حوزه 
ایجاد شود. حال در شرایطی که تب افزایش دالر فروکش کرده و این روزها حتی به مرز هزار و ۶۰۰ تومان نیز رسیده 

است، این پرسش برای متقاضیان و خریداران خودرو مطرح شده که آیا قیمت این کاال نیز کاهش پیدا می کند؟

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

مزایده 
1522 شعبه سوم اجرای احکام شورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 
اجرایی به شماره 1157/90 ش ح سوم له سمیه فتاحی نیا با وکمالت شیخ فرشی و علیه مهران 
یاغبی به وکالت افش��ین نجفی ب��ه آدرس چهارباغ باال – مجتمع کاوی��ان- روبروی کارخانه 
زمزم- طبقه س��وم واحد 317 بخواسته مطالبه مبلغ )بخش��ی از مهریه( 100/000/000 ریال 
جلسه مزایده ای را در تاریخ 91/3/10 ساعت 11-12 در طبقه اول مجتمع شورای حل اختالف 
اصفهان واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران به منظور فروش توقیفی محکوم علیه 
)یک دستگاه خودروی سواری هیوندای ورنا که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
100/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگزار نمای��د. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارش��ناس را به ش��ماره حساب 2171350205001 
بانک ملی دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا از اموال بازدید به 
عمل آورده و در مزایده شرکت نمایند و مزایده از قیمت پایه شروع شده و خودرو به شخص 
یا اش��خاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند. مشخصات خودرو بدین 
ش��رح می باشد: یک دستگاه سواری هیوندای ورنا به شماره انتظامی 884و16-ایران13 مدل 
1384 به رنگ آلبالویی و شماره شاسی 84311004232 که در حال حاضر موتور گیریبکس، 
دیفرانس��یل آن نس��بتًا خوب بدنه نس��بتًا مرتب لیکن به صورت محیطی دارای خش افتادگی 
می باش��د شیشه و داشبورت س��الم، تودوزی نسبتًا خوب و دارای پخش صورت و گیربکس 
آن دنده معمولی و الس��تیک ه��ای عقب حدود 50 درصد عاج دارد که ب��ا توجه به محتویات 
نظریه کارشناسی به مبلغ 100/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. شعبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت
1523 آقای صفرعلی عباس��ی دارای شناس��نامه شماره 272 به ش��رح دادخواست به کالسه 
881/91ح/10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان طاهره عباسی بشناسنامه 15 در تاریخ 1391/1/5 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به پدر و مادر به نامهای 1- صفرعلی عباسی 
کله مس��لمانی ش ش 272. 2- فرنگیس صادقی کله مس��لمانی ش ش 2  والغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/3184  شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1526 کالسه پرونده: 1224/90ش ح/33. شماره دادنامه: 34. مرجع رسیدگی: شعبه 33 شورای 
حل اختالف اصفهان. خواهان: آقای محمود نجفی نیا نشانی اصفهان خیابان مسجد سید مقابل 
بانک ملی فروش��گاه پارچه مبلی ایده آل. وکیل: خانم نس��یم جنتی به نشانی اصفهان خیابان 
چهارباغ خواجو روبروی صدا وس��یما ساختمان حافظ طبقه دوم دفتر وکالت. خواندگان: 1- 
آقای محسن ساکی به نشانی مجهول المکان. 2- آقای مصطفی هاشمی به نشانی اصفهان عاشق 
آباد س��مت چپ خیابان مینو روبروی نانوایی کوچه ش��هید مالک اشتر کوچه سمت چپ آخر 
کوچه سمت راست. خواسته: مطالبه مبلغ 4/260/000 ریال به انضمام خسارات قانونی اعم از 
هزینه دادرسی و تاخیر تادیه. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 

و فوق طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم 
به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی خانم 
نس��یم جنتی به وکالت از آقای محمود نجفی نیا به طرفیت خواندگان 1- آقای محس��ن ساکی 
2- آقای مصطفی هاش��می به خواس��ته مطالبه مبلغ 4/260/000 ریال بابت وجه فاکتورهای 
ارائه ش��ده به انضمام مطلق خسارات قانونی با توجه به فاکتورهای ارائه شده به شماره های 
1386-89/11/19 به مبلغ 4/765/000 ری��ال و 1431-89/11/30 به مبلغ 8/875/500 ریال و 
1484-89/12/11 ب��ه مبلغ 25/120/000 ری��ال و 1498-89/12/14 به مبلغ 1/500/000 ریال 
ک��ه امضاء خواندگان در ذیل دو فق��ره آن وجود دارد و اظهارات گواه پس از اتیان س��وگند 
وفق موازین ش��رعی و قانونی ثبت ش��ده در برگ اظهارات گواه مبنی بر اینکه اجناس مندرج 
در فاکتور ش��ماره 1484-89/12/11 را در کارگاه مبل ش��کیل متعلق به خواندگان تحویل و 
پ��س از اتم��ام کار به خوانده ردی��ف دوم تحویل داده و اعالم رابط��ه کاری بین خواندگان و 
اظهارات خواهان و وکیل نامبرده در جلس��ه رس��یدگی م��ورخ 90/12/14 و اینکه خواندگان 
علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حض��ور نیافته و الیحه ای نی��ز از ناحیه آنان به 
ش��ورا واصل نگردیده و مصون ماندن مدارک ابرازی خواهان از اعتراض لذا ش��ورا دعوی 
مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 40/260/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه کانون وکال و 
همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت تا تاریخ وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام ش��ورا می باشد در حق 
خواهان بص��ورت مناصفه صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز 
 پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باش��د. ش��عبه سی و س��وم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
1527 کالس��ه پرونده: 2104/90. ش��ماره دادنامه: 266. مرجع رس��یدگی: شعبه نهم شورای 

حل اختالف اصفهان. خواهان: کیوان بکرانی وکیل: س��میه مسعودی نشانی خ شیخ صدوق 
ش��مالی نرسیده به سه راه ش��یخ مفید مقابل بنگاه رضوانی بن بست بهار طبقه اول ساختمان 
110. خوانده: حس��ین مروج االحکام به نشانی مجهول المکان. خواسته: مطالبه 2 فقره چک به 
ارزش جمعًا 10/000/000 ریال بانضمام کلیه هزینه های دادرس��ی اعم از تاخیر تادیه و حق 
الوکاله وکیل. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی 
را اعالم و به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا. در خصوص 
دعوی خانم سمیه مسعودی بوکالت از کیوان بکرانی به طرفیت آقای حسین مروج االحکام به 
خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 83/10/30-111016 
و 111015-83/10/25 ب��ه عه��ده بانک تجارت به انضمام مطلق خس��ارت قانونی با توجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد 
و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه حضور نیافته و هیچگونه 
الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود 
ابراز و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مستنداً به مواد 
310 و 313 قان��ون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و یکصد هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک های 
موص��وف تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان 
 

ابالغ 
1530 شماره ابالغیه: 9110100352400950. شماره پرونده: 9009980352401154. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901164. خواهان مش��کوت مرتضوی نطنزی دادخواستی به طرفیت خوانده 
ش��هرام صالحی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به 
ش��عبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع 
و به کالس��ه 9009980352401154 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/03/20 و ساعت 
12:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. میرطالبی – منشی شعبه 

بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    

ابالغ 
1531 شماره ابالغیه: 9110103633200746. شماره پرونده: 9109983633200014. شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 910014. خواهان علی اکبر پرنده خوزانی دادخواس��تی ب��ه طرفیت خوانده 
علیرضا کوچکی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان خمینی ش��هر نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان خمینی ش��هر واقع در خمینی شهر – بلوار 
دانش��جو – بلوار پاس��داران – روبروی بس��یج خواهران – مجتمع قضایی شماره یکم ارجاع 
و به کالس��ه 9109983633200014 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/20 و ساعت 
10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی خمینی شهر   

حصر وراثت
1532 آقای براتعلی ش��اه محمدی ریاخونی دارای شناسنامه شماره 1 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 147/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان عبدالرسول شاه محمدی ریاخونی بشناس��نامه 28 در تاریخ 1389/4/12 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- براتعلی 
ش��اه محمدی ریاخونی فرزند ش��اه محمد ش ش 1 )برادر( 2- س��روی شامحمدی ریاخونی 
فرزند محمد ش ش 208 )خواهر( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م 

الف/12318 شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

مزایده 
1533 دایره اجرای احکام مدنی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالس��ه )91/189 اجرا( 
ل��ه علی طاه��ری علیه محمد اعلمی فر فرزند منصور به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 56/831/977 
ریال در نظر دارد ش��ش حلقه س��یم بکس��ل برس الماس��ه به متراژ 6000 متر که کارشناس 
رسمی دادگس��تری ارزش آن را معادل 54/000/000 ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده 
به فروش رس��اند لذا جلسه مزایده ش��نبه 1391/3/20 ساعت 10 صبح در محل اجرای احکام 
مدنی دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده 
به نش��انی خمینی شهر – سه راه آتشگاه- به س��مت نجف آباد- روبروی تقاطع اول- سمت 
چپ فروش��گاه فرزانه مراجعه و از نزدیک مورد مزایده را بازدید نمایند. خریدار کس��ی است 
که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید. خریدار می بایس��تی 10 درصد قیمت پیش��نهادی را فی 
المجلس و ما بقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حس��اب س��پرده دادگستری واریز نماید 
در غیر اینصورت 10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد 
شد و مزایده تجدید می گردد. م الف: 12331حسن زاده – مدیر و دادورز اجرای احکام مدنی 

دادگستری خمینی شهر 

اخطار اجرایی
1534 شماره: 1060/90 به موجب رأی شماره 1683 تاریخ 90/10/12 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه جهانگیر بخار اعرابی نام 
پدر: خدابخش مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال 
ی��ک و نیم دانگ از شش��دانگ پالک ثب��ت 285 بخش 2 ثبت اصفهان بن��ام خواهان و پرداخت 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و س��ی و چهار هزار ریال خس��ارت دادرسی در حق محکوم له 
رضوان پرورش نام پدر: محمدتقی با وکالت خانم فاطمه محمدی نشانی محل اقامت: اصفهان 
خ طالقانی خلجا کوی علی قلی بیگ پالک 70. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به 
محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا 

اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1535 شماره: 278/90 به موجب رأی ش��ماره 1743 تاریخ 90/10/25 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علیرضا مرادی )نام مستعار 
عوض اله( نام پدر: کریم داد مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ هیجده میلیون ریال 
به عنوان اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ هفتاد هزار ریال 
بعنوان خس��ارت دادرسی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چکها به شماره 
لغای��ت  244347-89/2/30، 244346-89/1/30 و 244345-88/12/25 و 88/11/20-244344 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له حمیدرضا مالکی پور اصفهانی نام پدر: مصطفی با وکالت 
آقای علیرضا حمزه نشانی: اصفهان خیابان سپاه کوچه تلفنخانه فروشگاه کفش صادرات ایران. 
ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است 
ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1536 شماره: 280/90 به موجب رأی شماره 1744 تاریخ 90/10/25 حوزه دوازدهم شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه 1- زینب نظری 2- سید 
بابک ش��یرمردی ش��غل: آزاد هر دو مجهول المکان محکومند به: پرداخت تضامنی خواندگان 
به پرداخت وجه چک ش��ماره 844161-89/11/10 به مبلغ ش��ش میلی��ون ریال و چهل و دو 
هزار ریال خسارت دادرسی حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ 
سررس��ید چک )89/11/10( لغایت تاریخ اجرای حکم و خوانده ردیف اول محکوم به پرداخت 
مبلغ بیس��ت و ش��ش میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و ش��ش هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک ها 
به ش��ماره ه��ای 844175-90/1/5 و 844160-89/10/20 و 844159-89/9/29 لغایت تاریخ 
اج��رای حکم در حق محکوم له حمیدرضا مالکی پور اصفهانی نام پدر: مصطفی ش��غل: آزاد 
با وکالت آقای علیرضا حمزه نش��انی: اصفهان خیابان س��پاه کوچه تلفنخانه فروشگاه کفش 
ص��ادرات ایران. م��اده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د 
محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د 
و در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
1537 کالس��ه پرونده: 2012/90. ش��ماره دادنامه: 76. مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: حسین ذوالفقاری به نشانی اصفهان – رکن الدوله – سه راه پیروز- 
کوچه شهید صبوری- کوچه مسعود دلدار- سمت راست- پ54. خواندگان: 1- مهدی شاکری 
2- محمد جواد گرامیان هر دو نش��انی مجهول المکان. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی شورا. دعوی حسین ذوالفقاری بطرفیت 1- مهدی شاکری 2- محمد جواد گرامیان 
بخواس��ته مطالبه مبلغ پنج��اه میلیون ریال وجه چک ش��ماره 912171-89/8/19 عهده بانک 
کشاورزی به انضمام مطلق خسارات قانونی – با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان 
و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور دراش��تغال ذمه خواندگان 
و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خواندگان درجلسه به هر دلیلی 
حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضا نماید ابراز نداشته بر شورا ثابت است 
لذا به اس��تناد مواد 249 و 310 و 313 و 314 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ 89/8/19 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود و پس از آن ظرف بیس��ت 
روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی اصفهان می باش��د. رحیمی – قاضی شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
1538 کالس��ه پرونده: 913/90. ش��ماره دادنامه: 101. مرجع رسیدگی: شعبه 29 شورای حل 
اختالف اصفهان. خواهان: جواد الماس��ی نش��انی اصفهان خ پروین دوم- جنب بانک انصار. 
خوان��ده: مجید مجیری به نش��انی مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه س��فته. با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رای م��ی نماید. رای قاضی 
ش��ورا. در خصوص دعوای آقای جواد الماس��ی به طرفیت مجید مجیری به خواسته مطالبه 
مبل��غ 50/000/000 ریال وجه س��فته های به ش��ماره خزان��ه داری کل 90/2/20-009534، 
009535-90/2/20، 009536-90/2/20، 009537-90/2/20، 009538-90/2/20 ب��ه انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی. با عنایت به بقای اصول مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال 
ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و عدم حضور خوانده در جلسه 
رسیدگی و مصون ماندن خواسته از هرگونه تعرض و تکذیب شورا دعوای مطروحه را وارد 
و ثابت تشخیص داده لذا به استناد مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/10/27 لغایت تاریخ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بر 
عهده اجرای محترم احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم مینماید. رای صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در این شورا و ظرف بیست 
روز پ��س از انقضای مهلت واخواه��ی قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه های عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. شعبه بیست و نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1542 درخصوص پرونده کالس��ه 292/91 خواهان حسن مارانی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 8/000/000 ریال بابت وجه چک شماره 379790-90/12/28 بانک سپه و مطلق خسارات 
دادرس��ی به طرفیت اسفندیار آقاعلیزاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/4/1 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه 
نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 

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

ابالغ وقت رسیدگی
1543 درخص��وص پرونده کالس��ه 90-1019 خواهان رضا هاش��می دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت کمال شاهس��نایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/26 
س��اعت 5 عص��ر تعیین گردیده، ب��ا توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران – مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمای��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 25 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان
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عمارت کالنتری، اخراجی جدید میراث ملی
عمارت کالنتری در تهران از فهرست آثار ملی ایران خارج شد؛حکمی که دیوان 
عدالت اداری درست با نزدیک شدن به هفته میراث فرهنگی صادر کرد و یکی دیگر 

از گنجینه های ارزشمند هنر معماری ایران به مرگ قطعی محکوم شد.

5

شهر بخارا در حدود سال  هزارمیالدی مرکز سامانیان بود، در 1027 
س��لجوقیان آن را تصرف کردند و در سال 1219چنگیز خان آن را با 
خاک یکسان کرد. در سال 1505 ازبکان شیبانی آن را تصرف کردند. 
 در دوره قاجار تا زمان ناصرالدین ش��اه، جزئی از خاک ایران شمرده 
می ش��د، ولی بر اس��اس معاهده آخال، از ایران جدا شد و به روسیه 

پیوست.
 از مهم ترین بناهای باس��تانی آس��یای میانه، آرامگاه امیر اسماعیل 
س��امانی اس��ت که در حدود ۳00 هجری  س��اخته ش��ده و بنایی 
چهارگوش 10 در 10 متر با گنب��د نیم کره ای اس��ت. گنبد بر فراز 
اتاق چهارگوشی به کمک کنج استوار شده که قابل مقایسه با شیوه 
گنبدسازی در دوره پارتی و ساسانی است و سبک آن شباهت زیادی 
به آتش��کده های ساس��انی دارد. آجرکاری آن متنوع و از طرح های 

گوناگون استفاده کرده اند. 
یکی از جالب ترین جاهایی اس��ت که می توانید به دیدارش بروید، 
لب حوض بخاراست که در حدود سال1620میالدی، به فرمان نادر 

دیوان بیگی ساخته شده است. 
شاید لب حوض، مشهورترین مکان در بخارا باشد. روزگاری برای تهیه 
آب در این شهر حدود 200 حوض س��اخته شد که با آب رودخانه پر 

می شد و این نام از آن دوران باقی مانده است. 
اما در ازبکس��تان، س��مرقند بیش از هرجای دیگری دیدنی اس��ت.

 س��مرقند واژه ای عربی اس��ت که از واژه پهلوی س��مرکند به معنی 
سنگ دژ، گرفته شده است. این شهر به وسیله ایرانی ها پایه گذاری 
ش��د و در دوران هخامنش��ی زمان زیادی مهم ترین ش��هر منطقه 
بوده اس��ت. رصدخانه الغ بیگ در س��مرقند بنا به عقیده بسیاری از 
کارشناسان، یکی از بهترین رصدخانه های اسالمی و بزرگ ترین آنها 

در آسیای میانه بوده است. 
بزرگ ترین ستاره شناسان آن دوره همچون الکاشی و علی قوشچی 
در این رصدخانه به تحقی��ق پرداخته اند. اکنون تنه��ا چیزی که از 
این رصدخانه برج��ای مانده، یک قوس نص��ف النهاری چهل متری 
است. مجموعه دیدنی ریگس��تان نیز مجموعه ای باستانی در مرکز 
شهر سمرقند است که سه بنای مهم دارد: مدرسه الغ بیگ، مدرسه 
شیرداری)ش��یر دری، شعرداری، ش��عر دری(، مس��جد یا مدرسه 
طالکاری. تیمور پس از فتح هند و آوردن غنیمت زیاد، دستور ساخت 
مس��جد بی بی خانم را داد که پس از پنج سال س��اخته شد. سرعت 
ساختن، باعث شد که مسجد اس��تحکام الزم را نداشته باشد و دچار 
آسیب های زیاد شود. نام مسجد از نام همسر تیمور گرفته شده است.

باستان شناسان به دنبال قدیمی ترین 
مسجد ایرانی در شهر استخر 

 رییس پژوهشکده  باستان شناسی کشور گفت: با انجام بررسی های 
ژئوفیزیک، به دنبال قدیمی ترین مس��جد ایرانی در ش��هر اس��تخر 

هستیم. 
به گ��زارش ایس��نا، س��یدمحمود میراس��کندری افزود: براس��اس 
تفاهم نام��ه ای که با ایتالیایی ها داش��تیم، بررس��ی، نقش��ه برداری 
و کار ژئوفیزیک در ش��هر اس��تخر انجام می ش��ود و س��پس کاوش 

باستان شناسی، پاییز یا زمستان امسال انجام خواهد شد.
او با اشاره به این که این بررسی ها از 10 اردیبهشت ماه آغاز شده است، 
ادامه داد: در حال حاضر فقط بررسی و نقشه برداری انجام می شود و تا 

چند روز آینده، بررسی های ژئوفیزیک نیز آغاز خواهد شد.
در واقع، با انجام این کارها به دنبال یافتن قدیمی ترین مسجد ایرانی 

هستیم که به احتمال زیاد در این شهر تاریخی وجود دارد.
وی اظهار کرد: شهر استخر که از دوره  ساسانی تا صفوی پابرجا بوده 
و زندگی در آن ادامه داش��ته اس��ت،  عرصه و حریم مشخصی دارد و 
برنامه هایی برای کاوش آن در نظر گرفته شده که به صورت مشترک 

با گروه باستان شناسان ایتالیایی انجام می شود.
میراس��کندری گفت: مدتی پیش ق��رار بود جاده  جدی��دی از کنار 
این شهر تاریخی عبور کند. خوش��بختانه به موقع خبردار شدیم و با 
پافشاری ها برای انجام نش��دن این کار، جاده به صورت دوپل از شهر 

عبور می کند.
او که سرپرست ایرانی هیأت بررسی شهر استخر است، گفت: تحلیل 
بررسی های ژئوفیزیک، بخش اصلی کار اس��ت که باید انجام شود و 
با مش��خص ش��دن نتایج کار و انجام کاوش، اگر ارزش های تاریخی 
کافی وجود داشته باشد، شاید برای سایت � موزه شدن شهر استخر 

اقدام کنیم.
شهر استخر در هفت کیلومتری تخت جمش��ید )پارسه( قرار دارد. 
آثار باقی مانده از این شهر شامل دروازه  سنگی، ستون ها و دیواره های 

سنگی است که به دوره  هخامنشی تعلق دارد.
در این شهر، بازمانده  سازه های اسالمی، ساسانی، اشکانی و ظرف ها و 

آثار سده های آغازین هجری قمری کشف شده است.

 درهای آرامگاه فردوسی بسته 
شد، اما رییس جمهور نیامد 

در زادروز فردوسی، دونده های چش��مه سو راهی توس 
می شدند تا آرامگاه فردوسی را با آب های روستای چشمه 
سو بشویند، اما امس��ال این اتفاق نیفتاد. دونده ها پشت 
درهای آرامگاه متوقف شدند. امسال به بهانه حضور رییس 
جمهور برای اجرای مراس��م آغاز هفته میراث فرهنگی و 
بزرگداشت فردوسی، درهای آرامگاه به دالیل حراستی 

بسته بود.
به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی، دونده های روستای 
چشمه سو، 15 سال است که در روز بزرگداشت فردوسی 
از روستای چشمه سو تا توس می دوند، برای این که دمی 
در آرامگاه توس جمع ش��ده و یاد شاهنامه سرا را گرامی 

بدارند و مقبره او را با آب روستای چشمه سو بشویند. 
دونده های چشمه سو اما امس��ال نتوانسته اند به آرامگاه 
حکیم ابوالقاس��م فردوس��ی راه یابند. درهای آرامگاه به 
دلیل حض��ور رییس جمهور برای مراس��م بزرگداش��ت 
فردوسی و آغاز هفته میراث فرهنگی بسته بود. اما مسأله 
آنجا بود که روز بزرگداشت فرا رسید و رییس جمهور به 

این مراسم نیامد. 
 بدیعی، سرپرس��ت گ��روه دونده های چش��مه س��و که 
15 س��ال اس��ت بدون هیچ گونه حمایتی گروه را حفظ 
کرده، ماجرای امسال را این گونه تعریف می کند: امسال 
اصال قرار ب��ود برنامه لغو ش��ود. به ما گفتند ک��ه برنامه 
را لغو کنید یا روز 28 اردیبهش��ت برگ��زار کنید، ولی ما 
همه برنامه ریزی هایمان را کرده بودیم و این باعث ش��د 
که تعداد گروه از هر س��ال کمتر شود. او می گوید که اگر 
هر س��ال ۳0 نفر در این برنامه شرکت می کردند، امسال 
حدود 15 نفر بودندکه راهی شهر توس شدند، اما پشت 
درهای بس��ته ماندند و نتوانستند امس��ال وارد آرامگاه 
شوند. دردسرهای بسته بودن آرامگاه فردوسی به همین 
جا ختم نمی شود. بسیاری از گردش��گران و دوستداران 
شعر و ادب که در روز بزرگداش��ت فردوسی راهی توس 
شده بودند، با درهای بسته مواجه شدند. درهای آرامگاه 
بسته ش��د، اما رییس جمهور به برنامه آغاز هفته میراث 
فرهنگی نرس��ید. طبق برنامه، همزمان با س��فر استانی 
هیأت دولت به خراسان رضوی، قرار بود به رییس جمهور 
لوح ثبت جهانی نقالی به صورت نمادین اعطا شود. گویا 
قرار بود که این اقدام از س��وی میهمانانی که از یونسکو 
 دعوت ش��ده بودند انجام ش��ود که البته هم��ه برنامه ها

 لغو شد. 

