
1200 واحد آالینده، اصفهان را خفه می کند

   خودمحوری و تکبرمسئوالن
 ممنوع است

پنج راه برای کاهش 
خستگی چشم در 
برابر مانیتور

با وجود هفتاد درصد صنایع بزرگ کشور در استان

رهبر معظم انقالب :

دارایی های
2 امام خمینی)ره( 

 فحاشی مردی را 
محکوم به مرگ کرد 712

 شگردهای عجیب 
12برای کاهش وزن

 خبر رفتن ذاکر  از اصفهان 
به اوکراین قوت گرفت

باید از نگاه چپ زدگی به کارگر دست بکشیم

در ش��رایطی که رییس جمهور کش��ور در یک روز چهار معاون خود را به یکباره 
تغیی��ر می دهد، جابه جای��ی در مدیریت های اس��تانی در رده های اس��تاندار و 
معاونت های آن و نیز مدیران دستگاه ها و سازمان های اجرایی در سایر استان های 

کشور امر دور از انتظاری نیست. 

سوءاستفاده ابزاری از
 اعتبار کربکندی

حدود 20 روز از فصل نقل و انتق��االت فوتبال ایران 
برای حضور در لیگ برتر دوازدهم سپری شده و اکثر 
تیم های حاضر در لیگ آینده با حضور در بازار، دنبال 
 جذب بازیکنان مورد نیاز خودش��ان هس��تند. البته 
تیم هایی مثل مل��وان، گهر و داماش هنوز ش��رایط 
مشخصی ندارند و دو بازی تیم ملی در مرحله گروهی 

صعود به جام جهانی 2014برزیل هم...
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حاال من شدم بی غیرت
9

شما شدی با غیرت؟

شخصیتی کاریزماتیک که
 مغفول مانده است11

حضرت آیت اهلل خامن��ه اي، رهبر معظم انقاب اس��امي در 
اجتماع عظیم دلدادگان وشیفتگان امام خمیني )ره( در حرم 
مطهر بنیان گذار جمهوري اسامي تأکید کردند: امام بزرگوار 
ما در حق این ملت پدري کرد؛ زیرا از یک طرف مظهر مهرباني و 
رحمت پدرانه و از طرف دیگر مظهر اقتدار و صابت بود. ایشان 
همچنین امام راحل را پدر جنبش اس��امي ام��روز در دنیاي 
اسام خواندند و افزودند: یکي از خطوط اصلي در سیره و منش 
امام خمیني)ره(، دمیدن روح عزت ملي در کشور و زنده کردن 
ملت است. رهبر انقاب اس��امي بحث در مورد حرکت بزرگ 
 امام راحل در دمی��دن روح عزت ملي در کش��ور را یک بحث 
غیر ذهني و مبتني ب��ر واقعیات جامعه دانس��تند و در تبیین 

منطق قرآن در خصوص عزت، خاطر نش��ان کردند: در منطق 
قرآن، عزت واقعي و کامل متعلق به خدا و هر کسي است که در 
جبهه خدایي قرار مي گیرد. حضرت  آیت اهلل خامنه اي با تأکید 
بر این که بر اساس منطق قرآن باید عزت را از خدا طلب کرد، 
افزودند: هنگامي که عزت واقعي شامل حال یک فرد یا جامعه 
ش��ود، آن عزت همچون حصار مس��تحکمي، تاش دشمن را 
براي نفوذ، محاصره و  نابودي آن جامعه، ناکام مي گذارد. ایشان 
تأکید کردند: هرچه این ع��زت در الیه هاي فردي و اجتماعي 
عمیق تر باشد، تأثیرات نفوذ ناپذیري آن بیشتر نمایان مي شود 
و در نهایت انسان و جامعه به مرحله اي مي رسد که در مقابل 

دشمن بزرگ، یعني شیطان هم محفوظ مي ماند.
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 دانشجویی
 هم دانشگاهی خود را خورد

پرونده 750 بیمار 
هموفیلی  همچنان در 

بالتکلیفی

چگونه از رنج دوران 
گذر کنیم؟

 خانه تاریخی افیونی 
در آستانه تخریب کامل

حل مشکل آب تا سفر 
رییس جمهور  به تعویق 

افتاد 
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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 آگهی مناقصه یک مرحله ای 
همراه با ارزیابی کیفی پیمانکاران 91/7

شرکت مناقصه گذار : شركت مخابرات استان چهار محال و بختياری 
موضوع مناقصه : تامين كارگران روزمزد فصلی

مهلت دریافت اسناد منا قصه : از تاريخ 1391/3/17 لغايت 1391/3/27
مهلت ارائه پیشنهادات : تا ساعت 15 مورخ 1391/4/6 

چگونگ�ی دریافت اس�ناد مناقصه : واري�ز مبل�غ 50000 ريال به حس�اب 
0105985715009 بان�ک ملی ايران به نام ش�ركت مخابرات اس�تان و ارائه 
فيش مربوطه به همراه درخواست كتبی به اداره تداركات اين شركت واقع در 

شهركرد – خيابان ياسر – امور قراردادها 
تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 9 صبح مورخ 4/7 /1391

س�پرده ش�ركت در مناقصه : 40000000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكی يا 
چک تضمينی .

هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
الزم به ذكر است شركت هايی كه در ارزيابی های سال 90 و 91 شركت نموده 

و امتياز الزم را كسب نموده اند نياز به ارزيابی مجدد ندارند . 
ساير اطالعات در اسناد مناقصه درج گرديده است . 

تلفن تماس : 0381-3343020
نمابر : 0381-3335355

روابط عمومی شركت مخابرات استان چهارمحال و بختياری

آگهی مزایده
)مرحله اول(

شهرداری آران و بيدگل به استناد مصوبه شماره 314 مورخ 91/02/06 شورای 
اسالمی شهر آران و بيدگل در نظر دارد نسبت به اجاره و بهره برداری يک قطعه 
پارک شادی جهت  در  واقع  اين شهرداری  به  متعلق  م.م   250 متراژ  به  زمين 
ماه  ازای هر  به  كارشناسی  پايه  قيمت  با  موتورسواری كودكان  پيست  احداث 
اجاره مبلغ 1/300/000 ريال برای مدت يک سال از طريق مزايده عمومی اقدام 
نمايد. لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد تا حداكثر ظرف 
مدت ده روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی جهت اطالع از شرايط شركت 

در مزايده به شهرداری آران و بيدگل مراجعه نمايند.
ضمنًا هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

مهدی عموزاده - شهردار آران و بیدگل

نوبت دوم

آگهی اصالحی
به شماره 91/3/10-9235

 85/10/25-55126 شماره  به  ملی  منابع  تشخيص  آگهی  پيرو 
منتشره در روزنامه صدای عدالت و صدا به شماره 1549 و 335-

85/10/30 رديف 1 موسوم به ابنيه و قسمتی از مزارع محمودآباد 
و علی آباد مخروبه از توابع شهرستان دهاقان بدينوسيله نام محل 
به ابنيه و قسمتی از مزارع محمودآباد و علی آباد مخروبه و مراتع 

خارج از پالک اصالح و اعالم می گردد. 
محمدحسین شاملی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
م الف/ 4251



ویژه یادداشت

 دیدار پوتین با احمدی نژاد 
هفته آینده در چین

دو هفته مانده به برگزاری نشس��ت ایران و 1+5 در مس��کو، یکی از 
مقامات کرملین روسیه گفت که رییس جمهور این کشور هفته آینده 
در چین با رییس جمهور ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد. روس��یه 
و چین که دارای حق وتو در ش��ورای امنیت سازمان ملل هستند، با 
تشدید تحریم ها علیه ایران مخالف بوده و خواستار حل مسالمت آمیز 
موضوع هسته ای ایرانند. از سوی دیگر مس��کو اعتراض شدید خود 
به تحریم های یکجانبه آمریکا و غرب علیه ایران را ابراز داشته است.

پرتاب ماهواره طلوع از پایگاه فضایی 
امام خمینی)ره(

وزیر دفاع گفت: پای��گاه جدید پرتاب ماهواره ها ک��ه 80 درصد کار 
ساخت فیزیکی آن به اتمام رسیده است، به نام مبارک حضرت امام 
خمینی)ره( مزین و تح��ت عنوان پایگاه فضایی ام��ام خمینی)ره( 
 نامگذاری ش��د. وزیر دفاع گف��ت: اولین اق��دام در پای��گاه فضایی 
امام خمینی)ره( پرتاب ماهواره طلوع توسط ماهواره بر سیمرغ است.

انتخاب هیأت رییسه دائم مجلس
محمد دهقان، عضو هیأت رییس��ه موقت مجلس ش��ورای اسالمی 
در گفتگو با فارس در خصوص دس��تور کار های جلسه امروز مجلس  
اظهار داشت: طبیعتا در این جلسه نمایندگانی که مراسم تحلیف را 
به جا نیاورده اند، سوگند می خورند و مراسم تحلیفشان به جا آورده 
می شود. وی افزود: در ادامه جلسه امروز قرائت گزارش شعب در مورد 
اعتبارنامه های ارجاعی به آنها در دس��تور کار مجلس قرار می گیرد. 
دهقان در پایان گفت که انتخابات هیأت رییسه دائم مجلس شورای 

اسالمی، دیگر دستور کار جلسه علنی امروز مجلس است.

 ۱۹ خرداد؛ مذاکرات جدید
آژانس و ایران

 مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از دور جدیدی از مذاکرات 
بین آژانس و ایران در تاریخ هشتم ژوئن )نوزدهم خرداد( در وین خبر 
داده اس��ت. یوکیا آمانو می گوید که آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
ایران این هفته دور جدیدی از مذاکرات را با هدف دستیابی به توافقی 
در خصوص از سرگیری برخی بازرس��ی ها در ایران برگزار می کنند.

آمانو که دو هفته پیش به تهران سفر کرده بود، پس از بازگشت از این 
سفر، در وین ابراز داشت که انتظار دارد چارچوب همکاری جدیدی 
با ایران به زودی به امضا برس��د. آمانو در سخنرانی برای نمایندگان 
اعضای 35 گانه ش��ورای حکام ابراز داشت: عالقه دارم شورای حکام 
را در جریان آن قرار دهم که دیداری بین ایران و آژانس برای تاریخ 
هشتم ژوئن تنظیم شده است. وی افزود: من از ایران دعوت می کنم 
که سند رویکرد ساختاری را هرچه زودتر به امضا رسانده و اجرا کند 

تا دسترسی به سایت پارچین ممکن شود.

ایران و مصر باید در مسیر حاکمیت 
جهانی توحید متحد باشند

 رییس جمهور در دی��دار و گفتگو ب��ا جمعی از فعاالن رس��انه ای، 
روزنامه نگاران و س��ردبیران خبری مصری، با تأکید بر این که امروز 
زمینه های تحق��ق آرمان های ام��ام خمینی )ره( مبن��ی بر اعمال 
 اراده ملت ها در جهان در حال فراهم ش��دن است، گفت: ملت های 
آزاده ای همچون ایران و مصر، در این مسیر نقش پیشگامی را برای 
س��ایر ملت های جهان ایفا می کنند و باید در جهت تحقق عدالت و 
حاکمیت جهانی توحید و یگانه پرستی، پیشگام و با یکدیگر متحد 

باشند.

 دعوت از بشار اسد 
برای سفر به تهران

س��خنگوی وزارت امورخارج��ه در پاس��خ ب��ه س��ؤال خبرن��گاری 
درباره آخرین وضعیت ش��رکت رییس��ان کش��ورهای عضو جنبش 
غیرمتعهدها در اجالس س��ران در تهران، بیان ک��رد: برنامه ها طبق 
زمان بندی پیش بینی ش��ده در حال انجام است و تاکنون بسیاری از 
دعوت نامه های رییسان کشورهای عضو توسط هیأت های اعزامی از 
 کشورمان تحویل مقامات مربوطه شده اس��ت. رامین مهمان پرست 
ابراز امی��دواری کرد که اج��الس غیرمتعهدها با حض��ور هیأت های 
عالی رتبه کش��ورهای عضو، گام های مؤثری در جهت رفع مشکالت 
و بحران ه��ای کنونی جهان ب��ردارد. س��خنگوی وزارت امورخارجه 
همچنین در پاس��خ به این س��ؤال که آیا دعوتی ویژه از بش��ار اسد، 
رییس جمهور سوریه به عمل آمده است، اظهار کرد: از همه رییسان 
کش��ورهای عضو جنبش غیرمتعهدها دعوت یکسانی به عمل آمده 
و همان طور که اش��اره ش��د، حضور هیأت های عالی رتب��ه می تواند 
ظرفیت های باالی این جنبش برای ایفای نقشی فعال تر در عرصه های 

بین المللی را به کار گیرد.

 ادامه از صفحه یک: رهبر انقالب اسالمی، امام خمینی )ره( 
را نمونه بارز این عزت خواندند و خاطر نشان کردند: امام راحل 
در طول حیات خود، چه در عرصه علم و تدریس، چه در دوران 
دش��وار مبارزه و چه در دوران مدیری��ت و حاکمیت، مصداق 

توکل بر خداوند عزیز و رحیم بود.
 رهبرانقالب اسالمی مقابله با عوامل رکود و ایستایی را شرط 
استمرار پیشرفت و عزت ملی برش��مردند و افزودند: برخی از 
عوامل بازدارنده پیش��رفت در درون خودمان است و برخی را 
دش��منان تحمیل می کنند و اگر بخواهیم دوباره دچار وضع 
دوزخی قبل از انقالب نشویم، باید با همه این عوامل هوشیارانه 
 مقابله کنیم. ایشان با اش��اره به نامگذاری دهه چهارم انقالب 
به نام دهه پیش��رفت و عدالت، افزودند: پیش��رفت در معنای 
وس��یع و حقیقی خ��ود همه ابعاد م��ادی و معنوی انس��ان و 
 جامعه  از جمل��ه آزادی، عدالت، آبادان��ی و اعتالی اخالقی را 
ش��امل می ش��ود، بنابراین باید در همین مس��یری که امام 

عزیزمان ملت را در آن قرار داد به پیش برویم.
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای مل��ت ای��ران و جمه��وری 
اس��المی را مدل تجربه ش��ده و موفق پیش��رفت و عزت ملی 
خواندند و در تشریح نمونه ها و شاخص هایی از این پیشرفت 
 حقیق��ی افزودند: مل��ت ای��ران در 33 س��ال اخیر ب��ر همه 
چالش های سیاس��ی، نظامی، امنیتی و اقتصادی که با هدف 
از بین بردن نظام اس��المی طراح��ی و اجرا ش��د، غلبه کرده 
 اس��ت  و این واقعیت از مهم ترین شاخص های پیشرفت ملت 

عظیم الشأن ایران است.
رهبر انقالب اسالمی، تأثیرگذاری محسوس ایران بر تحوالت 
منطقه ای و جهانی را از دیگر نمادهای پیش��رفت انکار ناپذیر 
ملت ایران خواندند و با اش��اره به اعتراف��ات برخی مقامات و 
سیاس��تمداران رژیم صهیونیس��تی و آمری��کا در این زمینه، 
افزودند: اس��تقامت، عزت و صالبت ملت و نظام در س��ه دهه 
 اخیر منجر ب��ه تأثیرگ��ذاری ژرف در حوادث مه��م جهان و 

منطقه شده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در همین بحث، شتاب علمی کشور 
را ش��اخص مهم دیگری خواندند که به اذعان مراکز رس��می 

جهان، نشان دهنده پیشرفت چشمگیر ایران است.

ایشان افزودند: براساس گزارش های علمی مراکز بین المللی، 
رش��د علمی ایران سال گذش��ته11 برابر متوسط جهان بوده 
اس��ت، ضمن این که در زمینه هایی همچون هسته ای، نانو، 
سلول های بنیادی، هوافضا و زیست فنآوری، ایران از موقعیت 
درخشانی برخوردار است و در زمینه پیشرفته ترین کشورها 
قرار دارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای مردم س��االری مستمر و 
درخشان در ایران را از دیگر ش��اخص های پیشرفت حقیقی 

ملت در سه دهه اخیر برشمردند.
رهبر انقالب با اشاره به حضور شورانگیز ملت در 10 انتخابات 
ریاس��ت جمهوری به ویژه انتخابات دهم و آغاز به کار 9 دوره 
مجلس بدون حتی یک روز تأخیر، افزودند: در همه 33 س��ال 
اخیر هی��چ حادثه سیاس��ی، امنیت��ی و هیچ تهدی��د نظامی 
نتوانسته اس��ت روند پر شکوه مردم س��االری را مورد خدشه 

قرار دهد.
ایش��ان زنده بودن انگیزه ها وش��عارهای انق��الب را نمونه و 
شاخص دیگری از روند پیشرفت ملت ایران خواندند و با اشاره 
به برگزاری شورانگیز و پر نشاط جشن پیروزی انقالب اسالمی 
در همه سال ها افزودند: روحیات معنوی نیز در جامعه درحال 
تعمیق است، البته دراین  زمینه ممکن است برخی با استناد 
به رفتار تعدادی معدود درباره فضای کلی جامعه دچار قضاوتی 
اشتباه شوند، اما حضور پرمعنای قشرهای مختلف مردم به ویژه 
جوانان دانشگاهی در مراس��می نظیر اعتکاف، نشان می دهد 

حرکت معنوی ملت نیز رو به جلو است.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای خاطر نش��ان کردن��د: واقعیاتی 
که بیان ش��د، نش��ان می دهد ای��ران و ایران��ی در زیر پرچم 
اس��الم، در س��ایه دع��وت و حرک��ت اله��ی ام��ام راح��ل 
عظیم الش��أن و ب��ا تکی��ه ب��ر روح عزت مل��ی و اس��تحکام 
س��اختار درونی در هم��ه ابعاد در حال پیش��رفت هس��تند.

 رهبر انقالب اس��المی ب��ا تأکید بر ای��ن که پیش��رفت ملت 
 ایران و الگو ش��دن این ملت برای ملت ه��ای منطقه و جهان 
علت واقعی هراس و واهمه دش��منان انقالب اس��المی است، 
افزودند: بزرگنمایی محافل سیاس��ی دنیا درب��اره خطر ایران 
 هس��ته ای، دروغ و فریب��ی بیش نیس��ت؛ زیرا ت��رس آنها از 
ایران هسته ای نیس��ت، بلکه ترس اصلی آنها از ایران اسالمی 

 اس��ت. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای تأکید کردن��د: آنچه که 
در ارکان قدرت استکباری زلزله ایجاد کرده، این واقعیت است 
 که ملت ایران اثبات کرده م��ی توان بدون تکیه ب��ر آمریکا و 
 قدرت ه��ای مدع��ی و حتی ب��ا مقابله ب��ا آنها، به پیش��رفت 

رسید.
ایشان خاطر نش��ان کردند: آمریکا و قدرت های مدعی تالش 
دارند تا به ملت ها و زبدگان و نخبگان سیاس��ی بباورانند که 
پیش��رفت، خارج از حوزه آمریکا امکان پذیر نیست، درحالی 
که ملت ایران، خالف این را اثبات کرده و درس عملی بزرگی 

به ملت ها داده است.
 رهبر انقالب اس��المی در جم��ع بندی بحث ش��اخص های 
پیشرفت، خطاب به ملت ایران تأکید کردند: شما ملت بزرگ 
در طول بیش از 30 سال، رکورد زده اید و پیشرفت کرده اید، 
اما اگر به آنچه تاکنون به دست آورده اید دل خوش کنید، قطعاً 
شکست خواهید خورد و به عقب بازخواهید گشت، بنابراین باید 

حرکت در مسیر پیشرفت، بی وقفه ادامه یابد.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای وظیفه مس��ئوالن را نیز در مسیر 
حرکت به س��مت قله های اصلی پیش��رفت بس��یار سنگین 
دانستند و افزودند: در این مس��یر هرگونه توقف، خودشگفتی 
و غرور، خود مح��وری، غفلت، اش��رافی گری، ل��ذت جویی، 
جمع کردن زخ��ارف دنیوی و تالش برای کس��ب محبوبیت، 
 برای مس��ئوالن ممن��وع و رس��یدن به قله ه��ا، تنه��ا با این 

ممنوعیت ها امکان پذیر است.
ایش��ان تأکید کردند: ما مس��ئوالن باید خ��ود را از این آفات 
 حفظ کنیم، همچن��ان که امام بزرگوار ما خ��ود را حفظ کرد. 
حضرت آیت اهلل خامن��ه ای خطاب به جوانان، دانش��جویان، 
مس��ئوالن، علما و افراد تأثیرگذار جامع��ه تأکیدکردند: باید 
حرکت به سمت قله های پیشرفت از جمله در عرصه سیاست، 
 عل��م و فناوری و ب��ه خصوص اخ��الق و معنوی��ت را بی وقفه 
 ادام��ه دهی��م و در مس��یر حرک��ت، عی��وب خ��ود را 

برطرف کنیم.
 ایشان افزودند: حرکت بی وقفه به سمت قله پیشرفت، موجب 
بی اثر شدن موانع دشمن، از جمله تحریم ها خواهد شد. رهبر 
انقالب اسالمی تأکید کردند: تحریم ها نمی تواند ملت ایران را 
از حرکت رو به جلو بازدارد، بلکه تنها تأثیر آن عمیق تر شدن 

نفرت ملت از غرب خواهد بود.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای خاطر نش��ان کردن��د: ملت ایران 
اکنون در حال حرک��ت در دامنه اس��ت و آن روزی که به قله 
برس��د، دش��منی ها و معارضه های خباثت آمیز نیز به پایان 

خواهد رسید.
 ایش��ان در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود، جنب��ش ها و 
 انقالب های منطق��ه را - از یم��ن و بحرین تا مص��ر و لیبی و 
تون��س و دیگ��ر کش��ورهایی ک��ه آت��ش زی��ر خاکس��تر 
هس��تند- نمونه ب��ارزی از تالش مل��ت ها برای رس��یدن به 
عزت مل��ی، عدالت و آزادی در زیر س��ایه اس��الم  دانس��تند 
و تأکی��د کردند: س��خن از بی��داری اس��المی در این جنبش 
ها، س��خنی ریش��ه دار و مبتنی بر استدالل اس��ت؛ زیرا ملت 
ه��ا خواس��تار عدال��ت و آزادی و مردم س��االری بر اس��اس 
 اصول و مبنای خود هس��تند ک��ه آن مبنا با توج��ه به ایمان 
ملت های منطقه، اس��الم اس��ت و بر همین اس��اس ماهیت 

جنبش های منطقه، بیداری اسالمی است.
  رهب��ر انق��الب اس��المی با اش��اره ب��ه ت��الش غرب��ی ها و 

حکومت های وابس��ته به غرب برای تغییر صورت مس��أله در 
انقالب های منطقه و بی فایده  جلوه دادن این حرکات، افزودند: 
شخصیت های مؤثر و همچنین ملت های منطقه باید مراقب 

باشند که دور نخورند.
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر تغییر مؤثر فضای سیاسی 
و اجتماعی منطقه ب��ه دلیل انقالب های اخیر، خاطر نش��ان 
کردند: آنچه که اکنون اتفاق افتاده، از نتایج س��حر است و در 

آینده شاهد تحوالت بزرگ تری خواهیم بود. 
ایشان در تبیین تغییرات سیاسی و اجتماعی منطقه افزودند: 
 هنگامی که قیام مردم مصر به اوج خود رس��ید، بس��یاری از 
 غرب��ی ه��ا و حکوم��ت ه��ای مس��تبد منطق��ه از رژی��م 
مبارک و س��رکوب مردم حمایت کردند، اما بع��د از پیروزی 

 مردم مص��ر، همان قدرت ها
و دیکتاتوره��ای وابس��ته 
ب��ه آنها ک��ه حاض��ر نبودند 
نام م��ردم و حق��وق مردم را 
 بشنوند، دم از حقوق مردم و 
مردم س��االری زدند که این 
نش��انگر تغیی��رات مهم در 

فضای منطقه است.
رهبر انقالب اسالمی، مصر را 
کشوری بزرگ و ملتی کهن و 
تأثیرگذار در منطقه خواندند 
و خاط��ر نش��ان کردن��د: 
 حاکم��ان فاس��د و م��زدور، 
س��ال ه��ا مل��ت مص��ر را 
ذلی��ل  و ای��ن کش��ور را به 
گن��ج اس��تراتژیک رژی��م 

صهیونیستی تبدیل کرده بودند، اما اکنون این گنج ساقط و از 
دست غاصبان صهیونیست خارج  شده است.

  حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای ن��گاه جمه��وری اس��المی 
ن��ه خواندن��د و  ای��ران ب��ه منطق��ه را نگاه��ی امیدوارا
خاط��ر نش��ان کردن��د: البت��ه ح��وادث منطق��ه، فرصت��ی 
را ب��رای برخ��ی کش��ورهای منطق��ه ب��ه وج��ود آورد 
 ت��ا ب��ه نیاب��ت از آمری��کا برخ��ی اقدام��ات را انج��ام 
دهند، اما به لطف خداوند کش��ورهای انقالب ک��رده به ویژه 
 مص��ر، به آرام��ش و ثب��ات بازخواهن��د گش��ت و رژیم های 

دیکتاتوری در منطقه برچیده خواهند شد.
 ایشان همچنین با اش��اره به حوادث بحرین، مردم بحرین را 
دارای مظلومیتی مضاعف دانستند و افزودند: این مردم بدون 
دلیل، به دست  رژیمی مس��تبد و دیکتاتور سرکوب می شوند 
و اعتراض آنها با خش��ن ترین وضعیت پاس��خ داده می شود، 
درحالی که مردم بحرین خواستار ابتدایی ترین نیاز یک کشور 

مردم ساالر هستند.
رهبر انقالب اسالمی خاطر نشان کردند: در بحرین به جای آن 
که به خواست مردم پاسخ داده شود، تالش می شود  تا موضوع 
را به اختالفات مذهبی و بحث شیعه و سنی ارتباط دهند و حق 

مردم را کتمان کنند.
  حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای افزودن��د: ب��ه فض��ل الهی، 
همه مجاه��دت ه��ا در منطقه به نتیج��ه خواهد رس��ید، اما 
 باید مراقب بود ت��ا به آتش ه��ای قومی، فرق��ه ای و مذهبی 

دامن زده نشود.

رهبر معظم انقالب :

  خودمحوری و تکبرمسئوالن ، ممنوع است 

در شرایطی که قرار است حدود دو هفته دیگر مذاکرات 
ایران و گ��روه 1+5 در مورد برنامه هس��ته ای ایران در 
مسکو ادامه یابد، اخبار حاکی از آن است که دولت آمریکا 
قصد دارد با مطرح کردن موضوع تحریم های جدید، به 
رویه اعمال فشار در طول مذاکرات ادامه دهد. به گزارش 
تابناک، آمریکا تأیید کرده ک��ه در صورت موفقیت آمیز 
نبودن مذاکرات هس��ته ای ایران و 1+5 در مسکو، دور 
جدیدی از تحریم ه��ا را علیه ایران ب��ه تصویب خواهد 
رساند. خبرگزاری رویترز ضمن اعالم این خبر، به نقل از 
دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه داری آمریکا نوش��ت: 
اگر ما در مسکو پیشرفتی نداشته باشیم، بدون شک به 
افزایش فش��ار ادامه خواهیم داد. کوه��ن که هم اکنون 
جهت گفتگو با س��ران رژیم صهیونیستی درباره همین 
موضوع در سرزمین های اشغالی به سر می برد، همچنین 
با اشاره به عمق روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: 
ما امروز و طی چند س��ال گذش��ته، در م��ورد طیفی از 
موضوعات مربوط به تحریم ها، همکاری بسیار نزدیکی 

با یکدیگر داشته ایم.
وی همچنین با اش��اره به حمایت رژیم صهیونیس��تی 
از موض��ع آمری��کا در م��ورد تحری��م ها گف��ت: ایاالت 
 متحده به مش��ورت ب��ا اس��رائیلی ه��ا در ای��ن رابطه 

ادامه می دهد.

عماد افروغ در گفتگو با مهر با اش��اره به پرونده فساد بزرگ 
مالی و با بیان این که دستگاه قضا تاکنون عملکرد مطلوبی در 
رسیدگی به این پرونده برجای گذاشته است، اظهارداشت: 
با توجه به اطالع رس��انی هایی که در مورد ای��ن پرونده تا 
کنون صورت گرفته، تصورمان این است که قوه قضائیه یک 

رسیدگی خوب و جامعی داشته است.
 وی افزود: امید است که دستگاه قضا در جریان رسیدگی به 
پرونده فساد، از سرنخ های به دست آمده جدا نشود و این 
س��رنخ ها به هر فردی که برخورد کرد، آن ش��خص را پای 
میز محاکمه بکش��اند و هیچ مصلحتی را در این پرونده روا 
ندارد. رییس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم با بیان این 
که هرگونه مصلحت اندیشی در جریان رسیدگی به پرونده 
فساد، همکاری و مبادرت در امر فساد تلقی می شود تصریح 
کرد: نباید هیچ مصلحت اندیشی کاذبی در جریان رسیدگی 
به آن پرونده ص��ورت بگیرد و احکام قضایی و ناب اس��الم 
 نیز باید به طور کامل اجرا گردد. وی همچنین با اش��اره به 
ویژگی های قاضی پرونده، ادامه داد: قاضی س��راج بس��یار 
دقیق، متخصص و قاطع است و کار رسیدگی به پرونده را با 
صبر و حوصله و ریش��ه یابی دقیق جلو می برد. قوه قضائیه 
با نگاه همه جانبه، پرونده بیمه را هم پیگیری کند. در این 

پرونده پای دانه درشت ها در میان است.

وزیر نفت گف��ت: انتخاب دبی��رکل جدید اوپ��ک یکی از 
موضوعاتی اس��ت که در نشست آتی این س��ازمان در وین 
مورد بحث قرار خواهد گرفت. قاسمی افزود: ایران نیز نامزد 
 خود را برای این پس��ت معرفی خواهد کرد. دوره دبیرکلی 
عبداهلل البدری در سال 2012 به پایان می رسد و اعضا باید 
دبیرکل جدیدی را برای این سازمان معرفی کنند. البدری 
پیش تر مقام نفتی کش��ور عربی لیبی بوده است. تاکنون 
کشورهای عربستان و عراق نامزدهای خود را برای این پست 
معرفی کرده اند و اکوادور نی��ز از تصمیم خود برای معرفی 
نامزد مورد نظرش خبر داده اس��ت. اوپک 12 عضو دارد و 
انتخاب دبیرکل در آن بر اساس اجماع اعضا انجام می شود. 
قاس��می که برای مذاکرات نفتی به عراق سفر کرده است، 
همچنین در مورد موضع ایران راجع به س��قف تولید اوپک 
در نشست آتی این سازمان گفت: ایران بر حفظ سقف تولید 
اوپک در جریان نشس��ت ژوئن تأکید می کند. وی افزود: 
بررسی تحوالت بازار نفت موضوع دیگری است که در این 
نشست مورد بحث قرار خواهد گرفت. نشست آتی اوپک قرار 
است 25 خرداد در وین برگزار شود و این در حالی است که 
قیمت جهانی نفت طی هفته های اخیر و تحت تأثیر بحران 
اقتصادی آمریکا و اروپا به شدت کاهش یافته و قیمت سبد 

نفتی اوپک به زیر 100 دالر در هر بشکه رسیده است.

هیالری کلینتون، وزیر امور خارج��ه آمریکا پس از بازتاب 
گسترده س��خنان رهبر معظم ایران در مراسم رحلت امام 
خمینی )ره(، در پاس��خ به س��ؤال خبرن��گاران درباره این 
س��خنان و تأثیر آن بر گفتگوهای آتی می��ان ایران و گروه 
1+5 در مس��کو، گفت: هیچ اظهار نظ��ری نمی کنم و هیچ 
نتیجه ای نمی گیرم. بر اساس این گزارش، کلینتون متعاقب 
این سخنان، در کنفرانس��ی خبری در استکهلم اعالم کرد: 
ایران مکررا اعالم کرده که به گونه ای رفتار خواهد کرد که 
از خود در برابر هرگونه حمله دفاع کند. آیت اهلل خامنه ای 
نیز مکررا اعالم کرده که ایران به دنبال تسلیحات هسته ای 
نیست و چنین تسلیحاتی را مخالف اصول اخالقی اسالمی 
خوانده است. وزیر امورخارجه آمریکا در ادامه تأکید کرد: ما 
مشتاقانه منتظریم تا ببینیم که ایرانی ها واقعاً چه چیزی را 
در مذاکرات مسکو مطرح می کنند. ما می خواهیم شاهد یک 
راه حل دیپلماتیک باشیم و هم اکنون فرصت دستیابی به این 
راه حل وجود دارد و امیدواریم که این فرصت از دست نرود و 
مذاکرات به نتیجه برسد. مجله آمریکایی فارین پالسی، اخیراً 
در گزارشی تحت عنوان »تکبر قدرت« به قلم استفن والت، 
به بررسی نشست اخیر گروه 1+5 با ایران پرداخت و دالیل 
به توافق نرسیدن طرفین در این مذاکرات را موضع افراطی 
آمریکا و ش��رکایش خواند که حاضر به کم کردن ذره ای از 

تحریم ها علیه ایران نشدند.

اختالس  انرژی   سیاست خارجه  سیاست خارجه 

برنامه آمریکا برای اعمال 
تحریم های  بیشتر

مصلحت اندیشی در پرونده 
فساد همکاری در آن است

 با افزایش 
تولید نفت  مخالفیم

 واکنش کلینتون به 
سخنان دیروز رهبرانقالب 

اخبار کوتاه 

دارایی های امام خمینی)ره( 
بعد  از رحلت امام، فرزندش نامه ای به قوه  قضائیه نوشت و از آنها خواست 
حال که رهبر انقالب با رحلت خود عماًل از مقام رهبری کنار رفته است، 
بیایند و بر اساس قانون به ثروت او رس��یدگی کنند. قوه قضائیه هم بر 
اساس قانون، تحقیقات خود را درباره دارایی های امام)ره( شروع کرد. 
نتیجه  آن تحقیقات به اینجا رس��ید که در مدت رهب��ری امام)ره(، نه 
تنها بر ثروت و دارایی های او چیزی اضافه نشده، بلکه قسمتی از ملک 
خمین که از پدر شهیدش به او ارث رسیده بود نیز به خواست امام)ره( 
به فقرا و مستمندان داده شده است و دیگر ملک ایشان نیست. اثاثیه 
شخصی امام)ره( عبارت بودند از: قرآن، تسبیح و سجاده  نماز، عمامه 
و لباس روحان��ی، ناخن گیر، 
عینک، شانه و تعدادی کتاب. 
وس��ایل خانه هم مال همسر 
امام)ره( بود و ایش��ان چیزی 
نداشتند.پولی هم که در بانک 
به نام امام )ره(گذاشته بودند، 
در واقع مال مردم بوده و باید 
در همان راه خرج ش��ود و به 

خانواده  امام)ره( نمی رسد. 
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پرونده اس-300 در مرحله داوری است 
وحیدی، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به آخرین وضعیت دادگاه رسیدگی کننده به شکایت 
ایران از روس��یه به دلیل تحویل ندادن سامانه موش��کی اس-300 به ایران گفت:  این موضوع در دادگاه 

مربوطه در مرحله داوری است. 

بزرگنمایی محافل 
سیاسی دنیا درباره 

 خطر ایران 
هسته ای، دروغ و 

فریبی بیش نیست؛ 
زیرا ترس آنها از 
ایران هسته ای 

نیست، بلکه ترس 
اصلی آنها از ایران 

اسالمی است



يادداشت

SMS 3000625555

شايعه 
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24 هزار اصفهانی آموزش های پلیسی 
ديدند 

محمدعلی بختیاری، فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان گفت: در 
جریان برگزاری 172 جلسه آگاه سازی و آموزش توسط کارشناسان 
پلیس، بی��ش از 24 هزار ش��هروند اصفهان��ی از آموزش های پلیس 
بهره مند ش��دند. ب��ه گفت��ه وی،  با توجه ب��ه ضرورت آگاه س��ازی و 
هشدارهای انتظامی در راستای پیشگیری از مشکالت و آسیب های 
اجتماعی، 172 جلسه آگاه سازی برگزار و جوامع هدف تحت آموزش 

کارشناسان پلیس اصفهان قرار گرفتند.

اصفهان در خطر است 
سیدمهدی بصیری، مدیرعامل انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان 
اصفهان گفت: توس��عه های بی رویه بالی جان زاینده رود شده است. 
به گفته وی، اس��تان اصفهان ب��ه دلیل کمبود مناب��ع آبی در معرض 
خطر اس��ت و باید اقدام اساسی و س��ریعی درباره رفع معضل کم آبی 
صورت گیرد.وی افزود: مش��کالت عدیده ای در حوضه زاینده رود در 
اثر توسعه بی رویه به وجود آمده است، به گونه ای که امروز از اصفهان 
تا نجف آباد و شهرستان های لنجان و ش��رق اصفهان تمامی درختان 

خشک شده اند.

مرگ ۳ نفر بر اثر حوادث رانندگی 
در روزهای پنج ش��نبه وجمعه هفته گذش��ته  ح��وادث رانندگی در 
جاده های اس��تان اصفهان جان س��ه نفر را گرف��ت و 1۰ نفر را راهی 
 بیمارس��تان کرد. بر اس��اس این گزارش، مصدوم��ان حادثه با تالش 
دو واحد امداد اورژانس پیش بیمارس��تانی به بیمارس��تان ش��ریعتی 

اصفهان منتقل شدند.

 تعويض پالك موتورسیكلت ها 
آغاز شد

سرهنگ حسین غالمي، رییس پلیس راهور استان اصفهان با تأکید بر 
عدم محدودیت زمانی در طرح تعویض پالک موتورسیکلت ها گفت: 
طرح تعویض پالک موتورسیکلت ها از روز شنبه 1۳ خرداد براساس 
اولین شماره سمت راس��ت پالک و به صورت زوج و فرد در ایام هفته 
انجام مي ش��ود. به گفت��ه وی، پلیس راهور اس��تان هیچ محدودیت 
زماني براي طرح تعویض پالک موتورسیکلت ها تعیین نکرده و مراکز 
تعویض پالک موتورس��یکلت این پلیس در مرکز و شهرس��تان ها از 

ساعت 7 صبح تا 17:۳۰ عصر آماده ارائه خدمات به شهروندان است.

بدهی دولت به اصفهان سنگین شد
سید مرتضی حس��ام نژاد، معاون اداری مالی شهرداری اصفهان اعالم 
کرد: از ۹2۰ میلیارد ری��ال اعتبار برای کمک ب��ه تأمین هزینه های 
ناشی از فاز اول هدفمندسازی یارانه ها، تنها 42 میلیارد ریال پرداخت 
شده است. به گفته وی، به منظور جبران زیان ناشی از افزایش قیمت 
حامل های انرژی در فاز اول هدفمندس��ازی، دولت باید  حدود ۹2۰ 
میلیارد ریال به شهرداری اصفهان پرداخت می  کرد که تا کنون تنها 

کمتر از ۵ درصد از این مقدار واریز شده است.

حل مشكل آب تا سفر ريیس جمهور  به تعويق افتاد دادخواهی برای مشكل آب اصفهان به دفتر رهبری می رود  
حسن علی حاجی، نماینده مردم برخوار، میمه و شاهین شهر 
در مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در زمان کمبود آب این 
اس��تان، توزیع این مقوله به صورت عادالنه انجام نمی شود، 
بنابراین در صورت لزوم این مشکل را نزد رهبر معظم انقالب 
مطرح می کنیم. وی  اظهار داش��ت: مناط��ق برخوار، میمه و 
شاهین شهر به دلیل این که در شمال استان قرار گرفته اند، 
مورد توجه دس��تگاه های اجرایی اس��تان و حتی استانداری 
قرار نمی گیرند.وی با اش��اره به عدم وجود اص��ول قانونی در 

مدیریت مقامات استانداری در دوره های گذشته بیان داشت: 
مدیریت های مسئوالن اس��تانداری استان اصفهان مشکالت 

بسیار زیادی را برای این مناطق به وجود آورده است.
وی تأکید کرد: چه فرقی میان کش��اورزان مناطق یاد ش��ده 
و کشاورزان ش��رق اصفهان وجود دارد؟ وی تصریح کرد: اگر 
وضعیت آب در استان اصفهان دارای مشکل است، این مورد 
باید برای تمام مناطق وجود داشته باش��د و در این بین یک 

منطقه نباید به دست فراموشی سپرده شود.

مش��کل کمب��ود آب اس��تان اصفه��ان و راهکار ه��ای بهبود 
این وضعیت ب��ه خصوص برای س��ه منطقه میم��ه، برخوار و 
شاهین شهر در سفر چهارم ریاست جمهوری بررسی می شود.

در جلسه مدیریت بحران آب شهرس��تان های میمه، برخوار و 
شاهین شهر مشکالت آب اس��تان با جدیت مورد بررسی قرار 
گرفت. در این جلسه تک تک حضار خواستار توجه استانداری 
اصفهان به وضعیت آب موجود در این مناطق شدند. در جلسه 
مدیریت بحران آب شهرستان های میمه، برخوار و شاهین شهر 

نمایندگان سه شهر یاد شده بر این عقیده بودند که شاهد توزیع 
ناعادالنه  آب در این مناطق هس��تند، در حالی که کشاورزان 
شرق اصفهان از مساعدت های خوب دولتی برخوردار شده اند. 
برخالف نظر نمایندگان مناطق میمه، برخوار و شاهین ش��هر 
نمایندگان دس��تگاه های اجرایی اس��تان از جمله سازمان آب 
منطقه ای، بر این عقیده بودند ک��ه توزیع آب برای مناطق یاد 
شده بر اس��اس وضعیت موجود آب و بر اساس کار کارشناسی 

شده است.

