
دزد و پلیس با  مدیریت جزیره ای  اصفهان را ضربه فنی کرد
آتاری بچگی

مردم  اصفهان تا کی به انتظار  بنشینند؟
قلعه تبرک

سپهر طالع اصفهان 5
نام مقامات حاضر در 

پرونده بیمه اعالم شود 2

3

11
 کارگاه تخصصی

7 فن بیان در اصفهان

 لذت له کردن کره جنوبی
 و استرالیا!

شاید تنها رشته ورزش��ی که می توان با خیالی راحت و بدون 
اس��ترس پای تلویزیون نشست و رقابت ورزش��کاران ایرانی 
با کش��ورهای قدرتمندی مثل کره جنوبی و استرالیا را دید، 
همین فوتسال باش��د که تیم ملی ایران در طول هفته اخیر با 
کسب نتایج درخشان در مقابل قدرت های صاحب سبک قاره 
آسیا دوباره ثابت کرد که فوتس��ال ایران همچنان قدرت برتر 
قاره کهن اس��ت. زدن 14 گل به کره جنوبی و باز کردن 9باره 

دروازه استرالیا، در شرایطی انجام شده که...

به خاطرچک، چک لعنتی  

گردوغبار از اصفهان 
گریخت 

حادثه در کمین اهالی 
خیابان زاهد

صنایع در آستانه 
ورشکستگی قرار دارند

بناهای تاریخی کشور تحمل 
زلزله را ندارند

خوش بین ها بیشتر عمر 
می کنند

س 
فار

س / 
عک

 فاز دوم هدفمندی را به موقع اجرا 
می کنیم

حسینی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا ممکن است فاز دوم این 
قانون امسال اجرایی نش��ود، گفت: ما درباره کم و کیف و زمان 
اجرای ف��از دوم هنوز هیچ تصمیمی نگرفته ای��م، لذا برای هیچ 

چیز بیش از گمانه زنی ارزش قائل نیستیم و فکر می کنیم که ...

2مجلس دوباره به الریجانی رسید
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اندکی صبر، خطر نزدیک است!
وضعیت شهربازی ها  نامطلوب و غیر قابل قبول است

تعیین رییس و اعضای هیأت رییسه مجلس

شهربازی  ها مکان هایی هستند که در نواحی مختلف شهر قرار دارند 
و حضور در کنار خانواده در فضایی شاد، برای به وجود آمدن لحظاتی 
مفرح با مراجعه به این مکان ها ایجاد می شود، اما خاطره این شادی هر 
لحظه ممکن است با بروز اتفاقی غیر مترقبه، به ترس و دلهره تبدیل 
شود. مسأله ای که توجه به آن مهم به نظر می رسد، آن است که بروز 
نقص فنی در دستگاه ها، هنگام حرکت، ممکن است فاجعه ای بزرگ 

را به وجود بیاورد و... .

استانداردسازی شهر بازی ها، مس��أله ای است که در سال گذشته در 
استان اصفهان جنجال های زیادی را به پا کرد و چند صحنه دلخراش، 
مس��ئوالن را بیدار کرد تا تکانی ب��ه خود داده و در م��ورد کودکان با 
احتیاط و نظارت های بیشتر، بررسی ها را انجام دهند. در بررسی های 
مسئوالن اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان و بازدید 
از این ش��هربازی ها، در برخی موارد به دلیل تخلفات عمده ای که در 

قطعات و نصب داشتند، دستگاه ها و...
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

آگهی مناقصه عمومی
شماره آگهی:87310004

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

- شماره تقاضا:20338-10007
-دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز،منطقه دو عمليات انتقال گاز

- موضوع مناقصه:خريد لوله و اتصاالت پلی اتيلن
-مح�ل اخ�ذ اس�ناد مناقصه:اصفهان،كيلومتر 17 ج�اده اصفهان-نج�ف آب�اد،اداره مركزی منطق�ه دو عملي�ات انتقال گاز،ام�ور كاال، 

تلفن6278205-0311/نمابر021-81314571
- مبلغ تضمين شركت در مناقصه 40/000/000 ريال

- مهلت ارائه مدارک و اعالم آمادگی:حداكثر 10 روز از تاريخ انتشار آگهی نوبت دوم
- محل تحويل پاكات مناقصه: دبيرخانه منطقه دو عمليات انتقال گاز به نشانی فوق

-پاكات مناقصه شامل پاكت های الف،ب ،ج  و در يک پاكت سربسته و ممهور شده قابل قبول می باشد.
- ارائه اساسنامه برای تامين كنندگان حقوقی و كد اقتصادی برای افراد حقيقی الزامی است.

- فرآيند مناقصه عمومی يک مرحله ای
-برنده مناقصه در هنگام عقد قرارداد بايستی ضمانتنامه معادل 10درصد كل مبلغ قرارداد را به عنوان حسن اجرای تعهدات در وجه شركت 

انتقال گاز منطقه دو عمليات انتقال گاز ارائه نمايد.
- متن قرارداد تيپ،شامل 11صفحه در سايتwww.nigc-dist2.ir موجود می باشد.

- به قراردادمنعقد شده پيش پرداخت تعلق نمی گيرد.
- اطالعات فوق بانضمام ساير اسناد مناقصه در سايت های ذيل موجود می باشد:

رديف
نوع 

موضوعشمارهفراخوان
مهلت 

دريافت اسناد
مهلت ارائه 

پيشنهاد

91/3/1091/3/20عمليات ساختمانی و اجرايی تعميرات اساسی كوره بلند و تل سرباره17-91مناقصه1-

91/3/1891/3/3خريد 10 رديف قطعات مكانيكی نورد907416650مناقصه2-

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

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

2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرسwww.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

م الف:3815

م الف:3820

نوبت اول

فرار اصفهان از آتش سوزی بزرگ

 دو ماه به بازار نروید
تا نامردها ناکام  بما نند

 بر عبث
 می پایم...

 سهل انگاری یا بی مسوولیتی، کدامیک مصوب ماجرا هستند؟

رئیس جمهور :

بدرود الساندرو،خداحافظ 
کالرنس ، چائو پیپو 8

جنایت، پایان قصه 
زندگی دو جوان بود 5

3

8
مشکل کی روش با 

6سپاهان چیست؟

از کار با ارکستر اصفهان خوشحالم 

رنگ جام بازهم طالیی شد 
شب باشکوه نصف جهان 

 بسیاری از مس��ائل ممکن است دست به دست هم 
بدهد تا این اتفاق رخ دهد و من نی��ز از ادامه کار با 
این گروه خوشحال خواهم شد.  این مهم ترین جمله 
ای بود که س��االر عقیلی در نشست مطبوعاتی اش 
در تاالر هتل عباسی درباره ارکس��ترملی اصفهان 

گفت و ...

 خبر آتش سوزی در شرکت ارسا گاز ناگهانی به دس��ت ما رسید که در اسرع 
وقت خود را به محل حادثه یعنی امتداد ش��مالی خیابان امام خمینی واقع در 
فلکه استقالل رس��اندیم تا از جزییات حادثه انفجار س��یلندر گاز این شرکت 

اطالع پیدا کنیم. 

مادر ای وجودم از تو ... 

 بسیاری تصور می کنند بازی کردن نقش »مادر« 
در سینما و تلویزیون ساده ترین کاری است که 
هر بازیگر زنی از عهده آن برمی آید در حالی که 
اصال چنین نیس��ت، مرور بازی های درخش��ان 
هشت مادر در سینما و تلویزیون خود گویای همه 
چیز است.مادر یکی از کلیدی  ترین نقش هایی 
است که در س��ینمای ایران دارای تاثیرگذاری 
فراوانی  است. معموال این گونه نقش ها بر عهده 

بازیگران توانایی سپرده می شود...

سنا[
س: ای

]عک

10

9

7 روستاگردی،  پتانسیل ارزشمند 

منطقه کوهرنگ

پیست کورس نداریم،بودجه  9
نداریم،فعال مسابقه هم نداریم

دکت��ر محمود احم��دی نژاد رئی��س جمهور کش��ورمان در 
چهارمین س��فر اس��تانی هیئت دولت به خراسان رضوی در 
جمع مردم مش��هد گفت:  احمدی نژاد افزود: البته بعضی از 
همکاران سابق ما مدام در جلس��ات مطرح می کردند که این 
سفرها  به س��رمنزل مقصود نمی رسد. مگر می شود دولت را 
به استانها برد اما خوش��بختانه امروز در جوار امام هشتم ، ما 
یکصدمین سفر استانی هیئت دولت را برپا کردیم و اعالم می 
کنیم سفرهای استانی در کشور نهادینه شده است. از این رو 

امیدواریم این سنت ادامه پیدا کند.

بازار ارز به دوران قبل برمی گردد 
رئیس جمهور  در ادامه سخنانش به گرانی ها و فشارهای اقتصادی 
اخیر به مردم اش��اره کرد و با بیان اینکه طرح تحول اقتصادی به 
خوبی انجام ش��د گفت: عده ای از همان ابتدا نمی خواستند این 
طرح به خوبی اجرایی شود. بنابراین تمام تالش خود را انجام دادند 
تا ش��یرینی اجرای هدفمند ش��دن یارانه ها به کام مردم خوش 
نیاید. رئیس جمهور تصریح کرد: از این رو مدام با شایعه پراکنی و 
انعکاس اخبار دروغ در صدد بر آمدند تا اطالعات غلطی را به مردم 

ارائه دهند در صورتی که این گونه نبود.
2

بی تقوایی سیاسیون 
مقدمه فسادهای بزرگ

سناریوی نهایی افزایش 
قیمت بنزین در راه است

احتمال اجرای فازدوم 
هدفمندی ازخرداد

مردی که 24 سال 
دخترش را حبس کرد

احتمال جایگزینی   
اسکناس درشت به جای 

چک پول ها
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فرماندار تهران
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مناقصه عمومی- یک مرحله ای
شماره 91/06 )59177(

1- موضوع مناقصه: اجرای شبكه های توسعه يافته شهرستان شهركرد در سال 91 )شهرهای سامان- 
بن - سورشجان(

2- مناقصه گزار: شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ 91/02/23 لغايت 91/02/27 به مدت 5 روز از ساعت 8 صبح 
لغايت 15

4- میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: به صورت واريز وجه نقد و يا ضمانتنامه بانكی بشرح مندرج 
در اسناد مناقصه و به مبلغ 20/000/000 )بيست ميليون( ريال می باشد.

5- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه مورخ 1391/03/06

مناقصه گزاران می توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به پايگاه اطالع رسانی شركت گاز استان به آدرس

با  يا  و  مراجعه   WWW.IETS.MPORG.IR يا   WWW.shana.ir يا   WWW.nigc-chbgas.ir
شماره تلفن های 4-3339002 و فكس: 3334278-0381 تماس حاصل فرماييد.

روابط عمومی شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

شركت گاز استان چهارمحال و بختياری

نوبت دوم

آگهی فراخوان
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

مهلت دریافت موضوعشمارهنوع فراخوانردیف
اسناد

مهلت ارائه 
پیشنهاد

91/2/2491/3/6تهيه- حمل و توزيع يخ213-90تجديد مناقصه1

 مناقصه 2
11-91بين المللی

خريد مواد نسوز و اجرای عمليات نسوز چينی و آماده سازی تانديش 
 ايستگاه های ريخته گری 3، 6، 7، 8 مديريت فوالدسازی و

نسوزكاری های متفرقه كارگاه های اينگات و دانيلی
91/2/2591/3/13

اجرای عمليات طراحی و پياده سازی سيستم مديريت امنيت 157-90ارزيابی كيفی3
)ISMS( 91/2/2591/3/6اطالعات

91/3/291/2/23دو رديف پمپ سير كوله سولفات آمونيوم و نمک بر189-90تجديد مناقصه4

91/2/2791/3/8شش رديف هادی های نورد 222650-90تجديد مناقصه5

ضمنًا لیست استعالم های مربوط به خریدهای متوسط )بدون برگزاری مناقصه( در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.
سایر موارد:

1- زمان دریافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت اسناد )مندرج در جدول(
2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس WWW.esfahansteel.com مراجعه فرمائيد.

م الف/ 2618روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

نوبت دوم

حراج حضوری
دستگاه   1800 تعداد  دارد  نظر  در  اقتصادی  ای  مؤسسه 

موتورسيكلت و 80 دستگاه خودرو اوراقی را بفروش برساند.

قابل توجه اینکه متقاضیان بایستی مبلغ 20 درصد پیشنهادی را 
در زمان خرید بصورت نقدی یا چک تضمینی پرداخت نمایند.

زمان بازدید وسایط نقلیه:
دوشنبه: مورخ 91/2/25 از ساعت 8 صبح تا 12 بعدازظهر از ساعت 

14 تا 16

زمان حراج
سه شنبه: مورخ 91/2/26 از ساعت 9 تا 13 موتورسيكلت و خودرو

محل بازدید
اردستان: پاركينگ شهرداری- مهاباد پاركينگ آتش نشانی و زواره 

)300 دستگاه موتورسيكلت(

مبارکه: زيباشهر ورودی مباركه جنب پمپ بنزين صالحی- پاركينگ 
فجر )موتورسيكلت و خودرو(

بازارچه  جنب  صفائيه  پاركينگ  يک  محله  صفائيه-  مبارکه: 
)موتورسيكلت و خودرو(

محل حراج
اصفهان: چهارباغ باال- روبروی مجتمع اقتصادی كوثر- كوچه شاهد- 

درب پاركينگ

تلفن تماس: 0311-6283540-3

والدت حضرت زهرا)س( بر عموم شیعیان مبارک

www.shana.ir                 www.nigtc-nigc.ir                 www.nigc-dist2.ir               http://iets.mporg.ir
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شرکت برق مسئول است

+game

حسن اکلیلی، مدعی جدید سینما فلسطین
بازسازی سینما فلسطین باز هم به تعویق افتاد

به گزارش ایمنا، سینما فلسطین از سال گذشته به دلیل ادعاهایی از جمله فرسودگی 
سینما و استقبال نکردن مخاطبان از آن، تعطیل و این تعطیلی با تالش برای تخریب 
آن همراه ش��د که با دخالت به موقع رسانه ها و مس��ئوالن اداره کل فرهنگ و ارشاد 

اسالمی استان اصفهان، از این تخریب جلوگیری به عمل آمد.
با تغییر مدیریت مجتمع سینمایی ایران فیلم، بحث بازسازی این سینما قوت گرفت. 
سینما فلس��طین به عنوان خانه س��ینمای اصفهان در آینده نزدیک معرفی و از چند 
روز پیش، تابلویی بر سر در این سینما نصب شد که وعده بازسازی قریب الوقوع آن را 
می داد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و این بازسازی فقط به همان تابلو سردر محدود گردید.

در همین رابطه، مش��خص شد که شکایت حس��ن اکلیلی، هنرمند با س��ابقه تئاتر و 
تلویزیون عامل به تعویق افتادن بازس��ازی بوده و وی ادع��ای خویش را مبنی بر حق 

کسب و پیشه سینما فلسطین تقدیم مرجع صالحه کرده است.
وی در رابطه با این ش��کایت به ایمنا گف��ت: زمانی که این س��ینما در اختیار ما بوده، 
هزینه هایی در آن انجام شده که به نظر ما باید پرداخت شود و من مدارکش را تحویل 

وکیلم داده ام و خودم اطالعات چندانی در این رابطه ندارم.
این بازیگر اصفهانی تأکید کرد: من برای حل مسالمت آمیز این مسأله مشکلی ندارم، 
فقط فکر می کنم حداقل متولیان این سینما باید پا پیش بگذارند و با من صحبت کنند 

که تاکنون چنین کاری صورت نگرفته است.
در حالی که اکلیلی بر سر حرف خود مبنی بر حق کس��ب و پیشه بر این سینما مانده 
است، مسئوالن ایران فیلم متولیان س��ینماهای چهارگانه ایران، خانواده، فلسطین و 
ساحل این ادعا را رد می کنند و تأکید کردند که حسن اکلیلی این سینما را سه سال 
فقط برای یک س��انس در روز در اختیار داش��ته و به خاطر این تک سانس، نمی توان 

ادعای حق کسب و پیشه کرد.
به نظر می رسد که با توجه به صحبت های دو طرف دعوا، باید منتظر ماند تا ببینیم در 

پایان، کار به کجا می کشد و چه می شود.
گفتنی است حق کسب و پیش��ه در اصطالح حقوقی به حقی مالی گفته می شود که 
مستأجر به جهت استفاده از منافع عین و اعتبار و شهرتی که برای آن به دست می آورد 
به هنگام پایان مدت اجاره، موجر باید به مستأجر پرداخت کند. این حق قابلیت انتقال 

به غیر را - توأم با منافع عین مستأجره – دارد.

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

بررسی گرایش خانواده ها  به  تدریس  خصوصی فرزندانشان  به مناسبت روز معلم 

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال

شود. چندسالی هم هست 
شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می 

قدس که  می 

ها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
شود. با همه این

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

ه در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 
غریبه ای است ک

ب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لق

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 

ر درفت��ه دولتی مراجعه 
یا باید ب��ه گالری های زهوا

می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
است، طی روزهای اخی

ردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
خ

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

 ف��از دوم هدفمندسازی 
ت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای

 دول

ه بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
��ا را داد

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

ح از ابت��دای خرداد را 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طر

 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

شاره کرد. 
2 میلیارد دالر ک��االی اساسی ا

بازار برای واردات4

ر ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی د

ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
ز برنام��ه 

 نی

ه بازار و 
 ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��

آستانه

ی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
 مردم، به این سیاست رو

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

ی  وزیر صنعت، معدن و 
ه ویژه این که به تازگ

خبر می دهند، ب

تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 

ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 

از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 

به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 

واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 

ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 

ب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.
ميان يازده نفر نامزدهای داوطل

1- خانم بنفشه مردانيان )افشار( فرزند منوچهر با تعداد 36 رأی از 55 رأی مأخوذه

2- آقای علی ابراهيمی دستگردی فرزند اكبر با تعداد 34 رأی از 55 رأی مأخوذه

3- آقای منصور رضائی فرزند يوسف با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه

4- آقای حمزه حمزه ای فرزند غالمرضا با تعداد 31 رأی از 55 رأی مأخوذه همگی بعنوان اعضاء هيئت 
مديره.

5- آقای علی بردبار يزدی فرزند غالمرضا با تعداد 32 رأی از 55 رأی مأخوذه به عنوان رئيس هيئت 
مديره

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24

 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

اگر ذوب آهن ما را برد، خودمان 
به آنها پاداش مي دهیم 93

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

متروی اصفهان تبرئه شد
نشست  فاضالب در خیابان های اصفهان تقصیر مترو  نیست

درست بعد از یک سال فعالیت، پروسه زمانبر انتخابات که از حساسیت 
باالیی برخوردار است به اتمام رسید و تکلیف سه نماینده باقیمانده که 
سه کرسی از مجلس را به خود اختصاص  دادند مشخص شد. فوالدگر 
از شهرستان اصفهان، منصوری از شهرس��تان لنجان و سکینه عمرانی 
از شهرستان سمیرم، سه نماینده ای بودند که در دور دوم بعد از روزها 

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

بعد از هفته ه��ا انتظار، زمان برگزاری ش��هرآورد اصفهان فرارس��ید و  9
 س��رخابی های پایتخت و هواداران این دو تیم به ویژه هواداران تراکتورس��ازی 
بی صبرانه منتظر نتیجه این دیدار هستند. بی شک هواداران پرسپولیس منتظر 
خبر برد طالیی پوشان و هواداران استقالل و تراختور تحت یک ائتالف سرخابی...

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

خسرو ثقفیان چهاردهه در تئاتر اصفهان مشغول به کار 
بوده است، چه در زمینه بازیگری، چه در زمینه کارگردانی 
و چه در زمینه  نویسندگی. فعالیت های دائم او با مرحوم 
ابراهیم کریمی در دهه 60 ج��زو بهترین  حرکت های 
گروهی آن سال ها بود. ثقفیان در سال های اخیر  بیشتر 
به عنوان عضو ش��ورای تاالر هنر اصفه��ان و داوری  در 
جشنواره های مختلف فعالیت های خود را ادامه داده و ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

آغاز کار پلیس اصفهان در پرونده  ای بین المللی
فرودین ماه سال جاری مأموران پلیس آگاهی استان اصفهان 
با شکایت یکی از ش��هروندان، پیگیر پرونده ای می شوند که 
 در نهایت س��بب به دام انداختن اعضای باند بزرگ س��ارقان 
بین المللی می شود. سرهنگ حس��ین زاده در این باره اظهار 
داشت: رسیدگی به این پرونده زمانی در دستور کار پلیس قرار 
گرفت که فروردین ماه امسال شهروندی با مراجعه به پلیس از 
سرقت اموالش توسط متهمانی خبر داد که خود را مأمور پلیس 
معرفی کرده بودند. با بررسی اظهارات مالباخته، مشخص شد 
متهمان که س��وار یک خودرو مدل باال بوده ان��د، مالباخته را 

در یکی از  جاده های ش��هری متوقف کرده و از آنجا که لباس 
مأموران انتظامی را به تن داشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی، 
موفق به س��رقت اموال راننده خودرو س��واری شدند. به گفته 
سرهنگ حسین زاده، بررس��ی عملکرد متهمان حکایت از آن 
داشت که این گروه دارای س��ابقه مجرمانه بوده اند، به طوری 
که شیوه آنها برای ارتکاب س��رقت، شبیه گروهی باسابقه بود. 
بدین ترتیب با تحقیقات گسترده و انجام عملیات چهره نگاری 
بر روی متهمان، تصاویر آنها در آرشیو پلیس کشور کشف شد.

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

اداره كل راه و شهرسازی در نظر دارد نسبت به تكميل پروژه های 
انبوه سازی نيمه تمام واقع در شهر فارسان تعداد 176 واحد از طريق 
واگذاری به انبوه سازان و سازندگان واجد شرايط و صالحيت دار و 
نامه سه جانبه  تفاهم  براساس  و شهرسازی  راه  وزارت  تأييد  مورد 
ابالغی از سوی وزارت مذكور به اتمام رساند لذا بدينوسيله از كليه 
اين  با  همكاری  به  مايل  كه  ساختمانی  های  و شركت  سازان  انبوه 
اداره كل می باشند دعوت می شود حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ 
درج آگهی جهت دريافت دستور العمل ها، شيوه نامه های مربوطه 
و شرايط اجرای پروژه و همچنين كسب اطالعات الزم به اداره كل 
راه و شهرسازی استان واقع در شهركرد بلوار آيت اله كاشانی جنب 
مراجعه  رسيدگی  و  پيمان  واحد  مسكن،  معاونت  حوزه  استانداری 

فرمائيد.

توليد  سامانه  در  درخواستی  اطالعات  كليه  تكميل  و  درج  ضمناً 
WWW.maskan.ir كنندگان مسكن و ساختمان به نشانی

كد شناسايی جهت فعاليت در پروژه های مشروحه فوق الذكر ضروری 
www.chaharmahal-maskan.ir .می باشد

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی مزایده
موضوع مزایده: واگذاری اجاره آغل های دامی كشتارگاه نجف آباد

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

شرایط شرکت در مزایده: شركت برای عموم آزاد می باشد كه بايستی دارای كپی شناسنامه 
)شركت  باشند  تغييرات  آخرين  با  شركت  اساسنامه  معتبر  ملی  كارت  كپی  يا  و  عكسدار 

كنندگان در مزايده بايد رعايت منع مداخله كاركنان دولت را بنمايند.(

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرايط دعوت می شود 
جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مزايده تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 
1391/02/20 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر 
تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1391/02/27 به دبيرخانه محرمانه شهرداری نجف 

آباد تحويل نمايند.

قیمت پایه ماهیانه برای اجاره آغل های دامی کشتارگاه نجف آباد: مبلغ 80/000/000 ريال

به  ملی  بانک  به حساب سيبا  واريزی  فيش  ريال طی   200/000 مزایده:  اسناد  مبلغ فروش 
شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد كل اجاره بهای يكسال را طی فيش واريزی به حساب سپرده 
شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و يا معادل آن را ضمانتنامه بانكی ارائه نمايند.

هرگاه برنده يا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 
شهرداری ضبط خواهد شد.

تذکر 1: هزينه انتشار اين آگهی و ساير هزينه های برگزاری مزايده به عهده برنده مزايده 
خواهد بود.

تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد يا قبول يک يا كليه پيشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

جمع آوری 200هزارخودرو فرسوده شهرفقط در دو ماهاز حقیقت تا رویا 

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 

مادربزرگ و پدر بزرگ هایمان را بش��نویم، به راحتی به این امر می رس��یم که 

قلیان کشیدن در بین عامه مردم ایران بیشتر یک حالت سنتی گرفته و به طور 

معمول، بزرگان فامیل به آن یک پکی می زدند. قلیان فی نفسه بد است، حتی 

اگر یک نفر در ایران و در طول زندگی یک بار از قلیان استفاده کند، خطر ناک 

آن به مرز باالیی برسد ...و هشدار دهنده است و هیچگاه نمی توان گفت که اگر تعداد مصرف کنندگان 

فردا عصر فوتبال اصفهان وارد فاز جدیدی از موفقیت های خود خواهد شد که بر مبنای  9

آن، سپاهان با رسیدن به چهارمین عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال ایران، آقایی فوتبال اصفهان در 

سطح کشور را به اثبات می رساند. اما مهم ترین مسأله تا قبل از این بازی، باید دست کم نگرفتن تیم 

حریف باشد که اوایل همین هفته، تراکتورسازی پرمهره را متوقف کرد و اگر قرار باشد که بازیکنان 
سپاهان ساده انگارانه با این موضوع برخورد کنند...

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

ریاست ایران بر غیرمتعهدها کلید خورداز فساد اقتصادی بیشتر است سال های سرنوشت2

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
هزینه خانوار کارگری را افزایش داده است، به طوری که 
40درصد درآمد ماهیانه کارگران فقط به مسکن اختصاص 
می یابد. هر ساله در ماه های پایانی س��ال از سوی جامعه 
 کارگری کش��ور س��بد جدید معیش��ت خانوار که حدود 
35 قلم کاالی مهم را درب��ر می گیرد، اس��تخراج و برای 
طرح در مباح��ث تعیین حداقل دس��تمزد س��ال جدید 
تحوی��ل ش��ورای عال��ی کار می ش��ود، البت��ه در برخی 
م��وارد مقامات کارگ��ری از تدوی��ن س��بد 60 قلمی نیز 
س��خن می گویند، اما اقالم اصلی س��بد معیش��ت خانوار 
که بیش��ترین تأثی��ر و س��هم را در ج��دول هزینه های 
 ماهیانه کارگران دارد، مس��کن )هزینه اج��اره و خرید(، 

حوادث غیرمترقبه است.خوراکی ها، حمل و نقل، بهداش��ت و درم��ان، تحصیل و 
به صورت کلی، طی سال های گذشته هزینه های مربوط به 
مسکن در دو بخش خرید و اجاره، بیشترین سهم را در سبد 
معیشت خانوار داشته اس��ت، به نحوی که به دلیل پایین 
بودن میزان دریافتی و حقوق کارگران، حداقل 30 تا 40 
درصد درآمد ماهیانه آنها به این موضوع اختصاص می یابد. 
هرچند طبق گزارشات و بررسی های بانک مرکزی و مرکز 
254 درصد است... آمار ایران سهم مسکن در سبد هزینه های خانوار معمواًل تا 

 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

سقوط تاريخی قیمت طال
نصیب چه کسانی شد؟ استخدام های اصفهان 

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

خريد، نصب و راه اندازی پوشش ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب نايين 

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/30
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شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

محترم اسالمی شهر دستگرد در نظر دارد نسبت به فروش تعداد 4 

غرفه از غرفه های ميدان ميوه تربار هر كدام به متراژ 600 مترمربع 

با كاربری خدماتی و بدون پروانه اقدام نمايد لذا كسانی كه مايل به 

خريد باشند جهت اخذ اسناد مزايده در ساعت اداری به واحد امور 

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

تحويل نمائيد.وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/2/27 به دبيرخانه شهرداری 

بدينوسيله شهرداری دستگرد به استناد موافقت نامه معاونت محترم برنامه ريزی استان 

اصفهان در نظر دارد عمليات پروژه های ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. 

لذا متقاضيان جهت كسب اطالعات بيشتر و اخذ اوراق مناقصه در ساعات اداری به واحد 

امور مالی شهرداری دستگرد برخوار مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا پايان وقت 

اداری روز يكشنبه 91/2/31 به دبيرخانه شهرداری تحويل نمايند.

مبلغ  به  اعتباری  با  فرعی  و  اصلی  معابر  فرش  بلوک  و  گذاری  جدول  و  زيرسازی  820/000/000 ريال.1- 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 91/2/25تاریخ انتشار نوبت اول: 291/2/21- سنگ چينی ديوار مسيل شهر با اعتباری به مبلغ 400/000/000 ريال 

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی
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شاهين شهر را از طريق مناقصه عمومی به پيمانكار دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار 

به منظور  نايين  ژئوممبران الگون بی هوازی تصفيه خانه فاضالب  اندازی پوشش  راه  و  نمايد. و خريد، نصب 

كاهش بو را مطابق جدول زير از فروشنده ذيصالح تهيه نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

 رییس س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور گفت: این س��ازمان خواس��تار ارایه مطالعات طرح 

دولت ب��رای انتقال آب خ��زر اس��ت و دولت مجموعه مس��تندات خ��ود را ارای��ه دهد تا 

م��ردم بدانند. به گ��زارش خبرآنالین، حجت االس��الم مصطفی پورمحمدی روزگذش��ته  

در هجدهمی��ن گردهمایی مدی��ران بخ��ش آب وزارت نی��رو گفت: این که دش��ت های 

 ما به آب نیاز دارن��د قبول داریم، ام��ا خواهش می کن��م مطالعات، پیش بین��ی،  راهکار و  

اولویت بندی های این طرح برای سازمان بازرسی کل کشور ارسال شود. سازمان بازرسی کل 

کشور می خواهد بداند که این طرح کجا مطالعه شده و چه مسیری برای اجرای آن انتخاب 

شده است؟ قرار است آب صنعتی ارایه شود یا کش��اورزی؟ قرار است با چه قیمتی این آب 

تحویل داده شود و چقدر از قیمت این آب توسط دولت ارایه می شود و چقدر توسط مردم؟ قرار 

است چقدر از بودجه ملی هزینه شود و مجوز قانونی و مصوبه مجلس و نهادهای تصمیم گیری 

تان کجاست؟ خواهش می کنم مجموعه مستندات خود را ارایه دهید تا مردم بدانند.  رییس 

سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این کارها خوب است و باید بشود، ولی به هر حال حوزه 

آب نیاز به دقت ویژه دارد. صدها سد،  کانال دسترسی و طرح های تکمیلی ناتمام داریم. اگر 

پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تکمیل کنید. برخی از این طرح ها خسارت 

می خورد. طبق برآوردهای انجام شده، برخی از طرح های وزارت نیرو 28 الی 29 سال به طول 

می انجامد تا تکمیل شود. قرار اس��ت این پروژه ها به کدام نسل برسد؟ سازمان بازرسی کل 

مدیران با برنامه را بهتر می توان نظارت کردکشور می خواهد به شما کمک کند. باید وضع روشن باشد و بدانیم اولویت های ما کجاست.

ریی��س س��ازمان بازرس��ی کل کش��ور   ب��ا بی��ان این ک��ه آب مای��ه حی��ات، 

  نش��اط و زندگ��ی اس��ت، گف��ت: ب��ه رغ��م این ک��ه کش��ور در ش��رایط خش��ک و 

نیمه خش��ک قرار دارد، اما با زحمات و تالش ه��ای فراوانی که در بخش آب انجام ش��ده، 

ش��اهد وضعیت خوبی در ای��ن زمینه هس��تیم. وی ادامه داد: وظیفه س��ازمان بازرس��ی 

کل کش��ور حمایت و  پش��تیبانی در راس��تای ح��ل مش��کالت و معضالت ای��ن بخش از 

وزارت نیرو اس��ت تا بتوانی��م وضعی��ت را ارتقا دهی��م. وی با بی��ان این ک��ه مدیرانی که 

 صاحب برنامه هس��تند را الزام��ا بهتر می ت��وان نظارت کرد، خاطرنش��ان ک��رد: مدیران 

برنامه محور ناچار هستند برای نظارت، اهمیت بیشتری قائل باشند تا برنامه های خود را به 

نحو احسن پیش ببرند. هر چه نظارت قوی تر صورت بگیرد، نشان می دهد این مجموعه نظام 

پذیر تر و در اجرای برنامه ها جدی تر و در اجرای مسئولیت ها هدف دار تر است.پورمحمدی با 

تأکید بر فرهنگ نظارت پذیری و خودکنترلی گفت: یکی از شاخص های رشد و بلوغ مدیریتی، 

 شاخص نظارت پذیری است. در مدیریت ها هر چه فرهنگ نظارت تشدید شود، نشان می دهد 

آن حوزه از بلوغ بیشتری برخوردار است. وی با اشاره به اهمیت بخش آب در کشور گفت: همه 

کشور باید یک نگاه هماهنگ،  همراه با مطالعه و کارشناسی در مقوله آب پیدا کند، چرا که 
آمارها نشان می دهد در شرایط بسیار خطیری قرار گرفته ایم.

 اگر پول زیاد دارید، طرح های نیمه تمامتان را زودتر تكمیل کنید

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود
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شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذيل را از طريق 
مناقصه عمومی با فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی به پيمانكار 

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52

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

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 واکنش مهمانپرست 
به کشتار مردم سوریه

 رامی��ن مهمانپرس��ت، س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه گف��ت:
 کشته شدن شماری از مردم سوریه در منطقه حوله، باعث جریحه دار

 ش��دن احساس��ات و وجدان بیدار امت اسالمی ش��د. مهمانپرست 
در خصوص کش��تار ش��ماری از م��ردم س��وریه در منطق��ه حوله 
خاطرنش��ان کرد: ایران ضمن تقبیح این اقدام مشکوک، بر ضرورت 
 شناس��ایی و مجازات عامالن این حادثه تأکید م��ی کند و اطمینان 
دارد مداخالت خارجی، اقدامات تروریس��تی و اقدامات مش��کوکی 
 که م��ردم مق��اوم س��وریه را هدف ق��رار داده اس��ت، محک��وم به 

شکست است. 

 ۲ نفر را به توصیه مشایی و بقایی 
به مدیریت منصوب کردم

رییس سابق سازمان حج و زیارت در مراس��م تودیع خود گفت: در 
طول ۲۹ ماه ریاست این سازمان، برای هیچ یک از فامیل و منسوبین 
خودم قدمی برنداش��تم و فقط دو مدیر را به توصیه مشایی و بقایی 
 در این س��ازمان منصوب کردم ک��ه یکی از آنها مدیر عامل شمس��ا 
بود. علی اکبر لیالی در مراس��م تودیع و معارفه رییس س��ازمان حج 
و زیارت کش��ور گفت: در طول ۲3 س��ال خدمتم در سازمان حج و 
زیارت یک نفر از منس��وبینم به یک کاروان یا فرد یا شخصی جهت 
 تشرف به حج معرفی نشده اس��ت؛ زیرا تاریخ حضور من در سازمان 
حج و زیارت گواه این اس��ت که من ذره ای برای خود و منس��وبینم 

قدمی برنداشتم.

نسل جدید پاسداران از نسل اول 
سپاه جلوتر و کارآمدتر است

فرمانده نیروی دریایی س��پاه با بی��ان این که کادرس��ازی و تربیت 
نیروهای کارآمد و شایسته برای س��طوح مختلف فعالیت های سپاه 
یک ضرورت اس��ت، گفت: نس��ل جدید جوانان پاس��دار از بسیاری 
جهات از نسل اول سپاه جلوتر و کارآمدتر است. وی خاطرنشان کرد: 
 در جریان کادرسازی و تربیت آینده سازان سپاه باید انتقال تجربه، 
 بسترس��ازی برای تعالی و رش��د معنوی، افزایش فرص��ت و زمینه 
بهره گیری جوانان پاس��دار از عل��وم و مهارت ه��ای حرفه ای برای 
اثربخش��ی بیش��تر و همچنین ارتقای کیفی فعالیت های جاری در 

بخش های مختلف، مورد توجه جدی قرار گیرد.

