
حریم شخصی تان  سه بانک به صنایع اصفهان اعتبار ندادند
تا چند متری 
شماست؟

در نشست خبری اتاق بازرگانی استان فاش شد
 یک فرصت دیگر 

برای المپیکی شدن اصفهان 9
دست اندازی مترو به 

حریم تاریخی ریسباف  53
کاهش بی سابقه حجم آب سد 

12زاینده رود پس از نیم قرن

چراغ های شهر خاموش

ش��اید ش��هری مثل اصفهان، آن هم درش��ب، لطف و زیبایی 
خودش را دارد. حاال اگراین تماش��ا با نگاهی هنرمندانه همراه 
شود، زیبایی صرف و خوراک بصری درکنارجادوی خالقیت و 

ابتکار، فضایی پر از فانتزی های تصویری فراهم می کند.
 این روزها چ��راغ ه��ای نگارخانه »آرته« خاموش اس��ت؛ نه 
این که از نمایش��گاه خبری نباش��د، ن��ه! از پله ها ک��ه پایین 
بروی، کم��ی طول می کش��د تا چش��مت به تاریک��ی عادت 
 کند وچهره ها را تش��خیص بده��ی. فقط س��ایه آدم هایی را 

می بینی که خوشامد می گویند و ...

پشت کوه های بلند هیچ 
خبری نیست جز...؟!
 افزایش 15 درصدی  

حقوق کارمندان
 امروز شش شهید گمنام 

در  اصفهان تشییع می شود
اگر قلبتان 

ضعیف است بخوانید!

هفت خواب امتحان

اصفهان در انتظار افتتاح 
بزرگ ترین مرکز جراحی 

صرع کشور

نگاهی به نمایشگاه حجت خواجوی 

 نمره شهرداری اصفهان در
 اعتماد سازی 14 شد

مرتضی س��قائیان ن��ژاد در هفدهمین همایش مدیران بازرس��ی 
شهرداری های کالنش��هرها گفت: ش��هرداری یکی از مهم ترین 
نهادهای خدمت رس��ان و خدمت گزار در کشور است و بیشترین 
میزان مراجعات را در میان سایر ارگان ها دارند، این در حالی است 
که ۳۷۵ وظیفه از سوی این نهاد در حال انجام است و این خدمات 

نیز رو به افزایش است.

 دریل برقی لرزه بر جان گنبد 
3مدرسه چهارباغ انداخت
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مجلس به جای اعتراض ، قانون گذاری کند
رهبرمعظم  انقالب: 

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی روز گذشته 
در دیدار نماین��دگان منتخب ملت در نهمین دوره مجلس ش��ورای 
اسالمی، تأکید کردند: مجلس در عمل به وظایف مهم و اساسی خود، 
باید ضمن برخورداری از شاخص های یک مجلس زنده، پرتحرک و 
پرنشاط در ابعاد مختلف سیاس��ی، اخالقی و مالی نیز  مجلسی سالم  
باشد. ایش��ان احس��اس تکلیف، نیت خالصانه، توکل به پروردگار و 
تالش برای کسب رضایت الهی را زمینه و شرط اصلی موفقیت آمیز 
بودن تالش های مجلس و دیگر دس��تگاه ها خواندند و افزودند: اگر 
این نگاه و این روحیه حاکم ش��د، به برکت رحمت و یاری پروردگار 

 راه ها گش��وده و همه مش��کالت حل خواهدش��د. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای اتکای به ق��درت الیزال اله��ی را رمز قدرت و پیش��رفت 
جمهوری اسالمی دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: نظام اسالمی در 
دنیای آش��فته مادی، به دفاع از ارزش های الهی و انسانی برخاسته 
است و نمایندگان مجلس باید با درک عمیق این مسأله، تقویت ارتباط 
با پروردگار را راز حقیقی دستیابی به موفقیت بدانند. ایشان دشمنی 
استکبار با جمهوری اسالمی را برخاسته از ذات غارتگر سلطه طلبان 

خواندند و افزودند...

پنج شنبه 25  خرداد   1391 |23  رجب 1433 
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

شماره 
مبلغ تضمین ) ریال(مبلغ برآورد ) ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهمناقصه 

عمليات بهره برداری شبكه آب و فاضالب 91-2-115
-/1،210،000،000-39،131،953،123جاریمنطقه پنج شهر اصفهان

آگهی مناقصه عمومی نوبت اول

نوبت اول

مزایده ) مرحله اول (

مزایده ) مرحله اول (

 شهرداری آران وبیدگل به استناد مصوبه شماره 422 مورخ 91/03/18 شورای اسالمی شهر
متراژ  به  زمین  قطعه  یک  برداری  بهره  و  اجاره  به  نسبت  دارد  نظر  در  بیدگل  و  آران    
530 م.م متعلق به این شهرداری واقع در پارک شادی جهت استقرار سالن سرپوشیده وسایل 
بازی کودکان ) شامل: گیم نت، توپ جادویی، سالئو، کافی شاپ، ترامبولین( با قیمت پایه 
کارشناسی به ازای هر ماه اجاره مبلغ 1/800/000 ریال برای مدت یک سال از طریق مزایده 
عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید تا حداکثر ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی جهت اطالع از شرایط شرکت در  مزایده به 

شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند.
ضمنا هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مزايده است.

مهدی عموزاده

شهردار آران و بیدگل

مهدی عموزاده

شهردار آران و بیدگل

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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فرماندار تهران
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دويچي
شسان
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شسان
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میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم
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توفان سرخ 

را از پا درآوردن
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 

12
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

به دو كانديدا تذكردادفرماندار تهران

بهروشساندويچيجيببري

بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«
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توزیع 800 سکه ثبت نامی در استان
عزرائیل این مرد را در 

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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شهرداری آران و بيدگل به استناد مصوبه شماره1128  مورخ  89/12/18شورای اسالمی 
شهر آران و بيدگل  در  نظر دارد نسبت به فروش اقالم مازاد بر نياز و اسقاطی از قبيل 
كيس، مانيتور، درب و پنجره آهنی – آلومينيومی – چوبی، انواع آهن آالت، سيم كابل، 
پالستيک و غيره طبق ليست موجود در شهرداری از طريق مزايده عمومی و برابر شرايط 

مالی شهرداری اقدام نمايد.
لذا از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل  می آيد تا حداكثر ظرف مدت ده روز 
از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی جهت اطالع از شرايط شركت در مزايده به شهرداری 

آران و بيدگل مراجعه نمايند. ضمنا هزينه انتشار آگهی به عهده برنده مزايده است.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان درنظر دارد اجرای عملیات بهره برداری شبکه آب وفاضالب منطقه پنج شهر 

اصفهان رابه شرح ذیل از محل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبير خانه كارفرما: تا ساعت  13:30روز شنبه مورخ 91/04/10 
گشايش پاكات مناقصه : از ساعت8:30  صبح روز یکشنبه مورخ 91/04/11

www.abfaesfahan.ir محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
 www.iets.mporg.irپايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن :0311-66800300
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان



چهره روزیادداشت

اتحاد ایران و مصر، خطری برای غرب 
یک حقوقدان مصری آمریکا را مانع اصلی برقراری روابط میان تهران 
و قاهره دانست و اتحاد ایران و مصر را خطری بزرگ برای غرب قلمداد 
کرد. محمود شعبان احمد، حقوقدان مصری که اخیراً سفری به تهران 
داشته است، در گفتگو با مهر اظهار داش��ت که مردم مصر خواهان 
برقراری رابطه با ایران هس��تند و سفر هیأت های مختلف مصری به 

تهران، خود گواه این مطلب است. 
وی در پاسخ به این پرسش که چرا پس از گذشت یک سال از انقالب 
25 ژانویه مصر روابط دیپلماتیک تهران و قاهره از س��ر گرفته نشده 
است، گفت: مصر پس از انقالب ش��رایطی را پشت سر می گذارد که 

فرصت برقراری رابطه جدی با ایران را فراهم نکرده است.

  گزینه ریاست  
فراکسیون  اصولگرایان

نماینده مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این که 
حدادعادل گزینه ما برای ریاست فراکسیون اصولگرایان است، گفت: 
چتر اصولگرایی فراگیر است و اعضای فراکسیون رهروان والیت هم 
می توانند در این فراکس��یون فراگیر اصولگرایی عضو شوند. احمد 
سالک با تأکید بر این که چتر فراکس��یون اصولگرایان برای حضور 
همه اصولگرایان با گرایشات مختلف سیاسی باز است، اظهار داشت: 
فراکس��یون اصولگرایان در مجلس نهم در راستای نیل به مطالبات 
رهبر معظم انق��الب و ملت ایران ب��ه دور از جنجال های سیاس��ی 

حرکت می کند. 
نماینده م��ردم اصفهان در مجلس ش��ورای اس��المی ب��ا بیان این 
ک��ه ن��ام فراکس��یون اصولگرای��ان تغیی��ر نخواه��د ک��رد، افزود: 
اعضای فراکس��یون ره��روان والیت ک��ه حامی ریاس��ت الریجانی 
بر مجلس نه��م بودند ه��م، می توانن��د در این فراکس��یون فراگیر 
 عضو ش��وند؛ زیرا این فراکس��یون فقط منحصر به حامیان ریاست 

حدادعادل بر مجلس نیست.

فراکسیون رهروان منشعب نشده
 عضو هیأت مؤسس فراکس��یون رهروان مجلس شورای اسالمی با 
تأکید بر این که این فراکسیون از فراکس��یون اصولگرایان منشعب 
نشده و کاماًل مستقل اس��ت، از همه نمایندگان مجلس دعوت کرد 
در این فراکس��یون به عنوان بزرگ ترین تش��کل اصولگرایی کشور 

عضو شوند. 
بهروز نعمتی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: فراکس��یون رهروان با 
تشکیل کارگروه تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، نخستین 
 گام را برای حرکت فراکس��یونی برداش��ته اس��ت. نماین��ده مردم 
اسد آباد در مجلس شورای اس��المی با بیان این که هنوز تصمیمی 
برای ریاست فراکسیون رهروان گرفته نشده، ادامه داد: فراکسیون 
رهروان بزرگ تری��ن فراکس��یون اصولگرایان در مجلس ش��ورای 
 اسالمی و در کشور است که هر کدام از نمایندگان می توانند در آن 

عضو شوند.

 شکل گیری جبهه قدرتمند
 ایرانی-عراقی در اوپک

 رویترز طی گزارش��ی از اتحاد ایران و عراق در درون اوپک نوش��ت: 
هم اکنون جبهه قدرتمندی توسط ایران و عراق با همراهی ونزوئال 
و الجزای��ر در برابر جبهه کش��ورهای عربی خلیج ف��ارس در اوپک 
ظهور یافته اس��ت. رویترز در این گزارش درب��اره قطب بندی های 
 جدید تشکیل شده در درون اوپک نوش��ت: ایران و عراق، دو رقیب 
سنتی در بازار نفت در حال نزدیک شدن به یکدیگر در  اوپک هستند 
 تا بتوانند اتحادی قدرتمند را در مقابل کش��ورهای عربی حاش��یه 

خلیج فارس به رهبری عربستان تشکیل دهند.

تحریم یکجانبه ایران را قبول نداریم 
وزیر امورخارجه روسیه گفت: موضع ما نسبت به تحریمهای یکجانبه 
علیه ایران مشخص است و مخالف هرگونه تحریم یکجانبه هستیم.

سرگی الوروف وزیر امورخارجه روسیه در نشست خبری بعدازظهر 
امروز با علی اکبر صالحی وزیرامورخارجه کش��ورمان که در وزارت 
امورخارجه برگزار شد گفت: موضع ما نسبت به تحریمهای یکجانبه 
علیه ایران مشخص است و مخالف هرگونه تحریم یکجانبه هستیم.

وی در مورد موضوع سوریه نیز افزود: مواضع ما در این مورد که طرح 
کوفی عنان باید در سوریه اجرا و همه بازیگرهای جهانی در این مورد 
متحد باشند با ایران مشترک اس��ت.الورف خاطرنشان کرد: در این 
زمینه کنفرانس بین المللی برگزار می کنیم و از همه می خواهیم که 
از طرح عنان حمایت کنند.وی تاکید کرد: طرف ایرانی در مذاکرات 
1+5 عالقه مند به یافتن راه حل هایی اس��ت که منجر به پیشرفت 
و حل و فصل برنامه هسته ای ایران ش��ود. همچنین در این نشست 
صالحی، وزیر امورخارجه کشورمان نیز درباره مذاکرات ایران و 5+1 
و موضع مس��کو گفت: امیدواریم مذاکرات مس��کو در همان جهت 
سازنده دو مذاکره گذشته پیش برود. البته موضوع پیچیده ای است و 
نیازمند صبر و حوصله است. وزیر امورخارجه در مورد موضوع سوریه 
نیز خاطرنشان کرد: نظرات ما و روسیه در مورد سوریه به هم نزدیک 

است و اشتراکات فراوانی داریم.

ادامه از صفحه یک: برخی با گوشه و کنایه می گویند دنیا را در 
مقابل نظام قرار ندهید اما این، س��خنی از سر نیندیشیدن است؛ 
چرا که مطرح ش��دن داعیه حکومت دینی و مردم ساالری دینی، 
به طور طبیعی، فرعون های جهانی را ب��ه مقابله با این نظام و این 

ملت برانگیخته است. 

مجلس با خروجی های نامناسب، ناقص است
رهبر انقالب اس��المی در ادامه سخنانشان مجلس را رکن اساسی 
نظام برشمردند و به تش��ریح دو خصوصیت الزم مجلس شورای 
اسالمی یعنی زنده بودن و س��الم بودن پرداختند. ایشان افزودند: 
مجلس راکد و خمود با خروجی های نامناس��ب، مجلسی ناقص 
اس��ت و نمایندگان منتخب ملت باید با تحقق شاخص های یک 
مجلس زنده، نشاط و تحرک دستگاه قانونگذاری را عینیت دهند. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای عمل به وظایف اساسی مجلس، یعنی 
تدوین قوانین خوب و نظارت صحیح را نشانه های بارز زنده بودن 
مجلس دانس��تند و افزودند: نمایندگان مجلس نه��م با توجه به 
ش��اخص های یک قانون خوب و معیارهای نظ��ارت صحیح، به 
وظایف خود عمل کنند. ایشان در همین زمینه، نظارت های ناشی 
 از نیت های نادرست، نظارت های جانبدارانه و ضدجانبدارانه و نیز 
نظارت های��ی را که عمق یاب��ی نمی کند، از جمل��ه نظارت های 
نادرست دانس��تند و افزودند: این گونه کارها، نش��ان خواهد داد 
مجلس به معنای حقیقی کلمه، زنده نیست. رهبر انقالب اسالمی، 

حضور مفید و فعال در صحن علنی مجلس و کمیس��یون ها را از 
دیگر نشانه های زنده بودن مجلس برشمردند و خاطرنشان کردند: 
 حضور نامرتب و غیرمفید در جلس��ات و کمیس��یون ها، از جمله 
گرفتاری هایی اس��ت که مجلس نهم باید س��عی کند آن را واقعاً  
برطرف نماید. حضرت آیت اهلل خامن��ه ای حضور فعال در فضای 
سیاسی کش��ور و منطقه و جهان را از دیگر ضروریات یک مجلس 
زنده و پرنش��اط برش��مردند و افزودند: مجلس صحنه نمایانی از 
انقالب، افکار عمومی و سیاس��ت های کالن کشور است و باید در 

حوادث و مسائل داخلی و خارجی، مواضع مشخصی داشته باشد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، در ادامه سخنانشان به تشریح دومین 
وی ژگی ض��روری مجلس یعنی س��الم ب��ودن پرداختند. ایش��ان 
همچنین برخ��ورداری مجل��س و فردفرد نمایندگان م��ردم را از 

سالمت سیاسی، اخالقی و مالی کاماًل ضروری برشمردند.
 

مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه ها  الگو شود
 رهبر انقالب بی توجهی ب��ه دغدغه ضروری احس��اس وظیفه و 
بی مباالتی درباره مسائل مالی را از دیگر نشانه های ناسالم بودن 
مجلس خواندند و افزودند: هیأت رییسه و نمایندگان تالش کنند 
مجلس نهم در زمینه کاهش هزینه های بیهوده، الگو شود. ایشان 
خاطرنشان کردند: البته در میان نمایندگان مجلس کسانی که در 
این زمینه ها به خوبی احتیاط و مراقبت می کنند کم نیس��تند 
 و این واقعیت مهم و تحس��ین برانگیز، نیازمند شکرگزاری است.

پرهیز از تعرض به آب��روی دیگران از دیگر مس��ائلی بود که رهبر 
انقالب اسالمی آن را از نشانه های مهم سالمت مجلس خواندند.

ایشان به منتخبان ملت خاطرنشان کردند: متوجه باشید که شما از 
پشت بلندگویی ملی حرف می زنید و الزم است از تعرض به آبروی 
دیگران، بیان اتهاماتی که ثابت نشده است و طرح مسائل خصوصی 

افراد به شدت پرهیز کنید.

هیاهو و جنجال در مجلس باید ریشه کن شود
هیاهو و جنج��ال برخ��ی نمایندگان هن��گام ح��رف زدن دیگر 
 نماین��دگان و ی��ا مس��ئوالن دولت��ی،  انتق��اد صریحی ب��ود که 
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای بیان کردن��د. رهبر انق��الب تأکید 
کردند: مجلس جای گفتگوی حکیمانه و خردمندانه اس��ت و این 
مسأله با هیاهو هنگام حرف زدن دیگران کاماًل منافات دارد و این 
 عادت بس��یار بد و حیرت انگیز باید در مجلس ش��ورای اسالمی 

ریشه کن شود. 

به اسم استقالل مجلس به دولت متعرض نشوید 
حضرت آیت اهلل خامنه ای استقالل مجلس را مسأله ای بسیار مهم 
و از نشانه های س��المت نهاد قانون گذاری دانستند و خاطرنشان 
کردن��د: در همه دولت های گذش��ته و هم��ه دوره های مجلس 
 این تذکر داده شده که نباید به اسم اس��تقالل مجلس، درباره هر 
 مس��أله ای به دولت معترض ش��د؛ مجلس اگر نظر مخالفی دارد 
می تواند با پرهیز از این گونه برخوردهای غیرمفید، در آن زمینه، 
قانون بگذارد. حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین اتحاد و همدلی 
را مسأله و ضرورت مهم روز خواندند و افزودند: معنای این مسأله 
همسان بودن فکرها نیست و کس��ی از بیان اختالف نظرها، ابایی 
ندارد، اما باید کاماًل مش��خص باش��د که در عی��ن اختالف نظر و 
سلیقه، دست های مسئوالن در دست یکدیگر است. رهبر انقالب 
 اسالمی دوئیت و تفرقه را نشانه ضعف خواندند و افزودند: در زمینه 
اختالف نظرها نی��ز مراجع حل اختالف مش��خصند و مراجعه به 
قانون یا نظر شورای نگهبان، تکلیف همگان را مشخص می کند و 
در هر حال باید اتحاد و همدلی مسئوالن بروز یاید. رهبر انقالب در 
پایان افزودند: به یاری پروردگار، محور حرکت عمومی کشور، تفکر 
و جهت گیری دینی و اسالمی اس��ت. در ابتدای این دیدار و پیش 
از سخنان رهبر معظم انقالب اس��المی، الریجانی با اشاره به ادوار 
مختلف قانون گذاری در ایران، دوران قانون گذاری بعد از انقالب 
اسالمی را شکوفاترین دوران پارلمانی کشور برشمرد و گفت: در این 
دوره با تصویب میزان قابل توجهی از قوانین و اتکا به جنبه زادی و 

مبانی دینی، حرکت رو به جلوی کشور رقم خورده است.

رهبر معظم  انقالب: 

مجلس  به جای اعتراض،قانون گذاری کند

کنترل مرزها صددرصد 
امکان پذیر  نیست

تالش برای افزایش حقوق 
سربازان تا 500هزارتومان 

فرمانده نیروی انتظامی گفت: امنیت در مرزهای کش��ور نس��بت به حد 
مطلوب فاصله دارد. س��ردار اس��ماعیل احمدی مقدم با بیان  این که حد 
مطلوب امنیت در مرزهای کشور 84 درصد اس��ت، گفت: کنترل مرزها 
در گذش��ته 32 درصد بوده و این درحالی اس��ت که این میزان در حال 
حاضر به 64 درصد رسیده است. وی با تصریح بر این که کنترل مرزها به 
صورت صددرصدی امکان پذیر نیس��ت، ادامه داد: وجود مرزهای آبی در 
این کشور از دالیل مهم این امراست. به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون 
 میزان جرائم اتفاق افتاده در مرزهای برخی اس��تان ها صفر بوده اس��ت. 
فرمانده نی��روی انتظامی تصریح ک��رد: تکمیل نب��ودن راه های مرزی، 
عدم وجود می��ل جاده ای در امت��داد مرزها و دوری پاس��گاه ها از نواقص 

موجود در مرزهاست.

معاون نیروی انس��انی سپاه پاس��داران انقالب اس��المی درباره تقاضای 
افزایش حقوق س��ربازان اعالم کرد که در پی عدم تأیید مصوبه مجلس 
در این باره در شورای نگهبان، این موضوع همچنان پیگیری می شود و 
تقاضای ستاد کل نیروهای مسلح تعیین محدوده حقوق سربازان از 170 
هزار تومان تا بیش از 500هزار تومان است.  سردار سرتیپ پاسدار احمد 
کریمی، معاون نیروی انسانی سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن تشریح 
برنامه های چهارمین جشنواره جوان سرباز، س��ربازان را نماد مشارکت 
مردمی در حفظ امنیت تمامیت عرضی دانس��ت و گفت: این قشر پرکار، 
جوان و بی ادعا در عرصه های مختلف پس از پیروزی انقالب اسالمی سهم 
بس��یار باالیی را در تولید امنیت به عهده داش��ته اند به ویژه این نقش به 

خوبی در مرزهای شرقی و غربی کشور دیده می شود.

آماده باش کامل کشورهای 
منطقه

تحلیلگر برجس��ته ح��زب اهلل لبنان اعالم ک��رد: عرصه 
بین المللی و منطقه ای، اکنون در آس��تانه درگیری های 
ش��دید نه تنها در منطقه س��وریه، بلکه در کل ش��امات 
 و دیگرکش��ورهای عرب��ی اس��ت و همی��ن موض��وع 
 کش��ورهای حاش��یه خلی��ج ف��ارس را نی��ز ب��ه حالت 
آماده باش کامل درآورده است؛ چرا که آنها هم اطالعاتی 
دریافت کرده اند که نشان از هدف قرار گرفتن آنها در پی 

اوج گیری تحوالت سوریه دارد. 
ابراهیم االمین، از تحلیلگران حزب اهلل لبنان در مقاله ای 
در روزنامه االخبار، به تش��ریح اوضاع سوریه در روزهای 
اخیر پرداخت��ه و تأکید می کن��د که س��وریه و منطقه 
این روزها خ��ود را برای مرحل��ه ای آم��اده می کند که 
 می توان آن را سرنوشت ساز دانس��ت. به نوشته االمین، 
عرص��ه بین المللی نیز مانن��د عرصه منطقه ای ش��دت 
درگیری های آین��ده را نه تنها در منطقه س��وریه، بلکه 
در تمامی مناطق ش��امات و س��ایر کش��ورهای عربی و 

منطقه ای نشان می دهد. 

اخوان المؤمنین برای آزادی 
حجاز وارد صحنه شد  

جنبش اخوان المؤمنی��ن برای آزادی حجاز با انتش��ار 
 بیانی��ه ای از آغ��از فعالیت خ��ود به منظور س��رنگونی 
آل س��عود و جهاد با کفار و همدس��تان منافق آنها خبر 
داد.جنبش اخوان المؤمنین برای آزادی حجاز در بیانیه 
ای، با تأکید بر ح��ق طبیعی افراد در تعیین سرنوش��ت 
خود در سرزمینی اسالمی که با وجود حرمین شریفین 
تکریم یافته است، انتقال مس��المت آمیز قدرت، توزیع 
عادالنه ثروت، از بین رفتن ظلم و س��تم و ایجاد روابطی 
 مستحکم با کشورهای مختلف را حق مردم این سرزمین 

دانست.
در این بیانیه آمده اس��ت که جنبش اخ��وان المؤمنین 
ب��رای آزادی حجاز، ی��ک جنبش تغییرطلب اس��المی 
 اس��ت و ای��ن تغییر با کن��اره گی��ری آل س��عود، رژیم 
جنایتکار و سرمنش��أ نف��اق در دنی��ای اس��الم، و قرار 
 گرفتن قدرت در دست ملت مس��لمانان و خروج کفار از 
س��رزمین حج��از محقق می ش��ود. اخ��وان المؤمنین 
خاطرنش��ان ک��رد، در آغ��از راه محرمان��ه خ��ود 
 ب��رای رس��یدن ب��ه ای��ن ه��دف ب��دون بازگش��ت 

قرار دارد.

اعضای کمیس��یون امنیت ملی عالءالدی��ن بروجردی را 
به عنوان ریاس��ت این کمیس��یون انتخاب کردند. اعضای 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دقایقی 
قبل برای برگزاری انتخابات هیأت رییسه این کمیسیون 
تشکیل جلس��ه دادند و بروجردی را به عنوان رییس این 
کمیسیون برگزیدند. بروجردی در دور هشتم نیز در طی 
چهار سال ریاست کمیسیون امنیت ملی را بر عهده داشت.

بر اس��اس این گزارش، عوض حیدرپور نیز برای ریاست 
کمیسیون کاندیدا ش��د، اما موفق به کسب حداکثر آرا 
نشد. دس��تغیب و حقیقت پور به ترتیب به عنوان نواب 
اول و دوم ریی��س در کمیس��یون امنیت مل��ی انتخاب 
 ش��دند. با برگزاری انتخابات هیأت رییسه کمیسیون ها 
محمد مه��دی زاهدی نی��ز در همین زمینه با کس��ب 
اکثری��ت آرا، ب��ه عنوان ریی��س کمیس��یون آموزش و 
تحقیقات مجلس نهم انتخاب شد. نماینده مردم کرمان 
و راور با کس��ب 23 رأی از مجموع 25 عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات، به عنوان رییس کمیسیون آموزش 
انتخاب ش��د. در این جلس��ه جواد ه��روی و علی  اصغر 
زارعی به عنوان نایب رییس، عباس مقتدایی س��خنگو، 
علیرضا س��لیمی و قاس��م جعفری هم به عنوان دبیران 
کمیس��یون آموزش  و  تحقیقات مجلس شورای اسالمی 

انتخاب شدند.

رییس مجلس شورای اسالمی درجلسه علنی مجلس که با 
حضور دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد، به نمایندگی 
از مجلس به تیم مذاکره کننده هس��ته ای ایران هشدار داد: 
ایران در جایی که درجه غنی س��ازی مطرح اس��ت، فقط به 
دلخواه خود و با توجه به نیاز خود می تواند این درجه را تنظیم 
و تعیین کند و طرف ایرانی در این زمینه حق تساهل ندارد. 
علی الریجانی در جلس��ه روز گذش��ته مجلس که با حضور 
س��عید جلیلی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی و معاون وی 
 برگزار شد، با بیان این که گروه 1+ 5 در مذاکرات با ایران دچار 
س��وء تفاهم نس��بت به خودش��ان ش��ده اند، گفت: تأکید 
مجلس به مذاکره کنن��دگان ایرانی، این اس��ت که در پای 
حقوق مل��ت ای��ران در چارچ��وب ان پی تی حق تس��اهل 
ندارن��د. وی ادامه داد: ایران در جایی که درجه غنی س��ازی 
مطرح اس��ت به دلخواه خود و بس��ته به نیاز خود می تواند 
 این درج��ه را تنظیم کن��د و این نم��ی تواند س��دی برای 
فن آوری هسته ای ایران شود. رییس مجلس ادامه داد: مرز 
کار باید مقررات بین المللی باش��د؛ آنچه در مسیر مذاکرات 
به عنوان مصالح در نظر گرفته می شود، باید به اختیار ملت 
ایران باشد و متناسب با نیازی که ملت دارد.وی تأکید کرد: در 
این چارچوب مجلس از مذاکره کنندگان ایرانی هم حمایت 

می کند و هم مطالبه جدی دارد.

 نماینده مردم تهران گفت: پیاده ش��دن از قطار عدالت 
دولت احمدی نژاد که مغایر با اصول و ارزش هایی بود که 
به آن اعتقاد داشتم را توفیق می دانم. مسعود میرکاظمی 
درباره یادداشت اخیر رییس جمهور در وبالگ  شخصی 
وی مبنی بر این که علت جدایی دوس��تان سابق عدالت 
عنوان ش��ده اس��ت، به فارس گفت: براین باورم کسانی 
که از مجموعه دولت کنار رفتند، به این نتیجه رسیدند 
که در دولت عدالت حکم نمی ش��ود و مسیری که دولت 
پی گرفته، به طور کلی ب��ا آرمان ها و ارزش های گفتمان 
اولیه متفاوت بود. وی با اش��اره به این که خدمت کردن 
به مردم یک توفیق الهی است، افزود: پیاده شدن از قطار 
عدالت دولت احمدی نژاد که مغایر با اصول و ارزش هایی 
بود که به آن اعتقاد داشتم را توفیق می دانم و خوشحالم 
که از این قطار خارج شدم. میرکاظمی درباره نقش یکی 
از نزدیکان دولت در پرونده فس��اد بیمه و اذعان روزنامه 
دولتی ایران به این موضوع، اظهار داشت: از حضور وی در 
این پرونده اطالع خاصی ندارم، ولی قوه قضائیه باید در 
برخورد با متهمان پرونده های فساد مالی برخورد جدی 
نماید و بدون توجه به پس��ت و مقام سیاسی این افراد با 
آنها برخورد کند. وی تصریح کرد: هر کسی در هر مقامی 

اگر متهم باشد، باید از سوی قوه قضائیه محاکمه شود.

مشاور بین الملل رهبر معظم انقالب، گفت: یک عضویت 
کامل برای کل جهان اسالم در ش��ورای امنیت، حداقل 
توقع مس��لمانان اس��ت. علی اکبر والیتی، مشاور رهبر 
انقالب و دبیر مجمع جهانی بیداری اس��المی در دیدار 
با خانواده شهدای مصری و برخی از پزشکان این کشور  
افزود: مصر در میان کشورهای عربی و در بین کشورهای 
اسالمی، یک کشور شاخص است و هر آنچه که در مصر 
اتفاق بیفتد بر روی سایر کشورهای عربی و اسالمی تأثیر 
اساس��ی دارد. وی خطاب به خانواده ش��هدا و پزشکان 
مصری، بیان کرد: سفر ش��ما به ایران کمک به برقراری 
پل های ارتباط��ی بین دو کش��ور اس��ت.والیتی ادامه 
 داد: ما اگر به آینده جهان اس��الم نظر داشته باشیم که 
آینده ای رو ب��ه جلو و ترقی و پیش��رفت باش��د، بدون 
تردید در این آینده ایران و مصر نقش بسیار اساسی ایفا 
می کنند. والیتی گفت: موجب سپاس��گزاری به درگاه 
خداوند اس��ت که نمایندگان برجسته ای از کشور مصر 
در تهران حضور دارند. وی با اشاره به این که ملت ایران 
و جمهوری اس��المی ما مدیون شهدا هستند، بیان کرد: 
رابطه ایران و مصر اگر به دالیل سیاس��ی قطع شده بود، 
اما روابط بین ملت دو کشور همیشه برقرار بوده و هست 

و این رابطه با قوت بیشتر و عمیقی ادامه داشته است.

انرژی هسته ای دولتمجلس بین الملل

رییس کمیسیون آموزش 
و امنیت ملی مشخص شد

هشدارمجلس به تیم 
مذاکره کننده هسته ای

پیاده شدن از قطار عدالت 
احمدی نژاد را توفیق می دانم  

مسلمانان یک عضویت دائم 
شورای امنیت داشته باشند 

خبر ویژه

خبر بین الملل

 ادبیات تهدید و فشار نمی تواند برای 
غربی ها مفید باشد

سعید جلیلی/دبیر شورای عالی امنیت ملی

آن چیزی که به پایان رس��یده، راهبرد فش��ار غیر منطقی اس��ت و زمان 
 ب��رای گفتگوه��ا و همکاری آغاز ش��ده اس��ت. ادبی��ات تهدید و فش��ار 
نمی تواند ب��رای غربی ها مفید باش��د. در مذاکرات ژن��و 3، تمام صحبت 
ما این بود که حاضریم با ش��ما گفتگو و همکاری کنی��م و آن گفتگو باید 
 حول موضوعات مش��ترک باش��د، نه موضوعی که ش��ما م��ی خواهید. 
غربی ها زمانی گفتگو را ترک کردند که بیداری اس��المی در منطقه آغاز 
 شد و دیدند که در کنار ظرفیت های جمهوری اسالمی ایران، ظرفیت ها

و ت��وازن در منطق��ه ب��ه ضرر 
صهیونیس��ت و همپیمان��ان 
آمری��کا در حال تغییر اس��ت، 
بنابرای��ن پس از مدتی ش��روع 
به نامه ن��گاری کردند و گفتند 
ما گفتگوها را ترک نکردیم. در 
گفتگوهای پیش رو سه مؤلفه 
اقتدار، منطق و ابتکار عمل باید 

حاکم باشد.
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مداحان و حجاج بهانه به سعودی ها ندهند

 آیت  اهلل مکارم شیرازی ضمن اشاره به برخی کارهای نادرست از سوی مداحان و حجاج گفت:  برخی مداحان 
اهل بیت)ع( تصور می کنند مکه و مدینه مانند حرم حضرت معصومه)س( و امام رضا)ع( است و می توانند 

آزادانه هر گونه که می خواهند مداحی کنند. آنها نباید بهانه به دست سعودی ها بدهند.



یادداشت
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کاهش بی سابقه حجم آب سد 
زاینده رود پس از نیم قرن

منصور شیش��ه فروش، مدیرکل بحران اس��تان اصفه��ان از کاهش 
بی سابقه حجم آب س��د زاینده رود در این استان طی 42 سال اخیر 
خبر داد و گف��ت: در حال حاض��ر 210 کیلومتر از مس��یر رودخانه 
زاینده رود در محدوده شهر اصفهان به طور کامل خشک شده است.

به گفته وی، حجم آب سد زاینده رود به 296 هزار مترمکعب کاهش 
یافته است. مدیرکل بحران استان اصفهان با اشاره به وضعیت خاص 
این استان به لحاظ خشکسالی و کم آبی، بیان داشت: در حال حاضر 
60 درصد قنوات، چشمه ها و چاه های آب استان اصفهان به طور کلی 
خشک شده است. مدیرکل بحران استان اصفهان در ادامه اقدامات 
دولت را برای مقابله با بحران بی آبی و خشکسالی چشمگیر خواند و 
گفت: 25 هکتار از اراضی کشاورزی این استان به سیستم آبیاری و 

طرح های نوین آبیاری مجهز شده است.

مصوبه توسعه شهرک محمودآباد 
اصفهان برخالف قانون نیست

حجت االسالم سید ناصر موسوی، نماینده مردم فالورجان در مجلس 
شورای اس��المی گفت: در صورتی که ش��هرک صنعتی محمودآباد 
با ش��هر اصفهان50 کیلومتر فاصله داشته باش��د، مصوبه دولت در 
راستای توسعه این شهرک بر خالف قانون نیست. وی اضافه کرد: اما 
در صورتی که فاصله این شهرک با شهر اصفهان کمتر از 50 کیلومتر 
باشد، به صورت قطعی نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسالمی 

باید پیگیری های الزم را در راستای این موضوع انجام بدهند.

موانع ترافیکی در اصفهان  نصب شد
سرهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفهان 
گفت: موانع ترافیکی بوالرد و بشکه های ایمنی بیشتر در تقاطع ها و 
محل های تعیین مسیر و هش��دار نصب شده است. به گفته وی، نوع 
این موانع ایمنی بسته به نوع استفاده متفاوت است و بوالردها و نیز 
بشکه های ایمنی از بهترین نوع موانع ترافیکی انعطاف پذیر هستند 
که برای هشدار در سطح ش��هر انتخاب ش��ده اند. وی تصریح کرد: 
همه موارد کارشناسی موانع را کمیته فنی در نظر می گیرد و از زمان 
نصب تا کنون، حوادث و سطح ترافیکی کاهش یافته است. این موانع 
ترافیکی در تقاطع ها و تعیین مسیر سمت راست یا چپ و در جاهایی 

که سرعت خودرو به حداقل می رسد، نصب شده است.

گالیه شهروندان از بوی تعفن زاینده رودسالمت شهروندان اصفهانی تهدید می شود 
خشک ش��دن رودخانه زاینده رود و قطع منابع آب، بهداشت 
و سالمت شهروندان را تهدید کرده و باعث مشکالت شهری 

می شود.
ابوالفضل قربانی، رییس کمیس��یون محیط زیس��ت شورای 
اسالمی شهر اصفهان گفت: کسی نمی تواند مردم اصفهان را 
از حق آبه خود محروم کند. وی افزود: بوی نامطبوع در حاشیه 
رودخانه زاینده رود موجب نارضایتی ش��هروندان شده است 
و اگر خش��کی زاینده رود به همین روال ادامه یابد، وضعیت 
اصفهان در سال آینده بدتر خواهد شد. وی افزود: خشک شدن 

رودخانه زاینده رود عالوه بر قطع منابع آبی، باعث مشکالت 
شهری، بهداش��ت و س��المتی برای ش��هروندان می شود و 
سالمتی و بهداشت آنها را تهدید می کند، به همین دلیل لزوم 
پیگیری موضوع خشکسالی زاینده رود از سوی مسئوالن در 

اسرع وقت، احساس می شود.
قربانی اضافه کرد: همه موجودات زنده حق زندگی دارند؛ از 
جمله پرندگان، آبزیان و مهم تر ازهمه انسان ها، لذا بر عهده 
سازمان منابع طبیعی اس��ت که در رفع این مشکل اقدامات 

الزم را به عمل آورد.

ش�هرزاد بابا عل�ی پور: حاج آقا س��ید مجتب��ی طائری��ان، یکی از 
 چش��م و چراغ های اصفهان بود و مغز متفکر اقتص��ادی که هر کجا پا 
می گذاش��ت، به دنبال انجام کارهای عام المنفعه بود. همه این مرد را 
به بذله گویی می ش��ناختند که کارش پیونددادن دختران و پس��ران 
بود، ام��ا بیم��اری او را از پای انداخت و بعد از هفت س��ال، س��رانجام 

بار سفر بس��ت و رفت. س��ال 87، وقتی آشنایان و دوس��تان بر مزار او 
حضور یافتند، از خود می پرسیدند که س��رانجام کارهای خیر حاجی 
چه می شود؟ داس��تان دارایی حاج آقا طائریان و ورثه اش نیز یکی از 
همین مس��یرها را طی کرد. در حالی که برخی بر این تصور بودند که 
 با مرگ وی اقدامات عام المنفعه اش نیز به پایان رس��یده، ورثه وی که 
س��ه پس��ر و دو دختر بودند، راه پ��در را ادامه دادند. براس��اس وصیت 
 پدر، آنها می بایس��ت یک اقدام بزرگ عام المنفع��ه در اصفهان انجام 
می دادند، از این رو پس از مش��ورت های فراوان، س��رانجام س��ه نظر 
 نهایی ش��د که خان��واده حاج مجتب��ی باید یک��ی از آنه��ا را انتخاب 
می کرد. س��اخت مرکز سرطان کودکان، س��اخت مرکز جراحی های 
پوس��ت برای بیماران س��وانح س��وختگی و در نهایت س��اخت بخش 
 مانیتورینگ و جراحی صرع، پیشنهاداتی بود که مقابل ورثه قرار گرفت. 
س��ید عل��ی اصغ��ر طائری��ان در ای��ن ب��اره گف��ت: تصمی��م گیری 
در ای��ن ب��اره کار مش��کلی ب��ود، از ای��ن رو ای��ن ب��ار ب��ه س��راغ 
مس��ئوالن رفتیم و پس از مش��ورت با ریی��س وقت مرکز آموزش��ی 

درمانی کاش��انی و معاون وق��ت درمان دانش��گاه علوم پزش��کی، به 
 نتیج��ه قطع��ی رس��یدیم. وی در ای��ن زمینه اظه��ار کرد: ب��ا انجام 
بررسی های بیش��تر، پی بردیم که در خصوص جراحی بیماران صرع، 
یک نیاز قطعی در کش��و ر وجود دارد؛ چرا که حت��ی یک مرکز خوب 
و مدرن هم وجود نداش��ت و خانواده ها مجب��ور بودند به نزدیک ترین 
 مرکز تخصصی جراح��ی در اروپا مراجع��ه کنند. از ای��ن رو در تاریخ 
 25 مردادم��اه س��ال 87، یعنی همزمان ب��ا روزهای درگذش��ت پدر، 
تفاهم نامه ای را با دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به امضا رساندیم که 
 با همکاری مس��ئوالن، بخش مانیتورینگ جراحی صرع مرکز درمانی 

آیت اهلل کاشانی را بسازیم. 