افزون بر آن که عموما م��وزه هاي ایران و ب��ه طبع موزه هاي 
اصفهان  از داش��تن بخ��ش هاي  نگه��داري و به��ره برداري 
 موزئولوژي محروم مانده اند، فرم ش��کل گی��ري بعضي از این 
 موزه ه��ا مطل��وب نب��وده ک��ه نمون��ه ب��ارز آن، ب��اغ موزه  
چهل س��تون اس��ت که عالوه بر آنکه ش��رایط  کاف��ي براي 
نگاهداشت و حفاظت از سنگ هاي یاد ش��ده را ندارد، سنگ 
س��ازه ها را به بدترین ش��کل ممکن و بدون معرفي هاي الزم 
معمول موزه ها، در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است؛ 
بازدیدکنندگانی که تنها گردش��گران داخلي نیس��تند، بلکه 
گردشگرانی خارجي که دیدارکنندگان از اصفهانی هستند که 

به عنوان قلب توریسم ایران  به شمار می رود.
 آن س��وتر، یکي ازدو سرس��تون ساس��اني  � ک��ه در محوطه 
هفت حوض تاالر تیموری اصفهان در سال 1۳06 خورشیدي  

از زیر خاک پیدا ش��دند � با بدترین ش��کل نگه��داري در این 
مجموعه س��نگ به چش��م  مي خورد. مقایس��ه مس��تندات 
تصویري که از این سرستون  از سه س��ال پیش  موجود است 
با وضعی��ت فعلي آن، به خوبي نش��ان از تخریب هاي ناش��ي 
از عوامل طبیع��ي و محیطي را آش��کار مي کند. مش��اهدات 
حاکي از آن اس��ت که عالوه بر شکس��تگي، طي س��ال های  
اخیر قس��متي که نقش آناهیتا داش��ته وتا قبل از آن قسمتی 
از  نقوش آن موجود بوده، اکنون به طور کامل تخریب ش��ده 
است.سر ستون س��نگی  نگهداری ش��ده در چهل ستون، 68 
سانتیمتر ارتفاع دارد  و در یک روی آن، نگاره یکی از پادشاهان 
ساسانی دیده می شود که دکتر علیرضا جعفری زند، باستان 
 ش��ناس، در کتاب » اصفهان پیش از اسالم « آن را نگاره ای از 
خس��رو پروی��ز م��ی دان��د. در پهل��وی دیگ��ر سرس��تون 

 نی��ز ن��گاره یگان��ه ای از نی��م تن��ه  آناهیت��ا در هال��ه ای
همراه با شعله های آتش و تن پوشی مروارید دوزی شده، نقش 
شده است. در حال حاضر قس��متی که نقش آناهیتا را بر خود 

جای داده، شکسته شده و صورت نقش را از میان برده اند.
پیش از این،  قسمتی از موها که بر ش��انه ریخته و هاله ای که 
برگرد او قرار داشت  دیده می ش��د. هاله دور سر او عبارت بود 
از دو دایره تو در تو که نقش زبانه های آتش بر خود داش��ت و 
به عقیده دکتر جعفری زند، این هاله در نمونه سرستون موزه 
ایران باستان و نمونه های طاق بس��تان و هیچ نقش برجسته 
شناخته شده دوره ساس��انی، تاکنون دیده نش��ده و در واقع 
منحصر به فرد بود.در دو پهلوی دیگر سرستون هم نگاره هایی 
از درخت زندگی دیده می شود که یکی از رو به رو و دیگری از 
پشت سر شاه غنچه گلی را به او تقدیم می کنند. از این دو، تنها 
یک نگاره به صورت کامل باقي مانده و دیگري س��ال به سال 

فرسایش مي یابد.
خوشبختانه سرس��تون دیگر ساس��انی که در اصفهان یافت 
شده، از سرنوش��ت بهتری برخوردار اس��ت و اکنون با شماره 
ثبت 608 در موزه ایران باستان نگهداری می شود. بر پهلوهای 
این سرستون هم نگاره هایی از خس��روپرویز و آناهیتا همراه 
 با نقش ه��ای گل گندم��ی در کنار گل س��رخ ایران��ی دیده 

می شود.  
 برخ��ی از پژوهش��گران از جمله هرتس��فلد، ح��دس زده اند 
که سرستون هاي ساساني یاد شده را از کرمانشاه به اصفهان 
 آورده ان��د. با ای��ن هم��ه، دکتر جعف��ری زند معتقد اس��ت: 
بدون هیچ تردیدی سرستون های یاد شده به بنایی در اصفهان 
تعلق داشته اند که احتماال جایی در نزدیکی میدان نقش جهان 
بوده اس��ت، یعنی منطقه ای از جی باستان؛ ش��اید زمانی که 
 کاخ های صفوی پی ریزی می شدند، آنها به دست آمده اند و 
دوباره در زمانی کوتاه بعد از فالندن به دالیلی که  نمی دانیم، 
 س��ر از خاک درآورده اند و یا در گوش��ه ای، از نظرها مس��تور 

مانده اند، تا سال 1۳06 که وجود آنها گزارش شده است.
 دراین می��ان با  آنچ��ه که از وضعیت س��نگ س��ازه هاي باغ 
چهل س��تون توصیف شد، پایه س��تون هاي چهارگانه اي که 
در چهارسوي حوض میاني باغ چهل س��تون قرار داده شده، 
 اوضاع بهتري داشته و به تازگی سه پایه ستون بااستوانه هاي 
شیش��ه اي جهت حفاظت از گزند عوام��ل محیطي و طبیعي 
پوشیده شده اند. این پایه ستون های چهارگانه در اصل متعلق 

به کاخ سرپوشیده،  از کاخ های صفوی اصفهان بوده اند. 

وضعیت نابسامان مجموعه سنگ  باغ موزه چهل ستون 

فرسایش شتابناک سرستون ساسانی در اصفهان 

گروه درحالي كه شهر موزه اصفهان از داشتن یك موزه درخور نگهداري و بهره برداري  از اشیاء تاریخي 
خود بازمانده، سنگ سازه هاي  تاریخي این شهر در ایوان هاي شرقي  باغ چهل ستون  به حال خود میراث

رها شده اند. سرستون ساساني، مهم ترین سنگ سازه این مجموعه سنگ است  كه در حال حاضر 
در یكي از ایوان هاي جنوب شرقي در معرض صدمات عوامل متعدد طبیعي قرار گرفته است.سنگاب ها، سنگ نگاره ها، 
شیر سنگی و پایه ستون هایی سنگی با سر شیر به همراه تعدادی سنگ قبر از دیگر آثار تاریخی دوران صفوی و پس از 
آن است كه در ایوان هاي شرقي  این باغ  در شرایط نامطلوب نگهداري می شود و در معرض دید عموم قرار گرفته است.
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عکس یادگاری

دوربین

شهر،شهر فرنگه،از همه 
رنگه ...

 
 عجب شهر فرنگی داشتیم،یك دل و دو دیده  با هزار چیز 
جور واجور، رنگ به رنگ  از شهر فرنگ...
حاال شهر فرنگ ما كجاست...اون همه شور وهیاهو كجاست...
حاال تو شهر ما ، شهر، شهر فرنگه ،آدم هاش از همه رنگه...
    

كه ایران چو باغی است خرم بهار
از شهرهای دیگر خبر ندارم، اما تا آنجا که من می دانم در شهر من، اصفهان، 
امسال به هیچ سازمان مردم نهاد فرهنگی مجوز برپایی همایش به مناسبت 
روز بزرگداشت فردوسی در 25 اردیبهش��ت ماه داده نشد. هرسال  در این 
شهر چندین برنامه پرشور در بزرگداشت شاهنامه فردوسی و ادب فارسی 
با حضور سخنوران و اندیشمندان برپا می ش��د، اما امسال به دالیلی بازگو 
 نش��ده، مجوز برپایی هیچ برنامه ای در تاالرهای عمومی شهر صادر نشد. 
با این حال، دوستداران ایران در گردهمایی های خصوصی تر، شاهنامه ها را 
گشودند و از فرهنگ ایران سخن ها گفتند. به مناسبت بزرگداشت فردوسی، 

ترانه سرودی شورآفرین 
که»ایران زمین« نام دارد 
 و برگرفت��ه از مجموعه

 »از خشت و خاک« است 
با صدای زیبای علیرضا 
قربانی و آهنگ س��ازی 
 ص��ادق چراغی اس��ت، 
به زیبایی اجرا شده است. 
پیشنهاد می شود ترانه 
س��رود »ایران زمین« را 

بشنوید.

به دیدار سمرقند و بخارا می رویم

 وضعیت نابسامان 
سنگ سازه های تاریخی در 

رواق های شرقی باغ موزه 
چهل ستون و همچنین 

نبود شناسنامه معرفی برای 
هر اثر، گردشگران را از 

یك بازدید مفید و مطلوب 
درمانده كرده است

هزار نكته ناگفته از نگاه گردشگران



یادداشت
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با قرمز هیجان بیافرینید!   

 قرمز اولین رنگی اس��ت که چش��مان ما تش��خیص 
می دهد. در کودکی می آموزیم قرم��ز را قبل از هر 

رنگ دیگری ببینیم. قرمز رنگ قدرت است. بسیاری 
از افراد موفق آموخته اند که قدرت قرمز را مهار کنند 
و از این رنگ برای خود بهره ببرند. این رنگ را در نقاط 
کانونی به کار بگیرید تا توجه را به آن قسمت ها جلب 
کنید. رنگ قرمز حواس ما را ص��دا می زند و آن را به 
س��مت خود جلب می کند. در واقع پ��ر انرژی ترین 
رنگ در دایره رنگ ها، قرمز اس��ت و معنای عشق و 
اشتیاق و سرعت و قدرت را به ذهن آدم می آورد. قرمز 
باعث می ش��ود فش��ار خون باالتر برود و قلب تندتر 
بزند. در تنظیمات خاصی، رنگ قرمز می تواند زیبا و 
نوستالژیک هم باشد. در کنار رنگ طالیی، قرمز حس 

غنی بودن و ظرافت را متبادر می سازد. اضافه کردن 
 کمی کرم باعث تولید حسی سبک تر یا نوستالژیک 
می ش��ود. قرمز روش��ن خلق و خوی پر انرژی تری 
نسبت به حالت معمولی آن دارد. بسته به نوع استفاده 

می توانید باعث تولید حس گرما در فضا نیز بشوید.

دکوراسیون قرمز
معموال از این رنگ در گوش��ه و کنار خانه اس��تفاده 
می کنند، مثال یک کوس��ن زیبای قرم��ز روی مبل، 
چشم ها را به سمت خود جلب می کند، یا یک وسیله 
برقی )مثل یک مخل��وط  کن( قرمز در آش��پزخانه. 

گاهی اوقات هم می بینیم این رنگ با نهایت حس��ن 
س��لیقه در اتاق خواب یا آش��پزخانه یا اتاق پذیرایی 
استفاده می شود. اگر احس��اس می کنید قرمز روشن 
کمی چشم ها را اذیت می کند، می توانید از رنگ های 
مالیم تری مثل قرمز جگری، قرمز مایل به صورتی و یا 

تناژهای مختلف این رنگ استفاده کنید.

اتاق نشیمن قرمز 

قرمز را در اتاق نش��یمن برای نمایش��ی برجس��ته از 
حس��ن س��لیقه تان به کار ببرید. قرمز برای بیشتر 
مبلمان ها مناسب است، عملی و راحت است و زیبا به 
نظر می رسد. می توانید با یک تک صندلی ساده و یا 
کوسن های قرمز شروع کنید. این رنگ باعث می شود 

جو صمیمانه تری داشته باشید.

اتاق خواب قرمز

قرمز اساسا رنگی عاشقانه است. هر چند اغلب ما تمایل 
داریم صورتی را دارای این خصوصیت بدانیم. ترکیب 
رنگ قرمز و صورتی برای اتاق خ��واب ایده آل به نظر 
می رسد، زیرا قدرت قرمز را با خصوصیت احساساتی 
صورتی ترکیب کرده ایم. برای افرادی که لباس قرمز 
به آنها می آید، قرمز رنگی عالی برای اتاق خوابش��ان 
اس��ت. خیلی مهم وضروری اس��ت که خودمان را در 
اتاق خوابی بیابیم که با رن��گ هایی هماهنگ با رنگ 

پوستمان طراحی شده باشد.      

آشپز خانه قرمز
 قرمز در جاهایی که اصال انتظارش را هم ندارید شاد 
به نظر می رس��د. این رنگ را در آشپزخانه فراموش 
نکنید. اکثر آشپزخانه ها نیاز به مقدار کمی رنگ برای 
زنده کردن فضا دارند و قرمز راهکار مناس��بی است.

اس��تفاده کردن رنگ قرمز گوجه ای برای کاشی ها 
یا ایجاد یک دی��وار قرمز، راهی خوب ب��رای افزایش 
حرارت در آش��پزخانه اس��ت. کابینت هایی به رنگ 
 قرمز دارچینی به آشپز جرأت خالقیت می بخشند. 
توجه داشته باشیدکه گرد و خاک روی رنگ قرمز خود 
 را بهتر نشان می دهد و نیازمند نظافت هر روزه است. 

قرمز صمیمی را هیچ وقت فراموش نکنید!

ویژگی منحصر به فرد رنگ قرمز
شاید دلتان می خواهد گوشه ای از منزلتان بیشتر به 
چشم بیاید. برای رسیدن به این منظور کافی است در 
آن قسمت از رنگ قرمز اس��تفاده کنید. در یک اتاق 
سفید یا اتاقی که با رنگ هایی مثل استخوانی یا کرم 
رنگ آمیزی ش��ده اند، قرمز جلوه ای بسیار عالی دارد. 
معموال برای ایجاد کنتراست بیشتر، دیوارها را سفید 
یا کرم رنگ کرده و از مبلمان قرمز استفاده می شود. 
 ترکیب قرمز و س��یاه یا قرمز و خاکستری منزل شما 
را کمی بامزه نش��ان می دهد، ولی داخل منزل بهتر 
اس��ت از نارنجی، قرمز جگری، الج��وردی و بنفش 

استفاده کرد.

قرمز و مشتقاتش
از آن جا که قرمز رنگی بسیار انرژی بخش است، گاهی 
در مبلمان یا در وسایل دکوری منزل استفاده می شود، 
گاهی دیوارها را به این رن��گ در می آورند، گاهی هم 
فقط در دیوارهایی که می خواهند بیش��تر به چش��م 
بیای��د از این رنگ کم��ک می گیرند.  حتم��ا مایلید 
بدانید رنگ قرمز با کدام رنگ ه��ا ترکیبی زیبا دارد؟  
قرمز با رنگ های سفید، س��یاه، خاکستری، نارنجی، 
زرد و قه��وه ای مایل ب��ه زرد و خاکس��تری ترکیبی 
فوق العاده دارد. قرمزمی تواند با هر کدام از این رنگ ها 
 ترکیب ش��ده و در کاغذ دیواری، قالیچ��ه و یا مبل ها 

استفاده شود. 

کاربرد رنگ در چیدمان

قرمز صمیمی

مرجان   رنگ یکی از دشوارترین عناصر طراحی داخلی است. با رو به رو شدن حجم عظیم و بی پایان رنگ ها همیشه گیج و 
آشفته می شویم.پورغدیری

 هر چند وقت یک بار باید رنگ زندگیمان را تغییر دهیم. قبل از خرید قوطی های رنگ یا تغییر رنگ چیدمان جدید، 
لحظه ای مجسم کنید رنگ هایی که انتخاب کرده اید، قراراست بیانگر چه چیزی باشند.                                 

انتخاب رنگ شیوه ای خصوصی است و هیچ کس نمی تواند کس دیگری را متقاعد کند چه رنگ هایی مناسب و چه رنگ هایی نامناسب هستند. 
برای مثال اگر رنگ قرمز باعث ایجاد قدرت در درونتان می شود، مهم نیست کسی بگوید این رنگ اتاقتان را کوچک جلوه می دهد. پس 

با جرأت آن را به کار بگیرید. 

معنای زندگی

پیشنهاد

بازی

 به پیشنهاد این هفته ما 
نمی توانید نه بگویید...

 ز راه لطف، به صحرا خرام
 یک نفسی

وی�دا کوه�ی -ای��ن موقعیت 
ف��رض  کنی��د؛  تص��ور  را 
زندگ��ی  اصفه��ان  در  کنی��د 
اس��ت،  اردیبهش��ت   می کنید، 
زاینده رود همچنان پر آب است 
و در ای��ن م��دت دائما آس��مان 
ابر و آفت��اب و بارانی بوده. حاال 
فرض کنید شما نویسنده ستون 
پیش��نهاد گذراندن عصر جمعه 
هس��تید. همانطور که می دانید 

تم��ام  فرض هایی که گفت��م،  واقعی بود. ح��اال کمی فکر کنید 
و بگویی��د  بدیهی ترین و تنها پیش��نهادی که من می توانم برای 

گذراندن یک عصر جمعه بدهم چیست؟
 این همه مقدم��ه چیدم تا چی��زی را بگویم که بدیه��ی ترین حرف 
ممکن است؛ این که اصفهان در اردیبهش��ت بهترین روزهای خود را 
می گذراند را همه می دانیم، اما یادمان می رود که باید از این فرصت 
کوتاه بهار نهایت استفاده را ببریم.می شد هزاران پیشنهاد دیگر برای 
تبدیل کردن یک عصر جمعه دلگیر به تفریحی لذت بخش داد. اما به 
نظرم تا وقتی هوا این طور بارانی و لذت بخش است، تا وقتی رودخانه 
پر آب است و تا وقتی بهار اس��ت، انجام دادن هر کاری غیر از رفتن به 
دل طبیعت و لذت بردن از زیبایی های طبیعی شهرمان ضرر بزرگی 
محسوب می شود. همه ما اصفهانی ها می دانیم تا چند هفته دیگر، 
هوا حس��ابی گرم می ش��ود و آب رودخانه کم کم بس��ته می شود و 
دیگر خبری از این رنگ سبز درخش��ان درخت ها و سبزه ها نیست. 
گل های بهاری هم یکی یکی پژمرده می ش��وند. آن وقت مجبوریم 
عصرها تا هوا گرم است درخانه کنار کولر ها بمانیم و برای عصرهای 
طوالنی تابستان فکری کنیم. پس چه بهتر که تا فرصت هست از خانه 
بزنیم بیرون. پیشنهاد این هفته ما برای گذراندن عصر جمعه بی برو 
بگرد، قدم زدن کنار رودخانه و لذت بردن از زیبایی هایی بهاری شهر 
زیبایمان است. اگر در کنار کسانی باشیم که دوستشان داریم که چه 
بهتر. فقط حواستان باشد که تا هوا روشن اس��ت بروید. اگر هوا ابری 
بود، چتر فراموش نشود اما اگر باران خیلی تند نبود، بد نیست به حرف 
سهراب سپهری گوش کنید و زیر باران بهاری کمی خیس شوید. اگر 
بیش��تر می خواهید بمانید، زیر انداز هم ببرید. ب��رای خوردنی، یک 
هندوانه  سرخ و آبدار پیش��نهاد می کنیم.  بهتر از این نمی شود یک 

عصر جمعه  بهاری را گذراند. نه؟ 
پی نوش��ت: لطفا ش��لوغ بودن پارک ها را بهانه نکنید. خودتان بهتر 
می دانید اصفهان خیلی بیشتر از این حرف ها پارک دارد. ضمن این 
که دیدن خانواده های شاد و بازی بچه ها خودش به آدم کلی انرژی 

مثبت می دهد.   
     شعر تیتر از: فخرالدین عراقی

 صندلی بازی
  اهداف ب�ازی: س��رگرمی و نش��اط، افزایش س��رعت، چابکی، 

عکس العمل و هماهنگی عصبی عضالنی
  تعداد بازیکنان: چهار نفر به باال

  ابزار بازی: تعدادی صندلی )یکی کمتر از تعداد شرکت کنندگان(
  محوطه بازی: فضای باز

  ش�رح بازی: در ای��ن بازی تم��ام بازیکن��ان در یک گ��روه قرار 
می گیرن��د. قبل از آغ��از بازی ی��ک داور از بین خودش��ان انتخاب 

می کنند. 
داور تعداد بازیکنان را می شمارد و به طور مثال اگر هفت نفر باشند، 
ش��ش صندلی را منظم، در یک ردیف می چین��د و بازیکنان جلوی 

صندلی ها به صف می ایستند.
 با س��وت داور، دانش آموزان دوی��دن و چرخی��دن دور صندلی ها 
 را آغ��از می کنن��د. ای��ن چرخ��ش همچن��ان ادام��ه می یاب��د تا

  این ک��ه داور در ی��ک زمان مناس��ب به س��وت خ��ود می دمد. با 
ش��نیدن صدای س��وت، بازیکنان باید به س��رعت روی صندلی ها 

بنشینند.
با نشس��تن بازیکنان و با توجه به تعداد صندلی ها، یک نفر، صندلی 

برای نشستن پیدا نمی کند و باید از بازی خارج شود.
 ب��رای دور بعد ی��ک صندل��ی را کم می کنن��د و بازی با ش��ش نفر 
باقی مانده و با س��وت داور ادام��ه می یابد و دوب��اره دور صندلی ها 

می چرخند. 
این چرخیدن و نشس��تن ادام��ه دارد تا جایی ک��ه دو بازیکن با یک 

صندلی باقی می ماند.
در دور آخر با صدای سوت داور، هر کدام از بازیکنان، موفق شود روی 

صندلی بنشیند، به عنوان برنده بازی معرفی می شود.

بوی عطر جعفری
...ب��اد خنک��ی می آم��د. 
زیپ س��اکش را کش��ید. 
روزنامه ای پهن کرد. 
مخلفات س��اندویچ 
آورده ب��ود. گوج��ه 
فرنگ��ی و خی��ار را 
ورق��ه زد. خمیرهای 
نان باگ��ت را بیرون آورد 
و بعد ورقه ه��ای کالباس و 
خیارش��ور و گوجه فرنگی چی��د و ردیفی برگ های 
سرس��بز جعفری گذاش��ت و نمک زد. بعد باگت را در دیس مالمین 
گذاشت. دیس گل های آبی و سفید داشت و رنگ های سرخ و سبز 
گوجه فرنگی و سبزی سیر و جعفری به چشم می آمد. باگت را با کارد 
میوه خوری برید و هر قس��مت را لفاف زرورق گرف��ت و تعارف کرد. 
برای این باید همه  آن چیزها را نوشت که بوی عطر جعفری و ترشی 
گوجه فرنگی، بخشی از آن روز را می سازند. مثال لحظاتی که او با آن 
دندان های صدفی به ساندویچش گاز می زد و همان طور که غذایش 

را می جوید، می خندید و می پرسید: گرسنه شده بودی هان؟
و من گفتم: ناهار به موقعی بود.

اسفار کاتبان، ابوتراب خسروی

مکان:  اتوبوس شلوغ
هوا: خیلی گرم

توصیه: همشهری عزیز توی گرمای تابس��تان به زور خودتان را روی صندلی دو 
نفره که پر هم هست، جا ندهید.

ختم انعام هایمان را چگونه بگذرانیم؟

بیگودی با گردنبند بلند

اجناسی که در مصرف شان زیاده روی می کنیم
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زن��گ  تلف��ن 
می خورد و این 

مادر فیروزه اس��ت 
می گوید پنج که جواب می دهد و بعد از نیم ساعت صحبت کردن به دخترهایش 

ش��نبه این هفته خانه دایی تان ختم انعام دعوتیم. بچه ه��ا در حالی که کلی ذوق 
می کنند و خوشحالی از این که بعد از مدتی دوباره همه فامیل شان را می بینند و به 
 مراس��می می روند که تا به حال آن را تجربه نکرده اند، به این فکر می کنند که چه 

بپوشند. 
 همان موق��ع  فی��روزه می گوی��د باید تی��پ خیلی خوبی داش��ته باش��یم. س��ر و 
وضع مان طوری باشد که از باال به پایین چشم دربیاورد. چون مهمانی های فامیل ما 
یک »فشن شو«ی واقعی است و نباید کم بیاوریم. همین که داشت وصف لباس ها 
و تیپ های مهمانی پیش را دوباره زنده می کرد، فرش��ته خواهرکوچک ترش که 
دانشجوی رش��ته گرافیک اس��ت، گفت: برای من که تیپ بقیه خیلی مهم نیست. 