روسیه و انگلیس از ادامه مذاکرات 
هسته ای ایران استقبال می کنند

الوروف، وزیر امور خارجه روسیه اعالم کرد که کشورش تمام تالش 
خود را برای برگزاری هر چه بهتر دور آتی نشست ایران و گروه 5+1 
در مسکو به کار خواهد برد.الوروف گفت: روسیه از برگزاری نشست 

قبلی ایران و گروه 1+5 در بغداد و نتایج آن خرسند است.
وزیر امور خارجه روس��یه تأکید کرد: نشست بغداد این امکان را داد 
که طرفین در خصوص حل و فصل پرونده هسته ای ایران از راه های 
دیپلماتیک، به توافق برس��ند. وی اضافه کرد: مسکو برای میزبانی 
دور جدید مذاکرات هسته ای ایران در آمادگی کامل به سر می برد. 
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه انگلیس نیز در این نشست گفت: در 
نشست بغداد توانستیم به راهکار مش��ترک درباره برنامه هسته ای 
ایران دست یابیم. وی افزود: این امر تداوم حل و فصل سیاسی پرونده 

هسته ای ایران را فراهم می کند.

 انتخابات هیأت رییسه 
رقابتی بود که پایان گرفت

منتخب مردم ش��اهرود در نهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی 
گفت: انتخابات هیأت رییسه مجلس نهم رقابتی بود که پایان یافت، 
اما عملکردها قابل نقد و بررس��ی اس��ت. کاظم جاللی در حاش��یه 
جلس��ه علنی روز دوش��نبه مجلس در جمع خبرنگاران با بیان این 
 که اصولگرایی را نباید یک عده به اس��تخدام خ��ود درآورند، افزود: 

ذوب شدن عده ای در این موضوع درست نیست. 
 وی در پاس��خ ب��ه ای��ن س��ؤال ک��ه یک��ی از س��ایت ه��ا خبری 
 از کاهش ۲5درص��دی اقب��ال الریجان��ی در این دوره خب��ر داده 
 بود، اظهارداش��ت: م��ا از ابتدای کار قص��د تخریب هی��چ فردی را 
نداشتیم و هر دو نامزد ریاس��ت )الریجانی و حدادعادل( را افرادی 
 ارزش��ی می دانس��تیم. منتخ��ب م��ردم ش��اهرود در مجلس نهم 
ادامه داد: بحث انتخاب رییس بحثی داخلی اس��ت و کشاندن آن به 
 خارج از خانه ملت، کار درس��تی نبود.جاللی تصری��ح کرد که همه 
 ام��روز باید آت��ش ب��س دهن��د و به رغ��م اخت��الف نظره��ا باید 
 در عی��ن ح��ال ک��ه رقبای��ی ب��رای ه��م هس��تیم، در چارچوب 
 حرک��ت کنی��م. وی اف��زود:  انتخاب��ات هی��أت رییس��ه، وضعیت 
فراکسیون ها را نشان داد و در این رابطه، فراکسیون رهروان والیت 

اکثریت رأی را دارد.

دومین جلسه علنی مجلس نهم صبح دوش��نبه با دستور کار 
انتخابات هیأت رییس��ه موقت مجلس آغاز شد. برگزاری این 
انتخابات حدود سه ساعت به طول انجامید که در نهایت  علی 
الریجانی با کس��ب 173 رأی از مجم��وع ۲75 رأی ماخوذه، 
به عنوان رییس موق��ت مجلس نهم برگزیده ش��د. غالمعلی 
حدادعادل هم ص��د رأی منتخبان جدید مل��ت را از آن خود 
کرد و دو رأی سفید هم به صندوق انداخته شد. بعد از انتخاب 
رییس موقت، مجلس وارد انتخاب نواب رییس موقت مجلس 
 نهم شد که بر این اساس، محمدرضا باهنر و سید محمد حسن 
 ابوترابی  فرد ب��ه ترتیب به عن��وان نایب ریی��س موقت اول و 
نایب رییس موقت دوم مجلس نهم انتخاب ش��دند، همچنین 
غالمرضا مصباحی  مقدم و احمد سالک از نمایندگان اصفهان 

نیز به عضویت هیأت رییسه درآمدند. 
 ای��ن دوره از انتخاب��ات هی��أت رییس��ه را م��ی ت��وان از 
 جنجالی ترین روندهای تعیین رییس مجلس دانست که در آن 
دو گروه اصولگرا، با جدی��ت تمام با یکدیگ��ر رقابت کردند و 

درنهایت وزن هر کدام نیز به طور رس��می مش��خص شد. اما 
از نکات جالب توجه، تعداد آرای به دس��ت آمده در انتخابات 
هیأت رییس��ه بود، چن��ان که غالمعل��ی حداد ع��ادل که با 
بیعت 13۲ نماینده مجلس نهم در جلس��ه فراکسیون فراگیر 
 اصولگرایان مواجه ش��ده بود، در کمال تعجب  تنها توانس��ت 
صدرأی به دس��ت بیاورد. وفاداری اعضای این فراکس��یون بر 
بیعتش��ان می توانس��ت نتیجه دیگری ب��رای انتخابات امروز 

رقم بزند.
علی اصغر زارع��ی، نماینده م��ردم تهران و عضو فراکس��یون 
اصولگرایان مجلس شورای اسالمی پس از جلسه دیروز مجلس 
در پاسخ به این سؤال که آیا حداد  عادل برای انتخابات هیأت 
رییسه دایمی مجلس نیز کاندیدا می شود، گفت: خیر؛ به نظر 
من دیگر ضرورت ندارد که ایشان کاندیدا شوند، همچنین که از 
گذشته نیز رسم بوده که همین رییس موقت به عنوان کاندیدا 
رییس دایم نیز مطرح می ش��ود. حاال باید دید که حداد عادل 
مانند چهار سال قبل که بعد از شکس��ت در انتخابات داخلی 

هیأت رییس��ه مجلس، س��کوت اختیار کرد و در بحث های 
مجلس عمدتا ش��رکت نداش��ت، عمل خواهد کرد یا این بار 
به عنوان منتخب اول تهران، حض��ور فعال تری در قامت یک 

نماینده خواهد داشت.
غیر از کاهش عجیب آرای حداد عادل، تعداد رأی محمدرضا 
باهنر نیز بسیار معنادار بود. باهنر در رأی گیری امروز بیشترین 
رأی را کس��ب کرد، چنان که با 177 رأی از علی الریجانی نیز 
پیش��ی گرفت. با انتخاب باهنر و ابوترابی ف��رد به عنوان نواب 
رییس، مجلس نهم سومین مجلس��ی خواهد بود که به شکل 
متوالی، همین دو نام را به عنوان نای��ب رییس خود می بیند. 
باهنر و ابوترابی، با سه بار نایب رییسی در این زمینه رکورددار 
 هستند. در زمینه ریاست مجلس هم اکبر هاشمی رفسنجانی با 

دو دوره و نی��م ریاس��ت، 
بیش��ترین س��ابقه را دارد 
)او از خرداد 68 به ریاس��ت 
جمه��وری رس��ید و کروبی 
جایگزینش ش��د( علی اکبر 
ناطق نوری و علی الریجانی، 
هر کدام با دو بار ریاس��ت بر 
مجل��س، به طور مش��ترک  
دوم هس��تند و کروب��ی و 
 حدادع��ادل ب��ه ترتی��ب با 
ی��ک ونی��م و ی��ک دوره، 
در انته��ای جدول رؤس��ای 

مجلس قرار دارند.
پس از انتخابات هیأت رییسه 
مجل��س، الریجانی در اولین 
لحظات بع��د از تکیه زدن بر 
صندلی ریاس��ت، بر قدرت و 
استقالل مجلس تأکید کرد 
و گفت: مجل��س خود را یک 

نهاد مس��تقل و برادر با قوای دیگ��ر می داند، ام��ا برادری که 
قدرتمند اس��ت، نه برادری که ذلیل باش��د. مجل��س در مقام 
برادری وقتی می تواند به برادر دیگر کم��ک کند که از قدرت 
برخوردار باش��د؛ بنابراین م��ا این طریق را دنب��ال می کنیم و 
می دانم که این امر برای امروز ایران خوب است. به این ترتیب 
مشخص شد که دغدغه اصلی مجلس طی دست کم یک سال 
نیم آینده نیز همچنان چگونگی تنظیم روابط خود با دیگر قوا 

و به ویژه دولت خواهد بود.

تعیین رییس و اعضای هیأت رییسه مجلس

مجلس دوباره به الریجانی رسید

عقب نشینی 
گام به گام آمریکا

نام مقامات حاضر در 
پرونده بیمه اعالم شود

یک روزنامه کره جنوبی از احتمال معاف شدن این کشور از قانون تحریم 
نفتی آمریکا علیه ایران در هفته جاری خبر داد، اما نوش��ت تحریم بیمه 
ای نفت ایران توس��ط اتحادیه اروپا نیز مانع دیگری در برابر واردات نفت 
 این کشور از ایران است. بر اس��اس این گزارش، احتمال می رود آمریکا، 
کره جنوبی را در فهرست کشورهای معاف از قانون تحریم ها علیه ایران 

و از جمله تحریم واردات نفت از ایران قرار دهد. 
تاکنون 11 کش��ور از جمله ژاپن و برخی کشورهای اروپایی از این قانون 
معاف ش��ده اند. این فهرست قرار اس��ت این هفته اعالم ش��ود. ناظران 
معتقدند، در حالی که کره جنوبی عمده توجه خود را معطوف به تحریم 
های آمریکا کرده بود، این کشور صدمه زیادی از تحریم بیمه ای اتحادیه 

اروپا علیه ایران خواهد دید.

الیاس نادران در پاسخ به مهر درباره روند رس��یدگی به پرونده اختالس 
بزرگ از بیمه، اظهار داش��ت: با توجه به متنوع بودن اتهامات متهمان و 
وس��یع بودن حجم مالی جابه جا ش��ده در این پرونده، رسیدگی به آن 
طوالنی خواهد شد. طی سه س��ال گذشته زمان خوبی برای رسیدگی به 
تمام جوانب این پرونده وجود داشت و خوشحالم که متهمان فرصت کافی 
برای دفاع از خود دارند. نماینده دادستان نیز به خوبی با بررسی اظهارات 

متهمان به دفاع از کیفرخواست می پردازد. 
 وی تأکی��د کرد:  دادگاه اج��ازه دهد ن��ام مقامات حاض��ر در این پرونده 
چه از س��وی خود دادگاه و چه متهمان برده ش��ود و تفاوتی میان آنها و 
متهمانی که در زندان هس��تند قائل نش��ود و در اعالم اس��امی صراحت 

وجود داشته باشد.

باالخره پس از مدت ها رایزنی، یارکشی های سیاس�ی و گمانه زنی های رسانه ای، انتخابات  مجید 
هیأت رییسه مجلس صبح دیروز برگزار ش�د. در این انتخابات که بیش از هر چیز تحت تأثیر کافی

تش�کیل فراکس�یون های اصولگرایان مجلس در روزهای گذشته قرار داش�ت، باز هم علی 
الریجانی به ریاست مجلس انتخاب شد.

دیدار کوفی عنان با اسد
ش��بکه های تلویزیونی عرب زبان از دیدار کوفی عنان با 
رییس جمهور سوریه در روز سه شنبه خبر دادند. المنار 
اعالم کرد، کوفی عنان نماینده ویژه س��ازمان ملل متحد 
در امور سوریه فردا با بشار اس��د در دمشق دیدار و درباره 
آخرین وضعیت س��وریه گفتگو خواهد کرد. سفر عنان به 
س��وریه پس از حمله فجیع گروه های مس��لح به منطقه 
الحوله در شهر حمص که 116 کشته و 300 زخمی بر جا 

گذاشت، صورت می گیرد.

 افزایش شکاف میان تل آویو 
و واشنگتن در خصوص ایران

در حالی که برخی از محافل بر آن هستند تا نشان دهند 
که هیچ اختالف��ی بین آمری��کا و اس��رائیل در خصوص 
موضوع هس��ته ای ایران نیس��ت، ام��ا یک مق��ام رژیم 
صهیونیس��تی به وجود این اختالف اذعان کرد.یک مقام 
اس��رائیلی که نمی خواست نامش فاش ش��ود، گفت: در 
حالی که هر دو طرف ب��ه تهدید بودن ای��ران برای صلح 
 جهانی اذعان دارند، اما درباره خواس��ته های قدرت های

جهانی در مذاکرات بغداد اختالفاتی وجود دارد. این مقام 
رژیم صهیونیس��تی افزود: ایرانی ها وارد بغداد ش��دند تا 
زمان به دست بیاورند.روزنامه هاآرتض در این باره نوشت: 
گرچه مقام های اسرائیلی و آمریکایی سعی دارند به نوعی 
اختالفات را موجه جلوه دهند، اما آنچه که در این باره باید 
عنوان کرد، فشار اسرائیل بر آمریکا در مذاکرات بغداد بود 

که از چشم رسانه ها و تحلیلگران مستقل پنهان نماند.

 زمان اعالم حکم 
حسنی مبارک

 دادگاه جنای��ی قاهره اع��الم کرد که ش��نبه آینده حکم 
حس��نی مبارک،  ریی��س جمهور مخلوع مص��ر در قضیه 
 کش��تار تظاهرات کنندگان مص��ری در جری��ان انقالب 
۲5 ژانویه ۲011 این کش��ور و فس��اد مالی اعالم خواهد 
ش��د. این دومین بار اس��ت که دادگاه جنایی قاهره اعالم 
حکم حس��نی مبارک و همراهانش را در قضیه کش��تار 
تظاهرات کنندگان مصری در جریان انقالب ۲5 ژانویه و 
فساد مالی به تأخیر می اندازد. آن گونه که اعالم شده است، 
حکم حس��نی مبارک در حالی در روز شنبه اعالم خواهد 
شد که به نظر می رسد پس از موفقیت احمد شفیق در دور 
اول انتخابات ریاست جمهوری مصر جهت راهیابی به دور 

دوم، هواداران مبارک جانی دوباره در مصر گرفته اند.

حسینی در پاس��خ به این س��ؤال که آیا ممکن است فاز 
دوم این قانون امس��ال اجرایی نش��ود، گف��ت: ما درباره 
کم و کی��ف و زمان اجرای فاز دوم هن��وز هیچ تصمیمی 
نگرفته ای��م، بنابراین برای هیچ چیز بی��ش از گمانه زنی 
ارزش قائل نیستیم و فکر می کنیم که فاز دوم در بهترین 
شرایط و زمان صورت بگیرد. سخنگوی اقتصادی دولت 
در جدیدتری��ن اظهارات��ش گفت: ف��از دوم هدفمندی 
 یارانه ها را در بهترین شرایط و زمان اجرا می کنیم. سید 
شمس الدین حسینی گفت: انش��اءاهلل به موقع فاز دوم 
اجرایی می شود. دولت زمان مش��خصی را در نظر ندارد، 
بای��د با توجه ب��ه ابالغیه مجل��س در س��تاد هدفمندی  
یارانه ها، مسأله را بررسی کنیم و آن وقت تصمیم گیری 
نهایی صورت گیرد. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ 
به این پرس��ش که آیا برنام��ه مدونی برای اج��رای فاز 
 دوم هدفمندی  یارانه ها پیش بینی ش��ده اس��ت، گفت: 
همان طور که سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی 
به موقع و به درس��تی اعالم کرده، اکنون ما هیچ برنامه  
مصوبی درباره زمان و چگونگی اجرای این قانون نداریم؛ 
البته این به آن معنا نیست که قانون از دستور کار خارج 
ش��ده باشد.حس��ینی افزود: فاز اول هدفمندی  یارانه ها 
اجرا شده و در حال انجام است، درواقع می توان گفت در 

بسیاری از جاها تثبیت هم شده است.

نماینده ولی فقیه در بنیاد ش��هید و امور ایثارگران گفت: در 
فتنه 88 مقام معظم رهبری دستور فرمودند که اگر کسی را به 
خاطر توهین به من دستگیر کرده اید،  هرچه سریع تر آزاد کنید 
و تأکید کردند که با کسانی که در برخی موارد به من توهین 
می کنند، برخورد نکنید. محمدحسن رحیمیان  با اشاره به 
ارتباط خود با حضرت امام)ره(، درباره شخصیت خمینی کبیر 
گفت: با توجه به آن که از 13 سالگی در قم،  نجف و جماران در 
محضر امام)ره( بودم، اما نتوانستم به صورت عمیق شخصیت 
ایشان را بشناسم. رحیمیان در ادامه به شباهت های حضرت 
امام)ره( و مقام معظم رهبری پرداخت و اظهار داشت: یکی از 
شاخصه های حضرت امام)ره( جامعیت ایشان نسبت به همه 
علوم و رخدادهایی بود که در کش��ور و جهان رخ می داد. وی 
افزود: مقام معظم رهبری نیز از این جامعیت برخوردار است؛ 
زیرا مقام معظم رهبری عالوه بر اجتهاد بر علوم حوزوی، در 
جامعیت سایر موارد همچون شناخت زمان و مکان نیز بنابر 
اعتراف دوست و دشمن بی نظیر و مانند حضرت امام)ره( است.

وی در مورد جامعیت  مقام معظم رهبری  اظهار داشت:  زمانی 
که نویسندگان و رمان    نویس��ان خدمت مقام معظم رهبری 
رس��یدند، رهبر انقالب به گونه ای در مورد رمان ها در بلوک 
 غرب، شرق و جزئیات آن صحبت کردند که رمان نویس های 

با سابقه نیز از این جامعیت متعجب شده بودند.

محمد مرس��ی، نامزد جماع��ت اخوان المس��لمین مصر و 
نخس��تین گزینه پیروز انتخابات ریاس��ت جمه��وری این 
کشور، درباره سیاس��ت خارجی خود در صورت پیروزی در 
این انتخابات گفت که این سیاس��ت، بر برق��راری رابطه با 
تمام کشورها از جمله کشورهای منطقه و به ویژه جمهوری 
اسالمی ایران استوار است. مرس��ی که در محافل خبری از 
وی با عنوان نام��زد مورد حمایت ایران نام برده می ش��ود، 
تأکید کرد که روابط ایران و مصر در دوران حاکمیت حسنی 
مبارک، رییس مخلوع مصر دچار بحران و مشکل شد، اما به 
اعتقاد وی  این روابط و به ویژه روابط دیپلماتیک و استراتژیک 
با ایران و تمام کش��ورهای اسالمی در سراس��ر جهان، باید 
دوباره از سرگرفته شود. به اعتقاد مرسی، سیاست خارجی 
مصر در دوران مبارک، یک سیاست خارجی بیمار بوده که 
بر تأمین منافع رژیم اسرائیل و آمریکا متمرکز بوده است و به 
همین دلیل، وی تأکید دارد که در روابط خارجی و سیاست 
خارجی مصر پس از انقالب باید به طورکلی تجدیدنظر کرد.

وی همچنین احتمال اجرای سناریوی حمله نظامی به ایران 
و سوریه از س��وی آمریکا و انگلیس و اس��رائیل را با توجه به 
شرایط حساسی که منطقه با آن مواجه است بعید دانسته و 
تأکید کرد که ایران کشور قدرتمندی است که در برابر این 

اقدامات دست بسته نخواهد بود.

 دبی��ر کل ح��زب مؤتلفه اس��المی با اش��اره ب��ه تأکید 
رهبر معظ��م انقالب مبنی بر این که هم��ه باید قانون را 
فصل الخطاب قرار دهند، خط��اب به دولتمردان تصریح 
کرد: برای اج��رای قانون نباید بهانه تراش��ی کرد و همه 
باید بر قانون تمکین کنند. محمد نبی حبیبی در پاسخ 
به این س��ؤال که ارزیابی ش��ما از پیام رهب��ر انقالب در 
مراسم افتتاحیه مجلس نهم چیس��ت و چه توصیه ای 
 به نماین��دگان ب��رای اجرایی ش��دن این پی��ام دارید، 
اظهار داش��ت: اگر مجلس نهم مفاد پی��ام معظم له را به 
عنوان خط مش��ی چهار س��اله مجلس در نظ��ر بگیرد، 
 بدون ش��ک م��ا ش��اهد توفیق مجل��س خواهی��م بود. 
از این رو معتقدم نمایندگان باید  خواسته های رهبری 
 را فص��ل الخطاب ق��رار دهند ت��ا این توفی��ق به زودی 

محقق شود.
این فعال سیاس��ی با بیان این که رهبر معظم انقالب در 
پیام خود در مراسم افتتاحیه مجلس نهم بر قانون گرایی 
تأکید کرده بودند، خطاب به دولتمردان گفت: هر قانونی 
که در مجلس به تصویب می رس��د، باید اجرایی شود و 
نباید برای اجرای آن بهانه تراشی کرد، البته ممکن است 
برخی از قوانین در اجرا با مش��کالتی روبه رو ش��ود که 
مجلس می تواند باز آن قانون را مورد اصالح قرار دهد، اما 

نباید به هیچ وجه مقابل قانون ایستادگی کرد.

رهبری بین المللهدفمندی یارانه ها قانون

 فاز دوم هدفمندی را 
به موقع اجرا می کنیم

با کسانی که به من توهین 
می کنند  برخورد نکنید 

 نظر مرسی 
درباره رابطه با ایران

 برای اجرای قانون 
نباید بهانه تراشی کرد

خبر ویژه

خبر بین الملل

برداشت رییس جمهور از قانون 
شخصی است

محمد رضا باهنر
امام)ره( معتقد بودند که شکل حکومت را مردم باید انتخاب 
کنند و ب��ه آن رأی بدهند. این جمله همیش��ه جاوید ام��ام)ره( که 
فرمودند مجلس در رأس امور است، مورد تأیید همه دلسوزان انقالب 

و حقوقدان هاست. 
نظام جمهوری اس��المی طوری طراحی ش��ده که پارلمان در سطح 
باالیی است و باید بر کارهای دولت نظارت کند.فکر می کنم مجلس 
هش��تم در مجموع توفیق های خوبی را نس��بت به مجالس قبلی در 
بخش نظارت داش��ته اس��ت. رییس جمهور به خاطر برداشت های 
ش��خصی که از مسائل دارند، 
ب��ا گفتن این ک��ه مجلس در 
رأس ام��ور نیس��ت چال��ش 
ایجاد کرد، اما مبنای حقوقی 
و جایگاه مجلس همان گونه 
که امام)ره( فرمودند، در رأس 
امور است و رهبری هم بر این 

موضوع تأکید کردند.
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۲
معرفی بیشتر امام هادی)ع( راه مقابله با هتاکان است

آیت اهلل العظمی مکارم شیرازی در سخنانی با اشاره به اهانت اخیر به امام هادی)ع( بیان داشت: ما در مقابل 
چنین اها نت هایی مصمم هستیم تا با بیان جمالت آن امام، به مقابله بپردازیم. وی اضافه کرد: طالب و 

سخنرانان نیز با معرفی بیشتر آن امام و بیان جمالت نورانی ایشان، به مقابله با هتاکان بپردازند.

عل�ی الریجان�ی با 
کس�ب 173 رأی از 
مجم�وع ۲75 رأی 
مأخ�وذه، به عنوان 
رییس موقت مجلس 
نهم برگزیده ش�د. 
ح�داد  غالمعل�ی 
عادل ه�م صد رأی 
منتخب�ان جدی�د 
مل�ت را از آن خود 

کرد 
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 90مسجد اصفهان پذیرای
 28هزار معتکف می شوند

حبیب اهلل تحویل پور، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری اصفهان 
گفت: ۲۸ هزار معتکف در بیش از ۹۰ مسجد شهر اصفهان در مراسم 
اعتکاف امسال شرکت می کنند. به گفته وی، با آغاز ماه رجب مراسم 
روحانی اعتکاف در چند محور ویژه برگزار می شود که این محورها 
شامل مرحله اول اطالع رسانی کامل و در مرحله بعد برپایی مراسم 
و تأمین امنیت و سالمت معتکفان اس��ت. گفتنی است برای تأمین 
امنیت معتکفان، لیس��ت مس��اجد برگزار کننده اعتکاف در اختیار 

نیروی انتظامی، سازمان آتش نشانی و اورژانس قرار گرفته است.

گردوغبار از اصفهان گریخت 
ساناز جعفری، کارشناس مس��ئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: 
گرد و غبار سیستماتیکی که از کش��ور عراق به استان اصفهان نفوذ 
کرده بود، در حال حاضر کاماًل برطرف شده و تنها گرد و غبار محلی را 
شاهد هستیم. به گفته وی، امروز ناپایداری های ضعیفی را به صورت 
افزایش ابر و وزش باد نس��بتاً ش��دید همراه با گرد و خاک محلی در 

استان شاهد خواهیم بود.

 میدان دفاع مقدس در لیست 
میدان های بزرگ دنیا 

علیرضا ذاکراصفهانی، اس��تاندار اصفهان گفت: می��دان دفاع مقدس 
شهرستان مبارکه به میدان های بزرگ دنیا پیوست. وی در مراسم افتتاح 
و بهره برداری از پروژه های مبارکه با ارایه آم��ار و اطالعات از وضعیت 
تولید های صنعتی استان به ویژه آهن و ورق فوالد، بیان داشت: بیش از 
7۰ درصد فوالد کشور در استان اصفهان و به ویژه در شهرستان مبارکه 

و لنجان تولید می شود. 
وی تصریح کرد: در دنیا میدان های بزرگی مانند میدان تیان آن من در 
کشور چین و سایر نقاط وجود دارند که در کتب مرجع و دایره المعارف ها 
ثبت شده اند و میدان دفاع مقدس شهر مبارکه با چنین وسعت، امکانات 
تفریحی و فضای سبز در ش��مار میدان های بزرگ محسوب می شود و 
می توان ادعا کرد، میدان دفاع مقدس به میدان های بزرگ دنیا پیوسته 

است.

 مدارس نجف آباد همچنان
 دو نوبته می ماند 

علی اکبرنجفیان، مدیر آموزش و پرورش شهرستان نجف آباد گفت: 
برای یک نوبته شدن مدارس شهرستان نجف آباد، 3۰۰کالس درس 
نیاز است. به گفته وی، به علت کمبود کالس درس یک نوبته شدن 
مدارس شهرس��تان نجف آباد تاکنون محقق نشده است. وی افزود: 
برای یک نوبته شدن مدارس این شهرستان به3۰ مدرسه با 1۰کالس 
درس نیاز است که اگر این تعداد مدرسه و کالس درس ساخته شود، 

تمام مدارس این شهرستان یک نوبته می شوند.

سید مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان در حاشیه مالقات 
با مردم منطقه یک اصفهان، با اشاره به اعتراضات مردمی در 
خصوص نبود روش��نایی در خیابان آیت اهلل زاهد تأکید کرد: 
ش��هرداری متولی تأمین روشنایی ش��هری نیست و شرکت 
توزیع برق باید در این خصوص اقدام کند، این در حالی است 
که طرح احداث خیابان آیت اهلل زاهد سالیان طوالنی است که 
مطرح شده، بنابراین شرکت توزیع برق به صورت ناگهانی با 
اجرای این طرح مواجه نشده است. وی با ابراز نگرانی از وقوع 
حادثه ای ناگوار در این محور به دلیل نبود دید در شب، گفت: 
اگر در خیابان زاهد برای شهروندان اتفاقی رخ دهد، شرکت 

توزیع برق مسئول اس��ت و الزم است هر چه سریع تر در این 
زمینه اقدامات مناس��بی صورت گیرد. شهردار اصفهان روند 
برگزاری مالقات های مردمی در منطقه یک را مثبت ارزیابی 
و تصریح کرد: در س��ال های گذش��ته دیدار مردمی با اهالی 
منطقه در خصوص مسائل متعدد هفت تا 1۰ ساعت به طول 
می انجامید، اما خوش��بختانه در این مالقات ش��اهد حضور 
هیأت امنای مساجد جهت رسیدگی به مساجد بودیم که این 
مهم، نشانگر ارتقای امور فرهنگی منطقه است. به گفته وی، 
برگزاری دیدارهای مردمی، اعتمادسازی و مشارکت پذیری 

مردم در امور شهر را افزایش می دهد.

 اس��تاندار اصفهان اعضای س��تاد اجرایی دوره چهارم سفر 
استانی هیأت دولت به استان را منصوب کرد. در این احکام، 
محمد مهدی اس��ماعیلی به عنوان قائم مقام، فرزاد زیویار به 
عنوان دبیر، س��یدجمال الدین صمصام ش��ریعت به عنوان 
مس��ئول بررس��ی و تهیه آخرین وضعیت اج��رای مصوبات 
سفرهای اول، دوم و سوم و تنظیم پیش نویس مصوبات دور 
چهارم س��فر، علیرضا همدانیان به عنوان مسئول گردآوری 
اطالعات پایه امور فرهنگی و اجتماع��ی و علیرضا موثقی به 
عنوان مسئول کمیته اطالع رسانی و تبلیغات در ستاد اجرایی 
دور چهارم سفر استانی هیأت دولت به استان اصفهان منصوب 

شدند. همچنین محمدعلی احمدی به عنوان مسئول کمیته 
استقبال مردمی و سفرهای شهرستانی، محمدرضا جان نثاری 
به عنوان مس��ئول کمیته امنیتی انتظامی، حسن مرادی به 
عنوان مسئول کمیته حفاظت و حراست، عبدالرسول صفری 
به عنوان مسئول کمیته هماهنگی و مالقات های هیأت دولت 
و رسیدگی به نامه های مردمی، اصغر عابدی به عنوان مسئول 
کمیته فن آوری اطالعات، منصور شیش��ه ف��روش به عنوان 
مس��ئول کمیته امداد و درم��ان و حجت االس��الم قطبی به 
عنوان مسئول برگزاری مراسم دیدار مردم با ریاست جمهور 

در میدان امام)ره(، منصوب شدند.
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دعوا ه�ای اصفهانی ه�ا و پایتخ�ت نش�ینان ب�ه 
ساخته نشدن ورزشگاه نقش جهان دامن زده است

مجموعه ورزش��ی آزادی تهران با عظمت و گستردگی بسیار زیاد 
که سر و ته آن پیدا نیس��ت، پیش از انقالب اسالمی ایران در مدت 
زمانی کوتاه به بهره برداری رسیده، اما نقش جهان اصفهان تنها در 
گیر و دار تفویض مدیریت آن از تهران به شهرستان گرفتار شده و 
مدیریت واحدی بر این پروژه حاکم نبوده است. دعوا های مدیریتی 
اصفهانی ها و پایتخت نشینان نیز  به س��اخته نشدن این ورزشگاه 
دامن زده است. ورزشگاه نقش جهان اصفهان به پاشنه آشیل دولت 
دهم تبدیل شد و با توجه به این که یک پروژه مهم، اساسی و ملی 
برای جمهوری اسالمی ایران محسوب می شود، حاال دیگر به نقطه 
 ضعفی برای این دولت تبدیل شده اس��ت. پس از گذشت بیش از 
3۰ سال از پیروزی انقالب اسالمی ایران، مسئوالن هنوز نتوانسته اند 
ورزشگاهی متناسب با نام، عظمت و ویژگی های شاخص جمهوری 
اس��المی ایران برای اصفهان بس��ازند. با توجه به تکمیل نش��دن 

ورزش��گاه نقش جهان، بازی ه��ای تیم های س��پاهان و ذوب آهن 
اصفهان به اجبار باید در ورزشگاه فوالدشهر انجام شود که مسافت 
 طوالنی این ورزشگاه تا اصفهان و خطرناک بودن اتوبان ذوب آهن، 
با عث شده تا بسیاری از موتور سواران برای مشاهده بازی های فوتبال 
در این ورزشگاه، جان خود را از دست بدهند. تمام این موارد تکمیل 
شدن هر چه زود تر نقش جهان را می طلبد، اما با توجه به وعده های 
پی در پی مسئوالن و عملی نشدن این وعده ها، گویی اصفهانی ها از 

اجرای پروژه های ملی همچون نقش جهان اصفهان عاجز هستند.

نقش جهان مجموعه ای ورزش�ی می ش�ود یا به آثار 
باستانی تبدیل می شود؟

در این میان تنها موضوعی که از به ثمر نرس��یدن پروژه ورزشگاه 
نقش جهان استنباط می ش��ود، فقط و فقط سوء مدیریت هاست و 
این بار وعده های مس��ئوالن حاکی از ساخته ش��دن این ورزشگاه 
در ۲۲ بهمن سال جاری اس��ت، اما ساخته نش��دن این ورزشگاه 

در سال جاری سبب پیوس��تن نقش جهان به گوشه تاریخ خواهد 
شد و درصورت  عملیاتی نشدن وعده های مس��ئوالن در راستای 
بهره برداری از این ورزش��گاه تا ۲۲ بهمن ماه امسال، مردم با خرید 
بلیت برای مشاهده نقش جهان به عنوان اثری تاریخی، راهی این 

ورزشگاه نیمه کاره خواهند شد.

تکمیل نقش جهان خواسته تمام مسئوالن است
رش��ید خدابخش، مدی��رکل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در 
 این ب��اره وع��ده داده ک��ه در ص��ورت تکمیل ش��دن ورزش��گاه 
نقش جهان اصفهان، این مجموعه ورزش��ی به بزرگ ترین افتخار 
تاریخ ورزش جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب تبدیل می شود. 
 به گفته وی، پس از مجموعه ورزشی صدهزار نفری آزادی، ورزشگاه 
نقش جه��ان اصفه��ان مجموعه ورزش��ی 7۵ هزار نف��ری پس از 
انقالب اس��المی ایران در کشور به ش��مار می رود. مدیرکل ورزش 
و جوانان اس��تان اصفهان اعتقاد دارد: تمام مس��ئوالن اس��تانی و 
کشوری خواس��تار پایان یافتن این پروژه و تکمیل شدن ورزشگاه 
نقش جهان هستند و هر مدیری می خواهد که افتخار بهره برداری 
از ورزش��گاه نقش جهان در زم��ان مدیریت خودش باش��د. وی با 
بیان این که همه مدیرانی که در حال حاضر بر کرس��ی مدیریتی 
نشس��ته اند می خواهند که ای��ن افتخار ب��ه زم��ان مدیریت آنها 
منصوب ش��ود، می گوید: ورزش��گاه نق��ش جهان اصفه��ان جزو 
طرح های مهر ماندگار است و تأمین اعتبار آن قطعی است. به گفته 
 خدابخش  قرار ها مبنی بر این است که تا پایان دولت دهم ورزشگاه 
نقش جهان به عنوان یکی از طرح های ماندگار افتتاح ش��ود و جزو 

افتخارات مهر ماندگار دولت دهم قرار بگیرد.

نقش جهان تا پایان این دولت به بهره برداری می رسد
علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان نیز در ارتب��اط با پروژه 
ورزش��گاه نقش جهان اصفهان می گوید: این پروژه به س��رعت در 
حال احداث است و ورزشگاه نقش جهان اصفهان از جمله طرح های 
مهر ماندگار دولت دهم محس��وب می شود. به اعتقاد وی، رسانه ها 
 باید ه��ر از گاهی به این پ��روژه نگاهی بیندازند و یقینا ورزش��گاه 
 نقش جهان اصفهان ت��ا پایان این دولت به بهره برداری می رس��د.  
به هر حال ورزشگاه نقش جهان خالئی برای ورزش اصفهان شده 
است  و آخرین و جدید ترین وعده های مسئوالن گویای این است 
که اصفهانی ها و مردم تمام کشور باید تا ۲۲ بهمن به انتظار بنشینند 
و ببینند که آیا پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اس��المی  می تواند 
بزرگ ترین پروژه ورزشی پس از انقالب را به نام و به کام خود رقم 

بزند یا خیر؟

مردم  اصفهان تا کی به انتظار  بنشینند؟

 مدیریت جزیره ای  اصفهان را ضربه فنی کرد

ورزشگاه نقش جهان اصفهان یکی دیگر از طرح های شاخص اصفهان محسوب می شود که این طرح  پروین
نیز همانند مصلی، سالن اجالس سران و متروی اصفهان در چنبره وعده های تحقق نشدنی مسئوالن احمدی

گرفتار شده است. این ورزش�گاه پس از انقالب، به عنوان بزرگ ترین طرح ورزشی در سطح کشور 
محسوب می شود که کلنگ آن در سال 1372 در اصفهان زده شد. فاز نخست آن در سال 1381 افتتاح و تعدادی از بازی های 
تیم سپاهان اصفهان در آن برگزار شد، اما دوباره این پروژه به بهانه تکمیل نهایی آن به تعویق افتاد. ازآن  زمان تاکنون نیز 

گوش های مردم از وعده و وعید های مسئوالن پر شده است، ولی چه فایده!

اتمام 3۲ درصد  از ۸3۵ مصوبه در طول 
داوود
سه سفر رییس جمهور، دستاوردهایی  شیخ جبلی

 ب��وده ک��ه اس��تان اصفه��ان در طی 
دولت های نهم و دهم بر جای گذاش��ته و در سفر قریب الوقوع 
رییس جمه��ور به اصفهان که س��فر چهارم وی به این اس��تان 
محسوب می شود، قرار اس��ت تا مصوبات ناتمام سفرهای قبل 

پیگیری و درصورت نیاز ، تأمین بودجه شود.
علیرضا ذاکر اصفهانی، اس��تاندار اصفهان در نشست مشترک 
 با معاونان خود و فرمانداران شهرس��تان های اصفهان، از  سفر 

رییس جمهور به اس��تان اصفهان در ماه جاری خبر داد و گفت: 
در رابطه با زمان س��فر رییس جمهور به اصفه��ان هنوز خبری 
 به دس��ت ما نرس��یده، ولی باید آمادگی الزم برای استقبال از 

رییس جمهور در روزهای آتی را  داشته باشیم.