مدرن ترین تجهیزات مانیتورینگ در اصفهان
ص��رع، بیم��اری صع��ب العالج��ی اس��ت ک��ه ب��ه دنب��ال اختالل 
در سیس��تم الکتریک��ی مغ��ز ب��ه وج��ود م��ی آی��د، ام��ا ام��روزه 
متخصصان موفق ش��ده ان��د با انج��ام روندی ب��ه ن��ام مانیتورینگ، 
نقط��ه مبت��ال ب��ه اخت��الل را در مغ��ز شناس��ایی ک��رده و ب��ا 
 جراح��ی، ام��کان زندگ��ی س��الم را ب��رای بیم��اران فراه��م کنند. 
دکتر جعف��ر مهوری، متخصص مغ��ز و اعصاب و ریی��س بخش صرع 

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درباره افتتاح بزرگ ترین مرکز جراحی 
صرع کشور، گفت: بخش صرع ایران از س��ال 1384 شروع به فعالیت 
کرد و بیمارستان کاشانی اصفهان تنها مرکز پذیرفته شده دانشگاهی 
در این حوزه بود. وی  با اعالم این که 40 هزار نفر مورد در ایران نیاز به 
انجام این عمل جراحی دارند، افزود: در ایران تجهیزات مدرن در اختیار 
نداشتیم، به طوری که مجبور به ارجاع بیماران به خارج از کشور بودیم 
و خانواده ها مجبور بودن��د تنها برای مانیتورین��گ 30 تا 40 میلیون 
تومان و برای عمل جراح��ی بین 100 تا 200 میلی��ون تومان هزینه 
کنند. دکتر مهوری اضافه کرد: انجام این روند درمانی در اروپا بین 50 
تا 125 هزار یورو و در کشورهای آمریکا و کانادا 100 تا 150 هزار دالر 
هزینه داشت، که نداشتن توان مالی، بسیاری از خانواده ها را از درمان 
بیمار منصرف می کرد و بیماران چاره ای جزکنترل بیماری نداشتند و 
از درمان قطع امید می کردند. وی تصمیم وارثان طائریان را در ساخت 
این مرکز درمانی ستودنی عنوان کرد و افزود: 1200 مترمربع یکی از 
ساختمان های بیمارستان کاشانی برای ایجاد این مرکز بازسازی شده 
و مدرن ترین تجهیزات مانیتورینگ در قالب یک دستگاه 128 کانال و 
چهار دستگاه 64 کانال از ژاپن وارد کشور شده است. وی افزود: با نصب 
این دس��تگاه ها، عالوه بر مانیتورینگ، ام��کان الزم برای مانیتورینگ 

مغزی بیماران ICU نیز فراهم شده اس��ت.  این متخصص با اشاره به 
این که در سال های گذش��ته تنها صد عمل جراحی برای پوشش نیاز 
بیماران انجام شده است، خاطرنش��ان کرد: بیشترین فشار به بیماران 
مستضعف که تمکن مالی نداشتند وارد می شد و گاهی یک بیمار باید 
 در تونل ش��ش ماهه در انتظار نوبت می ماند؛ چرا که ما دستگاه های 
 ب��ه روز در اختیار نداش��تیم، ام��ا باافتتاح ای��ن مرکز، ام��کان انجام 
پیشرفته ترین  اعمال جراحی و حتی فرصت برای بیماران خارج از کشور 
و ارز آوری فراهم شده اس��ت. دکتر مهوری با اعالم این که در گذشته 
 س��االنه تنها 40 تا 50 عمل جراحی صورت می گرفت، تصریح کرد: با 
راه اندازی این مرکز، تعداد جراحی ها به دو تا سه برابر می رسند و این در 
حالی است که یک پانزدهم مبالغ قبلی که خانواده های ایرانی مجبور 
 به فراهم کردن آن بودند، نیاز اس��ت. وی با قدردانی از تصمیم وارثان 
حاج س��ید مجتبی طائریان )طاهریان( و هزینه کردن مبالغی بیش از 
یک میلیون دالر، این اقدام را بهترین کاری عنوان کرد که باید انجام می 
شد. قرار بود نیمه شعبان این مرکز افتتاح شود، اما زمان افتتاح کمی به 
تأخیر افتاده است. هر کس وارد این مرکز شود بر تابلوی سنگی کوچک 
چهره منقش سید مجتبی را بر دیوار می بیند. او نه تنها در زمان حیاتش 

همیشه کمک حال بود، بلکه با وصیتش نیز همان راه را ادامه داد.

عباس حاج رس��ولیها، رییس ش��ورای اسالمی ش��هر اصفهان 
اظهار داش��ت: با خش��ک ش��دن زاینده رود، متأس��فانه بوی 
تعفن در بستر رودخانه باعث اعتراض ش��هروندان شده است، 
به طوری که از ای��ن موضوع گالیه مند هس��تند. به گفته وی،  
بوی نامطبوع در بس��تر رودخانه زاینده رود موجب نارضایتی 
 و اعت��راض ش��هروندان ش��ده، از ای��ن رو الزم اس��ت هر چه 
سریع تر نس��بت به رفع بوی تعفن اقدام ش��ود. وی با تأکید بر 
این که الزم است سریع تر نظافت بس��تر رودخانه انجام شود، 
 تصریح کرد: شهر اصفهان چندسالی است که با معضل خشکی 

زاینده رود دست و پنجه نرم می کند.حاج سولیها با تأکید بر این 
 که حل دایمی مشکل خشکی رودخانه در گرو نگاه جامع تر و 
ریشه ای تر به مشکالت این بخش است، اذعان داشت: اجرای 
پروژه آبرس��انی فالت مرکزی، طرح اصلی نج��ات زاینده رود 
است که با عملیاتی کردن طرح انتقال آب از بهشت آباد محقق 
خواهد شد. به گفته وی، خشک شدن رودخانه زاینده رود عالوه 
بر قطع منابع آبی، مباحث روحی و روانی، مدنیت، بهداش��ت و 
سالمتی شهروندان را تهدید می کند، از این رو هرگونه تغییری 
در رودخانه زاینده رود تمام ابعاد این کالنشهر را در بر می گیرد. 

پیگیری/اظهار نظرها برای قطع آب زاینده رود 

وصیتی که بیش از یک میلیون دالر هزینه داشت

اصفهان در انتظار افتتاح بزرگ ترین مرکز جراحی صرع کشور

گشتی در اخبار 

گروه شهر- سردار سیداحمد موس��وی، مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان گفت: امروز  پیکر شش شهید 
گمنام دوران دفاع مقدس با حضور عموم مردم ش��هیدپرور اصفهان 

تشییع می شود.
وی افزود: پیکر این ش��هیدان از میدان امام حس��ین)ع( و با عبور از 
خیابان چهار باغ عباسی، میدان انقالب، خیابان کمال اسماعیل، پل 
فردوسی تا فلکه فیض س��وار بر خودروهای نظامی تشییع می شود 
و همچنین از فلکه فیض تا گلس��تان ش��هدا نیز بر روی دوش مردم 

تشییع خواهد شد.
مدیرکل حفظ آثار و نش��ر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان با 
بیان این که در سال جاری آثار 96 شهید گمنام در کشور پیدا شده، 
اضافه کرد: سهم استان اصفهان از این تعداد شش شهید بوده است. 
موس��وی ادامه داد: پیکر این شهیدان به شهرس��تان های استان نیز 

فرستاده می شوند.
همچنین پیکر س��ه ش��هید در شهرس��تان هرند، پیکر دو شهید در  
کاشان و پیکر یک شهید نیز در سایت هسته ای نطنز به خاک سپرده 

می شود.
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خبر روز
اهدای خون همزمان شش برادر در اصفهان

مسائلی، رییس دفتر آموزش و جذب اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون اصفهان گفت: به 
مناسبت روز جهانی اهداکنندگان خون، برادران سلطانی برای نخستین بار در استان اصفهان 

به طور همزمان به سازمان انتقال خون اصفهان مراجعه و خون خود را اهدا کردند. 
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عرض 21 متری پل بزرگمهر تا پایان س�ال جاری با اجرای طرح تعریض این 
پل به 43 متر افزایش پیدا می کند. این طرح با قطع تعدادی از درختان این 
ناحیه همراه اس�ت. داریوش فتحی با اش�اره به این که تعداد درختان قطع 
ش�ده در این منطقه با طرحی که ش�هرداری در اختیار این سازمان خواهد 
گذاشت مشخص می ش�ود، افزود: هنوز اطالعاتی در این خصوص در دست 
نیس�ت، همچنین علیرضا قاری قرآن، معاون عمرانی شهرداری اصفهان با 
بیان این که سازمان پارک ها و فضای سبز ش�هرداری از تعداد درختانی که 
در اجرای طرح تعریض پل بزرگمه�ر جابه جا یا قطع می ش�ود اطالع دارد ، 
گفت: این موارد با برنامه ریزی انجام شده و سعی می شود با کمترین لطمات 
به فضاهای شهری انجام شود و برنامه ریزی های موجود در این زمینه قبل از 
اجرای طرح، انجام شده است.عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی 
شهر اصفهان نیز گفت: پیش�برد پروژه های عمرانی اولویت دارد. وی با 
اشاره به این که قطع چندین درخت در منطقه بزرگمهر اهمیت چندانی 
ندارد، اظهار کرد: حاال چهارتا درخت که اهمیت ندارد؛ پیشبرد پروژه های 

عمرانی در اولویت است.

گروه شهر - ش�هر تاریخی اصفهان در طول تاریخ به س�بب آسمان نیلگون و 
وجود گنبدهای فیروزه ای، هم�واره زبانزد خاص و عام ب�وده و از آن به عنوان 
»ش�هر گنبدهای فی�روزه ای« یاد می ش�ود، اما در چند س�ال اخیر به س�بب 
وجود نوعی مدیریت چندگانه ب�ر برخی از این بناهای تاریخی، ش�اهد نوعی 
تخریب و نابودی هس�تیم. اکنون نیز مرمت غیراصولی گنبد مدرسه چهارباغ 
 از دیگر مس�ائلی اس�ت که باید در خصوص آن تأمل کرد، به گونه ای که پس از 
ش�ش م�اه از ف�رو ریخت�ن کاش�ی های گنب�د، ای�ن ب�ار ب�ا دریل برق�ی به 
بهانه مرم�ت به جان کاش�ی ها افت�اده اند. در رابطه حس�ن مقض�ی، مرمتگر 
گنبد گف�ت: تخریب کاش�ی های گنبد مدرس�ه چهارب�اغ با هیلت�ی ) دریل 
برق�ی( غیرکارشناس�ی اس�ت؛ چ�را ک�ه در هی�چ مرمت�ی ای�ن کاش�ی ها 
تخریب نش�ده بود. ریی�س دانش�کده مرمت دانش�گاه هنر اصفه�ان نیز در 
این خص�وص گفت: اس�تفاده از چکش ه�ای ترومایتک در ح�وزه مرمت آثار 
تاریخی، باب نیس�ت. در صورت عدم رس�یدگی ب�ه این بنای تاریخ�ی و نیز 
 اس�تفاده از روش ه�ای مرمتی همچ�ون دری�ل، احتمال وقوع خس�ارت های 

جبران ناپذیری به بنا را تقویت می کند که پس از آن هیچ راه بازگشتی نیست.

دریل برقی لرزه بر جان گنبد مدرسه چهارباغ انداخت درختان اصفهان به بهانه عمران شهری قطع شدند  

در شهر چه  خبر است؟

مرتضی سقائیان نژاد در هفدهمین همایش 
گروه 
مدیران بازرسی شهرداری های کالنشهرها شهر

گفت: شهرداری یکی از مهم ترین نهادهای 
خدمت رسان و خدمت گزار در کش��ور است و بیشترین میزان 
مراجعات را در میان سایر ارگان ها دارند، این در حالی است که 
375 وظیفه از سوی این نهاد در حال انجام است و این خدمات 
نیز رو به افزایش است. شهردار اصفهان اعالم کرد: با توجه به این 
که 70 درصد بودجه های ش��هرداری با پرداخت عوارض مردم 
تأمین و از آن طریق نیز پول اداره شهرها پرداخت می شود، الزم 
است ش��هروندان در خصوص هزینه های ش��هر، به طور کامل 
مطلع باش��ند. س��قائیان نژاد تأکید کرد: یکی از اهداف اصلی 
شهرداری کوتاه کردن دیوار بلند بی اعتمادی است، از این رو ما 
درصدد هستیم با استفاده از همه امکانات مدیریت شهری این 
دیوار را کوتاه کنیم تا مشارکت مردم در اداره شهر بیشتر گردد. 
سقائیان نژاد با اش��اره به تشکیل شهرداری شیش��ه ای اظهار 
داشت: در حال حاضر نمره شهرداری در این خصوص 14 است؛ 
چرا که در برقراری اعتماد هم برخورد مجموعه شهرداری و هم 
قوانین باالدستی مؤثر هس��تند.  وی با تأکید بر این که فعالیت 
ش��هرداری به گونه ای اس��ت که ذاتا با منافع م��ردم در تضاد 
 است، ادامه داد: به طور مثال در بحث سدمعبر مغازه داران فکر 
می کنند که پیاده رو متعلق به آنهاست و باعث ایجاد سدمعبر 
می شوند، ولی شهرداری بر اساس قانون می گوید پیاده رو باید 
برای عبور عابران پیاده امن و ایمن باش��د.  حجت االسالم علی 
موسوی نژاد، رییس منطقه شش بازرسی کل کشور هم با تأکید 

بر این که بهترین اثر نظارت و بازرس��ی پیشگیری است، اظهار 
داشت: سازمان بازرسی کل کش��ور بر عملکرد قوای سه گانه و 
سازمان هایی که بودجه دولتی دارند و نهادهای عمومی نظارت 
دارد. وی با اش��اره به موفقیت ش��هرداری اصفهان در خصوص 
سالمت نظام اداری، اظهار داشت: شهرداری اصفهان در اجالس 
ارتقای س��المت نظام اداری با حضور سران س��ه قوه به منظور 
تحقق منویات فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقالب از سوی 
شورای دستگاه های نظارتی کش��ور، رتبه اول را به دست آورد 
و در ارزیابی س��المت اداری توسط این ش��ورا شهردار اصفهان 
به عنوان ش��هردار برتر در زمینه ارتقای سالمت اداری در میان 

شهرداری های کشور معرفی شد. 
دبیر همایش مدیران بازرس��ی کالنش��هرها در ای��ن همایش 
 با تأکید ب��ر این که بای��د رویکرد س��ازمان بازرس��ی از حالت 
مچ گیرانه به بازرسی پویا تبدیل ش��ود، گفت: سازمان بازرسی 
ش��هرداری ها به عنوان یک دس��تگاه نظارتی، وظیفه حس��ن 
انجام امور اجرای صحیح قوانین و مقررات را دارد و با در اختیار 
قراردادن اطالعات به موقع و کافی، می تواند سرعت و سالمت 
کار مدیران را افزایش دهد. وی با اش��اره به راه اندازی س��امانه 
137 در ش��هرداری ها ادامه داد: هدف از راه اندازی این سامانه، 
رسیدگی به ش��کایات در اس��رع وقت و صرفه جویی در زمان، 
کاهش حض��ور فیزیکی ارباب رج��وع، شفاف س��ازی و تکریم 
مراجعان و مردم اس��ت، به طوری که این سامانه می تواند ناظر 
 و بازرس خوبی ب��رای امور مردم باش��د و تاکنون این بس��تر با 

راه اندازی سامانه 137 فراهم شده است.

پینگ یونگ هو، نایب رییس جمعیت 
داوود 
صلیب س��رخ کشور کره ش��مالی در شیخ جبلی

بازدیدی از جمعیت هالل احمر کشور 
در تهران، ب��رای بازدید از یکی از جمعیت ه��ای هالل احمر 
استان های کشور، راهی شهر اصفهان شد تا از نزدیک با نحوه 
کار و چارت اداری این سازمان آشنایی پیدا کند. قبل از بازدید 
از جمعیت هالل احمر استان اصفهان، جلسه ای مطبوعاتی با 
حضور نایب رییس صلیب سرخ کره شمالی و محسن مومنی، 
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان برگزار ش��د.  
پینگ یونگ هو، نایب رییس جمعیت صلیب سرخ کره شمالی 
هدف از این دیدار را ایجاد ارتباط دوستانه با ایران بیان کرد و 
گفت: از اهداف اصلی س��فر صلیب سرخ کره شمالی به ایران، 
ایجاد فضای هم��کاری و انتقال تجارب اس��ت که در س��ایه 
ارتباطات جدید ب��ه وجود می آید. وی ادام��ه داد: در فرصت 
کوتاهی که در ایران هس��تیم، می توانی��م از تجارب جمعیت 
هالل احمر ایران استفاده کنیم و با توانمندی های این کشور 
 بیش��تر آش��نا ش��ویم. نایب ریی��س جمعیت صلیب س��رخ 
کره شمالی به کمک های مردمی ایران به کره شمالی در زمان 
 ایجاد بحران اش��اره کرد و اف��زود: زمانی که در کره ش��مالی 
سیل های مکرر می آمد و دولت و مردم این کشور در تنگنا قرار 
داشتند، جمعیت هالل احمر ایران با کمک های خود، باعث 
 ش��د تا کره ش��مالی از این بحران خارج ش��ود و وظیفه خود 

می دانم که از این همه زحمت تشکر کنم.
 وی از نح��وه ش��کل گی��ری جمعی��ت صلی��ب س��رخ در 

 کره ش��مالی خبر داد و تأکید کرد: جمعیت صلیب س��رخ در 
کره شمالی توس��ط  رهبر فقید این کش��ور در 65 سال پیش 
شکل گرفت و در سال 2007 با ش��کل گیری قانون جدید در 
صلیب سرخ، زمینه فعالیت بیشتر برای کره شمالی فراهم آمد.

یک میلیون کره ای در صلیب سرخ فعالند 
پینگ یونگ هو، اعضای جمعیت صلیب سرخ را در این کشور 
یک میلیون وصدهزار نفر دانست و اظهار داشت: از این تعداد 
370 هزار نفر به صورت داوطلبانه وارد صلیب سرخ شده اند. 
وی ادامه داد: در جمعیت صلیب س��رخ کره شمالی 9 شعبه 
اس��تانی وجود دارد که در کن��ار آن، 200 ش��عبه در نواحی 
مختلف در حال خدمت رسانی هستند.نایب رییس جمعیت 
صلیب سرخ کره شمالی ش��اکله کاری این نهاد را مورد بحث 
قرار داد و افزود: فعالیت های صلیب س��رخ، کاهش آسیب به 
مردم، تقویت زیرس��اخت ه��ای رفاهی و اجتماعی کش��ور و 
جلوگیری از آزادسازی کشور است. محسن مومنی، مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان اصفهان هم  به توانایی این سازمان 
در ایران اشاره کرد و گفت: جمعیت هالل احمر ایران از جمله  
نهادهای برتر  در میان جهان اس��ت، به طوری که  هم اکنون 
در میان 10 کش��ور برتر قراردارد. وی یادآور شد: قدمت این 
جمعیت در ایران به 90 سال می رس��د. مومنی تصریح کرد: 
برای ارتباط با کش��ورهای خارجی، اصفهان نمی تواند بدون 
هماهنگی با جمعیت صلیب س��رخ اقدام به کاری کند و باید 

تمام کارها از سوی مرکز پیگیری شود.

جمعیت هالل 
احمر ایران از 
جمله  نهادهای 
برتر در جهان 
است، به طوری 
که  هم اکنون در 
میان 10 کشور برتر 
قراردارد

یکی از اهداف 
اصلی شهرداری 
کوتاه کردن دیوار 
بلند بی اعتمادی 
است، از این رو ما 
درصدد هستیم 
با استفاده از همه 
امکانات مدیریت 
شهری این دیوار را 
کوتاه کنیم

مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان : شهردار  اصفهان:

صلیب سرخ ایران در میان 10 کشور برتر جهان نمره شهرداری اصفهان در اعتماد سازی 14 شد

 امروز شش شهید گمنام 
در  اصفهان تشییع می شود

SMS



چهره روزیادداشت

 افزایش 15 درصدی  
حقوق کارمندان

معاون برنام��ه ریزی و نظ��ارت راهبردی رییس جمه��ور از تصویب 
افزای��ش 15 درص��دی حقوق امس��ال کارکن��ان دولت در جلس��ه 

روزگذشته هیأت دولت خبر داد.
بهروز مرادی پس از جلس��ه دیروز هیأت دول��ت در جمع خبرنگاران 
گفت: این مصوبه در چند روز آینده ابالغ می شود و کارکنان دولت، 
اعمال افزایش یادشده را همراه با معوقات ماه های قبل در فیش حقوق 
تیرماه ش��اهد خواهند بود. پیش از این، رحیم مبینی، معاون بودجه 
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگو با 
مهر گفته بود: مابه التفاوت افزایش حقوق کارمندان از ابتدای امسال 

محاسبه و به آنان پرداخت خواهد شد. 
ضریب حق��وق کارمندان مش��مول قانون نظ��ام هماهنگ پرداخت 
کارکنان دول��ت )از جمل��ه کارمن��دان وزارت اطالعات و ش��اغالن 
پست های سیاس��ی وزارت امور خارجه( برای س��ال 1390 به میزان 
هفتصد )700( ریال تعیین شده بود. همچنین براساس مصوبه دولت، 
ضریب حقوق بازنشستگان موضوع بند )ج( ماده 50 قانون برنامه پنجم 
توسعه برای سال 1390 به میزان هفتصد )700( ریال بود. براساس 
آن چه در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان 
افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالیانه 
تعیین می شود که براساس پیش بینی که دولت برای افزایش حقوق 
کارمندان داش��ته، در س��ال 91  حقوق  کارکنان دولت تا 15 درصد 

افزایش خواهد داشت.

 به زودی صرافی های متخلف 

 تعطیل می شوند 

تعطیلی صرافی های متخلف جدی شد و بانک مرکزی 
اسامی 626 صرافی مجاز، فاقد اعتبار، مجوز باطل شده 

و در حال تمدید مجوز را اعالم کرد.
به گزارش مهر، ساماندهی صرافی ها در چند سال اخیر 
در دس��تور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. تشدید 
برخورد و نظارت بر عملکرد صرافی ها از س��ال گذشته 
با افزایش نرخ دالر و ایجاد نابس��امانی هایی در بازار ارز 

جدی تر شد. 
بانک مرکزی اس��امی 626  صرافی را اعالم کرده است 
که برخی از آنه��ا دارای مجوز و برخ��ی در حال تمدید 
 مجوز هستند. در عین حال مجوز تعدادی از صرافی ها 
فاقد اعتبار اس��ت یا این ک��ه مجوز ص��ادره آنها باطل 

شده است.
به تازگی تعدادی از صرافی های متخلف و صرافی های 
غیرمجاز که بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند 
یا مجوز خ��ود را از س��ایر نهادها غی��ر از بانک مرکزی 

دریافت کرده اند، تعطیل و پلمپ شده اند.
بانک مرکزی نسبت به فعالیت صرافی ها زیر نظر بانک 
مرکزی هشدار داده و اعالم کرده است که صرافی ها باید 
برای فعالیت خود از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند و 
براساس قوانین و مقررات بانک مرکزی ناظر بر عملکرد 
صرافی ها خرید و فروش و فعالیت ارزی داشته باشند، 

در غیر این صورت پلمپ می شوند.
در عین حال بانک مرکزی اعالم کرده اس��ت بازرسان 
خود را به صورت نامحسوس روانه بازار کرده تا فعالیت 
صرافی ه��ای متخلف را بررس��ی و شناس��ایی کرده و 
 برای پلمپ فعالیت آنها از طریق مراجع ذیصالح مانند 

قوه قضائیه و نیروی انتظامی اقدام کند.
بانک مرکزی ب��ه تازگی نامه ای ب��ه فرماندهی نیروی 
انتظامی ارسال کرده و در آن با اعالم اسامی صرافی هایی 
که مجاز به خرید و فروش ارز نیستند و از بانک مرکزی 
مجوز دریافت نکرده اند، خواستار برخورد جدی با این 

افراد شده است.

اخبار کوتاه

خبر ویژه 

4
عیدی امسال کارمندان دولت 400 هزار تومان اعالم شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور از تصویب عیدی چهار میلیون و 25 هزار ریالی کارمندان 
دولت در سال 91 خبر داد. عزیزی گفت: دولت در جلسه  روز چهارشنبه ضریب حقوق کارکنان دولت، اعضای 

هیأت علمی، شاغالن و بازنشستگان را به نحوی تعیین کرد که از ابتدای امسال 15 درصد افزایش پیدا می کند.
تولیدات کش�اورزی جه�ش خوبی 

داشته است
وزیر جهاد کشاورزی

خلیلیان 
در حال حاضر وظیفه تولی��د با وزارت جهاد کش��اورزی و تنظیم بازار 
بر عهده دس��تگاه دیگری گذاش��ته ش��ده اس��ت در حالی ک��ه تولید 
بدون توج��ه به ب��ازار معنی ن��دارد.  تولی��د، ب��ازار، واردات، صادرات 
و صنای��ع مرتب��ط ب��ا کش��اورزی ی��ک مجموع��ه ب��ه هم پیوس��ته 
اس��ت ک��ه می توان��د منج��ر ب��ه توس��عه بخش کش��اورزی ش��ود. 
ما س��عی می کنیم وظایف را ب��ه خودت��ان بس��پاریم و هزینه های 
 حاص��ل از کوچک س��ازی س��اختار وزارتخان��ه را ص��رف حمایت از 
تولیدکنن��دگان کنیم.  با وجود بروز خشکس��الی ها، ب��ا وجود تحریم 
ه��ا و مس��ائل مرب��وط ب��ه 
نه ه��ا،  هدفمندس��ازی یارا
تولی��دات کش��اورزی جهش 
خوبی داش��ته اس��ت. تأمین 
95 درص��د نیاز م��واد غذایی 
در کش��ور، نقطه قوتی برای 
 چانه زنی ه��ای ایران��ی ب��ا 

قدرت های جهانی است. 
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خبرنگار زاین��ده رود درباره نتایج تالش ه��ای ماه های اخیر 
اتاق بازرگانی استان اصفهان در راستای حل مشکل نقدینگی 
 و س��رمایه در گردش صنایع س��ؤال کرد تا نتای��ج حاصل از 
چند نشست با مدیران کل بانک های اس��تان اصفهان اعالم 

شود. 
براساس این گزارش، مسعود گلش��یرازی، عضو هیأت رییسه 
نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در این باره اظهار کرد: اتفاق 
شومی در سال گذشته در بازار تأمین نیازهای مالی واحدهای 
صنعتی رخ داد که به دنبال آن، توان رقابت صنایع اصفهان با 

50 درصد محدودیت رو به رو شده است. 
این عضو هیأت رییسه اتاق بازرگانی در تشریح این مسأله اعالم 
کرد: در حالی که هزینه های نهاده های تولید در سال گذشته 
31 درصد رشد داش��ته است، بانک های اس��تان طبق قانون 
می بایس��ت 20 درصد منابع را در اختیار واحدهای تولیدی 
و تجاری اس��تان اصفهان قرار می دادند تا ای��ن واحدها توان 
فعالیت داشته باشند، اما مدیریت سه بانک در استان اصفهان  
در س��ال گذش��ته از ارایه تس��هیالت به  واحده��ای صنعتی 

خودداری کردند.
گلش��یرازی در این باره تصریح کرد: این اتفاق سنگینی برای 
صنایع اصفهان بود و موضوع، در دستور رسیدگی اتاق بازرگانی 
 اصفهان قرار گرفت. ب��ا پیگیری های م��داوم و طرح موضوع 
 در کارگروه اقتصادی اس��تان، مقرر ش��د مدی��ران عامل این

  سه بانک با حضور در اس��تانداری در این باره توضیحات خود 
را ارایه دهند، چرا که اقدامی بر خ��الف قوانین صورت گرفته 

است.
  انگش��ت اته��ام به س��وی س��ه بانک مل��ت، تجارت و س��په

  گرفته ش��ده اس��ت و مدیران آنه��ا باید درب��اره تعهداتی که 
 به آن عمل نکرده اند و خس��ارت ناش��ی از ای��ن بی توجهی 
پاسخ دهند و خسارات وارده ناشی از این تصمیم که بر تارک 

صنعت استان وارد شده است، باید جبران شود.

اصفه�ان، محروم از اج�رای قانون بهب�ود فضای
 کسب و کار

 ب��ه گ��زارش زاین��ده رود، خس��رو کس��ائیان، ریی��س اتاق 

 بازرگانی اس��تان اصفه��ان در س��خنانی، یک��ی از مهم ترین 
 اتفاق��ات س��ال گذش��ته را تصوی��ب قان��ون بهب��ود فضای 
 کس��ب و کار در مجل��س ش��ورای اس��المی و عملیات��ی 
 ش��دن در برخی از اس��تان ها عن��وان کرد و گف��ت: برخالف 
همه تالش ها، متأس��فانه این قانون در اصفهان اجرایی نشده 

است. 
کسائیان علت وجود چنین وضعیتی را ناهماهنگی ها عنوان 
کرد و گفت: اج��رای مفاد قان��ون بهبود فضای کس��ب و کار 
جوابگوی بسیاری از مشکالت صنعتگران و واحدهای تولیدی 

در استان است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر بررس��ی های میدانی حکایت 

از آن دارند که ش��رکت های 
ش��هرک های صنعت��ی در 
اس��تان اصفه��ان تنه��ا ب��ا 
ظرفیت  30 تا ۴0 درصدی 
فع��ال هس��تند و در چنین 
شرایطی  با مشکالت زیادی 
دس��ت به گریبان هس��تند، 
به طوری که با این وضعیت 
دیگر نی��ازی ب��ه راه اندازی 
 واحده��ای جدید نیس��ت 
و باید به فکر حفظ اش��تغال 

بود.
رییس اتاق بازرگانی استان 
اصفهان با بیان این که اکنون 
درص��د بیش��تری از م��واد 
اولی��ه کش��ورمان از خارج 
وارد می ش��ود، تصریح کرد: 
واحده��ای تولی��دی برای 

تأمین مواد اولیه خود نیاز ب��ه ارز دارند و با دو نرخی بودن آن، 
بسیاری از کارخانه ها با مشکل روبه رو هستند. 

در گزارش اعضای هیأت رییسه اتاق بازرگانی استان اصفهان 
اعالم شد: با اجرایی ش��دن فاز اول هدفمند ش��دن یارانه ها 
در سال گذش��ته، هزینه های نهادهای تولید 31 درصد رشد 
داشته اس��ت و بررس��ی وضعیت 200 بنگاه اقتصادی استان 
حکایت از آن داشته است که رشد قیمت محصوالت آنها تنها 
18/7 درصد بوده اس��ت. این به آن معناست که صنایع استان 
برای تأمین 13 درصد منابع و مصارف با کس��ر جدی و فشار 

زیادی مواجه بوده اند.

در نشست خبری اتاق بازرگانی استان فاش شد

 سه بانک به صنایع اصفهان اعتبار ندادند

روز گذشته نشست خبری اصحاب رسانه با اعضای هیأت رییسه اتاق بازرگانی استان اصفهان  شهرزاد 
برگزار شد. در این جلسه در رابطه با اتفاقاتی که از سال گذشته، صنعتگران و تولید کنندگان بابا علیپور

اصفهانی  متحمل شده بودند، توضیحاتی ارایه شد. 

انگشت اتهام به 
سوی سه بانک 

ملت، تجارت و سپه 
گرفته شده است و 

مدیران آنها باید 
 درباره تعهداتی که 

به آن عمل 
نکرده اند و 

خسارت ناشی از 
 این بی توجهی 

پاسخ دهند

علیرض��ا ذاکراصفهان��ی در مراس��م آیی��ن 
داوود
افتتاحی��ه س��اختمان صن��دوق حمایت از  شیخ جبلی

توسعه بخش کشاورزی اصفهان گفت: یکی 
از برنامه های اجرای��ی دولت، هدف گذاری در بخش کش��اورزی در 

زمینه های مختلف بوده است.
وی با اشاره به تالش های ارزنده کش��اورزان استان ادامه داد: استان 
اصفهان در زمینه تولید بخش کشاورزی رتبه های خوبی در کشور را 
به  دست آورده است. ذاکراصفهانی از همکاری ارگان ها و دستگاه های 
مختلف در زمینه بخش کش��اورزی در س��ال گذشته سخن گفت و 
افزود: در س��ال گذش��ته مبلغ 50 میلیارد تومان از دولت به منظور 

جبران خسارت خشک سالی استان دریافت شد. 
وی به پرداخت نش��دن این مبلغ به کشاورزان اش��اره کرد و گفت: 
این مبلغ برای کمک و یاری بیش��تر به کش��اورزان ب��رای اقدامات 
عمرانی بخش کش��اورزی انجام شد که کش��اورزان نیز از این اقدام 
راضی هستند. استاندار اصفهان خسارت سال زراعی جاری را 600 
میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: امید است مدیران بخش کشاورزی 

پاسخگوی مطالبات کشاورزان در نقاط حادثه  دیده باشند.
به گفته وی، با وجود این که کشاورزان استان اصفهان امروز با تنگنای 
کمبود آب و کمبود سرمایه در سخت ترین ش��رایط کار می کنند، 
استان اصفهان رتبه خوبی در بیشتر عرصه های بخش کشاورزی در 
کشور داراست. ذاکراصفهانی خواستار ارایه تسهیالت و کمک مالی از 
صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان به واحدهای بزرگ 
و استاندارد ش��د و اضافه کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته باید 

اقداماتی برای بخش کشاورزی استان انجام شود.
    افتتاح410 طرح در هفته جهاد کشاورزی

محمد رضا نریمانی، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در حاشیه آیین افتتاح ۴10 طرح جهاد کشاورزی و افتتاح ساختمان 
صندوق توسعه کشاورزی استان اصفهان، به توضیح طرح های جاری 

این سازمان در دولت های نهم و دهم پرداخت و در این رابطه افزود: 
در دولت نهم جمعا جهاد کشاورزی استان اصفهان هزار و 89 طرح را 
به اتمام رساند. ثمره این طرح ها اشتغال شش هزار و ۴93 نفر بود که 

با اعتباری بالغ بر دوهزار و 373 میلیارد ریال انجام شد.
وی طرح های هفته جهاد کش��اورزی در س��ال جاری را مورد بحث 
قرار داد و گف��ت: در هفته ج��اری ۴10 طرح در بخش کش��اورزی 
 و دامپروری با س��رمایه گذاری 8۴ میلیارد تومان ب��ه بهره برداری
 می رسد که برای هزار و 6۴6 نفر  اشتغالزایی به همراه داشته است.

    رشد 13 درصدی اعتبارات، از سال 86 تاکنون
 نریمانی ادام��ه داد: در بخش اعتبارات نیز در  پنج س��ال  گذش��ته 
6/5 میلیارد تومان برای ۴1 طرح اختصاص یافت که این رقم امسال 
به 8۴ میلیارد توم��ان افزایش یافته و بیانگر رش��د 13 درصدی در 

اعتبارات است.
    هدف گذاری 250 میلیارد تومان آورده اشخاص

رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان با اذعان بر این که 
در سال جاری بیشتر روی آورده های انس��انی و منابع بانکی تأکید 
اس��ت، گفت: یکی از اولویت های امس��ال جهاد کش��اورزی، بحث 
توس��عه س��رمایه گذاری از طریق منابع دولتی، منابع بانکی، آورده 
 شخصی و تشکل هاست. در سال گذشته بیش از 175 میلیارد تومان 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اس��تان اصفهان از طریق آورده 
اشخاص صورت گرفته و برای امس��ال، جذب سرمایه گذاری از این 

بخش 250 میلیارد تومان هدف گذاری شده است. 
    هزینه 27 میلیارد تومانی دولت در بخش کشاورزی

رییس سازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان در رابطه با صندوق 
توسعه کش��اورزی اظهار داش��ت: میزان اعتبار تخصیص داده شده 
به بخش کش��اورزی اس��تان در دولت نهم و دهم در حدود س��االنه 
 100 میلیارد تومان بوده، به طوری که در س��ال نخست دولت نهم 

27/5 میلیارد تومان در بخش کشاورزی استان هزینه شده است.
نریمانی گفت: س��رمایه گذاری در بخش کش��اورزی موجب ارتقای 
سطح درآمد کش��اورزان و گس��ترش عدالت اقتصادی و اجتماعی 
می شود. وی با اشاره به افتتاح ساختمان صندوق حمایت از توسعه 
بخش کشاورزی اصفهان تصریح کرد: یارانه توزیع شده به وسیله این 
صندوق 35 میلیارد ریال یارانه علوفه خشبی، 3/9 میلیارد ریال یارانه 
کنس��انتره خوراک دام، 2/9 میلیارد ریال یارانه مکمل های معدنی 
و یک میلیارد ریال یارانه کنس��انتره آبزیان و مبال��غ دیگر یارانه نیز 
توزیع شده اس��ت. وی به افزایش س��رمایه صندوق از 180 میلیارد 
ریال به 2۴1 میلیارد ریال در سال گذشته اشاره کرد و گفت: تأمین 
منابع داخلی صندوق جهت جوابگویی سهامداران از طریق استفاده از 
تسهیالت تکلیفی و وجوه ارایه شده بانک ها، به ویژه بانک کشاورزی 
که خواهان اقدام مفید و موثر از سوی شرکت مادرتخصصی و دیگر 

صاحب نظران تصمیم گیری های اس��تانی است، از جمله برنامه های 
آینده صندوق استان اصفهان است.

    حمایت از تش�کیل س�رمایه در بخش کشاورزی، هدف 
راه اندازی صندوق حمایت از توسعه

رییس س��ازمان جهاد کشاورزی اس��تان اصفهان از اهداف صندوق 
حمایت از توس��عه بخش کش��اورزی س��خن گف��ت و ادام��ه داد: 
حمایت از تشکیل س��رمایه و تقویت حجم و کیفیت سرمایه گذاری 
تولیدکنندگان و فعاالن بخش کشاورزی از اهداف این صندوق است. 