هرکس هر جور می خواهد باشد. من که مثل همیشه می آیم. 
فیروزه وسط حرفش پرید و گفت: تورو خدا این تیپ هنری ات را برای فامیل 
خرج نکن، با آن زیورآالت دس��تی ات. دوباره هنری می آیی، همه چپ چپ 
نگاهت می کنند. این س��بک لباس هایت را بگذار برای جمع دوس��ت های 
خودت نه فامیل ما. در همین کل کل کردن دو خواهر سر لباس و آرایش و... بود 
که مادرشان پادر میانی کرد که هرکسی طبق سلیقه خودش باشد. فرشته هم 
سر کمد لباس هایش رفت و تک تک لباس ها را برندازی کرد. در انتخاب مانده 
بود که فیروزه سریع لباسش را انتخاب کرد؛ یک لباس کوتاه و باز نارنجی رنگ. 
لباس را پوشید و با آن رو به روی آینه ژست می گرفت که مادرش دید و گفت این 

را می خواهی بپوشی؟
فیروزه هم گفت بله. رنگش که مد س��ال اس��ت و طرحش هم دخترانه و به روز. هیچ 
مشکل طرح و دوخت ندارد. مادرش گفت درست است، طبق استاندارد های درسی 
و مد روز خیلی خوب و زیباس��ت، اما لباس مناس��بی برای این مجلس نیست. ختم 

انعام یک مراسم مذهبی است و طرز لباس پوشیدن و آرایش مو و صورت در این جور 
مراسم ها با جشن تولد و مهمانی های دیگر کلی فرق دارد. چون می دانم تا به حال 
به این مراس��م ها نرفتید، باید بگویم که از همه رده سنی، از کوچک تا بزرگ هستند 
و حتما زن دایی تان مهمان هایی دارد که برای ما غریبه اند و چون مراس��م مذهبی 
است، نباید لباس های کوتاه با این رنگ های تند پوشید. با این که همه خانم هستند 
اما آرایش صورت هم نباید خیلی تند و غلیظ باشد. لباس ها باید در حالی که شیک 
و زیبا هستند، سنگین و موقر هم باشند. اصوال بیشتر افراد کت و دامن یا کت و شلوار 

می پوشند. این لباست برای پنج شنبه مناسب نیست.
فیروزه بعد از حرف های مادرش متوجه نکات ریزی شد که هیچ وقت در واحد های 
درسی شان نبود و خیلی وقت ها تجربی است و در کتابی یافت نمی شود، متعلق به 

عرف و فرهنگ هر منطقه است. 
به خواهرش گفت لباس اسپرت انتخاب نکن. از بین لباس های تو، این شلوار سفید 
با آن لباس سفید گشاده ات مناسب است. همان که آس��تین هایش خفاشی است و 
پایینش با رنگ مشکی به خط نستعلیق چند خطی اشعار مثنوی را نوشتند. آن خیلی 
خوب است تو هم که موهایت کوتاه است و فقط به یک تل ساده نیاز داری که فرشته 

گفت از انتخابت راضی ام. 
خوشم آمد. اما خودت چی می پوشی؟

فیروزه هم گفت همان لباس یاسی که آس��تین هایش حریر است و تا زیر زانوهاست. 
موهایم را هم با بیگودی حالت می ده��م. یک گردنبند با گوش��واره های آویز بلند 
می اندازم. مامان هم کت و دامنش را می پوش��د. فکر کنم تیپ های هر س��ه تایی 
 مان خوب ش��ده باش��د اما خیلی کنج��کاو و ذوق زده ام که ببینم بقیه پنج ش��نبه

 چه می پوشند. 

مهنور 
گیتی فر

اس��راف نکردن، پرهیز از زیاده روی و رعای��ت تعادل در انجام 
هر کاری از جمله توصیه های مهم و موکد بزرگان دین است. 
امری که معموال کمتر به آن توجه می کنیم و ساده از کنار آن 

می گذریم.
بزرگ ترین ضرری که اسراف و زیاده روی به زندگی ما می زند، 
تحمی��ل هزینه های بیجا به خود ماس��ت که ب��ا کمی دقت و 

خویشتن داری بیشتر می توان جلوی آنها را گرفت.
در این گزارش برای ش��ما کاالهایی را برمی شماریم که بدون 
این که بدانید یا به آن دقت داشته باشید، برایشان بیش از حد 

پول می دهید یا بیش از حد مصرف می کنید:

1    کفش
اینکه کفش ها با لباس هماهنگ باش��ند، به 
شیک پوشی ما بسیار کمک می کند و 
باعث می شود در چشم 
دیگران ه��م زیباتر 

به نظر برس��یم، اما دقت کنید که وحی ُمنزل نیس��ت که برای 
هر دست لباس یک کفش مخصوص داشته باشید. می توان با 
کمی س��لیقه کاری کرد که چند لباس را با یک کفش پوشید. 

خانم با شما هستم!

2    لباس
این یکی بیشتر به کار خانم ها 
می آید. خانم ه��ای محترم 
باور کنید اگر از خرید بعضی 
از لباس ها صرف نظر کنید، 
هیچ اتفاقی نمی افتد! تازه 
پولتان هم ب��رای کارهای 
مه��م ت��ر در جیبت��ان 

می ماند.
آقایان شما هم بعضی وقت ها دس��ت کمی از خانم ها ندارید، 

پس لطفا خیلی به خودتان غره نشوید!

3     فست فود
غذاهای آماده یا س��ریع که به فست فود ش��هرت دارند، گاهی 
برای تنوع بس��یار خوب اند، اما زیاده روی در مصرفشان هم به 

جسمتان ضرر می زند و هم به جیبتان!
کمتر کسی است که در خوشمزگی و لذیذ بودن این نوع غذاها 
اما و اگر بیاورد، همان طور ک��ه در زیانبار بودن مصرف بیش از 
حد آنهاهم چه برای سالمت ش��خص و چه به خاطر پول هایی 

که صرفشان می شود، هیچ کس تردیدی ندارد.

4    وسائل الکترونیک
پیش��رفت تکنولوژی هم خیل��ی وقت ها بالی جانمان ش��ده! 
می پرس��ید چرا؟ دلیلش این است که با پیش��رفت روز افزون 
فناوری های امروز، هر یک از ما دلمان می خواهد جدیدترین 
و به روزترین محصول الکترونیکی را برای خود داش��ته باشیم.

همین اشتیاق باعث می ش��ود خیلی زود از وسائلی که داریم 
دلزده شویم، آن را درحالی که هنوز سالم است، دور بیاندازیم 

و به دنب��ال بهترش 
برویم.

5    کاالی خانه
از  بعض��ی  ب��رای 
خانواده ه��ا عوض 

کردن اس��باب و 
اثاثیه منزل، آن 
هم س��الی دوبار، 
از اوجب واجبات 
اس��ت! در حالی 
که اگر ب��ه ظاهر 
این اثاث نگاهی 

بیاندازی��م، واقع��ا 
احتیاجی به عوض شدن ندارند. تنوع را کسی انکار نمی کند، 

اما کنترل تنوع طلبی را همه تأیید می کنند.



يادداشت
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 معمای اول :  فرض کنید راننده اتوبوس برقی هس�تید. در ايس�تگاه اول ش�ش نف�ر وارد اتوبوس 
می شوند، در ايستگاه دوم، سه نفر بیرون می روند و پنج نفر سوار می شوند. راننده چند سال دارد؟
معمای دوم: پنج کالغ روی درختی نشسته اند، سه تا از آنها در شرف پروازند، حال چه تعداد کالغ 

روی درخت باقی می ماند؟
معمای سوم: چه تعداد از هر نوع حیوان به داخل کشتی حضرت موسی برده شد؟

معمای چهارم: شیب يک طرف پشت بام شیروانی ش�کلی، 60 درجه و طرف ديگر 30 درجه است. 
خروسی روی اين پشت بام تخم گذاشته است. تخم به کدام سمت پرت می شود؟

معمای پنجم: اين سؤال حقوقی است. هواپیمايی از ايران به سمت ترکیه در حرکت است و در مرز 
اين دو سقوط می کند، بازمانده ها را کجا دفن می کنند؟

معمای ششم : من دو سکه به ش�ما می دهم که مجموعش 30 تومان می شود، اما يکی از آنها نبايد 
25 تومانی باشد، چطور؟

جواب سؤال 1: راننده اتوبوس هم سن شما بايد باش�د؛ چون جمله  اول پرسش می گويد: تصور کنید راننده 
اتوبوس هستید.

جواب سؤال 2 : همه کالغ ها ، چون آنها فقط در شرف پروازند و هنوز از روی درخت بلند نشده اند.
جواب سؤال 3: هیچ ، آن نوح بود که حیوانات را به کش�تی برد و نه موسی ) چه تعداد جلوی فکر کردن شما 

را گرفته است.(
جواب سؤال 4 : هیچ کدام. خروس ها که تخم نمی گذارند. اگر شما سعی کرده ايد پاسخ را از راه محاسبات و 

مقايسه اعداد به دست بیاويد، شما دوباره با اعداد منحرف شده ايد.
جواب سؤال 5: بازمانده ها را دفن نمی کنند . آنها جان سالم به در برده اند. شما با کلمات حقوقی و دفن کردن 

منحرف شده ايد.
جواب س�ؤال 6 : يک 25 تومانی و يک 5 تومانی. به ياد بیاوريد که فقط يکی از آنها نبايد 25 تومانی باشد و 

همین طور هم هست. يک سکه 5 تومانی داريم. شما با عبارت يکی از آنها نبايد، فريب خورده ايد.

آزمون تحلیل کالمي 
اين آزمون روش هايي را مورد توجه قرار داده اس��ت كه از طريق آن، 
شما قادر به نمايش منطقي نتايج حاصل از يك سري اطالعات خواهيد 
بود. در هر سؤال اطالعات كافي براي رسيدن به پاسخ صحيح به شما 
داده مي شود، اما بايد توجه داشته باشيد كه هرگز از اطالعات و تجارب 

قبلي خود در زمينه هاي مورد سؤال استفاده نكنيد. 
  * ش��هر چالوس در غ��رب نوش��هر قرار گرفته اس��ت، ام��ا چالوس 
غربي تر از رامسر نيست. حال كدام يك از اين سه شهر شرقي تر است؟

الف( چالوس
ب( رامسر
ج( نوشهر

جواب الف نيست،چراكه چالوس درغرب نوشهرقرارگرفته،جواب )ب( 
صحيح نيست، زيرا رامسر از چالوس هم غربي تر است، بنابراين تنها 
نوشهر است كه در شرق دو شهر ديگر قرار گرفته و پاسخ صحيح است. 
 * حسن، احمد و داوود هر كدام داراي دو خودروي متفاوت هستند. 
يكي از آن سه، فنر ماشين فورد ندارد. احمد تنها كسي است كه پيكان 
دارد. داوود ماش��ين فورد دارد و حس��ن و احمد هر دو ماشين بيوك 

دارند. كدام يك از اين سه نفر داراي ماشين رنو است؟ 
الف( حسن

ب( احمد
ج( داوود

جواب )ج( صحيح است. الف نمي تواند درست باشد؛ زيرا حسن داراي 
ماشين هاي فورد و بيوك است. احمد نيز ماشين پيكان و بيوك دارد. 
پس تنها داوود مي تواند ماشين رنو داشته باش��د. از آن جايي كه در 
 س��ؤاالت اين آزمون با اطالعات متعددي س��رو كار داريد، پيشنهاد 
مي شود با استفاده از كاغذ، نموداري ش��بيه نمودار زير ترسيم كرده 
و اطالعات ارائه ش��ده را در آن وارد كنيد تا در يافتن پاس��خ به ش��ما 

كمك كند:  

فیبو ناتچی که بود؟
اين بار با يك مطلب متفاوت در خدمت ش��ما هستم. اين مطلب هم 
رياضی است و هم هنر؛ هم اين كه به قول بعضی از بزرگان به يكی از 
رمزهای هستی مربوط می شود.كس��انی كه زياد با رياضی سر و كار 
نداش��ته اند، خواهش می كنم كمی حوصله كنند و اين قس��مت را 
بخوانند. در قس��مت اول، مختصری در مورد يكی از دانشمندان می 
خوانيم، س��پس با دنباله فيبوناتچی و عدد طاليی و روابط بين اين 
دو موجود عجيب آشنا می شويم و در قسمت بعد بانشانه های عدد 
طاليی در طبيعت و مارپيچ معروف فيبوناتچی آش��نا خواهيم شد. 
سعی كردم قس��مت های مربوط به رياضی را تا جای ممكن، ساده 
بنويس��م و اصطالحاتی كه الزم هس��ت را كمی توضيح بدهم تا اگر 
كسی هم رياضيات نخوانده، به راحتی متوجه مطلب بشود. اميدوارم 

خوشتان بيايد.
مختصری در موردلئوناردو فیبوناتچی

لئوناردوفيبوناتچیدر س��ال 1170 در ش��هرپيزا در كش��ور ايتاليا 
به دنيا آمد. پ��درش جليلمو بوناتچ��ی، تاجر بود. او لئون��اردو را در 
س��ال 1192 با خود به بوجيا ب��رد و برای آم��وزش كار و تجارت، به 
كشورهایمصر، سيريا، يونان، سيس��يل و چند كشور ديگر فرستاد. 
لئوناردو از اين مو قعيت استفاده كرد و در خالل اين سفرها با فنون 
محاسباتی در اين كشورها آشنا ش��د وآنها را فرا گرفت. حدود سال 
1200 بود كه لئوناردو به شهر خودش، پيزا، بازگشت و پس از آن به 

 كاركردن بر روی سيستم ابداعی خود مشغول شد.  
 پنج کار وی در اين مدت به صورت زير بود:  

 كار ب��ر روی ليب��ر آباچ��ی )1228-1202( ، هندس��ه كارب��ردی 
 )1220-1221( ، نام��ه بدون تاريخ به تئ��ودور )1225( ، مجموعه 
راه حل های مس��  أله هايی كه فردريك دوم به او داده بود)1225( و 
كتاب نظريه اعداد كه در آن به حل معادله درجه دوم اشاره شده بود 
كه همين كارها باعث شهرت وی در رياضيات شد. اتفاقاتی كه پس 
 از س��ال 1228 برای ویاتفاق افتاده، بر كس��ی روشن نيست و تنها 
نكته ای كه به آن اشاره شد، اين است كه به پاس خدماتی كه او انجام 
داده بود، از طرف ش��اه برايش مقرری ای در نظر گرفته شده است. 
لئوناردو فيبوناتچی چندی پس ازس��ال 1240 و به احتمال زياد در 

پيزا چشم از جهان فروبست.
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاينده رود با اين رويكرد ديده شده است كه 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فكری را به شما ارايه كند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داريم. منتظر ما و مسابقات مان باشيد.

3000625555

مروری بر بازی های فکری 

 دومینو عربی
 یا سرگرمی جهانی 

دومينو، نوعی بازی است كه به وسيله قطعه های مس��تطيلی كوچكی انجام می شود. يك دست 
دومينو معموالً از 28 عدد دومينوی مستطيلی تش��كيل شده كه هركدام شامل دو مربع كنار هم 

هستند. روی هر مربع 0، 1، 2، ۳، 4، 5 يا ۶ نقطه وجود دارد. 
بازی دومينو شامل ساختن زنجيره ای از دومينوهاست. بازی با يك دومينو شروع می شود و برای 
اضافه كردن يك دومينو جديد، بايد يكی از مربع ه��ای آن را با مربعی در يكی از دو انتهای زنجير 

موجود جفت كنيد. )يعنی هر دو مربع تعداد يكسانی نقطه داشته باشند(
 بازيكنان با تعداد مساوی دومينو شروع می كنند و برنده كسی است كه زودتر از همه دومينوهايش 
را مصرف كند. اگر دومينوهای اضافه ای وجود داش��ته باشند، در بانك بازی قرار می گيرند. در هر 
نوبت هر بازيكن يك دومينو به زنجير اضافه می كند و اگر نتوانست، نوبت را به حريف واگذار می كند و 

يك دومينو از بانك بر می دارد. )اگر بانك خالی نباشد( 
دومينو يك بازی بسيار خوب و غير قابل پيش بينی است، چون احتمال می رود كه يكی از بازيكنان تنها يك دومينو داشته 
باشد تا بازی را به انتها برساند، اما با بسته شدن راه، ممكن اس��ت تمام بانك را برای پيدا كردن دومينويی كه راه او را بسته بردارد 
و دومينوی مورد نظر را پيدا نكند و دست آخر بازی را واگذار كند، اما اين احتمال هم وجود دارد كه باشمردن دومينوهايی كه در دست 

خود دارد آنهايی كه بر روی زمين هستند، بتواند بازی را ببرد كه اين كار عملی است.
 دومينو را می توان دو و چهار نفره بازی كرد كه در بازی چهار نفره بانك وجود ندارد و به اين گونه است كه مهره ها را كنار هم چيده، البته به صورت بالعكس 
كه روی سفيد آنها ديده شود و به اين ترتيب نفر اول، دو مهره می كشد و نفرات بعدی نيز به ترتيب و از سمت راست دو مهره برمی دارند. در دور دوم نيز دو مهره و در نهايت سه 

مهره بر می دارند تا در آخر هر نفر هفت مهره داشته باشد. 
شروع بازی با كسی است كه جفت شش داشته باشد و نفر بعدی بازهم در سمت راست او است. دو فرد روبروی هم نيز ش��ريك يا يار يكديگر محسوب می شوند. اگر نوبت به هريك از بازيكن ها 
رسيد و وی مهره مورد نظر را نداشت، نوبت بازی به ديگری می رسد. در پايان هركس زودتر مهره های خود را تمام كرد، مهر های دو رقيب ديگر كه يكی در سمت راست و ديگری در سمت چپ 
وی است را می شمرد) منظور خال های روی مهره هاست ( و به نفع تيم برده ثبت می ش��ود و هر تيم كه امتياز خود را به 151 رساند پيروز است. البته اين بازی پايه ای و ابتدايی دومينو است و 

بازی های بسيار متنوع و شور انگيزی می توان داشت كه اعراب در آنها مهارت فوق العاده ای دارند.

احتماال تابه حال سودوكو بازی كرده ايد. امروز می خواهيم بازی ديگری را 
به شما معرفی كنيم به نام »استريمكو«. در اين بازی نيز بايد عددها را در 
يك جدول بچينيد )مانند سودوكو(، ولی با قانون های خاص خودش. ايده  
 اين بازی از »مربع های التين« گرفته شده اس��ت. اين بازی در يك مربع  
nدرn انجام می شود. در واقع بايس��تی اين مربع را با عددهای يك تا n پر 
كنيد. به جز خانه های مربع، مس��يرهايی به طول n نيز در اين مربع قرار 

گرفته اند كه هر مسير شامل n خانه است و تعداد مسيرها نيز n است.
قانون های بازی استريمکو

1- در هر سطر از جدول، هر يك از عددهای يك تا n بايستی دقيقا در يك 
 n رديف قرار گيرند. 2- در هر ستون از جدول، هر يك از عددهای يك تا
بايستی دقيقا در يك رديف قرار گيرند. ۳- در هر مسير از جدول،  هر يك 

از عددهای يك تا n بايستی دقيقا در يك رديف قرار گيرند. 

معمای خارجیماز کودکانه 

تست نمونه

با نوابغ ریاضی 

جواب : اين كلمه بر اس��اس جهت های جغرافيای به 
دست می آيد.

س�ؤال: كلمه ای را كه از جهت های 
زير م��ی تواني��د پيدا كني��د، حدس 

بزنيد؟

داووداحمدحسنماشین ها

-*-پیکان

-**بیوك

*-*فورد

   رنو

انسان های گمشده

تصوير انسان های گمشده را در عكس زير پيدا كنيد.



یادداشت
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چه شرایط و عواملی سبب تولید 
رادیکال های آزاد در بدن می شوند؟

عوامل گوناگون��ی باعث به وجود آم��دن رادیکال ه��ای آزاد در بدن 
می ش��وند که از آن جمله می توان به این موارد اش��اره کرد: فعالیت 
بدنی، آلودگی هوا، ضربه، جراحت یا شکستگی های استخوانی، قرار 
گرفتن طوالنی مدت در معرض نور خورش��ید، تشعشعات، سموم و 
داروها و دود سیگار. باید به خاطر داشت رادیکال  های آزاد نه فقط در 
بدن، بلکه در مواد غذایی نیز ممکن است ایجاد شوند. مهم ترین مثال، 
روغن های گیاهی و محصوالت حاوی آنها )مانند سس ها، چیپس ها و 
پفک( است که در صورت انقضای تاریخ مصرف یا نگهداری در شرایط 
نامناسب، حاوی مقدار زیادی رادیکال های آزاد می شوند. توجه داشته 
باشید که گاهی اوقات، تاریخ انقضای یک ماده غذایی )مانند چیپس( 
نگذش��ته، اما روغن به کار رفته در آن کهنه شده و در نتیجه کل ماده 
غذایی فاسد شده است. بیماری های متعددی می توانند به دلیل تولید 
رادیکال های آزاد و تخریب بیولوژیک ناشی از آنها پدیدار شود که از 
آن جمله می توان به پیری زودرس، انواع سرطان ها، سختی و انسداد 
رگ های تغذیه کننده قلب و مغز، دیاب��ت قندی، آرتریت روماتوئید 

آب مروارید و آلزایمر اشاره کرد.

تأثیر زنجبیل بر زنان باردار
زنجبیل در درمان حالت های تهوع و ویار زنان باردار بسیار مؤثر است.

 این گیاه داروی��ی که جزو گیاهان ادویه ای محس��وب می ش��ود، در 
حالت های تهوع دوران اول بارداری بس��یار مؤثر است و این در حالی 
اس��ت که زنان باردار ب��ه خاطر وضعیتی ک��ه دارند، بای��د از مصرف 
داروهای ش��یمیایی خودداری کرده و مصرف هیچ دارویی برای آنها 

به علت احتمال ایجاد 
اخت��االت جنین��ی 

توصیه نمی شود.

بهداشت عمومی دوران بارداری  
 1   ورزش:  ورزش های شدید و خطرناک نباید انجام شود. ورزش 
باید منظم باش��د. به هیچ وجه منجر به خستگی بیش از حد،گیجی 
و تنگی نفس نشود. در محل خنک ورزش کنید تا دچار گرمازدگی 

نشوید و مایعات کافی مصرف کنید.                 
در سه ماهه دوم و سوم، هنگام ورزش برای مدت طوالنی در وضعیت 
خوابیده به پشت قرار نگیرید. از ورزش هایی که باعث ضربه به شکم 
یا عدم تعادل می شود، خودداری کنید. شنا ورزش خوبی در بارداری 

است، ولی باید از شیرجه از سکو پرهیزشود.
 2   کار: ش��غل های��ی ک��ه به تح��رک زیاد یا س��رپا ایس��تادن 
 طوالنی مدت نیاز ندارن��د، می توانند تا پایان ب��ارداری ادامه یابند. 
خانم هایی که در بارداری قبلی و فعلی دچار عوارضی مثل زایمان پره 
ترم –پارگی زودرس پرده ها - شده اند، توجه کنند که کار فیزیکی 

خود را باید به حداقل برسانند. 
 3   رانندگی : در دوران بارداری هنگام رانندگی با اتومبیل باید 
از کمربند ایمنی استفاده شود. بخش پایینی کمربند باید زیر شکم 
 قرار بگیرد. وجود کیسه های هوا، ایمنی خوبی برای زن حامله ایجاد 

می کند. پس از 28 هفتگی بهتر است از رانندگی پرهیز شود.       
 4   مس�افرت: به طور کلی مس��افرت با هواپیما در خانمی که 
بارداری عادی و س��المی دارد تا 36 هفتگی منعی ن��دارد، ولی باید 
توجه داشته باشید هر یک ساعت راه بروید و هنگام نشستن هم پاها 
را حرکت دهید. مس��افرت زمینی قبل از 36 هفتگی در صورتی که 
شرایط آسایش وجود داشته باش��د و عارضه هایی از قبل خونریزی، 
ابریزش و پارگی پرده ها یا زایمان زودرس وجود نداشته باشد و هر 

یک ساعت بتوانید قدم بزنید، مانعی ندارد.
 5   نزدیکی: به غیر از چهار هفت��ه آخر بارداری، پارگی زودرس 
پرده ها،خطر س��قط و خطر زایمان زودرس در س��ایر موارد مانعی 

ندارد.
 6   دندانپزش�کی : در ب��ارداری ه��ر گون��ه عمل اورژانس��ی 
دندانپزش��کی منعی ندارد، ولی در صورت ممکن بهتر است در سه 
ماهه دوم انجام شود. رادیوگرافی و گرفتن عکس دندان در بارداری 

منعی ندارد.          
 7   واکسیناس�یون در بارداری: )آبان تا اسفند(  تمام زنانی 
که در فصل آنفوالنزا حامله هستند، در هر مرحله ای از بارداری که 
باشند، باید تحت واکسیناسیون قرار بگیرند. این واکسیناسیون بیش 

از 50 درصد نوزادان را در شش ماهه اول ایمن می کند. 