فرمانداران آماده ارایه دستاوردها
 اس��تاندار در رابطه با دی��دار رییس جمهور از شهرس��تان های

 اصفهان، ب��ه فرمان��داران گف��ت: هنوز مش��خص نش��ده که 
رییس جمهور قصد بازدید از کدام شهرس��تان های اصفهان را 

مصوبات سفر در 
حوزه های آموزش 
و پرورش، اقتصاد و 
 تولید، سیاسی 
و چند جانبه 
گنجانده شد که به 
 تفکیک
32 درصد از 
 مصوبات 
در حوزه فرهنگی و 
 اجتماعی، 
27 درصد در حوزه 
زیربنایی و فنی، 
22 درصد در حوزه 
اقتصادی و تولیدی 
و مابقی در سایر 
حوزه ها بوده 

خشکسالی، طرح های انتقال آب، بازسازی شبکه های فرسوده فاضالب و بیابان زدایی از 
مهم ترین  مشکالت استان برای سفر چهارم است.

اصفهان برای ارایه طرح های بزرگ به هیأت دولت 
آماده شد

دارد و قطعا در تهران برای دیدار از شهرس��تان ها تصمیم نهایی 
گرفته می شود، ولی فرمانداران شهرس��تان ها باید خود را برای 

ارایه دستاوردها به هیأت دولت آماده کنند.

از طرح مسائل جزئی خودداری کنید
اس��تاندار اصفهان پرهیز از بازگویی مس��ائل جزئی را در حضور 
رییس جمهور به فرمانداران گوشزد کرد و گفت: فرمانداران باید 
دقت داشته باشند که باید مسائل کلی در حضور رییس جمهور 
بازگو ش��ود و از طرح جزئیات پرهیزکنند. وی افزود: باید تنها به 

سه تا پنج طرح کلی برای تصویب اکتفا شود.
وی معضل خشکسالی، طرح های انتقال آب، بازسازی شبکه های 
فرس��وده فاضالب، بیابان زدایی و... را از مهم ترین مس��ائل قابل 
پیگیری در سفرچهارم رییس جمهور دانس��ت و گفت: در سفر 
رییس جمهور باید دقت داشت که مشکالت اصلی شهرستان ها 
مانند  استانداردسازی پساب فاضالب ها و یا طرح های انتقال آب 

بازگو شود تا تصمیمات جدی در این رابطه گرفته شود.

حضور در بین مردم، هدف اصلی رییس جمهور
ذاکر اصفهانی متذکر شد: هدف سفر رییس جمهور به اصفهان 
بیش��تر برای حضور در بین م��ردم و صحبت با آنه��ا و پیگیری 
مصوبات پیشین است و در حاش��یه این اهداف، مصوبات جدید 

نیز ارایه می شود.

 32درصد از طرح های مصوب تکمیل شده است
س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت، معاون عمرانی استاندار 
اصفهان هم ۸3۵ مصوبه در س��ه س��فر قبلی رییس جمهور به 
اصفهان را  مورد تأکید قرار داد و یادآور ش��د: تا کنون 3۲ درصد 
از ای��ن مصوبات یعن��ی ۲64 مصوبه به صورت ص��د درصد اجرا 
و تکمیل ش��ده اس��ت. به گفته وی، همچنین از این تعداد 6۰۹ 
 طرح اجرایی شده که 73 درصد کل مصوبات را شامل می شود. 
صمصام ش��ریعت با تش��ریح مصوبات س��ه دوره گذشته گفت: 
در س��فر اول رییس جمهور به اصفهان ۲۸۸ مصوبه به تصویب 
رسیده که ۸3 در صد از این مصوبات اجرایی شده و 143 مصوبه، 

یعنی نزدیک ب��ه ۵۰ درصد از این مصوبات ب��ه صورت کامل به 
اجرا درآمده است. در سفر دوم نیز 3۵1 مصوبه به تصویب هیأت 
دولت رس��یده  که از این مقدار، 7۵درصد آن صورت اجرایی به 
خود گرفته و 1۰7 پروژه از مجموع طرح های یاد ش��ده به انتها 
 رسیده اس��ت. همچنین در سفر س��وم از مجموع 1۹6 مصوبه، 
11۲ مصوبه یعنی ۵7 درصد از این مصوبات در حال اجراست و 
7 درصد از آنان به صددرصد تکمیل ش��ده است. معاون عمرانی 
اس��تاندار اصفهان به درصد فراوانی مصوبات س��فرهای استانی 
هیأت دولت اشاره کرد و اذعان داشت: مصوبات سفر در حوزه های 
آموزش و پرورش، اقتصاد و تولید، سیاس��ی و امنیتی، فرهنگی 
و اجتماع��ی، نظامی و امنیتی و چند جانبه گنجانده ش��د که به 
 تفکیک3۲ درصد از مصوب��ات در حوزه فرهنگ��ی و اجتماعی، 
۲7 درصد در حوزه زیربنایی و فنی، ۲۲ درصد در حوزه اقتصادی 
و تولیدی و مابقی در سایر حوزه ها بوده که در مجموع گرایش اکثر 

مصوبات سه سفر، حوزه عمرانی را شامل شده است.

دولت آینده میراث دار دولت قبلی نباشد
محمد مهدی اس��ماعیلی، معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار 
اصفهان به جایگاه ویژه سفرهای استانی رییس جمهور اشاره کرد 
و گفت: سفرهای استانی جایگاه ویژه ای در تصمیم گیری های 
دولت دارد و رییس جمهور عقیده دارد در آخرین س��ال حضور 
دولت، باید  طبق سنتی حسنه تعهدات دولت فعلی  انجام شود تا 

دولت های بعدی میراث دار دولت قبلی نباشند. 

تشکیل 12 ستاد برای سفر چهارم رییس جمهور
معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان به کمیته های ستاد سفر 
رییس جمهور اشاره کرد و با1۲ گانه شمردن این ستادها، گفت:  
برای سفر رییس جمهور به استان اصفهان کمیته هایی در قالب 
1۲ستاد تش��کیل می شود که س��فر چهارم از نظر اجرا و شکل، 
شبیه سفر اول خواهد بود و طی آن رییس جمهور، هیأت دولت 
و دستیار ویژه رییس جمهور ضمن بازدید از همه شهرستان های 
اس��تان، عالوه بر مالقات عمومی با م��ردم، از نزدیک در جریان 

اجرای مصوبات قبلی قرار می گیرند.

باز هم هفته میراث فرهنگی 
در سکوت تمام شد

در حالی هفته میراث فرهنگی در س��کوت خبری کامل 
طی شد، که همچون سال گذشته میراث فرهنگی استان 
نیز هیچ مراسمی را برای بزرگداش��ت این هفته برگزار 
نکرد. به گزارش ایمنا، می��راث فرهنگی همواره یکی از 
مظلوم ترین بخش های فرهنگی کشور ما بوده و در چند 
سال اخیر نیز به دلیل برخی مشکالت در سازمان میراث 
فرهنگی، هر چه بیشتر در معرض خطر قرار گرفته است. 
نبود ثبات مدیریتی، اختالفات با سایر نهاد ها و... همه و 
همه دست به دست هم داده اند تا میراث فرهنگی کمتر 

مورد حمایت قرار بگیرد.
وضعیت میراث فرهنگی اس��تان اصفه��ان نیز چندان 
دست کمی از وضعیت کل کشور ندارد؛ اداره کل میراث 
فرهنگی استان حدود هش��ت ماه است که با سرپرست 

اداره می شود.
اما حقیقت آن اس��ت که در ای��ن وانفس��ا، حداقل اگر 
نمی توانیم کار بزرگ��ی  انجام دهی��م، از تک فرصت ها 
برای پاسداشت آن اس��تفاده کنیم و با یک برنامه ریزی 
درس��ت، از این فرصت های محدود بهره ببریم. یکی از 
فرصت هایی که می توان با استفاده از آن به رشد هر چه 
بیشتر وضعیت میراث فرهنگی کمک کرد، هفته میراث 
فرهنگی است؛ فرصتی که در تقویم ما پیش بینی شده، 
ولی گویی در استان اصفهان فقط در حد یک عنوان برای 

یک هفته باقی مانده است.
دو سال پیاپی است که مراسم هفته میراث فرهنگی در 
اصفهان برگزار نمی شود و فقط خرده مراسمی برای روز 
موزه داری صورت می گیرد ک��ه آن هم از همت انجمن 
موزه داران استان یا گروه موزه داری دانشگاه هنر اصفهان 
برمی خیزد. اگر تمام روزهای هفت��ه میراث فرهنگی به 
خیابان های ش��هر نگاه می انداختید، حت��ی یک تبلیغ 
ش��هری در مورد این هفته نمی دیدید. رسانه ها خالی از 
هر گونه مطلبی در این خصوص بود و حتی دریغ از یک 
جلس��ه مطبوعاتی و ارایه عملکرد در هفته ای که با نام 

میراث فرهنگی و مختص این سازمان است.
ولی واقعاً چرا؟ این فرصت سوزی تا کجا باید ادامه پیدا 
کند؟ حداقل خوب بود که در این روزها مسئوالن میراث 
فرهنگی استان که مدام از نامهربانی رسانه ها گالیه دارند، 
خودشان هم در میدان گام می گذاشتند تا ببینیم کجای 
گود میراث فرهنگی ایس��تاده ایم، خیلی از موهومات را 
روشن کنند و حداقل نشان دهند که فرصت هایی را که 

راحت به دست نمی آید، آسان هدر نمی دهند.

خبر در شهر چه می گذرد؟

حادثه در کمین اهالی خیابان زاهد
شرکت برق مسئول است

اعضای ستاد اجرایی سفر چهارم هیأت دولت به اصفهان 
معرفی  شدند 

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

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

0935***0906
قمیت های اجناس حاال دیگر به جای ماهی یک بار و س��الی یک بار 
برخی اوقات هفته ای باال می رود، به ویژه قیمت کنسروها و لبنیات 

که چندان حساب و کتابی ندارد.
---------------------------------------------------

0939***3240
چرا کشاورزان بیشتر از کودهای شیمیایی که بوی بسیار نامطبوعی 
هم دارد و باعث ایجاد انواع امراض می ش��ود استفاده می کنند؟ آیا 
بهداشت محیط  وجهاد کش��اورزی نباید در این رابطه اقدامی انجام 

دهد؟
---------------------------------------------------

0913***3240
چرا در خیابان های��ی که تازه اح��داث و یا ترمیم ش��ده اند، دریچه 
 فاضالب را باالت��ر از س��طح زمین قرار م��ی دهند که باع��ث ایجاد 

دست انداز می شود؟



چهره روزیادداشت

 رشد۱۰درصدی تولید غالت 
در سال جاری

وزیر جهاد کشاورزی گفت: امس��ال وضع تولید در بخش کشاورزی 
خوب است و غالت حداقل 10 درصد نسبت به سال گذشته افزایش 

تولید خواهند داشت. 

قیمت جهانی سویا افزایش یافت
وزارت کشاورزی آمریکا اعالم کرد قیمت جهانی سویا در سال ۲01۲ 
میالدی بیش از ۲۵ درصد رشد داشته است و به باالترین رقم خود از 

آوریل ۲00۸ میالدی رسیده است.

رکورد جدید در فوالد مبارکه
رییس گروه فنی تولید ناحیه فوالدس��ازی و نورد پیوسته فوالد مبارکه 
گفت: در اردیبهشت امسال ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با دستیابی 
به رکورد تولید ماهیان��ه ۶۲ هزار و ۶۴۵ تن کالف گ��رم، رکورد دیگری 

را ثبت کرد.

قراردادهای سفید امضا خیانت به 
کارگران است

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با انتقاد از رواج یافتن 
قراردادهای کار سفید امضا  به وسیله کارفرمایان گفت: قراردادهای سفید 
امضا خیانت در حق کارگران است. تجربه نشان داده در قراردادهای سفید 

امضا هیچ گاه کارفرمایان حق کارگران را رعایت نکرده اند.

محرومیت از حمایت های مالی، 
نتیجه نگاه غلط دولت

ریی��س اتحادیه طال و جواه��ر اصفهان گف��ت: به دلیل 
نگاه غلط دولت به مقوله طال ب��ه عنوان کاالیی لوکس و 
تجمالتی، تولیدکنندگان آن در سیستم بانکی از حمایت 

مالی برخوردار نمی شوند. 
هوشنگ شیش��ه بران با اش��اره به این که برای رسیدن 
صنع��ت ط��ال ب��ه جای��گاه واقع��ی آن در کش��ور نگاه 
مس��ئوالن نیازمن��د تغییر اس��ت، اظهار داش��ت: طال 
نیازمند دریافت تس��هیالت از س��وی دولت است، اما در 
 سیس��تم بانکی از طالس��از به عنوان ی��ک صنعتگر یاد 
نمی ش��ود و به دنبال آن، تولیدکنن��ده از حمایت مالی 

برخوردار نمی شود. 
وی پیش��رفت و توس��عه صنعت طال در ترکیه را مدیون 
تغییر قوانین آن کشور دانست و افزود: دولت های ترکیه، 
تایلند و هند به واسطه طال با تغییر قوانین خود راه را برای 

پیشرفت این صنعت تسهیل کردند. 
رییس اتحادیه طال و جواهر اصفه��ان با تأکید بر این که 
طال برای دولت یک صنعت اس��تراتژیک اس��ت، تصریح 
کرد: با توجه به زودبازده بودن، اش��تغال زایی و ارزآوری 
آن، طال به عنوان یک س��رمایه ملی مطرح می شود که 
با محدود ش��دن نگاه دولت به طال فقط به عنوان فروش 
 و صنف، بخش تولی��د و ماش��ین آالت آن نادیده گرفته 

شده است. 
وی بیان داشت: متأس��فانه در قوانین کشور به دلیل این 
که طال به عن��وان کاال در نظر گرفته می ش��ود، واردات 
ش��مش طال با پنج درصد مالیات بر ارزش افزوده توجیه 

اقتصادی ندارد.
  شیش��ه بران با انتق��اد بر این ک��ه قوانین کش��ور برای 
 ش��مش و ط��ال و همچنی��ن واردات و ص��ادرات آن 
شفاف و روشن نیس��ت، تأکید کرد: بس��یاری از قوانین 
 تس��هیل کننده بخ��ش تولید نیس��ت و ماش��ین آالت

 س��اخت طال که به نوعی خط تولید اس��ت، متأس��فانه 
مشمول ۲0 تا ۲۵ درصد عوارض گمرکی است در صورتی 
 که واردات خ��ط تولید مش��مول تعرفه پایی��ن یا بدون 
 تعرفه اس��ت ول��ی ای��ن قان��ون مش��مول صنعت طال 

نمی شود. 
وی در ادامه با اشاره به این که ایران ششمین بازار مصرف 
طال در دنیا را دارد، افزود: در صنایع پتروشیمی به ازای 
هر ۳00 میلیون تومان یک نفر به کار گمارده می شود، 
در صورتی که در صنعت طال به ازای هر ۵ تا 10 میلیون 

تومان یک نفر شاغل می شود.

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه ها گفت: با توجه به مشکالت مصوبه مجلس شورای اسالمی 
در قانون بودجه 1۳۹1 دولت فعال هیچ تصمیم و برنامه ای برای اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه ها ندارد. 
طبیعی است اطالع رسانی این موضوع همچون روال گذشته در ستاد هدفمندی یارانه ها صورت خواهد گرفت.

صنایع در آستانه ورشکستگی 
قرار دارند

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
ابوالفتح نیکنام

در حال حاضر بهره وری صنایع در کشور پایین است و بخش عمده ای 
از صنایع کشور در سایه تعرفه های باالی گمرکی در حال فعالیت اند 
که اگر حمایت های اندک دولت از این صنایع قطع شود، این صنایع 
تعطیل خواهند شد. ناتوانی بسیاری از صنایع کشور و نیز بهره وری 
بسیار پایین موجب شده اس��ت صنایع به دلیل نبود حمایت های 

دولت به سرعت در حال ورشکستگی باشند. 
در  کاال  نهای��ی  قیم��ت 
ای��ران بیش��تر از قیم��ت 
 تمام ش��ده کااله��ا در دیگر 

کشورهاست.
 این در ش��رایطی اس��ت که 
هزینه تولی��د کاال در ایران 
از جمل��ه هزین��ه س��وخت 
و دس��تمزد کارگران کمتر 
ازنقاط مختلف جهان است. 

مسئول ایمن سازی ها چه کسی است؟
استانداردسازی شهر بازی ها، مس��أله ای است که در سال گذشته 
در اس��تان اصفهان جنجال های زیادی را به پا کرد و چند صحنه 
دلخراش، مس��ئوالن را بیدار کرد تا تکانی به خود داده و در مورد 
کودکان با احتیاط بیشتر و نظارت های بیشتر، بررسی ها را انجام 
دهند. در بررسی های مسئوالن اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان و بازدید از این شهربازی ها، در برخی موارد به دلیل 
تخلفات عمده ای که در قطعات و نصب داش��تند، دستگاه ها و در 
برخی موارد کل شهربازی پلمپ می شد. مسئوالن اداره استاندارد 
نیز معتقد بودند که بخشی از وس��ایل بازی و تفریحی تا زمانی که 
اصالح نشده باشند، قادر به ارایه خدمات نیستند. همچنین در مورد 
ش��هر بازی هایی که تاکنون جهت دریافت پروانه استاندارد اقدام 
نکرده اند نیز اخطار های الزم برای تعمیر و اصالح آنها داده شد و رفع 
نقص ها صورت گرفت. پس از گذشت چند ماه از این ماجرا، خبرها 
حاکی از اصالحات مورد نیاز بود. گویی قائله ختم شد، اما به گفته 

سکان دار عرصه استاندارد استان اصفهان، این مسأله سر دراز دارد.

سمینار آموزشی استانداردسازی شهربازی ها 
در ۶ و 7 خرداد سال جاری، اداره اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان بر آن شد تا برای نخستین بار در کشور، سمیناری 
آموزشی در مورد آشنایی با استانداردس��ازی شهربازی ها برگزار 
کند. اصغر صالح زاده، مدی��ر کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
استان اصفهان در مورد این سمینار اظهار داشت: سمینار آموزشی 
آشنایی با الزامات استانداردهای ملی وسایل تفریحی شهربازی ها 
با هدف آشنایی متولیان امر صدور مجوزهای تأسیس شهربازی ها، 
بهره برداران و متصدیان مراکز تفریحی، ش��هربازی ها، زمین های 
بازی و پارک ها با اس��تانداردهای ملی مربوطه و الزامات آن برگزار 
شد. وی خاطرنشان کرد: در این همایش بیش از ۳00 متقاضی اعم 
از نمایندگان شهرداری ها، اردوگاه های تفریحی آموزش و پرورش، 
طراحان و س��ازندگان، مالکان و بهره برداران تجهیزات شهربازی 

و پارک های بادی، آموزش ه��ای کاربردی در زمین��ه اپراتوری و 
مهارت های الزم برای کار ب��ا تجهیزات بازی را ف��را گرفتند. وی 
افزود: امید است اس��تان اصفهان بتواند در زمینه استاندارد سازی 

شهربازی ها و وسایل بازی در کشور پیش رو شود.

نظارت  بیشتر می شود
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان، استاندارد 
را تنها متولی امر کیفیت در کشور دانست و بیان داشت: مقرر شد تا 
پس از برگزاری این سمینار آموزشی، بازرسان اداره کل استاندارد 
اس��تان اصفهان، نظارت و بازرسی خود را از ش��هربازی ها و سایر 
 مراکز تفریحی افزایش دهند و هیچ گون��ه مدارایی در این زمینه 
نمی ش��ود. وی وضعیت موجود برخی از شهربازی ها و مکان های 
تفریحی اس��تان اصفهان را هم از لحاظ تنوع و به روز بودن وسایل 
سرگرمی و بازی و هم از نظر س��طح ایمنی و استانداردهای ملی، 
نامطلوب و غیر قاب��ل قبول دانس��ت و اضافه کرد: به��ره برداران 
مراکز مذکور باید به س��رعت نس��بت به اصالح و استانداردسازی 
دس��تگاه های معیوب خود اقدام کرده و حتی وسایلی که قابلیت 
اصالح و رفع نواق��ص را ندارند، مع��دوم کنند. صال��ح زاده افزود: 
یکی از عوامل پیشرفت کشورهای توسعه یافته همکاری و تعامل 
دستگاه ها با یکدیگر و مردم با دستگاه هاس��ت. لذا در این راستا از 
شهرداری ها و بهره برداران خواهشمند است برای تأمین سالمتی 
و رفاه شهروندان، در صورت افتتاح جدید هر شهربازی یا اطالع از 
فعالیت شهربازی فاقد مجوز کاربرد عالمت استاندارد به این اداره 
کل گزارش کنند. به گفته مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی 
اس��تان اصفهان با حمایت مراجع قضایی و با جدیت، از سالمتی و 

امنیت شهروندان صیانت می شود.

استاندارد بحثی فراگیر است
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان اظهار داشت: 
بحث استاندارد موضوعی فراگیر است و تمام بخش های دولتی و 
خصوصی باید حافظ منافع اس��تاندارد باش��ند. صالح زاده گفت: 
براساس قانون موجود در کشور، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند 
در اجرای پروژه های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیار های 
 فن��ی و اس��تاندارد های ملی را رعای��ت کنند. الزم به ذکر اس��ت 
اداره کل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در بیشتر 
موارد استانداردسازی محصوالت غذایی یا کاالهای دیگر در کشور، 
همیشه پیش��تاز بوده و این روند نیز متوقف نشده است که از این 
جمله می توان به استانداردسازی طال، استانداردسازی ترازوهای 

دیجیتال و... اشاره کرد.

وضعیت شهربازی ها،  نامطلوب و غیر قابل قبول است

اندکیصبر،خطرنزدیکاست!

شهربازی  ها، مکان هایی هستند که در نواحی مختلف شهر قرار دارند و حضور در کنار خانواده  زهرا 
در فضایی شاد، برای به وجود آمدن لحظاتی مفرح با مراجعه به این مکان ها ممکن است، اما نوبخت

خاطره این شادی هر لحظه ممکن است با بروز اتفاقی غیر مترقبه، با ترس و دلهره تبدیل شود.
مسأله ای که توجه به آن مهم به نظر می رسد، آن است که بروز نقص فنی در دستگاه ها، هنگام حرکت، ممکن است 

فاجعه ای بزرگ را به وجود بیاورد و...

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

ابالغ وقت رسیدگی
1679 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 212/91 خواه��ان آزیتا ف��ارس – مه��ران نجمی پور 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به  طرفیت اصحاب کهف تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز یکشنبه مورخ 91/4/18 ساعت 4/45 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف/ 3899 شعبه 20 حقوقی 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1680 شماره: 689/90 ش 15 به موجب رأی شماره 843 تاریخ 90/10/16 حوزه 15 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمید حبیبی نام پدر: محمد 
مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 3/400/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت س��ی هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خس��ارت تأخیر و تأدیه از 
تاری��خ 89/2/24 لغایت زمان وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق 
خواه��ان آقای مجتبی کیان هرچگانی نام پدر: ذوالفقار نش��انی مح��ل اقامت: اصفهان خیابان 
وحید حسین آباد کوچه علیرضایی پالک 12. 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 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. هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به 
اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده لیک��ن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا 
صورت خالف واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 
گردیده باشد به حبس جنحه اي از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 15 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1681 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2072/91 خواه��ان عبداالمی��ر صنائ��ی خورزوق��ی 
دادخواس��تی مبن��ی بر مبلغ چه��ار میلیون ری��ال وجه چ��ک ش��ماره 1005/240048 عهده 
بانک س��رمایه شعبه هشت بهشت ش��رقی و هزینه دادرس��ی به طرفیت عباس قاسمی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/4/12 س��اعت 9/30 صبح تعیین 
گردی��ده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه نرسیده به 
پم��پ بنزی��ن مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت 
و ضمائ��م را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخ��اذ می ش��ود. م ال��ف/ 3906 ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

تغییرات 
1690 شماره: 3052 آگهي تغییرات شرکت اردستان گستر )سهامي خاص( به شماره ثبت 181 
و شناس��ه ملي 10861880976 به استناد صورت جلس��ه مجمع عمومي عادي و هیات مدیره 
مورخ 1391/02/30 ش��رکت اردستان گستر )سهامي خاص( تغییراتي به شرح زیر در شرکت 
فوق به عمل آمده: 1- آقایان حس��ن زارعي اردستاني فرزند علي و عزیز اهلل زارعي اردستاني 
فرزن��د حس��ن و خانم منیره روغني اروج��ه اعضاي اصلي هیات مدیره براي مدت دو س��ال 
انتخاب شدند. 2- آقاي عزیز اهلل زارعي اردستاني به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و 
آقاي حسن زارعي اردستاني به سمت رئیس هیات مدیره و خانم منیره روغني اروجه به سمت 
نایب رئیس هیات مدیره براي مدت دو س��ال انتخاب شدند. 3- صاحبان امضاء: کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و بانکي به امضاي مدیر عامل و با مهر ش��رکت معتبر خواهد بود و س��ایر نامه 
هاي اداري نیز به امضاي مدیر عامل و مهر ش��رکت معتبر خواهد بود. 4- آقاي شهاب جاللي 
فرزن��د محمد به عنوان بازرس اصل��ي و آقاي محمد رضا روغني به عنوان بازرس علي البدل 
ش��رکت براي مدت یک سال انتخاب شد. 5- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي شرکت 

انتخاب شده. فدایي- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان شماره م / الف 80

تغییرات 
1691 ش��ماره: 2800 آگهي تغییرات ش��رکت ش��یمي تفلون دنا )س��هامي خاص( به شماره 
ثبت 250 و شناس��ه ملي 10260060099، به اس��تناد صورت جلس��ه هی��ات مدیره و مجمع 
عمومي س��الیانه مورخ 1391/02/22 ش��رکت شیمي تفلون دنا )س��هامي خاص( تغییرات به 

ش��رح ذی��ل به عمل آمد. 1- آقاي رض��ا حاتمي و محمد علي حاتمي و علي حاتمي به س��مت 
اعضای هیات مدیره براي مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و آقاي رضا حاتمي به سمت رئیس 

هی��ات مدیره و آقاي علي حاتمي به س��مت نایب رئیس و محمد علي حاتمي به س��مت مدیر 
عامل ش��رکت براي مدت دو س��ال انتخاب و کلیه اوراق و اس��ناد تعهدآور شرکت با امضاء 
مش��ترک رضا حاتمي و محمد علي حاتمي با مهر ش��رکت معتبر مي باشد. 2- آقاي سید علي 
اصغر حس��یني به س��مت بازرس اصلي و آقاي حمیدرضا رنجبر به سمت بازرس علي البدل 
ش��رکت براي مدت یک سال مالي انتخاب شدند. 3- روزنامه زاینده رود جهت درج آگهي هاي 
شرکت انتخاب شدند. 4- سال مالي شرکت منتهي به سال 90 به تصویب رسید. فدایي- رئیس 

ثبت اسناد و امالک اردستان شماره م / الف 81

حصر وراثت 
1692 آقاي محمد کاظمي انداني داراي شناس��نامه ش��ماره 2661 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 158/91 از این دادگاه درخواست گواهي حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان مهدي کاظمي انداني به شناس��نامه 55 در تاریخ 1382/11/18 اقامتگاه دائمي خود 
ب��درود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه 1- اقدس مختاري انداني 
فرزند قنبرعلي ، ش ش 105 )همس��ر(، 2- رس��ول کاظمي اندان��ي فرزند مهدي، ش ش 193 

)فرزند(، 3- حبیب کاظمي انداني فرزند مهدي، ش ش 77 )فرزند(، 4- ابوالقاسم کاظمي انداني 
فرزند مهدي، ش ش 885 )فرزند(، 5- محمد کاظمي انداني فرزند مهدي ، ش ش 2661 )فرزند(، 
6- صدیقه کاظمي انداني فرزند مهدي، ش ش 3145 )فرزند(، 7- عصمت کاظمي انداني فرزند 
مهدي،  ش ش 115 اندان )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت پ��ي در پي ماهي یکمرتبه آگه��ي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي دارد و یا 
وصیتنامه از متوفي نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهي ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم 
دارد واال گواهي صادر خواهد ش��د. ش��عبه 7 ش��وراي حل اختالف شهرس��تان خمیني شهر 

شماره م / الف 12385

ابالغ وقت رسیدگي 
1693 در خصوص پرونده کالسه 394/91 خواهان علي حیدري دادخواستي مبني بر الزام به 
انتقال س��ند به طرفیت مجید رفیعیایي، محمدرضا فرهنگیان قهفرخي تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگي براي روز یکشنبه مورخ 91/5/15 ساعت 10/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضاي خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگي به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شوراي 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگي ابالغ ش��ده تلقي و تصمیم مقتضي اتخاذ مي شود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شوراي حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
1694 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 372/91 ش 8 خواه��ان جلیل خدنگی دادخواس��تی به 
طرفیت س��یدعبداله حس��ینی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/5/4 ساعت 

10/30 صبح تعیین گردیده اس��ت ب��ا توجه به مجهول 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 
اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هش��تم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
1695ش��ماره: 1924 آقای قربانعلی فرزین فر فرزند حسینعلی باستناد یکبرگ استشهاد محلی 

که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت دو دانگ مشاع از 
شش��دانگ یکباب خانه پالک ش��ماره 11/9517 واقع در وزوان بخش ثبتی میمه که در صفحه 
56 جل��د 161 امالک ذیل ثبت 25753 بنام قربانعلی فرزین فر فرزند حس��ینعلی ثبت و صادر 
و تس��لیم گردیده نحوه گم ش��دن یا از بین رفتن جابجایی اثاثیه منزل است. چون درخواست 
صدور المثنی س��ند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره ی��ک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون س��ند مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این 
آگه��ی ت��ا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند با ارائه کننده مسترد گردد. 
اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه نش��ود المثنی 
 س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 3975 نوروز- رئیس 

ثبت میمه

ابالغ رأی
1696 ش��ماره پرونده: 1171/89 ش ح 39، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 39 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حس��ن معماریان فرزند محمدباقر با وکالت خانم لیال رئیس��ی گهرویی به 
نشانی بلوار کشاورز روبروی بانک صادرات دستگرد طبقه فوقانی رستوران صدرا، خوانده: 
حس��ین ذوالفقاری مجهول المکان، خواس��ته: ال��زام به انتقال باقیمانده س��ند یک قطعه زمین 
مس��کونی به پالک ثبتی 64 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان، گردش��کار: خواهان دادخواس��تی 
بخواس��ته فوق بطرفیت خوانده تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شورا و ثبت بکالسه فوق 
و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل 
است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان حسن معماریان 
با وکالت خانم لیال رئیسی گهرویی بطرفیت خوانده حسین ذوالفقاری فرزند ماشاءاله بخواسته 
الزام خوانده به تنظیم س��ند رسمی انتقال یک قطعه زمین مسکونی نظر به اینکه مستند دعوی 
خواه��ان حکایت از واگذاری زمین مس��کونی مورد ترافع و تحقق عقد بی��ن فیمابین بموجب 
قرارداد را دارد و چون بموجب پاس��خ اس��تعالم واصله از ثبت منطقه 6 اصفهان حقوق ناشی 
از آن بنام آقای حس��ین ذوالفقاری ثبت گردیده است و بموجب پاسخ اداره ثبت سمت قانونی 
خوان��ده در زمی��ن مورد ترافع باالصاله محرز اس��ت و چون دلیلی ک��ه موجب بطالن دعوی 
خواهان و دالیل آن باش��د ابراز نشده اس��ت بنابراین قرار فیمابین طرفین محمول بر صحت 
تلقی و چون نتیجه احراز اصالت قرارداد فیمابین طرفین حسب مقررات مواد 190 و بعد قانون 
مدنی، نفوذ قانونی آن نس��بت به طرفین و تحمل آن از ناحیه مش��ارالیهم طبق مقررات مادتین 
219 و 220 از قانون مدنی خواهد بود و نظر به اینکه از الزامات و آثار قرارداد واقعه فیمابین 
طرفین ثبت آن و تنظیم س��ند رسمی نس��بت به آن می باشد بنابراین شورا به استناد مقررات 
مواد مرقوم حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال باقیمانده 226 مترمربع 
بش��ماره 64 اصلی بخ��ش 14 بنام خواهان با رعایت کلیه مقررات ج��اری صادر و اعالم می 
نماید. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل رسیدگی واخواهی در همین 
شورا و قابل تجدیدنظر در محاکم حقوقی می باشد. همچنین خوانده محکوم است به پرداخت 
هزینه دادرس��ی بمبلغ 38/000 ریال و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه کارشناسی بمبلغ 

یک میلیون ریال در حق خواهان می باشد. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
1697 شماره ابالغیه: 9110100350300812، شماره پرونده: 9109980350300194، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910194، خواهان جمش��ید پیکان پور دادخواستي به طرفیت خوانده امام قلي 
یزدان��ی به خواس��ته اثبات مالکیت )مالي غی��ر منقول( تقدیم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان 
طبق��ه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9109980350300194 ثب��ت گردیده که وقت 
رس��یدگي آن 1391/04/14 و س��اعت 10:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتشار آگهي مي 
ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي 

حاضر گردد. شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان شماره م / الف 3754

ابالغ 
1698 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100361500505، ش��ماره پرون��ده: 9109980361500293، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910300، خواهان صغري رئیس��ي دادخواس��تي به طرفیت خوانده 
داود مکوندیان به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاههاي عمومي 
شهرستان شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومي 
حقوقي )خانواده( دادگس��تري شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان – خ چهار باغ باال – خ 
ش��هید نیکبخت، ساختمان دادگس��تري کل اس��تان اصفهان ط 3 اتاق 345 ارجاع و به کالسه 
9109980361500293 ثبت گردیده که وقت رس��یدگي آن 1391/04/14 و ساعت 8:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ي دادگاه هاي عمومي و انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگي حاضر گردد. منصوري - مدیر دفتر شعبه بیست 

و هفتم دادگاه عمومي حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان شماره م / الف 3755

مزایده 
1699 اجراي احکام شعبه 17 دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالسه 

900087 ح ج 17 له خانم اعظم مقصودي فرزند حبیب اهلل و علیه آقاي محمد رحیمي س��بداني 
فرزند فتح اهلل به خواسته مطالبه مهریه به میزان 500 عدد سکه بهار آزادي و 50 مثقال طال و 
مبلغ 310/130/129 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 5/690/000 ریال بابت هزینه دادرسي و 
مبلغ 80/000 ریال هزینه نشر و 600/000 ریال هزینه کارشناسي جلسه مزایده اي به منظور 
فروش شش دانگ یک باب خانه به نشاني اصفهان، خ امام خمیني، مارچین، خ شهید اسماعیلي، 
خ شهید خداداد امیني، کوچه نیما، فرعي اول، سمت چپ با قدمت بالغ بر 12 سال فاقد هرگونه 
سند مالکیت و به صورت قولنامه اي داراي انشعابات آب و برق و گاز مشترک اسکلت بتوني، 
آش��پزخانه و سرویس بهداشتي کاشي و سرامیک، کابینت فلزي، کفها موزاییک و فاقد نقاشي 
داراي ح��دوداً 85 متر مربع عرصه و حدوداً 150 متر مربع اعیاني که کاًل 405/500/000 ریال 
معادل 40/550/000 تومان توس��ط کارشناس ارزیابي شده برگزار نماید. طالبین مي توانند 5 
روز قبل از برگزاري مزایده در محل از ملک فوق دیدن نموده و جهت ش��رکت در مزایده در 
روز یکشنبه تاریخ 1391/3/21 ساعت 9 صبح در محل این اجرا واقع در دادگستري کل استان 
اصفهان، طبقه دوم، اتاق 207 در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده مي بایست میزان 
ده درصد از مبلغ مزایده را في المجلس به حس��اب س��پرده واریز نمای��د. مدیر اجراي احکام 

شعبه 17 دادگاه حقوقي اصفهان شماره م / الف 3745

ابالغ 
1700 شماره ابالغیه: 9110100350300840، شماره پرونده: 9109980350300057، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910057، خواهان علیرضا زارعي دادخواس��تي به طرفیت خوانده علي اصغر 
افراس��بي به خواس��ته مطالبه طل��ب و تامین خواس��ته تقدیم دادگاههاي عمومي شهرس��تان 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي به شعبه سوم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستري کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به کالس��ه 9109980350300057 ثبت گردیده که 
وقت رسیدگي آن 1391/04/17 و ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انق��الب در ام��ور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهي مي ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
 جهت رس��یدگي حاضر گردد. ش��عبه س��وم دادگاه عموم��ي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان 

شماره م / الف 3742

آگهي ابالغ داوري 
1702 بدینوسیله به خانم شیرین فرج زاده فرزند مصطفي ابالغ مي گردد در خصوص پرونده 
کالس��ه 901726 ح 16 به خواسته طالق که همسرش آقاي علي صالحي در این شعبه تشکیل 
داده داور خود را که مس��لمان – متعهد از اقوام و آش��نا به شرایط داوري باشد را ظرف 20 
روز به این دادگاه معرفي نماید. نش��اني: اصفهان، خ ش نیکبخت، دادگستري شعبه 16 حقوقي 

اصفهان شماره م / الف 3743 دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهاان

ابالغ 
1703 پیرو آگهي منتش��ره در روزنامه نصف جهان به ش��ماره 1333-90/6/8موضوع ابالغ 
دادخواس��ت و ضمائم به خواندگان در پرونده کالسه 1392/89 ح / 4 نظر به اینکه در پرونده 
قرار کارشناس��ي صادر و آقاي ناصر کمیلي پور به عنوان کارشناس انتخاب و نظریه وي به 
این ش��عبه واصل گردیده اس��ت لذا مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار اصفهان 
درج و آگه��ي و به خواندگان مجهول المکان آقای��ان هدایت اله و علي و یحیي و رضا و خانم 
فریبا ش��هرت همگي احتش��امي هاروني ابالغ مي گردد ظرف یک هفته از تاریخ نشر آگهي با 
مراجعه به دفتر شعبه چهارم دادگاه حقوقي اصفهان واقع در خ شهید نیکبخت و مالحظه نظریه 
کارشناس��ي چنانچه اظهاري دارند کتبًا در فرجه مرقوم ارائه نمایند. دفتر شعبه چهارم دادگاه 

عمومی حقوقي اصفهان شماره م / الف 3736

احضار متهم 
1704 ش��ماره: 901835 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 9009980364701766 این دادیاري 
آقاي محمد روش��ن ش��الماني به اتهام مزاحمت تلفني حسب شکایت آقاي داوود غریب وندي 
از طرف این دادیاري تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده اس��ت بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 
1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهي در ش��عبه 28 دادیاري به 
آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسراي اصفهان جهت پاسخگویي 
به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهي 
اقدام قانوني معمول خواهد شد. دادیار شعبه 28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسراي عمومي 

و انقالب اصفهان شماره م / الف 3762
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امسال موزه برتر نداشتیم
 پیرو انتش��ار اخباری درباره موزه برت��ر، رییس ایکوم اعالم کرد، امس��ال در بزرگداش��ت 
 روز جهان��ی موزه ها، تک م��وزه برتر نداش��تیم و موزه ها تنها در هش��ت بخ��ش انتخاب و

 برگزیده شدند.