    اختصاص تنها 5 درصد کل سرمایه کشور به کشاورزی
عبدالکری��م رضوی، مدیرعامل صندوق توس��عه بخش کش��اورزی 
کشور اظهار داش��ت: برخالف تأکید مسئوالن به س��رمایه گذاری 
در این بخش، از کل س��رمایه کش��ور تنها پنج درصد به کشاورزی 
اختصاص یافته اس��ت. وی افزود: براس��اس آمار، تحلیلگران بخش 
کش��اورزی معتقدند تنها 30 درص��د منابع مال��ی موردنیاز در این 
بخش در اختیار بهره برداران قرار دارد. به گفته وی، عالوه بر کمبود 
سرمایه، مشکل دیگر این است که حداقل سرمایه موجود نیز به موقع، 
بجا، صحیح و ارزان به بهره بردار پرداخت نمی ش��ود و گاهی تأخیر 
دو هفته ای از زمان نیاز کش��اورز به کود یا بذر تا زمان تحویل آنها، 
خسارت باالیی به بهره بردار تحمیل می ش��ود. مدیرعامل صندوق 
توسعه بخش کش��اورزی کش��ور همچنین تصریح کرد: در بودجه 
سال گذشته و س��ال 91 و نیز برنامه پنجم توس��عه و قانون افزایش 
بهره وری در بخش کش��اورزی، ظرفی��ت های قانون��ی و اعتباری 
مناسبی برای توسعه عملکرد این صندوق ها پیش بینی شده است. 
 وی ادامه داد: ه��م اکنون از 10 درصد منابع صندوق توس��عه ملی، 
850 میلی��ارد تومان در اختی��ار صندوق حمایت از توس��عه بخش 
کشاورزی قرار دارد که با آن کارهای زیادی می توان انجام داد. وی 
اظهار داش��ت: صندوق حمایت از توسعه در بخش کشاورزی استان 
اصفهان در رقابت با سایر استان های کشور وضعیت مناسبی دارد و 
اولین صندوق حمایت از منابع طبیعی نیز در حال شکل گیری است.
    اعالم رضایت مندی اتحادیه های کش�اورزی از صندوق 

توسعه
س��ید محمد باقر فاطمی، مدی��ر عامل صندوق حمایت از توس��عه 

 کش��اورزی اس��تان اصفه��ان در گفتگ��و ب��ا زاین��ده رود، هدف از 
راه اندازی این بخش را حمایت نهادهای وابسته به کشاورزی و ارایه 
تسهیالت به آنها دانس��ت و گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش 
 کشاورزی حمایت از کشاورزان و دریافت تسهیالت به این بخش را از 
شاکله های اصلی کار خود قرار داده است، تا از این طریق به توسعه 

بخش کشاورزی در کلیه مقاطع بپردازد.
وی به نحوه شکل گیری این نهاد در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: 
این نهاد کار خود را با عنوان شرکت س��هامی خاص، از سال 138۴ 
با س��رمایه ای بالغ بر 790 میلی��ون تومان و 13 عض��و  در اصفهان 
 شروع کرد و هم اکنون در 10 مرحله افزایش سرمایه، این اعتبار به 
2۴ میلیارد و 100 میلیون تومان رسید که با 323 عضو کار خود را 

ادامه می دهد. 
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه کشاورزی استان اصفهان اعالم 
رضایت مندی تشکل ها و صنوف بخش کشاورزی را از این صندوق 
نقطه قوتی برای این نهاد بیان کرد و متذکر شد: آن چه بهره برداران 
در اتحادیه ها و صنوف بخش کشاورزی در مورد این صندوق اعالم 
می کنند، جلب رضایت آنهاس��ت و دائما خواس��تار این هستند که 

سرمایه آنها در این صندوق افزایش یابد.
    اعتبارات باید از سوی دولت تأمین شود

مدیر عامل صندوق حمایت از توس��عه کشاورزی اس��تان اصفهان 
ادامه داد: براساس ماده 12 با فروش امالک و اعتبارات دولتی که ۴8 
درصد از سرمایه صندوق را تش��کیل می دهد، می توانیم به افزایش 
اعتبار اقدام کنیم و در این راستا جذب سرمایه از آورده اشخاص نیز 
 داشته باشیم، ولی اگر از سوی دولت سرمایه مورد نیاز تأمین نشود، 

نمی توان برای جذب سرمایه اشخاص اقدام کرد.
وی به گوشه ای از فعالیت های صندوق حمایت از توسعه کشاورزی 
استان اصفهان اشاره کرد و افزود: ارایه تس��هیالت بانکی و ضمانت 
اعضا برای دریافت وام بانکی و توزیع بخشی از یارانه های دولتی در 

بخش کشاورزی، گوشه ای از فعالیت های این صندوق است.
گفتنی است در پایان این مراسم ۴10 طرح جهاد کشاورزی همراه با 
ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اصفهان 
واقع در کوی امیریه، به وسیله مسئوالن استانی و کشوری افتتاح شد.

اصفهان دارنده رتبه برتر در بخش کشاورزی
استاندار اصفهان:



یادداشت

بوم وبر

خبر ویژه

گزارش
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کویرلوت،درختانکهنسالودماوند،اولویتهایثبتجهانیاند
براساس تصمیم گیری اخیر شورای سیاست گذاری ثبت، س��ه پرونده در حوزه  میراث طبیعی 
برای ثبت جهانی در نظر گرفته شده اند که به ترتیب اولویت عبارتند از کویر لوت، چهار درخت 

کهن س��ال مانند س��رو ابرقو و قله  دماوند.

5

زیرساخت های مناسب، ترافیک 
هوایی ایران را نجات می دهد

عبور از آس��مان ایران، مسیری 
راحت و ایمن است اما تحریم ها 
علیه ناوگان هوایی ایران که پس 
از انقالب ش��کل گرفت، این بار 
پرواز بر ف��راز آس��مان ایران را 
نش��انه رفته تا ترافیک هوایی را 
کاهش و در نتیجه، بر توس��عه 
اقتصادی و رشد نیروی انسانی 
تأثیرگذار باش��د. در این میان زیرس��اخت های مناسب می تواند این 

تحریم را با شکست مواجه کند.
استفاده از خطوط هوایی به دلیل سریع بودن، صرفه جویی در وقت و 
زمان و ایمنی باال، دارای مزیت های فراوانی است. سفرهای هوایی در 
جهان از ایمن  ترین نوع سفرها شناخته شده است، اما این مسأله در 

کشور ما رنگ و بوی دیگری دارد. 
به گزارش CHN، حمل و نقل هوایی در کشور ما به دالیل مختلفی 
دچار رکود بوده و در دو دهه گذشته دچار چالش ها و مشکالت جدی 
شده اس��ت. از بزرگ ترین چالش ه��ای این صنعت در کش��ور ما، به 
وجود آمدن برخی تحریم ها پس از انقالب برای این صنعت بوده که 
مشکالتی را در امر تعمیر و نگهداری و برنامه ریزی ایجاد کرده  است. 
این در حالی اس��ت که امروز هم یکی از مهم ترین برنامه های جامعه 
بین الملل، آن طور که از خبرهای روز مش��خص است، منزوی کردن 
ناوگان هوایی ایران از طریق محدودیت ترافیک های هوایی اس��ت؛ 
به شکلی که برای عبور به جای کش��ور ایران که یک مسیر موازی و 
راحت تر است از کشورهای همسایه یعنی عراق و افغانستان استفاده 

می شود.
همه می دانند هواپیماها در آس��مان فقط در مس��یرهای مشخصی 
می توانند پرواز کنند که این مس��یرها به وسیله کارشناسان مراقبت 
پرواز طراحی می شوند و براساس ملزوماتی خاص مورد استفاده قرار 
می گیرند. به دلیل موقعی��ت جغرافیایی ویژه ای که کش��ور ما از آن 
بهره مند است، فضای هوایی ایران یکی از کوتاه ترین و به صرفه ترین 
مسیرها و به عبارتی، دروازه دسترسی کشورهای اروپایی به کشورهای 
آسیای ش��رقی و بر عکس محسوب می ش��ود. از این رو بیش از 110 
مسیر هوایی، ش��امل مس��یرهای بین المللی، منطقه ای و داخلی در 
فضای کشور طراحی شده که تداعی کننده شاهراه حیاتی راه ابریشم 

در جهان امروز است.  
شاخص ترین مسیرهای بین المللی در آسمان ایران، دو گروه هستند؛ 
یکی مسیرهایی که از شمال غرب وارد کشور می ش��وند و با عبور از 
ش��هرهای زنجان، تهران، کرمان و زاهدان به جنوب ش��رق کشور � 
مرز هوایی پاکس��تان � می پیوندند و دیگری مسیرهایی که از شمال 
و شمال غرب وارد می ش��وند و در مرز جنوب به مس��یرهای هوایی 

کشورهای حوزه خلیج فارس می رسند. 
در حالت عادی، هواپیماها حین پرواز در مسیرهای هوایی با گره های 
ترافیکی مواجه می شوند که با توجه به قابلیت های هواپیماها و ناتوانی 
آنها برای توقف در آسمان، قبل از شروع پرواز، وجود چنین گره هایی 
به وس��یله کنترلرهای ترافیک هوایی محاسبه ش��ده و حین پرواز، 
دستورالعمل های مفیدی درباره چگونگی فرار هواپیماها از ترافیک 
و پیش��گیری از برخورد آنها با یکدیگر، به وسیله کنترلر به خلبان ها 
ارایه می شود. کنترلرها با در نظر گرفتن سرعت، ارتفاع، جهت و مسیر 
هواپیماها، زمان رس��یدن آنها را به نقاط خاص محاسبه می کنند و 
درصورت نیاز، با تغییر ارتفاع، سرعت یا جهت هواپیماها، از برخورد 

آنها با یکدیگر پیشگیری می کنند.
حمل و نقل هوایی در کشور ما به دالیل مختلفی دچار رکود بوده و در 

دو دهه گذشته دچار چالش ها و مشکالت جدی شده است. 
اما شاید یکی از نگرانی های مهم مس��ئوالن ناوگان هوایی کشور در 
حال حاضر محدودیت ترافیک هوایی کشورمان به علت سیاست های 

بین المللی است. 
مشخص اس��ت که ترافیک های هوایی می تواند تأثیر بسزایی نه تنها 

در اقتصاد کشور، بلکه در توسعه شرایط ناوگان هوایی داشته باشد. 
علیرضا بحیرایی، کارشناس ارش��د حمل و نقل هوایی کشورعنوان 
کرد: در مجموع، توسعه ترافیک های هوایی،   هر چند مفید و مؤثر بوده 
و می تواند منجر به توسعه یافتگی در بخشی از اقتصاد و صنعت هوایی 
کشور شود، اما امکان س��وانح نیز در صورت ترافیک هوایی سنگین 
وجود دارد. در نتیجه باید مس��یرهای اصلی به شکل رفت و برگشت 
برای ایرالین های داخلی و خارجی موجود بوده و مدیریت صحیحی 

در این امر صورت گیرد.
وی با بیان مثال��ی از برخ��ورد دو هواپیمای یوگس��الوی و هلند در 
سال های گذش��ته عنوان کرد: ایمنی پرواز با ترافیک سنگین هوایی 
ارتباط مستقیم دارد و اتفاقاتی از جمله تصادفات و برخورد هوایی در 

برخی مواقع، نتیجه این ترافیک بوده است. 
بحیرایی در ادامه از مزایای ترافیک هوایی س��خن گفته و ابراز کرد: 
توسعه پروازهای عبوری منجر به ترافیک بیشتر و در نتیجه، ارتقای 
آموزش برای نیروی انسانی می ش��ود و این به نوبه خود توسعه را به 

دنبال دارد.

400 نقش برجسته کول فرح، 
نه حریم دارد نه حافظ!

نقش برجس��ته های »کول ف��رح« ایذه هی��چ گونه حریم 
مصوبی ندارد. این درحالی اس��ت که ترک های ناش��ی از 
بارندگی و تعرض به حریم منظری محوطه، باعث ش��ده 
است کول فرح شرایط مناسبی را سپری نکند. هم اکنون 
بالغ بر 400 نقش برجسته در انتظار حریم مصوب هستند.

محوطه تاریخی کول فرح برخوردار از 400 نقش برجسته 
در ابع��اد متفاوت اس��ت که هی��چ حریم مص��وب ندارد. 
این درحالی اس��ت که حفاظت از این محوطه تاریخی هم 
به درستی انجام نمی شود. وظیفه حفاظت از این محوطه 
دوره ایالمی را پیرمردی به عهده دارد که هم اکنون به دلیل 
کهولت س��ن حتی قادر به تکلم نیس��ت. گفته  می ش��ود 
کاوش های باستان شناس��ی این محوطه محدود به چند 

گمانه زنی، آن هم در دهه 60 بوده است. 
کول فرح، یک��ی از س��ایت های تاریخ��ی و بااهمیت ایذه 
به شمار می رود. بالغ بر 400 نقش برجسته در این محوطه 
وجود دارد که به دلیل نبود طرح حفاظتی، شرایط مناسبی 
را س��پری نمی کنند؛ عاملی که س��بب ش��ده هم اکنون 
تعداد بسیاری از سنگ نوشته ها دچار خوردگی و مزین به 

یادگاری، یادگاری نویسان شوند.
مجتبی گهس��تونی، فع��ال میراث فرهنگی و س��خنگوی 
انجمن تاریانای خوزستان در این باره گفت: سایت تاریخی 
کول فرح از وضعیت مناسبی برخوردار نیست. بسیاری از 
نقش برجسته ها دچار ترک و شکاف ش��ده و تجهیزات و 
امکاناتی چون سرویس بهداشتی که به تازگی در محوطه 

احداث شده است، با محیط اطراف تناسبی ندارد.  
گهستونی تأکید کرد: چندی پیش بخشی از حریم کول فرح 
به وس��یله معارضان فنس کشی ش��د. آنها ادعا می کنند 
بخشی از این زمین ها مالک داشته و قسمتی دیگر متعلق 
به منابع  ملی است که در این میان، ساخت مرغداری نمونه 
بارز این ادعاس��ت، چنانچه س��ال ها پیش شاهد ساخت 
مرغداری در حریم این محوطه باستانی دوره ایالم بوده ایم.

به  اعتق��اد وی،کاوش در کول فرح نیاز ب��ه بودجه و البته 
حفاظت دارد و اگر حفاظت درستی نباشد، همان بهتر که 
آثار در زیر خاک باقی بمانند. چراکه نبود حفاظت اصولی 
باعث از بین رفتن آثاری می ش��ود که دیگر قابل بازگشت 
نیستند. وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا پایگاه برای 
تعیین حریم کول فرح برنامه ای در نظر دارد یا خیر، گفت: 
تعیین حریم و طرح حفاظت از نقش برجسته های کول فرح 
در حال انجام اس��ت که هنوز به تصویب نرس��یده، اما در 
جلسات آینده پایگاه احتمال تصویب شدن آن بسیار است. 

بنای تاریخی ریسباف که از وضعیت مشخصی برخوردار نیست، 
نه تبدیل به موزه ش��ده و نه هنوز س��رانجامی پیدا کرده است. 
مالک هیچ تمایلی به مصاحبه ندارد و عکاسی از بنای ریسباف 
کامال ممنوع اس��ت. اما ش��واهد بیانگر واقعیت دیگری است؛ 
عبور مترو از کنار بنای ریسباف و نصب لوله های تهویه مترو در 
قسمت شمالی و جنوبی ورودی بنا مسأله ای نیست که بتوان به 
راحتی از کنار آن گذشت. با این حال علویان صدر، معاون میراث 
فرهنگی کشور نظری متفاوت دارد؛ او معتقد است هر هفته از 
بنای ریسباف بازدید و کارشناسان میراث فرهنگی مرتب به آن 

سرکشی می کنند تا اتفاقی در این بنا نیافتد. 
به گزارش CHN، بنای صنعتی � تاریخی ریسباف، در نزدیکی 
سی و سه پل و زاینده رود و در امتداد محور تاریخی چهارباغ قرار 
گرفته است. این بنا به واسطه موقعیت مکانی و ساختار مطلوب، 
از موقعی��ت و قابلیت مناس��بی جهت تبدیل ب��ه کاربری های 
فرهنگی ش��هر تاریخی اصفهان برخورداراست. از سال ها پیش 

دوس��تداران و فعاالن میراث فرهنگی اصفهان خواستار حفظ 
این بنا و تبدیل آن به موزه شهرستان اصفهان هستند. شاهین 
سپنتا، فعال میراث فرهنگی اصفهان در این باره  گفت: شواهد 
نشان می دهد در10 سال گذشته هیچ مجوزی برای عکاسی، 
فیلمبرداری و تهیه طرح های مرمتی در راس��تای جلوگیری از 
ویرانی های احتمالی بنای ریسباف از سوی مالک فعلی آن به 
هیچ نهادی داده نشده است. این مسأله می تواند زمینه فراموشی 
این بنا و مقدمات ویرانی آن را فراهم کند. به گفته سپنتا، برخی 
عوامل اقلیمی و محیطی نیز سبب فروریختن بخش هایی از این 
بنای تاریخی متروکه را فراهم کرده است. این درحالی است که 
دس��ت اندازی مترو و تعرض به حریم بنای تاریخی ریسباف، از 
مهم ترین عوامل تخریب به ش��مار می روند. اما مسعود علویان 
صدر، معاون میراث فرهنگی کش��ور در این ب��اره  گفت: بنای 
تاریخی ریس��باف طبق مصوبه هیأت دولت قرار اس��ت تبدیل 

به موزه شود و هیچ اقدامی این بنا را با تهدید مواجه نمی کند. 

علویان صدر که اذع��ان دارد مرتب  از بنای تاریخی ریس��باف  
 بازدید می کند و کارشناس��ان وی در حال سرکش��ی هستند، 
پیش بینی هایی که در نقش��ه این بنا برای نصب رایزر صورت 
گرفته اس��ت را کامال تکذی��ب کرد. ب��ا این حال مس��تندات 
کارشناسان در رابطه با عبور مترو از کنار بنای تاریخی � صنعتی 
ریسباف و نصب لوله های رایزر )تهویه مترو( در قسمت شمالی 
و جنوبی ورودی بنا و همچنین در نظر گرفتن ورودی و خروجی 

ایستگاه مترو که مشتمل بر 
پلکان های برق��ی در فضای 
داخل��ی کارخانه اس��ت، از 
اقداماتی محس��وب می شود 
که نش��انه تجاوز آش��کار به 
حریم ی��ک اث��ر تاریخی به 
شمار می رود. س��پنتا بیان 
کرد: هنوز مش��خص نیست 
براساس کدام توافق و طبق 
چه مجوزی، رایزرهای مترو 
داخل ی��ک بن��ای تاریخی 
ثبت ش��ده نصب می شود و 
آیا س��ازمان میراث فرهنگی 
در این مورد توافقی پش��ت 
پرده با سازمان قطار شهری 
داشته اس��ت؟  مطابق ماده 
560 قانون مجازات اسالمی، 
هرکس بدون اجازه از سازمان 

میراث فرهنگی کشور یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعالم شده 
از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی � تاریخی مذکور 
در این ماده مبادرت به عملیاتی کند که سبب تزلزل بنیان آنها 
ش��ود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا 
لطمه وارد آید، عالوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده 
به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود. همچنین طبق ماده 
558 قانون مج�ازات اس��المی، هر کس به تم�ام یا قسمتی از 
ابنیه، اماکن، محوط��ه ها و مجم��وعه های فرهنگی � تاریخی 
یا مذهبی که در فهرس��ت آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، 
یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاو لوازم و خطوط و نقوش 
منصوب یا موج��ود در ام�اکن مذکور، که به طور مس��تقل نیز 
واجد حیثیت فرهنگی � تاریخی یا مذهبی باش��د، خرابی وارد 
آورد، عالوه بر جبران خس��ارت وارده، به یک تا  10 سال حبس 

محکوم می شود.

معاون میراث فرهنگی کشور  تکذیب کرد

دستاندازیمتروبهحریمتاریخیریسباف

تخریب تدریجی بنای تاریخی »ریسباف« آغاز شد. این درحالی است که از یک سو برخی عوامل اقلیمی و محیطی 
سبب ریزش بخش هایی از این بنای تاریخی شده و از سوی دیگر، عبور مترو و نصب لوله های تهویه آن در قسمت 
شمالی و جنوبی کارخانه ریس�باف، تعرض آشکارا به حریم ثبتی ریس�باف را بیان می کند. این درحالی است که 
معاون میراث فرهنگی کشور  نظری کامال متفاوت بیان می کند و معتقد است: بنای تاریخی ریسباف طبق مصوبه 

هیأت دولت تبدیل به موزه می شود و هیچ عاملی آن را مورد تهدید قرار نمی دهد.
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کهن ترین نقش برجسته در معرض خطر ریزش
ح��دود 76 س��ال از ثب��ت نقش برجس��ته  »کورانگ��ون« 
در غربی تری��ن نقط��ه  اس��تان ف��ارس می گذرد؛ اث��ری که 
 قدیمی ترین نقش برجسته  ایران اس��ت، ولی این روزها چنان 
 وضعی��ت نامناس��بی دارد ک��ه ه��ر لحظ��ه ام��کان دارد 

فرو بریزد.
به گزارش ایسنا، نقش برجسته  کورانگون که در دو کیلومتری 
 جن��وب »باب��ا می��دان« در بخش »رس��تم« اس��تان فارس 
 ق��رار دارد، خ��رداد 1315 در فهرس��ت آث��ار مل��ی ثب��ت

 شد. 
این اثر عیالمی روی سطح یک صخره  مرتفع و برفراز رودخانه  
فهلیان واقع ش��ده اس��ت و به عنوان کهن ترین نقش برجسته  

ایران شناخته می شود.

 نوروز رجب��ی، باستان ش��ناس درب��اره  این نقش برجس��ته 
بیان کرد: این اث��ر، صحنه  نیایش و آیی��ن در دوره  عیالمی را 
نش��ان می دهد و پژوهش��گران و باستان شناس��ان معتقدند 
 ای��ن نقش برجس��ته ب��ه دو دوره  زمان��ی متف��اوت مرب��وط 

است.
 قاب و صحنه  اصلی نقش برجسته به دوره  عیالم قدیم و حاشیه  

کناری آن به دوره  عیالم نو و هزاره  اول تعلق دارد.
 رجبی درباره  وضعیت این نقش برجس��ته اظهار کرد: این اثر 
در وضعیت بسیار اس��فباری قرار دارد، به طوری که بخشی از 
نقش برجس��ته بر اثر رانش کوه در گذش��ته از قاب اصلی جدا 

شده و هر لحظه امکان دارد فرو بریزد. 
هرچند عوامل تخریب آن ش��امل عوامل طبیع��ی مانند باد، 

باران، گرما و سرما نیز می شود. این عوامل شرایط را به گونه ای 
پیش برده اند که س��طح نقش برجسته به ش��دت متخلخل و 
آسیب پذیر شده است و در شرایط معمولی، به سختی می توان 

جزییات نقش برجسته را دید.
 این استاد دانشگاه همچنین گفت: عالوه بر شرایط نامناسب 
نقش برجس��ته،  در اطراف این اثر و بر فراز کوه، بقایایی از یک 
اس��تقرار بس��یار مهم دیده می ش��ود که داده های سفالی آن 
نشان از وجود اس��تقراری از دوره  عیالمی، ساسانی و اسالمی 
اس��ت. اما با کمال تأس��ف به دلیل نبودن نظارت و حراست از 
این نقش برجسته در یک دهه  گذش��ته، قاچاقچیان شبانه به 
جان این استقرارها افتاده اند و بخش های زیادی از آن تخریب 

شده است.

عکس یادگاری

وقتی حاج خانم جانمازش 
رو پهن می کرد...

 
وقتی گرمای خرداد، فریاد تابستان سر می داد،حاج خانم جانمازش 
رو توی ایوون پهن می کرد.هوا گرم بود. نه فرفره پنکه بود، نه خنکی 
آب سرد یخچال. فقط یک کوزه بود که دورتا دورش گونی پوشونده 
بودن و گذاشته بودنش کنج حیات. وقتی حاج خانم نمازش تمام 
می شد، می رفت همون کنج حیات. ور دل سایه می نشست و با دوتا 
لیوان آب که بوی خاک هم می داد،گرمای تابستون  رو پس می زد...

 نگرانی از ورود اجباری نمایندگان 
به کمیسیون فرهنگی

آخرین آمار تعداد افرادی کمیسیون فرهنگی را برای فعالیت در مجلس 
انتخاب کرده اند، به 12 نفر رسید. چنین ضعف آشکاری در کمیسیون 
فرهنگی، که یکی از تأثیرگذارترین کمیس��یون در مجلس است، خبر از 
آن دارد که در آینده شاهد بحران های فرهنگی خواهیم بود. بیژن نوباوه، 
نماینده مردم تهران در مجلس نهم با ابراز تأس��ف از این که »مهم ترین 
کمیسیون مجلس، ضعیف ترین کمیسیون هاست«، گفت: کمیسیون 
فرهنگی با توجه به جایگاهی که در مجلس دارد، باید بهترین کمیسیون 
باشد، اما اکنون ضعیف ترین کمیسیون مجلس شده است.  وی افزود: ما 

رایزنی های زیادی انجام 
داده ایم. ن��گاه نمایندگان 
واقع گرایانه نیست. در حال 
حاضر فرهنگ مهم ترین 
مسأله کش��ور است. البته 
نمایندگان با ای��ن نگاه به 
کمیس��یون می آیند که 
بتوانند برای منطقه ش��ان 

کاری کنند.

علویان صدر 
که اذعان دارد 
مرتب  از بنای 

تاریخی ریسباف  
بازدید می کند و 
کارشناسان وی 

در حال سرکشی 
هستند، پیش بینی 

هایی که در نقشه 
این بنا برای نصب 

رایزر صورت گرفته 
کامال تکذیب کرد



يادداشت
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بفرمايید شام کم کالری
اگر ش��ما هم از آن افرادی هستید که می خواهید ش��ام بخورید اما 
انرژی کمی دریافت کنید، بهتر است این مطلب و دستور تهیه هفت 
غذایی که در عین مغذی بودن، ارزش غذایی فراوانی دارند و قدرت 
سیرکنندگی ش��ان باالس��ت، بخوانید و آنها را برای وعده شامتان 

آماده کنید.

ساالد مرغ
این س��االد از کاهو، مرغ آب پز ش��ده، پیاز قرمز حلقه حلقه ش��ده، 
گوجه فرنگی، پنیر لیق��وان و کمی برگ های تازه ش��اهی و ریحان 
تشکیل شده است. برای تهیه این ساالد برای یک نفر، کافی است 60 
گرم سینه مرغ را با سه لیوان از سبزی هایی که گفته شد، مخلوط و با 
کمی ماست طعم دار شده با پودر کنگر و سیر مزه دار و میل کنید. با 

خوردن این ساالد حدود 200 کیلوکالری دریافت می کنید.

سیب زمینی تنوری
تهیه این غذا با تنوری کردن سیب زمینی 
در فر آغاز می ش��ود. به این ترتیب که 
باید یک عدد س��یب زمینی متوسط را 
در کاغذ آلومینیوم��ی بپیچید و در فر 
قرار دهید. پس از 30 دقیقه سیب زمینی 
را خارج و سرش را با قاشق باز و داخل آن را کمی خالی  کنید. نصف 
لیوان مخلوط کلم قرمز، نخود فرنگی و هویج نگینی شده پخته را با 
پوره سیب زمینی خارج شده مخلوط و با یک قاشق غذاخوری سس 
مایونز آنها را طعم دار و داخل سیب زمینی را با آن پر کنید. با خوردن 

هر عدد از این سیب زمینی ها 250 کیلوکالری دریافت می کنید.

تخم مرغ با سبزی
برای تهیه این ش��ام، یک عدد تخم مرغ را آب پز و آن را با دو لیوان 
از س��بزی هایی مانند کدوی سبز حلقه حلقه ش��ده، فلفل دلمه ای 
ورقه ش��ده و هویج ریزریز و پخته ش��ده با کمی آبلیمو و شکر سرو 
کنید. برای طعم دار کردن س��بزی ها بهتر است آنها را در یک قاشق 
مرباخ��وری روغن کان��وال تفت دهید. ای��ن غذا بی��ن 200 تا 250 

کیلوکالری انرژی دارد.

تکه های ايتالیايی بادمجان
برای پخت این غذا کافی است سه عدد بادمجان 
متوسط را با پوس��ت حلقه حلقه کنید و در کمی 
روغن به صورت گریل ش��ده درآورید. روی 
هر حلقه یک حلقه گوجه فرنگی بگذارید 
و آن را با پنیر موزارال بپوش��انید. برای 
دادن طع��م بهتر به این غ��ذا می توانید 
کمی جعفری خردش��ده ب��ه آن اضاف��ه کنید. این 
حلقه ها باید در س��ینی ف��ر به مدت 6 ت��ا 7 دقیقه 
حرارت ببینند تا آماده خوردن شوند. یادتان باشد که 

خوردن چهار حلقه از این غذا تقریبا 200 کیلوکالری انرژی دارد.

نان، ماست و سبزی خوردن
دو کف دست نان س��نگک را با یک لیوان ماست و یک لیوان سبزی 
خوردن تازه به عنوان شامی س��بک میل کنید. به این ترتیب، شما 
به ازای هر ب��رش ن��ان، 80 کیلوکالری انرژی دریاف��ت می کنید و 
کل انرژی دریافتی 155 کیلوکال��ری خواهدبود. در صورت تمایل، 
می توانید در ماس��تتان یک قاش��ق مرباخوری کنجد و یک قاشق 
غذاخوری جوانه گندم هم بریزید که در این صورت 65 کیلوکالری 

دیگر به انرژی دریافتی اضافه می شود.

کوکوی تره و پیازچه
برای ش��ام، کوکوهایی که از انواع سبزی ها تش��کیل شده اند، مانند 
مخلوط تره و پیازچه مناسب هس��تند. برای تهیه این غذا می توانید 
دو تخم مرغ را با دو لی��وان مخلوط این س��بزی ها مخلوط و پس از 
افزودن کمی فلفل سیاه، زردچوبه و نمک، آن را در یک تا دو قاشق 
مرباخوری روغن سرخ کنید. این کوکو 300 کیلوکالری انرژی دارد 
و اگر به چهار قس��مت برش بخورد، هر برش 75 کیلوکالری انرژی 

خواهد داشت.

نان و پنیر موزارال
ش��ما می توانید برش هایی به 
اندازه یک کف دس��ت از نان 
س��نگک را با حلقه های نازک 
پنیر موزارال و گوجه فرنگی تازه و 
کمی جعفری خردشده و کنجد 
طع��م دار و آن را به عنوان ش��ام 
میل کنید. اگ��ر دو تا س��ه حلقه 
گوجه فرنگ��ی با نصف قوط��ی کبریت 
پنیر و کمی جعف��ری و کنجد همراه ش��ود، هر لقم��ه دارای 120 
کیلوکالری انرژی خواهد بود که می توان دو تا سه عدد از این لقمه ها 

را در وعده شام میل کرد.

چند طرح ابتکاری برای نشان دادن سلیقه

 سبدی زيبا
 برای آن که س��بدی زیبا، بادوام و همیشه تمیز داشته 
باشید، یک مدل س��بد حصیری و چهارگوش را انتخاب 

کنید.
 دو دس��تمال  بزرگ پارچ��ه ای با طرح چاپ��ی مورد 
 عالق��ه را ب��ه ص��ورت صلیب��ی داخ��ل س��بد طوری 
 ق��رار دهی��د ک��ه از لبه ه��ا ب��ه ی��ک ان��دازه آوی��زان 

شوند.
 گوشه های پارچه را با حلقه های فلزی پانچ کنید.

 از روبان برای تزیین و وصل شدن لبه ها به هم استفاده کنید.

 قاب عکس برگی
 برای ساخت قاب عکسی زیبا، ساده و شیک، از یک تکه 
وایت بورد و چند برگ  کوچک به عنوان استمپ استفاده 

کنید.
 عکس مورد نظر را در وسط بچسبانید.

 برگ را به طوری که قسمت آوندها رو به باال باشد، روی 
یک تکه کاغذ قرار دهید.

 با استفاده از یک اسفنج مقداری رنگ آکریلیک را به  
طور یکنواخت پشت برگ بمالید. 

 با دقت برگ را برداشته و به عنوان یک استمپ طبیعی روی تخته فشار دهید.

 قاب عکس کاغذی
از قاب عکس ه��ای خیل��ی قدیم��ی دوب��اره اس��تفاده 

کنید. 
 به راحتی با استفاده از ورق های رنگی و گالسه مجالت 

به قاب های ساده چوبی طرح دهید. 
به این صورت که:

 کاغذه��ا را ب��ه اندازه مس��اوی ب��رش زده، به صورت 
لوله  های باری��ک درآورید و با دقت کن��ار هم روی قاب 

بچسبانید.
از این طرح می توانید روی جعبه های مقوایی ساده هم استفاده کنید.

کاربردی

؟؟
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مکان:  اتوبوس

زمان:  ظهر تابستان
خواهش:  راننده عزیز، کولر اتوبوس را لطفا روشن کنید. منتشکرم. اين مادر است

 برای ای��ن که چهار نف��ر را با خودم بکش��م، بعد یک دفعه بیای��م این جا  
و یک نفر را  آماده مردن کنم.

 مالفه هایش را عوض کنم، حمامش کنم، موهایش را ش��انه کنم و  وقتی 
 قرص هایش را م��ی دهم، یادم بیفت��د ک��ه »ای وای! این مادر اس��ت.« 

چقدر پیر شده.
 و بعد مثال از تو صحب��ت کنم و مادر بپرس��د که حاال چ��ه کار می کند؛ 

زنده س؟  و من بگم آره، چرا که نه؟  
 و شب که برگشتم،  مادر کنار  تلویزیون  نشسته  باش��د  و  بپرسد  خوش 

گذشت؟ 
و م��ن بگ��م آره، ح��رف 
زدی��م!  خندیدی��م. ی��اد 
 گذش��ته ه��ا کردی��م که 
دست همدیگر را می گرفتیم

  و  زیر باران ق��دم می زدیم، 
 ی��ا از ای��ن گلفروش��ی 
 وقت��ی می گذش��تیم،گل 

می خریدیم.
تمام زمستان مرا گرم کن

علی خدايی

مس��تانه گفت: »دلم می خواد چش��مامو ببندم و باز کنم. یک دفعه ببینم ش��ده روز 
آخرین امتحان.« بع��د ما همه گفتیم »هی هی هی« و چش��م هایمان را بس��تیم تا 
دوباره باز کنیم و ببینیم این روزها گذشته اس��ت. بعد به خواب عمیقی رفتیم و هی 

خواب دیدیم.

خواب اول
برای برادرم گفتم. او هم امتحان داشت و مثل من خیلی درس نخوانده بود: » محمد 

بیا تو هم چشماتو ببند تا امتحانات تموم بشه.«
محمد گفت:» س��خت نگیر، همین که نمره  قبولی بگیری بسه! فقط یه برنامه ریزی 

کوچیک می خواد.«
برنامه ریزی؟! فکرش را نکن. من خودم سختی ها را می شناسم. چشم های ورم کرده و 
قرمز از بی خوابی را می شناسم. من انگار همیشه امتحان داشته ام، اصال روزهای قبل 

را فراموش می کنم و در این هفته ها فقط در آرزوی لحظه ای آزاد هستم.

خواب دوم
محمد هم شیرجه زده وسط امتحان. هم ترسیده و هم بی خواب شده ما به مشاوره 

نیاز داریم.
دکتر لیال سلیقه دار، نویس��نده و مشاور برنامه ریزی آموزش��ی می گوید:» اول بهتر 
است به این روزها به عنوان یک شروع نگاه کنید. انگار اول مهر است و همه چیز تازه 
دارد اتفاق می افتد. این احساس به ش��ما کمک می کند بتوانید این روزها را درست 
بگذرانید.کمک می کند برنامه ریزی جدیدی داش��ته باش��ید. قبل از این هر کاری 
می کردید، حاال خودتان را از قی��د روزهای عادی که وقت منظم نداش��تید، بیرون 
بیاورید و آن عادت های قبلی را دگرگون کنی��د.« او می گوید اگر نوجوانان این یک 
ماه را با استراتژی خاص و جدید، زندگی و تجربه کنند، می توانند از درس خواندن و 

موفقیت حاصل از آن، لذت ببرند؛ لذتی که وصف نشدنی است.
به گفته  او، حتی بچه هایی که درست درس خواندند و نتیجه  خوبی گرفتند، در این 

ماه ناگزیرند برنامه شان را تغییر دهند. پس این توصیه برای همه است.

خواب سوم
من و محمد دوست نداریم دوباره درباره  برنامه ریزی درسی بشنویم، فقط می خواهیم 

ببینیم چه طور این روزها را راحت تر بگذرانیم.
دکتر س��لیقه دار می گوید:» هر روز این ماه، کامال متفاوت از روز قبل است و نتیجه  

امروز هر چه شد، بشود. روز بعد بروید سراغ درس بعدی.
پس جداسازی روزها باید اتفاق بیفتد. در طول سال هر روز، به روز قبل متصل است 
اما این جا باید روز قبل را کن��ار بگذارید. برای امتحان امروز فقط یک بررس��ی چند 

دقیقه ای بعد از امتحان کافی است، بروید سراغ روز و امتحان بعدی.«

خواب چهارم
چه رویای دل انگیزی؛ بین این دو تا امتحان دو روز فاصله است. استراحت می کنم و 

با انرژی، روز بعد را شروع می کنم.
س��لیقه دار:» دانش آموزان حواسش��ان جمع باش��د؛ این فاصله های بعد از امتحان 
ممکن است فریبشان بدهد. فکر می  کنند فاصله  امتحان ها اگر زیاد باشد، یک روز را 
اس��تراحت می کنند یا یک نیمه روز را رها می کنند و بعد دوباره شروع می کنند. اما 

این فاصله، حتی اگر چند ساعت باشد، تحلیل انرژی می برد.
اغلب فکر می کنند اسم این کار استراحت است، اما این تصور غلطی است. مثل بعد از 
ورزش می ماند که اول بدنمان گرم است و برای همه  فعالیت ها آمادگی داریم، اما بعد 

از یک استراحت کوتاه، خسته و کسل می شویم.«

خواب پنجم
این پیامک های امتحانات خیلی مزه می دهند:

 من همه  کتابامو دو دورکامل خوندم، توچطور؟
ستاد ایجاد وحشت میان دانش آموزان

 چیه؟ پریدی رو گوشی ببینی کی پیامک داده؟ این جای درس خوندنته؟
هنوز که نرفتی ِد برو ِد .. دهه !

 حاال وقت برای درس خوندن داریم، کووو. . .تا فردا
زمزمه های شیطانی شب امتحان
و این هم صحبت های کارشناس:

» موقعی بود که ارتباط بچه ها با هم در مدرس��ه بود یا دوس��تان خیلی 
نزدیک با هم تماس تلفنی داش��تند و این توصیه فقط برای آنها بود، اما 
االن برای همه  بچه هاست که همیشه با هم درباره  امتحان حرف می زنند؛ 
این کار انرژی منفی تولید می کند. همین که فکر کند دوس��تش بیشتر 
خوانده، ایجاد ناامیدی می کند. عالوه بر این که اس��تفاده از تلفن همراه، 

آسیب                 های مخربی روی سیستم های مغزی می گذارد و باعث می شود فرد 
زودتر خسته شود. بهتر است در این روزها یا به طور کلی استفاده از 

این وس��یله را کنار بگذارند و یا اگر عادت دارند، می توانند در 
ساعت خاصی به آن مراجعه کنند یا به عنوان پاداش درس 

خواندن به خودشان اجازه بدهند به تلفن همراهشان 
سر بزنند، اما در رابطه با محتوای مکالمه و مدت 

زمان آن مراقبت کنند.«

خواب ششم
موق��ع خوابی��دن ب��ه خ��ودم 

تلقی��ن ک��ردم امتحان��م را 
خ��وب می ده��م. خیل��ی 
آرام خوابی��دم، اما مش��اور 
می گوید تلقینی که همراه 

با درس خواندن نباش��د، گول 
زدن خود اس��ت. فق��ط تلقینی 

که با تالش همراه اس��ت، می تواند به مبارزه با فکرهای منفی و س��رعت خودباوری 
کمک کند.

