
هنوز درختان  فدای  تعریض پل بزرگمهر نشده اند

دشمن باتکبر و توقعات بیجا در مقابل 
ملت ایران راه به جایی نمی برد

آشنایی با 
دورافتاده ترین 
خانه های جهان

آتش بس موقت  بین مسئوالن  شهری  و محیط زیست

رهبر معظم انقالب:

 همه سرطان هایی که 
در سیگار هست  12

کنترل جمعیت به سود 
کشور نیست 216

خودرویی که شکل 
16عوض می کند

 بعد از ریاست جمهوری حزبی 
تأسیس نمی کنم

اصفهانی ها از حاشیه زنده رود
 فراری شدند

بنده را به مدت هشت سال به عنوان رییس جمهور انتخاب کردند و پس از پایان 
این دوران، هیچ طرح سیاسی خاصی ندارم. بنده سیاستمدار هستم، ولی نه با آن 
تفسیری که در غرب وجود دارد، چنان که پیش از این دوران نیز فعالیت سیاسی 
داشته ام، اما این که بخواهم پس از پایان دوران ریاست جمهوری حزب و گروهی 

تأسیس کنم، این طور نخواهد بود.

یک گل پشت محوطه برای
 باقر صادقی کنار گذاشته ام!

در روزه��ای پرس��روصدای تیم فوتب��ال ذوب آهن 
که بازگش��ت بازیکن��ان س��ابق این تیم ب��ه کانون 
توجه رس��انه ها تبدیل ش��ده، باید نامی هم از سینا 
عش��وری، هافبک ج��وان ذوبی ها برد ک��ه در طی 
 چهار سال گذش��ته یکی از مهره های اصلی منصور 
ابراهیم زاده در ترکیب اصل��ی تیم بود و حتی فصل 
گذش��ته هم جور مصدومیت سیدمحمد حسینی را 

کشید تا عالوه بر قلب دفاع و هافبک دفاعی ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

3

سی وسه پل پاتوق 
معتادان نشود 3

اصفهان، امروز
 فردای نقش جهان را رقم بزند5

حضرت آیت اهلل خامن��ه ای، رهبر معظم انقالب اس��المی در 
دیدار مسئوالن نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسالمی 
و جمعی از خانواده های معظم ش��هدا تأکی��د کردند: از میان 
رشته های بی شمار نور بعثت، جامعه بشری امروز به دو مسأله 
نیاز مبرم دارد: یکی »برانگیخته شدن فکر و اندیشه« و دیگری 
»تهذیب اخالق«. رهبر انقالب اس��المی با تبریک عید بزرگ 
مبعث به ملت ایران و امت اس��الم، افزودند: رویکرد پرطراوت 
 ملت های مس��لمان به دی��ن محمدی )ص( نش��ان می دهد 
 ملت ه��ا در س��ایه تجربه ه��ای متم��ادی، دریافت��ه اند که 

مکتب های مادی شرقی و غربی در برآوردن نیازهای حقیقی 
بش��ر، ناتوان و عقیمند و فقط تعالیم بعثت می تواند بشر را به 
سعادت و پیشرفت واقعی برس��اند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
ریشه مش��کالت جامعه بش��ری را دوری از دو مسأله اساسی 
بعثت، یعنی فکر و اندیشه و تزکیه نفس دانستند و بیان کردند: 
نجات انسان از گرفتاری ها و ضعف های اخالقی، هدف بزرگ 
بعثت اس��ت که تحقق آن، زمینه س��از حل مشکالت اساسی 

ملت هاست...

2

یار مهربان فقط خاک 
می خورد

از هر 4 ایرانی،   یک  نفر 
اختالل روانی  دارد
 نشانه هایی از تشدید 

ابهام در فاز دوم هدفمندی

 وام مسکن 400 هزار 
تومان گران تر شد

 1470 تخت بیمارستانی 
در استان چهارمحال و 

بختیاری فعال هستند
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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  
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12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات
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اطالعیه فراخوان اعطای پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت 
و بخش عمومی استان اصفهان

كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان در نظر دارد به منظور توسعه و گسترش 
متوازن دفاتر پيشخوان خدمات در سطح استان اصفهان اقدام به اعطای پروانه دفتر 
از  لذا  نمايد.  استان  برخی شهرهای  در  فقط  و  به صورت محدود  پيشخوان خدمات 
 كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت به عمل می آيد به يكی از پايگاه های اينترنتی

فرم  و  مراجعه   www.ostan-es.ir يا   http://markazi.cra.ir يا   www.dpes.ir
ثبت نام در فراخوان را دريافت، تكميل و پس از مطالعه دقيق شرايط فراخوان به همراه 
كليه مدارک اعالم شده فقط از طريق پست پيشتاز از تاريخ 1391/3/27 و حداكثر 
اصفهان،  نشانی  به  كارگروه  دبيرخانه  به   1391/4/10 شنبه  روز  اداری  وقت  پايان  تا 
كاوه، كوچه ولی عصر، ساختمان 423، طبقه سوم،  ابتدای خيابان  چهارراه فاطمی، 

دبيرخانه كارگروه دفاتر پيشخوان خدمات استان اصفهان  ارسال نمايند.
بدیهی است به مدارکی که بعد از مهلت فوق تحویل پست شده باشد به هیچ 

عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد و مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد. 

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-119
10/500/0001/273/316/533عمرانیلنجان )قسمت اول(

شبكه جمع آوری و انتقال فاضالب سده 91-2-120
10/000/0001/072/972/680عمرانیلنجان )قسمت دوم(

مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فاضالب

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/4/10
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه 1391/4/11

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

نوع ردیف
مهلت دریافت موضوعشمارهفراخوان

اسناد
مهلت ارائه 

پیشنهاد

 مناقصه1
22-91بين المللی

خريد ده رديف مواد نسوز كوره بلند 
شماره 3

91/4/191/4/28

91/4/191/4/13خريد 130 عدد كالپان دود و هوا908313مناقصه2

آگهی فراخوان

سایر موارد:
1-  زمان دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهی نوبت اول تا پايان ساعت اداری مهلت دريافت 

اسناد )مندرج در جدول(
www.esfahansteel.com 2- جهت اطالع از محل دريافت اسناد و كسب اطالعات بيشتر به آدرس 

روابط عمومی ذوب آهن اصفهانمراجعه فرمائيد.

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

م الف/ 4979

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

 zayanderoud 8108 @ gmil.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

یارانه ه

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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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 R

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

کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12

12

12

BBC
Pages 4+بازيگردان اختالفات

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 

13 | 1  ربیع الثانی 1433 
پنجشنبه 4بهمن 90

شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,2012

8Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

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

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

روزی روزگاری اصفهان 52
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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

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

 آخرین فرصت ذوب آهن

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

تلفن:8-6284167                                فکس:6284166
Email: zayanderood.news paper @yahoo.com

پذیرش آگهی های

6250732-3
6265583



چهره روزیادداشت

 انتخاب  مسئول امور روحانیت 
ریاست جمهور 

رییس جمهور در حکمی حجت االسللام والمسلمین میرتاج الدینی 
را با حفظ سللمت، به مسللئولیت امور روحانیت ریاسللت جمهوری 
منصوب کللرد. وی معاون محتللرم رییس جمهور در اجللرای قانون 

اساسی نیز هست. 

توزیع شیرینی مقابل
 سفارت عربستان

جمعللی از خانللواده شللهدای حادثه تلللخ حللج 1366، در اقدامی 
خودجوش با حضور در برابر سللفارت عربسللتان سعودی در منطقه 
اقدسیه تهران، اقدام به توزیع شیرینی و شادمانی کردند. این حرکت 
خودجوش مردمی به مناسبت مرگ نایف بن عبدالعزیز صورت گرفت 
که در قتل عام و جنایت علیه حجاج ایرانی و همچنین مردم مظلوم و 

انقابیون بحرین نقش ویژه ای ایفا کرده بود.

در جبهه ها یا حسین مطرح بود 
نه مرز پرگهر

آیت اهلل جوادی آملی گفت: انسللان مرگ را می میراند و با مردن، از 
پوسللیدن نجات پیدا می کند؛ این سللخن را در ایرانیت  نمی بینید، 
بلکه پیروان قللرآن و عترت بلله آن معتقدند. پللس از مرگ دیگری 
مرگی وجود ندارد و انسان وجود خواهد داشللت و این سخن را جز 
 قرآن و عترت نگفتلله اند. وی اداملله داد: در زمللان جنگ تحمیلی 
 در خاکریزهللا سللرود مللرز پرگهللر خوانده نمی شللد، بلکه شللعار 
 یا حسین مطرح بود.  آیت اهلل جوادی آملی اظهار داشت: باید مرزها 

مشخص شود.

دچار دریدگی گفتاری شده ایم 
رییس قللوه مقننه با بیللان این که دچللار پدیده دریدگللی گفتاری 
شده ایم، گفت: این مسللأله به معنای مراعات حال کشور را نکردن و 
پنجه کشیدن به صورت یکدیگر است که حتما این مسأله آشفتگی 
ایجاد می کند. الریجانی افزود:  اگر جامعه دچار پدیده دریدگی گفتار 
 شود، ذهن ها از توجه به مسللائل اصلی دور می شود. وی تأکید کرد: 
 مؤدبانلله و دوسللتانه صحبللت کللردن، در فضللای فعلللی کشللور 

ضروری است.

 غرب تمایل دارد مذاکرات مسکو 
به بن بست کشیده شود

سلله دیپلمات غربی که خواسللتند در قبال ارایه اطاعات محرمانه 
نامشان فاش نشللود، به خبرگزاری آسوشللیتدپرس گفتند: اگر در 
مذاکرات مسکو پیشرفتی حاصل نشللود، به احتمال زیاد دور بعدی 

برای مذاکرات وجود نخواهد داشت. 
این خبر در حالی منتشللر می شللود که از سللویی ایران بللا اصرار 
بللر بلله رسللمیت شللناخته شللدن حللق غنللی سللازی اش و لغو 
تحریللم هللا بلله پللای میزمذاکللره رفتلله و کشللورهای غربللی با 
 تکللرار خواسللته هللای نامشروعشللان و نادیللده گرفتللن حللق 
غنی سازی ایران در چهارچوب NPT ، با اصرار بر تعلیق غنی سازی 
توسط ایران، پا به مذاکرات مسللکو گذاشته اند و تاش های آنها در 

راستای شکست مذاکرات ادامه دارد.

مرسی رییس جمهور مصر شد
سللتاد تبلیغات انتخاباتی محمد مرسللی، نامزد اسام گرای مصر از 
پیروزی قطعی نامزد این حزب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
 مصر خبر داد. بر اسللاس گزارش شللبکه تلویزیونللی الجزیره قطر،  
محمد مرسی با کسللب 52/5 درصد آرا در مقابل 47/5 درصد آرای 
احمد شفیق به پیروزی رسیده است. با آغاز شمارش آرا و اعام نتایج 
اولیه، محمد مرسی با فاصله زیادی از رقیبش جلوتر بود، اما با ادامه 

شمارش آرا، فاصله دو نامزد کمتر شد.

 رژیم صهیونیستی قادر 
به جنگ افروزی نیست

 رییس فراکسللیون وفاداری به پارلمللان لبنان ضمللن کم اهمیت 
جلوه دادن تهدیدهای رژیم صهیونیسللتی علیلله لبنان، بر آمادگی 
مقاومت برای دفع ایللن تهدیدها خبر داد. محمد رعللد  اضافه کرد: 
حزب اهلل به این دلیل از گفتگوهای ملی حمایت می کند که خواهان 

ثبات لبنان است. 
وی افزود: اسرائیل جنگی علیه لبنان به راه نخواهد انداخت که علت 
آن پایبندی رژیم صهیونیستی به قوانین بین المللی نیست، بلکه به 
آمادگی مقاومت مربوط می شود؛ زیرا اسرائیل به خوبی می داند که 
در هر جنگی بازنده خواهد بود.وی خاطرنشان کرد: تهدیدهای رژیم 
صهیونیستی علیه ایران جدی نیست و در راستای جنگ روانی است 

که بازخوردی جز در داخل اراضی اشغالی ندارد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقاب اسامی در دیدار 
مسئوالن نظام، سفیران و نمایندگان کشورهای اسامی و جمعی 
 از خانواده های معظم شللهدا تأکید کردند: از میان رشللته های 
بی شمار نور بعثت، جامعه بشری امروز به دو مسأله نیاز مبرم دارد: 
یکی »برانگیخته شدن فکر و اندیشه« و دیگری »تهذیب اخاق«.

رهبر انقاب اسللامی با تبریک عید بزرگ مبعللث به ملت ایران 
و امت اسللام، افزودند: رویکللرد پرطراوت ملت های مسلللمان 
 به دیللن محمللدی )ص( نشللان مللی دهد ملللت ها در سللایه 
تجربه های متمادی، دریافته اند که مکتب های مادی شللرقی و 
غربی در برآوردن نیازهای حقیقی بشللر، ناتوان و عقیمند و فقط 
تعالیم بعثت می تواند بشر را به سعادت و پیشرفت واقعی برساند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای ریشه مشکات جامعه بشری را دوری از 
دو مسأله اساسی بعثت یعنی فکر و اندیشه و تزکیه نفس دانستند 
و بیان کردند: نجات انسللان از گرفتاری ها و ضعف های اخاقی، 
هدف بزرگ بعثت اسللت که تحقق آن، زمینه ساز حل مشکات 

اساسی ملت هاست. 
رهبر انقاب اسامی احیای نیروی خرد و تفکر را از دیگر اهداف 
اساسی و مهم بعثت پیامبران برشللمردند و تأکید کردند: جامعه 
بشری، امروز به شللدت نیازمند اندیشللیدن، خردورزی، تفکر و 
ریشه یابی مشللکاتی است که از هر سللو ملت ها را احاطه کرده 
 است. ایشللان با یادآوری مرگ آفرینی و ظلم آشکار قدرت های

زورگو در برخللی کشللورهای منطقلله، افزودند: در نگاه سللیاه 
سللتمگران جهانی، »بشللر« اصوالً جایگاهی ندارد، همچنان که 
در قضیه مشللکات اقتصادی کشللورهای غربی نیز دنیا شللاهد 
 اسللت که قدرت های مسلللط در پللی حل مشللکات صاحبان 
بانک ها و کمپانی های سرمایه داری هسللتند، نه حل مشکات 
مردم. حضرت آیللت اهلل خامنه ای بللا دعوت مجللدد از ملت ها 
برای تفکر در این واقعیات آشللکار، خاطرنشللان کردند: منشللأ 
 همه این مشکات، تسلط نظام سلللطه بر جهان و وجود دو قطب 
سلطه گر و سلطه پذیر اسللت که راه حل آن نیز خروج ملت ها از 
موضع سلطه پذیری و بی تحرکی اسللت. رهبر انقاب اسامی با 
اشاره به تاش بی وقفه زورگویان جهانی برای کنترل و منحرف 
کردن انقللاب های ملت هللای منطقه تأکید کردنللد: ملت ها با 
تکیه بر گنجینه خدادادی تفکر و خرد و حسن ظن به وعده های 
 نصرت پروردگار، روی پای خود بایسللتند و بللا مقاومت در برابر 

سلطه گران، سرنوشت خویش را رقم بزنند. 
ایشللان، عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران را نمونه روشنی از نتایج 
ایستادگی و مجاهدت خواندند و با اشاره به همدستی زورگویان 
جهانی بللرای مقابله با جمهوری اسللامی افزودند: در 33 سللال 
گذشته ملت فهیم کشور عزیز ما، بی وقفه در معرض توطئه همه 
قدرت های جهانی بوده است تا شاید این نمونه زنده ایستادگی و 
پیشرفت، در چشم دیگر ملت ها الگو نشود، اما به فضل الهی، تاش 

همه سلطه گران برای خارج کردن ملت ایران از صحنه، این بار نیز 
قطعاً و یقیناً ناکام خواهد ماند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای، تحقق وعده های یللاری پروردگار را 
نیازمنللد مجاهللدت، حرکت 
و خطرپذیللری دانسللتند و با 
استناد به آیات قرآنی تصریح 
کردند: صرف مؤمن بودن برای 
تحقق وعللده پیللروزی کافی 
نیست، بلکه مجاهدت و صبر 
می خواهد. ایشان به دشمنان 
 نظللام تأکیللد کردند کلله از 
تجربه های ناکام مقابله با ملت 
مجاهللد و صبور ایللران درس 
بگیرند و بدانند که تکبر، خود 
بزرگ تر بینی و توقعات بیجا، 
در مقابل ملتی که ایستادگی 
و وحدت را از قللرآن آموخته 
و خود را شناخته است، راه به 

جایی نمی برد.
رهبر انقاب اسللامی با اشاره 

به سیاست دشمنان اسام برای ترساندن شیعه و سنی از یکدیگر، 
وحدت را نیاز مبرم دنیای اسللام برشللمردند و با انتقاد شدید از 
تفرقه انگیزی برخی عناصر ادامه دادند: کسللانی که اصًا اسام 
را قبول ندارند و تشیع و تسللنن را اصوالً نمی شناسند، براساس 
خواست سللرویس های جاسوسی سلللطه گران، از توسعه تشیع 
ابراز نگرانی می کنند و آتللش تفرقه می افروزند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در پایان سخنانشان، ملت های مسلمان را به خردورزی 
و اتحاد و ایستادگی توصیه و ابراز امیدواری کردند در پرتو عنایات 
پروردگار، امت اسللام بر دشللمنان پیروز و اهللداف بعثت کامًا 

محقق شود. 
 در آغاز این دیللدار که رییللس جمهور، رییللس مجلس، رییس 
قوه قضائیه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن حضور 
داشتند، احمدی نژاد با تبریک عید بعثت نبی گرامی اسام)ص( 
 گفت: بشللر، امروز بیش از هللر زمان دیگللر، به معللارف الهی و 
پیام های بعثت پیامبر خاتم نیازمند است. رییس جمهور با اشاره 
به اثبات ناتوانی قدرت های مادی در تأمین نیازهای جامعه بشری 
افزود: براساس وعده های مبارک الهی و در پرتو آگاهی و مجاهدت 
ملت ها، بساط مستکبران و صهیونیست ها حتماً برچیده و راه برای 

صلح، آرامش، سعادت و پیشرفت بشر گشوده خواهد شد.

رهبر معظم انقالب:

دشمن باتکبر و توقعات بیجا در مقابل ملت ایران راه به جایی نمی برد

 حساب  معاندان
 حجاب جداست 

متهمان را در وضعیت 
سفید نگه داشتیم 

رییس مجمع تشللخیص مصلحت نظام گفت: مسللائل فرهنگی از جمله 
حجاب باید شاخص و الگوهای خاصی داشته باشد که اعمال سلیقه نتواند 
به آن آسیب بزند. هاشمی رفسنجانی افزود: معیار و مبنای حجاب با وجود 
تفاسیر مختلف، براساس اسام مشخص است، البته برخورد با گروهی که 
عناد و دشمنی داشللته و تمرد از قانون می کنند، جداست. وی با تأکید بر 
لزوم اجرای کامل اصول قانون اساسللی، به ویژه بخش حقوق مردم بیان 
داشت: اگر بخش های حقوق مردم در قانون اساسی و بالعکس به طور کامل 
و بدون گزینش و تبعیض اجرا شود، در آن صورت حقوق حاکمیت و جامعه 
اجرا می شود. رییس مجمع تشللخیص مصلحت نظام تأکید کرد: داشتن 
رفاه و ریشلله کنی فقر، یکی از حقوق مردم اسللت. مردم ایران مسللتحق 

داشتن اقتصاد، تولید و زندگی بهتری نسبت به وضع کنونی هستند.

 وزیللر اطاعللات از دسللتگیری 20 نفللر از عوامل مرتبللط با ترور شللهدای 
هسته ای ایران خبر داد و اعام کرد، در مورد مکان و مناطق بازداشت متهمان 
نیز در آینده اطاع رسانی خواهد شللد.حیدر مصلحی که پیش از این خبر از 
دستگیری عوامل ترور شهدای هسته ای داده بود، درباره دلیل عدم اطاعات 
بیشتر از این دستگیری ها و تأخیر در اعام آنها گفت: وقتی متهمی بازداشت 
می شود، همیشه فقط خودش هدف دستگیری نیسللت و در بسیاری موارد، 
از طریق او می خواهیم بقیه مرتبطان وی را نیللز پیدا کنیم. از طرف دیگر، در 
بسیاری از موارد می خواهیم تا مدتی که ما نیاز داریم و عملی باشد، ارتباط قبلی 
متهمان با همدستانشان، یا شبکه مورد نظر و یا با سرویس اطاعاتی حریف را 
ادامه دهیم. به اصطاح اطاعاتی، فرد را سفید نگه می داریم و به جمع آوری 
اطاعات از حریف ادامه می دهیم یا اطاعات فریب، به خورد حریف می دهیم.

 مذاکرات مسکو مثبت 
ارزیابی نمی شود

دور اول مذاکرات مسکو که صبح دیروز برگزار شد، مثبت 
ارزیابی نمی شود، این درحالی است که سخنگوی اشتون 
در جمع خبرنللگاران نظر دیگری داشللت. علیرغم اظهار 
نظر مایکل مان، سخنگوی اشللتون که مذاکرات را بسیار 
مثبت ارزیابی کرده بود، خبرنگار اعزامی مهر به مسللکو، 
این طور کسب اطاع کرد که طرف غربی همچنان مباحث 
بغداد را در دستور کار این دور از مذاکرات قرار داده و این 
درحالی است که جلیلی در طرح پیشنهادی ایران، راهبرد 

مذاکراتی مبتنی بر  سه گام را دنبال می کند.
 طللرف غربللی مذاکللرات ایللران همچنللان بللر توقللف 
 غنی سللازی 20 درصللد اصللرار دارد، در حالللی که تیم 
مذاکره کننده ایران بر ایجاد یک چارچوب کان برای ادامه 
مذاکرات تأکید می کندکه فراتر از طرح درصد در موضوع 
غنی سازی است. آنچه تیم ایرانی بر آن پافشاری می کند، 
مدل گام بلله گام و تأکید بر نقطه آغللاز و پایان مذاکرات 
اسللت. طرف ایرانی پیش از این هم گفته بود که ما برای 
درخواست غربی ها در موضوع غنی سازی 20 درصد یک 
پاسخ نداریم و باید دید این مطالبه در چه چارچوبی مطرح 
می شود. بر این اسللاس، اگر قرار است درباره غنی سازی 
20 درصد نیز حرفی زده شود، باید بر مبنای یک چارچوب 
کان ناظر به حل مسللأله، حقوق قانونی ایران در مسأله 
غنی سازی دیده و تعیین شود که مطالبات غربی ها تا کجا 
 ادامه دارد و در قبال این درخواسللت، چه گام مثبتی در 
 قبال غنی سللازی و حق هسللته ای ایران بر مللی دارند. 
دیللروز همزمان با آغللاز مذاکرات، یک دیپلمللات ایرانی 
که نخواسللت نامش فاش شللود تأکید کرد که ایران یک 
راهبرد مذاکراتی سلله گامی را در این مذاکرات در پیش 

خواهد گرفت. 
گام اول از این راهبرد، انتقاد از فرصت سللوزی یک ماهه 
گللروه 1+5 از مذاکرات بغداد به این سللو و عدم برگزاری 
نشست معاونین است. به گفته وی،  گام دوم راهبرد ایران 
ورود جدی و محتوایی به بحث درباره محور مدنظر 5+1 
اسللت. وی تأکید کرد: ایران پاسخ هایی روشن، مستند و 
مبتنی برNPT به پیشللنهادهای غرب آماده کرده که به 

تفصیل برای تیم 1+5 توضیح داده خواهد شد. 
 این دیپلمات درباره گام سللوم نیز گفت: گام سوم تبیین 
پنج محور پیشنهادی ایران در بغداد به نحو تفصیلی تر و 
روشن تر است تا پای بندی گروه 1+5 به تعهد خود درباره 
درگیر شللدن در بحث جدی درباره این مللوارد به آزمون 

گذاشته شود.

پایگاه اطاع رسللانی ریاسللت جمهوری پس از انتشار 
مصاحبلله حجت االسللام ثمللری، در اطاعیلله ای 
 نوشللت: متأسللفانه با وجود تکذیب عنوان مشاور سابق 
 رییللس جمهور بللرای حجت االسللام علللی ثمری در 
تاریللخ22 شللهریور 1390 از سللوی ایللن مرکللز، 
نامبللرده همچنللان اصللرار بلله سوءاسللتفاده از 
 ایللن عنللوان دارد کلله ایللن موضللوع قویللا تکذیللب

می شللود. دفتر رییس جمهورهمچنین تأکید می کند: 
بللا توجه بلله اصللرار برخللی اشللخاص و رسللانه ها در 
 اسللتفاده از عناوین جعلللی و انتصللاب خودخوانده به 
رییس جمهور محترم که با هدف سوءاسللتفاده صورت 
می گیرد، حق تعقیب قضایی این افراد و نشردهندگان 

اکاذیبی از این دست را برای خود محفوظ می داند.
در عین حال حجت االسام ثمری در واکنش به تکذیبیه 
پایللگاه اطاع رسللانی ریاسللت جمهوری  در گفتگللو با 
فارس تأکید کللرد: بنده کارت مشللاور رییس جمهور را 
همراه خود دارم. رییس سللتاد قللرارگاه راهبردی عمار 
 ادامه داد: مصاحبه بنللده نیز به دلیللل حرف های اخیر 
احمدی نژاد بود که گفته اسللت به دلیل عدالت، برخی  
نیروهللا را بیللرون کللرده است.حجت االسللام ثمری 
خاطرنشان کرد: حرف های من برخی را عصبانی کرده و 

اگر شیطنت کنند، حرف های جدیدتری می زنم.