5

قلعه تبرک، سپهر طالع اصفهان
 قلعه تبرک )تب��ره ( یا طبرک یکی از عظیم تری��ن و غیر قابل نفوذترین 
دژهای مستحکم تاریخی ایران بوده اس��ت که بنای آن را به رکن الدوله 
دیلمی و تکمیل و توس��عه آن را به عالء الدوله نسبت می دهند. در چهار 
طرف این قلعه خندقی پر از آب وجود داش��ته اس��ت که هن��وز برخی از 
بخش های آن در بافت مسکونی فعلی موجود است.  دور تا دور قلعه بارویی 
به پهنای بیش از 10 متر کشیده بودند که در فواصل آن، 33 برج دیده بانی 
و تیراندازی قرار داشت که هر برج در حدود 30 متر قطر داشته و هر برج به 

طور تقریبی 10 متر از دیگری فاصله داشته است. 
براساس سفرنامه شاردن )قرن 17 میالدی( در ورودی قلعه تبرک عالمت 
برج قوس که طالع نجومی شهر اصفهان است، نصب شده بود. در زمان شاه 
عباس اول، تعمیرات زیادی در آن انجام شد و به عنوان محلی ایمن برای 

نگهداری اشیای ارزشمند و ذخایر سلطنتی استفاده می شد. 
کمپفر، گردش��گر آلمانی )قرن 17 میالدی ( نیز قلعه تبرک را به عنوان 
زرادخانه حکومتی معرفی کرده اس��ت. از خانه های دوران دیلمی که در 
نزدیکی میدان کهنه قرار داش��ت، راه های زیرزمینی به قلعه کش��یده 
بودند که امروز ه��م پس از هزار س��ال، در برخی محل ه��ا هنگامی که 
 زمین  را ب��رای حفر چ��اه می کنند، به ای��ن گذرگاه ه��ای زیرزمینی 

برمی خورند. 
 از قلعه تبرک عکس هایی متعلق به بیش 100سال پیش در دست است 
که در این عکس ها قلعه هنوز پایدار دیده می شود و تا پنجاه سال پیش 
آثار آن هچنان برجای بود.  اما  اکنون از آن اثری برجای نمانده و در محل 

آن در محله پاقلعه در خیابان ملک امروزی، خانه سازی شده است.

 بناهای تاریخی کشور تحمل زلزله 
را ندارند

»میراث تاریخی کشور و بناهای به جای مانده از قرن ها و هزاره های گذشته 
درصورت وقوع زلزله قادر به ایستادگی نخواهند بود.« این جمله ای است که 
کارشناسان بناهای تاریخی و رییس پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و 
مهندسی زلزله نیز بر آن تأکید دارند. کارشناسان میراث فرهنگی همچون 
دکتر اسکندر مختاری که بالفاصله پس از زلزله بم مسئولیت جان بخشی 
به ارگ تاریخی به وی واگذار شده بود، نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که 
بناهای تاریخی کشور نیازمند مقاوم س��ازی  در برابر زلزله هستند. شاید 
همین نگرانی موجب شد 10 تن از استادان رشته معماری و متخصصان 
بناهای تاریخی در پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران جمع شوند و با 
اعالم نگرانی از نابودی بناهای تاریخی کشور درصورت وقوع زلزله خواستار 
مقاوم سازی  میراث تاریخی کشور در حوزه معماری ایرانی شوند. به گزارش 
همشهری آنالین، دکتر اسکندر مختاری مدیر سابق پروژه جان بخشی به 
ارگ تاریخی بم، در نشست »مقاوم سازی  بناهای تاریخی در برابر زلزله« 
به زلزله دی ماه 82 در شهر بم اشاره کرد و گفت: شهر کهن بم که پیش از 
اسالم بنیان گذاشته شده بود، به طور معجزه آسایی تاکنون باقی مانده است. 
آن چه این شهر را از دیگر دولت شهرها در تمدن های دیگر جدا می کند، 
این است که بم به طور کامل باقی ماند و حتی خرابه های آن نیز حرف های 
زیادی برای گفتن داشت. مدیر سابق پروژه جان بخشی به ارگ تاریخی 
بم پس از زلزله سال 82 ادامه داد: پس از زلزله برخی ساختارهای شهر بم 

تخریب شدند، ولی عمده ضایعات متوجه ارگ بم بود.
آن طور که دکتر اسکندر مختاری می گوید، دوستداران میراث فرهنگی 
اکنون متوجه این نکته شده اند که قرار گرفتن فالت ایران بر کمربند زلزله 
چالشی است که هر لحظه آثار تاریخی کشور را تهدید می کند. وی افزود: 
اگر آماده نباشیم، تدبیری نیندیشیم و برای مداخله هایی که در بناهای 
تاریخی صورت می دهیم مراقب نباشیم، حوادثی شبیه آن چه در بم اتفاق 
افتاد، بازهم رخ می دهد. وی گفت: پ��س از زلزله بم این فرصت نیز ایجاد 
شد که ارزش های خشت و معماری خشتی در تاریخ معماری را شناخته 
و به آن توجه کنیم. به گفته دکتر اس��کندر مختاری که تالش زیادی در 
جان بخشی ارگ بم داشت، نمی توان بار دیگر ارگ بم را ساخت، درحالی که 
به ارزش مقاومت خشت یا ایجاد آزمایشگاه خشت توجه نداشت. همچنین 
نمی توان ارگ بم را مهندسی کرد و نسبت به مقاوم سازی  بناهای به جای 
مانده در آن که در چند س��ال آینده دچار تخریب خواهند شد، بی تفاوت 
بود. مدیر سابق پروژه جان بخشی به ارگ تاریخی بم تأکید کرد: هیچ یک از 
بناهای تاریخی کشور در برابر زلزله مقاوم نیستند. بناهای تاریخی در برابر 
زلزله بی پناه مانده اند و حداکثر توجهی که به آنها شده، در موضوع دانش 
مرمت است. به گفته دکتر مختاری تنها بنایی که قادر به مقاومت و پایدار 
ماندن در برابر زلزله اس��ت، برج آزادی است. مختاری همچنین در پاسخ 
به این سؤال که  جایگاه س��ازمان میراث فرهنگی در مقاوم سازی  بناهای 
تاریخی در برابر زلزله چیست، گفت: سازمان میراث فرهنگی باید خود را 
در مسیر مقاوم سازی  بناهای تاریخی قرار دهد و بداند موضوع مقاوم سازی  
بناهای تاریخی کشور بسیار جدی است و به یک شخص نیز بستگی ندارد.

اگر فرصت مقاوم سازی  بناهای تاریخی از دس��ت برود، آثار آن بر میراث 
فرهنگی کشور جبران شدنی نیست. به گفته وی، سازمان میراث فرهنگی 
نقش محوری در مقاوم سازی  بناهای تاریخی دارد ولی به تنهایی قادر به 

انجام این کار نیست.

با پیشینه الرستان کهن، شهر نوپای اوز  دکتر محمود 
)EVAZ( در 3۴0 کیلومتری شیراز دهقانی

با داش��تن بازرگانان، باستان شناسان، 
معماران، مهندس��ان، پزش��کان، نویسندگان و ش��عرا و همه 
بزرگانی که در آغوش خود پرورانده اس��ت، ب��ه همراه جوانان 
آینده نگر و کوش��ا، در آینده ای نزدیک یکی از شهرستان های 
زیبا و پیشرفته الرستان در استان فارس خواهد شد و از سراسر 
ایران گردش��گران را به دیدن خود دعوت می کن��د.  اما برای 
پذیرش گردشگر و گسترش گردشگری در شهر اوز و سراسر 
الرس��تان، نیاز مبرم به زیرساخت های اس��توار و سر و سامان 
دادن به تسهیالت از یک سو و از سویی، امنیت پایدار، بازسازی 
ساختمان های تاریخی، ساختن جاده های میانه دار و برجسته 

کردن جاهای دیدنی است.        
با در نظر گرفت��ن فرهنگ و آداب مردم ش��هرهایی چون اوز، 
مسلما نمی ش��ود از تجربیات جایی مثل »کریپل کریک« در 
ایاالت متحده آمریکا بهره مند شد، اما می شود با در نظر گرفتن 
سنن و فرهنگ بومی به پیشرفت کمک کرد و از زاویه ای دیگر 

صنعت گردشگری اوز را رونق داد. 
باید گردشگری را به درستی گسترش داد و فواید آن را در نظر 
گرفت. اما همان گونه که پیش از این گفته شد، نباید ارزش های 
فرهنگ��ی از میان بروند چرا ک��ه تأثیر گردش��گران در روابط 
اجتماعی و بده بستان فرهنگی در درازمدت می تواند فرهنگ 

دیرپای بومی را که سده های پی در پی دوام داشته، ساییده و 
محو کند. پیش از همه چیز باید مس��ئوالن در حوزه کار خود 
آگاهی هایی در این مورد داش��ته و زمینه ای برای پیش��رفت 
گردشگری به وجود آورند تا شهر اوز، و در کل الرستان جذابیت 

بیشتری داشته و گردشگر پذیر شود. 
با فراهم آوردن چهره مناسب گردشگرپذیر و با زیرساخت های 
درست علمی در گستره معماری و شهرسازی و بعد با تبلیغات، 
می شود ساالنه بسیاری از ساکنان آن سوی آب، به ویژه کسانی 
 که خود و اجدادش��ان از الرستان هس��تند را برای دیدارهای 
پی در پی، ترغیب کرد. این تبلیغ هم��راه با واقعیت های قابل 
لمس است که می تواند تکرار س��فر و آمد و شد به الرستان را 
در خاطر شهروندان آن س��وی آب تأثیرگذار کند. در غیر این 

صورت کار به درستی ادامه نخواهد یافت.
 متأس��فانه ب��ا از می��ان رفتن آث��ار باس��تانی در الرس��تان و 
ندانم کاری میراث فرهنگی و گردش��گری، تاکنون بازسازی 
و نگه��داری از آثار باس��تانی به خوب��ی انجام نگرفته اس��ت.

گردشگرپذیری یک هنر است. کسانی پیروز این کارزار خواهند 
 بود که با هنر و زیبایی و شهرس��ازی و پیشینه آن آشنا بوده و 

گشت و گذار را دلنشین کنند. 
یک شهر زش��ت و بدقواره کودکان را افس��رده و دل مرده بار 
می آورد. از این رو معماری و شهرسازی بر روح و روان شهروند و 
گردشگری که به شهر پا می نهد، اثر می گذارد. باید شهروندان 

را با صنعت گردشگری و اثر بخش��ی آن بر شهر نیز آشنا کرد. 
پیشبرد و آگاهی رس��انی این کار با زیبا و شاداب کردن چهره 
شهر، بر گردن  رسانه ها، شهرداران، ش��هروندان، فرمانداران، 

سازمان میراث فرهنگی، استانداران و دولت است.
در الرستان نو و کهن، جاهای دیدنی بکر طبیعی و آثار باستانی 
و س��اختمان های تاریخی بس��یاری وج��ود دارد ام��ا میراث 
فرهنگی از یک سو و محیط زیست از سوی دیگر، به آنها اهمیت 
نداده است. نگارنده چند سال پیش با سفر به الرستان، در اوز 
و قالت گونه های بسیار زیبایی از پرندگان دیده است. با رشد 
و حفظ محیط زیست و گونه های نایاب پرندگان می شود شهر 

اوز را بیشتر از پیش دلپذیر کرد.
وجود برم »هیرم« یا دریاچه هیرم در روستای بید نیز دیدنی 
بود. چش��مه آب معدنی در آن نزدیکی برای درمان دردهای 
مفصل و پوست بسیار مؤثر اس��ت و برای گردشگران داخلی و 
آن سوی آب ارزشمند و قابل اس��تفاده. اما مسئوالن الرستان 
 به ویژه می��راث فرهنگی و گردش��گری، با آش��نا نب��ودن به 
کار و مس��ئولیت خود، نتوانس��ته اند با یک س��اختمان زیبا و 
گنبد دار به گونه یک تاوه وارونه بس��یار بزرگ بر فراز چش��مه 
و استخری در زیر گنبد با کاش��ی کاری فیروزه ای گل دار و پر 
ستاره، س��قف گنبد را دلنشین و به چش��مه ارزش و اهمیت 

بدهند.                     
 با این که در اوز و الر و خنج و خور ساختمان ها و آثار باستانی 
بی شماری هس��تند، متأسفانه به آنها نمی رس��ند. قلعه اژدها 
پیک��ر الر را میراث فرهنگی م��ورد بی مهری ق��رار داد تا فرو 
ریخت. دنشیرهای الرس��تان، آتش��کده ها، آب انبار و گرمابه 
قطب آباد، کاروانس��رای جوی��م، قلعه های س��نگی، گبری و 
نقاره خانه و شاه نش��ین، قلعه خواجه رضای خوری، عصارخانه 
و حمومکی در خور و خیل��ی از آثار بر جا مان��ده از روزگاران 
هخامنشی، ساس��انی، تیموری، صفوی، افش��اری و قاجار در 
الرستان به بازسازی و نگهداری نیاز دارند. دشت های سرسبز 

موسم بهار در پیرامون شهر اوز دل انگیز است. 
با پیشینه باستانی الرستان کهن، به ویژه کهنه اوز، با کاروانسرا 
و ساختمان ها و تاالب و آب انبارها و قلعه پرویزه که به روزگار 
ساسانی نسبت داده می شود، باید بیش��تر از پیش با تبلیغ در 
رسانه های الرستان، استان و سراسر کشور و حتی آن سوی آب 
برجسته شوند. آزمون های گس��تره گردشگری در کشورهای 
باس��تانی از جمله یونان، مصر و ایران، نش��ان داده اس��ت که 
پیشینه باستانی، خوراکی ها و رسوم فرهنگی مردم  در جذب 

گردشگر کارایی ویژه و برتری داشته است.

برگی دیگر از دفتر تازه نوشته گردشگری ایران

آینده گردشگری در الرستان و شهر ِاَوز
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رنگ زندگی در روسری  زنان ترکمن

لباس های زنان ترکمن بسیار متنوع اس��ت. این تنوع علت و 
فلسفه خاصی دارد که با دوره های سنی آن مرتبط است. زنان 
و دختران ترکمن از لباس هایی با زیورآالت گوناگون استفاده 

می کنندکه تنوع جالب توجهی دارد.
 زنان ترکمن پیراهن های ابریشمی می پوشیدند که غالبا به 
رنگ قرمز بوده و »قیرمیز کؤینک« نام دارد و در قس��مت یقه 

و سرآستین سوزن دوزی می شود. این پیراهن، برشی ساده 
دارد و اغلب در رنگ های زرش��کی، بنف��ش، قرمزو گاه گلدار 
انتخاب می شود. این نوع پیراهن آس��تین فراخ )بازیربغلی( 
دارد که به صورت اوریپ به س��وی مچ دست تنگ می شود. 
دامن پیراهن نیز از زیر بغل تا به پائین )پهلو( به تدریج فراخ تر 

می شود.
»چابیت« باالپوش��ی ب��ود که زن��ان ترکمن��ی روی پیراهن 
می پوش��یدند. دختران برای دوران عروس ش��دن، نیم تنه 
مخصوص تهیه می دیدند که پر از سوزن دوزی و آویزه هایی 

از سکه و پولک های نقره بود.
این نوع لباس که در حقیقت نوعی قباست، یقه ساده و بدون 
برگردان و دارای قد بلند تا باالی ساق پا دارد و از پارچه های 
ابریشمی وگاه مخملی )با آستین( انتخاب می شود. این نوع 

قبا راسته و آزاد است.
وقتی دختر ترکمن عروس��ی می کرد، به جای بؤریک یا کاله 
دخترانه، پیشانی بندی را جایگزین می کردند. کاله و سربند 
در میان ترکمن ها دارای اهمیت ویژه ای است. کاله و سربند 
نه تنها مع��رف طایفه اس��ت. بلکه همان طور که گفته ش��د، 
موقعیت زنان ازدواج کرده یا دختران را مشخص می کند. زنان 
تکه، نخورلی و ساریق، کاله هایی به شکل مخروطی ناقص که 
قاعده آن باال است و از نی و چوب جارو و... ساخته می شود، بر 
سر می گذارند. عروس بعد از عروسی کالهی تزیین شده بر سر 
می گذارد که یموت ها آن را »خاوه« می گویند. روی کاله را با 
روسری می پوشانند و در باالی آن دستمال بزرگ از حریر و یا 
نخ به نام »قین قاج« می اندازند که یک سر آن پشت سر افتاده 
و با سر دیگر دهان را می پوشانند که »یاشماق« می گویند. 

عکس یادگاری

پهلوانان نمی میردند 

ورزش باستانی همیشه و همواره در ایران باستان یادگاری ماندگار از 
سنت پهلوانی و بزرگ منشی بوده و هست. 
چه بسیار پهلوانانی که با زورجسمانی خود و روح معنوی بلندشان 
بارهای سخت زندگی را از گرده مردم این دیار برداشتند تا خاطره 
پوریای ولی ها و تختی ها بر تارک تاریخ حک شود و همگان بدانند 
پهلوانان نمی میردند. 

من فرزند ایرانم 
س��ال ها طول کش��ید تا صدای یک خوانن��ده زن در درون مرزها 
منتشرش��ود. خانم »ش��یدا« با صدای خوش خ��ود در اولین اثرش 
»پنجره باز می ش��ود«، خ��وش درخش��ید و ترانه های��ی زیبا و به 

یادماندنی را از خود به یادگار گذاشت.
 بانو » امجد الملوک جاهدیان« نام هنری شیدا را به یاد » استاد علی 
اکبر شیدا« برای خود برگزیده اس��ت. وی آثارش را که آمیخته ای 
از موسیقی س��نتی و پاپ اس��ت، با همکاری همس��رش »مسعود 
جاهد« نوازنده نی و آهنگس��از اجرا کرده است. شیدا، هدف خود و 

همسرش را از اجرای چنین 
ترانه های خاط��ره انگیزی 
»گسترش محبت و دوستی 
در میان م��ردم« بیان کرده 
است. شیدا از دوران کودکی 
با شنیدن صدای گرامافون 
پ��در و زمزمه های مادرش 
که تصنیف های قمر را نجوا 
می کرد، به موسیقی ایرانی 
دلبسته شد و سرانجام نزد 

استادان آواز شتافت. 

 ایران گردی

 سلطانیه، گنبدی آبی 
که در چمنزار معنا می یابد

مجموعه »سلطانیه« یکی از آثار میراث جهانی،  مقصدی 
اس��ت باش��کوه و در دس��ترس که در بهار جلوه  دیگری 
می یابد. این گنب��د عظیم آبی رنگ در پهن��ه  چمنزار به 
خوبی نمایان است و مس��افران کنجکاو را به سوی خود 

می خواند. 
اس��بان یورتمه پیش می آمدند و آن هنگام که به چمن 
س��لطانیه رس��یدند، دیگر توان دل برکندن نداش��تند. 
هنگامی که ایلخان مغول به س��لطانیه رس��ید،  به دلیل 
ش��باهت های موجود، تصور کرد جایگاهی مانند زادگاه 

خود یافته است،  پس ماندگار شد. 
سلطانیه در دشت وس��یعی به نام چمن س��لطانیه بین 
دو رش��ته کوه،  در ۴0 کیلومتری ش��هر زنجان و حدود 
50 کیلومتری ش��هر ابهر قرار دارد. این ش��هر براساس 
کتیبه های دولت آشور در قرن هشتم پیش از میالد،  محل 
سکونت طایفه ای جنگاور به نام »ساکاریت« بوده است. 
در دولت ماد به نام »اریباد« شناخته می شد و پارت ها آن 
را »ارساس« نامیدند. از تاریخ س��لطانیه تا هنگام حمله 
مغول، اطالع دقیقی در دست نیس��ت و گفته می شود تا 
این تاریخ، هیچ بنایی در این ش��هر ساخته نشده است. با 
ورود شاهان مغول به ایران و پایتخت شدن تبریز،  مرغزار 
سلطانیه کم کم محلی شد برای شکار و گذراندن تابستان. 
به تدریج تأسیساتی برای اسکان لش��کریان و اطرافیان 
ایجاد ش��د و این ایده با به س��لطنت رس��یدن »ارغون« 
تقویت شد. ارغون ش��اه برای س��اختن قلعه ای با محیط 
12 هزار گام در چمنزار س��لطانیه، معماران، کارگران و 
هنرمندان بسیاری را از تبریز به منطقه منتقل کرد و خود 
نیز برای نظارت بر کار در اقامتگاه موقتی اس��کان یافت. 
آن گاه که فوت کرد،  طبق وصیت در سلطانیه دفن شد. با 
روی کار آمدن پسرش غازان خان،  دستور داده شد بر قبر 
پدر آرامگاهی 12 وجهی ساخته شود. وی ابتدا تالش کرد 
بنایی باشکوه تر از آرامگاه سلطان سنجر ایجاد کند اما کار 
نیمه تمام ماند. سال 702 ه.ق  الجایتو تصمیم گرفت کار 
نیمه تمام پدر را به اتمام برساند،  پس دستور داد شهری 
بس��ازند و قلعه ای در میان آن و آرامگاهی باشکوه. ظاهرا 
هنگامی که الجایتو ساخت آرامگاه را آغاز کرد، هنوز هیچ 
یک از مذاهب اسالم را انتخاب نکرده بود اما زمانی که کار 
رو به پایان بود،  سفری به عراق داشت و با زیارت کربال و 
نجف مذهب ش��یعه را برگزید و دس��تور داد تزیینات بنا 
بیانگر شعائر تشیع باشد. بعدها به مذهب سنی گروید و 

دستور داد برخی تزیینات تغییر کنند.
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نکاتی برای طبخ پاستا
اگر پاستاهایی که می پزید خوب و خوشمزه از آب در نمی آید 
این مطلب برای شماس��ت. احتماال دیده ای��د ماکارونی یا 
 دیگر پاس��تاهای بعضی ها خیلی خوش��مزه می شود. این 

خوش طعمی بی دلیل نیست و ترفندهایی دارد.
در این مطلب ترفندهای ساده ای ارایه می دهیم که به خوش 

طعم شدن پاستاهای شما کمک می کند.
 پاستاهای خوبی انتخاب کنید.

هر پاس��تایی بنا به ش��کل و ان��دازه  اش، ُس��س متفاوتی 
می خواهد؛ برای انواع لوله ای شکل پاستاها باید سس های 
غلیظ  تری آماده کنید. برای پاستاهای نازک مثل اسپاگتی ها 
و ماکارونی های معمولی ُسس های رقیق تر با روغن و گوجه 

فرنگی رنده شده مناسب تر است.
 پاستاها را با حرارت باال بپزید.

زمانی که آب جوش می آید و پاستاها را داخل آن می ریزید، 
حواستان باشد شعله  گاز باال باشد و حالت جوشیدن آب بعد 
از اضافه کردن پاستاها نیز ادامه داشته باشد. این کار باعث 

می شود پاستاها یک دست پخته شوند.
 از جوشاندن زیاد پاستاها بپرهیزید.

پاستاها را تا زمانی در آب بجوشانید که به اصطالح به دندان 
بیایند. پاستاها نباید زیاد جوشانده و نرم شوند. یادتان باشد 
پاستاها تا کمی بعد از آب کش شدن نیز به روند پختن ادامه 
می دهند. برای همین اگر زیاد بجوشانیدشان خیلی نرم و به 

اصطالح شفته می شوند.
 پاستاها را آب نکشید.

بعضی ها عادت دارند که بعد از آب کش کردن پاستاها، آ نها را 
زیر آب می گیرند و حسابی شستشو می دهند. این کار اشتباه 
است. بعد از این که پاستاها نرم و آب کش شد، بالفاصله آنها 
را در ظرف حاوی سس بریزید. هیچ وقت پاستاهای پخته را 
آب نکشید زیرا نشاسته  آنها از بین می رود و به خوبی با سس 

مخلوط نمی شوند.
 به پاستاهایتان کمی پنیر رنده شده اضافه کنید.

کمی پنیر پارمسان روی پاس��تاهایتان رنده کنید. این کار 
باعث خوشمزه تر ش��دن آنها می ش��ود. در ایتالیا معموال 
کمی روغن زیتون نیز برای خوش طعم ش��دن به پاستاها 

اضافه می کنند.

کار بردها

توصیه
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مکان: اتوبوس 6
موقعیت: خرماپزون، اواسط ظهر

توصیه: همشهری عزیزم کارت هایی که پشت صندلی ها نصب شده را به جای بادبزن استفاده 
نکنید.

هنری ها
بعضی موقع ها فکر می کنم که یک نف��ر چه طور می تونه با کتاب 
نوشتن یا نقاشی کردن یا ساختن یک س��مفونی یا یک مجسمه، با 
یک ش��هر فوق العاده رقابت کنه؟ این کار غیرممکن��ه، چون که... 
خداییش دور و برت رو ببین... همه خیابونا و تک تک بولوارها واقعا 

فرم ویژه هنری خودشونو دارن. 
آخه دیگ��ه چ��ی می خ��وای از زندگی، وقت��ی می دون��ی که تو 
همین ای��ن دنیای س��رد و خش��ن و بی معنی، پاری��س هم وجود 
داره، ای��ن چراغ ه��ا وج��ود دارن... و این ک��ه -بی خی��ال، از اون 
طرف هم واقعا هیچ اتف��اق نورانی تو نپتون و مش��تری نمی افته- 
 اما ت��و حتی از ت��و فضا هم اگه باش��ی می تون��ی این نوره��ا و این 
چراغ ه��ا رو ببینی: کافه ها 
رو ببینی و مردمی رو ببینی 
که خوش��حالن، و کس��ایی 
رو ببین��ی ک��ه دارن آواز 

می خونن... 

 نیم�ه ش�ب در پاری�س، 
وودی آلن

رفتن به سفر حج همیش��ه از آرزوهای دیرینه هر مسلمانی از 
ابتدای اسالم تاکنون بوده است. وقتی به سفرنامه ها و شعرهای 
زیادی که در باره این سفر، از گذش��ته های دور تاکنون به جا 
مانده سری بزنیم، این موضوع روشن تر هم می شود. در واقع از 
لحظه ای که سفر عمره من با خانواده ام قطعی شد، دائما به یاد 
همین سفرنامه ها و شعرها و خاطرات دوستان و آشنایان از مکه 
و مدینه بودم. اما حقیقتا باید بگویم که »شنیدن کی بود مانند 
دیدن«. یعنی این که به نظر من تا زمانی که خودتان نرفته و با 
چشم های خودتان ندیده و تجربه نکرده باشید، تمام تعریف ها 
و شنیده ها هیچ چیزی به شما نمی دهد. حتی دوست دارم این 
توصیه را به کس��انی که هنوز این سفر را تجربه نکرده اند، کنم 
که قبل از رفتن سعی نکنید درباره حال و هوای معنوی آن جا 
و این که چه نمازی بخوانیم و چه دعایی بکنیم از کسی سؤالی 
بپرس��ید. چون باعث ایجاد پیش زمینه ذهن��ی و جهت دادن 
به حال و احوالتان می ش��ود. مثال ممکن اس��ت کسی به شما 
بگوید خواندن فالن دعا در حین ط��واف ثواب زیادی دارد، اگر 
بخوانید چه و چه می شود. اما شما در حال طواف دلتان بخواهد 

فقط فکر کنید یا بخواهید در دل با خدایت��ان درد و دل کنید. 
مطمئنا خواندن آن دعا در حین طواف خوب است، اما شاید به 
قول معروف سیم شما جور دیگری وصل شود. پس به نظر من  
اجازه دهید که  در فضا قرار بگیرید، بعد کم کم خودتان را پیدا 
می کنید  و می فهمید که باید چه کار بکنید. البته این توصیه 
با آماده شدن روحی و معنوی برای سفرحج اصال منافات ندارد. 
مثال خواندن کتاب هایی که خود س��ازمان حج و زیارت در این 
زمینه می دهد یا کتاب های دکتر ش��ریعتی اتفاقا خیلی هم 
خوب است. چون شما را با فلسفه حج و آداب آن آشنا می کند و 

حال روحی و معنوی شما را برای این سفر آماده می کند. 
از طرفی در مورد توصیه های بهداشتی و این که چه چیزهایی 
با خود ببریم و چه چیزهایی نبریم، نظر کامال برعکس��ی دارم 
و فکر می کن��م در این م��وارد کامال باید از تجربی��ات دیگران 
استفاده کنیم. وس��ایل مورد نیاز و لباس های مناسب برای آن 
فصل عربستان را اگر از یک سفر رفته بپرسیم، حتما به نفعمان 
خواهد بود. این توصیه ها برای من کال کاربرد خوبی داشت. مثال  
هوای عربستان گرم و خشک  اس��ت و برای مایی که در ابتدای 

فصل بهار به آنجا می رفتیم، این گرما باز هم جاهایی آزار دهنده 
بود. تجربه س��فر رفته ها این جا به کمک آمد و من با دوختن 
 یک چادر ملی سبک و پوش��یده، دیگر زحمت پوشیدن مانتو و 
لباس های خیلی کلفت را نداشتم. یا حتی توصیه یکی از اقوام 
به بردن نُُخشکه محلی، خیلی شب ها وقتی که از خوردن غذای 
پختنی خسته شده بودیم به کارمان آمد. اگرچه غذای آشپزخانه 
س��ازمان حج و زیارت در عربس��تان اصال بد نب��ود و پذیرایی 
کارکنان حتی بسیار عالی بود، اما این را مطمئن باشید که بعد 
از چند روز باالخره از خوردن غذاهای آن خس��ته می شوید و 
وقتی با عطش و گرمازدگی از زیارت برگش��ته اید، دلتان یک 
دوغ شیرین و خنک با خیار و نعنای خش��ک و  نُُخشکه نازک 
محلی می خواهد. ما که ش��ب های زیادی را ب��ا خوردن یک 
غذای سبک حاضری گذراندیم و بسیار راضی بودیم. اما اگر وفور 
نعمت و سیاست دست و دلبازی مدیران هم نبود، این کار شدنی 
نبود. منظورم خدمه های خوش اخالق ایرانی هتل هاست که 
هرکس هر چقدر غذا می خواست برایش مهیا بود و هر چیزی 
که می خواست، می توانست با خودش به اتاق ببرد. حتی یادم 
هست که یکی از خدمه های رستوران با اصرار به تمام خانم هایی 
که بچه همراه شان بود، غذای اضافه می داد که اگر بچه شان یک 
وقت گرسنه شد غذا داشته باشد. همین بود که اکثرا خیارهای 
صبحانه و پنیرهای یک نفره اش را با خود به اتاق ها می بردیم و 

شب، ضیافت غذای حاضری داشتیم.
نمی دانم از کی سازمان حج و زیارت تصمیم گرفته که هتل های 
خاصی را فقط برای زایران ایرانی در نظر بگیرد و تمام مدیریت 
هتل را در مورد غذا و نظافت در اختیار یک گروه  مدیریتی ایرانی 
قرار دهد. اما به نظر می رس��د تصمیم به جایی بوده اس��ت. در 
واقع هم زایران ایرانی با سواد و سنین متفاوت،  از سرو کله زدن 
با کارگران بنگالدشی و عربی که زبانشان را نمی فهمند راحت 
می شوند هم مدیریت و اعمال سلیقه ها با طبع ایرانی انجام می 
گیرد و باب طبع زائران قرار می گیرد. اگرچه هنوز هم مشکل کم 
کاری خدمه های غیر ایرانی وجود داشت که به نظرم تا حدودی 
غیر قابل اجتناب هم هست. مثال در هتل کاروان ما، در مدینه، 
 )room services( چیزی به معنای مرس��وم خدمات ات��اق
وجود نداش��ت. این را وقتی فهمیدیم که لیوان های کثیفی که 
پش��ت در اتاق گذاش��ته بودیم، تا چند روز همان جا مانده بود 
و خدمتکاران آن ج��ا در جواب اعتراض ما م��ی گفتند این کار 
وظیفه ما نیست. البته مدیریت ایرانی هتل هم نگرانی خاصی از 
این بابت نداشت. چون با خونس��ردی  در جواب ما گفت: » دوتا 

لیوان که کاری ندارد، خودتان بشورید«. 

سفر به سرزمین حجاز

دردسر شستن دو تا لیوان چایی

دعایی خواندم که »اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام فی عامی هذا و فی کل عام.«خواندم و خواندم  ویدا
به زبان دل و او اجابت کرد از س�ر لطف و من مهمان ش�دم به ضیافتی الهی. به سرزمین وحی و  کوهی

خانه نبوت. آن چه هر شماره در این ستون می آید؛ مشاهداتی است از سفر به سرزمین حجاز.

مهارت های استثنایی
 مخصوص خانم های خانه دار

ف��رش ه��ا و قالیچه ه��ا 
نن��د ب��ه مق��دار  می توا
زیادی در زیبا س��ازی جلوه 
دکوراسیون مؤثر واقع شوند ، 
همان طور ک��ه می توانند به طرق 
مختلف لک ش��وند و جلوه ای زشت پیدا 

کنند. 
در این صورت کم��ک گرفتن از یک فرد متخصص 
برای از بین ب��ردن لکه به وجود آم��ده روی فرش 
می تواند گران تمام شود. در این مطلب توصیه ها و 
نکاتی را برای این که بتوانید خود این کار را در خانه 

انجام دهید، برایتان مطرح می کنیم. 
میزان دشواری: آسان

وسایل مورد نیاز:
•جوش شیرین

•یک چهارم فنجان پراکسید هیدروژن
•پارچه میکروفیبر

•بطری اسپری
نکات مربوط به از بین بردن لکه و بو از قالیچه

1.هر لکه را به محض به وجود آمدن، از روی قالیچه 
از بین ببرید به ویژه لکه چای و قهوه را. زیرا هر چه 

از زمان ایجاد آن بگذرد، از بین بردن آن سخت تر 
می شود. برای این کار یک چهارم فنجان پراکسید 
هیدروژن را با دو قاش��ق غذاخوری جوش شیرین 
در بطری اس��پری بریزید و مخلوط کنید. مقداری 
جوش ش��یرین را برای مرحله آخر کار نگه دارید.

