
خاموشی  پل های مکانیزه تمامی ندارد

بی برنامگی، سدی برای توزیع 
عادالنه آب زاینده رود 

راه استادى
 در شطرنج
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 حکایت دوباره طرح هاى نیمه تمام اصفهان

باز هم بحث تقسیم آب زاینده رود دامن اصفهانی ها را گرفت

خوشنویسان استان 
اصفهان بشتابند  قلب یخی10

 ایستاد 
1112

 متفاوت ترین راه هاى 
7افزایش عمر

نقاط جرم خیز اصفهان زیر
ذره بین پلیس 

قطع درخت 400 ساله مادى نیاصرم

فرمانده انتظامي استان اصفهان از اجراي طرح ويژه جهت پاكسازي 
 نقاط جرم خيز حاش��يه ش��هر اصفهان خبر داد و گف��ت: با اجراي 
طرح هاي ويژه پليس و مش��اركت مردم، احس��اس امنيت در اين 
مناطق افزايش خواهد يافت. س��ردار حسن كرمي اظهار داشت: در 

راستاي ارتقای امنيت اجتماعي و اخالقي ...

انتخابات هیأت فوتبال، 
دست هاى پشت پرده

 و باقی قضایا 

چندماه پيش بود كه در آستانه انتخابات فدراسيون 
فوتبال، همه نگاه ها به بررس��ی سالمت آن انتخابات 
و دخال��ت احتمال��ی وزارت ورزش و جوانان دوخته 
شد. بس��ياری بر اين باور بودند كه دخالت دولت در 
انتخابات، فدراسيون فوتبال را به بيراهه می برد و حتی 

باعث تحريم فوتبال ايران از سوی ...

س:  زاینده رود[
]عک
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۲۰ دستگاه بازی غیر استاندارد 
در  شهربازی های  اصفهان پلمب شد3

حاشیه های تأیید  اعتبار نامه های نمایندگان مجلس
جنگ اعتبارنامه ها2

مدتی قبل، دوباره خواب سی و سه پل آشفته شد؛ پس از مدت ها 
تشنگی زاينده رود و بی رمقی شهر و افس��ردگی سی و سه پل، 
سرانجام اندكی آب، پايه های سی و سه پل را خنک كرد و مردم 
را به وجد آورد. اما اين ش��ادی بس��يار زودگذر بودو آب زاينده 
رود دوباره با بی عدالتی تقسيم شد . موضع گيری های متعدد 
احمدی نژاد  و هيئت دولت در س��فرهای استانی و در خصوص 
مسئله آب ، ش��رايط را پيچيده تر كرد. در اين ميان نگرانی ها 
باز هم جای خوش��حالی مردم را گرفت.به اين ترتيب بار ديگر 
زاينده رود به مسأله اول اصفهانی ها بدل كرد. در شهر ولوله افتاد. 
ش��هردار مصاحبه كرد. اصفهانی ها می گويند مديران ش��هری 

می خواهند از دولت به قوه قضائيه شکايت كنند. اين روايت تماما 
درست نيس��ت، اما گويی فقط همين وعده هاست كه می تواند 
اصفهانی ها را راضی كند و اندكی از آشفتگی شهر بکاهد. گويی 
مردم ديگر از دولت و وزارت نيرو برای توزيع عادالنه آب نااميد 
شده اند. به همين دليل اس��ت كه اكنون اين اخبار در اصفهان 
خريدار دارد. رييس انجمن حمايت از كشاورزان شهرستان در 
اين مورد گفت: برخی از نمايندگان در مجلس شورای اسالمی، 
 بدون اطالع از پيش��ينه آب زاينده رود و ب��دون در نظر گرفتن 

حق آبه ها اظهار نظراتی كرده اند كه به دور از عقل است. 
4

سهم اصفهان از 
هوای پاک، فقط یک روز 

آوازهای کوچه باغی 
مهجور پرده نشین

چند اشتباه رایج 
مردان در مد

شهاب گردان 
پرسپولیسی شد

 پای استاندار تهران 
به پرونده بیمه باز شد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری



چهره روزیادداشت

محاکمه مردمی مبارک
اتحادیه وکالی مصر اعالم کرد در روزهای آینده با برگزاری دادگاهی 
مردمی »حس��نی مبارک« و »حبیب العادل��ی« را محاکمه مردمی 
می کند. عبد الجواد احمد، نماینده و وکیل اتحادیه وکالی مصر در 
این باره گفت: اتحادیه وکالی مصر پس از اعالم حکم دادگاه جنایی 
شمال قاهره درباره حسنی مبارک، رییس جمهوری مخلوع مصر و 
حبیب العادلی، وزیر کشور مبارک و فرزندان مبارک و شش معاون 
العادلی تصمیم گرفته است دادگاهی مردمی برای آنها برگزار کند.

وی گفت این دادگاه ظرف روزهای آینده با حضور س��امح عاش��ور، 
رییس اتحادیه وکالی مصر برگزار می شود و خانواده های شهدا در 
آن حضور دارند. عبد الجواد احمد تأکید ک��رد مقدمات این دادگاه 

فراهم شده است.

 مخالفت روسیه و چین 
با مداخله نظامی در سوریه

روسای جمهور روسیه و چین با مخالفت با هرگونه مداخله نظامی در 
س��وریه، قول دادند مواضع خود را در این زمینه نزدیک تر و مواضع 

مشترکی اتخاذ کنند. 
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روس��یه که در پکن به س��ر می برد، 
در دیدار ب��ا هوجین تائو، رییس جمهور چی��ن در زمینه موضوعات 
مهم جهانی از جمله بحران خاورمیانه و س��ناریوهای مختلف آن و 
همچنین، تغییر رویکرد نظامی آمریکا به منطقه آس��یا و اقیانوسیه 
گفتگو و تبادل نظر کردند. پوتین و جی��ن تائو  به جامعه بین المللی 
توصیه کردن��د از طرح نماینده ویژه س��ازمان ملل در امور س��وریه 

حمایت کنند.

 پیام مهم آیت اهلل سیستانی 
به مقتدی صدر

منابع نزدیک به آیت اهلل سیستانی در نجف اشرف امروز اعالم کردند، 
وی در پیامی به مقتدی صدر بر مخالفتش با س��لب اعتماد از دولت 

نوری مالکی تأکید کرد.
 آیت اهلل سیستانی همچنین با تأکید بر ضرورت خودداری از ایجاد 
دودستگی بین شیعیان، خواستار حل مشکالت از طریق »گفتگو« 
و »اصالح دولت فعلی« ش��د. ای��ن منبع همچنین گف��ت: آیت اهلل 
سیستانی این پیام را به صورت غیرمستقیم از طریق هیأتی از حوزه 

به دست مقتدی صدر رسانده است.

در حالی که تصویب اعتبارنامه نمایندگان مجلس با س��رعتی 
بیش از مجالس دیگر در حال انجام ب��ود، تذکر احمد توکلی 
این س��یر را دچار توقفی کوتاه کرد. او و مرتضی آقاتهرانی به 
اعتبارنامه حبیب برومند، نماینده »بیله س��وار و پارس آباد« 
اعتراض داش��تند و با پیگیری آنها غالمرضا مصباحی مقدم، 
رییس ش��عبه چهار پذیرفت اعتبارنامه وی را دوباره بررس��ی 
کنند. اما این تنه��ا اعتراض نمایندگان تهران��ی به اعتبارنامه 
نمایندگان شهرس��تانی نبود، چرا که اعت��راض دو تن از آنان 
)توکلی و نادران( به اعتبارنامه علی ایرانپور، نماینده مبارکه، 
اعتراض متقابل وی نسبت به اعتبارنامه ۲۲ تن از نمایندگان 
تهران را در پی داش��ت. این گروکشی، دامان دیگر نمایندگان 
تهران را نیز گرفت و فاطمه آلیا، حسین نجابت، الیاس نادران 
و احمد توکلی به ترتیب نس��بت به اعتبارنامه غالمرضا کاتب 
نماینده گرمسار، قادر مرزی نماینده قروه، موسوی نژاد نماینده 
دشتستان و فتح اهلل حسینی نماینده قصر شیرین نیز اعتراض 
کرده اند و آن��ان نیز متقابال اعتراض هایی را نس��بت به پرونده 

۳۰ نماینده تهران مط��رح کرده اند. عالوه ب��ر این عالءالدین 
بروجردی و جواد کریمی قدوسی، نمایندگان بروجرد و مشهد 
نیز نسبت به اعتبارنامه یکدیگر اعتراض کرده اند. به این ترتیب 
تصویب اعتبارنامه یک شش��م از نمایندگان مجلس با مانع رو 
به رو ش��د. اعتراضات فله ای به اعتبار نامه ها نخستین بار در 
مجلس هش��تم رخ داد؛ وقتی که یکی از نمایندگان تهران به 
اعتبارنامه رضا عبداللهی، نماینده »ماهنشان« اعتراض کرد و 
او نیز در پاس��خ به این اقدام، اعتبار 19 نماینده تهران را مورد 

اعتراض قرار داد. 
اعتبارنامه عبداللهی که در دوره کنونی مجلس نیز حاضر است 
این بار بدون اعتراض تأیید شد اما یادگاری او از مجلس هشتم 
تجربه ای بود برای نماینده ۳1 س��اله مبارک��ه که در واکنش 
به اعتراض احمد توکلی و الیاس نادران ب��ه اعتبارنامه اش، به 
اعتبارنام��ه ۲۲ نماینده تهران اعتراض کن��د و جنجالی ترین 
پرونده اعتراض ب��ه اعتبار نامه ها در مجل��س نهم را به وجود 
آورد. نمایندگان معترض به این نماینده می گویند او در زمان 

تبلیغات انتخابات نهمین دوره مجلس ش��ورای اس��المی در 
س��وابق تحصیلی اش از عناوین »دکترای پیراپزش��کی، فوق 
لیسانس علوم سیاسی، لیسانس حقوق، مهندسی شهرسازی« 
استفاده کرده که با شکایت صورت گرفته به عنوان »استفاده 
از عناوی��ن غیر مج��از در ایام تبلیغ��ات مجلس« ب��ه دادگاه 
 رفته و به ش��ش ماه حبس تعزیری  محکوم ش��ده است. این 
صحبت ها در صحن علنی مجلس با واکنش تند این نماینده 
رو به رو ش��د. نماینده مبارکه مدعی ش��د تمام آن چه درباره 
او مطرح  می شود، کذب اس��ت و موارد مطرح شده علیه او به 
وسیله نماینده س��ابق مبارکه که با بعضی از نمایندگان تهران 
تعامل دارد، عنوان شده است. نکته جالب این جاست که اولین 
اعتراض به اعتبار نامه یک نماینده مجلس در تاریخ ایران نیز 

اعتراض به یکی از نمایندگان 
اصفهان یعن��ی »دکتر میرزا 
محمدخان مصدق السلطنه« 
بود که اعتبارنامه  او به علت 
کمی سن رد ش��د. در تاریخ 
مجال��س ۲۴ گانه ش��ورای 
ملی ایران که قبل از انقالب 
اس��المی برگزار ش��ده بود، 
در مجم��وع اعتبارنام��ه ۳۲ 
نماینده به تصویب نرس��ید. 
پس از انق��الب نیز س��ابقه 
رد اعتبارنام��ه نماین��دگان، 
به مجلس اول ب��ر می گردد 
ک��ه در آن تع��دادی از وکال 
اعتبار حض��ور در مجلس را 
از دست دادند. در دوره های 
بعدی اعتراض به اعتبار نامه 

نمایندگان کمتر شد تا مجلس ششم که اعتبارنامه نمایندگان 
چند حوزه انتخابیه به این دلیل که ش��ورای نگهبان برخی از 
صندوق آن حوزه را باط��ل کرده بود، رد ش��د. اعتراض های 
سیاس��ی به اعتبارنامه حداد عادل نیز در همی��ن دوره انجام 
ش��د. در مجموع به نظر می رس��د نقص های��ی در آیین نامه 
اجرایی قانون بررسی اعتبارنامه نمایندگان وجود دارد که در 
اصالحات انجام گرفته در آیین نام��ه داخلی مجلس در دوره 
هشتم از نظر دور ماند، اما اصالح آن در دوره پیش روی مجلس 
 می تواند به بهبود س��از و کارهای داخلی این نهاد پر اهمیت

 کمک کند.

حاشیه های تأیید  اعتبار نامه های نمایندگان مجلس

جنگ اعتبارنامه ها

اخبار مجلس در هفته آغاز آن بیشتر حول و حوش تعیین رییس و هیأت رییسه مجلس بود،  مجید 
اما چهار جلسه نخست خانه ملت در دوره نهم دستور کار دیگری نیز داشت؛ تصویب اعتبارنامه کافی

نمایندگان مجلس، نخستین وظیفه این نهاد است که بدون انجام آن مجلس از رسمیت برخوردار 
نخواهد بود.

 خواص  از کنار  مسائل جامعه 
به راحتی گذر نکنند 

دهق��ان، عضو هیأت رییس��ه مجلس نهم با برش��مردن 
خطرات عافیت طلب��ی گفت: عافیت طلبی ها همیش��ه 
انقالب را در معرض خطر قرار داده است. وی با اشاره به 
برخی اتفاقات در رده های باالی مدیریتی کش��ور اظهار 
داشت: اتفاقاتی که امروز در حال رخ دادن است و برخی 
فسادها که در دولت ظاهر ش��ده، نیازمند مدیریت قوی 
برای پیشبرد نظام همراه با شرایط کارآمد است. دهقان 
تأکید کرد: اگر خ��واص از کنار تمام مس��ائل جامعه به 
راحتی گذر کنند، ضربات س��همگینی ب��ه انقالب وارد 
می ش��ود. عضو هیأت رییس��ه مجلس نه��م در ادامه با 
اش��اره به توانایی های این دوره از مجلس اظهار داشت: 
مجلس نهم از مجلس قبل بهتر است و مالک این برتری، 

انقالبی گری نمایندگان است.

انتقاد رییس کمیسیون 
سیاسی شورای اروپا از غرب

رییس کمیس��یون سیاس��ی ش��ورای اروپا  در دیدار با  
حسینی سفیر جمهوری اس��المی ایران در رم با تقبیح 
رویکردهای دوگانه غرب، گفتگ��و و همکاری را تنها راه 
حل اختالفات بر سر مسائل مهم بین المللی دانست و با 
اشاره به موفقیت ها و پیشرفت های جمهوری اسالمی 
 ایران در زمینه دموکراس��ی و حقوق بش��ر، ای��ران را از 
موفق ترین کشورهای منطقه در این زمینه توصیف کرد. 
وی همچنین با تقبیح رویکردهای دوگانه غرب، گفتگو 
و همکاری را تنها راه حل اختالفات بر س��ر مسائل مهم 

بین المللی دانست.

انهدام گروهک تروریستی 
وابسته به جندالشیطان

فرمانده مرزبانی استان سیس��تان و بلوچستان از انهدام 
یک گروه تروریستی وابس��ته به جندالشیطان به وسیله 
مرزداران این استان خبر داد. غالمعلی کوهکن گفت: با 
توجه به آالت و ادوات و اس��ناد و نقشه های کشف شده، 
مشخص شد این افراد قصد انجام عملیات های تروریستی 
در برخی از نقاط کشورمان را داشتند که با تیزهوشی و 
دالورمردی مرزداران این استان از رسیدن به اهداف شوم 
خود ناکام ماندند. در پی این عملیات یک نفر از اعضای 

اصلی این گروهک به هالکت رسید.

خبر بین الملل

خبر کوتاه

دول�ت باید سیاس�ت هایش را اصالح 
کند.

احمد توکلی/ نماینده مجلس

دولت با فروش نفت، ارز به دست می آورد و با تزریق آن در جامعه، سطح 
رفاه را باال می برد، اما نمی تواند میان عرض��ه و تقاضا تعادل ایجاد کرده و 
منجر به افزایش تورم می ش��ود. با افزایش واردات، نرخ تولید خارجی که 
انبوه بوده است، پایین تر از تولیدات داخلی می شود و رکود در عرصه تولید 
داخلی بیشتر می شود. متأسفانه میل به تنظیم بازار به سیاست های دولت 
در کشاورزی ضربه زده است. در جلسه ای که با دامداران داشتم، آنها فقط 
گریه نکردند! آن وقت مس��ئول بی فکری می گوید بگذارید شیرهایشان 
را بریزند در چاه، شیرخش��ک 
وارد می کنیم! م��ن این دیدار 
را ب��ه مقام معظ��م رهبری هم 
گفت��م. ب��رای پایی��ن آوردن 
قیمت گوش��ت، چرا دامداران 
را بی��کار می کنی��د؟ وض��ع 
تولیدات گوشتی، ش��یر، برنج 
 و گن��دم بد اس��ت و دولت باید 

سیاست هایش را اصالح کند.
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غنی سازی را متوقف نمی کنیم

 سلطانیه، نماینده دائم کشورمان در آژانس بین المللی انرژی اتمی با تأکید بر همکاری تنگاتنگ 
ایران با این سازمان تصریح کرد: به فعالیت های صلح آمیز هسته ای، از جمله غنی سازی بدون 

هیچ وقفه ای ادامه می دهیم.

در تاریخ مجالس 
2۴ گانه شورای 

 ملی ایران که 
قبل از انقالب 

اسالمی برگزار 
شده بود در 

مجموع اعتبارنامه 
 ۳2 نماینده 

 به تصویب
 نرسید

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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اطالعیه
سامانه تلفنی سمیع با شماره 8121 خدمات گوناگون برق را بدون حضور 
شما مراجعه کننده و همشهری عزیز به صورت تلفنی در ایام هفته شنبه 
تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح تا ساعت 21 شب و پنج شنبه از ساعت 
این خدمات شامل  ارائه می کند.  به شما  تعطیل  ایام  به جز  تا 14   7:30
واگذاری انشعاب، افزایش قدرت، جابجایی کنتور، تست کنتور، پاسخ به 
نصب  تعرفه،  تغییر  سرویس،  کابل  اصالح  نام،  تغییر  ها،  ارگان  استعالم 
مجدد انشعاب، کاهش موقت، جمع آوری دائم و موقت انشعاب، رفع حریم 
تأسیسات، جابجایی تأسیسات و شاخه بری می باشد. الزم به ذکر است 
با کارت ملی  با شماره مذکور، در دست داشتن قبض برق  هنگام تماس 

الزامی است.
روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

 پیرو آگهی ش�ماره م ال�ف/ 3362 م�ورخ 1391/02/31 )نوبت اول( و آگهی ش�ماره
م ال�ف/ 3362 م�ورخ 1391/03/01 )نوبت دوم( زمان بازگش�ایی پاکت ه�ا از تاریخ 

1391/03/22 به تاریخ 1391/04/07 تغییر یافت.

اصالحیه

م الف/ 4470

سربلندی نظام در 
پرونده مفاسد اقتصادی

آزادی مصر به مفهوم 
نابودی اسرائیل است

رییس قوه قضائیه برخورد دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را قاطعانه 
اعالم کرد و گفت: اگر تمام مس��ئوالن نظام به تأکیدات رهبری مبنی بر 
مبارزه با مفاس��د اقتصادی توجه می کردند، ش��اهد وقوع مفاسدی این 

چنین نبودیم. 
آیت اهلل آملی الریجانی برخورد با مفاس��د اقتصادی و برقراری عدالت را 
ش��اخصه مهم در روند حرکتی نظام جمهوری اس��المی ایران از ابتدای 
پیروزی انقالب برش��مرد و گفت: حضرت امام)ره( و رهبر معظم انقالب 
همواره بر مبارزه قاطع با مفاس��د اقتصادی و ت��الش در برقراری عدالت 

تأکید داشته و دارند. 
رییس قوه قضاییه تأکیدکرد : نظام جمهوری اسالمی ایران از پرونده فساد 

بزرگ بانکی اخیر روسفید بیرون آمد.

 یک کارشناس مس��ائل خاورمیانه گفت: در صورتی که بیداری اسالمی 
در مصر به نتیجه برس��د، ای��ن بیداری در س��ایر کش��ورهای عربی نیز 

ثمربخش خواهد بود. 
حسین شیخ االسالم درباره تحوالت مصر و نتیجه دادگاه مبارک با اشاره 
به این که توطئه ها از طرف رژیم آمریکایی و اسرائیلی مبارک آغاز شده 
است، اظهار داش��ت: همه برای س��قوط مبارک تالش کردند اما پس از 
سقوط مبارک، تالش عده بسیاری با هدایت آمریکایی ها و اسرائیلی ها بر 
ادامه پیدا کردن رژیم مبارک بوده است. وی با تأکید بر این امر که آزادی 
مصر به مفهوم نابودی اسرائیل است، خاطرنشان کرد: به اندازه ای که مصر 
به دامن اسالم باز می گردد، اس��رائیل نابود خواهد شد. در حقیقت مصر 

گنجینه زرین اسرائیل در زمان مبارک بود.

در حالی که تنها چند روز از کشف ویروس جدید اینترنتی به نام »شعله« 
می گذرد، هر روز اخب��ار و تحلیل های جدیدی از این ویروس منتش��ر 
 ،)Flame( می شود. بنابر جدید ترین اخبار، هدف اصلی ویروس شعله
سرقت طرح ها و اسناد ایرانی � روسی بوده که به احتمال زیاد، به موضوع 
تأسیسات هسته ای ارتباط داشته اند. افزون بر این، حجم و نوع فعالیت 
این ویروس نیز آن را از موارد مشابه خود متمایز می کند. در همین زمینه، 
یکی از مقامات شرکت اینترنتی »سیمانتک« گفت: »استاکس نت« به 
جهت اندازه اش بسیار منحصر به فرد بود، اما ویروس شعله نزدیک بیست 

برابر بزرگ تر از استاکس نت است. 
عالوه بر این، گزارش های منتش��ره از س��وی »مایکرو س��افت« حاکی 
از آن اس��ت که حمله اینترنتی انجام شده به واس��طه ویروس شعله، از 
طریق کشف یک حفره در نرم افزار این شرکت صورت گرفته است. این 
حفره به ویروس ش��عله اجازه داده خود را در قال��ب برنامه ای که به نظر 
می رسید، به وسیله مایکروسافت طراحی شده، پنهان کند. شرکت روسی 
»کاسپرسکی« نیز که نخستین بار وجود این ویروس را کشف کرد، تأیید 
کرده این حمله سایبری گسترده با هدف سرقت طراحی ها و فایل ها انجام 
گرفته است. بر پایه گزارش ها، ایران مهم ترین هدف این حمله سایبری 
بوده و 1۸۵ مورد از س��رایت این ویروس اینترنتی در ایران گزارش شده 
است. همچنین 9۵ مورد حمله در سرزمین های اشغالی رخ داده که گویا، 
متوجه تشکیالت فلسطینی در غزه و دیگر مناطق بوده است. ۳۲ مورد 

حمله در سودان و ۲9 مورد نیز در سوریه گزارش شده است.

پای استاندار تهران در ششمین جلسه رس��یدگی به پرونده اختالس از بیمه و 
استانداری به میان کشیده شد. »ی - د« معاون سابق فنی و عمرانی استانداری 
تهران در دفاعیات خود گف��ت: درباره اتهام امر به وصول وج��ه از معدنداران و 
مش��ارکت در اختالس ۲۰۰ میلیون تومانی باید بگویم بن��ده در هیچ کدام از 
جلسات کمیسیون بهره برداری ش��رکت نکرده و صورتجلسه ای را نیز امضاء 
نکردم. حال چطور نقش آمریت به من زده ش��ده اس��ت؟ اگ��ر دالیل نماینده 
دادستان قانونی است، آنها را بگوید. چرا اگر کارمندی در دفتر فنی تخلف کرده 

من باید پاسخگوی آن باشم؟
 اگ��ر در مدت پنج س��ال فعالیتم در اس��تانداری ی��ک ری��ال از ۲۰۰ معدندار 
گرفته و به حس��اب خزانه واریز نکرده باش��م، تم��ام اتهام��ات را می پذیریم. 
وی اف��زود: در م��ورد اته��ام دوم نی��ز بای��د بگوی��م دفتر فن��ی مبلغ��ی را به 
 م��ن داد ک��ه آن را ب��ه اس��تانداری دادم. اگ��ر پ��ول را ب��ه مس��ئول باالترم 
نمی دادم، حاال باید پاس��خگو می بودم. اس��تاندار در حضور مشاور حقوقی و 
اعضای خانواده اش قبول کرد این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری 
هزینه شده است. همانطور که در کیفرخواست اشاره شده است، به استاندار وقت 
داده ام. این پول را از مدیر کل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای اس��تاندار دادم. 
اما متأس��فانه در برابر آن هیچ س��ندی نگرفتم. مرتضی تمدن، استاندار تهران 
 در واکنش به این اظهارات گفت: تمام توضیح��ات را به مراجع قضائی داده ایم.

 اگر باز هم نیاز به توضیح به رسانه ها باشد اطاعت می کنیم. این آقا مبالغی را در 
اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم، ولی پرداخت این پول ها از 
محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود. وی افزود: 
وقتی فهمیدیم فرآیند پرداخت پول ها اشتباه بوده است، به سرعت مانع از ادامه 

این تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.

حمله سایبری قضایی

 جزییات جدید 
از حمله سایبری به ایران

 پای استاندار تهران 
به پرونده بیمه باز شد
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 ۲۰ دستگاه بازی غیر استاندارد 
در  شهربازی های  اصفهان پلمب شد

اصغر صال��ح زاده، مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اس��تان 
اصفهان از پلمب بیش از ۲۰ دس��تگاه و وس��یله بازی غیر استاندارد 
در۱۰ پارک و شهربازی این اس��تان طی خرداد سال جاری خبر داد.

به گفته وی، این دستگاه ها غیر ایمن و فاقد صالحیت برای استفاده 
تشخیص داده شده اس��ت. مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی 
اس��تان اصفهان با اش��اره به وظایف نظارتی و کنترلی این اداره کل، 
بیان داشت: طی خرداد سال جاری از ادامه فعالیت بیش از۲۰ دستگاه 
و وسیله بازی غیراس��تاندارد۱۰ پارک و شهربازی در استان اصفهان 
 جلوگیری شده اس��ت. وی تأکید کرد: پیرو برگزاری دوره آموزشی 
دو روزه در خرداد سال جاری که به صورت کامال کارگاهی، کاربردی 
و رایگان برای تمام دس��ت اندرکاران ش��هربازی ها و پارک های بازی 
 استان اصفهان ) طراح، بهره بردار، مجوزدهنده، ارگان های دولتی و...(

 برگزار ش��د، دیگر هیچ عذری برای کوتاهی در رفع نواقص وس��ایل 
شهربازی ها پذیرفته نبوده است.

اصفهانی ها  روزانه 1۰۰ میلیون تومان 
خرج قلیان می کنند

مردم اصفهان به صورت میانگین روزانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان 
صرف کش��یدن قلیان می کنند. به گزارش ایمنا، بر اساس مطالعاتی 
که جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات کشور طی شش ماه گذشته 
 انجام داده اس��ت، هزینه ماهانه مصرف قلیان ب��رای هر ایرانی حدود 
 ۲۱۵ هزار ریال برآورد ش��ده که به این ترتیب، ای��ن هزینه از روزانه 
صدمیلیون تومان ب��رای مصرف کنندگان قلی��ان در اصفهان تجاوز 

می کند.

 تشکیل4۰ گروه همیار اشتغال
 در بهزيستی 

محمود محمدزاده، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: تاکنون 
بیش از 4۰ گروه همیار اشتغال در زمینه خودکفایی زنان سرپرست 
خانوار در بهزیستی اس��تان اصفهان تشکیل شده است. به گفته وی،  
فقط یک چهارم نیازهای بهزیستی از طریق اعتبارات تخصیص یافته 
انجام می شود و این در حالی اس��ت که مددجویان معلول جسمی و 
حرکتی برای تأمین تجهیزات خود، نیاز به کمک مالی فراوانی دارند 
که عماًل تأمین آن از عهده بهزیستی خارج است. هم اکنون۱۰ هزار 
زن سرپرست خانوار زیرپوشش بهزیستی استان اصفهان هستند که 

از خدمات این نهاد استفاده می کنند.

نقاط حادثه خیز اصفهان اصالح شد
سرهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
 اصفهان گفت: نیمی از نقاط حادثه خیز ش��هر اصفهان اصالح شده و 
نیمی دیگر در دس��تور کار پلیس قرار گرفته اس��ت. غالمی، بزرگراه 
شهید خرازی به سمت بزرگراه خیام را یکی بزرگ راه های خطرآفرین 
اصفهان دانست و افزود: خیابان امام خمینی )ره( از جمله خیابان های 

پر حادثه اصفهان گزارش شده است.

تردد عابران پیاده هوشمند شد
تقاط��ع روب��ه روي پ��ل شهرس��تان مجه��ز ب��ه سیس��تم کنترل 
هوش��مند ترافیک ویژه تردد عابران پیاده ش��ده اس��ت ت��ا امنیت 
عابران پی��اده را تضمین کند.پرهام، ش��هردار منطق��ه چهار گفت: 
به دلی��ل تاریخي ب��ودن پل شهرس��تان، می��راث فرهنگ��ي اجازه 
اح��داث پ��ل عابر پی��اده و ی��ا زیرگ��ذر و روگ��ذر را به ش��هرداري 
نم��ي داد، بنابرای��ن تقاط��ع روب��ه روي پ��ل شهرس��تان مجه��ز 
 به سیس��تم زمانبن��دی کنت��رل ترافیک وی��ژه تردد عاب��ران پیاده

 شده است.

اتوبوس ها کولر ندارند

با آمدن تابستان و فصل گرما استفاده از اتوبوس ها کمي 
دشوار مي شود و ازدحام و گرما سبب مي شود اتوبوس ها 
به حمام سوناي سیاري بدل شوند. در شهر اصفهان هم 
گرما به حدي مي رسد که مسافران اتوبوس هاي شهري 
از مدیرعامل این شرکت درخواست دارند تا به رانندگان 
خود دستور دهد که کولر اتوبوس ها را روشن کنند؛ زیرا 
تحمل این گرما واقعا سخت است و صبر ایوب مي خواهد 

که نداریم. 
به گفته یکی از شهروندان، شیش��ه هاي تعدادي از این 
اتوبوس ها هم که خراب اس��ت و باز و بس��ته نمي شود؛ 
 اگر هم باز باش��د، خنک نمي ش��وي و گویي وارد جهنم 
ش��ده اي و گرما هر لحظه در آن بیشتر مي شود. واي به 

زمانی که بچه هم همراهت باشد! 

پاسخ به شهروندان   
اما س��ید عباس روحاني، مدیرعامل شرکت اتوبوسراني 
اصفه��ان و حومه در ای��ن باره م��ي گوید: ش��هروندان 
مي توانند ش��کایات خ��ود را در این زمینه با  ش��رکت 
اتوبوس��راني در میان بگذارند، اما قطعا خ��ود رانندگان 
 اولین کس��اني هس��تند که می خواهند کولر اتوبوس ها 

روشن باشد. 
 به گفته وی، ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی ب��ه تنهایی 
نمی تواند پاس��خگوی این حجم عظیم مس��افر باش��د، 
بنابراین الزم است که مدیران شهری در خصوص توسعه 
این بخش اقدام های الزم را انجام دهند تا این مش��کل 
برطرف ش��ود. از رانندگان هم که ایراد مي گیري، بهانه 
مي آورند که سوخت کافي نداریم یا یکي از جایگاه هاي 
سوخت گیري تعطیل ش��ده و به دلیل کمبود گازوئیل، 
نمي توانیم کولر را روشن کنیم و این در حالي است که به 
همه اتوبوس ها اعم از خصوصي و بلیتي ابالغ شده تا کولر 
خودرو خود را روش��ن کنند و مکلفند این مهم را انجام 
دهند. به هر حال به نظر می رس��د که این مشکل را باید 
مسئوالن با نظارت ودلسوزی بیش��تری حل کنند؛ چرا 
 که گرمازدگی سبب ایجاد مش��کل برای مردم می شود.

دوبلین و اصفهان 
موقعیتي ممتاز دارند

نقاط جرم خیز اصفهان زير ذره بین پلیس 

 برگزاری نمايش 
زورخانه ای در دوبلین 

رییس شوراي اسالمي ش��هر اصفهان در مراسم افتتاحیه هفته فرهنگي 
اصفهان در دوبلین با بیان این که هر دو شهر از گذشته تا به حال موقعیت 
ممتازي در جهان دارا هستند، گفت: شهراس��المی اصفهان و دوبلین با 
پیشینه غنی فرهنگی، تاریخی و هنری خود از بی بدیل ترین و زیباترین 
شهرهای جهان هس��تند که از دیرباز مفاهیمی همچون تناسب، تعادل، 
تقارن و توازن را در خود متجلی کرده و به پش��توانه آنها در نزد جهانیان 

منزلتی بس واال و شهرتی عالمگیر دارند.
عباس حاج رس��ولیها با اش��اره به فلسفه تشکیل ش��وراي اسالمي شهر 
اصفهان اظهار داشت: شوراي شهریک نهاد متکی به آرای مردم است که با 
اعتقاد به آفرینش و ابتکار، اصالحات عظیم اجتماعی و یافتن راهکارهای 
مناس��ب برای برون رفت از بحران، نیازمند خرد جمعی اس��ت و این امر 
با تبادل اندیش��ه های فرهنگ��ی، اجتماعی، اقتصادی در عرصه ش��هر و 

شهروندي محقق مي شود.

فرمان��ده انتظامي اس��تان اصفهان از اجراي ط��رح ویژه جهت 
پاکسازي نقاط جرم خیز حاشیه شهر اصفهان خبر داد و گفت: با 
اجراي طرح هاي ویژه پلیس و مشارکت مردم، احساس امنیت 

در این مناطق افزایش خواهد یافت.