 دکتر زهرا صابری، متخصص زنان و زایمان 

  نشستن طوالنی مدت، 
دلیل مرگ زودرس

تحقیقات جدیدی که به وسیله پژوهشگران استرالیایی 
انجام شده است، نش��ان می دهد یکی از راه های اصلی 
حفظ سامتی، ایس��تادن و پرهیز از نشستن در ساعات 

طوالنی است. 
کسانی که بیش از ۱۱ س��اعت در روز می نشینند، فارغ 
از این که در س��اعات دیگر روز چقدر فعال و در حرکت 
باشند، به نسبت س��ایرین با احتمال بیش��تری از مرگ 

زودرس رو به رو هستند.
 این تحقیقات براس��اس داده ها و بررسی های شخصی 
بیش از 200 هزار نفر باالی س��ن ۴5 س��ال انجام شده 
است. پژوهشگران اس��ترالیایی متوجه ش��ده اند خطر 
مرگ زودرس در م��ورد افرادی که بیش از ۱۱ س��اعت 
 در روز می نش��ینند حدود ۴0 درصد بیش��تر است و در

 مورد گروه��ی که روزانه بین هش��ت تا ۱۱ س��اعت در 
حال نشستن هس��تند، این احتمال ۱5 درصد بیشتر از 
افرادی اس��ت که کمتر از چهار س��اعت در روز در حال 

نشستن هستند.
نتایج ای��ن تحقیقات در نش��ریه »آرکای��وز اف اینترنال 
 )Archives of Internal Medicine( »مدس��ین
منتشر شده است. مس��ئوالن این تحقیقات می گویند 
اطاعات خود را در یک دوره چند ساله جمع آوری کرده 
و وسعت افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده اند در 
دقت این تحقیقات نقش مهم��ی دارد. بخش عمده ای 
از اطاعات جمع آوری شده براس��اس بررسی وضعیت 
افرادی صورت گرفته که ساعات طوالنی را صرف تماشای 

تلویزیون می کنند. 
به گفته مسئوالن این پژوهش، در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته، افراد بالغ حدود ۹0 درصد اوقات فراغت خود 
را صرف کارهایی می کنند که در حالت نشسته است. در 
عین حال فقط نیمی از افراد، معیار اعام ش��ده از سوی 
سازمان بهداش��ت جهانی، یعنی دو ساعت و نیم فعالیت 

فیزیکی شدید در هفته را رعایت می کنند.
 با توجه به این که در کشورهای پیشرفته و مشاغل مدرن، 
بسیاری از افراد اکثر اوقات روز در حال نشستن هستند، 
باید  در اوقات فراغت فعالیت ه��ای فیزیکی یا کارهایی 

که مستلزم ایستادن است انجام دهند.
 به گفته کارشناسان، نشس��تن بیش از هشت ساعت در 
روز خطر کاهش طول عمر را به شدت افزایش می دهد 
و به همین خاطر اکثر افراد بزرگسال، به ویژه کسانی که 
بیشتر از ۴0 س��ال عمر دارند، باید فعالیت های دیگری 

برای اوقات فراغت خود پیدا کنند. 
صرف س��اعات طوالنی در مقابل تلویزی��ون یا کامپیوتر 
یکی از زیان بارترین راه های صرف اوقات فراغت است.با 
وجودی که این تحقیقات فقط سه سال پیاپی  انجام شده 
است، اما نتایج آن با سایر هشدارها و دستورالعمل های 
پزشکی و س��امتی که قبا انتش��ار یافته اند همخوانی 

دارد.
به عنوان نمونه از س��ال ه��ا قبل، مراکز و کارشناس��ان 
بیم��اری ه��ای قلب��ی هش��دار داده بودن��د اف��رادی 
که س��اعت طوالنی در روز در حال نشس��تن هس��تند، 
بیش از س��ایرین با احتمال ابتا به اضاف��ه وزن، لختی 
ماهیچه ه��ا، مش��کات در مفاص��ل، نارس��ایی های 
 قلب و ع��روق و حت��ی احتمال س��کته و ایس��ت قلبی 

رو به رو هستند.

گیاه درمانی

 یادداشت پزشکی

محققان می گویند
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مشاهدهزیادتلویزیونسوءتغذیهمیآورد

 تحقیقات نش��ان می دهد مش��اهده زیاد تلویزیون تأثیر منفی بر رژیم غذایی کودکان گذاشته و باعث 
سوء تغذیه در آنها می شود. طبق این تحقیقات کودکانی که درمشاهده تلویزیون زیاده روی می کنند، 

درمقایسه با کودکانی که ساعات مشاهده تلویزیون خود را تنظیم می کنند از سوء تغذیه رنج می برند.
مقادیر طبیعی در حاملگی

این کت��اب به وس��یله دکتر عط��اءاهلل قهیری، ج��راح و متخصص 
بیماری های زنان و زایمان و دانشیار گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی 
اصفهان و فاطمه عبدی، کارش��ناس ارش��د مامایی دانش��گاه علوم 

پزشکی اصفهان نوشته شده است.
در این کتاب آمده است حاملگی، تغییرات فیزیولوژیک، متابولیک 
و بیوش��یمیایی متع��ددی در م��ادر به وج��ود می آورد ک��ه تعداد 
 زی��ادی از ای��ن تغییرات 
چش��مگیر، بافاصله بعد 
از لقاح ش��روع می شوند و 
در سرتاسر حاملگی ادامه 

پیدا می کنند.
کتاب حاضر ب��ا این هدف 
به نگارش درآمده اس��ت 
ک��ه مقادی��ر نرم��ال در 
حاملگی در دسترس همه 
پزش��کان قرار گیرد تا در 
ارایه مراقبت ه��ای دوران 
 ب��ارداری به��ره الزم از

 آن برده شود.

دیگری  نمره ۱2 و آن یکی هشت را به وضعیت رعایت حقوق 
بیماران در بیمارستان های اصفهان داد. البته تمام این نمرات 
در حالی داده شد که برخی از این افراد هیچ گاه نشنیده بودند 
بیمار و حتی همراه بیمار از حقوقی برخوردار است که  مفاد و 
تبصره ای در کتاب قانون ایران دارد؛ نوشته ای که چون به آن 
پرداخته نشده است، مثل هر قانون دیگری بی ارزش و بایگانی 

شده است.
 یکی از همین بیماران می گوید ایران تنها کش��وری است که 
هفت هزار سال کتاب قانون دارد و برای هر عملکردی قانونی 

نوشته، اما بی قانونی در آن موج می زند.
شروین شیرازی گفت در ایران عملکردها براساس شانس افراد 
تعیین می شود، نه قانون. یعنی اگر شانس خوبی داشته باشی 
به پزشک و کادر بیمارستانی خوب در لحظه نیاز بر می خوری 

و اگر شانست بد باشد، اوضاعت واویا می شود.  
در این گزارش س��عی ش��د نظرات اف��رادی آورده ش��ود که 
بیشترین مراجعات را به بیمارس��تان ها، چه در نقش بیمار یا 
همراه بیمار داشتند و تمام آنها با مقطع تحصیات دانشگاهی 
بودند، اما هیچ یک از آنها از حقوق بیمار مطلع نبودند؛  بخشی 
از اشکال کار به خود آنها بر می گردد و بخش عظیمی به نبود 

شفاف سازی و آگاه سازی مسئوالن بیمارستانی.
راضیه عریضی که به خاطر تصادف، پاهایش به شدت مجروح 
شده بود و دو هفته پیاپی در بیمارس��تان شریعتی اصفهان و 
دو ماه کامل در بیمارستان تجریش تهران در رفت و آمد بود، 
گفت: به  طور کامل از حقوق بیمار مطلع نیس��تم، اما اگر نوع 
رفتار پزشکان و پرس��تاران، نحوه پذیرش بیماران و خدماتی 
که به آنها ارایه می دهن��د را بگویم به حقوق بیم��ار باید نمره 

۱0 را داد.
وی گفت یک سال و شش ماه است منتظر نوبت دهی پزشک 
مربوطه ب��رای عمل پیوند مج��اری ادراری ب��رادرم بودم، اما 

تحریم ها باعث تعویق نوبت دهی شده است.
ستاره س��هیلی یکی دیگر از همراهان بیمار است که مادرش 
را به دلیل انجام عمل ایی. ار. س��ی. پی به بیمارستان الزهرای 

اصفهان برده بود، در ارتباط با حقوق بیمار گفت: به طور دقیق 
نمی دانم حقوق بیمار چیس��ت، اما تاکنون در بیمارس��تان و 
مراکز درمانی هم ش��اهد نصب برگه ای با عنوان حقوق بیمار 
نبودم. به دلیل بیم��اری مادرم به بیمارس��تان های صدوقی، 
الزهرا و خورشید اصفهان رفتم اما در هیچ یک از آنها نه از سوی 
پرسنل بیمارستانی و نه در تابلوی اعانات بیمارستانی چیزی 

به عنوان حقوق بیماران نصب نشده است.
وی اضافه کرد: ش��اید من چون تحصیلک��رده ام خود را مقصر 
بدانم که چرا تاکنون دنبال حقوق بیمار نرفتم، اما آگاه سازی 
بیماران از حقوق خود باید از سوی پرسنل بیمارستانی صورت 
بگیرد یا مکانی را برای رسیدگی به بیمارانی که شاکی حقوق 
خود هستند در گوشه ای از بیمارستان، هر چند نمادین ایجاد 

کنند.
س��هیلی افزود: زمانی هم که ب��ه حقوق خود مقابل پرس��نل 
بیمارستانی آگاه باش��ی و آن را در جاهایی که حقت را ضایع 
کرده اند، بیان کنی، تنها پاس��خی که می شنوی این است که 
اینجا ایران است. به راحتی می گویند حقت را  از همان کسانی 
که این حقوق را نوشته اند بگیر یا این که اگر از خدمات ما راضی 

نیستی، می توانی به بیمارستان دیگری بروی.
این رفت��ار و گفته های��ی که ک��م و بیش تم��ام اف��راد با آن 
 آشناهس��تند، ح��ق بیمار نیس��ت اما ب��از هم چ��ه کنیم که 

این جا ایران است.
راحله مردیها که ب��ا قاطعیت نمره منفی را ب��ه رعایت حقوق 
بیماران در بیمارستان های اصفهان داد، بیان داشت: تاکنون 
در هیچ بیمارس��تان اصفهان ندیدم حقوق بیم��اران را نصب 
کرده باشند. فقط در بیمارس��تان 577 ارتش اصفهان شاهد 
نصب منشور اخاق بیمار مقابل پرسنل بودم. علی کلیشادی 
یکی دیگر از بیماران است که گفت: اگر حقوق بیماران را همان 
انتظارات بیمار بدانیم، به طور قطع شاهد آن در بیمارستان های 
دولتی نیستیم و شاید دریک یا دو بیمارستان خصوصی آن را 

مشاهده کنیم.
وی ک��ه نمره ۱2 را ب��ه وضعی��ت رعایت حقوق بیم��اران در 

بیمارس��تان ها می دهد، گفت: به طور قطع پرستار و پزشکان 
هم به دلیل این که حقوق آنها به طور کامل رعایت نمی شود، 
 از حقوقی ک��ه باید مقابل بیم��اران رعایت کنند، ناخواس��ته 

چشم پوشی می کنند.
سایه سیاحی که اعام کرد نمره صفر به وضعیت رعایت حقوق 
بیماران در بیمارستان های اصفهان می دهد، گفت: این که کادر 
بیمارستانی قبل از آغاز هر درمانی، پول درمانی که انجام نداده 

را می گیرد، نهایت بی اخاقی پزشکان است.
دیگری که نمره هش��ت را به وضعیت رعایت حقوق بیمار در 
بیمارستان ها می دهد، ادامه داد: هشت نمره می دهم به دلیل 

خدماتی که ب��رای پذیرش 
بیماران انجام می دهند.

این نم��رات که اگ��ر از آنها 
میانگین هم بگیریم به طور 
قطع به نمره منفی می رسد، 
نمره ای است که بیماران به 
وضعیت رعایت حقوقشان در 
بیمارستان ها و مراکز درمانی 

داده اند. 
در س��وی دیگ��ر، تم��ام 
مس���ئ��والن ح��وزه های 
بهداش��ت و درمان معتقدند 
برای برداشتن گاهی هر چند 
کوتاه برای س��امت، نیاز به 
انجام معامات و محاسبات 
و گفتگوهایی علمی است که 
باید انجام شود تا بتوان نمره 
داد و به طور قطع این نمرات 

برایشان ارزشی ندارد.

 حق خود را بدان تا جفایت نکنند
در منشور حقوق بیمار پنج ماده  جدید به ۱0 ماده قبلی اضافه  
شده است که طبق محور اول، دریافت مطلوب خدمات سامت 
حق بیمار است. طبق محور دوم، اطاعات باید به نحو مطلوب و 
به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد. محور سوم می گوید: 
حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات 
سامت باید محترم ش��مرده ش��ود. طبق محور چهارم، ارایه 
خدمات سامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار 
و رعایت اصل رازداری باشد و براساس محور پنجم، دسترسی 

به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است.
براس��اس منش��ور حقوق بیمار در ایران، یکایک افراد جامعه 
متعهد به حفظ و احترام به کرامت انس��ان ها هستند. این امر 
در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس 
قانون اساسی توجه به کرامت واالی انسانی از اصول پایه نظام 
جمهوری اسامی بوده و دولت موظف است خدمات بهداشتی  
- درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. ارایه خدمات 
س��امت نیز باید عادالنه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت 

کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد.
این منش��ور با توجه به ارزش های واالی انس��انی و مبتنی بر 
فرهنگ اس��امی و ایرانی و بر پایه براب��ری کرامت ذاتی تمام 
دریافت کنندگان خدمات س��امت و با هدف حف��ظ، ارتقا و 
تحکیم رابطه انسانی میان ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات 

سامت تنظیم شده است.

در گزارش مردمی از حقوق بیماران در بیمارستان ها مطرح شد

رنجشبیمارانازبداخالقیهایبیمارستانیها

گروه  به زور نمره 10 می دهد و تنها دلیلش از دادن این نمره این است که به هر حال اقداماتی درمانی 
به بیمار ارایه می دهند. آن یکی در حالی نمره منفی داد که دیگری  نمره صفر را تنها نمره ای سالمت 

دانست که می توان به وضعیت رعایت حقوق بیماران از سوی کادر بیمارستانی داد.

زمانی هم که 
آگاه باشی به 

حقوق خود در 
مقابل پرسنل 

بیمارستانی و آن 
را در جاهایی که 
حقت را تضعیف 
کردند بیان کنی 
تنها پاسخی که 

می شنوی این است 
که اینجا ایران 

است

 کودک را به اجبار 
غذا ندهید

یک کارش��ناس تغذیه گفت: غذا دادن اجباری ب��ه کودک، موجب 
کندی جریان ترشح معده و مانع هضم غذا می شود.

پریسا ترابی در گفتگو با ایمنا اظهار داشت: فعالیت زیاد و خستگی، 
فعالیت کم و در نتیجه کمتر گرسنه شدن، نخوابیدن، کم بودن فاصله 
میان وعده ها با غذاهای اصلی و اظهار نظر مبنی بر دوست نداشتن 
غذا از طرف بزرگ ترها از عل��ل امتناع از غذا خ��وردن در کودکان 
اس��ت. وی افزود: کودک از توجه والدین لذت می ب��رد و می آموزد 
امتناع از خوردن، یکی از راه های جلب توجه آنان است. غذا نخوردن 
کودک ممکن است وسیله ای باشد که کودک می خواهد وابستگی و 
استقالش را نش��ان دهد. این کارشناس تغذیه تصریح کرد: کودک 
معموال غذای خاصی را برای مدتی دوس��ت دارد و بعد ممکن است 
به غذای دیگری عاقه نشان دهد. در این مورد، والدین با تغییراتی 
از قبیل تغییر در درجه حرارت و یا نوع پخت، ش��کل غذا و تعریف و 

تمجید از غذا می توانند آن را مورد پسند و دلخواه کودک کنند. 
دکتر ترابی خاطرنشان کرد: اگر کودک باز هم از خوردن غذا امتناع 
کرد، والدین باید صبور باش��ند و کودک را به اجبار وادار به خوردن 
نکنند و پس از تمام شدن غذا، بشقاب او نیز با سایر بشقاب ها برداشته 
شود. به این ترتیب هم کودک یاد می گیرد زمان صرف غذا نامحدود 
نیست و هم باعث می شود در وعده غذایی بعد، به اندازه کافی گرسنه 

باشد و غذا بخورد.

شیرهای کیسه ای در هوای آزاد 
زودتر فاسد می شود

وزارت بهداش��ت هش��دار داد: در صورت ق��رار گرفتن ش��یرهای 
پاستوریزه کیسه ای در هوای آزاد، احتمال فساد زودرس آنها وجود 
دارد. به گزارش فارس، رییس مرکز بهداشت استان مرکزی با بیان 
این مطلب گفت: با توجه به گرم ش��دن هوا، مغازه داران ش��یرهای 

پاستوریزه کیسه ای را در یخچال نگهداری کنند. 
بابک عشرتی اظهار کرد: خریداران شیرهای پاستوریزه برای حصول 
اطمینان از س��امت این ماده غذایی بهتر است قبل از مصرف آن را 

بجوشانند. 
وی ادامه داد: توزیع کنندگان و فروشندگان مواد غذایی باید بدانند 
تنها تاریخ مصرف روی ش��یرهای کیس��ه ای در صورتی که شرایط 
نگهداری آن مناسب نباشد، کافی نیس��ت و قرار گرفتن کیسه های 
ش��یر در دمای باال موجبات تغییر کیفی و زیان ب��ار بودن آن برای 

سامت را فراهم می کند.
  رییس مرکز بهداشت استان مرکزی خاطرنشان کرد: شیر یکی از 
مواد غذایی مهم در س��بد تغذیه روزانه خانوار است و رعایت نکات 
بهداش��تی در تولید، توزیع و مصرف آن از اهمیت خاص برخوردار 
است.  عش��رتی ادامه داد: گروه ش��یر و لبنیات یکی از منابع اصلی 
و پایه ای در تأمین کلس��یم و 
ویتامین دی مطرح  اس��ت و 
مصرف روزانه دو لیوان ش��یر 
یا معادل آن از گ��روه لبنیات 
برای سامت هر فرد ضروری 

است. 
وی  از ش��هروندان خواس��ت 
نگهداری نکردن ش��یرهای 
کیس��ه ای پاس��توریزه 
 در یخچ��ال مغازه ه��ا را 
ب��ه واح��د بهداش��ت 
محیط مرکز بهداشت 

اطاع دهند.

 کم تحرکی، عامل 12 درصد 
مرگ و میرها

عضو هیأت علمی دانش��گاه علوم پزش��کی گناباد گفت: ۱2 درصد 
مرگ و میرها به شیوه زندگی کم تحرک و پشت میز نشینی نسبت 

داده می شود.
 علی دلشاد با بیان این که افراددارای فعالیت های فیزیکی، سالم تر 
 از افراد کم تحرک هس��تند، افزود: میزان ابتا به بیماری های قلبی 
به ویژه  بیماری های عروق کرونر و فشار خون باال، پوکی استخوان و 

دیابت در این افراد کمتر است.
وی با اش��اره به این ک��ه ورزش و تمرینات بدنی با بهب��ود عملکرد 
سیستم ایمنی و کاهش سرطان پس��تان و کولون در ارتباط است، 
تصریح کرد: افرادی که از نظر فیزیک��ی فعالند، دارای غلظت باالی 
کلسترول HDL یا کلس��ترول مفید در خون هستند و اهمیت آن 
از این نظر است که تجمع و غلظت باالی آن در خون با خطر ابتا به 

بیماری های عروق کرونر ارتباط معکوس دارد.
   HDLوی افزود: هنگامی که نس��بت کلس��ترول کل به کلسترول
بزرگ تر از عدد پنج باش��د، مشکل بهداش��تی تلقی می شود. عضو 
هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد با بیان این که فعالیت بدنی 
و تحرک در صورت منظم و مداوم بودن دارای اثرات مفید است، اظهار 
داشت: فعالیت های بدنی کوتاه مدت اثرات کمتری دارند و ممکن 

است بر شکنندگی استخوان تأثیری نداشته باشند.
وی افزود: فعالیت فیزیکی در زنان، بعد از س��ن یائسگی که تحلیل 
استخوان ها بیشتر معلول کمبود استروژن است، باعث کاهش میزان 
تحلیل استخوان ها می شود که مناسب ترین فعالیت پیشنهاد شده 

برای آنان، پیاده روی تند و منظم است.
دلش��اد، تحرک و تمرینات ورزش��ی، به ویژه تمرینات استقامتی را 
یکی از مؤثرترین راه های کاهش ابتا به فشار خون بدون مصرف دارو 
عنوان کرد و افزود: تحرک در دوران سالمندی و میانسالی نیز باعث 
افزایش قدرت عضانی، ایجاد تعادل، جلوگیری از سقوط، تحریک 
اشتها و کاهش افسردگی می شود. وی خاطر نشان کرد: پیاده روی با 
گام های بلند، دویدن به حالت نسبتا آهسته، شنا و دوچرخه سواری 

از ورزش های توصیه شده برای سالمندان است.
 

اخبارسالمت 



یادداشتیادداشت

خبر

چهره روز

تهدیدهای AFC جدی است
سرپرس��ت کمیت��ه مس��ابقات فدراس��یون فوتب��ال ب��ا اش��اره ب��ه 
س��ختگیری های کنفدراس��یون فوتبال آس��یا برای استانداردسازی 
باشگاه ها گفت: اگر تیمی نتواند تا نیمه تیر شرایط حضور در لیگ برتر 
را فراهم کند، از حضور در این مس��ابقات منع ش��ده و تیم دیگری نیز 
جایگزین آن نمی ش��ود. غالمرضا بهروان افزود: ناظران کنفدراسیون 
فوتبال آسیا  روی دو گروه از تیم های لیگ برتری حساسیت بیشتری 
 دارند، گ��روه اول چهار تیمی هس��تند که موفق به کس��ب س��همیه 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا شده اند و گروه دوم تیم هایی هستند 

که به رقابت های لیگ برتر صعود کرده اند. 

 نام ورزشگاه فوالدشهر
 به ذوب آهن تغییر کرد

 کنفدراس��یون فوتبال آس��یا تغییر نام ورزش��گاه فوالد شهر اصفهان 
به ورزش��گاه بزرگ ذوب آهن را تأیی��د کرد. پس از مکاتبات باش��گاه 
ذوب آه��ن اصفهان با کنفدراس��یون فوتبال آس��یا درب��اره تغییر نام 
ورزشگاه فوالدش��هر اصفهان به ورزش��گاه بزرگ ذوب آهن، سرانجام 
این نام از طرف مسئوالن AFC تأیید شد. پس از تأیید کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از این پس قرار شده اس��ت در مکاتبات اداری و نشریات 
این سازمان، نام ورزش��گاه بزرگ ذوب آهن، برای ورزشگاه اختصاصی 
این باشگاه اصفهانی در نظر گرفته شود. از سوی دیگر قرار است سهام 
کارخانه ذوب آهن بار دیگر هفتم خرداد در فرابورس عرضه شود و روی 
تابلو برود تا در صورت فروش باقی مانده سهام این کارخانه، شرایط الزم 

برای خصوصی شدن باشگاه ذوب آهن فراهم شود. 

قلعه نوعی در تراکتورماندنی شد
مدیرعامل باشگاه تراکتورس��ازی از تمدید قرارداد با قلعه نویی در روز 
شنبه هفته آینده خبر داد. محمد حسین جعفری در این باره گفت: با 
امیر قلعه نویی تماس گرفتم و با او برای شنبه قرار گذاشتیم. قرار است 
او در جلسه هیأت مدیره باش��گاه که در تهران برگزار می شود شرکت 
کند و از برنامه هایش بگوید و سپس قراردادش در همان روز با باشگاه 

تمدید می شود. مشکلی برای تمدید قرارداد وجود ندارد. 

انصاری فرد فصل بعد
 در بوندسلیگا

کریم انصاری فرد با دعوتنامه یکی از تیم ه��ای آلمانی، ویزای آلمان 
را از س��فارت این کشور در تهران  درخواس��ت کرده است و قصد دارد 
پس از پای��ان اردوی تیم ملی برای مذاکره با تیم��ی آلمانی راهی این 
کش��ور ش��ود.  انصاری فرد که لقب آقای گلی ایران را هم در کارنامه 
خود دارد، م��ورد توجه چند تیم بون��دس لیگا ق��رار دارد که احتمال 
حضورش در این لیگ برای فصل آینده بس��یار زیاد اس��ت. او وکالت 
خود را به محمودرضا فاضلی، مدیربرنامه ه��ای معروف ایرانی مقیم 
 آلمان داده و به نظر می رس��د فاضلی تیم خوبی را برای کریم انتخاب 

کرده است.
فاضلی مدیر برنامه های مسعود اوزیل است و ارتباطات گسترده ای در 
سطح آلمان و سایر کش��ورهای ارپایی دارد. او بانی انتقال عجیب علی 
کریمی به شالکه هم بوده است. انتقالی که در حوزه روابط دیپلماتیک 

پیش رفت!