مج��ددا دبیر محترم س��رویس 
ش��هر با اینجانب تم��اس گرفت 
و گفت: چه نشس��ته ای که یک 
س��وژه طنز بی نظیر برای ستون 
طنزت پیدا ک��رده ام.گفتم: چه 
 ش��ده؟ دوباره ق��رار اس��ت آب 
زاینده رود را ببندن��د؟ گفت: اتفاقا آب را هم قرار اس��ت 

ببندند، اما سوژه چیز دیگری است. 
پرسیدم: مجددا خیابانی- چیزی ریزش کرده و مردم زا به 
راه شده اند؟ گفت: واال بعید هم نیست، اما ما که زیرپایمان 
هنوز  سفت است ) احتماال اشاره به خیابان ارتش که دفتر 
روزنامه در آن واقع ش��ده، می کند!(پرسیدم: شیر آنقدر 
گران شده است که از این به بعد با ماشین حمل پول، شیر 
جا به جا می کنند؟ کمی خندید و گفت: نه! خبر این است 
که هر پسری که ازدواج کند، حدود4۰۰هزار تومان به او 

جایزه می دهند.
مانده بودم بخندم یا سرم را بگذارم روی شماره گیر تلفن 
و گریه کنم. برای من مجرد که در سن ۳۰ سالگی هنوز 
 س��ماق م��ی مک��م! 4۰۰ه��زار توم��ان چ��ه دردی را 
می تواند درمان کند؟ گفتم: ای خواهر ... این طنز نیست 

که تراژدی است.
تصور می کنم پ��در و مادر بنده هم هزینه ازدواجش��ان 
از 4۰۰هزار تومان بیش��تر ش��ده اس��ت. اما این خبر به 
ن��اگاه مرا ی��اد ش��عر طن��زی انداخ��ت ک��ه نزدیک به 
۳۰ س��ال پی��ش در مجموع��ه طنزی ب��ه ن��ام »توفیق 
 اجب��اری« منتش��ر ش��ده و چن��د س��ال بع��دش ب��ه 
دست من رس��یده بود. این ش��عر که بر اس��اس شعری 
 از گلس��تان س��عدی س��روده ش��ده، بی خبری اقش��ار 
 جامع��ه را از گرانی ناگهانی قیمت گوش��ت م��ورد انتقاد 
ق��رار م��ی ده��د. ش��ایان ذک��ر اس��ت در آن ای��ام 
گوش��ت از کیلوی��ی 6۰ توم��ان ب��ه ط��ور ناگهان��ی 
ب��ه کیلوی��ی 1۰۰ توم��ان رس��یده ب��ود ک��ه در 

 زم��ان خ��ود، افزای��ش قیم��ت زی��ادی ب��ه حس��اب 
می آمده است:

شنی�دم گوسفن�دی را ب�زرگی    
 رهانید از دهان و چنگ گرگی

شبان�گه کارد بر حلقش بمالید                    
روان گوسفن��د از وی بن�الید

که می دانم مرا چون سر بریدی               
 کیلویی 6۰ تومن کمتر نمیدی

بخندی��د و بگف��ت مردس��تمگر                      
ندیدم گوسفن�دی از تو خ�رتر

که 6۰ کی می دهم کال و حاشا              
 کیلویی شصت، بَُود نرخ تماشا!

 پیرو همین ش��عرظریف و نکته بین، بایستی عرض کنم
4۰۰ه��زار توم��ان را ب��رای  ک��ه کس��انی که رقم 
تش��ویق ازدواج پس��ران جوان اختصاص داده اند، باید 
 مستحضر باشندکه با این مبلغ فقط ممکن است بدهند 

تماشا کنیم ! وگرنه خبری از زن دادن نخواهد بود. 

احم��د قوی��دل، مدیرعامل کان��ون هموفیل��ی ایران در 
حاشیه سفر خود به اصفهان گفت: با توجه به توقف ۹ ماه 
رسیدگی به پرونده های بیماران هموفیلی، به شدت نگران 
باز بودن 7۵۰ پرونده در دستگاه قضایی کشور هستم. وی  
در ارتباط با روند دادرسی پرونده های بیماران هموفیلی 
و دیگر مصرف  کنندگان خون و فرآورده های خونی اظهار 
داشت: سال گذش��ته با تغییر قاضی پرونده، رسیدگی به 

دو پرونده بیماران هموفیلی ۹ ماهه متوقف شده است. 

دولت موظف به پرداخت جريمه است 
وی با اشاره به این که به دنبال باز شدن نخستین پرونده 
قضایی این بیماران در س��ال 76، تاکن��ون بالغ بر 2۵/۵ 
میلی��ارد تومان به ه��زار و 14۵ نفر از ای��ن بیماران داده 
شده است، بیان داشت: دولت همچنین موظف به تأمین 
هزینه های درمانی هموفیلی های آلوده اس��ت که هزینه 
درمان هر یک از این بیماران در م��اه بالغ بر یک میلیون 
تومان اس��ت. مدیرعامل کانون هموفیلی ایران از این که 
در سال 8۵ دوره جدیدی از ش��کایات بیماران هموفیلی 
به مراجع قضایی ارجاع ش��د که بالغ ب��ر یک هزار و ۵۰۰ 
پرونده بود، ادام��ه داد: کانون هموفیلی ای��ران با امید به 
تغییر رییس جمهور و گرایش های مردمی ایشان تا سال 
8۵، از ارجاع ش��کایات جلوگیری کرد. وی افزود: در دور 
جدید رسیدگی به پرونده ها، 41 مورد حکم آن اجرا شده 
و خسارات بیماران پرداخت شده است و 71 مورد در روند 

پرداخت قرار دارد.

توقف پرونده ها از شهريور تاکنون 
قویدل از توق��ف پرونده های این بیماران از ش��هریورماه 
س��ال گذش��ته تاکنون خبر داد و اضافه کرد: با وجودی 
که هم اکن��ون این پرونده ها در مس��یر جدید دادرس��ی 
قرار گرفته اس��ت، اما به دلیل دور ش��دن از روند عادالنه 

قبلی، تاکنون به نتیجه درستی نرس��یده ایم. مدیرعامل 
کانون هموفیلی ایران با اشاره به این که تاکنون 1۳8 نفر 
هموفیلی اصفهانی به حق قانونی خود رسیده اند، افزود: 
در حال حاضر نزدیک به 4۰ نفر از این بیماران در مرحله 
اجرای حکم دادگاه و پرداخت غرامت خود هس��تند. وی 
گفت: در سال گذشته برای 774 پرونده این بیماران رأی 
بدوی صادر شد. گفتنی است کانون هموفیلي ایران بارها 
از این که چنین اطاله دادرسي طوالني مدتي بر این پرونده 
مهم و ملي سایه افکنده، اظهار تأسف کرده است. اساس 
این شکایت به تولید فرآورده هاي انعقادي خوني بدون اخذ 
مجوز از وزارت بهداشت برمي گردد که امري قطعي و کامال 
مستند است. دستور جمع آوري فرآورده هاي خوني تولید 
شده توسط وزارت بهداش��ت و همچنین دستور تعطیلي 
مرکز پژوه��ش و پاالیش خون که توس��ط مدیرکل اداره 
نظارت بر داروي وقت و یکي از متهمان پرونده صادر شده، 

بزرگ ترین مستندات این پرونده ملي است.

جنجال  طنز

پیگیری/اعتراض به بی عدالتی برای واگذاری آب اصفهان 

9 ماه توقف در رسیدگی به پرونده بیماران هموفیلی 

پرونده 750 بیمار هموفیلی  همچنان در بالتكلیفی 
نرخ تماشا

گشتی در اخبار 

 اي�ران ديگ�ر ب�رای اتب�اع مجرد 
جايی ندارد

 بهرام صمیمی، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی اس��تان اصفهان گفت: 
اتباع مجرد افغانی که دارای برگ بازگشت هستند باید برای گرفتن گذرنامه 
به کشور خود بازگردند. وی  در مورد اقامت اتباع بیگانه افغانی اظهار داشت: 
کشور ایران از جمله کشورهایی است که ارائه خدمات آنان به اتباع بیگانه 
در راستای حفظ کرامت انسانی از سوی مجامع بین المللی قابل قیاس با 

سایر کشورها نیست. 
مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی تصریح کرد: برای افراد متأهل به دلیل 
باال بودن هزینه ه��ای انتقال و همچنین مش��کالت معیش��تی در ایران 
 گذرنامه صادر می ش��ود، اما افراد مجرد باید به افغانس��تان مراجعه کنند. 
وی با بیان این ک��ه ازدواج با اتباع بیگانه تابع ضوابط خاص اس��ت، اضافه 
کرد: هر گون��ه ازدواج با اتب��اع بیگانه ب��دون ثبت و مج��وز، عواقب دارد. 
 صمیمی اف��زود: قبل از ه��ر گونه اقدام اف��رادی که قص��د ازدواج با اتباع

 را دارن��د، باید این مس��أله را با مس��ئوالن مربوط��ه در میان گذاش��ته و 
این قضیه را اطالع دهند. 

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استان اصفهان ادامه داد: اتباع بیگانه در 
اصفهان برای ازدواج، رهن و اجاره، اس��کان و نیز جا به جا شدن باید مجوز 

داشته باشند.
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اخطار 
اختیارات شوراها تحلیل می رود 

 مهدی چمران، رییس شورای عالی استان ها در نشست مجمع نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس و شوراهای اسالمی استان اظهار داش��ت: متأسفانه هر بار که قانون شوراها به مجلس 

رفته، ضعیف تر از گذشته شده است. 

No. 800  |June 5,2012  | 12 Pages 

۳

 در مراس��م تودی��ع و معارف��ه مدیر کل س��ابق محیط زیس��ت،
احمدرضا الهیجان زاده در میان تش��ویق های بی امان کارمندان 
خود ب��ه روی س��ن رفت و با بی��ان این ک��ه حجم فعالی��ت او در 
عرصه محیط زیس��ت در طول مدیریتش در اصفهان بسیار زیاد 
بوده، گفت: در اینجا تنها گوش��ه ای از این اقدام��ات را به صورت 
تیتروار برای ش��ما می گویم. وی با اش��اره به ای��ن که  اصفهان 
نیازمند سند توسعه محیط زیست بود، اظهار داشت: تصویب این 
سند چراغ راهی برای مدیران دستگاه های اجرایی تا پایان برنامه 
پنجم توسعه است که وظایف دس��تگاه های مختلف را در توسعه 

صنایع استان به طور ویژه ای مشخص کرده است. 
وی در مورد ط��رح ه��ای تدوین ش��ده و اقدامات انجام ش��ده 
زیس��ت محیطی در زمان مدیریتش،گفت: طرح جامع مدیریت 
پس��ماند، طرح جامع کاهش آلودگ��ی هوا، اح��داث اولین مرکز 

پای��ش آالینده های زیس��ت محیط��ی اس��تان، اس��تقرار و راه 
ان��دازی 1۰ ایس��تگاه پایش کیفی ه��وا در کالنش��هر اصفهان و 
نصب تابلوهای نمایش��گر آلودگی هوا در شهرس��تان  ها از جمله 
این اقدام��ات بود.الهیج��ان زاده در بخش��ی دیگر ب��ه مصوبات 
س��فرهای اول، دوم و س��وم ریی��س جمهور اش��اره ک��رد و بیان 
داشت: س��فر اول با هفت مصوبه، س��فر دوم با پنج مصوبه و سفر 
 س��وم با 1۰ مصوبه به عنوان مصوبات درون بخش��ی همراه بود.  

وی به کاهش 2۰ درصدی صنایع آالینده در سال گذشته اشاره و 
اضافه کرد: در سال گذشته ۳۰۹ واحد صنعتی و تولیدی آالینده 

استان، به جرگه صنایع غیرآالینده پیوستند. 
 

اصفهان 1200 واحد آالينده را در خود جای داده است
در ادامه مراس��م، حس��ن ش��یخ نیا، معاون توس��عه، مدیریت و 

امور حقوقی مجلس س��ازمان محیط زیس��ت کش��ور با بیان این 
که 7۰ درص��د صنایع بزرگ کش��ور در اس��تان اصفه��ان وجود 
دارد، تعدادهای واحده��ای  آالینده در اس��تان را بیش از 12۰۰ 
واحد اعالم ک��رد. وی همچنین وضعیت کنون��ی تاالب ها را یکی 
از عوامل داخل��ی در پراکندگ��ی ریزگردها عنوان ک��رد و اظهار 
داشت: مدیریت استان و محیط زیست باید تمرکز خود را در رفع 
 مش��کل تاالب گاوخونی متمرکز کنند. وی  اعالم کرد: س��ازمان 
محیط زیست با  اختصاص اعتبار چهار میلیاردی، برنامه های خوبی 
را برای تاالب بین المللی گاوخونی در سال جاری درنظر گرفته است. 

اصفهان زباله دان صنايع قديمی س�اير کش�ورها   
نیست

 سیدجمال الدین صمصام شریعت، معاون عمرانی استاندار اصفهان 
نیز با بیان این که حساس��یت مدیرکل س��ابق حفاظت از محیط 
زیست استان اصفهان در خصوص تش��کیل مداوم کارگروه های 
پس��ماند اس��تان قابل تقدیر بود، گفت: اصفهان زباله دان صنایع 
قدیمی و خارج از رده س��ایر کشورها نیس��ت که بخواهیم صنایع 
دس��ت دوم و آالینده آنها را تحت عنوان »صنعت و اش��تغال« به 
استان وارد کنیم. وی به وضعیت اس��فناک تاالب گاوخونی اشاره 
کرد و خاطرنشان ساخت: حدود 1۰ سال اس��ت که به این تاالب 
هیچ آبی نمی رسد و چرخه اکوسیس��تمی تاالب گاوخونی به هم 

خورده و در آستانه نابودی است. 

با وجود هفتاد درصد صنايع بزرگ کشور در استان

1200 واحد آالینده، اصفهان را خفه می کند
خداحافظی دراماتیک الهیجان زاده با محیط زيست اصفهان اشک همه را درآورد

در بازار تقريبا داغ نقل و انتقالت مديران استان اصفهان در رده های مختلف، اين بار نوبت به  راضیه 
سازمان محیط زيست رسید تا احمدرضا الهیجان زاده، مدير توانمند و پرتالشی که از سال دادخواه 

۸5 مديريت اين سازمان را بر عهده داشت، جای خود را به کیومرث کالنتری که پیش از اين 
در استان کرمانشاه در اين حوزه فعالیت می کرده اس�ت، بدهد.  اين مدير اصفهانی که تجربیات و اقدامات خوبی 
 همچون تدوين س�ند راهبردی توسعه و پااليش محیط زيس�ت را از خود به يادگار گذاش�ته، علی رغم مخالفت
 NGO های فعال در عرصه زيست محیطی و اشک های کارمندان اين اداره، اصفهان را به مقصد اهواز ترك کرد تا 

در استان خوزستان بر فعالیت های زيست محیطی نظارت کند.

در حاشیه 
خبرنگار زاینده رود در پایان مراس��م در م��ورد علت این 
جابه جای��ی در ح��وزه مدیریت محیط زیس��ت از معاون 
حقوقی محیط زیست کشور س��ؤال کرد که وی در پاسخ 
گفت: خود آق��ای الهیجان زاده درخواس��ت جابه جایی 
دادند و فتنه اصلی از س��وی خود ایش��ان کلی��د خورد و 
 وی فکر نم��ی ک��رد اداره کل س��ازمان با انتقال ایش��ان 
موافقت کند. ش��یخ نیا تصریح کرد: البته پس از موافقت 
با جابه جایی، آقای الهیجان زاده خواس��ت تا در س��مت 
خود در اس��تان اصفه��ان باقی بماند که دیگر مس��ئوالن 
کش��وری ای��ن اداره کل موافق��ت نکردند و ایش��ان باید 
تجربیات خود را در استان خوزس��تان به کار گیرند؛ البته 
با خداحافظی الهیج��ان زاده از حفاظت محیط زیس��ت 
استان اصفهان، کیومرث کالنتری مدیریت این اداره را به 
 دست گرفته و امید است وی با دنباله روی از سیاست های 
محیط زیست، شاخص های زیس��ت محیطی اصفهان را 

افزایش و ارتقا بدهد.

در شرایطی که رییس جمهور کشور 
گروه 
در یک روز چه��ار معاون خود را به شهر

یکباره تغییر می دهد، جابه جایی 
در مدیریت های استانی در رده های استاندار و معاونت های 
آن و نیز مدیران دستگاه ها و س��ازمان های اجرایی در سایر 
استان های کش��ور امر دور از انتظاری نیست. حاال چند ماه 
مانده به پایان دولت ده��م، دامنه تغییرات در بدنه دولت به 
 تدریج به استان ها و شهرس��تان ها هم کشیده خواهد شد. 
مهرماه سال 88 بود که علیرضا ذاکر اصفهانی، رییس مرکز 
بررسی های استراتژیک ریاس��ت جمهوری در دولت نهم با 
تصمیم هیأت وزیران به جای مرتضی بختیاری، اس��تاندار 
سابق اصفهان نشس��ت. اس��تاندار جدید اصفهان از همان 
 ابتدای ورود به اس��تان اصفهان خود را ف��ردی فرهنگی و 
عالقه مند ب��ه میراث فرهنگ��ی معرفی ک��رد و مهم ترین 
دغدغه اش را اعتال و ارتقای استان می دانست. ذاکر اصفهانی 
در بسیاری از محافل، گریزی به وضعیت اصفهان در دوران 
آل بویه، سلجوقی و صفوی می زد و اصفهان را وام دار دولت 
صفوی و ش��یعیان آن دوران می دانس��ت. وی نشست های 
فراوانی با هنرمندان و میراث دوس��تان اصفهان داش��ت و 
همچنین با هیأت های خارجی متعددی نشست و برخاست 
می کرد و به دنبال بسط ارتباط اصفهان با شهرهای مختلف 
جه��ان ب��ود. همین ها بهانه ای ش��د ت��ا به عن��وان یکی از 
کاندیداهای مطرح برای تصدیگ��ری وزارت خارجه پس از 
برکناری منوچهر متکی باش��د که این موضوع محقق نشد. 
پس از آن، زمزمه هایی از سفیر ش��دن استاندار اصفهان در 
یکی از کش��ورهای اروپایی ش��نیده می ش��د تا این که در 
روزه��ای اخی��ر خبرهایی غیررس��می مبنی ب��ر تغییر در 
مدیریت دستگاه حاکمیتی اصفهان و رفتن ذاکر اصفهانی به 
سفارتخانه ایران در کشور اکراین شنیده می شود. البته این 
خبر در حد شنیده هاس��ت و هنوز به صورت رس��می تأیید 
نشده است.گمان می رود به دلیل در پیش بودن سفر رییس 
جمهور و هیأت دولت به استان اصفهان، این موضوع علنی 
نش��ده و احتماال یکی از گزینه های مطرح برای استانداری 
اصفهان محمدمهدی اس��ماعیلی، معاون سیاسی امنیتی 
استاندار باش��د. با این حال، به نظر می رسد با توجه به باقی 
ماندن تنها یک س��ال از دولت فعلی، تغییر در این سطح به 
صالح استان نباشد؛ چرا که استاندار فعلی اصفهان آشنایی 
کاملی به مس��ائل و مشکالت اس��تان دارد و تکیه زدن فرد 
دیگری در مسند استاندار به صالح استان نیست، مگر این 

که فردی بومی و یا آشنا به امور به این حوزه وارد شود.

 خبر رفتن ذاکر  از اصفهان 
به اوکراين قوت گرفت

بشیر 
اسماعیلی 

سالم زاينده رود 

091۳***7۸66
خبرهای جدید برای واگذاری تونل کوهرنگ به چهارمحال و بختیاری 
 چه معنایی دارد؟آیا بدبخت ش��دن صدها کش��اورز اصفهانی در این 
 س��ال ها  کافی نیس��ت که ح��اال باز ه��م ای��ن تصمیم��ات گرفته 

می شود؟چرا مسئوالن  اصفهانی کاری نمی کنند؟
---------------------------------------------------

091۳***۸7۳۳
هنرمندان  در اصفهان کم نیس��تند، ولی می خواهم بدانم مسئوالنی 
 که این همه به این قش��ر افتخار می کنند برای آنان چه تس��هیالت 

ویژه ای فراهم کرده اند؟وام، بیمه، مسکن و...
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نمایندگان اصفهان از حقوق 
کشاورزان کوتاه نمی آیند

نماینده مللردم فاورجللان در مجلس شللورای اسللامی گفت: در 
 صورت ابللاغ واگللذاری مدیریت نیللروگاه تونللل دوم کوهرنگ به 
چهارمحللال و بختیللاری، وزیللر نیللرو را اسللتیضاح می کنیللم. 
سللیدناصر موسللوی الرگانی در واکنش به خبر دسللتور وزیر نیرو 
 برای انتقال مدیریللت نیروگاه تونللل دوم کوهرنللگ از اصفهان به 
چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: استان چهارمحال و بختیاری 
درصدد گرفتن حللوزه های جاری در اسللتان اصفهان اسللت و اگر 
امروز مدیریللت نیروگاه تونللل دوم کوهرنگ را دنبللال می کند، در 
آینده مدیریت تونل را تصاحب خواهد کللرد. وی افزود: بی توجهی 
به این موضوع و درخواسللت های بدون منطق، بدون شک در آینده 
برای اسللتان اصفهان تبعاتی به همراه خواهد داشت و این استان را 
تا آسللتانه نابودی می برد. وی گفت: اگر وزیر نیللرو چنین اقدامی را 
اباغ کند، تمامی تاش خود را برای استیضاح وی در مجلس به کار 
می گیرم و در نخستین فرصت شکل گیری مجلس شورای اسامی 
نهم و تعیین هیأت کمیته دائم مجلس، مبحث استیضاح وزیر نیرو 

را مطرح می کنیم.

 ۵۰ پروانه اشتغال 
جدید صادر می شود

رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان اصفهان گفت: پیش بینی 
می شللود تعداد۵۰ فقره پروانه اشللتغال جدید طی سللال جاری در 
اصفهان صادر شللود. محمدرضا عالم اظهار داشللت: در صدد ایجاد 
اشتغال برای فارغ التحصیان دانشللگاهی در زمینه صنعت و معدن 

در استان هستیم.
 وی ایجاد فضای سرمایه گذاری در فعالیت های معدن استان اصفهان 
را یکی دیگر از برنامه ها در سللال جاری عنوان کرد و افزود: بر اساس 
آمار موجود، تعداد۹۰ فقره پروانه اشتغال نیاز به تمدید اعتبار دارد و 
پیش بینی می شود در سال جاری نیز ۵۰ فقره پروانه اشتغال جدید 
صادر شود. رییس سازمان نظام مهندسللی معدن استان اصفهان با 
اشاره به پذیرش متقاضیان جدید حقیقی و حقوقی عضویت در این 
سازمان، بیان داشت: پیش بینی می شود در سال جاری تعداد ۱۲۰ 

نفر عضو حقیقی و دو عضو حقوقی پذیرش شود.

 کمک ایران به توسعه
 صنعت پاالیش عراق

مدیرعامل شللرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هللای نفتی ایران 
 از توسللعه همکاری های نفتی با عللراق در بخش های باالدسللتی، 

میان دستی و پایین دستی صنعت نفت خبر داد.
علیرضا ضیغمی گفت: طبق توافق مسئوالن ایرانی و عراقی، قرار شد 
سللاالنه فرآورده های نفتی و ای پی جی در مجموع به ارزش حدود 
یک میلیللارد و 7۰۰ میلیون تا یک میلیللارد و 8۰۰ میلیون دالر به 
عراق صادر شللود. به گفته ضیغمی، فرآورده های نفتی شامل نفت 
گاز و نفت سفید است که از طریق دریا از بندر ماهشهر و بندرعباس 
و همچنین از طریق سه محور زمینی به همسایه شرقی ایران صادر 

می شود.
 وی تأکید کللرد: با حضور جواد اوجی، مدیر عامل شللرکت ملی گاز 
ایران، توافق هایی برای صادرات ال پی جی و همچنین ساخت خط 

لوله ای برای صادرات گاز طبیعی به عراق به دست آمد. 

ایران چک های جدید در راه است
 رییللس کل بانللک مرکللزی کلله پیللش از ایللن از انتشللار مجدد 
 ایران چللک هللای۵۰ هللزار تومانی خبللر داده بللود، اعللام کرد 
ایران چللک های جدید۵۰ هللزار تومانی با طرح هللای جدید در راه 
است. سال گذشللته دبیر کل بانک مرکزی از انتشار ایران چک های 
 جدید در آینده خبر داد که پس از مطرح شللدن انتشللار غیرقانونی 

ایران چک، اصًا انتشار ایران چک متوقف شده بود.
 البته حال وی اعام می کند که این ایران چک ها در طرح های جدید 
قرار خواهند داشللت. وی عنوان کرد: ایللران چک های جدید همان 
ایران چک قدیمی اسللت و تنها طرحش فللرق می کند. وی تصریح 
کرد: این ایران چک ها همان ایران چک های ۵۰ هزارتومانی با همان 

شرایط قبل است.

سویای ارایه شده کافی نیست 
دبیللر انجمن صنفی مللرغ داران اصفهللان گفت: با توجلله به میزان 
جوجه ریزی انجام شللده در مرغ داری  ها میزان سویای ارایه شده به 

آنها تکافوی نیاز مرغ داران را نمی کند.
 بهرام پاکزاد با اشللاره به مشکات مرغ داران اسللتان اظهار داشت: 
مرغ داران اسللتان در حال حاضر سللویای مورد نیاز خود را با قیمت 
باال و از طریق بازار آزاد فراهم می کنند.وی به قیمت سویای دولتی 
اشاره کرد و ادامه داد: سویای وارد شده به کشور از طریق ارز دولتی 
خریداری شده، اما در کشور کیلویی هزار و 6۰۰ تا هزار و 7۰۰ تومان 

فروخته می شود، در حالی که قیمت واقعی آن 7۵۰ تومان است.

 هشدار جدید برقی 
به مشترکان

به گزارش مهر، با وجود آن که هنللوز ۱۵ روز به آغاز تیر ماه 
و روزهای گرم تابسللتانی و افزایش مصرف برق مشترکان 
خانگی و تجللاری باقی مانده، اما متوسللط مصللرف انرژی 
الکتریکی ایران در مقایسلله با مدت مشابه سال گذشته در 
سللاعات پیک حدود یکهزار مگاوات افزایش یافته اسللت.

آمارهای رسمی وزارت نیرو حاکی از آن است که در روزهای 
اخیر پیک مصرف برق کشور از مرز 33/6 هزار مگاوات عبور 
کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته مصرف این 
حامل انرژی پاک نزدیک به یکهزار مللگاوات افزایش یافته 
اسللت. بر این اسللاس، با وجود افزایش بیش از 6 درصدی 
تولید برق ایران، رشد فزاینده انرژی الکتریکی نگرانی هایی 
را در سللطح کان وزارت نیرو به وجود آورده، به طوری که 
 از ابتدای سللال جاری تاکنللون مصرف برق کشللور حدود

 7 درصد افزایش یافته اسللت. در همین حال مجید نامجو، 
وزیر نیرو اخیرا با تأکید بر این که به نظر می رسللد افزایش 
قیمت برق در فاز اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها 
برای مردم عادی شده اسللت، تأکید کرد: رشد مصرف برق 
نشللان می دهد که در روزهای اخیر مردم کمتر به رعایت 
الگوهای مصرف این حامللل انرژی توجه می کنند. به گفته 
این عضو ستاد هدفمندی یارانه ها، افزایش مجدد قیمت برق 
می تواند تا حدودی منجر به توقف رشد مصرف برق در کشور 
شود. محمد بهزاد، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم با 
اظهار نگرانی از وضعیت رشد مصرف برق در کشور به ویژه در 
خردادماه سال جاری، گفت: از تابستان سال گذشته تاکنون 
تولید برق کشور حدود پنج هزار مگاوات افزایش یافته، اما به 
نظر می رسد با ورود این میزان افزایش ظرفیت تولید، رشد 
مصرف از تولید پیشی گرفته است. این مقام مسئول خواستار 
رعایت الگوهای مصرف برق در اسللتان های مختلف کشور 
شد و افزود: یکی از دالیل رشد فزاینده مصرف برق در سال 
 جاری افزایش اسللتفاده از کولرهای گازی و اسپیلیت ها در 
سللاختمان های جدیدالتأسللیس اسللت. وی تأکید کرد: 
استفاده از این تجهیزات سرمایشی مصرف برق خانواده ها و 
مراکز تجاری و اداری را بیش از ۵۰ درصد افزایش می دهد، 
این در حالی است که نتایج آخرین مطالعات انجام گرفته در 
وزارت نیرو حاکی از آن است که هزینه برق هنگام استفاده 
از کولرهای آبللی در یک ماه، ۱4۰ هزار ریللال و هزینه برق 
کولرهای گازی ماهانه 84۰ هزار ریال تمام می شللود و این 
بدان معنی اسللت که هر مشترک به ازای اسللتفاده از کولر 
گازی در یک دوره دو ماهه، باید یللک میلیون و 4۰۰ هزار 

ریال هزینه برق بیشتری بپردازد.

عرضه بلوک ۱۵ درصدی 
ذوب آهن جذاب نبود

 استاندارد به یک
 مطالبه ملی تبدیل شود

مدیر سرمایه گذاری و امور سهام گفت: بلوک ۱۵ درصدی ذوب آهن به دلیل 
عدم جذابیت در فرابورس خریداری نداشللت و بللر روی زمین ماند. مجتبی 
فریدونی با اشاره به این که از هفته گذشته تا کنون جریان عرضه ۱۵ درصدی 
سهام ذوب آهن در فرابورس از طریق رسانه ها و اخبار های مختلف اطاع رسانی 
شللده بود، اظهار داشللت: کسللی حاضر به ارایه تقاضا و خرید نشد و بیش از 
۱/۱میلیارد سللهم ذوب آهن روی زمین ماند. وی نبود جذابیت را مهم ترین 
دلیل عدم فروش سهام بلوک ۱۵ درصدی ذوب آهن در فرابورس اعام کرد و 
افزود: این سهام حداقل باید با ۱6/۵ یا ۱7 درصد عرضه شود تا جایگاهی برای 
خود بین سهام های دیگر داشته باشد. مدیر سرمایه گذاری و امور سهام بیان 
داشت: زمان نامناسب عرضه سهام در فرابورس با توجه به تعطیات این چند 

روزه، از دیگر عوامل بر زمین ماندن این بلوک ۱۵ درصدی ذوب آهن است. 

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: نخریدن کاالهای فاقد استاندارد و بدون 
کیفیت، بهترین تبلیغ برای استاندارد و هشدار به تولیدکنندگان کاالهای فاقد 
نشان استاندارد است و اسللتاندارد باید به عنوان یک مطالبه ملی مطرح شود. 
اصغر صالح  زاده در ارتباط با توسللعه فرهنگ استاندارد در جامعه اظهار داشت: 
در سال های اخیر اقدامات بسیار خوبی در زمینه توسعه فرهنگ استاندارد در 
جامعه صورت پذیرفته که این اقدامات به عنوان کارهای ابتکاری این اداره کل 
محسوب می شود. وی در ارتباط با اقدام های انجام شده در این زمینه، تصریح 
کرد: اجباری کردن دوره آموزش آشنایی با استاندارد برای تمام کارکنان سطح 
استان، ترویج استاندارد در مدارس از طریق برگزاری تئاتر با مضمون استاندارد، 
اعزام کارشناسللان اداره کل به مللدارس و توزیع اقام تبلیغاتللی و ترویجی در 
مدارس، از جمله اقدام های انجام شده در زمینه توسعه فرهنگ استاندارد است. 

 مدیرعامل شللرکت توزیع برق اصفهان گفللت: ادامه روند 
کم آبی و خشکسللالی در اصفهان به طور قطللع در میزان 
تولید برق نیروگاه های بخاری تأثیر منفی خواهد داشللت. 
حمید عاقمندان در ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت 
برق اصفهان با اشللاره به این که با کاهللش آب زاینده رود 
دغدغه کاهش تولید برق نیز در اصفهان مطرح می شللود، 
اظهار داشت: سللال گذشللته آب نیروگاه از طریق یکی از 
کانال های فرعی زاینده رود نزدیک به نیروگاه درچه تأمین 
شللد که در صورت ادامه کم آبی ها، امسال با مشکل مواجه 

خواهیم شد. 
وی درباره میزان سللطح تکنولللوژی موجللود در صنعت 
برق کشللور بیان داشللت: ایران از کشللورهای پیشللرفته 
در زمینلله تکنولللوژی صنعت برق اسللت کلله در بخش 
تولید در رده هللای ۱6 تللا ۱8 و در بخش انتقللال و توزیع 
در سللطح جهانللی قللرار دارد. مدیرعامل شللرکت توزیع 
بللرق اصفهان بللا تأکید بر این کلله صنعت برق کشللور در 
رده های باالی خودکفایی قرار گرفته اسللت، تصریح کرد: 
شللرکت های تولید داخلللی صددرصدتجهیللزات صنعت 
برق را تولیللد می کننللد و در بخللش انتقال نیللز بیش از 
8۵ درصللد از مراحل، بومی سللازی و به مللرز خودکفایی 
رسللیده اسللت.وی با بیان این که تحریم ها نیللز در تأمین 
تجهیزات بخش انتقللال برق بی تأثیر نبوده اسللت، گفت: 

سال گذشته با تغییر طرح و اصاح برخی پروژه ها توانستیم 
نیازمللان را از داخل تأمیللن کنیم و با مشللارکت بخش ها 
 پژوهشی سعی بر خودکفایی کشللور در این صنعت داریم.

عاقمندان همچنین در خصوص سرانه مصرف کشور پس 
از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها اظهار داشت: از سال 
8۹ و بااجرای این طرح، رشد مصرف سالیانه کشور 3 درصد 
کاهش یافت که با شللروع فصل گرما نرخ رشد مصرف در 

حال افزایش است. 
وی با اشاره به این که اگر فرهنگ سللازی مستمری در امر 
مصرف بهینه برق صورت نگیرد با مشللکل مواجه خواهیم 
شللد، تأکید کرد: در صللورت عدم صرفه جویللی و مصرف 
 بهینه، مشکاتی پیش روی صنعت برق قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شللرکت توزیع بللرق اصفهان در اداملله با بیان 
این که بیش از ۱۰ درصد برق کشللور در اسللتان اصفهان 
تولید می شللود، افزود: در مقوله خصوصی سللازی صنعت 
برق، اصفهان در ردیف استان های پیشرو کشور قرار دارد.

وی با تأکید بر این که عاوه بر نیروگاه های استان که روند 
خصوصی سازی را طی کرده اند شرکت های توزیع برق نیز 
در آینده به بخش خصوصی واگذار می شوند، بیان داشت: 
صنایع خصوصی کشللور مانند مجموعه هایللی که در این 
نمایشگاه حضور دارند، درصد باالیی از نیاز صنعت برق ملی 

را تأمین می کنند. 
عاقمندان همچنین با تأکید بر این که در بخش تولید برق 
مشکلی وجود ندارد، یادآور شللد: به دلیل مصرف برق در 
موقعیت های مختلف، ممکن است در برخی نقاط مشکلی 
از لحاظ توزیللع پیش آید که این امر بللا مصرف بهینه برق 
رفع می شللود. وی با بیان این که میزان رشللد مصرف برق 
در کشور و اسللتان رو به کاهش است، افزود: میزان مصرف 
برق در کشللور۲۵۰۰ کیلووات و در اصفهان معادل۲۲۰۰ 
کیلووات است که با وجود این کاهش، هنوز میزان مصرف 
برق کشور نسبت به دیگر کشورها در حدود ۹۰۰ کیلووات 

بیشتر است.

گروه اقتصاد- خسرو کساییان در دومین جلسه کمیسیون 
کشللاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با موضوع بررسی مسائل و 
مشکات تولیدکنندگان محصوالت لبنی با اشاره به منابع آب 
موجود استان گفت: منابع آب موجود ابتدا به شرب و سپس 
به صنعت اختصاص یافته و بخش کشاورزی سهم چندانی از 

آب موجود نخواهد داشت. 
مهللدی بصیللری، عضللو هیللأت علمللی دانشللگاه صنعتی 
 اصفهللان نیز با اشللاره بلله تغییللر مرز اسللتان اصفهللان با 
چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری تا 
کنون دو بار مرز خود را به سللمت اسللتان اصفهان در حوضه 
سد زاینده رود تغییر داده و بار سللوم نیز ایستگاه تحقیقاتی 
منابع طبیعی استان اصفهان را در آن منطقه تسخیر و از ورود 
کارمندان آن جلوگیری کردندکه این کار با هماهنگی وزارت 

کشور و تأیید رییس جمهور انجام شده است. 
بار سللوم با اطاع رسللانی به کشللاورزان و نماینده اصفهان 
در مجلس شللورای اسللامی ایللن موضوع متوقف شللد، در 
غیر این صللورت قرار بود خط مرزی دو اسللتان به خط القرع 
 رودخانلله تغییر کنللد و نصللف سللد زاینللده رود در اختیار 
چهار محللال و بختیاری قللرار می گرفللت. وی با اشللاره به 
برداشللت های غیر صحیح در حوزه باالدست رودخانه گفت: 
این برداشت بر اسللاس قانون اسللتقال آب رودخانه صورت 

می گیرد که بیش از اندازه مورد نیاز برداشت می شود.

حمیدرضا مومنی، عضو کمیسیون کشللاورزی اتاق اصفهان 
تصریح کرد: اضافه شدن نام کشاورزی به اتاق بازرگانی،صنایع 
و معادن ایران و سللایر اسللتان ها نشللان از توجلله به بخش 
کشاورزی است. وی با اشاره به تشللکیل اتحادیه زنبورداران 
و تولیدکنندگان عسللل در اردبیل گفت: استان های مختلف 
که ظرفیت های تولید محصوالت کشاورزی و غذایی را دارند، 
می توانند محوریت تشکل را به یک استان تفویض کنند تا به 
صورت متمرکز به مسائل و مشکات رسیدگی شود. مومنی 
از ارسللال نامه به اتاق ایللران مبنی بر نیاز به کود شللیمیایی 
در اسللتان اصفهللان خبر داد. عضو کمیسللیون کشللاورزی 
خواستار فعال شدن کمیته های آب، صادرات و صنایع غذایی 

کمیسیون شد. 
محمدرضللا کیانللی، رییللس اتحادیلله تولیدکننللدگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اسللتان اصفهان گفت: 
مسأله آب تنها در حوضه سد زاینده رود نیست، بلکه در حوضه 
آب های زیر زمینی است و ۱/۵ متر در سال منابع زیرزمینی 
در حال کم شدن است. هومان امیری، از اتحادیه صنف لبنی 
استان اصفهان نیز د ادامه این جلسه گفت: صنعت لبنی دچار 
رکود و سردرگمی شللده، در حالی که اشتغال پایدار و جذب 

سرمایه در این بخش بیشتر از سایر بخش هاست.
 وی از فعال بللودن83 واحد در این بخش تا سللال گذشللته 
خبرداد و گفت: هم اکنون کمتر از 3۰ واحد در حال فعالیتند 
 و برخللی از واحدهللا نیز بللرای فروش بلله مزایده گذاشللته 
شللده اسللت. وی تصریح کرد: دولللت توجهی بلله افزایش 
هزینه هللای کارخانه لبنی ندارد و همین امللر به لحاظ روانی 
عامل افزایللش هزینه می شللود و در این راسللتا تولیدکننده 
متضرر می شود. هدفمند شدن یارانه ها بدون برنامه مقدماتی 
و توجه نکردن بلله وضعیللت تولیدکنندگان، باعللث نتیجه 
عکس می شود. وی از اتاق بازرگانی و سایر تشکل های صنفی 
خواست که در مقابل دستور العمل های دستوری اقدام کنند؛ 
زیرا تولیدکنندگان صنعت لبنی توان تحمل وضعیت کنونی 

را ندارند. 

لبنیات برق 

از ۸۳ واحد تولید لبنیات استان تنها ۳۰ واحد فعال استادامه روند کم آبی تولید برق را مشکل ساز می کند

اخبار کوتاه

خبر ویژه
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4
مرغ ارزان را از کجا می توان خرید؟

قیمت مرغ، در بازار گوشت و مرغ هر کیلو 48۵۰ تومان است و کسانی که می خواهند مرغ را به قیمت 
پایین تری بخرند، می تواننللد به واحدهای صنفی منتخب که با نصب پللاکارد در بعضی از محل ها 

مشخص شده اند، مراجعه کرده و مرغ با قیمت دولتی را خریداری کنند. 
 با رفع محدودیت ها منتظر 

کاهش نرخ باشید
رییس کل بانک مرکزی/ محمود بهمنی 

افزایش قیمت دالر طی چند ماه گذشللته معلللول اتفاقات و 
عوامل متعددی بوده که با بر طرف شدن آنها، باید منتظر کاهش قیمت 

دالر باشیم.
 نکته ظریفی که در مورد قیمللت تمامی ارزها از جمللله دالر باید مورد 
نظر باشللد، این اسللت که در واقللع قیمللت ارزی ماننللد دالر در میان 
 زنجیللره ای از علللل و عوامل قللرار دارد و همزمللان از مجموعلله علل 

تأثیر می گیرد و بر مجموعه نیز تأثیر می گذارد. 
به این ترتیب تا زمانی که علللل تأثیرگذار بر قیمللت دالر به قوت خود 
باقللی اسللت، نبایللد انتظللار 
داشللت روند حرکتی برابری 
 دالر با ریللال تغییر اساسللی 
 کنللد. به همیللن اعتبللار نیز 
نمللی تللوان انتظللار داشللت 
مجموعه حوزه های تأثیر پذیر 
از قیمت ارز نیز تغییر شرایط 

دهند. 

محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانللی، صنایع و معادن ایران 
در همایش  تولیللد ملی، حمایت از کار و سللرمایه ایرانی اظهار 
داشت: اگر چه ما با نظام و روابط سرمایه داری مشکل داریم، اما 
این موضوع به معنای مشکل داشتن با سرمایه گذاران نیست و 
نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقاب به نام حمایت 
از تولیللد ملی، فرصتی برای فرهنگ سللازی در ایللن زمینه در 
میان آحاد مردم است. به گفته وی، مسللئوالن باید با استفاده 
از راهکار های صحیح به فرهنگ سازی در راستای خرید کاالی 
ایرانی و تقویت  غیرت ملی در این حوزه بپردازند. این راهکار ها 
باید به صورتی باشللد که هر یک از مردم محصللول ایرانی را به 
کاال های خارجی ترجیح بدهد. افزایش تعرفه واردات کاال های 
خارجی نباید مصرف کنندگان را به خرید کاال های داخلی مجبور 
کند. رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اعتقاد دارد: طی 
سال های متمادی کشور، به دلیل وجود نگاه تضادی بین کارگر 
و کارفرما ضربه خورده و همواره این دو قشللر در مقابل یکدیگر 
قرار گرفته اند، اما نگاه رهبر معظم انقاب به این دو گروه، نگاه 
تعاون و همکاری است. وی با بیان این که باید از نگاه چپ زدگی 
به جامعه کارگری و تضاد کارگر و سرمایه دار دست بکشیم، گفت: 

تولید کنندگان نیازی به صدقه ندارنللد و حمایت از تولید ملی 
نباید تنها به یک مقطع و دوره زمانی کوتاه اختصاص داده شود. 
به اعتقاد نهاوندیان تا زمانی که سرچشمه های رانت در کشور باز 
است، بنگاه های خصوصی به سمت تولید و خاقیت نمی روند 
و اختاف نرخ ارز در کشور یکی از این سرچشمه هاست. نقش 
سیاست های ارزی در سللطح کان کشور اهمیت بسیاری دارد 
و وابستگی تراز تجاری به نفت هنوز در ایران به پایان نرسیده، 
بنابراین سیاست های ارزی می تواند تعیین کننده میزان توان 
رقابتی تولیدات داخلی با نمونه های خارجی آن باشد. وی با بیان 
این که بانک ها حق ممنوع الخروج کردن صنعتگران بدهکار را 
ندارند، ادامه داد: یک ارتباط دو سویه بر اقتصاد و سیاست حاکم 
است و کشللور با برطرف کردن تحریم ها می تواند برای تقویت 

توسعه اقتصاد کشور گام بردارد. 

صنعتگران اصفهانی دلهره ممنوع الخروج ش�دن 
دارند 

عبدالوهاب سللهل آبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت 
اسللتان اصفهان نیز در ادامه این همایش گفت: تولید در کشور 

و در اصفهان گدایی شللده اسللت. وی با بیان ایللن که در حال 
حاضر ۲8 هزار و 7۱۰ فقره چک برگشتی از صنعتگران استان 
اصفهان در دادگستری وجود دارد، افزود: صنعتگران اصفهانی 
بیشللترین مالیات را می پردازند و 78/4 درصد از مالیات کشور 
در سللال گذشللته به این افراد اختصاص دارد. صنعتگران قادر 
به پرداخت این مالیات های سنگین نیستند، اما در حال حاضر 
خبرها حاکی از افزایش تعرفه های مالیاتی اسللت. رییس خانه 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان اعتقاد دارد: صنعتگران 
در حوزه قطعه سللازی با حجم باالیی از طلب ها مواجه هستند 
و عاوه بر این باید سلله هزار میلیارد تومان بهللره  بانکی را نیز 
پرداخت کنند. به گفتلله وی، صنعتگران قطعه سللازی پس از 
 دو سللال هزینه های خود را از شللهرداری دریافللت نکرده اند. 
 7۰ درصللد صنعتگران اسللتان در خانه های اجللاره ای زندگی 
می کنند و بسللیاری از این افراد همواره با دلهره ممنوع الخروج 

شدن از کشور مواجه هستند.   

ساختار اش�تباه نفت محوری هنوز در ایران تغییر 
نیافته است 

حمیدرضا فوالدگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس شللورای 
اسللامی نیز در ادامه گفت: یکی از مشللکات بخللش اقتصاد 
ایران، نفت محوری است که ما هنوز این ساختار اشتباه را تغییر 
نداده ایم. به اعتقاد وی، اگر فناوری ها اقتصادی نباشند گره ای 
از کار اقتصادی کشللور باز نمی شود و کشللور باید بعد اقتصاد 
دانش بنیان را که در آن علم پشتوانه اقتصاد است، به وجود آورد. 

افزایش ۸۰۰ میلیاردتومانی مالیات در اصفهان
خسرو کسللاییان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن استان 
اصفهان گفت: سللال جاری مالیات در استان اصفهان به میزان 
8۰۰ میلیارد تومان افزایللش می یابد. به گفتلله وی، تولیدات 
داخلی برای کشللور سللود آور اسللت، بنابراین تولیدکنندگان 
 باید از علم و دانللش روز آگاه باشللند و از آن بهللره گیرند. وی 
افزود: حمایت از کار ایرانی سللبب ایجاد اشللتغال می شود. در 
برخی از موارد در اجرای قانللون، روندهایی صورت می گیرد که 
سرمایه گریزی و تعطیلی کارخانه ها را در پی دارد. رییس اتاق 
بازرگانی، صنایع و معادن استان اصفهان با بیان این که استان 
اصفهان بیش از تمامی استان ها در سللال گذشته مالیات اخذ 
کرده است، بیان داشللت: این مالیات های اخذ شللده به تهران 
منتقل شللده، اما تاکنون یک ریال هم از این پول برای مصارف 

عمرانی استان اصفهان برگردانده نشده است. 

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران:

باید از نگاه چپ زدگی به جامعه کارگری دست بکشیم

رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران گفت: باید از نگاه چپ زدگی به جامعه کارگری و تضاد  پروین 
کارگر و سرمایه دار دست بکشیم. در سال های متمادی کشور به دلیل وجود نگاه تضادی بین کارگر احمدی 

و کارفرما ضربه خورده است. 



نقل روزیادداشت

رویداد
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بخشیازمعاونتمیراثفرهنگیبهتهرانبازمیگردد
معاونت میراث فرهنگی، دو سال قبل و در حالی که مشکالت زیادی داشت، به شیراز منتقل شد. این 
درحالی است که امروز رییس جدید سازمان میراث فرهنگی، دستور بازگشت بخشی از این معاونت 

به تهران را صادر کرده است.

5

صمصام شریعت:

ریسباف عمدی تخریب می شود
معاون عمرانی اس��تاندار اصفه��ان گفت: متأس��فانه در حال حاضر 
ساختمان های ریس��باف از روی عمد در حال تخریب است که این 

موضوع مسئولیت حقوقی دارد.
 به گ��زارش مهر، س��ید جمال الدین صمصام ش��ریعت در نشس��ت 
هم اندیش��ی با متولیان امر برای احداث موزه منطقه ای در اصفهان 
افزود: ایجاد موزه منطقه ای در اصفهان موضوعی است که سال هاست 

دنبال اجرایی شدن آن هستیم و به نتیجه نرسیده است.
وی ادامه داد: در اصفهان ده ها هزار شیء عتیقه وجود دارد که فضای 
الزم برای نمایش این عتیقه ها به مردم و گردشگران وجود ندارد. زیرا 
زمین قابل در محدوده ش��هر اصفهان به جز این کارخانه که یادگار 
دوران پهلوی اول است، نیست و این کارخانه در ستون فقرات استان 

و شهر اصفهان قرار گرفته است.
صمصام شریعت اظهار داشت: ساختمان های کارخانه ریسباف چند 
سال است که ثبت ملی شده و باید در حراس��ت از آن دقت کرد. اما 
متأس��فانه اکنون س��اختمان های این کارخانه تعمدا در حال خراب 
شدن اس��ت و حتی س��قف برخی از نقاط این س��اختمان ها نیز فرو 

ریخته است.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان تصریح کرد: انتظار این است تا در 
این مورد تدبیر قانونی شود. عالوه بر آن در صورت عدم اختصاص این 
مجموعه، بودجه اختصاص یافته 27 میلیارد تومانی را نیز از دس��ت 

خواهیم داد.

ریسباف صرفا به درد موزه می خورد
معاون عمرانی استاندار اصفهان با گالیه از این که چرا تاکنون مسئول 
بانک ملی در این جلسه حاضر نش��ده است، گفت: این زمین به چند 
دلیل صرفا به درد موزه می خورد و کاربری آن نیز از چند هفته گذشته 

صرفا موزه شده است.
صمصام شریعت گفت: زمینی که ثبت ملی با این متراژ 65 هزار متر 
مربع با زمین معمولی دو الی سه هزار متری بسیار متفاوت است و به 

سبب کاربری آن که موزه است، مشتری ندارد.
صمصام ش��ریعت در ادامه تصریح کرد: چهارطرف کارخانه ریسباف 
در طرح قرار گرفته است؛ 16 متر در سمت خیابان چهارباغ، 20 متر 
از سمت کوچه حضرت یحیی، پنج متر از سمت خیابان هفت دست 
در طرح اس��ت. در واقع این خیابان، زمین کارخانه را به دو قس��مت 

تبدیل می کند.
وی گفت: حاضریم بخش��ی از این زمین را که نزدی��ک به هفت الی 
هش��ت هزار متر مربع اس��ت، با تغییر کاربری و طرح در کمیسیون 
ماده پن��ج در اختیار بانک مل��ی قرار دهیم و بخ��ش دیگر که دارای 
ساختمان هایی اس��ت که ثبت ملی ش��ده را نیز برای موزه استفاده 

کنیم.
معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان تصریح کرد: در صورتی که بانک 

همکاری نکند، مشتری اول و آخر این زمین خود بانک ملی است.

ساخت و سازهای خالف راخراب خواهیم کرد
صمصام ش��ریعت در ادامه س��خنان خود با اش��اره به این که ما نیز 
ابزارهایی داریم که به موقع از آن استفاده خواهیم کرد، اظهار داشت: 
نیمی از س��اختمان های بانک ملی تخلف ساخت و س��از دارد که از 
جمله آنها، تاالر این بانک در فلکه فیض است که این تخلفات باید به 

کمیسیون ماده صد برود.
وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به س��خنان سرپرست بانک ملی 
اصفهان که در اواخر جلسه به جمع حضار پیوست اظهار داشت: هر 
کجا کار به تهران محول شده اس��ت، کار متوقف شده و من تهران را 

نمی شناسم.
صمصام شریعت در ادامه در پاس��خ به سخنان دیگر سرپرست بانک 
ملی مبنی بر این که ما توافقاتی با شهرداری داشته تا در قبال توافق 
برای احداث مترو آنان نیز تخلفات ساخت و ساز ما را نادیده بگیرند، 
گفت: من بحث مترو و... را نمی شناس��م. موضوع توافق ش��ده شما 
تنها مربوط به یک منطقه اس��ت، اما اصفهان 103 ش��هرداری دارد 
 که با بلدوزر به س��راغ تک ت��ک بانک هایی خواهم رف��ت که تخلف 

ساخت و ساز دارد.
معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: من ب��ه بانک ملی یک هفته 
کاری فرصت می دهم تا موضوع را دنبال کند، اما در همین مدت نیز 

ساخت و سازهای خالف را نیز دنبال خواهم کرد.

خاطره خوشی از تهران ندارم
صمصام شریعت در ادامه گفت: برای جلسه بعدی اگر قرار است بانک 
ملی از همکاران خود در تهران نیز دعوت کند، این کار را انجام دهد 

چون شخصا از تهران خاطره خوشی ندارم.
وی همچنین گفت: ما امتیازات الزم درمورد ساخت و ساز و... را نیز 
برای زمین باقی مانده به بانک مل��ی خواهیم داد تا آنها فروش زمین 

را راحت تر دنبال کنند.
معاون عمرانی شهرداری اصفهان همچنین یادآور شد: در این عرصه 

اصال نمی خواهیم بانک ملی نیز متضرر شود.
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کاشان؛ مقصدی برای تمام فصول
شهر کاشان با مجموعه اطراف شامل نیاسر،  قمصر،  نوش آباد،  و آران و بیدگل مقصدی 
آشنا برای گردشگران و آژانس داران است. تنوع آب و هوایی مناطق مختلف این خطه،  

کاشان را تبدیل به مقصدی کرده برای تمام فصول سال.
هر گردش��گری در پی مقصود خویش به این دیار سفر می کند و می تواند بین یک تا 
چند روز برنامه غیرتکراری داشته باشد. شاید اردیبهشت ماه، به بهانه گالب  مسافران 
بسیاری به خود جذب کند اما جز در ماه های تیر و مرداد که هوای خیلی گرمی دارد،  

در سایر ماه های سال، کاشان مقصد مناسبی است برای سفر. 
کاش��ان با خانه های قدیمی ب��زرگ و کوچ��ک مانند خان��ه طباطبایی ه��ا و خانه 
بروجردی ها،  باغ فین و تپه س��یلک،  مقصدی پرجاذبه است که روایت های بسیاری 
از تاریخ ایران در دل دارد. جدای از شهر کاش��ان، مناطق دیدنی تاریخی و طبیعی 
قابل توجهی نیز در اطراف وجود دارند که هر یک از جذابیت خاصی برای گردشگران 
برخوردارند. آران و بیدگل، قمصر، مشهد اردهال، نوش آباد و نیاسر مقاصدی هستند 

که منطقه را به جاذبه ای برای تمام فصول تبدیل کرده اند. 
کاش��ان با وجود آن که در هیچ دوره ای پایتخت ایران نبوده، ام��ا همواره از اهمیت 

ویژه ای برخوردار بوده است. براساس مدارک و منابع، چشمه فین از زمان های دور، 
جاری بوده و آبادانی های اطراف آن که در اثر ح��وادث طبیعی و تحوالت اجتماعی 
چندین بار ویران شده، از برکت این چشمه دوباره ساخته و آباد شده است. هنگامی 
که سکنه بومی سیلک به دست نیروهای مهاجم از بین رفته اند و شهر به آتش کشیده 

شده است، فاتحان در اطراف سیلک،  کاشان،  آران و بیدگل و نیاسر را بنا کرده اند.
در عصر صفوی،  کاش��ان مورد توجه بود ولی در اثر زلزله ای که س��ال 982 هجری 
روی داد و قریه فین کانون آن بود،  کاشان زیر و رو شد. شاه عباس با ساخت چهارباغ 
و میدان بزرگ دولتخانه برای برگزاری بازی مانند چوگان، رونقی دیگر به کاش��ان 
 داد. با توجه خاص ش��اه عباس،  هنر و صنایع دستی کاش��ان جایگاه خاصی یافت و 

کارگاه هایی شکل گرفت که مخصوص بافت قالی های ابریشمی نفیس بود. 
در دوره قاجار نیز کاشان با فراز و فرودهایی همراه بود. آغامحمدخان کمر به ویرانی 
بست ولی محمدشاه قاجار بناهای بسیاری ساخت. در این دوره و در عصر مشروطه، 
کاشان از دست غارتگری به نام نایب حسین کاشی برای مدتی روی آرامش ندید. با 

ختم این غائله کاشان به شهری آرام تبدیل شد.

عکس یادگاری

یک نفس راحت از دست 
زندگی

وقتی خستگی وجودت رو تسخیر می کنه، اگه تو ایران باشی، هیچ 
چیز به اندازه یک چای تازه دم نمی تونه به فریادت برسه...

سفرهای دانشجویی در حصار 
دانشگاه

حمید ضرغام، استاد جهانگردی

ب��ا آن که رفتن به س��فر یکی از دروس اصلی در برنامه درس��ی 
دانشجویان مدیریت جهانگردی و برنامه ریزی توسعه گردشگری 
اس��ت، ولی انجام سفرهای دانش��جویی با محدودیت های فراوان 
روب��ه رو اس��ت. درحال حاضر مس��ئوالن دانش��گاهی ب��ه دلیل 
 برخی مالحظات فرهنگی، از برنامه ریزی س��فر برای دانشجویان

 طفره می روند.
  از دیگر س��و استادان باید س��فرهای جداگانه برای دانشجویان 

دختر و پس��ر تعریف 
ام��ر  ای��ن  و  کنن��د 
آنها  مس��ئولیت  ب��ار 
می کن��د  دوبراب��ر  را 
دیگ��ر  س��وی  از  و 
ب��ودج���ه دانش��گاه 
چنی��ن امکانی فراهم 
نتیجه  در  نمی کن��د، 
سفر  به  دانش��جویان 

نمی روند.

خانه تاریخی افیونی در اصفهان، متعلق 
به اواخر دوره صفوی و اوایل دوره قاجار، 
به خاطر انجام نشدن مرمت و نگهداری 
اصولی، در وضعیت بسیار نگران کننده ای قرار دارد و در آستانه 
تخریب کامل اس��ت. مهدی فقیهی، پژوهشگر میراث فرهنگی 
درباره اهمیت این خانه تاریخی گفت: ساختار اصلی خانه افیونی 
در دوران متأخر با تصرف های زیادی رو به رو شده، ولی همچنان 
ارزش های معماری و فرهنگی خود را حفظ کرده و با اندک مرمت 
و بازسازی می تواند به مکانی دلپذیر جهت اسکان گردشگران  

داخلی  و خارجی  تبدیل شود.
خانه افیونی )جناب( با میان سرایی نه چندان وسیع و بخش های 
متعدد س��اختمانی در محدوده بازار اصفهان واقع است و غالب 
عناصر آن را فضاهای  ضلع ش��مالی بنا یا بخش زمستان نشین 
خانه تشکیل می دهند که شامل  اجزای مسکونی جداگانه ای 
متشکل از یک اتاِق سه درِی اُرسی دار در مرکز و دو اتاق کوچک  
دو دری است که با ایوانچه های کوچک رو به حیاط ارتباط دارند 
و از طریق راه پله ای باریک و پیچ دار به اشکوب دوم ساختمان 

راه می یابند.
 در اشکوب دوم،  اتاق هایی به شکل قرینه و به صورت دو گوشواره 
جانبی و فضاهای تو در تو مش��اهده می ش��وند ک��ه از طریق 
بهارخوابی زیبا با دس��ت اندازی کاشیکاری ش��ده با یک دیگر 
ارتباط  دارن��د. در ضلع غربی بنا نیز عناص��ر و ارکان  گوناگونی  
مستقرند که شامل چند نشیمن با سقفی فرو ریخته و وستاخی 

در بخش فوقانی آن اس��ت. اتاق ها و فضاهای این بخش دارای 
تزییناتی است که هنوز آثاری از آن در درون تاقچه ها و حواشی 
کناری آسمانه ها به شکل مقرنس های پا باریک و چند بعدی و 
قطاربندی های به هم پیوسته و زیبا  به چشم می خورد. درعین 
حال وستاخ شمالی این قس��مت با تزئیناتی  نظیرگچبری های 
ظریف و زیبا، آیینه کاری های معرق پیرامون ش��ومینه دیواری 
و قطعاتی از شیشه های رنگی در و پنجره های گره چینی شده، 
 بس��یار جالب توجه به نظرمی رس��د. از این فضای  زیبا  و از راه 
پش��ت بام جبهه غربی به دیگر عناصر و اتاق های بخش فوقانی 
بنا دست می یابیم که شامل چند اتاق کوچک و بزرگ در کنار 
یکدیگر اس��ت. افزون براین، در انتهای ضلع غربی نیز فضاهای 
خدماتی نظیر مطبخ، انبار و س��رویس بهداش��تی سطح نسبتا 
وسیعی را به خود اختصاص داده اند. درمقابل این بخش، عناصر 
شرقی بنا واقعند که در قالب چند اتاق  سه دری  به هم پیوسته 

این بخش از  بنا را تکمیل می کنند.
آخرین قس��مت این خانه مس��کونی  جبهه جنوبی آن اس��ت 
که از نظر س��اختاری با دیگر قس��مت های بنا  متفاوت ساخته 
شده اس��ت، چنان که اتاق نشیمن نس��بتا بزرگ آن با پوششی 
از قوس های باربر و لنگ��ه تاق های گهواره ای تزئین ش��ده اند. 
اطراف حیاط مرکزی را که به دلیل کثرت آوار چیزی از آن باقی 
نمانده، تزئیناتی فرا گرفته که شامل خطوط  تزئینی و حواشی 
چند رنگی اس��ت که برای حفظ آنها از شیب سرهایی بر لبه بام 

سود جسته اند.

 پروژه کنارگذر شاهچراغ نزدیک به 100 بنا را در بافت تاریخی 
شیراز تخریب کرد. از این تعداد بیش از 20 بنا دارای ارزش های 
معماری و تاریخی بودند. خانه »دادگر« از جمله خانه های متعلق 
به دوره قاجار است که از کاشیکاری و آجرکاری منحصربه فردی 
 برخوردار بود. این خانه کامال با خاک یکس��ان ش��د و تعرض به 
 ضلع ش��مالی خانه صابر باعث رانش و تخریب دیوار آن ش��ده 

است. 
علیرضا گل گلی، مدیر طرح ملی مستندسازی خانه های ایرانی 
در این باره گفت: تخریبی که صورت گرفته در ضلع غربی و ضلع 
جنوبی مسجد نو شیراز بوده که در واقع شامل محالت سرباغ و 

در مسجد بوده است. 
وی افزود: در این پروژه نزدیک به 100 بنا در بافت تاریخی شیراز 
تخریب ش��ده که از این تعداد بیش از 20 خان��ه کامال تاریخی 
بوده است. این درحالی است که اقدامات مخرب پروژ ه ها، تعرض 

به خانه صابر را در پی داشته است. 
گل گلی تأکید کرد: تخریب  جدی پروژه کنارگذر در قس��مت 
اصلی سردرهای وابس��ته مس��جد نو و همچنین خانه قاجاری 

دادگر بوده است. 
خانه دادگر از کاش��یکاری و معماری منحصربه فردی برخوردار 
بود. هم اکنون بسیاری از نوارهای نامرئی هدایت کننده در بافت 
تاریخی شیراز و همچین بدنه این بافت کامال از بین رفته است. 
این درحالی است که نه تنها تخریب بناهای جدید، باعث شده تا 
بنای تاریخی صابر که در فهرست میراث ملی قرار گرفته دچار 

رانش و حرکت ش��ود، بلکه بیش از 20 خانه تاریخی با معماری 
ارزش��مند و 100 بنا در داخل بافت تاریخی از بین برود. با این 
وجود سازمان میراث فرهنگی در مقابل این تخریب ها همچنان 

سکوت اختیار کرده و هیچ واکنشی نشان نمی دهد.
پیش از این فعاالن و دوس��تداران می��راث فرهنگی و معماری 
در اس��تان فارس اعالم کرده بودند مس��ئوالن ش��هری شیراز 
قصد دارند تا محدوده بس��یار وس��یعی از بافت تاریخی شیراز 
را به بهان��ه رف��ع معض��الت اجتماعی ش��هر، تخری��ب کرده 
و به ج��ای آن خانه ه��ای نوس��از و واحدهای تجاری بس��ازند. 
درس��ت همانطور که پیش��تر از آن محدوده هشت هکتاری که 
 جزئی از باف��ت تاریخی ش��یراز و دارای ابنیه تاریخ��ی بود، در 
 طرح بین الحرمی��ن به بهان��ه ایج��اد فضای تج��اری تخریب 

شده بود. 
اما در اقدام��ی دیگ��ر، در 28 اردیبهش��ت، همزم��ان با هفته 
می��راث فرهنگی بخش��ی از باف��ت تاریخی ش��یراز در محدوه 
مس��جد ش��هدا تا خانه منطقی نژاد شیراز به وس��یله مسئوالن 
ش��هری تخریب  ش��د که چهارخانه تاریخی متعل��ق به دوران 
قاجاری��ه، پهل��وی اول و دوم در اط��راف مس��جد ش��هدا در 
کوچ��ه منطقی نژاد و گ��ذرگاه خانقاه احمدی نمون��ه ای از این 
 بناه��ای تاریخی تخریب ش��ده در باف��ت تاریخی ش��یراز بود. 
این تخریب ها در حالی انجام شد که گفته می شود در کمیسیون 
ماده 5 شهرداری، هنوز مسئوالن میراث فرهنگی موافقت خود را 

با تخریب این محدوده از بافت تاریخی اعالم نکرده اند. 

نه تنها تخریب 
 بناهای جدید، 

باعث شده تا بنای 
تاریخی صابر که در 

 فهرست میراث
 ملی قرار گرفته 

دچار رانش و حرکت 
 شود، بلکه بیش

  از 20 خانه تاریخی
 با معماری

 ارزشمند و 100 بنا
 در داخل بافت 

تاریخی
 از بین برود

 ساختار اصلی خانه 
افیونی در دوران 

متأخر با تصرف های 
زیادی رو به رو 

شده، ولی همچنان 
ارزش های معماری 
و فرهنگی خود را 

حفظ کرده و با اندک 
مرمت و بازسازی 

می تواند به مکانی 
دلپذیر جهت اسکان 
گردشگران  داخلی  

و خارجی  تبدیل 
شود

ویرانی خانه های تاریخی ادامه داردبرگی دیگر از تخریب خانه های تاریخی

تخریببافتتاریخیشیرازبه100بنارسیدخانهتاریخیافیونیدرآستانهتخریبکامل
گروه 
میراث
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آدم خوب، آدم بد
یک تجربه: توی ترافیک پش��ت چراغ قرمز 
بودیم، همین طور که ماشین ها مورچه وار 
پیش می رفتند، نزدیک ماش��ینی رسیدیم 
که کنار خیابان پارک کرده بود و صدای سیستم صوتی اش تا آن سر 
خیابان می رسید. فکر کردیم این صدای بلند حواسش را پرت کرده 
و قصد کردیم تا کنار ماش��ینش رس��یدیم، بگوییم آقا این جا پارک 
ممنوع است، یک وقت جریمه تان می کنند. کنارش که رسیدیم، 
س��ر برگرداندنم تا یادآوری کنم رعایت نکردن قان��ون را. اما همین 
که سیگار نیم سوخته در دستش و چش��مان پر از اشکش را دیدم، 
پشیمان شدم. منتظر تلنگری بود که فرو بریزد. اصال لزومی نداشت 

او را از حال و هوایش بیرون بیاورم.
تجربه مکمل: چندی پیش دوستم طبق معمول از اوضاع بد جامعه 
گالیه می کرد. از این که چقدر ما آدم ها با هم بد شده ایم. اصال برای 
هم مهم نیستیم. دوستم انسان فوق العاده ای بود، اما کم آورد. این 
روزها همه آدم های خ��وب دور و برم دارند ک��م می آورند و من به 
شدت احساس تنهایی و اس��تیصال می کنم. هیچ دلیل عملی هم 
برایم باقی نمانده است که آنها را به ادامه راه خوب بودن تشویق کنم. 
در دنیای این روزهای ما، بد بودن بیش��تر جواب می دهد. خوب که 

باشی، دایم آسیب می بینی.
نتیجه:  این قدر در این س��تون بی اخالقی را ترویج دادم که ال اقل 
نتیجه ام باید کمی اخالقی باش��د. باید بگویم با هم  خوب باشید و 
زندگی را لذت بخش تر بسازید اما نه، با حلوا حلوا کردن دهان کسی 

شیرین نمی شود. فقط می گویم کمی درباره اش فکر کنید.

هفت نکته جوجه کبابی

 جوجه کب��اب یک غ��ذای بین المللی اس��ت، ن��ه ایرانی. م��ردم هر 
 کش��ور با خوابان��دن م��رغ در مایه ای مخص��وص و کب��اب کردن 
 تکه ه��ای آن روی آت��ش، جوجه کب��اب مخص��وص خ��ود را تهیه 

می کنند. 
 اما نکته این جاس��ت ک��ه چه مای��ه ای. مثال هندی ها ب��ه تکه های 
مرغش��ان ادویه تندی می زنند و آنها را در تنور کب��اب می کنند به 
طوری که پس از پخ��ت، جوجه کبابش��ان رنگی کام��ال قرمز پیدا 

می کند.
  م��ردم مدیتران��ه مای��ه جوجه کب��اب را با زیت��ون چرخ ش��ده و 
فلفل دلمه ای کبابی و له ش��ده تهی��ه می کنند. ژاپنی ها از س��س 
 تریاکی و آمریکایی ها از س��س مخصوص باربیکیو استفاده و پس از 
 گذاش��تن چند س��اعته تکه های مرغ در ای��ن مایه، آ نه��ا را کباب 

می کنند.
 برای تهیه جوجه کب��اب ایران��ی، تکه های مرغ حتم��ا در زعفران 
 خوابانده می شوند. البته طرز تهیه این غذا بسیار سلیقه ای است. اما 
در مرحله آماده سازی و پخت بهتر اس��ت به چند نکته دقت داشته 

باشید:
1  تجربه نشان داده است افزودن مواد غذایی مانند روغن زیتون، 
خامه، ماست موسیر یا حتی سس مایونز )هر یک به تنهایی( در مایه 

جوجه کباب، طعمی منحصربه فرد ایجاد می کند.
 2 بسیاری از افراد برای طعم دادن به تکه های مرغ، پیاز و فلفل 
دلمه ای را خرد می کنند و تکه های گوش��ت را در آنها می خوابانند. 
در حالی که بهتر اس��ت آنها را رنده کنید تا مزه واقعی شان به خورد 

گوشت رود.
 3 هرگز ادویه ای مثل زعفران را حذف نکنید زیرا زدن زعفران به 

جوجه کباب ایرانی یکی از موارد اصلی محسوب می شود.
 4 هرگز ادویه های��ی مانند دارچین، کاری، س��ماق و حتی پودر 
 لیمو به مایه جوجه کباب اضافه نکنید زیرا یا طعم ناخوشایندی ایجاد 

می کنند یا باعث تلخی غذا می شوند.
5 یادت��ان باش��د بهتری��ن کن��ار غذاه��ای جوجه کب��اب،    
گوجه فرنگی، پیاز و فلفل س��بز کباب شده اس��ت پس آنها را از قلم 

نیندازید.
 6  فراموش نکنید جوجه کباب خوشمزه، جوجه کباب آبدار است 
نه خشک، بنابراین بهتر است پوست مرغ را جدا نکنید تا با روغن آن، 
گوشت زیر پوست بپزد و اگر س��وخت، پوست که چندان خوردنش 
توصیه نمی شود، بسوزد. در مرحله خوردن نیز پوست را جدا و گوشت 

کباب شده را میل کنید.
 7      برای تهیه جوجه کباب، فقط از سینه مرغ استفاده نکنید، بلکه 
مخلوط تمام قسمت ها می تواند طعم بهتری به این غذا بدهد. مخلوط 

ران و سینه انتخاب بهتری است.

دیدم که میگم

نکته ها
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6 می خواهم زنده بمانم
مرد بی وطن، کورت وونه گارت جونیور

 ترجمه علی اصغر بهرامی
می خواهم ب��ر ض��د کمپان��ی تنباک��وی براون اند ویلیامس��ون، 
تولیدکننده س��یگارهای پالمال، اقامه  دعوی کن��م و برای غرامت 
یک میلیارد چوق درخواس��ت کنم! از دوازده س��الگی که کشیدن 
س��یگار را ش��روع کردم، هرگز س��یگاری جز پالمال ب��دون فیلتر 
روش��ن نکردم، آن هم آتیش 
به آتیش. و چندین سال است 
پاکت براون اند ویلیامس��ون 
درست روی پاکت خود به من 
 قول داده است که مرا بکشد.

اما م��ن ح��اال هش��تاد و دو 
س��ال دارم. واقع��ا ممنونم، 

دروغگوهای کثیف.

ثمینه باغچه بان؛ معلم 
و مدی�ر آموزش�گاه 
ناشنوایان باغچه بان، 
نویس�نده کتاب ه�ای درس�ی ابتدایی در 
س�ازمان کتاب های درس�ی، مدی�ر عامل 
سازمان ملی رفاه نا شنوایان، مدیر چهارمین 
دبیرخان�ه منطق�ه ای فدراس�یون جهانی 
ن�ا ش�نوایان. با ی�ک جس�تجوی اینترنتی 
زندگینام�ه پرف�راز و نش�یبش ت�ا قبل از 
 انقالب را پیدا می کنید. ثمینه، دختر جبار 
باغچ�ه بان اس�ت. در کودکس�تان ش�یراز 
تح�ت آموزش های پ�در، بزرگ ش�ده. در 
آمریکا فوق لیسانسش را در زمینه آموزش 
به ک�ودکان ناش�نوا گرفت�ه و بعد ب�ه ایران 
برگشته و سال ها دغدغه های پدر را دنبال 
کرده اس�ت. دلمان می خواس�ت شرح این 
زندگی را، از ابت�دای خاطرات »پدر-معلم« 
کودکستان شیراز، از زبان خودش بشنویم، 
اما خانم باغچ�ه بان در فرص�ت کوتاهی که 
در اصفهان ب�ود باید به چند جا س�ر می زد 
 و فرص�ت زی�ادی ب�رای گفتگوی م�ا نبود. 
 پس، از زندگ�ِی بعد از مهاجرت پرس�یدیم 
 که تا ب�ه ح�ال درب�اره آن چیزی منتش�ر 

نشده.
صحبت با انسان بزرگ و نازنینی چون ثمینه باغچه 
بان، هرچند کوتاه هم باشد، اتفاقی بزرگ و به یاد 
ماندنی اس��ت. آخر مصاحبه که از او پرسیدیم باز 
باید به آمریکا برگ��ردد، خاطره ای تعریف کرد از 
بازدیدش از مدرس��ه ناش��نوایان در تبریز، مدیر 
مدرسه با ناراحتی به او گفته بود که از بد روزگار ما 
این جا گرفتار شدیم. با بغض و عصبانیت می گفت 
به آن مدیر گفتم جای من این جاست نه جای تو. 
آرزوی من این است که این جا باشم و به بچه ها 
آموزش بده��م و تو مجبور باش��ی ب��ه جای من 

برگردی آمریکا.

کمک آموزگار مهدکودک
انقالب ش�د و ش�ما مهاجرت کردید به 

آمریکا 
بله. انقالب که ش��د، بعد از س��ه چهار س��ال من 
رفتم آمریکا، پیش بچه هایم؛ س��هراب و مریم، و 
همسرم هوشنگ پیرنظر، در کالیفرنیا سانتاکروز. 
آن جا که رفتم طبیعتا نمی توانستم بیکار باشم. 
در جس��تجوی این بودم که کاری را شروع کنم، 
و خوش��بختانه در یک مهدکودک ب��رای من کار 

پیدا شد. 
تا آن موقع همیش��ه با بچه های ناشنوا کار کرده 
بودم. آن جا برای اولین ب��ار بود که من با کودکان 

شنوا کار می کردم. در آن جا بود که برای بار اول 
دیدم وای، خدایا، »زبان« چه نعمت بزرگی است! 
برای مای��ی که ب��ه ناش��نوایان درس می دهیم، 
زبان محدود اس��ت. آن گسترش��ی که زبان برای 
یک بچه کالس پنج��م ابتدای��ی دارد، از تاریخ و 
جغرافی و ش��وخی و متلک و همه اینها، طبیعتا 
برای بچه های ناشنوا ندارد. ولی این جا می دیدم 
که عج��ب، اینها وقتی ه��ر روز کم��ی بزرگ تر 
می شوند، یک دفعه چه قدر افقشان باز می شود، 

و خیلی لذت می بردم. 

کودکان فارسی زبان بودند؟ 
نه، ن��ه. آمریکایی بودند. اس��م مهدک��ودک هم 
 Intergenerational Child Care ب��ود
Center؛ مهدک��ودک، زی��ر نظر نس��ل ها. این 
خودش جنبش��ی بود که مربوط است به کارهای 
سرکار خانم نفیسه نفیس��ی ]خود خانم نفیسی 
هم در ای��ن مصاحبه حض��ور داش��تند[ و دختر 
خانمش��ان مرجان و نیلوفر که برای بزرگس��االن 
کار می کنن��د. در آن ج��ا، رابطه بزرگس��االن 
)مادربزرگ و پدربزرگ و دایی و عمه( کال با نسل 
جوان قطع است. در این س��ازمان خانم »المیرا« 
بود، گفت��ه بود م��ن می خواهم مدرس��ه ای باز 
کنم ک��ه در آن بچه ه��ای ما از نعم��ت تماس با 
بزرگس��االن بهره مند ش��وند و بزرگس��االن هم 
 از ب��ودن ب��ا ک��ودکان نی��رو بگیرن��د. مدرس��ه 

ویژه ای بود.
من درس می دادم و خیل��ی لذت می بردم. تمام 
افکارم را پیاده ک��ردم. اصال مزاحم م��ن نبودند. 
اگر خاط��رات آن چند س��الی که آن ج��ا بودم را 
بنویسم، خیلی می شود. هر روز برای من یک روز 
 نو بود و همان طور که زمانی با شوق به آموزشگاه 
باغچه بان می رفتم، به آن جا می رفتم. هر موقع 
به آن جا می رفتم، بچه ها می ریختند دور من، 
و به من می گفتند hugging teacher. یعنی 
معلمی که بغل می کند آدم را. درست مثل این که 
دانه بریزی کفتر بیاید، این بچه ها می آمدند دور 
من، همه را یکی یکی می بوسیدم. بعد می رفتم 
س��راغ آنهایی که خجالت کش��یده بودند و عقب 
ایستاده بودند، آنها را هم می بوسیدم. روز خوشی 
را شروع می کردم و تجربیات کودکستان شیراز 
پدرم را -که خودم در آن بزرگ شده بودم-  آن جا 
پیاده کردم. از نقاشی، از تئاتر، از مجسمه سازی، 

از همه چی.
  ایران را ه��م معرفی می ک��ردم به مدرس��ه، به 
بچه ها، به پدر و مادر بچه ها، و دبیرس��تان هایی 
که اطراف بود. نوروز می گرفتم و در یک س��الن 
بزرگ هفت س��ین می چی��دم. دو بار ماش��ینم 

را پر می ک��ردم و می رفت��م که قب��ل از این که 
 بچه ه��ا بیاین��د، فضا را درس��ت کن��م. االن که 
عک��س های��ش را می بین��م خودم ه��م تعجب 

می کنم. 
مهاجرت سخت نبود؟ شما این جا رییس 
س�ازمان بودید، کتاب دبستان نوشته 
بودید، اما یک دفعه محیط عوض ش�د 
و ش�رایط خیلی تغییر کرد. برای ش�ما 

خیلی سخت نبود؟
من این جا مدی��ر مجموعه آموزش��ی باغچه بان 
بودم، پنج تا مدرسه، یک کلینیک، یک اندرزگاه، 
با شعبه هایی در این جا و آن جا، بعد سازمان ملی 
رفاه ناش��نوایان، مدیر فنی جمعیت کودکان کرو 
الل و... ولی من پخته ت��ر از این بودم که حاال عزا 
بگیرم و مثال بگویم: »وای ببین چه بالیی سر من 
آمد...« بنابراین رفتم آن جا ش��دم کمک آموزگار 
مهدکودک. با ای��ن همه تجرب��ه وdegree. آن 
جا کار کردم و ل��ذت بردم. م��ن می خواهم کار 
کن��م. بنابراین برای من فرق نم��ی کرد، آن وقت 
هم که می خواس��تم برگردم، می گفتند ثمینه 
خانم برنگ��رد... اوضاع خراب اس��ت... گفتم چرا 
خراب اس��ت؟ من زنبور عس��لم. من برای کندو 
کار می کنم. اآلن بیش��تر هم خدمت می کنم... 
می گوید عارف که برنجد، تنک آب اس��ت هنوز. 
من ب��ه خودم نگرفت��م که بخواه��م بگویم »وای 
من بدبخ��ت...« در حالی ک��ه خانواده باغچه بان 
و خدماتش��ان را -که اگر جمع بزنی��د نزدیک به 
دو قرن می ش��ود- نادیده گرفتند. ش��ما فرض 
 کنید یک خانه ای بس��ازید و بیایند خراب کنند. 
 چ��ه حال��ی می ش��وید؟ خان��ه ای ک��ه در آن 
نشس��ته اید. من این حالت را داش��تم. این من را 
متأثر می کند. س��وای ای��ن که خ��ودم، برادرم، 
خواهرم و مادرم بس��یار آس��یب معن��وی و مالی 

دیدیم. 