 علی الریجانی، رییس مجلس شللورای اسللامی گفت: 
ایللران راه هللای مختلفی را پیللش روی گللروه 1+5 قرار 
داده و برای آنها منطقی تر اسللت کلله از این فرصت برای 
 حل مسائل هسللته ای اسللتفاده کنند. وی افزود: مسأله 
هسته ای ایران توسط برخی گروه های تندرو بین المللی 
دچار پیچیدگی شللده و همین گروه ها می توانند در این 
مذاکرات، پیچیدگی موضوع را کللم کنند. معتقدم نباید 
مسأله را این قدر مهم کرد که غربی ها تصور کنند باید در 
این مذاکرات چیزی را به ایرانیان تحمیل کنند و نباید از 
نظر رسانه، این مسائل مطرح شود. رییس مجلس شورای 
اسامی همچنین در واکنش به اعام قابل برداشت بودن 
یارانه28هزار تومانی نان از امروز ، گفت: بحثی در خصوص 
گرانی نان به وجود آمده و تاش شد به نحوی این مسأله 
حل شود. یکی از راه حل ها، این بود که یارانه نان افزایش 
پیدا کند و راه حل دیگر این بود که یارانه هایی بدهند که 
نانوایان نان را با قیمت کمتری به دسللت مردم برسللانند.

الریجانی تأکید کرد: ظاهرا در دولت بحث شده است که به 
دلیل گرانی نان، یارانه نان افزایش پیدا کند. وی  گفت: این 
قضیه مربوط به معوقات ماه های گذشته است. به هرحال 
قیمت نان افزایش پیدا کللرده و باید دولللت یارانه نان را 

متعادل کند، از این جهت باید راه حلی برای آن پیدا کرد.

محمدرضا باهنللر، نماینده مردم تهللران در مجلس نهم  به 
اولویت های مجلس نهم اشللاره کرد و اظهار داشت: مجلس 
نهم باید در حل و پیگیری مسللائل داخلی کشور کارآمدی 
بیشتری از خود نشان دهد، همچنین اجرای دقیق، درست، 
جامع و کامل برنامه پنجم توسعه بسیاری از مشکات مملکت 
را مثل تولید ملی، سطح عمومی قیمت ها و نرخ بیکاری حل و 
تعدیل کند. باهنر با بیان این که در پیام رهبر معظم انقاب به 
نمایندگان مجلس نیز محور تعامل »قانون« عنوان شده بود، 
ادامه داد: قوانین کشور باید دقیق اجرا شود. مجلس نیز در 
نقش نظارت بر اجرای درست قوانین تاش بیشتری خواهد 
کرد، اما این نظارت ضرورتاً به معنی دعوا، اختاف و تشنج 
نیست. وی در ادامه قاطبه مجلس نهم را اصولگرا دانست و 
اظهار داشت: نمایندگان مجلس نهم از نظر کارشناسی، دارای 
تخصص باالیی هسللتند، همچنین سللطح تحصیات آنها 
نسبت به دوره گذشته بهتر است. باهنر به اختاف سلیقه های 
متنوع در درون اصولگرایان اشللاره و خاطرنشان کرد: البته 
مردم و اصولگراهللا نباید منتظر یک مجلللس یک صدایی 
باشند، در انتخابات هیأت رییسه نیز شاهد این موضوع بودیم. 
وی در پایان گفت: رقابت در خیرات تهدید نیست و می تواند 
در کارآمدتر کردن مجلس مؤثر باشد، اما اگر رقابت تبدیل به 

خصومت شود، قابل مذمت است.

جال طالبانی، رییس جمهور عراق تهدید کرده است که 
اگر به نوری المالکی، نخست وزیری این کشور رأی سلب 
اعتماد داده شود، استعفا خواهد کرد. جال طالبانی در 
نامه هایی که وی اخیراً به مسعود بارزانی رییس منطقه 
خودمختار عراق، ایاد عاوی نخسللت وزیر سابق عراق، 
اسامه النجفی رییس پارلمان عراق و همچنین مصطفی 
یعقوبی رهبر جنبش ملی گرای صدرا نوشته، در این باره 
هشدار داده اسللت. بارزانی رهبری تا ش ها برای دادن 
رأی سلب اعتماد به المالکی را برعهده دارد. طالبانی در 
این نامه ها نوشته اسللت: »اگر اقدامات برای دادن رأی 
سلب اعتماد به المالکی ادامه یابد، مطابق با قانون اساسی 

از سمتم به عنوان رییس جمهور استعفا می دهم.«
  مطابللق با قانون اساسللی عللراق، اگر بیللش از نیمی از 
325 نمایندگان پارلمان علیه نخسللت وزیر رأی دهند، 
وی مجبور اسللت تا از قدرت کناره گیللری کند. جال 
طالبانی گفت: رییس جمهور باید شخصی مستقل باشد 
که بر اتحاد ملی نظارت دارد و برای اتحاد )ملت( تاش 
می کند؛ حمایت یک جانبه نقش من را زیر سؤال می برد.

 رییس جمهللور عراق اداملله داد: بنابر این اگر شللرایط 
حاضر مرا وادار سازد تا بر خاف موضع اولیه ام عمل کنم، 

استعفا خواهم کرد.

انرژی هسته ای مجلسدولت  بین الملل

 شیطنت کنید، حرف های 
جدیدتر  می زنم

نباید در مذاکرات چیزی 
به ایران تحمیل شود

 مجلس نباید
 تک صدایی شود

رییس جمهور عراق 
تهدید به استعفا کرد

اخبار کوتاه 

خبر ویژه

 بعد از ریاست جمهوری حزبی 
تأسیس نمی کنم

رییس جمهور /محمود احمدی نژاد
بنده را به مدت هشت سال به عنوان رییس جمهور انتخاب 
کردند و پللس از پایان این دوران، هیچ طرح سیاسللی خاصی ندارم، 
البته بنده سیاستمدار هستم، ولی نه با آن تفسیری که در غرب وجود 
دارد، چنان که پیش از این دوران نیز فعالیت سیاسللی داشته ام، اما 
این که بخواهم پس از پایان دوران ریاست جمهوری حزب و گروهی 
تأسیس کنم، این طور نخواهد بود. این هشت سال برای همه ما کافی 
است، ضمن این که در ایران حکومت حزبی نبوده و وابسته به انتخاب 
مردم است، البته برخی افراد 
بداخاقی و رفتللار ناصحیح 
دارند، اما ملت مللا در نهایت 
آزادانلله انتخللاب مللی کند. 
میان بنده و مللردم رابطه ای 
ویژه برقرار است و من با همه 
وجودم ملت ایران را دوسللت 
دارم و آنها نیز نسبت به بنده 

اظهار محبت می کنند.
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کنترل جمعیت به سود کشور نیست

آیت  اهلل العظمی جعفر سبحانی اظهار داشت: تحدید نسل نه کاری دینی و نه عقایی است؛ زیرا کشور ما 
ظرفیت ها و منابع زیادی دارد که با مدیریت درست می توانیم به کشوری قدرتمند تبدیل شویم. وی گفت: 
خانه های کم فرزند و بدون فرزند مثل زندان است و وجود فرزندان زیاد، موجب شادابی خانواده می شود.

در قضیه مشکالت 
اقتصادی کشورهای 

غربی، دنیا شاهد 
است که قدرت های 

مسلط در پی حل 
 مشکالت صاحبان 
بانک ها و کمپانی 

های سرمایه داری 
هستند، نه حل 
مشکالت مردم
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 آموزشگاه تعلیم موتور سواری 
به اصفهان آمد 

سرهنگ حسین غالمی، رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان گفت: 
در راستای کاهش حوادث با موتورسیکلت، از این پس موتورسوران 
ملزم ب��ه گذراندن دوره ه��ای تعلی��م رانندگی با موتورس��یکلت در 
آموزشگاه های تعلیم موتورسیکلت س��واری می شوند. وی همچنین 
اضافه کرد: در بحث آموزش، با شهرداری اصفهان مذاکراتی صورت 
گرفته که برای موتورسواران و نیز سرنشینان و مشکالت موتورسواران 

در سطح شهر کالس های توجیهی و آموزشی برگزار شود.

 فعالیت 30 کلینیک مددکاری 
برای کاهش طالق در اصفهان 

محمود محمدزاده، مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان به گام های 
اساسی اورژانس اجتماعی123 در راستای کاهش طالق اشاره کرد 
و گفت: بیش از 30 کلینیک مددکاری از سال گذشته در این زمینه 
فعال شده اس��ت. به گفته وی، هم اکنون 9 مرکز اورژانس اجتماعی 
و کاهش طالق و30 کلینیک مددکاری اجتماعی در س��طح استان 
اصفهان زیر پوشش معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی بوده و 

خدمات الزم را دریافت و به مددجویان ارایه می دهند.

اتمام ثبت نام مدارس تا نیمه تیرماه 
سیدجواد سید معلمی، دبیر ستاد ثبت نام اداره کل آموزش و پرورش 
 اس��تان اصفهان مهلت پایانی ثب��ت نام دانش آم��وزان را در مدارس 
1۵ تیرماه اعالم کرد و گفت: بیش از ۵۵ بازرس به صورت محسوس 
 و غیرمحس��وس برروند فعالیت م��دارس و مدیران در ام��ر ثبت نام 
دانش آموزان نظارت دارند. به گفته وی، مهلت ثبت نام دانش آموزان 
مقط��ع ابتدایی تا پایان خردادم��اه و ثبت نام در مقاط��ع راهنمایی، 

متوسطه و هنرستان ها نیز 1۵ تیرماه است.

 رفع مشکل زاینده رود 
دل بخواهی نیست

عوض حیدرپور، عضوکمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی 
در رابطه با وضعیت رودخانه زاینده  رود اظه��ار نگرانی و تأکید کرد: 
الزم اس��ت راهکارهای ارایه ش��ده برای حل این مش��کل بر اساس 

مصوبات تاریخی و سال های گذشته ارایه شود، نه به دلخواه افراد!
به گفته وی، وزیر نی��رو در رابطه ب��ا وضعیت رودخان��ه زاینده رود 
کارش��کنی می کند و بهترین و اصولی ترین  راه، کارشناس��ی دقیق 

براساس مصوبات قانونی است.

 تأمین آب اصفهان را 
دچار چالش کرد

 علیرض��ا ذاک��ر اصفهان��ی گفت: دلی��ل مش��کل کم آب��ی موضوع 
محیط زیس��ت جزو مس��ائل مهم اصفهان بوده و امروز برای تأمین 
 آب ش��رب مردم در حال برنامه ریزی هستیم که در این باره وضعیت 
نگران کننده ای پیش رو داریم. وی افزود: مس��أله تأمین آب، استان 
اصفهان را دچار یک چالش بزرگ کرده و در حال حاضر این موضوع 
با مش��ارکت مدیریت بحران دنبال می شود. ذاکراصفهانی با اشاره به 
این که1۵0 واحد آموزش عالی در اصفهان مس��تقر است، ادامه داد: 
ارتباط دانشگاه و حوزه اجرایی در اصفهان باید مورد توجه قرار گیرد.

 قطار برقی نجف آباد 
در انتظار بودجه است

 محس��ن خندان، ش��هردار نجف آباد گفت: آغاز عملیات قطار برقی 
نجف آباد در انتظار بودجه است و با اختصاص بودجه، این پروژه آغاز 
به کار می کند. به گفته وی، سال گذشته مرحله تصویب مسیر قطار 
برقی نجف آباد انجام و ابالغ شد و امسال نیز بودجه ملی برای آن در 

 نظر گرفته می شود.

الکل،یکی از علل تخلفات رانندگی 
در اصفهان

سرهنگ حس��ین غالمی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون گزارش تست 7 درصد از 
رانندگان مشکوک به مصرف مواد الکلی در اصفهان مثبت اعالم شده 
است. به گفته وی، از ابتدای س��ال جاری تا کنون بر روی ۵00 نفر از 
رانندگان مشکوک در استان اصفهان تست به عمل آمده که با توجه به 
گزارشات رسیده، تست 3۵ نفر از این راننده ها در رابطه با مصرف مواد، 
مثبت اعالم شده است. وی اضافه کرد: بر اساس قانون، این افراد ضمن 
معرفی به مراجع قضایی، به پرداخت 200 هزار تومان جریمه نقدی 
و توقیف گواهینامه به مدت ش��ش ماه مجازات می شوند، همچنین  
 از بین راننده های مش��کوک به مصرف مواد مخدر نیز گزارش تست 

پنج نفر مثبت اعالم شده است.

 سی وسه پل پاتوق 
معتادان نشود 

سی و سه پل یکی از زیباترین بناهای تاریخی در اصفهان 
و متعلق به دوران صفوی اس��ت که اکنون بخش هایی از 
آن به محلی برای حض��ور معتادان تبدیل ش��ده و بدین 
ترتیب این پ��ل تاریخی ب��ا تغییر کارب��ری، محلی برای 
گذران اوقات معتادان نیز ش��ده اس��ت. به گزارش مهر، 
پل تاریخی س��ی و س��ه پل که گردشگران بس��یاری را 
 به س��مت خود جل��ب می کن��د، ام��روزه ش��اهد نوعی 
بی توجهی ش��ده که از دیوارنویس��ی بر روی آن که گذر 
کنیم و ترک هایی که در اثر خشکسالی و عبور مترو بر تن 
خود دارد، مشکالت دیگری این بنا را تهدید می کند.گویی 
زخم های وارد ش��ده بر تن این بنای تاریخی تمامی ندارد 
و هیچ دستگاه متولی حراست از آن را پیگیری نمی کند، 
البته نباید از حق گذش��ت؛ زیرا در چند ماه اخیر سازمان 
میراث فرهنگی مرمت این بنا را در دس��تور کار خود قرار 
داده که این مرم��ت در طبقه فوقانی بن��ا همچنان ادامه 
دارد. اما وقتی به طبقه پایین این پل تاریخی قدم بگذارید 
که حضور در این قس��مت تنها با بسته ش��دن زاینده رود 
امکان پذیر است، از دهانه سوم،چهارم به بعد، ترک های 
فعالی را مشاهده می کنید که این ترک ها به اعتقاد برخی 
کارشناسان سازمان میراث فرهنگی غیرفعال و مربوط به 
س��ال ها پیش بوده اس��ت. از میان این پل تاریخی هم به 
بخشی می رسیم که راه پله های ارتباط بین طبقه فوقانی 
و پایین وجود دارد و چند اتاقک کوچک نیز که در گذشته 
برای جلوگیری از ورود به این بخش و... با تیغه هایی آجری 
این محل بس��ته شده بود. با توجه به خش��کی رودخانه و 
تردد مردم از وس��ط زاینده رود، ممکن اس��ت در آینده 
شاهد بروز مش��کالت مختلفی در پی حضور معتادان در 

این محل باشیم.
در این خصوص س��رهنگ حس��ین حس��ین زاده گفت: 
رس��یدگی به این امر از جمل��ه وظایف نی��روی انتظامی 
است و به آن سریعا رس��یدگی می کنیم. به گفته وی، به 
 زودی برای بررس��ی و اقدامات ویژه گروه��ی را اعزام و از 

سوء استفاده از آن جلوگیری خواهیم کرد.

سکته، بزرگ ترین 
عامل مرگ اصفهانی ها

 اجرای طرح زوج و فرد 
در اصفهان جدی شد 

مجتب��ی کاظم��ی، مدیرعام��ل س��ازمان آرامس��تان های ش��هرداری 
 اصفهان با  اش��اره به این که سکته قلبی و مغزی ش��ایع ترین علت مرگ 
اصفهانی هاست که در مردان و زنان مشاهده می شود،گفت: سال گذشته 
ایس��ت قلبی و مغزی اصفهانی ها بیش از ۴۵ درصد از علل مرگ و میر را 

به خود اختصاص داده است
به گفته وی، بعد از س��کته قلبی و مغزی، سرطان ها و تومورها بیشترین 
عامل مرگ ش��هروندانی اصفهانی را تش��کیل می دهد. در سال گذشته 
 از پنج هزار نفر ش��هروند فوت��ی در اصفهان،۶0 درصد ای��ن تعداد مرد و 
۴0 درصد زن بوده است. وی افزود:کمترین علت فوت شدن شهروندان 

در سال گذشته بر اثر بیماری روانی و اختالل رفتاری ثبت شده است.

رییس پلیس راهور شهرس��تان اصفهان گفت: اجرای طرح زوج و فرد تردد 
خودروها با جدیت دنبال می ش��ود. س��رهنگ رضایی در پی رواج شایعاتی 
مبنی بر حذف اجرای طرح زوج و فرد خودروها، افزود: تنها تفاوت اجرای این 
طرح با ماه های گذش��ته، نبود عوامل راهنمایی و رانندگی در معابر ورودی 
اجرای طرح اس��ت. وی اضافه کرد: با توجه به گذش��ت یک سال از اجرای 
این طرح، نهادینه ش��دن آن و اطالع از محدوده های اج��رای طرح، نیازی 
به استقرار نیروهای راهنمایی و رانندگی احساس نمی شود. وی ادامه داد: 
خودروهای متخلف وارد ش��ده به محدوده اجرای طرح، با برخورد مأموران 
 راهنمایی و رانندگ��ی مواجه و اعم��ال قانون خواهند ش��د. پرداخت مبلغ 
20 هزار تومان جریمه نقدی برای رانندگان متخلف در نظر گرفته شده است.

هشدار 

گشتی در اخبار 

سفره فرهنگیان بازنشسته  هم 
خالی شد

فرهنگیان بازنشسته هنوز نس��بت به حقوق دریافتی خود گالیه مند 
هستند و حقوق این افراد باید براساس نرخ واقعی تورم افزایش یابد.

به گفته مجید روس��تایی، مدیرعامل کانون بازنشستگان فرهنگی و 
وظیفه بگیران اس��تان اصفهان، کاهش قدرت خرید مردم با افزایش 
نرخ تورم باعث ش��ده فرهنگیان بازنشس��ته هنوز نس��بت به حقوق 
دریافتی خود گالیه مند باش��ند و حقوق این افراد باید براساس نرخ 
واقعی تورم افزایش یابد. وی با اش��اره به این ک��ه حقوق فرهنگیان 
بازنشسته براس��اس افزایش نرخ تورم پرداخت نمی شود، ادامه داد: 
براساس قانون، حقوق فرهنگیان شاغل و بازنشسته در سطح کشور 
باید مطابق با نرخ تورم اعالم شده از س��وی بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران باشد. به گفته وی، قدرت خرید شاغالن و بازنشستگان 
نباید کاهش پیدا کند، اما طی س��ال های گذش��ته ب��ا توجه به عدم 
افزایش حقوق این افراد براساس افزایش نرخ تورم، قدرت خرید آنها 
کاهش یافته است. وی با اشاره به این که در حال حاضر نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی بالغ بر22 درصد است، اضافه کرد: ساالنه قدرت 
خرید فرهنگیان بازنشس��ته 12 درصد کاهش می یابد و افزایش نرخ 

تورم، سفره فرهنگیان بازنشسته را سال به سال خالی تر کرده است.
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از ز بان مردم 
توسعه شهرک محمودآباد  علمی نیست

ابوالفضل قربانی، س��خنگوی شورای اس��المی شهر اصفهان گفت: توس��عه شهرک صنعتی 
محمودآباد مبتنی بر مطالعات علمی نیست و توسعه واحد ها و شهرک های صنعتی در شعاع 

۵0 کیلومتری اصفهان، سبب افزایش آالینده های زیست محیطی شهر می شود.
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هفته گذش��ته ک��ه به تنگنای س��وژه  بشیر 
بر خ��ورده بودی��م، یکی از دوس��تان اسماعیلی

 پیش��نهاد داد درب��اره این ک��ه قاتالن 
زنجیره ای از صدای ضبط ش��ده نوزاد 
برای بیرون کش��یدن اف��راد از خانه و 
کشتن آنها استفاده می کنند بنویسم.

من ابتدا این پیشنهاد را جدی نگرفتم، تا این که یک ایمیل دریافت 
نمودم که حاوی هشدارهای پلیسی در جهت زنده ماندن در شرایط 
ناامن امروزی بود. دیدم  آن دوس��ت درس��ت می گفت. شرایط 
توصیف شده، مشابه فیلم »سرزمین زامبی ها« بود؛ زمانی که در 
ابتدای فیلم، مجموعه قواعدی که باید در هنگام حمله زامبی ها 
برای زنده ماندن رعایت کرد،  توضیح داده می شد. در ذیل توجه 

شما را به پاره ای از این خطرات جلب می کنم.
1    در صورتی که ش��ما را داخل صندوق ماشین انداخته اند، 
چراغ های عقب را در آورید و دس��تتان را از س��وراخ بیرون برده، 
 دیوانه وار آن را تکان دهید، راننده ش��ما را نمی بیند، اما سایرین 

می بینند. این کار جان افرادی را نجات داده است. 
2    خانم ه��ا معموالً ع��ادت دارند ک��ه هنگامی ک��ه پس از 
خری��د ی��ا کار وارد اتومبیل خود می ش��وند، در آن بنش��ینند و 
کارهای دیگری انجام دهند. ممکن است کس��ی شما را زیر نظر 
داشته باش��د و در یک فرصت مناسب، از در س��مت پیاده رو وارد 
اتومبیل شده، اس��لحه یا چاقویی را به طرف شما بگیرد و حوادث 
ناگ��وار بعدی به وق��وع بپیوندد. ب��ه محض این ک��ه وارد خودرو 
ش��دید، درها را قفل کرده و مح��ل را ترک کنی��د؛ اگر هنگامی 
 که س��وار خودرو ش��دید ش��خص دیگری نیز در اتومبیل بود و 
 اس��لحه ای را به سمت شما نش��انه رفت، متوقف نش��وید؛ تکرار 
می کنم اتومبیل خود را متوقف نکنید. به جای ترمز کردن، پای 
خود را بر روی گاز فشار دهید و با س��رعت به چیزی بکوبانید که 
ماشین خرد شود. کمربند ایمنی و یا کیسه هوا جان شما را نجات 
خواهد داد و اگر دزد دیگری در صندلی عقب نشس��ته باش��د، به 
محض برخورد ماشین با مانع فرار کنید که فرار کردن، بهتر از این 

است که جسد شما را در جایی پیدا کنند! 
3    چند نکته هنگام س�وار ش�دن به ماش�ین در یک 

پارکینگ مسقف یا سرپوشیده
حواس خود را جمع کنید. اطراف خود، درون ماشین و صندلی عقب 
را نگاه کنید. زمین سمت پیاده رو را نگاه کنید. اگر ماشین شما در 
کنار یک ون بزرگ پارک است، از در سمت پیاده رو سوار اتومبیل 
 شوید. بیش��تر قاتل های زنجیره ای قربانیان خود را در حالی که 
می خواهند سوار ماشین شوند، به داخل ون می کشند. به ماشینی 
که در سمت خیابان و یا پیاده رو، نزدیک ماشین شما پارک است 
نگاه کنید؛ اگر مردی تنها در صندلی که نزدیک ماشین شماست 
نشسته، به عقب برگردید و با یک نگهبان یا پلیس به ماشین خود 

نزدیک شده و سوار شوید. 
4    همیشه از آسانسور به جای پله اس��تفاده کنید؛ راه پله ها 

مکان هایی ترسناک برای تنها بودن هستند. 
5     در صورتی که شخصی اسلحه دارد و شما از او فاصله بیش 
 از سه متر دارید، یقینا بهتر اس��ت که بدوید. شخص مهاجم فقط 
می تواند بدون دقت به شما شلیک کند، در حالی که شما یک هدف 
متحرک هستید، احتمال این که تیر به شما بخورد ۴ درصد است 
و همچنین به احتمال زیاد، محلی از ب��دن که مورد اصابت گلوله 
قرار می گیرد، یکی از اعضای حیاتی بدن شما نیست. ترجیحا به 

صورت زیگزاگ بدوید!   
6    خانم ها معموالً تالش می کنند که عاطفی و دلسوز و شفیق 
باشند. این طور زنانه و لطیف رفتار کردن بس است و با این شرایط 
خاص، متف��اوت برخورد کنید! این رفتار مالیم، ممکن اس��ت به 

کشته شدنتان منجر شود.  
7     اگر از شیرهای بیرون خانه در نیمه شب صدای چکه آب 
شنیدید، هرگز از منزل خارج نش��وید و با تماس، از همسایه های 

خود کمک بگیرید. 
به عنوان نتیجه، این که نه تنها هر ب��ار که از خانه بیرون می روید 
امکان تکه تکه شدنتان بسیار زیاد است،  بلکه در خانه هم درصد 
زیادی احتمال دارد که ب��ا تکنیک هایی که ه��ر روز پیچیده تر 
می شوند شما را بیرون بکشند و ش��ما را از بین ببرند! رفتنتان با 
خودتان است و برگشتن با حضرت حق. با توجه به این که در هفته 
دادگستری قرار داریم، تقاضا دارم تمهیدی جهت جلوگیری از این 

همه جنایت صورت پذیرد.

به دنبال گرم ش��دن هوا و بس��ته ش��دن آب بر روی رودخانه 
زاین��ده رود، بوی نامطبوع لجن ه��ای کف ای��ن رودخانه و آزار 
شهروندان، داغ دیگری بر جگر سوخته آن است. به گزارش فارس 
از اصفهان، در حالی که اصفهان و رودخانه زاینده رود با هم عجین 
شده اند، اما با از دست رفتن 7۵ درصد از ذخیره آب زاینده رود، 
این رودخانه برای پنجمین سال پیاپی در فصل تابستان خشک 
شد؛ چرا که به گفته مس��ئوالن آب منطقه ای میزان ذخایر آب 
اصفهان به پایین ترین مقدار خود در ۴0 س��ال اخیر رس��یده و 
خروجی آب از دریچه های سد زاینده رود کاهش یافته و تمامی 
این عوامل دست به دس��ت یکدیگر داده تا دوباره شاهد خشک 

شدن کامل این رودخانه باشیم. 
دوباره اصفهانی ها نظاره گر مرگ زاینده رود هس��تند و از همه 
بدتر این ک��ه، داغ دیدن ترک ه��ای زاین��ده رود از بی آبی برای 
ش��هروندان اصفهانی ک��م نبود که ب��ه دلیل گرم ش��دن هوا و 
فعالیت باکتری های بودار و لجن های کف رودخانه، بوی تعفن 
 و نامطبوع ناشی از آنها داغ دیگری بر جگر تفتیده زاینده رود و

 اصفهانی ها زده ش��د. این روزها به اندازه ای ب��وی نامطبوع در 
فضای اطراف زاینده رود بسیار اس��ت که کمتر کسی می تواند 
برای س��اعتی در کنار این رودخانه تاریخی بنش��یند. بیش��تر 
رهگذرانی که از روی پل های تاریخی ک��ه بر روی این رودخانه 
زده شده با س��رعت و با قرار دادن دس��تمال بر بینی و تعدادی 
از آنها برای این که چشمش��ان بر نتیجه بی رویه برداشت ها در 
 استان های باالدست نیفتد، سر را به پایین انداخته و به سرعت

 رد می شوند.