وقتی سپاهان پوالدی را می خواهد 
یعنی من را نمی خواهند 

حسن اشجاری، بازیکن تیم سپاهان
س��پاهانی ها با مه��رداد پ��والدی، مدافع چپ 
پای پرس��پولیس مذاکره کرده اند. اشجاری این 
حرکت مس��ئوالن را این طور  ارزیابی کرد: من 
هم خوشحال می شوم سپاهان روز به روز قوی تر 
ش��ود. به هر حال وقتی پوالدی را می خواهند، 
یعنی این که نیازی به م��ن ندارند. به هر حال 
این نظر باشگاه سپاهان است و مشکلی با آمدن 
پوالدی ندارم. اشجاری در پاسخ به این سؤال که 
در صورت جدایی از سپاهان به کدام تیم می رود، 
خاطرنشان کرد: فعال چیزی مشخص نیست، 
ولی من بازیکنی نیس��تم که روی دس��ت 
بمان��م و تیمی مرا نخواهد. پیش��نهادها را 
بررسی می کنم و در نهایت تصمیم می گیرم.

کمانداران اصفهان در تیم ملی
با دعوت فدراسیون تیراندازی با کمان، دو کماندار اصفهانی 
به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند. فدراسیون تیراندازی با 
کمان کش��ورمان در نامه ای از مهرداد نورمحمدی و پریسا 
اسحاقیان جهت حضور در اردوی تیم ملی دعوت کرده است.

  انتخابات هیأت جانبازان 
و معلوالن نزدیک است

ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست هیأت ورزش های 
جانبازان و معلوالن از  سه شنبه آغاز شد.

مجمع عموم��ی هیأت ورزش ه��ای جانب��ازان و معلوالن 
اس��تان اصفهان دوم تیر سال ۸۷ برگزار ش��د تا محمدرضا 
آقاباباگلیان برای سومین دوره پیاپی زمام امور این هیأت را 
در دست بگیرد. هیأت جانبازان و معلوالن استان اصفهان در 
دوازده سال گذش��ته کمترین تغییر را در پست های اصلی 
خود داشته است. چندی پیش و بعد از هفت سال، مرتضی 
پناهی، دبیر این هیأت، با توافق قبلی و به دلیل مشغله کاری 
استعفا داد تا محمدصادق پسندیده جای وی را در این پست 
بگیرد. در صورتی که آقاباباگلیان بتواند بار دیگر بیش��ترین 
آرای مجمع انتخاباتی این هیأت را کسب کند، ریاست وی 
در ورزش جانبازان و معلوالن استان اصفهان به شانزده سال 

می رسد.

 تعریف و تمجید 
بلچر ریپورت  از ارسالن  

 س��ایت اینترنتی بلچ��ر ریپورت در گزارش��ی، در بررس��ی 
10 ف��وروارد برت��ر لیگ بس��کتبال دانش��گاه های آمریکا 
)NCAA(، ب��ه تحلیل ارس��الن کاظم��ی در رقابت های 

بسکتبال دانشگاهی آمریکا پرداخت.
در گزارش س��ایت اینترنتی بلچر ریپورت درباره ارس��الن 
کاظمی آمده اس��ت: کاظمی زمانی که در س��ال 2009 در 
رقابت های قهرمانی زیر 19 سال فیبا شرکت کرد، شش فوت 
و سه اینچ )190 س��انتیمتر( قد داشت، اما حاال قد او برابر با 
شش فوت و هفت اینچ )دو متر( است و او از تک تک اینچ های 

قد خود برای بهتر بازی کردن استفاده مؤثر می کند. 
کاظمی در رقابت های فصل گذشته در هر مسابقه 15 امتیاز 
برای تیمش کس��ب کرد که باعث ش��د بتواند در فهرست 
رقابتی س��ال 2013 برای ورود به NBA قرار بگیرد. اگر او 
موفق شود به رقابت های NBA راه پیدا کند، پس از حامد 
حدادی دومین ایرانی ش��اغل در لیگ بس��کتبال حرفه ای 

آمریکا می شود. 

منهای فوتبال
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9
صلصالی: فرق سپاهان و ذوب آهن مدیریت بود 

محمدصلصالی،کاپیتان تیم ذوب آهن، در تشریح دالیل ناکامی ذوب آهن گفت: به نظر من افت ذوب آهن فاجعه 
بزرگ فوتبال اصفهان بود، چون سپاهان که شرایط بدی داشت، به وضعیت ایده آل رسید اما ذوب آهن همچنان 

در شرایط بدی است. به نظر من فرق سپاهان و ذوب آهن مدیریت بود. 

در بین نمایندگان ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا سپاهان 
تنها تیمی بوده که به عنوان تیم اول گروه راهی مرحله بعد شد 
و این مسأله ارزش کار شاگردان کرانچار را بیشتر از قبل نمایان 
می کند تا شاید با توجه به این شرایط، سهمیه تیم های ایرانی 

در لیگ قهرمانان آسیا افزایش یابد.
سپاهانی ها بعد از رسیدن به مقام قهرمانی لیگ ایران با همان 
ترکیب ثابت و همیشگی خودشان، که فقط با حضور بیک زاده 
به جای اشجاری دچار یک تغییر ش��ده بود، در حالی به دیدار 
االهلی رفتند که با توجه به ش��رایط بازی رفت کامال مشخص 
بود تیم عربس��تانی در برابر انگیزه سپاهان حرفی برای گفتن 
نخواهد داشت. از سوی دیگر کرانچار با شناختن نفرات اصلی 
تیمش در طول این چند هفته اخیر، این فرصت را داش��ت تا 
با اس��تفاده از هماهنگی بازیکنانی که مدت هاس��ت در کنار 
یکدیگر بازی می کنند، کار صعود به مرحله بعد را یکسره کند. 
در طرف مقابل هم کارل یارولیم، سرمربی االهلی، با شناخت 

کافی از مهاجمان س��پاهان به بازیکنانش توصیه کرده بود که 
از میانه های میدان دست به آفس��اید گیری بزنند تا شاید از 
این طریق بتوانند زوج سوکای و سزار را مهار کنند؛ نتیجه این 
توصیه، شش آفس��اید در چهارده دقیقه ابتدایی بازی بود که 
صدای هواداران را هم در آورد، ولی در نهایت این آفسایدگیری 
کار دست عرب ها داد و س��وکای با فرار از تله آفساید، برتری 
مطلق س��پاهان در نیم س��اعت ابتدایی را به نتیجه رس��اند. 
 البته ضربه نهایی س��وکای خیلی هم دقیق نبود و شاید ضعف 
دروازه بان عربس��تانی بیش��تر از ضربه س��وکای باعث به ثمر 
رسیدن این گل ش��د. نوع بازی االهلی نش��ان می داد ضعف 
اصلی این تی��م روی پاس��ه ای زمینی در عمق دفاع اس��ت و 
مهاجمان سپاهان اگر دقت بیشتری داشتند، شاید در همان 
نیمه اول ش��اهد رقم خوردن یک نتیجه عجیب در این بازی 
بودیم. بعد از گل اول، فشار سپاهان به طرز چشمگیری کاهش 
پیدا کرد و االهلی کمی از الک دفاع��ی بیرون آمد و خطراتی 

را ه��م روی دروازه س��پاهان ایجاد کرد. حت��ی هافبک های 
یک اخطاره س��پاهان مثل ابراهیمی و جانواری��و که در خطر 
محرومیت قرار داشتند، کمتر وارد جنگ های تن به تن میانه 
میدان می ش��دند و همین مسأله باعث ش��د االهلی کمی به 
دروازه سپاهان نزدیک تر ش��ود.  در نیمه دوم هم این شرایط 
ادامه پیدا کرد و بازیکنان سپاهان به نوعی تیم حریف را دست 
کم گرفتند تا االهلی بعد از ضربه سر خطرناک عماد الحسنی 
که با واکنش زیبای رحمان احمدی دفع ش��د، در نهایت روی 
یک غافلگیری دروازه سپاهان را باز کند  ودوباره به صدر جدول 

گروه بازگردد.
 از نوع بازی س��پاهان در بیس��ت دقیقه ابتدایی نیمه دوم این 
مسأله برداشت می شد که تیم کرانچار احتیاجی به برد ندارد و 
با مصلحت اندیشی سعی می کند با استقالل در مرحله بعد رو 
به رو نشود که این تفکر در یک ربع پایانی مسابقه رنگ باخت 
و سپاهان سراسر هجومی، بارها و بارها دروازه االهلی را با خطر 
مواجه کرد. در این دقایق، خودخواهی بازیکنی مثل سوکای 
در زدن ضربات آخر، بالی جان س��پاهان ش��ده بود و کرانچار 
با ش��ناخت از این مسأله، س��یدصالحی را جانش��ین سوکای 
کرد تا با حضور مهاجم سرزن س��پاهان، سیستم این تیم هم 
تغییر کند و شاگردان کرانچار به جای پاس های زمینی رو به 
استفاده از سانترهای بلند بیاورند تا با استفاده از قدرت سرزنی 
سیدصالحی به گل پیروزی برس��ند. سپاهان با استفاده از این 
تاکتیک بیش از پنج بار در موقعیت گل قرار گرفت که ضربات 
بی دقت بازیکنان راهی به دروازه االهلی پی��دا نکرد، به ویژه 
ضربه بغل پای سیدصالحی مقابل دروازه که در یک موقعیت 
مناسب، با بی دقتی توپ را به بدن دروازه بان حریف زد، ولی 
حضور تأمینی و اضافه ش��دن بنگر به خط حمله بازهم قدرت 
هوایی سپاهان در خط آتش را بیشتر کرد تا در نهایت، ضربه سر 
مدافع پیش تاخته س��پاهان کار االهلی را تمام کرد و سپاهان 
مقتدرانه با سیزده امتیاز از شش بازی به عنوان تیم اول گروه به 
مرحله پلی اف صعود کند و االهلی را به عنوان تیم دوم گروه، 

به دیدار الجزیره در کشور امارات بفرستد.
با این شرایط تیم کرانچار هفته آینده این فرصت را دارد تا بعد 
از حذف ناباورانه سال گذش��ته مقابل السد، دوباره با شکست 
احتمالی استقالل یا الریان، به جمع هشت تیم برتر قاره آسیا 
برس��د .کرانچار هم در ادامه روند موفقیت هایش با س��پاهان 
می تواند با تقویت تیم برای فصل آینده، اولین مربی شاغل در 
فوتبال ایران باش��د که عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا را 

برای فوتبال ایران به ارمغان می آورد.

قهرمانی آسیا  لبخند می زند

غرش زردها ادامه دارد

گل دقایق پایانی محس�ن بنگر عالوه بر تالفی گل دیرهنگام ویکتور در بازی رفت سپاهان و  مسعود 
االهلی، به نوعی امضای حکم صدرنشینی سپاهان در گروه سوم هم بود تا شاگردان کرانچار افشاری

سه ش�نبه هفته آینده در ورزشگاه فوالدش�هر میزبان یکی از دو تیم استقالل یا الریان قطر 
باشند. روی کاغذ ش�انس برگزاری یک بازی کامال ایرانی بیشتر از همیشه اس�ت، به شرطی که استقالل در بازی 

دیشبش مقابل نسف قارشی ازبکستان، کار صعود به مرحله بعد را تمام کرده باشد. 

همه در اصفهان نگ��ران اوض��اع ذوب آهن هس��تند و برخی از 
پیشکس��وتان این تیم اوضاع متفاوت تری نسبت به بقیه دارند. 

علی شجاعی، سرپرست سابق تیم ذوب آهن به ایمنا گفت: واقعا 
شرایط ذوب آهن عجیب و غریب شده است و نمی دانم چرا هیچ 
یک از مسئوالن به فکر نیست. لیگ تازه تمام شده است و هر روز 
خبر جدایی یکی از بازیکنان شنیده می شود. دارند ذوب آهن را 
تکه پاره می کنند و کسی نیست جلوی این اتفاقات را بگیرد. از 
هم اکنون می گویم اگر هر اتفاقی ب��رای ذوب آهن بیفتد و این 
تیم در فصل آینده نتواند از اعتبار خود دفاع کند، مردم اصفهان، 
مدیران و هیأت مدیره را نخواهند بخش��ید. حتی اگر ذوب آهن 
بخواهد جوانگرایی کند و حتی اگ��ر بخواهد بازیکن بخرد، طول 
می کشد تا هماهنگی ایجاد شود. رمز موفقیت ذوب آهن در سال 
های اخیر ثبات و حفظ بازیکنان کلیدی این تیم بوده است، ولی با 
جدایی تعداد زیادی از بازیکنان اوضاع و احوال ذوب آهن بحرانی 
می شود. تیمی که دو سال پیش تا فینال آسیا رفته است، به این 
حال و روز افتاده که بازیکنان اصلی اش همه دارند جدا می شوند. 

رییس س��ابق س��ازمان لیگ، در  صحبت های خ��ود  در یک 
برنامه تلویزیونی، از مسائل پش��ت پرده بسیاری در مورد سقف 

قراردادها پرده برداش��ت. عزیزاهلل محمدی با حضور در برنامه 
»وقت اضافه« گف��ت: بس��یاری از تیم هایی ک��ه قراردادهای 
باالیی با بازیکنان داش��ته اند، در طول فصل با اعتصاب آنها رو 
به رو ش��دند که می توان به این دو مورد آخر، یعنی راه آهن و 
استقالل اشاره کرد. وی  که از وضعیت برخی باشگاه ها به شدت 
 عصبانی بود، آمارهایی ارایه داد که نشان می داد در دو فصل اخیر

 24 میلیارد تومان بابت بازیکنان خارجی که اکثرا نیمکت نشین 
بودند، پرداخت شده اس��ت. محمدی در دقایق پایانی برنامه به 
واقعیت تلخی اشاره کرد که بسیار بحث برانگیز است: تعدادی 
 از بازیکنان تماس می گیرند و می گویند ه قراردادش��ان باالی 
420 میلیون تومان بوده و باشگاه ها مابقی قراردادها را  پرداخت 
نمی کنند. من هم به آنها گفته ام کپی قراردادهایش��ان برای 
 سازمان بازرسی کل کش��ور ارسال ش��ده و اگر ادعایی باالتر از 

420 میلیون تومان داشته باشند، یک سال محروم می شوند. 

 دارند ذوب آهن را 
تکه پاره می کنند

 یک سال محرومیت
 در انتظار متخلفان

غیبت فردیناند وکراچ در تیم ملی انگلیس
 روزنام��ه س��ان عن��وان ک��رد روی هاجس��ن، س��رمربی جدید 
سه شیر)انگلیس(، قصد استفاده از ریو فردیناند، پیترکراچ، میکا 
ریچاردز، فیل جاگیلکا و کیل والکر را در پیکارهای جام ملت های 

اروپا در اوکراین و لهستان ندارد.

هی پیا با لورکوزن سه ساله بست
سرمربی موقت تیم فوتبال بایرلورکوزن آلمان در 
سمت خود ابقا شد.سامی هی پیا که ابتدای آوریل 
جانشین روبین دوت شد، قرارداد  سه ساله ای  با 

لورکوزن منعقد کرد. 

بایرن، قهرمان اروپا می شود
ایکرکاس��یاس، دروازه بان رئال مادری��د بر این باور 
اس��ت که بایرن مونیخ با پیروزی مقابل چلسی در 
فینال لی��گ قهرمانان جام را باالی س��ر می برد. به 

گفته او، شرایط چلسی وخیم تر از بایرنی هاست. 03

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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MRI آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای تعمیرات و بازسازی بخش 
و رادیولوژی مرکز آموزشی درمانی امین

متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به آدرس www.mui.ac.ir بخش مناقصات 
حاصل  تماس   7922191 تلفن  شماره  با  یا  و  مراجعه  دانشگاه  های  مزایده  و 

فرمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان 
م الف: 3275
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آگهی مناقصه
شهرداری خورزوق به استناد مصوبه شماره 1823/ ش مورخ 

90/12/27 شورای اسالمی شهر خورزوق در نظر دارد جهت 

پروژه های عمرانی مقدار ده هزار تن آسفالت 019 خریداری 

مورخ  روز  اداری  وقت  آخر  تا  توانند  می  متقاضیان  نماید. 

91/3/15 جهت دریافت مدارک مناقصه به شهرداری خورزوق 

مراجعه نمایند.
یاری- شهردار خورزوق

نوبت اول
تیم کاراته سپاهان در فصل نقل و انتقاالت نه تنها دنبال جذب بازیکن نیست، بلکه بهترین 
بازیکنان این تیم هم که سال ها با نام س��پاهان به روی تاتامی رفته اند و در قهرمانی های 
پیاپی این تیم سهیم بوده اند، در حال جدا شدن هستند. حامد زیگساری، ملی پوش کاراته 
ایران و نایب قهرمان جهان، یکی از بازیکنان است که بعد از هفت سال تصمیم به جدایی از 
سپاهان گرفته است. زیگس��اری در این ارتباط گفت: برای فصل بعد با دانشگاه آزاد و نفت 
وارد مذاکره شده ام و به زودی حضورم در یکی از این دو تیم قطعی می شود.  وی ادامه داد: 
مثل دیگر کاراته کاران سپاهان مایل به ماندن در این تیم نیستم و خوشحالم از این بابت که 
سال ها با این تیم افتخار کسب کردم. یک نایب قهرمانی، شش قهرمانی پیاپی در لیگ برتر 
و یک قهرمانی در جام باشگاه های جهان، اما متأسفم از این جهت که هیچ کس در سپاهان 
ارزش و قدر این قهرمانی ها را ندانست. در سپاهان به تنها چیزی که بها می دهند، فوتبال 
است.  زیگساری گفت: لیگ مدت هاست به پایان رسیده است و همه تیم های لیگ برتری 
با بازیکنان خود تسویه حساب کرده اند، حتی همان تیم هایی که می گفتند مشکل مالی 

داریم. اما من هنوز ۶0 درصد مبلغ قراردادم را دریافت نکرده ام.  نایب قهرمان کاراته جهان به 
تصمیم مسئوالن باشگاه سپاهان برای بومی سازی این تیم در فصل آینده اشاره کرد و گفت: 
می خواهند تیمی بومی در لیگ شرکت دهند. یعنی هیچ کدام از ما که سال ها برای این تیم 
افتخار کسب کرده ایم را نمی خواهند. با این شرایط و با توجه به حق و حقوقی که طلبکاریم و 
پرداخت نکرده اند، هیچ بازیکنی حاضر نیست در سپاهان بماند.  وی ادامه داد: کل قراردادهای 
تیم ما در مجموع به اندازه قرارداد یک نفر از بازیکنان تیم فوتبال سپاهان نمی شود، اما هنوز 
امروز و فردا می کنند. در حالی که برای فوتب��ال، در زمین قول هفت میلیون تومان پاداش 
می دهند. ما قهرمان جام باشگاه های جهان شدیم، اما پاداشی که وعده داده بودند پرداخت 
نشد.  در حقیقت اصال به این قهرمانی توجه نشد، در حالی که نایب قهرمانی نفت خیلی بیشتر 
از قهرمانی سپاهان برای مسئوالن باشگاه نفت ارزشمند بود. زیگساری گفت: هفته پیش با 
رحیمی جلسه ای داشتیم که گفت طلب ها تا هفته آینده پرداخت می شود، اما تا امروز که 
وعده اش عملی نشد. حتی خود او به ما گفت بروید مصاحبه کنید، چون هیچ اتفاقی نمی افتد!

هیچ کس در سپاهان قدر این قهرمانی ها را ندانست 

زیگساری: در سپاهان به تنها چیزی که بها می دهند، فوتبال است



جعبه صدایادداشت

کاغذ و این گرانی ناگزیر
 قیمت کاغذ در چند ماه اخیر از بندی سی هزار تومان به 
بندی باالی پنجاه هزار تومان رسیده و زنگ خطر را برای 
ناشران به صدا در آورده است. این اواخر اگر، گذری هم که 
شده از راس��ته کتاب فروش ها عبور کرده باشید، حتما به 
گوشتان خورده اس��ت که گرانی کتاب با کتابخوان ها چه 
می کند! این که برای خرید یک جلد کتاب صد صفحه ای 
مجبور باشید پنج هزار تومان یا بیشتر بپردازید، کار خیلی 
دش��واری اس��ت. این افزایش قمیت، به وی��ژه از ابتدای 
سال 1391 واقعا چش��مگیر بود. ش��اید به همین دلیل 
بود که امسال می ش��د حس کرد اهالی کتاب بی صبرانه 
منتظر بازگشایی نمایش��گاه کتاب تهران بودند و به امید 
تخفیف های نمایشگاه کتاب لحظه ش��ماری می کردند. 
در نمایش��گاه هم اما اتفاق تازه ای رخ نداد، اگر چه برخی 
ناشران و مؤسس��ات پخش تا 50 درصد هم در نمایشگاه 
تخفیف می دادن��د، و از این منظر به نف��ع مخاطب بود.

کیس��ت که نداند گرانی کتاب ارتباط تنگاتنگی با گرانی 
کاغذ دارد. کاغذ هم به هزار و یک دلیل ممکن است گران 
شود؛ یکی افزایش هزینه های تولید، باالرفتن بهای جهانی 
مواد اولیه ساخت کاغذ به بهانه انتخابات در اروپا و انتخابات 
پیش رو در ایاالت متحده، و مشکالت واردات کاغذ. جالب 
است که در کشورما کاغذ که باید قوام دهنده کتاب باشد، 
به پاشنه آشیل آن تبدیل ش��ده است. تا کاغذ سهمیه ای 
و دولتی بود، گالیه ناش��ران از تبعیضی بود که در تقسیم 
کاغذ سوبسید دار وجود داش��ت و االن هم که نیست، آن 
قدر قیمت ها سرسام آور باال رفته است که ناشر دولتی و 

خصوصی به یک اندازه از این شرایط رنج می برند. 
پیش از عید جسته و گریخته از این سو و آن سو خبرهایی 
به گوش می ر سید که دولت قرار اس��ت کاری کند. وزیر 
ارشاد باالخره به میدان آمد و گفت برای ناشرانی که نیاز به 
کاغذ داشته باشند، با ارز دولتی 1260 تومان خط اعتبار 
اسنادی گشوده می شود. ولی ناشران می گویند فایده اش 
چیس��ت؟ LC ای که مبدأش ایران باش��د مگر در بازار 
پذیرفته می شود؟ مگر چند ناشر پیدا می شوند که بتوانند 
برای مصرف یک سال شان کاغذ وارد کنند؟ از این گذشته 
مگر کاغذ وارد کردن کار ناشر اس��ت؟ روشن است که به 
جای این پیشنهاد های مقطعی که ممکن است چند ناشر 
دولتی از آن اس��تقبال کنند، دولتمردان باید فکری برای 
معضل همیشگی کاغذ در کش��ور کنند. درست است که 
دولت اعالم کرده با ارز 1226 تومانی کاغذ وارد می شود، اما 
مشکل این است که هنوز مواد اولیه برخی از کارخانجات در 
بوروکراسی گمرگ گیر کرده است و البته مشخص نیست 

کی و چگونه قرار است حل شود.

ویژه

روبان قرمز
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اصغر امیرنیا جانشین شالویی شد

اصغرامیرنیا با حکم معاون امورهنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به عنوان سرپرست اداره کل 
هنرهای تجسمی منصوب شد. سمتی که تا پیش از این در تصدی محمود شالویی، رییس فعلی اداره 

فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان بود.
طغیان رونمایی شد

آلبوم موس��یقی »طغیان« با آهنگس��ازی و نوازندگی میدی��ا فرج نژاد، 
نوازندگی کامران منتظری و آوازحس��ین علیشاپور رونمایی شد. پژمان 
بلورچی، ناشر اثر »طغیان«، درباره این آلبوم گفت: این دومین همکاری 
بنده با میدیا فرج نژاد است و امیدوارم در چند ماه آینده آلبوم های بعدی 
ایشان را نیز منتشر کنیم. به گفته او، در این آلبوم فرم ارکستراسیون در 
قیاس با کارهای دیگر متفاوت است. وی درباره دالیل توزیع نشدن این 
آلبوم در پخش سوپرمارکتی گفت: دوست داش��تم این اتفاق همچون 
آلب��وم »راه بی نهای��ت« دوباره 
تکرار شود، اما با مشکالتی رو به 
رو بودیم و چون نمی خواستیم 
 اث��ر ایش��ان را بیش��تر از ای��ن 
نگ��ه داری��م، توزی��ع آن را ب��ه 

مجموعه دیگری سپردیم. 
میدیا فرج نژاد ،آهنگساز این اثر، 
نیز گفت: از ابت��دا قرار بود آلبوم 
به صورت دون��وازی تار و تنبک 
باشد، اما کمی که جلوتر رفتیم، 
حسین علیشاپور پیشنهاد اضافه 

شدن کالم را مطرح کرد.