برخورد با جرائم خشن 
سردار حس��ن کرمي اظهار داشت: در راس��تاي ارتقای امنیت 
اجتماعي و اخالقي و مبارزه با تهیه و توزیع مواد مخدر، برخورد 
با اراذل اوباش و جرایم خش��ن، پلیس طرح وی��ژه اي را در این 
مناطق اجرا خواهدکرد. وي افزود: با حضور پلیس محله محور و 
مشارکت مردم و شهروندان در این طرح ها، احساس امنیت در 
این گونه مناطق افزایش خواهد یافت. وی  با بیان این که امنیت 

پایدار محصول مشارکت مردم و پلیس است، تصریح کرد: تأمین 
و حفظ امنیت از وظایف ذاتي پلیس است و پایداري و ماندگاري 
آن با مشارکت و همدلي مردم و شهروندان امکان پذیر خواهد بود 
وتوصیه مي شود در اجراي این طرح ها با پلیس همکاري ویژه اي 

صورت پذیرد تا نتایج مطلوبي نیز حاصل شود.

مقتدرانه عمل می کنیم 
کرمی با تأکید بر لزوم همکاري و مشارکت شهروندان در اجراي 
این طرح ها، به افراد خاطي نیز هشدار داد: پلیس در اجراي طرح 
پاکسازي، مقتدر و قاطع عمل خواهد کرد و متهماني که در این 
طرح دستگیر می شوند، با هماهنگي مقام قضایي مورد برخورد 

شدید قرار خواهند گرفت.

نخس��تین نمایش زورخانه ای به منظور معرفی ورزش پهلوانی وسنتی 
کش��ور به مدت چهار روز با حضور پهلوانان اصفهانی در ایرلند در حال 
برگزاری اس��ت. به گفته رییس فدراس��یون پهلوانی و زورخانه ای، این 
نمایش با حضور اعضای برگزیده زورخانه ای اس��تان اصفهان در ایرلند 
انجام می شود. هدف دیگر این برنامه، گسترش این رشته ملی و تاریخی 
ایران درکش��ورهای اروپایی اس��ت، همچنین غرفه فرهنگی اصفهان 
 نیز به صورت همزمان در دوبلین برگزار می ش��ود تا با ارایه بروش��ور و 
لوح های فشرده به زبان های مختلف، ورزش زورخانه ای را معرفی کند. 
برنامه هایی نیز برای آشنایی مردم ومسئوالن این شهر در خصوص این 
رشته اجرا خواهد شد. برنامه های فرهنگی این رویداد از جمله، برگزاری 
نمایشگاه های فرهنگی، هنری و علمی، نمایشگاه عکس، صنایع دستی، 
هنرهای تجسمی، برگزاری تور مجازی اصفهان، اجرای موسیقی زنده 

سنتی، اجرای ورزش پهلوانی و زورخانه ای است.

گشتی در اخبار 

بابک صادقیان، مسئول آزمایشگاه محیط زیست استان اصفهان تعداد 
روزهای دارای هوای پاک از ابتدای سال جاری تا کنون را تنها یک روز 
اعالم کرد. به گفته وی،  در گزارش وضعیت کیفیت هوای کالنش��هر 
اصفهان مشخص شد که از ابتدای امسال تا کنون اصفهانی ها تنها یک 

روز هوای پاک برای تنفس داشتند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه در همی��ن م��دت 
 اصفه��ان ۹روز ه��وای ناس��الم داش��ت و ۶۰ روز نی��ز وضعی��ت 
هوا در وضع بس��یار ناسالم بود. مس��ئول آزمایش��گاه محیط زیست 
اس��تان اصفهان همچنین به ورود ریزگردها طی ماه های اخیر اشاره 

ک��رد و گف��ت: ۱۵خ��رداد 
یکی از ناسالم ترین روزهای 
س��ال جاری به دلیل وجود 
ریزگردها در هوای اصفهان 
بود. صادقی��ان اضافه کرد: 
هوای اصفه��ان هم اکنون 
 در ش��رایط مطلوب و سالم

 قرار دارد.
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هشدار 
جداکننده های ترافیکی در اصفهان نصب می شود

مس��عود بنده خدا، مدیر ترافیک ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: جداکنن��ده ترافیکی 
نارنجی رنگ )بوالرد( در خیابان ها و نیز اصالح عالئم ترافیکی معابر به دستور پلیس و توسط 

شهرداری ها نصب می شود.
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از دیگر معضالت بخش حمل و نق��ل عمومی، ناقص بودن ناوگان 
اتوبوسرانی است که هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است. 
خطوط مترو نیز از بحث های حاش��یه دار قدیمی اس��ت که نقل 
هر محفل عمومی ش��ده و هنوز این مشکل به سرانجامی نرسیده 
است. تعدادی از شهروندان در گفتگو با زاینده رود، در رابطه با خط 
اتوبوس تندرو گالیه دارند: هنوز موارد ایمنی در این خطوط پیش 
بینی نشده و تنها یک پل برای عبور و مرور مورد استفاده قرار می 
گیرد که اکثر اوقات پل��ه های آن کار نمی کن��د و یا درب ورودی 

ایستگاه بسته است.
  ش��هروند  دیگ��ری گالی��ه مند اس��ت  که پل��ه ه��ای برقی پل  
حس��ین آباد در بس��یاری از مواقع فعال نیس��ت که مردم مجبور 
می ش��وند برای ب��ه ط��رف دیگ��ر خیاب��ان، از ع��رض خیابان 

گذر کنند. به گفته وی، متأس��فانه به دلیل  مهندس��ی اش��تباه 
خیابان مجاور این پل، ماش��ین ها با س��رعت باال به سمت عابران 
 می آین��د ک��ه در این ص��ورت ام��کان عب��ور از خیاب��ان فراهم 
نمی ش��ود و یا این که با خطراتی همراه اس��ت. یکی از مسافران 
خطوط اتوبوس تندرو که در حال گذر از خیابان است، به خاموش 
 بودن پله های میانی این پل که به ایس��تگاه خطوط اتوبوس های 
تندرو منتهی می شود، اشاره دارد و می گوید: در اکثر اوقات درهای 
عبور مردم برای وارد شدن به ایستگاه اتوبوس تندرو بسته است که 
در این صورت شهروندان مجبور هس��تند تا از عرض خیابان برای 

رسیدن به ایستگاه عبور کنند. 
همچنی��ن ای��ن ش��هروند گالی��ه دارد ک��ه در زمان ه��ای غیر 
 اداری نی��ز ای��ن پ��ل خام��وش اس��ت و ی��ا ای��ن که ش��ب ها

 درب ورودی آن بسته می شود. ش��هروندی دیگر به نقص ناوگان 
حمل و نقل عمومی اش��اره می کند و می گوید: متأسفانه حمل و 
نقل عمومی در شهر اصفهان جدی نگرفته شده و همیشه ما شاهد 

نقایصی در این بخش هستیم.

اکثر اوقات پله برقی ها بیهوده کار می کنند
علیرضا نصر اصفهانی، نایب رییس کمیسیون حمل و نقل شورای 
اسالمی شهر اصفهان در گفتگو با زاینده رود به مشکالت خطوط 
اتوبوس تند رو )B.R.T( تأکید می کند و به برخی از این مشکالت 
اشاره دارد که از آن جمله، تردد مردم از عرض خیابان برای رسیدن 
به ایستگاه اتوبوس است که به دلیل وجود تنها یک پل مکانیزه برای 

عبور از خیابان است.
 وی در پاس��خ به س��ؤال خبرن��گار ما مبن��ی بر خام��وش بودن 
 پله های برق��ی این پل، م��ی گوید: متأس��فانه اکث��ر اوقات این 
پله ها بیهوده کار می کنند که در این صورت باعث کاهش عمر و 
هدر رفتن انرژی برق می ش��ود، بنابراین برای جلوگیری از آن در 
س��اعاتی که عبور و مرور مردم از روی پل کم است، اقدام به قطع 

برق پله ها می کنیم.

مجهز کردن پل های مکانیزه به فناوری هوشمند
نای��ب رییس کمیس��یون حمل و نقل ش��ورای اس��المی ش��هر 
 اصفه��ان به ایج��اد فناوری جدی��د در این پ��ل ها اش��اره دارد و

می گوید: در اصفهان چند پل مکانیزه در حال اس��تفاده است که 
با این مشکل روبه رو هستند. خوش��بختانه شورای اسالمی شهر 
اصفهان برای جلوگیری از این مشکل، اقدام به مذاکره برای تجهیز 
پل ها به سنسورهای هوشمند کرده تا هنگام ورود شخص به پل، 
این پل ها ش��روع به کار کنند تا از این طریق، از هدر رفت انرژی و 

پایین آمدن عمر پل جلوگیری شود.
وی تجهیز چهار ایس��تگاه دیگ��ر را در فاز یک خط��وط اتوبوس 
 تند رو ب��ه پل ه��ای مکانی��زه از دیگ��ر صحبت های خ��ود قرار 
می دهد و م��ی افزاید: برای س��هولت عب��ور و مرور ش��هروندان 
 از ع��رض خیاب��ان، ش��هرداری درص��دد اس��ت ت��ا ب��ا تجهیز 
چهار ایس��تگاه دیگر به پل مکانیزه، امنیت عبور و مرور را در این 
خطوط برق��رار کند، همچنین در ایس��تگاه ه��ای دیگر این خط 
تدابیر امنیتی عبور و مرور اندیش��یده شده اس��ت. نصر اصفهانی 
با اش��اره به تحریم های اخی��ر تصریح می کند: ب��رای تجهیزات 
خطوط اتوب��وس تندرو اقدامات��ی صورت گرفته، ولی متأس��فانه 
 به دلیل تحریم های اخیر، مشکالتی ایجاد ش��د که اجرای طرح 

را به تعویق انداخت.

 حکايت دوباره طرح های نیمه تمام اصفهان 

خاموشی  پل های مکانیزه تمامی ندارد

شعار مديران شهری و استان روی آوردن به حمل و نقل عمومی است و در صحبت های خود  داوود 
دائما مردم را از استفاده از وسايل حمل و نقل شخصی باز می دارند، ولی وقتی در شهر شاهد شیخ جبلی

يک سری نقايص در بخش حمل و نقل عمومی هستیم، ناگزير برای رسیدن آسوده به مقصود 
و يا محل کار، ناچاريم که از وس�ايل حمل و نقل شخصی اس�تفاده کنیم. طرح های حمل و نقل عمومی در شهر به 
صورت گسترده و همزمان در حال انجام است. جالب اين است که هنوز طرح فاز يک تکمیل نشده، مسئوالن شهری 
 به س�راغ فاز دوم آن می روند که تبعات منفی از لحاظ موارد امنیت�ی عبور و مرور به دنب�ال دارد، به فرض مثال 
می توان به طرح خطوط اتوبوس تندرو)B.R.T( اشاره کرد که با توجه به ناقص بودن فاز يک آن، عملیات اجرايی 
 و ساخت فاز دوم آن شروع شده است. منظور از ناقص بودن، نبود زير س�اخت مناسب برای اين فاز مانند کمبود 

پل هوايی مکانیزه و ايستگاه های مشترک با ساير ماشین ها در برخی نقاط است. 

دکتر کاظم ندافي، ريیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،  
درمان و آموزش پزشکي از ممنوعیت عرضه بستني و آب میوه در 

حاشیه خیابان ها خبر داد. به گفته ندافی،  با توجه به فرارسیدن فصل 
 گرما و احتمال افزايش بیماري هاي واگیردار روده اي و 

 مسمومیت هاي غذايي، از عرضه بستني، آب میوه و شربت 
غیر بهداشتي جلوگیری می شود. وی افزود:عرضه بستني توسط 

دستگاه هاي بستني ساز در حاشیه خیابان ها غیراصولي و 
غیربهداشتي است. ريیس مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت،  

درمان و آموزش پزشکي تصريح کرد: کارشناسان بهداشت محیط 
مي توانند مطابق مقررات با عرضه انواع مواد خوراکي غیربهداشتي 

برخورد قانوني کنند.

 برخورد يک دستگاه اتوبوس شرکت واحد با درختی در خیابان 
آيت اهلل طالقانی اصفهان، موجب ايجاد راه بندان در اين خیابان شد. اين 

حادثه که در ساعت1۹ روز سه شنبه اتفاق افتاد، هیچ گونه خسارت جانی 
را به همراه نداشت، ولی برخورد اين اتوبوس با درخت، موجب اعتراض 

بسیاری از اهالی خیابان آيت اهلل طالقانی شد. ساکنان اين خیابان نسبت 
به وضعیت نامناسب درختان و همچنین جوی های کنار خیابان شکايت 

داشتند و اين اتفاق را يک اتفاق عادی می دانستند. آنها بر اين باورند که 
درختان اين منطقه در خانه های مردم هم سرک کشیده اند، ولی متأسفانه 

به اين مسأله رسیدگی نمی شود.کارشناسان علت برخورد اتوبوس با 
 درخت را حجم باالی خودروها در جهت خالف حرکت مسیر اتوبوس 

اعالم کردند.

تخلف خودروها تصادف يک اتوبوس واحد را رقم زد عرضه بستني و آب میوه در خیابان ممنوع شد

در شهر چه  خبر است؟

چهره ها ی خبر 

 اخبار هفته فرهنگی اصفهان در دوبلین 

 سهم اصفهان از هوای پاک
فقط يک روز 

صدور پروانه مصرف معقول آب برای حق آبه داران 
 نایب رییس نظام صنفی کش��اورزی اصفهان گفت: باید مطابق 
آیین نام��ه توزیع عادالن��ه آب، پروانه مصرف معق��ول آب برای 

کشاورزان حق آبه دار صادر شود.
علی رضایی در ارتباط با حق آبه کشاورزان اصفهانی گفت: با توجه 
به مشکل حق آبه کشاورزان اصفهانی و پیگیری های انجام شده، 
آنچه به دست آمده، آب کمی بوده که به کشاورزان تعلق گرفته 
و این میزان نیز، نیمی از حق آبه ای نیس��ت که برای کشاورزان 
در نظر گرفته ش��ده بود. وی افزود: کارشناس��ان آب منطقه ای 
اعالم کردند که به ازای هر یک میلیمت��ر بارندگی، یک میلیون 
مترمکعب آب به پشت سد اضافه می شود، این در حالی است که 
طی سال های گذشته به دلیل خشکسالی، این میزان با بارندگی 

تأمین نمی شود.

وی با اشاره به میزان سهم کشاورزان شرق اصفهان، تصریح کرد: 
کشاورزان شرق اصفهان ۱۹ سهم از این 33 سهم را دارا هستند 
و در سال زراعی۱3۹۱-۱3۹۰، 4۵۰ میلیون متر مکعب آب از 
۹۰۰ میلیون مترمکعب، به حق آبه داران داده نشده و تا آخر سال 

هم این میزان به آنها داده نمی شود.

پیگیر حل مشکالت هستیم 
رضایی ادامه داد: در این مورد پیگیر هس��تیم و باید این موضوع 
از طریق مراجع قضایی، برای احقاق حقوق حق آبه داران دنبال 
شود. وی در ارتباط با انتظارات کشاورزان اضافه کرد: با توجه به 
این که در سال گذشته کشاورزان از آب استفاده نکردند، انتظار 

حق آبه داران این است که حق آبه آنها بازگردد.



چهره روزيادداشت

 استان اصفهان باالترين
 توزيع کننده گاز کشور

شرکت گاز استان اصفهان با توزیع ساالنه بیش از ۱۶ میلیارد مترمکعب 
گاز طبیعی، نخستین توزیع  کننده گاز کشور است. مدیرعامل شرکت 
 گاز استان بیان داش��ت: با اجرای این مصوبات در حال حاضر بیش از

۹۸ درصد شهر ها و بیش از ۸۵ در صد روستاهاي استان از گاز طبیعي 
بهره مندند. مرتضی طغیانی گفت: اقدام های انجام ش��ده در شرکت 
گاز استان اصفهان در شش س��ال گذشته حدود ۱۴ برابر کل فعالیت 

گازرسانی در ۳۶ سال گذشته بوده است.

تجمع بزرگ شرکت هاي
 مخابراتی کشور در اصفهان

یکی از بزرگ ترین رویدادهای تخصصی مخابراتی کشور در اصفهان 
در ۳۱ خرداد تا ۳ تیر برگزار می شود. سومین دوره نمایشگاه مخابرات، 
اطالع رس��انی و صنایع وابس��ته با حمایت وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و اعالم حمایت ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت، س��ازمان 
فناوری اطالعات، ش��رکت مخابرات ایران و سازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی منطقه مرکز برگزار می شود. تاکنون طیف وسیعی 
از شرکت های خدمات مخابراتی کشور از میان تمام حوزه های مخابراتی 
و در زمینه هایي چ��ون GPS، تولید و عرضه تجهی��زات مخابراتی و 
همچنین فروش��ندگان و ارایه کنندگان خدمات WiMAX حضور 

خود را قطعی کرده اند.

سايه دولت بر خصوصی سازی  
سنگینی می کند

حمیدرضا فوالدگر ب��ا انتقاد از سیاس��ت های دولت در 
زمینه واگذاری معادن به بخ��ش خصوصی گفت: با این 
که سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی از سوی 
رهبر معظم انقالب به تمام بخش ها ابالغ شده، اما دولت 
تمایلی به اجرای آن نداشته که یکی از این بخش ها نیز 

خصوصی سازی در حوزه معادن است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی افزود: 
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از بخش هایی که در 
صدر واگذاری ها به بخش خصوصی قرار گرفته، معادن 
بزرگ کش��ور بود که یکی از این معادن، معدن س��رب و 

روی »انگوران« است. 
وی ادامه داد: واگذاری معدن س��رب و روی انگوران در 
صدر واگذاری ها به بخش خصوصی ق��رار دارد که باید 
دو س��ال پیش این امر محقق می یاف��ت و این معدن به 
بخش خصوصی واگذار می ش��د اما تاکنون این مس��أله 
محقق نشده و س��ایه دولت همچنان بر س��ر این معدن 

سنگینی می کند. 
این نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم شورای اسالمی 
تصریح کرد: مهم ترین دلیل توقف واگذاری معدن سرب 
و روی انگوران به بخش خصوصی، برآوردهای هزینه ای 
آن بود که بر این اساس، هزینه های آن برای واگذاری به 

بخش خصوصی کافی نبود و واگذاری متوقف شد. 
فوالدگر خاطرنش��ان ک��رد: واگذاری مع��ادن به بخش 
خصوصی، به ویژه معادن واقع در مناطق محروم کش��ور 
می تواند موجب ارتقای بهره وری آنها و نیز اشتغالزایی در 
آن منطقه شود.وی اظهارداشت: دولت باید تصدی های 
خود را در بخش های مختلف اقتص��ادی به ویژه بخش 
معدن کاهش داده تا زمینه رش��د و پیشرفت اقتصادی و 
همین طور سهم مردم و بخش خصوصی از معادن بیشتر 

شود و ارزش افزوده آنها نیز افزایش یابد. 
وی با تأکید به این که سیستم توزیع نیز باید اصالح شود 
تا بتوان کاالها را به صورت درست به دست مردم رساند 
و با شفاف سازی سیستم توزیع، جلوی قاچاق و واردات 
بی رویه گرفته ش��ود، تصریح کرد: با توجه به این مسأله، 
موضوع نظام گمرکی هم باید اصالح وعادالنه تر شود چرا 

که می توان شکاف های اقتصادی را کمترکرد. 
وی با تأکید بر این که قان��ون هدفمندی یارانه ها و طرح 
تحول اقتصادی بای��د در طول سیاس��ت های  اصل ۴۴ 
اجرا ش��ود گفت: با سیاس��ت های اص��ل ۴۴ باید زمینه   

سرمایه گذاری را فراهم کرد.

اخبار کوتاه

خبر ويژه

4
گرانیبرسفرههایمردمبیدادمیکند

نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از گرانی در کشور گفت: اثر 
گرانی بر سفره های مردم بیداد می کند و آنها هر روز در خرید مایحتاج خود با مشکالت 

بیشتری مواجه می شوند.
 امكان وقوع تحريم داخلي 

در صنعت فوالد
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت 

اصفهان
مظفر انصاری

استان اصفهان به عنوان یکي از قطب هاي صنعت فوالد با این حجم 
از تولید فوالد و صنایع پایین دس��تي و ریخته گري در بخش تأمین 

مواد اولیه با مشکالتي رو به روست. 
اس��تان هایي که س��نگ آه��ن را در اختیار اس��تان اصفه��ان قرار 
مي دهند، ممک��ن اس��ت در آینده از در اختیار گذاش��تن س��نگ 
 خام امتن��اع ک��رده و بیش��تر مای��ل باش��ند، محص��ول نهایي یا

 ش��مش را در اختیار استان 
قرار دهند. 

بنابرای��ن موض��وع، کاالیي 
که دو یا س��ه ارزش افزوده 
آن در اس��تان دیگري اتفاق 
مي افت��د، دیگ��ر مزی��ت 
ن��ي ب��راي اس��تان  چندا

 اصفهان نخواهد داشت.
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به این ترتیب بار دیگر زاینده رود به مسأله اول اصفهانی ها بدل 
کرد. در ش��هر ولوله افتاد. ش��هردار مصاحبه کرد. اصفهانی ها 
می گویند مدیران ش��هری می خواهند از دولت به قوه قضائیه 
ش��کایت کنند. این روایت تماما درست نیست، اما گویی فقط 
همین وعده هاس��ت که می تواند اصفهانی ه��ا را راضی کند و 

اندکی از آشفتگی شهر بکاهد. 
گویی مردم دیگر از دولت و وزارت نیرو برای توزیع عادالنه آب 
ناامید ش��ده اند. به همین دلیل اس��ت که اکنون این اخبار در 

اصفهان خریدار دارد. 

بدون اطالع از پیشینه زاينده رود، اظهار نظرنكنید
رییس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرس��تان در این مورد 
گفت: برخی از نمایندگان در مجلس ش��ورای اسالمی، بدون 
 اطالع از پیش��ینه آب زاین��ده رود و ب��دون در نظ��ر گرفتن 
حق آبه ه��ا اظهار نظراتی ک��رده اند که به دور از عقل اس��ت. 
محمد رضایی تأکید کرد: اگر شرکت آب منطقه ای در منطقه 

بُرخوار کانال کشی کرده اس��ت، قرار بوده با آبی که به وسیله 
دولت استحصال می شود، تأمین شود. مقدار آب استحصالی به 
وسیله آب منطقه ای که دولت اختیاردار آن است، 2۵0 میلیون 
متر مکعب از تونل دوم کوهرنگ و ۱20 میلیون مترمکعب از 
تونل چشمه لنگان بوده است و به تازگی تونل خدنگستان در 

فریدن نیز مورد بهره برداری قرار گرفته است. 
وی افزود: آب اس��تحصالی به وس��یله دول��ت جهت مصارف 
شرب، صنعت، خدمات شهری، فضای س��بز چند شهرستان 
استان اصفهان اس��ت. آب انتقالی به اس��تان یزد برای تأمین 
آب کش��اورزی اس��ت که به وس��یله هیأت واگ��ذاری زمین 
 و منابع طبیعی به کش��اورزان واگذار ش��ده و آب اش��تراکی

 نام دارد. 
رییس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرستان اصفهان ادامه 
داد: در صورتی که به تنهایی مصرف ش��رب استان اصفهان و 
استان یزد ۵2۵ میلیون مترمکعب در سال است، با این حساب 
نتیجه می گیری��م فقط برای آب ش��رب، دول��ت ۸۵ میلیون 

مترمکعب در سال از حق آبه های کشاورزان حق آبه دار استفاده 
می کند و مصرف آب صنعت، خدمات شهری، فضای سبز و آب 
اشتراکی کشاورزان که در چهار دهه گذشته اضافه شده بماند.

توقف فروش آب کشاورزان به مناطق جديد
کاظم محمدی، نماینده کشاورزان شهرستان اصفهان نیز در 
این مورد اظهار داشت: تونل اول کوهرنگ و رودخانه زاینده رود 
به کش��اورزان حوزه زاینده رود تعلق دارد ک��ه 7۱ درصد آن 
متعلق به کشاورزان ش��رق اصفهان )۱۹ س��هم از ۳۳ سهم( 
است. وی افزود: ۱00 هزار هکتار زمین کشاورزی با جمعیت 
حدود ۳00 هزار نفر با ۵0 هزار خانواده کش��اورز که شغل ۹0 
درصد آنها کشاورزی است، وجود دارد. وی با اشاره به واگذاری 
آب از طرف دولت به مناطق جدید و صنایع تأکید کرد: مجموع 
آب تونل دوم کوهرنگ، خدنگس��تان و چش��مه لنگان حدود 
۴20 میلیون مترمکعب اس��ت. دولت این اجازه را داشت که 
به مناطق جدید و صنایع آب دهد اما بیش از میزان آبی که به 
سد زاینده رود اضافه شد، حق آبه کشاورزان را به مناطق جدید 
فروخت. این توسعه بی رویه س��بب خشک شدن چاه های آب 
کشاورزان حق آبه دار ش��رق اصفهان و از بین رفتن زمین آنها 
و فقیر شدن آنان ش��د. وی تصریح کرد: با مصوباتی که وجود 
داش��ته، آب به ارتفاعات پمپاژمی شود ، در حالی  که به زودی 

رودخانه خشک شده و کشاورزی از بین می رود.
 نماینده کش��اورزان شهرس��تان اصفهان اضافه ک��رد: برای 
جلوگیری از خشک شدن زاینده رود الزم است تا زمان تعیین 
تکلیف کلی آب توس��عه صنایع مصرف کنن��ده آب متوقف و 
مصارف آنها کنترل ش��ود و در حد الزم و با صرفه جویی کامل 
آب بردارند، تمام پمپاژهای باال دست پل کله به نصف تبدیل و 
یا حذف شود تا وضعیت به وسیله یک مرجع قانونی مشخص 

شود. 

استمداد از رهبر معظم انقالب
بس��یاری از نمایندگان مردم اصفهان در مجل��س نیز اخطار 
 داده اند ک��ه در ص��ورت حل نش��دن مس��أله، مرات��ب را به

  رهبر معظ��م انق��الب گ��زارش داده و از ایش��ان اس��تمداد 
می طلبند. 

اما یک س��ؤال وجود دارد؛ آیا امکان دارد دوباره و در یک سفر 
استانی دیگر، میان هیاهو ودرخواست های مردم، بار دیگر همه 
رش��ته های اصفهانی ها پنبه ش��ود و بی برنامگی، سدی برای 

توزیع عادالنه آب زاینده رود شود؟

باز هم بحث تقسیم آب زاينده رود، دامن اصفهانی ها را گرفت

بیبرنامگی،سدیبرایتوزیععادالنهآب

مدتی قبل، دوباره خواب سی و سه پل آشفته شد؛ پس از مدت ها تشنگی زاينده رود و بی رمقی 
زهرا 
شهر و افسردگی سی و سه پل، سرانجام اندکی آب، پايه های سی و سه پل را خنک کرد و مردم نوبخت

را به وجد آورد. اما اين شادی بسیار زودگذر بودو آب زاينده رود دوباره با بی عدالتی تقسیم 
شد . موضع گیری های متعدد احمدی نژاد  و هیئت دولت در سفرهای استانی و در خصوص مسئله آب ، شرايط را 

پیچیده تر کرد. در اين میان نگرانی ها باز هم جای خوشحالی مردم را گرفت.

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

ابالغ
10/665 ش��ماره ابالغيه: 9010100352103351، ش��ماره پرون��ده: 9009980352101562،  
ش��ماره بايگاني ش��عبه: 901612، خواهان فاطمه چوپاني علي آبادي دادخواس��تي به طرفيت 
خوانده علي مؤمني تقديم دادگاه هاي عمومي شهرس��تان اصفه��ان- اصفهان نموده که جهت 
رس��يدگی به ش��عبه بيس��ت و يكم دادگاه عمومی حقوقي )خانواده( شهرستان اصفهان واقع 
در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 
1 اتاق ش��ماره 120 ارجاع و به کالسه 9009980352101562 ثبت گرديده که وقت رسيدگی 
آن 1391/05/01 و س��اعت 9:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه هاي عمومي و انقالب در 
امور مدني و دس��تور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگي حاضر 

گردد. م الف/ 16985 دفتر شعبه بيست و يكم دادگاه عمومي حقوقي اصفهان

مزایده
1038 اج��رای احكام ش��عبه 15 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای در 
خصوص پرونده کالس��ه 296/88 ج/15 له آقای 1- مس��يح 2- منصور 3- محبوبه 4- مهری 
5- مهناز همگی پورميری عليه آقای مسعود پورميری نشانی اصفهان، خ آپادانا 2، جنب پيتزا 
شب، مجتمع آفتاب، طبقه 2، واحد 6 مبنی بر دستور فروش ملک به شماره 11872 پالک ثبتی 
در روز چهارش��نبه تاريخ 91/4/7 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل اين اجرا، اتاق 142 طبقه 
اول دادگس��تری شهيد نيكبخت جهت فروش 72 حبه از ش��ش دانگ پالک ثبتی 11872 بخش 
5 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان، مش��تاق 2، کوچه رز، بعد از بن بس��ت نسترن که اکنون 
در تصرف خواهان می باش��د با وصف کارشناس��ی ذيل الذکر که مصون از تعرض طرفين 
واق��ع گرديده برگزار نمايد. طالبين خريد 5 روز قبل از مزايده به نش��انی ملک قادر به بازديد 
از آن خواهند بود تا با س��پردن 10 درصد قيمت پايه به حس��اب سپرده دادگستری به شماره 
2171290210008 در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيشنهاد دهنده باالترين قيمت برنده مزايده 
خواه��د بود. هزينه های اجرايی برعهده محكوم عليه می باش��د. اوصاف ملک براس��اس نظر 
کارش��ناس: يک پالک مسكونی به مساحت تقريبی 470 مترمربع از سمت شمال غربی ملک به 
صورت يک منزل مس��كونی مس��تقل درآمده و مورد بهره برداری است و ساختمان موجود 
در اين ملک دو طبقه با قدمت حدود بيس��ت و پنج س��ال با اسكلت فلزی و ديوارهای آجری و 
س��قف تيرآهن و نمای س��نگ چينی با در و پنجره های آلومينيومی شيش��ه خور و سرويس 
بهداش��تی کاش��ی کاری و بدنه های رنگ روغن با سيستم گرمايش موتورخانه و رادياتور و 
س��رمايش کولر آبی دارای انشعابات آب و برق و گاز و فاضالب است. مساحت دو طبقه اين 
س��اختمان تقريبًا 600 مترمربع است. قس��مت باقی مانده ملک در سمت شرق به صورت يک 
باغ محصور با ديوار آجری و دارای يک س��اختمان فرس��وده يک طبقه با قدمت بيش از سی 
س��ال با ديوارهای آجری و س��قف تيرآهن و آجر و س��تون فلزی با نمای گچ کاری و در و 
پنجره آهنی شيشه خور و به مساحت تقريبًا 135 مترمربع است. با توجه به موارد فوق ارزش 
ش��ش دانگ پالک ثبتی 11872 بخش 5 ثبت اصفهان به اين شرح ارزيابی می گردد: 1. ارزش 
1578/3 مترمربع عرصه از قرار هر مترمربع 16/000/000 ريال مبلغ 25/252/800/000 ريال. 

2. ارزش ساختمان ها و ديوارکشی و انشعابات و حياط سازی و کل اعيانی ملک موصوف 
ب��ه مبلغ يک ميليارد ريال برابر يكصد ميليون تومان که به ش��رح فوق ارزش عرصه و اعيان 
شش��دانگ ملک مذکور مبلغ 26/252/800/000 ريال )دو ميليارد و شش��صد و بيس��ت و پنج 
ميليون و دويست و هشتاد هزار تومان( ارزيابی و اعالم می گردد. م الف/ 3958 مدير اجرای 

احكام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
1056 کالس��ه پرونده: 901579 ح / 26، وقت رسيدگی: 91/4/21 ساعت 9/30 صبح، خواهان: 
فاطمه عظيمی فرزند غالمحسين، خوانده: حبيب اله جعفری فرزند غالمعلی، خواسته: تقاضای 
تنفيذ طالقنامه عادی. خواهان دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی 
به ش��عبه 26 ارجاع گرديده و وقت رس��يدگی تعيين شده به علت مجهول المكان بودن خوانده 
به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی مدنی مراتب 
يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين 
آگه��ی ظرف يک ماه ب��ه دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. 