خواب هفتم
موقع استراحت اس��ت. واقعا وقت استراحت اس��ت! فیلم، کتاب، موسیقی، کدام را 

انتخاب کنم؟
دکتر س��لیقه دار می گوید: » انجام این فعالیت ها زمانی مناسب است که به آمادگی 
برای امتحان لطمه نزند. نحوه  اس��تراحت بین درس ها به روحی��ه  خود دانش آموز 
بس��تگی دارد. دیدن فیلم و کتاب خواندن به ش��رطی خوب اس��ت که لطمه ای به 
ذهنش نزند و ذهن��ش را درگیر آن موضوع نکند که مث��ال بخواهد بداند بعدش چه 
می شود، چون همه  اینها انرژی می برد.قبل از زمان استراحت هم آدم باید با خودش 
روراست باشد و به این س��ؤال پاس��خ دهد که من آن طوری که باید، تالش کرده ام 
یا ن��ه؟ اگر ج��واب مثبت بود، ب��ه خودش 
 وقت اس��تراحت بدهد و اگر ن��ه، به تالش

 ادامه دهد.

بعد از خواب
این خواب  ها، همه برای امتحانات 
س��ال قبل بود که مثل یک چشم 
به ه��م زدن گذش��ت. مس��تانه 
چش��م هایت را ب��از ک��ن. هم��ه  
امتحان ها تمام شد و باز رویاهای 

جدیدی آغاز شده است.

راهنمايی برای روزهای پر اضطراب و کشدار آخر سال تحصیلی

هفت خواب امتحان

کودکی سه س��اله را  تصور کنید که در حالی که میان شیرهای 
ریخته شده ایستاده و یک لیوان خالی در دست دارد و می گوید 
»شیرها را من نریختم« یا »یک نی نی دیگه ماشینم را شکست« 
یا »من اسباب بازی هام رو بیرون نریختم، سگه ریخت« و نظایر 
آن. واقعیت موضوع این اس��ت ک��ه همه بچه ها گ��ه گاه دروغ 
می گویند و اگر چه دروغ، قسمتی طبیعی از رشد کودک است، 
نمی توان آن را نادیده گرفت. نیاز است بدانید چرا فرزند خردسال 

شما دروغ می گوید و چطور به او بیاموزیم صادق باشد.

دروغ يا خیال پردازی؟
کودکان خردس��ال هنوز در حال یادگیری هستند و تازه تجربه 
می کنند چه چیزهایی واقعی و چه چیزهایی فانتزی هستند. در 
بیشتر مواقع یک کودک 3-4 یا 5 ساله هنوز برای فهم دقیق این 
که دروغ چیست، خیلی کوچک است. داستان هایی که می سازد 
هم، نتیجه تصوراتش است. در این سن تخیل بچه ها خیلی قوی 
عمل می کند. توجه کنی��د که دروغ های این س��ن بچه ها اصال 

زاییده افکار شیطانی نیست.
وقتی کودک ش��ما در حالی که مداد ش��معی در دستش است 
می گوید »من روی دیوار خط نکشیدم«، در واقع او آرزو می کند 
ای کاش ای��ن کار را نکرده بود تا ش��ما عصبانی نمی ش��دید. به 
جای این که با عصبانیت از او بپرس��ید»تو روی دیوار اتاقم خط 

کشیدی؟«، بگویید »ما تو این خونه یه قانون داریم و اون اینه که 
فقط باید روی کاغذ نقاشی بکشیم. بیا حوله و آب بیاریم و اینارو 

با هم پاک کنیم.«

سیاست راستی و صداقت
وقتی کودک ش��ما یک درو غ می گوید، از آن به عنوان موقعیتی 
استفاده کنید و با او در مورد اهمیت صداقت صحبت کنید. فریاد 
کش��یدن بر س��ر او و یا او را دروغگو خطاب کردن، ممکن است 
باعث ش��ود کودک به دروغ گفتن ادامه بدهد تا دیگر س��رزنش 
نشود. برای تشویق وی به راستگویی، سعی کنید پیامدهایی را 
که ممکن است تنبیه ، سرزنش یا نظایر آن باشد حذف کنید. مثال 
بگویید: »مهم نیس��ت تو چیکار کردی، قول می دم اگر راستشو 

بگی، عصبانی نشم.«
بسیاری کودکان به علت این که می دانند کاری که انجام داده اند 
اشتباه است و نمی خواهند باعث ناراحتی ش��ما باشند یا تنبیه 
شوند، دروغ می گویند. وقتی فرزند ش��ما در مورد اشتباهی که 

مرتکب شده است، حقیقت را می گوید، حتما او را تشویق کنید.

به آن چه می گويید، اول خودتان عمل کنید
در طول روز ممکن است پیش بیاید خود شما یک یا دو بار »دروغ 
به اصطالح مصلحتی« بگویید. حتی گاهی اوقات از کودک خود 
می خواهید دروغ بگوی��د. مثال تلفن زنگ می خورد و ش��ما از او 
می خواهید که پاسخ دهد و بگوید شما منزل نیستید. با این کار 
ش��ما او را گیج می کنید. با صداقت خود برای فرزندتان الگویی 

خوب فراهم آورید.
هیچ گاه برای آموزش صداقت به فرزندتان زود نیست. بچه ها هر 
قدر هم که کم سن و سال باش��ند، می فهمند.  با او در مورد این 
که چرا دروغ گفتن اشتباه اس��ت، صحبت کنید. برایش توضیح 
دهی��د دروغ گفتن ش��ما را غمگین می کند. زمان��ی که کودک 
 شما دریافت گفتن حقیقت برای ش��ما یک ارزش است، تالش 

می کند به آن برسد.

با دانس��تن این نکات و روش ه��ای جدیدی که خ��ود پیدا 
می کنید، ضایعات مواد غذایی را به حداقل رس��انده، از همه 

قسمت های مواد خوراکی دوباره استفاده کنید.
 از قسمت سفید پیازچه بیشتر استفاده کنید. ممکن است 
کمی عجیب به نظر برس��د، ولی پیازچه را داخل ظرف آب و 
برابر نور خورشید قرار دهید تا دوباره رشد کرده، هر چند روز 
یک بار، بتوانید از قسمت های سبز آن استفاده کنید و مدتی 

طوالنی پیازچه تازه داشته باشید.
 قبل از تاریخ انقضای شیر و َدلَمه بستن، از آن برای درست 

کردن پنیر استفاده کنید.
 از لرد قهوه دوباره اس��تفاده کنید. از آن برای فراری دادن 
مورچه ها، خوشبوکننده و از بین بردن بوهای نامطبوع و رشد 

گیاهان استفاده کنید.
 از پوست پرتقال در تابستان، برای دور کردن پشه و مورچه 

و خالص شدن از بوهای کهنه استفاده کنید.
 به جای دور ریختن موزهای رسیده و خیلی تیره، 
از آنها برای پختن نان های موزی اس��تفاده کنید. 
همچنین می توانید با پختن آنها، دس��ری عالی 

درست کنید.
 چیپس مانده 
را دور نیندازید. 
کافی اس��ت آنها را 
10 ثانی��ه داخ��ل 
مایکروفر قرار دهید 

تا دوباره ترد شوند.
 می توانید برش باقی مانده از پیتزا را بدون مایکروفر دوباره 
مصرف کنی��د. آن را 5-4 دقیقه روی یک کت��ری با حرارت 
متوسط قرار دهید. از یک در آلومینیومی گرد استفاده کنید 

تا روی پیتزا هم گرم شود.
 نان های تست مانده و خشک شده را دور نریزید. می توانید 
آنها را خرد و س��رخ کرده، همراه ادویه اس��تفاده کنید. یا به 

صورت ورقه ورقه سرخ کرده، در سوپ و ساالد مصرف کنید.
 برای از بین بردن باکتری های موجود در اس��فنج قدیمی، 
اول آن را خیس کنید و دو دقیقه داخل مایکروفر بگذارید تا 

99 درصد جرم آن از بین رفته، دوباره قابل استفاده شود.
 از ضایعات میوه و سبزی برای تهیه کمپوست و کود باغچه 

استفاده کنید.

فوت و فنمهارت زندگی

با 10 روش، ضايعات خوراکی را به صفر برسانید چطور از دروغ گفتن کودکان جلوگیری کنیم؟
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هر یک از ارقام 1 تا 9 را داخل 9شکل هندسی زیر قرار دهید به طوری که:
الف( از هر رقم درست یک بار اس�تفاده کنید و داخل هر شکل فقط یک رقم 

قرار دهید.
ب(رقم داخل مثلث رقم سمت چپ حاصل ضرب همسایه هایش و رقم داخل 

مربع سمت چپ حاصل ضرب همسایه هایش باشد.
ج(رقم داخل پنج ضلعی رقم س�مت چپ مجموع همسایه هایش و رقم داخل 

شش ضلعی رقم سمت راست مجموع همسایه هایش باشد.
همسایه های یک شکل، شکل هایی هس�تند که با یک پاره خط به آن شکل 

متصل هستند.
کدام رقم داخل دایره قرار می گیرد؟
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7 صفحه سرگرمی روزنامه زاینده رود راهنما
صفحه س��رگرمی روزنامه زاینده رود با این رویکرد دیده شده است که 
هر روز، مجموعه ای از بازی ها و معماهای فکری را به شما ارایه کند. ما 

برای شما برنامه های مختلفی داریم. منتظر ما و مسابقات مان باشید.

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 های بازی استریمکو

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

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

۳. در هر مسیر از جدول،  هر یک از عددهای یک تا n بایستی دقیقا در 
یک ردیف قرار گیرند. 
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وسط بازی در شطرنج
»وسط بازی« آن قسمت از شطرنج اس��ت که در آن می توان سوارها را 
در هر گوشه از صحنه یافت. صفت مشخصه آن، پیچیدگی روابط متقابل 
بین سوارها و امکانات عملی متعدد است. این مرحله ای از شطرنج است 
که بزرگ ترین می��دان را در برابر تخیل بازیکن می گش��اید. بر خالف 
گشایش، وس��ط بازی مورد کاوش های بی پایان قرار نگرفته است و بر 
خالف آخر بازی، به یک رش��ته تکنیک های ظریف تبدیل نشده است. 
به علت فقدان راه های مشخصی برای ادامه و به علت پیچیدگی ذاتیش، 
وسط بازی بسیاری از مشکل ترین مسائل بازی را بر دارد. برای درست 
بازی کردن این مرحله، بازیکن باید از یک سو وضعیت را چون کلی واحد 
در نظر بگیرد تا بتواند دقیقا قضاوت کند چه ادامه ای برای بازی صحیح 
است و از سوی دیگر تمام جزییات گوناگون وضعیت را در نظر گرفته و 
هیچ امکانی، را چه آشکار و چه پنهان، نادیده نگیرد. در وسط بازی انواع 
مسائل کلی استراتژیکی مطرح می شود: نگاه داشتن نیروها یا تعویض 
سوارها،حفظ درگیری یا تعویض پیاده ها، باز کردن ستون یا بستن آن 
برای همیشه، ش��روع حمله ای همه جانبه به شاه دشمن، تمرکز دادن 
نیروها برای گرفتن یک س��وار حریف، ضعیف س��اختن وضع پیاده ای 
حریف، یا با تصفیه کامل سوارها به یک آخر بازی مقرون به صرفه رسیدن. 
عالوه بر این سؤال ها، مسائل همیشگی تاکتیکی نیز وجود دارند که باید 
بر هر مالحظه استراتژیکی تقدم داشته باشند: آیا حریف هیچ تهدیدی 
ندارد که باید دفع شود؟ اگر دارد چگونه؟ و اگر نه، می توان خود تهدیداتی 
ایجاد کرد؟ آیا می توان موقعیتی ناخوشایند برای حریف ایجاد کرد که 
او را مجبور کند به ضرر خود بازی کند؟  در ش��طرنج مثل زندگی، همه 
کس از یک نقطه نظر واحد به موقعیت نمی نگرند. یک وضعیت پیچیده 
وس��ط بازی را در مقابل نیم دوجین بازیکن بگذارید. خواهید دید همه 
این بازیکنان برای یافتن بهترین ح��رکات از زوایای مختلف به وضعیت 
می نگرند. این تنوع و غیره منتظر بودن است که جذابیت بازی شطرنج 
را بیشتر کرده و مانع آن می شود که شطرنج به نمایشی کامال ماشینی 
تبدیل شود که آن را به خورد یک ماش��ین کامپیوتر داد. در وسط بازی 
و انتقال به وسط بازی، تفاوت بین اس��تاد و آماتور به نحو خاصی آشکار 
می شود. آماتور معموال درکی غیر قاطع از موقعیت صحنه دارد و از کلیه 
امکانات وضعیت آگاه نیست. اگر موقعیت آرام باشد، آماتور اغلب موفق 
به کشف استراتژی صحیح نمی شود؛ اگر موقعیت تاکتیکی باشد، آماتور 

کمتر می بیند و محاسباتش دقت محاسبات استاد را ندارد.

در راه استادی )5(

یک بازی برای یادگیری انگلیسی
در جدول زیر تعداد زیادی حروف گذاش��ته شده است. با اس��تفاده از این حروف، کلماتی را که در پایین 
آمده است پیدا کنید و حروف را از جدول خط بزنید. با این س��رگرمی زبان و آشنایی با کلمات انگلیسی 

تکمیل می شود.

شماچهلباسی          می پوشید ؟

روان شناسی از روی لباس 

بیش�تر اوقات انتخاب رنگ مشکی نشان دهنده 
آن است که این افراد انسان هایی رویایی هستند 
که در فضایی شاعرانه ز ندگی می کنند ودر عین 
حال بس�یار دس�ت ودلبازند وتالش می کنند با 
هر آن چ�ه دارند به کمک دیگ�ران رفته وگرهی 
از مش�کالت آنها باز کنند.آنها بس�یار اجتماعی 

ظریف و ساده پسند هستند.

 لباس های تنگ: افرادی که لباس های تنگ می پوش��ند عموما افرادی 
مغرور و زود رنجند. همچنین، افرادی بسیار جذاب هستند. افرادی شایسته 

و معقولند.

لباس های گشاد: افرادی که لباس های گش��اد می پوشند، بخشنده هستند. 
به هیچ وجه حسود نبوده و دوستان زیادی دارند. فداکار و صادق نیز هستند.

لباس های تیره: افرادی که لباس های تیره می پوشند، 
عموما افرادی خودخواه بود و بس��یار خونس��رد هستند. 
به ندرت عصبانی می ش��وند و س��لیقه خوبی در انتخاب 

لباس دارند.

 لباس های روش�ن: اف��رادی که لباس های روش��ن 
می پوش��ند، افرادی فداکار و صادق هس��تند. افرادی 
مهربان و شوخ طبع هستند عاشق صلح و صفا و آرامشند.

لب�اس با رن�گ س�بز: انتخ��اب رنگ س��بز برای 
لباس معموال نش��ان دهنده آن اس��ت که صاحبان 
 آن، ش��خصیتی ق��وی و اراده ای ب��اال دارن��د. در 
تصمیم گیری ها خیلی محکم عمل کرده و تا حدی 
خود رأی و مغرورند. این افراد اعتماد به نفس باالیی 

دارند و در کمک به دیگران پیشقدم می شوند.

لباس با رنگ آبی: اکثر آبی پوش ها دارای نگاهی عمیق بوده و شخصیتی حساس و شفاف دارند.
این افراد به راحتی فکر و نظر خود را به دیگران منتقل می کنند و به همین نسبت شجاعت و جرأت ویژه ای 

هم از خودشان نشان می دهند.
 آنها زندگی را زیبا دیده و بیشترین 
تالش را برای استفاده بهینه از آن 

می کنند.

لباس با رنگ مش�کی: بیش��تر اوقات انتخاب رنگ مشکی نش��ان دهنده آن است 
 که این افراد انسان هایی رویایی هس��تند که در فضایی ش��اعرانه ز ندگی می کنند

و در عین حال بسیار دس��ت و دلبازند و تالش می کنند با هر آن چه دارند، به کمک 
دیگران رفته وگرهی از مشکالت آنها باز کنند.

آنها بسیار اجتماعی، ظریف وساده پسند هستند.

لباس با رنگ قهوه ای: این افراد س��مبل مهربانی ومحبت هستند.
برخی روان شناسان می گویند رنگ قهوه ای هر چه تیره تر باشد، مهر 
و محبت صاحبش بیشتر است. این افراد بسیار خونسردند وتقریبا هر 
چه را می خواهند به راحتی تصاحب می کنند. آنها در بدترین شرایط 

می توانند بهترین تصمیم ها را اتخاذ کنند.

 لباس با رنگ س�فید: افرادی که لباس های س��فید را دوس��ت دارند، انسان های 
خوش قلبی هستند و همیشه دنبال دوس��ت می گردند. این افراد معموال از کودکی 
روی پای خود بزرگ شده و دوس��ت ندارند به دیگران تکیه کنند. در موقعیت های 
کاری  همیشه در حال ساختن نردبانی برای باال رفتن از آن هستند. چرا که معتقدند 

از هر فرصتی باید استفاده کرد.

لباس با رنگ خاکس�تری: انتخاب رنگ خاکستری نش��ان دهنده این نکته اس��ت که این افراد معموال 
ش��خصیتی آرام و با اعتماد به نفس دارند. هر چند روان شناس��ان می گویند افرادی ک��ه دل در گرو رنگ 
خاکستری دارند، دو دسته هستند: یا شخصیتی عصبی و انقالبی دارند و همیشه دنبال آرامش می گردند.

آنها در مجموع انسان هایی سر سخت وس��نگین دل هستند. اگر در دلش��ان نفوذ کردید، برای همیشه در 
دلشان جای خواهید داشت.
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توصیه های متخصصان تغذیه را جدی بگیرید

7 مشکل غذایی، 7 راه حل آسان
آیا غذاهای مصرفی شما شامل ترکیب های شیمیایی و سمی هستند؟ شما 

باید از خوردن کدام یک از خوراکی ها پرهیز کنید؟ 
تغذیه سالم به معنی مصرف میوه   ها، س��بزی ها و گوشت هایی است که با 
حداقل فرآوری پرورش می یابند و اغلب غیرشیمیایی هستند و به ندرت 

به آنها مواد افزودنی اضافه می شود، اما در چند مورد روش های 
امروزی تولیدکنندگان موادغذایی، نه سالم است و نه مورد 
تأیید. نتیجه این که به سالمت ما و محیط زیست یا هر دو، 

صدمه های فراوانی وارد می کند...
بنابراین غذاها را باید از نگاه افرادی که زندگی خود را صرف 

این می کنند که چه غذاهایی سالم و کدام ناسالم هستند، بررسی کرد.

رب گوجه فرنگی بسته بندی شده در قوطی      
ساختار و بافت قوطی های کنسرو از بیسفنول A که یک استروژن مصنوعی 
اس��ت و باعث ابتال به بیماری های تناسلی می ش��ود، تشکیل شده است. 
 A متأسفانه خاصیت اسیدی گوجه فرنگی باعث می شود سطح بیسفنول
در بدن مردان باال برود و تولید اسپرم را متوقف کند. همچنین اختالل های 
کروموزومی در تخم حیوانات ایجاد می کند. در هر لیتر رب گوجه فرنگی، 
پنج میکروگرم بیسفنول A وجود دارد که می تواند روی بدن افراد، به ویژه 
جوانان تأثیر بگ��ذارد. رب گوجه فرنگی  هایی را که در ظروف شیش��ه ای 

بسته بندی شده اند، انتخاب کنید.

گوشت  گوساله  تغذیه شده با ذرت      
گاو باید با خ��وردن علف پرورش  یابد نه با غالت، اما دام��داران امروزه این 
حیوانات را با غالتی مانند ذرت و دانه سویا تغذیه می کنند تا هر چه سریع تر 
برای کشتار پروار شوند. این کار میزان مواد مغذی موجود در موادغذایی 
 تولیدش��ده از گاو را کاهش می دهد. در تحقیقات جامع و گسترده ای که 
به تازگی سازمان کشاورزی ایاالت متحده )USDA( و محققان دانشگاه 
کلمسون انجام داده اند، مشخص شده گوشت گوساله ای که تغذیه آن علوفه 
بوده، مقدار باالتری بتاکاروتن، ویتامین E، امگا3، لینولئیک اسید، کلسیم، 
منیزیم و پتاسیم و میزان کمتری امگا6 و چربی های اشباع شده که باعث 
بیماری های قلبی می ش��وند، دارد. واقعیت این است که گاوها، گیاهخوار 
و علفخوار هس��تند و نباید به آنها ذرت و پودر استخوان مرغ و جوجه داد! 
گوشت گوساله ای را بخرید که احتمال می دهید با علوفه  تغذیه  شده باشد.

پاپ کورن تهیه شده در مایکروفر      
مواد شیمیایی  مانند اس��ید پرفلوئورکتانوییک موجود در کیسه و پاکت 
کیس��ه های محتوی پاپ کورن، باعث ناباروری انس��ان 
می ش��ود. براس��اس مطالعه های اخیر دانش��گاه 
UCLA و آزمایش هایی ک��ه روی حیوانات 
انجام داده، مشخص شده است مواد شیمیایی 
موجود در کیس��ه ها باعث ابتال به سرطان 
کبد و سرطان پانکراس می شود و استفاده 
از مایکروف��ر این م��واد را آزاد و ب��ه پاپ کورن 

منتقل می کند. 
این مواد س��ال ها در بدن می مانند و در آن انباشته 
می شوند. محققان نگران هستند که مقدار این مواد شیمیایی 
در بدن انسان به حدی برسد که در بدن حیوانات آزمایشگاهی باعث سرطان 
می شود. مغزها از جمله بادام، پسته، فندق و... را به روش قدیمی در  تابه بو 
دهید و برای طعم دار کردنشان از کره یا ادویه هایی مانند فلفل و سبزی های 

خشک معطر استفاده کنید.

ماهی های پرورشی      
دیوید کارپنتر، مدیر مؤسسه سالمت و محیط زیست در دانشگاهی در آلبانی 
و نویسنده یک تحقیق مهم در مجله ساینس، درباره آلودگی در ماهی ها 

نکته هایی را مطرح کرده است.
 نگه داری ماهی  در اس��تخرها و تغذیه آنها با س��ویا و پودر پرندگان روش 
مناس��بی نیس��ت و با طبیعت زندگی آنها مغایرت دارد. گوش��ت ماهی 
پرورشی که به این روش رشد می کند، ویتامین D کمتر و مقدار آلودگی 
 بیشتر نظیر PCB های س��رطان زا و سمومی مثل دیوکس��ین و د.د.ت 

دارد.
 تحقیقات کارپنتر درباره ماهی های  آلوده در س��ال 2004 توجه گسترده 
رسانه ها را به خود جلب کرد. نتایج تحقیقات اولیه  نشان داد د.د.ت باعث 
ابتال به دیابت و چاقی می شود اما تعدادی از کارشناسان تغذیه معتقدند 

مزایای امگا3 به خطرهای آن فزونی دارد. 
نگرانی هایی درباره سطح باالی آنتی بیوتیک و آفت کش هایی که به ماهی 
منتقل ش��ده اس��ت، نیز وجود دارد. به این ترتیب وقتی ماهی پرورش��ی 
می خورید، گویی بدنتان دارو و مواد ش��یمیایی دریافت می کند. بنابراین 

ماهی های صید شده از آب های سرد را مصرف کنید.

سیب زمینی غیرارگانیک      
ریشه سبزی ها، مواد سمی و ضدقارچ موجود در خاک را 
جذب می کند. سیب زمینی یکی از پرمصرف ترین 
سبزی هاس��ت که در طول روی��ش فصلی به 
این مواد آغش��ته و با مواد س��می قبل از درو 
و برداش��ت محصول اسپری می ش��وند. این 
 کار ب��رای از بین ب��ردن علف های ه��رز انجام 
می شود. بعد از این که س��یب زمینی ها از دل زمین 
بیرون کشیده می شوند، برای جلوگیری از سبزشدن و جوانه زدن دوباره  

سم پاشی می شوند.
 برای امتحان این موضوع، یک س��یب زمینی معمول��ی از مغازه بخرید و 

بگذارید جوانه بزند، می بینید که این اتفاق نخواهد افتاد.
سیب زمینی های ارگانیک مصرف کنید. یادتان باشد شستن، روش مناسبی 

برای از بین بردن مواد شیمیایی جذب شده نیست.

شیر تولیدشده با هورمون      
تولیدکنندگان شیر برای این که تولید ش��یر را افزایش دهند، به گاوهای 
شیرده هورمون های رشد گاوی نظیر rBST یا rBGH تزریق می کنند. 
در انسان میزان باالی rBGH ممکن است باعث ابتال به سرطان پستان، 

پروستات و روده بزرگ شود. 
البته این اثر هنوز صددرصد به اثبات نرسیده اما در صنعت شیر کشورهای 

صنعتی، استفاده از این هورمون ها ممنوع شده است.
 rBGH یا rBST برچسب های این نوع محصوالت را کنترل کنید که فاقد

و بدون هورمون های مصنوعی باشند.

سیب های رسمی
در میان میوه های پاییزی، سیب بیش��تر از سایر میوه ها در 
معرض آفت کش ها قرار می گیرد. زیرا در مقابل آفت مقاومت 

ندارد. سیب های ارگانیک بخرید.

بیش��تر ما هر روز از تلفن همراهمان اس��تفاده می کنیم اما برای 
بعضی هایمان دسترسی همیشگی به تلفن همراه به نوعی وسواس 

تبدیل می شود.
براساس یافته های تحقیقی جدید، ش��یوع بیماری  عجیبی به نام 
»نوموفوبیا« یا »ترس جدا ش��دن از تلفن همراه« در حال افزایش 
اس��ت. این تحقیق را شرکت »س��کیورانووی« که با فناوری تلفن  
همراه سروکار دارد، انجام داده و نتایج آن نشان می دهد 66 درصد 
افرادی که در این تحقیق شرکت کرده بودند، به این بیماری مبتال 
هستند. این آمار درمقایسه با نتایج تحقیقی مشابه که چهار سال 
 پیش انجام ش��د، افزایش یافته است. براس��اس نتایج آن تحقیق، 
53 درصد اف��راد با »ترس ج��دا ماندن از تلفن همراه« دس��ت به 

گریبان بودند.
دکتر میچ اسپرو، رییس صنف روان شناسان کودک و خانواده ایالت 
فلوریدا در این باره می گوید: »مشکالت ناشی از تلفن همراه تا حدود 
زیادی قابل پیش بینی بود. تلفن  همراه وسیله ای است که باید باعث 
پیشرفت زندگی ما ش��ود نه این که ارتباط های ما را با کسانی که 
دوستشان داریم، از بین ببرد.« تحقیق شرکت سکیورانووی نشان 
می دهد مردم به طور متوسط 34 بار در طول روز تلفن همراه خود 
را چک می کنند، اما این آمار برای کس��ی مثل »کارال کامپوس« 

هیچ است. کامپوس تخمین زده که نزدیک به 50 بار در طول روز 
تلفن همراه خود را چک می کند و حتی آن را با خود به رختخوابش 
می برد. او می گوید: »پیش از ای��ن که خوابم ببرد، تلفن همراهم را 

زیر بالشم می گذارم!«
براساس یافته های این تحقیق، 75 درصد مردم تلفن همراهشان را 

باخود به توالت هم می برند! 
»اسکات میلر فاروگیا« پذیرفته که خودش یکی از این افراد است. او 
می گوید: »من به جای روزنامه، تلفن همراهم را به توالت می برم.« 
شیلی، همسر اسکات هم به تلفن همراه معتاد است؛ آن قدر که همه 

»مهم نیست »تلی« صدایش می زنن��د. او می گوید: 

کجا باشم؛ تلفن همراه من، همیشه با من است!«
کامپوس به حدی در استفاده از تلفن همراه افراط می کند که حتی 
موقع دوش گرفتن هم آن را همراه خود به حمام می برد، فقط به این 
دلیل که ممکن است کسی تماس بگیرد و به او نیاز داشته باشد. او 
تلفنش را روی طاقچه ای می گذارد تا خیس نشود.کامپوس برای 
ارتباط با پسر 10 ساله اش هم از تلفن همراه استفاده می کند، اما نه 
فقط زمانی که در کنار هم نیستند، او در این باره توضیح می دهد: 
»پس��رم اصال با من حرف نمی زن��د. وقتی می بینم��ش، از کنارم 
می گذرد و فقط می گوید: س��الم مامان! صحبت های جدی ما یا از 
طریق تلفن است یا فیس بوک!« کامپوس معتقد است تلفن همراه، 
اعضای خانواده اش را به هم پیوند داده، اما دکتر اسپرو مخالف این 
عقیده اوست و می گوید: »از تلفن همراه باید فقط در مواقع ضروری 
استفاده کرد اما وقتی در کنار یک انسان هستید، همیشه باید او را 
در اولویت قرار دهید.« از یافته های دیگر این تحقیق، آن است که 
هرچه جوان تر باش��ید، احتمال ابتالیتان به »نوموفوبیا« بیشتر و 

درصد احتمال ابتالی این بیماری در زنان بیشتر از مردان است.
اگر تلفن همراهتان را دایم چک می کنید یا همیشه، نگران گم شدن 
آن هستید و مهم تر از همه این که هرگز تلفن همراهتان را خاموش 

نمی کنید، باید بدانید شما هم در آستانه ابتال به نوموفوبیا هستید.
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به کودکان استرس وارد نکنید، مغزشان آسیب می بیند 

یافته های جدید نشان می دهد بخشی از مغز که به حافظه مربوط می ش��ود،   در کودکانی که استرس مزمن را 
تجربه کرده  اند، در مقایسه با همساالنشان که با استرس کمتری رو به رو بوده اند، کوچک تر است.  این کودکان در 
آزمون های حافظه فضایی، عملکرد ضعیف تری دارند و در آزمون های سنجش حافظه کوتاه مدت نیز مشکل دارند.

تنها حد متوس��طی از آمادگی جس��مانی برای به دست آوردن 
فواید ورزش در بیماران غیرمبتال برای کاهش مرگ ومیر ناشی 
از بیماران عروق کرونر قلبی در آینده کافی است. اما در بیماران 
مبتال، سطح باالتری از فعالیت جسمی الزم است. برای بازگشت 
نسبی پدیده تنگی عروق در بیماران مبتال به عروق کرونر، صرف 
انرژی بیش از 1500 کیلوکالری در هفته نیاز است. میزان مصرف 
انرژی در طول یک هفته در بیمارانی که سه بار در هفته در برنامه 
بازتوانی قلبی شرکت می کنند 830 کیلوکالری در هفته است. 
مدت هر جلس��ه ورزش باید به تدریج افزایش یابد تا به 30-40 
دقیقه در اکثر روزهای هفته برسد. جلسه های ورزشی باید شامل 
مراحل گرم و سردکردن )5 تا 10 دقیقه(  و تمرین های کششی و 
فعالیت های هوازی با شدت کم باشد. در بیماران مبتال به عروق 
کرونر، گرم کردن با شدت کم از بروز اختالل های ریتمی خطرناک 
جلوگیری می کند و سرد کردن نیز باعث می شود ضربان قلب و 
فشارخون به حالت اولیه بازگردد و از افت فشارخون و گیجی پس 
از ورزش جلوگیری شود. ورزش های دینامیک و مقاومتی برای 
قسمت های فوقانی و تحتانی بدن به عنوان بخشی از برنامه های 
بازتوانی قلبی انجام می شود. ورزش مقاومتی با شدت متوسط، 
باعث بهبود قدرت و استقامت عضالنی می شود که به استقالل فرد 
و بهبود کیفیت زندگی او کمک می کند اما هنوز مشخص نیست 
این گونه ورزش ها تأثیری بر عوامل خطرساز بیماری های قلبی 
داشته باشند. برنامه ورزشی مقاومتی که به طور معمول توصیه 

می شود، به صورت مجموعه های هش��ت تا 10 تایی ورزش های 
نواحی مختلف بدن دو تا سه بار در هفته است. این برنامه ها معموال 
با وزنه کم ش��روع می ش��وند و با تعداد 10 تا 15 تکرار پیشرفت 
می کنند. وقتی قرار است نسخه ورزش��ی در یک برنامه ورزشی 
به بیمار مبتال به عروق کرونر تجویز شود، میزان بررسی مصرف 
انرژی اوقات فراغت باید حداقل 1500 کیلوکالری در هفته باشد.

تأثیر ورزش بر ضربان قلب      
پاس��خ طبیعی ضربان قلب به ورزش، افزایش براساس حداکثر 
ضربان قلب پیش بینی ش��ده با توجه به سن بیمار است. سپس 
کاهش ضرب��ان قلب به حد پای��ه نیز باید در مدت زمان نس��بتا 
س��ریعی صورت گیرد. ناتوانی فرد در رسیدن به حداکثر ضربان 
قلب پیش بینی ش��ده در غیاب مصرف داروهای بتابالکر، مانند 

پروپرانولول، بیانگر ابتال به بیماری عروق کرونر است.

تأثیر ورزش بر فشارخون
پاس��خ طبیعی فش��ارخون در ورزش افزایش پیش رونده است. 
فشارخون ممکن اس��ت حین ورزش پاسخ طبیعی داشته باشد 
یا در بیمار مبتال به بیماری قلب��ی افزایش یا کاهش غیرطبیعی 
داشته باشد. افزایش بیش ازحد فشارخون به میزان بیش از 250 
میلیمتر جیوه، دلیلی برای متوقف کردن ورزش اس��ت. کاهش 
نامتناسب فش��ارخون هنگام ورزش به معنای لزوم قطع ورزش 

است. در بیماران قلبی عالیمی مانند آنژین صدری،  تنگی نفس، 
تپش قلب، احساس گیجی و سنکوپ ایجاد می کند. ورزش منظم 
عملکردی مش��ابه داروهای بتابالکر مانند پروپرانولول دارد. به 
این معنی که باعث کاهش ضربان قلب و فش��ارخون در ورزش 
می شود. به این طریق بیمار می تواند برای مدت طوالنی تری در 
فعالیت های روزمره و تفریحی شرکت کند و در عین حال بدون 
عالمت باش��د. براس��اس نتایج مطالعه های انجمن قلب آمریکا، 
ورزش مقاومتی خفیف تا متوسط، برای تقویت عضالنی و افزایش 
قدرت و استقامت عضالنی در پیش��گیری و درمان بیماری های 
مزمن و کاهش عوامل خطرس��از مؤثر است. در بیشتر مطالعه ها 
تأثیر ورزش ایروبیک )هوازی( و دینامیک در کاهش فشارخون در 
حال استراحت، در افراد دارای فشارخون طبیعی و در افراد مبتال 
به پرفشاری خون نشان داده شده است. در بیماران دچار تنگی 
عروق کرونر )عروق تغذیه کننده قلب( و پرفش��اری خون، تست 
ورزش باید قبل از تمرین ورزشی با ش��دت متوسط یا باال انجام 
شود. منطقی است که برای بیشتر بیماران، شروع ورزش با شدت 
متوسط مانند پیاده روی انجام شود. در بیماران عروق کرونر اثبات 
شده در صورتی که فعالیت های ورزشی با شدت باالتر شروع شود، 
حتما باید این کار در کلینیک های بازتوانی انجام شود. در بیماران 
مبتال به فشارخون باال، یک تمرین ورزشی هوازی همراه ورزش 
مقاومتی توصیه می شود اما هنوز مطالعه ها درباره شدت، تکرار و 

طول مدت ورزش در این مورد محدود است.

ورزش پس از سکته قلبی
برای پیش��گیری از کاهش آمادگی جس��مانی در بیمارس��تان، 
مبتالیان به س��کته قلبی باید هر چه س��ریع تر برنام��ه بازتوانی 
قلبی شان را آغاز کنند. هدف از این عمل به حداقل رساندن کاهش 
آمادگی جسمانی - که در نتیجه بستری شدن در بیمارستان رخ 
می دهد -  است. همچنین فرصت مناسبی برای آموزش به بیماران 
در مورد اصالح س��بک زندگی و کنترل عوامل خطرس��از است. 
بیش��تر ورزش های این مرحله برای بازگرداندن دامنه حرکات و 
تحمل استرس های جاذبه و تغییرات فشارخون است )با نشستن 

و ایستادن متناوب(.
 برنامه بازتوانی قلبی خارج بیمارستان خود شامل دو مرحله است 
و برای بهبود عملکرد ورزش��ی و کاهش عوامل خطرس��از برای 
کاهش مرگ ومیر صورت می گیرد. به طور کلی توصیه می شود 
بیماران پ��س از حمله قلبی ورزش را با ش��دت نس��بتا کمتری 
شروع کنند )با معیار 11 تا 13 طبق معیار درک خستگی(. اکثر 
برنامه های بازتوانی قلبی در کلینیک های مخصوص و به میزان 
سه روز غیرمتوالی و هر هفته و هر مرحله 20 تا 40 دقیقه ورزش 
هوازی انجام می ش��ود و همراه برنامه، 5 تا 10 دقیقه گرم و سرد 
کردن وجود دارد. وقتی بیمار پیشرفت ورزشی داشت، باید او را 
برای ادامه برنامه ورزشی در منزل تشویق کرد به شرطی که میزان 

کالری مصرفی وی در هفته باالی 1500 کیلوکالری باشد.

ورزش در آنژین صدری )درد قلبی(
بیماران مبتال به آنژین قبل از شروع برنامه ورزشی باید کیفیت 

درد خود را به خوبی بشناسند )درد قفسه سینه، گلو، بازو، پشت 
و...( و متوجه این نکته شوند که ورزش همراه درد برای آنها سودی 

نخواهد داشت. 
آنها همچنین باید مشخص کنند چه فعالیتی باعث بروز آنژین در 
آنان شده و سپس به اصالح و پرهیز از آن بپردازند. به طور مثال 
اگر پیاده روی در هوای سرد باعث احساس درد در آنها می شود، 
باید لباس گرم و مناسب بپوشند یا در فضای بسته ورزش کنند 
یا این که پیش از فعالیت هایی که باعث احس��اس درد می شود، 

نیتروگلیسیرین مصرف کنند.

ورزش و نارسایی قلبی
مطالعه های اخیر نش��ان داده اند ورزش متوسط در این بیماران 
بدون عارضه اس��ت و باعث بهبود کیفیت زندگ��ی، تحمل بهتر 
ورزش و عملکرد بهتر عضالت اس��کلتی می ش��ود. مدت زمان 
فعالیت ورزش��ی باید در این بیماران به گونه ای طراحی شود تا 
فرصت بیش��تری برای استراحت داشته باش��ند. تعدادی از این 
بیماران، ورزش های منقطع که با دوره های استراحت همراه است 
را بهتر تحمل می کنند. ولی این بیماران باید تشویق شوند تا طول 
 مدت ورزش خود را افزایش دهند تا قادر شوند در یک نوبت حداقل 

30 دقیقه یا بیشتر به طور مداوم ورزش کنند.