من ایمانم ایمانم
خ�وب، بع�د از مهدک�ودک چ�ه کار 

می کردید؟
بع��دا ش��روع ک��ردم ب��ه درس دادن. در همین 
کودکس��تان پس��ر عزیزی ب��ود به اس��م »ایمان 
نوین«. ایم��ان ایرانی بود. اولین ش��اگردم ایمان 
شد؛ ش��روع کردم به او فارس��ی درس دادن. با او 
و »پرستو« و... ش��روع کردم، و یواش یواش رفتم 
جلو. فارس��ی درس می دادم به کسانی که پدر یا 
مادرشان ایرانی اند؛ پدر ایرانی و مادر فرنگی، مادر 
ایرانی و پدر فرنگی، یا هر دو فرنگی. بزرگس��ال و 
 خردس��ال. مثال می نوش��تم »من ایمانم ایمانم/ 
م��ن دو زب��ان می دان��م/ انگلیس��ی، فارس��ی/ 
می نویس��م، می خوانم« از این ش��عرها درست 
کرده بودم. رفته رفته تعداد این ش��اگردهای من 

بیشتر شد.
از اول ک��ه رفته ب��ودم، از طرف س��ازمانی از من 
خواس��ته بودن��د چی��زی بنویس��م در رابط��ه با 
 آموزش »روش آموزش زب��ان«. گفتم من تجربه 
نکرده ام. روش آموزش زبان به ناشنوا را مسلطم، 
ولی آموزش زب��ان، به عنوان زب��ان دوم را تجربه 
ندارم... در عرض این مدت، بزرگ ترین تجربه من 
این بود که چه طوری زبان فارسی به عنوان زبان 
دوم را به اینه��ا درس بده��م. آن »روش« را پیدا 
کردم. در واق��ع پیدایش نک��ردم، در اثر تجربه به 
دس��ت آمد و درباره اش کتاب ها نوش��ته ام. من 
فکر می کنم اگر کس��ی بخواهد زبان��ی را –مثال 
فارسی را به یک فرانس��وی درس بدهد، باید زبان 
فرانس��وی را بداند، تا بتواند فارسی را به فرانسوی 

خوب درس بدهد.
 باید از گرامر و ساختار و ویژگی های آن زبان آگاه 
باش��د. آن جا »آموزش زبان فارسی، به انگلیسی 
زبان ها« را نوش��تم. من خیلی مته به خشخاش 
می گذارم و خوب چیزی هم از آب در آمده است. 
نوار هم درست کردم و اسمش را هم گذاشتم »از 

این جا تا شیراز«. 
این برای بچه ها بود؟

نه، این برای بزرگس��ال ها است. فکر نمی کنم به 
دقتی که من ای��ن کار را ک��رده ام، کس دیگری 

این کار را کرده باشد. برای این که زبان برای من 
یک چیز دیگر اس��ت. زبان آموزی یک داس��تانی 
است برای من، خیلی فرق می کند با بقیه. حتی 
آنهایی که می روند linguistics یا زبان شناسی 
می خوانند، شاید آن حساس��یتی که من به زبان 
دارم را نداشته باشند. من معانی کسی که ذهنش 
از یک زب��ان خال��ی اس��ت را درک می کنم. در 
»خواندن و نوشتن«، روش همان روش باغچه بان 
بود، ولی »زبان آموزی«، یک داس��تانی است که 

خودم یافتم و نوشتم. 
من برای هر بچه ای یک کتاب می نویسم. عادت 
ندارم یک کتاب داشته باشم و آن را به همه درس 
بدهم. تک ت��ک درس می دهم و خیلی ش��اگرد 
ندارم؛ نمی خواهم خیلی ش��اگرد داش��ته باشم. 
شاگردهایم می آیند در خانه ام و با هر کدامشان 
جداگانه عش��ق می کن��م. برای هر ک��دام آماده 
می کنم. فکرم ب��ه کار می افتد. ی��اد می گیرم. 

بنابراین خیلی زندگی خوبی دارم. 
االن کتاب هایی که نوشته اید هست؟

اوه اوه اوه. بله هس��ت، همین ط��ور جعبه جعبه 
جعبه. 

 یعن�ی ب�رای ه�ر بچه ی�ا بزرگس�الی 
یک جور بود؟

بله. برای هر کس یک جور بود.
یعنی اگر به صد نفر درس دادید صد تا 

کتاب نوشتید.
به صد نفر درس ن��دادم، ولی به 40 تا درس دادم، 
40 تا کتاب هس��ت. برای این که بچه با بچه فرق 
می کند. هیکل با هیکل فرق می کند. لباسی که 

برای ایشان بدوزند به تن شما نمی رود. 
بعدا خیلی کتاب های دیگر هم نوشتم. با مجله  

»توکا« همکاری کردم. مقاله برای بچه ها دادم. 

کتاب ها
چه کتاب هایی بودند؟

کتاب هایی که بعد از انقالب چاپ کردم اولینش 
کتاب پدرم بود به اس��م »جوجه من«. قبل از این 
بود که بروم به آمریکا. مجموعه ش��عرهای پدرم 
بود، با نقاش��ی رضاخانلو، برای ناشنوایان. بعد که 
رفتم آن جا چهار-پنج تا کتابچه نوش��تم، به اسم 

»دفتر شب«.
 اینها هنوز دارد ضبط می شود.

بله. بله. خوب است. بگذارید، اصال باید همین ها را 
بگویم. خوب، »دفتر شب« که می گویم مقصودم 
چی است؟ قبال معلمان مشق می دادند که دو سه 

بار از روی فالن اشتباهت بنویس. 
من گفت��م بیایی��م ببینی��م گرفت��اری بچه چه 
بوده. بچه دو جور اش��تباه می کند؛ ی��ا امالیی یا 
انشایی. امالیی اش این است که ثمینه را با سین 
می نویس��د. انشایی اش این اس��ت که می گوید 
»می رن«، »می گن«. این دو ت��ا را در آن »دفتر 
شب« تفکیک کردم و در این جا هم جایزه گرفتم، 
ولی این چهار-پن��ج تا کتابچه ان��گار دیگر چاپ 
نش��د... تحقیقات زیادی کردم، س��خنرانی های 
زیادی کردم... از این کارها دیگ��ر... بعد از کتاب 
پدرم، کتاب »دویدم و دویدم، پلی میان کودکان 
شنوا و ناشنوا« را نوش��تم که در آن می خواستم 
با زبان اش��اره، بین کودکان ش��نوا و ناش��نوا یک 
پلی ایج��اد کنم. می خواس��تم زبان اش��اره را به 
دبستان ها و کودکستان ها ببرم، تا همه بچه ها 
زبان اش��اره را یاد بگیرند که بتوانن��د با بزرگ تر 
هایشان که سنگینی گوش پیدا می کنند، ارتباط 
برقرار کنند. این هم چاپ شد و هزینه اش از طرف 

یونیسف پرداخت شد. 
ش�ما ای�ن رابطه ه�ا را در آمری�کا ب�ا 

یونیسف پیدا کردید؟
نه اتفاقا آمدم این جا، آقای یوس��فی مرا بردند به 

یونیسف معرفی کردند. 
)ناصر یوس��فی، از ب��زرگ ترین فع��االن ادبیات 
کودک اس��ت(. بعد از آن هم کت��اب »جمجمک 
برگ خزون« چاپ شد و کتاب »آفتاب مهتاب چه 
رنگه؟« و کتاب »روش��نگر تاریکی ها« -که شرح 
زندگی پدرم و مادرم اس��ت به خط خودشان، که 
من جمع آوری ک��رده بودم.بعد آن دیگر چندین 

کتاب در نوبت چ��اپ دارم این ج��ا... یکی »گذر 
از رنج دوران س��وگواری« اس��ت برای کسانی که 

از  را  عزی��زی 
دست می دهند. 
درب��اره ای��ن که 
چ��ه مراحل��ی را 
ط��ی می کنند و 
باید چه کار کنند. 
ای��ن تجرب��ه ای 
ب��ود که خ��ودم 
درگذش��ت  ب��ا 
همس��ر عزی��زم، 
پیرنظر  هوشنگ 
از س��ر گذراندم. 
خدمات��ی  از 
موج��ود  ک��ه 
  )hospice بود)
اس��تفاده ک��ردم 
و ای��ن کت��اب را 
نوش��تم. در آن 
ج��ا ب��ا خدمات 
hospice، یعنی 
ک��ردن  فراه��م 
خدمات پذیرایی 
از بیم��ار در خانه 

آشنا شدم. این هم ش��د کتابی به نام »پرستاری 
از بیمار در خانه« که قرار بود که االن چاپ ش��ده 
باشد. »نش��ر نظر« هم دو تا کتاب دیگر مرا دارد 
چاپ می کند. یکی »آهو ش��د و صحرا رفت« که 
بافتی است از متل ها با مینیاتور. در مینیاتوهای 
موجود مینیاتورهایی را پیدا کرده ام که بخورد به 
این متل ها. این کتاب خیلی نفیسی خواهد بود...

عینک و سمعک
االن خب�ر نداری�د وضعی�ت آم�وزش 
ناشنوایان در ایران به چه صورت است؟

بس��یار بد ش��ده. برای این که اش��تباه کردند. با 
خودش��ان گفتند بچه ناش��نوا چه مشکلی دارد؟ 
ناشنواست. خوب به او »سمعک« بدهیم. عجب! 
س��معک بدهیم؟ عینک بدهیم آدم بیس��واد که 
بتواند بخواند؟ اول س��واد را باید ی��اد بدهی. اول 
»زبان« را باید یاد بدهی، تا بعد بش��نود. بچه ها 
را پخش کرده اند در مدارس معمولی، فقط یکی 
دو تا مدرسه کر و الل ها را نگه داشتند. یعنی دلم 

خون است. حاصل رنج پدرم و من هدر رفته. 
در آموزش ناش��نوایان اینها گفتند اش��اره نکن و  
س��عی کن حرف بزنی. بله، این ط��وری »بابا آب 
داد« را می تواند بگوید. ولی وقتی می گویید که 
»پیشی و نقاشی« یا می گویید »قصه عمو نوروز«، 

باز هم می تواند؟
ولی ناش��نوایان به طور کلی -به وی��ژه آنهایی که 
در آموزش��گاه های ما بودند و آمدن��د باال- دارند 
اقدامات باغچه بان را می برند جلو. االن بچه های 
ما دارند تالش می کنند و می گویند زبان اشاره 
باید جل��و ب��رود. االن خوش��بختانه در تلویزیون 
برنامه دارند که با زبان اش��اره اخبار را می گویند 
و زیرنوی��س می گذارن��د. اینها ه��م جنبه های 
مثبت است. کانون کرو الل ها هست، خانه اعظم 
برای دختران ناش��نوا هست، ش��اید بهترینشان 
انجمن خانواده ناشنوایان هست که خیلی فعالیت 

می کنند...
شما با اینها همکاری دارید؟

صد در صد. من ب��ا این بچه ها هم��کاری دارم و 
پشتشان هم هستم.  

یک چیزی را من می گویم این را باید بنویس��ید؛ 
یکی از مش��کالت بزرگ ناش��نوایان ک��ه نادیده 
گرفته می ش��ود این اس��ت که اینه��ا آمده اند 
مدرسه دختران ناشنوا را از پسرهای ناشنوا جدا 
کردند. یک بچه6 ساله آمده ش��ده 16 ساله، بعد 

شده 20 ساله، حاال می خواهد زن بگیرد. 
آن یکی هم می خواهد ش��وهر کن��د. باید با هم 

ازدواج کنند اینها. )البته استثناهای زیاد دارد(.
 دیگر آن دختری را نمی شناسد و این هم پسری 

نمی شناسد....

گفتگو با ثمینه باغچه بان

چگونه از رنج دوران گذر کنیم؟

 »زبان« برای من 
یک چیز دیگر 

است. زبان آموزی 
یک داستانی است 

برای من. خیلی 
فرق می کند با 

بقیه. حتی آنهایی 
که می روند 

زبان شناسی 
می خوانند، آن 
حساسیتی که 

من به زبان دارم 
را شاید نداشته 
باشند. چون من 
معانی کسی که 

ذهنش از یک زبان 
خالی است را درک 

می کنم

حمید میزبانی 
بابک بقایی

روشنک 
موسوی

مکان: اتوبوس نیمه شلوغ
موقعیت:همه مسافران دم در اصلی جمع شده اند.

توصیه: همشهری عزیز عقب اتبوس هم جا برای ایستادن هست. کمی عقب تر بایستید.

زمانی که فرد به س��ن ۷0-۸0 سالگی می رسد، دس��تخوش تغییراتی می شود که 
متفاوت است. مهم ترین و اولین اقدامی که بایدبرای ایمن سازی خانه برای سالمند 
انجام شود، حذف هرگونه به هم ریختگی و شلوغی در دکوراسیون است، زیرا با این کار 
تا حد زیادی از بروز تصادفات احتمالی سالمند با اشیا و عناصر موجود در دکوراسیون 
پیشگیری می کند. یکی دیگر از اقدامات مفید و ضروری در خانه ای که سالمند در 
آن زندگی می کند، افزایش نورپردازی و تقویت کردن آن است. زمانی که نور موجود 

در فضا ارتقا یابد، دید فرد مسن بیشتر می شود و بهتر می تواند اطرافش را ببینید.
   ایمن سازی سرویس بهداشتی

افزایش ایمنی سرویس بهداشتی و در دسترس قرار دادن تجهیزات موجود از جمله 
موارد بسیار مهم است، زیرا سرویس بهداش��تی فضایی است که سالمند بارها در روز 
از آن اس��تفاده می کند و باید نه تنها فضایی راحت و زیبا بلکه کامال ایمن نیز باشد. 

زیرا تصادفات و خطرهای زیادی در سرویس بهداشتی سالمند را تهدید می کند.
ارتفاع دوش حمام باید به راحتی و به صورت دستی قابل تنظیم باشد. همچنین توصیه 

می کنیم برای جلوگیری از ُسر خوردن سالمند حتما روی زمین داخل و خارج حمام 
پدهای پالستیکی مخصوص و ضد سرخوردگی بیاندازید. شیر آب سرد و گرم باید با 
کمک رنگ و یا نشانه های واضحی مشخص شده باشند. همچنین توصیه می کنیم 
شیرهای آب را به سنسور حرارتی مجهز کنید تا از یک حد تعیین شده باالتر نرود، زیرا 
ممکن است سالمند حساسیت درک دمای خود را از دست داده باشد و بر اثر آب داغ 
دچار سوختگی شود. نصب توالت فرنگی باالتر از اتفاع استانداردش، برای سالمندانی 
که از قسمت پا مشکل دارند مفید است. نصب جای دست در دو طرف توالت فرنگی 

نیز توصیه می شود که بسیار مفید است.
   تنظیمات نورپردازی

افراد مسن به نور بیشتری نیاز دارند. آنها نیاز دارند نور به طور مساوی در فضا توزیع 
شود، زیرا چشم های سالمندان به زمان بیشتری نیاز دارند تا خود را با تغییرات نور 
فضا تطبیق دهند. نورپردازی باید به صورت غیر مستقیم باشد تا سبب بروز خیرگی در 
چشم سالمند نشود. ایجاد نورپردازی مناسب در خانه می تواند حوادث را کاهش دهد. 
راه پله ها، آشپزخانه، سرویس بهداش��تی و اتاق نشیمن از جمله مناطقی هستند که 
باید به از یک نورپردازی کامل و کافی برخوردار باشند. همچنین چراغ قوه هایی را باید 
در قسمت های مختلف خانه در دسترس قرار دهید و از پر بودن باطری آنها مطمئن 
باشید و خانه خود را به برق اضطراری مجهز کنید. نصب کلیدهای برق در نزدیک در و 

تخت خواب سالمند، طوری که به راحتی به آن دسترسی پیدا کند، نیز ضروری است.
   نیازهای موجود در آشپزخانه

آشپزخانه یکی دیگر از فضاهایی است که استرس های فیزیکی برای سالمندان را زیاد 
می کند. الزم است ایمنی بخش های خاصی از آشپزخانه برای اطمینان از ایمنی آن 
 D اصالح شود. برای مثال دستگیره کش��وها و کابینت ها باید با انواعی که به شکل
هستند جایگزین شوند، زیرا استفاده از این نوع دستگیره ها به ویژه برای افرادی که 
از آرتروز رنج می برند، راحت تر است. طبقات کابینت ها نیز باید به صورت کشویی 
باشد تا راحت به بیرون کشیده شود و دسترسی به عناصر موجود در آن راحت باشد.

هنگام انتخاب لوازم خانگی مانند یخچال و فریزر دقت کنید از نوعی باشد که زمانی 
که درش باز می ش��ود، تمام مواد غذایی در طبقات موجود در س��طح دید به راحتی 
دیده شود و قابل دسترس باشد. همچنین وسایلی از قبیل ماشین ظرفشویی را از انواع 

رومیزی انتخاب کنید تا سالمند مجبور به خم شدن نباشد.
   سالمندان در خانه خود

از آن جایی که سالمندان تمایل دارند در خانه شخصی خود زندگی کنند تا این که به 
خانه سالمندان یا خانه فرزندان خود بروند، بهتر است با کمک این نکات، خانه آنها را به 
فضایی ایمن تبدیل کنید و از بروز حوادث بزرگ برای آنها پیشگیری کنید. همچنین 
در نظر گرفتن خانه ای در طبقات اول و بدون پله یا کم پله برای سالمندان الویت دارد.

خانه ای برای سالمندان

دکوراسیون مناسب برای سالمندان



یادداشت

روی خط حادثه

چهره روز

شوک
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سقوط هواپیمای نیجریه و مرگ ۱۵۳ نفر 
در فجیع ترین حادثه هوایی دو دهه اخیر نیجریه، هواپیمای مس��افربری با 153 
مسافر سقوط کرد و تمام مسافران کشته شدند. کمبود آب سبب شد ماشین های 

آتش نشانی نتوانند تا سه ساعت حریق را خاموش کنند.

7

شیرجه مرگبار سه کارگر 
قزوینی به حوضچه آمونیاک

مدیر روابط عمومی دانشگاه 
علوم پزشکی قزوین از مرگ 
س��ه کارگر براثر س��قوط در 
حوضچه آب و آمونیاک خبر 

داد.
عیس��ی کش��اورز در تشریح 
جزییات این خب��ر گفت: در 
پی سقوط سه کارگر کارخانه 
قارچ خوراکی »رامند مجاز« به حوضچه آب و آمونیاک، هر س��ه این 
افراد جان خود را از دس��ت دادند. وی با بیان این ک��ه این حادثه در 
ساعت 16:25 چهارشنبه دهم خرداد رخ داد، خاطرنشان کرد: یکی 
از این کارگران به وسیله افراد مستقر در کارخانه به اورژانس روستای 

ناصرآباد منتقل شد که متأسفانه جان خود را از دست داد.
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزش��کی قزوین با بیان این که دو 
کارگر دیگر نیز به وس��یله دیگر کارکنان کارخانه در حال انتقال به 
مرکز درمانی بودند که در میانه راه اورژانس این افراد را تحویل گرفت، 
گفت: این کارگران هنگام تحویل به اورژانس جان خود را از دس��ت 

داده بودند.
 به گفته کشاورز، علت س��قوط این افراد به حوضچه آب و آمونیاک 

هم اکنون از سوی مسئوالن مربوط در حال بررسی است.

با حضور مأم��وران کالنتری در محل و تأیی��د خبر، موضوع به 
قاضی کش��یک ویژه قتل و پلیس آگاهی ته��ران بزرگ اعالم 
شد. همزمان با حضورتیم بررسی صحنه جرم اداره دهم پلیس 
آگاهی و آغاز تحقیقات مقدماتی، به دستور بازپرس شعبه پنجم 
دادسرای امور جنایی پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار 
اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی ته��ران بزرگ قرار گرفت. با 
حضور کارآگاهان اداره دهم پلی��س آگاهی در محل جنایت و 
آغاز تحقیقات، در بررس��ی های اولیه مشخص شد جنایت در 
یک نزاع و درگیری، میان دو نفر به اسامی مهرزاد )34 ساله( و 
موسی )46 ساله( رخ داده است و در حضور یک زن و شوهر به 
اسامی »فاطمه. ر«)38 ساله( و »علی. ه�« )37 ساله( به وقوع 
پیوسته که مهرزاد، طبق نظریه پزشکی قانونی، به علت اصابت 
جسم نوک تیز به قفسه سینه به قتل رسیده و »موسی. ب« نیز 
که آثار جراحت های ناشی از اصابت جسم تیز روی دست، کتف 
و گردنش کامال مشخص بود، برای درمان به بیمارستان سینا 
منتقل شد. در بررسی های بعدی مشخص شد فاطمه و علی نیز 

پس از درگیری از محل متواری شده اند.
با توجه به اطالعات به دست آمده، بالفاصله کارآگاهان با مراجعه 
به بیمارستان اقدام به دستگیری موسی- که اعتیاد به مصرف 
مواد دارد - کردند. در همان تحقیقات مقدماتی، موسی صراحتا 
به ارتکاب جنایت اعتراف کرد. قاتل 46 س��اله در بازجویی ها 
به مأموران گفت: زمان حادثه در خانه نشس��ته و مشغول شام 
خوردن بودم ک��ه ناگهان صدای صحبت ه��ای بلند دو مرد را 
ش��نیدم که در حال جر و بحث کردن بودن��د. داخل اتاقی که 
مهرزاد و علی در آن بودند رفتم تا ببینم چه صحبت هایی رد و 
بدل می شود که پس از چند دقیقه، میان من و مهرزاد مشاجره 
و جر و بحث اتفاق افتاد. ناگهان چاقویی را که در پش��ت کمرم 
قرار داده بودم، به قصد ترس��اندن مهرزاد، بیرون کش��یدم، اما 
مهرزاد به سمت من آمد که چاقو به مهرزاد خورد و محل چاقو 
شروع به خونریزی کرد. متهم مدعی شد: علی با قمه به دست و 
سر و گردنم چند ضربه زد و قصد کشتن من را داشت. بالفاصله 
به طبقه پائین ساختمان فرار کردم و علی و زنش )فاطمه ( نیز 

از محل فرار کردند. موسی درباره انگیزه اصلی خود از درگیری 
منجر به قتل گفت: به خاطر تهمت��ی که مقتول به من زده بود 
عصبانی و ناراحت بودم و به خاطر فحاشی های رکیک و ناسزا 
گفتن های مهرزاد، با ضربات چاقویی که از آشپزخانه برداشته 
و در کمرم پنهان کرده بودم ضرباتی را به او وارد کردم. تحقیقات 
درباره علی و همس��رش نش��ان داد هر دو اعتیاد ش��دیدی به 
مصرف کراک و شیشه داشته و چند روز قبل از وقوع جنایت نیز 
با مراجعه به موسی، اقدام به اجاره یک اتاق در منزل پدری وی 

کرده و پس از جنایت نیز از محل متواری شده اند.
کارآگاهان با انجام تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی مخفیگاه 
این زن و شوهر در شهرستان سمنان شدند و هر دو نفر دستگیر 

شدند.
علی در اظه��ارات خود ب��ه کارآگاهان گفت: مه��رزاد یکی از 
دوس��تانم بود که در ش��ب حادثه پیش من آمده بود. در حال 
خوردن چای بودیم که ناگهان موس��ی وارد اتاق شد و پس از 
چند دقیقه با مهرزاد درگیری لفظی پیدا کرد. ناگهان موس��ی 
با چاقویی که از کمر خود در آورده بود، به مهرزاد حمله ور شد. 
من که برای جدا کردن آنها بلند ش��ده بودم، به سمت موسی 
حمله ور شدم و پس از زدن او از خانه فرار کردیم. فاطمه نیز در 
اظهارات خود به کارآگاهان گفت: در شب حادثه مهرزاد که از 
دوستان همس��رم بود، به خانه ما آمده بود و هر سه نفر نشسته 
بودیم و در حال صحبت کردن بودیم که ناگهان موس��ی وارد 
اتاق شد و با مهرزاد جر و بحث کرد. آن دو از قبل با هم درگیری 
داشتند. تا مهرزاد از جایش بلند شد، موسی چاقو در آورد و به 
سر و سینه مهرزاد فرو کرد. همسرم تا این صحنه را دید، چاقوی 
مهرزاد را از روی زمین برداشت و دو ضربه به موسی زد تاچاقو را 
رها کند. به محض افتادن چاقو، دست مرا گرفت و از ترس، هر 
دو از آن جا فرار کردیم. من هیچ نقشی در قتل نداشتم و فقط 

فریاد می کشیدم. 
براساس این گزارش متهمان در بازداش��ت هستند. سرهنگ 
کارآگاه آریا حاجی زاده، مع��اون مبارزه با جرایم جنایی پلیس 
آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر گفت: با دستگیری متهم 
اصلی پرونده و اعتراف صریح به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت 
موقت برای موس��ی صادر و برای انجام تحقیق��ات تکمیلی و 
مشخص ش��دن انگیزه اصلی جنایت در اختیار اداره دهم قرار 
گرفته است. علی و همسرش نیز با توجه به حضورشان در محل 
جنایت و درگیری آنها با متهم اصلی پرونده و فرار از صحنه، با 
قرار بازداشت موقت و به دستور بازپرس پرونده، جهت تکمیل 

تحقیقات در اختیار اداره دهم قرار دارند.

تسویه حساب با جنایتی خونین 

فحاشی، مردی را محکوم به مرگ کرد

مرد خشمگین که در جریان درگیری مرگباری دوست مستأجرش را به خاطر تسویه حساب  گروه
 ش�خصی از پای درآورده بود، با تحقیقات مأموران پلیس شناس�ایی و دستگیر شد. ساعت حوادث

3 بامداد اول خ�رداد، مأموران کالنتری 161 ابوذر از طریق مرکز فوریت های پلیس�ی 110 در 
جریان یک درگیری منجر به قتل در میدان مقدم قرار گرفتند.
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یک دانش��جوی آمریکایی در ش��هر بالتیم��ور ایالت مریلند 
اعتراف کرد هم دانشگاهی خودش را قطعه قطعه کرده و قلب 

و بخشی از مغزش را خورده است. 
 به گ��زارش س��ی ان ان آمریکا، جس��ی باین، افس��ر پلیس 
مس��ئول در منطقه هارفورد ایالت مریلند گفت: الکس��اندر 
 کینیوا 21 س��اله ب��ه قتل کوجو بونس��افو آج��ی کودی 37 
 س��اله که ش��ش روز پیش مفقود ش��ده بود اعت��راف کرده 

است.
به گفته این افسر پلیس، کینیوا اعتراف کرده هم دانشگاهی 
خودش را با چاقو قطعه قطعه کرده و اعضای داخلی بدن او، از 

جمله قلب و بخشی از مغزش را خورده است.
کینیوا هم اکنون ب��دون کفالت، به اتهام قت��ل درجه یک و 
حمله درجه یک و دو در مرکز بازداش��ت منطقه هارفورد به 

سرمی برد.

بر پایه این گزارش، قربانی آنجی کودی، ش��ش روز پیش از 
حادثه، خانه ای را ک��ه با قاتل در آن زندگ��ی می کرد، برای 
پیاده روی ترک کرد و کارت شناس��ایی و تلف��ن خودش را 

درخانه جا گذاشت.
پدر قاتل روز سه ش��نبه به پلیس اعالم کرد برادر الکس��اندر 
 س��ر و دس��ت های فردی را در طبقه زیرزمی��ن خانه قربانی 
پیدا کرده است که بعد مشخص ش��د متعلق به آنجی کودی 

است.
وی همچنین بازپرسان را به محل یک سطل اشغال در نزدیک 
یک کلیس��ا که اعضای باقیمانده بدن قربانی در آن قرار داده 

شده بود، راهنمایی کرد.
بر پایه این گزارش، آنجی کودی غنای��ی االصل بود و فردی 
بس��یار باهوش توصیف می ش��د که چند مدرک کارشناسی 
 ارشد از دانشگاه های غنا داش��ت و با وجود حاضر نشدن در 
کالس ها، از دانشگاه مورگان اس��تیت بالتیمور ایالت مریلند 

فارغ التحصیل شده بود.
قاتل نیز در همان دانش��گاه در رشته مهندس��ی مشغول به 

تحصیل بود.
 ب��ه ای��ن ترتی��ب جامع��ه آمریکا ب��ا یک��ی از فجی��ع ترین 
آدم خواری های تاریخ مواجه ش��ده اس��ت و ای��ن موضوع 
موجی از نگران��ی را در میان خانواده های دانش��جویانی که 
در ایاالت ه��ای دیگر مش��غول تحصیل هس��تند، به وجود 

آورده است.

پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجا در گزارشی با هشدار 
به کاربران اینترن��ت در مورد عضویت و اعتماد به س��ایت های 
همس��ریابی توصیه کرد تا زمانی که این س��ایت ها از س��وی 
مس��ئوالن مربوطه )وزارتخانه های ارش��اد یا ورزش و جوانان( 
ساماندهی، ثبت و مجوزهای الزم را کسب نکرده اند، از مراجعه 
به این گونه سایت ها بپرهیزند. معاونت اجتماعی پلیس فضای 
تولید و تبادل اطالعات نیروی انتظامی در گزارش��ی در مورد 
فعالیت  س��ایت  های همسریابی به کاربران هش��دار داد: فریب 
افراد با عناوین مختلف از جمله ازدواج، در محیط سایبری بسیار 
آسان است که علت اصلی آن، پنهان ماندن هویت های واقعی 
است چرا که افراد می توانند با مدارک جعلی و هویت دروغین 
در این سایت ها عضو شوند و خود را در قالب افرادی دیگر نشان 
دهند. براین اساس، زنان و دختران بسیاری از طریق سایت های 
همسریابی فریب خورده و زمینه ورود آنان به مراکز خاص برای 

سوءاستفاده فراهم شده است و امکان پیگیری در برخی موارد 
ممکن نیست، چراکه کالهبرداران با مدارک جعلی عضو شده 
و در اکثر موارد در قوانین اولیه س��ایت عنوان ش��ده است که 
آنها هیچ گونه مس��ئولیتی در قبال افراد و مشخصات و رفتار و 
عملکردش��ان ندارند. معاونت اجتماعی پلی��س فضای تولید و 
تبادل اطالعات ناجا با اعالم این نکته که بسیاری از این سایت ها 
کالهبردار هستند، هشدار داد: ثبت نام در سایت های همسریابی 
رایگان است اما پس از ثبت نام به دالیل انواع عضویت، مبالغی 
دریافت می کنند تا بتوانید اطالعات افراد دلخواهتان را مشاهده 
کنید و ممکن است بیشتر این اطالعات به صورت ساختگی و 
صرفا برای کالهبرداری باشد. براساس این گزارش، یکی دیگر 
از مش��کالتی که پس از این ارتباطات با سایت های همسریابی 
به وجود می آید، اخ��اذی از فرد مقابل ب��ه بهانه پخش تصاویر 

خصوصی رد و بدل شده و اطالعات شخصی افراد است. 
معاونت اجتماعی پلیس فتا ب��ه کاربران اینترنت توصیه کرد تا 
زمانی که ساماندهی، ثبت و مجوزهای الزم از سوی مسئوالن 
مربوطه )وزارتخانه های ارش��اد یا ورزش و جوانان( اعالم نشده 
است، از مراجعه به این گونه سایت ها بپرهیزند. به گزارش ایسنا، 
پیش از این نیز افراسیابی، معاون مرکز توسعه فناوری اطالعات 
و رسانه های دیجیتال تصریح کرد: صدور مجوز رسانه های برخط 
حوزه ازدواج و همس��ریابی منوط به ارایه معرفی نامه از سوی 
وزارت ورزش و جوانان است که تاکنون هیچ رسانه ای بر خطی 

موفق به اخذ معرفی نامه از آن وزارتخانه نشده است. 

انگلستان؛ مردی که طول 1600 متر را در7 دقیقه 
دنده عقب رفت و رکورد زد.

ایران؛ یک پراید با هشت سرنشین از روی پل به  
رودخانه کن سقوط کرد.

ایران؛ حمل غیر بهداشتی جعبه های گوشت 
منجمد با وانت بار در یکی از شهرستان ها

چه خبر، از کجا؟

چهره روز

تشدید ناامنی اجتماعی در آمریکا

دانشجویی، هم دانشگاهی خود را خورد
هشدار پلیس فتا

به سایت های همسریابی اعتماد نکنید 

SMS

در انتظار برخورد پلیس 
باکمپ های غیرمجاز ترک اعتیاد

سردار علی مویدی
رییس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی

در صورتی که تخلف کمپ ه��ای غیرمجاز از س��وی مراجع ذیربط 
مشخص شود، پلیس به عنوان ضابط قضایی با آنها برخورد می کند.

مجوز تأس��یس این گونه مراکز را پلیس مبارزه ب��ا موادمخدر اعطا 
نمی کند، اما متولیان امر زمانی که متوجه ش��وند فردی به صورت 
غیرمجاز اقدام به تأسیس این گونه کمپ ها کرده  است و در صورت 
درخواست، پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه با آنان برخورد خواهد 
کرد. اگر س��ازمان بهزیستی 
تهران نیز کم��پ غیرقانونی 
را معرفی کن��د، قطعا پلیس 

با آنها برخورد خواهد کرد.
تخل��ف وغیرقانون��ی بودن 
این گون��ه کمپ ه��ا باید از 
سوی مراجع ذیربط مشخص 

شود.

برخورد با ارسال کنندگان فیلم 
عروسی به ماهواره

 ریی��س پلی��س امنی��ت اخالق��ی نی��روی انتظام��ی با 
تأکید بر این که ارتباط و همکاری با شبکه های ماهواره ای، 
 منوط به دریاف��ت مجوز از وزارت ارش��اد اس��ت.گفت: 
پلیس در حال بررسی چرایی پدیده ارسال فیلم عروسی 

به شبکه های ماهواره  است.
س��ردار احمد روزبهانی در مورد ارس��ال فیلم و تصاویر 
مجالس عروس��ی به یک��ی از ش��بکه های ماه��واره ای 
 فارس��ی زبان گفت:  هر گونه همکاری و فعالیت هر ایرانی 
 ب��ا ش��بکه های ماه��واره ای، اع��م از ارس��ال فیل��م 
مس��تند یا علمی و غی��ره، بای��د دارای مج��وز از وزارت 
 فرهنگ و ارش��اد اس��المی باش��د. در غیر ای��ن صورت

 این عم��ل غیرقانونی خواهد بود و برخ��ورد پلیس را در 
پی دارد.

رییس پلی��س امنیت اخالق��ی ناجا در م��ورد فراخوان 
ش��بکه های ماهواره ای مبنی بر ارسال فیلم و عکس های 
عروس��ی هموطنان برای پخش و ش��رکت در مسابقه به 
ایسنا گفت:  من این مطلب را ش��نیده ام و در حال حاضر 
 مأموران در حال رصد و بررس��ی این مس��أله هس��تند. 
ارس��ال عکس و فیلم عروسی به ش��بکه های ماهواره ای 
غیرقانونی اس��ت و ما برابر قانون با آنان برخورد خواهیم 

کرد.
وی در پای��ان افزود: کارآگاه��ان در حال رص��د و انجام 
تحقیقات فنی و پلیسی در مورد زوایای پنهان این اتفاق 

هستند.

دستگیری فرستنده 
ایمیل های تهدید آمیز

گروه حوادث : م��ردی که ب��ا فرس��تادن ایمیل های 
 تهدیدآمیز قص��د اخاذی از ی��ک ش��هروند اصفهانی را
  داش��ت، ب��ه وس��یله مأم��وران پلی��س فض��ای تولید

  وتب��ادل اطالع��ات اصفه��ان شناس��ایی و دس��تگیر 
شد.

به گ��زارش زاین��ده رود، س��رهنگ س��تار خس��روی، 
ریی��س پلی��س فض��ای تولی��د و تب��ادل اطالع��ات 
اس��تان اصفهان با اعالم ای��ن مطلب اظهار داش��ت: در 
پی دادخواه��ی ش��هروندی اصفهانی مبنی ب��ر این که 
از چن��دی پیش فردی ناش��ناس با ارس��ال ایمیل های 
تهدیدآمی��ز قص��د اخ��اذی از وی را دارد، موض��وع 
 به صورت وی��ژه در دس��تور کار کارآگاه��ان این پلیس

 قرار گرفت.
وی افزود: در تحقیقات از این ش��هروند و بررس��ی های 
صورت گرفت��ه از رایانه وی مش��خص ش��د فرس��تنده 
ایمیل های تهدید آمیز با ارس��ال چند پیام الکترونیکی 
که حاوی تصاویر خصوصی این شهروند است، قصد دارد 

از وی مبالغی را اخاذی کند.
 ای��ن مق��ام مس��ئول تصریح ک��رد: تی��م وی��ژه پلیس 
 س��ایبری اصفه��ان ب��ا تحقیق��ات گس��ترده اینترنتی 
 در نهای��ت س��رنخ هایی از ف��ردی ب��ه نام احم��د، 23 
ساله در این پرونده به دست آمد و با شناسایی مخفیگاه 
وی با هماهنگی مقام قضایی مأموران  به محل مورد نظر 

اعزام شدند.
 ریی��س پلی��س فض��ای تولی��د و تب��ادل اطالع��ات 
 اس��تان اصفه��ان گف��ت: مته��م در عی��ن ناب��اوری در 
عملیات��ی غافلگیرانه دس��تگیر و به پلیس فت��ا اصفهان 

منتقل شد.
وی ادام��ه داد: در بازجویی ه��ای اولیه مته��م هرگونه 
بزهی را انکار ک��رد، اما پ��س از این که خ��ود را در برابر 
ادله الکترونیک��ی قانونی دی��د، چاره ای ج��ز بازگویی 
حقیق��ت ندی��د و ب��ه ب��زه انتس��ابی اق��رار و انگی��زه 
عمل مجرمانه خ��ود را انتق��ام جویی و هت��ک حیثیت 
 از ای��ن ش��هروند، ب��ه دلی��ل اختالف��ات قبل��ی ب��ا او

 عنوان کرد.
 رییس پلیس س��ایبر اس��تان با بیان این که در بازرسی 
 از من��زل متهم کی��س رایانه و گوش��ی تلف��ن همراهی
  که ح��اوی عکس ه��ای خصوص��ی این ش��هروند بود

کش��ف و ضبط ش��د، خاطر نش��ان کرد: متهم به همراه 
پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی 

شدند.
س��رهنگ  خس��روی  به ش��هروندان، به ویژه جوانان و 
نوجوانان هش��دار داد: افراد سودجو و شیاد از هر فرصتی 
جهت سوءاستفاده بهره خواهند برد. لذا الزم است توجه 
و دقت کافی را به خرج داد تا در دام چنین افرادی گرفتار 

نشوند.
در واقع ای��ن اف��راد از ترس دیگ��ران از هت��ک حرمت 
و آبرو اس��تفاده می کنند و معم��وال نیز افراد س��اده را 
طعمه قرار داده و به اهداف ش��وم خود نیز می رس��ند.

ام��ا این نکت��ه را بای��د مد نظ��ر ق��رار داد که پاس��خ به 
 اخاذی این افراد پایان کار نیس��ت و ای��ن افراد متوقع تر

  خواهند ش��د. بنابرای��ن در چنی��ن ش��رایطی بهترین 
راهکار تماس و مراجعه به پلیس اس��ت تا این شرایط به 
بهترین نحو ممکن مدیریت ش��ود تا فرد دچار آسیب و 

زیانی نشود.

باران شدید بهاری مسافران 
مازندران را غافلگیر کرد

در پی تعطیالت اخیر مس��افران و گرداشگران زیادی از 
مسیر جاده هراز وارد آمل و مناطق دیگر مازندران شدند.

بارش باران در آس��تانه نیمه دوم خردادماه که به صورت 
پراکنده در برخی مناطق آمل باریدن گرفته بود، س��بب 
غافلگیری مسافرانی شد که برای تعطیالت روزهای اخیر 

به این شهرستان سفر کردند.



چهره روزیادداشت

احداث پست فیوزی دشتک
 صددرصد پیشرفت فیزیکی دارد 

مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری گفت: 
احداث پس��ت فیوزی 20/63 کیلو وات دشتک و خط 63 کیلو ولت 
دشتک فارس��ان که سال گذشته احداث ش��د، صددرصد پیشرفت 
فیزیکی دارد. رحمت اهلل حمامیان اظهار داشت: اعتبار مصوب برای 
احداث پس��ت فیوزی 20/63 کیلو وات دشتک و خط 63 کیلو ولت 

دشتک فارسان 55 میلیارد ریال بوده است.
وی تصریح کرد: 34 میلیارد ریال اعتبار برای احداث پست 20/63 
 کیلو ولت ش��هرک صنعتی ش��هرکرد تصویب ش��ده ک��ه تا کنون 
85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. حمامیان ادامه داد: پست 
20/63کیل��و ولت بن 85 درصد پیش��رفت فیزیکی داش��ته و برای 
خاتمه این طرح 10 میلیارد ریال اعتبار الزم است. مدیر کل شرکت 
توزیع نیروی برق چهار محال و بختیاری عن��وان کرد: 81 میلیارد 
ریال اعتبار برای افزایش ظرفیت پس��ت 400 کیلو ولت ش��هرکرد 
 تصویب شده و 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای خاتمه طرح 
19 میلیارد ریال اعتبار الزم است. حمامیان یادآور شد: برای احداث 
پست 400 کیلو ولت لردگان 413 میلیارد ریال اعتبار تصویب شده 
و تا کنون 60 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای خاتمه این طرح 
210 میلیارد ریال اعتبار الزم است. مدیر کل شرکت توزیع نیروی 
برق چهار محال و بختیاری اذعان داش��ت: پس��ت 400 کیلو ولت 
فرادنبه 10 درصد پیشرفت فیزیکی داش��ته و برای اتمام این طرح 

342 میلیارد ریال اعتبار الزم است.