ارژندی- مدير دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
1189 ش��ماره ابالغي��ه: 9110100350500169، ش��ماره پرون��ده: 9009980350501107، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901165، خواهان بانک مل��ت به مديريت آقای عل��ی ديواندری و با 
وکالت آقای آرش��يرانی دادخواس��تی به طرفي��ت خواندگان احمد ابراهيمی فرزند اس��داله و 
مهرداد س��پهياری حبيب آبادی فرزند عباس و اس��ماعيل ابراهيمی فرزند احمد به خواس��ته 

مطالبه مبلغ 95/000/000 ريال وجه چهار فقره س��فته به ش��ماره های 787159 و 963334 و 
963333620852 تقديم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��يدگی به 

شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان – خيابان چهار باغ 
باال – خيابان ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه يک اتاق شماره 

105 ارجاع و به کالسه 9009980350501107 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/04/21 
و ساعت 8:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خواندگان و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 
دادگاه مرات��ب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان پس از 
نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر گردند. ناظمی - 

مدير دفتر شعبه پنجم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان 

ابالغ وقت دادرسی
1195 کالسه پرونده : 901018 ح 15، وقت رسيدگی: 91/4/21 ساعت 9/30. خواهان: موسسه 
قرض الحس��نه مهر، خواندگان: 1- حس��ين موگوئی، 2- حسين شياسی، خواهان دادخواستی 
تس��ليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسيدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گرديده و وقت 
رس��يدگی تعيين ش��ده به علت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 

دادگاه و ب��ه تجوي��ز ماده 73 قانون آيين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوب��ت در يكی از جرايد 
کثيراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت 
نمايد و در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور به هم رساند. رحيمی- مدير دفتر شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

احضار
1326 چون خانم س��ولماز ابريشمی فرزند محمد شكايتی عليه آقای اکبر داوری دولت آبادی 
مبنی بر اي��راد صدمه بدنی عمدی مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 900284ک121 اين 
دادگاه ثبت، وقت رسيدگی برای روز 1391/5/1 ساعت 8 صبح تعيين شده نظر به اينكه متهم 
مجهول المكان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئين دادرس��ی کيفری مراتب يک نوبت 
در يكی از روزنامه های کثيراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت 
بعمل می آيد جهت رس��يدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاريه 
ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصميم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/20048 شعبه 121 دادگاه 

عمومی جزايی اصفهان

ابالغ رأی
1696 ش��ماره پرونده: 1171/89 ش ح 39، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 39 شورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: حس��ن معماريان فرزند محمدباقر با وکالت خانم ليال رئيس��ی گهرويی به 
نشانی بلوار کشاورز روبروی بانک صادرات دستگرد طبقه فوقانی رستوران صدرا، خوانده: 
حس��ين ذوالفقاری مجهول المكان، خواس��ته: ال��زام به انتقال باقيمانده س��ند يک قطعه زمين 
مس��كونی به پالک ثبتی 64 اصلی بخش 14 ثبت اصفهان، گردش��كار: خواهان دادخواس��تی 

بخواس��ته فوق بطرفيت خوانده تقديم داشته که پس از ارجاع به اين شورا و ثبت بكالسه فوق 
و جری تشريفات قانونی در وقت فوق العاده/ مقرر حوزه بتصدی امضاءکنندگان زير تشكيل 
است و با توجه به محتويات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسيدگی را اعالم و بشرح 
زير مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان حسن معماريان 
با وکالت خانم ليال رئيسی گهرويی بطرفيت خوانده حسين ذوالفقاری فرزند ماشاءاله بخواسته 
الزام خوانده به تنظيم س��ند رسمی انتقال يک قطعه زمين مسكونی نظر به اينكه مستند دعوی 
خواه��ان حكايت از واگذاری زمين مس��كونی مورد ترافع و تحقق عقد بي��ن فيمابين بموجب 
قرارداد را دارد و چون بموجب پاس��خ اس��تعالم واصله از ثبت منطقه 6 اصفهان حقوق ناشی 
از آن بنام آقای حس��ين ذوالفقاری ثبت گرديده است و بموجب پاسخ اداره ثبت سمت قانونی 

خوان��ده در زمين مورد ترافع باالصاله محرز اس��ت و چ��ون دليلی که موجب بطالن دعوی 
خواهان و داليل آن باش��د ابراز نشده اس��ت بنابراين قرار فيمابين طرفين محمول بر صحت 
تلق��ی و چ��ون نتيجه احراز اصالت قرارداد فيمابين طرفين حس��ب مق��ررات مواد 190 و بعد 
قانون مدنی، نفوذ قانونی آن نس��بت به طرفين و تحمل آن از ناحيه مش��اراليهم طبق مقررات 
مادتي��ن 219 و 220 از قانون مدنی خواهد بود و نظر به اينكه از الزامات و آثار قرارداد واقعه 
فيمابين طرفين ثبت آن و تنظيم س��ند رسمی نس��بت به آن می باشد بنابراين شورا به استناد 
مقررات مواد مرقوم حكم بر الزام خوانده به تنظيم س��ند رس��می نس��بت به انتقال باقيمانده 
276 مترمربع بش��ماره 64 اصلی بخش 14 بنام خواهان با رعايت کليه مقررات جاری صادر 
و اع��الم م��ی نمايد. رأی صادره غياب��ی و از تاريخ ابالغ ظرف مدت 20 روز قابل رس��يدگی 
واخواه��ی در همين ش��ورا و قابل تجديدنظ��ر در محاکم حقوقی می باش��د. همچنين خوانده 
محكوم است به پرداخت هزينه دادرسی بمبلغ 38/000 ريال و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه و 
 هزينه کارشناس��ی بمبلغ يک ميليون ريال در حق خواهان می باشد. شعبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

تغییر
1850 شماره: 2340/ث-1391/2/25 آگهی تغيير مرکز اصلی مؤسسه فرهنگی و هنری حكمت 
سرای طوبی ثبت شده بشماره 1424 و شناسه ملی 10260184824. برابر صورتجلسه مجمع 
عموم��ی فوق العاده م��ورخ 1389/5/26 که در تاري��خ 1391/2/25 واصل گرديد مرکز اصلی 
مؤسس��ه در اصفهان به چهارراه مالهادی س��بزواری- ابتدای خياب��ان ارباب- پالک 224- 
کدپس��تی 8165813661 انتقال يافت و ماده 4 اساس��نامه بشرح فوق اصالح شد: امضای ذيل 
ثب��ت در تاريخ 1391/2/25 تكميل گرديد. آذری- رئيس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غيرتجاری اصفهان

تغییرات
1870 شماره: 3014 آگهی تغييرات شرکت ريسندگی نخلكاران )سهامی خاص( به شماره ثبت 
115 و شناس��ه ملی 10260031818. به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی ساليانه و 
مجمع عمومی فوق العاده و افزايش س��رمايه مورخه 91/2/23 در شرکت ريسندگی نخلكاران 
تغييرات به شرح ذيل بعمل آمد. 1- آقايان محمد سعيد پاکدل و حميد پاکدل به عنوان اعضای 
اصلی هيئت مديره برای مدت دو سال انتخاب شدند و آقای محمد پاکدل به سمت رئيس هيئت 
مديره و آقای حميد پاکدل به سمت نايب رئيس و آقای سعيد پاکدل به سمت مديرعامل برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کليه اسناد واوراق بهادار ش��رکت با امضاء مديرعامل همراه 
با مهر ش��رکت دارای اعتبار است. 2- سرمايه ش��رکت از مبلغ 60/000/000 )شصت ميليون 
ري��ال( به مبلغ 1/500/000/000 )يک ميليارد و پانصد ميليون ريال( تمام افزايش يافته و ماده 
5 اساس��نامه اصالح گرديد. 3- آقای حبيب انصاری به س��مت بازرس اصلی و آقای عليرضا 
کاظميان به س��مت بازرس علی البدل برای مدت يک س��ال انتخاب ش��دند. م الف/ 82 فدائی- 

رئيس ثبت اسناد و امالک اردستان

تأسیس
1871 ش��ماره: 871 آگهی تأسيس شرکت ش��كار ابزار کوير زواره- سهامی خاص بشماره 
ثبت 94 و شناس��ه ملی 14000225943. خالصه اساس��نامه و اظهارنامه شرکت شكار ابزار 
کوير زواره س��هامی خاص بش��ماره ثبت 94 و شناس��ه مل��ی 14000225943 که در تاريخ 
91/2/3 در اي��ن اداره به ثبت رس��يده و در تاري��خ 91/2/11 از نظر امض��اء ذيل ثبت تكميل 
گرديده برای اطالع عموم در روزنامه رس��می و روزنامه زاينده رود آگهی می گردد. موضوع 
ش��رکت: احداث کارخانه و توليد قطعات صنعتی، خريد و ف��روش و صادرات و واردات کليه 
کاالهای مجاز بازرگانی و انعقاد قرارداد با اش��خاص حقيقی و حقوقی، اخذ وام و تس��هيالت 
ريالی و ارزی صرفًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، اخ��ذ و اعطای نمايندگی داخلی و خارجی و 
شرکت در مناقصات و مزايدات دولتی و خصوصی برپايی و شرکت در نمايشگاه های داخلی 
و خارجی، ترخيص کاال از گمرکات کش��ور، ايجاد ش��عبه در داخل و خارج از کش��ور. مدت 
ش��رکت: از تاريخ ثبت به مدت نامحدود، مرکز اصلی ش��رکت: زواره، خيابان شهيد منتظری، 
جنب بازار کدپس��تی 8441839691. سرمايه ش��رکت: يک ميليون ريال منقسم به يكصد سهم 
ده ه��زار ريالی که 350000 ري��ال آن نقداً پرداخت و مبل��غ 650000 ريال از طرف صاحبان 
س��هام تعهد ش��ده اس��ت مديران و صاحبان امضاء: خانم طاهره مرادی زاده به شماره ملی 
1181189527987 و کدپس��تی 8441834771 بس��مت رئيس هيأت مديره، خانم طيبه مرادی 
زاده بش��ماره ملی 1189549964 و کدپستی 8441958593 بس��مت نائب رئيس هيئت مديره 
و آقای علی نقی زاده زواره به ش��ماره ملی 1189503001 و کدپس��تی شماره 8441834771 
برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند و کليه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور شرکت با امضاء 
مديرعام��ل و رئيس هيأت مديره متفقًا همراه با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. اختيار مديرعامل: 
مديرعامل مجری مصوبات هيأت مديره می باش��د. بازرس��ان ش��رکت: خان��م پروين عالئی 
طباطبائ��ی زواره به ش��ماره ملی 1260794997 و کدپس��تی 1345694986 بس��مت بازرس 
اصلی و آقای حسين ش��ماعی زواره به شماره ملی 1189458373 و کدپستی 8441836371 
بس��مت بازرس علی البدل ش��رکت برای مدت يكس��ال انتخاب ش��دند. روزنام��ه زاينده رود 
 جهت درج آگهی های ش��رکت انتخ��اب گرديد. م الف/ 70 عصاری- رئيس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک زواره

ابالغ حذف بها ثمنیه اعیانی
1872 ش��ماره: 1148 نظر به اينكه آقای جواد حديدی زواره مالک شش دانگ قطعه ملک پالک 
ش��ماره 2033 فرعی واقع در زواره 16 اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان که به 
نام نامبرده در جريان ثبت است، درخواست حذف بها ثمنيه اعيانی 3 دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک مرقوم که متعلق به فاطمه بيگم خدائيان زواره فرزند ميرزا محمدعلی می باشد، را نموده 
با توجه به نظريه ش��ماره 1351/120/30-91/2/10 کارشناس رسمی دادگستری که طی نامه 
112/1088/01-91/2/11 کانون محترم کارشناسان به اين اداره ارسال شده پالک مرقوم فاقد 
هرگونه اعيانی و اشجار است لذا در صورتی که مدعی تضييع حقی می باشد، ظرف مدت يک ماه 
پس از انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به ثبت محل ارائه نمايد 
 و در صورت عدم ارائه گواهی اعتراض اس��تثنا بهای ثمنيه اعيانی حذف می گردد. م الف/ 69

عصاری- رئيس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت دادرسی
1889 کالس��ه پرونده: 910340 ح/ 26، وقت رس��يدگی: 91/4/19 س��اعت 12 ظهر، خواهان: 
م��ژده فيروزی فرزند فيروز، خوانده: هيراد اويس��ی فرزند پرويز، خواس��ته: طالق، خواهان 
دادخواس��تی تسليم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��يدگی به شعبه 26 ارجاع گرديده 
و وقت رس��يدگی تعيين ش��ده بعلت مجهول الم��كان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و 
دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد 
کثيراالنتشار آگهی می شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دريافت نمايد و 
در وقت مقرر باال جهت رس��يدگی حضور بهمرساند. چنانچه بعداً ابالغی به وسيله آگهی الزم 
ش��ود فقط يک نوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. م الف/ 3848  ارژندی- مدير دفتر 

شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
1892 ش��ماره: 1828/90 ش / 45 به موجب رأی شماره 2100 تاريخ 90/12/23 حوزه ش 45 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه بهروز آذرمهر 
ش��غل: آزاد مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 28/000/000 معادل دو ميليون و 
هشتصد هزار تومان به عنوان اصل خواسته طی چكی به شماره 843178 به تاريخ 90/10/14 
و حق الوکاله وکيل طبق تعرفه قانونی و هزينه دادرسی به مبلغ 3800 ريال و خسارت تأخير 
تأديه از تاري��خ چک )90/10/14( لغايت زمان وصول طبق ش��اخص نرخ تورم بانک مرکزی 
مورد نظر اس��ت را محكوم می باشد. مش��خصات محكوم له: خانم آسيه عليدوستی با وکالت 
علی شيرزاده نام پدر: ناصر شغل: آزاد، نشانی محل اقامت: اصفهان نبش سه راه سيمين طبقه 
س��وم ساختمان کاشی مرجان. ماده 34 قانون اجراي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه 
ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي 
براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن 
ميسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. 

شعبه 45 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1893 ش��ماره: 1829/90 ش 45 به موجب رأی ش��ماره 2101 تاريخ 90/12/23 حوزه شعبه 
45 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه مهدی راد 
اش��گفتكی نام پدر: سياوش ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: مجهول المكان محكوم است به: 
پرداخ��ت مبلغ چهل ميليون ريال وج��ه دو فقره چک 1- ش��ماره 144965-90/7/1 به تاريخ 
90/7/1 و بمبل��غ بيس��ت ميليون ريال و چكی ديگر به ش��ماره 609859 ب��ه تاريخ 90/9/20 
بمبلغ بيس��ت ميليون ريال به عنوان اصل خواس��ته و 42000 ريال به عنوان هزينه دادرس��ی 
و ح��ق الوکاله وکيل طبق تعرفه و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد چک ها تا زمان 
وص��ول طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی صادر می گردد. مش��خصات محك��وم له: فرج اله 
صميمی دهكردی با وکالت علی ش��يرزاده نام پدر: غالمرضا ش��غل: بازنشس��ته نشانی محل 
اقامت: اصفهان نبش س��ه راه س��يمين س��اختمان کاشی مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون 
اج��راي اح��كام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ي��ا ترتيبي براي پرداخت محك��وم به بدهد يا مالي 
معرفي کند که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائي��ه نداند بايد ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را 
 به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. ش��عبه 45 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
1894 ش��ماره: 1759/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1742 تاريخ 90/12/18 حوزه ش��عبه 32 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمود کبيری 
بارچانی ش��غل: آزاد مجهول المكان محكوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبل��غ 17/000/000- هفده 
ميلي��ون ري��ال به عنوان اصل خواس��ته باب��ت يک فقره چک ب��ه ش��ماره 516244 به تاريخ 
90/6/30 و هزينه دادرس��ی به مبل��غ 40000 ريال و حق الوکاله وکي��ل طبق تعرفه قانونی و 
پرداخ��ت خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ سررس��يد چک تا زمان وصول طبق نرخ ش��اخص 
بانک مرکزی در حق محكوم له هدايت نادری باوکالت علی ش��يرزاده شغل: آزاد نشانی محل 
اقامت: اصفهان خ امام خمينی خ ش��ريف ش��رقی تقاطع چهارم مبل ني��اوران. ماده 34 قانون 
اج��راي احكام: همين ک��ه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ي��ا ترتيبي براي پرداخت محك��وم به بدهد يا مالي 
معرفي کند که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائي��ه نداند بايد ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را 
 به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. ش��عبه 32 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
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 بهره برداری از تاالب ها 
از امسال ممنوع شد 

رییس س��ازمان حفاظت از محیط زیس��ت اعالم کرد: 
از س��ال دوم برنامه پنجم توس��عه یعنی از سال جاری، 
هرگونه بهره برداری از تاالب ها ممنوع است .به گزارش 
فارس، محمدجواد محمدی زاده گفت: اهمیت تاالب ها 
زمانی بیشتر مشخص می شود که موضوع تغییر اقلیم 
و خشکسالی که روی طبیعت و تاالب ها تأثیر خودش 
را می گذارد، می  شناس��یم. امروز ما ب��ا یک پارادوکس 
مهم در جهان مواجهیم که رو به افزایش است و موضوع 
سکونت ها مسائل مهمی به شمار می رود. رفاه و آسایش 
باید در دنیا اتفاق بیفتد، به همین دلیل تغییر کاربری ها 
مسأله مهمی است که بش��ر برای تأمین نیازهای خود 
به آن احتیاج دارد. معاون ریی��س جمهور ادامه داد: از 
طرفی تحوالت سیاس��ی و مدیریتی که در سطح دنیا 
اتفاق می افتد، موضوع تاالب ها را دس��تخوش تغییرات 
قرار داده که تاالب ها یا خشک شده یا وضعیت مناسبی 
ندارند. لذا امروز به کانون بحرانی تولید ریزگردها تبدیل 
شده اند. وی ادامه داد: نتیجه دستکاری هایی که انسان 
در طبیع��ت انج��ام داده، حدود 18 میلیون اس��تعداد 
تولید ریزگرد اس��ت. یک میلی��ون و 800 هزار هکتار 
کانون بحران ریزگرد در کش��ور عراق وجود دارد که به 
دلیل فعالیت های سیاس��ی و مدیریتی در عراق چنین 
مشکالتی به وجود آمده است. رییس سازمان حفاظت 
از محیط زیست تاالب ها را موضوع جدی و حیاتی کل 
بشر دانس��ت و گفت: برای این که بش��ر بتواند زندگی 
همراه با رفاه داشته باشد، باید به تاالب ها اهمیت دهد 
و حفاظت از آنها را س��رلوحه کار خودش��ان قرار دهد. 
تاالب می تواند نیاز به چ��وب، علوفه و مایحتاج بومیان 
را تأمی��ن کند. تاالب ه��ا کنترل کننده س��یالب های 
ویرانگر هستند که موجب می شود بس��یاری از دریاها 
آسیب نبیند. وی در ادامه به چالش ها و مشکالت پیش 
 روی تاالب ها اشاره کرد و گفت: کاهش آب ورودی به 
تاالب ه��ا از منابع باالدس��ت، از مش��کالت اساس��ی 
تاالب هاس��ت. تاالب، موضوع بین المللی اس��ت و نیاز 
 به ن��گاه جام��ع دارد. وی تصریح کرد: ب��رای اولین بار 
100 میلیارد تومان برای احی��ای تاالب ها و ریزگردها 
 ب��ه این س��ازمان اختص��اص داده ش��ده اس��ت. برای 
تاالب انزلی  نیز 97 میلیارد تومان اعتبار نیاز داش��تیم 
 که س��ال گذش��ته هفت میلیارد و س��ال جاری باالی 
 10 میلیارد توم��ان اختصاص یافت ک��ه در یک برنامه

 پنج ساله این تاالب احیا می شود.

مردم نهادیادداشت

SMS 30000625555

 رویداد

بوم و بر

 بارورسازی ابرها، راه مقابله 
با گرد و خاک نیست 

رییس سازمان هواشناسی کش��ور با اش��اره به این که بارورسازی ابرها 
حداکثر تا 15 درصد در کاهش پدیده گرد و خاک مؤثر اس��ت، آخرین 
وضعیت ورود گرد و خاک را تشریح کرد. به گزارش ایسنا، بهرام صناعی 
با اش��اره به این که بررسی تصاویر ماهواره ای نش��ان می دهد دید افقی 
در کشور در پنج س��ال گذشته کاهش یافته اس��ت و 20 استان گرفتار 
این پدیده اند، گفت: ش��ش کانون عمده گرد و غب��ار در مناطق غربی و 
کشورهای عراق، سوریه و عربس��تان وجود دارد که چهار کانون آنها در 
عراق موجود بوده و بیشترین گرد و خاک نیز از این کانون ها وارد کشور 
می ش��ود. وی به نتایج جدیدترین بررس��ی ها درباره پدیده گرد و خاک 
اش��اره کرد و افزود: بررس��ی های انجام شده در ده س��ال گذشته نشان 
می دهد در استان های هرمزگان، خوزس��تان، آذربایجان های شرقی و 
غربی، یزد، کهگیلویه و بویراحمد، لرس��تان، کرمانشاه، ایالم، مرکزی و 
گیالن با افزایش تعداد روزهایی که دید به زیر دو کیلومتر رسیده است، 
مواجه شده ایم. رییس س��ازمان هواشناسی کش��ور به مطالعه دیگری 
در مورد پدیده گرد و خاک اش��اره کرد و گفت: در ده س��ال گذشته در 
اس��تان های کرمانش��اه، ایالم، لرس��تان، فارس، هرمزگان و یزد تعداد 
روزهایی که گرد و خاک در آنها ثبت ش��ده اس��ت، 40 درصد افزایش 
یافته و از سوی دیگر در استان های آذربایجان غربی، کردستان، همدان، 
مرکزی، کهگیلوی��ه و بویراحمد و فارس غلظت گ��رد و غبار 30 درصد 

افزایش داشته است. 
وی با تأکید بر این که چهار استان کشور در ده سال گذشته بین 120 تا 
140 روز با پدیده گرد و خاک رو به رو بوده اند، افزود: در منطقه زابل در 
استان سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر و هرمزگان در 10 سال 

گذشته بین 120 تا 140 روز پدیده گرد و خاک را داشته ایم. 
رییس سازمان هواشناسی کش��ور به وضعیت تهران اشاره کرد و گفت: 
در تهران تعداد روزهایی که با مشکل گرد و خاک مواجهیم، در 10 سال 
گذش��ته کمتر از 10 روز در سال بوده اس��ت. لذا وضعیت تهران در این 

زمینه در مقایسه با سایر استان های کشور بحرانی نیست. 
وی درباره بارورس��ازی ابرها و تأثی��ر آن بر پدیده گرد و خ��اک افزود: 
بارورسازی ابرها راهکار مؤثری برای مقابله با پدیده گرد و خاک نیست 
و آن قدرها روی پدیده گرد و خاک تأثیر ندارد.حداکثر تأثیر این پدیده 

بین 10 تا 15 درصد است. 
رییس سازمان هواشناسی کشور با اشاره به این که سازمان هواشناسی 
جهانی اعالم کرده اس��ت بارور س��ازی ابرها در نقاطی که میزان بارش 
ساالنه در آنها زیر 250 میلیمتر است جواب نمی دهد،گفت: بارورسازی 
ابرها در استان هایی مانند س��منان، یزد، اصفهان، خراسان رضوی، قم، 
سیس��تان و بلوچس��تان، کرمان، هرمزگان و... امکان اجرا ندارد. وی با 
تأکید بر این که بارورس��ازی ابرها تکنولوژی اس��ت که از روسیه گرفته 
 شده است، افزود: اگر واقعا بارورس��ازی ابرها پاسخگو بود چرا روسیه در 
آتش سوزی وسیع سه سال قبل خود که چند ماه جنگل های آن در آتش 

می سوخت، از این تکنولوژی استفاده نکرد؟ 
رییس سازمان هواشناسی کش��ور یکی از علل عمده پدیده گرد و خاک 
منطقه را مهار آبهای مرزی عن��وان کرد و گفت: این ام��ر که با احداث 
سدهای متعدد در س��ال های گذشته به وس��یله ترکیه صورت گرفته، 

موجب شده اکثر نخلستان های عراق خشک شود. 
وی با اش��اره به این که »هور«ها به عنوان فیلتر ه��وا عمل می کردند، 
تأکید کرد: متأسفانه در زمان رژیم صدام این هورها خشک و آب های آنها 
به وس��یله کانال هایی به بخش های دیگر منتقل شد. همین امر موجب 

نابودی هورها از جمله هورالعظیم شد.
 رییس سازمان هواشناسی کشور تأکید کرد: پدیده خشکسالی، هجوم 
کشورهای غربی و تأثیر آن بر کش��اورزی عراق، تغییر مسیر رودخانه ها 
و خشک ش��دن هورها از جمله علل اصلی پدیده گرد و خاک در منطقه 

است. 
وی با تأکید بر این که هی��چ راهکار فیزیکی برای مقابل��ه با پدیده گرد 
و خاک وجود ندارد، گفت: باید در مناطقی که منش��أ گ��رد و خاک در 
آنهاست، اقدام اساس��ی صورت گیرد تا ش��اهد ورود گرد و خاک از این 
مناطق به کشور نباشیم. از س��وی دیگر مالچ پاش��ی هم تنها سه سال 

ماندگاری دارد، لذا سرمایه گذاری عظیم برای این مسأله نیاز است. 
رییس سازمان هواشناسی کش��ور با تأکید بر این که کشور ترکیه باید 
بخشی از خس��ارت های وارد ش��ده در این زمینه را بپذیرد، گفت: قطعا 
عراق به تنهایی نمی تواند این مشکل را حل کند و اگر همه هماهنگی ها 
صورت گیرد، حل مشکل گرد و خاک حداقل ده س��ال زمان نیاز دارد. 
لذا باید هرچه سریع تر مس��ئوالن ذیربط در این زمینه وارد عمل شده 

و همکاری های منطقه ای را برای مقابله با این پدیده گسترش دهند.

مدیر کل محیط زیست استان 
اصفهان را در سمت خود ابقا کنید

جمعی از تش��کل های م��ردم نهاد زیس��ت محیطی اس��تان اصفهان با 
 ارس��ال نام��ه ای ب��ه محم��د ج��واد محم��دی زاده،  رییس س��ازمان 
محیط زیست خواستار ابقای احمد رضا الهیجان زاده، در سمت مدیرکلی 

محیط زیست استان اصفهان شدند.
در روزه��ای گذش��ته کیوم��رث کالنت��ری ب��ه عن��وان مدی��ر 
جدی��د اداره کل حفاظ��ت از محی��ط زیس��ت اس��تان اصفه��ان 
 معرف��ی و از زحم��ات احمدرض��ا الهیج��ان زاده، مدی��ر کل س��ابق 

تقدیر شد.
کیومرث کالنتری، مدیرکل جدید محیط زیست استان اصفهان در مراسم 

معارفه اش گفته بود تمام توانش 
را به کار خواهد گرفت تا با حفظ 
 محیط زیست راه های توسعه را 
هم��وار کن��د. وی گفت��ه بود 
س��ازمان محیط زیست نه تنها 
در مقابل توس��عه نمی ایستد، 
 بلک��ه ج��اده توس��عه را هموار

 خواهد کرد.
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اعتبار 100 میلیارد تومانی مهار ریزگردها به خزانه باز می گردد؟
با وجود آن که در قانون بودجه س��ال 1390، اعتباری 100 میلیارد تومانی برای 
مهار ریزگردها در اختیار س��ازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته بود، اما این 

سازمان فعالیت خاصی در این زمینه انجام نداده است.

مادی های اصفهان، نهرهایی هس��تند ک��ه آب را از رودخانه 
زاین��ده رود گرفت��ه و ب��ه اکثر مناطق ش��هری و روس��تایی 
 می رس��انند. هنگام ایج��اد آنه��ا در س��الیان دور، دو طرف 
مادی ها، درختان سایه دار با فاصله مناسب کاشته شده است 
تا به واسطه این درختان، سایه آنها و کاهش دمای ناشی از آن، 
مانع تبخیر آب مادی ها شده تا جریان آب در آنها حفظ شود. 
»مادی نیاصرم« به دلیل داش��تن موقعیت��ی ویژه، مهم ترین 
و معروف ترین مادی شهر اصفهان به ش��مار می آید که تعداد 
زیادی از گردش��گران داخلی و خارجی به عن��وان یکی از آثار 
تاریخی این شهر از آن بازدید می کنند. وجود درختان کهنسال 
در اطراف م��ادی نیاصرم حاکی از قدمت آن اس��ت و آن را به 

میراثی تاریخی- طبیعی مبدل کرده است.
صبح جمعه، 29 اردیبهش��ت 1391، عده ای ک��ه به ظاهر از 
جانب شهرداری اصفهان ملزم به قطع چند اصله درخت واقع 
در حاش��یه  مادی نیاصرم، بین خیابان های چهارباغ عباسی و 

شمس آبادی بودند، مبادرت به بریدن شاخه ها و تنه درختان و 
در نهایت قطع درختان کردند. این اقدام با مخالفت اهالی محل 
و عابران رو به رو ش��د، چرا که پس از قط��ع درختان، همگان 

شاهد سالمت و زنده بودن برخی از درختان قطع شده بودند.
اعتراض اهالی و عابران زمانی اوج گرفت که پیمانکار شهرداری 
اصفهان، خود را برای قطع یکی از کهنسال ترین درختان مادی 
نیاصرم آماده می کرد. این درخت ب��ا ارتفاعی بالغ بر 30 متر و 
شاخه هایی سرس��بز و با نشاط و برگ هایی س��بز و تازه، هیچ 
نش��انه ای از پوس��یدگی و یا آفت را به بیننده منتقل نمی کرد 
و از این رو باعث ش��کل گیری اعتراضات گسترده ساکنان آن 
منطقه شد. در پی این اعتراضات و درخواست ساکنان مبنی بر 
مشاهده مجوزهای الزم برای قطع این درخت کهنسال، افرادی 
که از صبح مشغول قطع درختان این منطقه مهم بودند، اظهار 
کردند سرپرست ش��ان فعال حضور ندارد و برای ناهار محل را 
ترک کرده است. اما اهالی که شخصی را به عنوان سرپرست از 

ابتدای صبح در محل زندگی خود ندیده بودند، خواهان توقف 
کار تا زمان رسیدن سرپرست گروه پیمانکار شدند.

 در این میان عده ای از اهالی س��عی در تماس با شهرداری و 
اطالع یافتن از چگونگی صدور مجوز برای قطع چنین درختی 
ش��دند که به علت تعطیل بودن ش��هرداری، امکان تماس با 
ش��هردار و معاونان وی میسر نش��د. البته برخی تماس ها نیز 
حاکی از »جلسه داش��تن معاون مربوطه شهردار منطقه یک 
ش��هرداری اصفهان« در روز جمع��ه و تعطیل ب��ود که اعالم 
داشتند پس از جلسه، ایش��ان به محل خواهند آمد. شاید هم 
انتخاب روز جمعه برای قطع چنی��ن درختی، عامدانه صورت 
گرفته باشد که مس��ئوالن مربوطه برای پاسخگویی به مردم، 

دچار زحمت نشوند.
گروه اره به دست، که گفته می شد از پیمانکاران چندین ساله 
ش��هرداری اصفهان به ش��مار می آیند، از تجربه خود استفاده 
کرده و یکی از آنها در فرصتی مناس��ب از درخت 400 س��اله 
باال رفت��ه و مبادرت به قطع ش��اخه های اصل��ی درخت کرد. 
چنین عملی، آن هم زمانی که همگان منتظر مش��اهده برگه 
مجوز شهرداری برای قطع درخت 400 س��اله مادی نیاصرم 
اصفهان بودند، خشم مردم را بیش��تر دامن زد، به نحوی که با 
»گشت تخلفات ش��هری« و پلیس تماس هایی برقرار شد. در 
پی این تماس ها و بعد از گذش��ت س��اعتی، دو مأمور از جانب 
شهرداری به محل اعزام ش��دند که یکی معاون بخش فضای 
س��بز ش��هرداری منطقه یک و دیگری مأمور گشت تخلفات 

شهری بودند.
پس از ورود ای��ن دو نفر و درخواس��ت اهالی برای مش��اهده 
مجوزهای الزم که باید از سوی ش��هرداری صادر شده باشد، 
معاون فضای س��بز ش��هرداری اصفهان در جهت پاسخگویی 
برآمد ول��ی به دلیل عیان بودن س��المت درخت، اظهار  ش��د 
درخت از داخل پوس��یده اس��ت و اهالی و ناظران پس از قطع 
درخت پوسیدگی آن را مالحظه خواهند کرد. در هر حال آن 
پاسخ ها قانع کننده واقع نشدند، زیرا با وجود قطع چند شاخه 
بزرگ از درخت، هیچ گونه اثری از پوسیدگی در شاخه ها دیده 
نمی شد و س��رانجام پس از صحبت های طوالنی مشخص شد 
معاون بخش فضای سبز شهرداری نیز بدون در دست داشتن 
مجوز به محل اعزام شده است و مجوز در اختیار رییس وی که 

معاون شهردار منطقه محسوب می شود، است.
 پس از قطع نابخردانه و غیر مس��ئوالنه این درخت و به دلیل 
غیبت سرپرس��تان ذیربط ش��هرداری، با افتادن این درخت، 
چند اصله درخت نوپا در اطراف این درخت نیز شکسته شدند.

قتل درختان سبز به وسیله شهرداری اصفهان 

قطع درخت 400 ساله مادی نیاصرم

عالقه مفرط خدا به حشرات
مع��روف اس��ت ک��ه ی��ک روز 
وقت��ی هالدین، زیس��ت ش��ناس 
برجسته انگلیس��ی، ب��ا گروهی از 
الهی��ون همراه ب��ود، در جواب این 
س��ؤال که از مطالعه مخلوق��ات پی به چ��ه رازی درمورد 
پروردگار می ت��وان برد، پاس��خ داد: »دلبس��تگی مفرط 
وی به سوس��ک ها« این گفته هالدین اصال بی مناسبت 
 نیست؛ تعداد گونه های حشرات در جهان به رقمی حدود 
10 میلیون می رس��د که بخش کامال بزرگی از آنها به یک 
راسته یعنی به سوس��ک ها تعلق دارند. حش��رات به طرز 
باورنکردن��ی گوناگون ترین گ��روه حیوانات هس��تند. در 
حقیقت یکی از هر چهار گونه حیوانی که روی زمین زیست 

می کند، یک سوسک اس��ت.آنها در هر جایی حاضرند. در 
خاک زیر پای ش��ما، در هوای باالی س��رتان، در سطح یا 
داخل اندام گیاهان و حیوانات اطراف تان و صد البته روی 
خود شما! آنها را حتی در آخرین نقطه یخ زده قطب شمال 
و قطب جنوب نیز می توان یافت که به خوبی و سالمتی در 
فصول گرم سال مشغول فعالیت اند. سرما، گرما، رطوبت، 
خشکی،... هیچ ش��رایطی وجود ندارد که بتواند به سادگی 

حشرات را مجبور به پیاده شدن از قطار زندگی کند.
آزاردهنده ترین حشره ها، پشه های ماده هستند که برای 
به دس��ت آوردن پروتئین کافی برای رش��د تخم هایشان، 
نیش می زنن��د و خون را ب��ه ط��رز درد آوری می مکند.