مسئوالن فکری کنند 
در همین ارتباط، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت: بوی 
نامطبوع در بس��تر رودخانه زاینده رود سبب نارضایتی و اعتراض 
شهروندان شده، بنابراین باید به سرعت نسبت به رفع بوی تعفن 
از س��وی ش��هرداری و الیروبی کف رودخانه اقدام ش��ود. عباس 
حاج رس��ولیها ادامه داد: اصفهان چند سالی اس��ت که با معضل 
خشکی زاینده رود دست و پنجه نرم می کند و این بحران عالوه بر 
قطع منابع آبی، مباحث روحی و روانی، مدنیت، بهداشت و سالمتی 

شهروندان را تهدید می کند.

اجساد ماهی ها پاک سازی می شود
در ارتباط با رفع بوی نامطبوع لجن های کف رودخانه زاینده رود، 
حمیدرضا صبور، مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری 
 اصفهان گفت: نظافت مس��یر رودخانه زاینده رود در سه موقعیت 
پرآبی، قطع آب و زمان خشکی زاینده رود صورت می گیرد، اما باید 
توجه داشت که نظافت بستر زاینده رود در زمان خشکی سخت تر 
از مراحل یاد شده است. وی در مورد دلیل این بوی نامطبوع اظهار 
کرد: اجس��اد ماهی های تلف ش��ده در مس��یر رودخانه، سازه ها، 
جلبک ها و لجن های موجود در این سطح و آب موجود در برکه های 
به وجود آمده، از مهم ترین دالیل استش��مام ای��ن بوی نامطبوع 
و آزار شهروندان اس��ت. صبور با اش��اره به این که در حال حاضر 
ماشین آالت و تجهیزات ویژه ای برای پمپاژ و تخلیه آب برکه های 
موجود و جمع آوری س��ازه ها و جلبک ها در سطح رودخانه به کار 
 گرفته ش��ده، افزود: از زمان کاهش جری��ان آب، تیم های صد تا 
120 نفره این س��ازمان در دو شیفت برای پاک س��ازی اقدامات 
الزم را انجام داده اند. به گفته وی، با توجه به اجرای اقدامات مورد 
نیاز و فعالیت فشرده نیروهای این سازمان در دو شیفت کاری، تا 
پایان هفته مسیر زاینده رود به صورت کامل پاک سازی می شود. 
مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان اضافه کرد: 
از آن جایی که نظافت زاینده رود و بستر آن در سالمت شهروندان 
مؤثر است، بنابراین همه روزه از ساعت چهار صبح تا دو بعدازظهر 
تی��م 12 تا 20 نف��ره ای برای پاک س��ازی این بس��تر از زباله ها و 

پسماندهای وارد شده به آن اقدام می کنند.

اصفهانی ها از حاشیه زنده رود فراری شدند طنز ترسناک
در شهر چه می گذرد؟

 2۴ خرداد ماه جاری ب��ود که خبرگزاری 
پروین 
احمدی

ایس��نا با انتش��ار خب��ری مبنی ب��ر قطع 
درخت��ان ب��ا اج��رای ط��رح تعریض پل 
بزرگمهر در اصفه��ان، همهمه هایی را در 
شهر ایجاد کرد. اعتراضات، ناش��ی از این بود که چرا باید عمر 
درختان به بهان��ه تعریض پ��ل بزرگمهر به پایان برس��د، اما 
خبر های ارایه شده از سوی مدیران  شهری و  مسئوالن اجرایی 
BRT اصفهان، حاکی از این اس��ت که هیچ درختی به بهانه 
تعریض پل بزرگمهر و راه اندازی اتوبوس های تندرو شهری در 
اصفهان قطع نمی ش��ود و ت��ا زمانی که اضط��رار ایجاد نکند، 
درختی در این محدوده قطع نمی شود. علیرضا صلواتی، مدیر 
اجرایی پروژه BRT اصفهان می گوید: بنا نداریم که درختی 
را در محدوده پل بزرگمهر ب��ه منظور تعریض پل و اجرای فاز 
دوم خط یک BRT اصفه��ان قطع کنیم. ب��ه عبارتی، قطع 
درخت��ان در این پروژه پیش بینی نش��ده و تاکن��ون نیز هیچ 
درختی در محدوده پل بزرگمهر و خیابان س��روش به منظور 
اجرای این پروژه قطع نشده است. صلواتی  با اشاره به این که 

حفظ درختان برای کاهش آلودگی 
هوا ضروری است، اعتقاد دارد: حفظ 
درختان در دس��تور کار مسئوالن 
اجرایی این پ��روژه قرار دارد و قطع 
درخت��ان تنه��ا در زمان��ی اتف��اق 
می افتد ک��ه مانع حرک��ت، ورود و 
خروج عابران پیاده در محدوده فاز 
دوم این خط ش��ود. وی می افزاید: 

در محدوده خیابان سروش نیز تمام درختان حفظ شده و قطع 
هیچ درختی در این محدوده صورت نگرفته است.

قطع درختان پل بزرگمهر در صورت درخواس�ت 
BRT متولیان اجرایی پروژه

داریوش فتحی، مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز 
شهرداری اصفهان نیز با اشاره به این که تاکنون هیچ درختی 
برای تعریض پل بزرگمهر اصفهان قطع نشده است، می گوید: 
از جزییات اجرای پروژه BRT اصفه��ان و اقدامات مورد نیاز 
برای اجرای این طرح بی اطالع هستم. وی تأکید می کند که 
از ضرورت قطع ی��ا عدم قطع درختان ب��ه منظور تعریض پل 
بزرگمهر در پروژه راه اندازی فاز دوم خط یک BRT اطالعی 
ندارد و در حال حاضر موردی از س��وی متولی��ان اجرایی این 
پروژه ب��رای قطع درخت��ان در محدوده پ��ل بزرگمهر به این 
س��ازمان ابالغ نش��ده اس��ت. وی  اعتقاد دارد: در صورتی که 
طرحی مبنی بر ض��رورت قطع و ج��ا به جای��ی درختان در 
محدوده اج��رای فازم دوم خ��ط یک BRT اصفه��ان به این 

سازمان ارایه شود، مجوز آن صادر خواهد شد.

 مدیریت ش�هری اصفهان به دنبال حفظ درختان 
در سطح شهر است

 عباس حاج رسولیها، رییس شورای اسالمی شهر اصفهان هم 
با اش��اره به این که تاکنون درختی برای تعریض پل بزرگمهر 
قطع نشده اس��ت، می گوید: در خیابان س��روش اصفهان نیز 
برای راه اندازی فاز دوم خط یک BRT اصفهان درختی قطع 
نمی ش��ود و حفظ درختان در محدوده شهر به منظور کاهش 
آالینده های زیست محیطی در دس��تور کار مدیریت شهری 
اصفهان قرار دارد. به گفته وی، ش��هرداری اصفهان هر ساله 
به منظور افزایش س��رانه فضای س��بز برای هر فرد، به کاشت 
درختان بسیاری در محدوده شهر مبادرت می کند و اجرای فاز 
دوم خط یک BRT با وجود درختان در محدوده پل بزرگمهر 

و خیابان سروش منافاتی ندارد.

 سال های گذشته قطع درختان در اصفهان انجام 
می شد

شاهین سپنتا، فعال زیست محیطی  هم  با اشاره به این که از 
سابقه قطع درختان بی اطالع هستم، می گوید: طی سال های 
گذش��ته قطع درختان در اصفهان انجام ش��ده و این موارد به 
بهانه خیابان کشی و اقدامات عمرانی صورت می گیرد. به گفته 
وی، در برخی از موارد نیز براساس نظریه کارشناس و تشخیص 
پوس��یده بودن درختان آنها را قطع می کنند، اما واقعیت این 
است که استرس هایی که به دلیل قطع شدن به درختان وارد 
می شود، بسیار زیاد  است. وی با بیان این که درختان گونه های 
مختلفی هس��تند و در مورد هر گونه باید به صورت جداگانه 
اظهار نظر شود، اعتقاد دارد: برخی از گونه ها مراحل به پایان 
رس��یدن عمر طبیعی خود را طی نکرده اند و اگر مسئوالن به 
دلیل انجام اقدامات عمرانی چاره ای جز قطع درختان ندارند، 
باید نسبت به رشد درختان جدید اقدام کنند. عاله بر این که 
قطع هر درخت به اقدامات کارشناس��ی نیاز دارد و ش��واهد و 
دالیل کافی برای قطع درختان باید وجود داشته باشد که در 
صورت نبود دالیل و شواهد کافی برای قطع درختان، متولیان 

اجرای این موضوع مرتکب جرم شده اند.
به هر حال مس��ئوالن باید درچنین مواردی تجدید نظر کنند 
و محیط زیس��ت خود را به بهانه های واهی به خطر نیندازند؛ 
چرا که قطع درختان سبب بروز اس��ترس و ایجاد اختالل در 
اکوسیس��تم آنها می ش��ود، در حالی که جامعه امروز نیازمند 

حفظ گونه های گیاهی است.

آتش بس موقت  بین مسئوالن  شهری  و محیط زیست 

هنوز درختان فدای  تعریض پل بزرگمهر نشده اند

در صورتی که 
طرحی مبنی بر 

ضرورت قطع 
درختان در 

محدوده اجرای 
BRT اصفهان 

ارایه شود، مجوز 
آن صادر خواهد 

شد
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افتتاح سامانه امضای الکترونیکی
سامانه امضای الکترونیکی امروز )سه شنبه( با حضور مسئوالن وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و سازمان امور مالیاتی افتتاح می شود. پیرو 
امضای تفاهم نامه ای بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان 
امور مالیاتی کشور، سامانه استفاده از امضای الکترونیکی برای ارسال 
اظهارنامه توس��ط مؤدیان مالیاتی راه اندازی خواهد شد. استفاده از 
امضای الکترونیکی از سال آینده برای تمامی مؤدیان مالیاتی ضروری 
خواهد بود و در سال جاری نیز برای  آن  دسته از مؤدیانی که ثبت نام 
پرونده الکترونیکی خود را کامل کرده و فرم صدور گواهی به آدرس 

پستی شان ارسال شده، اجباری است.

احیای جرثقیل های فوالد  مبارکه 
کارشناس��ان واحد تعمیرات الکترونیک باتری ش��ارژ وUPSهای 
ش��رکت فوالد مبارکه، گفت: برای نخس��تین بار با عملیات احیای 
باتری های جرثقیل ها این ش��رکت، از خروج پن��ج میلیون دالر ارز 
از کش��ور جلوگیری به عمل آمد. کوروش ایزدی با بیان این که برای 
نخستین بار عملیات احیای اتاق برق های شرکت فوالد مبارکه نیز 
اجرایی شده است، اظهار داشت: با احیای تمامی این باتری ها که در 
ادامه اجرا می ش��ود، صرفه جویی پنج میلیاردریالی در فوالد مبارکه 
صورت می گیرد. وی در ادامه افزود: این قبیل باتری ها اکنون بیش از 
۲۰ سال است که در فوالد مبارکه مورد استفاده قرار گرفته اند و نیاز 

به شستشو و احیا دارند.

وجود وایتکس در شیر تأیید نشد  
رییس سازمان ملی استاندارد گفت: استفاده از وایتکس در مواد لبنی 
از جانب سازمان استاندارد تأیید نمی ش��ود. نظام الدین برزگری در 
خصوص برخی اظهارات مبنی بر وجود وایتکس در برخی شیرهای 
موجود در ب��ازار تصریح کرد: در س��ایت های مختل��ف این موضوع 
تنها از نظر برخی کارشناس��ان مطرح ش��ده و از جانب سازمان ملی 
استاندارد تأیید نمی شود. وی ادامه داد: پس از مطرح شدن این بحث، 
آزمایشگاه های سازمان نسبت به بررسی آن اقدام کرده اند، اما تاکنون 
گ��زارش مبنی بر تأیید این موضوع دریافت نش��ده اس��ت.برزگری 
خاطرنشان کرد:  هم اکنون نمونه آزمایش از کارخانه های صنعتی و 
سنتی گرفته شده و اگر این موضوع به طور علمی اثبات شود، به طور 

حتم از جانب سازمان اعالم خواهد شد. 

قیمت برنج در تهران دو برابر شمال
دبیر انجمن برنج کشور اعالم کرد: قیمت هر کیلوگرم برنج مرغوب 
در شمال کشور در حالی با قیمت ۳۶۰۰ تومان فروخته می شود که 
همین نوع برنج در پایتخت پنج هزار تا شش هزار تومان است. جمیل 
علیزاده ش��ایق درخصوص کاهش نرخ برنج در بازار اظهارداش��ت: 
درحال حاضر قیمت برنج در بازار شهرهای شمالی کشور در حدود 
۱۰ درصد کاهش یافته است. دبیرانجمن برنج کشور در ادامه با انتقاد 
از مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت نس��بت به اعالم شفاف 
میزان برنج توزیع ش��ده در بازار، گفت: همان طور ک��ه قباًل گفتم، 
حتی اگر این وزارتخانه برنجی در بازار توزیع نمی کرد و فقط اعالم 
می کرد که می خواهد برنج در بازار توزیع کند، باز هم قیمت ها در 

بازار شکسته می شد.

خودکفایی ایران در تولید بنزین
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از خودکفایی 
کش��ور در تولید یک نوع بنزین خب��ر داد و گفت: ب��ا تولید داخلی، 
واردات این بنزین به کشور متوقف ش��د. جلیل ساالری از شکستن 
تحریم واردات بنزین نوع ۱۰۰ خبر داد و اف��زود: این نوع بنزین که 
مورد نیاز هواپیماهای آموزشی و سمپاش��ی است، پیش از این وارد 
می شد که اکنون تولید آن در کشور ممکن شده است. وی همچنین 
با تأکید بر استفاده از سوخت های غیرفسیلی مانند اتانول و متانول 
در سبد سوخت کشور، گفت: 4 درصد تولید سوخت مورد نیاز دنیا، 
سوخت تولید اتانول است که این صنعت سبز نیز در کشور باید ایجاد 
 شود.  ساالری با اشاره به طرح پایلوت تولید بنزین اتانول دار با حجم

5 درصد، بیان داشت: با اجرای این طرح، ایران نیز به جرگه کشورهای 
استفاده کننده از سوخت های غیرفسیلی خواهد پیوست. 

مالیات سنگین برای خانه های خالی
رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس از ط��رح پارلمان ب��رای اخذ 
مالیات ه��ای تصاعدی و س��نگین از مالکی��ن واحده��ای خالی از 
 سکنه خبر داد. ارس��الن فتحی پور گفت: به دلیل ثبت معامالت در 
س��امانه های مختلف، به طور کامل از خانه های خالی از سکنه آگاه 
ش��ده و طرح مالیات های تصاعدی پس از گذش��ت هرماه از خالی 
بودن خانه مسکونی، به ازای ۲۰۰ هزار تومان بنا به متراژ در هر ماه، 
با حضور بازرسان ویژه تصویب می ش��ود. وی افزود: آمار خانه های 
خالی از س��کنه موجود بوده و با توجه به اجرای این طرح در س��طح 
بین المللی و کاهش چشمگیر قیمت های فرا توهمی و کاذب خرید یا 
اجاره مسکن، در شهرهای مختلف کشور تک تک خانه های خالی از 
سکنه و مالکین دو واحد مسکونی به باال مشخص و از آنها مالیات های 
سنگینی گرفته خواهد شد؛ چرا که آنها محتکران خانه های مسکونی 

و اخالل گر نظم اقتصادی کشور بوده اند.

 نشانه هایی از تشدید ابهام 
در فاز دوم هدفمندی

گروه اقتص�اد- برداشت یارانه ۲8 هزار تومانی فاز دوم 
هدفمندی بابت گرانی نان و ع��دم افزایش قیمت بنزین 
در تیرماه، اج��رای فاز دوم هدفمندی را ت��ا قبل از واریز 
یارانه جدید بابت فاز دوم و حداقل تا پایان نیمه اول سال 
به تعویق انداخته است. سرپرست س��ازمان هدفمندی 
یارانه ها در روز های گذشته با اعالم این که افزایش قیمت 
نان برخالف نظر دولت بود، از تصمیم جدید دولت برای 
افزایش س��ه هزار تومانی یارانه بابت گرانی نان خبر داد 
و گفت: ۲8 هزارتومان حس��اب مردم بابت یارانه نان نیز 
قابل برداشت اس��ت. بهروز مرادی گفت: افزایش قیمت 
نان موجب نگرانی مردم شده اس��ت، بنابراین با توجه به 
نظر رییس جمهور و توافقی که با رییس مجلس صورت 
 گرفت، قرار ش��د افزایش قیمت نان ب��ا پرداخت ماهانه 
سه هزار تومان طی 9 ماه جبران ش��ود. وی افزود: برای 
جبران افزایش قیمت ن��ان، ۲8 هزار تومانی که در پایان 
سال گذشته به حساب مردم واریز ش��ده بود، به عنوان 
یارانه نان تا پایان سال محسوب می شود و مردم می توانند 

این مبلغ را برداشت کنند.
 قابل برداشت ش��دن یارانه ۲8 هزار تومانی بابت گرانی 
نان، در حالی اس��ت که این یارانه اس��فند سال گذشته 
بابت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها واریز شده بود تا 
مردم قبل از اجرای فاز دوم، از وجود یارانه در حساب خود 
اطمینان خاطر داشته باشند. حال با برداشت شدن این 
یارانه، اجرای فاز دوم هدفمندی در آینده نزدیک در ابهام 
فرو رفته و دولت برای اجرای این مرحله از قانون، حداقل 
یک ماه قب��ل از اجرا باید یارانه دیگ��ری بابت فاز دوم به 

حساب مردم واریز کند.
 از س��وی دیگر، بنابر اع��الم قائم مقام س��تاد مدیریت و 
حمل و نقل سوخت، سهمیه بنزین خودروهای شخصی 
در تیرماه همانند ماه های گذشته ۶۰ لیتر و با قیمت هر 
لیتر4۰۰ تومان اول تیر واریز می ش��ود و قیمت و میزان 
سهمیه سوخت در تیرماه هیچ تغییری نخواهد کرد که 
این مس��أله نیز حاکی از عدم اجرای فاز دوم هدفمندی 
در تیرماه اس��ت. عبداهلل جاللی با اش��اره به جلسه اخیر 
ستاد مدیریت و حمل و نقل سوخت درباره سهمیه بنزین 
تیرماه گفته بود: س��همیه بنزین برای تیرماه نیز همانند 
خرداد ماه ثابت و همان ۶۰ لیتر در نظر گرفته شده است.

قیمت بنزین سهمیه ای نیز برای تیرماه همانند گذشته 
4۰۰ تومان در نظر گرفته ش��ده و قیمت بنزین آزاد نیز 

7۰۰ تومان و بدون تغییر مانده است.

 موز فیلیپینی 
۱۵۰۰تومان شد

قیمت جهانی نفت 
افزایش یافت

این روزها در بازار میوه محصولی چون موز که با طی هزاران کیلومتر راه به 
کشور می رسد، بسیار ارزان تر به دست مصرف کننده می رسد تا میوه های 
داخلی ک��ه از اطراف و اکناف ب��ه میادین تره بار رس��یده و در مغازه های 
سطح شهر توزیع می شوند. هفته گذش��ته خبری از رییس اتحادیه ملی 
محصوالت کشاورزی مبنی بر ورود 75۰ هزار کارتن موز از کشور فیلیپین 
و ادامه دار بودن این واردات منتشر شد. این مقام مسئول قول داد تا آخر 
هفته گذشته قیمت موز در عمده فروش��ی ها به ۱۲۰۰ تومان برسد، در 
حالی که قیمت موز در همان زمان در خرده فروش ها سه هزار تومان بود. 
گزارش ها از سطح بازار حاکی است که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم 
موز در خرده فروش��ی ها  به ۱5۰۰ تومان کاهش یافت��ه و به دلیل گرانی 

میوه های داخل، رغبت مردم به خرید این میوه هم بیشتر است. 

روز دوشنبه و به دنبال اعالم خبر پیروزی احزاب موافق بسته کمک اقتصادی 
در انتخابات پارلمانی یونان، بهای نفت به باالترین میزان در طی یک هفته 
اخیر رسید، اما با معطوف شدن مجدد نگاه ها به سایر کشورهای درگیر بحران 
نظیر اسپانیا و ایتالیا، قیمت ها به سرعت افت کرد. احزاب موافق بسته کمک 
اقتصادی یونان، گفتگوها برای تشکیل یک دولت ائتالفی را آغاز کرده اند. 
بهای نفت برنت روز گذشته ابتدا به 99 دالر و 5۰ سنت در هر بشکه رسید که 
باالترین قیمت در طی یک هفته اخیر محسوب می شد، اما سپس به 98/۱۰ 
دالر در هر بشکه کاهش پیدا کرد. بهای نفت آمریکا نیز با 77 سنت افزایش، 
به 84/۳۰ دالر رسید، در حالی که در لحظات اولیه پس از انتشار خبر مربوط 
به انتخابات یونان، بهای آن به بشکه ای85/۶۰ دالر رسیده بود که باالترین 

بهای نفت آمریکا در هفته اخیر محسوب می شد.

علیرغم کاهش تع��داد معامالت و رکود ش��دید در بازار 
مسکن، در آغاز فصل نقل و انتقاالت، دالالن وام مسکن 
قیمت خرید و ف��روش آن را افزایش داده ان��د. علیرغم 
این که رکود بر بازار مسکن سایه انداخته است، براساس 
اظهارات دالالن وام مسکن، مبلغ خرید و فروش وام ها در 

حدود ۳۰۰، 4۰۰ هزار تومان گران تر شده است. 
به گفته ای��ن دالالن، هر چند معامل��ه درحال حاضر به 
خصوص در بخش خرید و فروش مسکن کم است، ولی 
از حدود۱۰روز قبل به علت نق��ل و انتقاالت برای خرید 
 خان��ه قیمت وام ها افزای��ش یافته اس��ت. قیمت هر وام 
۱8 میلیون تومانی مس��کن درحال حاضر دو میلیون و 
 ۲۰۰ هزار توم��ان و قیمت ه��ر وام ۲۰ میلیون تومانی، 
 دو میلی��ون و 7۰۰ ه��زار تومان اس��ت که ای��ن رقم ها 

براساس تأمین ضامن از سوی دالالن افزایش می یابد. 
با وجود این که ش��اهد کاهش ش��دید حج��م معامالت 
 در فصل نقل و انتقاالت هس��تیم و این ک��ه متقاضیان 
هم برای خرید مس��کن و ه��م برای پرداخ��ت ودیعه و 
اجاره بها در شرایط مالی مناسبی قرار ندارند، ولی افزایش 
 نرخ اجاره بها و قیمت مس��کن و همچنی��ن وام آن، این 
تصور ذهنی را ایجاد می کند که مالکان افزایش قیمت ها 
 را در این فص��ل، یک روی��ه می دانند که هر س��اله باید 

رخ دهد.

مدیرکل امور عش��ایر اس��تان اصفهان از برق رسانی به 
بزرگ ترین کانون توسعه عشایری کشور در سمیرم خبر 
داد. اصغر مرادی اظهار کرد: برق رس��انی به بزرگ ترین 
کانون توسعه و اسکان عشایر کشور در شهرستان سمیرم 
به بهره برداری رسید. وی افزود: طرح برق رسانی به این 
شهرک سال گذشته با بیش از دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون 
ریال اجرا شد. مدیرکل امور عشایر استان اصفهان گفت: 
کانون توسعه شهسوار با مس��احت صدهکتار و ظرفیت 
اس��کان 7۰۰ خانوار عش��ایر ایل قش��قایی، بزرگ ترین 
کانون توسعه عش��ایری کشور اس��ت. وی آغاز عملیات 
 عمرانی این کانون را س��ال 84 اعالم ک��رد و ادامه داد: 
سه حلقه چاه کشاورزی و راه اندازی کارگاه های پرورش 
قارچ هر کدام با اشتغال زایی بیش از ۳۰ خانوار عشایری، 
از جمله طرح های اجرا شده در این شهرک است. مرادی 
اضافه کرد: به منظور ساماندهی عشایر استان تاکنون از 
۳۲ کانون شناسایی شده، ۱5 کانون در مرحله مطالعه و 

شش کانون در مرحله اجرا قرار گرفته است.
 وی تصری��ح ک��رد: اس��تان اصفه��ان دارای 9 ه��زار و 
 ۶۰5 خانوار عش��ایر اس��ت که از این می��زان در حدود 
 پنج هزار خانوار عشایری ییالق خود را در سمیرم سپری

 می کنند.

رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان گفت: 
اگر قرار است آب استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری 
و یزد از سوی معاون اول ریاست جمهور مدیریت شود، باید به 
اولویت حق آبه داران زاینده رود توجه ویژه شده و سابقه تقسیم 
آب بین آنها لحاظ شود. حسین محمدرضایی با بیان این که 
 مدیریت آب زاینده رود باید با در نظر گرفتن اولویت حق  آبه ها و 
حق  آبه داران زاین��ده رود صورت پذیرد، اظهار داش��ت: باید 
 در نظر داش��ته باش��ند که حق آبه داران زاینده رود س��ابقه 
چندهزار س��اله دارند و مبادا برای تصمیم گیری، حق آبه ها 
را فراموش کنند که این مس��أله تبعات ش��دید اجتماعی را 
در پی دارد. رییس انجمن حمایت از کش��اورزان شهرستان 
 اصفهان در م��ورد ح��ق آب��ه داران زاین��ده رود، تأکید کرد: 
حق آبه داران زاینده رود از باغ بهادران آغاز و به تاالب بین المللی 
گاوخونی ختم می شود و در این بین نیز شهرستان هایی واقع 
شده که حق آبه دار زاینده رود بوده و هستند. وی خاطرنشان 
کرد: ما خواهان اجرای قانون توزیع عادالنه آب مصوب مجلس 
شورای اسالمی هستیم و از مسئوالن می خواهیم به این قوانین 
احترام گذاشته و آن را تمام و کمال اجرا کنند. محمدرضایی 
افزود: با خشک شدن دوباره زاینده رود نباید فرصت ساماندهی 
زاینده رود را از دست داد و از همین امروز شرکت آب منطقه ای 

باید اقدام به ساماندهی کند. 