ورزش و پیوند قلب
بیم��اران دریافت کننده پیوند پس از جراح��ی، یک عدم تحمل 
ورزش به میزان کاهش ظرفیت حدود 40 تا 50 درصد در مقایسه 
با همساالن سالمش��ان تجربه می کنند. تحمل نکردن ورزش به 
علت اختالل عصب دهی سمپاتیک عضله قلب )شاخه های وابران(، 
اختالل های عضالنی -  اسکلتی و کاهش قدرت این عضالت از قبل 
از عمل جراحی است. پس از جراحی درمان های پزشکی باید برای 
جلوگیری از عوارضی مانند عفونت، اختالالت چربی، پرفشاری 
خون، پوکی استخوان، دیابت، برخی سرطان ها و تصلب شرایین 

سریع شونده در عضو پیوندی انجام شود.
 به جز داروی مهارکننده ایمنی سایکوسپوریس که ممکن است 
باعث افزایش فش��ار خون در حال اس��تراحت و در ورزش شود، 
هیچ یک از داروهای دیگر که ب��رای جلوگیری از رد پیوند تجویز 
می شوند تأثیری بر پاسخ فیزیولوژیک بیمار در طول ورزش ندارند 
و همچنین بر افزایش آمادگی هوازی فرد در یک نسخه ورزشی 

تأثیری نمی گذارند. 
برای تجویز نس��خه ورزش��ی به بیماران پیوند قلبی نمی توان از 
متدهای قلبی استفاده کرد چرا که تغییرات ضربان قلب در این 
بیماران بسیار متغیر اس��ت. از این رو معیار درک خستگی 11 تا 
14 باید به عنوان راهنمای ش��دت ورزش در ای��ن بیماران مورد 

استفاده قرار  گیرد.
 در بیماران پیوند قلبی که تح��ت ورزش درمانی قرار می گیرند، 
ظرفیت ورزش بین 15 تا 40 درصد افزای��ش می یابد. از این رو 
یک برنامه ورزشی پیش رونده شامل 7 تا 10 نوع ورزش که روی 
پاها، پشت، بازوها و شانه ها متمرکز است، حداقل 12 هفته پس از 

جراحی و دو بار در هفته توصیه می شود.

»آسم« بیماری التهابی راه های هوایی است که با اشکال در تنفس 
و حمله های مکرر همراه است. معموال با روش های درمانی مناسب، 
می توان شدت عالیم این بیماری را کاهش داد و آن را کنترل کرد.

 افراد مبتال به آسم برای بهبود کیفیت زندگی، بهتر است اطالعات 
درستی در این موارد داشته باشند.

1    آسم بیماری التهابی  است که فقط در شهرهای بزرگ 
به دلیل آلودگی هوا بروز می کند.

نادرس��ت. چون آلودگی هوا تنها عامل ابتال به این بیماری نیست. 
عوامل متعددی مانند آلرژن ها، رطوبت، استعمال دخانیات و... در 

بروز آسم و شدت عالیم آن مؤثر هستند.
2    اف�راد مبتال ب�ه آس�م، بیش�تر اوقات دچ�ار حمله 

می شوند.
نادرس��ت. آس��م را می توان کنترل کرد و مانند س��ایر بیماری ها، 
با اقدام های درمانی مناس��ب و پرهیز از قرارگرفتن در ش��رایطی 
که باعث تش��دید عالیم می شود، قابل کنترل اس��ت تا فرد مبتال 
دچار عالیم و حمله نشود. البته به شرطی که مدام و در درازمدت 
درمان ها انجام شود. بیمار نباید به محض قطع حمله ها تصور کند 

بهبود یافته و درمان را رها کند.
3    تجوی�ز کورتیکواس�تروییدهای استنش�اقی در 

مبتالیان به آسم ممکن است باعث افزایش وزن شود.
نادرست. درمان با کورتیکواس��تروییدهای استنشاقی هیچ اثری 
روی افزایش وزن بدن ندارد. مؤثرتری��ن داروی کنترل درازمدت 
برای آسم کورتیکواس��تروییدهای استنشاقی هس��تند زیرا این 
دارو تورم راه های هوایی را که در حمله آس��م شایع است، کاهش 
می دهد و در صورتی که با راهنمایی پزشک مصرف شوند، عموما 

ایمن هستند.

4   اگر مبتال به آس�م هس�تید، ممکن اس�ت در اثر این 
بیماری جان خود را از دست دهید.

درست. در فرانس��ه س��االنه بیش از دو هزارنفر بر اثر ابتال به آسم 
فوت می کنند. آس��م باعث اختالل تنفسی و بروز حمله می شود و 
تشخیص ندادن آن یا کوتاهی در درمان می تواند عوارض جدی به 
دنبال داشته باشد. از این رو باید با رعایت نکته ها و توجه به درمان، 
عالیم بیماری را به حداقل رساند. افراد مبتال به آسم نباید فراموش 

کنند اگر حمله های آسم مکرر اتفاق می افتد، باید بستری  شوند.
5  افراد مبتال به آسم نباید فعالیت ورزشی داشته باشند.

نادرست. انجام برخی فعالیت های ورزش��ی می تواند مفید باشد. 
فعالیت بدنی باعث افزایش ظرفیت تنف��س و کاهش تنگی نفس 
و شدت حمله ها می ش��ود، ولی این فعالیت ها باید متناوب انجام 
شوند و از درمان هم غافل نشد. از طرفی بیمار باید در مورد شرایط 

اورژانسی و نحوه مقابله با آسم در این شرایط اطالع داشته باشد.
6  فقط در شرایطی که حمله آس�م بروز کند، به درمان 

نیاز است.
نادرست. اگر حمله های آسم مکرر مرتب دهند، الزم است بیماری 
با درمان اساسی )کورتیکواستروییدها( کنترل شود، عالوه بر آن، 
باید از اسپری های درمانی که پزشک برای کنترل بیماری  تجویز 

می کند، استفاده شود.
7   رفتن به استخر به افراد مبتال به آسم توصیه نمی شود.

نادرس��ت. ش��نا برای افراد مبتال به آسم مفید اس��ت، زیرا هوای 

مرط��وب باعث تنف��س بهتر آنها می ش��ود و کمتر ای��ن احتمال 
وجود دارد دچار حمله آس��م ش��وند. اگر قصد ش��ناکردن دارید، 

ضدعفونی کردن حتما مطمئن شوید از کلر برای 
، استخر استفاده نشده است  نق��ره (

مس و سیستم ازن، برم(، 
زیرا کل��ر در محیط به 
کلرآمی��ن تبدی��ل 
می شود که مسئول 
تحری��ک سیس��تم 
تنفسی است و باعث 
تش��دید عالیم آسم 

می شود.
8   بیش�تر افراد 
مبتال به آسم دچار 
رینی�ت آلرژی�ک 

هستند.
درست. آسم و رینیت 

آلرژیک هر دو تظاهرات 
آلرژی هس��تند که اغلب با 

هم نمایان می شوند. از 10 فرد 
مبتال به آسم، هش��ت نفر دچار 

رینیت هستند.

انجام فعالیت های ورزشی برای بیماران قلبی یا افراد دارای عوامل خطرساز بیماری های قلبی نیز توصیه می شود 
اما برای تجویز ورزش به این افراد، پزشکان باید بی خطر بودن ورزش تجویزشده برای آنها را ارزیابی کنند.

اگر قلبتان 
ضعیف است 

بخوانید!

توصیه های ورزشی به بیماران قلبی

نوموفوبیا یعنی چه؟

موبایل معتادتان نکند!

اطالعات طبی خودتان را محک بزنید

بررسی 8 باور رایج درباره آسم



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

جمشیدیان در آستانه 
جدایی از سپاهان

در حالی که باشگاه س��پاهان چندی قبل اعالم کرد با احمد جمشیدیان 
به توافق رس��یده و قرارداد داخلی امضا کرده است، این بازیکن در آستانه 
جدایی از این تیم قرار دارد. جمشیدیان هنوز با این باشگاه به توافق مالی 
نرس��یده و قراردادش را هم برای تمدید امضا نکرده است. گفته می شود 
باشگاه های مس کرمان و استقالل خواهان به خدمت گرفتن این بازیکن 

هستند. 

رحمان احمدی آخر از سپاهان رفت
رحمان احمدی درباره این که چرا با سپاهان به توافق مالی نرسید و گفته 
می شود به این باشگاه پیشنهاد یک میلیارد تومانی داده است، گفت: اصاًل 
این طور نیست. اگر به دنبال پول میلیاردی بودم، فصل قبل که جزو آخرین 
گلرهایی بودم که تیم خود را مشخص کردم، به باشگاه چنین پیشنهادی 
می دادم. وی افزود: خیلی دوس��ت داشتم با سپاهان تمدید کنم، اما مثل 
این که آنها از قبل تصمیم خود را گرفته بودند و حتی از این که من حاضر 
شده بودم برای تمدید قرارداد مذاکره کنم، تعجب کردند. مذاکرات خوبی 
با سایپا داشتم. خودم هم دوست داشتم به س��ایپا بیایم. هم تجربه بازی 
 در این تیم را دارم و هم این که تیم بی حاش��یه و بی سر و صدایی است و 

می توانم آرام کار خودم را انجام دهم.  

اصفهانیان، رییس کمیته داوران شد
در حکمی از س��وی علی کفاش��یان، فریدون اصفهانی��ان به عنوان 
 رییس کمیت��ه داوران منصوب ش��د. اصفهانی��ان از داوران قدیمی 
بین المللی فوتبال ایران ب��وده و در حال حاضر رییس هیأت فوتبال 

استان زنجان است. 

 یک فرصت دیگر 
برای المپیکی شدن اصفهان

در چارچوب برنامه های کوتاه مدت و میان مدت آماده سازی ملی پوشان 
شنا جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا که آبان ماه جاری در امارات 
برگزار خواهد شد، چهار شناگر به مربیگری خشایار حضرتی به مسابقات 
کاپ آزاد ترکیه اعزام ش��دند. بر این اس��اس، محم��د بیداریان، محمد 
علیرضایی، احمدرضا جاللی و افشین عسگری چهار ملی پوشی هستند 
که با کسب بیشترین امتیاز در رقابت های انتخابی تیم ملی، بامداد امروز 
تهران را به مقصد استانبول ترکیه ترک کردند. مسابقات شنای جام آزاد 
ترکیه آخرین مرحله رقابت های انتخابی المپیک ۲۰۱۲ لندن به ش��مار 
می رود که از ۲۶ لغایت ۲۹ خرداد در شهر استانبول ترکیه برگزار می شود. 

 اژدهاسواران اصفهانی
 آب رفتند

س��رمربی تیم ملی دراگون بوت بانوان برای حضور در مسابقات آسیایی و 
جهانی، ۳۴ بازیکن را به اردوی این تیم دعوت کرد. قرار است ملی پوشان 
از شنبه هفته آینده تمرینات خود را در بندر انزلی آغاز کنند. پیش از این 
حضور دختران اصفهانی در تیم ملی دراگون بت پر رنگ بود، اما در لیست 
دعوت شدگان به اردوی جدید، فقط یک ورزشکار اصفهانی حضور دارد. 
تیم های ملی دراگون بوت مردان و زنان ایران ش��هریورماه سال جاری در 
مسابقات جهانی ایتالیا و قهرمانی آسیا در کره جنوبی به مصاف حریفان 

خود می روند. 

 بهترین مربی ایران 
امروز مشخص می شود

کانون مربیان فوتبال امروز و در همایش��ی بهترین مربی ایران را در سال 
۱۳۹۰ را معرفی می کن��د که البته از مربیان لیگ برتری هیچ ش��خصی 
انتخاب نشده است. کانون مربیان فوتبال ایران امروز و از میان ۳7  گزینه 
مختلف یک نفر را به عنوان بهترین مربی سال ۱۳۹۰ فوتبال ایران معرفی 
خواهد کرد. مالک گزینش کانون، مربیانی بوده اند که عمر خود را صرف 
 پرورش جوانان کرده و در عین حال گمنام هس��تند. بر همین اس��اس،

هیچ کدام از مربیان لیگ برتری در این انتخاب جایی ندارند. از استان تهران 
سه مربی و از استان های اصفهان، آذربایجان شرقی و مازندران هم دو نفر 
به عنوان گزینه بهترین مربی س��ال انتخاب شده اند. از سایر استان ها هم 
فقط یک نفر گزینش شده اس��ت. از تمام مربیان لیگ برتری و همچنین 
مسئوالن فدراسیون فوتبال برای حضور در این مراسم دعوت شده است. 
انتخاب بهترین مربی سال ۹۰، ساعت ۱7 امروز و در مجتمع سیدالشهدا 
واقع در بزرگراه نیای��ش، روبه روی در جنوبی مجموعه ورزش��ی انقالب 

برگزار خواهد شد. 

 ساعت 300 هزار یورویی نادال
 ربوده شد

دفتر رس��انه ای رافائل ن��ادال، دومین تنیس��ور برتر جه��ان اعالم کرد 
که س��اعت این تنیس��ور که قیمت آن ۳۰۰ هزار یورو اس��ت، به هنگام 
 ش��رکت در رقابت های روالن گاروس دزدیده ش��د. س��اعت نادال از نوع 
Richard mille است و از سال ۲۰۱۰ تاکنون این تنیسور فرانسوی با 

توجه به قراردادی که با اسپانسر آن بسته بود، به دست می بست. 

ما بازیکنانی جذب کردیم که هر کدام می توانند ستاره فوتبال ایران 
شوند؛ اگرچه بعضی ها در کشور به دنبال اسم می گردند و دوست دارند 
بازیکنانی اسم دار را جذب کنند، اما س��پاهان با نظرات کارشناسی 
بسته می شود و شما در آینده نتیجه این مسأله را خواهید دید. باید 
 بگویم س��پاهان بر اساس منطق بسته می ش��ود، نه مثل بقیه تیم ها 

ب��ر اس��اس احساس��ات. ببینی��د؛ 
پرسپولیس به میالدزنیدپورپیشنهاد 
س��نگینی ارای��ه ک��رد و هم��ه 
تالش��ش را کرد که این بازیکن به 
پرس��پولیس برود. مس��ئوالن این 

باشگاه می خواستند 
مبل��غ  بیش��ترین 
را ب��ه او بدهند، اما 

زنیدپور آمد.

 دوچرخه سواری اصفهان 
رو به نابودی است

رییس هیأت دوچرخه سواری اس��تان اصفهان گفت: با 
ادامه روند فعلی و عدم حمایت باش��گاه ها و مس��ئوالن، 
دوچرخه س��واری اصفهان به نابودی کش��یده می شود.  
محمدرضا باجول با اش��اره به بودجه  ای ک��ه در اختیار 
هیأت دوچرخه سواری اس��تان اصفهان قرار دارد، اضافه 
کرد: درخواس��ت بودجه کرده ای��م که با توج��ه به این 
که اکثر رقابت های خ��ود را در خ��رداد و تیرماه برگزار 
می کنیم، قرار بود بودجه ای در اختیار ما قرار داده شود، 
اما ریالی به این هیأت نه از طرف فدراسیون و نه از طرف 
تربیت بدنی تعلق نگرفته است. وی با انتقاد از باشگاه های 
پرطرفدار اصفهانی اضافه کرد: مشکل اصلی ما این است 
که هیچ یک از این باشگاه ها از دوچرخه سواری اصفهان 
حمایت نمی کنن��د و با ادامه وضعیت فعلی، این رش��ته 
المپیکی در اصفهان رو به نابودی می رود. رییس هیأت 
دوچرخه سواری استان اصفهان تأکید کرد: باید برای این 
رشته در اصفهان پیست، باشگاه، جاده و دوچرخه فراهم 
باشد تا اس��تعدادهایی که برای این رش��ته وجود دارند، 
بتوانند اس��تعدادهای خود را به منصه ظهور برس��انند. 
وی ادامه داد: رشته دوچرخه سواری یک رشته المپیکی 
است و امثال حسین ناطقی با آن همه مدال، می بایستی 
برای ش��هر های دیگر به دلیل عدم حمایت باشگاه های 
اصفهانی از این رش��ته رکاب بزند و هیچ گونه حمایتی 
از آنان نمی ش��ود. باج��ول در ادامه به حس��ین ناطقی، 
دوچرخه س��وار ملی پوش اصفهانی اش��اره کرد و افزود: 
وی در حال حاضر در اردوی تیم ملی حضور دارد و رزرو 
سهمیه المپیک محسوب می شود که در صورت به وجود 
آمدن مشکل برای هر یک از ملی پوشان، جایگزین آنان 

برای حضور در المپیک می شود.
 وی تصریح کرد: حق این ملی پ��وش به انواع مختلف در 
باشگاهش خورده شده و این در صورتی است که اگر این 
دوچرخه سوار برای یک باش��گاه اصفهانی رکاب می زد، 

حق او ضایع نمی شد. 
رییس هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان ادامه داد: به 
طور مثال در رقابت های تور آذربایجان که دو سال پیش 
برگزار شد، به وی گفته بودند که برای سایر ملی پوشان 
از جمله قادر میزبانی، از ماشین ها آب و غذا بیاورکه با این 
حرکات، به نوعی وی را یدک کش سایر اعضای تیم کرده 
بودند و این در حالی اس��ت که ناطقی یک س��ر و گردن 
باالتر از تمام دوچرخه س��واران بود و تم��ام این اتفاقات 
به دلیل عدم حمایت یک باش��گاه از دوچرخه س��واری 

اصفهان است. 

منهای فوتبال
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با موافقت خانواده ش��اهین امیدبخش که بر اثر ضایعه مغزی در کما به سر می برد، اعضای بدن وی به 
بیماران نیازمند اهدا می شود. وی از ورزشکاران ملی پوش رشته دوومیدانی تیم جوانان دارای معلولیت 

بود که در رقابت های جوانان جهانی آیواز، موفق به کسب مدال طال در ماده پرتاب دیسک شده بود. 

تیم ملی در بازی با قطر خوب بازی کرد. نه اینکه چون االن وقت 
انتقاد نیست و صفت خوب برای بازی تیم ملی از سر اجبار به کار 
برده شده باش��د؛ نه.  تیم ملی خوب بازی کرد، اگر معیار خوب 

بازی کردن را صرفاً در این دو نکته ساده بدانیم که:
 الف- موقعیت ه��ای زیادی به حریف ن��داد،  ب- موقعیت های 
مناس��بی روی دروازه حریف خلق کرد. درس��ت برخالف بازی 
مقابل ازبکستان که با این معیارها می شد حکم به بد بازی کردن 
تیم داد. تیم ملی در بازی با قطر خوب بازی کرد، اگر معیار خوب 
بازی کردن را س��ه دهه عقب ببریم و تیم های ملی و باشگاهی 
دهه۶۰ را به خاطر بیاوریم.  معیار خوب بازی کردن تیم ها در آن 
زمان هم چیزی شبیه همین بود؛ موقعیت های زیاد روی دروازه 
تیم مقابل و اجازه ن��دادن به حریف برای ایج��اد موقعیت گل. 
البته با این تفاوت که تیم ملی م��ا آن موقع ها به ندرت موقعیت 
گل به حریف می داد؛ هرچند که تقریب��اً همه فرصت های گل 
روی دروازه تیم روبه رو را از روی سانتر از کناره ها و هنر سرزنی 
مهاجمان تک بعدی و سرزن ما به دست می آورد.  ایران در بازی 
با قطر مثل دهه۶۰ و 7۰ خوب بازی کرد؛ فقط اشکال کار این جا 
بود که ما کریم باوی، مرفاوی و دایی و از این دست برج ها در نوک 

حمله نداشتیم و قرار بود سانترهای پوالدی و خسرو حیدری از 
روی خط نیمه زمین را انصاری فرد در حرکاتی دایی وار، به گل 
تبدیل کند. ایران در بازی با قط��ر خوب بازی کرد؛ چون دقایق 
زیادی تیم قطر را تحت فش��ار قرار داد و بازیکنان تیم میهمان 
برای دفع اوت دس��تی های بلند از کناره ها و سانترهای پرتعداد 

تیم میزبان، خیلی به دردسر افتادند و انرژی زیادی هدر دادند.
ایران خوب بازی کرد؛ چون دریبل های علی کریمی گرفته بود، 
چون نکونام بعد از مدت ها نمایشی درخور یک بازیکن فیکس 
ش��اغل در اللیگا ارایه داد و از نظرها پنهان نش��د، چون ناگهان 
کی روش تصمیم نگرفت از  پنج بازیکن جدید در ترکیب ثابت 
تیم استفاده کند، چون سرمربی تیم از همه توانایی های بازیکن 
ایرانی از جمله دریبلینگ، سانتر، اوت دستی های بلند و کشدار 
و... اس��تفاده کرد. کی روش قرار بود عادت های بد فوتبال ما را 
تغییر دهد، اما ما همچنان با تیمی به می��دان می رویم که غیر 
از اتکا به تکنیک فردی علی کریمی، فقط به سانترهای متعدد 
و یکنواخت و پرتاب ه��ای بلند با دس��ت روی دروازه حریف به 
چشم ابزاری برای رسیدن به گل نگاه می کند. امتیازاتی که در 
این دو بازی به دست آوردیم، قانع کننده و معقول است. ایتالیا 

هم در بازی با اسپانیا از سیس��تمی استفاده کرد که اینجا به آن 
می گوییم منس��وخ، اما چون از همی��ن ۲-5-۳ نتیجه گرفت 
و چون اس��پانیا تیمی نبود که به فضای خالی پش��ت بازیکنان 
کناری ایتالیا نیازی داشته باشد، هیچ کس به سرمربی این تیم 
ایرادی نگرفت. یادمان باش��د که ایتالیا، یونان و چلسی با ارایه 
منزجرکننده ترین ن��وع فوتبال به قهرمانی ی��ورو۲۰۰۴، جام 
جهانی۲۰۰۶ و لیگ قهرمانان۲۰۱۲-۲۰۱۱ دست پیدا کردند.  
اگر به این نکته توج��ه کنیم که گاهی هدف وس��یله را توجیه 
می کند، می شود چشم به روی همه کاس��تی ها بست و انتظار 
بازی زیبا از تیم ملی نداشت و از نمایش حقارت بار تیم دربرابر 
 ازبکس��تان راضی و خوش��حال بود و به امتیازات این دو دیدار 

دل خوش کرد.  اگر کی روش 
از این نوع نمای��ش فوتبال 
راضی است، این انتقادها به او 
وارد است، در غیر این صورت 
باید باز هم ب��ه او وقت داد تا 
عادت های بد فوتبال ما را از 
ما بگیرد و در عوض، عادت 

خوب به ما یاد بدهد. 
پ�ی نوش�ت: خودم��ان 
را گ��ول نزنی��م و واقعیت را 
 بپذیری��م که ای��ن فوتبال، 
رو ب��ه قبله ش��ده اس��ت؛ 
فوتبال��ی که باش��گاه های 
لیگ برت��ری اش میلیاردها 
تومان بدهی دارند، فوتبالی 
 که مدی��ران زیر ب��ار قرض 
رفته اش حاضرند به خاطر 

این بازیکنان بی کیفی��ت، باالی یک میلی��ارد تومان بدهند و 
فوتبالی که دالل ها برایش تصمیم می گیرند و قیمت یک بازیکن 
را مثل بادکنک، آنقدر باد می کنند که خودش��ان هم باورشان 
 می ش��ود بازیکن بزرگی در اختیار دارن��د، فوتبالی که مردان 
پابه سن گذاش��ته س��تاره اش هس��تند و فوتبالی که مردم را 
جان به لب می کند تا ی��ک برد بیاورد، چطور م��ی تواند مردم 
تش��نه فوتبال را س��یراب کند؟ در فوتبالی که سراپایش نقص 
و کمب��ود اس��ت، در فوتبالی ک��ه مربیانش چش��م دیدن کی 
روش را ندارن��د و م��دام از او انتق��اد می کنن��د در حال��ی که 
خودش��ان هیچ کارنامه موفق��ی ندارند، چطور م��ی خواهیم 
 از س��رمربی پرتغال��ی انتظار داش��ته باش��یم معج��زه کند و 

تیم ملی را به راحتی به جام جهانی ببرد؟

کارلوس کی رشد؟!

ایرانخوببودمثلایتالیا!

یک عادت قدیمی می گوید االن وقت انتقاد نیست؛ چون تیم در کوران مسابقات است و روحیه بازیکنان  گروه 
در معرض تضعیف.  یک عادت مشابه هم داریم که مختص بعد از ناکامی هاست و حرفش همین است؛ ورزش

یعنی االن وقت انتقاد نیست. با این عادت ها هیچ وقت نمی شود وقت مناسبی برای انتقاد پیدا کرد.

در فوتبالی که 
سراپایش نقص و کمبود 

است، در فوتبالی که 
 مربیانش چشم دیدن 

کی روش را ندارند 
چطور می خواهیم از 

سرمربی پرتغالی انتظار 
داشته باشیم معجزه 

کند و تیم ملی را به 
راحتی به جام جهانی 

ببرد؟

 پیشنهاد نادریان 
به المپیکی ها 

 به رییس جمهور 
نامه می نویسیم

رضا نادریان، ملی پوش وزن دوم ایران ک��ه در بازی های المپیک ۲۰۰8 پکن 
نتوانست موفق عمل کند، به المپیکی های تکواندوی ایران در بازی های المپیک 
لندن توصیه کرد که مراقب شوق و هیجان حضور در المپیک باشند.  دارنده مدال 
نقره جهان در پاسخ به این س��ؤال که به عنوان کسی که در یک دوره المپیک 
حضور داشته و نتوانسته موفق شود چه توصیه ای به المپیکی های ایران دارد تا 
آنها اش��تباه او را تکرار نکنند، گفت:  المپیک بار روانی زیادی را به ورزشکاران 
وارد می کند و آمادگی صددرصدی آنها را می طلبد. این فشار باعث می شود تا 
ورزشکاران نتوانند آن کارایی که در دیگر مسابقات دارند را ارایه کنند. وی خطاب 
به محمد باقری معتمد که اولین المپیکش را تجربه می کند، گفت: معتمد در 
وزن خودش بهترین است. او باید شوق و هیجان حضور در المپیک را کنترل کند 

و اجازه ندهد که این حضور در المپیک او را غره کند.

مدیر عامل باشگاه استقالل ضمن انتقاد شدید از عملکرد رویانیان در فصل 
نقل و انتقاالت، گفت: در این فصل باشگاه پرسپولیس برای جذب بازیکنان 
رقم های خیلی باالیی را پیش��نهاد داده  و مطمئن باشید این قیمت ها برای 
آنها  در آینده ای نزدیک دردسرساز می ش��ود. علی فتح اهلل زاده در گفتگو با 
 مهر، تصریح کرد: قلعه نویی به من گفت که در فصل نقل و انتقاالت کوالک 
کرده ای. مطمئن باش��ید به زودی نامه ای به رییس جمهور خواهیم نوشت 
و مش��کالت را بیان خواهیم کرد. وی درخصوص مذاکرات پرسپولیسی ها با 
تیموریان گفت: مذاکره کردن که اهمیتی ندارد؛ می خواهید همین االن من 
به مس��ی زنگ بزنم و با او مذاکره کنم؟ وی اظهار داشت: پرسپولیسی ها به 
بازیکنانی که جذب می کنند خودرو می دهند. اگر این روند ادامه پیدا کند، 

هواداران استقالل را وادار به تحریم این خودروها می کنم.

هندوانه برای قهرمانی دوباره اسپانیا
به منظور بازشدن بخت تیم قهرمان جهان و اروپا در رقابت های یورو 
۲۰۱۲ یک کامیون هندوانه به محل اقامت تیم اسپانیا فرستاده شد. به 
اعتقاد یک کشاورز پرتالش، هندوانه هایی که او برداشت کرده، باعث 

باز شدن  بخت آنان برای رسیدن مجدد به بازی نهایی جام می شود.

یوفا وارد عمل شد 
یوفا اعالم کرد در مورد شعارهای نژادپرستانه ای که در دیدار تیم های 
روسیه و چک  و ایتالیا- اسپانیا سرداده شد، تحقیق می کند. سالسی، 
مدافع چک و ماریو بالوتلی، مهاجم ایتالیا بعد از دیدار تیمش��ان ادعا 

کردند چند نژادپرست علیه او شعارهای توهین آمیزی سر دادند.

ردنپ، در آستانه اخراج از تاتنهام 
هری ردنپ، س��رمربی تاتنهام در جریان صحبت بر 
سر موضوع تمدید قرارداد خود با رییس این باشگاه 
درگیری لفظی پیدا کرد و گفته می ش��ود از باشگاه 

اخراج  می شود. این تیم در لیگ چهارم شده بود.

افتتاح خانه کشتی پیش از آغاز لیگ

رییس هیأت کشتی استان اصفهان درخصوص افتتاح خانه کشتی اصفهان 
عنوان کرد: پیشرفت خوبی داشته است و امیدواریم باوجود وسعت باالی 
 کار تا پی��ش از آغاز لیگ برتر افتتاح ش��ود. داوود ش��یران از حضور تیم 
فوالدماهان در لیگ برتر کشتی آزاد خبر داد.  شیران درباره برنامه های 
هیأت کشتی اصفهان در س��ال جاری افزود: در لیگ دسته اول در حال 
آماده سازی تیم هستیم. برای حضور در لیگ برتر هم کارهای مقدماتی را 
انجام داده ایم تا تیمی خوب را برای قهرمانی روانه مسابقات کنیم. وی ادامه 
داد: قرار است باشگاه ماهان در لیگ های کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان و 
جوانان کشور شرکت کند و بودجه خوبی هم برای کار در رده های پایه در 
نظر گرفته شده است. رییس هیأت کشتی اصفهان ادامه داد: با توجه به 
این که تکلیف لیگ فرنگی مشخص نیست و سال گذشته هم برگزار نشد، 
در لیگ آزاد شرکت می کنیم. اگر برگزاری لیگ فرنگی هم قطعی شود، در 

این باره هم تصمیم گیری خواهیم کرد. 

منتظر ورژن جدید نفت باشید

منصور ابراهیم زاده، سرمربی جدید تیم نفت تهران در مورد بازی تیم 
ملی کشورمان برابر قطر، گفت: س��عی کردم متوجه بشوم تاکتیک و 
هدف از ارسال های پرشمار تیم ملی بر روی دروازه قطر چیست، ولی 
متوجه نشدم. منصور ابراهیم زاده اظهار داشت: تیم ملی در این بازی 
اصاًل شاداب بازی نکرد و حس می ش��د بازیکنان تیم ملی در زدن به 
قلب دفاع حریف و بازی جس��ورانه، ضعیف و ترسو بودند که این برای 
تیم ملی ایران خیلی نکته مثبتی نیست. وی همچنین افزود: ما یک 
بازی کمتر از قطر انجام داده ایم و می توانیم با شکست لبنان و کسب 
یک نتیجه خوب مقابل کره جنوبی، راه صعود را با قدرت دنبال کنیم. 
ابراهیم زاده در خصوص حضورش در نفت تهران بیان داشت: در بازار 
نقل و انتقاالت همه به دنبال نام ها هستند، ولی ما به داشتن یک تیم 
خوب فکر می کنیم. صبر کنید و نفت را در فصل آینده ببینید تا متوجه 

کیفیت این تیم بشوید. 

 اعالم خطر می کنم

سرپرس��ت س��ازمان لیگ برت��ر از عدم رعایت س��قف ق��رارداد در 
باش��گاه های بزرگ خب��ر داد و گفت: م��ن دراین ب��اره اعالم خطر 
می کنم و مطمئنا با تخلفات برخورد خواهیم کرد. غالمرضا بهروان، 
سرپرست س��ازمان لیگ برتر درباره س��قف قراردادهای بازیکنان و 
مربیان افزود: متأس��فانه خبرهایی به ما رس��یده که حاکی از عدم 
رعایت سقف قرارداد برخی باشگاه ها و به خصوص باشگاه های بزرگ 
 است. من دراین باره اعالم خطر می کنم و مطمئنا با تخلفات برخورد 
خواهیم کرد. وی با طرح این موضوع ک��ه واقعاً برای ما جای تعجب 
دارد باش��گاه هایی که بدهی های میلیاردی دارند چطور خریدهای 
میلیاردی انجام می دهند، ادامه داد: مدیران باشگاه ها باید حواسشان 
باش��د و نگذارند چنین اتفاقاتی بیفتد. این باال رفت��ن قراردادها به 
نفع فوتبال ملی و باش��گاهی نیست و دودش در چشمان همه اهالی 

فوتبال می رود.

برخی باشگاه ها سقف را رعایت نکرده اندابراهیم زاده امید زیادی به این تیم داردداوود شیران خبر داد؛

SMS 3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 808   |  June 14,2012  | 12 Pages 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 808  | پنج شنبه 24  خرداد 1391 |23 رجب 1433
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نگرفتیم
علیرضا رحیمی/ مدیرعامل باشگاه سپاهان
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حاال نوبت خواندن فروتن است 

بابک زرین در کنار سیروان خسروی به تنظیم قطعات آلبوم محمدرضا 
فروتن می پردازند. بابک زرین، آهنگساز گفت: در حال حاضر در مرحله 
ضبط وکال آلبوم محمدرضا فروتن هس��تیم. وی اف��زود: در این آلبوم 
آهنگسازی کل قطعات برعهده من است و در تنظیم قطعات با سیروان 
خسروی همکاری کرده ام. تنظیم چهار قطعه با خودم بوده است که به 
صورت ارکسترال انجام ش��ده اس��ت. تنظیم چهار قطعه را نیز سیروان 
خسروی برعهده داشته است و تمام ترانه ها از افشین یداللهی است. وی 
ادامه داد: هنوز نامی برای آلبوم مشخص نشده است و حال و هوای قطعات 
به گونه ای است که همه نوع تیپ موسیقی را دربرمی گیرد؛ هم قطعات 
اکتیو و هم آرام. زرین در پایان خاطر نشان کرد: کنار هم قرار گرفتن من 
و سیروان در این آلبوم اتفاق جالبی است که سبب ارایه کاری متفاوت و 
خاص خواهد شد، زمان انتشار این آلبوم هنوز مشخص نیست ولی فروتن 

عالقه مند است زمستان سال جاری آلبوم را بیرون بدهیم. 

   »پیام کتابخانه« در کتابخانه ها
 می پیچد  

مدیرکل کتابخانه های عمومی اصفهان از نصب و راه اندازی نرم افزار 
تح��ت وب »پیام کتابخان��ه« در تم��ام کتابخانه ه��ای عمومی این 
استان تا پایان سال جاری خبر داد. غالمرضا یاوری در دوازدهمین 
گردهمایی رؤسای ادارات کتابخانه های عمومی استان اصفهان افزود: 
این نرم افزار قرار اس��ت جایگزین نرم افزار »نمایه« شود که در شش 
کتابخانه اصفهان و یک کتابخانه در خمینی ش��هر راه اندازی ش��ده 
اس��ت. وی تصریح کرد: ورود این نر م افزار جدید ب��ه کتابخانه های 
 عمومی ب��ه دلیل این ک��ه تحت وب اجرا می ش��ود، موج��ب بهبود 
خدمت رس��انی به مراجعان و تس��هیل کارهای ج��اری کتابداران 
می شود و فعالیت ها کتابخانه های عمومی از بحث سنتی کتابداری 

به سمت مدیریت مطالعه تغییر می کند. 

 آلزایمر، درکمین خالق 
صدسال تنهایی

یکی از دوستان قدیمی مارکز، رمان نویس نامدار کلمبیایی به از دست 
رفتن تدریجی حافظه او اشاره کرد وگفته است نویسنده »صد  سال 

تنهایی« در خطر ابتال به آلزایمر است. 
پلینی مندوزا آپولیوس، دوس��ت نزدیک گابریل گارس��یا مارکز در 
مصاحبه  با یک روزنامه  ش��یلیایی اعالم کرد، پس از پنج سال موفق 
به تماس با مارکز شده اس��ت، زیرا خالق »صد سال تنهایی« قادر به 
تشخیص صدای او از پشت تلفن نیس��ت. نگرانی ها درباره  وضعیت 
سالمتی این نویسنده  معروف زمانی بیشتر می شود که بدانیم مادر و 
برادر مارکز نیز به آلزایمر مبتال بوده اند. بسیاری از دوستان مارکز که 

با او تماس تلفنی داشته اند، این مطالب را تأیید کرده اند.

 دغدغه مینیمال داشتن
 یا نداشتن

مشکل از جایی شروع می شود 
ناهید
که هر کس برای خ��ود تعریفی  محمد طاهری

ارایه می دهد و ذه��ن خواننده 
درگیر این تعریف ه��ای متضاد می ش��ود و نمی تواند 
تشخیص دهد نوش��ته های روبه رویش شعر هستند یا 
داستان،آن هم از نوع مینی مال! به گفته رسول یونان که 
در هر حال حاضر مطرح ترین مینی م��ال نویس ایرانی 
است، مینی مال و ش��عر هیچ نس��بتی با هم ندارند. اما 
همیش��ه هم این گونه نیس��ت؛ به نظر می آید نویسنده 
طرح و ایده ای در ذهن پرورانده و بعد دودل شده است 
که کدام را پیاده کند و نتیجه کار، روایت داستانی است 
و فضای شعری. از نظر حجم هم، هیچ گاه نمی توان تعداد 
مشخصی کلمه یا پاراگراف برای مینی مال تعیین کرد.

همان گونه که سیامک گلش��یری معتقد است، گاه یک 
رم��ان پانصد صفح��ه ای ه��م می تواند از نظ��ر قواعد 
س��اختاری مینی مال محسوب ش��ود. اما دلیل این که 
مینیمال یا داستانک بین نویسنده ها محبوب شده است، 
چیست؟در غرب زمان به قدری سریع در حال عبور است 
و آن قدر همه چیز در اختیار تکنولوژی است که خواندن 
یک مینی مال تنفسی اس��ت بین دو نیمه یک بازی. آن 
گونه که جایگاه ادبیات تعریف می شود، طبیعی است که 
هم خواننده و هم نویس��نده خواس��تار این باش��ند که 
س��اختارهای جدیدی خلق کنند تا ارزش ادبیات حفظ 
ش��ود. ولی آیا ما هم به همان اندازه به ادبیات کالسیک 
خ��ود پای��دار ب��وده ایم؟ وقت��ی نویس��نده ای از س��ر 
بی حوصلگی ترجیح می دهد مینی مال بنویسد تا یک 
رمان،چرا باید منتظر این بود که  ببینیم نویسنده های 
مطرح در حوزه ادبیات چه موقع به مینی مال نویس��ی 
روی می آورند؟ ادبیات یک س��رگرمی نیس��ت و دور از 
انصاف است که بخواهیم به چشم یک بازیچه به آن نگاه 
کنیم. بشر همواره دوست دارد راهی آسان برای فهمیدن 
موضوعات دشوار پیدا کند و ادبیات قرن ها این وظیفه را 
به دوش کشیده اس��ت. انسان باید پش��ت هر کلمه ای 
دنبال معنا و مفهومی باش��د، همان گون��ه که امیل زوال 
می گوید: »در پس هر بحث ادبی، یک مسأله فلس��فی 
نهفته اس��ت.« پس موضوع چند کلمه بیش��تر یا کمتر 
نیس��ت، باید اجازه دهیم ذهن خواننده درگیر ش��ود تا 
خودش از ورای شخصیت ها مفهومی را در یابد. چه در 
قالب مینی مال،که اگر باش��د، زم��ان را می توان صرفه 

جویی کرد و چه در قالب رمان.