مدال طوالنی ترین عمر در بین حش��رات را باید به گردن 

ملکه موریانه ه��ا انداخت که ش��مار س��ال های زندگی 
اش ب��ه 50 می رس��د. موریانه ه��ا- این مخرب��ان واقعی 
منازل چوبی- بیش از 200 میلیون س��ال اس��ت که روی 
 زمین زندگی می کنن��د. مورچه ها را هم باید به لیس��ت 
ش��گفت انگیزها اضافه ک��رد. آنها کولونی هایی تش��کیل 
می دهند که گاهی تنها 50 عضو دارد و گاهی چند میلیون. 
در کولونی بزرگی در ژاپن یک میلی��ون و 80 هزار ملکه و 
306 میلیون مورچه کارگ��ر در 450 هزار النه غیر متصل 
به هم زندگی می کنند. حش��رات تنها موجودات زنده این 
کره ی خاکی هستند که از دست انسان جان به در برده اند. 
مجادله بین انسان و حش��رات از دوران اولیه تاریخ شروع 

شده و تا امروز ادامه دارد.

خداحافظ میانکاله، خداحافظ 
کنوانسیون رامسر

فرود و فراز

گروه  قطع درخت 400 ساله مادی نیاصرم در اصفهان، خشم طبیعت دوستان، اهالی منطقه و مردم 
این شهر را برانگیخته است. این درخت کهنسال به عنوان سندی طبیعی و تاریخی، در اقدامی محیط زیست

ضربتی به وسیله شهرداری اصفهان قطع شده اس�ت در حالی که منطقه مورد نظر به عنوان 
میراث این شهر تاریخی به ثبت رسیده است و درخت مذکور نیز جزو درختان شناسایی شده حاشیه مادی نیاصرم 

به شمار می رفت.

مرضیه 
ناظری

الن ووسالو
مهم ترین تاالب ایران یعنی میانکاله که س�االنه پذیرای بیش از 500 هزار پرنده مهاجر 
است، سال 1354 به عنوان نخستین تاالب بین المللی ایران شناخته شد. این روزها با 
توجه به اصرارهای مشکوک برای احداث پاالیشگاه فرآورده های نفتی در مجاورت این 
تاالب بین المللی، میانکاله در وضعیت بحرانی قرار گرفته است. همه می دانیم مکانی که 
پرندگان مهاجر، اگر نگوییم برای هزاران سال حداقل برای صدها سال، به آن جا می آیند، 
نمی تواند تغییر کند. اما محل پاالیشگاهی که هنوز ساخته نشده می تواند به جایی که 
محیط طبیعی را تخریب نکند، منتقل شود. در این بین باید نکته مهمی که به آن توجه 
نمی شود را یادآوری کرد؛ کنوانسیون رامس�ر جهت کمک و هدایت کشورهایی مانند 
ایران که پذیرفتند از این دست پیمان ها تبعیت کنند طراحی شده است. ولی بعضی از 
سازمان ها مانند اتحادیه بین المللی و فعالیت های نظارتی در این ماجرا به خوبی عمل 
نکردند. نهادهای مردمی باید سهل انگاری ناظران این آژانس ها در وظایف نظارتی خود 
را به آنها گوشزد کنند. سازمان های بین المللی باید مشاوران خود را جهت پیدا کردن راه 
حلی برای جلوگیری از تنزل درجه مکان هایی مانند میانکاله به محل اعزام کنند. مناطقی 
مانند میانکاله در لیست محفاظت اضطراری قرار دارند و به سبب وجود گونه های نادر 

پرندگان، هم از لحاظ بین المللی و هم از لحاظ ملی، بسیار حائز اهمیت اند.



یادداشت

ZAYANDE ROUD NEWSPAPER

چهره روز

Society,Cultural Newspaper No. 802  |  June 7 ,2012  |  12 Pages 

 بهره برداری ازپل قوسی
 سد کارون 4 تا تابستان 

معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به روند 
پیشرفت فیزیکی پل قوسی سد کارون 4، پیش بینی می شود تابستان 
امسال این پروژه به بهره برداری برسد. محمود عیدی اظهار داشت: 
با بهره برداری از این پل قوسی، شاهد کاهش بار ترافیکی و افزایش 
ایمنی محور ارتباطی بروجن- لردگان- ایذه از یک سو و تسهیل در 
تردد مردم شهرستان های اردل، فارس��ان، کیار و شهرکرد از سویی 
دیگر خواهیم بود. وی با بیان این که  عملیات انتقال سازه های این پل 
از کارخانه ماشین سازی اراک به طور کامل به محل نصب پل انجام 
شده است، گفت: با توجه به روند پیشرفت فیزیکی این پل، پیش بینی 
می شود تابستان امس��ال ش��اهد بهره برداری از آن باشیم .عیدی با 
اشاره به فعالیت 200 نفر از متخصصان ایرانی در روند اجرایی نصب 
این پل گفت: تاکنون در مجموع 75 درصد عملیات اجرایی طراحی، 
ساخت و نصب پل بزرگ قوسی کارون چهار انجام شده است. معاون 
عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری همچنین با اشاره به جزییات 
مراحل احداث این پل گفت: دهانه اصلی این پل زیرقوسی 300 متر 
و طول عرشه آن 380 متر و عرض آن 11/8 متر است و دارای دو باند 
عبور و دو پیاده رو در طرفین اس��ت. وی ارتفاع این پل از کف دره را 
250 متر و ارتفاع آن از س��طح آب دریاچه در باالترین حد آبگیری 
را 72 متر اعالم کرد و افزود: برای س��اخت این پل، سه هزار و 750 
تن سازه فلزی به کار رفته است و عرشه آن تمام فلزی است. عیدی 
ادامه داد: بهره گیری از عرشه تمام فلزی، افزایش دهانه قوسی پل تا 
50 متر و بارگذاری و تحلیل دینامیکی دقیق این پل در برابر زلزله از 

ویژگی های خاص این پل نسبت به پل کارون 3 است.

 بررسی تأثیر آلودگی نفتی آب 
بر محصوالت کشاورزی 

رییس مرک��ز تحقیقات کش��اورزی و منابع طبیع��ی چهارمحال و 
بختیاری با بی��ان این که آلودگی نفتی آب بخ��ش میانکوه اردل در 
استان چهار محال و بختیاری قطعی است، گفت: اثر سوء این آلودگی 
بر محصوالت کشاورزی به وسیله کارشناسان مرکز تحقیقات استان 

در حال بررسی است. 
 روانبخ��ش رییس��یان در گفتگ��و ب��ا ایرن��ا، با بی��ان ای��ن که در 
10 روز گذش��ته دیدارهای��ی از آب این منطقه انجام ش��ده، اظهار 
داش��ت: با توجه به این که بازدید از این منطقه بای��د در بازده های 
زمانی مشخص انجام ش��ود، برای اعالم اثرات آلودگی بر محصوالت 

کشاورزی به بررسی بیشتر نیاز است. 
وی افزود: مرکز تحقیقات کشاورزی چهارمحال و بختیاری، میزان 
استاندارد و حد مجاز آلودگی را از مراکز مربوطه دریافت کرده و در 
حال بررسی میزان انحراف آلودگی نفتی این منطقه از حد مجاز در 
آب های کشاورزی است. رییسیان تصریح کرد: با انجام بازدیدهایی 
در دو هفته آینده، نتیجه قطع��ی این آزمایش ها ت��ا 10 روز دیگر 

اعالم می شود. 
به گفته مسئوالن محیط زیست، در اواسط دهه 60 خط لوله انتقال 
نفت خام »مارون- اصفهان« بر اثر ران��ش زمین در منطقه میانکوه 
شهرستان اردل شکس��ته ش��ده و موجب نفوذ و آلودگی نفتی این 
منطقه شد. از حدود شش ماه قبل تاکنون، بر اثر نشت نفت به منابع 
آب منطقه میانکوه، آب شرب 18 روستای این منطقه به نفت آلوده 
شده و س��المت مردم و محصوالت غذایی و ش��یالتی تولیدی این 

منطقه را با تهدید مواجه کرده است. 
بخش میانکوه شامل سه دهستان سرخون، هلو سعد و شلیل، ازتوابع 
شهرس��تان اردل و در فاصل��ه 95 کیلومتری مرک��ز چهارمحال و 

بختیاری واقع شده است. 

اخبار کوتاه

6
یکپارچه سازی 60 هکتار از زمین های کشاورزی استان 

 روح اهلل فاطم��ی، ریی��س اداره فناوری ه��ای مکانی��زه جهادکش��اورزی چهارمحال و بختی��اری از 
یکپارچه سازی 60 هکتار از زمین های کشاورزی استان خبر داد و افزود: برای اجرای این طرح سی میلیارد 

ریال هزینه شده است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان
حسین گنجی

قرآن کریم درس ایس��تادگی و مقاومت در مقابل مستکبران و کافران 
را به انسان می آموزد. انسان با پیروی از دستورات قرآنی به سر منزل 

مقصود می رسد.
 به همین دلیل برگزاری کالس های آموزشی روخوانی و روان خوانی 
قرآن کریم و همچنین دوره های تربیت معلمان قرآن به ارتقای سطح 
کیفی نهضت قرآن آموزی کمک خواهد کرد. پی بردن به ارزش های 
واالی اصیل اسالمی وقتی در جامعه اهمیت خود را می یابد که میزان 
آش��نایی جوانان ب��ا فرهنگ 
قرآن بیش��تر ش��ود و به آنها 
کم��ک می کند ت��ا مفاهیم 
قرآنی را در زندگی خود پیاده 
کنند و با تحلیل و کارشناسی 
نظرات فعاالن قرآنی می توان 
به فراگیری عل��وم قرآنی در 

جامعه کمک کرد. 
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جمع آوری 10 میلیارد ریال زکات 
در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل کمیت��ه امداد امام خمینی)ره( چهارمح��ال و بختیاری گفت: 
پیش  بینی می ش��ود در س��ال جاری افزون بر 10 میلیارد ریال از محل 
زکات مردمی در این استان جمع آوری ش��ود. ابوالقاسم رستگار اظهار 
داشت: در سال گذشته افزون بر ش��ش میلیارد و 500 میلیون ریال از 
محل زکات مردمی در این اس��تان جمع آوری شده اس��ت. وی با بیان 
این که زکات سبب بیمه شدن اموال و برکت در زندگی می شود، گفت: 
در اسالم نیز زکات جایگاه ویژه ای دارد به گونه ای که با پرداخت زکات، 
اموال، بیمه شده و سودی فراتر نصیب انسان می شود. رستگار بر ضرورت 
 فرهنگ سازی بحث پرداخت زکات در این اس��تان تأکید کرد و گفت: 
بر همین اس��اس اعتباری افزون بر دو میلیارد ریال برای نهادینه سازی 
این فرهنگ در سطح اس��تان در نظر گرفته شده است. مدیرکل کمیته 
امداد امام خمینی)ره( چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: با توجه به 
برنامه ریزی های صورت گرفته پیش  بینی می شود در سال جاری افزون 
بر 10 میلیارد ریال از محل زکات مردمی در این استان جمع آوری شود.

رستگار با اشاره به برگزاری دومین همایش بزرگ زکات و مسجد محوری 
در این استان خبر داد و گفت: این همایش بزرگ زکات با حضور تمامی 
مبلغان و روحانیان سراسر اس��تان در خرداد س��ال جاری در شهرکرد 
برگزار می ش��ود. وی به برخ��ی از برنامه های این اداره کل در راس��تای 
 توسعه فرهنگ زکات در استان اشاره کرد و گفت: با برگزاری مسابقات 
مقاله نویسی، شب ش��عر زکات، تبلیغات چهره به چهره، اعزام مبلغان 
آموزش دیده درباره زکات و برنامه های تلویزیونی، در آینده ای نزدیک 

شاهد توسعه بیش از پیش فرهنگ زکات در استان خواهیم بود.

مصوبات سفر ریاست جمهوری در ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
 اس��تان چهارمح��ال و بختی��اری ب��ه ثمر نشس��ته اس��ت. رییس 
هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 
چهارمحال و بختی��اری از تحقق صد درص��دی پروژه های مصوب 
در سفر اول ریاس��ت محترم جمهوری جهت مجتمع های آبرسانی 
روستایی این اس��تان خبر داد. مهندس قاسمعلی خدابخشی گفت: 
هیأت دولت در اولین س��فر اس��تانی ریاس��ت محترم جمهوری به 
چهارمحال و بختیاری، جهت تسریع در آبرسانی به مردم روستایی 
چهار مصوبه داش��ت که ب��ا ب��رآورد 26500 میلیون ری��ال، اعتبار 
عملیات اجرایی مجتمع های آبرسانی هش��ت روستای چمن گلی 
در شهرستان کوهرنگ، 9 روستای حاشیه زاینده رود در شهرستان 
 شهرکرد، 13 روستای دشتک- کاج در شهرستان اردل و 9 روستای 
ش��ریف آباد در شهرستان فارس��ان شروع ش��د. وی افزود: عملیات 
مجتمع 9 روستایی ش��ریف آباد از توابع شهرستان فارسان، در سال 
 1384 ش��روع و با هزین��ه 7170 میلیون ریال در س��ال 1389 به 
بهره برداری رس��ید و اهالی روس��تاهای قلعه امیدآباد، حاجی آباد، 
خاورآباد، دره بید، شریف آباد، نصیرآباد، قلعه جهانقلی، ویس آباد و 
نصیرآباد گله با 1279 نفر جمعیت از آب چشمه کوهرنگ بهره مند 
شدند. خدابخش��ی تصریح کرد: ساکنان روس��تاهای تبرک سفلی، 
تبرک علیاء، چم قلعه، چم غریب، حس��ین آباد، چمن گلی، فریک 
و ش��هرک چمن گلی با 3114 نف��ر جمعیت از آب چش��مه تبرک 

استفاده می کنند.

رشد 50 درصدی اهداکنندگان مستمر 
خون در چهارمحال و بختیاری

مدیر پایگاه انتقال خون چهارمحال و بختیاری از رش��د 50 درصدی 
اهداکنندگان مستمر خون در این اس��تان خبر داد. امان اهلل منصوری 
اظهار داش��ت: در س��ال گذش��ته افزون بر 31 هزار و 284 نفر در این 
اس��تان با مراجعه به پایگاه های انتقال خون در این امر خداپس��ندانه 
شرکت کردند. وی بیش��ترین فراوانی گروه خونی را+O اعالم و افزود: 
از خون های تولیدی و اخذ ش��ده در سازمان انتقال خون فرآورده های 
خونی تهیه که هر اهداکننده می تواند جان چهار بیمار را نجات دهد.

منصوری با بیان این که آمار خونگیری در اس��تان با توجه به جمعیت 
اهداکننده رشد خوبی داشته است، گفت: تأمین خون بیماران مستلزم 
همکاری همه جانبه مردم است. مدیر پایگاه انتقال خون چهارمحال و 
بختیاری با تأکید بر این که اهدای خون، اهدای زندگی است و این امر 
یک فریضه الهی و امر به معروف است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 
میزان رش��د اهداکنندگان مس��تمر انتقال خون به 50 درصد رسیده 
اس��ت. وی با اش��اره به آمار اهداکنندگان خون از ابتدای سال جاری 
تاکنون گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون بی��ش از پنج هزار و 563 
واحد خون در این استان اهدا شده است. منصوری با اشاره به عملکرد 
این پایگاه در سال گذشته افزود: سال گذش��ته 24 هزار و 226 واحد 
 خون در این استان جمع آوری شده است که از این میزان خون اهدایی، 
22 هزار و 688 واحد پالس��ما، ه��زار و 390 واحد کرای��و و 9 هزار و 
131 واحد پالکت تولید ش��ده اس��ت. وی با اش��اره به وضعیت تأهل 
اهداکنندگان در این استان گفت: 74 درصد از اهداکنندگان خون در 

استان متأهل و 26 درصد دیگر افراد مجرد هستند.

مدیر پایگاه انتقال خون استان:مدیرکل کمیته امداد  استان:مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی:

گزارش تصویری

 مصوبات  سفر  ریاست  جمهوری 
100 درصد تحقق یافت

اس�تاندار همواره یکی از رویکردهای 
عمده خود را بحث گس�ترش و توسعه 
گردشگری عنوان می کند، نکته ای که 
ش�ما هم همواره به آن تأکید دارید. در 
مدت تصدی گری چه اقداماتی در این 

مورد انجام شده است؟
تشکیل کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری و ستاد تسهیالت سفرهای استان به 
ریاست استاندار که مسائل مرتبط با گردشگری 
و سفر را در س��طوح تخصصی و با حضور مدیران 
ارشد استان پیگیری می کند، نشان دهنده اعتقاد 
راسخ استاندار بر توسعه گردشگری استان است.

همچنین حمایت ویژه ایش��ان از سرمایه گذاران 
بخش گردشگری و تش��کیل کمیته های خاص 

این موضوع از مهم ترین اقدامات استاندار استان 
اس��ت و البته کارهای زیاد دیگری هست که باید 

انجام شود. 
خاستگاه های طبیعی یک نکته است و 
میهمان پذیری اهالی استان نکته دیگر، 
در مورد ارتقای فرهنگ سازی مردم در 
پذیرش میهمانان چ�ه اقداماتی انجام 

شده است؟
در ای��ن بح��ث دو نکته مه��م وج��ود دارد؛ یک 
گردش��گری پذیری مردم محلی که در این مورد 
سعی شده با افزایش سطح مشارکت مردم و سهیم 
ش��دن مردم در منافع گردش��گری مثل کس��ب 
درآمد و اش��تغال، خواست گردش��گران درباره 
منابع بکر طبیعی این س��طح ارتقا یابد. در زمینه 

رعایت کدهای اخالقی به وسیله گردشگران نیز 
سعی شده با اطالع رسانی مناسب و زمینه سازی 
ب��رای ورود تورهای گروهی، تعام��ل بهتری بین 
گردشگر و جامعه محلی ایجاد کنیم. به هر صورت 

این موضوع زمان بر است.
 با پتانسیلی که اس�تان دارد، آیا برای 
تعلی�م نیروه�ای متخص�ص جه�ت 
راهنمایی تور اقداماتی انجام داده اید؟

بله. برگزاری دوره های مدیریت فنی و راهنمای 
تور، هر ساله در دس��تور کارما قرار داشته است. 
عالوه بر آن در سال جاری آموزش های متنوع و 
کارگاه های آموزشی برای اقشار مختلف از جمله 
صنوف، پلیس، نیروهای م��ردم نهاد، راهنمایان 
محلی، انجمن های دوس��تدار میراث فرهنگی، 

صنای��ع دس��تی و گردش��گری و آموزش های 
تخصصی کارکن��ان برنام��ه ریزی ش��ده که در 
صورت تحقق اعتب��ارات، بیش از س��ی هزار نفر 

ساعت آموزش برگزار می کنیم.
گردش�گری بحث�ی همه جانبه اس�ت 
ک�ه نیازمن�د تعاملی فرادس�تگاهی و 
فراسازمانی است. تعامل دیگر نهادها 

با شما چگونه بوده است؟
می توان گفت به نسبت سال های گذشته سطح 
تعامل دستگاه ها افزایش یافته است و این افزایش 
مش��ارکت و همکاری ه��ا را می توان در س��تاد 
تسهیالت سفرهای اس��تان مشاهده کرد. البته با 
سطح مورد انتظار بسیار فاصله داریم. ولی همان 
گونه که سؤال شده،گردشگری زنجیره ای است 
ک��ه حلقه ه��ای آن فرهنگ، امنی��ت، آموزش، 
جامعه محلی، اقتصاد، منابع گردش��گری، بخش 
خصوصی و زیرساخت هایی از قبیل راه، آب، گاز، 
تلفن، فرودگاه، حمل و نقل و...  است و امیدواریم 
با هماهنگی بیش��تر متولیان این امور بتوانیم به 

جایگاه مناسب استان دست یابیم.
در هفته ها و ماه های اخی�ر گویا تعداد 
سارقان دستگیرشده میراث فرهنگی 
بیشتر شده اس�ت. با این مجرمان چه 
می کنید؟ آیا اجرای مجازات را دنبال 
می کنید یا صرفا به قانون می سپارید؟

با تحلیل آمار مقایسه ای در ماه های فروردین و 
اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه 
آن در سال 90  دستگیری سازمان اموال فرهنگی 
روند به رش��د داش��ته، همین امر موجب کاهش 
حفاری در سطح استان شده است. در این راستا 
با پیگیری مس��تمر، پرونده قضایی تشکیل و به 
همراه متهمان پرونده تحویل مقامات قضایی شد 

و از طریق واحد حقوقی پیگیری می شود.
برای جلوگیری از رشد این سارقان چه 

تمهیداتی اندیشیده اید؟
راه اندازی واحدهای گش��ت پیشگیرانه در سطح 
حوزه اس��تحفاظی و سرکشی مس��تمر از اماکن 
تح��ت حفاظت، تعام��ل با یگان ه��ای انتظامی 
برای حضور به موقع در مح��ل وقوع جرم، تعامل 
با مقامات قضایی جهت رسیدگی به پرونده های 

متشکله و برخورد با سارقان.
برای معرفی و شناسایی میراث معنوی 

استان، چه تمهیداتی انجام داده اید؟
انجام مطالعات مردم شناسی، تهیه پرونده ثبتی، 
ثبت مواریث فرهنگی از جمله خیمه سوزان و فرو 
بردن علم در گ��رداب بن، تروی��ج از طریق چاپ 

بروشور و...
آیا با توجه به س�ابقه تاریخی اس�تان 
هن�وز ه�م ممک�ن اس�ت نواح�ی یا 
قس�مت هایی ب�رای حفاری باس�تانی 

وجود داشته باشد؟
مطمئنا وجود دارد، اما به دلیل بحث های امنیتی 
و حفاظتی و نی��ز تکمیل نب��ودن پژوهش های 

باستان شناسی فعال ضرورت ندارد. 
چطور می توان بین مردم استان روحیه 
گردشگری درون استانی را ترویج کرد؟

آن چه از روحیه گردشگری اس��تنباط می کنم 
افزایش س��فر بین اقش��ار جامعه و ایجاد تعامل 
سازنده با گردشگران ورودی اس��ت. در موضوع 
نخس��ت متغیرهای بس��یار زیادی باید بررس��ی 
ش��وند. از مهم ترین آنها درآمد سرانه، تعطیالت 
ساالنه، قرار دادن س��فر در س��بد خانوار، وجود 
منابع متنوع گردش��گری مانند طبیعت گردی، 
تور ورزشی، گردش��گری روستایی و وجود مراکز 
ارایه خدمات و تسهیالت مثل واحدهای اقامتی 
و پذیرایی، مراکز تعطیالت و سرگرمی و تفریحی 
اس��ت که برای ارتقای کمی و کیفی آنها باید در 
سطح وس��یع برنامه ریزی ش��ود. زمینه دیگر را 
نیز می توان به روحیه گردشگری تعبیر کرد. در 
این زمینه مشارکت در مدیریت، کسب درآمد و 
اش��تغال در بخش های گردش��گری و همکاری 

رسانه ها و صدا و سیما و آموزش مؤثر است.
 چه افقی را برای گردشگری استان در 

نظر گرفته اید؟
در س��ند ملی توسعه گردشگری اس��تان اولویت 
توسعه، توسعه گردشگری با تأکید بر گردشگری 
روستایی، ورزش های آبی و زمستانی ذکر شده 
است. امیدواریم براس��اس آن چه در افق 1404 
پیش بینی ش��ده اس��ت، بتوانیم به سمت جذب 

200 هزار گردشگر ورودی حرکت کنیم.

گفتگوی اختصاصی روزنامه زاینده رود با مدیرکل سازمان میراث و گردشگری استان 

گردشگری زنجیره ای از حلقه های به هم  پیوسته است 

این روزها که بحث گردشگری نقل محافل استان شده است، اظهارنظر همه در این حوزه سبب شد با مدیرکل سازمان  گروه 
میراث و گردشگری استان، مژگان ریاحی گفتگو کنیم. شهرستان

مسابقات قهرمانی کشور در چهارمحال و بختیاری- موتور کراس

توسعه فرهنگ قرآنی مهم ترین اقدام 
فرهنگی محسوب می شود
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تعداد ش�طرنج ب�ازان آماتور بس�يار اس�ت و درميان انب�وه اين گونه 
بازيكنان، هستند كسانى كه به واس�طه تمرين زياد با بازيكنان قوىو 
خواندن دقيق خودآموزهاى شطرنج، توانسته اند با بسيارى از قواعد 
بازى شطرنج آشنا شوند. ياد گرفته اند كه چگونه حركات قوى بكنند. 
آموخته اند ك�ه از ايجاد ضعف هاى ش�ديد در وضعي�ت خود اجتناب 
 ورزند و به س�طحى رسيده اند كه مرتكب اش�تباهات تاكتيكى واضح 
نمى شوند و خالصه، بازيكنانى قوى شده اند. اين آماتورها، ديگر از روى 
بى دقتى مهره هايشان را از دست نمى دهند و نسبت به اكثر استادان 
 قرن نوزدهم، درك بهترى از پوزيس�يون دارند .آنها معموالً به راحتى 

مى توانند حريفان ضعيف تر و ك�م معلومات تر از خود را مغلوب كنند. 
ولى با اين حال، همين آماتورها در مس�ابقات معموالً مغلوب استادان 
امروزى مى شوند. اين تفاوت، ش�طرنج باز جاه طلب را به تأمل و تفكر 
وا مى دارد. يك اس�تاد چه مهارت هايى دارد كه آمات�ور از آن بى بهره 
اس�ت؟ چه چيزى اس�تاد را از آماتور ق�وى متمايز مى س�ازد؟ آماتور 
براى استاد ش�دن –يا حداقل، بهبود بازى خود- چه بايد بكند؟ استاد 
چه كسى است؟استاد كسى است كه بر فنون اداره هر مرحله از بازى، 
يعنى گشايش بازى، وسط بازى و آخر بازى آگاهى كامل دارد. او بازى را 
همچون كلى واحد اداره مى كند و هر حركت او جزئى از يك نقشه خاص 
استراتژيكى يا تاكتيكى اس�ت. او با هوش�يارى امكانات هر وضعيتى 

را درك م�ى كند. او مى توان�د نتايج هر حركت را به درس�تى تجزيه و 
تحليل كرده و دقيقًا پي�ش بينى كند. او قواعد اساس�ى وضعيت هاى 
مختلف را مى فهمد. بازى تاكتيكى او قوى اس�ت و نسبت به بازيكنان 
 ديگر، مرتكب اشتباهات كمتر و كم اهميت تر مى شود. او با بسيارى از 
بازي هاى گذش�ته آشناس�ت و از ادامه هايى كه در مسابقات امروزى 
بازى مى شود نيز به خوبى اطالع دارد. حاال بياييم جنبه هاى مختلفى را 
بررسى كنيم كه در آنها تفاوت بين استاد و آماتور مشهود است  و در عين 
حال ببينيم كه در هر زمينه آماتور براى تقويت بازى خود و پيشرفت به 
سوى استادى چه بايد بكند. در ش�ماره هاى آينده براى عالقه مندان 

آماتور اين جنبه ها را مى گوييم.پس تا شماره بعدى، بدرود.
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7 صفحه سرگرمى روزنامه زاينده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

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

است و تعداد مسیرها نیز n است.
قانون هاى بازى استريمكو

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

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

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 
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به مثال حل ش��ده خوب دقت کنید، سپس با حرکت های عمودی و 
افقی از s و f بروید؛ به شرطی که فقط در خانه قرمز می توانید به سمت 
راس��ت بپیچید و فقط در خانه آبی می توانید به سمت چپ بپیچید.

پاسخ این معما تعداد تغییر جهت های این مسیر است.
این عدد در مثال حل شده ۱0 است.

مثال

Sudoku Puzzle

      Printed by Sudoku Master http://www.igrpro.com
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Sudoku Solution

      Printed by Sudoku Master http://www.igrpro.com
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اعداد از یک تا  N  در مربعی قرار گرفته اند که به صورت خطی و از کوچک به بزرگ هستند. شروع از گوشه باال و سمت چپ 
است. در شکل زیر بخشی از شکل آن را نشان داده ایم. شما اندازه مربع ها را حدس بزنید.) بگویید چند در چند است؟(

Home / Puzzle Playground / Puzzles / Math 'n' Logic /

by The Grabarchuk Family

Page 1 of 2

Numbered tiles (1 through N) form a square and are placed in it line-by-line in ascending order
starting from its top left corner. A fragment of the square is shown. What is the size of the
square?

Posted: May 2012

Web page: Copyright © 2012 ThinkFun Inc. All Rights Reserved.
Permission is granted for personal use only.
This puzzle may not be duplicated for personal profit.

Puzzle: Copyright © 2012 The Grabarchuk Family  grabarchukpuzzles.com

Square Size

راهنمايى : با خواندن اولین تست و انتخاب گزینه مناسب، به سؤالی که هر گزینه مشخص کرده بروید و به آن 
سؤال جواب دهید. مثال اگر گزینه پ سؤال  ۱را انتخاب کردید، دیگر لزومی ندارد سؤال ۲ و ۳ را پاسخ دهید و 

فقط کافی است به سؤال ۴ مراجعه کنید.
 ۱(بیش از همه دوست دارید به کجا سفر کنید:

 الف( پکن: رجوع به سؤال ۲
 ب( توکیو : رجوع به سؤال ۳

پ( پاریس : رجوع به سؤال ۴
 ۲( آیا تا به حال با دیدن فیلم ترحم انگیزی به گریه افتاده اید؟

الف( بله : رجوع به سؤال ۴
ب( خیر : رجوع به سؤال۳

 ۳(اگر با نامزدتان قرار داشته باشید و او یک ساعت بعد هم سر قرار نیاید چه کار می کنید؟
 الف( نیم ساعت دیگر صبر می کنید : رجوع به سؤال ۴

 ب( فوری از محل قرار می روید : رجوع به سؤال ۵
پ( آنقدر صبر می کنید تا بیاید : رجوع به سؤال ۶

 ۴( آیا دوست دارید به تنهایی به سینما بروید؟
 الف( بله : رجوع به سؤال ۵
ب( خیر : رجوع به سؤال ۶

 ۵( اگر در ابتدای آشنایی با نامزدتان او بخواهد دست شما را بگیرد چه واکنشی نشان می دهید؟
 الف( از این کار امتناع می کنم : رجوع به سؤال ۶

 ب( برای مدت کوتاهی دستش را می گیرم: رجوع به سؤال ۷
پ( پیشنهادش را قبول می کنم و دستش را می گیرم: رجوع به سؤال ۸

 ۶( آیا شما فرد شوخ طبعی هستید؟

يك آزمون سرگرم كننده 

یک احساس شاد با سفر به پاریس 
 الف( بله : رجوع به سؤال ۷
ب( خیر : رجوع به سؤال ۸

 ۷(به نظرتان مدیر توانایی هستید؟
 الف( بله : رجوع به سؤال ۹

ب( خیر : رجوع به سؤال ۱0
۸( اگر امکان داشت دوباره به دنیا بیایید، 

 دوست داشتید چه جنسیتی داشته باشید؟
 الف( مرد : رجوع به سؤال ۹
 ب( زن : رجوع به سؤال ۱0

پ( اهمیتی ندارد: شخصیت نوع ۴
۹(آیا در آن واحد بیش از یک دوست صمیمی 

 دارید؟
 الف( بله : شخصیت نوع ۲
ب( خیر : شخصیت نوع ۱

 ۱0( آیا به نظرخودتان فرد باهوشی هستید؟
 الف( بله : شخصیت نوع ۲
ب( خیر : شخصیت نوع ۳

پاسخ تست:
شخصيت نوع يك

ب��ه ش��ما تبری��ک م��ی گویی��م. ش��ما برای 
همسرتان فرد بس��یار جذابی هس��تید. حتی 
 از منظر او ش��ما زیبایی چش��م گی��ری دارید. 
نه تنها از ترکی��ب ظاهری زیبای��ی برخوردار 
هستید، بلکه شخصیت ش��وخ طبع و لطیفی 
دارید. شما فرد فرهیخته ای هستید و می دانید 
که با همسرتان چگونه کنار بیایید و وقت تان را 
در اختیارش بگذارید. به این ترتیب است که شما 

فرد دلخواه او به شمار می روید.
شخصيت نوع دو

کامال خوب: شما به راحتی همس��رتان را جذب می کنید، اما خودتان را به این راحتی در دام 
عشق گرفتار نمی کنید. شوخ طبعی تان او را وادار می کند تا با شما کنار بیاید. او از بودن در کنار 

شما احساس شادمانی بسیاری دارد.
شخصيت نوع سه

بد نیس��ت: ش��ما نمی توانید به خوبی نامزدتان را به خود جذب کنید، اما خصوصیات جالب 
توجهی دارید که او بتواند با تکیه بر آنها با شما کنار بیاید. سعی کنید برای مشاهده امور مختلف 

دیدگاه یگانه ای داشته باشید. شما در چشم دوستانتان فردی کاماًل صمیمی هستید.
شخصيت نوع چهار

 مواظب باش��ید: ش��ما نمی توانید نامزدت��ان را به خ��ود جذب کنی��د؛ چرا ک��ه از دانش و 
ارزش های غریزی و انسانی واالیی برخوردار نیستید.گاهی مواقع از خودتان بی تفاوتی هایی 

نشان می دهید، به همین دلیل است که مورد پسند همسرتان نیستید.

راه استادى در شطرنج
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سفره ایرانی
طبخ غذا اصول و قواعدی دارد که متأس��فانه امروزه در س��فره های 
ایرانی این اصول کمتر رعایت می ش��ود. مهم تری��ن این اصول به 

شرح زیر است:
- غذا باید ب�ه آرامی و با تأن�ی و در مدت زم�ان طوالنی و با 

حرارت مالیم پخته شود.
اس��تفاده از زودپز برای پخت غذا به دلیل وجود حرارت و فشار باال 
باعث له ش��دن مواد داخل زودپز و متالشی شدن این مواد می شود. 
در نتیجه غذای تهیه ش��ده در زودپز نه تنها هی��چ خاصیتی ندارد، 
)بیشتر یک تفاله است تا غذا( بلکه به دلیل متالشی شدن، سرطان زا 

نیز هست.
استفاده از مایکروویو برای پخت غذا به دلیل داشتن امواج مایکروویو 
و تخریب ساختار مولکولی غذاها مضر بوده و موجب سرطان می شود.