440بیمار استان نارسایی
 کلیه دارند

گروه شهرستان - مس��ئول انجمن حمایت از بیماران 
کلیوی اس��تان چهارمحال و بختیاری، گفت:440 بیمار 
در اس��تان به مش��کالت نارس��ایی کلیه مبتال هس��تند. 
عزیزاهلل نافیان اظهار داش��ت: این بیم��اران، عضو انجمن 
حمای��ت از بیماران کلیوی هس��تند و تاکن��ون 210 نفر 
از آنان، عم��ل پیوند کلیه را انج��ام داده ان��د. وی اضافه 
 ک��رد: 230 بیمار دیگر عض��و انجمن که دچار نارس��ایی 
کلیه اند نیز تحت حمایت ه��ای انجمن برای دیالیز کلیه 

قرار می گیرند. 

همکاری شهرداری شهرکرد
 و حوزه هنری

 گروه شهرستان - شهردار شهرکرد تعامل با ارگان های
فرهنگی و هنری را در اس��تان بس��یار ضروری دانست و 
گفت: شهرداری شهرکرد و حوزه هنری همکاری خود را 
گس��ترش می دهند. نوراهلل غالمیان در نشست مشترک 
حوزه هنری و ش��هرداری افزود: بی شک خالقیت هنری 
هنرمندان اس��تان می تواند در زیبایی و فرهنگ عمومی 
شهر بسیار کارگشا باشد. وی افزود: با توجه به راه اندازی 
س��ازمان فرهنگی، رفاه��ی، تفریحی ش��هرداری، ایجاد 
فضاهای علمی، فرهنگی و هنری در پارک های ش��هر در 
مناطق مختلف از برنامه های آینده ش��هرداری شهرکرد 

خواهد بود.

25 درصد واحدهاي مسکن 
مهر تعاون قابل واگذاري است

گ�روه شهرس�تان - مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه 
اجتماع��ي چهارمحال و بختیاري گفت: س��ال گذش��ته 
300 ش��رکت تعاوني در زمینه هاي صنعت، کش��اورزي 
و خدمات در اس��تان فعالیت داش��تند. داوود ش��یوندي 
افزود: هم اکنون س��اخت و ساز مس��کن در پروژه مسکن 
 مهر 50 درصد رش��د داش��ته، ای��ن در حالي اس��ت که 
40 درصد س��اخت مس��کن در بخ��ش تع��اون در حال 
پیگیري اس��ت. وي با بیان این که شش هزار مسکن مهر 
 در بخش تعاون در حال ساخت اس��ت، خاطرنشان کرد: 
هم اکنون 25 درصد کل واحدهاي مسکن مهر استان در 
بخش تعاون قابل واگذاري است و بقیه واحدها نیز بیش از 

70 درصد پیشرفت فیزیکي داشته اند. 

خبر ویژه

خبر کوتاه

8
150واحد دام و طیور در نوبت تخصیص آب 

صفدر نیازی، رییس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: 150 پروانه تأسیس واحد دام و 
طیور در حوزه دام و طیور استان در نوبت تخصیص آب بوده و هم اکنون 282 هزار هکتار از اراضی 

این استان تشنه آب هستند.
صدای استان در جایگاه سوم 

کشوری
مدیرکل صدا و سیمای مرکز چهارمحال 

حجت اهلل رحیم زاده
صدای مرکز چهارمحال و بختیاری در سال 90 از لحاظ میانگین امتیاز 
ارزیابی برنامه ها در ستاد با 14 پله رشد نسبت به سال قبل از آن، در رتبه 
سوم کش��ور قرار گرفته است. همکاران این واحد س��ال گذشته با تولید 
آثار فاخر و جذاب به جشنواره های مختلف ملی و بین المللی راه یافتند و 
شش رتبه برتر را در این سال از جشنواره های مختلف کسب کردند. این 
واحد در ارزیابی برنامه های صدا بر حسب حرفه، رتبه چهارم نویسندگی، 
رتبه چهارم گویندگی، رتبه اول گزارش��گری و رتبه سوم صدابرداری را 
بین مراکز استانی صدا و سیما 
کس��ب کرده اس��ت. رادیوی 
اس��تان ب��ا ج��ذب مخاطب 
 40 درص��دی ک��ه نزدی��ک 
دو براب��ر متوس��ط کش��وری 
 اس��ت، جای��گاه مناس��بی در 
شاخص های مهم ارزیابی بین 

سایر مراکز استانی دارد. 
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این روزها همراه ش��دن آلودگی هوا با وزش ش��دید باد مشکالت 
زیادی برای مردم استان چهارمحال و بختیاری پیش آورده است.

ورود گرد وغبار کشورهای عربی و همراه شدن آن با گرد و غبارهای 
محلی این اس��تان، وضعیت بحرانی ایجاد کرده و به نظر می رسد 
آلودگی هوا همچنان در این اس��تان یکه تازی کند و اگرکاهشی 
به چش��م می خورد، صرفاً مقطعی اس��ت. گرد وغبارکش��ورهای 
 عرب��ی از ابت��دای هفت��ه وارد چهارمح��ال و بختی��اری ش��ده و 
روز به روز بر ش��دت آلودگی هوا افزوده تر ش��د و زندگی را برای 
مردم استان چهارمحال و بختیاری تیره و تار کرد، به گونه ای که 
در چند روز گذشته مردم هرروزصبح شاهد حضور گرد و غبار در 
آس��مان بودند. از ابتدای صبح روز جمعه آلودگی هوا کمتر شده 
بود و آلودگی به ش��دت روزهای گذشته نیس��ت و گرد و غبار در 
هوا و اطراف دشت ها و کوهس��تان های این استان به چشم نمی 
خورد.در روزهای  سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه هفته گذشته 
شدت آلودگی به حدی بود که آسمان رنگ آبی خود را از دست داد 
 و کوه ها و دشت های این اس��تان در هاله غلیظ گرد و غبار پنهان

 شدند. گرد و غبار از طرفی و خشکسالی نیز از سوی دیگر موجب 

شده بود که این آلودگی در این استان ش��دت بیشتری پیدا کند 
و موجب ایجاد مش��کالتی برای مردم و س��اکنان شهرها و روستا 
بش��ود. در حال حاضر ش��دت آلودگی هوا در این اس��تان کاهش 
 یافته و ش��اهد کاهش این آلودگی هس��تیم. هم اکنون آس��مان 
چهارمحال و بختیاری صاف است و رنگ آبی زیبای خود را به دست 

آورده و مردم نیز مشکل خاصی در این خصوص ندارند.

آلودگ�ی ه�وا خیل�ی س�ریع توس�ط مس�ئوالن 
اطالع رسانی شود

یکی از شهروندان شهرکردی در گفتگو با مهر اظهار داشت: آلودگی 
هوا در این استان بسیار شدید بود و مردم همیشه چون هوای پاک 
استشمام می کردند، به س��رعت متوجه آلودگی هوا شده بودند و 
کمتر از خانه بیرون می رفتند. اس��ماعیلی ادامه داد: آلودگی هوا 
عاملی است که موجب به خطر افتادن سالمتی  انسان می شود و 
باید سریع توسط مسئوالن اطالع رسانی شود که متأسفانه ما در 
این خصوص شاهد اطالع رس��انی از ارگان های مربوطه نبودیم و 

این یک ضعف است.

وی تصریح کرد: اطالعیه آلودگی هوا بایدخیلی س��ریع از طریق 
رسانه ها به خصوص رادیو و شبکه اس��تانی به اطالع مردم برسد 
و محل هایی مانند مدارس و دانشگاه ها تعطیل شود، در حالی در 
 هفته گذشته با ش��دت باالی آلودگی نه دانشگاهی تعطیل شد و 
نه اداره ای. اگ��ر این قبیل اهمال ه��ا و کم کاری ها در اس��تان و 
در بخش اطالع رس��انی رایج شوند، معلوم نیس��ت چه خسارات 
جبران ناپذیری بر پیکر س��المتی وارد ش��ود؛ البت��ه این نگرانی 

مطلب مهمی اس��ت و جا دارد 
 تا مس��ئوالن اس��تانی در امر 
اطالع رس��انی ش��فاف بوده و 
با ش��جاعت اعالم کنند هوای 
اس��تان در چه وضعیت��ی قرار 
دارد. ای��ن در حالی اس��ت که 
استان چهارمحال و بختیاری 
در مدت زیادی از س��ال دارای 
آب و هوایی سالم و پاک است 
و کمترین خدش��ه ای را مردم 
فهیم می توانند در اسرع وقت 

متوجه شوند. 

حالت بحرانی نداریم 
 مدی��رکل محی��ط زیس��ت 
چه��ار مح��ال و بختی��اری  
نی��ز در ای��ن خص��وص اظهار 
 داشت:  شدت آلودگی هوا  در 
چهار محال و بختیاری کاهش 
یافته و دیگر حال��ت بحرانی را 

نداریم. س��عید یوس��ف پور بیان داش��ت: آلودگی هوا در روزهای 
گذشته در این استان به حالت بحرانی رسیده بود که خوشبختانه 
در حال حاضر این مشکل بر طرف شده و آلودگی هوا کاهش یافته 
است. وی بیان داشت: خشکسالی کاهش آب های زیرزمینی، تغییر 
کاربری در کش��اورزی و باغات، کاهش آب تاالب ها و رودخانه ها 
و... از عواملی هس��تند که در باال گرفتن ش��دت آلودگی هوا طی 
هفته گذشته نیز مؤثر بوده اند. یوسف پور ادامه داد: ضرورت دارد 
سالمندانی که دارای بیماری های ریوی هستند، در بیرون از خانه 
از ماسک استاندارد استفاده کنند تا در روزهایی که هوا آلوده است، 
 دچار مشکالت ریوی و تنفسی نش��وند. وی ادامه داد: گرد و غبار

 21 استان کشور را تحت تأثیر خود قرار داده که امیدواریم در آینده 
این استان مشکل خاص دیگری با آلودگی هوا نداشته باشد.

غبار از چهره چهارمحال رفت 

 آسمان دوباره آبی شد 

درحالی که شدت آلودگی هوا در چهارمحال و بختیاری به حدی رسیده بود که دشت ها و کوهستان های این 
گروه 
استان به وضوح دیده نمی شد و روز به روز بر ش�دت آلودگی هوا افزوده تر شده و زندگی برای مردم استان شهرستان 

چهارمحال و بختیاری مثل رنگ آسمان، تیره و تار شده بود، گرد وغبار کشورهای عربی چهارمحال و بختیاری 
را ترک کرد و هوای این استان پاکی خود را دوباره به دست آورد. 
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آن 1391/04/19 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 

گردد. ادیبی – مدیر دفتر شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان  
 

مزايده 
799 آگهي مزایده مال غیر منقول اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد 
جلسه مزایده اي در روز دوشنبه تاریخ 91/4/5 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا اتاق 
332 طبقه س��وم دادگستري ش��هید نیکبخت در خصوص پرونده اجرایي کالسه 567/90 ج 1 
ل��ه آقاي مجید صنایعي علیه آقای��ان حمید، مهرداد و خانم پرویندخت همگي صنایعي مبني بر 
فروش ش��ش دانگ ملک مشاعي پالك ثبتي 4805/3 بخش 4 ثبت اصفهان واقع در اصفهان، خ 
شریف واقفي، روبروي تکیه خردادزاد، ك شهید مهدي نژاد، ك شریعت، بن بست صنایعي، پ 
31 که توسط کارشناس رسمي دادگستري به مبلغ 4/950/000/000 ریال ارزیابي و نظر وي 
مص��ون از اعتراض طرفین واقع گردیده برگزار نمای��د. طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از 
جلسه مزایده با مراجعه به آدرس فوق از آن بازدید و با تودیع 10درصد قیمت پایه در جلسه 
مزایده ش��رکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. توضیح اینکه 

حس��ب نظر کارش��ناس ملک فوق داراي 412/5 متر مربع عرصه و 187/5 متر مربع اعیاني 
در یک طبقه و حدود 30 متر مربع اتاق هاي فوقاني با دیوار آجري، سقف تیر آهن، دیوارها با 
اندود گچ و نقاش��ي، کف موزاییک، درب و پنجره فلزي، دربهاي داخلي چوبي، داراي سرویس 
هاي آشپزخانه و بهداش��تي، کف حیاط موزاییک و باغچه، نماي ساختمان سیمان لیسه اي و 
داراي انشعابات آب و فاضالب، برق و گاز مي باشد که ارزش شش دانگ آن چهار میلیادر و 
نهصد و پنجاه میلیون ریال برآورد گردیده است. مدیر اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقي 

اصفهان شماره م / الف 1595
 

ابالغ وقت دادرسی
1048 آگهی ابالغ وقت دادرس��ی به س��ید رضا امیر ش��اه کرمی و س��عید مستاجران و سید 
مصطفی امیر شاه کرمی موضوع دادخواست تعاونی ثامن االئمه مبنی بر مطالبه وجه یک فقره 
چک که تحت کالس��ه 910055 ح 9 ثبت ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است 
به علت نامعلوم بودن محل اقامت خوانده درخواس��ت ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که 
مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر 
می گردد بدینوس��یله به نامبردگان ابالغ می ش��ود که در تاریخ 91/4/19 ساعت 11/30 صبح 
جهت رس��یدگی در ش��عبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر شوید در صورت عدم 
حضور و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. مدیر 

دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی 
 

ابالغ وقت دادرسی
1057 آقای اصغر وکیلی، کالس��ه پرونده: 910088 ب 26، وقت رسیدگی: 91/4/19 ساعت 11 
صبح، خواهان: لیال قدیمی فرزند س��ید مرتضی، خوانده: اصغر وکیلی فرزند علی، خواس��ته: 
طالق، خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 

ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست 
خواهان و دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی 

از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
 دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

ابالغ 
1059 شماره ابالغیه: 9110100350500163، شماره پرونده: 9109980350500039، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910039، خواهان ها عالم آذربایجان��ی و بتول محمودیان و زهرا محمودیان 
و زین��ت محمودیان و بهجت محمودیان و احمد محمودیان ب��ا وکالت آقای حمیدرضا قناعت 
منش دادخواس��تی به طرفیت خواندگان ژال��ه نادریان فرزند مهدی و مه��ری صنعتی فرزند 
عب��اس و پروان��ه نادریان فرزند مهدی و حش��مت نادریان فرزند مصطف��ی و حمید نادریان 
فرزن��د مهدی و مهین صنعتی فرزند عباس و روش��نک نادریان فرزند عباس و اقدس صنعتی 
فرزن��د عباس و قهرمان صنعتی فرزند عب��اس و علی نادریان فرزند مصطفی و میترا نادریان 
فرزن��د مهدی و آزیتا نادریان فرزند عباس و عزت نادری��ان فرزند مصطفی و ماهله نادریان 

فرزن��د عباس به خواس��ته بطالن انتقال 54 حبه از 72 حبه مش��اع پالك ثبتی 4566-4567-
1-4565 و باقیمان��ده 4565 بخش 4 ثبت اصفهان و خل��ع ید از پالك مذکور تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان – اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی 
)حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خیابان چهار باغ باال – خیابان شهید نیکبخت 
– س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان – طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالسه 
9109980350500039 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/04/20 و س��اعت 12 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ناظمی- مدیر دفتر ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان
 

ابالغ 
1061 شماره ابالغیه: 9110100350500134، شماره پرونده: 9009980350501189، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901247، خواهان محمود عش��وری فرزند براتعلی دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده نجمه الس��ادات حس��ینی فرزند سید عزت اله به خواس��ته الزام به انتقال سند رسمی 
پالك 15201/277 بخش 5 ثبت اصفهان تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
– خیابان چهار باغ باال – خیابان ش��هید نیکبخت – س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان 
– طبقه یک اتاق ش��ماره 105 ارجاع و به کالس��ه 9009980350501189 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1391/04/20 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 

خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

ناظمی- مدیر دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 
 

ابالغ
1080 شماره ابالغیه: 9010100351904947، شماره پرونده: 9009980351901404، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901459، خواهان ش��هرام آذربو دادخواستی به طرفیت خوانده ناهید شکری 
تقدی��م دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه نوزدهم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 251 ارجاع و به کالسه 

9009980351901404 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/04/20 و س��اعت 10:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1299 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350800663. ش��ماره پرون��ده: 9009980350801189. 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901203. خواهان موسسه قرض الحس��نه مهر بسیجیان به مدیریت 
مرادعل��ی نیکوپناه دادخواس��تی به طرفیت خوان��ده محمد فتحی تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هش��تم دادگاه عموم��ی حقوقی 

شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9009980350801189 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی 1391/04/19 س��اعت 10:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انق��الب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگه��ی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در 
 وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. داوری – منش��ی شعبه هش��تم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان        
 

مزايده 
1347 اج��راي اح��کام ش��عبه 14 دادگاه حقوقي اصفه��ان در خصوص پرون��ده 900280 ح 
ج 14 ل��ه آق��اي حمید فقهي نجف آبادي ب��ا وکالت آقاي مرتضي رحمتی��ان علیه آقاي محمد 
رضا شمس��ي هرندي به آدرس اصفهان خ آل خجند چهار راه دشتس��تان امالك ونوس مبني 
ب��ر مطالبه مبل��غ 181/533/88 ریال بابت طل��ب و مبلغ 7/060/000 ری��ال بابت حق االجراي 
دولتي و حق الزحمه کارشناس��ي و حق الوکاله در نظر دارد جلس��ه مزایده اي را در مورخه 
91/4/4 س��اعت 10 الي 11 در ش��عبه 14 دادگاه حقوقي واقع در اصفهان خ نیکبخت ساختمان 
دادگس��تري عبارتند از: 1- میز چوبي اداري ام دي اف ش��امل 3 عدد میز در ابعاد 138×75 
ب��ه رنگ قهوه اي و حاش��یه نق��ره اي یک طرفه و یک ع��دد میز تحری��ر ام دي اف در ابعاد 
160×80 ب��ه رنگ نارنجي با یک کمد زیري 4 طبقه جم��ع کل میزهاي چوبي چهار عدد همگي 
مس��تعمل به قیمت پایه 2/300/000 ریال، 2- س��ه عدد صندلي مبلي اداري با پایه هاي استیل 
و کف و پش��ت مش��مع مش��کي به قیمت پایه 600/000 ریال، 3- پنج عدد صندلي چرخ دار با 
مارس دنا به قیمت 2/000/000 ریال، 4- یک دس��تگاه بخاري گاز س��وز دیواري مارس پالر 
به قیمت پایه 300/000 ریال، 5- یک جفت گلدان چیني به رنگ س��رمه اي دهانه گش��اد س��ي 
س��انتي که لبه یک عدد آن شکس��ته و سپس با چسب آن را چس��بانده اند به قیمت 200/000 
 ریال، 6- دو دس��تگاه تلفن پاناس��ونیک م��دل KX-TSC35 YXW و دو ع��دد تلفن مارس

CIDS30 SANNYNIC همگي مستعمل به قیمت 1/000/000 ریال، 7- یک عدد رادیو ضبط 
شارژي مارك Finder put n به قیمت 100/000 ریال، 8- یک عدد ساعت دیواري آونگ دار 
ب��ا جعبه چوبي به طول یک متر مارك TEMPUSFUGIT مس��تعمل با قیمت پایه 700/000 
ری��ال، 9- دو عددگاو صندوق یکي 300  کیلویي در ابعاد 60×60×90 بدون قفل رمز یک طبقه 
و دیگ��ري 1000 کیلویي دو طبقه داراي دو عدد قفل رمز با مارك تکنو در ابعاد 70×70×150 
به قیمت پایه 8/500/000 ریال که به نظر کارش��ناس کل موارد فوق 15/700/000 ریال قیمت 
گذاري گردیده اس��ت طالبین خرید مي توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده ازاموال توقیفي واقع 
در آدرس فوق الذکر بازدید نمایند و کس��اني حق ش��رکت در مزای��ده را دارند که حداقل 10 
مبلغ موضوع فروش را نقداً در جلس��ه به همراه داش��ته باشند. برنده فرد یا افرادي مي باشند 
 که باالترین قیمت را از نظریه کارش��ناس پیشنهاد نمایند. مدیر اجراي احکام شعبه 14 دادگاه 

حقوقي اصفهان 

ابالغ 
1411 شماره ابالغیه: 9110100351200493. شماره پرونده: 9009980351200734. شماره 
بایگانی ش��عبه: 900735. خواهان محس��ن تاجی دادخواس��تی به طرفیت خوانده حمیدرضا 
بزرگزاد تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 
دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9009980351200734 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/20 و ساعت 11:30 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. رشیدی – مدیر شعبه دوازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان    
 

ابالغ 
1762 شماره درخواس��ت: 9110460351500001، ش��ماره پرونده: 9009980351501200، 
ش��ماره بایگانی: 901212، خواهان ش��رکت خوراك دام پارس دادخواستي به طرفیت خوانده  
اصغر ترابي زیارتگاهي تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگي 
به شعبه پانزدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستري کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق شماره 142 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980351501200 ثبت گردیده که وقت رسیدگي آن 1391/4/19 و ساعت 10 
صبح تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
م��اده 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 نش��اني کامل خود نس��خه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگي حاضر گردد. شعبه پانزدهم دادگاه 
عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1794 شماره: 632 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ قطعه زمین مزروعي شش قفیزي 
دشت میان به ش��ماره 19 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود و غیره در جریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/5 در ساعت 9 
صبح در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید 
حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار 
مي ش��ود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
ام��الك طبق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد 
ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلی��ف پرونده هاي معترضي ثبت معترض 
ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح 
قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، 

زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1795 ش��ماره: 615 چون تحدید حدود اختصاصي شش��دانگ س��ه قطعه زمین مزروعي دو 
جریبي چاه میر به ش��ماره 89 فرعي واقع در روس��تاي آرنجن پ��الك 147 اصلي بخش 12 
کاش��ان، که طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزن��د آقا محمود در جریان 
ثبت است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/5 در س��اعت 
10 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار مي ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته 
خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 م��اده واحده قانون تعیین تکلیف پرون��ده هاي معترضي ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. تاریخ انتشار: 

1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان
 

تحديد حدود اختصاصي 
1796 شماره: 616 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 5 قفیزي 
چاه میر به شماره 92 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش دوازده کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/5 در ساعت 11 صبح در 
محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1797 ش��ماره: 617 چ��ون تحدید حدود اختصاصي شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروعي 7 
قفی��زي بغل دیزر به ش��ماره 135 فرعي واقع در روس��تاي آرنجن پ��الك 147 اصلي بخش 
دوازده کاش��ان، که طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در 
جریان ثبت اس��ت به عل��ت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت 
اخی��ر ماده 15 قان��ون ثبت بر طبق تقاض��اي نامبرده تحدی��د حدود ملک مرق��وم در تاریخ 
1391/4/5 در س��اعت 12 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با 
 روز تعطیل��ي عملیات تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهي به 
کلی��ه مجاوری��ن و مالکی��ن اخطار مي ش��ود ک��ه در روز و س��اعت مق��رر در محل حاضر 
ش��وند. اعتراض��ات مجاوری��ن و صاحب��ان ام��الك طبق م��اده 20 قان��ون ثب��ت از تاریخ 
 صورتمجل��س تحدی��دي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. ل��ذا طبق تبصره 2 م��اده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را 
اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك 

جوشقان 

اطالعیه آلودگی 
هوا بایدخیلی 

سریع از طریق 
رسانه ها به 

خصوص رادیو 
وشبکه استانی 
به اطالع مردم 

برسد و محل هایی 
مانند مدارس 
و دانشگاهها 

تعطیل شود در 
حالی در هفته 

گذشته با شدت 
باالی آلودگی نه 

دانشگاهی تعطیل 
شد و نه اداره ای



چهره روزیادداشت

خبر کوتاه

 کمانداران صاحب سایت
 اختصاصی می شود

فرزاد کوهیان از ذوب آهن جدا شد
فرزاد کوهیان، سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با اتمام قراردادش رسما 

از این تیم جدا شد.
فرزاد کوهیان که سال ۸۷ هدایت تیم بس��کتبال ذوب آهن را برعهده 
گرفت، دو بار این تیم را تا فینال لیگ برتر بس��کتبال رساند اما به دلیل 
مشکالت مالی، ذوب آهن امسال شرایط خوب دو فصل گذشته را نداشت 
و به عنوان شش��می رقابت های در فصل تازه به اتمام رس��یده رضایت 
داد.کوهیان بعد از نای��ب قهرمانی ذوب آهن در فص��ل ۸۸ و ۸۹ اولین 

کسی بود که رس��ما قراردادش با تیم بس��کتبال این باشگاه 
تمدید می شد. اما با توافق دو طرف، کار این سرمربی 
با ذوب آهن به اتمام رس��ید تا اولین کسی که رسما از 
تیم بسکتبال ذوب آهن جدا می شود سرمربی این تیم 
باشد. با توجه به شرایطی که باشگاه ذوب آهن دارد و 

این باش��گاه انحالل برخی تیم های 
از جمل��ه دوومیدانی و 

هندب��ال بان��وان، انحالل 
بس��کتبال هم چندان دور 

از انتظار نیست.

رییس هیأت تیر وکمان اس��تان اصفهان درباره راه اندازی نخستین 
سایت تیر وکمان کشور در اصفهان اظهارکرد: این سایت در نزدیکی 
 مجموعه ورزش��ی کوثر ملک  ش��هر واقع ش��ده که اکن��ون زمین 
 چمن آن آم��اده به��ره  برداری اس��ت، اما ف��از یک ای��ن مجموعه 

نواقصی دارد. 
حمیدرضا س��اکت افزود: با اعتباری که قرار است از سوی اداره کل 
ورزش و جوانان به این سایت اختصاص یابد، نواقص فاز یک رفع شده 
و این فاز تکمیل می شود. وی ادامه داد: این هیأت برای تکمیل این 
پروژه به اعتباری بالغ بر 500 میلیون ری��ال نیاز دارد. رییس هیأت 
تیر وکمان اس��تان همچنین از برگزاری مس��ابقات قهرمانی کشور 

نیراندازی روی اسب در اصفهان  در آینده نزدیک خبر داد. 

 ۲۵ خرداد، قرعه کشی
 لیگ قهرمانان آسیا

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲5 خرداد 
در مقر کنفدراس��یون فوتبال آس��یا برگزار می ش��ود. هش��ت تیم 
صعودکننده به مرحل��ه یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آس��یا ۲5 

خرداد حریف خود را در این مرحله می شناسند.
سپاهان از ایران، الهالل، االتحاد و االهلی از عربستان چهار نماینده 
غرب آسیا و بنیادکار از ازبکس��تان، اولسان هیوندای از کره جنوبی، 
آدالید یونایتد از استرالیا به همراه گوانژو چین نیز چهار نماینده شرق 
آسیا هستند که پس از قرعه کش��ی حریفان خود را در مرحله یک 

چهارم نهایی می شناسند. 

سقوط سپاهان نوین قطعی شد
 تیم هندب��ال فوالد نوی��ن در هفت��ه هفده��م لیگ برت��ر هندبال 

باشگاه های کشور مغلوب شهرداری زرند شد.
نوین که ابت��دای فصل نتایج خوبی کس��ب ک��رد، از میانه های راه 
نتوانست روند موفقیت آمیز گذشته را ادامه دهد و هفته هاست که 
در قعر جدول رقابت ها جا خوش کرده اس��ت. نوی��ن در این دیدار 
در خانه شهرداری زرند با حس��اب ۲۸ به ۳۱ نتیجه را واگذار کرد تا 
 عمال تیم دوم سپاهانی ها را س��قوط کرده بدانیم. در دیگر دیدارها 
ثامن الحجج ۳۱ بر ۳0 بر فوالد اکسین غلبه کرد. دیدار نیروی زمینی 
و شهرداری کازرون ۳5 بر ۳5 مساوی شد و سپاهان ۲5 بر ۲۲ از سد 

مس کرمان گذشت. 

 سید محمد حسینی
 با ذوب آهن تمدید کرد

سید محمد حسینی با حضور در باش��گاه ذوب آهن با مسئوالن این 
باشگاه و رسول کربکندی، س��رمربی ذوب آهن مذاکره کرد و پس از 

توافق، قرارداد خود را به مدت یک فصل تمدید کرد. 
حس��ینی پیش از این عنوان کرده بود تمایل دارد برای فصل آینده 
در تیم ذوب آهن بماند و قرارداد خود را با این باش��گاه تمدید کند. 
ذوب آهن تاکنون با مهدی رجب زاده، مهاجم س��ابق فجر سپاسی و 
مجتبی بابک، مهاجم سابق تیم کاوه تهران به توافق رسیده و با این 

دو بازیکن قرارداد امضا کرده است. 

 14 تیر آغاز فصل نقل و انتقاالت
 در بسکتبال

کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال تاریخ نقل و انتقاالت تیم های 
شرکت کننده در مسابقات لیگ برتر، دسته یک، دسته دو و زیرگروه 

باشگاه های کشور را اعالم کرد.
بر این اساس، زمان نقل و انتقاالت بازیکنان حاضر در مسابقات لیگ 
اعم از برتر، دسته یک، دسته دو و زیرگروه از چهارشنبه ۹۱/۴/۱۴ تا 

روز یکشنبه ۹۱/5/۱5 در نظر گرفته شده است. 

 سرمربی تیم ملی ازبکستان
 برکنار شد

وادیم آبراموف، سرمربی تیم ملی فوتبال ازبکستان پس از شکست 
به ایران از کار برکنار شد و میرجالل کاس��یموف به جای او هدایت 
ازبک ها را برعهده گرفت. پس از آن که تیم ملی ازبکستان در اولین 
مسابقه خود در دور نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی برزیل مقابل 
ایران شکست خورد، مسئوالن فدراس��یون فوتبال این کشور وادیم 

آبراموف را از سرمربیگری این تیم برکنار کردند. 

مهاجم تیم فایرنسه در راه استقالل
یک س��ایت پرتغالی از حضور میگوئل پدرو، مهاجم تیم فایرنس��ه 
در تیم فوتبال اس��تقالل خبر داد. این بازیک��ن متولد ۱۹۸۳ بوده و 
۲۸ سال سن دارد. وی پیش از این در تیم های فوتبال سالگیروش، 
دپورتیوو دا آوه، آکادمیکا و فایرنس��ه پرتغال به میدان رفته و س��ه 
 فصل هم در تیم های آنورتوس��یس و آرمی��س آرادیپو قبرس بازی 

کرده است. 

نگرانی ما پابرجاست، هر چند...

بوی تبانی به مشام نمی رسد
گفته می ش��ود بیس��ت خ��رداد 
انتخابات مهم تری��ن و مؤثر ترین 
هی��أت ورزش��ی اس��تان برگزار 
می ش��ود. هیأتی که به واس��طه فوتبال زدگ��ی جامعه در 
رأس اخبار است. لیس��ت کاندیداها حکایت از تحول عظیم 
در انتخابات پیش رو ن��دارد. اما ما مثل همیش��ه مجبوریم 
خوشبین باش��یم. هیأت فوتبال استان در س��ال های اخیر 
ش��اید به نوعی منفعل هم بوده است. ش��اهد این ادعا ناکام 
بودن علی اکبر ابرقویی نژاد، رییس فعلی هیأت در انتخابات 
 اخیر فدراس��یون فوتبال بود که برای کس��ب رأی در مسند 
نایب رئیسی وارد گود رقابت ش��د و در دستیابی به آن ناکام 
ماند. ابرقویی نژاد با نام بازیکن نوجوانان تیم فوتبال سپاهان 
خودرا به فوتبال اصفهان مرتبط کرد؛ ادعایی که ش��اهدی 
برایش نبوده و نیس��ت. به هرحال او با این ادعا وارد انتخابات 
هیأت فوتبال استان شد و حاال هشت سال است ریاست این 
هیأت را برعهده دارد؛ ریاستی که به مزاج خیلی ها، به ویژه 
اصفهانی های اسم و رسم دار درفوتبال اصفهان خوش نیامد 
و این ظن وجو دارد که در دوره دوم این مدیریت پای نظرات 
و دخالت سیاسیون در انتخابات باز ش��د که ابرقویی به رأی 
رسید. شنیده ها حکایت از حمایت سیاستمداران در انتخاب 
ابرقویی نژاد دارد؛ مسأله ای که در دور دوم حضور ایشان در 
انتخابات هیأت پررنگ ترشد.  شاید اثبات تبانی کار سختی 
باشد اما در رد آن می توان بسیار مصاحبه و گفتگو کرد و نگاه 
جامعه را به سمت دیگری تغییر داد؛ کاری که ابرقویی نژاد به 
عنوان متولی فوتسال، بعد از انگ تبانی به فوتسال اصفهان در 

انجام آن کوتاهی کرد. 
 اما نکته جالب این جاس��ت که اکث��ر کاندیداهای حاضر در 
انتخابات پیش رو، کمترین نقدی به ای��ن هیأت ندارند و به 
واسطه حضور در بدنه هیأت یا رفاقت دیرینه با ابرقویی نژاد از 

گفتن ضعف ها  و کاستی ها سرباز می زنند.
این طرز نگاه، نگران کننده و تقویت کننده این ذهنیت است 
که انتخابات هفته آینده، مانند انتخابات فدراسیون فوتبال 
گزینش بین بد و بدتر باشد. چراکه اگر نگاه به عملکرد هیأت 
دوس��تانه و رفاقتی باش��د، پس تکلیف انتخاباتش از همین 
االن مش��خص اس��ت. با این که تالش می کنیم خوشبین 
باش��یم اما نمی توانیم از نگرانی هایمان درباره این انتخابات 
 صحبت نکنی��م.  باید نگران این باش��یم ک��ه منفعل بودن 
ابرقویی نژاد تیشه به ریشه فوتس��ال اصفهان در بحث تبانی 
 بزند و بی تفاوتی و تالش نکردن وی برای نجات تیم فوتبال 

ذوب آهن، قطبیت اصفهان در فوتبال را زیر سؤال ببرد.

یادداشت
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9
سیدمهدی رحمتی ممنوع الخروج شد

دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان پس از بازگشت از سفر ازبکستان در فرودگاه امام خمینی  )ره( 
متوجه شد به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده است و باید هرچه سریع تر این مشکل را برطرف 

کند. رحمتی  در دیدار با ازبکستان  بارها با عکس العمل های خود مانع از گلزنی تیم میزبان شد.

 اما ش��رایط دو تیم اصفهانی س��پاهان و ذوب آهن نسبت به بقیه 
تیم ها متفاوت تر است و هنوز نمی توان نسبت به وضعیت این دو 
تیم در فصل آینده امیدوار بود. سپاهان که به عنوان قهرمان لیگ 
یازدهم در فصل جدید باید از شهریور ماه وارد مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا شود و به طور طبیعی احتیاج دارد نسبت 

به فصل گذشته کمی تقویت شود. 

شرایط سپاهان نگران کننده است
س��پاهان تا به امروز محمد غالمی، محس��ن ایران نژاد و محمد 
باقر صادقی را به طور قطعی جذب کرده و مذاکره برای اس��تفاده 
از چه��ار س��همیه باقیمانده لیگ برت��ری ادام��ه دارد. ولی نکته 
عجیب در مورد بازیکنان سپاهان این اس��ت که کار آنها به اظهار 
نارضایتی در ش��بکه های اجتماعی کش��یده و بعد از محس��ن 
 بنگر، در این تعطیالت س��ه روزه، هم مهدی کریمیان در صفحه 
 اجتماعی اش س��از جدایی را سر داده تا ش��رایط سپاهان کمی

نگران کننده به نظر برسد. سپاهان در حالی سه بازیکن جذب کرده 
که در هر سه پست دروازه بان، دفاع چپ و مهاجم نوک بازیکنانی 
به درد بخور و قابل اعتماد داش��ت و احتیاجی به جذب فوری این 
س��ه نفر نبود. در حالی که بعد از خروج احتمالی بنگر و کریمیان 
س��پاهان احتیاج دارد قلب خط دفاعش را استحکام ببخشد و دو 
بازیکن تخصصی  هم در پست هافبک چپ و راست جذب شوند 
تا قدرت س��پاهان در کناره های زمین دو چندان شود. باید دید 
مدیریت باش��گاه س��پاهان در روزهای آینده چه برنامه ای برای 

جذب بازیکنان مورد نیاز و حفظ بازیکنان اصلی خواهد داشت.

سوء استفاده ابزاری از نام  کربکندی
اما در ذوب آهن اوضاع همچنان بر روال س��ابق اس��ت و به خاطر 
بحران مالی در باشگاه هنوز هم نمی توان به صورت قطعی در مورد 
بازیکنان فصل آینده نایب قهرمان دو س��ال قبل لیگ قهرمانان 
آس��یا اظهار نظر کرد. البته مدیران ذوب آهن بهترین انتخاب را 

 در مورد رس��ول کربکندی داش��ته اند که بعد از جدایی منصور 
ابراهیم زاده، بدون شک بهترین گزینه برای هدایت این تیم بود و 
اعتبارش در بین بازیکنان ذوب آهن یکی از مهم ترین دالیل جدا 
نشدن مهره های اصلی این تیم بوده است. اگر کمی به مصاحبه 
بازیکنانی مثل صلصالی، احمدی، فرهادی، رجب زاده و چند نفر 
دیگر که در دو هفته گذشته منتشر شده است دقت کنید، کامال 
این مسأله مشخص اس��ت که حضور کربکندی نقشی تأثیرگذار 
در تمدید ق��رارداد این بازیکنان دارد. در ظاهر به نظر می رس��د 
کربکندی ب��ه جای پرداختن به مس��ئولیت اصل��ی اش در رأس 
کادر فنی تیم فوتبال، مأمور مذاکره ب��ا بازیکنان و جلب رضایت 
آنها شده اس��ت. در حالی که این وظیفه آقارسول نیست و او باید 
با خیالی راحت به فکر برنامه ریزی برای ش��روع تمرینات پیش 
فصل تیم و استفاده مناسب از زمان باقی مانده برای آماده سازی 
تیمش تا آغاز لیگ دوازدهم باش��د. به هر حال سابقه نشان داده 
که وظیفه سرمربی، دادن لیس��ت بازیکنان مورد نیاز به مدیریت 
 باشگاه است و بقیه روند مذاکره و عقد قرارداد باید به وسیله اعضای 
هیأت مدیره و مدیریت باش��گاه انجام ش��ود، ولی فعال رس��ول 
کربکندی عالوه بر نقش سرمربی، نقش مدیریت باشگاه را هم بر 
عهده گرفته است. بحث اصلی این جاست که پنهان شدن پشت 
سر اعتبار کربکندی و سوء استفاده ابزاری از نام آقارسول شاید به 
عنوان یک مسکن در این برهه از زمان کارساز باشد، ولی مدیران 
ذوب آهن باید بدانند رقم قرارداد این بازیکنان سابق و جدید قرار 
نیست به وسیله کربکندی پرداخت شود. این مدیریت باشگاه است 

که باید جوابگوی مسائل مالی تیمش باشد.

کربکندی بی گدار عمل می کند
  بازیکنی که در ابتدای فصل به دع��وت کربکندی لبیک گفته و 
ذوب آهن را ترک نکرده است اگر قرار باشد در طول فصل، مانند 
سال گذش��ته، با بدقولی مدیریت ذوب آهن رو به رو شود، بدون 
شک فشار بیش��تری به س��رمربی تیمش خواهد آورد که به طور 
مستقیم مسئول حضور او در تیم بوده است. این مسأله می تواند 
تمرکز سرمربی ذوب آهن را بر هم بزند. البته روی سخن با رسول 
کربکندی هم هست که با وجود تجربه بسیار باالیش نباید بی گدار 
به آب بزند و همه چیز را گردن خ��ودش نیندازد. چون در چارت 
سازمانی باش��گاه وظیفه مدیرعامل و س��رمربی مشخص است و 
اگر آقا رس��ول از اعتبارش بیش از حد خرج کند، آن وقت مجبور 
اس��ت تمام درآمد حاصله در این س��ال ه��ای فعالیتش را صرف 
 قرض دادن ب��ه بازیکنانی کند که همه به اعتبار او راهی باش��گاه 

ذوب آهن شده اند.

یک تنه همه کار می کند؛ هم سرمربی است هم مدیرعامل

سوءاستفاده ابزاری از اعتبار کربکندی

حدود بیس�ت روز از فصل نقل و انتقاالت فوتبال ایران برای حضور در لیگ برتر دوازدهم سپری  مسعود 
شده و اکثر تیم های حاضر در لیگ آینده با حضور در بازار دنبال جذب بازیکنان مورد نیاز خودشان افشاری

هستند. البته تیم هایی مثل ملوان، گهر و داماش هنوز شرایط مشخصی ندارند و دو بازی تیم ملی 
در مرحله گروهی صعود به جام جهانی ۲014برزیل هم باعث شده تا بازیکنان تیم ملی شرایط نامشخصی برای ماندن 

در تیم قبلی یا حضور در تیم جدید داشته باشند.