مدیرکل راه آهن اس��تان اصفهان گفت: ص��ادرات ریلی 
 اصفهان در س��ال جاری در مقایس��ه با س��ال گذش��ته 
۳۰ درصد رش��د یافت. حس��ن ماس��وری اظهار داشت: 
استان اصفهان به عنوان محل تقاطع کریدورهای شمال 
به جنوب و شرق به غرب کش��ور پهناور ایران، از جایگاه 
منحصر به فردی برخوردار ب��وده و با برخورداری از مراکز 
عمده صنعت��ی از جمله مجتمع فوالد مبارکه و ش��رکت 
سهامی ذوب آهن، به عنوان دومین قطب صنعتی کشور، 
بس��تر مناس��بی را برای رش��د و پویایی و خدمت رسانی 
صنعت راه آهن فراهم کرده است. وی با بیان این که ناوگان 
ریلی استان با برخورداری از قابلیت و توان باالی حمل و 
نقل می تواند راهگشای ایجاد تسهیل در روند رو به رشد 
جابه جایی مواد اولیه و محصوالت مجتمع فوالد مبارکه و 
کارخانه ذوب آهن اصفهان باشد، ادامه داد: محقق ساختن 
برنامه ها و اجرای مؤثر طرح های توس��عه ای این دو مرکز 
عمده صنعتی، می طلبد تا حجم حمل و نقل مورد نیاز آتی 
آنها از طریق سیستم ریلی افزایش یابد. وی اظهار داشت: 
افزایش سهم حمل و نقل ریلی در امر حمل و نقل، به سود 
تمام بخش های جامعه بوده و با بهره گیری از ناوگان ریلی 
می توان از تردد روزافزون خودروهای س��نگین در سطح 
جاده ها و اثرات مخرب و زیان بار ناش��ی از آن جلوگیری 
کرد که این تنها یکی از آثار مفید و سودمند راه آهن است.

عمران عشایر زاینده رودمسکن راه آهن

وام مسکن 4۰۰ هزارتومان 
گران تر شد

برق رسانی به بزرگ ترین 
کانون توسعه عشایری

 اجرای مدیریت زاینده رود 
با اولویت حق  آبه ها 

رشد 3۰ درصدی صادرات 
ریلی اصفهان

اخبار کوتاه

یادداشت

4
تخصیص سهمیه بنزین تیرماه خودروها در 31 خرداد

۶۰ لیتر س��همیه بنزین تیرماه خودروهای ش��خصی ۳۱ خرداد، در س��اعت ۲4 تخصیص می یابد. دیگر 
 وسایل نقلیه عمومی نیز سهمیه ای مش��ابه خردادماه دریافت می کنند . 5۰۰ لیتر س��همیه بنزین با نرخ 
7۰۰ تومان برای خودروهای شخصی پیش بینی شده که پس از اتمام سهمیه 4۰۰ تومانی قابل استفاده است.

 خلف وعده وزارت صنعت 
در تحویل نهاده به دامداران

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران
سعید سلطانی سروستانی 

کارخان��ه داران برای س��ود بردن و کس��ب دالر۱8۰۰ تومانی، ش��یر 
را به عراق، افغانس��تان، آس��یای میانه و حتی کانادا ص��ادر می کنند. 
کارخانه داران به دلیل سودآوری مناسبی که در قبال صادرات شیر به 
دست می آورند، تمایل بیشتری به صادرات نش��ان می دهند. در حال 
حاضر ایران بازار ش��یر و لبنیات عراق را قبضه ک��رده و به رغم  افزایش 
دو برابری تولید برخی از شرکت های داخل، بیشتر محصول آنها به این 
کشورها صادر می شود. با وجودگذش��ت بیش از یک ماه از تفاهم نامه 
بین اتحادیه دامداران و مرکز 
پش��تیبانی امور دام، تاکنون 
هیچ نهاده  ای به این اتحادیه 
تحویل داده نشده، اما مقداری 
نهاده از سوی مرکز پشتیبانی 
ام��ور دام ب��ه اتحادی��ه های 
استانی تحویل و بین دامداران 

توزیع شده است. 
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در این میان، سال جدید در حالی آغاز می ش��ود که هنوز افکار 
تولیدکنندگان و تجار صنعت فوالد تالطم های سال گذشته را به 
همراه خود داشته و با نگاهی مبهم به آینده، در انتظار شفاف تر 
شدن بازار و روشن تر شدن وضعیت صنعت فوالد در سال جاری 
است. سال گذشته در حالی به پایان رسید که جهان با چالش ها 
و مشکالت بحران اقتصادی دس��ت به گریبان بود و به گونه ای 
می توان گفت که شاهد اتفاق مهم و رخدادی نوید بخش در عرصه 

اقتصاد جهانی در سالی که گذشت نبودیم.
اما جدای از عوامل خارجی، عوام��ل داخلی متعددی بر صنعت 
فوالد در س��ال  جاری تأثیر گ��ذار خواهد بود ک��ه از جمله آنها 
می توان به رویکرد دولت در بح��ث تصمیمات در زمینه اقتصاد 
 کالن کش��ور، وضعی��ت بودج��ه س��ال ۱۳9۱ کش��ور، قانون 
هدفمند سازی یارانه ها، نرخ ارز در ایران و سیاست های صنعتی 
دولت خصوصا در صنعت فوالد در س��ال جاری اش��اره کرد. اما 
از عمده چالش های س��ال جدید را نیز می توان کمبود ش��مش 
برای مصارف متقاضیان نورد، کمبود مواد اولیه ذوب، مشکالت 
نقدینگی فعاالن عرصه تولید و تجارت صنعت فوالد دانست. در 
بخش مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه ها نیز در سال جاری 

شاهد اجرای مرحله دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها در کشور 
خواهیم بود و این در حالی است که هنوز تولیدکنندگان کشور 
مبالغ مربوط به درآمد حاصل از اج��رای مرحله اول این طرح را 
دریافت نکرده و در حالی که هنوز نتوانسته اند آثار اجرای مرحله 
اول قانون هدفمندس��ازی یارانه ها را ترمیم  کنن��د، باید گام در 

اجرای مرحله دوم آن بگذارند.

موفقیت نمایشگاه بین المللی با برنامه های مدون
رییس شرکت شهرک های صنعتی اس��تان اصفهان در جلسه 
هماهنگی هفتمین نمایش��گاه بین المللی ف��والد و متالورژی 
با اش��اره ب��ه ظرفیت ه��ای ش��رکت نمایش��گاه بی��ن المللی 
 اس��تان اصفهان، گفت: ب��ا برنامه های خوب و متوالی ش��رکت 
نمایش��گاه های بین المللی اصفه��ان، این نهاد توانس��ته تا در 
زمینه های برگزاری نمایش��گاه در اصفهان موفق ظاهر ش��ود.

 مرتضی یزد خواس��تی تصریح ک��رد: چرا وقت��ی صنعت فوالد 
7۰ درص��د آن در اصفهان تولید ش��ود، طرح ت��وازن صنایع در 
کش��ور به اجرا در نیامده است؟ وی متذکر ش��د: انتظار می رود 
در اس��تانی که با ظرفیت باال در عرصه ظاهر ش��ده، نمایشگاه 

فوالد به صورت بین المللی برگزار ش��ود، همچنین در حاش��یه 
 این نمایش��گاه، اگر جلس��ات هماهنگ��ی و هم اندیش��ی بین 
غرفه داران و صنایع برگزار ش��ود، می تواند تأثیر مثبتی بر روند 

آن داشته باشد.

ایجاد برند در اصفهان 
مرآتیان، رییس دانش��کده مواد دانشگاه صنعتی اصفهان نیز در 
ادامه به ایجاد یک برند در اصفهان اشاره کرد و گفت: مسئوالن 
باید در این شهر به سمت ایجاد برند بروند و اگر نگاه ما ملی باشد 
و کسانی که در کنار این مجموعه هستند، از جمله سازمان ها و 
نهادهای علم و فناوری با یک نگاه ملی وارد شوند، خروجی بسیار 
خوبی خواهیم داشت. وی ادامه داد: به نظر من و مسئوالنی که 
تجربه بازدید از نمایش��گاه های بین المللی در دیگر کشورهای 
جهان را دارند، باید نمایش��گاه فوالد در استان اصفهان آن گونه 
برگزار شود که آن حجم و سرمایه در نمایشگاه لحاظ شود و تنها 

به داشته های اندک کفایت نکرد.

غرفه داران برای تبلیغات نمایشگاه اقدام کنند
محمد رخش��ان، مدیر امور نمایش��گاه های بین المللی استان 
اصفهان به جزییات نمایشگاه فوالد اشاره کرد و اظهار داشت: این 
نمایشگاه در فضایی به مساحت ۲۳۰۰ متر مربع تشکیل می شود 
که در جانمایی جدید نیز فضایی معادل ۳۰۰ متر مربع رزرو نگه 
داشته شده است. وی همچنین تصریح کرد: در استان اصفهان 
انتظار اس��ت که حاضران در این نمایش��گاه برای معرفی خود و 
نمایشگاه اقدامات تبلیغی را در رسانه ها انجام دهند تا استقبال به 

بهترین شکل صورت گیرد.

از تئوری پردازی دوری کنیم
یکی از غرفه داران بخش خصوصی نیز که در این همایش حاضر 
شده بود، با بیان این که از تئوری پردازی دوری کنیم، گفت: باید 
وقتی به نمایشگاه بین المللی نگاه می کنیم، ظرفیت برگزاری آن 
را نیز داشته باشیم، نه این که تنها به مباحث تئوری اکتفا کنیم.

وی ادامه داد: هنگامی که مطرح می شود برندی جهانی در این 
نمایشگاه حضور پیدا کند، بایستی زیرساخت های آن نیز فراهم 
باشد تا یک شرکت بین المللی بتواند به نمایش محصوالت و یا 
معرفی کار خود بپردازد، همچنین در انتخاب غرفه داران نیز دقت 
شود که چه کسانی صالحیت حضور در این نمایشگاه را داشته 
باشند. نمایشگاه محلی برای تبادل اطالعات است و صرفاً جایی 

برای فروش محصوالت نیست.

طرح توازن صنایع در کشوربه اجرا در نیامده 

تولیدکنندگان زیر گام های فاز اول هدفمندی مانده اند

سال ۱39۰ با تمام افت و خیزهایی که برای صنعت فوالد به همراه داشت، در حالی به پایان رسید  داوود 
که این نوسان ها جز در مواردی اندک و خاص در مابقی موارد، از منطق اقتصادی پیروی نکرد شیخ جبلی

که نتیجه آن، گرفته شدن قدرت تصمیم گیری از تولیدکنندگان و تجار فعال این عرصه بود. 



یادداشت

یادداشت

سرودخوان

میراث نامه
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بازار تاریخی هنربه وسیله اوقاف مرمت می شود
بازار هنر اصفهان، یکی از آثار تاریخی به جای مانده از دوره صفویه، پس از 46 سال مرمت می شود.
طرح این مرمت به وسیله اداره کل اوقاف اصفهان ارایه ش��ده و سازمان میراث فرهنگی هم آن را 

بررسی و تصویب کرده است. 

5

مهدی فقیهی - درباره آغاز س��کونت قوم یه��ود در اصفهان اطالعات 
دقیقی در دس��ت نیس��ت ولی از مجموع پژوهش های انجام شده چنین 
درمی یابیم که در هزاره های پیش از میالد، اصفهان محل کوچ و سکونت 
یهودیان بوده اس��ت. در این رابطه، وجود مقبره های پیامبران و بزرگان 
یهود نظیر »یوش��ع« و »ش��عیا« در اصفهان دلیلی بر این مدعاست. در 
تاریخ اصفهان آمده است که این شهر در گذشته از دو بخش »یهودیه« و 
»شهرستان« تشکیل شده بود. برخی از تاریخ نگاران بر این باورند که پس 
از آن که »بخت النصر« عده ای از یهودیان را به اسارت به بابِل برد، گروهی 
از آنان به ایران کوچیدند.  برخی پژوهشگران نیز بر این باورند هنگامی که 
کوروش )۵۳۸ پیش از میالد( بابل را آزاد کرد و به اسارت قوم یهود پایان 
داد، گروهی در بابل ماندند، گروهی به اورشلیم بازگشتند و گروهی دیگر 
به ایران آمدند و در ش��هرهای اصفهان، همدان، شوش، اهواز، پاسارگاد و 
پیرامون تخت جمشید، ساکن شدند. »هرتسفلد« ورود یهودیان به ایران 
و به ویژه همدان و اصفهان را همزمان با پادش��اهی یزدگرد یکم ساسانی 

)۳99-421 م.( می داند.
اما برخی از پژوهشگران از جمله »سیلوستر دوساسی«، استقرار یهودیان 
در ش��هر اصفهان را مربوط به زمان »شاپور یکم ساس��انی« و آزادسازی 
ارمنس��تان می دانند. در زمان ش��اپور دوم گروهی از یهودیان ساکن در 
ارمنستان به وسیله این پادشاه ساسانی به اصفهان آورده شدند و  به دلیل 
پشتیبانی »شوشین دخت«  )سوسن دخت(، همسر یهودی یزدگرد یکم و 
مادر »پیروز« ساسانی، یهودیان آزادانه به بازرگانی پرداختند و کنیسه ای 
برای خود در اصفه��ان بنا کردند و یهودیه ک��ه در آن زمان »جهودانک« 
نامیده می شد، گسترش یافت و  از آن زمان تاکنون، یهودیان نقش ممتازی 

در توسعه فرهنگ اصفهان داشته اند.
بنا ب��ر »فتوح البلدان« ب��الذری، پس از حمل��ه اع��راب، »یهودیه«  نیز 
همچون »جی« پس از مقاومت س��رانجام با انعقاد  ق��رارداد تن به صلح 
داد. در س��ده های اولیه دوره اس��المی برای یهود در اصفه��ان - به جز 
ابتدای خالفت عمر و گاهی در حکومت عباس��یان- محدودیت خاصی 
ایجاد نشد.  در آن دوره بین دو محله مسلمان شده »شهرستان« )جی( و 
یهودی نشین »یهودیه« دیوار کشیده شد، تا آن که سه سده پس از آن در 
زمان رکن الدوله دیلمی هر دو محله یکی شدند و با گذشت زمان، یهودیه 

بزرگ تر از بخش کهن »جی« شد.
در دوران سلجوقی، یهودیان اصفهان از آزادی بیشتری برخوردار بودند، 
ولی با پیدایش فرقه اسماعیلیه، یهودستیزی آغاز شد و پس از حمله تیمور 

به اصفهان، شمار زیادی از یهودیان کشته شدند.
دوره صفوی برای یهودیان خجس��ته نبود و مسلمان کردن اجباری آنان 
در زمان شاه عباس دوم انجام شد. حمله افغان ها نیز آسیب های زیادی به 
یهودیان اصفهان وارد آورد. اما با آمدن نادر، کاشان به مرکز بزرگی برای 
یهودیان تبدیل شد. »کریم خان زند« نیز به یهودیان آزادی های مدنی داد 
اما پس از مرگش، تا روی کار آمدن فتحعلی شاه قاجار ستم ها بر یهودیان 

وارد می آمد.
در هر حال یهودیان پس از اس��تقرار در اصفهان امکان یافتند برای خود 
معابدی بسازند که به »کنیسه« شهرت دارد. این کنیسه ها در دوران های 
مختلف آباد بوده و در حال حاضر نیز نمونه های تاریخی آن از دوره  قاجار 

برجای مانده است.
به نوشته دکتر هنرفر، در سال 1۳۵0 خورشیدی در اصفهان، 20 کنیسه 
بود که شانزده تا از آنها در محله جویباره -که بیشتر یهودیان از قدیم در 
آن جا ساکن بودند- واقع بود و بقیه به ترتیب: دو واحد در محله دردشت، 
یکی در محله گلبهار و دیگری در فلکه ش��اه عباس )فلسطین امروزی( 
قرار داش��ت.  یکی از محققان یهودی نیز کنیس��ه های اصفهان را تا سال 
1۳76خورشیدی 12 کنیسه ذکر کرده است. در حال حاضر، کنیسه های 
یهودیان اصفهان عبارتند از:کنیسه ُمال یعقوب، کنیسه مال نیسان، کنیسه 
مال ربیع، کنیسه بزرگ، کنیسه کوچک، کنیسه گلبهار، کنیسه جماعتی، 
کنیسه کتر داوود، کنیسه مدرسه، کنیسه ش��ه گلی، کنیسه مال الیاهو، 
کنیسه شموئیل، کنیسه شکری، کنیسه خورشیدی، کنیسه موشه، کنیسه 
یوسوف شموئیل شمعون، کنیسه سنگ بست که تاکنون هفت کنیسه در 

اصفهان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.
 سبک معماری کنیس��ه های یهودیان اصفهان، س��اده، فروتن، سازگار 
با محیط و پایدار است. کهن ترین کنیس��ه ای که در اصفهان وجود دارد 
»کنیسه عمو شعیا« در محله جویباره است و نزدیک  ترین آنها به میدان 
عتیق نیز »کنیسه مالنسیان« نام دارد. این کنیسه که در کوچه ای به نام  
»پیر پاالن دوز« واقع شده است، باالی هر کدام از  تاق های گنبدی شکل 
خود نورگیرهایی دارد که نور الزم برای فضای داخلی را تأمین می کنند. 
کنیسه مزبور در نمای خارجی س��اده و بی پیرایه و  در بخش  داخلی  با 
آرایه های متفاوتی تزئین شده است. در »کنیسه کتر داوود« که در نبش 
خیابان آمادگاه و فلکه فلسطین واقع است، تورات هایی قدیمی با پیشینه 
حدود ۵00 س��ال -که روی پوست حیوان حالل گوش��ت نوشته شده- 
نگهداری می شود که بنا بر آیین یهودیان، در طول سال هر بار قسمتی از 

آن خوانده می شود تا در هر سال یک بار تورات کامل ختم شود. 
یک��ی از ویژگی های یهودی��ان اصفهان، گویش آنهاس��ت که در ش��مار 
گویش های مرکزی ایران اس��ت. این گویش با تفاوت هایی در شهرهای 
اصفهان، همدان، کاش��ان، یزد، بروجرد و چند ش��هر دیگر ایران و نیز در 
خارج از ایران در نقاطی چون قفقاز، سمرقند و بخارا رایج است. گفته شده 
گویش فعلی یهودیان اصفهان گویش سابق مردم اصفهان بوده است که 

یهودیان آن را بین خود حفظ کرده اند.

 بافت تاریخی اهواز 
تجاری می شود

بسیاری از خانه های تاریخی در ش��رق اهواز، درحالی از بین 
می روند که پیش از این، اطالع رسانی کامل درباره تخریب خانه 
»دادرس« و بسیاری از بناهای تاریخی اهواز صورت گرفته بود. 
پروژه تخریب بافت های تاریخی این بار به اهواز رسید. هسته 
اولیه این ش��هر که با راه ان��دازی »تجارت خانه معین التجار« 
بوشهری، بعد از اخذ مجوز کشتیرانی ش��کل گرفت، همان 
خیابان 24 متری و میدان تره بار س��ابق اهواز است که امروز 
تنها ویرانه ای از  آن باقی مانده است.  به گزارش CHN، نبود 
متولی و حمایت از طرح نوسازی بافت تاریخی اهواز باعث شده 
است بسیاری از بناهای قدیمی با معماری منحصر به فرد، در 
اثر فرسایش و تخریب مالکان، تبدیل به ویرانه شوند.  مجتبی 
گهستونی، سخنگو و دبیر انجمن »تاریانا« در این باره گفت: 
هس��ته اولیه اهواز در خیابان 24 متری، با راه اندازی تجارت 
خانه معین التجار بوش��هری ش��کل گرف��ت. در همان زمان 
کاروانس��راهایی هم در اطراف آن پدید آمدکه امروزه بخش 
عمده آن متروک شده اند. سال گذشته بخشی از کاروانسرای 
»عجم« تخریب ش��د و  هفته پیش، کاروانسرای »فتحی« از 
بین رفت. بنای دادرس و دیگر بناها چون سرای حاج محمود 
قندی، سرای حاج حسین نخودی، حاج عباس مردان و سرای 
عبدالرحیم حشمتی قربانیانی هستند که به سرعت در لیست 
بناهای نابود ش��ده قرار می گیرند. به گفت��ه وی، در چندماه 
گذشته ش��دت تخریب در بافت تاریخی اهواز افزایش یافته 
و خانه هایی که معماری خاصی دارند، یک��ی پس از دیگری 
خراب می ش��وند.   درحالی که اهواز فاقد ی��ک موزه تاریخی، 

مردمشناسی یا اقامتگاه سنتی است. 
در این میان، مشوق های شهرداری  برای نوسازی و بهسازی، در 
ترغیب مالکان به تخریب خانه ها موثر است و  ساخت ملک های 

تجاری در اهواز رشد محسوسی پیدا کرده است.   
وی با اعتقاد براین که در حال حاضر در خیابان 24 متری اهواز، 
هیچ عامل بازدارنده ای برای جلوگیری از تخریب وجود ندارد، 
ادامه داد: با  ادامه این روند، اهواز به دلیل از دست دادن هویت 
میراثی اش قطعا دچار بحران فرهنگی می شود. گفته می شود 
هم اکنون بیش��ترین تخریب در ش��رق اهواز اتفاق می افتد. 
خانه هایی که در این منطقه تخریب می شوند، متعلق به اواخر 
قاجار و اوایل دوره پهلوی است. گهستونی تأکید می کند این 
بناها هنوز از طرف میراث فرهنگی شناسایی و بررسی نشده اند.   
انجمن تاریانا اقدام به شناسایی 200 خانه باارزش کرده است. 
لیس��ت تمام خانه ها با ذکر آدرس و جانمایی روی نقشه، به 
سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اهواز ارایه شده که البته 

هنوز اقدام پیشگیرانه ای صورت نگرفته است.

عبور قطار شهری از میدان نقش جهان درحالی تهدیدی جدی 
از سوی معاون میراث فرهنگی کش��ور قلمداد شده که رییس 
ش��ورای ش��هر اصفهان این گفته را »تبلیغی هدفدار« عنوان 

کرده است.
پی��ش از این باره��ا در همایش ه��ا و کنفرانس های خبری، 
کارشناسان و روزنامه نگاران، نگرانی خود را از عملیاتی شدن 
این پروژه و خطراتی که برای ابنیه تاریخی این میدان تاریخی 

دارد، اعالم کرده بودند.
اما این بار علویان صدر، معاون میراث فرهنگی کش��ورخود به 
میدان عمل آمده و تأکید کرده اس��ت اگر این طرح ادامه پیدا 
کند، حذف می��دان نقش جهان و مجموع��ه  اطراف آن جدی 

می شود. 
با این حال رییس شورای اسالمی شهر اصفهان می گوید قطار 
تا پنج سال دیگر از زیر میدان عبور نمی کند و سخنان معاون 
میراث فرهنگی، تبلیغات هدفدار علیه اصفهان و کشور است.  
رییس شورای شهراصفهان گفته است:» با وضعیت فعلی، پنج 
سال طول می کشد قطار ش��هری از محور غربی - شرقی عبور 

کند و هنوز کلنگ خط دو زده نشده اس��ت. ضمن آن که اگر 
قطار بخواهد از این مسیر عبور کند، قطعا با نظرسنجی و تأیید 

کارشناسان یونسکو انجام می شود.« 
از س��ویی بنا ب��ر آن چه باالترین مس��ئول اجرای��ی دولت در 
اصفهان گفته، قرار است هیأتی متشکل از کارشناسان یونسکو 
و استانداری اصفهان و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری کشور برای تصمیم گیری و نظارت در این 

مورد تشکیل شود.
استاندار اصفهان گفته بود پیش از آن که یونسکو برای حذف 
میدان نقش جهان از فهرس��ت می��راث جهانی اق��دام کند، 

خودمان این موضوع را حل می کنیم.
با این وج��ود، با توجه ب��ه تجربه ای ک��ه اصفه��ان در مورد 
خط ش��مالی � جنوبی و خیابان چهارباغ دارد،کارشناس��ان و 
دوستداران میراث اصفهان از تکرار این رخداد برای خط شرقی 

� غربی و میدان نقش جهان در هراسند.
پنج سال پیش، مدیران شهری اصفهان بدون توجه به نظرات 
کارشناسی سازمان میراث فرهنگی وقت، تونل متروی شمالی 

� جنوبی را از چهارباغ گذراندند. ای��ن در حالی بود که در آن 
زمان گزینه  عبور از خیابان شمس آبادی مطرح بود.

ازسویی دیگر، دس��تگاه حفار مترو بعد از گذر از چهارباغ، در 
اثر انحراف و بیم خطراتی که برای سازه سی و سه پل داشت، 
تا مدت ها کنار رمپ جنوبی سی و سه پل متوقف ماند؛ توقفی 
که هزینه هایی زیادی را به پروژه متروی اصفهان تحمیل کرد 
و بعد از آن، با شروع مجدد کار دس��تگاه حفار مترو، منجر به 

نشست های پی در پی در نزدیکی سی و سه پل شد.
آن سوتر، سازمان میراث فرهنگی اعالم کرده بود دانشگاه علم 
و صنعت، عبور مترو ازخیابان چهارباغ را بررسی خواهد کرد و 

در صورت رد شدن عملیاتی 
ش��دن این پروژه، تونل مترو 
با وجود ص��رف هزینه های 
س��نگین، ب��ه م��وزه عبرت 

تبدیل خواهد شد.
اما این موضوع و همه حواشی 
آن، همچن��ان در س��رخط 
خبرهای  رس��انه ای است و 
تاکنون یک تیم مهندس��ی 
به ص��ورت جامع به مس��أله 
مت��روی اصفه��ان نپرداخته 

است.
ب��ا توجه ب��ه جن��س خاک 
و س��طح ب��االی آب ه��ای 
زی��ر زمینی در اصفه��ان و با 
وج��ود بارگ��ذاری هایی که 
در اث��ر  حفاری، س��اخت و 
به��ره ب��رداری از تونل مترو 
ایجاد می شود، خطر نشست 

 زمین - همچنان که اصفهان در یک س��ال گذش��ته ش��اهد 
پیش درآمدهای آن بود- وجود دارد.