امواج مایکروویو در مس��یر حرکت خود پس از برخ��ورد با ماده یا از 
آن عبور می کند و یا جذب آن می ش��ود. این امواج جذب موادی که 
حاوی آب هس��تند، مانند غذا و بدن انسان می شوند. قرار گرفتن در 
معرض تابش امواج مایکروویو می تواند به مرور موجب سوختگی های 
 بافتی و آب مروارید ش��ود، این در حالی اس��ت که بن��ا بر تحقیقات 
صورت گرفته تمام مایکروفرهای موجود در بازار نشتی امواج دارند 

که بسیار خطرناک است.
همچنین اس��تفاده از غذاهای مایکروویو شده باعث کاهش حافظه، 
لطمه به مغز، اختالل در تولید هورمون های مردانه و زنانه و کاهش و 
اختالل در سیستم دفاعی بدن می شود، همچنین برخورد مستقیم 
این اشعه با انسان، باعث پاره شدن رشته های DNA بدن و به دنیا 

آمدن نوزادان ناقص الخلقه می شود.
عالوه بر م��وارد فوق، برخ��ی از غذاها همانند س��یب زمینی اگر در 
مایکروفر گرم شود، باعث لطمه شدید به مغز در حال رشد کودکان 
می ش��ود، همچنین یکی دیگ��ر از مضرات احتمالی دس��تگاه های 
مایکرووی��و، در مورد گرم کردن دوباره غذاهاس��ت که موجب بقای 
میکروب های غ��ذا و تغییر ماهیت آنها ش��ده که بس��یار برای بدن 

آسیب زاست.
- غذاها بایس�تی از مواد غذایی تازه تهیه شوند و از مصرف 

مواد فریز شده باید پرهیز کرد.
اس��تفاده از غذاهای فریز ش��ده و منجمد شده بس��یار مضر است. 
در غذاه��ای فری��ز ش��ده، ماهیت م��واد غذای��ی دچ��ار تحوالتی 
 می ش��ود که خواص و فواید غ��ذا را تغییر داده و از بی��ن می برد؛ در 
نتیجه بدن انس��ان را با کمبود مواد غذایی مفید روب��ه رو می کند، 
همچنین نگهداری طوالنی مدت این م��واد در فریزر موجب تجمع 
مواد س��رطان زا در غذاها می گردد. هر چه م��دت فریز کردن غذاها 
طوالنی تر باشد، مضرات آن نیز بیش��تر است، این در حالی است که 
 اکثر بانوان ایرانی ماده غذایی خارج ش��ده از فریزر را جهت استفاده 
 درمایکرووی��و ق��رار می دهن��د ک��ه ض��رر آن را ب��رای ب��دن 

دو چندان می کند.
- فلسفه نامگذاری آشپزخانه 

 پایه س��فره ایرانی آش بوده اس��ت. آش ه��ا هم غذا هس��تند و هم 
دارو. متأسفانه امروزه خانواده های ایرانی کمتر از آش بهره می برند و 
یکی از دالیل مهم آنها ایجاد ناراحتی های گوارشی است. در صورتی 
که آش ب��ا مصلحات آن مصرف ش��ود، نه تنها نفخ و س��وزش معده 
ایجاد نخواهد کرد، بلکه س��بب درمان و بهبود مش��کالت گوارشی 

نیز می شود.
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مکان: اتوبوس8
زمان: توقف اتوبوس در ایستگاه

توصیه: همشهری عزیز کمی حوصله به خرج دهید تا مسافران پیاده شوند، بعد شما سوار اتوبوس شوید. بی هوشی
آسانس��ور آن ق��در پایی��ن رف��ت تا ای��ن ک��ه درش ب��ه راهرویی 
بی نهایت زشت و منزجرکننده  باز ش��د که در انتهایش اتاق عمل 
 قرار داش��ت و دکتر اس��میت با روپوش جراحی و ماس��ک س��فید 
در آن ایستاده بود و در آن لباس، دیگر ش��باهتی به دکتر اسمیتی 
 که قباًل دیده بود نداش��ت. می توانس��ت دکتر اس��میت نباش��د، 
می توانست کاماًل آدم دیگری باشد؛ کسی که در خانواده ای مهاجر 
 و فقیر به نام اس��مولویتز بزرگ نشده بود، کس��ی که پدرش چیزی 
از او نمی دانس��ت، کس��ی که هیچ کس��ی نمی ش��ناختش، کسی 
 که اتفاقی س��ر از اتاق عم��ل در آورده ب��ود و یک چاقو به دس��ت 

گرفته بود. 
در آن لحظه وحشتناکی که ماس��ک بی هوشی را نزدیک صورتش 
م��ی آوردن��د، حاض��ر بود 
قس��م بخورد که جراح، هر 
 کس که ب��ود، زیر لب گفت: 
» االن تبدیل��ت می کنم به 

یه دختر.«

یک�ی مثل هم�ه، فیلیپ 
راث، پیمان خاکسار

وقتی صحبت از بیماری های ناشی از کار می شود، 
یک کارخان��ه بزرگ را با تعداد زی��ادی کارگر در 
ذهنمان مجسم می کنیم. این یک واقعیت است 
که کارهای منزل از آن دس��ته کار هایی است که 

معموالً به چشم نمی آید.
اگرچ��ه خانم ه��ا و برخی آقای��ان ف��داکار آن را 
پذیرفت��ه و ب��ا انگی��زه غی��ر م��ادی آن را انجام 
می دهند، اما هیچ کس نیس��ت که مانند س��ایر 
مشاغل درباره بهداش��ت محیط کار و پیشگیری 
 از بیماری ه��ای ناش��ی از آن ب��ه ان��دازه کافی 

اطالع رسانی کند.
 البته سوءتفاهم نش��ود. منظور ما این نیست که 
خانه داری مضر اس��ت و باید کنار گذاشته شود، 
بلکه تأکید بر این اس��ت که با ش��ناختن فواید و 
به خصوص روش های پیشگیری از این خطرات، 

به روشی سالم تر خانه داری کنیم.
نتایج مطالعات جدیدی ک��ه در مجله آمریکایی 
بیماری های ریه و مراقبت های ویژه چاپ ش��ده، 
 نشان داده اس��ت اس��تفاده مکرر از اسپری های 
پاک کننده می تواند عامل خط��ری برای ابتال به 
آسم در بزرگساالن باش��د. بر اساس این تحقیق 
حتی هفته ای یک بار اس��تفاده از این اسپری ها 

برای تمیزکردن خانه می تواند آسم ایجاد کند.
جالب است بدانید همین استفاده ناچیز توانسته 

عامل یک هفتم موارد آسم در بزرگساالن باشد. 
پیش از این هم بررسی ها نشان داده بود که آسم 
شغلی در بین کارگرانی که به شکل حرفه ای با این 

مواد در تماس هستند، بیشتر است.
نکته ای که در ای��ن مطالعه جدی��د تازگی دارد، 
این اس��ت که دیگران هم به ان��دازه حرفه ای ها 
در معرض خطر آسم قرار دارند. حتی شما خانم 
عزیزی که هفته ای یک بار از این مواد پاک کننده 
برای پاکیزگی س��طوح ج��رم گرفت��ه منزلتان 
 اس��تفاده می کنی��د، چه برس��د به آن دس��ته از 
خانم ها که وس��واس دارند؛ کس��انی که یک روز 
ماندن لکه ای کوچک را بر سرامیک کف منزلشان 
تاب نیاورده و حت��ی اگر لکه با دس��تمال نمدار 
هم پاک ش��ود، الزم می دانند ب��رای پاک کردن 
آن از م��واد پاک کنن��ده قوی اس��تفاده کنند. به 
گفته ژان پل زوک، متخص��ص اپیدمیولوژی در 
مرکز تحقیقات بهداش��ت محیط بارس��لون که 
سرپرست این تیم تحقیقاتی است، استفاده مکرر 
از اسپری های پاک کننده عامل خطر مهمی برای 

آسم بزرگساالن است.
حتما می دانید که آس��م نوعی الته��اب مجاری 
هوایی است که با عالیمی چون خس خس سینه، 
تنگی نفس، سرفه و احساس فشار در قفسه سینه 
همراه بوده و بی��ش از 300 میلیون نفر در جهان 

از آن رنج می برند. با اس��تفاده از اطالعاتی که از 
 22 مرکز در 10 کشور اروپایی جمع آوری شده، 
س��ه هزار و500 نفر در عرض 9 سال از نظرآسم 

مورد بررسی قرار گرفتند.
از این ع��ده دو سومش��ان خانم های��ی بودند که 
برای تمیزکردن منزلش��ان از این مواد اس��تفاده 
 می کردن��د. کمت��ر از 10درص��د ه��م کارگران 
تمام وقتی بودند که خانه ه��ا را تمیز می کردند. 
اگرچه این مطالعه نش��ان داد خطر ایجاد آس��م 
 با تک��رار دفعات پاک کردن و تنوع اس��پری های 
به کار رفته بیش��تر می ش��ود، اما به طور متوسط 
 می��زان ابت��ال به آس��م در اف��رادی ک��ه حداقل 
یک بار در هفته در معرض اسپری های پاک کننده 
ق��رار می گیرند،30 تا 50درصد بیش��تر اس��ت.

ممکن است با خواندن جمالت باال، عده ای دچار 
سوءتفاهم شده و تصمیم بگیرند دیگر سال تا سال 
خانه خود را تمیز نکنند. برای رفع این اش��تباه، 
الزم است نتایج تحقیق دیگری را هم به اطالعتان 
برسانیم. این مطالعه که در مرکز تحقیقات آسم 
انگلس��تان انجام و نتایجش در مجل��ه توراکس 
به چاپ رس��یده، نش��ان داده افراد مبتال به آسم 
در منازلی ک��ه تهویه خوبی داش��ته و همچنین 
 خوب از گرد و غبار و گرده قارچ ها پاک شده بود، 
خس خس سینه کمتری داش��ته و کمتر به دارو 

نیاز پیدا می کردند.
با توجه به این مطالعه، بهتر اس��ت خانه عاری از 
گرد و غبار و گرده قارچ ها بوده و هوای آن همیشه 
خشک باش��د؛ چرا که قارچ ها در هوای مرطوب 
بهتر رش��د می کنند، بنابر این پاکیزگی منزل از 

گردوغبار هم به نفع سالمت اهل خانه است.
 

اگزما، بالی دستان خانه دار
 یک��ی از ش��ناخته ش��ده ترین ع��وارض کار ب��ا 
شوینده ها، عارضه پوس��تی یعنی اگزما یا همان 
 درماتی��ت اس��ت. وجود م��واد حساس��یت زا در 
پاک کننده ها، یک��ی از مهم تری��ن عوامل ایجاد 

درماتیت تماسی ناشی از خانه داری است.
 در مطالع��ه ای ک��ه در ایتالی��ا انج��ام ش��ده، 
1800 زن خان��ه دار را بررس��ی ک��رده و متوجه 
شدند که در بیش از نیمی از موارد، این مواد عامل 
ایجاد درماتیت شده اند. الزم است بدانید دست ها 
بیشترین عضو بدن هستند که در معرض تماس 
با این مواد قرار می گیرند و به همین دلیل، بیشتر 
عالیم درماتیت یعنی احس��اس خارش و سوزش 
دارند. چ��اره کار را ه��م که خودت��ان می دانید؛ 
استفاده از دستکش های پالستیکی و درصورت 

لزوم، پوشیدن دستکش نخی زیر آن.
 

خانه داری، همتای ورزش
خانه داری اگرچه وقتی کار به وس��واس بکشد یا 
بدون مالحظه انجام ش��ود ممکن است به کمر، 
زانو، مچ و مفاصل دیگر بدن آس��یب برساند، اما 
اگر ب��ه روش صحیح صورت بگیرد ن��ه تنها مضر 
نیست، بلکه می تواند همتای یک ورزش متوسط 

به حساب بیاید.
حتی بعضی متخصصان معتقدند تمیز کردن کف 
آش��پزخانه و جارو کردن، به اندازه طناب زدن یا 
دوچرخه سواری انرژی می س��وزاند و با افزایش 
متابولیسم بدن و تغییر س��طح هورمون ها باعث 
کاهش وزن می شود. نتایج تحقیقاتی که در مجله 
انجمن پزشکی آمریکا چاپ ش��ده، حاکی از این 
است که هرچه افراد مس��ن فعال تر باشند، طول 

عمر بیشتری خواهند داشت.
البته منظ��ور از ای��ن فعالیت تنه��ا ورزش های 
معروف��ی چون ش��نا و فوتبال نیس��ت. محققان 
معتقدند حت��ی فعالیت هایی مانن��د خانه داری، 
باغبانی و نگهداری از کودکان و هر فعالیت دیگری 
که نیاز به ایستادن و حرکت درگوشه و کنار داشته 
باشد، می تواند مفید باشد. )چه ورزشی ارزان تر و 
آسان تر از این!( این محققان سطح فعالیت 302 

فرد باالی 65 س��ال را به مدت شش سال بررسی 
کرده و مقداری آب با ایزوتوپ سنگین هیدروژن 
و اکسیژن به آنان دادند. الزم است بدانید در زمان 
فعالیت، این عناصر به صورت دی اکسید کربن آزاد 
می شود، بنابراین هرچه فرد بیشتر فعالیت کرده 
باشد، اکسیژن س��نگین کمتری در بدن او باقی 
می ماند. با اندازه گیری ایزوتوپ سنگین اکسیژن، 
دانش��مندان متوجه ش��دند، گروهی آمار مرگ 
کمتری داش��ت که پس از شش س��ال بیشترین 
فعالیت را کرده بود. با توجه به این مطالعه می توان 
 فهمیدک��ه حتی مس��ن تره��ا ه��م می توانند از 
خانه داری و باغبان��ی و خالصه همه فعالیت های 

درون منزل سود ببرند.

خانه داری بر ضد سرطان
یکی از فواید خانه داری که ش��اید ت��ا به حال به 
گوشتان نخورده باشد، این است که این فعالیت 
هم مانند س��ایر ورزش ها می توان��د خطر ابتال به 
س��رطان را کم کند. محققان آمریکایی این مژده 
را در نشست ساالنه انجمن سرطان در اورالندو، 
بدون دریافت مژدگانی به خانم های خانه دار داده 
و اعالم کردند که با خان��ه داری می توان در برابر 

سرطان سینه و اندومتر مصون شد!
عالوه بر این، محققان 9 کشور اروپایی با بررسی 
200 هزار زن خان��ه دار دریافتند که گردگیری، 
جاروکش��ی منزل، پخت و پز و شس��تن ظروف 
تا 30 درصد قبل و تا 20 درصد بعد از یائس��گی 
احتمال ابتال به س��رطان س��ینه را کم می کند. 
البته بر اساس این دو مطالعه، میزان محافظت در 
کس��انی که کارهای خانه را به مدت چهار ساعت 
در روز انجام می دهند، بیش از گروهی اس��ت که 
کارش��ان را دوس��اعته تمام می کنند. بد نیست 
بدانید پیاده روی هم در این ماجرا بی تأثیر نیست. 
محققان می گویند کسانی که یک ساعت در روز 
پیاده روی می کنند، بیش از افرادی که نیم ساعت 
برای این کار وقت می گذارند، در برابر س��رطان 
مصونیت دارند. پس بهتر است برای این که هم از 
کارهای منزل خسته نشده و هم سالمت خود را 
حفظ کنید، پیاده روی و کار منزل را در طول روز 
به نوبت انجام دهید. البت��ه یادتان نرود هر کاری 
راه و روش��ی دارد وانجام دادن کار منزل هم باید 
طوری باشد که بدن شما را تحت فشار اضافی قرار 
ندهد. کش��یده شدن دس��ت ها وبدن، خم شدن 
و چرخش ه��ای ناجور ن��ه تنها کمک��ی به حفظ 
سالمت شما نمی کند، بلکه پای شما را به مطب و 

بیمارستان هم باز می کند.

آنچه باید راجع به فواید و زیان های خانه داری بدانیم

خانه داری با میهمان های ناخوانده

آی�ا ظاه�ر آنقدرها که می گویند در حیطه شغلی، رمانتیک و تأثیر 
گذاشتن بر روی دیگران، مؤثر است؟

از نظر علمی ثابت ش��ده اف��رادی که ش��ناختی از ش��ما ندارند، از 
 روی ظاه�ر ش����ما در ع���رض 30 ثانی��ه در مورد ش��خصیتتان 
نت�یجه گیری می کنند. این ارزشیابی درمدت زمان بسیار کوتاهی به 
صورت ناخواسته در ذهن شکل می گیرد.دانشمندان معتقدند که به 
ترتیب موارد زیر درمورد دیگران،توجه فرد را به خود جلب می کنند: 
رنگ پوست، جنسیت، سن، رفتار) قد، حرکات بدن(، ظاهر، ارتباط 

مستقیم چشمی و طرز صحبت کردن.
 در مورد س��ه گزینه اول ما هیچ کاری نمی توانیم انج��ام دهیم، اما 
می توانیم با اتکا به یافته های علمی موارد دیگر را به نفع خود تغییر 

داده و تصور ذهنی دیگران را در مورد خود تغییر دهیم.
 از آنجای��ی ک��ه 80درص��د از چی��زی ک��ه دیگ��ران در م��ورد ما 
می بینند به طرز لباش پوشیدنمان بر می گردد، در این مقاله در مورد 

این مطلب توضیح داده خواهد شد:
 1- هیچ گاه با پیراهن آس��تین کوت��اه، از کراوات اس��تفاده نکنید. 
پیراهن های آستین کوتاه، لباس های درجه دو محسوب می شوند. 
اگر یونیفورم رسمی ش��غلی شما به این شکل باش��د، و یا مدیر یک 
رستوان باشید، پوشیدن این لباس اشکالی ندارد، اما اگر می خواهید 
یک تصویر حرفه ای از خود به جای بگذارید، بهتر است از پوشیدن 

پیراهن آستین کوتاه خودداری کنید.
 2- یک��ی از مه��م تری��ن اج��زای اساس��ی پوش��ش یک م��رد را 
کفش های��ش تش��کیل می دهن��د. کف��ش هایت��ان بای��د تمیز 
باش��ند، برق بزنند، ظاهر آراس��ته ای داشته و مناس��ب مکانی که 
 در آن هس��تید باش��ند. اگر کت و ش��لوار می پوش��ید، حتماً باید 
 کف��ش ه��ای مردان��ه بن��دی به پ��ا کنی��د. ی��ک کف��ش را برای 
 چند روز پش��ت س��ر ه��م نپوش��ید و زمانی ک��ه از آنها اس��تفاده 

نمی کنید، قالبشان را درون آنها قرار دهید.
 3-  در م��ورد ش��لوار باید گف��ت که آنق��در بای��د بلند باش��د که 
جوراب هایتان را بپوشاند و جوراب هایتان هم باید آنقدر بلند باشند 
که وقتی پاهایتان را روی هم می اندازید، س��اق پا مش��خص نشود. 
 اگر ش��لوار یک تای کوچک روی پا بخورد، به اندازه کافی بلند است. 
سر آستین و پاچه های شلوار نیز باید مرتب و منظم باشند. پاچه های 
مرتب هنگام نشستن شما را در وضعیت بهتری قرار می دهند و سر 

آستین های مناسب سنگینی و وقار شما را افزایش می دهند.
 ۴- هی��چ گاه ه��م از کمربن��د دور کم��ری و کمربنده��ای 
پیش سینه دار با هم استفاده نکنید. این کار شما را قدری نامطمئن 

جلوه می دهد.
 5- جوراب باید با شلوار همخوانی داشته باشد.
 6- کمربند باید با کفش همخوانی داشته باشد.

7- پوشیدن جلیقه نش��انگر قدرت بیشتر اس��ت. باید توجه داشته 

باش��ید که آخرین دکمه کت ی��ا جلیقه لزوماً نباید بس��ته ش��ود. 
 این امر از زمان ادوارد هفتم مد ش��د. او وزنش افزای��ش پیدا کرد و 

نمی توانست دکمه هایش را ببندد و بنابراین این کار را مد کرد.
 کت های رس��می یک تا س��ه دکمه دارند. کت هایی ک��ه بیش از 
سه دکمه دارند، قدری امروزی تر بوده و بیشتر جنبه مد را داشته و 
آن اصالت خود را از دس��ت می دهند و بیشتر برای وقایع اجتماعی 
معمولی مناسب هستند تا یک مالقات مهم کاری. در کت هایی که 

شامل دو دکمه هستند، فقط دکمه اول بسته می شود.
در کت های س��ه دکمه، یا م��ی توانید تنها دکمه وس��ط را ببندید 
 و ی��ا دکم��ه اول و دوم. برخی از متجددی��ن کرانه باخت��ری از این 

سه دکمه، تنها دکمه باالیی را می بندند!
 کت هایی ک��ه چهار دکم��ه و ی��ا بیش��تر دارند، ط��وری طراحی 
شده اند که در آنها باید حتماً دکمه آخر نیز بسته شود. اگر دکمه آخر 
به راحتی بسته ش��د، باید آن را ببندید، اما اگر باعث کشیدن پارچه 

شود، بهتر است که آن را باز بگذارید.
نوع دیگ��ر کت ه��ای مردانه دارای دکمه های بیش��تری هس��تند 
 و از ن��وع اولیه قدری رس��می ت��ر به نظر م��ی رس��ند. در این مدل 
 دکمه ها در دو تا س��ه ردیف عمودی قرار می گیرند. آنها بر اس��اس 
دکمه هایی که روی آنها به کار رفته، در س��ه گروه قابل تش��خیص 

هستند.
گروه اول مربوط به تعداد کل دکمه های جلویی اس��ت و گروه دوم 
مربوط به سوراخ دکمه های کاربردی است. در نتیجه به این معناست 
که الزم نیست از تمام دکمه هایی که می بینید، استفاده کنید و تمام 

آنها را ببندید.
در کت های گروه سوم معموالً دکمه باالیی و وسطی بسته می شود، 
اما دوک های انگلیس��ی اغلب دکمه آخر را می بس��تند و با این کار 
سینه پهن تر و پایین تنه بارک تر شده و چهره مردانه تری به فرد داده 
می شود. چرا آقایان ترجیح می دهند که آخرین دکمه کت، جلیقه 
 و یا ژاکت خودشان را باز بگذارند؟ ادوارد هفتم، پسر ملکه ویکتوریا 
)1910-18۴1 مدت زمان پادشاهی 1910- 1901( آنقدر وزنش 
زیاد بوده که به هیچ وجه نمی توانست آخرین دکمه لباس هایش را 
ببندد یا اگر بخواهیم کمی لطافت تاریخی به خرج دهیم، می توانیم 
بگوییم که یادش می رفته این کار را انجام دهد! اتباع او این کار را به 
صورت یک مدل مد جدید نشان می دادند و از آن زمان به بعد اغلب 
آقایان چنین مدی را در پیش گرفتند و امروزه آخرین دکمه های کت 

اصاًل طوری طراحی نمی شوند که بتوان آنها را بست.
ش��اید هم ایده نبس��تن آخرین دکمه ک��ت از نیم تنه ه��ای بلند 
 گرفته ش��ده باش��د؛ آنه��ا آن ق��در بلن��د بودن��د که اگ��ر آخرین 
دکمه ها بسته می شد، فرد به سختی می توانست راه برود. به همین 
 دلیل افرادی که از چنی��ن کت هایی اس��تفاده می کردند، ترجیح 

می دادند که آخرین دکمه آن را باز بگذارند.

چند اشتباه رایج مردان در مد

کتابخانه من
خوره کتاب ها، همیشه یک یا چند کتاب به کتابخانه شان اضافه می کنند. 
این افراد عالوه بر اختصاص زمانی برای مطالعه آنها، نحوه نگهداری خود 
کتاب ها را نیز مورد توجه قرار می دهند. توصیه های زیر در همین راستا 

ارایه شده است: 
کتاب ه��ا را در مکان��ی خن��ک، دور از تابش مس��تقیم نور خورش��ید 
و خش��ک نگه��داری کنی��د. هی��چ کتاب��ی را تح��ت فش��ار در داخل 
کتابخانه ق��رار نداده و ی��ا احیاناً با ن��وار، طناب و یا ک��ش محکم دور آن 
را نبندید. هرگونه فش��اری ب��ر روی کاغذهای کتاب، م��ی تواند به آنها 
 آسیب برس��اند. کتاب ها را معموالً به صورت ایس��تاده در کتابخانه قرار 
می دهند. ای��ن وضعیت هم به لحاظ دسترس��ی راحت و ه��م به لحاظ 
 دوام کتاب بهترین حالت اس��ت، ل��ذا برای حف��ظ آن از نگهدارنده های

کتاب و یا همان غش گیر استفاده کنید.  اگر بر روی یکی از صفحات کتاب 
مورد عالقه تان پارگی کوچکی مالحظه کردید، عالوه بر استفاده از چسب 
نواری شیشه ای، می توانید از روش دیگری استفاده کنید؛ به این ترتیب که 
یک عدد تخم مرغ را برداشته و سفیده و زرده آن را از هم جدا کنید سپس 
نوک قلم موی باریکی را به سفیده تخم مرغ آغشته کرده و آن را به آرامی و 
با دقت بر روی سطح پارگی بمالید. مدتی صبر کنید تا سفیده کامالً خشک 
 شود. در صورتی که در اثر ریختن ماده ای بر روی یکی از صفحات کتابتان 
 لکه ای سفت و برجس��ته باقی مانده و خشک شده اس��ت، ابتدا با جسم 
نوک تیزی سعی در برداشتن آن کنید. اگر این کار عملی نبود، سمباده ای 
بسیار نرم تهیه کرده و آن را به آرامی بر روی سطح لکه جامد بمالید. به این 

ترتیب کم کم لکه ساییده شده و از بین خواهد رفت. 



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

شهاب گردان پرسپولیسی شد 

علی احمدی طالیی پوش شد
مدافع جدی��د تیم فوتبال س��پاهان پیرامون جدایی 
خ��ود از ذوب آه��ن و پیوس��تن ب��ه تیم س��پاهان، 
اظهارکرد: بنده مذاکرات خوبی با مدیرعامل باشگاه 
س��پاهان داش��تم و س��رانجام توافق نهایی حاصل 

ش��د و در نتیج��ه ش��امگاه سه ش��نبه در هیأت 
فوتبال اس��تان اصفهان حاضر ش��دم و قرارداد 
 دوساله خود را با تیم س��پاهان به ثبت رساندم. 

علی احمدی با بیان این که س��پاهان تیم بزرگی 
اس��ت، گفت: هدف اصلی من این بود ک��ه به تیمی 
ملحق ش��وم که در وهله اول در آن آرامش داش��ته 
باشم و فکر می کنم سپاهان یک انتخاب خوب است؛ 
چرا که این تیم از مدیریتی کارآمد و به روز برخوردار 
است و این مدیرت قوی سبب می شود که حواشی و 
تنش از جو تیم سپاهان دور شود. در حقیقت برای 
کس��ب آرامش به س��پاهان آمدم و امیدوارم بتوانم 
برای این تیم محبوب، مثمر ثمر باشم و در نهایت از 

طریق همین تیم نیز به تیم ملی راه پیدا کنم.

شهاب گردان، دروازه بان فصل پیش ذوب آهن روز گذشته با حضور در 
هیأت فوتبال تهران قرارداد جدید خود را با تیم پرسپولیس امضا کرد. 

شفاعت با ذوب آهن تمدید کرد
مدافع تیم فوتب��ال ذوب آهن به مدت دو فصل دیگ��ر قراردادش را با 
 این باش��گاه تمدید کرد. حمید ش��فاعت که محص��ول تیم های پایه 
ذوب آهن است، با توجه به جدایی علی احمدی و فرشید طالبی از این 

تیم به احتمال زیاد در ترکیب ثابت ذوب آهن جای خواهد داشت. 

آقای گل لیگ، گیتی پسندی شد
احمد اس��ماعیل پور، آقای گل لیگ برتر فوتس��ال در فصل گذشته 
 به گیتی پسند پیوس��ت. قرارداد باشگاه گیتی پس��ند با این بازیکن، 

سه ساله تنظیم شده است. 

حضور تیموریان 
در لیگ قطر قطعی شد 

تیموری��ان بعد از بازگش��ت از فوتب��ال انگلیس، تا به ام��روز ترجیح 
داد ک��ه فوتبالش را در ای��ران پیگیری کن��د، ولی او ح��اال به دنبال 
لژیونر ش��دن اس��ت تا دوباره از فوتبال ایران برود. او با یک پیشنهاد 
جالب از یک��ی از تیم ه��ای قطری مواجه ش��ده و تصمی��م خودش 
را برای حض��ور در لیگ این کش��ور گرفته اس��ت. آن��دو در صورت 
رفت��ن به قطر، پ��ول خوب��ی خواه��د گرف��ت و مدیربرنامه های این 
 بازیکن در حال فراهم کردن ش��رایط الزم برای حضور تیموریان در

 این لیگ است. 

برای اولین بار در اصفهان

آغاز به کار مرکز بین المللی 
توسعه هندبال 

مرکز بین المللی توسعه هندبال 
گروه 
به همت مدرس بین المللی این ورزش

رشته در اصفهان آغاز به کار کرد. 
علیرضا حبیبی، مربی تیم ملی و سرمربی سابق سپاهان 
در نشست خبری افتتاح مرکز بین المللی توسعه هندبال 
گفت: این مرکز با توجه به نیازی که هندبال کشور برای 
دس��تیابی به آخرین دس��تاوردهای هندبال دنیا داشت 
راه اندازی ش��د؛ زیرا معتقد هس��تیم هندبال کش��ور با 
کمبودهایی مواجه اس��ت که بخش عم��ده آن به ضعف 
ارتباطات ب��ا کش��ورهای صاحب نام در رش��ته هندبال 
برمی گردد. وی اف��زود: در نظ��ر دارم تجاربی را که طی 
س��ال ها فعالیت به عن��وان بازیکن و مربی در س��طوح 
بین المللی به دست آورده ام، در مرکز بین المللی توسعه 

هندبال برای خانواده هندبال به اشتراک بگذارم. 
 وی با بیان این ک��ه در این مرکز ب��رای هندبالی که در 
سطح اروپا انجام می شود برنامه ریزی کرده ایم، به افرادی 
که عضو هیأت علمی این مرکز هستند اشاره ای داشت و 
بیان کرد: جمعی از صاحب نظران رشته هندبال همانند 
رییس کمیته متد هندبال جهان، رییس کمیته مربیان 
مجارس��تان، رییس آکادمی هندبال دانم��ارک و چند 
مدرس جهانی عضو هیأت علمی مرکز بین المللی توسعه 
هندبال هستند که حضور آنها قرار است منافع زیادی را 

برای هندبال کشورمان به دنبال داشته باشد. 
مدیر مرکز بین المللی توس��عه هندبال که دومین مربی 
آس��یایی اس��ت که مدرک درجه یک مربیگری هندبال 
دنیا را در اختی��ار دارد، تأکید کرد: برگ��زاری دوره های 
مربیگری و داوری بین المللی و فراهم کردن زمینه حضور 
مربیان و داوران ایرانی در کلینیک های آموزش��ی دنیا، 

مهم ترین محور فعالیت این مرکز است. 
حبیبی ادام��ه داد: در نظر داریم از تمام فس��تیوال های 
بین المللی که در دنیا برگزار می ش��ود، دعوتنامه گرفته 
و به فدراس��یون اعالم کنیم تا تیم های ملی مختلف در 
صورت تمایل به این مس��ابقات اعزام ش��وند، همچنین 
می توانیم با هزینه بس��یار پایین کوبل داوری را در این 

رقابت ها شرکت بدهیم. 
 وی افزود: تیم های مل��ی در رده های س��نی مختلف و 
تیم های باشگاهی که قصد برگزاری اردوی تدارکاتی در 
خارج از کش��ور را دارند، می توانند از طریق این مرکز در 

بهترین کمپ های تمرینی مستقر شوند. 

توپ و تور
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7پله صعود، پاداش شکست ازبکستان

فوتبال ایران در تازه ترین رده بندی فیفا که روز چهارشنبه منتشر شده، صعودی هفت پله ای داشته است. 
ایران در رده بندی ماه ژوئن با هفت پله صعود با 596 امتیاز در رده 45 جهان قرار گرفت، اما همچنان پس 

از ژاپن )822 امتیاز(، استرالیا )820 امتیاز( و کره جنوبی )719 امتیاز( در رده چهارم آسیا قرار دارد.