ایران- استرالیا؛ مصاف 
با کانگوروهای خطرناک

 یک بار هم ما 
خوش شانس بودیم

تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود در چارچوب رقابت های انتخابی 
المپیک در منطقه آسیا امروز  به مصاف استرالیا می رود. ایران بعد از شکست 
کره جنوبی و عبور از چین، استرالیا را پیش رو دارد. مصاف با استرالیا بی شک 
یکی از سخت ترین دیدارهای ایران در این رقابت هاست. مصاف با تیمی که به 
جز قهرمانی و نایب قهرمانی در آسیا و تجربه حضور در المپیک و لیگ جهانی، 
از لحاظ میانگین قدی نیز )۲ متر و ۱۲ سانتی متر( از استاندارد معمول والیبال 
دنیا باالتر است، کار آسانی نیست. ایران و استرالیا یک ماه پیش در تورنمنت 
چهارجانبه صربستان و دو روز پیش از آغاز مسابقات انتخابی المپیک به مصاف 
هم رفتند. نتیجه هر دو دیدار به س��ود ایران بود اما اهمیت پیروزی در دیدار  

امروز برابر است با طی کردن ۷0 درصد راه رسیدن به المپیک. 

تیم ملی ایران در شرایطی مقابل ازبکستان به پیروزی رسید که شاگردان 
کروش ب��ازی خوبی را به نمایش نگذاش��تند و خیلی ه��ا معتقدند حتی 
مس��اوی هم در این بازی عادالنه نبود و تی��م ملی بای��د در اولین بازی 

شکست می خورد. 
جالل حسینی، مدافع میانی تیم ملی اما نظر دیگری دارد و معتقد است 
ایران مقابل ازبکستان بازی خوبی را به نمایش گذاشت. اوحرف هایش در 
مورد بازی را این گونه آغاز کرد: من معتقدم خیلی خوب و هوش��مندانه 
بازی کردیم و گرفتن این ۳ امتیاز، آن هم در یک بازی بیرون از خانه بسیار 
مهم بود. حسینی در مورد گل سالم ازبکس��تان که با اشتباه داور مردود 
اعالم شد، گفت:ما این همه بدشانس بودیم. حاال چه ایرادی دارد که یک 

بار هم خوش شانس باشیم؟ 

لیونل مسی و تأیید خبر پدر شدنش
شادی لیونل مس��ی بعد از گلزنی برای تیم ملی آرژانتین انتشار 
 اخباری درم��ورد پدرش��دن او را تأیید کرد. او بع��د از گلزنی،  از 
توپ جمع کن های میدان توپ گرفت و ب��ا قرار دادن آن در زیر 

پیراهن خود خبر پدرشدنش را تأیید کرد. 

نبرد چلسی و میالن برای جذب گواردیوال
مسئوالن باشگاه چلسی و میالن برای به خدمت گرفتن سرمربی 
سابق کاتاالن ها با هم وارد رقابت شده اند.گویا  دی متئو، حتی 
بعد از قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و جام حذفی انگلیس هم 

نتوانسته سران این باشگاه را برای ماندن متقاعد کند. 

دنیزلی به ایران می آید
به نظر می رسد با به بن رس��یدن مذاکرات  دنیزلی و 
باشگاه بش��یکتاش ترکیه، بار دیگر دنیزلی را در ایران 
و روی نیمکت پرسپولیس ببینیم. بدین ترتیب شایعه 
حضور  دایی در پرسپولیس هم به کل منتفی می شود.

حاال من شدم بی غیرت، شما شدی با غیرت؟مرد باشید و بگویید نمی توانیم باشگاهداری کنیم
مدافع تیم فوتبال ذوب آهن پیرام��ون وضعیت فعلی خود در 
فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر اظهار داشت: در حال حاضر تنها 
به فکر بیماری برادرم هستم و مسائل مربوط به نقل و انقاالت در 
لیگ را به مدیر برنامه های خود سپرده ام. در چند روز گذشته 
تنها سرپرست تیم فوتبال ذوب آهن با من تماس گرفته است، 
که من هم به او گفته ام که تا مطالبات 
60 درص��دی فص��ل قبل 
را دریاف��ت نکن��م، هیچ 
صحبتی با باشگاه ندارم.

فرشید طالبی در گفتگو 
با ایس��نا افزود: واقعا برای 
ذوب آهن و مس��ئوالن این 
باشگاه متأس��ف هستم که هیچ 
قدم مثبتی را برای حل مشکالت 
باش��گاه انجام نداده اند و تنها 
 می گویند به جاهای مختلف 
ن��گاری  نام��ه  

کرده ایم.  
وی با بیان این 
ک��ه در فص��ل 
گذش��ته تنه��ا از 
روی احساسی که 
به ذوب آهن داشته 
در این تی��م مانده 

است،گفت: ما تمام سختی ها را در فصل پیش به عشق ذوب آهن 
تحمل کردیم، اما مسئوالن برای ما چه کردند؟ باید بگویم قدم 
مثبتی بر نداش��تند و به حرف های تو خالی بسنده کردند. تنها 
حرفشان این بود که بودجه نداریم. اگر نمی توانید اقدام عاجل 
 کنید، بهتر است باشگاه را ببندید و مثل مرد بگویید نمی توانیم 

باشگاهداری کنیم.
طالبی تصریح کرد: منظور من تنها مش��کالت مالی نیس��ت، 

بازیکنان ما تنها مشکل مالی ندارند. 
مشکل اصلی آنها این است که مسئوالن آنها را از لحاظ روحی 
و عاطفی درک نمی کنند و به درد دل آنه��ا توجهی ندارند. به 
باشگاه گفته ام حداقل درصدی از قرارداد من را به دلیل مخارج 
س��نگین بیمارس��تان پرداخت کند که در کمال تعجب پاسخ  
می دهند بودجه کنونی باشگاه صفر است! فکر می کنم اگر ما در 
جمع اجنبی ها هم بودیم این گونه با ما رفتار نمی کردند. آن قدر 
فشار روحی در یک سال  گذش��ته تحمل کرده ام که هم اکنون 
دنبال یک روان شناس خوب می گردم تا بلکه کمی تسکین یابم.

 طالبی اظهار کرد: واقعا اگر مسئوالن ذوب آهن نمی توانند کاری 
کنند، پس چرا مانده اند و اس��تعفا نمی دهن��د؟ باید جوابگوی 

مردم باشند که نیستند.
 نباید با اعتقادات مردم بازی کنند و مدام حرف از شهدا بزنند. 

امروز تن شهدا در قبر می لرزد.
 وی خاطر نش��ان کرد: ه��م اکن��ون بازیکن��ان م��ا ب��ه خاطر 
کم کاری های آقایان مش��کالت عدیده مال��ی دارند و از لحاظ 

روحی در شرایط خوبی به سر نمی برند. 

متنی که محس��ن بنگر، اس��طوره غی��رت س��پاهانی ها روز 
چهارش��نبه در صفح��ه یکی از ش��بکه ه��ای اجتماعی خود 
گذاشت، به قدری تند و در عین قابل تأمل بود که بد ندیدیم با 
وجود گذشت چند روز از انتشار و به واسطه تعطیالت رسمی و 
وقفه ای که به وجود آمد، باز آن را انعکاس دهیم. مداقع بلند 
قامت سپاهانی ها در این متن بیش از همه خوروش، سرپرست 
تیم سپاهان و مدیرعامل باشگاه را مورد انتقادات تند خود قرار 
داده است به گونه ای که بعد از خواندن دیدگاه ها تا حد قابل 
توجه ای نسبت به مصاحبه های اخیر هر دو طرف این جریان 

عوض می شود.
محس��ن بنگر که در چند روز اخیر بحث پیوس��تنش به تیم 
رقیب س��پاهان یعنی پرس��پولیس جدی شده اس��ت، با قرار 
 دادن متنی تن��د در صفحه ش��بکه اجتماعی خ��ود به نوعی 
شفاف س��ازی کرده است:»س��الم به همه دوس��تان گلم. تو 
این چن��د روزه خیلیا ح��رف... زدن، مخصوص��ا همونائی که 
پارسال واس��ه موندنم زیر پام افتاده بودن. ولی نمی دونن که 
به جون همه کس��انم اصال باش��گاه هیچ حرفی واس��ه تمدید 
قراردادم نزده. اونوقت چجوری انتظ��ار دارن که من بمونم تو 
 تیمم. نمی دونن باش��گاه بعد از قهرمانی به همه چیز رسیده. 
 نم��ی دونن این تیم پارس��ال با چه دردس��ری بس��ته ش��ده 
نمی دونن ما بازیکنا چه خون دلی خوردیم حاال شدن رییس. 
آقای خوروش که میگی واس��ه پول دارن می رن، پارسال کجا 
بودی که 500 میلیون کمتر گرفتم واس��ه این هوادارا موندم 
تو تیم حاال ش��ما ش��دید با غیرت. ایراد نداره اینا عادت دارن. 

کسی ساز جدایی می زنه بی غیرته، ولی ما همه چیمونو واسه 
تیم گذاشتیم. االن هم ناراحت نیستم چون همیشه سپاهان 
رو دوست دارم و خواهم داشت. با حرف مفت بعضی ها عشقم 

عوض نشده و نمی شه. 
آقای رحیمی می گه با من مذاکره کرده، 

اگه ش��ما آق��ای رحیم��ی رو دیدی، 
 منم دیدم ک��ه مذاکره کرده باش��م. 
نمی دونید که مدی��ر برنامم از تهران 
اومد، آقای رحیمی حاضر نشد باهاش 

حرف بزنه. نمی دونید 
که باش��گاه از س��ه 
م��اه پیش با س��ه 
ت��ا دف��اع مذاکره 
کردن و االن هم با 
زیرک��ی دارن مارو 

 جل��وی ه��وادارا قرار 
م��ی دن. ول��ی ای��راد 
نداره و این��م می گذره. 

آقای��ون ولی مطمئن 
س��پاهان  باشید 
همیش��ه تو قلب 
م��ن هس��تش و 

خواهد بود پ��س ویوا 
سپاهان..« 

وب  گردیگفتگو
حمله همه جانبه بنگر به مسئوالن سپاهان فرشید طالبی:

سمیه 
مسرور
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چهره روزيادداشت

جلد كتاب تن تن ركورد زد 
جل��د كت��اب »تن ت��ن در 
آمریکا« با ثب��ت ركوردي 
جدید ب��ه مبلغ��ي بيش از 
یك ميليون ی��ورو چکش 
حراج خ��ورد. جل��د كتاب 
»تن تن در آمریکا« در یك 
حراجي در پاریس به مبلغ 
یك ميليون و 300هزار یورو 
)یك ميليون و 600هزار دالر( چکش حراج خورد تا ركورد جدیدي در 
فروش یك اثری هنری مربوط به یك داستان مصور ثبت شود. به گزارش 
هاليوود ریپورتر، جلد كتاب »تن تن در آمریکا« كه در سال 1932 به 
 ،)Herge( »چاپ رسيد، توسط نویسنده  بلژیکی و خالق تن تن، »هرژه
خلق ش��ده و توانس��ت ركورد قبلی فروش اثری هنری مربوط به یك 
داستان مصور را كه در اختيار همين نویسنده و مربوط به فروش یکي 
از طرح هاي هرژه در س��ال 2008 به مبلغ 973 هزار دالر بود، بشکند. 
»تن تن در آمریکا« سومين جلد از مجموعه  كتاب های داستاني مصور 
»تن تن« است؛ داستان درباره  یك خبرنگار باهوش كه به همراه سگ 
وفادارش به كشورهاي مختلف سفر مي كند و با حوادث مختلفي مواجه 
مي شود. حراج این طرح در شرایطي صورت گرفت كه در حال حاضر، 
تنها پنج طرح از طرح های هرژه برای مجموعه  كتاب های »تن تن« باقی 
مانده كه در این ميان، دو طرح در اختيار مجموعه داران شخصی است، 
این در حالي است كه جلد كتابي كه به تازگي چکش حراج خورد، توسط 

یك خریدار ناشناس خریداري شده است.

جايگاه ممتاز كاريكاتور  ايران 
در جهان 

ریيس خانه كاریکاتور به حضور پرتع��داد هنرمندان ایرانی 
در رویداده��ای بين المللی اش��اره ك��رد و گفت:كاریکاتور 
ای��ران ب��ه جای��گاه ممت��ازی در جه��ان رس��يده اس��ت. 
 عليرضا ش��جاعی طباطبای��ی اف��زود: بس��ياری از داوران 
بين المللی و هنرمندان كاریکاتوریس��ت دنيا، بدون اغراق 
 هنرمن��دان ایرانی را ف��وق الع��اده توصيف ك��رده اند؛ این 
نش��ان دهنده رش��د این هنر در مي��ان جوانان اس��ت. وی 
دوس��االنه كاریکاتور در ایران را به لحاظ كمی و كيفی یکی 
از بهترین رویدادهای هن��ری دنيا عنوان ك��رد و ادامه داد: 
بسياری از دوساالنه ها و جشنواره های سراسر دنيا با وجود 
س��ابقه طوالنی دربرگزاری، باز هم به لح��اظ تعداد در حد 
 دوس��االنه كاریکاتور ایران نيس��ت. دبير دهمين دوساالنه 
بين الملل��ی كاریکاتور تهران گفت: در رقابت امس��ال 500 
هنرمند ایرانی با بيش از دو هزار اث��ر در كنار هنرمندانی از 
89 كشور دنيا با همين تعداد اثر ش��ركت كرده اند. در واقع 
هنرمندان ایرانی به تنهایی به اندازه تمام شركت كنندگان 
خارجی به این رقابت آثارشان را ارسال كرده اند. به گفته وی، 
اندونزی، برزیل، تركيه و چين بيش��ترین شركت كنندگان 
را در دهمين دوساالنه كاریکاتور دارند. شجاعی طباطبایی 
حضور پرتعداد هنرمندان جوان در دوس��االنه كاریکاتور را 
بسيار چش��مگير توصيف كرد و گفت: در حالی كه ميانگين 
هنرمندان حاضر در رقابت های بين المللی نزدیك به 40 سال 
است، ميانگين سنی كاریکاتوریست های ایرانی 21 سال را 
نشان می دهد كه این امر نشان دهنده انگيزه باالی هنرمندان 
جوان است. دبير دهمين دوساالنه كاریکاتور توضيح داد: در 
حالی كه در دوره های نخست دوس��االنه كاریکاتور، تعداد 
كمی از هنرمندان به بخش نمایشگاهی راه پيدا می كردند، 
 رفته رفته بي��ش از 60 درصد راه یافتگان ب��ه مرحله نهایی 
كاریکاتوریس��ت ه��ای ایران��ی بودن��د. ای��ن هنرمن��د 
كاریکاتوریس��ت، وجود نش��ریه تخصص��ی كاریکاتور مثل 
»كيهان كاریکاتور« را كه تنه��ا درحيطه آموزش كاریکاتور 
فعال است، از دالیل رشد هنركاریکاتور در ميان هنرمندان 
ایرانی برش��مرد. ش��جاعی طباطبایی زمان دقيق برگزاری 
نمایشگاه آثار این دوساالنه را 15 مهر تا 15 آبان و مکان آن 
را خانه هنرمندان ایران اعالم كرد و توضيح داد: از هر كدام از 
بخش های موضوعی، آزاد،كميك استریپ،كاریکاتور چهره 
هنرمندان و طراحی شخصيت گربه ایرانی صد اثر یعنی در 
مجموع 600 اثر برای عرضه در نمایشگاه انتخاب خواهد شد. 
وی برگزاری دوساالنه كاریکاتور را رقابت خوب و سازنده ای 

برای ارزیابی هنرمندان و توانایی های آنها دانست. 

اخبار كوتاه

روبان سفید 
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شهرزاد بهشتي، شاعر اصفهانی درگذشت 

شهرزاد بهشتي، همسر س��يدهادي ميرميران، ش��امگاه 13خردادماه در اصفهان در منزل شخصي اش 
درگذشت. او در سال هاي دهه 80، هفت مجموعه شعر را با نام هاي  پيوست به شمار یك، سوي مدار سحر، 

شان اندیشه، ضرب فضا، ورد ورود، لوجه هاي آغازین و تشکل منتشر كرد.  
آلبوم موسیقی مشرق تبسم 

منتشر شد 
آلبوم موسيقی »مشرق تبسم« تلفيقی از شعر ایران و موسيقی هند 
به مناسبت بيست و سومين سالروز ارتحال ملکوتی امام خمينی)ره( 
با صدای ندیم علی خان و عمران خان از س��وی حوزه هنری منتشر 
شده است.  آلبوم موسيقی»مشرق تبسم« آهنگ ترانه ها و قطعاتی 
 براس��اس موس��يقی هندی و ش��عر ایرانی اس��ت. در این آلبوم كه 
شش قطعه موسيقایی را در برمی گيرد، قطعاتی از موسيقی هندی با 
صدای ندیم علی خان و عمران خان )از نوادگان امير خسرو دهلوی( 
ش��نيده می ش��ود. دو قطع��ه 
نخس��ت از این آلبوم بر اساس 
ش��عری از امام خمين��ی)ره( 
با عن��وان »من خواس��تار جام 
می از دس��ت دلب��رم« و رهبر 
معظ��م انق��الب ب��ا عن��وان 
»سرخوش ز سبوی غم پنهانی 
 خویش��م« در راگ مگه نوازنده 
 جوه��ر عل��ی خ��ان ب��ا آواز 
ندیم علی خان شنيده می شود.
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آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1798 شماره: 618 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 7 قفیزي 
بغل دیزر به ش��ماره 143 فرعي واقع در روس��تاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/5 در ساعت 13 صبح در 
محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1799 شماره: 619 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 5 قفیزي 
چاه میر به ش��ماره 149 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، که 
طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت اس��ت به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/6 در س��اعت 9 صبح در 
محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری - کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1800 شماره: 620 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 5 قفیزي 
چاه میر به ش��ماره 158 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، که 
طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت اس��ت به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/6 در ساعت 10 صبح در 
محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 

تبص��ره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1801 ش��ماره: 621 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ دو قطعه زمین مزروعي 8 قفیزي 
چاه میر به ش��ماره 165 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، که 
طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت اس��ت به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/6 در ساعت 11 صبح در 
محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1802 شماره: 622 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ سه قطعه زمین مزروعي 15 قفیزي 
چاه میر به ش��ماره 169 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، که 

طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت اس��ت به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 

طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/6 در س��اعت 12 صبح در 
محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1803 شماره: 623 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي دوقفیزي 
چاه میر به ش��ماره 191  فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، که 
طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 

تقاضاي نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/6 در س��اعت 13 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1804 ش��ماره: 624 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ دو  قطعه زمین مزروعي 7 قفیزي 
چمبه سرخه به شماره 184 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/7 در ساعت 9 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و به 
این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری - کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1805 شماره: 625 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ قطعه زمین مزروعي 4 قفیزي چمبه 
س��رخه به شماره 198 فرعي واقع در روس��تاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، که 
طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاضاي نامب��رده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/7 در س��اعت 10 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 

قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1806 ش��ماره: 626 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ دو قطعه زمین مزروعي 8 قفیزي 
چمبه سرخه به شماره 200 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/7 در ساعت 11 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 

ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1807 شماره: 627 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ دو قطعه زمین مزروعي 12 قفیزي 
چمبه سرخه به شماره 201 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر 
طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/7 در ساعت 12 صبح در محل 
شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز بعد 
موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که در روز 
و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون 
ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواست را اخذ و 
به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1808 شماره: 628 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 9 قفیزي 
چمبه سرخه به شماره 202 فرعي واقع در روستاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش 12 کاشان، 
که طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت است به 
علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 قانون ثبت 
بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/7 در ساعت 13 صبح در 
محل ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به 
روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود 
که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد ش��د. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1809 شماره: 629 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 4 قفیزي 
چمبه س��رخه به شماره 208 فرعي واقع در روس��تاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش دوازده 
کاش��ان، که طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت 
است به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون 
ثبت بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/8 در ساعت 9  صبح 
در محل شروع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود 
به روز بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي 
شود که در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك 
طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا سي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره بایس��تي با تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایي گواهي 
تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل 

ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1810 شماره: 630 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ 8 قطعه زمین مزروعي دو جریبي 
چمبه س��رخه به ش��ماره 213 فرعي واقع در روس��تاي آزران بخش دوازده کاشان، که طبق 
پرونده ثبتي به نام اش��رف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت اس��ت به علت 
عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دستور قسمت اخیر ماده 15 قانون ثبت بر طبق 
تقاض��اي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/8 در س��اعت 10 صبح در محل 
ش��روع و انجام خواهد شد و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات تحدید حدود به روز 
بعد موکول خواهد ش��د. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین اخطار مي شود که 
در روز و ساعت مقرر در محل حاضر شوند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 
20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته خواهد شد. لذا طبق تبصره 
2 ماده واح��ده قانون تعیین تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواس��ت به مرجع ذیصالح قضایي گواهي تقدیم 
دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. تاریخ انتشار: 1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت 

اسناد و امالك جوشقان 

آگهي تحديد حدود اختصاصي 
1811 شماره: 631 چون تحدید حدود اختصاصي ششدانگ یک قطعه زمین مزروعي 4 قفیزي 
چمبه س��رخه به شماره 215 فرعي واقع در روس��تاي آرنجن پالك 147 اصلي بخش دوازده 
کاشان، که طبق پرونده ثبتي به نام اشرف خانم فقیهي نراقي فرزند آقا محمود در جریان ثبت 
اس��ت به علت عدم حضور متقاضي ثبت به عمل نیامده بنا به دس��تور قس��مت اخیر ماده 15 
قانون ثبت بر طبق تقاضاي نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ 1391/4/8 در س��اعت 
11 صبح در محل ش��روع و انجام خواهد ش��د و در صورت مصادف با روز تعطیلي عملیات 
تحدید حدود به روز بعد موکول خواهد شد. لذا به موجب این آگهي به کلیه مجاورین و مالکین 
اخطار مي ش��ود که در روز و س��اعت مقرر در محل حاضر ش��وند. اعتراضات مجاورین و 
صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ صورتمجلس تحدیدي تا س��ي روز پذیرفته 
خواهد ش��د. لذا طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیی��ن تکلیف پرونده هاي معترضي ثبت 
معترض ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره بایستي با تقدیم دادخواست به مرجع 
ذیصالح قضایي گواهي تقدیم دادخواس��ت را اخذ و به این اداره تس��لیم نماید. تاریخ انتشار: 

1391/3/16، زرگری- کفیل ثبت اسناد و امالك جوشقان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
1817 در خصوص پرونده کالس��ه 76/91 ش ح/ 26 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت 1- جواد روغنی 2- پرویز درخش��ان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخ 91/4/17 س��اعت 16 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
1825 کالس��ه پرونده: 88/91، وقت رس��یدگی: 91/4/17 - 5 عصر، خواه��ان: محمد عابدی، 
خوانده: جواد آتش��کاری، خواسته: انتقال سند. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 
بهمرس��اند. چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم ش��ود فقط یک نوبت منتشر و مدت آن ده 

روز خواهد بود. شعبه 9 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
1826 در خصوص پرونده کالس��ه 309/90 ش ح 35 خواهان احمدرضا چارویی دادخواستی 
مبن��ی بر الزام خواندگان به ایفاء تعهدات قراردادی و ال��زام خوانده ردیف اول به حضور در 
یکی از دفاتر رس��می و تنظیم و انتقال س��ند یک دس��تگاه موتورسیکلت به ش��ماره انتظامی 
78821 –اصفه��ان 14 بانضمام مطلق خس��ارات قانونی مقوم به 5/000/000 ریال به طرفیت 
1- حس��ن ش��یری اش��نی فرزند داور 2- نصراله رنجبر فرزند حس��ن تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/4/25 س��اعت 3/30 بعدازظهر تعیین گردیده، با 
توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان خوراس��گان روبروی دانش��گاه 
پیام نور مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
 وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 35 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1828 در خص��وص پرونده کالس��ه 154/91 ش/ 5 خواهان فضل اله مؤمن��ی پناه با وکالت 
امیرحس��ین مهرداد امرالهی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک 319762-90/8/30 عهده 
بانک س��په به مبلغ ده میلیون ریال به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به 
طرفیت محمود رضایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/4/17 س��اعت 10 
صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده 
به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می گردد. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اعالم مفقودی
1912 کارت س��واری شخصی وانت پیکان به ش��ماره پالك 21923 س 91 و شماره شاسی 

12193637 و شماره موتور 11280528225 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 

حميدرضا اميدی س��رور برای روایت نخس��تين رم��ان خود، 
صرف نظر از پاره ای كاستی ها كه در نخستين كار یك نویسنده 
قاب��ل اغماض اس��ت، زبانی س��اده و نث��ری روان و بی تکلف را 
برای روایت داس��تان خود برگزیده اس��ت؛ البته ب��ا انبوهی از 
ش��وخی های زبان��ی و طنزی دلنش��ين كه نقش��ی كليدی در 
جذابي��ت از پائولو كوئلي��و متنفرم! دارد؛ به خص��وص برای آن 
دسته مخاطبان كه آش��نایی نسبی با ادبيات و س��ينما دارند، 
این ش��وخی ها و همچنين ارجاع ب��ه المان های��ی برگرفته از 
 ادبيات و سينما كه به س��احت روایت درآمده و درونی شده اند، 
از تأثيرگذارتری��ن عناصر ب��رای ورود به دني��ای خاص رمان و 

برقراری ارتباط با آن می تواند باشد. 
انتخ��اب ن��ام رم��ان به ش��کلی ا س��ت ك��ه می توان��د توج��ه 
ه��ر مخاطب��ی را به خ��ود جل��ب می كن��د و هرچن��د ب��رای 

 گروه��ی از عالقه من��دان پائول��و كوئلي��و می توان��د دافع��ه 
 بر انگيز باش��د، اما با این حال باید توجه داش��ت ك��ه این رمان 
فی نفس��ه اثری عليه كوئليو نيس��ت، بلکه می كوشد رویکردی 
نقادانه به جریانی داشته باشد كه با دریافت و تلقی سهل گيرانه، 
كوئليو را به عنوان نس��خه ای برای شفای انس��ان امروز مطرح 
می كنند؛ آن هم درحالی كه نس��بت به بس��ياری از داشته های 
خود تغافل می ورزند. از این منظر، نویس��نده در تالش اس��ت 
تصویری از وارونگی معناباختگی و همچنين فاصله ميان واقعيت 
و معنا را در زندگی ش��هری امروز پيش روی مخاطب قراردهد؛ 
تالشی كه با بازتاب از دست رفتن بسياری از ارزش های زندگی 
و فرهنگ مردم چنين جامعه ای برجسته شده است. این چنين 
است كه گاه نویسنده بارویکردی نوستالژیك و حسرت خوارانه 
به مرثيه سرایی در این رابطه می پردازد و در دل روایت داستانی 

عاشقانه، انبوهی از این نش��انه ها را مورد تأكيد قرار می دهد تا 
مخاطبانی از طيف ه��ای مختلف به راحت��ی آن را دریابند. در 
چنين شرایطی است كه تالش قهرمان تلخ اندیش داستان برای 
كاميابی، راه به جایی نمی برد و نهایتا رمان به شرحی از شکست 
بدل می شود؛ شکستی كه نشانه های آن را از همان جمله قصار 
آغازین داستان )نوشتن یعنی نوميدی مطلق، ویرجينيا ولف( 

می توان رمزیابی كرد.
با این حال اميدی س��رور موقعيت هایی را ت��دارک می بيند كه 
مخاطب بی توج��ه به این گمانه زنی  ها با داس��تان و قهرمانانش 
همراه ش��ده و معجزه ای  را به انتظار می نش��يند ك��ه وقوع آن 
ناممکن به نظر می رس��د، به همين دليل است كه چند صفحه 

مانده به پایان رم��ان، وقتی 
نویسنده پایانی خوش و توأم 
با كاميابی را در این موقعيت 
داستانی معادل سازی می كند، 
عينيتی به آن نمی دهد تا تنها 
به عن��وان ی��ك ف��رض برای 
فرجام كار قهرمانان داستان، 
در ذه��ن مخاط��ب تداع��ی 
ش��ده و جمع بندی نهایی را 
به عهده خ��ود آنها می گذارد. 
در عوض پایانی باز و ملموس 
را برمی گزیند ك��ه به همين 
نس��بت نيز تأثير گذار از كار 
در آمده اس��ت. این مس��أله 
باعث می ش��ود مخاطبی كه 
در طول ای��ن 400 صفحه با 
 ش��خصيت ها هم��راه بوده، 
ب��ه س��ادگی پرون��ده آنها را 
در فک��رو ذهن خ��ود نبندد 
و الاقل تا مدت��ی این رمان و 
قهرمانان��ش ميهم��ان ذهن 

او باشند.
 شکی نيس��ت كه در رمان از پائولو كوئليو متنفرم! ، لذت بردن 
مخاطب یك اصل اس��ت و این همان حلقه مفقوده ای ا ست كه 
به خصوص در ادبيات داس��تانی این س��ال ها خأل  آن احساس 
شده و می توان نمونه هایی از این دس��ت را نمونه های موفقی 
در جذب و جلب مخاطب دانست تا شاید راهی به بيراهه كتاب 

نخوانده ها بيابيم. 

 درباره رمان از پائولو كوئلیو متنفرم!

کتابی در وصف تنفر عاشقانه

»از پائولو كوئلیو متنفرم!« رمانی ا ست عاشقانه، آن هم در روزگاری كه رفتن به سراغ مضامین  هومن 
عاشقانه به دلیل كثرت اس�تفاده، نوعی خطركردن محسوب می ش�ود. در شرايطی كه همه عبداللهی 

چیزمان زرد، زرد، زرد است، چنین اتفاقاتی چندان هم دور از ذهن نیست، ولی نوشتن در اين 
حال و هوا جسارتی است كه نگفتن از آن بی انصافی است،  به خصوص اين كه نويسنده اين رمان ريسک استفاده 
از مثلث  عشقی آشنا را نیز به جان خريده، اما در عوض سعی كرده با جايگزين كردن موقعیت های داستانی تازه، 
به هم ريختن قاعده و بازی با نحوه ارتباط قهرمان - راوی- نويسنده و نهايتا به كار بردن ايده های بینامتنی، اين 

مسأله  را تحت الشعاع قرار دهد و تا اندازه زيادی نیز از چنین آزمونی با سربلندی بیرون آمده است.

از اين منظر، 
نويسنده در تالش 

است تصويری 
از وارونگی 

معناباختگی و 
همچنین فاصله 
میان واقعیت و 

معنا را در زندگی 
شهری امروز پیش 

روی مخاطب 
قراردهد؛ تالشی كه 

با بازتاب از دست 
رفتن بسیاری از 

ارزش های زندگی 
و فرهنگ مردم 
چنین جامعه ای 

برجسته شده است



یادداشت
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محسن امیریوسفی مرخص شد 
محسن امیریوسفی، کارگردان جوان ایرانی که به دلیل سکته خفیف مغزی بستری شده بود، با 
بهبود وضعیت مرخص شد و گفت:  ناجی اصلی من دکتر امید روحانی بود. فکر کنم این اولین 

باری است که یک منتقد سینما باعث نجات جان یک فیلمساز می شود!

11

مستند و اینک آخر الزمان 
آماده پخش شد 

مجموعه مس��تند »و اینک 
آخر الزمان« ب��ه کارگردانی 
س��عید مس��تغاثی ب��ا پایان 
مراحل فن��ی در نوبت پخش 

تلویزیونی قرار می گیرد. 
س��عید مس��تغاثی گف��ت: 
مراحل فنی این اثر مس��تند 
به پایان رس��یده و اکنون در 
انتظار اعالم زمان پخش این 
فیلم از ش��بکه خبر هس��تیم. مس��تند »و اینک آخرالزمان« تالش 
می کند تاریخ س��ینمای هالیوود را از ابتدا تاکنون بررسی کند. در 
حقیقت این اثر با نگاهی نو به تاریخچه سینما در هالیوود و چگونگی 
ش��کل گیری گونه های س��ینمایی می پردازد. این مستند در 30 
قسمت آماده پخش شده و مضامینی همچون رویکرد مدیران هالیوود 
به مقوله آخرالزمان که متأثر از افکار صهیونیست هاست را دستمایه 

روایت قرار داده است. 
مستغاثی پیشتر مجموعه مستند »راز آرماگدون« را با موضوع جریان 
مقابله گر با ظهور منجی آخرالزمان )عج( س��اخته که این مجموعه 
40 قسمتی سال گذشته از شبکه خبر پخش شد. مجموعه »و اینک 
آخر الزمان« ادامه سلسه مس��تندهای این کارگردان درباره موضوع 

یادشده است. 

فیلم کیارستمی متوسط بود
همایون اسعدیان 

کارگردان و تهیه کننده سینما  
کیارستمی جایگاه مشخصی در سینمای دنیا دارد. آرای منتقدان و حتی 
کسانی که من با آنها درباره این فیلم صحبت کرده ام، متوسط بود. در میان 
آثار  وی »مثل یک عاشق« فیلم متوسطی به شمار می رود. البته این فیلم 

هم کماکان ویژگی های سینمای کیارستمی را دارد.
سینما زبان جهانی اس��ت. اما این موضوع نشان می دهد سینماگران در 
کشورهای خود موفق تر هستند. تفاوت فرهنگی موضوع ساده ای نیست 
که به این راحتی از کنار آن بگذریم. داستان »مثل یک عاشق« در کشور 
ژاپن می گذرد و با توجه به فرهنگ آن کش��ور ساخته شده است. بیشتر 

منتق��دان در مطال��ب خود 
به این فیلم دو س��تاره داده 
بودند. برای خود من هم فیلم 
متوسطی بود. »یک خانواده 
محترم« به دالیلی برای خود 
من ه��م فیلم خوش��ایندی 
نبود. به طور کلی س��ینمای 
ایران در جشنواره کن امسال 

خیلی بازتاب نداشت.

بابا به سبک اصغر فرهادی 
محمد بندرعباس�ی- تلویزیون ایران هر وقت مناسبتی 
هست، خیلی دیر دست به کار می شود. رسانه های دیگر 
هم وضع بهتری ندارند چرا که آنها معموال از روی دس��ت 

تلویزیون نگاه می کنند تا آن مناسبت را یاد آوری کنند.
این روزها که روزهای مبارکی است، به نام پدر گره خورده 
و بهانه ای ش��ده تا دوباره همه به هم گله کنند که چرا این 

کاراکتر را آن طور که باید، ندیدند. 
بین همه ای��ن حرف ها نباید از پدر خلق ش��ده به وس��یله 
اصغرفرهادی بگذریم، پ��دری که نمونه آن در س��ینمای 
ایران کمیاب اس��ت. این جا هم دوباره پای فیلم سینمایی 
»جدایی« به میان می آید؛ فیلمی که در کارنامه سینمای 
ایران بعد از انقالب جایگاه ویژه ای میان مخاطبان و منتقدان 

ایرانی و خارجی پیدا کرده است.
حال می توان قاطعانه گفت و نوش��ت که اگر قرار باشد این 
فیلمساز ش��خصیتی همچون پدر یا مادر را در آثار خود به 
تصویر بکشد ما با کاراکتری رو به رو می شویم که قطعا بسیار 
ملموس و قابل باور و برگرفته از فرهنگ و نقش پررنگ وی 
در جامعه اس��ت. در فیلم »جدایی نادر از سیمین« نیز پدر 
نادر تأثیر بسیاری بر زندگی وی و سیمین دارد. پدری که در 
دوران کهنسالی به بیماری آلزایمر دچار شده و حاال پسرش 
وظیفه نگهداری از او را برعهده دارد. این وظیفه تا اندازه ای 
پیش می رود که حتی زندگی آنها را دس��تخوش تغییراتی 
می کند. این همان احساس مس��ئولیت است که بیشتر در 

خانواده های ایرانی دیده می شود. 
پدر در این فیلم فرهادی در دو نس��ل مورد مرور و بررسی 
است؛ نس��لی که حاال در نس��یان درونی و بیرونی از دنیای 
پیرامون اس��ت و نس��لی ک��ه اعتقاداتش از ی��ادش نرفته 
اس��ت و به یاد دارد که جایگاهش کجاس��ت. اتفاقا ش��یوه 
 برخوردی که نادر با مقوله پ��در بیمارش دارد عالوه بر همه 
تحلیل هایی که می تواند بر انگیزد، به نوعی آموزش است 
به دخترش، دختری که شاید او هم روزی قرار است در این 

قالب ظاهر شود.
شاید اگر بگوییم در سینمایی یک جدایی، فرزند نادر، تعهد 
 و مادرانه رفتار ک��ردن را از پدر می آم��وزد، راهی به خطا 
نرفته ایم. از طرف دیگ��ر نادر خود نیز نقش پ��دری را ایفا 
می کن��د که به دلی��ل دارا ب��ودن چنین ش��خصیتی برای 
فرزندش یک حامی به نظر می رس��د. به ط��وری که زمان 
قهر نادر و س��یمین، دختر ترجیح می دهد کنار پدر بماند. 
اما اتفاقاتی که پس از م��رگ پدر رخ می دهد و واکنش های 
رفتاری ک��ه ترمه از پ��درش می بین��د، او را در معرض یک 
انتخاب قرار می دهد. شخصیت پدر در فیلم فرهادی نمونه 

کاملی از تصویر این کاراکتر است. 

در میان انب��وه بازیگران عرصه س��ینما و تلویزی��ون، تاکنون 
 تنه��ا دو بازیگر ای��ن فرص��ت را یافته اند ک��ه نقش حضرت 
امام خمین��ی )ره( را در مقاب��ل دوربین بازی کنند؛ نقش��ی 
 ک��ه بی��ش از هر چی��ز ب��ه نزدی��ک ب��ودن چه��ره بازیگر با 
ام��ام روح اهلل )ه( بس��تگی دارد.  ف��ارغ از ترکی��ب چه��ره 
بازیگران و ش��باهت آنان ب��ه ام��ام راحل، مس��ئوالن تولید 
آثار نمایش��ی ب��ا موض��وع آن حض��رت ترجی��ح می دهند 
بازیگ��ری که در این نقش اس��تفاده می کنن��د، از نظر منش 
و ش��خصیت فردی نیز از بازیگران خوش��نام حوزه س��ینما و 
تلویزیون باش��د و در گذش��ته کمتر در نقش ه��ای منفی و 
ضدقهرمان بازی کرده باش��د. البته این دس��ته از فیلمسازان 
 هم��واره در رون��د س��اخت ای��ن گون��ه آث��ار، نظ��ر خانواده 
حضرت امام خمینی )ره( را نیز درباره بازیگران و تست گریم 
انجام شده روی چهره آنان جویا می ش��وند تا هرگونه شائبه 
و حاش��یه را از اثر خود دور کنند. با وجود هم��ه این بایدها و 
نبایدها، کارنامه س��ینما و تلویزیون نشان می دهد با گذشت 

23 سال از ارتحال بنیانگذارجهموری اسالمی ایران، هنوز آثار 
درخور توجهی در مورد این شخصیت اثرگذار قرن بیستم در 
ایران ساخته نشده اس��ت. ماحصل تالش فیلمسازان در این 
عرصه تولید آثاری بوده اس��ت که تعداد آن به انگش��تان یک 
دست هم نمی رسد. شاید علت اصلی این کم کاری فیلمسازان 
حساس��یت های ویژه ای اس��ت که درباره امام خمینی )ره( 
وجود دارد؛ ب��ه تصور کش��یدن زندگی مردی که س��ال ها با 
حکومت طاغوتی مورد حمایت استکبار جهانی مبارزه کرد و 
نقش ویژه ای در تاریخ سیاسی و اجتماعی معاصر ایران دارد، به 

طور حتم با همین حساسیت ها رو به رو خواهد بود. 
با همه این تعاریف، تاکنون یک فیلم س��ینمایی با نام »فرزند 
صبح« با محوریت  امام خمینی ساخته شده است و تلویزیون 
هم فیلم های »11 دقیقه و 30 ثانیه« و »صنوبر« را س��اخته 
است و تله فیلم »سال های حادثه« را نیز در در دست ساخت 
دارد. همچنین معاونت س��یما به تازگی به ش��بکه سه سیما 
مأموریت داده تا یک مجموعه تلویزیونی با محوریت زندگی و 

مبارزات سیاسی امام خمینی)ره( تولید کند که مراحل تحقیق 
و نگارش آن آغاز شده است. تاکنون عبدالرضا اکبری و ولی اهلل 
مومنی در نقش ام��ام روح اهلل )ره( مقابل دوربین ایفای نقش 
کرده اند. باید منتظر بود و دید که در سریال امام خمینی)ره(، 
این بار کدام بازیگر این شانس را خواهد داشت تا امام)ره( را در 

خاطره ها زنده کند. 
 عبدالرض��ا اکبری را می توان نخس��تین بازیگ��ر ایفای نقش 
امام خمینی )ره( دانس��ت؛ بازیگ��ری که گریم ه��ای انجام 
 ش��ده روی چهره وی چنان معجره ای رقم زده بود که حتی 
بیت امام  )ره(نیز در نگاه نخس��ت او را نش��ناختند. او با ایفای 
نقش ام��ام )ره( در فیل��م س��ینمایی »فرزند صب��ح« و فیلم 
تلویزیون��ی »11 دقیقه و 30 ثانیه« س��اخته به��روز افخمی، 
ساخت فیلم و ایفای نقش امام)ره( را هموار کرد؛ این فیلم در 
بیست و نهمین جش��نواره فیلم فجر به اکران درآمد و از نظر 
ساختار و تکنیک حرف و حدیث های فراوانی به دنبال داشت. 
 »فرزند صب��ح« فاصله زمان��ی تولد تا هفت س��الگی حضرت 
 ام��ام خمین��ی)ره( و همچنی��ن بخش هایی از 63 س��الگی 
امام )ره( بع��د از 15 خرداد م��اه را به تصویر می کش��د. البته 
ابتدا قرار بود جمشید هاشم پور ایفاگر این نقش باشد و حتی 
تست گریم روی صورت او هم انجام ش��د اما در نهایت اکبری 
برای بازی در ای��ن نقش انتخاب ش��د. مجموع��ه تلویزیونی 
»آفتاب و زمین« را می توان یکی از تالش های س��یما برای 
به تصویر کش��یدن زندگی ام��ام خمینی )ره( دانس��ت که به 
زندگی پدر ایش��ان و تالش هایی ک��ه او ب��رای مقابله با ظلم 
و جور خوانین داش��ت، اش��اره دارد و همچنی��ن لحظه های 
تولد امام )ره( تا ش��ش  ماهگی ایش��ان را به تصویر می کشد. 
در این اثر که در دهه هفتاد خورش��یدی ب��ه کارگردانی جواد 
ش��مقدری و تهیه کنندگی س��ید علیرضا س��جادپور تولید و 
در سال 87 پخش ش��د، ولی اهلل مومنی ایفاگر نقش مصطفی 
خمینی پدر ام��ام راحل ب��ود. او اینک در فیلم »س��ال های 
 حادثه« به کارگردانی س��عید چاری قرار اس��ت ایفاگر نقش 
امام خمینی)ره( باش��د. فیلم »صنوبر« ساخته مجتبی راعی 
 را می توان دیگر اثر نمایشی ساخته ش��ده با موضوع زندگی 
امام خمین��ی)ره( دانس��ت ک��ه دوران نوجوانی ام��ام)ره( و 
ماجراهایی را که باعث شکل گیری شخصیت او شده است را به 
نمایش گذاشت. البته تصویری از دوران میانسالی ایشان ارایه 
نش��د.  اکنون باید منتظر بود و دید که در مجموعه تلویزیونی 
که قرار است شبکه سه سیما آن را بسازد، کدام یک از بازیگران 

ایفاگر نقش امام)ره( خواهند بود. 