همه اینها در حالی اس��ت که خطوط مت��روی اصفهان دقیقا 
در مسیرهایی در نظر گرفته ش��ده اند که محورهای تاریخی 
شهر محسوب می شوند. نشست زمین از یک سو و لرزش ها و 
خطرات ناشی از حفاری و بهره برداری از سویی دیگر، بناهای 
تاریخی چون مدرس��ه چهارباغ، سی و س��ه پل در چهارباغ و 
همچنین  بازار قیصری��ه، عمارت چهل س��تون را در معرض 

خطرات جدی  قرار می دهد.
با این وصف، عالوه بر س��نگین ب��ودن هزینه اخ��راج میدان 
 نق��ش جهان از لیس��ت میراث جهان��ی برای کش��ور، یکی از 
اصلی ترین بافت های تاریخی شهر اصفهان که میراث متعالی 
و اوج معماری و شهر سازی ایران محسوب می شود، متزلزل 

خواهد شد. 

گذر از جهان نما تا مترو

اصفهان، امروز، فردای نقش جهان را رقم بزند
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دیوارهای خانه آیت اهلل کاشانی فرو ریخت
دیوار خانه آیت اهلل کاشانی فرو ریخت. این خانه که زمانی شاهد 
مهم ترین حوادث تاریخی ایران بود، اکنون تبدیل به ویرانه ای 
شده است که عابران بی تفاوت از کنار آن رد می شوند و برای 

دیدن آن وقعه ای نمی نهند. 
آیت اهلل کاشانی یکی از روحانیان به نام ایران بوده که خانه اش 

در فهرست میراث ملی ثبت شده است.
سال هاست که خانه آیت اهلل کاشانی به ویرانه تبدیل شده است. 
این خانه، شاهد اتفاقات بسیار مهمی در دوره ای تأثیرگذار در 

ایران، به ویژه عرصه سیاست بوده است. 
با این وجود، چندی پیش دیوارهای خانه کاش��انی فرو ریخت 
تا این کاشانه مأمن سرنوشت ساز در هویت تاریخی ملت ایران 

برای همیشه با حافظه تاریخی مردم خداحافظی کند.  
خانه تاریخی آیت اهلل کاشانی در پامنار، دارای اندرونی و بیرونی 
بوده و در ضلع شمالی آن اتاق های سه دری و دو دری قرار دارد. 
شنیده ها حاکی از آن است که مالکان این خانه دیگر عالقه ای 
به حفاظت از آن ندارند و س��ازمان میراث فرهنگی، شهرداری 

و س��ایر ارگان های مربوطه نیز تصمیمی ب��رای خریداری یا 
حفاظت از این کاشانه تاریخی ندارند. 

در چند سال گذشته، با اختصاص اعتبارات ویژه برای صیانت از 
خانه های تاریخی به نظر می رسید سریال تخریب این خانه ها 

در پایتخت به اتمام برس��د، اما باز هم بی توجهی مس��ئوالن 
مربوطه در این زمینه حادثه آفرید. 

کارشناسان میراث فرهنگی پیش��تر بارها بر اهمیت این خانه 
تأکید ک��رده و آن را از مهم ترین یادمان ه��ای تاریخی ایران 

قلمداد کرده بودند. 
گفته می ش��ود تزئینات این خانه قدیمی ش��امل، ارس��ی در 
سه دری شاه نش��ین است که دارای شیش��ه های رنگی بوده و 

آجرکاری های آن ساده است.
 عمده مصالح ب��ه کار رفته در این بنا نیز ش��امل آجر، چوب با 

مالت کاهگل است. 
خانه آیت اهلل کاشانی در سال 1۳۸4 به وسیله سازمان میراث 
فرهنگی، با شماره 1۳7۳7 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت 

رسید. 
اما امروز عابران هر روزه و عبور گاه و بیگاه گردش��گران بافت 
تاریخی، شاهد ویرانه کاشانه ای است که می توانست مکانی 

مهم در جلب توریست و حفظ هویت ملی ایران باشد.

عکس یادگاری

 یه کاسه آش آبادان 
از دست قاسم
در دکان مش میرزا قلی شاگردی می کرد، دکان آشی بود، اونم آش 
آبادان. البته درس هم می خوند...
کاسه های گل سرخی رو پر می کرد تا مشتری ها معطل نشن، وای 
که چه صفایی می کردن مشتری های آش آبادان مش میرزاقلی! 
حاال هم که حاال ست، اونایی که می دونن آش آبادان چه معجونیه، 
براش صف می کشن...

کسایی، کنار تاج آرمید
مثلث طالیی موسیقی س��نتی ایرانی با وجود اس��تادان برجسته ای که 
هر س��ه در اصفهان دیده به گیتی گش��ودند، ش��کل گرفت؛ جالل تاج 
اصفهانی، حسن کسایی و جلیل شهناز سه رأس پیشرو و نوآور این مثلث 
طالیی بودند. استاد حسن کسایی به یار دیرینش پیوست و بنا بر وصیت 
خودش، در چن��د قدمی جالل تاج اصفهانی، در تخ��ت فوالد به آرامش 
ابدی رسید. خوش��بختانه وجود فروزان اس��تاد جلیل شهناز همچنان 
گرمی بخش محفل خانواده و جمع دوس��تان اس��ت. ای کاش مدیریت 
مجموعه تاریخی، فرهنگی، مذهبی تخت فوالد و ش��هرداری اصفهان، 
دست از این همه کج سلیقگی برمی داشتند و امکاناتی را فراهم می آوردند 
که لحظه خاکس��پاری استاد کس��ایی در جمع پرش��ور دوستدارانش 

و با ش��کوه تم��ام به نحو 
شایسته تری برگزار شود. 
استاد کس��ایی را غریبانه 
به خاک سپردند، اما او در 
تخت فوالد غریب نیست، 
چون ب��ه خواس��ته اش 
رسید و برای همیشه در 
 کنار یار دیرینش، جالل 

تاج اصفهانی آرمید.

کلیمیان  در اصفهان نشست زمین از 
 یک سو و 

لرزش ها و خطرات 
 ناشی از حفاری و 

بهره برداری از 
سویی دیگر، 

بناهای تاریخی 
اصفهان را در 

 معرض 
 خطرات جدی 

قرار می دهد

گروه  در حالی که همچنان پرونده نقش جهان درباره برج جهان نما باز اسـت، عبور خط شرقیـ  
غربی متروی اصفهان از زیر این میدان،بر دامنه نگرانی ها افزوده اسـت و بیم آن می رود با میراث

اصرار مسئوالن قطار شهری در اجرای این پروژه، دومین میدان بزرگ جهان از لیست میراث 
جهانی خارج  شود.
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پیروی از مد ناخواسته
در این جا به مطالبی اش��اره می کنیم که به ش��ما کمک می کند 
 بدون این که در پی��روی از مد روز زیاده روی کنید، ش��یک پوش و 

خوش لباس باشید.
قیمت و نوع پنج کاالیی که به تازگ��ی خریده اید را ارزیابی کنید تا 
متوجه شوید که آیا ش�ما هم از جمله افرادی هستید که پول 
زیادی را برای مده�ای زودگذر و هوس ه�ای آنی خود هدر 

می دهند یا خیر؟
اگر از میان این اجناس، سه کاال یا بیش��تر آنها مخصوص یک دوره 
خاص و یک مد زودگذر و فصلی هستند، شما هم در خطر هستید و 

ممکن است از جمله قربانیان مد باشید.
کمد لباستان را چک کنید، اگر بیشتر از نیمی از آنها از مد افتاده اند 
و دیگر قابل استفاده نیستند، ش��ما هم احتماال یکی از قربانیان مد 

هستید.
حاال از خودتان یک سؤال خیلی مهم بپرسید: آیا من معموال 
 اجن�اس و کاالهای�ی را که دوس�ت دارم می خ�رم و یا فقط 
به خاطر این که از مد روز تبعیت کنم، کاالهایی که مطابق مد 
روز هستند را خریداری می کنم حتی اگر عالقه چندانی به 

این اجناس نداشته باشم؟
اگر به این نتیجه رس��یدید که همیش��ه فقط کاالهایی را می خرید 
که آنها را دوس��ت دارید، احتماال با خودتان صادق نیستید و راست 
نمی گویید، اما در هر صورت بهتر است دیگر به خواندن این مطلب 

ادامه ندهید.
اما اگر به این نتیجه رس��یدید ک��ه گاهی اوقات یا بیش��تر اوقات به 
سمت کاالهایی می روید که دوستش��ان ندارید، اما چون طبق مد 
روز هستند، حاضرید پول هنگفتی بابت خرید آنها پرداخت کنید، از 

دستور العمل زیر پیروی کنید تا یک قربانی مد نباشید.
 اگر برایتان امکان دارد، سعی کنید وقتی لباس می پوشید، همه 

لباس هایتان طبق مد روز و از یک مارک نباشد.
 وقتی می خواهید درب��اره یکی از لباس هایت��ان صحبت کنید، 
برای متمایز کردن آن از ن��ام طراح آن اس��تفاده نکنید و در عوض 
از مش��خصات ظاهری آن اس��تفاده کنید. برای مثال نگویید: کیف 
»دیور« و یا کت »گوچی«، بلکه بگویید: کیف صورتی راه راه یا کت 

قهوه ای پشمی.
 این ب��ار وقتی برای خرید ب��ه یک فروش��گاه می روید و یک کاال 
را انتخاب می کنی��د، قبل از خرید آن از خودتان بپرس��ید اگر این 
کاال متعلق به یک مارک تجاری معروف نب��ود یا برای مثال لوگوی 
مش��هور کمپانی »چی چی« روی آن حک نش��ده بود، بازهم آن را 
می خریدم؟ اگر پاس��ختان مثبت بود، آن کاال را بخرید و اگر منفی 

بود، سعی کنید از خریدن آن منصرف شوید.
 هیچ وقت داخل خانه یا در محوطه های بسته که نور خورشید در 

آنها وجود ندارد، از عینک آفتابی استفاده نکنید.
 همیشه به یاد داش��ته باشید افراد مش��هور و هنرمندان، اغلب در 
پیروی از مد روز و پوش��یدن لباس هایی که جلب توجه می کنند، 
زی��اده روی می کنند تا عکس ها و فیلم هایش��ان ب��رای مخاطبان 
تأثیرگذارتر باشد. به همین دلیل الگوی مناسبی برای پوشش روزانه 

شما نیستند.
 اس��تفاده از لباس های مارک دار و مطابق مد روز هیچ اش��کالی 
ندارد، اما قبل از پوش��یدن این لباس ها مطمئن شوید قصد ندارید 

کمبودهایتان را در پشت این لباس های گران قیمت مخفی کنید.

 کاربردی

 نکات

روزنامه فرهنگی، اجتماعی| شماره 811 | سه شنبه 30 خرداد 1391 | 28 رجب 1433

مکان: اتوبوس6
موقعیت: همه صندلی ها پر شده و ما کمر درد داریم.

توصیه: همشهری عزیز، روی پله های اتوبوس ننشیند، کمی دندان روی جگر بگذارید تا به مقصد برسید. چهل و هفت سالگی
به هر حال، باید این را قبول کرد: همیش��ه برای همه چیز توضیحی 

علمی هست. 
 البته می توان به ش��عر پناه برد، یا با اقیانوس عهد دوس��تی بس��ت، 
 به صدایش گ��وش داد، یا ب��ه رازه��ای طبیعت همچن��ان اعتقاد 

داشت. 
کمی ش��اعر، کمی خیال پرس��ت... به پ��رو پناه م��ی آوری، در پای 
جبال اند، روی س��احلی که هم��ه چیز به آن ختم می ش��ود – پس 
از آن که در اسپانیا با فاشیست ها، در فرانس��ه با نازی ها، در کوبا با 
غاصب ها جنگیده ای – زیرا که در چهل و هفت س��الگی هرچه باید 
بدانی دانسته ای و دیگر انتظاری نه از هدف های بزرگ داری و نه از 
زن ها، به منظره ای زیبا دل 

خوش می کنی.
 مناظ��ر کمت��ر به ت��و نارو 

می زنند.
پرندگان می روند در پرو 

می میرند
 روم�ن گاری/ ترجم�ه 

ابولحسن نجفی

وقتی صحبت از قیمه می شود، همه یاد قیمه نذری 
می افتند؛ قیمه ای که با س��یب زمینی سرخ شده 
و برنج دودی، طعمی خاص پی��دا می کند و عقاید 
و ارادت هایمان نیز باعث می ش��ود این غذا را جور 
دیگری دوست داشته باش��یم. برای طبخ عالی این 
غذای اصیل، نکته های ریزی وجود دارد که در این 
مطلب به آنها اشاره خواهیم کرد. برای این که قیمه 
رنگ زیبایی پیدا کند و تلخ نشود، همواره سؤال های 
فراوانی از سوی خانم ها مطرح می شود. پس برای 

مشاهده پاسخ این پرسش ها، با ما همراه شوید.

مقدار کالری
موادغذایی ای��ن خورش در مجم��وع تقریبا ۱۱۰۰ 
کیلوکالری ان��رژی دارند. اگر این خ��ورش به چهار 
قسمت تقسیم شود، هر بخش دارای ۲۷۵ کیلوکالری 
انرژی خواهدبود که در صورت مصرف آن با برنج، ۲۴۰ 
کیلوکالری دیگر نیز اضافه می ش��ود. البته خوردن 
این خورش با خالل های س��یب زمینی سرخ شده 

نیز حداقل ۱۰۰ کیلوکالری دیگر به کالری این غذا 
می افزاید. بنابراین توصیه می شود خورش قیمه با 
برنج در وعده ناهار میل ش��ود و برای این که کالری 

مازاد بر نیاز دریافت نشود، شام، سبک صرف شود.

 همراه این غذا
بهتر است برنجی که همراه این خورش سرو می شود، 
کته ش��ده باش��د و برای روغن دادن به آن، از روغن 
زیتون اس��تفاده کنید. کنار خ��ورش نیز می توانید 
سیب زمینی های سرخ شده قرار دهید که بهتر است 
کم سرخ شده باشند تا با خوردن آنها کالری بیش از 

حد دریافت نکنید.
این غذا را همراه ساالدی متشکل از سبزی های تازه 
نظیر گوجه فرنگی، کاهو، کل��م قرمز، هویج و جوانه 
گندم بخورید. چاش��نی آن ترجیحا روغن زیتون و 
آبلیموی تازه باش��د. یک بشقاب س��بزی خورن نیز 
می تواند مقدار قابل مالحظه ای فیبر به بدن ش��ما 

برساند.

  م�واد الزم )برای چهار نفر(
 

۳۰۰ گرمگوشت گوساله
۱ لیوانلپه

۱ لیوانپیاز خرد شده
۴ قاشق غذاخوریروغن کانوال
۴ عددلیموعمانی

۲ قاشق غذاخوریرب گوجه فرنگی

نمک، فلفل سیاه، 
به میزان دلخواهزدچوبه و زعفران

 طرز تهیه
ابتدا لپه ها را دو س��اعت در آب خیس کنید. نصف 
روغن را در قابلمه ای ک��ه می خواهید خورش را در 
آن طبخ کنید، بریزید و پیازها را در آن سرخ کنید تا 
طالیی شوند. پس از سرخ شدن پیازها، تکه های ریز 
شده گوش��ت را بیفزایید و آنها را هم چند دقیقه ای 

تفت دهید. حاال ادویه ه��ا را اضافه کنی��د و پس از 
افزودن پنج لیوان آب، بگذارید نیم پز ش��وند. قبل از 
افزودن لپه ها، آنها را ه��م در نصف دیگر روغن تفت 
دهید و به گوشت نیم پزشده بیفزایید. نیم ساعت مانده 
به اتمام طبخ خورش، رب و لیمو عمانی ها را نیز )پس 
از سوراخ کردن با چنگال( اضافه کنید و بگذارید کمی 

روی حرارت باقی بمانند تا خورش کامال جا بیفتد.

 پیشنهاد سرآشپز
 قیمه از خورش های ایرانی است که فقط یک دستور 
پخ��ت دارد و با این ک��ه در ش��هرهای مختلف آن را 
به ش��کل قیمه نثار، قیمه نخود، پیچاق قیمه، قیمه 
آذری و... تهی��ه می کنن��د، اما قیم��ه اصلی، همان 
خورشی اس��ت که از لپه، گوشت، لیموعمانی و البته 
خالل های سیب زمینی تشکیل شده است، بنابراین 
نباید در دستور تهیه آن تغییری داد. رعایت این ۱۰ 
نکته به خوش��مزه تر ش��دن این غذای اصیل ایرانی 

کمک می کند:
1  گوشتی که برای تهیه این خورش مورد استفاده 
قرار می گیرد، گوشت خورشی است که یا از گوشت 
گوساله تهیه می شود که بهتر است مغز ران باشد یا 
گوشت گوسفند که در این صورت، گوشت سردست را 

به شما توصیه می کنم.
2  ظرف مناسب پخت این غذا، قابلمه مسی است. 
بهتر است خورش آماده شده را در ظرف سفالی و به 
رنگ فیروزه ای سرو کرد تا غذا ظاهری زیبا پیدا کند.

3  هرگز در خورشتتان آبلیمو نریزید، بلکه آن را با 
لیموعمانی و رب گوجه فرنگی ترش مزه دار کنید. 
یادتان باشد برخی از رب های گوجه فرنگی ترش 
مزه هستند و می توانند به هر چه خوش طعم شدن 

خورش کمک کنند.
4  برای آماده کردن لپه، بعد از خیساندن، آنها 
را چند دقیقه در آب بجوشانید و کف سیاه حاصل 
از جوشیدن را بگیرید تا بوی خاص آن از بین برود. 
افزودن این لپه ها به خ��ورش، طعم بهتری به آن 
خواهدداد. در غی��ر این صورت، لپه ه��ا را  همراه 
گوشت تفت دهید و سپس آب را در خورش بریزید 
تا مواد با هم بپزند و لپه ها ش��کل خود را از دست 

ندهند.
5  رب گوجه فرنگی و زعفران از عوامل رنگ دهنده 
به این خورش هستند و افزودن کمی دارچین به غذا، 

طعم بهتری به آن می دهد.
6  لیموعمانی ه��ا را ۲۰ دقیقه قبل از س��رو به 
خورش اضافه کنید زیرا زود انداختن آنها باعث تلخی 
خورش می شود. دیر انداختن آنها هم باعث می شود 

غذا طعم لیموعمانی پیدا نکند.
7  هرگز روی خورش قیمه چیپس خاللی نریزید، 
بلکه خودتان خالل های سیب زمینی تازه را سرخ و 

همراه غذا سرو کنید.
8  انداختن دوع��دد گوجه فرنگی قاچ ش��ده در 
خورش، هم طعم بهتری به این غذا می دهد، هم باعث 

می شود خورش رنگ بهتری پیدا کند.
9  این غذا باید با یک بش��قاب س��بزی خوردن 
و برنج زعفرانی س��رو ش��ود. ته دیگ برن��ج هم باید 
از نوع نانی باش��د، زیرا این غذا با س��یب زمینی سرو 
می ش��ود پس نباید ته دیگ غذا را هم سیب زمینی 
گذاشت. به خاطر داشته باشید گذاشتن ته دیگ نان 
 در کنار این خورش، طعم به یادماندنی به آن می دهد.

10  نوشیدنی که پیشنهاد می کنیم با این خورش 
میل کنید، دوغ، شربت به لیمو و شربت گل سرخ است 

که با آنها، وعده غذایی تان کامل می شود.

 اگر چربی خون دارید
بهتر است به جای گوشت گوساله، از گوشت بوقلمون 
اس��تفاده کنید که چربی کمتری دارد. مقدار روغن 
مصرفی تان را نیز به حداقل برسانید و به جای روغن 
کانوال، کمی روغن زیتون در این غذا بریزید. بهتر است 
نوشیدنی تان دوغ کفیر باش��د و غذا را همراه سبزی 
خوردن )به ویژه شوید( میل کنید تا این وعده غذایی 

به کاهش چربی خون کمک کند.

اگر فشارخون دارید
حداقل نمک را در تهیه این خورش به کار ببرید و برای 
طعم دار کردن آن، از آبلیموی تازه یا آبغوره استفاده 
کنید. در ضمن، همراه این غذا بهتر است ساالدی میل 
کنید که از برگ های س��بز کاهو، بروکلی و کرفس 
تشکیل ش��ده و با آبغوره طعم دار ش��ده باشد. البته 
خوردن ماست مزه دار شده با کرفس و سیر ساطوری 

و جوانه گندم نیز در تنظیم فشارخون مؤثر است.

 اگر الغر هستید
این خ��ورش را همراه برنج میل کنی��د و وقتی وعده 
غذایی تان را در بش��قاب کش��یدید، به آن دو قاشق 
مرباخوری روغن زیتون بیفزایید. در ضمن، می توانید 
خورش را با س��یب زمینی سرخ ش��ده همراه و برای 
افزایش اشتهایتان آن را با یک لیوان شربت آبلیموی 
تازه ی��ا آب پرتقال میل کنید. البته ممکن اس��ت به 
سرعت سیر ش��وید و تمایلی به خوردن غذا نداشته 
باشید. در این صورت توصیه می شود غذا را به چند 

وعده کوچک تقسیم و میل کنید.

 بازخوانی پرونده یک غذای دوست داشتنی که انواع نذری اش را جور دیگری دوست داریم

قیمه صل علی

صرفه جویی خانگی
 از دوش ه��ای تقویت کننده آب در حمام اس��تفاده کنید. این دوش ها 
می توانند جریان اندک آب را پمپاژ کنند، به گونه ای که شما احساس کنید 

آب با فشار زیاد و سرعت زیادی در اختیارتان است. 
 به جای استفاده از المپ های معمولی از المپ های کم مصرف استفاده 
کنید. به این ترتیب می توانید هزینه قبض برق خود را تا یک سوم کاهش 

دهید. 
 هنگام شس��تن لباس ها با ماشین لباسش��ویی، تنها برای شستشوی 
لباس های خیلی کثیف از آب گرم اس��تفاده کنید و برای بقیه آنها از آب 

سرد استفاده کنید. 
 در روزهای گرم که خورش��ید به پنجره 
ش��ما می تابد، حتما پرده ها را بکش��ید و 
کرکره ها را ببندید تا گرمای نور خورشید 
موجب گرم ش��دن اتاقتان نش��ود. به 
ای��ن ترتیب می توانی��د در مصرف 
انرژی برای خنک کردن فضای خانه 

صرفه جویی کنید. 
 حتما دس��تگاه خنک کنن��ده خود را 
در صورتی ک��ه در فضای باز نصب اس��ت، 
عایق بندی کنید تا گرمای هوا موجب اتالف 

انرژی خنک کننده آن نشود.

خانه های رویایی)2(
 طنز نامه ای درباره خانه دار شدن

اگر همسایه شما یکی از بازیکنان پرس��پولیس نیست که استخر 
شخصی داشته باشد، می توانید ته چاه زندگی کنید. تنها وسایلی 
که الزم داری��د، یک جفت چکمه باغبانی بلند اس��ت و یک گونی 
هویج برای تقویت سوی چشمتان برای مطالعه در ته چاه. همچنین 
س��رویس حمل و نقل رایگان ه��م دارد که با ی��ک طناب کنترل 
می شود. البته به نظر من بهتر است چاه خود را در مناطقی انتخاب 

نکنید که هر ماه چند نفر را می کشند و در چاه می اندازند.

1

اگر آدم سحرخیز و کامروایی هستید، مرغدانی ها 
جای مجه��ز و مفرحی برای اقامت دائم هس��تند. 
آنها عالوه بر داش��تن بخاری و تهوی��ه متبوع، به 
آبش��خور هم مجهزند. تنه��ا کاری باید بکنید این 
اس��ت که صبح اول صبح ش��روع کنید به قوقولی 
قوقو کردن که کس��ی به ش��ما ش��ک نکند. حتی 
می توانید آن جا ش��غل تازه ای برای خود دست 
و پا کنید؛ مثال مرغ ها را فش��ار دهید تا راحت تر 
تخم بگذارند. همچنین می توانی��د گه گاهی که 
صاحب مرغدانی نیس��ت، از مرغ های گوشتی به 
عنوان توپ فوتبال استفاده کنید که باعث انبساط 
خاطرتان هم می شود. جای مشابه، مانند گاوداری 

هم چالش های خاص خودش را دارد.

4

جاهای دیگری هم مناسب برای زندگی هستند، مثل مخزن کشتی 
حمل سوخت که هم فال است و هم تماشا، یا درون کابین تله کابین 
یا حتی تونل های آبگذر. استخر توپ ش��هربازی هم جای جالبی 
در نوع خود برای زندگی است. البته این آخری را توصیه نمی کنم، 
چون خودم تجربه بد زندگی در اس��تخر ت��وپ را دارم که یک مار 

نشیمن گز نیشم زد.

8

اگر آدم بزدل و ترسویی نیستید، می توانید مشکل مسکنتان را با 
سکونت در خانه های جن زده و خرابه حل کنید. بزرگ ترین خطر 
این جور خانه ها سر و کله زدن با ش��هرداری است. به عقیده من 
اقامت در این خانه ها خیلی آس��وده تر و امن تر از اقامت در خانه 
خانواده خانمتان اس��ت. دامادهای س��ر خانه متوج��ه منظور من 

می شوند.

2
اگر از آن دسته افراد مجردی هس��تید که عاشق طبیعت هستند 
و عادت به غلت زدن در خواب ندارند، زندگی روی درخت بس��یار 
جای بکر و مفرحی است. زندگی کردن باالی شاخه های درخت نه 
تنها حال و هوای خودش را دارد، بلکه باعث افزایش طول عمر هم 
می شود. سعی کنید درخت هایی را انتخاب کنید که میوه مقوی 
و خوشمزه ای دارند، مثل گردو یا توت که ویتامین خود را مجانی 
تأمین کنید. اگر خواستید از طول عمر درازتان کم کنید، می توانید 
از پوس��ته خالی آن میوه به جای زیر س��یگاری استفاده کنید که 
طبیعت را هم آلوده نکنید. اگر عالقه مند به تفریحات س��الم هم 
هستید، باالی درخت هایی بروید که مشرف به خانه همسایه ها 

باشد. البته باید مواظب سم پاش های شهرداری هم باشید.