دخالت ه��ا فقط ب��ه انتخاب��ات فدراس��یون ها ختم نمی ش��ود و 
هیأت های ورزش��ی اس��تانی نیز که مجمع انتخاباتی آنان با نظر 
اداره کل ورزش و جوانان اس��تان برگزار می شود، از این دخالت ها 
مصون نیستند و همین مس��أله باعث ش��ده انتخابات پیش روی 
هیأت فوتب��ال اصفهان م��ورد توجه بس��یاری از رس��انه ها قرار 
گیرد. نقطه اوج ای��ن دخال��ت، انتخابات چهارس��ال قبل هیأت 
 فوتبال اس��تان اصفهان بود که به اعتقاد بس��یاری افراد، پیروزی 
علی اکبر ابرقویی نژاد، رییس فعلی هیأت فوتبال استان اصفهان بر 
رقیب خود، مهدی اخوان در یک انتخابات سالم شکل نگرفت.  نطق 
تاریخی اخوان بعد از پیروزی ابرقوی��ی نژاد به یکی از خاطره های 
ورزش اصفهان مبدل شد و بلوتوث فیلم فریادهای اخوان دست به 
دست در گوشی های همراه اهالی ورزش اصفهان چرخید. اخوان 
در نطق خود اعضای مجمع انتخاباتی هی��أت فوتبال را به رعایت 
اخالق در زندگی و پرهیز از دورویی و حقه بازی مانند رفتاری که در 

انتخابات نشان دادند، دعوت کرده بود. حاال چهارسال از آن ماجرا 
گذشته و غالمرضا شیران، مدیرکل س��ابق اداره کل تربیت بدنی 
استان، کسی که از نزدیک همه اتفاقات آن زمان را رصد کرد ولی به 
خاطر کوتاه بودن دستش تا به امروز سکوت کرده بود، روز سه شنبه 
 دست به افشاگری که بیشتر شجاعانه و جسورانه بود، زد. افشاگری 
بی سابقه شیران درخصوص ناسالم بودن انتخابات هیأت فوتبال 
اس��تان در دور قبل، حکم تیرخالص به همه ش��ائبه ها و شایعات 
و تردیدها به درس��تی ای��ن ادعا بود. ش��اید چندس��ال پیش که 
مهدی اخوان با اختالف چهار رأی از رس��یدن به ریاس��ت هیأت 
فوتبال بازماند و به دنبالش اعتراض کرد و هم��ه را به خدا واگذار 
کرد، خیلی ها فکرکردند چون در انتخابات شکس��ت خورده این 
چنین رفتار می کند، اما گفته های مدیرکل س��ابق تربیت بدنی 
اصفهان ثابت کرد اخ��وان بیراه نمی گفته اس��ت. هرچه به موعد 
 انتخابات هیأت فوتبال استان اصفهان نزدیک تر می شویم، ظن و 

گمان ها بیشتر و بیشتر می ش��ود و عده ای مثل غالمرضا شیران 
 به دلیل ممانعت از برگزاری مجدد انتخابات ناسالم، لب به سخن 
می گشایند و از البی های پشت پرده، پرده برداری می کنند. طبق 
گفته های او، مهدی تاج و علیرضا غی��ور دونفری بودند که باعث 
انتخاب مجدد ابرقویی نژاد در انتخابات دوره قبل ش��دند. اما حاال 
که تاج دیگر در بدنه فدراسیون فوتبال نقش و سمت تأثیرگذاری 
ندارد، بازهم باید منتظر دس��تی در پش��ت پرده باشیم؛ زیرا هنوز 
غی��ور در اداره کل ورزش و جوانان حض��ور دارد و بازهم یک پای 
 این انتخابات ابرقویی نژاد اس��ت! چهارس��ال پیش فق��ر و نداری 
هیأت های فوتب��ال شهرس��تان ها و نی��ز نبود امکان��ات، باعث 
ش��د عده ای با چند دس��ت لباس و ت��وپ، رأی خ��ودرا به حراج 
بگذارند و چهارس��ال نام و اعتب��ار فوتبال اصفه��ان را فدا کنند. 
امروز هم اوضاع چندان فرق نکرده و مثل گذش��ته نداری و اوضاع 
بد مال��ی و نبود امکان��ات بیداد می کن��د، پس بیراه نیس��ت اگر 
خیلی نگران باش��یم؛ چون بازه��م چند توپ و لباس و اس��تفاده 
از چمن ف��الن ج��ا می تواند نقش دس��تی در پش��ت پ��رده را 
 بازی کند و کس��ی به جای ش��خص اصلح و الی��ق روی صندلی 
پرق��درت تری��ن و پرصداترین هیأت ورزش��ی جل��وس نماید. از 
 هم��ه بدتر، آن اس��ت که چهارس��ال بع��د دوباره مصاحب��ه ها و 
گزارش هایی پیرامون انتخابات ناس��الم منتشر ش��ود تا حکایت 
دوبار از یک س��وراخ گزیده ش��دن مصداق عینی یابد و س��وزش 
 این گزیدگی، آتش به ج��ان فوتبال اصفهان بیندازد. آتش��ی که 
دامن گیر است و تاوانش می شود نداشتن ورزشگاه و تحلیل رفتن 
فوتبال و فوتسال اصفهان و خروج سرمایه گذاری از این دو رشته 
پرطرفدار. خروجی خبرگزاری ها و صفحات نشریات اصفهان ثابت 
می کند که کسی از عملکرد هیأت فوتبال راضی نیست اال رییسش 
که در دفاع از خود آمار و ارقامی می دهد که حتی کسی تمایل به 
تکذیبش هم ندارد. مدیران عامل باش��گاه ها هم حاضر نشدند در 
این باره حتی با سایت باشگاه های خود)تا این لحظه که مطلب در 
حال نگارش است( مصاحبه و گفتگو کنند و برخالف همیشه که 
می گویند سکوت عالمت رضاست، نارضایتی تلخی از این سکوت 
احساس می شود. امیدواریم اعضای 48 نفره مجمع هیأت فوتبال 
این بار فارغ از هر کمبودی و بی توجه به هر شورت ورزشی و گرمکن 
و توپی، رأی خودرا به صندوق بیندازند تا مبادا بعداز چند ساعت و 
 چندماه و چندسال افسوس بخورند و از کسانی که به آنها خیانت 
کرده اند ع��ذر بخواهند؛ اتفاقی که چهار س��ال پیش در خصوص 
مهدی اخوان افتاد و خیلی ها را وادار ک��رد به خاطر جفایی که به 
وی کردند از او حاللیت بخواهند، غافل از این که این ظلم به فوتبال 

اصفهان است، نه کاندیدای اصلح.

آتش تبانی همه را سوزاند 

انتخابات هیأت فوتبال، دست های پشت پرده و باقی قضایا 

چندماه پیش بود که در آستانه انتخابات فدراسیون فوتبال، همه نگاه ها به بررسی سالمت آن  گروه 
انتخابات و دخالت احتمالی وزارت ورزش و جوانان دوخته شد. بسیاری بر این باور بودند که ورزش

دخالت دولت در انتخابات، فدراسیون فوتبال را به بیراهه می برد و حتی باعث تحریم فوتبال 
ایران از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا می شود. انتخابات فدراسیون فوتبال در توجه رسانه ها و در دورانی 
که بسیاری در مورد سالم بودن یا نبودن آن حرف های بسیاری زدند، برگزار و در نهایت کفاشیان به عنوان رییس 

فدراسیون انتخاب شد.

سلیمی مصدوم نیست 
نگران نباشید

در گفتگو با مسئول سبک نیوفول کنتاکت استان مطرح شد؛

اصفهان قطب برتر نینجارنجر در کشور

حسین رضا زاده به عنوان رییس فدراس��یون وزنه برداری در 
مورد مصدومیت بهداد س��لیمی، گفت: بهداد مصدوم نشده و 
تنها یک مقدار درد در ناحیه زانو دارد که این درد هم به خاطر 
 فشار تمرینات، طبیعی اس��ت. رییس فدراسیون وزنه برداری 
اظهار کرد: پس از این که من هم شنیدم که برخی از رسانه ها 
اع��الم کرده اند که به��داد مصدوم ش��ده، با ک��وروش باقری 
صحبت ک��ردم و او به من گفت ک��ه چنین چیزی نیس��ت و 
موضوع مصدومیت تنها برداشت رسانه هاست! رضازاده ادامه 
داد: وزنه برداری رش��ته ای بس��یار سنگین اس��ت و روزبه روز 
تمرینات بچه ها سنگین تر می شود و همین مسأله باعث شده 
تا وزنه برداران احساس درد کنند. برخی دستشان درد می کند 
و برخی پایش��ان و این مسأله طبیعی اس��ت. حاال چون بهداد 

سلیمی ستاره تیم است همه از او نام می برند، اما به هر حال درد 
همیشه با وزنه برداری بوده و هست. بهداد حتی قبل از این که 
به اردوی بجنورد برود نیز از ناحیه زانو احس��اس درد می کرد، 
اما بر اس��اس تمرین ها و س��بک کردن آنها دوباره به ش��رایط 
ایده آل بر می گردد و این موضوع در وزنه برداری خیلی طبیعی 
 است. رضازاده در پاسخ به این سؤال که گویا سرمربی تیم ملی 
می خواسته با این مسأله کمی بار فشار روانی را از دوش بهداد 
سلیمی کم کند، گفت: نه فکر نمی کنم که این طور باشد، البته 
خود کوروش بهتر می تواند در این زمینه توضیح بدهد، اما باید 
بدانیم که وزنه برداران ما هم اکن��ون برای حضور در بازی های 
المپیک آماده می شوند، نه برای حضور در مسابقه های قهرمانی 

کشور، بنابراین همه باید حواسمان جمع تیم باشد.

کسانی که با رشته های رزمی آشنایی چندانی ندارند، در نگاه اول 
گروه 
لباس این رشته است که توجه آنها را به خود جلب می کند. استایل ورزش

ورزشکاران این ر شته و فرم لباس��ی که دارند، عالقه مندان به این 
رش��ته را برای آموزش ترغی��ب می کند. 
ظاهر نینجارنجرکاران شبیه سامورایی ها 
و شبح فیلم های رزمی است که در تمامی 
این فیلم ها با هنر رزمی تلفیق شده و چشم 
 هر بینن��ده عالقه مندی را ب��ا خود همراه 
می کند. حت��ی رزمی کاران رش��ته های 
 مختلف ه��م گاهی اوق��ات با دی��دن این 
لباس ه��ا، وسوس��ه می ش��وند که 
حداقل یک بار هم که شده سر از 
چم و خم این رش��ته درآورند. با 
این که این ر شته مدت زیادی در 
ایران ش��روع به فعالی��ت نکرده و 
کمت��ر از یک س��ال اس��ت که در 
اصفهان برای خود جایی پیدا کرده، 
اما آوازه موفقیت های ورزشکاران این 
رشته به لطف پیشرفت تکنولوژی، به 
آن طرف مرزها هم رس��یده و برخی ها به 
غلط از ورزش��کاران این رش��ته به عنوان 
کاماندوهای ایرانی نام می برند. موفقیت و 
در عی��ن ح��ال رش��د 
چشمگیر نینجارنجر در 
 اصفهان ب��ه اضافه همه 
بی��ت های��ی ک��ه   جذا
 ای��ن رش��ته ب��رای 
مندان  عالق��ه 
خود دارد، 
بهانه شد تا 
با مسئول سبک نیوفول 
کنتاکت در اس��تان که 

البته یکی از مربیان موفق نینجارنجرنیز هست، به گفتگو بنشینیم.
وی در ابتدا خود را این گونه برای زاینده رود معرفی می کند: موس��ی ترابی هستم، فرزند 
شهید جعفر علی ترابی و مسئول سبک نیوفول کنتاکت استان. دارای دان دو بین المللی و 

مربیگری و داوری بین المللی از کانچومیاگاوا.
ترابی که به غیر از فول کنتاکت در رشته های ووشو،کیک بوکسینگ و تکواندو هم دستی 
بر آتش دارد، در خصوص وضعیت نینجارنجرکاران استان و این که از کجا و چطور این رشته 
سر از اصفهان در آورد، می گوید: این رش��ته تقریباً کار خود را از اواخر تیرماه سال گذشته 
آغاز کرد و تا پایان س��ال 90 به بیش از 57 مدال کشوری در دو بخش بانوان و آقایان دست 
یافت. رشد و پیشرفت در این رشته بسیار زیاد است و همین موضوع باعث شده روز به روز 
به مشتاقان و عالقه مندان آن اضافه شود. از طرفی این بستر را هم فراهم کردیم که زمینه 
برای اعزام ورزشکاران به مسابقات بین المللی و تورنمنت های خارج از کشور نیز فراهم باشد 
که انصافاً جوانان اصفهانی هم از این فرصت ها نهایت استفاده را تاکنون برده اند و درخشش 

قابل توجه ای در این رقابت ها داشته اند.
ترابی در توضیح یک جمله ای از نینجا رنجر هم می گوید: در این رشته رزمی کاران آکروبات 
رزمی، ش��یوه های مبارزه، دفاع شخصی، اس��تفاده از سالح های س��رد و شکستن اجسام 
آموزش می بینند. البته قابل توجه رزمی کاران و عالقه مندان به فعالیت در این رش��ته هم 
باید این نکته را متذکر بود که استایل مبارزات نینجاکاران همانند کیک بوکسینگ کاران 
لوکیک اس��ت. در تعریف جامع این رشته آمده که نینجاکار به کس��ی اطالق می شود که 
تسلط بر روی چند رشته ورزشی داشته باشد، اما مسئول سبک نیوفول کنتاکت در این باره 
 می گوید: کسانی که سابقه فعالیت در رش��ته های رزمی دارند، در این رشته راحت تر کار

می کنند، اما بدون سابقه ورزش��ی هم افراد می توانند وارد این رشته شوند؛ البته تسلط بر 
روی مهارت های ژیمناستیک خیلی می تواند به هنرجویان کمک کند. 

ترابی این نکته را هم اضافه می کند که عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 
نسبت به این رشته با دفتر سبک به ش��ماره 03114531560تماس بگیرند و یا از کتابی 
با عنوان »آموزش مبازرات رینگی« که حاصل تجربیات او و برخی فعاالن این رش��ته است 

استفاده کنند. 
 مسئول س��بک نیوفول کنتاکت اس��تان در میان صحبت های خود اش��اره ای به وضعیت 
نه چندان مطلوب هیأت ورزش های رزمی هم دارد و  می افزاید: با حضور ابن یمین در رأس 
هیأت ورزش های رزمی، تعامالت هیأت با س��بک های مختلف بهتر از گذشته شده است، 
اما ایده آل نیست و امیدواریم که در آینده شاهد تعامالت و ارتباطات بیشتری میان این دو 
باشیم. نیوفول کنتاکت در حال حاضر در بیش از 15کشور جهان فعالیت دارد و همزمان با 

آن، نینجارنجر هم به توفیقات در خور توجهی رسیده است. 
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
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آگهی مزایده )نوبت دوم(
موضوع مزایده: واگذاری مجموعه ارگ شیخ بهایی نجف آباد

مدت قرارداد: سه سال شمسی بعد از عقد قرارداد
دستگاه مزایده گذار: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد
محل اجاره: واقع در خیابان بهارستان- جنب فرهنگسرای خارون

شرایط شرکت در مزایده: شرکت برای عموم آزاد است که بایستی دارای کپی 
شناسنامه عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر، اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات 
باشند )شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(
شهرداری تفریحی  رفاهی  سازمان  مالی  امور  مزایده:  اسناد  دریافت   محل 

نجف آباد
مهلت دریافت و ارسال اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت: از افراد واجد شرایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ 1391/3/22 به امور مالی سازمان مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1391/3/27 به دبیرخانه سازمان 

تحویل نمایند.
قیمت پایه ماهیانه برای اجاره مجموعه ارگ شیخ بهایی نجف آباد مبلغ: 

10/000/000 ریال
مبلغ فروش اسناد مزایده: 100/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا 
بانک ملی به شماره 0107924542004 )درآمد( سازمان رفاهی تفریحی شهرداری 

نجف آباد
به  واریزی  را طی فیش  بهای یکسال  اجاره  میزان سپرده: معادل 5 درصد کل 
حساب سپرده نزد بانک ملی به شماره 0108594001009 سازمان رفاهی تفریحی 

شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند. 
هرگاه برنده یا برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها 

به نفع سازمان ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه انتشار این آگهی و سایر هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
تذکر 2: سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه 

علی مشرفیپیشنهادات مختار می باشد. 
مدیرعامل سازمان رفاهی تفریحی شهرداری نجف آباد



کافه کتابيادداشت

 نمايشگاه آثار طراحی علی قطبی 
در نقش خانه

 خانه تجسمی حوزه هنری استان اصفهان  نمایشگاه آثارعلی قطبی 
را درگالری نقش خانه حوزه هنری برگزار می کند. 

 این نمایش��گاه ش��امل 30 اثرازطراحی های علی قطبی با تکنیک 
ماژیک و پاس��تل اس��ت  که با موضوع  فیگوراتیو کار شده و در ابعاد 

70×100 و 60×60  ارائه می شود. 
  نمایش��گاه آثار طراحی علی قطبی در س��اعت 16 بع��د از ظهر روز 
18 خرداد ماه در نقش خانه حوزه هنری اصفه��ان  واقع در خیابان 
آمادگاه افتتاح می ش��ود و تا 30 خرداد ماه جهت بازدید عموم دایر 

است. 

خوشنويسان استان اصفهان بشتابند 
خانه خط حوزه هنری اس��تان اصفهان یکی دیگر از نشس��ت های 
تخصصی و کارگاهی خوشنویسان استان اصفهان را برگزار می کند. 
 در این نشست  که با حضور اعضای خانه خط و جمعی از خوشنویسان 
استان اصفهان برگزار می ش��ود، به ارائه آثار  نقد و بررسی آن همراه 
با کارگاه عملی پرداخته می شود. در این برنامه هنر نوشتاری قرآن 
کریم با خصوصیات اعجاز فرم، حروف و ش��یوه نگارش توسط استاد 
 صفایی تش��ریح و قرآنی که به این ش��یوه نگارش ش��ده است، ارائه 
می شود.نشست تخصصی و کارگاهی خوشنویسان استان اصفهان 
در س��اعت 19 بعد از ظهر در روز یکش��نبه 21 خ��رداد ماه درخانه 

هنرمندان برگزار می شود. 

اخبارکوتاه

10
فرهنگ شفاهی مردم گرایش به مطالعه را کم کرده است

علی ربانی، جامعه شناس گفت: در کشور ما فرهنگ شفاهی بیش از فرهنگ کتبی رواج دارد و بسیاری از 
مردم ترجیح می دهند روابط شان شفاهی باشد؛ لذا وقتی که فرهنگ شفاهی مستولی بر فضای فرهنگی 

کشور است، خواه ناخواه میزان مطالعه کاهش می یابد.
کتاب زندگی ناصر حجازی 

منتشر شد 
بیست و یکمین ش��ماره از مجموعه کتاب های مفاخر ایران زمین که 
به زندگی »ناصر حج��ازی« اختصاص یافته اس��ت و همز مان با اولین 
سالگرد درگذشت این چهره  مطرح ورزش��ی به چاپ رسید. بنا بر این 
گزارش، این کتاب شرح مختصري از زندگي مرد بلند آوازه فوتبال ایران 
است که با موافقت و همکاری خانواده او تهیه و چاپ شده است. کیهان 
محمدخانی، مدیرعامل مؤسسه آموزش شهر در مقدمه کتاب مي نویسد: 
مفاخر هر جامعه ای، س��رمایه های ارزش��مند و گران قدری هس��تند 
که بخش اساس��ی از فرهنگ و تمدن آن جامعه را تش��کیل می دهند. 
 کتاب زندگ��ی »ناصر حج��ازی« در 
104 صفح��ه  )قط��ع جیب��ي( ب��ا 
ش��مارگان 2000 نس��خه ب��ه چاپ 
رس��یده و در مراس��م بزرگداش��ت او 
رونمای��ي خواهد ش��د. عالقه مندان 
مي توانند براي دریاف��ت این کتاب با 
تلف��ن 88920393 و 88898941، 
 روابط عمومی مؤسس��ه آموزش شهر

تماس بگیرند. 
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  یکی از مهم ترین تفریحات ایرانیان از 
زهرا 
دیرب��از تاکنون، ق��رار گرفتن در جمع رجايی

خوانندگان و نوازندگان و گوش دادن به 
 س��از و آواز ایرانی بوده اس��ت و البت��ه تا حد زی��ادی هنوز هم 
همین طور است؛ چرا که ایرانیان و به ویژه در قدیم به آواز حتی 
بدون ساز نیز عالقه خاصی نشان می دادند. عالوه بر این در میان 
انواع آوازهای ایرانی سبک خاصی از آواز وجود داشته که تنها در 
میان مردم تهران قدیم رایج بوده است. تاریخ پیدایش این سبک 
آوازی که آوازهای کوچه باغی)بابا شمال( نام دارد و این که اولین 
بار چه کسی خواندن آن را رواج داد، مشخص نیست و آن چنان 
 که از خاطرات بزرگان موسیقی ایران و کتب تاریخی موسیقی 
برمی آید، سبک آوازی خاصی بوده با اشعار مردمی و مرتبط با 
مسائل اجتماعی )غم انگیز یا شاد( در جنوب تهران که معموالً 
 داش مش��دی ه��ا و لوط��ی ه��ا در ح��ال عب��ور از کوچه ها 
می خوانده اند و شاید وجه تسمیه کوچه باغی هم از همین جا 

حاصل شده است. 
بعدها خواندن آوازهای کوچه باغی در میهمانی های خودمانی، 
مجالس جشن، قهوه خانه ها و... نیز بسط و گسترش داده شد. 
آن سال ها به دلیل عالقه مردم به این سبک آوازی، مرحوم جواد 
بدیع زاده، خواننده نامی ایران بر آن شد که رسماً در این سبک 
آواز بخواند و اولین کارش را با نام دعای عاش��ق )نفرین عاشق( 
روی یک صفحه گرامافون با اش��عار کفاش خراس��انی )ش��اعر 
دلسوخته( ضبط و به عالقه مندان ارائه کردکه با استقبال گرم 

مردم تهران و موس��یقیدانان روبه رو ش��د. پس از او هنرمندان 
دیگری چون: قمی، دلکش، عبدالعلی همایون، مرتضی احمدی، 
پرویز خطیبی و ایرج نیز در این س��بک کارهایی را ارائه کردند 
که در تاریخ موس��یقی ایران ماندگار ش��د. حت��ی در دوره ای 
فیلم های سینمایی موزیکال با این س��بک آوازی رایج شد که 
در بین مردم جایگاه ویژه ای داش��ته اند و همی��ن وجه هم در 
فیلمفارسی های آن زمان که در گونه کاله مخملی بودند، بعضا 
وارد ش��د. آوازهای کوچه باغی بعد از این که رس��ماً در محافل 
موس��یقی به عنوان بخشی از موس��یقی ایرانی مورد توجه قرار 
گرفت، از ط��رف ذکاء الملک به عنوان بیات ته��ران نام گرفت، 
 اما چون از ابتدا در جنوب تهران و در ش��هر ری رایج بود، بدان 
بیات ری نیز می گفتند. متأسفانه بعد از انقالب به تدریج از رونق 
این سبک آوازی کاسته شد، تا این که امروزه دیگر کسی در این 
سبک آواز نمی خواند، مگر به ندرت در محافل عروسی گریزی به 
یکی از آوازها یا تصانیف قدیم بزنند. به هر حال این سبک آوازی 
به عنوان بخشی از پیکره موسیقی ایرانی است و شایسته است 
که بدان توجه شود تا از خطر فراموشی در امان بماند. با وجود این 
دالیل می توان ابراز امیدواری کرد که موسیقیدانان جوان ایرانی 
به جای پرداختن به موسیقی های بی مایه که از لحاظ ملودی 
و شعر بسیار سطحی هس��تند، به احیای س��بک های مهجور 
مانده آواز ایران بپردازند و بخش های غنی موس��یقی ایرانی را 
 که دارد از خاطر می رود، زنده نگه دارند و در حفظ و شکوفایی 

آن کوشا باشند.

روزهای میانی خرداد هر سال روز تولد مجسمه فردوسی است 
و در این بین 17 خرداد روایت دقیق تری از رونمایی از مجسمه 

مردی است که عجم زنده کرده است... .
تردیدی نیس��ت ک��ه فردوس��ی بی��ش از هرک��س دیگر به 
 ای��ران و ایرانی خدمت کرده اس��ت. فرق فردوس��ی با س��ایر 
ایران دوس��تان بنام، در این بوده اس��ت که بدون چشمداشت 
عمر خود را وقف خدمت به وطن و زبان فارسی کرد. مجسمه 
این حماسه سرای بزرگ ایرانی که امروزه به نمادی برای ایران 
تبدیل شده ، ساخته دست ابوالحسن خان صدیقی، مجسمه ساز 
ش��هیر ایرانی اس��ت که به او لقب میکل آنژ ای��ران را داده اند. 
ابوالحس��ن خان صدیقی، نقاش و مجسمه ساز برجسته ایرانی 
و از ش��اگردان کمال الملک بود. مجس��مه فردوسی در میدان 
فردوسی، مجسمه خیام در پارک الله تهران، مجسمه نادرشاه 
افشار در مشهد و طرح چهره ابوعلی سینا از کارهای برجسته 
وی هستند. هر چند خانواده اشرافی او آرزوهای دیگری برایش 
می پروراندند و پدرش عالقه نداشت که فرزندش به نقاشی روی 
آورد، اما عالقه بیش از اندازه ابوالحس��ن به نقاشی و طراحی، 
او را بر آن داشت تا درس را در سال پایانی مدرسه رها کرده و 
همراه دوستش علی محمد حیدریان نزد کمال الملک غفاری 
برود و بر سر کالس درس او در مدرسه صنایع مستظرفه حاضر 
شود. پس از سه سال تحصیل در س��ال 1299 با درجه ممتاز 
دیپلم گرفت و در همان مدرس��ه به عنوان آموزگار به آموزش 
هنرجویان پرداخت. شاگرد برجس��ته او علی اکبر صنعتی در 

مورد این دوران می نویسد: ]ابوالحس��ن[... در کار هنرآفرینی 
آن چنان خوش می درخشد که به روایت مرحوم اسماعیل خان 
آشتیانی، آقا کمال الملک اغلب از سر طنز و تشویق شاگرد، او 
را آمیرزا ابولحسن خان رقیب صدا می کرد! سال 1306 سالی 
اس��ت که کمال الملک از تمام��ی مناصب خ��ود کناره گیری 
و به حس��ین آباد نیش��ابور کوچ کرد. او هنگام ترک تهران به 
صدیقی پیش��نهاد داد به اروپا رفته و تحصیالت تکمیلی خود 
را در آنجا بگذراند؛ پولی را هم ک��ه کمال الملک در این مدت 
از محل دریافت مس��تمری احمدش��اه برایش پس انداز کرده 
بود، به او داد. با کوچ اس��تاد، ش��اگردان و معلمان مدرسه نیز 
پراکنده ش��دند و یک س��ال بعد در 1307 صدیق��ی با هزینه 
شخصی از تهران به آستارا و از آنجا به باکو و مسکو و از طریق 
مسکو به فرانس��ه رفت. مدتی به چند کشور اروپایی سفر کرد 
و سرانجام به مدت چهار سال در مدرس��ه عالی ملی هنرهای 
زیبای پاریس زی��ر نظر آنژالبر به فراگیری و کس��ب تجربه در 
 مجسمه س��ازی و حجاری پرداخ��ت. صدیقی ک��ه در فاصله 
دو جنگ جهان��ی در اروپا به س��ر می برد، بیش��تر وقت خود 
 را به نقاش��ی می گذران��د. او 160 تابلو در این دوران کش��ید. 
در س��ال 1329 صدیقی به انجمن آثار ملی پیوس��ت. در این 
دوران او چهره ن��گاری از مش��اهیر علمی و ادب��ی ایرانی را به 
انجام رساند و مجس��مه های ماندگاری از این مشاهیر ساخت. 
چهره نگاری از سعدی، ابوعلی سینا، فردوسی و حافظ حاصل 

این دوران است.

در سال 1۳۲۹ 
صديقی به انجمن 
آثار ملی پیوست. 
در اين دوران او 
چهره نگاری از 
مشاهیر علمی و 
ادبی ايرانی را به 
انجام رساند

امروزه ديگر کسی 
در اين سبک آواز 
 نمی خواند، مگر 
به ندرت در محافل 
عروسی گريزی 
به يکی از آوازها 
يا تصانیف قديم 
بزنند

سالروز تولد مجسمه فردوسیگونه ای اصیل از نواهای ايرانی 

مجسمه ای برای همیشه فرهنگ ایران آوازهای کوچه باغی، مهجور پرده نشین
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
1891 کالسه پرونده: 90-1655، شماره دادنامه: 361، مرجع رسيدگی: شعبه 13 شورای 
حل اختالف، خواهان: حميد تقی يار نشانی: خيابان دقيقی- کوچه مجد جنوبی- بن بست 
نيک زاد، خوانده: بابک پيراس��ته نش��انی: ش��هرک کاوه، پالک 541، کارمند بيمارستان 
غرضی )حس��ابداری(، خواسته: فسخ قرارداد )قولنامه( و خسارات کليه دادرسی و بدواً 
تقاضای تأمين خواسته، گردشكار: پس از ارجاع پرونده به اين شعبه و ثبت آن به کالسه 
فوق و طی تشريفات قانونی و اخذ نظريه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسيدگی را 
اعالم و به ش��رح زير مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا: در خصوص 
دعوی آقای حميد تقی يار بطرفيت بابک پيراس��ته بخواسته فس��خ قرارداد )قولنامه( و 
خسارات کليه دادرس��ی و بدواً تقاضای تأمين خواسته با عنايت به دادخواست تقديمی 
خواهان و قرارداد فروش و اظهارنامه رس��می ارسالی خواهان به خوانده و عدم پاسخ 
خوانده و نهايتًا با توجه به نظريه کارش��ناس رس��می که قيمت اتومبيل موضوع دعوی 
را با توجه به معايب آن س��ی ميليون ريال اعالم ش��ده است در حالی که حسب قرارداد 
ف��روش خواهان مبلغ 45/000/000 ريال به خوانده پرداخت نموده اس��ت و با عنايت به 
تاريخ قرارداد فروش و تاريخ اظهارنامه مفاد ماده 420 ق.م مبنی بر فوری بودن اعالم 
غبن رعايت گرديده اس��ت لذا با عنايت به اينكه عليرغم ابالغ قانونی خوانده در جلس��ه 
رس��يدگی حاضر نشده است و اليحه ای نيز ارس��ال ننموده است دعوی خواهان را و 
وارد ثابت تش��خيص و مس��تنداً به مواد 235 و 238 و 239 قانون مدنی و مواد 515 و 
519 ق.آ.د.م خوانده محكوم به فس��خ قرارداد مورخ 90/8/21 موضوع فروش خودروی 
سواری به شماره انتظامی 731/55 ل 27 مدل 13X و پرداخت مبلغ 120/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ی و نش��ر آگهی در حق خواهان می باشد و اعالم می نمايد رأی صادره 
غياب��ی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل تجديدنظر در محاکم عمومی حقوقی دادگستری اصفهان می باشد. شعبه 13 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
1895 اجرای احكام شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرون��ده 900300 ج 27 ل��ه خانم منصوره احمدی س��ربند و عليه آقای محس��ن جاتن 
مبنی بر مطالبه مهريه جلس��ه مزايده ای در روز دوش��نبه مورخ 91/4/5 س��اعت 9 تا 
10 صب��ح در مكان اصفهان، خ نيكبخت، دادگس��تری کل، طبقه س��وم، اتاق 345 جهت 
فروش 70/806 حبه از 72 حبه از ش��ش دانگ پالک ثبتی به ش��ماره 73122 و ش��ماره 
مل��ک 35592 و 35610 و 15190/35618 بخ��ش 5 ثب��ت اصفهان به نش��انی اصفهان، 
 جن��وب  خ عس��كريه، خ هماف��ر )جنب پ��ارک همافر( کوچ��ه آراس��ته در جنوب پارک 
هماف��ر، مجتم��ع مس��كونی پ��ارک، طبق��ه اول غرب��ی، واح��د 102 می باش��د که در 
تص��رف خواه��ان می باش��د و ب��ا وصف کارشناس��ی زير ک��ه مص��ون از تعرض 
طرفي��ن مانده اس��ت برگزار نمايد. مزايده از قيمت ارزيابی ش��ده توس��ط کارش��ناس 

ش��روع ش��ده و برنده ف��رد يا افرادی می باش��ند ک��ه باالترين قيمت را پيش��نهاد و 
با قب��ول نمايند. طالبان خريد می توانند 5 روز قبل از جلس��ه مزاي��ده از محل بازديد و 

همراه داشتن 10 درصد قيمت پايه در جلسه مزايده شرکت نمايند. مشخصات و ارزيابی 
 ملک طبق نظر کارش��ناس: ملک در طبقه اول غربی از مجتمع 12 واحدی اس��ت. اسكلت 
مجموع��ه بت��ون آرم��ه با س��قف تيرچه بل��وک و بدن��ه داخل��ی آپارتمان نقاش��ی و 
دارای اب��زار گچی گلويی می باش��د و کف آن س��راميک، درب و پنج��ره های بيرونی 
در ش��مال و جنوب آلومينيوم رنگی شيش��ه ش��ده و پرده ش��ده می باشد. درب های 
داخل��ی چوب��ی قابدار ب��ا رنگ پلی اس��تر و آپارتم��ان دارای دکور چوب��ی و ويترين 
 در بدن��ه می باش��د. آش��پزخانه به ص��ورت اوپن ب��ا ارگ و نيز اوپ��ن و کابينت های 
زمين��ی و ديوار چوبی ام دی اف و درپوش از س��نگ مصنوعی کرورين و آش��پزخانه 
دارای ه��ود و مايكرووي��و، بدنه آش��پزخانه کاش��ی و کف س��راميک فرش اس��ت و 
آش��پزخانه دارای انبار مواد غذايی است. گرمايش آپارتمان از پكيج ديواری به انضمام 
رادياتورهای آلومينيوم و ش��ومينه، خنک کننده آپارتم��ان کولر آبی و آپارتمان دارای 
ب��رق و گاز و تلفن ثابت اختصاصی و آب و فاضالب اش��تراکی اس��ت. البی مجموعه 
ب��ا درب ورودی از جنس اس��تيل و درب های پارکينگ از پروفي��ل آهنی و به صورت 
کنترلی می باش��د. کف البی و بدنه آن از س��نگ مرغوب، دس��تگاه پله ارتباطی با بدنه 
کاش��ی و پله های سنگ گرانيتی اس��ت. آپارتمان موردنظر به متراژ 139/32 مترمربع 
به صورت س��ه خوابه که مق��دار 2/2 مترمربع آن تراس متصله ب��ه آپارتمان و از حد 
شمال دارای پيش رفتگی بر روی کوچه است. به انضمام 6 دانگ اعيانی انباری واقع در 
زيرزمين به مس��احت 2 مترمربع و 6 دانگ اعيانی پارکينگ به مس��احت 12/5 مترمربع 
 در زيرزمين با قدرالحصه از عرصه مشاعی و ساير مشاعات شامل راه پله، آسانسور، 

حي��اط ومحوط��ه مش��اعی پارکين��گ و رم��پ و الب��ی و ات��اق نگهبان��ی و راه��رو 
 م��ی باش��د. در ضم��ن نم��ای مجتم��ع ترکيب��ی از س��نگ گراني��ت و س��فيد و آجر 