بازیگرانی که ایفاگر نقش امام)ره( شدند 

شخصیتی کاریزماتیک که مغفول مانده است

گروه  شخصیت و کاریزمای امام خمینی)ره( همیشه و همواره مورد توجه اهالی تصویر بوده و هست. 
این رویکرد البته تا زمانی که امام )ره( در قید حیات بودند هرگز به منصه تصویر نرس�ید، اما  سینما

بعد از ارتحال وی و با پا گرفتن سینماگرانی که عرق انقالبی تر و دیدگاه های مترقی تری نسبت 
به آرمان های امام )ره( داشتند، رفته رفته این تعلق ابعاد فیزیکالی به خود گرفت. 
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ابالغ وقت رسیدگی
1830 در خصوص پرونده کالسه 141/91 ش/ 5 خواهان ملیحه زارع دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ 23/000/000 ریال بابت وجه چک 9022/977143-90/11/12 بانک اقتصاد نوین به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به طرفیت محمدحسین نیسان و علی کبیران تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/4/17 ساعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1831 در خصوص پرونده کالسه 178/91 ش / 5 خواهان محسن موسوی دادخواستی مبنی بر 
الزام خواندگان به انتقال س��ند اتومبیل پیکان مدل 59 به ش��ماره انتظامی 261 ن 45- ایران 13 به 
انضمام مطلق خسارات دادرس��ی به طرفیت امیر آزاد- فاطمه اسکندری تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 91/4/18 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف دوم حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای شماره 2 مجتمع شماره دو اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و 

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

حصر وراثت
1861 خانم س��کینه شجاعی نائینی دارای شناسنامه شماره 2880 به شرح دادخواست به کالسه 
191/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
رمضانعلی ش��جاعی نائینی بشناس��نامه 2879 در تاریخ 1390/2/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- خانم صاحب حیدری هرس��تانی 
فرزند مرحوم حیدر، ش ش 678 )همس��ر(، 2- سکینه ش��جاعی نائینی فرزند رمضانعلی ش ش 
2880 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می 
نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12401 شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
1862 خانم س��کینه شجاعی نائینی دارای شناسنامه شماره 2880 به شرح دادخواست به کالسه 
192/91 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
خانم صاحب حیدری هرستانی بشناسنامه 678 در تاریخ 1352/5/12 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��کینه ش��جاعی نائینی فرزند 
رمضانعلی ش ش 2880 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12402 شعبه 

7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
1863 شماره درخواست: 9110463634600001، شماره پرونده: 9009983634601603، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901707، در پرونده کالسه 901707 آقای حسین رستمی متهم است به فحاشی 
و ورود ب��ه عنف و تخریب و به لحاظ معلوم نبودن نش��انی وی به تجویز ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب را در روزنامه آگهی تا در مدت یک 
ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر واقع در 
منظریه- بلوار دانش��جو حاضر تا از اتهام وارده دفاع نماید و در غیر این صورت در وقت مقرر 
رسیدگی و تصمیم مقتضی صادر می شود. م الف/ 12400 شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب خمینی شهر
 

حصر وراثت
1864 آقای محمدعلی باقری ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 252 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 1037/90 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان حاجی براتعلی باقری ورنوسفادرانی بشناسنامه 48 در تاریخ 1344/4/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- رجبعلی باقری 
ورنوس��فادرانی فرزند حاجی براتعلی ش ش 210 )فرزند(، 2- محمدعلی باقری ورنوس��فادرانی 
فرزن��د براتعلی ش ش 252 )فرزند(، 3- محمود باقری ورنوس��فادرانی فرزند حاجی براتعلی ش 
ش 215 )فرزند(، اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12394 شعبه 7 شورای حل اختالف 

خمینی شهر

حصر وراثت
1865 آقای فتح اله قصری خوزانی دارای شناس��نامه شماره 347 به شرح دادخواست به کالسه 

151/91 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
ابوطالب قصری خوزانی بشناسنامه 6457 در تاریخ 1359/7/13 اقامتگاه دائمی خودبدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- فتح اله قصری خوزانی فرزند ابوطالب ش 
ش 347 )فرزن��د(، 2- عبداله قصری خوزانی فرزند ابوطالب ش ش 40 )فرزند(، 3- منور قصری 
خوزانی فرزند ابوطالب ش ش 9409 )فرزند(، 4- بیگم قصری خوزانی فرزند ابوطالب ش ش 8154 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به 

شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 7 شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ اجرائیه
1866 ش��ماره اجرائیه: 9110423633300015، ش��ماره پرونده: 8909983633300904، شماره 
بایگانی شعبه: 890930، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110093633300101 
و شماره دادنامه مربوطه 9009973633300404 محکوم علیه حجت طهماسبی فرزند غالمحسین 
نشانی )فعاًل مجهول المکان( خمینی شهر منظریه خ مخابرات شهید نوروزی خ هدایت انتهای خیابان 
منزل اجاره ای حاج هاش��می )مستأجر(، به پرداخت مهریه منقول مندرج در سند نکاحیه ضمن 

کس��ر مابذل )265 عدد سکه و 20 مثقال طال( با ش��ماره ترتیب 11727 براساس جدول شاخص 
قیمت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد. و محکوم به پرداخت اقالم غیرنقدی 
)همچون طال و مسکوکات( عیناً در حق محکوم له سمیه الری فرزند صفرعلی نشانی: خمینی شهر 
جوی آباد خ شمس تبریزی کوچه 17 بهارستان پ 15 منزل صفرعلی الری می باشد. و همچنین 
محکوم علیه محکوم است به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت. در اجرای حکم رعایت 
تبصره 2 ماده 306 الزامیس��ت. م الف/ 12399 شیخ زفره- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ
1867 خواهان عقیل رضایی فرزند علی به نشانی: خمینی شهر سه راه درچه خ امام کوچه خرسند 
منزل علی رضایی، خوانده: رحیم نعمت اله مجهول المکان، موضوع: الزام به انتقال سند یک دستگاه 
موتورس��یکلت هوندا 125 مدل 1381 به ش��ماره ش��هربانی 12141 ط 13. وقت رسیدگی: شنبه 

91/4/17 ساعت 5:15 عصر. م الف/ 12388 شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
1868 از دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالسه 910136 ح 1 
به آقایان 1- س��عید حاج هاشمی فرزند عبدالعلی 2- غالمحسین جورکش فرزند رجبعلی خوانده 
پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و خواهان آن آقایان 1- نعمت اله 2- روح 
اله هر دو ترکیان فرزندان 1- حس��نعلی 2- صفرعلی ساکن به نشانی: 1- خمینی شهر منظریه خ 
ش��هید یزدانپناه کوچه اندیشه یک پالك 44، 2- درچه والش��ان، خ دبیرستان پالك 16، بخواسته 
صدور حکم مبنی بر ابطال اسناد به شماره های 15143-86/3/24، 1- سند شماره 7/905 مورخ 
84/5/24، 3- 13569 م��ورخ 85/5/3، 4- 13604 م��ورخ 85/5/10، 5- 14646 مورخ 85/12/22 به 
انضمام مطلق خس��ارات دادرس��ی و هزینه دادرسی 2- تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر 

تأخیر اجرائیه و منع نقل و انتقال اسناد یاد شده و در جریان رسیدگی می باشد. اخطار می نماید 
که برای روز 3 ش��نبه مورخ 91/5/17 س��اعت 9/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی 
خمینی شهر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر بدفتر 
مربوطه اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیاباً رأی صادر خواهد نمود و 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید. این 
آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در 
 یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می شود. م الف/ 12383  دفتر شعبه اول دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
1869 خواهان: مؤسس��ه مالی و اعتباری مهر بسیجیان به مدیریت مرادعلی نیکوپناه به نشانی 

اصفهان خ توحید جنب تاالر فرشچیان سرپرستی مؤسسه قرض الحسنه مهر بسیجیان، خواندگان: 
1- نرگس موری فرزندنبی اله به نشانی مجهول المکان، 2- حسین کرد زنگنه فرزند نوراله به نشانی 
شاهین شهر خ فردوسی فرعی 3 شرقی بن بست 2 شمالی پالك 33، 3- ندا کرد زنگنه فرزند نوراله 
به نشانی اصفهان 5 رمضان جنب ساختمان روضه رضوان ساختمان مقیم زاده، وکالی خواهان: 
سید امین طه امامی و فاطمه جعفری به نشانی اصفهان چهارباغ باال روبروی شرکت زمزم مجتمع 
پارس��یان طبقه زیرزمین واحد 104، خواسته: تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ 10/490/000 ریال، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دادخواست مؤسسه مالی و 
اعتباری مهر بسیجیان با مدیریت آقای مرادعلی نیکوپناه با وکالت آقای سید امین طه امامی و فاطمه 
جعفری به طرفیت 1- نرگس موری )گیرنده تسهیالت( 2- حسین کرد زنگنه )ضامن(، 3- ندا کرد 
زنگنه )ضامن( به خواسته مطالبه مبلغ 10/490/000 ریال به شرح دادخواست و با این توضیح که 
خوانده ردیف اول اقدام به اخذ تسهیالت وام از مؤسسه قرض الحسنه بسیجیان نموده و خواندگان 

ردیف دوم و سوم بابت بازپرداخت قرارداد تسهیالت اعطایی مبادرت به صدور چک های شماره 
320399 و 961550 ب��ه عهده بانک رف��اه کارگردان هر کدام به مبلغ 50/000/000 ریال نموده اند 
و با توجه به اینکه از این تسهیالت دریافتی مبلغ 10/490/000 ریال را بدهکار می باشند تقاضای 
مطالبه مبلغ مذکور را دارند. خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و دفاع مؤثری 
معمول نداش��ته و ایراد و انکاری وارد ننموده اند. علیهذا شورا با عنایت به مستندات و محتویات 
پرون��ده مالحظه نموده که خوانده ردیف اول ظهر چک های خواندگان دوم و س��وم را به عنوان 
تضمین امضا نموده لذا خواسته خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شده به استناد مواد 309 
و 313 و 314 ناظر به ماده 249 قانون تجارت متضامناً محکوم به پرداخت مبلغ 10/490/000 ریال 
در حق خواهان می نماید. و به استناد مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده2 
قانون صدور چک خواندگان را به پرداخت مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل برابر تعرفه و خس��ارت تأخیر تأدیه که محاسبه آن از تاریخ چک تا زمان وصول با اجرای 
احکام است در حق خواهان محکوم می گردد. رأی صادره غیابی است و ظرف مهلت بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بیست روز قابل رسیدگی در محاکم عمومی 
 حقوقی ش��اهین شهر می باش��د. م الف/ 12378 قلی زاده – قاضی شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف شاهین شهر
 

تحديد حدود اختصاصی
1873 شماره: 2449 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک معروف به رودان پالك شماره 1089 
واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی 
به نام آقای حمیدرضا داوری مهابادی فرزند محمدرضا و غیره در جریان ثبت می باشد و تحدید 
حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدید حدود خارج گردیده اینک بنا به درخواس��ت 
حمیدرض��ا داوری مهابادی و دس��تور اخیر م��اده 15 قانون ثبت تحدید ح��دود پالك مرقوم در 
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخه 7 و 91/4/8 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره 
بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند. م الف/ 63 فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصی
1874 ش��ماره: 2447 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه ملک معروف به کویر گل بستان پالك 
شماره 1102 واقع در مهاباد 51 اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که طبق 
پرون��ده ثبتی به نام آقای حمیدرضا داوری مهابادی فرزند محمدرضا و غیره در جریان ثبت می 
باشد و تحدید حدود آن به علت عدم حضور مالکین از نوبت تحدیدحدود خارج گردیده اینک بنا به 
درخواست حمیدرضا داوری مهابادی و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك مرقوم 
در روزهای شنبه و یک شنبه مورخ 10 و 91/4/11 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل 
خواهد آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر 
در محل حضور یابند اعتراض��ات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون 
تعیین و تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره 
بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند. م الف/ 64 فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

تحديد حدود اختصاصی
1875 ش��ماره: 2460 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه ملک معروف به لوئون پالك شماره 
613 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام آقای رضا فدوی اردستانی فرزند مرحوم محمد و غیره در جریان ثبت می 
باشدو تحدید حدود آن به دلیل عدم حضور مالکین و نداشتن حد فاصل با مجاورین تاکنون به عمل 
نیامده است اینک بنا به درخواست نامبرده باال و دستور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید حدود پالك 
مرقوم در روز س��ه ش��نبه مورخ 91/4/13 رأس ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد 
آمد لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
محل حضور یابند اعتراضات مجاورین و صاحبان امالك طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و 
تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی 
با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم 

نمایند. م الف/ 67 فدائی- رئیس ثبت اسناد و امالك اردستان
 

ابالغ 
1884 ش��ماره ابالغیه: 9110100352401170، ش��ماره پرونده: 9009980352401221، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901231، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیواندری دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان وحید نفریان و امیرحسین شیران و داریوش شیران تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 

اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352401221 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/04/17 و ساعت 9:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. میرطالبی- منشی شعبه 

بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1885 ش��ماره ابالغیه: 9110100352401180، ش��ماره پرونده: 9009980352401214، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901224، خواهان بانک ملت به مدیریت علی دیواندری دادخواس��تی به طرفیت 
خواندگان امیرحسین شیران و داریوش شیران و وحید نفریان تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352401214 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/04/17 و ساعت 10 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. میرطالبی- منشی شعبه 

بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1888 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100350500917، ش��ماره پرون��ده: 9009980350501552، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901614، خواهان ش��رکت مدیا الکترونیک مهر ب��ه مدیرعاملی امین 
منانی دادخواس��تی به طرفیت خوانده خلیل فتحی فرزند ابراهیم به خواسته مطالبه مجموعا  
مبل��غ301/900/000 ریال وجه س��ه فقره چ��ک ش��ماره ه��ای 406142- 90/12/1 به مبلغ 
82/500/000 ریال و 926200-90/12/10 بمبلغ 208/000/000 ریال و 405990-90/12/1 به 
مبلغ 11/400/000 ریال تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه یک اتاق شماره 105 ارجاع و به 
کالس��ه 9009980350501552 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/12 و ساعت 9:00 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ناظمی- مدیر دفتر ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
1890 شماره درخواست: 9110460252700001، شماره پرونده: 9009980358701050، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901332، شاکی غالمرضا هیار سیچانی شکایتی برعلیه حمیدرضا جمالی فرزند 
محم��د به اتهام خیان��ت در امانت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه عمومی کیفری شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 336 ارجاع و به کالسه 
9009980358701050 ك 101 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/12 و ساعت 10 صبح 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 115 
قانون آیین دادرسی کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 101 حاضر و در 
روز جلسه جهت پاسخگویی به اتهام خویش در دادگاه حاضر شوند وگرنه اقدام قانونی بعمل می 

آید. شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
1911 در خصوص پرونده کالسه 229/91 خواهان علیرضا شفیعی دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال س��ند به طرفیت حسین فاتحی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 91/4/14 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. م الف/ 4282  شعبه 20 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
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حضرت  فاطمه )سالم اهلل علیها(:
سعادتمند حقیقی کسی است که علی را در حیات او و پس از 

رحلتش دوست بدارد.

 بزرگ ترها پسوردهای قوی تری
 انتخاب می  کنند

مطالعات جدیدی که به تازگی به وسیله دانشگاه کمبریج انجام شده است 
نشان می دهد افراد باالی 55 سال به نسبت جوانان زیر 25 سال، پسوردهای 
قوی تری انتخاب می کنند. یکی از متخصصان کامپیوتر به نام جوزف بونی، 
با تحقیق روی 70 میلیون از کاربران یاهو دریافت پس��وردهایی که افراد 
باالی 55 سال انتخاب می کنند، دو برابر قوی تر از نوجوانان و جوانان است. 
جالب است بدانید این تحقیق بزرگ ترین بررسی بود که تاکنون روی امنیت 
پسوردها صورت گرفته است. بونی در گزارش خود نوشته است: یک روند 
عمومی بین انتخاب پسورد خوب و سن کاربران اینترنت وجود دارد، به ویژه 
در برابر حمالت آنالین که استحکام پسورد، کامال بین دو گروه سنی جوانان 
و بزرگساالن متفاوت است. او همچنین اشاره کرده است نوع زبان هم روی 
قدرت پسورد نقش دارد. به طور مثال پسوردهایی که به زبان اندونزیایی 
انتخاب می شوند، جزو ضعیف ترین پسوردها هستند در حالی که کاربران 
کره ای و آلمانی زبان بهترین پسوردها را انتخاب می کنند. این مطالعات 
همچنین نش��ان می دهد افرادی که پس��ورد خود را تغییر می دهند به 
احتمال زیاد پسورد قوی تری انتخاب خواهند کرد، اما کاربران یاهو که پس 
از دریافت گزارش امکان به خطر افتادن اکانتشان، اقدام به تغییر رمز عبود 

خود می کنند، معموال پسورد قوی تری انتخاب نمی کنند!

 آی پد در سال ۲۰۲۰ محبوب تر 
از کامپیوتر می شود

تحلیلگران معتقدند تا سال 2020، فروش تبلت ها از کامپیوترها بیشتر 
می شود و در این میان آی پد پرفروش ترین تبلت خواهد بود. جین مونستر و 
داگالس جی کلینتون، تحلیلگران Piper Jaffray، معتقدند در دراز مدت 
فروش مکینتاش به خاطر آی پد کم خواهد شد زیرا در سال 2020 تبلت ها 
بازار را از دست کامپیوترهای شخصی خارج خواهند کرد و پر فروش ترین 
تبلت هم آی پد اپل خواهد بود. تحلیلگران پیش بینی کرده اند در س��ال 
2015 کل فروش تبلت ها به 301 میلیون دستگاه در سال خواهد رسید 
که 176 میلیون از آن آی پد اپل است. در مقابل، تنها 484 میلیون کامپیوتر 
در همین سال به فروش خواهند رس��ید و باالخره در سال 2020 فروش 
 Piper Jaffray .تبلت ها از کامپیوترهای شخصی پیشی خواهد گرفت
در گزارش خود بیان داش��ته است: ش��کاف بزرگ بین فروش تبلت ها و 
کامپیوترها تا سال 2015 از میان خواهد رفت. ما معتقدیم در سال 2015 
فروش تبلت ها از نوت بوک ها بیشتر خواهد شد و تا پیش از سال 2020 از 
کامپیوترها هم جلو خواهند زد. به گفته این تحلیلگران حتی با وجود این 
که قیمت مکینتاش های اپل، دو و نیم برابر بیشتر از آی پد است، اما داشتن 
بیشترین سهم از بازار تبلت ها )نزدیک به 60 درصد( بسیار مهم تر از بیشتر 

کردن سهم مکینتاش در بازار کامپیوترهاست.

سریع ترین ترن های هوایی جهان 

ترن های هوایی یکی از جذاب ترین بخش ها در هر مجموعه تفریحی 
هستند که البته استفاده از آن برای هر شخصی ممکن نیست. افزایش 
ناگهانی سرعت و تغییرات سریع در ارتفاع این ترن ها باعث می شود 
بسیاری از افراد هنگام حرکت این وسیله به صورت ناخودآگاه جیغ 
کش��یده و به ش��دت هیجان زده ش��وند. در این مطلب قصد داریم 

تعدادی از سریع ترین ترن های هوایی جهان را معرفی کنیم.
انتقام شبح در پنسیلوانیا

این ترن هوایی در منطقه مافین غربی، در ایالت پنس��یلوانیا آمریکا و 
در سال 2001 میالدی افتتاح شده است. این ترن هوایی از یک سازه 
فوالدی به ارتفاع 69 متر بهره می برد و می تواند به سرعتی در حدود 
131 کیلومتر در ساعت برسد. این سازه برایجایگزینی ترن هوایی قبلی 

این مکان به نام »شبح فوالدی« ساخته شده است.
جالوت در کالیفرنیا

این ترن هوایی در منطقه والنس��یا در ایالت کالیفرنیای آمریکا دارای 
یکی از بلندترین سازه ها در بین سایر ترن های هوایی با ارتفاع 77 متر 
است. در این ترن هوایی از مسیرهای پر پیچ و خم بسیاری استفاده شده 
است که با توجه به سرعت 136 کیلومتر بر ساعتی این ترن، استفاده از 

آن می تواند برای هر شخصی بسیار دلهره آور باشد.
تایتان در تگزاس

این سازه عظیم در شهر آرلینگتون در ایالت تگزاس آمریکا واقع شده 
است. ارتفاع 255 متری این سازه در مرتفع ترین نقطه به همراه سرعت 
136 کیلومتر در ساعتی آن را بسیار ش��بیه به ترن قبلی در لیست ما 

کرده است. بنا بر اطالعات موجود، طراح هر دو ترن یک نفر است.
نیروی هزاره در اوهایو

این ترن هوایی در پارک Cedar Point در ایالت اوهایو آمریکا یکی از 
مرتفع ترین ترن های هوایی جهان با ارتفاعی حدود 94 متر در باالترین 
نقطه است. این ترن هوایی می تواند تا زاویه 80 درجه نسبت سطح زمین 

حرکت کرده و سرعتی حدود 149 کیلومتر در ساعت را به دست آورد.
اژدهای فوالدی ژاپن

اژدهای فوالدی 2000، مرتفع ترین ترن هوای��ی با طراحی موجی 
در جهان است که در کشور ژاپن قرار دارد. این ترن هوایی همچنین 
یکی از طوالنی ترین ترن های هوایی دنیا به طول 2479 متر است و 

می تواند با سرعت 152 کیلومتر در ساعت حرکت کند. 

بسیاری از ما ممکن است تاکنون بیشتر روش های کم 
کردن وزن را امتحان کرده، اما نتیج��ه دلخواه را نگرفته 

باشیم.
سایت اینترنتی کواتر – بورنز در یک مقاله جدید هشت 
روش عجیب یا به عبارت دیگر هش��ت حقه مؤثر را برای 
کمک به الغر شدن ارایه کرده و توصیه می کند اگر شما 
هم از دسته افرادی هس��تید که از تکنیک های الغری 
ناامید شده اید، با به کار بستن صحیح این هشت راه کار، 
می توانید به نتایج مفیدی دست پیدا کنید. این راهکارها 

عبارتند از:
 با دستی که معموال با آن کار می کنید، غذا نخورید. 
در یک مطالعه جدید و جالب، کارشناس��ان تغذیه روش 
مقابله ساده ای را برای مواقعی که بدون توجه به مقدار غذا 
مشغول به خوردن می ش��وید، ارایه کرده است. اغلب در 
مواقع تماشای تلویزیون یا فیلم، غذا خوردن بدون توجه 
اتفاق می افتد. این کارشناسان توصیه می کنند فقط کافی 
است دستی را که با آن غذا می خورید، عوض کنید. حاال 
کمتر می خورید. پژوهشگران یک بسته پاپ کورن تازه یا 
پاپ کورن یک هفته مانده و سرد و مرطوب را به صورت 
تصادفی در دست عالقه مندان به فیلم و تلویزیون دادند. 
این افراد اغلب در حین تماشای فیلم تمام پاپ کورن ها را، 
چه تازه و چه مانده، تا آخر خوردند. اما در آزمایشی دیگر، 
متخصصان دریافتند وقتی از افراد خواس��ته ش��د برای 
خوردن از دست دیگرشان استفاده کنند، مقدار پاپ کورنی 

که خوردند تا 30 درصد کاهش پیدا کرد.
 موقع خوردن به آینه نگاه کنید. در یک بررسی جدید 
معلوم شده است وقتی مردم هنگام خوردن، تصویر خود را 
در آینه تماشا می کنند، مصرف غذاهای پرکالری مثل پنیر 
خامه ای پرچرب تا حدود یک سوم کاهش پیدا می کند. 
علت این امر احتماال این اس��ت که وقتی خود را در حال 
خوردن می بینن��د، رژیم و اه��داف س��المتی را به یاد 

می آورند.
 رنگ فضای غذاخوری را آبی کنید. از ظرف هایی به 
رنگ آبی، دس��تمال س��فره آب��ی، رومیزی آب��ی، حتی 
نقاشی های آبی در دیوارهای اتاق غذاخوری یا المپ های 
آبی استفاده کنید. طبق مطالعه انجام شده از سوی دکتر 
 وال جونز، ش��رکت کنندگان در جش��نی که در اتاقی با 
المپ های آبی برگزار ش��ده ب��ود، 33 درص��د کمتر از 
خوراکی های موجود خوردند. علت این امر احتماال این 
است که در ذهن ما، رنگ آبی با غذاهای مسموم و کپک زده 
همراه اس��ت، پس ناخودآگاه کمتر می خوریم. از سوی 
دیگر رنگ های زرد و قرمز تأثیر برعکس دارند. به همین 
 دلیل اس��ت که رس��توران های فس��ت فود از رنگ های 
اشتها آور و محرک استفاده می کنند. پس شما هم از این 

حقه های ساده استفاده کنید تا رژیم خود را حفظ کنید.
 بو بکشید. بو کشیدن موز، سیب یا نعنا در کم کردن 
وزن مؤثر هستند. در یک مطالعه جدید از سوی مؤسسه 
مطالعاتی و درمانی »اسمل اند تیس��ت« در شیکاگو از 
3000 داوطلب درخواست شد این روش را آزمایش کنند. 
بررس��ی تأیید کرد این افراد هر چه بیشتر رایحه ها را بو 
کردند، وزن بیشتری از دست دادند، به طوری که پس از 
شش ماه به طور متوسط 13/5 کیلوگرم وزن کم کردند. به 
عالوه حتی برخی از داوطلبان توانستند تا هشت کیلوگرم 
در ماه وزن کم کنند. به نظر می رسد با بو کشیدن مکرر، 
مغز فریب خورده و این احساس به وجود می آید که واقعا 

غذا خورده ایم.
 از عکس های داخل مجله های غذا استفاده کنید. 
عکس ها را نگه دارید و پیش از این که شروع به غذا خوردن 
کنید به آنها نگاه کنید. این کار باعث می ش��ود ولع تان 

نسبت به خوردن غذا کاهش پیدا کند. 
در س��کوت غذا بخورید. مطالعات نشان داده است 
خوردن در محیط پرسروصدا باعث می شود سریع ترغذا 
بخوریم، به طوری که مغز ما گاهی اوقات نمی داند سیر 
شده ایم و در نتیجه بیش از حد غذا می خوریم. این دلیل 
خوبی است برای این که در طول غذا خوردن تلویزیون را 
خاموش کنیم. بر اساس این مطالعه، احتمال این که افرادی 
که به دلیل تماش��ای تلویزیون یا استفاده از کامپیوتر در 
حین غذا خوردن حواسشان پرت می شود در مقایسه با 
افرادی که در هر وعده غذایی حواسشان به غذایشان است، 
در طی روز بیش��تر میان وع��ده بخورن��د، افزایش پیدا 

می کند.
 هنگام شام لباس های تنگ بپوشید. معموال مردم 
تمایل دارند وقتی چند کیلو اضاف��ه وزن پیدا می کنند 
لباس های گش��ادتر و راحت تر بپوشند، اما متخصصان 
تغذیه می گویند اگرهنگام غذا خوردن لباس های تنگ 
بپوشیم، شانس از دست دادن وزن اضافی بیشتر می شود. 
در این روش اگر ش��روع به پرخوری کنی��م، لباس به ما 
یادآوری می کند که بیش��تر از این نمی توانیم بخوریم. 
می توانید در آشپزخانه یک ش��لوار تنگ آویزان کنید تا 

انگیزه کاهش وزن را به شما یادآوری کند.
 رژیم خمیر دندان بگیرید. به جای دسر شیرین بعد 
از غذا، دندان هایتان را با خمیردندان با طعم نعناع مسواک 
کنید. طعم نعناع عالیمی به این مفهوم می فرستد که در 
این وعده غذایی س��یر ش��ده اید و به فرونشاندن هوس 
خوردن کمک می کند.  به عالوه، طعم نعناع به خوبی با 
اکثر غذاها آمیخته نمی شود و بنابراین غذا طعم خوب خود 
را از دست می دهد، احس��اس تمیزی و تازگی دندان ها 
بسیار لذت بخش است و گاز زدن شکالت یا شیرینی ها 
 دیگر ارزش از دست دادن تمیزی دهان و دندان را نخواهد

 داشت.

 شگردهای عجیب برای 
کاهش وزن +۱۳+۳۳

+۱۲+۳۰

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

خواندنی 

دانستنی 

خبر کوتاه 

اخبار ویژه

عکس نوشت

یک محقق دانش��کده طراحی پارسون، دست به ساخت 
دستگاهی زده که از نیروی رس��انایی دندان برای انتقال 
صوت از دستگاه پخش MP3 از میان دندان ها استفاده 

می کند.
به گزارش ایسنا، آیزن چاکین ابتدا برای ساخت دستگاه 
»Play-A-Grill« از روی ده��ان خود قالب گرفته و از 
آن برای تولید یک مدل مومی از دندان های باالیی خود 

استفاده کرد.
این طراح آمریکایی س��پس دس��تگاه خ��ود را به بخش 
 هایی از یک دس��تگاه پخش MP3 هک ش��ده تجهیز 
ک��رده و دکمه ه��ا را ب��ه ش��کلی ق��رار داد ک��ه ف��رد ق��ادر ب��ه فش��ردن آنه��ا ب��ا زبان��ش 
 باش��د. ظاه��را کارب��ر می توان��د ص��دای ل��رزش ه��ا را از ای��ن دس��تگاه بش��نود 
 اما آنها را احس��اس نکند که این ام��ر، نگرانی ها را در م��ورد امکان ایجاد س��ردرد کاهش خواهد

 داد.در صورت کافی بودن بلندی صدا، شکل مقعر کام، باعث بازتاب لرزش رسانایی دندان و تبدیل 
دهان به یک بلندگو خواهد شد. از کاربری های آینده دستگاه های این چنینی می توان به ساخت 

کنترلگرهای مشابه برای کمک به معلوالن اشاره کرد.
البته این نمونه در حال حاضر به صورت پیش ساخت بوده و چاکین قصد دارد در مراحل بعدی به 
کوچک سازی آن و آسان سازی فشار بر دکمه ها با زبان بپردازد. همچنین در آینده نمونه های جدید 

با فناوری بلوتوث آماده خواهد شد.

محققان دانشگاه »وارویک« دریافته اند، حالت مثلثی 
شکل ابرو و چانه تیز افراد می تواند باعث القای حس 
ترس و تهدید در طرف مقابل شود. به گزارش ایسنا، 
اغلب شخصیت های کارتونی شرور و بدجنس چانه 
تیز با ابروهایی ش��یب دار و مثلثی ش��کل دارند. در 
این پژوهش از 30 داوطلب خواس��ته شد چهره های 
نمایش داده شده روی صفحه نمایش را براساس خوب 
یا بد بودن، مهربان یا ظالم، دوست داشتنی یا بدجنس 
دسته بندی کند. زمانی که داوطلب با یک چهره دارای 
حالت مثلثی شکل )ابروی شیب دار یا چانه تیز( مواجه 

می شد، به سرعت آن را به عنوان چهره منفی مش��خص می کرد. دکتر دریک واتسون، از 
محققان بخش روانشناسی دانشگاه وارویک خاطرنشان کرد: اشکال هندسی ساده دارای 
تأثیرات احساس��ی بر ما هس��تند که می توانند چهره فرد را در نظر طرف مقابل مثبت یا 
منفی جلوه دهند. حالت مثلثی ش��کل رو به پایین در صورت، به وی��ژه چانه تیز می تواند 
باعث انتقال حس منفی و ایجاد حالت تهدید در طرف مقابل ش��ود. دکتر الیزابت بالگرو 
از محققان این پژوهش اعالم کرد: اگر به چهره ش��خصیت های معروف کارتونی کالسیک 
دقت کنید، متوجه می شوید شخصیت های منفی دارای ابروهای قوس دار و مثلثی شکل 
هستند. این نکته نشان می دهد رابطه ای بین حالت زاویه دار چهره و برداشت منفی نسبت 

به شخصیت فرد وجود دارد.

اگر ش��ما هم جزو آن دس��ته از افرادی هس��تید که در طول روز 
ساعت ها به صفحه نمایشگرتان خیره می شوید و تاکنون مشکالتی 
از قبیل سوزش چشم، درد گردن، تاری دید و ضربان سر را تجربه 
کرده اید، بهتر است بدانیدمشکل رایجی به نام »خستگی چشم« 
دارید. در واژه نامه پزش��کی این بیماری با عنوان »سندرم بینایی 
کامپیوتر« شناخته می ش��ود. علت این بیماری هم به خاطر نور 
پس زمینه نمایشگر و خیره نگاه کردن به یک صفحه نمایش برای 
مدت طوالنی است. روش های درمان سریع این مشکل خوردن 
قرص ایبو پروفن و تمرینات چشمی است. در این جا قصد داریم 

راهکارهایی برای پیشگیری از بروز این بیماری را نشان دهیم.
 1-موقعیت مانیتور خود را تنظیم کنید

انجام دادن یک س��ری تنظیم��ات جزئی در مح��ل قرارگیری 
مانیتورتان می توانند به راحتی مش��کالت چشمی ناشی خیره 

شدن به آن را کاهش دهد. برای راحتی بیشتر در بینایی،  مانیتور 
باید 20 تا 30 اینچ از چشمان ش��ما فاصله داشته باشد. عالوه بر 
آن، باالترین قسمت مانیتور باید درس��ت هم سطح چشمانتان 
باشد طوری که برای دیدن صفحه مانیتور خود مجبور باشید به 
 پایین نگاه کنید نه به باال. اگر مدل مانیتورتان به گونه ای است که 
نمی توانید آن را باال ببرید، می توانی��د از باالبرهایی که به همین 
منظور ساخته شده و یا حتی کتاب هایی قدیمی که جلد گالینگور 

دارند استفاده کنید.
 ۲- روشنایی صفحه را تنظیم کنید

اگر نور محل کارتان بیش از حد مصنوعی یا طبیعی باشد، ممکن 
است خیرگی به مانیتورتان بدهد که خیلی سریع چشمان شما 
را خس��ته کند. بنابراین اگر امکانش وج��ود دارد، تمام نورهای 
فلورسنت اطرافتان را خاموش کنید و مانیتورتان را در محلی قرار 

دهید که نور طبیعی به هر گوشه آن بتابد. 
نور هرگز نباید مستقیما از پشت یا از جلو به مانیتور بخورد. بهتر 
است از المپ های زمینی یا رومیزی استفاده کنید که از دو طرف به 
مانیتورتان بتابد. به این ترتیب می توانید از خسته شدن چشمان 

خود جلوگیری کنید.
 3- از قانون ۲۰-۲۰-۲۰ استفاده کنید

هر 20 دقیقه یک بار به شیئی که در 20 فوتی شما )6-7 متری( 
قرار گرفته اس��ت، 20 ثانیه خیره ش��وید. این روش که از سایت 
labnol.org  گرفت��ه ش��ده می تواند به عنوان ورزش چش��م 

عمل کند و پس از مدت ها خیره شدن به نور پس زمینه مانیتور، 
استراحتی به چشم ها بدهد. اگر فراموش می کنید این کار را انجام 
دهید، بهتر اس��ت از ریمایندرهایی مثل BreakTaker برای 

ویندوز و یا Time Out برای مک استفاده کنید.
 4-از عینک های مخصوص استفاده کنید

همواره در هنگام کار با کامپیوتر، نور طبیعی با نور مصنوعی ترکیب 
شده و فشار غیر قابل اجتنابی را به چشمان شما تحمیل می کند. 
یکی از راه حل های این مشکل، استفاده از عینک های گونار است. 
این عینک های مخصوص که بیشتر به کمک گیم بازها می آید، 
برای جبران نور آبی خیره کننده مانیتور از شیشه هایی به رنگ زرد 
استفاده و نیز با ایجاد بزرگنمایی خفیفی در سطح عدسی خواندن 
متن ها را ساده تر می کنند )حتی کسانی که برای خواندن عینک 
نمی زنند می توانند از این عینک ها استفاده کنند(. قیمت گونار 
حدود 80 دالر است اما می تواند تفاوت بزرگی را برای شما ایجاد 

کند این عینک ها  طرح ها و مدل ها متنوعی دارند.
 5- وضعیت راحت تر ی را برای چشمانتان   فراهم کنید

وقتی که وس��ایل مورد نیاز برای کارتان در نقاط مختلف میزتان 
قرار داشته باشد، چشم های ش��ما مجبور است مرتب برای نگاه 
کردن به فواصل مختلف، خود را تنظیم کند. برای درست کردن 
 این وضعیت، کیبورد را مس��تقیما جلوی مانیتورتان قرار داده و 
آن چه را باید بخوانید در نگهدارنده های مخصوص کاغذ و در مجاور 

خود بگذارید.