دبیر شورای سیاست گذاری اکسپو ۹۱ وزارت ارشاد عنوان کرد

        مجازات دستگاه های دولتی در صورت نخریدن آثار هنری
مشکالت تئاتر اصفهان را عمیق ببینیم

        تئاتری ها باید به متون خارجی بها بدهند 
شورای سیاس��ت گذاری اکس��پو ۹۱ با حضور سید علیرضا 
حسینی، رییس شورای سیاس��ت گذاری اکسپو ۹۱،  جواد 
صادقی، دبیر اجرایی و احمد وکیلی، عضو شورای انتخاب آثار 

اکسپو در تاالر وحدت برگزار شد.
در ابتدا دبیر ش��ورای سیاس��ت گ��ذاری اکس��پو ۹۱ گفت: 
دس��تگاه های دولتی طبق قانون س��ال ۹۰ موظف به خرید 
آث��ار هن��ری از محل بودج��ه عمران��ی خود هس��تند و اگر 
 طبق قان��ون عم��ل نکنند، از س��وی دس��تگاه های نظارتی

 مجازات می شوند.
س��یدعلیرضا حس��ینی با اش��اره به قانون خرید آثار هنری 
ش��امل یک دهم درصد از محل بودجه عمرانی دستگاه های 
دولتی گفت: قطع��ا چنین رقمی می تواند ب��ه بهبود اقتصاد 
هنرهای تجسمی کمک کند، در حالی که در سال های قبل 
این قانون با لف��ظ »می توانند« تصویب ش��ده بود که الزامی 
در بر نداشت. اما در سال ۹۰، به واسطه پیگیری نمایندگان 
مجلس این کلمه به »باید« تبدیل ش��د تا دستگاه ها را ملزم 

به این خرید کنند.
حس��ینی تصریح ک��رد: این نکته ب��ه آن معنی نیس��ت که 
دستگاه های دولتی تنها ملزم به خرید از این اکسپو هستند، 

بلکه تمام مراکز دولتی و غیر دولتی و نمایشگاه های متعددی 
که در طول سال برگزار می شود، می تواند منبع خرید آنها در 

نظر گرفته شود.
مدیرعامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی در بخش دیگری از 
سخنان خود به تصویب نشدن این قانون در بودجه سال ۹۱ 
اشاره کرد و افزود: متأس��فانه این قانون در کمیسیون تلفیق 
رأی نیاورد. هرچن��د در مذاکراتی که ب��ا نمایندگان جدید 
داش��تیم، این احتمال وجود دارد تا چنی��ن مصوبه ای طبق 
الحاقیه درقانون ذکر شود و زمانی که با دستگاه های دولتی 
برای بحث خرید آثار هنری از محل این بودجه وارد مذاکره 
شدیم، فهمیدیم خیلی ها به موضوع هنر اشراف ندارند و شاید 
این تصور پیش بیاید که الزام ص��د درصدی برای آنها وجود 
ندارد. حس��ینی با بیان این که چند وزارتخان��ه با در اختیار 
داش��تن رقم قابل توجهی از بودجه عمرانی بیشتر مدنظر ما 
هستند، تأکید کرد: در نهایت نیز باید معلوم شود هر کدام از 
این ارگان ها با بودجه عمرانی خود چه کرده اند تا این حرکت 
ش��فاف جلو برود. امیدوارم تا پایان س��ال عمرانی ۹۰ شاهد 
بسته شدن یک کارنامه خوب باشیم تا نمایندگان رقبت کنند 

و این الحاقیه را ارایه کنند.

گروه فرهنگ - یک کارگردان و فعال عرصه تئاتر اصفهان 
گفت: در اصفهان اتحادی��ه و صنف کاری ب��رای هنرمندان 
وجود ندارد و این یک��ی از دالیل نبود گروه های ثابت تئاتری 

در اصفهان است.
 نجمه رضایی اظهار داشت: هنرمندان عرصه تئاتر در اصفهان 
تنها با وجود قالبی به نام اتحادی��ه می توانند به فعالیت های 

خود موجودیت ببخشند.
وی در مورد روند تدری��س تئاتر در دانش��گاه ها گفت: تئاتر 
دانش��جویی در دانش��گاه ها به کاری فوق برنامه تبدیل شده 
است، که این روند نمی  تواند برای پیشرفت تئاتر در اصفهان 
مؤثر باش��د. این کارگردان و بازیگر تئاتر بیان داشت: برخی 
اماکن به طور مرتب یا نامرتب فیلمی نمایش می دهند، اما باز 
هم به طور نسبی کمتر پیش جلسات نقد و بررسی یا میزگرد 

هنری برگزار می شود.
وی با بیان این ک��ه تئاتر اصفهان به مدیری��ت متخصصانه و 
حمایت مالی و معنوی نیازمند است، گفت: تئاتر در اصفهان 
نیازمند ش��رایطی اس��ت که هنرمن��دان خود را نس��بت به 
فعالیت های هنری متعهد بدانند و هنر تئاتر ش��غل اول آنها 
محس��وب ش��ود تا بتوانند با دغدغه کمت��ری کار کنند و به 

اصطالح غم نان نداش��ته باش��ند. رضایی گفت: اجرا نشدن 
 متون خارجی به وسیله  هنرمندان تئاتر اصفهان یکی دیگر 
 از این مش��کالت اس��ت که بای��د با دید آس��یب شناس��انه 
 مورد بررس��ی قرار بگیرد تا مش��خص ش��ود چ��را در حوزه 
تئاتر استان متن خارجی کار نمی شود؟ مقصر نظارت است 

یا خود اهالی تئاتر؟ 
وی ادامه داد: هنرمندان در راس��تای ارتقای س��طح دانش 
خود الزم اس��ت به متون خارجی نیز بپردازن��د و تفاوت ها را 

درک کنند.
این کارگردان تئاتر در پایان دالیل اف��ت تئاتر در اصفهان را 
برش��مرد و یکی از دالیل عقب ماندگی تئات��ر در اصفهان را 
کمبود سالن های تئاتر دانست: اصفهان تنها سه سالن تئاتر 
دارد که هر کدام از آنها زیر نظر یک ارگان مدیریت می شود 
و هیچ هماهنگی بین آنها موجود نیس��ت. همین مسأله هم 
چندس��لیقگی و ناهماهنگی را در رویکردهای س��الن ها و 
مراجع برگزاری و تش��تت و تغییرات زیادی را دربین اهالی 
تئاتر ایجاد می کند، به نحوی که خیلی ها ترجیح می دهند 
متن های آزمون پ��س داده را کار کنند و کمتر روی به ابداع 

بیاورند. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه

روبان قرمز

۱0
بازار نشر ایران، پلیسی می شود  

دو رمان پلیسی از جمیز کین و ترومن کاپوتی به تازگی در ایران  به وسیله بهرنگ رجبی ترجمه و منتشر شده اند.
این مترجم می گوید: »تا قبل از آن، رمان پلیسی یا خیلی انگلیسی بود، مثل آگاتا کریستی یا خیلی آمریکایی بود، 

مثل شرلوک هلمز. در این داستان ها کارگاه هایی باهوش از طبقه مرفه به کشف ماجرا می پرداختند.« 
ترجمه علیزاده از»آونگ فوکو« 

تجدید چاپ شد 
ترجمه رضا علیزاده از رمان »آونگ فوکو« امبرتو اکو از س��وی نشر 
روزنه به چاپ دوم رس��ید. »آونگ فوکو« دومی��ن رمان امبرتو اکو، 
نویسنده و استاد نشانه شناس دانشگاه بولونیا ایتالیاست که با ترجمه 

رضا علیزاده منتشر شده است.
»آونگ فوکو« همانند سایر آثار اکو، اثری است فانتزی و در عین حال 
باورنکردنی در حوزه اندیش��ه که به نوعی روایتی است روشنفکرانه 
و ش��ورانگیز از یک ماجرای تاریخی که به گفت��ه برخی از منتقدان 
ب��ا ش��یوه آث��ار س��ینمایی چون 
 »ایندیانا جونز« و رمان هایی چون 
»کنت مونت کریستو« با مخاطب 

روبرو می شود.
نشر روزنه چاپ نخست این کتاب 
را در سال ۱3۹۰ روانه بازار کتاب 
کرده است و چاپ دوم از آن نیز با 
شمارگان ۱5۰۰ نس��خه و قیمت 
22 هزار تومان به بازار کتاب آمده 

است.
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هر یک از تابلوها نمایشگر نمایی دور از شهر است. انگار حجت 
خواجوی دست ما را گرفته و برده باالی کوه صفه و شب شهر را 
از آن جا نشانمان می دهد. چیزی که مجموعه این هنرمند را 
از سایران متمایز می کند، ابتکار او در به کار گیری نور به شکل 

ابزاری در تابلوهاست.
شاید همین ابتکار اس��ت که تماش��ای روزهنگام گالری او را 
در هر ساعتی به ش��ب گره می زند تا بیشتر باور کنیم؛ هست 

شب، آری شب...
 در اغلب نمایشگاه ها نورپردازی، تنها تأکیدی بر زیبایی ذاتی 
اثر هنری به شمار می رود. ولی در مجموعه خواجوی،  نور جزو 
الینفک و به مثابه عضوی از اندام اثر اس��ت؛ نوری که از پشت 
 به تابلوها تابانده می ش��ود، چراغ های شهر خاموش را روشن 
می کند. هرتابلو با ترکیب رنگ منحصر به خ��ود، تأثیر نور را 

تغییر داده و در رنگ های متفاوت و درخشان عرضه می شود.
قطعا نمی توان این سبک را نوعی دریافتگری به شمار آورد. چرا 
که آثار »دریافت گرایانه« همگی براس��اس تجزیه نور طبیعی 
خورش��ید ش��کل می گرفتند و ما در این مجموعه با ترکیب 
نور مصنوعی در کنار خطوط س��ریع و الیه های نازک رنگی 
مواجهیم. ولی شاید بشود با نگرشی مفهومی، آنها را نوعی هنر 

نورانی یا »الیت آرت« بنامیم. 
»حجت خواجوی« متولد س��ال ۱36۱ اس��ت. کار حرفه ای 
را از سال 86 و با ش��رکت در نمایش��گاه های گروه »ایماژ« و 
چند نمایش��گاه گروهی و انفرادی دیگ��ر در اصفهان و تهران 

آغازکرده است.
خواجوی  خود را نقاشی با نگاه سورئالیستی معرفی می کند و 
اصرار دارد با همین سبک ش��ناخته شود، اما دغدغه انسان را 

دارد؛ با همه درونیات و بینش مدرنش.
حتی انتخاب فضای شهری در این نمایشگاه را هم ادامه ای بر 
نوع نگرش و توجه خاص خود به مقوله انسان می داند. ایده کار 
به این شکل با الهام از کانس��پتی که در آن به صورتی مشابه از 
نور استفاده شده بود، در ذهنش جرقه می زند. از تکنیک های 
مختلف استفاده می کند تا کم کم می رسد به رنگ و خراش، و 
با پردازش نور، اثر را تکمیل می کند. تنوع رنگی میان تابلوها را 
نمادی از حال و هوای درونی انسان و نگاه او در شرایط روحی 

متفاوت به اطراف خود می داند.
خواجوی  به نق��ل از مخاطبی م��ی گوید با تمرک��ز روی هر 

تابلو، جریان القا ش��ده اولیه 
 ب��ه ش��کلی دیگ��ر دریافت 
می ش��ود؛ نوعی اس��تحاله 
تصوی��ر در تصوی��ری دیگر 
که س��اخته و پرداخته ذهن 

مخاطب است.
خواج��وی ای��ن مجموعه را 
نوع��ی تجربه تفننی و زنگ 
تفریح��ی در می��ان جریان 
کاری و سبک تخصصی خود 
می داند، ولی قطعا با نگاهی 
تازه  و سمت و سو گرفتن در 
جهت مفاهی��م حرفه ای تر 
و عمی��ق ت��ر، ش��اید بتوان  
 ای��ن هنرمن��د را در جم��ع  

مفهوم سازان خالق و ایده پرداز آینده جستجو کرد.
بازی با فرم کهکش��ان، از دیگر تجربه ه��ای خواجوی در این 
نمایش��گاه بود که از لحاظ بار مفهومی نمی توانس��ت با دیگر 
آثار مجموعه برابری کند و تنها تمرینی برای این تکنیک تازه 
محسوب می شود. »شب های اصفهان« تا 24 خرداد مهمان 

گالری آرته  بود. 
در پایان مروری بر بن مایه اصلی ش��عری که بستر نامگذاری 

گالری شده است، خالی از لطف نیست: 
باتنش گرم، بیابان دراز 

مرده را ماند، در گورش تنگ 
به دل سوخته من ماند 

به تنم خسته، که می سوزد از هیبت تب
 هست شب، آری شب...

نگاهی به نمایشگاه حجت خواجوی 

چراغ های شهر خاموش

شاید شهری مثل اصفهان، آن هم درشب لطف وزیبایی خودش را دارد. حاال اگراین تماشا با  نسترن 
نگاهی هنرمندانه همراه شود، زیبایی صرف و خوراک بصری درکنارجادوی خالقیت و ابتکار، مکارمی

فضایی پر از فانتزی های تصویری فراهم می کند.
 این روزها چراغ های نگارخانه »آرته« خاموش اس�ت. نه این که از نمایشگاه خبری نباشد، نه! از پله ها که پایین 
 بروی، کمی طول می کشد تا چش�مت به تاریکی عادت کند وچهره ها را تشخیص بدهی. فقط سایه آدم هایی را 
می بینی که خوشامد می گویند و راهنمایی ات می کنند. این جا شب افسانه ای اصفهان است،که چندان شباهتی 

به شب آماسیده و تیره و تار شعر نیما ندارد، ولی چه کند که اسم گالری همین است.

شاید همین ابتکار 
است که تماشای 

روزهنگام گالری او 
را در هر ساعتی به 

 شب گره می زند
تا بیشتر باور کنیم؛ 

هست شب، آری 
شب...

آن چه در تصویر به چش��م می خورد، کوهس��تان و آس��مان ابری و یک االغ که صندوق های 
رأی گیری را بار او کرده اند. کوهس��تان، بیش��ترین فضای عکس را به خود اختصاص داده که 
این باعث شده بیش��ترین میزان رنگی که در تصویر می بینیم، تونالیته های رنگ خاکی باشد. 
در کل تضاد رنگی باالیی را در عکس نمی بینیم. تنها کنتراس��ت باال در عکس مربوط به رنگ 
روشن صندوق هاست، که باعث می شود چشم بیننده در اولین نگاه به عکس، به این  صندوق ها 
میخکوب شود و سپس از روی کنجکاوی به االغی که بارکش این صندوق هاست، بنگرد. آری 

سوژه  اصلی این عکس، همین صندوق هاست و االغ.
االغ چه می داند که چه بار او کرده اند؟ کسی آنها را بر پشت االغ گذاشته، و حاال او دموکراسی 
بار دارد. شاید در این عکس، البته با توجه به عنوان عکس »رأی گیری در افغانستان«، عکاس، 
افغانستان را به این االغ تشبیه کرده است؛ االغی که عقب افتاده تر و نادان تر از آن است که بفهمد 
چه بار سنگینی بر دوشش نهاده اند. کوهستان های افغانستان و االغ، همه از یک سنخند، همه 
از طبیعتند و در این عکس فقط صندوق است که از سنخی دیگر و از مصنوعات است. عکاس 
از این هم سنخ نبودن استفاده کرده تا دوباره به این مسأله تأکید کند که دموکراسی چیزی از 
سنخ کشورهای جهان  سوم نیست و کاالیی وارداتی است. این عکس به طور ضمنی، بار دیگر و 
این بار به زبان هنر، دارد به همه اعالم می کند که دیگران، نعمت دموکراسی را برای افغانستان 

به ارمغان آوردند.
 افغانستانی که هنوز به درجه ای از رشد نرسیده که بداند این صندوق ها به چه دردش می خورند 
و هنوز نیاز به صاحب دارد. افغانستانی که حتی بدون کمک صاحبش مقصد را نیز گم می کند، 

افغانستانی که هنوز آسمانش ابریست و تا تابش خورشید باید به او کمک کرد.
این عکس یکی از ده تصویری است که در سال 2۰۱۰ از طرف نشریه  تایم برگزیده شد.

   فاطمه شیرسپهر

نقد عکس

نه مشروطه، نه استبداد داریم...



یادداشت

خبر

چهره روز

خبر ویژه

هفت

خواهر اسکارلت در برباد رفته درگذشت 
آن رادرفورد، بازیگر نقش کرن در فیلم سینمایی »بر باد رفته«، در سن ۹۴ سالگی درگذشت.

او در بیش از 80 اثر سینمایی و تلویزیونی بازی کرد که آخرینش، بازی در فیلم »برنده توتو« 
در سال 1۹7۹ بود و پس از آن دیگر در هیچ نقشی بازی نکرد.
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 ارشاد، سفره شام ایراني 
را پهن کرد 

سعید رجبي فروتن از موافقت 
شوراي پروانه نمایش خانگي با 
صدور مجوز براي س��ري دوم 
برنامه  »ش��ام ایراني« خبر داد. 
مدیرکل دفت��ر همکاری های 
س��معی و بص��ری و نمای��ش 
خانگی ارش��اد نتیج��ه مثبت 
ش��وراي پروانه نمایش خانگي 
درباره   مجوز نمایش »شام ایراني« که قرار است با حضور هنرپیشه هاي 
خانم توزیع ش��ود را اعالم کرد و افزود: روال اداري نیز در چند روز آینده 
طي می شود تا مجوز توزیع این مجموعه نمایش خانگي صادر می شود. 
فروتن در پاسخ به این پرسش که آیا مجوز توزیع »شام ایراني« صادر شده 
است یا نه، گفت: مهم، موافقت شوراي پروانه نمایش خانگي است و روال 

اداري نیز به زودي طي خواهد شد. 
سري دوم مجموعه »شام ایراني« با حضور هنرپیشه هایي مانند شقایق 
دهقان،  بهاره رهنما،  الدن طباطبایي و سحر زکریا پیش از این تولید شده 
بود و در انتظار مجوز توزیع به سر مي برد. در سري اول »شام ایراني« که 
با حضور بازیگران مرد همراه بود، رامبد جوان ، اش��کان خطبي ، سروش 
صحت و مه��دي پاکدل حضور داش��تند و با یکدیگر به رقابت آش��پزي 

پرداختند. 

 کمک 25 میلیون دالری
رییس جمهور به سینما 

رئی��س جمه��ور از ارس��ال 
نام��ه ای ب��ه بان��ک مرکزی 
جهت اختصاص 25 میلیون 
دالر برای انجام فعالیت های 
سینمایی که موضوع مصوبه 
جلس��ات قبلی این شورا بود، 

خبر داد.
محمود احمدی نژاد درجلسه 
شورای عالی س��ینما، با بیان 
این که سازمان سینمایی جدا از کارهای اجرایی خود، باید در حوزه 
سینما و هنر نظریه پردازی کند، گفت: این سازمان باید به طور کلی 
نیازهای جامعه را رصد کرده و چند س��ال جلوتر از جریان سینمای 
 کش��ور حرکت کند. اگ��ر به خود الق��ا کنیم که حرفی ب��رای گفتن 
نداریم، نمی توان به اهداف طراحی شده برای سینمای کشور دست 

یافت.
وی با بیان این که مبانی و اندیش��ه انقالب اسالمی قدرت اقناع همه 
نیازهای فکری جامع��ه را دارد، گفت: باید از این قدرت در راس��تای 
پیش��برد اهداف نظام جمهوری اس��المی ایران، به ویژه در امر هنر 
اس��تفاده کرد. چرا که س��ینماگران جزو نخبگان کش��ور هستند و 
برنامه ریزی ها باید به گونه ای باشد که اقدامات و تالش های آنان در 

مسیر پیشرفت سینمای کشور هدایت شود.
در ادامه این جلسه اعضای شورای عالی س��ینما به بیان دیدگاه ها و 

نقطه نظرات خود درباره مسایل مختلف پرداختند.

همه جوانان خودی و سرمایه 
کشورند 

رییس سازمان صدا و سیما 
عزت اهلل ضرغامی 

 ام��روز جوان��ان کش��ور در خدم��ت ب��ه نظ��ام و پاس��داری از 
ارزش ه��ای آن، از بس��یاری خ��واص و مدعی��ان جلوت��ر هس��تند، 
چرا ک��ه ویژگی هایی چ��ون آزادی فکر و ذه��ن، دور ب��ودن از قالب ها و 
و  کاری  محافظ��ه  از  دوری  اس��تقالل،  مرس��وم،   کلیش��ه های 
جانبداری های قبیلگی، داش��تن انگیزه رش��د و رقابت خس��تگی ناپذیر 
دارن��د و به همی��ن دالیل، برخی نارس��ائی ها و آس��یب ه��ای فرهنگی 
 و رفتاری ک��ه در حوزه جوان��ان و در الیه های س��طحی آنان مش��اهده 

 می شود، به معنای فاصله آنان از 
ارزش ه��ای فرهنگ��ی و دینی 
نظام نیست و در صورت برطرف 
ش��دن برخ��ی س��وءتفاهم ها، 
جامعه جوان کش��ور با اخالص 
و توانمن��دی ب��اال در خدم��ت 
حفظ هویت ملی و دینی جامعه 

هستند.

 با اجازه خدا جاي  ماه عسل
جنگ گفتگو محور ش��بکه س��وم س��یما ویژه پخش در 
ماه مبارک رمضان امس��ال در نبود احس��ان علیخانی با 

حاشیه های متعددی همراه شده است. 
شبکه س��وم س��یما در ماه رمضان برنامه »با اجازه خدا« 
را به ج��ای »ماه عس��ل« روی آنتن خواهد برد. ش��بکه 
س��ه که پیش از این در ای��ام ماه مبارک رمض��ان برنامه 
 تلویزیون��ی »ماه عس��ل« با اج��رای احس��ان علیخانی

  را در ح��ال پخ��ش داش��ت، قص��د دارد ای��ن برنام��ه 
 را در س��ال ج��اری ب��ا تغییرات��ی گس��ترده روی آنتن 
بب��رد. »با اجازه خ��دا« نام جدی��د این برنامه اس��ت که 
با اج��رای علی ضی��اء در غیب��ت اجباری »ماه عس��ل« 
علیخانی، در باکس پیش از اذان ب��رای جذب مخاطبان 
روزه دار ت��الش می کن��د. ای��ن در حالی اس��ت که نام 
 ماه عس��ل به عن��وان یک برن��د پرمخاط��ب و محبوب، 
سال هاس��ت بینندگان ثابت خود را حفظ کرده است. با 
این که تغییر نکردن نام برنامه از ریزش مخاطبان برنامه 
جلوگیری می کند، اما احتماال کنار گذاش��تن علیخانی 
س��بب ش��ده مدیران ش��بکه ترجیح دهند نام برنامه را 
نیز عوض کنند.با توجه به فضای ش��اد برنامه »نیمروز« 
علی ضی��اء، این انتظ��ار از برنامه مناس��بتی ماه رمضان 
نیز می رود که فضای آن تغییر زیادی داش��ته باشد. علی 
ضیاء در حال حاضر برای قبول اج��رای این برنامه تحت 
 فش��ار قرار گرفته و مش��کالتی را در قبول اجرای برنامه 

پیش روی خود می بیند. 
گروه تولید این برنامه قصد دارد ترانه تیتراژ آغازین برنامه 
را به عه��ده بنیامین به��ادری و تیتراژ پایان��ی را به طور 
مشترک به محسن یگانه و محسن چاوشی بگذارد و حتی 

مذاکراتی نیز با این خوانندگان داشته  است. 
در طول اجرای برنامه نیز قرار اس��ت چند کشور اسالمی 
از جمله تاجیکس��تان و... با امضای قراردادی با ش��بکه 
س��وم س��یما، لحظاتی از برنامه »با اجازه خدا« را پخش 
کنند و ش��بکه س��ه نیز قس��مت هایی از برنامه های این 
ش��بکه ها را پوش��ش دهد. همچنی��ن قرار اس��ت یکی 
 از بازیگ��ران س��ینما و تلویزی��ون ب��ه مدت 30 ش��ب 

مناجات خوانی این برنامه را برعهده بگیرد.
مهمانان نیز از بازیگران و چهره های مطرح و افراد معمولی 
و خاص انتخاب می ش��وند، با این حال موضوع گفتمان 

برنامه برای تمام این مهمانان مشترک خواهد بود.
دکور برنامه نیز فضایی متفاوت دارد و در دس��ت ساخت 
است. این برنامه برخالف »ماه عسل« فضایی شاد خواهد 
داشت و آیتم های آن نیز همچنان به دلیل معلوم نبودن 

تهیه کننده در دست بررسی است.

تم اصلی این س��ریال، همانن��د کارهای قبلی او توج��ه جامعه به 
اخالقیات اس��ت و روایت پادش��اهي به  نام »سام ش��اه« است که 
خود را مهمان حاکم اصفه��ان می کند و چون ع��ادت به زندگی 
در س��اختمان ندارد، حاکم را مجبور می کن��د برایش اردوگاهی 
برپا کند و چادر بزند. این پادش��اه براي درمان فراموشکاري خود 
 دنبال یافتن حکیمي اس��ت که راز این درد را مي داند. وی در کنار 
رودخانه زاین��ده رود اطراق مي کند. کاروان او را همس��رش ملک 
خاتون و دو فرزندش، ولیعهد و ش��ادخترو، تلخک دربار، قش��ون 
س��االر، میرغضب و ریز و درش��ت درباریان، جارچي ها و دس��ته 
موزیک و آش��پزخانه دربار همراهي مي کنند. قاصد س��ام شاه که 
به خانه حاکم اصفهان مي رسد، با پیش��کارش، آمیزقلي مشغول 
بررسي طرح توطئه اي علیه سام شاه هستند تا بتوانند به پادشاهی 
برس��ند و از کدخداي کولي باد و خواجه نعمان، تاجر بزرگ شهر 
مي خواهند براي تأمین پول، اس��لحه، سرباز و لشگر به آنها کمک 
کنند. تا یافتن حکیم حاذق، ماجراهاي فرعي بسیاري در حوالي و 
داخل اردوگاه شاهي اتفاق مي افتد که دستمایه داستان هاي این 

سریال است. سریال، ساختاری اپیزودیک دارد و ضمن روایت یک 
داستان که خط اصلی سریال را تشکیل می دهد، بینندگان هر شب 
یا هر دو شب، شاهد یک قصه مستقل هستند. احمدجو در دومین 
گام سریال سازی خود »تفنگ سرپر« را ساخت که تفاوت چندانی 
با روزی روزگاری نداش��ت و اینک پس از چند سال وقفه، »پشت 
کوه های بلند« را ساخته اس��ت که از نظر سوژه و ساختار، تفاوت 
محسوسی با دو سریال قبلی خود ندارد. انگارتمام حرف های خود 
را در سریال های نخس��ت خود، »روزی روزگاری« زده و در دو اثر 
بعدی فقط خود را تکرار کرده اس��ت. در این که جای سریال های 
فولکوریک در صدا و س��یما خالی اس��ت و این کمبود را احمدجو 
با سریال هایش تا حدودی پر کرده اس��ت، تردیدی وجود ندارد. 
 ولی پرداختن به قصه و فضای س��نتی و بومی،افسانه ها، متل ها و 
داستان های فولکوریک نیز به زبانی به روز شده و ایجاد جذابیت و 
خالقیت نیاز دارد که متأسفانه هر سه سریال احمدجو تهی از این 
فاکتورها هستند. برخی داستان های سریال »پشت کوه های بلند« 
می تواند قسمت به قس��مت بیننده را با خود همراه کند و برخی 

 اپیزودهای آن، اندک کشش��ی برای مخاطب ایجاد و او را مشتاق 
 می کند. اما برخی اپیزوده��ای آن، مخاطب را پس می زند و چیز 

تازه ای ب��ه او ارایه نمی کند. 
ب��زرگ تری��ن ایراد هر س��ه 
سریال فولکوریک احمدجو، 
فقدان مدیریت زمان اس��ت؛  
این س��ریال ها سکانس های 
بس��یار طوالنی و سوژه های 
کشدار دارند و زمان تلف شده 
در هر س��ه س��ریال،  به ویژه 
پشت کوه های بلند، بیش از 
اندازه است. کامال واضح است 
که به این س��ریال آب بسته 
شده است. احمد جو در پشت 
کوه های بلند، اصال مدیریت 
زمان را از یاد برده و هر آن چه 
که دل تنگش می خواس��ته، 
گفت��ه اس��ت و ب��ه تعبیری، 
س��طل س��طل آب داخ��ل 

 سریال ریخته است. بهتر است مسئوالن تلویزیونی برای مقابله با 
س��ریال های آب بس��ته ش��ده و بیش از حد طوالن��ی وارد عمل 
 شوند و صحنه های زاید را از س��ریال دور بریزند. به نظر می رسد 
س��ریال س��ازان ایرانی مدیریت زمان را بلد نیس��تند، اما به طور 
حتم مس��ئوالن ناظر و پخش در تلویزی��ون در این زمینه صاحب 
مهارت هس��تند و می توانند با اتخاذ تدابیر الزم جلوی س��اخت و 
پخش بی حس��اب و کتاب آن در س��ریال ها را بگیرند. نمی توان 
به بهانه پرداخت��ن به قصه ه��ای فولکوریک، بیت الم��ال را هدر 
داد و از م��ردم توقع داش��ت که صحن��ه های بی نتیجه س��ریال 
را هر ش��ب تاب بیاورند و تحمل کنند. بی ش��ک مش��کل اصلی 
این س��ریال، بی توجهی به ذائق��ه مخاطب و انطباق نداش��تن با 
مخاطب امروز است.استفاده بیش از اندازه از گویش ها و آشفتگی 
بصری از ایرادات  اصلی اس��ت که مخاطب را زده می کند و ریتم 
 کند س��ریال، با پخش ش��بانه این مجموع��ه همخوان��ی ندارد. 
در پشت کوه های بلند هیچ خبری نبود جز این که تمام بازیگران و 
به اصطالح نقش آفرینان اصفهانی را چند ماهی سر یک سفره جمع 
کنند تا با هم برای ساخت سریالی فاخر از زاینده رود آب بیاورند و 
در آخر آن را خشک کنند. امیدواریم قبل از ساخت هر اثری، کمی 
راجع به آن فکر  شود و به پشتوانه کارهای قبلی، دست به ساخت 
اثری بعدی نزنند.چون کار بعدی باید قوی  تر از کارهای قبلی باشد.

درباره اصفهانی ترین سریال این روزهای تلویزیون 

پشت کوه های بلند هیچ خبری نیست جز...؟!

جمال  »پشت کوه های بلند« عنوان سریالی است که از 9 اردیبهشت امسال روی آنتن شبکه سه 
رفت.کارگردانی ونویس�ندگی این اثررا امراهلل احمدجو به عهده دارد. وی که زاده اصفهان نوروز باقری

اس�ت، در کارنامه کاری خود برای تلویزیون آثار ش�اخصی از جمله س�ریال موفق» روزی، 
روزگاری« و»تفنگ سرپر« را ساخته است.

»ماداگاسکار3«  به صدرنشینی سفید برفی خاتمه داد»تاپ گان2« ساخته می شود

تام کروز با تأیید دوباره تولید دومین قسمت فیلم اکشن و ماجراجویانه 
»تاپ گان«،  درباره این پروژه جدید خود با رسانه های گروهی صحبت 
کرده است. این بازیگر گفته است اگر صحبت زیادی درباره روند تولید 
»تاپ گان 2« نمی ش��ود، به معنی آن نیس��ت که این فیلم در مرحله 

تولید قرار ندارد.
تام تأکید کرد بس��یار مایل اس��ت قس��مت دوم فیلم هر چه زودتر در 
مرحله ساخت قرار گیرد و مش��تاق بازی در نقش پت میچل )معروف 

به ماوریک( است.
او گفته است: ما در حال حاضر مش��غول کار روی این پروژه هستیم و 
باید ببینیم در آینده چه اتفاق برای آن می افتد. مهم ترین نکته، داشتن 

یک فیلمنامه خوب است.
کروز به این نکته اشاره کرد که هنوز فیلمنامه خوبی که ارزش ساخته 
 شدن را داشته باشد،  پیدا نکرده اس��ت و کار در این زمینه ادامه دارد. 
 او گفت: می خواهم دوباره س��وار آن جت های زیبا ش��وم و با آنها پرواز 

کنم. مطمئن هستم این اتفاق در آینده نزدیک رخ می دهد. 
رسانه های گروهی در ماه مارس خبر دارند که پت کریگ، نویسنده فیلمنامه فیلم تحسین شده »شهر«، مشغول نگارش فیلمنامه 
 »تاپ گان2« است. قرار اس��ت دومین قس��مت این فیلم پرفروش را باز هم تونی اس��کات کارگردانی کند و جری بروکهایمر ،

تهیه کننده سرشناس، تهیه کننده آن است.
قبل از این، آدام گودمن، مدیر کمپانی پارامونت گفته بود تهیه کنندگان »تاپ گان2« قصد دارند آن را قبل از تولید »مأموریت 

غیر ممکن ۴« جلوی دوربین ببرند.
اما »مأموریت غیرممکن۴« تولید و اکران عمومی هم شد، ولی هنوز خبری از تولید »تاپ گان2« نیست. این فیلم قرار است برای 

نمایش عمومی در تابستان سال 2013 آماده شود.
جالب این که قسمت اول فیلم سال 1۹86 ساخته شد و لقب یکی از فیلم های موفق و پرفروش این سال را گرفت. از همان زمان، 

چند بار بحث تولید قسمت دوم این فیلم مطرح شد. 
 تام کروز در حال حاضر فیلم درام Rock of Ages را آماده نمایش عمومی دارد که قرار اس��ت 15 ژوئن روی پرده س��ینماها 

برود.

انیمیشن خانوادگی »ماداگاسکار3: تحت تعقیب در اروپا« با فروش 60/۴ 
میلیون دالر، صدرنش��ین باکس آفیس این هفته شد و توانست باالتر از 

فیلم »پرومتئوس« قرار گیرد.
این فیلم که 8 ژوئن راهی سینماها شد، دنباله دو قسمت قبلی آن است 

و ژانر ماجراجویی- کمدی دارد.
در این قس��مت آلکس، مارتی، گلوری��ا و میلمان هن��وز در تالش برای 
 بازگشت به خانه و نیویورک هس��تند. اما ماجراجوییشان آنها را به اروپا 
می کش��اند. در آن جا آنها با یک پوش��ش کامل مواجه می ش��وند؛ یک 
س��یرک در حال مس��افرت ک��ه آن را از نو می س��ازند، البت��ه به روش 

ماداگاسکاری...
کارگردانی این قسمت را اریک دارنیل و تام مک گراث به طور مشترک 

برعهده داشته اند.
جالب این که بن اس��تیلر، جیدا پینکت اس��میت، کری��س راک، دیوید 
شومیر، ساشا بارن کوهن وجسیکا چاس��تین صداپیشگان این قسمت 

بوده اند.
بعد ازاین فیلم، » پرومتئوس« نیز درهمان روز اکران خود را در آمریکا آغاز کرد و توانست 51/1 میلیون دالر بفروشد.

»پرومتئوس« داستان یک تیم اکتشافی است که سرنخ هایی از انسان های اولیه را به دس��ت می آورند. این اکتشاف آنها را به 
ماجراجویی به سمت تاریک ترین نقطه دنیا می کشاند. در آن جا آنها مجبور می شوند برای نجات نسل انسان های آینده دست 

به نبردی وحشتناک بزنند.
»پرومتئوس« را ریدلی اسکات کارگردانی کرده اس��ت و بازیگرانی چون نومی ریپاس، لوگان مارشال گرین، مایکل فاسبندر، 
چارلیز ترون و ادریس ایلبا در آن به ایفای نقش پرداخته اند. این کارگردان پیش از این با ساخت »بیگانه«  در ژانر علمی - تخیلی 

توانایی باالی خود را با اثبات رساند.
مکان سوم این هفته به »سفید برفی و ش��کارچی« با فروش 23/1 میلیون دالر اختصاص یافت تا جدال کریستین استیوارت و 

چارلیز ترون، بعد از دو هفته اکران به فروش کلی ۹8/5 میلیون دالری دست یابد.
مردان سیاه پوش 3، انتقامجویان، هتل عجیب و غریب، چه انتظار داشته باشی وقتی انتظار می کشی، کشتی جنگی، دیکتاتور 

و قلمرو طلوع ماه، فیلم های چهارم تا دهم پرفروش ها هستند. 
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تولد کمديني با چهره معصوم
الماس ها ابدی اند

گروه فرهنگ - هري لنگدون  Harry Langdon فرزند نقاش��ي به نام ویلیام لنگدون، در سال 
188۴در کانسیل از ایالت آیووا آمریکا به دنیا آمد. او با چهره اي حیرت زده، معصوم و کودکانه، خیلي 
زود به کمدین مشهور دنیاي سینماي صامت آمریکا تبدیل شد و در اوج زندگي حرفه اي چهار مین 

کمدین مشهور دوران خود لقب گرفت.  
او همچنین  به عنوان یک پانتومیس��ت درجه یک فعالیت مي کرد. به کمک راهنمایي کارگردانان، 
توانست رقیب خوبي با چارلي چاپلین و هارولد لوید و باس��تر کیتون شود. از فیلم هاي مشهور هري 
لنگدون مي توان به فیلم مرد قوي )1۹26(،ترمپ یا ولگرد )1۹26(، شلوار بلند )1۹27( و...اشاره کرد.
 بعد از این موفقیت ها هري سعي کرد خالق آثار خود ش��ود که در این زمینه موفقعیتي کسب نکرد.

آخرین فیل��م صامتش را در 1۹28 بازي کرد. او هرازگاهي نیز نویس��نده نق��ش هاي کمدي لورل و 
 هاردي بود و در نهایت نقش زوج هنري ب��ا الیور هاردي را ایفا کرد. از مش��هورترین فیلم از این نوع، 
می توان به فیلمي با نام »زنوبیا« با هنرمندي زوج هنریش، هاردي اشاره کرد. هري لنگدون در سال 
1۹۹7 در لس آنجلس به علت خون مغزي فوت کرد ودر گورستان گراند پارک در گلندیل کالیفرنیا 
دفن شد. شوراي ش��هر بلوفس روزي را با نام لنگدون جشن گرفته و در س��ال 1۹۹۹ بلواري را به نام 

هري لنگدون نام نهاد.
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احمد جو در پشت 
کوه های بلند، اصال 

مدیریت زمان را 
از یاد برده و هر آن 
چه که دل تنگش 

می خواسته، گفته 
است و به تعبیری، 

سطل سطل آب 
داخل سریال 

ریخته است
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 امام جعفر صادق )ع(: 
خداوند متعال فرموده است: بنده من با چیزی محبوب تر از 

انجام واجبات به من دوستی نکند.