بطری را ت��کان دهید تا جوش ش��یرین کامال حل 
شود سپس محلول را روی لکه اس��پری کنید و با 
دس��تمال میکروفیبر روی آن بکش��ید. لکه و بو به 

سرعت از بین می رود.
 2. اگر لکه جدی تر و سرس��خت بود، اجازه دهید 
محل��ول 15 دقیق��ه روی لک��ه بماند و س��پس با 
دستمال میکروفیبر به از بین بردن لکه اقدام کنید.

3. در صورت نیاز اس��پری کردن محل��ول را روی 
لکه تکرار کنید و پس از این که لکه از بین رفت، با 
یک دستمال خیس دیگر جای لکه را تمیز کنید تا 

محلول نیز از روی فرش از بین برود.
نکات و هشدارها

• برای از بین بردن لکه های سرسخت می توانید 
یک برش از سیب زمینی را روی لکه قرار دهید.

• محتویات بطری اس��پری را از دسترس کودکان 
دور نگه دارید، زیرا بسیار سمی و خطر ناک است.

 نحوه از بین بردن لکه های آب روی سقف
تنها یک راه برای پاک کردن لکه ها از روی س��قف یا 
دیوارها وجود دارد که خیلی از اف��راد از آن بی اطالع 

هستند و آن، رنگ کردن منطقه مورد نظر است.
 مراحل مختلف کار

 پیش از این که دس��ت به هر گونه اقدامی بزنید، ابتدا 
باید دلیل ایجاد لکه را پیدا کنید. لکه های زرد رنگ و 
مایل به قهوه ای عموما به دلیل چکه کردن آب ایجاد 
می شوند. اگر می خواهید برای همیشه از دست لکه ها 

راحت شوید، باید ابتدا دلیل ایجاد آن را از بین ببرد.
اگر در محل لکه قارچ زدگی مشاهده کردید، باید آن را 
بشویید و پاک کنید. این کار به راحتی و با به کار گرفتن 
مایع شوینده، سفید کننده و قدری آب قابل حل است. 
هر کسی که تاکنون از این روش استفاده کرده، راضی 

بوده است.
حال نوبت به از بی��ن بردن اصولی لکه ها می رس��د. 
فراموش نکنید قبل از رنگ کردن باید محل مورد نظر 
را بتونه کنید. اگر این کار را انجام ندهید، با وجود رنگ 
کردن، لکه بازهم خودش را نشان می دهد. موادی که 
در بتونه مورد استفاده قرار می گیرند سمی هستند و 
هنگام استعمال نباید عمیقا آنها را استنشاق کنید. برای 

ادامه کار و انجام سایر امور حتما مطمئن شوید منطقه 
بتونه شده کامال خشک شده باشد.

قبل از شروع این قسمت از پروژه اطمینان حاصل کنید 
که رنگ مصرفی با رنگ سایر قسمت ها همخوانی دارد. 
در حقیقت ش��ما باید دقیقا رنگ سقف یا دیوار را پیدا 
کنید. اگر نتوانید عین همان رنگ را پیدا کنید، شاید 

مجبور شوید کل سقف یا دیوار را رنگ بزنید.
نکات قابل توجه

- ابتدا باید عامل اصلی ایجاد لک��ه را پیدا کرده و آن را 
برطرف کنید. در غیر این ص��ورت فقط انرژی، زمان و 
هزینه خود را بیهوده مصرف کرده اید و دوباره شاهد 

ایجاد لکه خواهید بود.
- مطمئن شوید منطقه ایجاد لکه را حتما قبل از شروع 
کار کامال خشک کرده باشید و نم و رطوبت در آن وجود 

نداشته باشد. 
-هنگام کار ماسک مناسب بزنید و قلموی 

رنگ را در مقابل چشم و بینی 
خود نگیرید.

-ک��ودکان را از محل 
رن��گ کاری و بتونه 

دور کنید.

پاک کردن مداد شمعی از روی مبلمان چوبی
 آیا شما هم در خانه خود یکی از این آرتیس��ت های کوچک را دارید که دائما در حال ایجاد آثار 

هنری در نقاط مختلف خانه هستند؟
 در این حالت باید نحوه پاک کردن نقاشی ها را نیز بدانید. نگران نباشید، در این بخش شیوه پاک 
کردن مداد شمعی را به شما آموزش می دهیم. این تکنیک ها، به ویژه برای مبلمان چوبی مورد 
استفاده قرار می گیرند. کمی سس مایونز در یک ظرف بریزید. یک دستمال تمیز و خشک را به 
آن آغشته کنید. روی نقاطی که با مداد شمعی رنگ آمیزی شده است را با یک الیه مایونز بپوشانید 
و با دستمال روی آن بمالید. یک دستمال دیگر بردارید. کمی نیمه مرطوب کنید و سپس آن 
قسمت را به طور کامل پاک کنید. اگر سس مایونز در اختیار ندارید، می توانید از نشاسته استفاده 
کنید. قدری نشاسته را با آب مخلوط کنید. میزان نشاسته باید بیشتر از آب باشد و محلول غلیظ 

باشد. هر چه میزان غلظت محلول بیشتر باشد، قدرت پاک کنندگی آن هم افزایش پیدا می کند. 
آن را پاک کنید محلول را روی محل مورد نظر بزنید، به کمک یک فرچه 

کنید.و با دستمال تمیز 

فرش و قالیچه

مبلمان

سقف

دیوار

چگونه لکه دود را بر طرف کنیم
لکه دود و بوی دود به وسیله سیگار و آتش سوزی در 
خانواده ایجاد می ش��ود. هنگامی که لکه دود یا بوی 
آن در خانه زیاد ش��ود، ازبین بردن آنها خیلی سخت 
می ش��ود. چون دود و دوده، متشکل از مولکول های 
کوچک کربن هستند. برای پاک کردن لکه و بو، ابتدا 
باید لکه را حذف و س��پس برای از بین بردن بوی دود 

اقدام کرد.
وسایل مورد نیاز

•کاسه
• آب

• صابون مایع ظرفشویی
• قاشق

• پارچه سفید
•وان پالستیکی بزرگ

•گچ
•زغال فعال

 مراحل
1.یک فنجان آب را در کاسه بریزید 
و سپس دو قاشق غذاخوری صابون 

مایع ظرفش��ویی به آن اضافه کنید و 
خود به هم بزنید تا محلول آب و صابون 

حاصل شود.
 2.پارچه های سفید را در محلول قرار دهید و سپس 

با فشار دادن پارچه آب اضافی را بگیرید.
 3.پارچه آغشته به محلول را به آرامی روی لکه بکشید 

تا لکه دود کامال از محلول اشباع شود.
 4.سپس با یک حوله خش��ک و سفید رنگ روی لکه 
بکشید تا دوده از روی س��طح کنده و به حوله منتقل 

شود. 

 

لیموت��رش ب��ه جه��ت 
دارا ب��ودن ماده ای به ن��ام اسیداس��کوربیک مانع تغیی��ر رنگ و به 
اصط��الح پالس��یده ش��دن مح��ل برش ه��ای ایج��اد ش��ده در 
میوه های��ی همچون موز، س��یب، گالب��ی و همچنین س��بزیجاتی 
 مانن��د کرف��س، س��یب زمین��ی و آرتیش��و در مج��اورت ب��ا هوا 

می شود. 
در نتیجه با آغشته کردن سطوح برش یافته به آب لیموترش آنها را 

برای مدت چند ساعت بدون تغییر در ظاهر نگهداری و سرو کنید.
 اگر هنگام پخت ق��ارچ چند قطره ای آب لیموت��رش به آن اضافه 

کنید، قارچ ها پس از پخت نیز همچنان سفید باقی می مانند. 
  پس از استفاده از تخته گوشت برای خرد کردن ماهی، گوشت، 
پیاز، س��یر و به طور کلی مواد غذایی با بوی تند، ب��رای آن که بوی 
حاصل از آن م��واد روی تخته باقی نماند، پس از شستش��وی تخته 

با آب و مایع ظرفش��ویی، نیمه ای از لیموترش بریده شده را روی 
سطح آن بمالید. جهت رفع بوی دستتان پس از پاک کردن 

گوشت قرمز، مرغ و ماهی و همچنین سیر نیز از همین روش 
استفاده کنید.

  ظروف مسی و برنجی پس از گذشت زمان و در مجاورت 
با هوا تغییررنگ داده و تیره می ش��وند، ح��ال برای تمیز 

کردن آنها کافی است پنبه یا تکه پارچه ای را اندکی به آب 
لیموترش آغشته کرده و روی س��طح فلز بمالید. سپس آن را 

شسته و خش��ک کنید، خواهید دید که ظرف مسی یا برنجی شما 
مثل روز اول می شود.

  جهت جلوگی��ری از کپک زدن مربا در خ��ارج از یخچال، هنگام 
پخت 2 تا 3 قاشق غذاخوری آبلیمو اضافه کنید.

  اگر برای پخت سیب زمینی یا تخم مرغ  یا جوشاندن کنسرو تن 
ماهی کاس��ه ای رویی انتخاب کرده اید، در آب حاوی مواد یاد شده 

چند قطره ای لیموترش بریزید.
  ب��ا ای��ن کار از س��یاه ش��دن ج��دار داخل��ی کاس��ه جلوگی��ری 
به عم��ل می آید. البت��ه به ج��ای آبلیمو از س��رکه و یا آبغ��وره نیز 
 می توانید استفاده کنید. به طور کلی ترشی مانع تغییر رنگ این فلز 

می شود.
  اگر دس��تان ش��ما پس از پاک کردن س��بزی ها ی��ا در صورت 
تماس ب��ا میوه هایی مانند آلبالو یا ش��اه توت رنگی ش��ده و با آب و 
صابون نیز پاک نمی ش��ود، محلول��ی از آبلیمو و آب آم��اده کرده و 
 دس��تان خود را برای مدت 1۰ ال��ی 15 دقیقه در آن ق��رار دهید، 

می بینید چگونه سفید می شوند.
  در صورتی که اطراف راه آب و همچنین کاس��ه ظرفش��ویی و یا 
دستشویی تان با جرمی از رسوبات آب پوشیده شده است، به جای 
استفاده از انواع مواد شیمیایی مخصوص با مالش نیمه های یک عدد 

لیموترش به سطوح مورد نظر جرم زدایی کنید.
  از لیموترش برای زدودن بوی حاصل از تخم مرغ روی ظروف نیز 

می توانید استفاده کنید.
  اگر برای شستش��و و لکه زدایی جوراب یا لباس سفیدتان مایع 
سفیدکننده ای در دسترس نداشتید، می توانید از لیموترش به عنوان 
س��فیدکننده طبیعی اس��تفاده کنید. به این صورت که جوراب و یا 
لباس سفید لکه دار ش��ده خود را درون قابلمه ای پر از آب ریخته و 
چند تکه لیموترش بریده شده به آن اضافه کنید. قابلمه را روی شعله 

اجاق گاز قرار داده و مدتی این مخلوط را بجوشانید. 
در حین جوش��اندن مقداری مایع ظرفشویی یا پودر لباسشویی نیز 
به آن اضافه کنید.پس از گذشت چند دقیقه لباس ها را بیرون آورده 

و آبکش کنید.
  لیموترش بهترین چربی زداس��ت، پس برای پاک کردن لوازم و 
ظروفی که حتی با شستشو نیز چربی روی آنها به طور کامل از بین 

نرفته است، از آب لیموترش استفاده کنید.

معجزات لیمو ترش
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معمای منطقی1  :   مهندس را بیابید

این مسأله مشابه مسأله معروف انیشتین است، ولی بافرض های بسیار کمتر و بسیار ساده تر.
- اشمیت،تام و ادوارد،کارمندان یک قطارند.یکی مهندس است و دیگری ترمزبان و سومی سوزن بان قطار. 

 - ضمنا نمی دانیم چه کسی چه کاره است. دراین قطار سه سرنش�ین دیگر نیز به همین نام ها سوارند که هر 
یک در شهرهایی متفاوت زندگی می کنند. از این اشخاص اطالعات دیگری هم در دسترس است؛- ادواردی 
که سرنشین است، درلوس آنجلس زندگی می کند. - ترمزبان در اوهاما خانه دارد. - تام سرنشین، مدت زمانی 
است که همه معلومات جبری دوره دبیرستانی خود رافراموش کرده است. - سرنشینی که باترمزبان هم اسم 
است، در شیکاگو زندگی می کند. - ترمزبان با یکی از سرنشین ها که در فیزیک و ریاضیات ماهر است، به یک 
کلیس�ا می روند. - در بازی بیلیارد، اشمیت کارمند همیشه بر س�وزن بان برتری می یابد. اکنون می خواهیم 

براساس اطالعات گفته شده مهندس را پیدا کنیم.

معمای منطقی 2:  رهایی از زندان
یک زندان بان سه زندانی را دستگیر کرده و آنها را در سه اتاق مجزا که هیچ ارتباطی با یکدیگر 
و با محیط بیرون از س�لول ندارند، می اندازد. یک اتاق در زندان وج�ود دارد که در آن فقط یک 
 المپ و کلید آن است )توجه کنید فقط یک المپ و کلید و نه چیز دیگری(.  زندان بان به آنها قول 
می دهد که آنها را هر چند وقت یک دفعه به این اتاق ببرد )ترتیبی وجود ندارد.یعنی ممکن است 
نفر a را صد بار قبل از این که b را برای اولین بار ببرد، به اتاق ببرد.( این س�ه نفر قبل از رفتن به 
سلول هایشان می توانند باهم نقشه ای بکش�ند. بگوییدکه این نقشه چه باشدتا این افراد آزاد 
شوند. )شرط آزادی: اگر کسی وارد اتاق شود و ادعا کند دو نفر دیگرقبل از اوبه اتاق آمده اند و 

ادعایش درست باشد، هر سه آزاد می شوند و اگر غلط باشد، هر سه اعدام می شوند. (

دهقان وگوسفندان

مـجـذو راعـداد یـک
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روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره797 |سه شنبه9  خرداد  1391 |7 رجب 1433

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

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.
احتماالً تابه حال س��ودوکو بازی کرده اید. ام��روز می خواهیم بازی 
دیگری را به شما معرفی کنیم به نام »استریمکو«. در این بازی نیز باید 
عددها را در یک جدول بچینید )مانند س��ودوکو(، ولی با قانون های 
خاص خودش. ایده  این بازی از »مربع های التین« گرفته شده است. 
این بازی در یک مربع  nدرn انجام می شود. در واقع بایستی این مربع 
را با عددهای یک تا n پ��ر کنید. به جز خانه های مربع، مس��یرهایی 
به طول n نیز در این مربع قرار گرفته اند که هر مس��یر شامل n خانه 

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون های بازی استریمکو

۱. در هر سطر از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند.

۲. در هر ستون از جدول، هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا 
در یک ردیف قرار گیرند.

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 
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دهقانی تعدادی گوس��فند برای فروش به ش��هر برد. نص��ف آنها را 
به اضافه نیم گوس��فند به یک نف��ر فروخت. نصف ب��ه اضافه نیم از 
گوسفندهای باقیمانده را به نفر دوم فروخت و نصف به اضافه نیم از 
گوسفندهای موجود را نیز به نفر س��وم فروخت و با سه گوسفندکه 

باقیمانده بود به ده برگشت. او چندگوسفند به شهر برده بود؟
۱( ۳۲     ۲( ۳4      ۳( ۳8       4( هیچکدام

جواب درست : 4
نصف + نیم گوسفندها را از دست می دهیم. اگر ۳۱ گوسفند داشته 

باشیم یعنی ۱6 گوسفندفروخته ایم و ۱5 تای بقیه می ماند.
نصف + نیم هم نفر دوم می خرد یعنی 7/5 +5/. می شود 8 تا که نفر 

دوم می برد.
 از خیر نصف + نیم دیگ��ر هم می گذریم که از 7 ت��ای باقیمانده کم 

می شود، یعنی 4 تا
در نهایت می ماند ۳ گوسفند

اگر 4۱ گوسفند داشته باشیم آخرش 4 تا برایمان می ماند.
از این که این معما را بررسی کردید،جدا خوشحال شدم.

ی�کی از س���رگ�رم�ی ه�ای ج�ال��ب ری�اض�ی»م�ج���ذو راع�داد 
ی�ک« اس�ت.  ب�ه ح�اص�لض�رب پ�ن�ج ن�م�ون�ه اول دق�ت کن�ی�د 
وخ�ودت�ان حاصل بقیه اعداد داده ش��ده را پیدا ک��رده تا به زیبایی 

آن پی ببرید.
۱۱ * ۱۱= ۱۲۱

۱۱۱ * ۱۱۱ =۱۲۳۲۱
۱۱۱۱ * ۱۱۱۱ = ۱۲۳4۳۲۱

۱۱۱۱۱ * ۱۱۱۱۱ =۱۲۳454۳۲۱
۱۱۱۱۱۱ * ۱۱۱۱۱۱ = ۱۲۳45654۳۲۱

۱۱۱۱۱۱۱ * ۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۱۱۱۱۱ * ۱۱۱۱۱۱۱۱

۱۱۱۱۱۱۱۱۱ * ۱۱۱۱۱۱۱۱۱
آیا حاصل ضرب جالب نیست؟

بازگشتی به دوران کودکی 

آتاری )به انگلیسی: Atari( یک شرکت و نام تجاری با مالکان چندملیتی اس��ت که از سال ۱۹7۲ فعالیت خود را آغاز کرد. 
این شرکت هم اکنون زیرنظر شرکت آتاری اینتراکتیو فعالیت می کند؛ ش��رکت هایی که همگی از شرکت مادر آتاری اس ای 
پیروی می کنند. شرکت اصلی آتاری در سال ۱۹7۲، به وس��یله نوالن باشنل و تد دابنی پایه گذاری شد. شرکتی که از همان 
آغاز، پیشرو در زمینه بازی های ویدئویی، کنسول های بازی و رایانه های خانگی بود. محصوالتی چون پونگ و آتاری ۲6۰۰ از 
تولیدات محبوب و پرفروش این شرکت به حساب می آمد. این محصوالت و فعالیت های شرکت آتاری، کمک شایانی را برای 

پیشبرد صنعت سرگرمی از ۱۹7۰ تا میانه ۱۹8۰ انجام داد.معرفی سیستم های رایانه ای در 

 )Atari Games :در ۱۹84، آتاری در بخش سرگرمی های شرکت مادر ادغام و خود را با نام تجاری بازی های آتاری )به انگلیسی
معرفی کرد. تمام بازی ها و محصوالت جدید تولید شده در شرکت، با نام تجاری جدید روانه بازارها می شدند. این شرکت به وسیله 
جک ترمیل خریداری و به نام شرکت آتاری )به انگلیسی: Atari Corporation( تغییر نام داد. شرکت آتاری، در سال ۱۹۹6 

با JT Storage ادغام شد.
در سال ۱۹۹8، شرکت Hasbro تمام حقوق ش��رکت های منتس��ب به آتاری را از JT Storage خریداری و زیرمجموعه های 
 Infogrames نام آن را به IESA در س��ال ۲۰۰۱ با خرید ش��رکت Hasbro جدیدی برای این ش��رکت دایر کرد. ش��رکت

Interactive تغییر و بخشی از شرکت آتاری کرد و در ۲۰۰۳ با آن ادغام کرد.
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 چهره خوانی، هنری کهن اس��ت که در سراس��ر جهان شناخته شده. 
اولین چیزی ک��ه در یک چهره توجه را جلب می کن��د، نامتقارن بودن 

صورت هاست. اجزای مختلف چهره  نمایانگر شخصیت شماست.
 چانه 

چانه نشان دهنده صفاتی از جمله قاطعیت، رقابت جویی و پرخاشگری 
است. اگر چانه ای بزرگ و برجسته دارید، یعنی صفاتی از جمله قاطعیت، 
رقابت جویی و پرخاشگری جزو خصوصیات شماست. اگر چانه ای کوچک 

دارید فردی آرام و صلح طلب هستید.
 گونه ای کشیده و برجسته

به محض این که وارد جمعی می شوید، تمام نگاه ها به سمت شما خیره 
می شود. این گونه ها، گونه های سینمایی نام دارند.

 پیشانی بیرون زده
 نشانگر تخیل گرا بودن و ابتکار در زندگی شخصی شماست.

 پیشانی که به سمت عقب شیب دارد
 نشانگر حافظه قوی و واکنش سریع به اعمال است.

 پیشانی صاف
نشانگر تصمیم گیری فی البداهه و پذیرای عقاید جدید و متفاوت است.

برجستگی گوشتی بین ابروها
 نشانگر اراده قوی، راسخ و همت در انجام امور زندگی است.

برآمدگی استخوانی باالی ابرو
 نشانگر احترام به قوانین و مقررات است.

 ابروهای پرپشت 
نشانه داشتن تفکر مبهم است و این افراد بیشتر شنونده هستند تا این که 

اطالعاتی به دیگران بدهند.
 ابروهای پیوسته 

نشانه داشتن تفکر دائم بوده و این افراد در استراحت مشکل دارند.
 ابروی کمانی

 ارتباط خوب با مردم، یادگیری با مثال های کاربردی.
 ابروی صاف

 برخورد منطقی با امور.

 ابروی هشتی
 ریاست طلبی، درستکاری.

 بینی
 دقیقا در وسط صورت قرار گرفته و مهم ترین عضو است و اولین ورودی 

برای دریافت انرژی است.
بینی بزرگ

 حس ریاست و عالقه به ایجاد تحول.
بینی بلند 

نیاز به تسلط بر محیط کار.
بینی کوتاه

 توان پایان دادن به کارها و سخت کوش.
بینی بلند و صاف

 )در نیم رخ انحنایی روی بینی دیده نمی ش��ود( ش��یوه کار منطقی و 
برنامه ریزی بلندمدت.

بینی مقعر 
)در نیم رخ تورفتگی روی بینی دیده می شود( شیوه کار احساساتی، نیاز 

به قدردانی از زحمات.
بینی باپره های باز و عریض 

 حمای��ت از عزی��زان و نزدی��کان بامحب��ت، ت��الش ب��رای موفقیت 
خانواده.

بینی کوچک 
مستقل و حمایت کم از اطرافیان.

بینی سرباال
 اعمال صحبت های نسنجیده، شنونده خوب.

بینی نوک پهن
 کسب امنیت مالی، مال اندوزی.

بینی با نوک گرد 
هنردوست و زیبایی طلب.

بینی با نوک نازک 
ولخرج.
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5.400.000
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3.400.000
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لوازم برقی

مشخصات کلی :

 رنگ:  تیتانیوم
قدرت )وات(:1400

ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 
1/5

 تیغه ها : فوالد ضد زنگ
قابلی��ت ه��ا:  سیس��تم موتور 
گیربکس��ی، ماکارون��ی س��از، 
 بس��تنی س��از، س��یب زمینی 

پوست کن، الزانیا ساز

مشخصات کلی:
 رنگ:  سفید

قدرت )وات(:750
ظرفیت پ��ارچ مخلوط کن 

)لیتر(: 1
 تیغه ها: استیل ضد زنگ

قابلی��ت ه��ا:  پایه ه��ای 
پالس��تیکی  ض��د ارزش، 
ضد لغزش مستقر در کف 

موتور

مشخصات کلی:
 رنگ:  سفید

قدرت )وات(:900
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 1/5

 تیغه ها : استیل ضد زنگ
 قابلی��ت ه��ا:  مخ��زن خردک��ن 
آس��یاب،  کوچ��ک،  و   ب��زرگ 

مخلوط کن و....

مشخصات کلی:
 رنگ:  استیل

قدرت )وات(:1000
ظرفیت پ��ارچ مخل��وط کن 

)لیتر(: 1/5
 تیغه ها: استیل ضد زنگ

قابلی��ت ها:  مخ��زن خردکن 
ب��زرگ و کوچ��ک، آس��یاب، 

مخلوط کن و....

مشخصات کلی:
 رنگ:  استیل

قدرت )وات(:1000
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 

1/5
 تیغه ها: استیل ضد زنگ

قابلی��ت ه��ا:  آس��یاب از جنس 
پیرکس، مخ��زن خردکن بزرگ 

و کوچک، آسیاب، مخلوط کن

مشخصات کلی:
 رنگ:  قرمز

قدرت )وات(:750
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 

1/25
 تیغه ه��ا: تیغه فل��زی جهت 
خرد ک��ردن انواع س��بزیجات 

و گوشت
قابلی��ت ه��ا:  دیس��ک یکنواخت 

کننده، خمیرزن پالستیکی
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3.100.000

2.630.000

3.350.000

3.540.000

2.310.000

TEFAL FP4121

SIEMENS  MK 55400

SIEMENS  MK 55280

MOULINEX  FP650

MOULINEX  FP652

لوازم برقی

مشخصات کلی:
 رنگ: سیلور

قدرت )وات(:850
ظرفی��ت پ��ارچ مخلوط کن 

)لیتر(: 1/5
 تیغه ها: تیغ��ه فلزی جهت 
خ��رد ک��ردن س��بزیجات و 

گوشت، تیغه خالل کن
قابلیت ه��ا: آبمی��وه گیری، 
کاردک،خمیرزن  پالستیکی

مشخصات کلی :
 رنگ: سفید

قدرت )وات(:850
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 3

 تیغه ها : فلزی 
قابلی��ت ه��ا: آب مرکب��ات گیری با س��ر و 
مستقیم، دو صفحه فلزی جهت رنده و برش

مشخصات کلی:
 رنگ: سفید

قدرت )وات(:800
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 1

 تیغه ها : استیل ضد زنگ )چند کاره (
قابلی��ت ه��ا: خمی��رزن، رب گی��ر، 

گی��ری،  می��وه   آب 
آب مرکبات گیری

مشخصات کلی :
 رنگ: سفید

قدرت )وات(:800
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 1

 تیغه ها : استیل ضد زنگ )چند کاره (
گی��ر،  رب  خمی��رزن،  ه��ا:   قابلی��ت 
آب میوه گیری، آب مرکب��ات گیری، برش 

و خالل ساز

مشخصات کلی:
 رنگ: سفید

قدرت )وات(:1100
ظرفیت پارچ مخلوط کن )لیتر(: 1/5
 تیغه ها: استیل ضد زنگ )چندکاره (

 قابلی��ت ه��ا: خمی��رزن، 
رب گیر، آب میوه گیری

 ب��ازار دوربین ه��ای دیجیتال ای��ن روزها نس��بت به دو تا س��ه م��اه قبل
  اوضاع و اح��وال بهت��ری دا رن��د و گروهی از فع��االن بازار ه��م از کاهش 
 قیمت ه��ا در بازار خب��ر می دهند، ام��ا همچن��ان این بهب��ود در وضعیت

  ب��ازار مرهون ف��روش ب��االی نمونه ه��ای ارزان قیمت ب��ا میانگین قیمت 
200 تا 400 هزار تومان اس��ت و دوربین های گران قیمت چندان اقبالی در 

بازار ندارند.
اما به هر حال گروهی از ش��رکت های عرضه کننده دوربین برای حفظ بازار 
ناچارند همچنان مدل های جدید را حتی اگر بدون مشتری باشند، به بازار 

عرضه کنند.
قصد ما این است که در این گزارش، محصوالت جدید بازار دوربین دیجیتال 
 را معرفی کنیم و وضعیت بازار دوربین و روند قیمت ها را نیز مورد بررس��ی 
قرار دهیم. اگر ش��ما هم عالقه مند به این موضوع هس��تید، این گزارش را 

بخوانید:
بررسی بازار دوربین های دیجیتال در دو، سه ماه اخیر کار سختی است. چرا 

که با نظرات گوناگونی درباره وضعیت بازار دوربین مواجه می شویم.
گروهی از کسبه بازار از ثبات قیمت ها و کاهش موجودی در بازار می گویند، 
گروه��ی از کاهش قیمت ه��ا و عرضه مج��دد دوربین ه��ای ارزان قیمت و 
پرمخاطب خبر می دهند و دسته ای هم معتقدند اصال بازار دوربین با مشکلی 
به نام کاهش موجودی مواجه نبوده و تنها به دلیل نوسانات نرخ دالر با کمی 

رشد قیمت مواجه شده است. 
برخی هم از کاهش شدید موجودی در بازار خبر می دهند و می گویند، اصال 

موجودی ما در حد صفر است چه برسد به این که محصول جدیدی در این 
زمینه وارد بازار کنیم.

اما محس��ن فرهمند، یکی از عرضه کنندگان دوربین های دیجیتال در این 
باره می گوید: روند قیمت ها در یک ماه اخیر تا حدودی نزولی بوده و اگرچه 
همچنان تقاضا برای دوربین های ارزان باالتر از س��ایر موارد اس��ت، بازار به 

سمت رونق پیش می رود.
علی عمادی، مدیر فروش یکی از ش��رکت ها هم می گوی��د: میزان کاهش 
قیمت در م��ورد دوربین های حرف��ه ای DSLR حدود 200 ت��ا 300 هزار 
تومان و در مورد دوربین های خانگی حدود 50 تا 60 هزار تومان بوده است 

که چنین کاهش قیمتی به رشد تقاضا منجر شده است.
یکی دیگر از عرضه کنندگان دوربین های دیجیتال هم می گوید، با وجودی 
که ما در مورد برخی از برندها با کاهش موجودی مواجه هستیم، اما نزدیک 
شدن به فصل تابستان و کاهش قیمت ها کمک بزرگی به بازار کرده است و 

ما به ماه آینده امید بسیاری داریم.

تازه واردهایی که جدید نیستند
این روزها در بازار دوربین ه��ای دیجیتال، غیر از اع��الم قیمت های پرت و 
بی ربط برای برخی از مدل های دوربین، به ویژه نمونه های خانگی، ش��اهد 
هستیم که برخی از کسبه مدل های قدیمی یا حتی از رده خارج را به عنوان 
مدل جدید در بازار معرف��ی می کنند. زیرا معموال خری��داران دوربین های 
خانگی که اطالع دقیقی از مدل های جدید و... ندارند، با اعتماد به فروشنده 

کاالیی را که معرفی کرده خریداری می کنند. 
مصداق این موضوع را در نهمین جشنواره بین المللی تخصصی هنرعکاسی 
و تصویرب��رداری، دوربین ه��ای دیجیت��ال و تجهیزات وابس��ته مش��اهده 
کردیم که یک ش��رکت عرضه کننده دوربین های کانن که از قضا از معدود 

عرضه کنندگان دوربین در این جشنواره هم بود، محصوالت تصویربرداری 
این ش��رکت را با قیم��ت باالتر از عرف ب��ازار به بازدیدکنن��دگان معرفی و 
برای آنها ثبت س��فارش می کرد و در ضمن مدل های قدیم��ی را به عنوان 
نمونه های جدید از سری خانگی معرفی می کرد. نمونه اش معرفی مدل های 
A2200 ،A3200،A3300 از خان��واده کانن به عن��وان مدل های جدید 
سری خانگی اس��ت که حدود 50 تا 60 هزار تومان گران تر از قیمت واقعی 

به فروش می رسیدند. 
جالب این جاست که این شرکت اعالم کرده اس��ت محصوالت خود را پنج 
درصد ارزان تر از بازار به فروش می رساند. تجلی، مسئول ستاد اجرایی این 
جش��نواره در توضیح در مورد این موضوع گفت: با توجه به این موضوع که 
واردکنندگان ما در زمینه واردات دوربین و... با مشکالت بسیاری مواجهند، 
با کاهش شدید موجودی در بازار مواجهیم و اعمال قیمت روی کاالها معیار 

مشخصی ندارد.
وی تصریح کرد: ما مس��ئول قیمت گذاری روی کاالهای عرضه شده در این 
جشنواره نیس��تیم،اما احتماال حاضران در این جشنواره با ارایه کاالهایی با 

قیمت غیرمنطقی، وجهه خود را خراب نمی کنند.
این اواخر عالوه بر این موضوع، با اتفاقات دیگری مانند فروش دوربین هایی 
که محتویات جعبه آنها دستکاری شده است، فروش دوربین هایی که فاقد 
باتری و شارژر و... هستند و حتی فروش دوربین های غیر آکبند در جعبه های 
نو و جدید مواجه هستیم که کارشناسان می گویند اینها ناشی از نبودکنترل 

و نظارت روی بازار این کاال است.

نوبر دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای در بازار
 در ب��ازار دوربین ه��ای دیجیتال ب��ا وجودی ک��ه همچنان مش��کل ثبت 
 س��فارش و... وج��ود دارد، ام��ا ش��رکت های عرضه کنن��ده ب��رای ادام��ه 
 حیات در ب��ازار، مدل ه��ای جدید را ول��و با س��ختی های موج��ود در راه 
 واردات ب��ه ب��ازار عرض��ه می کنند. البت��ه این اواخ��ر موج��ودی برخی از 
 برنده��ا در زمینه دوربی��ن تا حدودی ناقص ش��ده اس��ت. ام��ا برندهای 
 پرمخاطب مانن��د کانن و نیک��ون چند نمونه ت��ازه وارد را به ب��ازار معرفی 

کرده اند.
به گفته مدیر فروش یکی از شرکت ها در حوزه دوربین های حرفه ای مدل 
5D مارک III به تازگی وارد بازار شده است که قیمت بدنه آن حدود شش 

میلیون و 500 هزار تومان است. 
در حوزه نیمه حرفه ای ها هم این برند مدل های SX40 با قیمت 740 هزار 
تومان، S100 با قیمت 800 هزار تومان و SX260 با قیمت 600 هزار تومان 

را به بازار معرفی و عرضه کرده است.
عمادی مدل های A3400 که با قیمت 325 هزار تومان و A2300 را که با 
قیمت 260 هزار تومان به بازار عرضه شده اند، از پرفروش های خانگی کانن 

در بازار معرفی کرد.
از خانواده NIKON هم م��دلD5100 از دوربین ه��ای جدید حرفه ای 
اس��ت که قیمت آن حدود یک میلیون و 440 تا یک میلی��ون و 450 هزار 

تومان است.
مدل ه��ایP7000 ،D3100،D800 و P5000 نی��ز از دوربین ه��ای 
نیمه حرفه ای و حرفه ای جدید این برند در بازار داخلی هس��تند که قیمتی 
حدود 700 هزار تا یک میلیون و 100 هزار تومان دارند. مدل HS30 هم از 
خانواده فوجی فیلم از دوربین های تازه وارد بازار است که قیمت آن در حدود 

750 هزار تومان است. 

گزارشی از رونق در بازار دوربین های دیجیتال

تابستان،  فصل عکاسی

MOULINEX  FP519G

KENWOOD  FP950

KENWOOD  FP921

KENWOOD  FP734

KENWOOD  FP190

KENWOOD  KM010

قیمت روز طال، سکه و ارز 

تمام بهار آزادی)طرح جدید(
651000

قیمت خرید دالر
1711

هر مثقال طالی 17 عیار
288500
هر مثقال طالی 18 عیار

306920

هر گرم طالی 18 عیار
66600

هر مثقال طالی 24 عیار

409220
هر گرم طالی 24 عیار

88960

قیمت خرید یورو
2180

قیمت خرید پوند انگلیس
2740

قیمت خرید یکصد ین ژاپن

2130
قیمت خریدریال عربستان

455

تمام بهار آزادی)طرح قدیم(
661000

نیم  سکه
327000

ربع سکه

182000
سکه یک گرمی

103000
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چهره روزیادداشت

خبر کوتاه

مرگ لیونل مسی بر اثر سکته قلبی
یک منبع رسانه ای آمریکا با درج خبر نادرست مرگ لیونل مسی به 
علت سکته، باعث ناراحتی هواداران بی شمار اعجوبه تکنیکی بارسا 

در جهان شد.
 روز یکشنبه برای دقایقی این خبر روی خروجی فاکس اسپورت درج 
ش��د. حتی در بخش پیوند این منبع خبری در یک سایت اجتماعی، 
حداقل 250 هزار نف��ر این خبر کذب را در اینترن��ت خواندند که در 
نهایت باعث هیجان، غم و تأثر زیاد دوس��تداران وی، به خصوص در 
زادگاهش شد. در پی وقوع انتشار این خبر کذب، فاکس اسپورت در 
مقام تصحیح برآمد و از مخاطبان خود پوزش خواست. در سایت این 
شبکه عنوان شد: متأس��فیم از طریق ما خبر غیر واقعی تأثرانگیزی 
مبنی بر درگذش��ت لیونل مسی بر اثر س��کته قلبی درج شده است. 
باید به اطالع مخاطبان برسانیم هکرها پایگاه اینترنتی را مورد هدف 
قرارداده و چنین خبری را منتشر کردند. ستاره اهل آمریکای جنوبی 
بارس��لونا اکنون پس از خاتمه فعالیتش در فصل 2012 -2011، در 

آرژانتین حضور دارد. 