 هتل های زنجیره ای همینگوی 
افتتاح می شود

خان��واده  ارنس��ت همینگ��وی، 
نویس��نده نام��دار آمریکایی اعالم 
کردند، هتل های زنجیره ای به نام 

او افتتاح می کنند. 
به گفت��ه خان��واده  این نویس��نده  
برنده  جایزه  ادبی نوب��ل، هتل ها و 
پناهگاه های همینگ��وی در قالب 
زنجی��ره ای و ارای��ه کنن��ده  روش 
زندگی همینگوی خواهند بود. رییس این مجموعه گفته اس��ت قرار 
است س��الی دو هتل یا پناهگاه از این مجموعه افتتاح شود. در برنامه  
کلی این مجموعه 30 هتل برای سراس��ر جهان دیده ش��ده اس��ت.

مکان های مورد نظر نیز به نحوی انتخاب می ش��وند که با همینگوی 
و زندگی او ارتباط داشته باشند. ارایه  غذاهای سالم و مورد عالقه  این 
نویسنده، ایجاد فضاهایی مش��ابه فضای زندگی و نوشتن او، امکانات 
ورزشی و فرهنگی از ملزوماتی هس��تند که برای این مکان ها در نظر 
گرفته شده است. حداقل اعتبار این مکان ها در حد چهار ستاره خواهد 
بود. همینگوی، گذشته از نویسنده و روزنامه نگار بودن،  جهانگردی 
حرفه ای بود که در جریان جنگ جهانی دوم از آمریکا به ایتالیا رفت 
و در سراسر اروپا س��فر کرد. او بعدها در آفریقا و جزایر کاراییب نیز به 
 سیر و سفر پرداخت و دوباره به آمریکا بازگش��ت و در سال 1961 به 

زندگی اش خاتمه داد.

س��اعت4 بعدازظهریک روز بهاری قرارمان را با مسئول انجمن 
حکیم ابوالقاسم فردوسی قطعی می کنیم تا با عزت اهلل چراغی 

گفتگویی داشته باشیم. 
مردی که هر قدرهم قب��ل ازدیدن فکر کنید چق��در می تواند 
دوستدار فردوس��ی باشد، باز هم کم اس��ت. چون در حرف های 
عادی و محاوره اش هم فردوسی و حماسه جاری است؛ انگار شعر 

و حماسه در خون  اوست.
لطفا در ابتدا خودتان را معرفی کنید؟
عزت اهلل چراغی هستم. متولد 1261 خرم آباد.

شغلتان؟
بازنشسته مخابرات هستم.

شما انجمن حکیم ابوالقاسم را تأسیس کردید؟
بله. بنده در سال 1382 انجمن را تأسیس کردم و مصوبه و امتیاز 
آن به نام خود بنده است.  انجمن ما صنفی است و زیر نظر ارشاد 

نیست.
آن زمان چه هدفی از تأس�یس این انجمن داشتید؟ 

البته کمی قابل پیش بینی هست چون حدس می زنم 
به اصالت ش�ما بر می گردد. چرا که  اق�وام لرها هم 
عاشق فردوسی هستند و شاهنامه خوانی از مراسم 

بزرگ آنهاست. اینطور نیست؟
اتفاقا چندان هم بی راه نیست، چون من از کودکی با این رسم و 
آیین بزرگ شدم. آن زمان که کودک بودم به همراه پدرم شرکت 
می کردم و از همان اوایل کودکی به شاهنامه عالقه مند شدم و 
اشعار زیادی را از ش��اهنامه از بر کردم. بعد از بازنشستگی به این 
فکر افتادم که باید انجمنی برای ش��عر خوانی شاهنامه تأسیس 
شود و به طور جدی پیگیر این قضیه شدم تا این که سال 1382 

انجمن تأسیس شد.
از ابتدا مح�ل اجرای برنام�ه کانون بازنشس�تگان 

کشوری بود؟
بله تمام این سال ها ما همین جا برنامه اجرا می کردیم و محل 

اجرای برنامه ها هم تغییر نکرد.
در این سال ها جلسات هفتگی بود؟

بله و البته اگر قرار باش��د هفته ای برنامه نداشته باشیم، به اعضا 
اعالم می کنیم.

یعنی شما در انجمن اعضای ثابت دارید؟
بله از ابتدای تأس��یس، گروهی را تشکیل دادیم که اعضای ثابت 
انجمن ش��دند و به مرور تعداد آنها زیاد شد. البته هر هفته غیر از 

اعضا عده ای هم غیر ثابت به انجمن می آیند.
در این س�ال ه�ا خودت�ان از مخاطب�ان انجمن چه 

بازخوردی داشتید؟
 به طورمساوی از قشر جوانان آقا و خانم هستند، بازنشسته های 
تحصیلکرده اهل ذوق، جوانان در حال تحصیل، خانم های شاغل 
و خان��ه دار .تقریبا از اقش��ار مختلف داریم و همه هم اس��تقبال 

می کنند.
جلسات حول و حوش شاهنامه است یا برنامه های 

دیگر هم دارید؟
خیر،جلسات ما از بحث های متنوعی تشکیل شده است و هستند 
افرادی که مایلند اشعارخودشان یا شاعران دیگر را بخوانند یا مثال 
تفسیرشاهنامه داریم. برخی آیتم ها مثل شاهنامه خوانی )نقالی( 
که به وسیله یک نفر آقا و دو نفر خانم اجرا می شود  هم ثابت است 

و همیشه داریم.
مگرخانم ها هم نقالی می کنند؟

بله ما دو نفر را داریم که بسیار خوب نقالی می کنند و هر دوی آنان 
تخلص »گردآفرین« را برای خود انتخاب کرده اند.

استاد برای بزرگداشت حکیم فردوسی چه برنامه ای 
دارید؟

انش��اء اهلل در تاالر بهزیس��تی برنام��ه ای را تدارک دی��ده ایم با 
بخش های متنوع. 

مهمان ه�م دعوت می کنی�د؟ منظ�ورم از مدیران 
دس�تگاه ه�ای دولتی اس�ت. ب�ا توجه ب�ه این که 

می گویید زیر نظر ارشاد  نیستید.
بله غیر از اعضای خودمان برای استانداری، شهرداری و سایر مراکز 

دعوتنامه می فرستیم.
بحث هزینه جلسات هم است، شما برای این جلسات 
که در این سال ها برگزار کردید، از ارگانی یا سازمانی 

کمک مالی داشتید؟
از ابتدای تأس��یس خودم به تنهایی هزینه کردم و از هیچ فرد یا 
مرکزی چشم داشتی نداش��تم و االن هم ندارم. حکیم ابوالقاسم 
فردوس��ی آن قدر محبوبیت و مقبولیت و ماندگاری دارد که هر 
فرهنگ دوستی که کشورش را دوست دارد، برایش کاری کند و 

این تنها وظیفه است.

گفتگوی زاینده رود با مسئول انجمن حکیم ابوالقاسم فردوسی

کودکی من با شاهنامه گذشت

روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی 25 اردیبهش�ت بود که همه از آن نوشتند و حرف  زهرا 
زدند. اما اصفهان سال هاس�ت این روز را با کمی تأخیر برگزار می کند تا در یک بعد از ظهر، رجایی 

میزبان دوستداران کسی باشد که بسی رنج دیده است در آن سال سی. یکی از افراد مهمی 
که در برگزاری این مراسم سال هاست عمر هزینه می کند، عزت اهلل چراغی است. این اصرارساالنه و البته برنامه های 

مدون هفتگی یا ماهانه انجن بهانه ای است تا با او درباره خودش و این سال ها گفتگو کنیم.
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ابالغ وقت رسیدگی
1544 درخص��وص پرونده کالس��ه 91-204 خواه��ان مهین دخت عزلتی ک��وچ اصفهانی 
دادخواس��تی مبنی بر انتقال س��ند به طرفیت امیر مهاجر فرزند حسین – اصغر بذرافشان 
فرزند رضا تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 91/4/26 ساعت 
11 صب��ح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مرات��ب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
آتش��گاه نرس��یده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو ش��ورای 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. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
1550 آقای محمود عباسیان فروش��انی دارای شناسنامه شماره 368 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 141/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان محمد عباسیان فروشانی بشناسنامه 215 در تاریخ 1390/9/14 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- مهدی 
عباس��یان فروش��انی فرزند محمد ش ش 423 )فرزند(، 2- رضا عباسیان فروشانی فرزند 
محمد ش ش 214 )فرزند(، 3- محمود عباسیان فروشانی فرزند محمد ش ش 368 )فرزند(، 
4- احمد عباس��یان فروشانی فرزند محمد ش ش 798 )فرزند(، 5- طیبه عباسیان فروشانی 
فرزند محمد ش ش 11258 )فرزند(، 6- زهرا عباسیان فروشانی فرزند محمد ش ش 2913 
)فرزند(، 7- طاهره عباس��یان فروش��انی فرزند محمد ش ش 96 )فرزن��د( و الغیر. اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12340 ش��عبه 7 ش��ورای حل اختالف 

خمینی شهر

حصر وراثت
1551 آق��ای نوراله منصوری ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 333 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 149/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان رضا منصوری ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 1743 در تاریخ 
1338/12/16 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به: 1- ربابه منصوری ورنوس��فادرانی فرزند حاجی حسین ش ش 1744 )همسر(، 
2- اس��داله منصوری ورنوس��فادرانی فرزند رضا ش ش 119 )فرزند(، 3- محمدحس��ین 
منصوری فرزن��د رضا ش ش 352 )فرزند(، 4- عزیزاله منصوری ورنوس��فادرانی فرزند 
رض��ا ش ش 215 )فرزن��د(، 5- عل��ی اکب��ر منصوری ورنوس��فادرانی فرزن��د رضا ش 
ش 1746 )فرزن��د(، 6- عبدال��ه منص��وری فرزند رضا ش ش 11332 )فرزن��د(، 7- نوراله 
منص��وری ورنوس��فادرانی فرزن��د رض��ا ش ش 333 )فرزن��د(، 8- نصرال��ه منصوری 
ورنوس��فادرانی فرزن��د رض��ا ش ش 139 )فرزن��د(، و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات 

یا مقدمات��ی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگه��ی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12334 شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی 
1565 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی پرونده کالسه 623/90 ش��ورای حل اختالف شماره اول 
مرکزی لردگان. خواهان: سیف اهلل اله زمانی فرزند حجت اهلل ساکن اصفهان خیابان فجر – 
فروشگاه زمانی با وکالت داود نیک نام. خوانده: سعید رحیمی فرزند البرز به نشانی مجهول 
المکان. خواسته: مطالبه. وقت رس��یدگی: 91/4/1 ساعت 11 صبح. خواهان دادخواستی به 
خواس��ته مذکور در مورخه 90/1/23 به طرفیت خوانده تقدیم ش��عبه شورای حل اختالف 
ش��ماره اول مرکزی لردگان نموده که به کالسه 90/623 ثبت گردیده و با عنایت به مجهول 
المکان بودن خوانده مراتب در اجرای ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ضمن مراجعه به دفتر شعبه و اخذ نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم آن در تاریخ فوق در جلس��ه دادرسی حاضر شود. شعبه اول 

مرکزی شورای حل اختالف لردگان

مزایده
1593 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 4871/90 ش ح دوم له زینت فهرس��تی و علیه مهدی فهرس��تی 
به آدرس: اصفهان خیابان ش��یخ بهایی چهارراه قصر روبروی دبیرستان شهدای محراب 
پ 214 بخواس��ته مطالبه مبلغ 12/407/266 ریال بابت بخش��ی از مطالبه به منظور فروش 
اموال توقیفی محکوم علیه )س��ود تحقق یافته از س��وی س��هام محک��وم علیه آقای مهدی 

فهرستی از سهام شرکت احیاء سپاهان )تعداد 34109 سهم( و سهم شرکت تکادو به تعداد 
12366 سهم( که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان سود تحقق یافته کل سهام 

دو ش��رکت به مبلغ 12/407/266 ریال می باشد جلس��ه ای را در تاریخ 91/3/24 ساعت 
10/30-9/30 در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتشم 
کاش��انی جنب بیمه ایران برگزار نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 
مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس��ی را به ش��ماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی 
دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش آن به این اجرا از اموال )س��هم ش��رکت 
را مطالعه و بازدید( و در مزایده ش��رکت نمایند. و قیمت مزایده س��ود سهام از پایه شروع 
شده و سود سهام به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نمایند. فروخته خواهد شد و مشخصات سهم و سود آن بدین شرح می باشد: ارزش واقعی 
سهام شرکت احیاء سپاهان که طبق نامه ارسالی از اداره ثبت شرکت های اصفهان پیوست 
پرونده اجرای اس��ت که هر س��هم به مبلغ 1/000 ریال می باشد طبق نظریه کارشناس در 
حال حاضر ارزش واقعی س��هام شرکت احیا سپاهان به مبلغ 44/819/226=1314×34109 
و ارزش واقعی س��هام ش��رکت تکادو به مبلغ 14063/0400=1140×12366 ریال که جمعًا 
به مبل��غ 58/882/266 ریال بنابراین با توجه به گزارش کارش��ناس دادگس��تری اصفهان 
کل ارزش اس��می س��هام خوانده طبق جوابیه دریافتی از ش��رکت آزمون احیاء س��پاهان 

که متولی امور سهام ش��رکت های سهامی تحت تملک خوانده می باشد مبلغ 46/475/000 
ریال ارزیابی گردیده است ولیکن چون این سهام دارای مطالبات سود تحقق یافته و تقسیم 
ش��ده می باشد لذا ارزش سود و کل سهام توسط کارش��ناس رسمی دادگستری اصفهان 

12/407/266 ریال می باشد. شعبه اول اجرای احکام شورای حل اختالف

مزایده
1594 ش��عبه اول اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 188/90 ش ح اول له س��ید مهدی اش��راقی نائینی و علیه رسول 
اس��ماعیلی به آدرس: اصفهان بهارس��تان خ ایث��ار جنوبی کوی الوند الوند س��وم پ 717 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 6/493/505 ریال جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/3/24 ساعت 
10/30-9/30 صبح در طبقه اول مجتمع ش��وراهای حل اخت��الف اصفهان واقع در خیابان 
محتش��م کاش��انی جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی محک��وم علیه که جمعًا 
توسط کارشناس رس��می دادگس��تری اصفهان به مبلغ 3/800/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت برگزار نمایند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از 
هزینه کارشناس��ی را به شماره حس��اب 2171350205001 بانک ملی دادگستری اصفهان 
واری��ز نموده و با ارائه فی��ش آن به این اجرا از اموال بازدید ب��ه عمل آورده و در مزایده 
شرکت به عمل آورد. و از اموال مزایده بازدید به عمل آورده و قیمت مزایده از پایه شروع 
شده و اموال به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند. 
مش��خصات اموال بدین شرح می باشد: 1- قیمت متوسط یک دستگاه اجاق گاز تمام استیل 
مدل فرهمبرگر به ابعاد cm80×150 دارای دو ش��عله گاز و دو عدد س��نگ برای همبرگر و 
ذغال مس��تعمل به مبلغ 3/800/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت. ش��عبه اول اجرای احکام 

شورای حل اختالف اصفهان

مزایده 
1595 ش��عبه دوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 4766/90 ش ح دوم له س��ید علی مدنیان علیه 1- مهدی مومنی 
2- امیرض��ا مومنی نهجیری به آدرس اصفهان- سپاهانش��هر- خ الوند یک- خ کاش��ف – 
خ کامران- مجتمع صدف بخواس��ته مطالبه مبلغ 12/602/680 ریال و هزینه کارشناس��ی 
700/000 ری��ال و نش��ر آگهی 80/000 ری��ال که جمعًا به مبلغ 13/382/680 ریال جلس��ه 
مزای��ده ای را در تاریخ 91/3/21 س��اعت 10/30-9/30 صبح طبقه اول مجتمع ش��وراهای 
حل اختالف اصفهان واقع در خیابان محتش��م کاش��انی جنب بیم��ه ایران به منظور فروش 

یکدستگاه سواری پژو آردی مدل 1385 که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 
40/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگ��زار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناس را به شماره حساب 2171350205001 
بانک ملی دادگس��تری اصفهان واری��ز نموده و با ارائه فیش آن به ای��ن اجرا و از خودرو 
موصوف بازدید به عمل آورده و در مزایده ش��رکت نمایند و قیمت مزایده از پایه ش��روع 
ش��ده و خودرو به ش��خص یا اشخاصی فروخته خواهد ش��د که باالترین پیشنهاد را ارائه 
نمایند و مش��خصات خودرو بدین ش��رح می باشد: س��واری پژو آردی به شماره انتظامی 
179ص17-ایران13 رنگ س��بز یشمی نوع سوخت بنزین ش��ماره موتور 11784090988 
شماره شاس��ی 13493481 که توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 40/000/000 

ریال ارزیابی گردیده است. اجرای احکام شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
1596 ش��عبه سوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 

پرون��ده اجرایی به ش��ماره 4897/90 ش ح س��وم ل��ه مجتبی علینقیان و علیه س��ید احمد 
شورش��ینی ب��ه آدرس اصفهان- خات��ون آباد)ج��اده(PV فرعی1 بخواس��ته مطالبه مبلغ 
13/624/194 جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/3/22 س��اعت 11-10 صبح در شعبه اول 
مجتمع ش��وراهای حل اختالف در اصفهان واقع در خیابان محتش��م کاشانی – جنب بیمه 
ایران به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری 
اصفهان به مبلغ 58/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت برگ��زار نماید طالبین خرید می 
توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده فروش مبلغ 10 درصد از هزینه کارشناسی را به شماره 
حس��اب 2171350205001 بانک ملی در دادگس��تری اصفهان واریز نموده و با ارائه فیش 
آن به این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده و قیمت مزایده از پایه شروع شده و اموال به 
شخص یا اش��خاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد را ارائه نمایند و مشخصات 
اموال بدین ش��رح می باشد: یکدستگاه توقیفی مورد کارشناسی یک دستگاه اره نواری فلز 
بر دو جکی هیدرولیک و نیمه اتوماتیک با تغذیه دستی قطعات تیپ 550 ساخت شرکت ایران 
برش ایزدی )ش��هرکرد( با توانایی برش حداکثر 55×55 سانتیمتر از انواع پروفیل و لوله و 
شمش فلزی می باشد که با توجه به مدل، نوع، درصد کارکرد و استهالک توسط کارشناس 
رسمی دادگستری اصفهان به قیمت 58/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. اجرای احکام 

شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان  

مزایده 
1597 ش��عبه سوم اجرای احکام ش��ورای حل اختالف اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرایی به ش��ماره 5563/90 ش��عبه س��وم له مصطفی کریمی و علیهما 1- مظاهر 
آژپ��ژک به آدرس خیاب��ان باهنر- گلس��تان15 – کوچه بهار- جن��ب پ45 و 2- قربانعلی 
عادلی��ان به آدرس: گلس��تان خانه اصفه��ان خ خلیفه س��لطانی-تقاطع اول- درب و پنجره 
سازی عادلیان بخواسته مطالبه مبلغ 11/525/162 ریال جلسه مزایده ای در تاریخ 91/3/27 
ساعت 10/30-9/30 صبح در شعبه اول مجتمع شوراهای حل اختالف در اصفهان واقع در 
خیابان محتش��م کاشانی – جنب بیمه ایران به منظور فروش اموال توقیفی محکوم علیه که 
جمعا توسط کارشناس رسمی دادگستری اصفهان 11/385/000 ریال ارزیابی گردیده است 
برگ��زار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده فروش مبلغ 10 درصد از 
هزینه کارشناسی را به شماره حساب 2171350205001 بانک ملی در دادگستری اصفهان 
واری��ز نموده و با ارائه فی��ش آن به این اجرا از اموال بازدید به عمل آورده و قیمت مزایده 
از پایه شروع شده و اموال به شخص یا اشخاصی فروخته خواهد شد که باالترین پیشنهاد 
را ارائه نمایند و مشخصات اموال بدین شرح می باشد 11/385/000 ریال )قیمت هر کیلو( 
11500 ریال )وزن تقریبی هر ش��اخه بلور( 18×55 ش��اخه قوطی 40×40 می باشد. اجرای 

احکام شعبه اول شورای حل اختالف اصفهان 

مزایده 
1598 اج��رای احکام ش��عبه 23 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده کالس��ه 900253ح ج23 له خانم بهناز الس��ادات مدنی��ون با وکالت کریم 
بلوچی و علیه محمود مهرعلیان اصالتا و قیومتا از طرف مسیح مهر علیان و ربابه هاشمی 
مبنی بر مطالبه مهریه ش��امل سیصد عدد سکه بهار آزادی و حق االجرای دولتی 500/050 
ریال و یک میلیون و هش��تاد هزار ریال هزینه کارش��ناس و نش��ر آگهی در روز 91/3/11 
س��اعت 8/30 در محل این اجرا دادگستری کل اصفهان طبقه همکف اتاق 054 جهت فروش 
4/5 دانگ از شش دانگ پالک ثبتی 35/515 بخش 18 اصفهان به نشانی گورت محله جزیره 
جن��وب کانال آب بع��د از کارگاه موزاییک س��ازی کوچه معروف ب��ه مهرعلیان با وصف 
کارشناسی 435/38 مترمربع مساحت عرصه و 71/27 مترمربع تجاری و راه پله در همکف 
71/27 مترمربع مسکونی در طبقه اول و 277/80 مترمربع سوله و زیرزمین با اسکلت فلزی 
و دیوارها با نماسنگ و درب و پنجره پروفیل و شیشه و اشتراکات آب و برق و گاز مطابق 
کروکی ذیل با قیمت کارش��ناس 1/082/025/000 ریال که مصون از اعتراض طرفین واقع 
گردیده اس��ت برگزار نماید طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی اعالمی 
از مح��ل مل��ک بازدید نموده و با تودیع ده درصد از قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت 
نمایند پیش��نهاد دهن��ده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. مدیر اجرای احکام ش��عبه 

23 حقوقی اصفهان 

مزایده
1606 قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 محاکم حقوقی دادگس��تری اصفهان در نظر دارد در 
خصوص پرونده کالس��ه 41/91 ج ح 6 و موضوع دعوی آقای حس��ن مظاهری به آدرس 
اصفه��ان خ جی خ کنگاز ک چمران ک الله بن بس��ت اول س��مت چ��پ پ 17 و به طرفیت 
کارفرمای س��نگ کاری آقای اصغر نعل ش��کن به آدرس پل شهرس��تان خ باغ مش��هد ک 
طوبی پ 9 و به خواس��ته مطالبه مبل��غ 610/927/069 ریال بابت حق��وق معوقه و مطالبه 
بیمه و هزینه کارش��ناس و نش��ر آگهی و مبلغ یکصد هزار ریال حق االجرا در حق صندوق 
دولت جلسه مزایده ای را در مورخ پنج شنبه 91/3/25 ساعت 8 الی 9 صبح در دادگستری 