3

اگر با ایستاده خوابیدن مشکلی ندارید، تنه درختان پوسیده جای 
خواب ایده آلی محسوب می شود. حتی اسب هم می تواند ایستاده 
بخوابد، چه برسد به ما انسان ها. درون تنه این درختان کرم های 
 زیادی پیدا می ش��ود ک��ه باالخ��ره آدم به پروتئین ه��م احتیاج 

دارد. 
از طرفی اگر مهمان داشتید و خواستید کباب بپزید، از چوب های 

منزلتان می توانید به عنوان ذغال اعال استفاده کنید. چرا که نه؟

5
خالصه کالم این که ما ایرانی ها انسان های مبتکری هستیم. باید هرجور شده خانه ای برای خود 

دست و پا کنیم و به قول قدیمی ها، خانه جایی است که خود بسازید.

یکی از مشکالت جوامع بشری مشکل مسکن بوده که همیشه از دغدغه های مردم به ویژه جوانان مجرد و 
مانی 
غیر مجرد اس��ت. البته عده ای پر توقع هس��تند و به قول قدیمی ها: جیب خالی دارن��د و گالب به روتان، اسالمی

بادگلوی پسته ای می زنند. در حالی که اگر کمی سطح توقع خود را پایین بیاورند، بسیار خانه های لوکس 
و آبرومندی در همین شهر خودمان پیدا می شود.

اکثر آدم های خیابان نش��ین از داشتن توالت در دسترس و آسان 
محرومند. زندگی درلوله فاضالب این قابلیت را به آدم می دهد که 
هر لحظه ای اراده کند، می تواند از دستشویی استفاده کند. تنها 

یک آفتابه کافی است تا صاحب خانه ای طول و دراز شوید.

6

اگر فردی هس��تید که به موسیقی س��نتی عالقه مند هستید و با 
خوابیدن در مکان پر بو مش��کلی ندارید، زیر پ��ل خواجو یکی از 

بهترین جاهای قابل سکونت است. 

7
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 مدی��ر عام��ل ش��رکت توزی��ع نی��روی ب��رق اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری با اش��اره به پیش��رفت صددرصدی 
مصوبات س��فر ریاس��ت جمهوری، اختصاص هشت میلیارد 
ریال جهت بهینه سازی و توسعه ش��بکه های برق شهرکرد 
از محل اعتبارات داخلی، اختص��اص دو میلیاردریال از محل 
 اعتبارات اس��تانی جهت بهینه سازی و توس��عه شبکه های

 ب��رق ش��هرکرد، اختص��اص ص��د میلیاردری��ال جه��ت 
بهینه سازی شبکه های توزیع برق ش��هری و روستایی طی 
برنامه پنجم توسعه و تأمین اعتبار جهت تأمین برق شهرک 
انتقالی روستای لندی با اعتبار مصوب 9 میلیاردریال را از جمله 
مصوبات سفرهای ریاست جمهوری در شرکت توزیع نیروی 

برق استان بیان کرد.
حمامیان افزای��ش اعتبارات س��رمایه گذاری ش��ده در این 
 ش��رکت را از 69 ه��زار میلی��ون ری��ال در س��ال 84 ، ب��ه 
150 ه��زار میلیون ریال در س��ال1391  بیان ک��رد و گفت: 
تعداد پست های فوق توزیع در س��ال 1384، از 10 دستگاه  
 ب��ه 14 دس��تگاه در س��ال 1390 و ظرفی��ت پس��ت ه��ای 
فوق توزیع از450 مگاولت آمپر به680 مگا ولت آمپر افزایش 
داشته است. وی افزایش طول خطوط فشار ضعیف را در دولت 

نهم و دهم از چهار ه��زارو490 کیلومتر در س��ال 1384، به 
پنج هزارو 958 کیلومتر و افزایش طول خطوط فشار ضعیف 
را از س��ه هزارو 545 کیلومتر به چهار ه��زارو 320 کیلومتر 
در س��ال1390 عنوان ک��رد.وی همچنی��ن از افزایش تعداد 
فیدرهای 20 کیلوولت از 58 درسال 1384، به 101 فیدر در 
سال 1390 خبرداد و افزود: تعداد روستاهای برق دار استان از 
 695 درسال 1384، به 732 روستادر سال1390رسیده است. 
رییس هیأت مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال 
و بختیاری خاطر نش��ان کرد: با احداث جاده دسترسی برای 
روستاهای چین و تلو، این روس��تاها به شبکه سراسری برق 

کشور متصل شدند.
وی گفت: در استان هیچ روستایی وجود ندارد که دارای جاده 
 دسترس��ی بوده و بدون برق باش��د و تمام روس��تاهای باالی

20 خانوار که دارای جاده دسترسی بودند، از نعمت روشنایی 
برق برخوردارش��دند و پیش بینی می شود امسال نیز جشن 
برق دار ش��دن روس��تاهای باالی10 خانوار نیز برگزار گردد. 
حمامیان افزود: با همت دولت نهم و دهم روس��تای ده دلی، 
اولین روستای صعب العبور اس��تان با انرژی خورشیدی برق 
دارش��د و قرار است امسال برق14روس��تای دیگر این استان 
با استفاده از انرژی خورش��یدی تأمین شود. وی بیان داشت: 
برای نخستین بار در کش��ور در دولت نهم و دهم و در راستای 
کاهش مصرف انرژی برق، طرح تعوی��ض رایگان المپ های 
پرمصرف در مساجد اس��تان چهارمحال و بختیاری انجام  و 
 تمام مساجد این استان به المپ های کم مصرف تجهیز شدند. 
مدیر عامل ش��رکت توزیع نیروی ب��رق اس��تان اضافه کرد: 
این ش��رکت در توزیع المپ های کم مص��رف یارانه ای رتبه 
 اول کش��ور را به خود اختص��اص داد، به طوری ک��ه با توزیع 
یک میلیون و 600 هزار المپ کم مصرف بین مشترکان، هر 
خانواده به طور متوسط هفت المپ یارانه ای دریافت کردند. 
حمامیان کاهش 10درصدی مصرف برق پس از هدفمندی 
 یارانه ه��ا در دولت دهم را خاطر نش��ان ک��رد و تصریح کرد: 
پیش بینی می ش��ود در مقایس��ه با آغاز فعالی��ت دولت نهم 
ظرفیت تولید برق کش��ور تا پایان فعالیت دولت دهم دو برابر 

خواهد شد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از ارتقای کیفی و کمی خدمات بهداشتی 
 و درمانی که توس��ط این مرکز به مردم استان ارایه شده اس��ت خبر داد و گفت: 
تخت های بیمارس��تانی در دولت نهم و دهم بیش از 50 درصد افزایش داش��ته 
است. وی اظهار داشت: در سال 84 به طور کلی970 تخت بیمارستانی در استان 
در اختیار مردم قرار داشت که این رقم در حال حاضر به هزار و470 تخت افزایش 
یافته است. ایمانی تصریح کرد: در حال حاضر نیز هفت مرکز بهداشتی، سه مرکز 
آموزشی بهورزی و 103 مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و 311 خانه 
بهداشت، سکان سالمت مردم این استان را در دست دارند. ایمانی رئیس دانشگاه 
علوم پزشکی شهرکرد اظهار داش��ت: با این ارتقا، هم اکنون میزان دسترسی به 
خدمات بهداشتی و درمانی در شهرها از 60 درصد پیش از انقالب، به صددرصد 
رسیده و در روستاها نیز به بیش از 95 درصد افزایش پیدا کرده است. وی افزود: در 
سال90، حدود 18 هزار زایمان انجام شده که 90 درصد آن در مراکز بهداشتی و 

درمانی و توسط ماماهای تحصیلکرده صورت گرفته است.
ایمانی با بیان این که همچنان در برخی از مناطق محروم و دوردس��ت اس��تان 
 زایمان ها در منزل انجام می ش��ود، ادامه داد: رقم این ن��وع زایمان ها کمتر از 
5 درصد است؛ اگرچه سعی شده ضمن مستقر کردن پزشک خانواده، با آموزش 
 دادن ب��ه تعدادی از افراد بومی و مس��تعد، ای��ن افراد آمادگ��ی الزم برای انجام 
زایمان های طبیعی و آسان را داشته باش��ند. وی خاطرنشان کرد: با وجود آمار 
باالی سزارین در استان، همچنان این آمار از نرم کشوری پایین تر است. وی تعداد 
مرگ مادران باردار را در س��ال 89 یک مورد و در سال90، سه مورد اعالم کرد و 
گفت: سه مورد مرگ در سال 90 مربوط به بیماری های زمینه ای در مادران بوده 
است. قائم مقام وزیر در استان چهار محال و بختیاری همچنین از چاپ 795 مقاله 

از اساتید و اعضای هیأت علمی این دانشگاه در مجالت معتبر داخلی و خارجی 
طی سال جاری خبر داد و اظهار داش��ت: با اعالم نتایج رتبه بندی و بومتریکس 
 در س��ال 2012، دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری رتبه جهانی 
پنج هزار و 552 کسب کرده است. وی افزود: کسب این رتبه با رشد قابل مالحظه 
29/16 درصدی در س��ال 2012، بیانگر ارتقا و پیش��رفت این دانشگاه است که 
عملکرد مطلوب و چشمگیری به ش��مار می رود. ایمانی در ادامه از کسب جایگاه 
نخست پژوهشی توسط علوم پزشکی ش��هرکرد در سال  جاری خبر داد و اذعان 
کرد: در اختیار داش��تن جایگاه نخست پژوهشی در هش��ت سال پیاپی از سوی 
دانش��گاه  علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری، بیانگر بالندگی این دانشگاه در 

عرصه تولید علم و توسعه علمی این استان است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 
چهارمحال و بختیاری با کسب موفقیت های پیاپی، جایگاه خود را در عرصه تولید 

و توسعه علم در استان تثبیت کرده است.
وی جذب پزش��ک خانواده، اس��تخدام و تکمیل کادر نیروی انس��انی در بخش 
اورژانس 115 و اورژانس جاده ای را از برنامه های این دانش��گاه در بخش منابع 
انس��انی عنوان کرد. وی افزود: تکمیل کادر فوق تخصصی و تخصصی پزشکی و 

جذب پزشک عمومی در این دانشگاه نیز، مهر ماه سال جاری انجام می شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بهبود استانداردهای پزشکی و منابع انسانی 
و تجهیزات مراکز بهداش��تی درمانی را از دیگر برنامه های این دانشگاه در سال 
جاری عنوان کرد و بیان داشت: از این برنامه ها در راستای به حداقل رساندن نقاط 
ضعف و باال بردن کیفیت خدمات بخش بهداشت و درمان به مردم استان استفاده 
می ش��ود. ایمانی بیان کرد: با راه اندازی بخش های جراحی قلب باز، ام آر آی، 
آنژیو گرافی و سوانح و سوختگی، سفرهای درمانی این استان در طول چند سال 

اخیر تحت الشعاع قرار گرفته و کاهش چشمگیری داشته است.

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری گفت: تمام مصوبات سفرهای 
اس��تانی هیأت دولت به این اس��تان در بخش آبفار به طور کامل اجرا شده 
است. قاسمعلی خدابخشی اظهار داشت: مجموعه اقدامات صورت گرفته 

در دولت نهم و دهم در راستای آبرسانی به روستاها بسیار چشمگیر است.
 وی اف��زود: با توج��ه به آم��ار موج��ود در س��ال 83، تنها ی��ک میلیارد و 
600 میلی��ون توم��ان اعتب��ار به این ش��رکت تخصی��ص داده ش��د، اما 
 ب��ا روی کار آمدن دول��ت نهم، ای��ن اعتبارات به م��رز 9 میلی��ارد تومان 

افزایش یافت.
خدابخشی ادامه داد: با تخصیص این میزان اعتبارات، احداث مجتمع های 
آبرسانی روستایی در س��طح روس��تاهای این استان در دس��تور کار قرار 
 گرفت، به طوری ک��ه تنها اح��داث یکی از ای��ن مجتمع های روس��تایی 
 دو میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه در بر داشت. مدیرعامل شرکت آبفار 
چهارمحال و بختیاری با اش��اره به روند اجرایی مصوبات سفرهای استانی 
هیأت دولت، گفت: تمام مصوبات س��فرهای اس��تانی هیأت دولت به این 

استان اجرایی شده است.
 وی ادامه داد: در دور نخست س��فر هیأت دولت به این استان با تخصیص

دو میلیارد و650 میلیون تومان، چهار مجتمع آبرس��انی روستایی در این 
استان احداث شده اس��ت. خدابخش��ی با بیان این که در حال حاضر اکثر 
روستاهای این استان از آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند هستند، تصریح 
کرد: با اجرای مصوبات س��فر هیأت دولت به این استان شاخص بهره مندی 
روستاییان از آب آشامیدنی س��الم در این اس��تان افزایش یافته است. وی 
همچنین ازکاهش30 درصدی هزینه خدمات قابل ارایه در ش��رکت آبفای 
روس��تایی چهارمحال و بختیاری خبر داد و گفت: با تصویب هیأت مدیره و 
در راستای برنامه سوم حمایت از مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه ها 
همچنین کمک به مردم شریف روستایی، این شرکت هزینه خدمات قابل 

ارایه خود را 30 درصد کاهش داد.
رییس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی استان 
چهارمحال و بختیاری که در جلسه ستاد هدفمند کردن یارانه های شرکت 
آب و فاضالب روس��تایی اس��تان چهارمحال و بختیاری سخن می گفت، با 
تش��ریح جزییات و چگونگی اجرای این طرح بزرگ اقتصادی در بخش آب 
روستایی، از مدیران امور آب و فاضالب روستایی شهرستان ها و مسئوالن 
و معاونان شرکت خواست برای اجرای هر چه بهتر و همراهی با این حرکت 
غرورآفرین و افتخارآمیز ملت ایران در دولت عدالت محور با س��عی و تالش 
 وافر خود، در تحقق ای��ن امر مهم اهتم��ام ورزند تا  کمترین نارس��ایی در 
 خدمت رس��انی به مردم ب��روز نکن��د و این ط��رح مهم به بهترین ش��کل

اجرا شود.
قاسمعلی خدابخشی بخش��ی از خدمات قابل ارایه به مشترکین که هزینه 
آنها  30  درصد کاهش یافته را تغییر نام مش��ترک، جابه جایی انشعاب آب، 
تعویض کنتورهای خراب مش��ترکان روس��تایی و دیگر خدمات قابل ارایه 

 دانس��ت و افزود: روس��تاییان محترم ضمن اس��تفاده از تجهیزات کاهنده 
مص��رف آب و مدیریت مص��رف آب آش��امیدنی، به اقتصاد خان��واده خود 
کمک کنند.مدیر عامل آب و فاضالب روس��تایی چهار مح��ال و بختیاری  
همچنین در خصوص پروژه آب آش��امیدنی مجتمع هشت روستایی چمن 
گلی گفت: پروژه آب آشامیدنی مجتمع روستایی چمن گلی چهار محال و 
 بختیاری بیش از 98درصد پیشرفت فیزیکی دارد. خدابخشی بیان داشت: 
پنج هزارمیلیون ریال برای تأمین آب آش��امیدنی مجتمع روستایی چمن 

گلی تخصیص داده شده است.
وی تصریح کرد: 500 میلیون ریال مصوب سفر اول ریاست جمهوری برای 
تأمین آب آشامیدنی مجتمع روستایی چمن گلی بوده که تماما تخصیص 

داده شده است.
  وی ادامه داد: 9هزار میلی��ون ریال برآورد تأمین آب آش��امیدنی مجتمع 
13روستایی دشتک  - کاج است که مصوب سال گذشته پنج هزار میلیون 
 ریال بوده و تخصی��ص آن چه��ار ه��زار و 500 میلیون ریال بوده اس��ت. 
مدیر عام��ل آب و فاضالب روس��تایی چهار محال و بختی��اری عنوان کرد: 
پیشرفت فیزیکی تأمین آب آشامیدنی مجتمع روستایی دشتک 79 درصد 
بوده است. خدابخشی یادآور ش��د: چهار هزار میلیون ریال برای تأمین آب 
آشامیدنی مجتمع 9 روستایی ش��ریف آباد برآورد ش��ده است. وی تأکید 
کرد: پیشرفت فیزیکی تأمین آب آش��امیدنی مجتمع روستایی شریف آباد 
صددرصد بوده است. وی بیان کرد: هشت هزارو 500 میلیون ریال برآورد 
تأمین آب آشامیدنی مجتمع 9 روس��تایی هوره بوده که پیشرفت فیزیکی 

آن 93 درصد بوده است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری:

مدیرعامل شرکت آبفار چهارمحال و بختیاری خبر داد؛ایمانی، رییس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد:

ظرفیت تولید برق تا پایان  دولت دهم 
دو برابر می شود

 1470 تخت بیمارستانی 
در استان چهارمحال و بختیاری فعال هستند

 تحقق صددرصدی مصوبات سفر دولت 
در آبفار چهارمحال و بختیاری
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عملکردواحدعنوانردیف

شبکه1

2113/961کیلومترشهری

2190/138کیلومترروستايی
4304/099کیلومترجمع

انشعاب2

91980تعدادشهری

56207تعدادروستايی
148187تعدادجمع

مشترکین3

152044تعدادشهری

65481تعدادروستايی
217525تعدادجمع

شهر4
31تعدادکل شهرها

31تعدادشهرهای گازدار

صنايع5

792تعدادصنايع عمده تحت پوشش )مصرف کنندگان صنعتي و کشاورزي(

30تعدادايستگاه های CNG بهره برداری شده
6تعدادايستگاه های CNG درحال اجرا

روستا6

815تعدادکل روستاها

338تعدادروستاهای گازدار

42تعدادروستاهای در حال اجرا

کارکنان7
193نفرسازمان مصوب

159نفرشاغل

جمعیت8

866030نفرجمعیت تحت پوشش گاز طبیعی 

211278تعدادخانوار تحت پوشش گاز طبیعی

138940نفرخانوار شهری تحت پوشش گاز طبیعی

72338نفرخانوار روستايی تحت پوشش گاز طبیعی
99/5درصددرصد جمعیت شهری تحت پوشش گاز طبیعی

75درصددرصد جمعیت روستايی تحت پوشش گاز طبیعی
88درصددرصد کل جمعیت تحت پوشش گاز طبیعی

مقايسه با 9
کشور

رتبه اول کشور-درصد جمعیت شهری تحت پوشش 

رتبه نهم کشور-درصد جمعیت روستايی تحت پوشش

رتبه هفتم کشور-درصد کل جمعیت تحت پوشش استان
رتبه اول کشور-درصد گازرسانی به شهرک ها و نواحی صنعتی

صددرصد	ش��هرها	و	88	درصدکل	استان	تحت	پوش��ش	خدمات	گازرسانی	

	اس��تان	چهارمح��ال	و	بختیاری	هس��تند.	مدیرعامل	ش��رکت	گاز	اس��تان	
	چهارمح��ال	و	بختیاری	از	تحت	پوش��ش	ق��رار	دادن	صددرصد	ش��هرها	و	
88	درصد	کل	اس��تان	چهارمحال	و	بختیاری	خبر	داد.	اس��ماعیل	هیبتیان	
در	تشریح	وضعیت	گازرسانی	استان	چهارمحال	و	بختیاری	گفت:	با	احداث	
	بیش	از	چهار	هزارو300	هزار	کیلومتر	ش��بکه	گازرسانی	شهری	و	روستایی	
خدمات	رسانی	به	بیش	از	217	هزار	مش��ترک	در	قالب31	شهر	و	88	درصد	
استان	تحت	پوشش	خدمات	گازرس��انی	قرار	گرفتند.	وی	اظهار	داشت:	در	
حال	حاضر	کل	جمعیت	شهری	استان	متشکل	از	31	شهر	به	طور	کامل	تحت	
پوشش	این	شرکت	قرار	دارند	و	از	این	حیث،	این	استان	در	کشور	جایگاه	اول	
را	به	خود	اختصاص	داده	است.	مدیرعامل	ش��رکت	گاز	استان	افزود:	بیش	از	
792	واحد	صنعتی	صنایع	عمده	تحت	پوشش	این	شرکت	را	به	خود	اختصاص	
داده	اند	و	30	ایس��تگاهCNG		در	راستای	سهمیه	بندی	بنزین	و	هدفمندی	
یارانه	ها	راه	اندازی	و	به	بهره	برداری	رس��یده	اس��ت،	همچنین	در	حال	حاضر	
شش	ایستگاه	CNG	جهت	تأسیس	و	بهره	برداری	در	دستور	کار	قرار	دارند.	
هیبتیان	در	رابطه		با	گازرسانی	به	شهرک	های	صنعتی	استان	اظهار	داشت:	
گازرسانی	به	تمام	شهرک	های	صنعتی	در	استان	انجام	گرفته	و	در	این	مورد	

نیز	در	کشور	استان	جایگاه	اول	را	به	خود	اختصاص	داده	است.	

مدير عامل شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری:

 تمام شهرهای استان چهار محال و بختیاری
 تحت پوشش خدمات گازرسانی قرار دارند

خالصه وضعیت گازرسانی در استان تا پایان سال 1390
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
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ابالغ 
 331 شماره ابالغیه: 9010100350605417. شماره پرونده: 9009980350601135.

شماره بایگانی شعبه: 901149. خواهان غالمرضا سلیمانی دادخواستی به طرفیت 
خواندگان مهری آیتی و سعید قنبری تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به کالسه 9009980350601135 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/04/31 و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت 
مجهول المکان بودن خواندگان و درخواس��ت 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 نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
 

احضار
431 چون آقاي امین عیدي وندي فرزند حس��ین شکایتي علیه آقاي مهرداد نادري 
مبن��ي بر ضرب و جرح عمدي مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 901465 ك 
121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگي براي روز 91/5/2 ساعت 9 صبح تعیین شده 
نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می 
ش��ود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی 

اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5287 دفتر شعبه 121 دادگاه عمومي جزایي اصفهان
 

احضار
439 چون ش��رکت شیراز دینا به نمایندگی آقای احمد پژمانیان شکایتی علیه آقای 
وحید ملک محمدی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
900548ك121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز سه شنبه 91/5/1 ساعت 
9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا حسب ماده 180 
قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و 
دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 5288 شعبه 121 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
445 کالسه پرونده: 90-716ح/1. وقت رسیدگی: روز یکشنبه مورخ 91/5/1 ساعت 
10/30 صبح. خواهان: آقای محمد فانی با وکالت از س��وی بانک ملت. خواندگان: 
1- طاهره باقری کبوترآبادی فرزند محمدباقر. 2- علی رفیعی فرزند محسن علی. 
خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. رنجبر – مدیر 

دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
446 کالس��ه پرونده: 90-715ح/1. وقت رس��یدگی: روز یکش��نبه مورخ 91/5/1 
س��اعت 10 صب��ح. خواه��ان: آقای محم��د فانی ب��ا وکالت از س��وی بانک ملت. 
خواندگان: 1- مس��عود امیری فرزند حس��ین. 2- مهدی فرام��رزی فرزند حیدر. 
خواهان دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 
اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. رنجبر – مدیر دفتر شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
450 شماره ابالغیه: 9010100351204708. شماره پرونده: 9009980351201142. 
شماره بایگانی شعبه: 901147. خواهان محس��ن یکتائیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمد مهدوی تقدیم دادگاههای عمومی شهرستان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به کالس��ه 9009980351201142 ثبت گردیده 
که وقت رس��یدگی آن 1391/05/01 و س��اعت 10:00 تعیین ش��ده است. به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان  
 

ابالغ وقت دادرسی 
474 کالسه پرونده: 90-717ح1. وقت رسیدگی: روز دوشنبه 91/5/2 ساعت 8/30 
صبح. خواهان: بانک ملت با وکالت آقای محمد فانی. خوانده: مس��عود احتش��امی 
فرزن��د نعمت اله – مهدی رضای��ی فرزند محمدرضا. خواس��ته: مطالبه. خواهان 
دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه اول 
حقوقی ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود. تا 
خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
 مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. رنجبر – مدیر دفتر شعبه  اول دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت دادرسی 
477 کالس��ه پرونده: 90-718ح1. وقت رسیدگی: دوشنبه مورخ 91/5/2 ساعت 9 
صبح. خواهان: محمد فانی به وکالت از سوی بانک ملت. خوانده: مسعود احتشامی 
فرزن��د نعمت اله – فریدون بهش��تی فرزند محمد. خواهان دادخواس��تی تس��لیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول حقوقی ارجاع گردیده و 
وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان 
و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور 

بهمرساند. رنجبر – مدیر دفتر شعبه  اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزايده مال غير منقول )نوبت دوم(
804 اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده اي 
در خصوص پرونده اجراي کالسه 268/89 ج 1 – له آقاي امیر مرکزي علیه آقاي 
حمید احمدپور مبني بر مطالبه مبلغ 498/032/000 ریال و مبلغ 23/250/000 ریال 

حق االجرا و مبلغ 190/900/000 ریال موضوع توقیفي اداره اجراي اس��ناد رسمي 
اصفهان )بابت طلب خانم ناهید پور احمد( در روز دوش��نبه 91/4/12 از ساعت 9 
تا 10 صبح در محل اجرا )اتاق 332 طبقه س��وم دادگس��تري شهید نیکبخت( جهت 
فروش مقدار 5/397 حبه )5 و 397 هزارم حبه( از 6/30 حبه س��همي محکوم علیه 
واق��ع در خیابان باغ دریاچه نبش کوچه س��ید احمد مهدیه پالك 278 که توس��ط 
کارش��ناس رسمي دادگس��تري به مبلغ 831/250/000 ریال ارزیابي و نظریه وي 
مص��ون از اعتراض طرفین واق��ع گردیده برگزار نماید. طالبی��ن خرید مي توانند 
5 روز قبل از جلس��ه مزایده ب��ا مراجعه به آدرس فوق و بازدی��د از آن با تودیع 
10درصدقیمت پایه در جلس��ه مزایده شرکت نمایند پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برن��ده مزایده خواهد ب��ود و هزینه هاي اجرایي به عهده محکوم علیه مي باش��د. 
توضیح اینکه حسب نظر کارشناسي ملک فوق داراي حدود 420 متر مربع عرصه 
حدود 700 متر مربع اعیاني که شامل طبقات همکف و اول و یک مغازه به صورت 
سوپر مي باشد و با اسکلت فلزي تیر آهن و آجر، دیوارهاي آجري، سطوح داخلي 
و س��قف گچ و نقاشي شده، نماي شمال و جنوب سنگ، سیستم گرمایشي بخاري 
گازي، سرمایش��ي کولر آبي و داراي اش��تراك آب و برق و گاز مي باشد و قدمت 
س��اختمان حدود 30 سال مي باشد که کاًل 9/500/000/000 ریال برآورد گردیده 
که مقدار 5/397 حبه از 6/30 حبه از 72 حبه محکوم علیه مورد مزایده مي باش��د. 