چرا چانه تیز و ابروهای مثلثی ترسناکند؟با دهان خود موسیقی گوش کنید 

پنج راه برای کاهش خستگی چشم در برابر مانیتور

باال رفتن از بلندترین 
درختان جهان 
مایکل نیکولز، عکاس 
نشنال جئوگرافیک،  این تصویر زیبا 
را از دو دانشمند که در حال باال رفتن و 
بررسی تنه درختان 1۰5متری چوب سرخ 
کالیفرنیا بودند، ثبت کرده است. عمر این 
درخت 75۰ سال تخمین زده شده است

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
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کانون گرم خانواده دست انداز
خبر رسیده که قیمت مسکن در 

مجید 
دوازده س��ال اخیر 765 درصد کافی

افزای��ش پی��دا کرده اس��ت. به 
 عبارت دیگر قیمت مس��کن از س��ال 78 تا حاال تقریبا 
9 برابر شده است. حقیر تالش بسیاری کردم بلکه بشود 
 به ای��ن خبر از ی��ک زاوی��ه ای ن��گاه کرد ک��ه خیلی 
ناراحت کنن��ده و ل��ج درآر و اعصاب خرد کن نباش��د. 
هرچند حقیقتا کار صعبی بود، اما ب��ه حول و قوه الهی 
باالخره موفق ش��دم زاویه مزبور را بیابم و از این طریق 
مرهمی بر سوختگی های خود وان شاء اهلل شما عزیزان 

بگذارم.
ببنید عزیزان اگر یک خانواده چهار نفری با 50 میلیون 
تومان در سال 78 می توانس��ت یک خانه 150 متری 
بخرد، طبق محاس��بات دوس��تان، االن این خانواده با 
همان 50 میلی��ون تومان می توانند ف��وق فوق فوقش 
یک خانه 20 مت��ری بخرد. هرچند ممکن اس��ت برای 

خوانندگان این سطور که اکثرا ساکن اصفهانند چنین 
چیزی ش��وخی به نظر برس��د اما تجرب��ه زندگی چند 
س��اله در پایتخت به حقی��ر اثبات کرده اس��ت که: بله 
 بله! م��ا می توانیم! ب��اور بفرمایید بس��از بفروش های

 دوست داشتنی این ابرشهر در بیست متر مذکور، خانه 
در می آورند آن هم با دو اتاق خواب! درس��ت است که 
این خانه ها برای افراد با قد بیش از 160 و عرض بیش از 
30 سانتیمتر مناسب نیست اما وقتی سوء تغذیه را هم به 
باقی خوشبختی های اخیرمان اضافه کنیم، مشکل خود 

به خود حل می شود. اما اجازه بدهید آرام آرام بگویم. 
اوال این که دیده اید آدم وقتی لم داده اس��ت روی مبل 
و می خواهد چراغی را خاموش و روش��ن کند یا دنبال 
کنترل تلویزیون بگردد یا برود یک لیوان آب از یخچال 
بردارد چقدر به انس��ان زور می گوید؟! خوب حاال این 
مشکل حل می شود چون در این خانه ها هر جا که لم 
داده باشی دستت به هم چیز می رسد. حتی شاید برای 

قضای حاجت هم به زودی فکری کنند. ثانیا آدم در این 
خانه ها هیچ وقت حوصله اش سر نمی رود. مهم نیست 
همسایه باالیی جشن تولد دارد یا واحد سه تا اونورتری 
مهمانی یا طبقه اولی ها حنابندان، در همه مراسم شما 
هم دعوت دارید. فقط کافی است صدای تلویزیون را کم 

کنید و دل بدهید به سر و صداها. 
حقیر به ش��خصه به همین نحو در یک هفته در ش��ش 
جشن تولد ش��رکت کردم آن هم بدون کادو دادن. ثالثا 
با توجه به گران ش��دن حامل های انرژی و لزوم صرفه 
جویی در مصرف گاز و برق، زندگی در این خانه ها بسیار 
به صرفه است. به این نحو که در زمستان فقط کافی است 
اعضای خانواده یک ربع یک بار و ب��ه نوبت، ها کنند تا 
کانون خانواده حس��ابی گرم شود. در تابستان هم کافی 
اس��ت در یخچال را کمی پیش کرد ت��ا هوای مطبوعی 

حاصل شود. 
هیچ بهتر شد؟! 
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آگهی استخدام پیمانی
اس�تانداري چهارمحال وبختیاري براي تأمین نیروي انس�اني مورد نیاز خود و س�ایر دس�تگاه هاي اجرایي 
استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات كشوري و دس�تورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي 
براي بكار گیري افراد در دستگاه هاي اجرایي و از محل مجوز شماره110/4550/ دم  مورخ 90/12/21  معاونت 

 توسعه مدیریت و سرمایه انس�اني رئیس جمهور  تعداد  150   نفر از  افراد واجد ش�رایط را از طریق برگزاری 
آزمون توانمندیهاي عمومي، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیماني بش�رح ذیل استخدام 

می نماید.

   

 

   پيماني آگهي استخدام
 

 قانون مفاد طبق استان اجرايي هاي دستگاه ساير و خود نياز مورد انساني نيروي تأمين براي وبختياري چهارمحال استانداري
 از و اجرايي هاي دستگاه در افراد گيري بكار براي تخصصي و عمومي امتحان برگزاري نحوه دستورالعمل و كشوري خدمات مديريت

 افراد  از نفر   150  تعداد  ورجمه رئيس انساني سرمايه و مديريت توسعه معاونت  21/12/90 مورخ  دم /4550/110شماره مجوز محل
 ذيل بشرح پيماني صورت به گزينش و تخصصي مصاحبه تخصصي، عمومي، توانمنديهاي آزمون برگزاري طريق از را شرايط واجد

 .نمايد مي استخدام

  

يف
رد

  

نام 
محل جعرافيايي  رشته شغلي  زمانيپست سا  هدستگا

  خدمت
تعدادمورد نياز

  )نفر(
  شرايط احراز جنسيت

 مرد زن

  
  
  
  
1  

  

اداره كل هواشناسي
  

      

كارشناس هواشناسي 
  همديدي

  هواشناس
  

 
  بروجن -كوهرنگ

 نفر3جمعا
  )رفت2( كوهرنگ
  )نفر1(بروجن

  

  
* 

  
 هواشناسي: تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا و ليسانس فوق ، ليسانس دانشنامه دارابودن

 ،) جامد حالت هواشناسي،(  فيزيك ،)افزار نرم( كامپيوتر طبيعي، جغرافياي ،)گرايشها كليه(
  )كاربردي محض،( شيمي) كاربردي محض،( رياضي

  
ايستگاهمسئول

  هواشناسي
  تكميلي سينوپتيك

  
  بلداجي -اردل

 نفر2جمعا
  )نفر 1هرمحل (

 

   

 

  
  
2  

ادا
ره كل فرهنگ 
و ارشاد اسالمي

  
    

كارشناس چاپ و 
  انتشارات

مسئول چاپ و 
  انتشارات

 *  نفر1  فارسان
  

 برنامه و مديريت ، دولتي مديريت هاي رشته از يكي در  باالتر و ليسانس دانشنامه بودن دارا
  اقتصادي مديريت ، آموزشي مديريت ، بازرگاني  مديريت ، آموزشي ريزي

،هنرياموركارشناس
 بصري و سمعي سينمايي

كارشناس امور
  هنري

 فليمبرداري ، عكاسي ،سينما كارگرداني، هاي رشته از يكي در ترباال و ليسانسدانشنامهبودندارا *  نفر1  اردل
  موسيقي و تئاتر ،

3  

 

اداره
كل 

 
اوقاف

 و 
امور

 
خيريه

  

  
  
  

 كارشناس امورديني و

  اوقافي

  
  
  
  

 اس اموركارشن

  ديني واوقافي

 
 
 
 

  فارسان




 
 

  نفر 1

  
  
  
  
* 

 ، دولتي مديريت تحصيلي رشته در دكترا يا سانسلي يافوق ليسانس  تحصيليمدركبودندارا
 قضايي علوم ، شناسي مجر و كيفري حقوق ، شناسي جرم و جزا حقوق ، حقوق ، دولتي امور

 حقوق و اسالمي معارف ، خصوصي حقوق و فقه ، اسالمي حقوق و فقه ، شناسي جرم و جزا علوم ،
 فقه(اسالمي معارف و هياتال ، كنسولي حقوق ، اسالمي حقوق ، عمومي حقوق  ,خصوصي حقوق ،
 شناسي جرم و كيفر ،) اسالمي حقوق( اسالمي علوم ، الملل بين حقوق ،) اسالمي حقوق مباني و
 ، اسالمي مذاهب و فقه ، اسالمي رفامع ،  اسالمي معارف و هيات،ال اسالمي حقوق مباحث و فقه ،

 علوم تبليغ و اسالمي معارف ، حديث و ،علوم اسالمي معارف و فرهنگ ، حديث و قرآني علوم
 معارف ، شناسي دين ، مديريت و اسالمي معارف ،قرآني علوم ، اسالمي حكمت و فلسفه ، اسالمي

 معارف مدرسي ، اسالم در سياسي ي انديشه ،اقتصادو  اسالمي معارف سياسي، علوم و اسالمي
تربيت ، اسالمي عرفان پژوهش اسالمي، معارف و هياتال مدرسي ، اسالمي  

اداره كل امور   4
مالياتي

  

  كارشناس مالياتي  كارشناس مالياتي

  
  -لردگان - بروجن

  - كندمان- 
  -بلداجي

 نفر7جمعا

  )تفر4(بروجن
  )نفر1(لردگان
  )نفر1(كندمان
 )نفر1(بلداجي

 * 

 : هاي رشته در  ليسانيس فوق يا ليسانس گواهينامه بودن رادا

  حسابداري، مديريت دولتي، مديريت اجرايي، اقتصاد، حسابرسي، مديريت مالي

5  

اداره
كل 

 
ورزش
 و 

جوانان
  

     

  كارشناس امور ورزش
 كارشناس امور

 ورزشي

فارسان -اردل

  لردگان - بروجن
   -كوهرنگ

 نفر5جمعا

  )نفر 1 هرمحل(

 تحصيلي هاي رشته از يكي در ليسانس يا ليسانس فوق ، دكترا  تحصيليمدركبودندارا * *
 بدني تربيت ، بدني حركتي،تربيت يادگيري و تكامل و رشد ، بدني تربيت ريزي برنامه و مديريت:
  بدني يتترب معلم تربيت و ورزشي فيزيولوژي ، معلولين و جانبازان بدني تربيت ، ورزشي علوم و

  كارشناس امور بانوان
 كارشناس امور

  ورزشي

 

  اردل

 تحصيلي هاي رشته از يكي در ليسانس يا ليسانس فوق ، دكترا  تحصيلي مدرك بودن دارا  * نفر1
 بدني تربيت ، بدني حركتي،تربيت يادگيري و تكامل و رشد ، بدني تربيت ريزي برنامه و مديريت:
  بدني تربيت معلم تربيت و ورزشي فيزيولوژي ، معلولين و جانبازان يبدن تربيت ، ورزشي علوم و

   

 

  كارشناس امور جوانان
كارشناس مطالعات 

  اجتماعي

  

  اردل

  كوهرنگ

  

 نفر2جمعا

  )نفر 1هرمحل ( 

 هاي رشته از يكي در ليسانس يا ليسانس فوق ، دكترا  تحصيلي مدركبودندارا * *
 ، اجتماعي علوم ارتباطات ، اجتماعي علوم پژوهشگري ، شناسي مردم ، شناسي جمعيت:تحصيلي
 ارتباطات علوم ، اجتماعي خدمات ، اجتماعي علوم ورفاه تعاون ، اجتماعي علوم ريزي برنامه

(  اجتماعي ارتباطات ، اجتماعي رفاه ريزي برنامه ، شناسي جامعه ،)  عمومي روابط(  اجتماعي
 ، راهنمائي و مشاوره ،باليني روانشناسي ، عمومي سيروانشنا؛) اجتماعي ارتباطات در تحقيق

سنجش و اندازه گيري و روانسنجي، روانشناسي  تربيتي روانشناسي ، روانشناسي
  دولتي مديريت ، خانواده مطالعات ، نگاري روزنامه،شخصيت

  كارشناس امور باشگاهها
كارشناس 
  امورورزشي

 :  تحصيلي هاي رشته از يكي در ليسانس يا ليسانس فوق ، دكترا  تحصيليمدركبودندارا * * نفر1  بروجن
 بدني تربيت ، بدني حركتي،تربيت يادگيري و تكامل و رشد ، بدني تربيت ريزي برنامه و مديريت

  بدني تربيت معلم تربيت و ورزشي فيزيولوژي ، معلولين و جانبازان بدني تربيت ، ورزشي علوم و

 ساماندهي كارشناس
 اجتماعي اركتهايومش

  جوانان

كارشناس مطالعات 
  اجتماعي

  

  بروجن

لردگان

  

 نفر2جمعا

  

  )نفر 1هرمحل (

 :  تحصيلي هاي رشته از يكي در ليسانس يا ليسانس فوق ، دكترا  تحصيليمدركبودندارا * *
 برنامه ، اجتماعي علوم ارتباطات ، اجتماعي علوم پژوهشگري ، شناسي مردم ، شناسي جمعيت

(  اجتماعي ارتباطات علوم ، اجتماعي خدمات ، اجتماعي علوم ورفاه تعاون ، اجتماعي علوم يزير
 در تحقيق(  اجتماعي ارتباطات ، اجتماعي رفاه ريزي برنامه ، شناسي جامعه ،)  عمومي روابط

 ، روانشناسي ، راهنمائي و مشاوره ،باليني روانشناسي ، عمومي روانشناسي ) اجتماعي ارتباطات
 روزنامه ،سنجش و اندازه گيري و روانسنجي، روانشناسي شخصيت تربيتي روانشناسي

  دولتي مديريت ، خانواده مطالعات ، نگاري

6  

  

پايگاه انتفال خون
كارشناس امور انتقال 

 خون

مسئول امور انتقال
  خون

علوم  : تحصيلي هاي شتهر از يكي در  ليسانس يا ليسانس فوق   تحصيليمدركبودندارا *  نفر2  بروجن
  خون انتقال امور و  ، هماتولوژِيبيولوژي ميكرو ، پرستاري  ،يآزمايشگاه

تكنسين امور انتقال خون
مسئول امور انتقال

  خون
 علوم   : تحصيلي هاي رشته از يكي در  ليسانس يا ديپلم فوق   تحصيليمدركبودندارا *  نفر1  بروجن

  خون انتقال امور و   ي ، هماتولوژِبيولوژي يكرو،م پرستاري ،  آزمايشگاهي

  كارشناس آزمايشگاه
كارشناس
 آزمايشگاه

 : تحصيلي هاي رشته از يكي در   دكتري يا  ليسانس فوق ، ليسانس   تحصيليمدركبودندارا *  نفر1  بروجن
  شناسي ،ايمني شناسي ويروس بيولوژي، بيوشيمي،ميكرو ، هماتولوژيِ ، آزمايشگاهي علوم

   

 

7  

اداره
كل 

 
تعزيرات

 
حكومتي

 

  مسئول ابالغ و اجرا
مسئول ابالغ و 

 اجرا

  
  

  لردگان

 
  

  نفر1
 

  
  
*  

 ، دولتي مديريت هاي رشته از يكي در ليسانس  دانشنامه يا ديپلم فوق گواهينامهبودندارا
 بيمه مديريت ، مديريت ، آموزشي  ريزي برنامه و مديريت ، صنعتي مديريت ، اجرايي مديريت

 مديريت ، وري بهره و سيستم مديريت ، پرسنلي مديريت ، اقتصادي مديريت ، بازرگاني ديريتم ،
  ، مديريت و اداري امور   ،اداري علوم ، اداري خدمات مديريت ، اداري مديريت ، آموزشي
 و اسالمي معارف ، ها سيستم مديريت  ،بازرگاني ، اداري و بازرگاني خدمات   ،رفاه مديريت

  ) .صنعتي ، بازرگاني ، مالي(  گرايشهاي با مديريت

8 

اداره
كل 

 
حفاظت

 
محيط

 
زيست

 

  بان محيط
 اجرايي مامور
 (زيست محيط

  )بان محيط

  
  

 بروجن

 

 
  
  

 نفر 1

  
  
*  

 گرايش شناسي زيست ،  زيست محيط تحصيلي هاي رشته از يكي در ديپلم فوق گواهينامه بودن دارا
 گياه ، باغباني ، نباتات اصالح و زراعت ،  شيالت )  يميكروبيولوژ و  گياهيعلوم  ، جانوري علوم(

مهندسي فضاي سبز، مهندسي شيمي گرايش مهندسي محيط زيست و  ، ،آبياري،خاك شناسي پزشكي
 آزمايشگاهي، علوم ، شيالت تكنولوژي ، جنگلداري تكنولوژي ، آبخيزداري و مرتع تكنولوژيكاربردي، 

  شيمي ، جغرافيا ،دامپزشكي ، هواشناسي ، عمران ، محيط بهداشت

  محيط بان راننده
 اجرايي مامور
 (زيست محيط
  )راننده بان محيط

    نفر1  لردگان

 

  

* 

 شناسي زيست ،  زيست محيط تحصيلي هاي رشته از يكي در ديپلم فوقگواهينامهبودندارا
 ، اتاتنب اصالح و زراعت ،  شيالت )  ميكروبيولوژي و  گياهيعلوم  ، جانوري علوم( گرايش
مهندسي فضاي سبز، مهندسي شيمي گرايش  ، ،آبياري،خاك شناسي پزشكي گياه ، باغباني

 ، جنگلداري تكنولوژي ، آبخيزداري و مرتع تكنولوژيمهندسي محيط زيست و كاربردي، 
 جغرافيا دامپزشكي، ، هواشناسي ، عمران ، محيط بهداشت آزمايشگاهي، علوم ، شيالت تكنولوژي

  بودن گواهينامه  رانندگي پايه دوم وداراشيمي  ،

اداره كل  9
تعاون 

 حسابدار حسابدار و امين اموالكار و   
   نفر1  لردگان

*  
: هاي تحصيليفوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته  ليسانس، فوق ديپلم،  دارابودن گواهينامه

  حسابداري ،اقتصاد،  امور مالي

10  
اداره  كل ميراث 

، صنايع  يفرهنگ
  كارشناس صنايع دستي

كارشناس امور 
  فني صنايع دستي

 *  نفر1  بروجن
هنرهاي ( دارابودن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي صنايع دستي 

  ، بهبود و توسعه صنايع) صناعي
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  كارشناس معماري

 
 آرشينكت

-گليچمن-بروجن-اردل
 گكوهرن-)ميانكوه(سرخون

  خليفه مال - لردگان- 

 نفر7جمعا
 

 يك محل هر(
  )نفر

 
*  

 
*  

 طراحي معماري تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا ليسانس فوق ليسانس دانشنامه بودن دارا
 – محيط طراحي اي منطقه و شهري  ريزي برنامه و طراحي -شهرسازي -   آموزشي فضاهاي

  معماري

كارشناس ايمني و 
 ترافيك

 امور كارشناس
 نقل و حمل

چمن- بروجن – اردل
 – فارسان -سرخون - گلي

 مال -  لردگان -كوهرنگ
  خليفه

 نفر8جمعا
 

 يك محل هر(
 )نفر

  
  
* 

 مهندس تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا  سانسلي فوق و ليسانس دانشنامه بودن دارا
 ترافيك،) ترابري و راه نقل و حمل ريزي برنامه( عمران

 كارشناس راه و ساختمان

 

مهندس راه و 
 ساختمان

-گلي چمن -اردل
 -)ميانكوه( رخونس

 مال - لردگان -كوهرنگ
  خليفه

 نفر6جمعا
 

 يك محل هر(
  )نفر

  
  
* 

 مهندس تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا  ليسانس فوق و ليسانس دانشنامه بودن دارا
  )گرايشها كليه( ساختمان و راه ساخت و پروژه مديريت) گرايشها كليه( عمران

مهندس راه و فني ابنيه و راه كارشناس
 ساختمان

-گليچمن-بروجن-اردل
-)ميانكوه( سرخون

  لردگان-كوهرنگ

 نفر6جمعا
 يك محل هر( 

  )نفر

  
 مهندسي تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا  و ليسانس فوق و ليسانس دانشنامه بودن دارا *

  )گرايشها كليه( ساختمان و راه ساخت و پروژه مديريت) گرايشها كليه( عمران

 و عمران كارشناس كارشناس عمران
 روستاها نوسازي

-گليچمن-بروجن-اردل
 -)ميانكوه( سرخون

 -كيار -رنگكوه - ارسانف
  خليفه مال -لردگان

 
 نفر 8 جمعا

 يك ر محله(
 )نفر

  
  
* 

 مهندس تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا  ليسانس فوق و ليسانس دانشنامه بودن دارا
 روستاها، ريزي برنامه و جغرافيا روستايي، توسعه روستاها، آباداني و عمران روستايي، عمران

  ساختمان و راه) راه ساخت مديريت رداري،ب نقشه ، عمران( عمران، مهندسي

كارشناس امالك امور 
 حقوقي

  ثبت كارشناس
 امالك و اسناد

  

 سرخون-گلي چمن
   - كوهرنگ -)ميانكوه(

 
  
  نفر 3 جمعا

 يك محل هر(
 )نفر

 
  
  
*  

 
  
  
*  

 حقوق:تحصيلي هاي رشته از يكي در دكترا يا ليسانس فوق س،ليسان تحصيليمدركبودندارا
 شناسي جرم و جزا علوم ، قضايي علوم ، شناسي مجر و كيفري حقوق ، شناسي جرم و جزا ،حقوق

  ,خصوصي حقوق ، حقوق و اسالمي معارف ، خصوصي حقوق و فقه ، اسالمي حقوق و فقه ،
 حقوق مباني و فقه(اسالمي معارف و الهيات ، كنسولي حقوق ، اسالمي حقوق ، عمومي حقوق

 مباحث و فقه ، شناسي جرم و كيفر ،) اسالمي حقوق( اسالمي علوم ، الملل بين حقوق ،) اسالمي
 و قرآني علوم ، اسالمي مذاهب و فقه ، اسالمي رفامع ،  اسالمي معارف و اسالمي،الهيات حقوق
 و فلسفه ، اسالمي علوم تبليغ و اسالمي معارف ، حديث و ،علوم اسالمي معارف و فرهنگ ، حديث

   

 

 علوم و اسالمي معارف ، شناسي دين ، مديريت و اسالمي معارف ،قرآني علوم،اسالميحكمت
 مدرسي ، اسالمي معارف مدرسي ، اسالم در سياسي ي انديشه ،اقتصادو  اسالمي معارف سياسي،
  تربيت ، اسالمي عرفان پژوهش اسالمي، معارف و الهيات

كاردان ارتباطات و 
  مخابرات

 

كاردان ارتباطات و 
 مخابرات

چمن -وجنبر  - اردل
 -)ميانكوه( سرخون - گلي

 مال -كوهرنگ  - فارسان
  خليفه

 
  نفر 7 جمعا

 يك محل هر(
  )نفر

 
  
* 

 
  
*  

 كليه(مخابرات تحصيلي هاي رشته از يكي در ديپلم فوق گواهينامه يا ليسانس دانشنامه بودن دارا
 ،) انتقال سوئيچ( مخابرات كاربردي كارشناس) الكترونيك مهندس( برق مهندس برق) گرايشها

  الكترونيك عالئم) الكترونيك( برق فني

  كارشناس مالي

 
 حسابدار

  

-  سرخون- بروجن-اردل
- فارسان-)ميانكوه(

 لردگان-كوهرنگ

 
  
  نفر 6جمعا 

 يك محل هر(
  )نفر

  
  
  
  
*  

 ، دولتي مديريت:تحصيلي  هاي رشته از يكي در دكترا يا   ليسانس فوق و ليسانس دانشنامه بودن دارا
 بيمه مديريت ، مديريت ، آموزشي  ريزي برنامه و مديريت ، صنعتي ريتمدي ، اجرايي مديريت

 مديريت ، وري بهره و سيستم مديريت ، پرسنلي مديريت ، اقتصادي مديريت ، بازرگاني مديريت ،
 مديريت  ، مديريت و اداري امور   ،اداري علوم ، اداري خدمات مديريت ، اداري مديريت ، آموزشي
 با مديريت و اسالمي معارف ، ها سيستم مديريت  ،بازرگاني ، اداري و رگانيباز خدمات   ،رفاه

 ) .صنعتي ، بازرگاني ، مالي(  گرايشهاي

مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي،، حسابداري و امور مالي، تدركات همگاني، كاربرد كامپيوتر در امور 
وسعه اقتصادي و برنامه ريزي، برنامه ريزي و ،اقتصاد، ت)مالي(مالي، امور مالي، معارف اسالمي و مديريت

  سيستم هاي اقتصادي، علوم اقتصادي، مديريت اقتصادي، اقتصاد نظري، اقتصاد و معارف اسالمي

كارشناس تحليل گر 
  سيستم

  
 تحليل گر سيستم

  مهندسي تحصيلي هاي رشته از يكي در ودكترا ليسانس ،فوق ليسانس تحصيلي مدرك دارابودن * نفر1 چمن گلي
 ، افزاري نرم سيستمهاي ، كامپيوتر سيستمهاي معماري ، افزار ،سخت افزار نرم( گرايش كامپيوتر

 كاربرد ، سيستم مهندسي ، انفورماتيك ،)  الگوريتم و محاسبات هاي نظريه ، رباتيك و مصنوعي هوش
 مديريت ، ها ستمسي تحليل و ريزي برنامه(  گرايش صنايع مهندسي ، سيسنم آناليز و كامپيوتر

 سيستم مهندسي ، عمليات در تحقيق ، اتوماسيون ، توليد مديريت و ريزي برنامه ، وري بهره و سيستم
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 مديريت  :تحصيلي هاي رشته از يكي در ليسانس دانشنامه و ديپلم فوقگواهينامهبودندارا
 مديريت ، مديريت ، آموزشي  ريزي برنامه و مديريت ، صنعتي مديريت ، اجرايي مديريت ، دولتي
 ، وري بهره و سيستم مديريت ، پرسنلي مديريت ، اقتصادي مديريت ، بازرگاني مديريت ، بيمه

  ، مديريت و اداري امور   ،اداري علوم ، اداري خدمات مديريت ، اداري مديريت ، آموزشي مديريت
 و اسالمي معارف ، ها سيستم مديريت  ،بازرگاني ، اداري و بازرگاني خدمات   ،رفاه مديريت

 ) .نعتيص ، بازرگاني ، مالي(  گرايشهاي با مديريت

   

 

 

 

مديريت مالي، حسابداري، حسابرسي،، حسابداري و امور مالي، تدركات همگاني، كاربرد كامپيوتر  
  )مالي(در امور مالي، امور مالي، معارف اسالمي و مديريت
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 مديريت :تحصيلي هاي رشته از يكي در ليسانس  دانشنامه و ديپلم فوقگواهينامهبودندارا
 مديريت ، مديريت ، آموزشي  ريزي برنامه و مديريت ، صنعتي مديريت ، اجرايي مديريت ، دولتي
 ، وري بهره و مسيست مديريت ، پرسنلي مديريت ، اقتصادي مديريت ، بازرگاني مديريت ، بيمه

  ، مديريت و اداري امور   ،اداري علوم ، اداري خدمات مديريت ، اداري مديريت ، آموزشي مديريت
 و اسالمي معارف ، ها سيستم مديريت  ،بازرگاني ، اداري و بازرگاني خدمات   ،رفاه مديريت

، حسابرسي،، مديريت مالي، حسابداري) .صنعتي ، بازرگاني ، مالي(  گرايشهاي با مديريت
حسابداري و امور مالي، تدركات همگاني، كاربرد كامپيوتر در امور مالي، امور مالي، معارف اسالمي 

  )مالي(و مديريت
كارشناس حفظ حريم

 كارشناس حقوقي راهها
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  قضايي حقوق رشته در دكترا يا ليسانس فوق – ليسانس تحصيلي مدرك بودن دارا
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دارابودن مدرك تحصيلي فوق ديپلم يا ليسانس يكي از رشته هاي امور فرهنگي ، علوم اجتماعي ، 
  .، ادبيات فارسي اسي ، فلسفه تاريخ ، الهيات ومعارف اسالمي ، علوم سي
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دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي معارف  
  وبرنامه ريزي آموزشياسالمي ، علوم قرآني ، تربيت معلم قرآن كريم ، مديريت 
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دارا بودن مدرك تحصيلي ليسانس يا فوق ليسانس يا دكترا در يكي از رشته هاي تحصيلي معارف  
  كريماسالمي ، علوم قرآني ، تربيت معلم قرآن 
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  سالمي ، علوم سياسي ، فلسفه ، ادبيات فارسيفرهنگي ، علوم اجتماعي ، تاريخ ، الهيات ومعارف ا



يادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

16
روزنامه فرهنگی، اجتماعی|  شنبه 13  خرداد 1391 | 11 رجب 1433

 June 2,2012  | 12 Pages 

شرايط عمومي استخدام: 
*  تدين به دين مبين اسالم يا يكي از اديان رسمي كشور مصرح در قانون اساسي.

*  تابعيت نظام جمهوري اسالمي ايران .
*  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران .

*  داشتن كارت پايان خدمت وظيفه عمومی يا معافيت دائم از خدمت )ويژه آقايان(
*  نداشتن  اعتياد به دخانيات، مواد مخدر و سابقه محكوميت جزايی موثر .

*  داشتن سالمت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كاري كه استخدام مي شوند.
*  نداشتن منع استخدام در دستگاه های دولتی به موجب آرا ء مراجع قانونی.

*  داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمی، ثابت و پيمانی ساير دستگاه های دولتی و يا باز خريد خدمت باشند.
شرايط اختصاصی استخدام: 

*  داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر سن 35 سال تمام برای دارندگان مدارک تحصيلی كاردانی و كارشناسی و 40 
سال برای مدارک كارشناسی ارشد يا دكتری حرفه ای و دكتری تخصصی تا آخرين روز مهلت ارسال مدارک می باشد.  

*  تبصره: موارد ذيل به شرط ارائه تائيديه های معتبر به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
*  الف( داوطلبانی كه در جبهه های نبرد حق عليه باطل) از تاريخ 59/6/31 لغايت 67/5/29( به طور داوطلبانه خدمت 
نموده اند، به ميزان مدت حضور در جبهه و همچنين مدت زمان بس�تری شدن و يا استراحت پزشكی رزمندگان در 

اثر مجروحيت در جبهه های نبرد حق عليه باطل .
*  ب( افراد خانواده معظم شهدا ، آزادگان، مفقوداالثرها، جانبازان از كار افتاده كلی كه قادر به كار نمی باشند شامل 

: همسر، فرزندان ، پدر، مادر ، خواهر و برادر تا ميزان 5سال.
*  ج( آزادگان، فرزندان ش�هدا، فرزندان جانبازان 50% و باالتر و فرزندان آزادگانی كه حداقل دارای  5س�ال سابقه 

اسارت دارند از شرط حداكثر سن معاف می باشند.
*  د( داوطلبانی كه بصورت غير رس�می و تمام وقت در دس�تگاه های دولتی از تاريخ 57/11/22 به خدمت اشتغال 
داشته اند به ميزان مدت خدمت غير رسمی آنها.)ارائه تأييديه خدمت غير رسمي از دستگاه محل خدمت الزاميست(

مدارک مورد نياز :
*  اسكن تصوير آخرين مدرک تحصيلي . 

*  اسكن تصوير صفحه  اول شناسنامه ) درصورت داشتن توضيحات، تصوير صفحه آخر(.
*  اسكن تصوير كارت پايان خدمت نظام وظيفه عمومي و يا معافيت دائم ) ويژه آقايان ( .

*  اسكن رسيد بانكي مبني بر پرداخت مبلغ   60000   ريال به حساب جاري 980/54 خزانه نزد بانك مركزي جمهوري 
اسالمي ايران قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي ايران به عنوان حق شركت در آزمونهاي تخصصي  وآزمون  عملی 
داوطلبان استخدام )ايثارگران از پرداخت 50 درصد مبلغ مذكور وفرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذكور معاف  مي 

باشند(.
*  اسكن عكس 4×3 جديد ، تمام رخ 

*  اسكن مدرک دال برايثارگري، معلولين عادی حسب مورد از مراجع ذيربط.
*  اسكن مدرک دال بر بومی بودن.

نحوه ارسال مدارک ومهلت ثبت نام :
نحوه ثبت نام روز ش�نبه مورخ 91/3/13  از طريق سايت استانداري به نش�اني WWW.OSTAN-CHB.IR  به 

اطالع كليه  شركت كنندگان محترم خواهد رسيد . 
شركت كنندگان محترم با مراجعه به سايت مذكور  از نحوه ومهلت  ثبت نام مطلع و ضمن  مطالعه راهنمای جامع ثبت 
نام الكترونيكی مندرج در سايت  با دقت كافي مراحل ثبت نام را انجام دهند. به مدارک ناقص اسكن شده  و يا مداركي 
كه پس از مهلت ثبت نام ) شنبه مورخ 91/3/20(    يا از هر طريق ديگری ارس�ال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد و 

مدارک ارسالی و وجوه پرداختی به هيج وجه مسترد نمی شود .
تذكر : آخرين مهلت ثبت نام ساعت 23 روز شنبه مورخ 1391/3/20 مي باشد.

زمان  و محل  توزيع كارت و نحوه  اعالم نتيجه  :
آزمون در روز جمعه مورخ 91/03/26 برگزار خواهد شد و كارت ورود به جلسه آزمون توانمنديهاي عمومي و تخصصی 
در روزهاي چهارشنبه وپنجشنبه صبح مورخ  91/3/24 و  3/25/ 91 از طريق سامانه ثبت نام  با ورود كد رهگيري كه 

در زمان ثبت از سامانه دريافت مي گردد  صادر خواهد شد 
تذكرمهم : داوطلبان گرامي :  مشخص نمودن حوزه امتحاني مورد نظر را در زمان ثبت نام در سامانه الزامي ست .

ساعت برگزاري  آزمون در كارت  ورود به جلس�ه آزمون  درج  مي گردد . داوطلبان گرامي حدافل يك ساعت قبل از 
شروع جلسه در محل تعيين شده حضور داشته باشند . 

مواد آزمون عبارتند از:
الف( آزمون توانمندی های عمومی ش�امل: 1-زبان و ادبيات فارسي 2- معارف اس�المي 3- زبان انگليسي عمومي 
4- اطالعات سياسي اجتماعي و مباني قانوني 5- فناوري اطالعات 6- رياضي و آمار مقدماتي كه به تعداد )100( سوال 

4 گزينه اي ) بدون اعمال نمره منفي ( طراحی خواهد شد. 
تبصره: اقليت هاي ديني از پاسخگويي به سواالت معارف اس�المي معاف مي باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون 

توزيع مي شود.
ب: آزمون تخصصی : شامل سواالت مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب می باشد.

تذكرات : 
ايثارگران:30% سهميه  تخصيص يافته )كل سهميه( بر اساس قانون اصالح بند )و( ماده )44( قانون برنامه پنجساله 

پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران به ايثارگران مشمول بند مذكور بصورت زير تخصيص می يابد : 
*  تبصره 1: حداقل 25 % س�هميه استخدامی تخصيص يافته بر اس�اس قانون اصالح بند )و( ماده )44( قانون برنامه 
پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ايران به جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان 
25% و باالتر و فرزندان و همس�ر آزادگان باالی 1 سال اس�ارت ، معرفی شده از سوی بنياد ش�هيد و امور ايثارگران 
اختصاص دارد . مابقی مشمولين اين بند كه از سوی بنياد شهيد معرفی شده اند در حد باقی مانده سهميه 25%، در 
آزمون استخدامی شركت نموده و در رقابت با ساير افراد واجد شرايط اين بند به ترتيب باالترين نمره انتخاب خواهند 

شد.
*  تبصره 2: 5% سهيمه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان 
آنان و فرزندان جانبازان زير 25% و آزادگان زير 3 سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دارد. مشمولين 

اين بند بر اساس آگهی استخدامی در آزمون شركت نموده و در بين خود به رقابت خواهند پرداخت.
1-معلولين عادي بومی به شرط كسب حد نصاب نمره الزم و دارابودن شرايط مندرج در آگهي به ترتيب نمره مكتسبه  

از 3% سهميه قانوني مربوطه برخوردار خواهند بود .
2-100% سهميه استخدامی به داوطلبان بومی استان تعلق دارد و داوطلبان ساير استان ها هيچ گونه حقی در صورت 

شركت در آزمون نخواهند داشت.
تبصره: بومی  شامل افرادی می شود كه حداقل دارای يكی از ويژگی های زير باشند:

الف( محل تولد  داوطلب با محل  جغرافيای) استان ( مورد تقاضا برای استخدام يكی باشد.
ب( حداقل 2 مقطع از مقاطع تحصيلی ابتدائی، راهنمايی و متوسطه را در محل جغرافيايی )استان(مورد تقاضا برای 

استخدام سپری كرده باشد.
ج( فرزندان پرسنل نيروهای مسلح در صورتی كه محل 3 سال از سنوات تحصيلی آن ها ) اعم از ابتدائی، راهنمايی 

و دبيرستان ( با محل مورد تقاضای )استان( استخدامی يكی باشد نيز بومی تلقی می شوند.
توجه  1 :  داوطلبان موضوع  اين بند بايستی مدارک الزم را به همراه ساير مدارک مورد نياز ارسال نمايند.

3-انتخاب داوطلبان اس�تخدام برای انجام مصاحبه تخصصی حداكثر به ميزان س�ه برابر ظرفيت مورد نياز از ميان 
افرادی كه حد نصاب نمره آزمون عمومی)60% كل نمره آزمون( را كسب  كرده اند ، به ترتيب باالترين نمرات آزمون 

تخصصی انجام خواهد شد.
4-كسب حد نصاب نمره الزم در آزمون توانمندی های عمومی صرفا به منزله تائيد صالحيت عمومی و تصحيح اوراق 
امتحان بوده و هيچ گونه حق اس�تخدامی ايجاد نمی كند و انتخاب داوطلبان بر اس�اس نمرات آزمون تخصصی و با 

رعايت اولويت های مقرر صورت می پذيرد.
5-كاركنان غير رسمی و هم چنين  نيرو های شركتی ) نام دستگاه اس�تخدام كننده به ازای هر سال سابقه خدمت 
مربوط و مشابه  از )2( درصد و حداكثر)20( درصد كل امتياز در هر يك از مراحل  آزمون استخدامی بصورت جداگانه 

برخوردار خواهند شد.
6-اولويت انتخاب داوطلبان در شرايط يكسان بترتيب :   شاغلين غير رسمی در  دستگاه استخدام كننده ، داوطلبان  

بومی  شهرستان ،  شاغلين غير رسمی مناطق محروم و دور افتاده برای همان مناطق خواهد بود.
7-صرفا دارندگان مدارک دانشگاهی حق شركت در آزمون را خواهند داشت. مدارک تحصيلي باالتر و پايين تر از 
مقاطع تحصيلي اعالم شده در شرايط احراز مشاغل مورد اش�اره و همچنين مدارک معادل ) به استثناي دارندگان 
مدارک تحصيلي معادل صادره از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي كش�ور كه در آزمون جامع سازمان سنجش 
آموزش كشور ش�ركت نموده و قبول ش�ده اند و گواهي مبني بر امكان ادامه تحصيل در مقطع باالتر با ارزش علمي 

دارند ( ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
8-مسئوليت ناشي از عدم رعايت دقيق ضوابط و شرايط اعالم شده در متن آگهي و يا ارسال مدارک به صورت ناقص 
برعهده داوطلب خواهد بود  و در هرمرحله از مراحل امتحان ، مسابقه و جذب محرز شود  داوطلب به اشتباه يا به عمد 
اطالعات خالف واقع داده و يا فاقد شرايط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدي محروم گرديده و در صورت 
صدرو حكم استخدامي ، حكم مزبور لغو وبالاثر مي گردد. در صورتی كه مدارک داوطلبان بعد از آزمون بررسی شود 
صدور كارت و شركت در آزمون بمنزله تائيد مدارک نمی باشد و مدارک پس از برگزاری آزمون در چارچوب  ضوابط 

و مقررات و شرايط مندرج در آگهی منتشره مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
10- مدارک تحصيلي فارغ التحصيالن دانشگاه آزاد اسالمي درصورت پذيرفته شدن در آزمون ) حد اكثر 2 ماه پس 

از اعالم نتيجه ( بايستي به تأييد سازمان مركزي دانشگاه مذكور برسد .
11- انتخاب نهايی پذيرفته شدگان آزمون پس از طی مراحل مصاحبه تخصصی و گزينش و تائيد آن از سوی معاونت 

محترم راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور صورت خواهد گرفت.
12- پذيرفته شدگان آزمون موظف به سپردن 5 سال تعهد خدمت در محل جغرافيايی مورد تقاضا می باشند.

معاونت توسعه مديريت و منابع انساني استانداري

 دراين قسمت چيزي ننويسيد
 

  

 )                                   نام دستگاه ............ (برگ درخواست شغل از
 
 
 

 محل الصاق عكس

 

 : نام -2  :نام خانوادگي -1

 زن  -                     2مرد    -1: جنس-4 : نام پدر-3
 : شهرستان :                      استان : محل تولد -6 روز          ماه               سال :  تاريخ تولد-5
 : محل صدور شناسنامه -9 : كد ملي -8 : شماره شناسنامه -7
 مجرد  -             2متأهل      1: وضعيت تأهل -11 : مذهب:                          دين -10
 داراي معافيت قانوني دائم -          2داراي كارت پايان خدمت     -1) :    ويژه آقايان ( وضعيت نظام وظيفه  -12
 : وضعيت ايثارگري -13

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  44ماده ) و ( براساس قانون اصالح بند 
 شاغلين غيررسمي مناطق محروم -               3افراد بومي  -                    2معلولين عادي  -1ساير موارد  -14

             ) نام دستگاه اجرايي استخدام كننده .............. ( شاغلين غير رسمي وشركت پيمانكاري طرف قرارداد -4
 دكترا                    فوق ليسانس         ليسانس                    فوق ديپلم : آخرين مدرك تحصيلي  -15
 : معدل :                                 گرايش تحصيلي  : رشته تحصيلي  -16
 :      استان محل تحصيل  :  دانشگاه محل تحصيلي -17
 13:            /           /      تاريخ اخذ آخرين مدرك تحصيلي  -18
فقط ( محل جغرافيايي مورد تقاضا  -20)   فقط يك شغل : ....................................................( درخواست شغل مورد  -19

 ) ...................يك محل 
خيابان .................................. ............شهرستان ........................................................ استان : محل سكونت : نشاني كامل  -21

شماه تلفن ثابت .......................................................كد پستي ............................. پالك ................ كوچه ............................ 
 ......................................شماره تلفن همراه ..................................كد شهر  ................................ 

 : شماره تلفن براي تماس ضروري -22
) نام دستگاه اجرايي ........................ ( متقاضي شركت در آزمون استخدام پيماني .................................................. اينجانب 

متن آگهي مربوطه را با دقت وبه طور كامل مطالعه وسپس تقاضاي فوق را تكميل نموده ام ومسئوليت صحت كليه 
) قبل وبعد از اشتغال ( در صورت اثبات خالف اظهارات اينجانب در هر مقطع زماني . مندرجات آنرا به عهده مي گيرم 

 .مي نمايم  هرگونه حقي را براي استخدام در آن دستگاه از خود سلب
 : تاريخ تنظيم فرم  -23

 
 :امضا واثر انگشت متقاضي                                                                                                                                
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