بندکش��ی ش��ده می باش��د. لذا با توجه به ش��رح و مراتب باال و در نظر گرفتن متراژ 
مفي��د آپارتم��ان و قدرالس��هم از مش��اعات آن و موقعي��ت و ن��وع مصال��ح مصرفی 
 و نقش��ه آن وکلي��ه عوام��ل مؤث��ر در قضي��ه جمع��ًا مع��ادل 1/820/000/000 ريال 
)ي��ک ميلي��ارد و هش��تصد و بيس��ت ميليون ري��ال( ب��رآورد و ارزش م��ورد مزايده 
1/789/824/946 ريال می باش��د. م الف/ 4183 منصوری- مدير اجرای احكام ش��عبه 

27 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1896 اجرای احكام شعبه 22 دادگاه حقوقی )خانواده( اصفهان در نظر دارددر خصوص 
پرونده اجرايی کالس��ه 880064 ح ج 22 له خانم ندا حس��ينی و عليه آقای مجيد قانعی 
فرزن��د قربانعلی به خواس��ته 818/177/458 ريال وجه نقد و مبل��غ 16/313/549 ريال 
هزينه دادرس��ی و مبلغ 700/000 ريال اجرت کارش��ناس و 80/000 ريال هزينه نشر و 
40/908/872 ريال حق االجرای دولت )با کسر مبالغ توقيف شده قبلی( جلسه مزايده ای 
جهت فروش يک باب منزل به نشانی خ جی، خ کنگاز، کنگاز 5، بن بست ياسمن، پ 193 

فاقد س��وابق ثبتی )قولنامه ای( به صورت 2 طبقه به مس��احت 65 متر با قدمت حدود 5 
س��ال فاقد پروانه و مجوز شهرداری، انشعاب آب و برق، 2 طبقه مشترک و گاز مجزی 
می باش��د. کف سراميک، ديوارها فاقد نقاش��ی، همكف به صورت 2 خوابه و طبقه اول 
يک خوابه، س��رويس بهداشتی و آشپزخانه کاشی و سراميک و کابينت آشپزخانه فلزی 
اس��ت. اسكلت س��اختمان تيرچه و بلوک و از نوع مصالح ساختمانی معمولی و 6 دانگ 
آن توس��ط کارشناس دادگس��تری به مبلغ 452/500/000 ريال و هم اکنون در تصرف 
طرفين پرونده می باش��د. را برگ��زار نمايد. طالبين می توانن��د 5 روز قبل از برگزاری 
مزايده در محل از ملک ديدن کرده و جهت شرکت در مزايده و خريد در تاريخ 91/3/31 
ساعت 9/30 صبح در دفتر اين اجرا اتاق 109 طبقه اول ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزيابی شده شروع و برنده کسی خواهد بود که 
پيش��نهاد کننده باالترين قيمت بوده و حداقل 10 درصد مبلغ تصويبی را فی المجلس به 
حس��اب سپرده دادگستری واريز نمايد. م الف/ 4181 افغانی- مدير اجرای احكام شعبه 

22 دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
1897 اج��رای احكام ش��عبه 24 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای 
در خصوص پرونده کالس��ه 121/90 ج 24 له آقای مس��عود رستگاری با وکالت خانم 
فائ��زه عبدالهی و عليه محمود گلس��رخی به نش��انی خ چهارباغ خواجو، فروش��گاه گل 
س��رخ، روبروی منوچهری مبنی بر مطالبه 386/266/076 ريال بابت اصل خواس��ته و 
هزينه های دادرس��ی و حق الوکاله و کارشناس��ی متعلقه و مبل��غ 15/000/000 ريال 
حق االجرای دولتی در روز پنج ش��نبه تاريخ 91/4/1 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 

اين اجرا واقع در خيابان ش��هيد نيكبخت، س��اختمان دادگستری، طبقه سوم، اطاق 351 
جهت فروش ش��ش دانگ يک باب مغازه تجاری پالک ثبت��ی 4602/56 بخش 4 واقع در 
چهارباغ خواجو، روبروی بانک تجارت، جنب بن بس��ت س��امع، مغاز کاش��ی سراميک 
که اکن��ون در تصرف محمد جواد رجائی می باش��د با وصف کارشناس��ی ذيل الذکر 
ک��ه مصون از تعرض طرفين واق��ع گرديده برگزار نمايد. طالبي��ن خريد 5 روز قبل از 
مزايده به نش��انی ملک ق��ادر به بازديد از آن خواهند بود تا ب��ا توديع نقدی 10 درصد 
قيمت پايه کارشناس��ی در جلسه مزايده شرکت نمايند. پيش��نهاد دهنده باالترين قيمت 
برن��ده مزايده خواهد بود. هزينه های اجرايی برعهده محكوم عليه می باش��د. اوصاف 
ملک براس��اس نظريه کارشناس: ملک موصوف به صورت شش دانگ يک باب مغازه 

تج��اری تحت پالک ثبتی 4602/56 بخش 4 ثبت اصفهان به مس��احت 31 مترمربع واقع 
در طبقه همكف، مجتمع س��اختمانی احس��ان با عرض دهنه متفاوت در ابتدای ورود و 
انتهای آن و با ديوارهای آجری، پوش��ش بدنه و فرش کف سراميک، سقف دکوراتيو با 
پانل های پالس��تيكی، در ورودی ويترين شيشه سكوريت با حفاظ پروفيل فلزی مشبک 
دارای امتيازات آب و برق و گاز مش��ترک با قدرالس��هم از عرصه مش��اعی و مشاعات 
س��اختمان به مالكي��ت خوانده اعالم گرديده که در زمان بازدي��د در اختيار آقای محمد 
جواد رجائی با شغل فروش کاشی و سراميک قرار داشته. با عنايت به شرح موصوف، 
موقعيت محل، مساحت و چگونگی ساخت و قدمت، شكل هندسی پالک و شرائط عرضه 
و تقاضا و س��اير عوامل مؤثر ارزش ش��ش دانگ مغازه براب��ر 1/800/000/000 ريال 
معادل يكصد و هش��تاد ميليون تومان ارزيابی گرديد. م الف/ 4184 مدير اجرای احكام 

شعبه 26 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
1898 اجرای احاکم شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده اجرايی 90/286 له نفيس��ه بش��يری و عليه اش��رف رحيمی، عزت کاظمی، اکبر 
دهقانی به آدرس خوراس��گان، خ ش��ريعتی، خ معراج، تقاطع دوم روبروی تقاطع کوچه 
عم��ران پ 7 و 6 مبن��ی بر فروش يک باب منزل به آدرس خوراس��گان خ ش��ريعتی خ 
مع��راج تقاط��ع دوم روبروی تقاطع کوچ��ه عمران، پ 7 و 9 که اوص��اف ملک عبارتند 
از: مس��احت عرصه 351 مترمربع و اعيانی حدود 214 مترمربع در س��ه طبقه ش��امل 
همكف بصورت يک واحد مس��كونی و پارکينگ که با ديوارهای باربر آجری و س��تون 
ها فلزی- نمای خارجی انجام نش��ده- درب های داخل چوبی و آش��پزخانه فاقد کابينت 
می باش��د زيرزمين بصورت مس��كونی با نمای داخلی ديوارها گچ و نقاشی پالستيک- 
طبقه س��وم فقط يک اطاق روی پارکينگ و در حد سفتكاری انجام شده است. اين پالک 
دارای آب، برق و گاز می باش��د که با توجه به موقعيت محل به مبلغ 1/050/000/000 
ري��ال معادل يكص��د و پنج ميلي��ون تومان ارزياب��ی گرديده که مص��ون از اعتراض 
طرفي��ن قرار گرفته در روز يكش��نبه تاريخ 91/4/4 س��اعت 9 ال��ی 10 صبح در محل 
اين اجرا واقع در اطاق 317 طبقه س��وم دادگستری نيكبخت برگزار نمايد طالبين خريد 
م��ی توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده از محل بازديد نمايند. کس��انی حق ش��رکت در 
مزاي��ده را دارند ک��ه حداقل 10 درصد بها را به صورت نقدی بهمراه داش��ته باش��ند. 
مزايده از قيمت ارزيابی ش��ده توس��ط کارشناس شروع ش��ده و برنده کسی است که 
 باالتري��ن قيمت را پيش��نهاد نمايد. م ال��ف/ 4175 مدير اجرای احكام ش��عبه 10 دادگاه 

حقوقی اصفهان

مزایده
1899 اجرای شعبه نهم دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرايی 248/90 
ح ج/ 9 ل��ه آق��ای علی پناه محمودی گهروي��ی با وکالت آقای مه��دی ناظمی زاده عليه 
آقای 1- عباس��علی محمدخانی دهق��ی 2- عليرضا جهاندار هر دو به نش��انی اصفهان 
خ برازن��ده بن بس��ت جهاندار پالک 288، 3- ش��هرداری اصفهان به نش��انی اصفهان 
ميدان امام خمينی )دروازه دولت( بخواس��ته فروش شش��دانگ پالک ثبتی به ش��ماره 
14915/6720 بخش 5 ثبت اصفهان به لحاظ غيرقابل احراز بودن جلسه مزايده ای برای 
روز ش��نبه مورخه 91/4/3 س��اعت 10 الی 11 در محل اجرای شعبه 9 دادگاه حقوقی 
 واقع در اصفهان خ نيكبخت س��اختمان دادگس��تری طبقه اول اط��اق 133 برگزار نمايد. 
ک��ه براس��اس نظريه کارش��ناس رس��می دادگس��تری پالک ثبت��ی فوق الذک��ر واقع 
 در اصفه��ان خ عاش��ق اصفهان��ی غرب��ی نب��ش کوچ��ه آزادگان بوده و شش��دانگ 
پالک ف��وق الذکر دارای حدود 86/80 مترمربع عرص��ه )وضعيت موجود( و حدود 25 
مترمربع اعيانی با مش��خصات ديوارهای باربر و س��قف ه��ای تيرآهن و طاق ضربی 
س��طوح بدنه ها ان��دود گچ کف ها س��يمان درب ه��ای ورودی پروفيل فل��زی دارای 
انش��عاب برق س��ه فاز می باش��د لذا با توجه ب��ه موقعيت محل و پالک مت��راژ نوع و 
کيفيت س��اختمان کارب��ری عرف روز و جميع جهات مؤثر در قضيه ارزش شش��دانگ 
مح��ل مذکور ش��امل عرصه و اعي��ان و اش��تراکات منصوبه به مبل��غ 998/500/000 
 ري��ال برآورد و اعالم نظر می گ��ردد. در اجرای ماده 111 قان��ون اجرای احكام مدنی 
مأم��ور به محل اعزام و در گزارش خود عنوان نموده ک��ه پالک ثبتی فوق الذکر تخليه 
بوده و درب گاراژ بس��ته می باش��د طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از تاريخ مزايده 
پالک ثبتی فوق الذکر بازديد نمايند مزايده از قيمت کارشناس��ی ش��روع و برنده مزايده 
فرد يا افرادی هس��تند که باالترين قيمت کارشناس��ی را پيشنهاد نموده و 10 درصد از 
مبلغ کارشناس��ی را نقداً به همراه داشته باشند. م الف/ 4173  مدير اجرای احكام شعبه 

نهم دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ اخطاریه
1900 شماره ابالغنامه: 9010100351005223، شماره پرونده: 9009980351001166، 
ش��ماره بايگان��ی ش��عبه: 901166، مش��خصات اب��الغ ش��ونده حقوق��ی: ش��رکت 
 خ��وراک دام و طي��ور اطمين��ان دانه نش��انی: تبري��ز، خ راه آهن، خ طيب، س��اختمان 
ش��هر عس��ل، ط 3، واح��د 8، تاري��خ حض��ور: 1391/04/17 ش��نبه س��اعت 11:30 
مح��ل حض��ور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هيد نيكبخت س��اختمان دادگس��تری کل 
 اس��تان اصفه��ان طبقه3 اتاق ش��ماره 316، علت حضور: در خصوص دعوی ش��رکت 
ه��رم ش��يمی ني��كان ب��ه طرفيت ش��ما در وقت مق��رر فوق جه��ت رس��يدگی در اين 
دادگاه حاضر ش��ويد. ضمنًا به پيوس��ت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم ارس��ال 
 م��ی گ��ردد. م ال��ف/ 4164 اطه��ری بروجن��ی- منش��ی ش��عبه ده��م دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
1901 ش��ماره: 711/90 به موجب رأی شماره 972 تاريخ 90/10/17 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه سعيد خاکزاد رنانی 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سی ميليون ريال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ی هزار ريال بابت خس��ارت دادرسی و خس��ارت تأخير تأديه از تاريخ 
90/4/30 و 89/12/28 لغاي��ت اجرای حكم در حق محكوم له مجتبی هنری فرد با وکالت 
فرهاد نيک نس��ب نش��انی محل اقامت: حكيم نظامی قبل از حس��ين آباد دفتر وکالت پ 
943. و پرداخ��ت نيم عش��ر اجرايی در حق دولت. ماده 34 قان��ون اجراي احكام: همين 
ک��ه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محك��وم به بدهد يا مالي معرفي کند 
که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اج��راي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به 
 قس��مت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اخالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1902 شماره: 724/90 به موجب رأی شماره 872 تاريخ 90/10/6 حوزه 19 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه محمد کارگران مجهول 
المكان محكوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ چهل و هفت ميليون ريال بابت اصل خواس��ته، 
س��ی هزار ريال هزينه دادرسی و پرداخت خسارت تأخير و تأديه از تاريخ دادخواست 
90/8/2 لغايت اجرای حكم در حق خواهان مجتبی هنری فرد نام پدر: مهدی نشانی محل 
اقامت: رباط اول، روبروی ک مس��جد حجت، موبايل متين س��ابق )فرش اطهری(. ماده 
34 قانون اجراي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف 
اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم 
به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در 
صورت��ي که خود را قادر به اجراي مف��اد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��ليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1903 ش��ماره: 609/90 به موجب رأی ش��ماره 787 تاريخ 90/9/30 حوزه 16 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعيت يافته است محكوم عليه مجيد مرادی مجهول 
المكان محكوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 40/000/000 ريال بابت اصل خواسته بانضمام 
خسارت تأخير تأديه از تاريخ 89/5/30 به مبلغ 20/000/000 ريال و 88/12/30 به مبلغ 
20/000/000 ريال و 44/000 ريال در حق محكوم له مجتبی هنری فرد با وکالت فرهاد 
نيک نس��ب نش��انی محل اقامت:رباط اول، مس��جد حجت موبايل متين. ماده 34 قانون 
اجراي احكام: همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي 
معرفي کند که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باش��د و در صورتي که 
خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي 
خود را به قسمت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 16 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1904 ش��ماره: 712/90 به موجب رأی ش��ماره 908 تاريخ 90/10/6 حوزه 27 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه حس��ين روحانی 
مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه ميليون ريال به عنوان اصل خواسته 
و پرداخت س��ی هزار ريال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تأخير تأديه از تاريخ 
85/11/20 لغاي��ت اجرای حكم در حق محكوم له مجتبی هنری فرد با وکالت فرهاد نيک 
نسب نشانی محل اقامت: حكيم نظامی، نرسيده به حسين آباد، روبروی بانک کشاورزی 
دفتر وکالت. و پرداخت نيم عش��ر اجرائی در حق دول��ت. ماده 34 قانون اجراي احكام: 
همين که اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند 
که اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر 
به اج��راي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور ص��ورت جامع دارائي خود را به 
قس��مت اجرا تسليم کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 27 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

قریب، غریب از دنیا رفت 
شاپور قریب، کارگردان سینمای ایران در سن 80 سالگی از دنیا رفت 
تا سینمای ایران بار دیگر یکی از س��رمایه های خود را از دست داده 
باشد. کارگردانی که س��ال های آخر عمرش کامال از سوی همکاران 
خود و مردم به دست فراموشی سپرده شده بود. همسر این کارگردان 
پیشکسوت سینما خبر درگذشت این کارگردان سینما را تأیید کرد.

به گفته  همسر شاپور قریب، این هنرمند، از اوایل فروردین به کل از 
حرکت کردن و حرف زدن افتاده بود.

ش��اپور قری��ب متول��د 15 آذر 1311 در ته��ران ب��ود و در کارنامه 
فیلمس��ازی اش س��اخت آث��اری چ��ون »کاک��و«، »غریب��ه«، 
»خروس«،»ب��ت ش��کن«، »س��ه م��اه تعطیل��ی«، »بگ��ذار 
زندگ��ی کنم«،»س��ایه های غم«،»بازگش��ت قهرمان«، »اش��ک و 

»کفش ه��ای   لبخن��د«، 
جیرجیرک دار من«، اپیزودی 
از فیل��م »مالق��ات« و فیل��م 
موفق کودک و نوجوان »هفت 
تیره��ای چوبی« به چش��م 
می خورد. اصغر فرهادی پس 
از دریاف��ت جایزه  اس��کار به 

عیادت شاپور قریب رفت.

روبان قرمز 

چهره روز

خبر ویژه

مثل یک عاشق را همه می بینند 
قرار است فیلم سینمایی »مثل یک عاش��ق« آخرین اثر عباس کیارستمی همزمان با اکران 
جهانی در ایران نیز به نمایش درآید. رامین رحیمی)پخش کننده آثارعباس کیارس��تمی در 
ایران( با اعالم این خبر افزود: قصد داریم فیلم را همزمان با اکران جهانی در ایران نیز اکران کنیم.
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پله آخر به »كارلووي واري« 
رسید 

دومین فیلم سینمایی علی مصفا 
در اولین حضور بین المللی خود 
در بخش مس��ابقه رسمی چهل 
و هفتمین جش��نواره بین المللی 
فیلم »کارلووی واری« به نمایش 

در می آید. 
ای��ن روی��داد معتب��ر از 9 تا 17 
 تی��ر در جمهوری چ��ک برگزار 
می شود. فیلم »پله آخر« در اولین نمایش خود در سی امین جشنواره 
بین المللی فیلم فجر در بهمن ماه گذش��ته به نمایش درآمد و جایزه 

بهترین فیلمنامه اقتباسی را نیز به خود اختصاص داد. 
علی مصفا که برای دریافت جایزه گوی بلورین بهترین فیلم جشنواره 
کارلووی واری با یازده فیلم دیگر رقابت می کن��د، پیش از این نیز با 
اولین ساخته خود، »سیمای زنی در دوردس��ت« در بخش مسابقه 

جشنواره فیلم کارلووی واری در سال 1384 شرکت داشته است. 
لیال حاتمی، علی مصفا و علیرضا آقاخان��ی، بازیگران اصلی فیلم، به 
همراه فردی��ن صاحب زمانی، تدوینگر فیلم، در جش��نواره کارلووی 
 واری حض��ور خواهند یاف��ت. این فیلم ک��ه اقتباس��ی آزاد از دو اثر 
جیمز جویس است، در 4 جوالی برابر با 14 تیر، روز قلم، به نمایش 

درمی آید.

قلب یخی ایستاد 
مجموعه نمایش خانگی »قل��ب یخی« که قرار بود هفته 
گذشته فصل سومش به کارگردانی س��امان مقدم کلید 
بخورد، ب��ه دلیل آماده نب��ودن فیلمنامه ب��ه طور کامل 
تعطیل ش��د و گروه تولید با عوامل پروژه تسویه حساب 

کردند.
دو فصل اول این مجموعه به عنون »اولین سریال ایرانی 
شبکه نمایش خانگی« به وسیله محمدحسین لطیفی و به 
تهیه کنندگی سیدکمال طباطبایی ساخته شد و فیلمنامه 

آن نیز متعلق به حامد عنقا بود.
اما در قسمت های پایانی فصل دوم این مجموعه حذفیاتی 
اعمال شد که به کلیت داستان لطمه زد. این موضوع یکی 
از دالیل کناره گیری لطیفی و عنقا از این پروژه بود. البته 
محمدحسن لطیفی بعد از قلب یخی بالفاصله کارگردانی 
»ساخت ایران« را برعهده گرفت و تاکنون هیچ صحبتی 

درباره کناره گیری خود از این پروژه نکرده است.
برای فصل سوم این بار طباطبایی سراغ سامان مقدم رفت 
و پس از بستن قرارداد کارگردانی با وی، قرار شد فیلمنامه 
فصل سوم تغییرات زیادی نسبت به دو فصل قبلی داشته 
باشد. درهمین راستا ترکیب بازیگران نیز عوض شد. در 
ابتدا قرار بود حامد عنقا کار با مقدم را ادامه دهد که این 

امر محقق نشد.
رضا عط��اران، رض��ا کیانی��ان، هدی��ه تهران��ی، پژمان 
بازغی، مه��ران مدیری، هانیه توس��لی، حس��ین یاری، 
الناز شاکردوست، س��ید مهرداد ضیائی از بازیگران این 
مجموعه بودند که قرار بود در فصل س��وم در کنار مقدم 

همکاری کنند.
گروه مدتی در حال س��اخت دکور در لوکیش��نی حوالی 
اتوبان همت بودند که به دلیل آماده نشدن فیلمنامه، آغاز 

تصویربرداری به تأخیر افتاد.
تاکنون بع��د از حامد عنق��ا، زامیاد س��عدوندیان، نوید 
توحیدی، احمد رفیع زاده و پیمان عباس��ی با این گروه 
برای نگارش فیلمنامه همکاری کرده اند اما هنوز فیلمنامه 
مورد نظر کارگردان و بازیگران مجموعه آماده نشده است. 
به همین دلیل ساخت مجموعه به مدت یک ماه تعطیل 
ش��د و گروه تولید با بازیگران و عوامل تس��ویه حس��اب 
کرده اند تا در صورت به نتیجه رسیدن فیلمنامه دوباره از 
آنها دعوت به عمل آید. البته ممکن است در این مدت با 

پروژه دیگری قرارداد ببندند و حضور آنها منتفی شود.
هم اکنون علیرضا بذرافشان نگارش فیلمنامه را برعهده 
گرفته و گویا قرار اس��ت عنوان مجموعه هم تغییر کند. 
ش��نیده ها حاکی اس��ت ب��رای مرحله پی��ش تولید این 

مجموعه تاکنون دو میلیارد ونیم هزینه شده است. 

اول - سه روز در هفته سریال »آگاته« از شبکه یک و دوشنبه 
تا چهارش��نبه س��ریال »گروه تجس��س« از ش��بکه3 پخش 
می شود. جمعه ها سریال های »رازهای میدسامر« از شبکه2، 
»پرس��تاران« از ش��بکه یک، »افس��انه دونگ یی« از شبکه3 
روی آنتن می رود. س��ریال های »هش��دار ب��رای کبری 11«، 
»دکتر مارتی��ن«، »گروه پلیس«، »به دنبال برادرم« بخش��ی 
از سریال های شبمه های استانی هستند و فصل مشترک این 

کارها خارجی بودن این سریال هاست.
دوم -  تب تند س��ریال های کره ای پنج، شش سال پیش بود 
که در تلویزیون ایران شروع شد. تب تندی که خود تلویزیون 
با پخش مکرر سریال های کره ای به آن دامن زد. با محبوبیت 
سریال  »یانگوم«، سریال  »جومونگ« روی آنتن رفت و پس از 
آن بیشتر شبکه های تلویزیون تصمیم گرفتند بخشی از آنتن 
خود را به س��ریال های کره ای اختصاص دهن��د. جای تعجب 
نداشت که در آن زمان مردم ما به یمن پخش این سریال ها آن 

قدر که از تاریخ، آداب و رسوم کره ای اطالع داشتند، از آداب و 
رسوم سرزمین ایران اطالع نداشته باشند. این تب تند خیلی 
زود عرق نک��رد و حتی بازار ایران ه��م از تصاویر این بازیگران 
اشباع شد. پخش سریال های کره ای چند سالی دوام داشت و 
بعد از مدتی که مخاطب از این سریال ها دلزده شد، تلویزیون 
تصمیم گرفت آنتن را از برنامه های دیگر پر کند. تا امروز پس 
از وقفه ای طوالنی، دوباره سریال »افسانه دونگ یی« از شبکه 

3 سیما پخش شود.
س�وم - آگاته، رازهای میدس��امر، پرس��تاران و غی��ره تنها 
سریال های خارجی صدا و سیما نیست که این روزها حجمش 
از س��ریال های ایرانی بیشتر شده است. س��ریال های خارجی 
تکراری که معموال صبح ها از شبکه 3 و 2 سیما پخش می شود 

هم بخشی از برنامه های خارجی تلویزیون است.
چهارم - سال گذشته معاون س��یما در بخشنامه ای، پخش 
یکسری از موارد از جمله خشونت، شکنجه، ضرب و شتم را از 

تلویزیون ممنوع کرد. بخشی از این ممنوعیت ها به پخش این 
موارد در کارهای خارجی برمی گشت. بماند که این بخشنامه 
مثل بخش��نامه های دیگر تلویزیون به فراموش��ی سپرده شد. 
اما در مورد کارهای خارجی بیش��تر این بخش��نامه در جایی 
رعایت می شد که به تفاوت فرهنگی دوکشور یا بحث محتوایی 
برمی گش��ت. اما بخش های خش��ونت، مرگ و قت��ل هنوز از 

تلویزیون، به ویژه درسریال های خارجی پخش می شود.
پنجم  - نظام درجه بندی سنی در تلویزیون رعایت نمی شود. 
البته شبکه تهران چندی است که در زمان پخش سریال ها و 
فیلم های خارجی این موضوع را رعایت می کند و به عبارت دیگر 

مناس��ب بودن یا نامناسب 
بودن این آثار را برای گروه 
سنی خاص با عالمتی ساده 
به مخاطب هشدار می دهد. 
هرچند که در همین روزها 
فیلمی از شبکه تهران پخش 
شد که سرشار از خشونت و 
ش��کنجه بود و البته هشدار 
نامناس��ب بودن برای گروه 
سنی 14 س��ال هم برباالی 
صفحه خودنمایی می کرد. 
با ای��ن که این اق��دام عمل 
ارزش��مندی است اما سؤال 
ای��ن جاس��ت ک��ه تکلیف 
بخش��نامه های صادر شده 
چه می شود که هنوز پخش 

برنامه های خشن از تلویزیون ادامه دارد.
شش�م - به نظر می رس��د تلویزیون ایران از برنامه مشخصی 
تبعیت نمی کند. یک روز آنتن تلویزیون از سریال های ایرانی 
پر می شود و سهم سریال های خارجی به تعداد انگشت دست 
نمی رس��د و روزی مثل امروز این قضیه برعکس می ش��ود که 
هر دو، دلزدگی مخاطب را دربر دارد. برنامه ریزی سریال های 
ایرانی و خارجی کار دشواری نیست. اما گویا برنامه ریزی برای 
این کار در تلویزیون وج��ود ندارد و هرکس بنابه تش��خیص 
خودش ای��ن کار را برعهده می گیرد. نتیجه این می ش��ود که 
کسی از قهرمانان و شخصیت های به نام ایرانی شناخت چندانی 
ندارد اما مردم با جومونگ و یانگوم چنان آشنا هستند که گویی 

آنها سال ها با مخاطب ایرانی زندگی کرده اند.
هفتم – آن چه شرط بالغت بود ... .

فصل تماشای تلویزیون از راه رسید، اما 

تلویزیون همچنان در انحصار خارجی هاست 

گروه  همیش�ه تابس�تان فصل فراغت اس�ت ب�رای همه، چ�ون م�دارس معموال تعطیل اس�ت و 
دانش�گاه ها نیمه تعطیل و بقیه جاها هم وضع بهتری ندارد. در طرف دیگر قضیه، تلویزیون فرهنگ

همیشه اواخر بهار و اوائل تابستان روی كارهای غیر وطنی زوم می كند، كه البته حق هم دارد 
چون در تولیدات داخلی چیز دندان گیری به دس�ت نمی آید. انگار در آن سازمان كمتر كسی می داند پخش این 

سریال ها به نوعی ترغیب به تماشای ماهواره ها و شبکه هایی است كه تقریبا هر كدام یک فارسی وان هستند.  
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برنامه ریزی 
سریال های ایرانی و 

خارجی كار دشواری 
نیست. اما گویا 

برنامه ریزی برای 
این كار در تلویزیون 
وجود ندارد و هركس 

بنابه تشخیص 
خودش این كار را 
برعهده می گیرد

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

اخطار اجرایی
1906 ش��ماره: 610/90 به موجب رأی ش��ماره 786 تاريخ 90/9/30 حوزه 16 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه محمدعلی رضايی 
مجهول المكان محكوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 2/500/000 ريال بابت اصل خواس��ته 
بانضمام خسارت تأخير تأديه از تاريخ 82/2/31 تا زمان اجرا و پرداخت 360/000 ريال 
در حق محكوم له مجتبی هنری فرد با وکالت آقای فرهاد نيک نسب نشانی محل اقامت: 
رباط اول روبروی مس��جد حجت موبايل متين. م��اده 34 قانون اجراي احكام: همين که 
اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي 
حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي که خود را قادربه اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 16 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1908 کالس��ه پرون��ده: 2082/90، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 13 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان، خواهان: س��يد اکبر ميربد نش��انی: ملک ش��هر بلوار ابوترابی آزادگان گليم و 
فرش مدرن، خوانده: عليرضا صالحی قلعه ش��اهرخی مجهول المكان، خواسته: مطالبه 
وجه طبق رس��يد عادی، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه مش��ورتی اعضای 
محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی 
مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوای سيد اکبر ميربد 
به طرفيت عليرضا صالحی قلعه ش��اهی به خواس��ته مطالبه مبلغ بيس��ت و پنج ميليون 
و ص��د و پنجاه هزار ريال طبق رس��يد عادی مورخ��ه 90/8/28 و 90/9/29 به انضمام 
مطلق خس��ارات قانونی، با عنايت به محتويات پرونده، اظهارات خواهان و عدم حضور 
خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته، از هر گونه تعرض و تكذيب، شورا 
دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خيص داده، لذا شورا به استناد مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عموم��ی و انقالب در امور مدنی حكم بر 
محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت و پنج ميليون و صد و پنجاه هزار ريال بابت 
اصل خواس��ته و صد هزار ريال بابت هزينه دادرس��ی و همچنين خسارت تأخير تأديه 
از تاريخ تقديم دادخواس��ت 90/12/3 لغايت تاريخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ 
اعالمی از س��وی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران برعهده اجرای محترم احكام می 
باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف بيست روز 
پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين ش��ورا و ظرف بيس��ت روز پس از 
انقض��ای مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های عمومی حقوقی اصفهان 

می باشد. شعبه سيزدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
1909 کالس��ه پرونده: 2081/90، ش��ماره دادنامه: 370،  مرجع رس��يدگی: ش��عبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد اکبر ميربد نشانی: ملک شهر بلوار ابوترابی 
خ آزادگان گليم و فرش مدرن، خوانده: حس��ين صالحی قلعه شاهرخی مجهول المكان، 

خواس��ته: مطالبه وجه طبق رس��يد عادی، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای 
سيد اکبر ميربد به طرفيت حسين صالحی قلعه شاهرخی به خواسته مطالبه مبلغ بيست 
ميليون و هش��تصد و پنجاه هزار ريال طبق دو فقره رس��يد ع��ادی مورخه 90/8/26 و 
90/10/1 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با عنايت به محتوي��ات پرونده، اظهارات 
خواهان و عدم حضور خوانده در جلسه رسيدگی و مصون ماندن خواسته، از هر گونه 
تعرض و تكذيب، ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تش��خيص داده، لذا ش��ورا به 
استناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ بيس��ت ميليون و هش��تصد و 
پنجاه هزار ريال بابت اصل خواس��ته و صد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين 
خس��ارت تأخي��ر تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت 90/12/3 لغاي��ت تاريخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران برعهده 
اجرای محترم احكام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی صادره 
غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و 
ظرف بيس��ت روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه سيزدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رأی

1910 کالس��ه پرونده: 2083/90، ش��ماره دادنامه: 371، مرجع رس��يدگی: ش��عبه 13 
شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: سيد اکبر ميربد نشانی: ملک شهر بلوار ابوترابی 

آزادگان گلي��م و فرش مدرن، خوان��ده: محمد صالحی قلعه ش��اهرخی مجهول المكان، 
خواس��ته: مطالبه وجه طبق رس��يد عادی، با عنايت به محتويات پرون��ده و اخذ نظريه 

مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نمايد. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوای 
س��يد اکبر ميربد به طرفيت محمد صالحی قلعه ش��اهرخی به خواس��ته مطالبه مبلغ ده 
ميليون و س��يصد و هش��تاد هزار ريال طبق سه فقره رس��يد عادی مورخه 17 و 29 و 
90/9/30 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با عنايت به محتوي��ات پرونده، اظهارات 
خواهان و عدم حضور خوانده در جلس��ه رس��يدگی و مصون ماندن خواس��ته، از هر 
گونه تعرض و تكذيب، ش��ورا دعوای مطروحه را وارد و ثابت تشخيص داده، لذا شورا 
به اس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ده ميليون و سيصد و 
هش��تاد هزار ريال بابت اصل خواسته و صد هزار ريال بابت هزينه دادرسی و همچنين 
خس��ارت تأخي��ر تأديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت 90/12/3 لغاي��ت تاريخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران برعهده 
اجرای محترم احكام می باش��د در حق خواهان ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی صادره 
غيابی و ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ واقعی به خوانده قابل واخواهی در اين شورا و 
ظرف بيست روز پس از انقضای مهلت واخواهی قابل تجديدنظرخواهی در دادگاه های 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه سيزدهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
حصر وراثت

1914 آقای مس��عود ضرابی دارای شناس��نامه شماره 1078 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 1245/91 ح/ 10 از اين دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده که ش��ادروان مون��س آغا ضرابی بشناس��نامه 20870 در تاريخ 91/1/1 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: 1- مس��عود ضرابی ش ش 1078 ب��رادر، 2- انيس آغا ضرابی ش ش 485 خواهر، 
3- زينت ضرابی ش ش 486 خواهر. اينک با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور 
را يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر کس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. م الف/ 4364 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
1916 در خص��وص پرونده کالس��ه 244/91 ش ح/ 26 خواهان غالمحس��ين مختاری 
دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه به طرفيت هاش��م امانی کرانی تقديم نموده اس��ت. وقت 
رس��يدگی برای مورخ 91/4/14 ساعت 17/15 تعيين گرديده، با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت 
رسيدگی به اين شعبه واقع در خيابان محتشم کاشانی جنب بيمه ايران – مجتمع شماره 
يک ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می 