مدیر اجراي احکام شعبه اول دادگاه حقوقي اصفهان شماره م / الف 1596
 

ابالغ 
943 شماره ابالغیه: 9010100351305846. شماره پرونده: 9009980351300172. 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900173. خواهان س��عادت مراتب دادخواستی به طرفیت 
خوانده مختار محمودی به خواس��ته مطالب��ه 60/000/000 ریال تقدیم دادگاههای 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه سیزدهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 355 ارجاع و 
به کالس��ه 9009980351300172 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/02 
و ساعت 8:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف: 18621 شعبه سیزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

مزايده 
1047 ش��عبه 15 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه 
مزای��ده ای در خصوص کالس��ه 405/90 ج 15 له خانم محترم س��هیلی با وکالت 
مسعود اسدی حس��نوند علیه 1- مجتبی، 2- جعفر، 3- ناهید، 4- آزاده، 5- مریم، 
6- اکرم، 7- اعظم، 8- هاجر همگی س��هیلی و 9- صدیقه ارش��دی مبنی بر مطالبه 
مبل��غ 162/273/480 ریال بابت اصل خواس��ته و هزینه های دادرس��ی و اجرایی 
متعلق��ه و مبلغ 7/596/850 ری��ال حق االجرای دولتی در روز چهارش��نبه تاریخ 
91/4/14 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا اتاق 142 طبقه اول دادگستری 
ش��هید نیکبخت جهت فروش 36 حبه از 72 حبه از ش��ش دانگ پالك ثبتی 626/1 
و 626/2 و 626/3 و 626 بخش 3 ثبت اصفهان به نش��انی اصفهان، خ عبدالرزاق، 
روبروی تعاونی مولی الموحدین، سیسمونی ساراگل که اکنون در تصرف خوانده 
می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده 
برگ��زار نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه مزایده به نش��انی ملک قادر به 
بازدید از آن خواهند بود تا با س��پردن 10درصد قیمت پایه به حس��اب س��پرده 
دادگستری به شماره 2171290210008 در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد 
دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم 
علیه می باش��د. ش��ش دانگ یکباب مغازه پالك ثبتی 626/1 و 626/2 و 626/3 و 
626 باقیمان��ده بخ��ش 3 ثبت اصفهان واقع در خیابان عبدالرزاق چهار راه س��ینه 
پایینی، مقابل بانک ملت س��ابق، سیسمونی ساراگل که این پالك دارای 178/4 متر 
مربع عرصه و 535/2 متر مربع اعیانی در س��ه طبقه مشتمل بر زیر زمین انباری 
تجاری و همکف سیس��مونی س��اراگل و طبقه اول کارگاه طالسازی با دیوارهای 
باربر و ستونهای آهن و آجر و درب پنجره پروفیل شیشه خور و کف فرش سنگ 
و موزاییک و دیوارهای تا یک متر سنگ و مابقی گچ و گچبری و آینه کاری و نما 
آجر 4 سانتی و انشعابات آب مشترك و برق که با عنایت به موقعیت محل و جمیع 
عوامل موثر در قضیه ارزش شش دانگ این پالك با کلیه حقوق متعلقه و متصوره 
ب��ه مبلغ 10/100/000/000 ریال )ده میلیارد و یکصد میلیون ریال( و ارزش س��ه 
دانگ آن مبلغ 5/050/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. م الف/ 3957 مدیر 

اجرای احکام شعبه 15 دادگاه حقوقی اصفهان 
 

ابالغ
 1079 شماره ابالغیه: 9010100351904948، شماره پرونده: 9009980351900471،

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900497، خواه��ان توران مرادی رنانی دادخواس��تی به 
طرفیت خوان��دگان فرهاد فروحل اصفهانی تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان 
اصفه��ان نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه نوزده��م دادگاه عمومی حقوقی 
)خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 251 ارجاع و به 
کالس��ه 9009980351900471 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 آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت 
مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. پیرامون- مدیر دفتر شعبه نوزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ 
 1166 شماره ابالغیه: 9010100350605395، شماره پرونده: 9009980350601113،

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901127، خواهان  رضا عابدی دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان رضا ش��جاع رضوی و علی ش��جاع رضوی و صدیقه روس��تا زاده 
و ش��رکت آذین برج آریان و هادی ش��جاع رض��وی تقدی��م دادگاههای عمومی 
شهرس��تان اصفهان – اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه ششم 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 310 ارجاع و 
به کالسه 9009980350601113 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/05/01 و 
ساعت 9:00 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان و درخواست 
خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تا خواندگان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( 

شهرستان اصفهان 
 

ابالغ وقت دادرسی
1193 کالس��ه پرونده: 1344/90 ح 1، وقت رس��یدگی: روز شنبه 91/4/31 ساعت 
10/30 صبح، خواهان: مس��عود قاس��می، خوانده: علی قنبری عدیوی ف خدامراد، 
خواس��ته: مطالبه، خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه اول حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده به علت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور به هم رساند. رنجبر- 
مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
اخطاريه 

پرون��ده:  ش��ماره   .9010100351005517 ابالغنام��ه:  ش��ماره   1291
9009980351001267. ش��ماره بایگانی شعبه: 901267. مشخصات ابالغ شونده 
حقیقی: آرمان حیدری فرزند جهان ش��اه به نشانی مجهول المکان. تاریخ حضور: 
1391/05/01 یکش��نبه س��اعت: 10:30 محل حضور: اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 316 
علت حضور در خصوص دعوی محس��ن صدیقی به طرفیت ش��ما در وقت مقرر 
فوق جهت رس��یدگی در این دادگاه حاضر ش��وید. ضمنًا به پیوس��ت نسخه ثانی 
دادخواست و ضمایم ارسال می گردد. اطهری بروجنی – منشی شعبه دهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان 
 

آگهي مزايده 
1671 ش��ماره: 2022 آگه��ي مزای��ده پرون��ده اجرایي کالس��ه: 20184-2/754، 
شش��دانگ قطعه زمین پ��الك 27797 فرعي تفکیکي از پالکه��اي 9140 الي 9289 
فرع��ي از 301 اصلي واق��ع در بخش 16 ثب��ت اصفهان به مس��احت 241/5 متر 
مرب��ع به آدرس: اصفهان ش��اهین ش��هر گلدیس فاز یک خیاب��ان جابر ابن حیان 
فرعي 15 پالك 21 که اس��ناد مالکی��ت آن در صفحات 8 و 274 دفاتر 296 و 366 
امالك ذیل ش��ماره ه��اي 65233 و 88990 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: 
ش��مااًل 10/5 متر به پالك 27779 فرعي ش��رقًا به ط��ول 23 متر به پالك 27798 
فرع��ي جنوبًا به ط��ول 10/5 متر به پالك 27779 فرعي غرب��ًا به طول 23 متر به 
 پ��الك 27778 فرع��ي و حق��وق ارتفاقي ندارد که طبق نظر کارش��ناس رس��مي 
پ��الك ف��وق داراي 670 متر مربع اعیاني ب��ا قدمت حدوداً 5 س��ال و این مجتمع 
مس��کوني سه طبقه 7 واحدي شامل سه طبقه روي پیلوت هر طبقه دو واحد و یک 
واحد 60- در همکف و پارکینگ در همکف و انباري در پش��ت بام ساختمان داراي 
اس��کلت بتني س��قفها تیرچه بلوك نماي خارجي آجر نما 3 س��انتي سطوح داخلي 
دیوارها گچ و رنگ روغن س��قفها گچ و رنگ درب و پنجره هاي بیروني پروفیل و 
دربهاي داخلي چوبي با چهار چوب فلزي کف پذیرایي و اطاقهاي خواب س��رامیک 
مفروش شده است طبقات اول و دوم و سوم سه واحد شمالي و سه واحد حنوبي 
هر واحد داراي دو اتاق خواب پذیرایي حمام و سرویس بهداشتي کاشي کاري شده 
آشپزخانه با کابینت چوبي MDF و ابگرمکن دیواري لورچ داراي سیستم گرمایش 
بخاري گازي و س��رمایش کولر آبي طبقه 60- همکف داراي 2 اتاق خواب پذیرایي 
حمام و سرویس بهداشتي کاشي کاري شده آشپزخانه با کابینت چوبي و آبگرمکن 
دیواري مي باشد بدنه راه پله گچ و رنگ مولتي کالر و نرده هاي فلزي فر فورژه مي 
باشد داراي انشعابات 7 کنتور برق مجزا و 7 کنتور گاز مجزا و کنتور آب مشترك 
مي باشد داراي سیستم اعالم حریق کپسول آتش نشاني و پمپ تحت فشار آب و 
آیفون تصویري و فاقد آسانسور تعداد 7 انباري در پشت بام احداث گردیده است 
کف آن موزاییک و بدنه آن سیمان سفید مي باشد پارکینگ در همکف و حیاط تامین 
 میباش��د بدنه پارکینگ آجر نما سه سانتي و کف آن موزاییک مفروش شده است 
آپارتمانها تفکیک اعیاني نش��ده و فاقد صورتمجلس تفکیکي مي باش��د ملکي خانم 
افس��انه سالم قهفرخي که طبقه سند رهني ش��ماره 152490 – 85/5/30 دفترخانه 
33 اصفهان در رهن بانک مس��کن ش��عبه حافظ شاهین ش��هر واقع که در تاریخ 
91/5/29 بیم��ه مي باش��د از س��اعت 9 الي 12 روز یکش��نبه م��ورخ 91/5/1 در 
اداره اجراي اس��ناد رس��مي اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقي – چهار 
راه اول س��مت چپ ب��ه مزایده گذاره مي ش��ود. مزایده از مبلغ پای��ه دو میلیارد 
و پنج��اه و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د 
به باالترین قیمت پیش��نهادي فروخته مي ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهي 
 ه��اي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراك و مصرف

 در صورتي که مورد مزایده داراي آنها باشد و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض 
ش��هرداري و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده 
باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزای��ده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختي بابت هزینه هاي فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
مي گ��ردد ضمنًا این آگهي در ی��ک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان 
مورخ 91/3/30 درج و منتش��ر مي گردد و در صورت تعطیلي روز مزایده به روز 
بعد موکول مي گردد. اس��دي- رئیس اداره اجراي اس��ناد رسمي اصفهان شماره 

م / الف 3567
 

مزايده 
2074، آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 9000400، ششدانگ خانه پالك 1649 
فرعی به مس��احت 275/70 متر مربع مجزی ش��ده از 1640 الی 1653 فرعی واقع 
در بهرام آباد ملک ش��هر 68 اصل��ی بخش 14 ثبت اصفهان ب��ه آدرس: اصفهان 
ملک ش��هر خیابان انقالب اس��المی نبش جنوبی بن بست ایمان شماره 22 که سند 
مالکی��ت آن در صفحه 498 دفتر 501 امالك با ش��ماره 88780 و ش��ماره چاپی 
016456 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل در دو قسمت درب و دیواریست 
به کوچه به طولهای 10/60 متر و 0/55 متر که قس��مت دوم پخ اس��ت ش��رقًا به 
طول 24/55 متر درب و دیواریس��ت به خیابان جنوبًا به طول 11 متر دیواریس��ت 
ب��ه دیوار خانه 2661 فرعی غربًا در 2 قس��مت اول دیواریس��ت ب��ه زمین 1650 
فرع��ی به ط��ول 22/10 متر دوم دیواریس��ت به کوچه به ط��ول 3/15 متر حقوق 
ارتفاق��ی ندارد که طبق نظر کارش��ناس رس��می پالك فوق ش��امل دو طبقه و دو 
واحد مس��کونی اس��ت یک باب مغازه هم درگوشه شمال ش��رقی دارد با کاربری 
تجاری و به ش��غل آرایش��گری اختصاص دارد و مغازه و طبقه اول مسکونی در 
اختیار مس��تاجر است مس��احت همکف 158 متر مربع و طبقه اول 115 متر مربع 
و مس��احت مغازه تجاری 18 متر مربع دارای یک انباری به مس��احت تقریبی 18 
مت��ر مربع و مقدار 3/15 متر مربع پیش آمدگی در معبر دارد و دارای انش��عابات 
آب برق و گاز می باش��د اس��کلت س��اختمان دیوار آجری س��قف ه��ا تیرچه و 
 بلوك نماهاب خارجی س��نگ و آجر و س��یمان تگری است دربهای خارجی آهنی 
و آلومینیومی اس��ت دربهای داخلی چوبی سرویس��ها کاشیکاری و کابینتها فلزی 
کفهای داخلی و حیاط موزاییک و دیوارهای مغازه کاش��یکاری و کف آن سرامیک 
سیستم حرارتی بخاری گازی و آبگرمکن و سیستم برودتی کولر آبی است ملکی 
ورث��ه آقای محم��د محمدی دولت آبادی که عبارتند از محس��ن و ریحانه و بهاره 
و س��عید فرزندان محمد همگی به ش��هرت محمدی دولت اب��ادی و بتول جعفری 
دولت آبادی همسر دائم و فاطمه تیز چنگ مادر متوفی که طبق سند رهنی شماره 
10014 – 88/3/24 دفترخانه 167 اصفهان در قبال بدهی آقای س��ید علی قریشی 
در رهن بانک صادرات واقع می باش��د از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 
91/4/28 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت 
ش��رقی – چهار راه اول س��مت چپ به مزایده گذاره می شود. مزایده از مبلغ پایه 
سه میلیارد و بیست و پنج میلیون و نهصد هزار ریال شروع و به هر کس خریدار 
باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراك و مصرف 
در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزای��ده در صورت وجود 
مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
می گ��ردد ضمنًا این آگهی در ی��ک نوبت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان 
مورخ 91/3/30 درج و منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز 
بعد موکول می گردد. اس��دی- رئیس اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان شماره 

م / الف 4234
 

مزايده
2143 اجرای احکام ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان در نظر دارد در 
پرونده کالسه 890236 ج 2 مربوط به خواهان حسین حافظی با وکالت خانم زهرا 
ش��اهرودی به نش��انی شیخ صدوق جنوبی، خ پنجم، بن بس��ت الدن، پ 74، دفتر 
مرتضی ج��م و خوانده جواد صادقی فرزند رضا به نش��انی اصفهان، خ رباط 2، 
پیتزا روز با خواسته دستور فروش ملک مشاعی با پالك ثبتی 14458/5428 اقدام 

به برگزاری مزایده جهت فروش پالك ثبتی فوق در روز ش��نبه 91/4/17 س��اعت 
8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل استان اصفهان، طبقه سوم، اتاق 
302 نمای��د. طالبین خرید م��ی توانند 5 روز قبل از مزای��ده از محل ملک واقع در 
اصفهان، خ رباط دوم، خ گل محمدی، نبش بن بس��ت نوبهار بازدید نمایند. مزایده 
از قیمت پایه )ارزیابی ش��ده توسط کارشناس( آغاز و برنده کسی است که حداقل 
10 درصد مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داشته باشد و باالترین 
قیمت را پیش��نهاد نماید. نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد: 1- پالك موردنظر 
به شماره 14458/5428 واقع در اصفهان، خ رباط 2، خ گل محمدی، نبش بن بست 
نوبهار عبارتس��ت از یک باب منزل مسکونی س��ه طبقه دارای عرصه به مساحت 
160/15 مترمربع و اعیانی در سه طبقه شامل همکف )مسکونی و پارکینگ( و طبقه 
اول و دوم )مس��کونی( جمعًا با احتساب دس��تگاه پله به مساحت 371 مترمربع با 
قدمت 10 ساله دارای اسکلت بتونی، سقف تیرچه بلوك، نما آجر، درب ها و پنجره 
های پیرامونی پروفیلی و درب های داخلی چوبی دارای آش��پزخانه و س��رویس 
بهداش��تی و حمام با کف س��رامیک و بدنه کاش��ی و کابینت فلزی در آشپزخانه 
س��اختمان دارای نقاش��ی و گرمایش به صورت بخاری گازی و س��رمایش کولر 
آبی و انشعابات آب و برق و گاز و خط تلفن دایر می باشد. 2- با توجه به موارد 
مندرج در بند یک و لحاظ نمودن جمیع جهات کارشناس��ی ارزش کلی س��اختمان 
به ش��رح زیر تعیین می گ��ردد: بهای کل عرصه )ری��ال( 1/593/492/500=قیمت 
کارشناس��ی )ه��ر مترمربع( 9/950/000 × مس��احت زمین )مترمرب��ع( 160/15، 
بهای کل اعیانی )ریال( 779/100/000= قیمت کارشناس��ی با لحاظ نمودن ارزش 
انش��عابات )ریال( 2/100/000 × مس��احت اعیانی )مترمربع( 371، بهای کل پالك 
)ری��ال( 2/372/592/500 = به��ای کل اعیان��ی )ری��ال( 779/100/000+ بهای کل 
عرصه )ریال( 1/593/492/500. لذا ارزش کل شش دانگ ساختمان مذکور معادل 
دو میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و پانصد و نود و دو هزار و پانصد ریال 

می باشد. اجرای احکام شعبه 2 دادگاه حقوقی اصفهان
 

ابالغ نظريه کارشناسی
2147 کالس��ه پرونده: 900303 ت 21. تجدیدنظرخواه: آق��ای ذوالفقار کاظمی با 
وکالت خانم س��کینه قجاون��د، تجدیدنظرخوانده: خانم رباب دانش نیا، خواس��ته: 
تجدیدنظرخواه��ی نس��بت ب��ه دادنام��ه ش��ماره 900456-90/5/12 ص��ادره از 
ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی حقوق��ی اصفه��ان، تجدیدنظرخواه دادخواس��ت 
تجدیدنظرخواهی تسلیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است 
به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و به درخواس��ت تجدیدنظرخواه و 
به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب وصول 
و ابالغ نظریه کارشناس��ی یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی 
می ش��ود تا تجدیدنظرخوانده از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک هفته به دفتر دادگاه 
شعبه 21 تجدیدنظر استان اصفهان واقع در اصفهان خ نیکبخت، دادگستری استان 
اصفه��ان مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نظریه کارشناس��ی واصله را 
مطالعه و چنانچه نس��بت ب��ه آن اعتراضی دارد کتبًا مراتب اعت��راض خود را به 
دفتر ش��عبه اعالم نماید. م الف/ 4167 حاج هاش��می- مدیر دفتر شعبه 21 دادگاه 

تجدیدنظر استان اصفهان
 

ابالغ اجرائيه
2148 کالس��ه: 628/90 ح/ 6، محکوم له: علی رضایی فرزند حسین، محکوم علیه: 
حاجی صوف��ی وند، فرزند علی رحیم فعاًل مجهول الم��کان، محکوم به: به موجب 
دادنامه ش��ماره 1667-90/12/11 صادره از ش��عبه 6 حقوق��ی اصفهان محکوم 
علی��ه محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ یکص��د و پنجاه میلیون ری��ال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ س��ه میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تأخیر تأدیه 
از تاری��خ تقدیم دادخواس��ت )90/6/20( لغایت اجرای حک��م در حق محکوم له و 
پرداخت مبلغ ش��صت میلی��ون و پانصد هزار ریال به عنوان ح��ق االجرا در حق 
صن��دوق دولت. مراتب در اجرای م��اده 9 ق اجرای احکام مدنی یک نوبت در یکی 
از روزنام��ه های کثیراالنتش��ار محلی اصفهان درج و آگهی می ش��ود تا محکوم 
علی��ه از تاری��خ درج آگهی ابالغ اجرائی��ه ظرف ده روز مف��اد اجرائیه را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبی برای آن بگذارد و در صورت توافق موافقت نامه را به این 
مرجع تس��لیم نماید. در این صورت اجرای احکام ش��عبه برابر مقررات ق. اجرای 
 اح��کام مدن��ی اقدام خواهد کرد. م ال��ف/ 4166 فانی- مدیر دفتر ش��عبه 6 محاکم 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
 2149 شماره دادنامه: 9109970350600254، شماره پرونده: 9009980350600795،

ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900804، خواهان: آقای اله بخش پناه��ی با وکالت خانم 
فرزانه کاویانی به نش��انی فلکه ش��هدا جن��ب کلینی��ک رازی ط فوقانی گل نفیس، 
خوانده: آقای رهام ابوذری به نش��انی خ الله مؤسس��ه مالی و اعتباری صالحین 
)مجهول المکان(، خواس��ته: درخواس��ت اصالح رأی، گردشکار: دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی تصحیحی دادگاه: با توجه به اینکه در دادنامه شماره 00151-

91 مورخ 91/2/5 حق الوکاله وکیل برابر تعرفه از قلم افتاده اس��ت مستنداً به ماده 
309 قانون آیین دادرسی مدنی رأی در سطر هفتم پس از عبارت »هزینه دادرسی« 
و »ح��ق الوکاله وکیل برابر تعرفه« اضافه م��ی گرددو دادنامه موصوف به کیفیت 
مذکور تصحیح می گردد. ارائه رونوش��ت از دادنامه اصلی بدون رأی تصحیحی 
و بالعکس ممنوع اس��ت. م الف/ 4165 محمدی- رئیس شعبه ششم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9009970350301387 دادنام��ه:  ش��ماره   2151
9009980350300522، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900522، خواهان: بانک ملت به 
مدیریت علی دیواندری با وکالت آقای محمد فانی به نش��انی خ هشت بهشت غربی 
س��اختمان وکال ط 2، خواندگان: 1- خانم مژگان مالوردی 2- خانم بتول حیدری 
3- آق��ای مهدی صانعی همگی به نش��انی مجهول المکان 4- ش��رکت پویا جزیره 
اس��پادانا به نشانی خ پروین خ حکیم شفاهی دوم جنب بانک سپه پ 13، خواسته: 
مطالبه وجه س��فته، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: نظر به اینکه خواهان به استناد سه فقره سفته 
به ش��ماره 136557 و 136558 و 344448 به مبلغ 20/600/000 ریال طرح دعوی 
نم��وده ب��ا توجه به اینکه صحت و اصالت مس��تندات مذکور از ای��راد و اعتراض 
مصون و مورد تکذیب خواندگان قرار نگرفته اس��ت و صدور و انتس��اب آنها به 
خوانده ردیف اول خانم مژگان مالوردی به عنوان متعهد و خوانده ردیف دوم الی 
چهارم به عنوان ضامن نیز مس��لم و وجود اصل سفته ها در ید خواهان استقرار 
دین بر عهده خواندگان را تحقق بخش��یده و ظهور در اش��تغال ذمه مشارالیهما و 
طل��ب خواهان دارد و با توجه ب��ه اینکه خواندگان هیچگون��ه دلیلی بر بری الذمه 
بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه 
ننموده و با ابالغ با وصف قانونی در جلس��ه مورخ 90/9/28 حضور نیافته و نیز 
دفاع��ی از خود به عمل نیاورده اند لهذا ضمن اس��تصحاب بقاء دین دادگاه دعوی 
مطروحه را وارد تش��خیص باس��تناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی و مواد 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدنی و 249 و 307 و 308 و 309 
قان��ون تجارت و ماده 10 قان��ون مدنی و ماده 3 آئین نام��ه تعرفه حق الوکاله و 
هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم به محکومیت خواندگان به صورت تضامنی 
به پرداخت مبلغ 20/600/000 بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 412/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارات دیرکرد از تاریخ مطالب��ه لغایت زمان پرداخت 
براس��اس ق��رارداد صورت گرفت��ه و پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه 
قانون��ی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 
بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و ظرف مدت بیست روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه های تجدیدنظر اس��تان می باشد 
 و وکیل خواهان موظف اس��ت براساس میزان محکوم به نسبت به پرداخت هزینه

دادرس��ی و تمب��ر مالیاتی اقدام کند و ص��دور اجرائیه متوقف ب��ه پرداخت ما به 
التفاوت می باش��د. م الف/ 4161 اس��ماعیلی- رئیس شعبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
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ابالغ وقت رسیدگی
2172 در خصوص پرونده کالسه 77/91 خواهان جواد الماسی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت مجید رئوفی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
یکش��نبه مورخ 91/5/1 س��اعت 16/15 تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی جنب بیمه ایران – 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. ش��عبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل 

اختالف اصفهان 
 

ابالغ وقت رسیدگی
2173 در خصوص پرونده کالس��ه 223/91 خواهان منصور همائی دادخواس��تی 
مبن��ی بر الزام به انتقال س��ند اتومبیل پراید به طرفیت 1- محمد صالح خجس��ته 
2- مصطفی ش��هنوازی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 
91/4/31 س��اعت 3/30 تعیی��ن گردیده، با توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده 
حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع 2 شورا 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. ش��عبه 24 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
2193 ش��ماره: 90/808 ش /29 ب��ه موجب رأی ش��ماره 1041 تاریخ 90/12/27 
حوزه 29 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه محرم انصافی علیش��اه نام پدر: تقی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت 
مبلغ ش��ش میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و تعیین پرداخت خسارات تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 85/1/15 
لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران برعهده اجرای احکام و پرداخت 0/5 عشر حق االجرا در 
حق محکوم له جواد الماس��ی نام پدر: حسن نشانی محل اقامت: اصفهان خ پروین 
جنب بانک انص��ار. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم ب��ه بدهد یا مالي معرفي کن��د که اجراي حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 29 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
2197 ش��ماره: 4022 کالسه: 32-692/89 بدین وسیله به شما وراث مرحوم لطف 
اله خالقی طرقی )آقایان حمیدرضا و داود و خانم ها زینت- حشمت و سمانه همگی 
خالقی طرقی )فرزندان( که برابر گزارش مورخ 1391/5/27 مأمور ابالغ و اجرا در 
آدرس مندرج در اس��ناد کالسه های فوق مورد شناس��ایی قرار نگرفتید ابالغ می 
گ��ردد برابر قراردادهای ش��ماره 3768400484، 377840049 و 376850151 که 
منجر به صدور اجرائیه گردیده بین ش��ما و بانک کشاورزی شعبه نطنز به آدرس 
شهرس��تان های نطنز بلوار طالقانی مبل��غ 232/467/200 ریال بابت اصل و مبلغ 
117/344/038 ریال متفرعات تا تاریخ 1389/05/07 که روزانه از تاریخ یاد ش��ده 
مبلغ 117/351 ریال به عنوان جریمه دیرکرد به بدهی شما اضافه می شود بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت بدهی بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه را 
نموده لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا به شما 
ابالغ می گردد که از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب می 
شود و فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود درج و منتشر می گردد. ظرف مدت 
ده روز نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود اقدام در غیر اینصورت بدون نش��ر آگهی 
مجدد عملیات اجرائی علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 135 ش��ادمان- کفیل 