برف و باران
- آسمون غرمبه: رعد و برق

- باد رووه: دانه های ناپایدار برف که باد آنها را می آورد.
بارون )باران(

- یه تورکه بارون: بارش باران کم و مختصر
- یه تورکه چی بارون: بارش چند قطره باران

- تورکه تورکه: باران کم و ناپیوسته
وقتی باران قطع می ش��ود و پ��س از م��دت کوتاهی دوب��اره می بارد، 

می گویند:
- ابرا نو و ُک� نه می شن. )ابرها نو و کهنه می شوند(

وقتی تمام آسمان را ابر گرفته باشد، می گویند:
- هوا کیف گرفدس )هوا کیپ گرفته است(

- هوا کیفس )هوا کیپ است(
رگ گرفدن )رگ گرفتن(: رگبار، باران شدید

- رگس رد می شد! )رگبار است و زود تمام می شود!(
- دوباره رگ گرفدس! )دوباره رگبار شروع شده است!(

- برف پاکون )برف پاک کن(
- برف رووی )برف روبی(

- دارد برفا را می روود )دارد برف ها را می روبد(
برفی غالغ )برف کالغ(: برف اول

لعلی برف )بودن( )لعل برف(: پر و لبالب از برف، پوشیده از برف بودن
- کوچه لعلی یخ آ برف بود. )کوچه انباشته از یخ و برف بود(

- پوره، پوری: یک ورقه نازک از برف یا یخ
- تیفون )توفان(

- انگار هوا تیفونس )انگار هوا طوفانی است(
تََگر، تِِگ )تگرگ(                                برگرفته از کتاب: زیر آسمان اصفهان

گران ترین شهرهای دنیا
توکیو، پایتخت کش��ور آفتاب تابان در جدیدترین بررس��ی ها به عنوان 

گران ترین شهر دنیا برای خارجی ها، جایگزین لواندا پایتخت آنگوال شد.
براس��اس تحقیقات 2012 دفتر مشاوره معتبر مرس��ه که دیروز منتشر 
شد، توکیو، شهر لواندا پایتخت آنگوال را از مقام گران ترین شهر دنیا برای 

خارجی ها به زیر کشید و خود جایگزین آن شد.
برای مثال، قیمت یک فنجان قهوه معمول��ی در مکانی عادی در توکیو 
8/15  دالر است یا قیمت متوس��ط اجاره ماهیانه یک آپارتمان سه اتاقه 

)با سه خوابه اشتباه گرفته نشود( در منطقه ای عادی  4766 دالر است.
 این فهرس��ت، نیویورک را به عنوان ش��هر مرجع  در نظر گرفته و ارزش 
 واحد پ��ول محل��ی کش��ورها نس��بت ب��ه دالر آمری��کا در تنظیم آن 

تعیین کننده است.
افزایش قیمت ین نسبت به دالر آمریکا مهم ترین عاملی است که باعث 
شده  توکیو در صدر فهرست گران ترین شهرهای جهان برای خارجی ها 
قرار بگیرد. در عین حال نام دو شهر اوزاکا و ناگویا ژاپن نیز در فهرست 10 

شهر گران جهان برای خارجی ها به چشم می خورد.
از س��وی دیگر بی اعتمادی های مرتبط با حوزه یورو موجب شده است 
ش��هرهای بزرگ اروپایی از نظر گرانی سقوط فاحش��ی داشته باشند. به 
عنوان مثال لندن در مق��ام 24 و قبل از پکن در مقام 25 این فهرس��ت 

جای دارد.
پاریس با 10 پله سقوط در مکان  سی و هفتمین شهر گران جهان برای 
خارجی ها جا خوش کرده است. مسکو، ژنو و زوریخ تنها شهرهای اروپایی 

هستند که در فهرست 10 شهر گران جهان قرار دارند.
دفتر مشاوره معتبر مرسه برای تنظیم این فهرست موارد متعدد و حتی 
جزئی را در نظر می گیرد. هزینه های حمل و نقل، خوراک، مسکن، تفریح 
و حتی قیمت لوازم خانگی برای ش��رکت های خارجی که می خواهند 
 کارمندانی را به ش��عبات خارجی خود اعزام کنند، در تنظیم فهرس��ت 

گران ترین شهرهای دنیا برای خارجی ها نقش دارند.
10 شهر گران دنیا برای اقامت خارجی ها به شرح ذیل است:

1 - توکیو )ژاپن( 2 - لواندا )پایتخت آنگوال( 3 - اوزاکا )ژاپن( 4 - مسکو 
)روسیه( 5 - ژنو )سوئیس( 6 - زوریخ )سوئیس( 7 - سنگاپور )دولت شهر 
سنگاپور( 8 - نجامنا )پایتخت چاد( 9 - هنگ کنگ )منطقه ویژه اداری 

چین(10 - ناگویا )ژاپن(

آدم ها در اطراف خ��ود حریم هایی دارند که تنها افراد 
خاصی را به آن راه می دهن��د. حریم ها و اندازه آنها به 
فرد، فرهنگ و موقعیت وابسته است،  اما جایگاه آن در 
مغز است و ورود به حریم دیگران،  در اغلب فرهنگ ها 

ناپسندو ناراحت کننده است.
این ک��ه نباید ب��ه حریم دیگ��ران وارد ش��د، یکی از 
قدیمی ترین قوانینی اس��ت که اگ��ر نگوییم در همه، 
در اغلب جوامع انسانی وجود دارد و رعایت می شود. 
خیلی ها، حریم های شخصی را که انسان ها در اطراف 
خود دارند به حباب تش��بیه کرده اند، اگرچه برخی با 
این تشبیه موافق نیس��تند و آن را توصیفی نامناسب 
برای حریم افراد می دانند،  با این حال،  تشبیه حباب، 
توضیح فضای شخصی افراد را س��اده تر می سازد. اما 
اصال این حباب های فرضی که ما در اطراف خود داریم،  
چه هستند و چرا وجود دارند؟ چه اتفاقی می افتد که 
وقتی کسی وارد فضای ش��خصی ما می شود،  این قدر 
آزرده می شویم؟ الیفز لیتل میستریز، در گزارش خود 

کوشیده به این سؤال ها پاسخ دهد.
قبل از هر چیز، باید دید این حباب ها به چه اندازه ای 
هس��تند. براس��اس نظریه ادوارد هال، انسان شناس 
آمریکایی ک��ه مطالع��ات او در ای��ن زمین��ه از دهه 
1960 آغاز ش��ده و هنوز هم ادام��ه دارد، هر کدام از 
ما حباب هایی با چهار اندازه در اطراف خود داریم که 

هرکدام،  روابط خاصی از ما را پوشش می دهند.
کوچک ترین آنها،  »فضای صمیمی« خوانده می شود و 
به طور تقریبی برای هر فرد از دایره ای به شعاع حدود 
45 س��انتیمتر از بدنش تشکیل می  شود. تنها اعضای 
خان��واده، حیوانات خانگی و صمیمی ترین دوس��تان 
می توانند این قدر به شما نزدیک شوند. اگر کسی که 
حتی ذره ای غریبه تر اس��ت، بخواهد وارد این حریم 

شود،  باعث آزردگی و خشم خواهد شد.
هال، حباب بعدی را  »فضای ش��خصی« می نامد که 
دایره ای به ش��عاع حدود 45 تا 120 س��انتی متر در 
اطراف شما اس��ت. دوستان و آش��نایان می توانند به 
راحتی این فضا را اشغال کنند، به ویژه در یک مکالمه 
غیررس��می. اما غریبه ها اجازه ورود ب��ه این حریم را 

ندارند. 
در فاصله ح��دود 1/2 تا 3/6 مت��ر از خودمان،  حباب 
دیگری داریم که می ت��وان آن را »فضای اجتماعی« 
خواند. در این فاصله، مردم ب��رای برقراری ارتباطات 
معمول اجتماعی احساس راحتی می کنند و آشنایان 
تازه یا حت��ی افرادکامال غریبه را ه��م می توان به این 
فضا راه داد. از این به بعد، دیگر هر چه هست، »فضای 

عمومی« قلمداد می شود که برای همه باز است.
با این حال، این اندازه ها در جامعه آمریکایی به دست 
آمده اند. به گفته رالف ادولفز، اس��تاد روان شناس��ی 
و علوم عصبی در مؤسس��ه فناوری کالیفرنیا، فضای 
ش��خصی بس��ته به فرهنگ و زمین��ه می تواند کامال 
تغییر کند. وی می افزای��د:  در این زمینه بین افراد نیز 
تفاوت هایی وجود دارد. بنابراین به این ارقام فقط باید 
به عنوان حد متوس��ط نگاه کرد. آنها ب��ه هیچ عنوان 

عمومی، همیشگی و مطلق نیستند.
چنان که می دانیم، همین تفاوت های فردی و فرهنگی 
در ان��دازه فض��ای ش��خصی معموال باعث احس��اس 
ناراحتی در تعامل افراد با هم می شود )مثال با فردی از 

یک کشور بیگانه(
اما این حباب های ش��خصی اصال چه ط��ور به وجود 
آمده اند؟ به گفته ادولفز، از حدود سن 3 تا 4 سالگی، 
حس��ی فردی از حریم ش��خصی در افراد ش��روع به 
ش��کل گیری می کند. تا رس��یدن به دوره نوجوانی، 
اندازه این حباب ها در حال تعیین شدن است. ادولفز 
در مطالعه خود در س��ال 2009  نشان داد حباب های 
حریم های اطراف افراد به وسیله آمیگداال )که به بادامه 
هم معروف است( ساخته و کنترل می شوند. آمیگداال 
همان بخش��ی از مغز اس��ت که در احساس ترس هم 

سهیم است.
وقتی به حریم شخصی افراد تجاوز می شود،  آمیگداال 
فعال می شود. ادولفز در این باره توضیح می دهد: »این 
امر به احتمال زیاد بازتابی از پاسخ هیجانی مربوط به 
زمانی است که فردی زیاد از حد به ما نزدیک می شود. 
فرضیه ما با خانمی که دچار آس��یب به این قسمت از 
مغز خود شده بود،  تأیید می ش��ود. او هیچ مشکلی با 
نزدیک شدن افراد دیگر به خود نداشت، مهم نبود افراد 
چه قدر به او نزدیک می شدند. او هیچ حریم شخصی 

مشخصی نداشت.«
همچنین به گفته وی، رش��د غیرطبیع��ی آمیگداال 
ممکن اس��ت توضیحی باش��د برای این که چرا افراد 
مبتال به اوتیسم، در نگه داشتن یک فاصله اجتماعی 

مناسب با دیگر افراد دچار مشکل می شوند.
موقعیت هایی وجود دارند که در آنه��ا،  ورود دیگران 
به حریم ش��خصی غیر قابل اجتناب اس��ت،  مثال در 
متروهای ش��لوغ. مردم چط��ور با این موض��وع کنار 
می آیند؟ به گفته روبرت س��امر، روان ش��ناس، ما به 
طور موقت،  افراد اطراف خود را انسان زدایی می کنیم،  
یعنی سعی می کنیم با آنها هیچ تماس چشمی نداشته 
باش��یم و چنین وانمود می کنیم که اشیایی بی جان 
هس��تند،  تا زمانی که بتوانیم از آن  جا خالص شویم. 
بدین ترتیب، ایستادن در فاصله نزدیک با یک دیوار، 

چندان کار سخت و ناراحت کننده ای نیست.

حریم شخصی تان تا چند 
متری شماست؟ +16+32
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»درک آماتو« در س��ال 2006 میالدی و به دلیل اصابت 
س��رش به اس��تخر، دچار ضرب��ه مغ��زی و بالفاصله به 
بیمارستان منتقل شد. این ضربه باعث بروز سردردهای 
شدید و از دست رفتن بخشی از قدرت شنوایی  آماتو شد، 

اما پس از این حادثه توانایی ویژه ای در وی بروز کرد.
آماتو مدتی پس از ای��ن حادثه به ط��ور اتفاقی در منزل 
یکی از دوستانش پشت پیانو نشسته و شروع به نواختن 
حرفه ای پیانو کرد، درحالی که هیچ آموزش ویژه ای در 
این زمینه ندیده بود. دکتر ان��درو ریوز، متخصص مغز و 
اعصاب درباره علت بروز این حالت در این بیمار که اکنون گفته می شود نابغه ای در موسیقی است، 
 Acquired(گفت: این بیمار دچار وضعیت خاصی موسوم به سندرم س��اوانت یا نبوغ اکتسابی
Savant Syndrome( شده که در اثر ضربه شدید به س��ر و تغییر شیمی مغز روی داده است.

سندرمی که این بیمار به آن مبتال شده، از نوع بس��یار نادر بوده و ترکیبی از توانایی های مختلف 
موسیقی و بصری است. درک آماتو اکنون فعالیت خود را به عنوان یک موسیقدان حرفه ای پیگیری 

می کند. 
محققان سندرم ساوانت یا نبوغ اکتسابی را یک بیماری ژنتیکی یا اکتسابی می دانند که باعث ایجاد 

مهارت های استثنایی در حوزه های خاص مانند نواختن موسیقی می شود.
در جهان حداقل 30 بیمار وج��ود دارند که به دلیل ضربه مغزی به س��ندرم س��اوانت مبتال و از 

توانایی های باالی موسیقی یا ریاضی برخوردار شده اند.

دریاچ��ه Retba در س��نگال واقع درغ��رب آفریقا 
 برخالف تم��ام دریاچه   ه��ای دنیا رنگی ش��بیه  رنگ 

توت فرنگی دارد.
این دریاچه که آبش شور است، به خاطر رنگ جالبش 
مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. این رنگ که بس��یار 
غیرعادی اس��ت محققان را بر آن داش��ته تا آب این 
دریاچه را مورد آزمایش قرار دهن��د تا علت رنگ آن 
را بیابند. به گفته یکی از محققان، زمانی که از داخل 
هلی کوپت��ر به این دریاچ��ه نگاه می کردی��م، به نظر 

می رسید قایق   ها روی مخلوطی از شیر و توت فرنگی شنا می کردند.
 غلظت نمک این دریاچه به حدی اس��ت که باعث ش��ناور شدن هر ش��ناگری در سطح 
 آب می ش��ود. مایکل دانس��ون، میکروبیولوژیس��ت و محقق در این باره می گوید: »رنگ 
توت فرنگی این دریاچه به خاطر غلظت زیاد و باالی نمک در ترکیب با باکتری فعالی به نام 
Dunaliella Salina اس��ت.« این باکتری   ها در کنار نمک و با استفاده از نور خورشید، 

انرژی بیشتری تولید می کنند و چرخه صورتی رنگ آب را به وجود می آورند.
 نام Retba، یعنی آب   های مرده، زمانی بر این دریاچه گذاش��ته شد که در گذشته تصور 
می شد هیچ سازگاری با زندگی و حیات نداش��ته است.  دانسون می گوید: »این دریاچه از 
مواد معدنی با ارزشی نیز پوشیده شده است. بسیاری از روستائیان این مواد معدنی را همراه 

نمک استخراج می کنند و به فروش می رسانند.«

دریاچه عجیب صورتی رنگضربه مغزی،یک بیمار را نابغه موسیقی کرد

سارقان بانک اچ اس بی سی در شهر 
آثرستون بریتانیا با بولدوزر دیوار را خراب 
کرده و وارد بانک شدند

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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هیاهوی بسیار برای هیچ دست انداز
در زمان تبلیغات انتخابات دوره 

مجید 
اخیر مجلس ش��ورای اسالمی کافی

یکی از نامزدهای یکی از شهرها، 
در تبلیغات خود و ذیل س��وابق  تحصیلی اش از عناوین 
»دکترای پیراپزش��کی، فوق لیس��انس علوم سیاس��ی، 
لیسانس حقوق و مهندس شهرسازی« استفاده کرد. حاال 
همه این القاب و عناوین متعلق به کسی است که سی و 
یک س��ال بیش��تر ندارد. مردم ش��هر مذک��ور هم توی 

رودربایستی ایشان گیر افتاده و به او رأی داده اند. 
خوب تا این جا مشکل خاصی نیس��ت. فقط یک مسأله 
کوچک وجود دارد و آن این که بعد از انتخابات یک سری 
اکتشافات به عمل می آید، مثال این که اساسا رشته ای با 
عنوان دکتری پیراپزشکی وجود ندارد، یا این که ایشان 
در دانشگاه پیام نور فقط پنج واحد  رشته شهر سازی را 
گذرانده  و در دانشگاه آزاد محل تحصیل علوم سیاسی هم 
به علت مراجعه نکردن در شرایط اخراج قرار گرفته است. 
این ماجراها باعث به دادگاه رفتن این بنده خدا و محملی 
برای فشار سنگین به او شده اس��ت که حتما کم و بیش 

اخبارش را شنیده اید. اما از آن جا که ما در این ستون کل 
و یوم، خالف جریان آب شنا می کنیم، در این مورد نیز از 
روند کلی عدول نکرده و لختی در موافقت با این دوست 

داد سخن خواهم داد!
ببنید عزیزان ما با هم شهرام بهرام که نداریم. هر ایرانی 
از پَر قنداق، س��ه تا مدرک دکتری همراه دارد. کوچک و 
بزرگ وفقیر و پولدار و زن و مرد هم ندارد، ایرانی جماعت 

کارش درست است. 
اول از همه، ایرانی��ان عزیز بدون اس��تثنا همه دکترای 
پزشکی دارند. تا حاال شده به یک نفر، هر جور نفری، گفته 
باشی که مثال کلیه ام تیر می کشد و طرف جواب بدهد: 
اِ راست می گی؟! چه بد! یا بگوید: سریع برو دکتر! یا اصال 
هیچ چیزی نگوید و فقط نگاه کند؟ نخیر محال است. ریز 
جزییات بیماری را تشریح و دوای مورد نظر را هم تجویز 

می کند، آن هم بدون حق ویزیت. 
جالب تر وقتی اس��ت ک��ه در یک جمع ش��لوغ چنین 
مسأله ای مطرح شود؛ یک کنفرانس پزشکی راه می افتد 
که بیا و ببین. جالب این جاس��ت که تجویزها کال هیچ 

ربطی به هم ندارند و بعضا متناقض هم هستند. 
دوم، دکترای علوم سیاسی اس��ت که همه ایرانیان یکی 
یک دانه دارند. هم��ه می داند که چی ش��ده، چی دارد 
 می ش��ود و چی قرار اس��ت بش��ود، مو الی درزش هم 

نمی رود. 
دکترای شهرس��ازی هم س��ومین فقره از مدارک علمی 
التزامی ماست. فقط کافی بگویی می خواهم خانه بسازم 
یا تغییرش بدهم که سیل نظرات کارشناسی بر سرت آوار 
می شود که گردش کن! دیوارش را خراب کن! سرامیکش 

کن! دو واحدی اش کن و الی آخر.
حاال انصافا این بنده خدا کار بدی کرده اس��ت؟ دکتری 
پزشکی را که به پیراپزشکی تقلیل داده است که یک وقت 
ریا نشود. علوم سیاس��ی را هم که به فوق لیسانس اکتفا 
کرده از بس با حیاست و شهر س��ازی را هم که به همان 
مهندسی راضی است. گناه این بنده خدا فقط این است 
که آن چیزی را که همه ما شفاهی می گوییم و به آن باور 
داریم را برداشته کتبی اش کرده داده دست مردم. حاال 

واقعا این همه هیاهو درست است؟!

سومین شماره ماهنامه »داس��تان« با پرونده ویژه ای 
درباره تازه ترین رمان رضا امیرخانی با عنوان »قیدار« 

منتشر شد.
 سومین شماره ماهنامه »داستان« از سوی بنیاد ادبیات 
داس��تانی و با پرونده ویژه ای درباره رض��ا امیرخانی و 

سیدمحمود گالبدره ای منتشر شد.
رضا امیرخانی که همزمان با انتشار تازه ترین رمان خود 
با نام »قی��دار« در نشس��ت ها و مصاحبه های متنوعی 
ش��رکت کرده اس��ت، این بار نیز به س��ؤاالت ماهنامه 
داس��تان درباره رمان خود و ادبیات انقالب اس��المی 
پاسخ داده که در بخش��ی از آن می گوید: روشنفکرها 
هم فهمیدند که باید برای ادام��ه حیات، به مردم روی 
 بیاورن��د و روی آوردن به مردم یعنی بای��د مثل مردم

 باشیم.
همچنی��ن در این زمینه یادداش��ت های از س��یدعلی 
شجاعی، س��یداحمد نادمی، نعمت اهلل س��عدی، رضا 

منتظری، نعمت اهلل سعیدی و.... به چشم می خورد.
پایان ادبیات هنر و ادبیات در غرب نیز عنوان گفتاری 
است از س��یدمرتضی آوینی که در این ش��ماره از این 

ماهنامه منتشر شده است.
روایت های داس��تانی از نویس��ندگان جوان نیز عنوان 
پرونده دیگری است دراین ماهنامه که به چند و چون 
وضعیت نویس��ندگی در میان نویسندگان جوان ایران 

در دهه 80 می پردازد.
همچنین درس های داستان نویسی از جالل  آل احمد 
و نادر ابراهیمی عنوان پرونده دیگری است که در بخش 
تخته سیاه این شماره از این ماهنامه منتشر شده است.

رمان »help« نوش��ته کاترین اس��کات نیز دستمایه 
پرونده دیگری در این ش��ماره از ماهنامه داستان شده 
است که با نگاهی به نسخه سینمایی این رمان با عنوان 

»خدمتکار« همراه شده است.
محمود حکیمی، محسن س��لیمانی، احمد شاکری و 

حامد محمدی نیز دیگر نویسندگانی هستند که در این 
شماره از این ماهنامه آثاری از آنها منتشر شده است.

ماهنامه داس��تان را بنیاد ادبیات داس��تانی ایرانیان با 
سردبیری محمدحس��ین بدری به قیمت هزار تومان 

منتشر می کند.

صدای مکالمه گیاهان به گوش 
دانشمندان رسید!

محققان انگلیسی مدعی هستند گیاهان از طریق ایجاد صداهای بسیار 
ظریف در ریشه با یکدیگر صحبت می کنند!  تحقیقات جدید حاکی از آن 
است که گیاهان نه تنها به صداهای اطراف خود واکنش نشان می دهند، 
بلکه با گیاهان اطراف خود از طریق ایجاد صداهای بسیار ظریف صحبت 
می کنند. محققان دانشگاه بریستول از بلندگوهای پر قدرت برای شنیدن 
صدای نهال ذرت استفاده و صداهای ظریف کلیک مانندی را از ریشه نهال 
ضبط کردند. وقتی ریشه های گیاه در آب معلق شدند و یک صدای مداوم 
با فرکانس مشابه پخش شد، ریشه های گیاه به سمت صدا حرکت کردند.

به گفته محققان، این نخستین شواهد از مکالمه گیاهان با یکدیگر از طریق 
زبان مخصوص است که برای انسان قابل شنیدن نیست. پروفسور »دانیل 
رابرت« محقق زیست شناسی دانش��گاه بریستول خاطر نشان می کند: 
صداهای کلیک مانند بسیار ریز، دارای پتانسیل تشکیل یک کانال ارتباطی 

بین ریشه های گیاهان هستند.
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احضار
340 چون خانم فرحناز صادق پور شکایتی علیه آقای خداداد مصطفی نژاد فرزند علی راست مبنی 
بر انتقال مال غیر مطرح نموده که پرونده آن کالسه 901182 این دادگاه وقت رسیدگی برای روز 
91/4/24 ساعت 11 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در 
صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. دفتر 

شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی اصفهان شماره م / الف 4955

ابالغ 
1279 شماره ابالغیه: 9010100350407110. ش��ماره پرونده: 9009980350401439. شماره 
بایگانی ش��عبه: 901456. خواهان محمدعلی رمضانیان دادخواستی به طرفیت خواندگان دولت 
جمهوری اسالمی به نمایندگی جهادکشاورزی اصفهان و شهناز چوپانی و کمال رفیعی و پرویز 
فروزنده و مدیریت امور اراضی به نمایندگی جهادکش��اورزی و امیرحس��ین شهبازی و بلقیس 
س��لطانی و مجید کاظمی و عبدالرحیم پاکدامن و بیژن شمشیری و ش��رکت تعاونی کشت و دام 
خسرو تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه چهارم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده(شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 
9009980350401439 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/27 و ساعت 09:30 تعیین شده 
است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان کمال رفیعی و امیرحسین شهبازی و شهناز چوپانی 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  

ابالغ
1081 شماره ابالغیه: 9110100350800340، شماره پرونده: 9009980350800463، شماره 
بایگانی شعبه: 900464، خواهان اکبر بزرگزاد دادخواستی به طرفیت خواندگان محمد علی آرام 
فر و فرامرز قاس��می تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به 
شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 
9009980350800463 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/1228 و ساعت 10:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطاریه 
1082 شماره ابالغنامه: 9010100351005441. شماره پرونده: 9009980351001300. شماره 
بایگانی شعبه: 901300. مش��خصات ابالغ ش��ونده حقیقی: محمد پذیرایی فرزند آصف نشانی 
قم – نیروگاه 17- میدان فهیمی – پ491. تاریخ حضور: 1391/04/27 س��ه شنبه ساعت: 08:30 
محل حضور: اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 316. علت حضور در خصوص دعوی محمد باقری به طرفیت شما در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. ضمنًا به پیوست نسخه ثانی دادخواست 

و ضمایم ارسال می گردد. اطهری بروجنی – منشی شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

ابالغ
1093 شماره ابالغیه: 9110100350200097، شماره پرونده: 9109980350200040، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910040، خواهان بهمن صالحی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین آقابابائی 
بخواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به کالسه 9109980350200040 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/28 و ساعت 
11 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای حس��ین آقابابائی و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
1094 شماره ابالغیه: 9110100350200096، شماره پرونده: 9109980350200039، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910039، خواهان بهمن صالحی دادخواستی به طرفیت خوانده حسین آقابابائی 
بخواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رسیدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 
ارجاع و به کالسه 9109980350200039 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/28 و ساعت 
10 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده آقای حس��ین آقابابائی و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. قربانی- مدیر شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ 
1099، شماره ابالغیه: 9110100351900359، شماره پرونده: 9109980351900120، خواهان 
/ خواهان ها مهرک حسن الریجانی دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان رضا سایر تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرس��تان شهرستان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه نوزدهم 
دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به کالسه 
9109980351900120 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/04/27 و ساعت 08:30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 

شهرستان اصفهان محمود پیرامون 

آگهی ابالغ 
2043، شماره درخواس��ت: 9110463633200004، ش��ماره پرونده: 8809983633200568 ، 
خواهان آقایان یداله زمانی و مصطفی علیرضایی دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان محمد – 
ابراهیم- عزت و فاطمه همگی ش��فیع پور تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان – خمینی 
شهر نموده که جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی 
شهر واقع در خمینی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاس��داران- روبروی بسیج خواهران- مجتمع 

قضایی شماره یک ارجاع و به کالس��ه 880622 ح /2 ثبت گردیده که با ارائه نظریه کارشناسی به 
دادگاه توسط کارشناس منتخب پرونده به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان 
و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و جهت مطالعه نظریه ظرف مهلت 7 
روز به دادگاه مراجعه تا چنانچه اعتراضی نسبت به نظریه دارند به دادگاه اعالم نماید. مدیر دفتر 
شعبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر – اکبر شماره م / الف 12457

آگهی مزایده 
2044، شماره 900370 اجرای یک حقوقی، آگهی مزایده / نوبت دوم دایره اجرای احکام شعبه اول 
حقوقی دادگستری خمینی شهر در پرونده کالسه )900370 اجرا( له آقای احمدرضا زمانی علیه 
آقای رضا کوچکی به خواسته مطالبه مبلغ 97/217/732 ریال در نظر دارد سه دانگ از ششدانگ 
یک باب منزل مسکونی پالک ثبتی 87/3967 به نشانی خمینی شهر خ امام شمالی ک شهید امینی 
با مشخصات: شماال به طول 6/80 متر به پالک همسایه شرقا به طول 24/70 متر به پالک همسایه 
جنوبا 6/80 متر به گذر موجود و غربا به طول 26/70 متر به مس��احت 174/76 متر مربع عرصه 
و حدود 91 متر مربع اعیانی شامل 45 متر مربع زیرزمین و 46 متر مربع همکف با ساخت اعیانی 
قدیمی س��از با س��قف تیرآهن و دیوار باربر با انش��عابات آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب که 
ارزیابی آن توسط کارشناس رسمی دادگستری مجموعًا 250/000/000 ریال گردیده را از طریق 
مزایده به فروش رساند لذا جلسه مزایده روز شنبه 1391/4/17 ساعت 10 صبح در محل اجرای 
احکام مدنی شعبه اول خمینی شهر واقع در دادگستری خمینی شهر برگزار می گردد و طالبین می 
توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده به نشانی اعالم ش��ده مراجعه و از منزل بازدید نمایند. خریدار 
کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. خریدار می بایس��تی 10% قیمت پیشنهادی را فی 
المجلس و مابقی را ظرف یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نماید در غیر 
این صورت 10% اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد. مدیر شعبه اول 

اجرای احکام مدنی دادگستری خمینی شهر – رضایی شماره م/ الف 12444

آگهی ابالغ 
2053، آگهی ابالغ وقت دادرسی به منوچهر نصری فر موضوع دادخواست سعید نجار مارنانی 
مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ یکصد میلیون ریال که تحت کالس��ه 900849 ح / 9 ثبت 
شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است که به علت نامعلوم بودن که محل اقامت خوانده 
درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد بدینوسیله به نامبرده ابالغ می شود که در 
تاریخ 91/4/31 ساعت 10 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر 
شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارس��ال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیابًا 
رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 

آگهی ابالغ 
2056، شماره ابالغیه: 9110100352401565، شماره پرونده: 9009980352401438، خواهان 
/ خواهان ها بانک ملت دادخواس��تی به طرفیت خوانده / خواندگان امیر حسین شیران و داریوش 
شیرانی و مینا ش��یران به خواس��ته مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352401438 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/04/31 و ساعت 09:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی وانقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه بیست و چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان زینب میر طالبی شماره م / الف 3842

آگهی ابالغ 
2057، شماره ابالغیه: 9110100352401554، شماره پرونده: 9009980352401460، خواهان 
/ خواهان ها سید محسن امامی دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان محمود اسدی آقبالنی 
و بهزاد نیریزاده به خواسته مطالبه خس��ارت و مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352401460 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/04/26 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 
دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر 
آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه بیست و چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان زینب میر طالبی شماره م / الف 3844

آگهی ابالغ 
2062، شماره ابالغیه: 9110100352401560، شماره پرونده: 9009980352401439، خواهان 
/ خواهان ها بانک ملی دادخواس��تی به طرفیت خوانده / خواندگان فرشته کیخسروی و همایون 
مینویی و داریوش شیران و فرزانه کیخسروی به خواسته مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرستان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( 
شهرستان اصفهان واقع در اصفهان، خ چهار باغ باال، خ شهید نیکبخت، ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان، طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352401439 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1391/04/31 و ساعت 10:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 
منشی شعبه بیس��ت و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان زینب میر طالبی شماره 

م / الف 3837

آگهی مزایده
2065، آگهی مزایده مال غیر منقول )نوبت اول( اجرای احکام ش��عبه 3 دادگاه عمومی – حقوقی 
اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی به کالسه 900534 ج ح / 3 له 
آقای علی اکبر صدیق فرزند مس��یب و علیه آقای مجتبی رمضانی فرزند علی به نشانی اصفهان، 
خ جی، ایستگاه سنگ تراشها، کوی شهید کشاورز، بعد از مسجد موسی بن جعفر، کوی رضایی، 
پ 233 مبنی بر مطالبه مبلغ 1/295/056/943 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 22/050/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی و مبلغ 80/000 ریال حق الدرج آگهی مزایده در روزنامه و مبلغ 56/250/000 
ریال بابت حق االجرای دولتی در روز سه شنبه مورخه 1391/4/13 ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجرا، اتاق 307 طبقه سوم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت جهت فروش 
33 حبه از 72 حبه از ششدانگ پالک ثبتی 10393/757 بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، خ 
جی، ایستگاه سنگ تراشها، کوی رضایی، پ 233 که اکنون در تصرف آقای جواد رمضانی و علی 
رمضانی و همسرش می باشد و با اوصاف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع 
گردیده برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک 
مراجعه و با بازدید از آن و با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه کارشناسی در جلسه مزایده شرکت 
نمایند. بنابراین پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک بر اساس 
نظریه کارشناس ملک موضوع مزایده عبارت اس��ت از شش دانگ پالک ثبتی 10393/757 بخش 
5 ثبت اصفهان که دارای 254 متر مربع عرصه و 220 متر مربع اعیانی می باش��د و دیوارهای آن 

با مصالح آجر و مالت ماسه و سیمان بنا شده و سقف آن تیر آهن و طاق ضربی می باشد و نمای 
خارجی آن سنگ و سطوح داخلی گچ و رنگ و دربهای خارجی فلزی و دربهای داخلی چوبی است 
و دارای سرویس کاشی و سرامیک بوده و اشتراکات آب و برق و گاز و دو خط تلفن دارد که ارزش 
شش دانگ آن از سوی کارشناس رسمی دادگستری سه میلیارد ریال ارزیابی گردیده و از سوی 
شخص ثالث آقای علی رمضانی بوزانی )به عنوان مالک( جهت پرداخت محکوم به و حق االجرای 
دولتی در پرونده حاضر به این اجرا معرفی گردیده که با این اوصاف با در نظر گرفتن مجموع مبلغ 
محکوم به و حق االجرای دولتی که بالغ بر مبلغ 1/373/436/943 ریال می باش��د مقدار 33 حبه 
مشاع از 72 حبه شش دانگ آن به فروش خواهد رسید. مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه حقوقی 

اصفهان دادخواه شماره م / الف 4481

آگهی ابالغ 
2066، شماره دادنامه: 9109970352900221، شماره پرونده: 900998036200187، متهمین: 
1- آقای حمید برهانی به نشانی بران جنوبی روستای شیران پ 4، 2- آقای حمید فردوان خراسانی 
به نشانی خ امام خمینی محله فردوان ک مجاهد روبروی مسجد اله اکبر درب سفید رنگ، 3- آقای 
مسعود فردوان خراسانی به نشانی خ امام خمینی روبروی پارک قلمستان ک مجاهد – متواری، 4- 
آقای مرتضی رضایی به نشانی مجهول المکان متواری، 5- آقای مسعود هوشیار به نشانی خ امام 
خمینی پل هوایی ک مجاهد پ 98، 6- آقای رضا جعفری به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- در 
معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی، 2- نگهداری مشروبات الکلی، 3- حمل مشروبات الکلی، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- رضا جعفری، 2- مرتضی رضایی، 
3- مسعود فردوان خراسانی فرزند مصطفی هر سه نفر فعاًل متواری و فاقد مشخصات بیشتر و 
4- مسعود هوشیار فرزند محمد 26 ساله شغل آزاد و مقیم اصفهان مجرد و فاقد پیشینه محکومیت 
کیفری ردیف اول و دوم و سوم دائر بر مشارکت در خرید و فروش و حمل مشروبات الکلی و ردیف 
چهارم دائر بر معاونت در بزه مزبور، از توجه به مفاد کیفرخواس��ت صادره و محتویات پرونده 
و تحقیقات به عمل آمده و گزاراشات مامورین انتظامی و صورتجلسه مورخ 90/4/17 مامورین 
ناحیه مقاومت بسیح سپاه امام صادق )ع( اصفهان مبنی بر کشف تعداد 240 بطر مشروب الکلی 
خارجی از متهمین ردیف اول و دوم و سوم در حال حمل آن با یک دستگاه خودرو سواری پراید به 
شماره پالک 429 ه 71 ایران 13 جهت فروش با همکاری و معرفی ردیف چهارم و با عنایت به مفاد 
اظهارات ردیف چهارم در مراحل تحقیق و بازجویی و دادرس��ی و اقاریر صریح و دفاعیات غیر 
موجه وی و سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری شدن متهمین ردیف اول و 
دوم و سوم و عدم حضور آنان درهیچ یک از مراحل دادرسی با وصف احضار قانونی ارتکاب بزه 
انتسابی از ناحیه مشارالیهم محرز و مسلم بوده دادگاه باستناد ماده 702 و تبصره یک ماده 703 
قانون مجازات اسالمی اصالحی 1387 هر یک از مرتکبین ردیف اول و دوم و سوم )آقایان رضا 
جعفری و مرتضی رضایی و مسعود فردوان خراسانی( را به تحمل یکسال حبس و هفتاد و چهار 
ضربه شالق و پرداخت دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مرتکب 
ردیف چهارم )آقای مسعود هوشیار( را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مزبور )وضع خاص مرتکب 
و فقدان سابق کیفری وی( به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید و آقایان حمید برهانی شیدانی فرزند احمد و حمید فردوان خراسانی فرزند مصطفی را از 
اتهام یاد شده با عنایت به انکار نامبردگان در کلیه مراحل دادرسی و فقد ادله اثباتی و حاکمیت اصل 
برائت تبرئه می نماید و مقرر می دارد مشروبات الکلی مکشوفه معدوم شده و خودرو یاد شده به 
نفع دولت ضبط شود. رای صادره در مورد ردیف اول و دوم و سوم غیابی بوده و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و در مورد ردیف چهارم حضوری بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. رئیس 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاجی زاده شماره م / الف 3850

آگهی دادنامه 
2067، شماره دادنامه: 9109970352900221، شماره پرونده: 900998036200187، متهمین: 
1- آقای حمید برهانی به نشانی بران جنوبی روستای شیران پ 4، 2- آقای حمید فردوان خراسانی 
به نشانی خ امام خمینی محله فردوان ک مجاهد روبروی مسجد اله اکبر درب سفید رنگ، 3- آقای 
مسعود فردوان خراسانی به نشانی خ امام خمینی روبروی پارک قلمستان ک مجاهد – متواری، 4- 
آقای مرتضی رضایی به نشانی مجهول المکان متواری، 5- آقای مسعود هوشیار به نشانی خ امام 
خمینی پل هوایی ک مجاهد پ 98، 6- آقای رضا جعفری به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- در 
معرض فروش قرار دادن مشروبات الکلی، 2- نگهداری مشروبات الکلی، 3- حمل مشروبات الکلی، 
گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقایان 1- رضا جعفری، 2- مرتضی رضایی، 
3- مسعود فردوان خراسانی فرزند مصطفی هر سه نفر فعاًل متواری و فاقد مشخصات بیشتر و 
4- مسعود هوشیار فرزند محمد 26 ساله شغل آزاد و مقیم اصفهان مجرد و فاقد پیشینه محکومیت 
کیفری ردیف اول و دوم و سوم دائر بر مشارکت در خرید و فروش و حمل مشروبات الکلی و ردیف 
چهارم دائر بر معاونت در بزه مزبور، از توجه به مفاد کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و 
تحقیقات به عمل آمده و گزاراشات مامورین انتظامی و صورتجلسه مورخ 90/4/17 مامورین ناحیه 
مقاومت بسیج سپاه امام صادق )ع( اصفهان مبنی بر کشف تعداد 240 بطر مشروب الکلی خارجی 
از متهمین ردیف اول و دوم و سوم در حال حمل آن با یک دستگاه خودرو سواری پراید به شماره 
پالک 429 ه 71 ایران 13 جهت فروش با همکاری و معرفی ردیف چهارم و با عنایت به مفاد اظهارات 
ردیف چهارم در مراحل تحقیق و بازجویی و دادرسی و اقاریر صریح و دفاعیات غیر موجه وی و 
سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از جمله متواری شدن متهمین ردیف اول و دوم و سوم 
و عدم حضور آنان درهیچ یک از مراحل دادرس��ی با وصف احضار قانونی ارتکاب بزه انتسابی 
از ناحیعه مشارالیهم محرز و مسلم بوده دادگاه باستناد ماده 702 و تبصره یک ماده 703 قانون 
مجازات اسالمی اصالحی 1387 هر یک از مرتکبین ردیف اول و دوم و سوم )آقایان رضا جعفری 
و مرتضی رضایی و مسعود فردوان خراسانی( را به تحمل یکسال حبس و هفتاد و چهار ضربه 
شالق و پرداخت دویست و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و مرتکب ردیف 
چهارم )آقای مسعود هوش��یار( را با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مزبور )وضع خاص مرتکب و 
فقدان سابقه کیفری وی( به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم 
می نماید و آقایان حمید برهانی شیدانی فرزند احمد و حمید فردوان خراسانی فرزند مصطفی را از 
اتهام یاد شده با عنایت به انکار نامبردگان در کلیه مراحل دادرسی و فقد ادله اثباتی و حاکمیت اصل 
برائت تبرئه می نماید و مقرر می دارد مشروبات الکلی مکشوفه معدوم شده و خودرو یاد شده به 
نفع دولت ضبط شود. رای صادره در مورد ردیف اول و دوم و سوم غیابی بوده و ظرف ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و در مورد ردیف چهارم حضوری بوده و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر اس��تان اصفهان می باشد. رئیس 

شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان حاجی زاده شماره م / الف 3851

آگهی دادنامه 
2068، شماره دادنامه: 9109970354500226، شماره پرونده: 9009980358000661، شاکی، 
آقای مرتضی زرگر با وکالت آقای عباس دهقانی به نشانی خ شیخ صدوق شمالی نبش پل هوایی 
میر ساختمان 99 ط 1، متهم: آقای مصطفی سنبلستانی به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- جعل، 
2- کالهبرداری، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص اتهام آقای مصطفی سنبلس��تانی 
فرزند حسین دائر بر جعل و کالهبرداری با استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای مرتضی 
زرگر فرزند محمد علی با وکالت آقای عباس دهقانی، بدین ش��رح که شاکی اظهار داشته متهم با 
جعل امضای من ظهر شش فقره سفته و ارائه به بانک صادرات اقدام به اخذ وام مضاربه نموده که 
به علت عدم پرداخت بدهی خود )بانک طی دادنامه شماره 2048-87/12/28 صادره از شعبه 14 
دادگاه عمومی حقوقی اصفهان مرا که به پرداخت اصل و خس��ارات وارده محکوم که با احتساب 
سود تاخیر مجموعًا 9/720/000 تومان به بانک پرداخت کرده ام و با پرونده هیچ رابطه و مراوده 
ای نداشتم و در بانک صادرات مذکور حساب داشتم، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات 
انجام شده، نظریه کارشناس رسمی دادگستری، عدم حضور و دفاع موثر از ناحیه متهم و سایر 
قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را دائر بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول محرز 
تشخیص و مشارالیه را به استناد ماده 536 و رعایت ماده 47 از قانون مجازات اسالمی به تحمل 