اصفهان واقع در خ نیکبخت طبقه 3 اتاق 309 )قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی( برگزار کند و 
ملک موضوع توقیف را از طریق مزایده به فروش برس��اند. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از تاریخ مزایده از محل ملک اصفهان خ س��لمان فارس��ی )مش��تاق دوم( خ باغ مش��هد 
ک مه��ر ک طوب��ی پ 9 بازدید و در صورت تمایل به خرید ب��ا واریز ده درصد قیمت پایه 
کارشناس��ی به حساب 2171290210008 س��پرده بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان در 
تاریخ فوق الذکر در جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت 
پیش��نهادی را ارائه نماید. مش��خصات اموال توقیفی موضوع مزایده: ملک موضوع مزایده 
عبارت اس��ت از: ساختمانی است مس��کونی در یک سقف )همکف( تحت پالک ثبتی 6 فرعی 
از 11929 اصلی بخش 5 ثبت اصفهان دارای عرصه به مس��احت تقریبی 228/54 مترمربع 
)طبق سند( و اعیانی به مساحت تقریبی 150 مترمربع با قدمتی بالغ بر 20 سال و شامل دو 
اتاق خواب یک هال یک آشپزخانه یک حمام و دو سرویس بهداشتی دستشویی که یکی در 
داخل واحد و دیگری در حیاط می باشد کف هال و پذیرایی سرامیک با )قرنیز چوبی و کف 
اتاق های خواب سیمان و پوشش دیوار آنها گچ و رنگ می باشد درهای داخلی نیز از جنس 
چوب می باش��د دیوار و کف آشپزخانه سرامیک شده و دارای کابینت های فلزی می باشد 
نمای این آشپزخانه نیز از سنگ می باشد سرویس دستشویی داخلی و حمام نیز در زیر راه 
پله قرار داشته و کف و دیوار آن ها سرامیک بوده و در آن از جنس آلومینیوم می باشد یک 
اتاق هم در طبقه فوقانی قرار دارد. نمای س��اختمان از کوچه با آجر و سنگ و نمای داخلی 
نیز از س��نگ با در و پنجره هایی از جنس آلومینیوم می باشد. پوشش دیوارهای حیاط نیز 
از آجر می باش��د در ضمن محل دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد لذا با توجه به 
جمیع جهات موقعیت محلی و وضعیت ساختمان و قدمت بنا و نوع وکیفیت مصالح مصرفی 
و متراژ عرصه و اعیان و انش��عابات و س��ایر عوامل مرتبط ارزش ملکی شش دانگ محل 
مذکور مبلغ دو میلیارد و دویس��ت و پنجاه میلیون ریال )2/250/000/000 ریال( قیمت پایه 

برآورد و ارزیابی گردیده است. فانی- مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
1614 کالس��ه پرونده: 1733/90. ش��ماره دادنامه: 227. مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان. خواهان: رامین وطنی به نش��انی اصفهان-خ مدرس-خ سرچش��مه-
تودوزی ش��کوفه. خوانده: 1- بهرام هنرجو به نش��انی ملک ش��هر- خ بهارس��تان-منطقه 
کارگاهی مارچین-کارگاه جامی. 2- حمیدرضا س��لیمانی ش��یخ آبادی به نش��انی مجهول 
المکان. خواس��ته: تقاضای الزام به انتقال سند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 
5441اصفهان48 و خس��ارات دادرس��ی مقوم به بیس��ت میلیون ریال. گردشکار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رس��یدگی 
با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مب��ادرت به صدور رای م��ی نماید. رای قاضی 
شورا. در خصوص دعوی خواهان فوق به طرفیت 1- بهرام هنرجو 2- حمیدرضا سلیمانی 
ش��یخ آبادی به خواسته الزام به انتقال سند یک دس��تگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 
5441اصفهان48 و خس��ارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی خواهان با ارائه قولنامه 
مورخ��ه 1389/6/25 اعالم م��ی دارد که موتورس��یکلت مذکور را از خوان��ده ردیف اول 
خری��داری نموده و موتور و مدارک با کارت مالکیت در ید خواهان می باش��د خواندگان با 
وصف ابالغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه 91/2/3 حاضر نشده و الیحه ای نیز تقدیم 
ننموده اند و مدرکی دال بر بی اعتباری قولنامه مورد معامله ارائه نش��ده اس��ت لذا ش��ورا 
دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 10، 219، 220، 225، 362، 376 
قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردیف دوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی موتورسیکلت به شماره 
انتظامی 5441اصفهان48 را به نام خواهان و پرداخت مبلغ سی و هشت هزار ریال خسارات 
دادرس��ی در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید رای ص��ادره غیابی که قابل واخواهی 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ در این شعبه می باشد شورا دعوی را نسبت به خوانده ردیف 
اول به اس��تناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر 
و اع��الم می نماید قرار صادره نیز ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم عمومی و حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1620 آقای رضا جعفری فرزند حس��ینعلی با وکالت آقایان عباس ش��اهینی و امید احمدی 
دادخواس��تی به طرفیت خانم خدیجه رضایی فرزند اسماعیل بخواسته تمکین به این دادگاه 
تقدیم نموده است که به کالسه 9009980352201897 و به شماره بایگانی 901972ح22 در 
شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی مورخ 91/3/30 ساعت 
10:30 صبح تعیین شده است از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد به دستور دادگاه 
و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج می گردد 
تا خوانده در وقت رسیدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمایم به دفتر دادگاه مراجع��ه نماید نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم 

قانونی خواهد بود. افغانی – مدیر دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 



یادداشت

   گ�روه س�ینما- تاالر 
هنر ش��هرداری اصفهان 
در ادامه اکران فیلم های 
ایرانی در برنامه س��ینما 
خانواده، فیلم سینمایی 
آلزایمر را اکران می کند. 
این فیلم، داس��تان زنی 
را روای��ت م��ی کند که 
همسرش طی حادثه ای 
مفقود می شود و س��ایر اعضای خانواده اش مرگ او را می پذیرند، اما 
زن همچنان به بازگشت شوهر امید دارد و آن اندازه در باور خود راسخ 
و پابرجاست که با ورود مردی که مشخصات همسرش را دارد، تمام و 
کمال به پا می خیزد و به دفاع از او و در حقیقت اعتقاد و ایمان خویش 

می پردازد.
 از نکات قابل توجه این فیلم، می توان به کس��ب جایزه هایی از قبیل 
دیپلم افتخار بهترین فیلمنامه در بیس��ت و هشتمین جشنواره فیلم 
فجر و جایزه ویژه هیأت داوران جش��نواره تائورمینا ایتالیا اشاره کرد. 
گفتنی است پس از اکران این فیلم، کارشناسان علوم رفتاری به تحلیل 
روانشناختی فیلم می پردازند. عالقه مندان جهت تماشای این فیلم، 
می توانند جمعه ۲۹ اردیبهشت ساعت ۱۶ به تاالر هنر واقع در میدان 
الله، جنب فروشگاه رفاه مراجعه کنند و جهت کسب اطالعات بیشتر 

با شماره تماس ۵۶۶۰۸۸۱ تماس حاصل نمایند.

روبان سفید 

پوستر

خبرویژه
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کاهش 70 درصدی مخاطب سینما درسال گذشته
امیرحسین علم الهدی، کارشناس امور پخش و اکران سینما در هشدار درباره وضعیت 
 استقبال مخاطبان از تولیدات س��ینمای ایران، گفت: متأسفانه سینمای ایران در 

بهار ۹۱ نسبت به سال گذشته، با افت 7۰ درصدی مخاطب روبه رو بوده  است.

11
شبكه قادری را بشناسید  

آلزایمر را در تاالر هنر ببینید 

اکران فیلم س��ینمایي »ش��بکه« به 
عنوان آخرین اثر زنده یاد ایرج قادري 
با ۲۰ س��ینما در سراس��ر کشورآغاز 

مي شود.
»ش��بکه« آخری��ن فیلمي اس��ت که 
زنده یاد ایرج قادري کارگرداني آن را 
برعهده داشته و به عنوان بازیگر هم در 

آن حضور داشته است.
به گزارش ایسنا، این فیلم سینمایي از چهارشنبه ۲7 اردیبهشت ماه  
در ۱۵ س��ینماي تهراني و پنج س��ینماي شهرس��تاني ب��ه نمایش 
عموم��ي در مي آی��د. پردیس ه��اي آزادي، مل��ت، زندگ��ي، اریکه 
ایرانیان و س��ینماهاي قدس، پ��ارس، مرک��زي، کارون و ... از جمله 
س��ینماهاي نمایش دهنده آخری��ن فیلم ایرج قادري هس��تند و به 
گفته پخش کننده فیلم، تعداد سینماها به مرور افزایش پیدا مي کند.

ساخت این فیلم سینمایي با نام هاي ابتدایي »فلش« و »مصادره« در 
سال ۱3۸۹ و با فیلمنامه اي از عبدالرضا منجزي آغاز شد. 

داس��تان این فیلم درباره انتش��ار فیلم های خصوصی افراد اس��ت و 
اتفاقات پیرامون این موضوع را به تصویر می کشد. 

تلفیق دانش و تجربه
 بهترین شیوه آموزش در سینما 
گروه س�ینما - کارگردان فیلم س��ینمایی »ی��ک بار برای 
همیش��ه« تلفیق ماهرانه دانش روز و تجربه را بهترین روش 
آموزش س��ینما دانست. س��یروس الوند، کارگردان و مدرس 
 سینما درباره روند آموزش رشته هاي سینمایي در دانشگاه ها

و آموزشگاه ها گفت: در اغلب دانش��گاه هاي ایران رشته هاي 
سینمایي بیش��تر به صورت تئوریک تدریس مي شود و الزم 
است بیشتر به مقوله تاریخ سینما و موارد آموزشي کالسیک 
پرداخته شود. این نویس��نده و کارگردان افزود: بیشتر اساتید 
دانش��گاه ها کمتر در حیطه عملي کار کرده اند، به این دلیل 
 آموزش، کمتر ص��ورت مي گی��رد. این رویکرد دانش��گاه ها 
هر چقدر با عملي بودن درس ها همراه شود، براي دانشجویان 
مفیدتر است، چرا که س��ینما تلفیقي از علم روز و عمل است.

کارگردان »پرتقال خوني« ادامه داد: در آموزش آموزشگاهي 
به علت فشرده بودن زمان، بیش��تر به مباحث عملي و انتقال 
تجارب شخصي بسنده مي ش��ود که همین رویکرد آموزش، 
مي تواند کامل کننده آموزش دانش��گاهي باش��د. تجربیات 
کساني که متخصص در امور سینمایي و رشته هاي آن هستند، 
مي تواند هر ک��دام براي هنرجو یک آموزه عملي باش��د و او را 
 براي فعالیت در فضاي حرفه اي سینما آماده کند.کارگردان 
 »زن دوم« اف��زود: در کل، خروجي ه��اي دانش��گاه ه��ا و 
آموزش��گاه هاي س��ینمایي مي تواند بار آکادمیک س��ینما، 
تلویزیون و تئاتر را افزایش دهند تا با ذوق و پتانسیل باالتر به کار 
حرفه اي بپردازند. اما باید گفت تعداد بسیار کمي از آنها جذب 
فضاي حرفه اي مي شوند و مي توانند ادامه دهند و این موضوع 
ورود، به مسائل و شرایط بسیاري بستگي دارد که تحصیل، یکي 
از آن شرایط است. وی درباره آموزش بازیگري در آموزشگاه ها 
و دانش��گاه ها گفت: این که بعضي از آموزشگاه ها از بازیگران 
چهره براي تدریس استفاده مي کنند، باید دانست که لزوماً هر 
بازیگر خوبي نمي تواند مدرس خوبي باشد. بازیگري چارچوب 
و قاعده خاصي ندارد و درصد بسیار باالیي از آن به صورت ذاتي 
است که در وجود هر کس نهاده شده؛ مانند شعر و شاعري که 
هر چقدر قواعد و اصول ش��عر را بدانیم اما استعداد ذاتي آن را 
نداشته باشیم، نمي توانیم شاعر خوبي باشیم. پس در بازیگري 
 اصل اس��تعداد و جوهره ذاتي اس��ت که بعد با کسب مهارت، 
مي توان این استعداد را شکوفا کرد. این مدرس سینما در پایان 
اظهار داشت: آموزش بازیگري سلیقه اي اس��ت و هر استاد و 
مربي بر مبناي اصول خود آموزش مي دهد، اما مسأله اي که در 
بازیگري سینما مهم است، بازي نکردن است و این بازي نکردن 
کمتر در چارچوب آموزش مي گنجد و بیشتر با تجربه کردن 

به دست مي آید.

اصفهان مهد تئاتر ایران
 به مناسبت اردیبهشت تئاتر ایران در اس��تان اصفهان، همایشی 
با حضور مس��ئوالن و مدرسان تئاتر برگزار ش��د. محمود شالویی، 
مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان در این آیین با 
اشاره به تئاتر اصفهان بیان داشت: اصفهان مهد تئاتر ایران محسوب 
می ش��د و منزلگاه این هنر بود، ولی سال هاس��ت که این هنر در 
اصفهان به فراموشی سپرده شده و کمتر به آن اهمیت داده می شود. 
وی ادامه داد: من، خودم، هنر را در تئاتر ش��روع کردم و سال ها در 
صحنه های تئاتر به ایفای نقش پرداختم.درست است مسئولیت 
من در تهران هنرهای تجسمی است، ولی با توجه به پیشینه ای که 
در هنر تئاتر به همراه دارم، برای شکوفا کردن این رشته در اصفهان 
می خواهم گام های مثبتی را بردارم. مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان متذکر شد: امیدوارم آنچه می گویم در مقام 
شعار نباشد و س��ال دیگر ما در بزرگداشت اردیبهشت تئاتر ایران، 

شاهد برگزاری تئاترهای مکرر در اصفهان باشیم.

تئاتر مورد بی توجهی قرار گرفته است
 شالویی اذعان داشت: آنچه امروز بیش��تر در تئاتر مورد توجه قرار 
می گیرد، پرداختن به ذائقه و عالقه های کس��انی است که با شور 
فراوان به س��الن های تئاتر می آیند. امروز س��الن های تئاتر زیاد 
شده است، ولی به این هنر توجهی نمی شود و فعالیت هایی که در 
این زمینه صورت می گیرد، رضایت بخش نیست. وی یادآور شد:  
بسیاری از س��الن هایی که به تئاتر اختصاص دارد، هم اکنون غبار 

بر روی آن نشسته و یأس و نا امیدی بر روی آن سایه افکنده است.

سالن های تئاتر را بازسازی می کنیم
وی در شعاری به برپا کردن سالن ها و شکوفایی این رشته در استان 
اصفهان اشاره کرد و گفت: در برنامه های اصلی من به عنوان مدیر 
کل ارشاد، برپایی سالن های کنونی و بازسازی و احیای سالن های 
فرسوده و بدون استفاده از جمله س��الن های فرشچیان جا دارد و 
می خواهم این رشته هنری را در اصفهان پرورش دهم و آنقدر بارور 
کنم که آن گونه که شایسته است، مورد استقبال مردم قرار گیرد. 
این مقام مسئول الزمه این کار را شکل گیری گروه های نمایشی 
و همکاری آنها با این اداره دانس��ت و گفت: یکی از مستلزماتی که 
برای محقق ش��دن این امر باید مورد توجه قرار گیرد، شکل گیری 
گروه های نمایشی است که در سایه تشکیل آنها، تئاتر را زنده کنیم.

گروه های نمایشی باید حمایت شوند
به گفته وی، انجمن ه��ا و گروه های تئاتر باید حمایت ش��وند تا 
 بتوانند رش��د کنند و به عنوان گ��روه نمایش اس��تان اصفهان در 
صحنه های تئاتر داخلی و خارجی حاضر شوند و هنر این استان را 

به نمایش بگذارند.

اصفهان خاستگاه تئاتر ایران بود
اردشیر صالح پور، یکی از مدرسان تئاتر ایران نیز در صحبت های 
خود، اصفهان را خاستگاه تئاتر ایران دانست و گفت: اصفهان از دوره 
سلجوقیان خاستگاه تئاتر ایران محس��وب می شد و در زمانی که 
تهران در دوره صفویه اقدام به اجرای تئاتر کرد، این ش��هر، تهران 
را در رابطه با این هنر تغذیه می کرد. وی ادامه داد: اصفهان سرمه 
چشم هنر ایران است و ظرفیت های فراوانی در آن وجود دارد، ولی 
متأسفانه مورد بی لطفی قرار گرفته که این طور در سکوت به سر 

می برد.

مسئوالن به تئاتر توجه کنند
صالح پور همچنین تصریح کرد: اگر تنها گوشه چشمی مسئوالن به 
این هنر در اصفهان داشته باشند، دیگر شاهد آن نخواهیم بود که 
مهد تئاتر ایران به این وضع درآید و می توان تئاتر این استان را با این 

توجه به اوج رساند.

تئاتر مهد تمامی هنر هاست
این مدرس تئاتر یادآور شد: تئاتر مهد هنر اس��ت و اگر این رشته 
بارور شود، دیگر هنرها نیز با آن بارور ش��ده و می توانند به خوبی 

رشد کنند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان :  

تئاتر اصفهان را زنده می کنم

داوود وقتی صحبت از تئاتر در استان اصفهان به میان می آید، اکثرا یاد سالن های خالی و استقبال 
کم از این هنر می افتند که سال هاست دامن گیر تئاتر استان شده است. زمانی بود که استان  شیخ  جبلی

اصفهان مهد تئاتر ایران محسوب می شد و هنرمندان بس�یاری از این استان به صحنه های 
کشوری و جهانی رفته و به ایفای نقش پرداختند،  ولی با گذشت مدت زیادی از این رشد و شكوفایی، متأسفانه این 
هنر به باد فراموشی سپرده شده و روح مرده ای در کالبد آن دمیده ش�د. این روند تا جایی ادامه داشت که حتی 
تعداد زیادی از هنرمندان که پیشه و حرفه آنها تئاتر محسوب می شد، از این رشته خداحافظی کردند و به کارهای 
 دیگ�ر روی آوردن�د ت�ا از ای�ن طریق، گ�ذران زندگ�ی کنن�د. بیش�تر هنرمن�دان مقص�ر را مس�ئوالن وقت 

می دانستند که نتوانسته اند به نیازهای تئاتر در اصفهان پاسخ دهند.

س: ایمنا[
]عك

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ 
10/226 شماره ابالغیه: 9010100350604756. ش��ماره پرونده: 9009980350600325. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900328. خواهان باقر رحیمی دادخواستی به طرفیت خوانده مهدی رستم دخت 
عفتی فعاًل مجهول المکان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهارباغ باال – 
خیابان شهید نیکبخت – ساختمان دادگستری کل استان اصفهان – طبقه 3 – اتاق شماره 310 ارجاع 
و به کالسه 9009980350600325 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/07 و ساعت 09:00 
تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 15462 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

احضار
10/663 ش��ماره درخواس��ت: 9010460354300032،  ش��ماره پرونده: 9009980359800357، 
ش��ماره بایگاني ش��عبه: 901240، چون آقاي سیدجالل مکاري فرزند رسول شکایتي علیه آقایان 
مس��عود و محمدعلي شهرت هر دو نفر سیستاني فرزندان حسین مبني بر تحصیل مال از طریق 
نامش��روع مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901240 ک 117 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي 
براي روز س��ه شنبه 1391/04/06 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک نوبت در یکي از روزنامه هاي 
کثیراالنتش��ار محلي طبع و نشر مي شود. و از متهم مذکور دعوت به عمل مي آید جهت رسیدگي 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقي و دادگاه تصمیم 
مقتض��ي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16987 فرخنده خوي- مدیر دفتر ش��عبه 117 دادگاه عمومي 

جزایي اصفهان

احضار
10/664 شماره درخواست: 9010460354300033،  شماره پرونده: 9009980359500658، شماره 
بایگاني شعبه: 901081، چون آقاي رضا عطشاني فرزند مهدي شکایتي علیه آقاي محمد جوانبخت 
مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901080 ک 117 
این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز سه شنبه 1391/04/03 ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر 
به اینکه متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 180 قانون آیین دادرسي کیفري مراتب یک 
نوبت در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار محلي طبع و نشر مي شود. و از متهم مذکور دعوت به 
عمل مي آید جهت رس��یدگي در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 16986 فرخنده خوي- مدیر دفتر 

شعبه 117 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ
10/680 شماره ابالغیه: 9010100351305469، ش��ماره پرونده: 9009980351301060،  شماره 
بایگاني شعبه: 901073، خواهان اصغر جوانمردي دادخواستي به طرفیت خوانده محسن سجادي 
به خواس��ته اعسار از پرداخت هزینه دادرسي و مطالبه ش��صت میلیون تومان تقدیم دادگاه هاي 

عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه سیزدهم دادگاه عمومی 
)حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و به کالسه 9009980351301060 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1391/04/06 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب 
در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. م 

الف/ 17008 منشي شعبه سیزدهم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
182 چون خانم زهره عامری فرزند لطیف شکایتی علیه خانم زهرا فرزین سرشت مبنی بر مزاحمت 
تلفنی و توهین و تهدید مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901627 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز سه شنبه 91/4/6 ساعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می 
باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20954 شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
183 چون آقای مهراب چهرازی شکایتی علیه آقای داود کدخدایی مبنی بر فروش مال غیر مطرح 
نموده که پرونده آن به کالسه 901461 این دادگاه ثبت وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 91/4/5 
ساعت 9/30 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون 

آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 20955 

شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
493 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605262، ش��ماره پرونده: 9009980350600981،  ش��ماره 
بایگاني شعبه: 900993، خواهان شرکت سهامی بیمه ایران دادخواستي به طرفیت خوانده محمدعلی 
رضا زاده تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ششم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980350600981 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 09:00 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 17192 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

ابالغ
494 ش��ماره ابالغیه: 9010100350605261، ش��ماره پرونده: 9009980350600983،  ش��ماره 
بایگاني ش��عبه: 900995، خواهان شرکت سهامی بیمه ایران دادخواستي به طرفیت خوانده عباس 
سلمانی تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرستان اصفهان- اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
ششم دادگاه عمومی )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه پرونده 
9009980350600983 ثبت گردیده و وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 10:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگي حاضر گردد. م الف/ 17193 شعبه ششم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

احضار
871 چون آقاي منصور جعفری شکایتي علیه آقاي افشین سعیدی مبني بر خیانت در امانت مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 901344ک119 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگي براي روز دوشنبه 
91/4/5 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر 
می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 

18542 جزینی - مدیر دفتر شعبه 119 دادگاه عمومي جزایي اصفهان

ابالغ 
889 ش��ماره ابالغیه: 9010100351204727. ش��ماره پرونده: 8909980351200622. ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 890625. خواهان حجت اهلل امینی دادخواستی به طرفیت خواندگان مجید گلیار و 
ش��رکت آذین برج آریان تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
8909980351200622 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/04 و ساعت 11:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خوانده مجید گلیار و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 

دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و 
در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 18544 ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1012 ش��ماره ابالغیه: 9010100353704850. ش��ماره پرونده: 9009980359800713. شماره 
بایگانی شعبه: 901332. آقای حمیدرضا یوسفیان فرزند ذبیح اهلل شکایتی مبنی بر ضرب و  جرح 
عمدی و توهین علی��ه آقای احمد عصاکره تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه 111 دادگاه عمومی )کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 
ارجاع و به کالسه 9009980359800713 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/05 و ساعت 
09:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 

یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 19004 ادیبی – مدیر دفتر ش��عبه 111 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
1014 ش��ماره ابالغیه: 9010100353704849. ش��ماره پرونده: 9009980358000697. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901283. آقای��ان حامد همتیان و محمود همتیان فرزندان پرویز ش��کایتی مبنی 
ب��ر کالهبرداری به میزان 8/000/000 میلیون تومان علیه مس��عود رنجبریان فرزند عباس تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه 111 دادگاه عمومی 
)کیفری( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 343 ارجاع و به کالسه 9009980358000697 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1391/04/03 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف: 19002 ادیبی – مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
1061 ش��ماره ابالغیه: 9010100350805607. ش��ماره پرونده: 8709980350800824. شماره 
بایگانی شعبه: 870824. خواهان حسین داوری دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدعلی مسائلی 
و احم��د ربیعی و عفت کوهپایی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع و 
به کالس��ه 8709980350800824 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/06 و ساعت 09:30 
تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف: 19147 داوری – منشی شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1064 ش��ماره ابالغیه: 9010100351904457. ش��ماره پرونده: 9009980351901933. شماره 
بایگانی شعبه: 902005. خواهان زهرا بائینی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا بائینی تقدیم 
دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه نوزدهم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 
دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 9009980351901933 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/03 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف: 19144 پیرامون – مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ 
1237 ش��ماره ابالغیه: 9010100350206032. ش��ماره پرونده: 9009980350200913. شماره 
بایگانی شعبه: 900927. خواهان علیرضا شکفته دادخواستی به طرفیت خواندگان شرکت اصفهان 
س��انیا به مدیرعاملی علی کرباسیون و عبدالرزاق کرباسیون به خواسته مطالبه تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 304 ارجاع و به کالسه 9009980350200913 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/04/04 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای عبدالرزاق 
کرباس��یون و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

م الف: 19716 قربانی – مدیر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار متهم 
1365 ش��ماره ابالغیه: 9110100354200163. ش��ماره پرونده: 9009980359501127. شماره 
بایگانی شعبه: 910054. محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 

پرونده کالس��ه 9009980359501127 ب��رای علی ورمزیاری به اتهام کالهبرداری تقاضای کیفر 
نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/04/06 
س��اعت 11:00 تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم در 
اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری 
مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف: 

1840 اسماعیلی – منشی شعبه 116 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 