فایل صوتی رسانه ها مرجع نیست
سرپرست دبیری فدراس��یون قایقرانی در خصوص اظهارات محسن 
شادی مبنی بر شرکت نکردن در تمرینات تیم ملی، گفت: مربیان ما 
 از آغاز تمرینات ش��ادی خبر داده اند و مصاحب��ه و فایل های صوتی 
رسانه ها برای ما مرجع نیست! ناصر طالبی در پاسخ به این سؤال که 
محسن شادی اعالم کرده بود در تمرینات حضور نداشته است، گفت: 
شما خودتان در استان بوده اید و دیده اید که شادی در تمرینات نبوده 
است؟ عباس ش��ادمان و مالاحمدی دو رفرنس ما هستند که از آغاز 

تمرینات شادی خبر داده اند و شما می توانید با آنها تماس بگیرید. 

 تکرار خاطرات فینال المپیک پکن
 برای والیبال

قرعه کشی رقابت های والیبال نشسته پارالمپیک 2012 لندن انجام 
شد. در گروه A تیم های انگلستان، مصر، روس��یه، آلمان و مراکش 
با هم روبه رو می ش��وند و انگلس��تان میزبان رقابت ها نیز به عنوان 

سرگروه معرفی شد.
در گ��روه B نیز تیم ه��ای ایران، بوس��نی، برزیل، چی��ن و روآندا به 
مصاف هم خواهند رفت و تیم ملی کش��ورمان، قهرمان دور پیشین 
پارالمپیک، به عنوان سرگروه ش��ناخته شد. هادی رضایی، سرمربی 
تیم ملی والیبال نشسته هم گروهی ایران و بوسنی، دو قدرت مطرح 
 والیبال نشس��ته جهان را از ش��گفتی های این دوره دانست و گفت: 
 اصلی ترین رقیب ما تیم ملی بوس��نی اس��ت که در دور اول با ایران 
هم گروه اس��ت؛ ضمن این ک��ه اولین ب��ازی ای��ران در رقابت های 
پارالمپیک لندن، برابر تیم بوسنی انجام می شود که این نیز از دیگر 
اتفاقات جالب این مسابقات خواهد بود و این بازی به نوعی تداعی گر 
دیدار فینال پارالمپیک پکن است که بین ایران و بوسنی برگزار شد. 
تیم ملی والیبال نشسته کشورمان تیر ماه امسال، پیش از حضور در 
رقابت های لندن و برای آمادگی بیش��تر، در تورنمن��ت بین المللی 
آلمان که به میزبانی باشگاه لورکوزن انجام می شود، حضور می یابد. 

 حضور حدادی فر در ذوب آهن 
قطعی  نیست

هافبک تیم فوتبال تراکتورس��ازی از قطعی نشدن حضورش در تیم 
ذوب آهن خب��ر داد و گفت: از ذوب آهن، تراکتورس��ازی و دو،س��ه 
باش��گاه دیگر پیش��نهاد دارم و تا آخر هفته تیم آینده ام را مشخص 
 خواهم کرد. قاس��م حدادی فر در مورد خبر عقد ق��راردادش با تیم 
ذوب آهن اصفهان ضمن بی��ان مطلب فوق، گفت: هن��وز قراردادی 
با باش��گاه ذوب آهن نبس��ته ام. در حال حاضر عالوه بر ذوب آهن و 
تراکتورسازی دو،سه پیش��نهاد دیگر هم دارم که تا پایان هفته تیم 
آینده آن را مشخص می کنم. وی با اشاره به این که مردادماه دوران 
سربازی اش به پایان می رسد، ادامه داد: به خاطر شرایط خانوادگی ام 
می خواهم به اصفهان برگردم، اما هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. 
البته اگر مش��کالت مالی ذوب آهن حل شود، شانس حضورم در این 

تیم بیشتر است. 

 رویانیان بمب هایش را
 یکی یکی رو می کند

مدیرعامل باش��گاه پرس��پولیس با بیان این که علی کریمی، هافبک 
تیم فوتبال پرسپولیس فصل آینده نیز در این تیم خواهد بود، گفت: 
محسن بنگر، محمد قاضی، سیدجالل حسینی و شجاع خلیل آزاد از 
دیگر بازیکنانی هستند که به جمع پرسپولیسی ها اضافه می شوند. 
محمد رویانیان در حاشیه بازدید وزیر ورزش و جوانان و هیأت همراه 
از اردوی تیم ملی در کمپ بشیکتاش ترکیه، افزود: بر همین اساس 
وضعیت علی کریمی پ��س از برگ��زاری اردوی تدارکاتی در ترکیه و 
بازی با تیم ملی ازبکستان، به طور قطع مشخص خواهد شد. وی در 
پاسخ به این سؤال که در فصل جدید چند بازیکن به تیم پرسپولیس 
اضافه خواهند ش��د، گفت: 10 بازیکن به تیم اضافه خواهند شد که 
 شش نفر از لیگ برتر و چهار بازیکن نیز خارجی هستند. یکی از آنان 

دروازه بان خواهد بود. 

در انتخاب دستیار  با کسی تعارف ندارم
رسول کربکندی، سرمربی تیم ذوب آهن 

به نظر من بحث بازیکن از دس��تیار اهمیت بیشتری دارد. جالب است 
بدانید طی روزهای اخیر بیش از 50 نفر را به عنوان کاندیدای دستیاری 
من در ذوب آهن مطرح کرده اند، ولی من هن��وز تصمیمی نگرفته ام. 
ویسی و ابراهیم زاده در کنار من بودند و به مربیان بزرگی تبدیل شدند 
و در مورد انتخاب دس��تیارم در ذوب آهن نیز با کس��ی تعارف نخواهم 
 داش��ت. بابک؛ یک ف��وروارد فیزیکی و جوان اس��ت. او م��ی تواند در 
ذوب آهن پیشرفت کند و به یک فوروارد خوب بدل شود. در حال حاضر 

حضور او، حدادی فر، مسلمان 
و رجب زاده در ترکیب فصل 
آینده تیم ما حتمی اس��ت و 
اگ��ر بتوانیم در پس��ت های 
دیگر هم نیازه��ای خودمان 
را برطرف کنیم، می توان به 
سرنوشت ذوب آهن در فصل 

دوازدهم هم خوشبین بود.

یکی به نعل یکی به میخ

سیاست اشتباه سپاهانی ها
»م��ن بازیک��ن آزاد هس��تم و 

سمیه 
قراردادی با سپاهان ندارم. باشگاه مسرور

 ه��م ب��رای خ��ودش تصمی��م 
 می گی��رد و ربطی به من ندارد که باش��گاه چه کس��ی را 
می خواهد بی��اورد یا نی��اورد.« این گفته ه��ای رحمان 
احمدی، دروازه بان اول فصل پیش طالیی پوشان بعد از 
مذاکره س��پاهان با محمدباقر صادقی، دروازه بان دوم اما 

موفق ذوب آهن در لیگ برتر یازدهم است.
دلخوری و ناراحتی در گفته های رحمان کاماًل مش��هود 
است؛ چراکه او با سپاهان، عقاب آسیا لقب گرفت و بدون 
ش��ک صعود این تیم ب��ه مرحله یک هش��تم نهایی جام 
باشگاه های آسیا بی تأثیر از حضور او در دروازه نبود. حاال 
قراردادش تمام ش��ده و به اصطالح اهالی دنیای فوتبال 
بازیکن آزاد است؛ یعنی هرجایی که بخواهد می تواند برود 

و هرجور بخواهد می تواند تصمیم بگیرد.
 هیأت مدیره باشگاه س��پاهان این روزها دلمشغولی های
 زیادی دارد و در سودای رسیدن به فینال جام باشگاه های

 آس��یا به خیلی از مس��ائل بی توجه ش��ده ان��د. از طرفی 
می خواهند با سیاس��ت یکی به نعل و یکی به میخ زدن، 
به نوعی قیمت سقف قرار داد را بشکنند و با مبالغ مدنظر 
خود، تیم فوتبال فصل بعد س��پاهان را ببندند. در همین 
راستا اول به جای تمدید قرار داد با رحمان احمدی، مرد 
ش��ماره یک دروازه س��پاهان، ابتدا با محمدباقر صادقی، 
دروازه بان ذخی��ره ذوب آهن که در نی��م فصل دوم وارد 
لیس��ت اصلی منصور ابراهی��م زاده ش��د و از قضا خوب 
درخشید، وارد مذاکره و درنهایت موفق به عقد قرار داد با او 
شدند. همین موضوع ناراحتی و دلخوری رحمان احمدی 
 را در پی داش��ت. این حق رحم��ان بود که س��پاهانی ها

اول با او وارد مذاکره ش��ده و به نتیجه می رس��یدند، بعد 
برایش جانشین تعیین می کردند. ولی علیرضا رحیمی و 
همکارانش برای جلوگیری از بالیی که دو فصل پیش برسر 
سپاهان آمد)در آن زمان هرکسی هر نرخی را خواست در 
قراردادش ثبت کرد( این گونه عمل کردند تا به اصطالح 
 زهر چش��م بگیرند و نرخ س��تاره های تیم را خودش��ان

 تعیین کنند، غاف��ل از این ک��ه این طرز تفک��ر عواقبی 
هم خواهد داش��ت؛ مثل جدایی رحمان از س��پاهان و یا 
تخریب روحیه او حتی اگر در سپاهان بماند. درست مثل 
اتفاقی که برای میثاق معمارزاده در زمان حضور علیرضا 
حقیقی افتاد. نتیجه اش هم این شد که میثاق روز به روز 
 افت کرد و اعتماد به نفس از دس��ت رفته اش را هیچگاه 

به دست نیاورد.

یادداشت

9
قلعه نویی رسما سرمربی استقالل شد

به گفته منابع آگاه، روز گذش��ته قلعه نویی س��رمربی فصل گذش��ته تراکتورس��ازی، با مسئوالن 
 استقالل به توافق رس��ید و به عنوان س��رمربی جدید تیم اس��تقالل  این تیم را در فصل دوازدهم

 همراهی می کند.

ستاره های ذوب 
توجه کنند

چراغ سبز عیسی 
اندوی به ذوب آهن

»ستاره های باشگاه برای ماندن در تیم ذوب آهن شرایط مالی این باشگاه 
را در نظر بگیرند و این را بدانند که ما حاضریم با همه بازیکنان سال گذشته 

کار کنیم.«
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن با بیان این مطلب، گفت: بیشتر بازیکنان تیم 
با کربکندی صحبت کردند و تنها گردان، قاضی، ماهینی و طالبی هنوز با 
کربکندی مذاکره نکرده اند. خس��رو ابراهیمی در گفتگو با ایمنا در مورد 
وضعیت جذب بازیکنان ذوب آهن اظهار داشت: به هر حال با توجه به توان 
مالی خود، اقدام به جذب بازیکن می کنیم و گردان، ماهینی، قاضی و طالبی 
هنوز به باشگاه نیامده اند. وی اضافه کرد: البته باز هم تأکید می کنم که همه 
بازیکنان فصل گذشته مد نظر باشگاه برای فصل جدید هستند، اما بازیکنان 

باید شرایط مالی باشگاه را نیز مد نظر داشته باشند.

با جدایی ش��هاب گردان و محمدباقر صادقی از تیم ذوب آهن، گفته می شود 
سبزپوشان اصفهانی به دنبال جذب یک دروازه بان خارجی برای فصل آینده 
خود هستند. ذوبی ها طی روزهای گذشته مذاکرات خود را با بازیکنان برای 
فصل آینده شروع کرده اند و از روز شنبه برخی بازیکنان این تیم برای صحبت با 
مدیران ذوب آهن به باشگاه رفته اند.  اما نکته نگران کننده در مورد فصل آینده 
ذوب آهن این که، تیم اصفهانی طی روزهای گذشته به نوعی هر دو دروازه بان 
خود را از دست داده است. از طرف دیگر به نظر می رسد با توجه به این که قانون 
منع جذب دروازه بان خارجی هفته پیش از سوی مدیران سازمان لیگ لغو شد، 
مدیران تیم اصفهانی به دنبال دروازه بان س��ابق خود یعنی عیسی اندوی هم 
هستند. بعید نیست با توجه به وضعیت مالی ذوب آهن و شرایط خوب اندوی در 

این تیم اصفهانی، این دروازه بان سنگالی بار دیگر به ایران باز گردد. 

سفر مورینیو به آلمان برای ارزیابی لوکاس
خوزه مورینیو، سرمربی رئال، در دیدار دوستانه برزیل و دانمارک 
حاضر شد تا ستاره جوان سائوپائولو را از نزدیک زیر نظر بگیرد. فاتح 
لیگ قهرمانان اروپا پیشنهاد 40 میلیون یورویی برای خرید لوکاس 

داده که مورد موافقت سائوپائولو قرار نگرفته است. 

اینزاگی در فلورانس
مهاجم پیشین میالن و یوونتوس ممکن است فصل 
آینده نیز به فوتبال خود در ایتالیا ادامه دهد. سران 
این تیم تمایلی برای نگه داش��تن اینزاگی، بازیکن 

شماره 9 این تیم  در سن سیرو از خود نشان ندادند.

استفانو مائوری دستگیر شد
کاپیتان باش��گاه التزیو به دلیل احتمال دست داشتن در 
 تبانی فوتبال ایتالیا بازداشت شده اس��ت. مائوری یکی از 
17 بازیکنی اس��ت که ب��رای تحقیقات پلیس دس��تگیر 

شده است.  

اولویتم برای فصل بعد سپاهان است

مدافع میان��ی س��پاهان در مورد ش��ایعات اخیر مبنی ب��ر حضورش در 
پرسپولیس می گوید: همه چیز بعد از بازی با استقالل شروع شد. بعد از 
بازی، از من پرسیدند که بنگر گفته به پرسپولیس می رود و تو را هم به این 
تیم می برد، من هم گفتم که از این قضیه اطالعی ندارم و اگر هم بخواهم 
به پرسپولیس بروم، باید پیش��نهاد این تیم را بررس��ی کنم. سیدجالل 
 حسینی  در پاسخ به این سؤال که آیا می خواهی حتما در سپاهان بمانی ، 
می گوید: سه سال است که در سپاهان بازی می کنم و اولویت اولم برای 
فصل بعد، این تیم خواهد بود. مدیرعامل س��پاهان گفته که هر بازیکنی 
دلش با سپاهان نیست، می تواند برود. وی در این باره می گوید: من مشکلی 
با آقای رحیمی ندارم و حتی قرار بود بعد از بازی با استقالل با او حرف بزنم 
ولی فرصت نشد. اگر با سپاهان به توافق نرسیدم، با دیگر گزینه ها مذاکره 
می کنم. حسینی در مورد احتمال حضورش در پرسپولیس  هم می گوید: 

آنها اگر خواهان جذب من باشند، به صورت حضوری مذاکره خواهم کرد.

دایی کدام تیم را انتخاب می کند؟ 

همه منتظر بازگشت علی دایی از سفر هس��تند تا بدانند وی چه تیمی 
را برای فصل آینده انتخاب می کند. این روزها بحث این که علی دایی، 
سرمربی فصل گذش��ته راه آهن در کدام تیم می خواهد به کارش ادامه 
دهد مطرح است، اما مسأله این است که دایی خودش در تهران نیست و 
شایعات در مورد او زیاد است. . وی قبل از سفرش به آمریکا، از تیم نفت 
تهران پیشنهاد داشت، اما با مس��ئوالن این باشگاه به توافق نرسید. تیم 
امید قطر و تیم بزرگساالن سوریه هم از دیگر پیشنهادهای دایی بودند، 
اما وی این دو پیشنهاد را نپذیرفت. پیشنهاد دیگر دایی از تراکتورسازی 
 است. از سوی دیگر، وضعیت راه آهن هم هنوز مشخص نیست. دایی که با 
راه آهن قرارداد مش��روط دارد، در مصاحبه های خ��ود اعالم کرده اگر 
شرایط مالی این باشگاه به همین منوال باشد، در این تیم نمی ماند. در 
مقطعی هم شایعه شد با رفتن دنیزلی، دایی گزینه سرخپوشان است، اما 

رویانیان این مسأله را تکذیب کرد. 

فصل بعد در ذوب آهن نمی مانم

بازیکن ملی پوش تیم بسکتبال ذوب آهن گفت: اگر مشکالت مالی ادامه 
داش��ته باش��د، فصل بعد در ذوب آهن نمی مانم و جدا می شوم. اوشین 
س��اهاکیان در مورد اردوی تیم ملی اظهار داشت: تمرینات تیم ملی چند 
روزی است که آغاز شده و با مربی جدید کار خود را شروع کرده ایم. تیم ملی 
برای غرب آسیا خودش را آماده می کند. بازیکن ذوب آهن در مورد شرایط 
این تیم گفت: فصل تمام شده و در حال حاضر هیچ خبری از باشگاه ندارم. 
در فصلی که گذشت، مشکالت مالی مان بسیار زیاد بود و همه اذیت شدند. 
جلساتی برای حل مش��کالت مالی برگزار و صحبت هایی هم انجام شده، 
اما هنوز هیچ خبری نیست. وی ادامه داد: ذوب آهن اگر می خواهد مانند 
گذشته پرقدرت ظاهر شود، باید شرایطش تغییر کند. آن طور که مشخص 
است، مدیران باشگاه تمایلی برای داشتن تیم ندارند و اگر این طور باشد، 
ما هم نمی مانیم. فصل گذشته هم می خواستم جدا شوم اما نشد و اگر این 

فصل هم مشکالت حل نشود، از ذوب آهن جدا می شوم. 

اوشین ساهاکیان: راه آهن یا تراکتورسازی حسینی صحبت های بنگر را تکذیب کرد
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شاید تنها رشته ورزشی که می توان با  مسعود 
خیال��ی راح��ت و بدون اس��ترس پای افشاری

تلویزیون نشس��ت و رقابت ورزشکاران 
ایرانی با کش��ورهای قدرتمندی مثل کره جنوبی و استرالیا را 
دید، همین فوتسال باشد که تیم ملی ایران در طول هفته اخیر 
با کسب نتایج درخشان در مقابل قدرت های صاحب سبک قاره 
آسیا دوباره ثابت کرد که فوتسال ایران همچنان قدرت برتر قاره 

کهن است.
زدن 14 گل به کره جنوبی و باز کردن 9باره دروازه اس��ترالیا، 
در شرایطی انجام شده که نیمکت تیم ملی نسبت به دوره قبل 
دچار تغییر شده و صانعی جوان، جانش��ین حسین شمس در 

رأس تیم ملی فوتسال ایران شده است. 
س��ال های س��ال اس��ت که در فوتبال در مقابل همین کره و 
 اس��ترالیا به مش��کل برخورده ایم و حاال با ای��ن پیروزی های 
 یک طرف��ه، به نوع��ی انتق��ام فوتبال را ه��م از این کش��ورها 
می گیریم. نکته مهم در ترکیب تیم ملی، اس��تفاده س��رمربی 
 تی��م از تم��ام نیروه��ای حاض��ر در تی��م مل��ی اس��ت که در 

س��ه ب��ازی گذش��ته دیدی��م تمام 
بازیکنان تیم ملی ب��ه طور تقریبی 
دقای��ق ب��ازی یکس��انی داش��تند 
و بازیک��ن جوان��ی مث��ل ق��درت 
بهادری، به عن��وان پدیده لیگ برتر 

 فوتس��ال ایران این فرصت را پیدا می کند تا به اندازه بازیکن با 
تجربه ای مثل وحید شمس��ایی ب��ازی کند و همین مس��أله، 
فرصت رس��یدن به خودباوری را ب��رای بازیکنان ج��وان تیم 
ملی فراهم می کند. بدون ش��ک عالوه بر فوتس��ال غریزی که 
 در خون ایرانی ها وج��ود دارد، وجود یک لی��گ پویا با حضور

تیم ه��ای قدرتمند که سرنوش��ت قهرمانی تا هفت��ه آخر هم 
مش��خص نمی ش��ود_ با فاکتور گرفتن از حاش��یه های هفته 
 پایانی_ این امکان را برای صانعی فراهم کرده تا با شناس��ایی 
 پدی��ده های لیگ، دس��تش به ان��دازه کافی برای اس��تفاده از 

سیستم های مختلف باز باشد. 
بازیکنانی مث��ل مجید لطیفی، احمد اس��ماعیل پ��ور، مهدی 
 جاوید، قدرت بهادری و حس��ین طیبی در س��ه بازی گذشته 
تیم ملی نش��ان دادند که س��رمایه گذاری مناس��بی در زمینه 
فوتسال انجام شده و اگر روزی بازیکنی مثل وحید شمسایی از 
تیم ملی خداحافظی کند، جانشینانی شایسته برای او خواهیم 
داشت. حتی این مس��أله به گل های تیم ملی هم سرایت کرده 
و اگر به آمار گلزنان در سه مسابقه مرحله مقدماتی نگاه کنیم، 

می توان گفت که همه بازیکنان به جز مصطفی نظری، پایشان 
به گلزنی باز شده و دیگر مانند سال های قبل قرار نیست که همه 

توپ ها در خط حمله به یک یا دو نفر خاص ختم شود. 
نحوه به ثمر رس��یدن گل های تیم ملی هم حاکی از این است 
که در تمرینات به خوبی با بازیکنان کار شده و تنوع نوع به ثمر 
رس��یدن گل ها، از ش��وت از راه دور گرفته تا پاس های کوتاه 
 و چرخش ه��ای بدن بازیکن��ان، به صورتی ب��وده که حریفان 
نمی توانند حتی آنالیز مناسبی برای کنترل خط آتش تیم ایران 
 داشته باش��ند.  زدن 31 گل در سه مس��ابقه، آن هم در مقابل 
تیم هایی مثل کره جنوبی، قطر و اس��ترالیا و انتخاب به عنوان 
بهترین تیم مرحله گروهی، ارزش کار شاگردان صانعی را بیشتر 
از قبل نمایان می کن��د، ولی کار اصلی تیم مل��ی از امروز آغاز 
خواهد ش��د و بازیکنان باید نتایج مرحله مقدماتی را فراموش 
کرده و به فکر دو بازی حذفی دیگر تا قبل از رسیدن به مرحله 

فینال باشند.
 ازبکس��تان حریف امروز تیم مل��ی، هرچند که بع��د از کویت 
به عن��وان تی��م دوم گروهش به ای��ن مرحله رس��یده، و لی به 
دلیل نوع ب��ازی، حریفی خطرناک برای تی��م ایران خواهد بود 
و همان طور که دو س��ال قبل در فینال مس��ابقات آسیایی در 
شهر تاش��کند ایران را اذیت کردند، اگر امروز از سوی تیم ملی 
ایران دست کم گرفته شوند، ش��اید روز سختی برای شاگردان 
صانعی رقم بخورد. سبک بازی ازبک ها یک فوتسال قدرتی در 
کنار شوت های از راه دور و دقیق است که باید حواس مصطفی 
 نظری و بقیه بازیکنان جمع باش��د تا اجازه گلزنی به بازیکنان

 تیم حریف داده نشود. 
پیروزی در مقابل ازبکس��تان، پی��ش درآمدی ب��رای فوتبال 
ایران ه��م خواهد بود ت��ا کمتر از ی��ک هفته دیگ��ر تیم ملی 
فوتبال این کش��ور را ه��م در اولین بازی مرحل��ه گروهی جام 
جهانی 2014 برزیل شکس��ت دهند و یک هفت��ه تلخ را برای 
 فوتس��ال و فوتبال ازبکس��تان در مصاف با تیم های ملی ایران

 رقم بزنند. تیم ملی در ص��ورت پیروزی در ب��ازی امروز که از 
ساعت 16 آغاز می شود، باید در مرحله نیمه نهایی به احتمال 
زیاد به دیدار تایلند برود و بعد از آن هم آماده خواهد شد تا در 
فینال، دوباره قدرت فوتس��ال ایران را به ژاپنی ها دیکته کند و 

برای یازدهمین بار بر بام فوتسال قاره آسیا بایستد.
این قهرمانی احتمالی، بدون شک می تواند تأثیر مثبتی هم بر 
روی شرکت گیتی پسند در مسابقات فوتسال جام باشگاه های 
آسیا داشته باش��د و روحیه حاصل از این قهرمانی در قالب یک 
تیم باشگاهی، می تواند برای دومین بار یک نماینده باشگاهی 

فوتسال ایران را قهرمان آسیا کند.

تیم ملی فوتسال ایران به هیچ تیمی رحم نمی کند

لذت له کردن کره جنوبی و استرالیا!

اگر به آمار گلزنان در 
سه مسابقه مرحله 

مقدماتی نگاه کنیم 
می توان گفت که 
همه بازیکنان به 

جز مصطفی نظری 
پایشان به گلزنی باز 
شده و دیگر به مانند 

سالهای قبل قرار 
نیست که همه توپها 

در خط حمله به یک یا 
دو نفر خاص ختم شود
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یادداشت

والیتفقیهباتصویرروایتمیشود
'گروهفرهنگ- خانه فرهنگ 
و اندیش��ه از برقراری نمایشگاه 
نمایشگاه عکس »والیت فقیه به 
روای��ت تصویر« ت��ا 15 خرداد 

خبرداد. 
زهرا عراقی زاده با اعالم این خبر 
افزود: این نمایشگاه شامل بر40 
عکس از رهب��ر معظم انقالب و 
امام خمینی )ره(، به همراه سخنانی از بزرگان در رابطه با اهمیت مسأله 
والیت فقیه اس��ت که انجمن اس��المی ادواردو آنیلی آنها را جمع آوری 

کرده است. 
 وی درب��اره ه��دف از برپای��ی چنی��ن نمایش��گاهی گف��ت: ازاهداف 
 این نمایش��گاه می ت��وان ب��ه آش��نایی بیش��ترجوانان و نوجوان��ان با 
 مق��ام رهب��ری و مس��أله والی��ت فقی��ه، ب��ه هم��راه تبیی��ن عملی 
والیت فقیه اشاره کرد که در ایام نزدیک به رحلت حضرت امام خمینی 
)ره( وایام 15خرداد که مقدمه جدی اس��تقرار حکومت والیت فقیه در 

کشورمان بود، برگزار می شود. 
عراقی زاده درمورد آثارافزود: برخی ازعکس ها ازمجموعه های شخصی 
افراد جمع آوری شده است که مربوط به دوران حضور امام خمینی )ره( در 

فرانسه است و عکس های کمتر دیده شده ای هستند. 
  عالقه مندان ب��ه بازدی��د ازاین نمایش��گاه ت��ا 15 خرداد م��اه فرصت 
 دارن��د به خان��ه فرهنگ اندیش��ه به نش��انی خیاب��ان حکی��م نظامی، 

خیابان حسین آباد ازساعت ۸ الی ۲0 مراجعه کنند.

اتاقموسیقی

خبرویژه
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خانه سینما باز است

توحیدی، رییس هیأت مدیره خانه سینما  گفت: حکمی از سوی ارشاد به ما ابالغ نشده است. در ابتدا باید این 
رأی ابالغ شود تا ما در مهلت تعین شده نسبت به این رأی اقدام کنیم. حکم دیوان عدالت اداری روشن است 
و هیچ ابهامی در ارتباط با آن وجود ندارد. به زودی این حکم را برای انتشار در اختیار رسانه ها قرار می دهیم. »رویدیگر«بهرامراداندربازار

موسیقی
'گروهفرهن�گ-س��رانجام زمان توزیع آلبوم »روی دیگر« با صدای 
بهرام رادان مشخص ش��د.  علیرضا باذل، مدیر پروژه آلبوم گفت: قرار 
است ش��رکت توزیع کننده از فردا این آلبوم را در سراسر کشور توزیع 
کند. آلبوم »روی دیگر« که مدت هاست نقل محافل موسیقایی شده، از 
1۲ قطعه تشکیل شده است. از این تعداد  9 اثر به زبان فارسی و سه قطعه 

دیگر به زبان انگلیسی ضبط شده اند.
 کار آهنگس��ازی و تنظیم قطعات این آلبوم  کیوان هنرمند انجام داده 
اس��ت. تهی��ه کنندگی این 
آلبوم به عهده خ��ود بهرام 
رادان بوده ک��ه پیش از این 
در خبرها از شخص دیگری 

اسم به میان آمده بود.
 علیرضا ب��اذل هم مدیریت 
این پروژه را به عهده داشته 
و سرمایه گذاری برای تولید 
این آلبوم را به��رام رادان و 
مهدی معزی انجام داده اند.  

انتشارات سوره مهر که موفق شد برای چهارمین 
سال پیاپی، عنوان بهترین ناش��ر بخش دولتی را 
از آن خود کند، این روزها طالیه دار ادبیات انقالب 
اسالمی و دفاع مقدس ش��ناخته می شود. با انبوه 
کتاب هایی که از نیمه های دهه ۸0 تاکنون منتشر 
شده اند و همچنین دیده ش��دن کتاب هایی نظیر 
»دا« که به ماجرای مقاومت خرمشهر در روزهای 
پرحماس��ه جنگ می پردازد، حاال می شود بدون 
تردید چنین عنوانی را به ناش��ر برگزیده کش��ور 

اعطا کرد.

سورهمهربایدبهآثارادبیدفاعمقدس
توجهبیشتریکند

عماد افروغ، پژوهشگر و استاد دانشگاه در این باره 

گفت: بدون تردید س��وره مهر در تجلی بخش��ی 
از گفتمان انقالب اس��المی و دفاع مقدس موفق 
عمل کرده اس��ت. این خ��ود یک نماد اس��ت که 
می تواند جوانان این مرز و بوم را به الیه های زیرین 
انقالب، یعنی هستی شناختی رهنمود کند. بسیار 
خوشحالم که اگر این مجموعه به شکل مستقیم 
به مباحث اندیشه  ای نپرداخته، اما از طریق الیه ها 

رویین انقالب جوانان را جذب کرده است.
وی ادامه داد:  آن چ��ه از انقالب و جنگ به نمایش 
گذاشته می شود، برخاس��ته از یک جهان بینی و 
نگرش کلی نگرانه توحیدی اس��ت. س��وره مهر به 
تدریج متوج��ه این معنا خواهد ش��د که از طریق 
الیه های رویین انقالب به الیه های زیرین نیز برسد. 
دفاع مقدس، حماسه و نوستالژی کسانی است که 

آن را لمس کرده و با آن خاط��ره دارند و ضمانتی 
نیست که اگر زمان طوالنی بگذرد بتوانیم با این آثار 

به الیه های زیرین بپردازیم. 
نویس��نده کت��اب »فرهنگ شناس��ی و حق��وق 
فرهنگی« افزود: الیه های زیرین به مراتب مفاهیم 
عمیق تری هستند و س��وره مهر باید همان گونه 
که در انعکاس مفاهیم رویی��ن موفق عمل کرده 
است، به مبنا و سرچشمه نیز بپردازد و متوجه ابعاد 
اندیشه ای و ارزشی سازنده این حماسه شود.  افروغ 
تصریح کرد: برای آشنا کردن نسل جوان جامعه با 
مضامین دفاع مقدس باید این حماسه را به شکلی 
صحیح انع��کاس داده تا به الیه های س��طحی آن 
اکتفا نکنیم. حماس��ه دفاع مقدس یک منظومه 
هستی ش��ناختی و احساسی اس��ت که باید تمام 

ابعاد سیاس��ی، اجتماعی و فرهنگی آن را به دقت 
بازتاب دهیم. نویسنده کتاب »گفتارهای انتقادی« 
خاطرنشان کرد: نباید تنها به مضمون دفاع مقدس 
توجه شود.چرا که آن چه رخ داد، برخاسته از یک 
جهان بینی بود که تجلی بخش ارزش های ماست. 
دفاع مقدس مبدأ ارزش های ما نیست، بلکه بستری 
از تجلی ارزش هایی است که در آموزه های دینی و 

اعتقادی ما نهفته است. 
نماینده مجلس هفتم گفت:  قشر جوان جامعه به 
لحاظ تاریخی و سنتی با دوران دفاع مقدس فاصله 
داشته و برای آشنایی این قش��ر با ارزش های آن 
دوران، باید این حماسه بزرگ را به شکلی صحیح 
منتقل کنیم. نباید تنها ب��ه الیه های ظاهری این 
حماسه توجه ش��ود، چرا که حماسه دفاع مقدس 
به مثابه یک منظومه، ابعاد مختلفی دارد که باید 

به آن پرداخت. 
وی س��خن خود را این گونه ادامه داد: مس��ئوالن 
س��وره مهر باید ب��ا اندیش��یدن تمهی��دات الزم 
آثارخود را همچون »دا« وارد اقشار مختلف کشور 
کرده، فرمالیسم را کنار زده و س��عی کند با تمام 
اقشارجامعه ارتباط برقرارکند. دفاع مقدس متعلق 
به همه ملت اس��ت و در اختیار یک قش��ر خاص 
نیست. پس باید آثار ادبی آن را نیز فراگیر کنیم و 
این باید اولویت سوره مهر باشد. این استاد دانشگاه 
افزود: یکی دیگر از وظایف مهم سوره مهر این است 
که حال و هوای عقبه جنگ را به هم تصویر بکشد. 
این س��وژه و موضع بکری برای رمان و ادبیات ما 
است که می تواند دستمایه نویسندگان قرار گیرد. 
در ادبیات و حتی س��ینمای ما آثار بسیار کمی در 
این مورد داریم. پرداختن به عقبه جنگ و حال و 
هوای جامعه شناختی جنگ و ارتباط عاطفی که 
میان مردم و مسئوالن وجود داشت، به درد جوان 

امروز ما می خورد.

س�ورهمهرنیازبهویتریناختصاصی 
دارد

هدایت اهلل بهب��ودی، مدیر دفتر ادبی��ات انقالب 
اس��المی حوزه هنری، انتش��ارات س��وره مهر را 
لوکوموتیو ادبیات جنگ و انقالب در کشور دانست 
و با بیان این که اگر نگاهی به عملکرد حوزه هنری 

در زمینه انتشار کتاب بیندازیم، می توانیم به رشد 
و پیشرفت انتشارات سوره مهر پی ببریم، گفت: اگر 
چه در دهه اول انقالب کتاب هایی در عرصه انقالب 
و دفاع مقدس داشتیم، ولی تیراژ آنها زیاد نبود. اما 
با ایجاد انتشارات س��وره مهر هم اکنون فرزندان 
همان کتاب ه��ای اوایل انقالب ب��ه تیراژهای باال 
رسیده و مورد استقبال مردم و بزرگان قرار گرفته 

است. 
بهبودی با بیان این که سوره مهر برای حفظ روند 
رو به رش��د خود نیاز به ویترین دارد، گفت: سوره 
مهر برای حفظ نام و وضعیت فعلی خود باید پشت 
یک ویترین و یا حوزه اختصاص��ی قرار بگیرد که 

مهم ترین آن توجه به محتوا و باطن کار است. 
نویس��نده کتاب »ادبیات در جنگ ه��ای ایران و 
روس« با اشاره  به این که در زمینه تولید محتوا و 
توجه به مخاطب سوره مهر در برخی از کتاب های 
خود موفق عمل کرده است، بیان کرد: مهم ترین 
ویژگی و شاخصه اصلی سوره مهر این است که روی 
دو عصای جنگ و انقالب ک��ه بهترین تکیه گاه ها 
برای یک ناش��ر وابس��ته به انقالب اسالمی است 
حرکت می کند. انتشارات س��وره مهر موفق شده 
اس��ت با این دو عصا به صورت یک دونده ماهر در 
زمینه هشت س��ال دفاع مقدس و انقالب اسالمی 

آثار مناسب و ارزنده ای را تولید کند.

برندکتابهایانقالبودفاعمقدسدر 
اختیارسورهمهراست

ناصر فیض که مدیر دفتر ادبیات طنز حوزه هنری 
اس��ت، گفت: انتشارات س��وره مهر در زمینه نشر 
کتاب با موضوع انقالب و دفاع مقدس دارای برند 
و شاخص های قابل قبولی است. او معتقد است در 
حوزه دفاع مقدس اگر اثری تولید شود، شاخص و 
به نوعی برند آن حوزه هنری و س��وره مهر است، 
ضمن آن که مردم به هر کتابی که با آرم سوره مهر و 
حوزه هنری در زمینه دفاع مقدس و انقالب منتشر 
شود، اعتماد می کنند. مدیردفترادبیات طنزحوزه 
هنری، یکی ازمهم ترین دالیل موفقیت سوره مهررا 
جمع ش��دن نیروهای متخصص جوان و با تجربه 
دریک جا عنوان کرد و افزود: س��وره مهردرزمینه 

نشر کتاب، اصولی و حرفه ای عمل می کند.