شش ماه حبس در خصوص جعل و شش ماه حبس در خصوص استفاده از سند مجعول محکوم 
می نماید و در خصوص اتهام دیگر متهم دائر بر کالهبرداری با توجه به اینکه متهم مالی را از شاکی 
نبرده و با جعل امضای وی موجبات مدیونیت وی را فراهم کرده است به لحاظ عدم احراز ارکان 
بزه کالهبرداری با استظهار از اصل برائت و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی 
ایران حکم بر برائت مشارالیه صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 10 روز از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه است. رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان رستم 

پور شماره م / الف 3858

آگهی ابالغ 
2069، شماره دادنامه: 9009970352701829، شماره پرونده: 9009980364800603، شاکی: 
خانم ملیحه کیخسروی به نشانی اصفهان خ مسجد سید ایستگاه گلستان کوچه میرزا باقر کوی 
گلزیها پالک 26، طبقه سوم، متهم: آقای وحید برفی آبسردی به نشانی اصفهان خ مسجد سید کوی 
گلزی ها )ناخوانا( پالک 26، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت 
به انشاء رای می نماید. رای دادگاه: در خصوص شکایت خانم ملیحه کیخسروی فرزند غالمرضا 
علیه آقای وحید برفی آبسردی فرزند حمید )حمیدرضا( و دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی دادگاه 
با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده گزارش مرجع انتظامی شکایت شاکی نحوه اظهارات متهم 
در صفحات 3-8 پرونده اقرار ضمنی و تلویحی و گواهی پزشکی قانونی نحوه شهادت شاهد در 
پرونده مفاد کیفرخواست صادره پیوستی و عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و در نهایت عدم 
دفاع موثر از خویش و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته 
مستنداً به مواد 485-495-367 بندهای الف و ب ماده 484- بند یک ماده 297-295-294-480-

302-304 تبصره دو ماده 269 از قانون مجازات اسالمی و بند دوم ماده سوم قانون وصول برخی 
از درآمدهای دولت متهم موصوف الذکر را جهت تورم سمت چپ صورت و تورم اطراف چشم چپ 
جمعًا به پرداخت یک و نیم صدم دیه کامله و به عنوان ارش و جهت سیاه شدگی سمت چپ صورت 
و اطراف چشم چپ و کبودی سمت راس��ت صورت و مخاط داخلی دهان در سمت چپ جمعًا به 
پرداخت هیجده هزارم دیه کامله و جهت حارصه مخاط داخلی دهان در سمت راست به پرداخت 
یک صدم دیه کامله و جهت حارصه سمت چپ ش��کم به پرداخت نیم درصد دیه کامله و به عنوان 
ارش و از نوع انتخابی در حق شاکی و جهت لحاظ جنبه عمومی بزه یاد شده و بیم تجری مرتکب 
به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نق��دی در حق صندوق دولت محکوم می نماید مهلت پرداخت 
دیه از زمان وقوع حادثه به مدت یکسال می باشد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف بیس��ت روز پس ازابالغ قابل تجدید نظر خواهی در 
محاکم تجدید نظر خواهی مرکز استان اصفهان می باشد. رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان ذبیحی شماره م / الف 3859

آگهی احضار 
2070، نظر به اینکه آقای حجت جلدانی ف حس��ن، ش��کایتی علیه ش��یخ امانیان مبنی بر تهدید و 
توهین مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910209 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک 
ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. مدیر دفتر شعبه دوم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م/ الف 4194

آگهی احضار 
2071، نظر به اینکه آقای مجید فاتحی پیکانی شکایتی علیه حمیدرضا سلطانی ف مرتضی مبنی بر 
خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910217 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می 
شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت 
عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. مدیر دفتر شعبه دوم 

بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م / الف 4195

آگهی احضار 
2072، نظر به اینکه آقای ایمان طاهری فرزند محس��ن ش��کایتی علیه یوس��ف مظاهری مبنی بر 
کالهبرداری و تحصیل نامش��روع و جد مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910177 ب 2 ثبت 
این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان 
بودن متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت 
مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
خواهد شد. مدیر دفتر شعبه دوم بازپرسی دادس��رای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره 

م / الف 4196

آگهی احضار 
2073، نظ��ر به اینکه آق��ای احمد محمودیه و غیره ش��کایتی علیه س��یاوش عال��م زاده مبنی بر 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910210 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف 
یک ماه  پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 115 قانون 
آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود و 
از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم 
حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. مدیر دفتر شعبه دو بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان شماره م / الف 4197

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
2075، خواهان رضا سجاد با وکالت حمید خرمیان دادخواستی به شماره پرونده 247/91 ح / 28 
به طرفیت خوانده محمدرضا پور رمضان و غیره به خواسته مطالبه وجه تقدیم شعبه 28 دادگاه 
حقوقی اصفهان واقع درخیابان شهید نیکبخت ساختمان دادگستری طبقه دوم اطاق 258 شده است 
و وقت رسیدگی آن 91/4/25 ساعت 8/15 تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده 
پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. مدیر دفتر شعبه 28 

دادگاه حقوقی اصفهان شماره م / الف 4211

آگهی ابالغ 
2076، ش��ماره ابالغی��ه: 9110100351101655، ش��ماره پرون��ده: 9009980351100546، 
خواهان / خواه��ان ها بانک ملت ب��ه مدیریت علی دیواندری دادخواس��تی به طرفی��ت خوانده / 
خواندگان زهرا خمیس پ��ور به خواس��ته مطالبه طلب تقدی��م دادگاه های عمومی شهرس��تان 
شهرس��تان اصفهان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه یازده��م دادگاه عموم��ی )حقوقی( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری 
کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالس��ه 9009980351100546 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/04/28 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم 
نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مق��رر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. مدیر دفتر ش��عبه یازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان

 علی اکبر خزایی



يادداشت

14

آگهی فقدان سند مالکیت

2077، آقای مصطفی حیدری فرزند لطف اله باستناد یک برگ استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود 

رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ یک درب باغ موستان پالک 

ش��ماره 1/516 واقع در میمه بخش ثبتی میمه که در صفحه 40 جلد 78 امالک ذیل ثبت 216 به نام مرتضی 

حیدری فرزند لطف اله ثبت وصادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رس��می شماره 16836 – 49/9/16 

دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده نحوه گم شدن یا از بین رفتن 

جابجایی اثاثیه منزل است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک 

اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه 

در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 

ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 

تا مراتب صورت مجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در 

صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. 

رئیس ثبت میمه حسین نوروز

آگهی تاسیس 

2079، آگهی تاسیس شرکت دانش گستر امید کویر )سهامی خاص( خالصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت 

دانش گستر امید کویر سهامی خاص که در تاریخ 91/3/3 تحت شماره 814 با شناسمه ملی 14000249435 

در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 91/3/3 از لحاظ امضاء ثبت تکمیل گردیده است و برای اطالع عموم 

در روزنامه رسمی کشور و روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان آگهی می شود. و از لحاظ امضاء در مورخه 

91/3/3 تکمیل شد. 1- موضوع شرکت: برگزاری کالسها و همایش ها و کارگاههای آموزشی، نیازسنجی و 

انجام کلیه طرح های تحقیقاتی، پژوهشگری و انجام کلیه امور تبلیغاتی و فعالیتهای فرهنگی و هنری و روابط 

عمومی، انجام کلیه طرح های تحقیقاتی و عملیاتی، حقوقی، برگزاری کلیه نمایشگاههای آموزشی و پژوهشی، 

برگزاری دوره های آموزشی با همکاری موسسات معتبر داخلی و خارجی، تهیه و توزیع کتب و جزوات 

و لوازم سمعی بصری آموزشی، پذیرش نمایندگی موسس��ات آموزشی معتبر داخلی و خارجی، اعطای 

نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر داخلی و خارجی و انجام کلیه طرح های پژوهشی، 2- مرکز 

اصلی شرکت: اردستان، خ شهید فائق پالک 226، کدپستی 75463-83818، 3- سرمایه شرکت: یک میلیون 

ریال تمام است که مبلغ 35 درصد آن نقداً به موجب گواهی وارده به شماره 206 مورخ 91/2/24 بانک سپه 

اردستان به حساب شرکت واریز گردید. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود، 5- اولین مدیران 

و صاحبان امضاء: خانم ندا مقتدری به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی اکبر مسلمی امیرانی به سمت 

نایب رئیس و آقای محسن مسلمی امیرانی به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و 

کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات با امضاء مدیر عامل و با رئیس هیات مدیره و با مهر شرکت معتبر است. 

6- اختیارات مدیر عامل: آقای محسن مسلمی امیرانی مدیر عامل، مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. 

7- بازرسان اصلی و علی البدل: آقای سید جواد نیازی زواره به سمت بازرس اصلی و علی زائری امیرانی 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 8- روزنامه زاینده رود جهت درج در آگهی های شرکت 

انتخاب گردیدند. ذبیح اله فدایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اردستان شماره م / الف 85

آگهی تحدید حدود عمومی 

2080، آگهی تحدید حدود قسمتی از امالک زواره و دیگر مزارع و قراء و بلوک گرمسیر و سفلی بخش 17 ثبت 

اصفهان به موجب ماده 14 قانون ثبت اسناد و امالک به شرح ذیل اعالم می گردد. 

دهستان گرمسیر: شهر زواره 16 اصلی و فروعات زیر: 196- آقای حسین شواخی زواره فرزند عباسعلی 

و ... شش��دانگ قطعه زمین محصور، 3076- تکیه 73 تن شهدای کربال سرآس��یاب زواره به تولیت دکتر 

محمد علی گلی فرزند عباس 38/100-13 حبه مفروز از 72 حبه شش دانگ که به صورت شش دانگ قطعه 

زمین در آمده است. 3076- آقای اکبر گلی زواره فرزند عباس 3/5-58 حبه مفروز از 72 شش دانگ که به 

صورت شش دانگ قطعه زمین در آمده اس��ت. 3077- آقای علیرضا لطفی فرزند محمد سه حبه مفروز از 

72 حبه ششدانگ که به صورت ششدانگ یکبابخانه و زمین متصله در آمده است. 3847- آقای محمدرضا 

گلی فرزند رحمت اله 3/10-2 حبه مفروز از 72 حبه شش��دانگ که به صورت شش��دانگ قطعه زمین نیمه 

محصور در آمده است. 

روز سه شنبه 91/4/20

4500 – آقای حبیب اله گلخنی زواره فرزند دخیل عباس و غیره شش دانگ کارگاه آجر پزی، 4503 – آقای 

عباس محمدی پور نجف آبادی فرزند ذبیح اله شش��دانگ یک باب خانه، 4967- آقای علی درفشی فرزند 

حسین و غیره ششدانگ قطعه زمین، 5171- آقای مجتبی حقیقت فرزند علی ششدانگ قطعه زمین. 

روز چهارشنبه 91/4/21

5188- آقای مهدی عابدینی فرزند عباس شش��دانگ جوی صحرائی متروکه، 5216 – آقای عبدالحسین 

حالج زواره فرزند غضنفر شش دانگ جوی متروکه، 5251 – آقای محمد علی شماعی فرزند جواد ششدانگ 

جوی متروکه. 

روز پنج شنبه 91/4/22 

دهستان س��فلی زواره قریه س��فیده 20 اصلی و فروعات زیر: 14- آقای هاشم عامری فرزند محمد شش 

حبه مفروز از 72 حبه ششدانگ که به صورت ششدانگ قس��متی از یک باب خانه در آمده است. 15- آقای 

هاشم عامری فرزند محمد: شش دانگ قسمتی از یک باب خانه احداثی بر روی دانگ باقیمانده پالک مرقوم. 

روز شنبه 91/4/24 

قریه ش��هراب 28 اصلی و فرعی زیر: 370- آقای محسن اس��ماعیل پور تهرانی فرزند قلی ششدانگ یک 

باب خانه 

روز یکشنبه 91/4/25 

در روزهای مقرر به ترتیب از ساعت 9 صبح شروع و به عمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به 

صاحبان امالک و مجاورین آنها اعالم می شود که در روز و ساعت مقرر در محل حضور به هم رسانند و 

چنانچه هر یک از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع تحدید حدود حاضر نباشند مطابق ماده 15 

قانون مزبور ملک آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید حدود خواهد شد و اعتراضات مجاورین 

و صاحبان امالک که در موقع تحدید حدود حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های 

معترضی ثبت معترض ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به این اداره بایستی با تقدیم دادخواست به 

مرجع ذی صالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نمایید. خیراله عصاری رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره شماره م / الف 86

آگهی افراز

2081، آگهی افراز پ��الک 16/1698 نظر به اینکه آقایان غالمرضا حمام��ی زواره فرزند رمضان مالک 12 

حبه مشاع و اکبر حمامی زواره فرزند دخیل عباس مالک 10 حبه مشاع و خانم اقدس حمامی زواره فرزند 

حسین مالک 4 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ یکباب قلعه و باغچه متصله پالک 1698 فرعی واقع در زواره 

16 اصلی دهس��تان گرمس��یر بخش 17 ثبت اصفهان که در صفحات 288 و 285 و 291 دفتر 22 امالک به 

نام نامبردگان سابقه ثبت و سند مالکیت داشته به طرفیت آقایان عبدالحسین، عبدالرحیم، سید محمد غراب، 

ابراهیم خلیل و خانم زهرا شهرت همگی ش��اهمرادی زواره فرزندان علی اکبر آقایان هر کدام مالک 8 حبه 

مشاع خانم زهرا مالک 4 حبه مشاع که به نام نامبردگان در جریان ثبت است درخواست افراز مالکیت خود 

را نموده اند که پس از طی مراحل قانونی مالکیت نامبردگان به موجب رای شماره 1631 – 91/3/21 افراز 

و ششدانگ یکبابخانه به مس��احت 247/30 متر مربع در حصه و سهم غالمرضا و اقدس حمامی زواره به 

نسبت مالکیت مشاعی آنان قرار گرفته و ششدانگ یکبابخانه به مساحت 145/90 متر مربع در حصه و سهم 

آقای اکبر حمامی زواره قرار گرفته و ششدانگ باقیمانده پالک 1698 واقع در سمت جنوب پالک مرقوم به 

مساحت 360/28 متر مربع در حصه و سهم مالکین مش��اعی به نسبت مالکیت مشاعی آنها قرار می گیرد. 

این رای باستناد قانون و آئین نامه افراز مصوب 1357/8/22 صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه به علت 

فوت عده ای از خواندگان و عدم معرفی وارث و آدرس آنان آگهی می گردد و ازتاریخ انتشار آگهی به مدت 

ده روز قابل اعتراض در دادگستری شهرستان اردستان می باشد. خیراله عصاری رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک زواره شماره م / الف 91

آگهی فقدان سند مالکیت 

2082، خانم منور باقری به استناد دو برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسماً گواهی شده مدعی 

شده که اسناد مالکیت دو حبه و نیم مشاع از 72 ششدانگ مزرعه همبر علیا پالک 109 اصلی و دو سهم مشاع 

از 72 حبه ششدانگ پالک 110 اصلی واقعات در دهستان علیای اردستان به نام نامبرده فوق در صفحات 

246 و 377 دفاتر 106 و 14 و ثبت و صادر گردیده وبر اثر سرقت مفقود گردیده و معامالت متعددی انجام 

شده چون درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب 

آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 

از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم 

نماید در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت 

یا سند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. ذبیح اله فدائی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

اردستان شماره م / الف 93

آگهی فقدان سند مالکیت 

2083، شماره: 2892 – 91/3/11، خانم صدیقه دشتی فرزند علی اکبر باستناد دو برگ استشهاد محلی که 

هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی مفقود شدن سند مالکیت خود از ششدانگ یک قطعه زمین 

مزروعی پالک ش��ماره 104/470 واقع در مزرعه رزجان بخش ثبتی س��میرم که در صفحه 493 دفتر 57 

امالک ذیل ثبت 11283 به نام خانم صدیقه دشتی فرزند علی اکبر ثبت و صادر گردیده است چون درخواست 

صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر 

کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این 

آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید در صورت انقضاء 

مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله در صدور 

المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد.تاریخ انتشار: 91/3/20 سید اسداله موسوی رئیس ثبت و 

اسناد و امالک سمیرم. شماره م / الف 8

آگهی مزایده 

2084، اجرای احکام شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 890302 

ج ح 26 له خانم فخرالسادات هفت شهیدان و علیه آقای جمش��ید مقدم به خواسته مطالبه مهریه معادل یک 

جلد کالم اهلل، عین 50 مثقال طال و سی عدد سکه تمام بهار و مبلغ 157/778/457 ریال وجه نقد و خسارات 

دادرسی و هزینه های اجرایی جمعًا به مبلغ 512/749/457 ریال و مبلغ 2/550/000 ریال بابت حق االجرای 

دولتی در نظر دارد در روز دوشنبه 91/4/12 از ساعت 9 تا 10 صبح جلسه مزایده ای در محل این اجرا واقع 

در خیابان شهید نیکبخت، دادگستری کل استان اصفهان، طبقه همکف، اتاق 55 به منظور فروش 31 حبه از 

پالک ثبتی شماره 3217/2/10 واقع در بخش 2 ثبت اصفهان با اوصاف ذیل برگزار نماید. طبق پاسخ استعالم 

ثبتی شش دانگ پالک ثبتی 3217/2/10 به نام آقای جمشید مقدم فرزند کرمعلی سابقه ثبت و مالکیت دارد. 

در راستای اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی بر اساس گزارش واصله از کالنتری مورد مزایده در 

تصرف خانم فخرالسادات هفت شهیدان همسر محکوم علیه می باشد. ارزش 31 حبه از پالک ثبتی فوق مبلغ 

517/452/000 ریال می باشد که توسط کارشناس ارزیابی گردیده و مصون از اعتراض بوده است. طالبین 

خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده به نشانی ملک واقع در اصفهان، خ طیب، جنب مجتمع تجاری – اداری 

مهتاب 8، مجتمع مسکونی مهر مراجعه و از مورد مزایده بازدید نمایند. مزایده از مبلغ ارزیابی شده شروع 

و برنده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد کند و در زمان مزایده 10درصد مبلغ ارزیابی شده را همراه 

داشته باشد. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد. اوصاف ملک طبق نظریه کارشناسی محل 

مورد نظر عبارتست از یک دستگاه آپارتمان به ش��ماره ملک 2/10 – 3217 و 3317 و شماره ثبت 20169 

دفتر 139 صفحه 113 بخش دو ثبت اصفهان )شش دانگ به نام آقای جمشید مقدم( به مساحت 102/72 متر 

مربع واقع در نیم طبقه جنوب غربی سواره همکف احداثی بر روی عرصه )طبق مفاد سند مالکیت( به انضمام 

پارکینگ با مشخصات اسکلت بتونی و سقف ها تیرچه و بلوک، سطوح بدنه ها اندود گچ و نقاشی، کف سالن 

سرامیک و اتاق ها موزاییک با پوشش موکت، بدنه آشپزخانه و س��رویس های بهداشتی کاشی و کف ها 

سرامیک، چهار چوب ها فلزی و دربهای داخلی چوبی، دربها و پنجره های خارجی آلومینیوم، کابینت ها ام 

دی اف، شومینه، آسانسور، سیستم گرمایش بخاری و آبگرمکن و سرمایش کولر، دارای انشعابات آب و 

گاز مشترک و برق مجزا می باشد. با عنایت به موارد موصوف، موقعیت محل، متراژ، نحوه ساخت و کیفیت 

مصالح مصرفی، عرف روز و جمیع عوامل موثر در قضیه ارزش شش یک دستگاه آپارتمان مذکور مبلغ 

1/102/824/000 ریال )یک میلیارد و دویست و یک میلیون و هشتصد و بیست و چهار هزار ریال( برآورد و 

اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 26 دادگاه عمومی اصفهان شماره م / الف 4180

آگهی مزایده 

2085، قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده کالس��ه 

490/89 اجرایی ح 6 و موضوع دعوی آقای مرتضی انصاری و با وکالت آقای مهرداد عباس��ی به نشانی 

بهارس��تان، خ ولی عصر جنوبی، مجتمع پردیس، واحد 6 و به طرفیت آقای حسن دهقانی پوده به نشانی 

اصفهان، خ محتشم کاشانی، جنب ام آر ای، ساختمان پزش��کی زهره، طبقه 4، واحد 8 و با خواسته مطالبه 

مبلغ 1/152/761/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی و هزینه 

کارشناسی و مبلغ 55/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت جلسه مزایده ای را در تاریخ 

شنبه 1391/4/10 س��اعت 8 تا 9 صبح در خصوص فروش یک واحد تجاری واقع در اصفهان، خ آمادگاه، 

ساختمان تجاری – اداری جامکو یک واحد زیر زمین تحت پالک ثبتی 3651/59 بخش 14 ثبت اصفهان در 

دادگستری کل اصفهان واقع در خ نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 309 )قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی( برگزار 

کند و ملک موضوع توقیف را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ 

مزایده از محل مذکور بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب 

2171290210008 بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. مزایده از قیمت 

کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. مشخصات ملک 

موضوع مزایده: ملک مورد نظر عبارت است از یک واحد انباری تجاری واقع در خ آمادگاه، قسمت تحتانی، 

ساختمان تجاری – اداری جامکو تحت پالک ثبتی 3651/59 بخش 14 ثبت اصفهان که فعالً در تصرف محکوم 

علیه می باشد و مشخصات آن عبارت است از یک واحد انباری تجاری که مساحت آن 247/5 متر مربع می 

باشد. اسکلت ساختمان به صورت فلزی که قدمتی بیش از سی سال دارد. دیوارهای زیر زمین مورد اشاره 

جدید بازسازی کامل گردیده که بدنه با سنگ پالک هرسین کرمانشاه اجرا و همچنین کف نیز با سرامیک با 

ابعاد 50*50 اجرا گردیده. زیر زمین دارای دو در ورودی که یکی از آنها بر خیابان آمادگاه به عرض 1/40 

متر و دیگری از راه پله بازسازی گردیده. تاسیسات برقی و مکانیکی ملک مورد نظر جدیدا نوسازی گردیده. 

سیستم گرمایش مجموعا از طریق موتورخانه مرکزی تامین می گردد. به دلیل نوسازی زیر زمین در حال 

حاضر فاقد پوشش مناسب می باشد و ملک مورد نظر دارای کنتور برق 3 فاز مستعمل و همچنین انشعاب 

آب به صورت مشترک با کل مجموعه می باشد و دارای سه دستگاه سرویس بهداشتی ایرانی است که جدیدا 

بازسازی گردیده. همچنین تاسیسات کولر و لوله آب و فاضالب و آسانسور در این طبقه می باشد وکلیه 

طبقات حق استفاده دارند و سقف فاصل اشتراکی است. میزان مالکیت کلیه مالکین در موتور خانه و نورگیر 

ساختمان به صورت مشاعی است. در ضمن سقف زیر زمین با اس��تفاده از رنگ مولتی کالر نقاشی شده 

است. کاربری زیر زمین مطابق با استعالم صورت گرفته از طرف هیات کارشناسان از شهرداری منطقه 3 

از نوع انباری تجاری است و دارای گواهی پایان ساخت به شماره 13/16994 مورخ 76/11/12 می باشد. در 

ضمن زیر زمین مذکور دارای انشعابات آب و گاز اشتراکی با کل مجموعه می باشد. با توجه به موارد باال، 

موقعیت محل، کیفیت بنا، سیستم تهویه محل و با در نظر گرفتن کلیه عوامل موثر در قضیه، ارزش شش دانگ 

ملک به مبلغ کل 5/000/0000/000 ریال معادل پانصد میلیون تومان برآورد و اعالم می گردد. مدیر اجرای 

احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان شماره م / الف 4174

آگهی اخطاریه

2086، احترامًا دو برگ اخطاریه مربوط به پرونده کالسه 137/91 مربوط به شورای حل اختالف شعبه 3 

حقوقی با توجه به اینکه خواهان بانک ملت به مدیریت آقای دیوان دری به طرفیت خوانده های مذکور خوانده 

ردیف چهارم مربوط به دادخواست مبنی بر مطالبه مجهول المکان بوده مراتب جهت اقدامات الزم نیاز به 

نشر آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار در طی یک دوره می باشد. خوانده مذکور با نام علیرضا کریمی 

در وقت 91/5/23، 4 عصر دعوت به شعبه می گردد. دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه 3 حقوقی سمیرم.

آگهی ابالغ دادنامه 

2087، کالسه پرونده: 844/90 ش 16، ش��ماره دادنامه: 57-81/1/30، مرجع رسیدگی: شعبه 16 شورای 

حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماسی به نشانی: اصفهان، خ پروین، جنب بانک انصار، خوانده: فیروز 

صادقی علیشاه مجهول المکان ، خواسته: مطالبه مبلغ نوزده میلیون و پانصد هزار ریال به موجب سه فقره 

چک بانک صادرات به ش��ماره ه��ای 87717 – 5/000/000 ری��ال و 881016- 6/500/000 و 881023- 

8/000/000 به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از سر رسید لغایت اجرای حکم، گردشکار: با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 

از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص دادخواست 

جواد الماسی به طرفیت فیروز صادقی علیشاه به خواس��ته مطالبه مبلغ 19/500/000 ریال وجه سه فقره 

سفته / چک به شماره های 1- 112/87717 – 85/12/25، 2- 250/881023 – 86/1/23، 3- 250/881016 – 

85/12/29 عهده بانک صادرات شعبه دارک اصفهان به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه با توجه به 

دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با ابالغ قانونی )نشر آگهی 

در نشریه( وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان 

ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان به خواهان 

را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی 

مدنی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده / خواندگان به پرداخت 

مبلغ 19/500/000 به عنوان اصل خواسته و پرداخت چهل و هشت هزار ریال به عنوان خسارت دادرسی به 

پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 

بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 

واخواهی در این شعبه خواهد بود. قاضی شعبه 16 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی ابالغ وقت رسیدگی

2088، در خصوص پرونده کالسه 2309/9 خواهان فرهاد کاویانی دادخواستی مبنی بر انتقال سند موتور 

سیکلت به طرفیت 1- کوروش صرغانی فرزند سیف علی ، 2- علی قادری فرزند حیدر علی تقدیم نموده است. 

وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 91/5/19 س��اعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 

بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 

واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. مدیر دفتر شعبه 12 مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی حصر وراثت 

2089، خانم لیال الوی دارای شناسنامه شماره 2015 به شرح دادخواست به کالسه 1287/91 ح / 10 از این 

شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حیدرعلی الوی به شناسنامه 

4 در تاریخ 91/1/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 

1- پسر و 5 دختر و یک عیال به نام های ذیل: 1- ابراهیم الوی ش ش 2795 پسر متوفی، 2- زهره الوی ش 

ش 5668 دختر متوفی، 3- نرگس الوی ش ش 50972 دختر متوفی، 4- لیال الوی ش ش 2015 دختر متوفی، 

5- سمیه الوی ش ش 7503 دختر متوفی، 6- منصوره الوی ش ش 12196 دختر متوفی، 7- زهرا کورنگی 

ش ش 748 عیال متوفی و الغیر اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور یک مرتبه آگهی می نماید 

تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس شعبه 3 شورای حل اختالف اصفهان

آگهی مزایده 

2091، قسمت اجرای احکام شعبه 6 محاکم حقوقی دادگستری اصفهان در نظر دارد در خصوص پرونده 

کالس��ه 475/90 ج ح 6 و موضوع دعوی آقایان 1- مجتبی چراغ س��حر، 2- روح اهلل چراغ سحر به نشانی 

اصفهان، شهر بهارستان، خ الفت، چهار راه ایثار، خ بنفشه، پ 502 و به طرفیت شرکت آذین راه صفاهان به 

نشانی محور اصفهان – شیراز، جاده قلعه شور، ک قصر شب و به خواسته مطالبه مبلغ 45/460/296 ریال 

بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و نشر آگهی و مبلغ 1/000/000 ریال حق االجرا 

در حق صندوق دولت جلسه مزایده ای را در تاریخ چهارشنبه 91/4/14 ساعت 8 تا 9 صبح در دادگستری 

اس��تان اصفهان واقع در خیابان نیکبخت، طبقه 3، اتاق 309 )قسمت اجرای شعبه 6 دادگاه حقوقی( برگزار 

کند و اموال توقیفی را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده 

از محل نگهداری اموال واقع در محور اصفهان – شیراز، جاده قلعه شور، ک قصر شب بازدید و در صورت 

تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه کارشناسی به حساب 2171290210008 سپرده بانک ملی شعبه 

دادگستری اصفهان در تاریخ فوق الذکر در جلسه مزایده شرکت نمایند. برنده مزایده کسی است که باالترین 

قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. مشخصات اموال توقیفی موضوع مزایده دستگاه توقیفی موضوع مزایده 

عبارت است از : یک دستگاه ماشین پرس که ارزش پایه مزایده یک دستگاه ماشین پرس صنعتی نصب شده 

و مشغول به کار، ساخت کارگاه صنعتی تهران پرس با تناژ 100-80 تن با موتور 10 اسب و دور فلک 90 و 

قطر میل لنگ 18 ساخت سال 1378 با تابلوی برق و ملحقات مربوط با توجه به زمان ساخت، کاربری، بازار 

کار، وضعیت ظاهری و دیگر عوامل موثر برابر 98/000/000 ریال توسط کارشناس تعیین و ارزیابی گردیده 

است. مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان فانی شماره م / الف 4407

آگهی مزایده 

2092، اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان در خصوص پرونده اجرایی 147/90 ج ح 14 له آقای 

محسن عظیمی و علیه مهدی منوچهری فرزند حسن به نش��انی اصفهان، پل فلزی، ابتدای حکیم نظامی، ک 

ساحل، مجتمع مسکونی ساحل، طبقه سوم، منزل شخصی مبنی بر مطالبه مبلغ 112/156/000 ریال بابت 

اصل خواسته، هزینه دادرسی و مبلغ 1/000/000 ریال بابت حق الوکاله و مبلغ 80/000 ریال بابت حق الدرج 

آگهی و مبلغ 5/500/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در نظر دارد جلسه مزایده ای روز دوشنبه 91/4/12 

ساعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای ش��عبه 14 دادگاه حقوقی واقع در خ نیکبخت، ساختمان دادگستری، 

طبقه سوم، اتاق 324 به منظور فروش شش حبه مش��اع از پالک ثبتی شماره 2349 به شماره ثبت 10256 

واقع در بخش 3 ثبت اصفهان به نام خانم بدرالملوک سلیمی نایینی فرزند علی اکبر به نشانی اصفهان، خ ابن 

سینا، در دشت، بن بست دانش فر، در طوسی رنگ برگزار نماید. ضمناً ارزش ملک مذکور توسط کارشناس 

رسمی دادگستری به مبلغ 483/000/000 ریال برآورد گردیده است که مصون از هرگونه اعتراض و ایرادی 

میباشد. طالبین خرید می توانند پنج روز قبل از مزایده از ملک مذکور واقع در آدرس اعالم شده بازدید نمایند 

و کسانی حق شرکت در مزایده را دارند که حداقل 10% مبلغ موضوع فروش را نقداً در جلسه مزایده به همراه 

داشته باشند. برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت را از نظریه کارشناس پیشنهاد نماید. اوصاف 

و مشخصات ملک مورد مزایده: پالک ثبتی مذکور به صورت یک باب منزل مسکونی بهمساحت 91 متر مربع 

عرصه و حدود 140 متر مربع اعیانی در دو طبقه با اسکلت فلزی و سقف آهن و آجر و نمای آجر 3 سانتی، 

دارای آب و فاضالب و برق و گاز و تلفن. مدیر اجرای احکام شعبه 14 دادگاه حقوقی اصفهان شماره م / الف 

آگهی ابالغ 

2093، شماره ابالغیه: 9110100352000783، ش��ماره پرونده: 9109980352000271، خواهان فریبا 

چراغی دادخواس��تی به طرفیت خوانده مجید رفیعی به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه 

تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیستم دادگاه 

عمومی حقوقی )خانواده( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان 

دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به کالسه 9100381ح/20 ثبت گردیده که 

وقت رسیدگی آن 1391/04/26 و ساعت 08:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 

درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و 

دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 

اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 

و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی خانواده شهرستان 

اصفهان شماره م / الف 4398

آگهی ابالغ

2094، شماره ابالغیه: 9110100352401738، شماره پرونده: 9109980352400190، خواهان / خواهان 

ها بانک سینا دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان شرکت راه گستران پایا ساز آپادانا مدیریت عاملی 

رضا عبدالهی و مهین مباشریان و حوری قشونی و پیمان مسعودی و بابک نمازی به خواسته مطالبه وجه 

چک تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست 

و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9109980352400190 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/27 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه 

عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان زینب میر طالبی شماره م / الف 4406

آگهی ابالغ 

2095، شماره ابالغیه: 9110100352401570، شماره پرونده: 9009980352401402، خواهان / خواهانها 

تعاونی اعتبار ثامن االئمه دادخواستی به طرفیت خوانده / خواندگان عبدالرحمن افتادگان به خواسته مطالبه 

طلب تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه بیست 

و چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت 

ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 352 ارجاع و به کالسه 9009980352401402 

ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/27 و س��اعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان 

بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب 

در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس 

از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه 

عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان زینب میر طالبی شماره م / الف 4390

اعالم مفقودی 

2096، سند کمپانی خودروی شخصی کامیون کمپرسی عمومی بنز مدل 1358 به شماره انتظامی 565 ع 

27 ایران 71 و شماره شاس��ی 14445524 و ش��ماره موتور 10048493 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 

2097، در خصوص پرونده کالسه 91-236 خواهان علی اصغر ش��ریف زاده دادخواستی مبنی بر الزام 

خوانده به انتقال سند به طرفیت حبیب الهی عفراوی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 

مورخ 91/5/11 س��اعت 6 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 

مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب 

بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. مدیر دفتر شعبه 

18 شورای حل اختالف اصفهان  4902

آگهی ابالغ

2098، شماره: 15/459/90، به موجب رای شماره 648 تاریخ 90/8/18 حوزه شورای حل اختالف شهرستان 

اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه غالمرضا صادقی، شغل: راننده، مجهول المکان محکوم است به 

پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هفتاد هزار ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه 

دادرسی، پرداخت حق الوکاله وکیل مدافع خواهان آقای علیرضا وجدانی، فرزند مرتضی، شغل: فروشنده، 

به نشانی: خ شاهپور جدید، خ شیر، بعد از چهار راه دوم، جنب گاراژ ملت بنز، فروشگاه لوازم یدکی بر مبنای 

تعرفه تعیین شده در قانون وکالت به انضمام پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/5/4 

بر مبنای شاخص تورم تعیین شده ی بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران. شورای حل اختالف استان 

اصفهان شعبه 15 حقوقی اصفهان . 

آگهی ابالغ 

2099، به موجب رای ش��ماره 2098 تاریخ 90/11/24 حوزه 13 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که 

قطعیت یافته است محکوم علیه علی عسگری مجهول المکان محکوم است به حکم بر محکومیت خواندگان به 

پرداخت مبلغ 21/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 40/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 

تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک 90/9/4 تا تاریخ وصول در حق محکوم له زینب جمالی گندمانی به نشانی 

اصفهان، خ خیام، کوچه فرقدان فروجانی سمت چپ پالک 37 شورای حل اختالف اصفهان شعبه 13 حقوقی

اعالم مفقودی 

2100، کارت پایان خدمت اینجانب حسین فدائی فرزند حسن به شماره شناسنامه 2583 متولد 1356 محل 

صدور اصفهان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

آگهی ابالغ 

2101، کالس��ه پرونده: 1175/9، ش��ماره دادنامه: 170 – 91/2/24، مرجع رس��یدگی: شعبه 26 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان، خواهان: رضا دادخواه فرزند محمد، نش��انی: اصفهان، خ قائمیه فروشگاه 

رنگ دادخدا، خوانده: محس��ن پرورش فرزند مرتضی، مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، گردش��کار: با 

عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با 

استعانت از خداوند متعال به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: در خصوص 

دادخواست رضا دادخواه به طرفیت محسن پرورش به خواسته مطالبه مبلغ 7000/000 ریال وجه دو فقره 

سفته به شماره های 1- 0496118، 2- 503182 به انضمام خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه با توجه به 

دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده / خواندگان با ابالغ وقت و انتظار کافی 

در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 

و مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه ی خوانده / خواندگان به خواهان را حکایت می کند. علی هذا 

ضمن ثابت دانستن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 315، 310، 

309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوان��ده / خواندگان به پرداخت مبلغ 7000/000 ریال به 

عنوان اصل خواسته و پرداخت سی هزار ریال به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت خسارات تاخیر و 

تادیه از تاریخ واخواهی س��فته ها لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص بانک مرکزی در حق 

خواهان صادر و اعالم می گردد رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه 

خواهد بود. درخصوص مازاد خواس��ته با عنایت به عدول خواهان و اقرار به مطالبه هفت میلیون ریال در 

 این قسمت قرار ابطال دادخواست صادر می گردد. قاضی شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

شماره م / الف 4985

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
2102، در خصوص پرونده کالسه 497/91 خواهان جواد دادخواه دادخواستی مبنی بر الزام به انتقال 
س��ند موتور سیکلت بهرو 125 مدل 1384 به ش��ماره انتظامی 6931 – اصفهان 61 به انضمام مطلق 
خس��ارات وارده و دادرسی به طرفیت عباس ش��کرانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 
91/4/27 ساعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای 
مجتمع 2 مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. مدیر دفتر 5 

مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
2104، در خصوص پرونده کالسه 234/91 ش 15 خواهان سپیده نصیری دادخواستی مبنی بر الزام 
به تفکیک آپارتمان و الزام به تنظیم س��ند رس��می آپارتمان موضوع مبایع��ه نامه مورخ 89/5/30 به 
طرفیت 1- س��ید حس��ن خراسانی، 2- ش��هاب قلی پور، 3- منصور مومنی شهرکی )مجهول المکان( 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز مورخ 91/5/7 ساعت 17 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. مدیر دفتر 15 مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 

اصفهان شماره م  / الف 4980

آگهی ابالغ وقت رسیدگی 
2103 ، در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1060/90 خواه��ان س��عید هنرمن��د دادخواس��تی 
 مبن��ی ب��ر مطالب��ه ب��ه طرفی��ت باب��ک س��عیدی تقدی��م نم��وده اس��ت. وق��ت رس��یدگی 
ب��رای روز چهارش��نبه م��ورخ 91/4/28 س��اعت 17 تعیی��ن گردی��ده، با توجه ب��ه مجهول 
الم��کان ب��ودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواه��ان مرات��ب در جراید منتش��ر، ت��ا خوانده 
 قب��ل از وق��ت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در خیابان آتش��گاه نرس��یده به پم��پ بنزین 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخ��ذ نمای��د. در صورت ع��دم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمی��م مقتضی 
 اتخ��اذ می ش��ود. مدیر دفتر 27 مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان ش��ماره 

م/الف 4981
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