ابالغ 
1431 ش��ماره ابالغیه: 9010100350504689. ش��ماره پرونده: 9009980350500972. شماره 
بایگانی شعبه: 901030. خواهان موسسه مجتمع فرهنگی مذهبی امام خمینی)ره( مصالی بزرگ 
اصفهان با مدیرعاملی س��عید خادم آقا و با وکالت آقای محس��ن شکرچی زاده دادخواستی به 
طرفی��ت خواندگان رضا کریمی فرزند وجیه اله و فیروز عبدی فرزند حس��ین و ولی اله صبوری 
علمداری فرزند عبدالکریم به خواس��ته مطالبه مبلغ 952/000/000 ریال وجه دو فقره چک شماره 
های 008407 و 119008 عهده حساب جاری 0080335075 بانک تجارت تقدیم دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به کالسه 9009980350500972 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/04/03 و س��اعت 11:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و 
درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 20261 

ناظمی – مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
1453 چون آقای اسماعیل قاسمیان فرزند علیرضا شکایتی علیه آقای بهمن کرمی مبنی بر خیانت 
در امانت مطرح نموده که پرونده آن کالس��ه 901461ک102 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای 
روز س��ه شنبه 91/4/6 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا 
حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/20154 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

مزایده
1477 اج��رای احکام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالس��ه 
90/245 ج 9 در خصوص درخواس��ت آقایان احمد و حس��ین شیش��ه بر اصفهانی نژاد با وکالت 
آقای نوید خوروش و به طرفیت آقایان و خانم ها 1. مهین 2. عصمت هر دو شیش��ه بر اصفهانی 
نژاد 3- محمدعلی 4- مرادعلی 5- ماشاءاله 6- قدرت اله 7- بتول 8- نصرت شهرت همگی خیری 
دس��تگردی مبنی بر فروش شش دانگ پالک ثبتی ش��ماره 3459/1 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان 
جلسه مزایده ای را برای روز چهارشنبه مورخه 91/3/17 ساعت 10 الی 11 صبح در محل اجرای 
ش��عبه 9 دادگاه حقوقی واقع در اصفهان، خ نیکبخت، س��اختمان دادگستری، طبقه اول، اطاق 133 
برگزار نماید. پالک فوق الذکر براس��اس نظریه کارشناس رسمی دادگستری واقع در اصفهان، خ 
کمال، کوچه حمام ش��اه اسداله، کوچه ساریان، جنب پالک آبی 128 و به صورت یک قطعه زمین 
محصور به مس��احت 323/40 مترمربع با حدود اربعه شماالً به گذر، شرقاً به پالک، جنوباً به بن 
بس��ت، غرباً به پالک و فاقد هر گونه مس��تحدثات و انشعابات می باش��د و طبق استعالم شماره 
902/123/9323 مورخ 90/7/27 اداره میراث فرهنگی استان اصفهان ارتفاع ساختمان طبق ضوابط 
طرح تفصیلی مصوب با کد M3 و حداکثر هش��ت متر تا روی جان پناه و کاربری مس��کونی می 
باش��د. با عنایت به موارد فوق االشاره، موقعیت محل و پالک، متراژ، کاربری، عرف روز و جمیع 
عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ محل معرفی شده به مبلغ 1/390/620/000 ریال برآورد و 
اعالم می گردد و طبق پاسخ استعالم ثبتی مقدار 16 حبه مشاع به استثناء ثمنیه اعیانی به نام حسین 
شیش��ه بر اصفهانی نژاد و 16 حبه به نام احمد شیشه بر اصفهانی نژاد و 8 حبه به نام مهین و 8 
حبه به نام عصمت هر دو نفر شیشه بر اصفهانی نژاد فرزند محمدحسن که مالکیت به استثناء بهای 
ثمنیه اعیانی می باشد و همچنین دو سهم از دو سهم دو دانگ به نام محمدعلی خیری دستگردی 
فرزند عباسعلی و دو سهم از دو سهم دو دانگ به نام مرادعلی خیری و دو سهم از دو سهم به نام 
ماشاءاله خیری و مقدار دو سهم مشاع به نام قدرت اله خیری و یک سهم مشاع از ده سهم دو دانگ 
به نام بتول خیری و مقدار یک سهم مشاع به نام نصرت خیری دستگردی فرزند عباسعلی سابقه 
ثبت و سند دارد. در اجرای ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی مأمور به محل اعزام و در گزارش 
خود عنوان نموده که محل در تصرف شخص خاصی نبوده و به صورت زمین می باشد. طالبین 
خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از ملک مذکور بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی 
شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10 
درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. بهای ملک پس از کسر هزینه های قانونی 

به نسبت مالکیت تقسیم می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان
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  امام رضا )علیه السالم(:
اگر در موردی خواستی غضب کنی و برای خدا برخورد نمائی، 
متوجه باش که غضب و خش��م خ��ود را در جه��ت و محدوده 

رضایت و خوشنودی خداوند، ِاعمال کن.

ثبات دولت منوط به دو چیز است
در س��نه 419 قمری که طغرل بیک ب��ن میکائیل بن س��لجوق بر 
نیشابور مسلط شده بود، قاضی صاعد نیشابوری به دیدن وی آمد. او 
را نصایحی )چند( کرد. از جمل��ه این بود که: ای طغرل، ثبات دولت 
و قوام سلطنت منوط و مربوط به دو چیز اس��ت: یکی اشاعه عدل و 
دوم رفع ظلم. و ظلم نه همین ستم کردن است بر رعیت و بس؛ بلکه 
ظلم عبارت اس��ت از وضع )قرار دادن( ش��یء در غیر محلش و زوال 
دولت های بزرگ و خاندان های قدیم به این علت می شود که ایشان 
کارهای بزرگ را ب��ه مردم اراذل و ادانی )پس��ت( می دادند و آنها از 
عهده بر نمی آمدند؛ الجرم جمیع امور ایش��ان مختل بود و به اندک 

وقتی دولت به هم برآمده )درهم ریخت( تمام شد.

یک مهن��دس کامپیوتر به ن��ام مایک 
ش��روپ که قبال  هم ایده های بس��یار 
جالب کامپیوتری داشت، این بار رایانه 
ش��خصی اش را به یک باغچ��ه تبدیل 
کرده اس��ت. او دلیل این کارش را نبود 
چیز طبیعی و خالی بودن جای آن روی 
کامپیوترها بیان کرده و گفته با این کار 
قصد پیون��د زدن چیزه��ای طبیعی با 
اجسام و وسایل بی جان را داشته است. او گرمای هدر رفته کامپیوتر را 
برای پرورش فضای سبز و چمن روی رایانه شخصی اش استفاده کرده 
است.  شروپ برای این کار ابتدا چمن را به عنوان اولین گیاه انتخاب کرد 
و س��پس بعد از آن یک پردازش��گر س��ه گیگاهرتزی و پنتیوم چهار را 
انتخاب کرد، چرا که این پردازش��گر به خاطر گرمای بیش از اندازه اش 
معروف است. سپس لوله هایی را برای انتقال گرما از داخل کامپیوتر به 
سطح زیرین چمن تعبیه کرد و یک سطح عایق نیز برای آن ایجاد کرد 
نکن��د.  نف��وذ  کامپیوت��ر  اج��زای  داخ��ل  ب��ه  آب   ک��ه 
شروپ تعدادی فن را هم برای هوا رسانی به کامپیوتر و گیاه ها استفاده 
کرد.این ایده شاید باعث شود دریچه جدیدی روی کامپیوترهای خانگی 

باز شود و حتی بخشی از آلودگی ها کامپیوترها را نیز برطرف کند.

در سراسر دنیا مسابقه های ورزشی بسیار زیادی در 
حال برگزاری اس��ت، اما بین آنها چند مسابقه وجود 

دارد که واقعا غیر معمول و عجیب است. 
این مس��ابقات عجیب در نق��اط مختل��ف جهان در 
حال برگزاری است و تعداد بسیار زیادی از مردم این 
منطقه ها نیز در آن شرکت می کنند. در ادامه به این 

مسابقات  می پردازیم.

کرم یابی
در یکی از مناطق انگلستان 
مسابقه ای وجود دارد که 
در آن ش��رکت کننده ها 
باید دنبال ک��رم بگردند. 
ش��رکت کننده ه��ا 30 
دقیقه مهل��ت دارند تا هر 
چقدر که می توانند کرم 
پیدا کنند و آنه��ا را در مکان مخصوص��ی قرار دهند. 
شاید در ابتدا سخت به نظر برسد، اما افرادی هستند 
که در کرم یابی مهارت دارن��د و گاهی اوقات بیش از 

200 کرم پیدا می کنند.

شلیک نخود
یکی از تفریح��ات دوران 
بچگی ما ش��لیک کردن 
نخود یا کاغذ با استفاده از 
لوله خودکار ب��ود. اما این 
مس��ابقه در یک روستای  
کوچک  اجرا می ش��ود و 
ه��ر س��اله تعداد بس��یار 
زیادی از مردم برای ش��رکت در این مسابقه به آن جا 
می روند. هدف این اس��ت که چه کس��ی مس��افت 
 بیش��تری ی��ک نخ��ود را پرت��اب می کن��د. البت��ه 
شرکت کننده های این مسابقه تجهیزات کاملی نیز 
در اختیار دارند مانند دوربین لیزری یا صدا خفه کن.

کشتی شست پا
در مس��ابقه  ای��ن 

 یکی از ش��هرهای کانادا 
 برگزار می شود و در آن  

شرکت کننده ها باید با 
استفاده از شس��ت پا با 
یکدیگر کش��ی بگیرند. 
این مس��ابقه از دهه 70 
آغاز ش��ده اس��ت و همچنان نیز ادام��ه دارد. یکی از 
قهرمانان این رشته اعتقاد دارد این مسابقه از هیجان 
انگیزترین  مسابقه هاست. او  می گوید در این مدت 

پنج بار شست پایش شکسته است.

عجیب ترین مسابقه های دنیا 
+11+29

+5+25

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

خوب،بد،زشت

مهرزاد دانش

هزار و یک شب

شرکت اتومبیل سازی ژاپنی هوندا از طرح صندلی متحرک 
خود که سرعت قابل توجهی دارد و به سادگی قابل هدایت 

است، در جمع خبرنگاران رونمایی کرد.
در این مراسم برخی شرکت کنندگان این صندلی متحرک 

را امتحان کردند.
 قرار اس��ت صندلی ت��ک چرخ هون��دا در موزه عل��م توکیو 
 به نمایش گذاش��ته ش��ود و چند آزمای��ش روی آن انجام 

شود.
تاکنون هیچ طرحی برای تجاری ک��ردن این محصول ارایه 
نشده اس��ت و ش��رکت هوندا نیز از اظهار نظر درباره زمان 

عرضه و قیمت آن امتناع کرده است.
این وسیله نقلیه در مواقعی که استفاده نمی شود، به راحتی 

قابل جمع شدن است و در یک کیف کوچک قرار می گیرد و 
برخالف سرعت باالیی که دارد، گفته می شود برای عابران 
پیاده خطرناک نیست و حتی در صورت تصادف نیز خطری 
ندارد. البت��ه صندلی تک چرخ هوندا تنها در س��طوح صاف 

قابل استفاده است.
این صندلی به راننده خود اجازه کنترل سرعت، مسیر و تغییر 
مسیر را می دهد که این امر با تغییر وزن و سنگینی راننده 

روی صندلی صورت می گیرد.
ش��رکت اتومبیل س��ازی هوندا غی��ر از س��اخت اتومبیل و 

موتورسیکلت، سابقه طوالنی در تولید ابزارهای رباتیک دارد.
راننده این وسیله نقلیه تنها با حرکت دادن بدن خود از یک 
طرف به طرف دیگ��ر می تواند چرخ های این وس��یله را به 
طور کامل بچرخاند. این وس��یله یک تک چرخ اصلی و یک 
چرخ کوچک در قسمت پشتی دارد که به حرکت های مدور 

کمک می کند.
صندلی متحرک از یک موتور کوچک که چرخ ها را کنترل 
می کند س��اخته شده اس��ت که ش��رایط حرکت آن را در 

هرجهت فراهم می کند.
 ژاپن یکی از کش��ورهایی اس��ت که جمعیت سالخوردگان 
 آن قابل توجه اس��ت، از این رو نگرانی ه��ا درباره چگونگی
 کمک کردن به حرکت سالخوردگان درحال افزایش است.

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

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

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

خبر ویژه

دوچرخ��ه برق��ی آئ��ودی، کامپیوترهای��ی ب��ا ی��ک 
 س��یم، ش��ارژرهای هم��راه و جدیدتری��ن تبل��ت 
اپل از جمل��ه مهم تری��ن خبرهای فن��اوری در هفته 
گذشته است. در هفته گذشته چند فناوری جدید وارد 
بازار شده است که در اینجا تعدادی از این فناوری ها را 

به شما معرفی می کنیم.

Full Cell Charger
یکی از مش��کالت اصلی افرادی ک��ه تلفن های همراه 
دارند، مش��کل ش��ارژ در مس��افرت  اس��ت. ب��ه تازگی 
یکی از ش��رکت های تکنول��وژی ی�ک ش��ارژر  همراه را 
ب��ا اس��تفاده از تکنول��وژی ده��ه 60 می��الدی تولید 
 کرده اس��ت. این ش��ارژر در گذش��ته برای فضانوردان 

بوده است.

دوچرخه آئودی
ش��رکت آئ��ودی 
یک��ی از ب��زرگ 
ترین شرکت های 
ی  ز س��ا و ر د خو
است،  اما به تازگی 

اقدام به تولید یک دوچرخه الکتریکی کرده اس��ت که 
می توان تا 2/5 ساعت شارژ را نگه دارد و سرعت آن نیز 

به 60 کیلومتر در ساعت می رسد.
 البته این دوچرخه فعال صندلی ندارد و نمی توانید روی 

آن بنشینید.

iPad Mini
 ش��ایعات بسیار 
زی��ادی در مورد 
 تبل��ت کوچ��ک

اپ��ل ب��ه گ��وش  
می رسید، اما به 
تازگی اپل به طور 
رس��می این موضوع را تأیید کرده است. قرار است این 
تبلت در ماه اکتبر با یک صفحه نمایش 7/5 اینچی وارد 

بازار شود.
 این ویژگی می تواند رونق بازار این تبلت ها را بیشتر 
کند، چرا که این روزها مردم دنب��ال تبلت ها کوچک 

می گردند.

کامپیوتر با یک سیم

تا زمانی که بتوانیم   
ی  ه��ا تر مپیو کا
ب��دون س��یم را 
ببینی��م، باید به 

همی��ن 
کامپیوترهایی که 
یک سیم دارند اکتفا کنیم. به تازگی شرکت اچ پی یکی 

از این کامپیوترها را معرفی کرده است.
 این مدل تنها یک سیم دارد و همه چیز در داخل همان 
مانیتور قرار دارد و کامال نقش یک کامپیوتر را برای شما 

بازی می کند.

تاکسی فضایی شخصی
سفرهای  فضایی   
ای��ن  ش��خصی 
روزها بازار بسیار 
داغی دارد و همه 
م��ا خبرهایی در 
مورد آن ش��نیده 
ایم. این بار قرار است تا سال 2015 تاکسی های فضایی 

نیز وارد کار شوند و مسافران را به فضا ببرند.

تازه های فناوری در هفته گذشته

دربست تا مریخ و... 

خدا را ش��کر ما پول نداریم که 
مجید 
 ص��رف خری��د خ��ودرو کنیم کافی

وگرنه معلوم نبود با این شانس 
بسیار زیبا االن چه گاله گشادی سرمان رفته بود. قصه 
این است که چند نوع از ماشین های تولیدی سال قبل 
 مث��ل روآ و نیس��ان و... ب��ه اص��رار نی��روی انتظامی 
شماره گذاری نمی شوند که خوب ایرادی البته ندارد، 
نشوند به درک! مش��کل اما در این جاست که در عین 
حال و در کمال پر رویی این خودروها فروخته می شوند.

فرض کن بروی از سوپری سر کوچه یک فقره بستنی 
چوبی بخری، بیایی بیرون، بروی داخل پارک بغلی، یک 
نیمکت خالی کنار فواره های آب پیدا کنی، بنشینی، 
کاغذ بس��تنی را باز کنی، بعد وقتی می خواهی اولین 
لیس معجزه آسا را از بستنی بزنی... بگویند که ایست! 
حق خوردن بستنی نداری! انصافا کم فاجعه ای نیست. 
جالب این جاس��ت که بعض��ی از مش��تری ها که این 
ماشین ها را قس��طی خریده اند، مجبورند ماه به ماه و 

سر وقت قسط خودروی مذکور را هم بپردازند. در غیر 
این صورت حسابشان با کرام الکاتبین است. فکرش را 
کنید! بنده چون عالقه شدیدی به بستنی دارم می توانم 
به  طور کامل عمق فاجعه را درک کنم، شما را نمی دانم.

خالصه حقیر چون دیدم دوس��تان نی��روی انتظامی و 
خودروس��ازان در کمال آرامش و حفظ شئونات)!( زیر 
بار هم نمی روند و هر کدام بر طبل نظر خود می کوبند 
و هیچ کس به فکر این طبقه مش��تریان از این جا رانده 
و از آن جا مانده نیست، راهکارهای زیر را برای کاهش 
سوختگی مشتریان عزیز از درجه س��ه به دو پیشنهاد 

می کنم:
- ماش��ین پارتی: چون خیل��ی از این دوس��تان قصد 
داش��ته اند بعد از خرید یک خودرو صف��ر کیلومتر آن 
را حس��ابی به رخ در و همس��ایه و فامیل بکشند و فعال 
از بی��رون ب��ردن آن از پارکینگ معذورن��د، می توان 
مهمانی مفصل��ی گرفت و ماش��ین را همین جوری در 
 پارکینگ به رخ دوستان کش��ید. فقط باید مواظب بود 

پسر عمه ای، شوهر خاله ای چیزی، هوس دور زدن با 
خودروی مذکور  را نکند.

- نع��ل وارو:  این کاغذها را دیده اید که ماش��ین های 
بدون پالک، شماره پالک را رویش می نویسند و پشت 
شیشه عقب می گذارند؟ حاال کافی است پشت شیشه 
عقب کاغذی به این مضمون نوش��ته شود که: »پالک 
ماشین، پشت شیشه جلو« البته پشت شیشه جلویی 
هم یادداشتی به این نحو قرار می گیرد: »پالک ماشین 
پشت شیشه عقب«. کی حوصله دارد از عقب بیاید جلو 

یا از جلو برود عقب؟ راحت باش برو!
- الو الو من ماشین خریدم: از این به بعد تمام مکالمات 
موبایلی در داخل خودرو انجام می شود، به این نحو که با 
آوردن موبایل به داخل ماشین و برقراری تماس منتظر 

می مانیم وقتی طرف مقابل پرسید: 
- کجایی؟ بالفاصله پاسخ می دهیم: 

-تو ماششششین! 
– مگه ماشین خریدی؟!... و باقی ماجراها....

خود نرو دست انداز

فناوری برای پیرمردها 

نادر میریان، معاونت فروش و خدمات مشترکان توزیع 
داوود
برق شهرس��تان اصفهان در مراس��م اختتامی��ه اولین شیخ جبلی

نمایشگاه مصرف بهینه برق در رابطه با راه اندازی خانه 
فرهنگ مدیریت مصرف برق شهرستان اصفهان بیان داشت: در پی بهینه کردن 
مصرف برق در تعرفه های مختل��ف از جمله خانگی، صنعتی و اداری و به خاطر 
این که گ��روه های مختلفی که با برق س��ر و کار دارند، بتوانن��د مباحث برق را 
پیگیری کنند و کار کارشناسی شود،  مرکزی با عنوان »خانه مدیریت مصرف« 
طراحی شد که می خواهد فرهنگ مدیریت مصرف برق در شهرستان اصفهان را 

پایه ریزی کند.

      اختصاص40 درصد مصرف برق به مراکز صنعتی
معاونت فروش و خدمات مش��ترکان توزیع برق شهرس��تان اصفهان ادامه داد: 
کسانی در اولویت هس��تند که از نظر کمی کمتر هس��تند و به طبع بیشترین 
مصرف را دارند. مش��ترکان خانگی نیز جای��گاه خود را دارند، ولی مش��ترکان 
صنعتی کسانی هستند که باید بیشتر روی آنها کار شود و خوشبختانه بهترین 
آمار را برای همکاری با ما داشته اند.  میریان اذعان داشت: از 920 هزار مشترک 
 اداره برق شهرستان اصفهان حدودا 10 هزار مشترک صنعتی داریم که بالغ بر 
 40 درص��د مصرف را ب��ه خود اختص��اص داده اند. ب��ه همین خاط��ر جا دارد 
برنامه ریزی خوبی روی این مشترکان داشته باش��م. به این منظور برنامه های 
س��االنه ای برای آنها تعیین کردیم که اگر براس��اس این توافق اقدام کردند، از 

تخفیفات و تسهیالت آن مرکز می تواند استفاده کنند.

      بهینه سازی مصرف در مراکز تجاری
معاونت فروش و خدمات مش��ترکان توزیع برق شهرستان اصفهان تأکید کرد: 

یکی از اقدامات اداره توزیع برق شهرس��تان در رابطه با بهینه سازی مصرف در 
مراکز تجاری و صنعتی، تعمیر و بازس��ازی تجهیزات برقی است که با این کار، 
بازده کاری باال رفته و مصرف برق پایین می آید. در رابطه با بهینه سازی مصرف 
نیز برای این که این مراکز برق کمتری اس��تفاده کنند، با استفاده از امکاناتی از 
 جمله نور روز، تغییر س��اعت کاری و ... آنها را در بهت��ر مصرف کردن برق یاری 
می کنیم.  وی در پای��ان صحبت های خود با اش��اره به س��اعات اوج بار گفت: 
مشترکان، از جمله  مشترکان خانگی باید توجه داشته باشند که در مصرف برق 
س��اعاتی به عنوان ساعات اوج بار محسوب می ش��وند که در آن مصرف و حتی 
هزینه باال می رود. باید این فرهنگ سازی انجام شود که مشترکان در این ساعات 
از مصرف برق خودداری یا کمتر مصرف کنند و آن را سوق دهند به زمانی که بار 

کمتری روی سیستم است.

      مرکز مدیریت مصرف، راهنمایی برای مشترکان
 س��ارا صالحی، مدیر دفتر بازار برق و مدیر مصرف برق شهرس��تان اصفهان، به 
راه اندازی مرکز مدیریت مصرف برق اشاره کرد و گفت: در مرکز مدیریت مصرف 
اداره برق شهرستان اصفهان سعی شده است با آموزش و برگزاری کالس های 
 مدیریت مصرف به بهینه س��ازی مصرف کمک ش��ود. وی ادامه داد: این مرکز 
می تواند به مش��ترکان کمک کند تا از اطالعات عمومی ب��رای نحوه مصرف و 

مشکالتی که برای آنها پیش می آید، استفاده کنند.

      سنین کودکی، زمان مناسب برای آموزش و فرهنگ سازی
مدیر دفتر بازار برق و مدیر مصرف برق شهرستان اصفهان به هدف اصلی احداث 
این مرکز اش��اره کرد و گفت: ما س��عی کرده ایم در تعامل با مراکز آموزشی، از 
جمله آموزش و پرورش، به نهادینه کردن این فرهنگ اقدام کنیم. فرهنگ سازی 

مدیریت مصرف زمانی بازده دارد که آموزش را از سنین کودکی شروع کنیم. 
وی همچنین تصریح کرد: همکاری بسیار خوبی از سوی مراکز آموزشی و اداری 
با ما صورت گرفته است و امیدواریم در سال های آتی دیگر آزمون و خطا در مرکز 
مدیریت مصرف نداشته باشیم. صالحی به تقسیم روزهای هفته برای آموزش و 
تعامل اشاره کرد وافزود: در این مرکز ایام هفته برای آموزش و برگزاری جلسات 
تقسیم بندی شده اس��ت؛ شنبه مختص مش��ترکان خانگی و به ویژه کودکان، 
یکشنبه مش��ترکان صنعتی، دوشنبه مش��ترکان تجاری،  سه شنبه مشترکان 
ادارات و س��ازمان ها و چهار شنبه مشترکان بخش کش��اورزی و صنعت است. 
 گفتنی اس��ت  نمایش��گاه مدیریت مصرف برق، خدمات و تجهیزات از شنبه تا 
پنج ش��نبه، به مدت یک هفته، همراه با برنامه های جانبی، در این مرکز برگزار 

می شود.

معاون امور مشترکان اداره توزیع برق شهرستان اصفهان:

پایه ریزی فرهنگ مدیریت مصرف برق در شهرستان اصفهان

کامپیوترتان را به باغچه تبدیل کنید 
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