برندملینشرکتابهایدفاعمقدس

سوره مهر، سرچشمه اندیشه و حماسه 

سورهمهربانشرحدود400کتاب،ش�امل322اثردرحوزهادبیاتوهنرمقاومتو77اثردرحوزهادبیاتانقالب،نه گروه
تنهاپیش�قراولایندوحوزهبهش�مارمیرودکهتوفیقیافتهتاتوجهگس�ترهعظیمیازمخاطبانرانسبتبهآثارفرهنگ

دفاعمقدسمعطوفسازدو»برند«اینکاررادراختیاربگیرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار متهم 
1705 ش��ماره: 891180 نظر به اینک��ه در پرونده کالس��ه 8909980364701180 این 
دادیاري خانم ندا علمداري فرزند غالمرضا به اتهام ضرب و جرح عمدي حسب شکایت 
ناهید غالمي از طرف این دادیاري تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین وسیله در اجراي ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ي کیفري مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر 
آگهي در ش��عبه 28 دادیاري به آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 
2 دادس��راي اصفهان جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاضر ش��ود در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. شیروي - 

دفتر دادیار شعبه 28 دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 3763

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
1706 بدینوسیله اعالم مي گردد آقاي رحیم نظري شیاسي فرزند سیاوش شکایتي علیه 
آقاي ابراهیم حاج حس��ني فرزند حمید دایر بر جعل اس��ناد و سوء استفاده از شرکت و 
تحصیل مال از طریق نامش��روع مجهول المکان به این بازپرس��ي تس��لیم و به شماره 
910168 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مش��تکي عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهي 
جهت رس��یدگي دعوت به حضور مي ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسي 
کیف��ري این آگهي به منزله ابالغ در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي براي یک 
نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. شریفی- 
مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسي مجتمع شماره دو دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان 

شماره م / الف 3767

ابالغ 
1707 نظ��ر به اینک��ه آقاي اکبر رزمجو فرزند عبدالجواد ب��ه اتهام ضرب و جرح عمدي 
و س��رقت حسب ش��کایت آقاي محمد صالح پور اصفهانکي فرزند خدا کرم از طرف این 
دادس��را در پرونده کالسه 901802 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجراي ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیف��ري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 32 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت 
پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ 
انتش��ار آگهي اقدام قانوني معمول خواهد شد. دفتر شعبه 32 دادیاري مجتمع شماره دو 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 3775

ابالغ 
1708 نظر به اینکه آقاي س��راله مومني به اتهام رابطه نامش��روع حس��ب شکایت خانم 
نیلوفر خضریني فرزند مجتبي از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910213 د/ 32 
تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 

بدینوس��یله در اجراي ماده 115 قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در 
ام��ور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 
32 دادیاري دادس��راي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت ع��دم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهي اق��دام قانوني معمول 
خواهد شد. دفتر شعبه 32 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 

شماره م / الف 3773

ابالغ 
1709 نظر به اینکه آقاي محس��ن س��رلک به اتهام ایراد ض��رب وجرح عمدي و تخریب 
عمدي حس��ب ش��کایت آقاي نیما اعتصامي فرد فرزند س��ید علي از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 900544 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آیین دادرسي 
دادگاهه��اي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتشار آگهي در شعبه 32 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به 
اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي 
اقدام قانوني معمول خواهد ش��د. دفتر ش��عبه 32 دادیاري مجتمع ش��ماره دو دادسراي 

عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 3774

ابالغ 
1710 نظر به اینکه آقاي محمد کاظم زهراني فرزند اکبر به اتهام جعل کارت پایان خدمت 

و استفاده از سند مجهول حسب شکایت گزارش از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
900293 د 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 

ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي ماده 115 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي 
و انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهي 
در شعبه 32 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول 
خواهد شد. دفتر شعبه 32 دادیاري مجتمع شماره دو دادسراي عمومي و انقالب اصفهان 

شماره م / الف 3772

ابالغ 
1711 نظ��ر به اینکه آقاي محس��ن ماراني به اتهام ض��رب و جرح عمدي و کالهبرداري 
حسب شکایت آقاي حسین علي پور فرزند غریب از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
910275 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوسیله دراجراي ماده 115 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور کیفري مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهي در 
ش��عبه 32 دادیاري دادسراي عمومي اصفهان جهت پاسخگویي به اتهام خویش حاضر 

شود، در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي اقدام قانوني معمول 
خواهد شد. ش��عبه 32 دادیاري مجتمع شماره دو دادس��راي عمومي و انقالب اصفهان 

شماره م / الف 3771

ابالغ 
1712 ش��ماره: 9110110344900163، نظر به اینکه آقاي س��ید موسي موسوي فرزند 
مصطفي به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدي حس��ب ش��کایت خان��م زینت قنبري فرزند 
جعفر از طرف این دادیاري در پرونده کالس��ه 900269 د / 30 تحت تعقیب است و ابالغ 
احضاریه به واس��طه معلوم نبودن محل اقامت وي ممکن نگردیده بدینوسیله در اجراي 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انق��الب در امور کیفري مراتب به 
نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهي در ش��عبه 30 دادیاري دادس��راي 
عمومي اصفهان واقع در خیابان آتشگاه دادسراي ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویي به 
اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهي 
اقدام قانوني معمول خواهد گردید. صادقی- دادیار شعبه 30 دادیاری مجتمع شماره دو 

دادسراي عمومي و انقالب اصفهان شماره م / الف 3769

ابالغ 
1713 خان��م اله��ام حاجي الهیجاني فرزند محس��ن ب��ا وکالت آقاي مس��عود مفضلي 
دادخواس��تي ب��ه طرفیت آق��اي پیمان ش��یراني فرزند محم��د با عن��وان مطالبه اجرت 
المث��ل تقدیم دادگاه نموده اس��ت که به ش��عبه 23 حقوقي اصفهان ارجاع و به کالس��ه 
9009980352300815 و به ش��ماره بایگاني 900849 ح 23 ثبت و در حین رسیدگي و 

پس از ارجاع امر به کارشناسي و با عنایت به وصول نظریه کارشناس و مجهول المکان 
بودن خوانده و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي مدني مراتب در یکي از روزنامه 
ها درج مي گردد تا خوانده ظرف یک هفته پس از انتش��ار آگهي به دفتر دادگاه مراجعه 
نماید و از مفاد نظریه کارشناس مطلع گردد. نیازی شهرکی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه 

عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 3730

مزایده در خصوص مال غیرمنقول 
1714 ش��عبه 15 اجراي احکام مدني در نظر دارد جلسه مزایده اي در خصوص کالسه 
514/90 ج 15 له آقاي محمد لطیفي علیه آقاي یوس��فعلي اعرابي )آس��وده( به نش��اني 

اصفهان خ س��یمین کوچه فرهنگ کوچه محمد پ 18 مبني بر مطالبه مبلغ 96/999/793 
ریال بابت اصل خواسته و هزینه هاي دادرسي و اجرایي متعلقه و مبلغ 3/000/000 ریال 
حق االجراي دولتي در روز چهارش��نبه مورخ 91/3/24 از س��اعت 10 الي 11 صبح در 
محل این اجرا )اتاق 142 طبقه اول دادگستري شهید نیکبخت( جهت فروش 3/8 حبه از 72 
حبه از شش��دانگ پالک ثبتي 376-4500/375 مجزي شده از 49 فرعي از اصلي بخش 5 
ثبت اصفهان به نشاني اصفهان سه راه سیمین خ میرزا کوچک خان خ فرهنگ خ شهیدان 
درودگر کوچه محمد پ 18 که اکنون در تصرف خوانده مي باشد با وصف کارشناسي 
ذی��ل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردی��ده برگزار نماید طالبین خرید 5 روز 
قبل از جلس��ه مزایده به نش��اني ملک قادر به بازدید از آن خواهن��د بود تا با تودیع 10 
درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. هزینه هاي اجرایي بر عهده محکوم علیه مي باش��د. اوصاف ملک بر 

اساس نظریه کارشناس یک دستگاه آپارتمان چهار خوابه واقع در طبقه اول یک مجتمع 
مس��کوني س��ه طبقه به مساحت 202/18 متر مربع با احتس��اب 13/69 متر مربع تراس 
مسقف و به انضمام شش��دانگ پارکینگ )376( به مساحت 12/5 متر مربع با قدرالسهم 
از عرصه مشاعي و مشاعات مي باشد اسکلت مجموعه بتني سقف تیرچه بلوک دیوارها 
آج��ري نماي خارجي آجر کارتن��ي با پنجره هاي آلومینیومي نم��اي داخلي گچ و رنگ 
روغني با دربهاي چوبي پوش��ش کف سرامیک داراي سرویس بهداشتي و آشپزخانه با 
کاش��ي و سرامیک کف و کابینت فلزي سیستم گرمایش بخاري و سرمایش کولر آبي و 
داراي انش��عابات آب و گاز مشترک و برق اختصاصي مي باشد با توجه به موارد فوق 
و در نظر گرفتن موقعیت محل و نوع بنا و مشترکات و قیمت هاي عادله زمان مباشرت 
به کارشناس و عوامل موثر در قضیه 1/820/000/000 تعیین و برآورد مي گردد. مدیر 

اجراي احکام شعبه 15 دادگاه حقوقي اصفهان شماره م / الف 3761
 

مزایده 
1715 دایره اجراي احکام مدني ش��عبه دوم دادگس��تري خمیني شهر در پرونده کالسه 
900282 اج��را له آقاي حس��ن اختر زند به وکالت آقاي مظف��ري علیه طهمورس نره و 
علیرضا رضواني در نظر دارد دس��تگاه و اموال منقول زیر: 1- یک دستگاه تراکتور در 
دیفرانس��یل مدل 1390 به نام آروید 135/000/000 ریال، 2- یک دس��تگاه گاو آهن سه 
خیش��ه مربوط به تراکتور 5/500/000 ریال، 3- یک دستگاه آبیاري باراني سیار )گان( 
مدل 1385 خارجي – 234/000/000، 4- یک دس��تگاه موتور برق دیزلي انتش��اري 6/5 
کیلو وات مدل 1390 – 26/500/000 که کارش��ناس به شرح فوق با در نظر گرفتن کلیه 
عوامل موثر و فرس��ودگي جمعًا تمامي آنها را 401/000/000 ریال ارزیابي نموده را از 
طریق مزایده به فروش رس��اند لذا جلس��ه مزایده مورخ 91/4/3 س��اعت 9 صبح تعیین 
مي گردد تا در محل ش��عبه اجراي احکام مدني برگزار گردد به نش��اني: خمیني ش��هر، 
بلوار پاس��داران روبروي بسیج خواهران مجتمع قضایي شماره یک برگزار مي گردد و 
طالبین مي توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��اني: اصفهان، خیابان آتش��گاه خیابان آب 
کوي ولي عصر، پالک 153 تلفن 09131189613 – 09133048051 مراجعه و اقالم فوق 
را بازدید و خریدار کس��ي اس��ت که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید خریدار مي بایستي 
10درصد قیمت پیش��نهادي را في المجلس و ما بقي را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به 
حس��اب سپرده دادگستري واریز نماید در غیر این صورت 10درصد اولیه پس از کسر 
هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مدیر اجراي احکام حقوقي شعبه دوم 

دادگستري خمیني شهر شماره م / الف 12380

حصر وراثت 
1716 آقاي محمد حس��ین بلدي فروش��اني داراي شناس��نامه ش��ماره 229 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 186/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهي حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان حس��ن بلدي فروشاني به شناس��نامه 6042 در تاریخ 
1390/5/17 اقامتگاه دائمي خود بدرود زندگي گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
اس��ت به 1- سیف اله بلدي فروشاني فرزند حسن، ش ش 226 )فرزند(، 2- مهدی بلدي 
فروش��اني فرزند حسن، ش ش 401 )فرزند(، 3- حسینعلي بلدي فروشاني فرزند حسن، 
ش ش 223 )فرزند(، 4- محمد حسین بلدي فروشاني فرزند حسن، ش ش 229 )فرزند(، 
5- غالمحس��ین بلدي فروش��اني فرزند حس��ن، ش ش 194 )فرزند(، 6- محس��ن بلدي 
فروش��اني فرزند حس��ن، ش ش 12099 )فرزند(، 7- عفت بلدي فروشاني فرزند حسن، 
ش ش 11057 )فرزند(، 8- زهره بلدي فروش��اني فرزند حسن، ش ش 12098 )فرزند(، 
9- فاطمه بلدي فروشاني فرزند حسن، ش ش 11056 )فرزند(، 10- زهرا بلدي فروشاني 
فرزند حس��ن، ش ش 131 )فرزند( والغیر اینک با انجام تش��ریفات مقدماتي درخواست 
مزبور را در یک نوبت پي در پي ماهي یک مرتبه آگهي مي نماید تا هر کس��ي اعتراضي 
دارد و یا وصیتنامه از متوفي نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهي ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهي صادر خواهد شد. شعبه 7 شوراي حل اختالف شهرستان 

خمیني شهر شماره م / الف 12382

ابالغ وقت دادرسي
1717 کالس��ه پرونده: 900197 ت 21، وقت رس��یدگي: س��ه ش��نبه 91/4/13 ساعت 9 
صبح، تجدید نظر خواهان: آقاي محمد حق شناس و غیره با وکالت آقاي سعید جمالیان، 
تجدید نظر خوانده: خانم ش��کوه حق شناس فرزند مصطفي، تجدید نظر خواسته: تجدید 
نظر خواهي نس��بت به دادنامه شماره 23-90/1/11 صادره از شعبه نهم دادگاه حقوقي 
اصفهان خواهان دادخواستي تسلیم دادگاه عمومي حقوقي شعبه نهم اصفهان نموده که 
جهت رسیدگي به اعتراض به شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارجاع گردیده 

و وقت رس��یدگي تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسي مدني مراتب یک نوبت در یکي 
از جراید کثیراالنتشار محلي آگهي مي شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهي ظرف 
یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت نماید و در وق��ت مقرر باال جهت رس��یدگي و انجام قرعه نظریه 
کارش��ناس حضور به هم رساند. حاج هاش��می- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه تجدید نظر 

استان اصفهان شماره م / الف 3729

احضار 
1718 چون آقاي حسنعلي و جالل بهرامي شکایتي علیه آقاي یونس بهرامي فرزند حسن 
مبني بر ایراد ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901590 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 91/4/11 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه 
متهم مجهول المکان مي باشد لذا حسب ماده 180 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 ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقي و دادگاه تصمیم مقتضي اتخاذ خواهد نمود. محس��نی- مدیر 

دفتر شعبه 120 دادگاه عمومي جزایی اصفهان شماره م / الف 3857
 

ابالغ وقت رسیدگی
1719 در خصوص پرونده کالس��ه 2217/90 خواهان محسن بختی و مصطفی بیگلری 
ب��ا وکالت آقای مجید مقدس دادخواس��تی مبنی بر الزام به انج��ام تعهد و مطالبه 4 عدد 
پکیج دمراد فن دار F2 400 و کلیه خسارات دادرسی به طرفیت احمدرضا زارعان تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/5/2 ساعت 9/30 صبح تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه هشتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ 
1720 ش��ماره ابالغیه: 9110100351500624، شماره پرونده: 9009980351501204، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901216، خواهان بتول محمدي جوآبادي دادخواستي به طرفیت  
خوان��دگان بت��ول محمدي جو آب��ادي و اداره ثبت اح��وال اصفهان به خواس��ته ابطال 
شناس��نامه تقدیم دادگاههاي عمومي شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگي به 
ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار 
باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 
142 ارج��اع و ب��ه کالس��ه 9009980351501204 ثبت گردیده که وقت رس��یدگي آن 
1391/04/28 و س��اعت 12:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و 
انقالب در امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکي از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهي مي شود تا خوانده پس از نشر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشاني کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 
جهت رسیدگي حاضر گردد. ش��عبه پانزدهم دادگاه عمومي حقوقي شهرستان اصفهان 

شماره م / الف 3420

احضار متهم
1721 ش��ماره ابالغیه: 9110100353500828، شماره پرونده: 9009980365601557، 
شماره بایگانی شعبه: 910072، محاکم کیفري دادگستري شهرستان اصفهان به موجب 
کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 9009980365601557 براي غالمرضا براتي به اتهام 
ضرب و جرح عمدي و تخریب تقاضاي کیفر نموده که رسیدگي به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگي براي مورخه 1391/04/25 س��اعت 10:00 تعیین گردیده است. 
با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ي به مته��م و در اجراي مقررات مواد 
115 و 180 قانون آیین دادرسي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري مراتب یک 
نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابي در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. 
بدیهي است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهد آمد. 
احمدیان- مدیر دفتر ش��عبه 109 دادگاه عمومي )کیفري( شهرس��تان اصفهان شماره م 

/ الف 3425
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ساختمان پزشکان پلمپ شد
در حالی که ساختمان پزشکان مجموعه موفقی بود که مورد استقبال مخاطبان قرارگرفت و مقدمات 
س��ری دوم آن در حال انجام بود، تلویزیون دراطالعیه ای اعالم کرد: ش��بکه سه سیما هیچ گونه 
تصمیمی برای تولید سری دوم مجموعه تلویزیونی »ساختمان پزشکان« ندارد و نخواهد داشت.  

11

کارگاه تخصصی فن بیان در اصفهان
گروه فرهنگ - فرهنگس��رای 
 رس��انه در ادام��ه برگ��زاری 
کارگاه ه��ای تخصص��ی، ای��ن 
بارکارگاه تخصصی »فن بیان« را 

برگزارمی کند. 
به گ��زارش رواب��ط عمومی این 
فرهنگسرا، این کارگاه که از نیمه 
دوم خرداد در چهار جلس��ه و با 
موضوع مباحث و فنون سخنوری 
با تدریس لیال پرویزی برگزارمی ش��ود، ش��امل درس های تئوری و 
عملی درباره هنر فن بیان است. لیال پرویزی در رشته سینما تحصیل 
 کرده و مدرس فن بیان اس��ت و در این کارگاه ها بر پایه اصول علمی 

فن بیان به تدریس و تمرین با هنرجویان می پردازد. 
ش��هریه ای��ن کالس ه��ا 25 ه��زار توم��ان و محل برپای��ی کالس 
فرهنگس��رای رس��انه اس��ت و در پایان دوره به ش��رکت کنندگان 
گواهینامه اعطا می شود.  این کالس ها در دو هفته و در روزهای زوج، 
از ساعت 17 الی 19 در محل مذکور برپا می شود. عالقه مندان جهت 
ثبت نام وش��رکت در این کارگاه آموزشی می توانند به فرهنگسرای 
رسانه واقع در خیابان عالمه امینی، باغ غدیرمراجعه یا با شماره تلفن 

2٦٠7529 تماس بگیرند. 
از برنامه های آینده این فرهنگس��را می توان به کارگاه های اس��تاد 

نمکدوست و استاد صدیقی اشاره داشت. 

 جوانان تشنه دانستن
 واقعیت های جنگ هستند 
رییس حوزه هنری استان اصفهان

سید مهدی سیدین نیا 
جوانان تشنه دانستن واقعیت های دوران جنگ تحمیلی هستند و باید با 
زبان هنر آنها را س��یراب کنیم، چرا که توجه به بیانات بزرگان و همدلی و 
یکی بودن، بهترین راه و روش برای مقابله با دش��منان است.مقوله جنگ 
یکی از مواردی بود که مردم با دست در دست یکدیگر گذاشتن توانستند 
مقابل دشمن ایستادگی کنند. به همین دلیل نباید فراموش کرد یک دست 
بودن و با همکاری یکدیگر کارها را انجام دادن، یکی از عامل های موفقیت 
در هر زمینه ای است. زبان هنر بهترین روش برای انتقال اتفاقات جنگ به 

نسل جوان تشنه ای است که به 
دنبال کش��ف واقعیت هاست. با 
استفاده از همین زبان می توان 
جوانان را از شراب طهور جنگ 
سیراب کرد. دفاع مقدس رسالت 
سنگینی اس��ت که می توان به 
عنوان یک گنج آن را به نسل های 

دیگر منتقل کرد.

 نخل طال به »عشق« رسید  

فیلم »عشق« به کارگردانی میشائیل هانکه برنده جایزه 
نخل طالی بهترین فیلم شصت و پنجمین دوره جشنواره 

فیلم کن شد.
مراسم اختتامیه جشنواره فیلم کن 2٠12 یکشنبه شب 
در فرنچ ریوی  یرا برگزارشد و داوران بخش مسابقه اصلی 
به ریاست نانی مورتی، فیلمس��از ایتالیایی جایزه اصلی 
این دوره جشنواره را به تازه ترین ساخته میشائیل هانکه، 

فیلمساز اتریشی اعطا کردند.
ماتئو گارونه، فیلمس��از ایتالیایی برای »واقعیت«، تولید 
مشترک ایتالیا و فرانسه جایزه بزرگ این دوره جشنواره 
کن را به خانه ب��رد. جایزه گارونه را لی��ال حاتمی، بازیگر 

ایرانی به او اعطا کرد. 
کارلوس ریگاداس، فیلمساز مکزیکی برای فیلم »پس از 
تاریکی، نور« جایزه بهترین کارگردان را از آن خود کرد. 
این فیلم تولید مشترک مکزیک، فرانسه، آلمان و هلند و 
داس��تان مردی جوان به نام خوان و خانواده اش است که 
در نواحی روس��تایی مکزیک زندگی می کنند. ریگاداس 
سال 2٠٠7 برای فیلم »نور خاموش« جایزه هیأت داوران 

کن را گرفت.
کریستیان مونگیو، فیلمس��از رومانیایی برای فیلم »آن 
طرف تپه ها« تولید مش��ترک رومانی، فرانس��ه، بلژیک 
جایزه بهترین فیلمنامه را برد. مونگیو سال 2٠٠7 با فیلم 
»چهار ماه، سه هفته و دو روز« برنده جایزه نخل طال شد.

همچنین کریستینا فلوتور و کاسمینا استراتان، دو بازیگر 
اصلی »آن طرف تپه ها« به طور مش��ترک جایزه بهترین 

بازیگر زن را دریافت کردند.
مادس میکلسن برای بازی در تریلر روان شناختی »شکار« 
به کارگردان��ی توم��اس وینتربرگ از دانم��ارک، جایزه 
بهتری��ن بازیگر مرد را گرف��ت.  جایزه هی��أت داوران به 
»سهم فرشتگان« ساخته کن لوچ تولید مشترک بریتانیا، 
فرانسه، بلژیک و ایتالیا اعطا شد. لوچ 75 ساله در 2٠٠٦ 
برای »باد بر مرغزار م��ی وزد« جایزه نخل طال را دریافت 
کرد. فیل��م آمریکایی »جانوران محی��ط وحش جنوب« 
س��اخته بن زیتلین جایزه دوربین طالیی )بهترین فیلم 

اول( را دریافت کرد.

دقیقا نمی توان گفت ای��ن کارگردان در کدام جریان س��ینمایی 
قرار دارد؛ فیلم هایی مثل »عروس خوش قدم« و »پس��ر تهرونی« 
نش��ان می دهد او تمایل دارد فیلم هایی ساده و سطحی بسازد، اما 
در عوض فیلم هایی مانند »نقاب« و »چک« تا حدودی از استعداد 
او در فیلمس��ازی خبر می دهد.  جالب این جاست که راست گفتار 
فارغ التحصیل سینما از دانشگاه تهران و جزو چهره های تحصیلکرده 
میان همکاران خود است. خودش بارها در گفتگوهای مطبوعاتی 
اعالم کرده امکان ساخته ش��دن فیلم های مورد عالقه اش برای او 
مهیا نیست و مجبور است برای بیکار نبودن، برخی خواسته های 

تهیه کنندگان را بپذیرد.
فیلم »نق��اب« و »عروس خوش ق��دم« در میان س��اخته های او 
پرفروش ترین آثار بوده اند و از »پس��ر تهرونی« در نسخه نمایش 
خانگی اش بسیار استقبال شد و جزو موفق ترین فیلم های عرضه 

شده در سوپرمارکت ها بود.
جدیدترین ساخته راست گفتار، »چک« نام دارد؛ فیلمی با الهام از 
فیلمنامه ای قدیمی نوشته مرحوم فریدون گله و نیز براساس فیلمی 

به همین نام ساخته کامران قدکچیان.

چک درباره چن��د تیپ اجتماعی اس��ت، از طبقه های مختلف در 
سنین گوناگون با گرایش های فکری کامال متفاوت از یکدیگر که 
موضوعی ساده آنان را به هم وصل می کند و مجبور می شوند مدتی 

را کنار هم و پیش چشم یکدیگر بگذرانند.

انتخاب نامی دو پهلو 
چک، فیلم ارزانی اس��ت و با معیارهای تله فیلم های تلویزیونی و با 
همان استانداردها ساخته شده اس��ت. بیشتر نماها داخلی است، 
بازیگران در بیشتر دقایق فیلم حضور دارند )به دلیل بی اعتمادی 
شخصیت ها به یکدیگر و لزوم مشاهده رفتار و عملکرد هم تا مبادا 
منافع شان به خطر بیفتد و چکی که برای آنها نوشته شده،  به وسیله 
فرد دیگری به سرقت برود و یکی از اعضا پنهانی بخواهد آن را برای 
خودش بردارد(. از این رو انتخاب ن��ام چک برای این فیلم معنایی 

دوگانه دارد.
همچنان که می بینیم، »چک« هم اشاره به برگه چکی دارد که در 
اختیار گروه است و هم در مفهومی دیگر می تواند کنترل یا زیرنظر 
داش��تن افراد به وسیله یکدیگر باش��د. به این معنا که گویی همه 

دارند همدیگر را چک می کنند که نکند اشتباهی از کسی سر بزند.
این را در موقعیت های مختلف فیلم از س��وی همه اعضا به انحای 
مختلف ش��اهد هس��تیم؛ چه مرد مس��ن ماجرا با عالئق سنتی 
)فرهاد آییش(، چه از سوی جوانکی بچه پولدار و فرزند یک چهره 
سیاسی )شاهرخ استخری(، چه از سوی مردی میانسال که عالقه 
و گرایش اش به دوران پیش از انقالب اس��ت )همایون ارشادی( و 
 چه از سوی برادر الت و لمپنی که رفتار چاله میدانی اش آدم را یاد 

فیلم فارسی های قبل از انقالب می اندازد )حسن شکوهی(.
گاهی این موقعیت ها باعث می ش��ود تماش��اگر بخن��دد. برخی 
رفتارهای عجیب و دیالوگ های عجیب تر  نیز فیلم را به نمونه های 
پیش پاافت��اده نزدیک می کن��د. راس��ت گفتار در اظهارنظرهای 
گوناگونش، دائم در برابر این نظر ایس��تاده که چک مطلقا فیلمی 
کمدی نیس��ت و بدون درافتادن در کلیش��ه فیلم های سیاسی و 
معترض، قصد دارد با نمایش جامعه ای که در آن زندگی می کنیم، 
فیلمی اجتماعی بس��ازد درباره آدم ها و گرایش های مختلف  شان. 
اما اش��کال کار در این جاس��ت که گره اولیه فیلم بسیار ضعیف و 

باسمه ای است.

تصادف در چک زیاد است
نکته آزاردهنده فیلم، تأکید زیاد روی عنصر تصادف است. به این 
موارد توجه کنید: به طور تصادفی گذر پیرمرد به این آدم ها می افتد 
که اتفاقی در آن ش��ب با هم همراه ش��ده اند، به طور تصادفی یک 
برگ چک بیش��تر باقی نمانده و از قضا آخر هفته است و بانک ها 

تعطیل هستند.
این نوع گره افکنی، خاص فیلم های ساده انگارانه و بی خاصیتی است 
که به روش ه��ای گوناگون درصدد مجاب کردن تماشاگرانش��ان 
هس��تند. مدام برای پر کردن حفره های فیلمنامه می خواهند به 
تماشاگر تحمیل کنند که خیلی وقت ها می شود تصادف ها را باور 
کرد.یکی از منتقدان و نظریه پردازان برجسته سینما در مقاله ای 
زیبا درباره فیلمنامه های قصه گو گفته بود: برای هر فیلمنامه نویسی، 
استفاده یک باره از عنصر تصادف بدون اشکال است و حتی می تواند 
به ریتم و هیجان فیلم هم کم��ک فراوانی کند، اما اگر بیش از یک 
بار شاهد تصادف در فیلمی باشیم، این هیچ دلیلی ندارد جز ضعف 

فیلمنامه نویس در ایجاد موقعیت های درست و اصولی.
به این ترتیب برای کارگردانی که قصد داشته به هر شکل ممکن 
شخصیت هایش را کنار هم بگذارد، گنجاندن چنین تصادف هایی 
تحمیلی  یک راه حل دم دستی بوده و سپس از کنار هم قرار دادن 
این عده ناهمجنس، به سادگی خواسته تفاوت های اجتماعی را به 

معرض نمایش بگذارد.

به انگیزه اکران در اصفهان 

به خاطرچک، چک لعنتی  

 نرگس   فیلم سینمایی »چک« را که به تازگی اکران آن شروع ش�ده، کاظم راست گفتار کارگردانی 
کرده است. وی نخستین بار  با کمدی »عروس خوش قدم« وارد سینما شد و از آن فیلم تا امروز، ناظمی نیا 

مسیر پر پیچ و خمی را طی کرده است.

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

ابالغ رأی
1722 شماره دادنامه: 9109970350700018، شماره پرونده: 9009980250700263، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900270، خواهان: آستان قدس رضوي اصفهان با وکالت آقاي 
مرتضي نهاوندي به نشاني اصفهان خ بزرگمهر خ 22 بهمن مجتمع اداري امیرکبیر اداره 
امور اراضي و امالک آستان قدس رضوي، خوانده: خانم بتول کیاني به نشاني مجهول 
المکان، خواس��ته: ابطال س��ند رسمي )موضوع سند ملک اس��ت( گردشکار: دادگاه پس 
از بررس��ي محتویات پرونده ختم رس��یدگي اعالم به شرح زیر مبادرت به صدور راي 
مي نماید. راي دادگاه: خواس��ته خواهان آس��تان قدس رضوي اصفهان با وکالت آقاي 
مرتضي نهاوندي به طرفیت خوانده خانم بتول کلیني ابطال س��ند مالکیت رس��مي پالک 
495 فرعي از 29 اصلي واقع در بخش 14 ثبتي اصفهان نس��بت به 52 حبه مشاع از 72 
حبه سه دانگ مشاع از 6 دانگ به شرح دادخواست تقدیمي دادگاه نظر به اینکه به داللت 
اسناد ارائه شده و تصاویر مصدق آراء صادره از دیوان محترم عالي کشور 52 حبه از 
جمله 72 حبه پالک قریه فردوان تحت پالک 29 اصلي وقف بوده و حسب استعالم ثبتي 
واصله خوانده به میزان س��ه دانگ مالکیت داش��ته و برابر قانون ابطال اسناد و فروش 
رقبات آب و اراضي موقوفه مصوب 75/11/25 سند رسمي موصوف فاقد اعتبار بوده و 
ایضاً  خوانده نیز دفاعي به عمل نیاورده است فلذا دعوي خواهان را وارد و ثابت دانسته 
و حکم به ابطال سند رسمي خواهان به شرح خواسته صادر مي نماید راي دادگاه غیابي 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهي در این دادگاه مي باشد. مسیبي- رئیس 

شعبه 7 دادگاه عمومي حقوقي اصفهان شماره م / الف 3737 

ابالغ رأی
1723 کالس��ه پرونده: 765/90، شماره دادنامه: 172، مرجع رسیدگی: شعبه 26 حقوقی شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: محسن رئیسی روحانی نشانی: اصفهان خ حکیم نظامی محتشم 
کاشانی پش��ت هنرستان اشرفی بن بست میخک پ 219، خوانده: محمد یزدانی مجهول المکان، 
خواسته: مطالبه اجور معوقه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست محسن 
رئیس��ی روحانی فرزند حس��ن علیه محمد یزدانی فرزند احمدرضا دائر بر مطالبه اجور معوقه 
مدتی که خوانده در منزل وی س��اکن و از پرداخت اجاره بها خودداری ورزیده اس��ت به مبلغ 
بیس��ت و هفت میلیون ریال و خسارت وارده که با توجه به قرارداد منعقده و اظهارات خواهان 
در جلس��ه رسیدگی و س��ایر دالیل و مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناس دادگستری 
که مصون از تعرض مانده است، شورا دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و مستند به ماده 
198 قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون ریال بابت اصل 
خواسته و سی هزار ریال 30/000 ریال هزینه دادرسی و هفتصد هزار ریال هزینه کارشناسی و 
خسارت تأخیر تأدیه برابر تعرفه بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. دادنامه صادره 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا می باشد. شعبه 26 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رؤیت نظریه کارشناسی
1724  در خص��وص پرونده کالس��ه 1580/90 ش ح 14 خواهان آقای علی مزروعی با 
وکال��ت آقای مجید مزروعی بطرفیت آقای محس��ن ابوطالبیان بخواس��ته مطالبه اجور 
معوقه با توجه به مجهول المکان بودن خوانده ایشان ظرف یک هفته جهت رؤیت نظریه 
کارشناس��ی در شعبه 14 شورای حل اختالف واقع در خیابان آتشگاه ساختمان شماره 
2 ش��وراها مراجعه نمایند.م الف/ 3525 شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
1724 ش��ماره دادنامه: 9109970352700227، شماره پرونده: 9009980365600426، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900652، ش��اکي: خانم عصمت زارعي خوابجاني به نشاني خ 
دولت آباد ک درخش��نده منزل مس��کوني پ 126، متهم: آقاي حسین زارعي باکاني به 
نشاني فاقد آدرس )مجهول المکان( اتهام: توهین، گردشکار: دادگاه با بررسي محتویات 
پرونده ختم رس��یدگي را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید: راي 
دادگاه: در خصوص ش��کایت خانم عصمت زارعي خوابجاني فرزند حس��ین علیه آقاي 
حسین زارعي باطاني فرزند محمود و دائر بر فحاشي دادگاه با توجه و بررسي مجموع 
اوراق پرونده، تحقیقات انجام ش��ده ش��کایت ش��اکي، تحقیقات معموله در صفحه نهم 
پرونده و مفاد کیفرخواس��ت صادره پیوستي و سایر محتویات پرونده در مجموع اتهام 
انتس��ابي را ثابت و محرز دانس��ته مس��تنداً به مواد 2-16 608 قانون مجازات اسالمي 
مته��م موصوف الذکر را به پرداخت یک میلیون ریال جزاي نقدي در حق صندوق دولت 
محک��وم مي نمای��د راي صادره غیابي و ظرف ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهي در 
همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهي در محاکم 

تجدید نظر مرکز اس��تان )اصفهان( مي باشد. ذبیحي - رئیس شعبه 101 دادگاه عمومي 
جزایي اصفهان شماره م / الف 3765

ابالغ رأی
1725 شماره دادنامه : 9109970352800225، شماره پرونده: 9009980363300748، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901327، ش��اکي: آقاي عزیز اله ظریف زاده یگانه به نش��اني 
اصفهان خ جي جنب اداره برق جنب حمام قریش��ي، متهم: آقاي جواد قریشي به نشاني 
مجه��ول المکان، اتهام: ممانعت از حق، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگي را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور راي مي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام آقاي جواد 
قریش��ي که به لحاظ متواري اعالم ش��دن از طریق نشر آگهي جلسه دادرسي دعوت به 
حضور ش��ده اس��ت مبني بر ایجاد ممانعت از حق از طریق قف��ل زدن روي قفل مغازه 
مورد تصرف و استفاده آقاي عزیز اهلل ظریف زاده با عنایت به شکایت شاکي و گزارش 
مامورین انتظامي و قدر متیقن حاصل از اظهارات شهود و مطلعین و متواري بودن متهم 
و در نتیجه عدم دفاع موثر و مویداً به سایر قرائن و امارات قویه ي منعکس در پرونده 
مجرمی��ت وي باعتقاد دادگاه ثابت تش��خیص فلذا دادگاه با انطب��اق عملکردش با ماده 
690 قانون مجازات اس��المي و با رعایت و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي از 

درآمدهاي دولت مش��ارالیه را عالوه بر رفع ممانعت از حق به پرداخت مبلغ سه میلیون 
)3000000 ریال( به عنوان جزاي نقدي تعزیراً در حق صندوق دولت محکوم مي نماید. 
راي ص��ادره وفق مقررات قانوني غیابي و در مهلت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهي 
در این دادگاه مي باش��د. حمصیان - رئیس ش��عبه 102 دادگاه عمومي جزایي اصفهان 

شماره م / الف 3764

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتي
1726 بدینوس��یله اعالم مي گردد آقاي محمد مهدي بني هاش��مي ش��کایتي علیه آقاي 
بهمن ش��هبازي )س��رابي( دایر بر کالهبرداري مجهول المکان به این بازپرسي تسلیم و 
به ش��ماره 910112 ب 16 ثبت گردیده اس��ت که از مشتکي عنه ظرف یک ماه از تاریخ 
نش��ر آگهي جهت رسیدگي دعوت به حضور مي شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین 
دادرس��ي کیفري این آگهي به منزله ابالغ در یکي از روزنامه هاي کثیراالنتش��ار محلي 
براي یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسي اتخاذ تصمیم خواهد نمود. 
ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسي مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی و انقالب 