گردد. م الف/ 4328 شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره يک شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
1917 شماره: 909/91 به موجب رأی شماره 87 تاريخ 91/1/22 حوزه 32 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه امير تقی زاده مجهول 
المكان محكوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 30/000/000 ريال به عنوان اصل خواس��ته و 
پرداخت 40/000 ريال به عنوان خس��ارت دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخير تأديه از 
تاريخ چک 90/4/1 لغايت زمان وصول طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق محكوم 
له اکبر ش��اه زمانی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ 22 بهمن مجموعه اداری اميرکبير 
مؤسس��ه مالی و اعتباری فردوس��ی. م��اده 34 قانون اجراي اح��كام: همين که اجرائيه 
به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 

اج��را بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي کند که اجراي حكم 
و اس��تيفاء محكوم به از آن ميسر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسليم 
کند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه 32 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی
1918 کالس��ه پرون��ده: 1226/90 ح/ 1، وق��ت رس��يدگی: 91/4/26 س��اعت 10 صبح، 
خواه��ان: خدايی خدايی با وکال��ت محمدرضا يكدان��ه، خوانده: ابراهي��م محبی فرزند 
محمدتقی، خواس��ته: ابطال صلحنامه. خواهان دادخواستی تس��ليم دادگاههای عمومی 
نموده که جهت رس��يدگی به شعبه اول ارجاع گرديده و وقت رسيدگی تعيين شده بعلت 
مجهول المكان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجويز ماده 73 

قان��ون آئين دادرس��ی مدنی مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتش��ار آگهی می 
شود. تا خوانده از تاريخ نشر آخرين آگهی ظرف يک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت نمايد و در وقت 
مقرر باال جهت رسيدگی حضور بهمرساند. م الف/ 4477 رنجبر- مدير دفتر شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
1919 ش��ماره ابالغيه: 9010100350805677، شماره پرونده: 9009980350801219، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901235، خواهان علی عمادی دادخواس��تی به طرفيت خوانده 
س��عيده کاروان و بهرام ملک پور و اسفنديار ملک پور و فرشته رحيم اف و محمد علی 
پور و حميد حاجی غالم و س��يد جالل هاشمی و محمد وکيل بهرامی و خليل اله ناظم و 
زهره عرق چينی و اکبر ناعم اصفهانی و سهيال سانی و طيبه کتابی پور و محمد هاتف 
خرمی تقديم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسيدگی به شعبه 
هش��تم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هيد نيكبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 315 ارجاع 
و به کالس��ه 9009980350801219 ثبت گرديده که وقت رسيدگی آن 1391/04/24 و 
ساعت 9:00 تعيين شده است. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان 
و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب يک نوبت در يكی از جرايد کثيراالنتشار 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 دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگی حاضر 

گردد. م الف/ 4471 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
1920 ش��ماره: 910205 ک 103 از مدير دفتر شعبه يكصد و سه دادگاه جزايی خمينی 
ش��هر به آقای مهرداد مانيان فرزند نواد اله که مجهول المكان اعالم ش��ده است حسب 
ش��كايت آقای مجيد کريمی و به موجب کيفرخواست صادره از سوی دادستان محترم 
دادس��رای عمومی و انقالب خمينی شهر شما متهم هستيد به سرقت که جلسه رسيدگی 
به اتهام ش��ما س��اعت 10 صبح مورخ 91/5/22 تعيين شده اس��ت لذا به اين وسيله به 
ش��ما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رس��يدگی در وقت مقرر در اين دادگاه 
حاضر يا نسبت به معرفی وکيل اقدام ويا اينكه دفاعيات خود را به صورت کتبی قبل از 
حلول وقت رسيدگی به دادگاه ارائه نمايند در صورت عدم حضور يا عدم معرفی وکيل 
بصورت کتبی دادگاه بصورت غيابی اقدام به رسيدگی خواهد نمود. اين آگهی وفق ماده 
180 قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کيفری برای يک نوبت 
در يكی از روزنامه های کثيراالنتش��ار درج می گردد. م الف/ 12422 دفتر شعبه يكصد 

و سه دادگاه عمومی جزايی خمينی شهر
 

ابالغ موضوع ماده 73
1921 ش��ماره: 272/91 ش 3 مرجع رس��يدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمينی 
شهر مس��تقر در ش��هرداری مرکزی واقع در ميدان قدس خمينی شهر، وقت رسيدگی: 
س��اعت 5:10 بعدازظهر روز دوش��نبه مورخ��ه 1391/4/26، مش��خصات خواهان: نام 
محمدرضا ن��ام خانوادگی: مفاخر، نام پدر: محمود مقيم خمينی ش��هر بلوار دانش��جو 
خيابان ش��هيد دس��تغيب پالک 36، مش��خصات خوانده مجهول المكان، ن��ام: امير نام 
خانوادگی: فرج روش��ن نام پدر: محمدعلی، خواس��ته و بهای آن: مطالبه 43/500/000 
ري��ال به انضمام خس��ارات قانونی تأخير تأديه از تاري��خ 87/3/17 به نرخ روز، داليل 
خواهان: فتوکپی مصدق مبايعه نامه، فتوکپی مصدق تعداد 4 فقره س��فته، کپی ش��ماره 
جدي��د خودرو. گردش کار: خواه��ان خوانده را مجهول المكان اع��الم و تقاضای ابالغ 
دادخواس��ت و وق��ت رس��يدگی به وی از طريق نش��ر آگهی در يك��ی از روزنامه های 
کثيراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی نموده است. لذا دراجرای قانون مذکور خالصه دادخواست و مستندات، يک نوبت 
آگهی می گردد. خوانده می تواند با مراجعه به اين ش��ورا نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائم را دريافت نموده و در وقت مقرر جهت رس��يدگی حاضر گردد. م الف/ 12424 

شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر
 

ابالغ رأی
1922 شماره دادنامه: 9109973633500173، شماره پرونده: 9009983633500917، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 900960، خواهان: آقای احمد اکبری نژاد با وکالت آقای سيد 
محس��ن بنی هاشمی به نش��انی خمينی شهر خ شريعتی شمالی نرسيده به سه راه معلم 
کوچه 136 پ 2 طبقه 3 دفتر وکالت، خوانده: خانم زهرا مرادی به نشانی مجهول المكان، 
خواسته: تجويز ازدواج مجدد، دادگاه با بررسی محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعالم 

و بش��رح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت 
خواهان آقای احمد اکبری نژاد فرزند هوش��نگ با وکالت آقای سيد محسن بنی هاشمی 
به طرفيت خوانده خانم زهرا مرادی فرزند حس��ين به خواس��ته ص��دور حكم مبنی بر 
اج��ازه ازدواج مجدد زوج با توجه به عدم تمكين زوجه دادگاه از توجه به س��ند نكاحيه 
ش��ماره 4822 م��ورخ 1380/10/18 دفتر ازدواج ش��ماره 50 فالورجان و احراز رابطه 
زوجيت طرفين و اينكه طی دادنامه ش��ماره 9009973633500736 مورخ 90/8/9 شعبه 
4 دادگاه عمومی خمينی شهر زوجه به تمكين از زوج محكوم گرديده دعوی خواهان را 
وارد و ثابت دانسته مستنداً به بند 3 ماده 16 قانون حمايت خانواده اجازه ازدواج مجدد 
به خواهان اعطاء می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مدت بيس��ت روز از تاريخ ابالغ 
قابل واخواهی در همين ش��عبه بوده و س��پس قطعی است. حقيقی- رئيس شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر
 

حصر وراثت
1923 آقای محمد حاجی مرادی ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 148 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 204/91 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که شادروان حسين حاجی مرادی ورنوسفادرانی بشناسنامه 9124 
در تاريخ 1383/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- گوهر آزادی ورنوسفادرانی فرزند محمدرضا ش ش 427 )همسر(، 
2- محمد حاجی مرادی ورنوس��فادرانی فرزند حاجی بابا ش ش 148 )برادر(، 3- صفر 
حاجی مرادی ورنوسفادرانی فرزند حاجی بابا ش ش 12396 )برادر(، 4- عشرت حاجی 
مرادی ورنوس��فادرانی فرزند حاجی بابا ش ش 12395 )خواهر( والغير، اينک با انجام 
تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی اعتراضی 
دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه به دادگاه 
تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12425 ش��عبه 7 شورای حل اختالف 

خمينی شهر
 

حصر وراثت
1924 آقای محمد حاجی مرادی ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 148 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 205/91 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده که صاحب بيگم کاظم نادی ورنوس��فادرانی بشناس��نامه 7562 در 
تاري��خ 1371/6/2 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- محمد حاجی مرادی ورنوسفادرانی فرزند حاجی بابا ش ش 148 
)برادر(، 2- صفر حاجی مرادی ورنوسفادرانی فرزند حاجی بابا ش ش 12396 )برادر(، 
3- عشرت حاجی مرادی ورنوسفادرانی فرزند حاجی بابا ش ش 12395 )خواهر(، اينک 
با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را يک نوبت آگهی می نمايد تا هر کسی 
اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی ظرف يک ماه 
به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 12426 شعبه 7 شورای حل 

اختالف خمينی شهر
 

ابالغ
1752 ش��ماره ابالغيه: 9110100351900695، شماره پرونده: 9009980351901862، 
ش��ماره بايگانی ش��عبه: 901932، خواهان ه��ا وداد همتي و ميعاد همتي دادخواس��تي 
ب��ه طرفيت خواندگان س��عادت همتي و محمد همتي و زهرا رس��تمي و محمد حس��ين 
همت��ي و عصم��ت همت��ي و اداره ثب��ت اح��وال اصفهان تقدي��م دادگاهه��اي عمومي 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسيدگي به ش��عبه نوزدهم دادگاه عمومي حقوقي 
)خان��واده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفه��ان خ چهار باغ باال خ ش��هيد نيكبخت 
س��اختمان دادگستري کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به کالسه 
9009980351901862 ثب��ت گردي��ده که وقت رس��يدگي آن 1391/04/21 و س��اعت 
8:00 تعيين ش��ده اس��ت. به علت مجهول المكان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
ب��ه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس��ي دادگاههاي عمومي و انق��الب در امور مدني 
و دس��تور دادگاه مرات��ب يک نوبت در يكي از جرايد کثيراالنتش��ار آگهي مي ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهي و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��اني 
کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دريافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 
 رس��يدگي حاضر گردد. پيرامون - مدير دفتر ش��عبه نوزده��م دادگاه عمومي حقوقي 

شهرستان اصفهان 
 

اعالم مفقودي )نوبت دوم(
1905 کارت پايان خدمت اينجانب فرزاد براتي سده فرزند جعفر با شماره دفتر تفضيلي 
200622 و شماره دفتر اساس 2103 صادره از آبادان مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.
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 پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 بهترین صدقه، آموخت��ن دانش و تعلیم آن ب��ه برادر دینی 

است.

 در هند، فارسی را انگلیسی
 درس می دهند

زبان فارس��ی امروز در هند با وجود این که جزو بیس��ت و چند زبان 
رسمی و پذیرفته ش��ده دولت هند است، اما بس��یار غریبانه روزگار 

خودش را سپری می کند.
 انگلیسی و اردو و حتی زبانی هایی مثل بنگالی امروز احاطه فارسی 
در هند را از آن گرفته اند. هندی که در زمان قاجار 50 درصد مردمش 
فارس��ی صحبت می کرده اند، امروزه کمتر از یک درصد از مردمش 
فارسی می دانند و با آن زبان صحبت می کنند. در دانشگاه های هند 
امروز زبان فارسی به وس��یله متونی به زبان اردو و انگلیسی تدریس 

می شود. 
زبان ما حتی در دپارتمان خودش در دانشگاه های هند غریب است 
و در برخی دانشگاه ها اس��تادان زبان فارس��ی حتی نمی توانند یک 
سالم و علیک با این زبان با دانشجویان خود کنند. ایران هنوز به بازار 
نشر هند که عقبه انگلیسی دارد نفوذ نکرده است. انگلستان در بازار 
ارزان هند دنبال چاپ کتاب هایی است که در کشور خودش مصرف 
دارند. یعنی ش��ما می توانید حجم باالیی از کتاب را در چاپخانه های 
هند ببینید که پس از انتشار با کش��تی به انگلستان روانه می شوند. 
عالقه به ادبیات ایران معاص��ر در هند وجود دارد. ب��ه عنوان مثال 
ترجمه رمانی مانند »مفقود سوم« نوش��ته مجتبی رحماندوست با 
اقبال فراوانی رو به رو شده است و این، با توجه به موضوع کتاب که به 
دفاع مقدس بازمی گردد، بسیار قابل توجه است. البته از ادبیات هند 
نیز کتابی مانند »هماری رسول« که در آن چهار صد شاعر هندو در 
وصف پیامبراکرم)ص( شعر گفته اند یا فرهنگ چهارزبانه هندی و نیز 
ترجمه و تصحیح برخی از نسخ خطی در ایران منتشر شده است که 

مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
شاعر و رییس مرکز تحقیقات زبان فارسی دهلی نو

جنید و بهلول
آورده اند که شیخ جنید بغدادی، 
به عزم سیر، از شهر بغداد بیرون 
رفت ومریدان از عقب او.ش��یخ 
احوال بهلول را پرس��ید. گفتند: 
او مردی دیوانه اس��ت.گفت: او 
را طلب کنی��د که مرا ب��ا او کار 
اس��ت. پس تفحص کردند و او 
را درصحرایی یافتند. شیخ پیش 
او رفت و سالم کرد.بهلول جواب س��الم او را داد و پرسید: چه کسی 
هستی؟عرض کرد: منم شیخ جنید بغدادی. فرمود: تویی شیخ بغداد 
که مردم را ارش��اد می کنی؟ ع��رض کرد: آری. بهل��ول فرمود: طعام 
چگونه می خوری؟عرض کرد: اول »بسم اهلل« می گویم و از پیش خود 
می خورم و لقمه کوچک برمی دارم. به طرف راست دهان می گذارم و 
آهسته می جوم و به دیگران نظرنمی کنم و در موقع خوردن از یاد حق 
غافل نمی شوم و هر لقمه که می خورم »بسم اهلل« می گویم و در اول و 
آخر دست می شویم. بهلول برخاست و دامن بر شیخ فشاند و فرمود: 
تو می خواهی که مرشد خلق باشی؟ در صورتی که هنوز طعام خوردن 
خود را نمی دانی. سپس به راه خود رفت. مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ 
این مرد دیوانه است.خندید و گفت: سخن راست از دیوانه باید شنید 
و از عقب او روان شد تا به او رس��ید. بهلول پرسید: چه کسی هستی؟ 
جواب داد: ش��یخ بغدادی که طعام خوردن خ��ود را نمی داند. بهلول 
فرمود: آیا س��خن گفتن خود را می دانی؟عرض کرد: آری. س��خن به 
قدر می گویم و بی حساب نمی گویم و به قدر فهم مستمعان می گویم 
و خلق را به خدا و رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که 
مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می کنم. 
پس هر چه تعلق به آداب کالم داشت بیان کرد. بهلول گفت: گذشته 
از طعام خوردن، سخن گفتن را هم نمی دانی. سپس برخاست و برفت.

مریدان گفتند: یا ش��یخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه 
توقع داری؟جنید گفت: مرا با او کار است، شما نمی دانید. باز به دنبال 
او رفت تا به او رس��ید. بهلول گفت از من چه می خواهی؟ تو که آداب 
طعام خوردن و س��خن گفتن خود را نمی دانی، آی��ا آداب خوابیدن 
خود را می دانی؟ عرض کرد: آری. چون از نماز عشا فارغ شدم داخل 
جامه  خواب می شوم، پس آن چه آداب خوابیدن که از حضرت رسول 
)علیه السالم( رس��یده بود بیان کرد. بهلول گفت: فهمیدم که آداب 
خوابیدن را هم نمی دانی. خواست برخیزد که جنید دامنش را بگرفت 
و گفت: ای بهلول من هیچ نمی دانم، تو قربه الی اهلل مرا بیاموز. بهلول 
گفت: چون به نادانی خود معترف شدی تو را بیاموزم. بدان که اینها که 
تو گفتی همه فرع است و اصل در خوردن طعام آن است که لقمه حالل 
باید و اگر حرام را صد از این گونه آداب به جا بیاوری فایده ندارد و سبب 
تاریکی دل ش��ود. جنید گفت: جزاک اهلل خیرا! و ادامه داد: در سخن 
گفتن باید دل پاک باشد و نیت درست باشد وگرنه هرعبارت که بگویی 
آن وبال تو باشد. پس س��کوت و خاموش��ی بهتر و نیکوتر باشد. و در 
خواب کردن اینها که گفتی همه فرع است؛ اصل این است که در وقت

خوابیدن در دل تو بغض و کینه و حسد هیچ بشری  نباشد.

افزایش طول عمر انسان از جمله مسائلی است که در 
سال های اخیر توجه انسان را به خود جلب کرده است. 
ورزش کردن، دوری از مواد مخدر و مشروبات الکلی و 
همچنین داشتن رژیم غذایی سالم از جمله روش هایی 
 اس��ت که متخصان برای افزایش طول عمر پیشنهاد

  می کنند. ام��ا در این مطل��ب قصد داریم ش��ما را با 
 روش ه��ای متفاوتی ب��رای افزایش طول عمر آش��نا 

کنیم.

بازگشت به سوی خدا
متأس��فانه امروزه در دنیای ماشینی و زندگی شهری 
 انس��ان ها از یاد خداوند و جنبه های معنوی زندگی 
دور ش��ده و بیش��تر به یاد ارزش های مادی زندگی 

هستند. 
اما جالب این جاس��ت که همین انس��ان تا در مقابل 
مشکالت و س��ختی ها قرار می گیرد، ناگاه یاد خالق 

هستی افتاده و از او یاد می کند. 
حتی در جهان غرب نیز که بح��ث اعتقادات مذهبی 
به محکمی جوامع شرقی نیست، مشخص شده است 
امید به زندگی در افراد با ایمان که به عبادت پرداخته 
و به مکان هایی مثل مس��اجد و یا کلیساها می روند، 

بیش از سایران است.

یک یا چند زبان خارجی یاد بگیرید
شکی نیست که برای داشتن عمری طوالنی به یک مغز 

فعال و پویا نیاز دارید. 
تحقیقات انجام ش��ده روی 200 داوطلب در دانشگاه 
 تورنت��وی کانادا نش��ان داده اس��ت که اف��رادی که 
می توانند به یک یا چند زبان خارجی صحبت کنند، 
نس��بت به دیگران از احتمال کمتری ب��رای ابتال به 
آلزایمر برخوردار هستند. کارشناسان معتقد هستند 
این عمل به تقویت توان حافظه و س��لول های مغزی 

منجر می شود.

زندگی در کوهستان
براس��اس یک تحقیق ک��ه در آمریکا ص��ورت گرفته 
مش��خص ش��ده اس��ت افرادی که در مناطق مرتفع 
زندگی می کنند از امید به زندگ��ی باالیی برخوردار 
بوده و رسیدن به س��ن 100 سالگی در این مناطق به 
آسانی ممکن است. دانشمندان در توجیه این وضعیت 
می گویند هوای کوهس��تان به دلیل پاکیزگی کمک 
موث��ری در تأمین س��المت فرد اس��ت. در عین حال 
حرکت در سطوح کوهستانی پس از مدتی به تقویت 

قلب انسان منجر می شود.

کار سخت
در تحقیقاتی که در دهه 20 می��الدی روی کودکان 
آمریکایی انجام شد، نتایج عجیبی مشاهده شد. این 
تحقیقات نش��ان داد کودکانی که در کودکی بس��یار 
ش��اد بوده و دغدغه فکری خاصی نداشتند، نسبت به 

دیگران از عمر کمتری برخوردار بودند. 
این افراد در زندگی بزرگس��الی خود نم��ی توانند به 
خوبی با استرس و فشارهای محیط کار کنار بیایند و 
در آن دوره با فشارهای بیش از حد رو به رو می شوند. 
پس س��عی کنید تا از س��نین پایین به کار و فعالیت 
عادت ک��رده و خنده و ش��وخی را در حد مش��خصی 

حفظ کنید.

استفاده از اعضای جدید بدن
امروزه به مدد تکنولوژی های زیس��تی جدید، انسان 
توانسته است بخش های مختلفی از بدن را به صورت 
 مصنوعی تولید کنند. پوس��ت، قلب و ری��ه از جمله 
بخش هایی هستند که به صورت مصنوعی تولید شده 

و در اختیار انسان قرار می گیرد. 
با این روش شخص می تواند در صورت بروز مشکلی 
در آن بخش به تعویض آن اقدام ک��رده و زندگی را با 

سالمت پی بگیرد.

رژیم گرسنگی
 از سال 1934 به این سو دانشمندان با انواع مختلفی

  از موش ها آزمایش��ات مختلفی را ص��ورت دادند که 
 در آنه��ا به م��وش ها غ��ذای کم��ی داده می ش��د. 
 ای��ن حیوان��ات در آس��تانه گرس��نگی کام��ل قرار 
می گرفتند، اما به مدتی طوالنی به زندگی خود ادامه 

می دادند. 
 ای��ن آزمای��ش روی انس��ان ها نی��ز انجام ش��د و در

  آن ب��ه گروه��ی از داوطلبان مواد مغ��ذی الزم برای 
 حیات داده ش��ده اما کالری بس��یار کم��ی در غذای

  آنها منظور ش��ده بود. ای��ن افراد با کاه��ش احتمال 
 ابت��ال ب��ه دیاب��ت و همچنی��ن کاهش فش��ار خون 

رو به رو شدند.

انجام دادن کارهای خیر
بسیاری از ما تاکنون تجربه انجام دادن یک کار نیک 
را داشته ایم. معموال پس از انجام دادن این کار حس 
خوبی به ما دس��ت می دهد. تحقیقات صورت گرفته 
نشان می دهد افرادی که به انجام دادن کارهای نیک 
عادت دارند و یا در گروه هایی که به انجام امور خیریه 
م��ی پردازند عضوی��ت دارند، از طول عمر بیش��تری 

برخوردار هستند.

 متفاوت ترین راه های 
افزایش عمر
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دانستنی

حکایت

مهرزاد دانش

عکس نوشت

فناوری

اغلب، موانع ارتباط��ی میان افرادی ک��ه می توانند 
بشنوند و زبان اش��اره نمی دانند، با ناشنوایان وجود 
دارد. یک گروه از دانش��جویان دانشگاه هیوستون با 
نظارت یک محقق ایرانی دستگاهی را اختراع کرده اند 
که این فاصله را از بین برد. یک گروه از دانش��جویان 
دانشگاه هیوس��تون دس��تگاه قابل حملی را اختراع 
کرده اند که افراد ناشنوا می توانند از آن برای برقراری 
ارتباط با افرادی که زبان اش��اره نمی دانند استفاده 
کنند. دانشجویان مهندسی فناوری و طراحی صنعتی 
دانشگاه هیوستون در ترم گذشته با همکاری یکدیگر 
طرح اولیه این دستگاه را ارایه داده و نمونه اولیه آن را با عنوان  »صدای من« ساختند. این 
دستگاه، زبان اشاره را می خواند و آن را به کلمات قابل شنیدن ترجمه می کند. اخیرا این 
دستگاه در میان پروژه های دانشجویی انجمن آموزش مهندسی آمریکا مقام نخست را به 
دست آورد. این دس��تگاه در نتیجه همکاری آنتونی تران، جفری ستو، عمر گونزالز و آلن 
تران از گروه مهندسی فناوری و ریک سالیناس سرجیو آلمان و یا هان چن از گروه طراحی 
صنعتی طراحی شده است. فرخ عطارزاده، استادیار مهندسی فناوری دانشگاه هیوستون و 
ایون سوک کوان، مدیر برنامه طراحی صنعتی این دانشگاه نظارت بر این پروژه را برعهده 
داشت. ایده اولیه دستگاه »صدای من« یک ابزار در ابعاد تلفن های همراه است که دارای 
میکروفن های داخلی، بلندگو، دوربین و صفحه نمایشگر است. این دستگاه زمانی که زبان 
اشاره و حرکات کاربر را می خواند، روی یک سطح سخت قرار می گیرد و شروع به پردازش 
حرکات می کند و زبان اش��اره را به یک صدای الکترونیکی تبدیل می کند. به همین نحو 
زمانی که این دستگاه صدای فرد را می گیرد، آن را به زبان اشاره ترجمه می کند. حرکات 
این زبان روی صفحه نمایش��گر قابل مشاهده اس��ت. هدف از طراحی این پروژه برقراری 
ارتباط جامعه ناشنوا با افرادی بوده که توانایی درک زبان اشاره را ندارند. براساس اظهارات 
این محققان، بزرگ ترین چالش آنها نمونه برداری از پایگاه داده های تصاویر زبان اش��اره 

بوده که دربرگیرنده 200 تا 300 تصویر برای هر عالمت است.

دانشمندان موزه تاریخ ملي اتریش موفق به بازسازي 
نخستین جد هشت پاهاي امروزي شدند. دانشمندان 
موفق ب��ه بازس��ازي ظاهر فس��یل ناش��ناخته یک 
موجود تند و تیز ش��دند که تصور مي شود نخستین 
جد هش��ت پاها و ماهي ه��اي مرکب امروزي باش��د.

تیمي از موزه تاریخ ملي اتریش از فناوري اسکن سه 
 Dissimilites بعدي براي حفاري هر الیه فس��یل
intermedius در هر بار اس��تفاده کردند و سپس 

فیلمي از چگونگي حرکت و زندگي آن تهیه کردند.
فس��یل این جانور نرم تن در رس��وب اعماق اقیانوس 

که در دوران »کرتاسئوس« ایجاد شد، کشف ش��د. این محل 128 میلیون سال بعد روي 
قله کوه  هاي دولومیت در آلپ قرار گرفته اس��ت. توموگرافي رایانه اي، دانش��مندان را به 
بررسي عمیق تر فس��یل این موجود موفق کرد. آنها همچنین دریافتند بدن این نرم تن با 
تیغ هایي هر کدام به طول سه تا چهار میلي متر پوشانده شده بود. به گفته سخنگوي این 
موزه، دانشمندان از توموگرافي رایانه  یي و برنامه بازسازي سه بعدي پیچیده نه تنها براي 
بازسازي ظاهر این فسیل که یک سال قبل کشف شد، بلکه براي پي بردن به نحوه حرکت 
وي بهره بردند. فیلم و عکس هاي این نرم تن 13 س��انتي متري شناگر در موزه ملي تاریخ 

اتریش در حال اکران است.
اقیان��وس تتیس که بین قاره هاي گوندوانا و لوراس��یا موجود بوده، رس��وب و ته نشس��ت 
میلیون ها سال را در عمق دریا بر جاي گذاشت. گوندوانا پس از تجزیه شدن نیم کره جنوبي 
و لوراسیا بخش اعظم نیم کره ش��مالي را تش��کیل داد. با گذر قرن ها و شسته شدن آلپ، 

بخشي از رسوب اعماق دریاي قبلي در قله  کوه هاي دولومیت قرار گرفت.
قسمتي از این بستر با ضخیم ترین تراکم فس��یلي بر جاي مانده از ما قبل تاریخ در ارتقاع 
دو هزار و 600 متري قرار گرفته است. »الکس��اندر لوکندر« و تیم تحقیقاتي اش سه سال 
است روي این بخش 150 متري در حال مطالعه اند و س��ال گذشته فسیل این نرم تن را 

کشف کردند.

کشف هشت پای 128 میلیون سالهساخت دستگاه مترجم زبان اشاره 

 تماشای شاتل فضایی از دور خارج شده 
در اسکله ای در نیویورک.

نمایشگرهای انعطاف پذیر، جدیدترین ش��ایعات در مورد آیفون 
بعدی، سفر با ماش��ین در ترن های آینده، س��اخت هواپیماهای 
الکترونیکی از جمله مهم ترین تکنولوژی های رونمایی ش��ده در 

هفته گذشته است که به معرفی اجمالی آنها پرداخته ایم.

Black n Blue کامپیوترهای
شاید در نگاه اول به نظر شما این 
کامپیوتر یک ماشین زمان یا یک 
دستگاه بسیار پیچیده باشد اما 
این دس��تگاه تنها یک کامپیوتر 
ساده است و به وسیله یک طراح 
دانمارکی طراحی شده است. این 
کامپیوت��ر یک سیس��تم خنک 

کننده بسیار عالی نیز دارد، ولی در کل شکل آن بسیار جذاب است.

Twig
توییگ نام یک وسیله جدید است که به درد دارندگان گوشی های 
آیفون می خورد. این وس��یله نه تنها مبدلی برای تبدیل ورودی 
آیفون به USB است، بلکه می توان به کمک آن کارهای مختلفی 
را نیز انجام داد. حالت ارتجاعی این وسیله به شما  کمک می کند 

حتی از آن به عنوان یک پایه نیز استفاده کنید.

نمایشگرهای انعطاف پذیر
 بحث نمایشگرهای قابل انعطاف این روزها بسیار داغ شده است و 
شرکت شارپ نیز به این رقابت وارد شده است. این شرکت اقدام 
به تولید یک صفحه بسیار نازک کرده است که اندازه آن 3/4 اینچ 

است و برق بسیار کمی نیز مصرف می کند.

هواپیماهای الکتریکی
در سال 1927 چارلز لیندنبرگ   
توانس��ت ب��ا هواپیم��ا از روی 
اقیان��وس بگ��ذرد. از آن زم��ان 
تاکنون صنعت هوانوردی بسیار 

پیشرفت کرده است. 
ای��ن پیش��رفت ب��ه جای��ی 
رس��یده اس��ت که برای اولین 
بار ی��ک هواپیمای الکتریکی همان مس��یر را طی م��ی کند. این 
 پرواز قرار است در س��ال 2014 انجام ش��ود و نیاز به باتری های 

خاصی دارد.

کیس کامپیوتر یا ماشین زمان؟
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دست انداز اِوا خواهر راست می گی؟!
خوب به س��المتی شهر دوبلین 

مجید 
پایتخت ایرلن��د جنوبی هم به کافی

خواهران پر شمار اصفهان اضافه 
شد تا خدای نکرده هیچ گونه احساس کمبودی در زمینه 
خواهر احساس نشود. اساسا گویا مادر روزگار کار خاصی 
ندارد به جز این که بر شمار بچه های این خانواده مدام 
بیفزاید. م��ا با این که ع��رض می کنیم قدم نورس��یده 
مبارک! اما این دلیل نمی شود نپرس��یم این خواهران 
غریب که اسم بعضی هایشان را حقیر در طول عمر البته 
نه چندان درازم نش��نیده ام، اصال بود و نبودش��ان چه 
فرقی می کند؟ مثال اس��تانبول که همین زیر گوشمان 
قرار دارد و در معماری و فرهنگ و عقاید مردمش و هزار 
چیز دیگر با اصفهان تشابه دارد و حتی عالی قاپو از کاخی 
در آن شهر الهام گرفته ش��ده و به دستور شاه عباس در 
اصفهان ساخته شده را دوستان به خواهری قبول ندارند، 
بعد ب��ا کدام ش��هر عقد خواه��ر خواندگی بس��ته اند؟ 

»شیان«! نه دهکده شیان در شمال تهران خودمان ها! 
شیان گویا یک شهری است در یک گوشه ای از چین. از 
چند تا از رفقا که به چین سفر کرده بودند پرسیدم شیان 
ش��نیدید تو چین؟ گفتند بله بله! یک جور ملخه که تو 
 روغن س��رخ می کنند بعد سرش��و می زنن تو س��رکه 
می خورند! ش��هر بخارا را که مثل اصفهان تنها شهری 
است که سه بار و در سه مقطع تاریخی مختلف پایتخت 
ایران بوده و حتی یک مجموعه دقیقا شبیه میدان نقش 
جهان هم دارد و مدت ها پایگاه فرهنگ و هنر و صنایع 
دستی ایران بوده و در چند صد کیلومتری ایران است، 
 ول کرده اند و با ش��هر »ی��اش« عقد خواه��ر خوانگی 
بسته اند. حاال هر کی گفت این یاش چیست؟ )به علت 
بی ادبی بعضی از دوستان از انعکاس جواب ها معذورم(... 
نه خیر همه حدس ها اشتباه بود شهری است در رومانی! 
ولی خوب این دفعه الحق و االنصاف حسابی حواسشان 
را جمع کرده اند و دنبال تشابه ها گشته اند که یک وقت 

سوتی ندهند و نتیجه این شده است: »در شهر دوبلین 
هم نه تنها مثل اصفهان رودخانه ای از میان ش��هر می 
گذرد که حتی اکث��ر مردم ش��هر هم م��ی توانند آواز 
بخوانند، مثل اصفهان خودم��ان«! واال چه عرض کنم. 
وظیفه ما گفتن بود که اگر هم می خواهید برای اصفهان 
خواهر پیدا کنید، کسی را پیدا کنید که این دو تا خواهر 
بتوانند حداقل یک گپی با هم بزنند. آخه اصفهان و یاش 
چه اختالطی دارند با ه��م بکنند؟! فوق فوقش اصفهان 
می گوید هوا چطوره اونجا؟ یاش هم عرض می کند سرد! 
اصفهان می گوی��د اینجا چند روزیه گرم ش��ده... و بله 
خالص! س��کوت عمیقی حکمفرما می شود که دل آدم 
می پوس��د. نمی دانم ش��اید هم دوس��تان حق دارند و 

اصفهان و دوبلین االن زده اند زیر آواز که:
say  yes! -         عمو سبز فروش؟ -

 !say  yes-        سبزی کم فروش؟ -
و الی آخر...

چهره

علیرضا قزوه
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