اصفهان شماره م / الف 3768

ابالغ رأی
1727 شماره دادنامه: 9109970354600223، ش��ماره پرونده: 900998036570015، 
شماره بایگانی شعبه: 900191، شاکي: آقاي اسداهلل حسیني به نشاني هفتون زرین کوب 
خ مفت��ح ک مهر پالک منزل آخر ، متهمی��ن: 1- آقاي مرتضي امیني، 2- آقاي ابوالفضل 
نریمان��ي هر دو مجهول المکان، اتهام ها: 1- ربودن مال غیر ، 2- ضرب و جرح عمدي، 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگي را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور راي مي 

نماید. راي دادگاه: اتهام آقایان 1- مرتضي امیني 2- ابوالفضل نریماني دائر بر ش��رکت 
در ربودن دس��تگاه برقي و ضرب و جرح ش��اکي آقاي اس��د ... حس��یني، از توجه به 
تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و دالئل ابرازي و گواهي گواهان و سایر قرائن 
و شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علي رغم ابالغ قانوني و انتظار کافي در جلسه 
دادگاه حضور نیافته و الیحه دفاعیه اي نیز ارائه ننموده است، محرز است علیهذا دادگاه 
ه��ر یک از نامبردگان را در اجراي مواد 665 و 302 و 367 قانون مجازات اس��المي به 
تحمل شش ماه حبس و استرداد قیمت اموال مسروقه بالمناصفه به مبلغ ده میلیون ریال 
و نیز بالمناصفه به پرداخت میزان یک درصد دیه در حق ش��اکي محکوم مي نماید. راي 
ص��ادره غیابي و ظرف مدت ده روز از تاری��خ ابالغ قابل واخواهي در همین دادگاه مي 

باشد. اعظمي - رئیس شعبه 120 دادگاه عمومي جزایي اصفهان شماره م / الف 3770

ابالغ معرفي داور
1728 بدینوس��یله به آقاي عبدالحکیم حس��یني فرزند حس��ین فعاًل مجهول المکان ابالغ 
مي گرددکه خانم فاطمه کریمي به نش��اني ش��هرضا فلکه ژاندارمري کوچه 5 پالک 12 
دادخواس��تي بخواس��تة طالق به این دادگاه تس��لیم که به کالس��ه901262 ح 1  ثبت و 
ارجاع به معرفي داورگردیده اس��ت لذاظرف مدت بیست روزداورمنتخب خودکه داراي 
ش��رایط مس��لمان ، متاهل ومعتمدبوده وعدم اش��تهاربه فس��ق وفسادداشته وآشنایي 
نسبي بامسائل ش��رعي وخانوادگي واجتماعي داشته باشد به این دادگاه معرفي نمایید  

مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومي حقوقي شهرضا

فقدان سند مالکیت
1729 نظ��ر به اینکه آقاي حس��ین ش��یراني باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 

وامضاءشهود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت نیم سهم مشاع ازیک 
س��هم مشاع ازکل بیست سهم سه دانگ ازشش��دانگ قطعه زمین 29 / 76 که درصفحه 
379 دفترپن��ج متم��م بنام مرتضي ایمان��ي خولدري ثبت وسندصادروس��پس نامبرده 
بموجب س��ند1268 – 1 / 8 / 51 دفتر83 اصفهان یک س��هم ازمالکیت خودرابه عباس 
کرباس��یون انتقال وبموجب سندش��ماره 30245 – 16 / 10 / 51 دفتر9 مرتضي ایماني 
خولدري یک س��هم مالکیت خودرابه عفت همداني پور انتقال داده وبموجب سندشماره 
83144 – 2 / 4 / 66 دفت��ر92 اصفه��ان عف��ت همداني پور یک س��هم مالکیت خودرابه 
اکبرکورنگ بهش��تي انتقال ک��ه نامبرده بموجب سندش��ماره 101369 – 14 / 12 / 69 
دفتر92 اصفهان یک س��هم ازمالکیت خودرابه حاج حس��ن حیدرزاده دستجردي انتقال 
که نامبرده بموجب سندش��ماره 11354 – 21 / 10 / 88 دفترچهل ش��هرضا نیم س��هم 
آنرابه حس��ین ش��یراني انتقال وبموجب سندش��ماره 11355 – 21 / 10 / 88 دفترچهل 
ش��هرضا مجدداً نیم س��هم دیگرآنرابه حسین ش��یراني انتقال نموده که  اینک نامبرده 
تقاضاي صدورس��ندمالکیت المثني نسبت به نیم سهم ازیک سهم ازکل بیست سهم سه 
دانگ ازشش��دانگ پالک فوق را نموده اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله 
اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه 
تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي شود. میر 

محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

مزایده
1730 اج��رای اح��کام ش��عبه 5 دادگاه حقوق��ی اصفهان در خصوص پرونده کالس��ه 
890410 ج ح 5 له آقای عباس ش��فیعی و علیها بتول احمدی به نشانی امیریه، خ ششم، 
فرعی اول، پ 53 به خواس��ته مطالبه مبلغ 450/860/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
هزینه کارشناس��ی و حق الدرج روزنامه و مبلغ 25/000/000 ریال حق االجرای دولتی 
در نظر دارد جلسه مزایده ای در روز یکشنبه 91/3/21 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجرا اصفهان، دادگس��تری کل، طبقه اول، اطاق 103 مبنی بر فروش 15/343 حبه از 
72 حبه از پالک ثبتی 4999/8175 بخش 5 ثبت اصفهان برگزار نماید. طالبین خرید تا 5 
روز قبل از مزایده به نشانی اصفهان، بلوار کشاورز، کوی امیریه، خ دوم، فرعی چهارم، 
پ 38 می توانند از موضوع مزایده بازدید نمایند. کس��انی حق شرکت در جلسه مزایده 
را دارند که حداقل 10 درصد قیمت پایه را به حس��اب دادگستری واریز و فیش مربوطه 
را در جلسه مزایده ارائه نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی برعهده محکوم علیها خواهد بود. ملک اکنون در تصرف محکوم علیه 
می باشد. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: عبارتست از یک باب منزل مسکونی 
به مس��احت عرصه 250 مترمربع و اعیان آن در دو س��قف به مس��احت 265 مترمربع 
ساخته شده از دیوارهای آجری باربر، سقف ها تیرآهن و تیرچه، نمای خارجی آجر و 
سنگ ، در و پنجره های فوالدی و آلومینیومی، کف فرش موزاییک، دیوارهای گچ و رنگ 
ش��ده، درهای داخلی چوبی روکش دار، دارای انش��عابات آب، برق، گاز و خط تلفن می 
باشد. در نظریه هیأت کارش��ناس که مصون از تعرض طرفین قرار گرفته ارزش شش 
دانگ پالک فوق به مبلغ 2/350/000/000 ریال ارزیابی گردیده است. مدیر اجرای احکام 

شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1731 اجرای ش��عبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی کالسه 
91/7 ح ج/9 آقای ایمان غیابی و علیه آقای آیت اله بش��یری فرزند کرامت اله به نشانی: 
اصفهان، چهارراه عاشق اصفهانی، پش��ت تاالر الله کوچه اسفند سوپر دنا و بخواسته 
مطالبه مبلغ 102/578/618 ریال بابت اصل خواسته، هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، 
خس��ارت تأخیر تأدیه، هزینه کارشناسی و حق الدرج و همچنین مبلغ 3/900/000 ریال 
بابت حق اجرای دولتی جلس��ه مزایده ای را برای روز ش��نبه مورخ 91/3/20 س��اعت 
10 ال��ی 11 صبح در محل اجرای ش��عبه نهم دادگاه حقوقی واق��ع در اصفهان خیابان 
نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه اول اطاق 133 برگزار نماید و در این خصوص اموال 
مورد مزایده براس��اس نظریه کارشناس رسمی دادگستری عبارت است از یک دستگاه 
سواری پژو GLX 405 رنگ یشمی متالیک موتور 2000 به شماره شاستی 77303856 
و ش��ماره موتور 7704641 مدل 1377 و ش��ماره انتظام��ی 632 و 59 ایران 13 که با 
توج��ه به وضعیت قطعات، بدنه ات��اق و رنگ اتاق کارکرد موتور و گیربکس و وضعیت 
ظاهری، استهالک الستیک و حجم موتور و وضعیت بازار قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 

28/500/000 ریال معادل دو میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار ریال برآورد می گردد. 
2- یک دس��تگاه سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل س��ال 1384 و شماره شاستی 
10808181 و ش��ماره موتور 52388515 و ش��ماره انتظام��ی 392 ط 89 ایران 13 که 
با توجه ب��ه وضعیت ظاهری بدنه اتاق رنگ اتاق کارکرد موتور و گیربکس اس��تهالک 
الستیک ها و وضعیت فعلی بازار قیمت کارشناسی به مبلغ 72/000/000 ریال برآورد و 
اعالم می گردد طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از خودروهای توقیفی 
فوق الذکر واقع در اصفهان خیابان زینبیه پارکینگ جلوان بازدید نمایند. مزایده از قیمت 
کارشناسی ش��روع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی 
را پیش��نهاد نموده و 10 درصد از مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه داشته باشند. مدیر 

اجرای احکام شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1732 ش��ماره: 1582 به موجب پرونده اجرایی کالسه 75/88-413 علیه شرکت تعاونی 
تولی��د نمک یددار کبیر و آقای علی ترابیان بادی که مبلغ 500/000/000 ریال بابت اصل 
بده��ی و مبلغ 29/600/000 ریال دیرکرد تا تاری��خ 88/2/10 که از تاریخ مذکور روزانه 
مبلغ 261/200 ریال تا روز وصول و سایر هزینه های متعلقه به بانک ملی شعبه بادرود 
و حقوق دولتی به صندوق دولت بدهکار می باش��ند و بنابردرخواس��ت بانک بستانکار 
شش��دانگ یکبابخانه بش��ماره پالک 4736 فرعی از 159- اصلی واقع در بادرود خیابان 
امام خمینی- کوی امت که س��ند مالکیت آن ذیل ثب��ت 12681 در صفحه 543 دفتر 101 
امالک بنام آقای علی ترابیان بادی صادر و تس��لیم شده و حدود اربعه ملک عبارتند از: 
ش��مااًل به طول 13 متر دیواریست به جای پی پالک 3586 فرعی شرقًا بطول 27/40 متر 
به پالک 4735 فرعی جنوبًا بطول 13 متر درب و دیواریست به شارع غربًا به طول 27/70 
متر دیواریس��ت به پالک 3586 فرعی که حقوق ارتفاقی ندارد و دارای 358/20 مترمربع 
عرصه و 260 مترمربع اعیانی در یک طبقه و دو واحد مس��تقل می باش��د، مصالح دیوار 
آجر، س��قف طاق ضربی، نمای خارجی سنگ، سطوح داخلی سفیدکاری، درب خارجی 
آهنی و دارای محوطه سازی می باشد و برابر بیمه نامه شماره 90/3310/156/520124 
تا تاریخ 91/12/20 بیمه می باش��د با جمیع متعلق��ات و منضمات عرصتًا و اعیانًا بدون 
اس��تثناء منافع و هر گونه عرصه و اعیانی و تأسیسات ابنیه و مستحدثات اعم از متصل 
و منفصل و کلیه امتیازات آب- برق- گاز و تلفن که برابر س��ند رهنی ش��ماره 14522-

87/05/06 در رهن می باش��د از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه 1391/3/24 در محل 
اداره ثبت اسناد و امالک بادرود از طریق مزایده از مبلغ 1/120/000/000 ریال ارزیابی 
ش��ده ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار فروخته می شود. ضمنًا 
بدهی های مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د ونیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری 
و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد و حقوق 
دولتی و سایر هزینه های متعلقه به عهده برنده مزایده می باشد. این آگهی یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ و منتشر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 

بعد موکول می گردد. م الف: 110/24 طویلی- رئیس ثبت بادرود

ابالغ رأی
1733 شماره دادنامه: 9109970353000133، شماره پرونده: 9009980359400295، 
شماره بایگانی شعبه: 900656، ش��اکي: آقاي علي حیدري به نشاني خ پروین، خ حکیم 
س��نایي، پ 26، متهمین: 1- آقاي رضا شیري ورنامخواستي، 2- آقاي مهرداد خاشعي 
ورنامخواستي همگي به نشاني مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردشکار: دادگاه 
با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگي اعالم و به شرح زیر مبادرت به اصدار راي 
مي نماید. راي دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- مهرداد خاش��عي و 2- رضا شیري 
دائر بر خیانت در امانت نس��بت به چهار دس��تگاه خودروي اسقاطي، بدین توضیح که 
ش��اکي آقاي علي حیدري در ش��کوائیه خود چنین اظهار نموده است: فیمابین اینجانب 
و متهمین وکالتنامه اي در دفتر اس��ناد رس��مي ش��ماره 60 اصفهان تنظیم گردیده که 
ب��ه موجب آن متهمین نماین��ده قانوني در جهت انجام ام��ور اداري در رابطه با تحویل 
خودروهایي که در مزایده ش��رکت فوالد مبارکه برنده ش��ده بودم قراردادم و آخرین 
اختیار آنها به ایصال خودرو و مدارک و اس��ناد آنه��ا بوده و صراحتًا تصریح گردیده 
ک��ه حق فروش خودروها را ندارند لکن آن خودروها را بدون اطالع من فروخته اند لهذا 
نظر به اینکه ش��اکي جهت اخذ توضیح پیرامون دالیل فروش خودرو احضار لکن ظرف 
مدت قانوني در جلس��ه حاضر نگردیده اس��ت و دالیل کافي بر اثبات و احراز و انتساب 
بزه به متهمین ارائه ننموده اس��ت، لذا مستنداً به اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون 
آیین دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انقالب در امور کیفري راي برائت متهمین صادر و 
اعالم مي گردد. راي صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم 
محترم تجدید نظر استان اصفهان مي باشد. گازری- دادرس شعبه 104 دادگاه عمومي 

جزایي اصفهان شماره م / الف 3776



یک نوج��وان آلمانی هن��دی تبار نخس��تین فردی 
شناخته شد که توانست یک مسأله پیچیده ریاضیات 
را که بیش از 350 سال پیش به وسیله نیوتون مطرح 

شده بود، حل کند.
به گزارش مهر، »شوریا ری« روی چگونگی محاسبه 
دقیق مس��یر پرتاب موش��ک تحت نیروی جاذبه در 

معرض فشار هوا کار کرده بود.
این نوجوان هندی تبار گف��ت درحالی که روی یک 
پروژه مدرسه کار می کرده، مس��أله ای را حل کرده 

است که قرن ها ریاضیدان ها را به خود مش��غول کرده بود. ری برای تالش های خود یک 
 جایزه تحقیقاتی دریافت کرد و از س��وی رس��انه های آلمانی لقب نابغ��ه گرفت، اما خود

 این اقدام را صرفا به کنجکاوی یک دانش آموز نسبت داد و گفت: وقتی که برایمان توضیح 
دادند این مس��ائل هیچ راه حلی ندارد، فکر کردم که ضرری در تالش برای یافتن راه حل 

نیست.
خانواده ری وقتی که وی 12 س��اله بود ب��ه آلمان مهاجرت کردند و پ��درش در یک کالج 
تکنیکال به عنوان مهندس استخدام شد. وی اظهار داشت پدرش عطش ریاضیات را در وی 

به وجود آورده و از سن شش سالگی ریاضی را به وی آموخته است.
نیوتن این مسأله را که مربوط به حرکت موشک ها در هوا می شود، در قرن هفدهم مطرح 

کرد. ریاضیدان ها تاکنون توانسته بودند راه حل های جزئی برای این مسأله ارایه کنند.
 ری همچنین مس��أله دیگری را که در رابطه با برخورد یک جس��م به دیوار بوده و در قرن 

نوزدهم مطرح شده نیز حل کرده است.
هر دو مسأله حل شده به وس��یله این نوجوان در عرصه دینامیک اس��ت و انتظار می رود 
راه حل های وی سهم بیشتری در بررس��ی های دقیق تر در این عرصه و همچنین عرصه 

بالستیک داشته باشد.
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امام صادق )ع( :
هر كس بداخالق باشد، خودش را شكنجه و آزار مى دهد.

آرزوهایی که حرام شدند
جادوگری که روی درخت انجیر زندگی می کند به لس��تر گفت: یه 
آرزو کن تا برآورده کنم. لستر هم با زرنگی آرزو کرد دو تا آرزوی دیگر 
هم داشته باشد. بعد با هر کدام از این سه آرزو سه آرزوی دیگر آرزو 
کرد. آرزوهایش شد 9 آرزو با سه آرزوی قبلی. بعد با هر کدام از این 
دوازده آرزوسه آرزوی دیگر خواس��ت که تعداد آرزوهایش رسید به 
46 یا 52 یا... به هر حال از هر آرزویش استفاده کرد برای خواستن یه 
آرزوی دیگرتا وقتی که تعداد آرزوهایش رسید به پنج میلیارد و هفت 
میلیون و18هزار و34 آرزو. بعد آرزوهایش را پهن کرد روی زمین و 
شروع کرد به کف زدن و رقصیدن جست و خیز کردن و آواز خواندن و 
آرزو کردن برای داشتن آرزوهای بیشتر و بیشتر و بیشتر. در حالی که 
دیگران می خندیدند و گریه می کردند و عشق می ورزیدند و محبت 
می کردند، لستر وسط آرزوهایش نشست. آنها را روی هم ریخت تا 
شد مثل یک تپه طال و نشست به شمردنشان تا......پیر شد و بعد یک 
ش��ب او را پیدا کردند در حالی که مرده بود و آرزوهایش دور و برش 
تلنبار ش��ده بودند. آرزوهایش را ش��مردند حتی یکی از آنها هم گم 
نشده بود. همشان نو بودند و برق می زدند. بفرمائید، چند تا بردارید. 
به یاد لستر هم باشید که در دنیای س��یب ها و بوسه ها و کفش ها، 

همه آرزوهایش را با خواستن آرزوهای بیشتر حرام کرد!

اسکناس در گذشته نزدیک
اسکناس پی ن ریالی )پنج ریال(: 
اسکناس پنچ ریالی در اواخر دهه 
بیست، که به سرعت از رده خارج 

شد.
اسکناس َد ریالی: )ده ریال(: یک 
تومان، اس��کناس محبوب مردم 
که ارزش خرید خوبی هم داشت. 
اسکناس ده ریالی را در اصفهان 
نصف، و ه��ر قس��مت را به جای 
پنج ریال داد و ستد می کردند. 

نام های دیگر این اسکناس چنین بود:
- تک تومنی

- تومنی
یه تومنی

یه لنگه تومنی
اسکناس بیس ریالی )بیست ریال(: دو تومان، اسکناس بیست ریالی 
را در اصفهان نصف، و هر قسمت را جای ده ریالی استفاده می کردند.

دو تومنی
اسکناس پنجا ریالی )پنجاه ریال(: پنج تومان

پینش تومنی
اسکناس صد ریالی

- پش��دی گلی )پش��ت گلی(: اس��کناس صد ریالی که رنگ آن به 
قرمزی می زد.

اسکناس دیویس ریالی )دویست ریال(: بیست تومان اسکناس های 
صد و دویست ریالی کمتر در دس��ت ها دیده می شد و اگر از جیب 
کسی بیرون می آمد، نشانه آن بود که یا تازه حقوق گرفته، یا از اعیان 

و دولتمندان است.
- پش سبز )اسکناس پشت سبز(: بیست تومانی

نوت: اسکناس، پول کاغذی.
ازکتاب: زیر آسمان اصفهان

انسان های مضطرب، آدم های راحت و آرامی نیستند 
و دوس��ت دارند بیش ازح��د در کارش��ان نظم وجود 
داشته باشد. شاید افکار خیال پردازانه نداشته باشند و 
گوشه گیر هم نباشند، اما زیاد با دیگران نمی جوشند 
 و رفتاره��ای اجتماع��ی خیل��ی خوبی ه��م از خود 
نش��ان نمی دهند و تعام��الت اجتماعی ش��ان دچار 

مشکل است.

شخصیت سالم یعنی چه؟
داشتن هر ویژگی  شخصیتی، تا زمانی که باعث آسیب 
به خود فرد و آزار دیگران نشود، به هیچ وجه بیماری 

محسوب نمی شود.
برخی، هنگام معاش��رت ب��ا دیگ��ران، ذهنیت های 
مختلفی درب��اره آنها پیدا می کنن��د؛ مثال می گویند 
فالنی چقدر بدبین است، چقدر زود عصبانی می شود 
یا اصال آدم مرموزی نیس��ت و ظاه��ر و باطنش یکی 

است.
بیان این ذهنیت ها ممکن است باعث شود فرد مقابل 
دریابد چگونه شخصیتی دارد و ویژگی یک شخصیت 

سالم چگونه است. 
به الگوهای بارز رفتاری در پاسخ به تجربه های درونی 
ذهنی یا تجربه هایی ک��ه در مورد جهان خارج داریم، 
»ش��خصیت« گفته می ش��ود. به این ترتیب انسان ها 
از لحاظ رفت��اری، عقیدتی، س��لیقه ای و دی��دگاه با 
یکدیگر متف��اوت می  ش��وند و هر ی��ک ویژگی های 
ش��خصیتی خاص خودش��ان را پیدا می کنند، یعنی 
نوع لباس پوشیدن، آداب و رس��وم و روابط اجتماعی 
هر فردی با دیگری تفاوت دارد. ام��ا این ویژگی های 
شخصیتی در بیشتر مردم هر جامعه ای نزدیک به هم و 
به گونه ای است که تفاوت ها چندان به چشم نمی آیند. 
معموال همه افراد یک جامع��ه، این تفاوت های اندک 
را می پذیرند. اگر بخواهیم انس��ان ها را در یک طیف 
گسترده بررس��ی کنیم، باید افراد سالم را در یک سر 
طیف و ناسالم ها را در س��ر دیگر طیف بگنجانیم. اما 
ویژگی هایی وجود دارند که به سر طیف سالم نزدیک تر 

هستند و ما نیز آنها را سالم می دانیم.
1   برخی انسان ها درون گرا هس��تند. این گروه به 
خیلی از مس��ائل بدبین و گوش��ه گیرند، به راحتی به 
دیگران اعتماد نمی کنند، هنگام بحث  و پیشامدها زود 
عصبانی می شوند و پرخاش می کنند، مسئولیت پذیر 
نیستند.، به وفاداری دیگران تردید دارند و به طور کلی 
در جامعه به آدم های خشک و جدی معروفند. برخی 
از آنها خرافاتی هم هس��تند و به جادو و فال و رمالی 

اعتقاد دارند.
2   برخ��ی افراد خصوصی��ات برون گرای��ی دارند؛ 
بیش��تر تمایل دارند حرف بزنند و هرچه بیشتر خود 
را نمایش دهند، ظاه��ر هیجانی دارند و گاهی طوری 
لباس می پوش��ند که غیرعادی جل��وه می کنند. آنها 
عالقه دارند ح��د و مرزها را بش��کنند و از این کار نیز 
هیچ ابایی ندارند. ممکن اس��ت رفتارهای خشنی از 
خود نشان  دهند و قانون را هم زیر پا بگذارند و از این 

کار لذت می برند.
3    انس��ان های مضطرب، اصال آدم ه��ای راحت و 
آرامی نیستند و دوس��ت دارند بیش ازحد در کارشان 
نظم وجود داشته باش��د. ش��اید افکار خیال پردازانه 
نداشته باش��ند و گوش��ه گیر هم نباش��ند، اما زیاد با 
دیگران نمی جوش��ند و رفتاره��ای اجتماعی خیلی 
خوب��ی ه��م از خ��ود نش��ان نمی دهن��د و تعامالت 
اجتماعی شان دچار مشکل اس��ت. وسواسی ها نیز به 
این گروه تعلق دارند. افراد وسواس��ی اصوال کمال گرا 

هستند و با قانون همه یا هیچ زندگی می کنند.
به طور کلی مضطرب ه��ا و وسواس��ی ها، در روابط با 
دیگران نرم نیستند. بی قراری، یک دندگی و لجاجت 
از خصوصی��ات بارز آنهاس��ت و قصد دارن��د برای هر 
موضوعی دلیل تراش��ی کنند و توجیه عقالنی داشته 
باش��ند. اهل مزاح و شوخی نیس��تند و دیگران نیز به 

سختی می توانند با آنها سازش کنند.

همه ما انس�ان ها در این س�ه گ�روه قرار 
می گیریم؟

نه، ویژگی های ش��خصیتی دیگری نی��ز داریم که در 
این س��ه گروه ج��ای نمی گیرند؛ مثال افراد وابس��ته 
نمی توانند مس��تقل عمل کنند و همیشه سعی دارند 
به کمک دیگران مطرح ش��وند و اصال اعتماد به نفس 
ندارند. بعضی دیگر خیلی مطیع هستند و اغلب سعی 
دارند دل دیگران را به دست آورند و برای رسیدن به 
هدف تملق می کنند. بعضی از افراد نیز همیشه ناراحت 
هستند. این افراد افس��رده نیستند و عالیم افسردگی 
 ندارن��د، ولی خل��ق پایین��ی دارن��د و از آن نیز لذت 
می برند و این حالت برایش��ان به ص��ورت یک عادت 

درآمده است.

شخصیت ما چگونه ش�کل می گیرد و چرا 
بعضی از این ویژگی ها را پیدا می کنیم؟

این یک مبحث سبب شناسی است؛ در باب چگونگی 
ش��کل گیری ش��خصیت و عوامل تأثیرگذار تاکنون 
نظریه های متفاوتی داده ش��ده اس��ت؛ این که ژن ها 
در این مورد نق��ش دارند یا نه هنوز به درس��تی قابل 
اثبات نیس��ت، اما عوامل محیطی، تعلی��م و تربیت، 
فضای خانواده و آداب و رسوم جامعه، در شکل گیری 

شخصیت تأثیر زیادی دارد.

شخصیت سالم را بشناسید +15+32
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

زیر آسمان اصفهان

خوب، بد، زشت

مهرزاد دانش

داستان

عکس نوشت

مغز زمان��ی که ما خواب هس��تیم، خ��ود را به همان 
ش��کلی تمیز می کند که رایان��ه خ��ود را راه اندازی 
مج��دد )Reboot( می کن��د. خواب به مغ��ز اجازه 
می دهد تا پس از یک روز سخت فرصتی برای آسایش 
بدهد. مطالعات آزمایش��گاهی نش��ان می دهد مغز 
حیوانات برخی از بخ��ش های خ��ود را زمانی که در 
خواب فرو می روند،کامل می بندد. به این معنا که یک 
 عملکرد مهم فیزیکی برای مغز در این زمان وجود دارد. 
انس��ان ها بدون خ��واب تحری��ک پذی��ر و ناکارآمد 
 می ش��وند، اما این که خواب چگونه ما را بهبود می بخش��د، هنوز به طور کامل درک نشده 

است. 
تحقیقات یک روانشناس آمریکایی نشان می دهد وی پاسخی برای عملکرد مغز درحالی که 
ما خواب هستیم یافته اس��ت.  گیولیو تونونی، روانشناس از دانشگاه ویسکوزین – مدیسون 
نظریه ای را ارایه داده که در آن اظهار می دارد هنگامی که ما خواب هستیم، مغز خود را به 
حالت اولیه باز می گرداند و یا به اصطالح خود را Reset می کند و شرایطی را که در طول 
روز ایجاد شده از بین می برد. همین مسأله موجب می ش��ود صبح روز بعد وقتی از خواب 
بیدار می ش��ویم، احس��اس طراوت کرده و آماده یادگیری و فرآیند ورود و خروج اطالعات 
هستیم. موج فعالیت مغز در طول خواب عمیق قوی است، نشانه ای که تونونی اعتقاد دارد 
مغز فش��ارهای غیرضروری را از روی خود حذف می کند. تحقیقات تونونی درباره خواب با 
استفاده از داوطلبان، موش ها و شبیه سازی رایانه ای انجام شده و نخستین چشم اندازها را 

درباره هدف خواب فراهم کرده است.
وی در مقاله ای نوشته اس��ت: خواب، بهایی اس��ت که باید بپردازید تا مغز روز بعد عملکرد 
مؤثری داشته باشد. فرضیه وی این اس��ت که خواب به مغز اجازه می دهد تا پس از یک روز 

سخت فرصتی برای آسایش بدهد. 

مسأله ریاضی 350 ساله حل شد یافته های جدید درباره خواب

درحالی که هواپیماها از میان ابرها عبور 
 می کنند، فشار هوا ابر را می شکند.
 همان طور که این بوئینگ 767 بر فراز 
فرودگاه گاتویک حرکت می کند.

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهى 
فكس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

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

افاضات حقیر در باب مجلس شورا دست انداز

ش��ماره جدید ماهنامه »س��وره اندیش��ه« با مقدمه رضا 
داوری اردکانی بر چاپ جدید کتاب »فلس��فه، سیاس��ت، 

خشونت« منتشر شد. 
ش��ماره 58 و 59 ماهنامه »سوره اندیش��ه« در دو پرونده 
خبری به نقد و بررسی افکار و آرای حسین کچویان با قلم 
ابراهیم فیاض، شهریار زرش��ناس، منوچهر آشتیانی و نیز 
نقد و بررسی عملکرد سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاه ها )س��مت( با حضور حجت االسالم احمد 
احمدی، محمد رجبی، علی اصغر پورعزت و حسن مالنظر 

پرداخته است. 
بخش »سبک زندگی« این ش��ماره  از سوره اندیشه نیز به 
موضوع »حجاب« اختصاص یافته اس��ت و در آن مطالبی 
چون بررسی سیر تحوالت حجاب و عفاف در ایران، تأمل 
پیرام��ون رابطه  س��اختارها و سیاس��ت گذاری ها با وضع 

پوش��ش، رابطه  خانواده و تغییر الگوی پوش��ش به چشم 
می خورد. بخش نظریه  اجتماعی سوره اندیشه نیز مطالب 
این ش��ماره  خود را به موض��وع »روش« اختصاص داده و 
مقاالتی مانند تحشیه ای برمنازعه  گادامر-هابرماس، روش 
یا ضد روش، مسأله این نیست!، روش و بسترهای اجتماعی 
طرح آن، روش شناس��ی و مکاتب آن، مناظره الکاتوش و 
فایرابند، تنزیه، طریق تفکر و سلوک یا متد؟ در آن منتشر 
کرده اس��ت.  بخش هنر و ادب این ش��ماره نیز به موضوع 
تلویزیون نگاه ویژه ای انداخته است و سعی داشته با نگاهی 
به این رس��انه در موضوع »چگونه گفتن« به درج مطالبی 
بپردازد که مقاالتی چون تلویزیون ما را محو می کند، عالم 
رسانه ای و معنای جدید زن، طغیان کپی بر اصل، رسانه ها، 
ابزاری برای تولید حقیقت یا مرگ معنا، اخبار یا فیلم شاد 

تلویزیونی؟ از جمله آنها به شمار می رود.

گفتگو با نصراهلل حکمت و معرفی کتاب های وی به همراه 
مطالبی درباره بینامتنیت در ادبیات نیز از مهم ترین مطالب 
ضمیمه اس��فار این ماهنامه اس��ت که در ادامه با مطالبی 

درباره نقد ادبی نیز همراه شده است. 

رضا داوری،  میهمان شماره جدید سوره اندیشه

خ��وب ب��ه میمن��ت و مبارکی 
مجید 
مجلس نهم هم افتتاح شد و ملت کافی

از بی خانگ��ی درآمدن��د. اما بد 
نیس��ت در همین ابت��دای کار که ماش��ااهلل ب��دن همه 
نماین��دگان داغ اس��ت و سرش��ان درد می کنند برای 
خدمت و هنوز در چرخ دنده های بروکراس��ی سازمانی 
گیر نیفتاده و یادشان نرفته است که رأی دهنده کی بود 
و رأی چی، مقادیری پیشنهاد و راهکار خدمت دوستان 

عرض کنم، باشد که مورد توجه قرار گرفته و به کار آید.
 - اول از همه پیش��نهاد می کنم برای پخش مذاکرات 
مجل��س از طریق تلویزی��ون و رادیو محدودیت س��نی 
قائل شوند. با توجه به درگیری های لفظی آتشین بین 
نمایندگان و همچنین بین نمایندگان و دولت و الفاظی 
که هر از گاه در این میان رد و بدل می ش��ود، بهتر است 
دیدن و شنیدن مذاکرات مجلس برای افراد زیر 15 سال 

ممنوع شود. به این ترتیب دوستان می توانند بدون هیچ 
مالحظه ای از خجالت هم در بیایند.

 - با توجه به بس��اطی که برای مجل��س و نمایندگان در 
روز س��ؤال از رییس جمهور و بعض��ی از وزرا درآوردند 
و در لفاف ش��وخی و خنده، رس��ما گفتند مجلس جان 
آرام ب��اش بابا! برو اس��تراحت کن! و با توج��ه به این که 
گویا قرار نیس��ت کس��ی حرم��ت مجلس را نگ��ه دارد، 
پیشنهاد می کنم اساسا مجلس به کار هیچ بنی بشری 
 کاری نداشته باشد. از قدیم گفته اند حرمت امامزاده با 
متولی اش اس��ت. اگر مجلس بگذارد که دوستان همه 
سرگرم کار خودشان باشند، کسی به مجلس می گوید 
باالی چش��مت ابروس��ت؟! نخیر! لذا حاال ک��ه گفتن و 
نگفتنش خیلی فرقی ندارد، بی خیال مسئوالن شوید. 

هم شما راحت ترید، هم آنها. 
- از آن جایی که یک عده آدم مفخم و مورد وثوق در این 

مملکت می گویند رییس یک سازمانی قول شرف داده 
است که سر کار نیاید و یک عده آدم مفخم و مورد وثوق 
دیگر هم می گویند که ک��ی گفته؟! و بعد هم رییس آن 
سازمان س��ر کارش حاضر می ش��ود به چه قشنگی! از 
نمایندگان عزی��ز دوره جدید مجلس تقاض��ا داریم که 
از این به بعد روی شرف مس��ئوالن حساب نکنند.)از هر 

توضیح اضافی معذورم.( 
- از آن جایی که در مجلس هش��تم چشممان به جمال 
درگیری فیزیکی و کتک کاری هم روشن شد، به رییس 
آین��ده مجلس پیش��نهاد می کنی��م با مطالع��ه دقیق 
قوانین داوری ورزش های رزمی در مواقع لزوم و شدت 
درگیری ها در صح��ن علنی از لفظ »اوس!« اس��تفاده 
کرده تا ضمن توقف درگیری، هیأت رییسه امتیازهای دو 
طرف را نیز محاسبه کند تا خدای ناکرده حقی از کسی 

ضایع نشود.

خوش بین ها بیشتر عمر 
می کنند

تحقیقات جدید محققان راز زندگی 100 س��اله را فاش کرده است. 
نتایج این تحقیقات نشان می دهد هرچه اجتماعی تر و خوش بین تر 

باشید، بیشتر زندگی می کنید.
محققان در نتایج تحقیقات جدید خود نش��ان دادن��د ویژگی های 
شخصیتی چون اجتماعی بودن، خوش بین بودن، آسان گرفتن امور 
زندگی، لذت از خنده و فعال بودن در فعالیت های مختلف می تواند 

نقش مهمی در طول عمل داشته باشد.
نیر بارزالی از کالج پزشکی آلبرت انیشتین در بیانیه ای گفت: وقتی 
کار کردن با افراد صدساله را آغاز کردم، فکر کردم باید زمان طوالنی 
را در مس��یر این تحقیق س��پری کنیم چرا که آنها اف��رادی بدخلق 
هستند. اما وقتی شخصیت های 243 نفر از افرادی را که 100 سال 
سن داشتند بررسی کردیم، به ویژگی هایی رسیدیم که به طور واضح 

نشان دهنده رویکرد مثبت آنها نسبت به زندگی بود.
این تحقیق بخشی از پروژه طول عمر ژن ها در کالج پزشکی آلبرت 
انیشتین است که دربرگیرنده 500 نفر 95 ساله و پیرتر و 700 نفر 

از فرزندان آنها است.
در این تحقیق ژن این افراد مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده 

است چرا برخی از آنها از طول عمر برخوردارند و برخی دیگر، خیر.
تحقیقات پیشین از این جمعیت، س��ایر علل ژنتیکی طول عمر این 
افراد را نشان داده اس��ت که در آن میان می توان به مکانیسم های 
ترمیم سلولی اشاره کرد. تحقیق دیگری به این نتیجه رسیده است 
که صدساله ها الزاما از نظر عادات بهداشتی با دیگران تفاوتی ندارد.
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