ثبت اسناد امالک نطنز

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109973647900279 دادنام��ه:  ش��ماره   2198
8909983647100585، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 890349، ش��اکی: آق��ای امیر 
آقایی به نش��انی ش��هرضا خ طالقانی کوچه بهارس��تان فرعی 27 پالک 15 منزل 
علیرض��ا آقای��ی، متهم: آقای عباس نقوی به نش��انی فعاًل مجه��ول المکان، اتهام: 
تهی��ه فیلم و عکس مبتذل، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتوی��ات پرونده، ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
در خص��وص اته��ام آقای عباس نق��وی و فعاًل متواری و ب��دون تأمین و دائر بر 
تهی��ه فیلم و عکس مبتذل از ش��اکی آق��ای امیر آقائی، نظر ب��ه محتویات پرونده، 
ش��کایت ش��اکی، اظهارات ش��هود تعرفه ش��ده توسط ش��اکی، وضعیت اخالقی 
اجتماعی نامناس��ب متهم که توسط مرجع انتظامی صورت گرفته است و با توجه 
ب��ه مت��واری بودن متهم در کلیه مراح��ل و به تبع عدم ارائه دف��اع مؤثر از ناحیه 
ایش��ان و توجهًا به مفاد کیفرخواس��ت که حاوی تقاضای مجازات برای ایش��ان 
است، بنابراین دادگاه وقوع بزه از سوی متهم را محرز و مسلم دانسته مستنداً به 
ماده 5 قانون مجازات اش��خاصی که در امور س��معی و بصری فعالیت غیرمجاز 
دارند ایش��ان را به تحمل 5 س��ال حبس تعزیری و 10 س��ال محرومیت از حقوق 
اجتماعی و 74 ضربه ش��الق محک��وم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف ده 
روز قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف بیس��ت روز قابل اعتراض در 
 محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت.  میردامادی- رئیس ش��عبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی شهرضا
 

حصر وراثت
2199 خان��م زهره مجیری فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 14 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالس��ه 255/91 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی جعفری پورسده بشناسنامه 10486 
در تاری��خ 1390/11/24 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- زهره مجیری فروشانی فرزند حیدرعلی ش ش 
14 )همس��ر(، 2- مصطفی جعفری پورس��ده فرزند علی ش ش 113-030923-1 
)فرزند(، 3- محس��ن جعفری پورسده فرزند علی ش ش 144 )فرزند(، 4- مرتضی 
جعفری پورسده فرزند علی ش ش 6244 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد 
و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 12484 ش��عبه 7 ش��ورای حل 

اختالف خمینی شهر
 

فقدان سند مالکیت
2200 ش��ماره: 1889 خانم ملیحه س��ادات بنی هاش��می طبائی زواره فرزند سید 
یدال��ه باس��تناد دو برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مش��هود رس��مًا 
11 4 حبه مش��اع از شش��دانگ 

18 گواه��ی ش��ده و مدعی اس��ت که س��ند مالکیت 
پ��الک 689 فرع��ی واق��ع در زواره 16 اصل��ی دهس��تان گرمس��یر بخ��ش 17 
ثب��ت اصفهان ک��ه در صفح��ه 325 دفت��ر 212 امالک بن��ام کب��راء گل محمدی 
 فرزن��د حس��ین ثبت و س��ند صادر و تس��لیم گردی��ده و به موجب س��ند انتقال 
ش��ماره 29320-82/5/21 دفتر 50 اردس��تان بنام ملیحه س��ادات بنی هاش��می 
طبائ��ی زواره انتقال گردی��ده و معامله دیگ��ری انجام نش��ده و در اثر جابجایی 
مفقود ش��ده اس��ت، نظر به اینکه درخواست صدور س��ند مالکیت المثنی نامبرده 
را نم��وده، طب��ق م��اده 120 اصالحی آیی��ن نامه قان��ون ثبت مرات��ب آگهی می 
 ش��ود که هر ک��س مدعی انج��ام معامله )غی��ر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( 
نس��بت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این 
آگه��ی تا م��دت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خ��ود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 

به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. م الف/ 103 عصاری- رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک زواره
 

ابالغ تبادل لوایح
2201 در خصوص پرونده کالسه 2185/90 ج 14 ح خواهان آقای اسفندیار بابایی 
بطرفیت آقای غالمحس��ین محسن زاده کرمانی دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی به 
ش��ماره 29/91 ت.ن به ش��عبه 14 تقدیم نموده است که با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده و طبق ماده 73 قانون آ.د.م مراتب را در روزنامه نشر و نتیجه را به 
این ش��عبه واقع در اصفهان – خ آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراها اعالم نمائید. 

شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2202 در خصوص پرونده کالس��ه 498/91 خواهان دادخواستی مبنی بر مطالبه 
چک به طرفیت اس��داله هوش��نگی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
چهارشنبه مورخ 91/6/1 ساعت 10 تعیین گردیده است، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2203 در خصوص پرونده کالس��ه 432/91 ش 14 ح خواهان خانم سمیه محمدی 
با وکالت آقای خدادادی دادخواس��تی مبنی بر ال��زام به انتقال و تحویل به طرفیت 
آقای رضا انصاری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 
91/5/17 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت، با توجه ب��ه مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه ساختمان شماره 2 شوراهای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 14 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2204 در خصوص پرونده کالس��ه 477/91 خواهان حسین کاظم زاده دستجردی 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به انتقال س��ند موتورس��یکلت به طرفیت وحید خلیلی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/5/28 ساعت 11 تعیین 
گردیده اس��ت، با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
2205 در خصوص  پرونده کالس��ه 2276/90 خواهان دادخواستی مبنی بر الزام 
به انتقال س��ند یکدستگاه موتورسیکلت به طرفیت عصمام آسیار فرزند محمدعلی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخ 91/5/24 ساعت 
10 تعیین گردیده اس��ت، 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 ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

مزایده
2207 اجرای احکام شعبه 9 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده اجرایی 
کالس��ه 700091 ح ج 9 له آقای ایمان غیابی و علیه آقای آیت اله بش��یری فرزند 
کرامت اله به نش��انی اصفهان، چهارراه عاش��ق اصفهانی، پشت تاالر الله، کوچه 
اسفند، س��وپر دنا و به خواس��ته مطالبه 102/578/618 ریال بابت اصل خواسته 
و مبل��غ 3/900/000 ریال بابت حق االجرای دولتی جلس��ه مزای��ده ای در تاریخ 
91/4/19 س��اعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای ش��عبه 9 دادگاه حقوقی واقع در 
اصفهان، خ نیکبخت، س��اختمان دادگس��تری، طبقه اول، اط��اق 133 برگزار نماید. 
مورد مزایده عبارتند از: 1- یک دستگاه سواری پژو جی ال ایکس 405 رنگ یشمی 
متالیک موتور 2000 به ش��ماره شاسی 77303856 و ش��ماره موتور 7704641 
مدل 1377 و ش��ماره انتظام��ی 632 و 59- ایران 13 که با توجه به وضعیت فعلی 
خودرو و ارزش روز بازار 28/500/000 ریال برآورد می گردد. 2- یک دس��تگاه 
سواری پژو 206 رنگ خاکستری مدل سال 1384 و شماره شاسی 10808181 و 
ش��ماره موتور 52388515 و شماره انتظامی 392 ط 89- ایران 13 که با توجه به 
وضعی��ت فعلی خودرو و ارزش روز ب��ازار 72/000/000 ریال برآورد می گردد. 
طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ مزایده از خودروها در پارکینگ جلوان 
واقع در خ زینبیه بازدید نمایند. مزایده از قیمت کارشناس��ی شروع و برنده مزایده 
فرد یا افرادی هستند که باالترین قیمت کارشناسی را پیشنهاد نموده و 10 درصد 
از مبلغ کارشناس��ی را نقداً به همراه داش��ته باش��ند. مدیر اجرای احکام شعبه 9 

دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
2208 اج��رای احکام حقوقی ش��عبه 8 دادگاه اصفه��ان در نظر دارد در خصوص 
کالس��ه پرونده 88/166 اجرای ح/ 8 روز دوشنبه مورخ 1391/4/19 ساعت 8 الی 
9 جلس��ه مزایده ای برگزار نماید موضوع مزایده در راس��تای دستور فروش می 
باش��د خواهان آقای حسین عباسی بنشانی چمگردان خ آزادی ک اشرفی بن بست 
ش��اهد پ 6 و خوانده خانم اعظم رضایت بنشانی فوالدشهر پ 1 مجتمع مسکونی 
اندیش��ه طبقه 6 چهارخوابه منزل ش��خصی می باش��د موضوع مزایده عبارتست 
از دس��تور فروش پالک ثبتی به ش��ماره 1480/9 بخش 5 ثبتی اصفهان می باشد 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع گردیده و فرد یا افرادی برنده مزایده می باشند 
که باالترین قیمت را پیشنهاد نمایند و 10 درصد مبلغ کارشناسی را نقداً به همراه 
داش��ته باشند مزایده در س��اختمان کل دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخت طبقه س��وم اتاق 315 دفتر ش��عبه هش��تم برگزار می گردد. محل مزایده 
طبق گزارش کالنتری چهارس��ال اس��ت که مغازه خالی می باشد و لیکن کلید آن 
در دس��ت خواهان می باشد شایان ذکر است هزینه های اجرایی براساس مالکیت 
طرفین پرونده می باش��د ضمنًا خریداران می توانند پنج روز قبل از مزایده ضمن 
هماهنگی با این اجرا از محل بازدید نمایند. مشخصات محل طبق نظریه کارشناس 
به این ش��رح می باشد: اوصاف ملک براس��اس نظریه کارشناس: 1- محل مذکور 
در اصفهان خ محتش��م کاشانی جنب رستوران ابوالفضل مغازه فوقانی آکواریوم 
دریاچه )محل س��ابق خشکشویی دقیقی اکسپرس( 2- مکان مورد ارزیابی تمامیت 
شش��دانگ اعیانی یک باب مغازه به ش��ماره پ 1480/9 است که مالکیت سه دانگ 
از ششدانگ مغازه تجاری مذکور طبق سند مالکیت به شماره ثبتی 14124 صفحه 
512 از دفتر 119 بخش 5 ثبت اصفهان متعلق به آقای حس��ین عباس��ی )خواهان( 
بوده و مالکیت س��ه دانگ دیگر از شش��دانگ آن به خانم اعظم رضایت )خوانده( 
واگذار ش��ده اس��ت 4- پالک مذکور به صورت یک واحد تجاری مس��تقل در یک 
مجتمع ساختمانی چهارطبقه است که طبقات همکف و زیرزمین آن تجاری بوده و 
طبقات اول و دوم آن در حال حاضر به صورت اداری مورد اس��تفاده قرار گرفته 
اس��ت محل موردنظر شامل یک س��الن با کد ارتفاعی 1/35+ از تراز پیاده روز و 
حدود 3 متر بر از خیابان اصلی و با مس��احت تقریبی 65/74 مترمربع )طبق سند 
مالکیت( با قدر الحصه از عرصه مش��اعی و راه پله مشاعی بوده و دارای یک راه 
ارتباطی اصلی با یک درب س��کوریت از س��مت شمال و به سمت خیابان اصلی و 

یک راه ارتباطی فرعی با یک درب چوبی به سمت راه پله طبقات و یک راه ارتباطی 
اختصاصی با یک درب آهنی از س��مت جنوب و به خیابان فرعی می باشد. سطوح 
داخلی دیوارها و س��قف س��الن از جنس کاغذ دیواری فرسوده و جنس کف آن از 
سنگ می باشد. نمای مغازه مذکور نیز از جنس شیشه سکوریت و با حفاظ آهنی 
مش��ترک با واحد تجاری زیرزمین است ولی نمای کلی ساختمان از آجر می باشد 
در ضمن محل دارای انش��عابات آب اش��تراکی و برق و گاز اختصاصی می باشد 
لذا با توجه به جمیع جهات موقعیت محلی و وضعیت س��اختمان و قدمت بنا و نوع 
و کیفی��ت مصالح مصرفی و متراژ انش��عابات و موقعیت مغازه مذکور در محل و 
راه های دسترس��ی آن و سایر عوامل مرتبط )ارزش ملکی و تجاری محل مذکور 
بالغ بر س��ه میلیارد و نهصد میلیون ریال 3/900/000/000 ریال( به عنوان قیمت 
پای��ه برای مزایده ب��رآورد و اعالم می گردد. مدیر اجرای احکام ش��عبه 8 دادگاه 

حقوقی اصفهان
 

ابالغ اخطاریه تبادل لوایح
2209 آق��ای علی نادری درباغش��اهی فرزند عباس��علی با وکالت آقای س��یدعلی 
فرزام مهر به طرفیت خانم زهرا س��عادتی فرزند محمود نسبت به دادنامه شماره 
91099703523021 مورخ 90/12/28 در پرونده کالسه 9009980352301012 و 
بایگانی 901050 ح/ 23 ش��عبه 23 حقوقی اصفهان تجدیدنظرخواهی نموده است. 
از آنجا که تجدیدنظرخوانده مجهول المکان می باشد با تجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از روزنامه ها درج م��ی گردد تا تجدیدنظرخوانده 
حس��ب ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه پاسخی دارند ظرف مهلت ده 
روز پس از انتش��ار روزنامه به دادگاه اعالم و از این مدت نیز جهت اعالم آدرس 
و دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم به این دادگاه مراجعه نماید. نیازی 

شهرکی- مدیر دفتر شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353400196 دادنام��ه:  ش��ماره   2210
9009980364901160، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901532، ش��اکی: خانم پروانه 
جعفری یزدآبادی به نش��انی چادگان فلکه ساعت ک یاس��ر منزل شیرانی، متهم: 
آقای افش��ین قربان��ی به نش��انی مجهول الم��کان، اتهام: ضرب و ج��رح عمدی، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح 
زی��ر مبادرت به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام متهم به نام 
آقای افش��ین قربانی فرزنداحمد مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت 
همس��رش بنام خانم پروانه جعفری و گواهی پزشکی قانونی و عدم دفاع از سوی 
متهم بزه انتس��ابی محرز و مس��تنداً به مواد 480 و 484 قانون مجازات اس��المی 
متهم موصوف 1- بابت حارصه مخاط لب تحتانی به یک درصد دیه کامل 2- بابت 
کب��ودی مخاط لب تحتانی به س��ه هزارم دیه کامل در حق خان��م پروانه جعفری 
یزداب��ادی ظرف مدت یک س��ال از تاریخ وقوع ضرب مزب��ور مورخ 1390/4/11 
محک��وم می گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ واقعی 
قابل واخواهی در همین دادگاه می باش��د. م الف/ 4200 مرادی- رئیس شعبه 108 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
2211 بدینوسیله اعالم می گردد خانم فاطمه بهزاد فر فرزند قربانعلی شکایتی علیه 
آقای رعد رمضانی دایر بر انتشار فیلم و تصاویر و هتک حیثیت رایانه ای مجهول 
المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 901520 ب 16 ثبت گردیده است که از 
مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می 
شود و با تجویز ماده 159 قانون آئین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محل��ی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 4198 شریفی- مدیر دفتر 

شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
2212 چون آقای مس��یب افشاری فرزند حبیب ش��کایتی علیه آقای حمید صالحی 
س��ده فرزند باقر مبنی ب��ر ممانعت از حق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
910233 ب 1 ای��ن بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینک��ه متهم مجهول المکان 
می باشد حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل 
می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاسخگویی به اتهام خود به این 
مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد 
نمود. م الف/ 4215 دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

 
احضار

2213 چ��ون خانم مین��ا مؤمنی فرزند نوراله ش��کایتی علیه آقای مس��عود کاهی 
فرزن��د محم��د مبنی بر تهدی��د و فحاش��ی مطرح نم��وده که پرونده به کالس��ه 
910258 ب 1 ای��ن بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به اینک��ه متهم مجهول المکان 
می باش��د حس��ب ماده 115 قان��ون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک نوبت در 
یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر م��ی ش��ود و از متهم مذکور 
دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگویی به 
اته��ام خود به ای��ن مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم 
 مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4212 دفتر ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
2214 چ��ون آقای مهرداد ن��وروزی به وکالت از مریم دانش ش��کایتی علیه آقای 
س��عید صادقی فرزند غالمرضا مبنی بر سوءاس��تفاده از چک سفید امضاء مطرح 
نموده که پرونده به کالس��ه 910270 ب 1 این بازپرس��ی ثبت گردیده. لذا نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و 
از مته��م مذکور دعوت به عمل می آید ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی جهت 
پاس��خگویی به اتهام خود به ای��ن مرجع مراجعه نمای��د در صورت عدم حضور 
دادسرا تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 4213 دفتر شعبه اول بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
2215 نظ��ر به اینکه آقای مجتبی آقاقلی فرزند غالمرض��ا به اتهام جعل امضاء و 
اس��تفاده از آن حسب شکایت آقای روح اله کارگران فرزند علی اکبر از طرف این 
دادس��را در پرونده کالس��ه 891064 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قان��ون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظ��رف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در 
ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول 
 خواهد ش��د. م الف/ 4214 دفتر شعبه 15 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
2216 نظر به اینکه آقای محمد حس��ینی فرزند محمود به اتهام جعل، اس��تفاده از 
س��ند مجعول، تحصیل مال نامشروع حسب ش��کایت خانم بنفشه حدادیان فرزند 
حس��ین از طرف این دادسرا در پرونده کالس��ه 910308 د 32 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله 
در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور 
کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 
37 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د.  م الف/ 4216  دفتر ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان

ابالغ اجرائیه
 2217 شماره اجرائیه: 9010420350800231، شماره پرونده: 8909980350800756،

شماره بایگانی شعبه: 890756،  بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9010090350804037 و شماره دادنامه مربوطه 9009970350800661 محکوم 
علیهم 1- س��جده بلندپایه لیله کوهی نام پدر: قاسم 2- محمد بهرامی نام پدر صفر 
هر دو مجهول المکان محکوم هس��تند متضامنًا به پرداخت مبلغ هفتاد میلیون ریال 
بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه مرحله بدوی 
و تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 89/7/26 لغایت تأدیه اصل به نفع محکوم 
له ش��رکت تعاونی اعتبار ثامن ائمه نشانی: اصفهان خ جی مقابل خ تاالر طبقه اول 
با وکالت زیال تقی زاده نام پدر: گشتاس��ب نشانی: اصفهان خ بزرگمهر ساختمان 
152 طبق��ه 2 ش 39. ضمن��ًا هزینه اجرایی 3500000 ریال می باش��د که برعهده 
محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از 
اب��الغ اجرائیه ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از 
آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر 
مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي 
ف��رار در پرداخت اموال خ��ود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي 
خ��ود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام 
و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت ه��اي مالي مص��وب 10 آبان 1377 که ظهر ب��رگ اجرائیه درج گردیده 
 اس��ت توجه نموده و به آن عمل نماید. م الف/ 4155 دفتر ش��عبه هش��تم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار متهم
2220 شماره ابالغیه: 9110100353500827، شماره پرونده: 9009980366101069، 
شماره بایگانی ش��عبه: 901077، محاکم کیفری دادگس��تری شهرستان اصفهان 
ب��ه موجب کیفرخواس��ت در پرونده کالس��ه 9009980366101069 برای مهران 
جانس��پاه به اتهام تخریب و فحاشی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع 
به این ش��عبه ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/05/03 س��اعت 10:30 
تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و 
در اج��رای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق 
مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م ال��ف/ 4517 احمدیان- مدیر دفتر 

شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ موضوع ماده 73
2221 آگه��ی اب��الغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور مدنی. مرجع رس��یدگی: ش��عبه سوم ش��ورای حل اختالف خمینی 
ش��هر مس��تقر در ش��هرداری مرکزی واقع در میدان قدس خمینی ش��هر. کالسه 
پرونده: 310/91 حل 3، وقت رس��یدگی: س��اعت 5:10 بعدازظهر روز س��ه شنبه 
مورخه 1391/5/3، مش��خصات خواهان: تقی حاجیان نام پدر: محمد مقیم: خمینی 
ش��هر 700 دس��تگاه گاز اول خ خرم منزل شخصی، مش��خصات خوانده مجهول 
المکان: ن��ام صالح نام خانوادگی: عبیات، خواس��ته و به��ای آن: مطالبه دو فقره 
چک عهده بانک س��په به مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات اعم 
از هزینه های دادرس��ی و خس��ارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید لغایت اجرای 
حکم، دالیل خواهان: 1- فتوکپی مصدق چک ها به ش��ماره های 029878 س /32 
مورخ 83/8/25 و ش��ماره 029877 م��ورخ 83/7/20. گردش کار: خواهان خوانده 
را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت رس��یدگی به وی از 
طریق نش��ر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. لذا در اجرای 
قانون مذکور خالصه دادخواست و مس��تندات، یک نوبت آگهی می گردد. خوانده 
می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده 
و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 12495 شعبه سوم حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ موضوع ماده 73
2222 آگه��ی اب��الغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب درامور مدنی. مرجع رس��یدگی: ش��عبه سوم ش��ورای حل اختالف خمینی 
ش��هر مس��تقر در ش��هرداری مرکزی واقع در میدان قدس خمینی ش��هر. کالسه 
پرون��ده: 309/91 حل 3، وقت رس��یدگی: س��اعت 5:20 بعدازظهر روز دوش��نبه 
مورخ��ه 1391/5/2، مش��خصات خواه��ان: تقی حاجی��ان نام پ��در: محمد مقیم: 
خمینی ش��هر 700 دس��تگاه گاز اول خ خرم ، مش��خصات خوانده مجهول المکان: 
نام سیدحس��ین نام خانوادگی: دشتی، خواس��ته و بهای آن: مطالبه دو فقره چک 
عهده بانک س��په به مبل��غ 23/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات اعم از 
هزینه های دادرس��ی و خس��ارات تأخیر تأدیه از زمان سررس��ید لغایت اجرای 
حکم، دالی��ل خواهان: 1- فتوکپی مصدق چک ها - فتوکپی مصدق گواهینامه عدم 
پرداخت - چک به ش��ماره 274868 ی /19 مورخ 85/8/1 و ش��ماره 274867 ی 
19 م��ورخ 85/6/1 به مبلغ 10/000/000. گ��ردش کار: خواهان خوانده را مجهول 
المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت رس��یدگی به وی از طریق نشر 
آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. ل��ذا در اجرای قانون 
مذکور خالصه دادخواست و مستندات، یک نوبت آگهی می گردد. خوانده می تواند 
با مراجعه به این ش��ورا نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت نموده و در 
 وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 12494 شعبه سوم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ
 2218 شماره ابالغیه: 9110100350301246، شماره پرونده: 9109980350300118، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910118، خواه��ان تعاون��ی اعتباری ثام��ن االئمه )ع( 
دادخواس��تی ب��ه طرفی��ت خوان��دگان مرضیه قریش��ی و الهام قریش��ی و کمال 
قریش��ی و فاطمه ترابی به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدی��م دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفه��ان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه س��وم دادگاه عمومی 
حقوق��ی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 305 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350300118 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/5/3 و 
ساعت 9:00 تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگه��ی می ش��ود تا خوان��ده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را 
 دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه س��وم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
2219 خانم س��میه حسینی فرزند زائر ش��کایتی علیه آقای رضا جعفری مبنی بر 
ترک انفاق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910192 ک 107 این دادگاه ثبت، 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه 91/5/2 س��اعت 8/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باشد لذا حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری 
مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت بعمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر شود و 
در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ 

خواهد نمود. م الف/ 4514 دفتر شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
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آخر بازی، آن مرحله از شطرنج است که در آن آن قدر از سوارها تعویض شده 
که هر دو شاه بتوانند فعاالنه در نبرد شرکت جویند. همه بازی های شطرنج به 

این مرحله نمی رسند.
آخر بازی با گشایش و وسط بازی فرق می کند، زیرا به طور کلی تابع نوع بازی 
متدیک و دقیقا طراحی شده ای است که تکنیک نامیده می شود. به علت کمی 
تعداد س��وارهای صحنه، می توان با دقت بسیار بیش��تری پیش بینی کرد که 
 بعدا چه پیش می آید. کاوش در انواع مختلف وضعیت ها نشان داده است که 

روش های صحیح اداره موقعیت های گوناگون آخر بازی چیست.
اس��تاد در تکنیک آخر بازی مه��ارت کامل دارد. وقتی که ی��ک موقعیت آخر 
بازی پیش بیاید، اس��تاد راه صحیح اداره آن را پیدا م��ی کند و از آن جایی که 
موقعیت های آخر بازی معموال شامل آن گونه ابداعاتی که پیوسته در گشایش 
بازی پیدا می ش��ود،یا آن گونه امکانات وسیعی که مشخصه وسط بازی است، 
نیست، بنابراین داشتن معلوماتی از تکنیک آخر بازی معموال کفایت می کند.

نه تنها تکنیک آخر بازی، بلکه دانستن نتیجه انواع وضعیت های آخر بازی نیز 

بسیار مفید است. چنین اطالعاتی می تواند به ما این توانایی را بدهد که حتی 
از وسط بازی برای رسیدن به یک آخر بازی مقرون به صرفه تالش کنیم، با این 
تضمین که اگر وضعیت مطلوب در آخر بازی فرا برس��د، نتیجه آن برد برای ما 
خواهد بود. بازیکن آماتور طبعا نس��بت به استاد اطالعات کمتری از آخر بازی 
دارد. آن چه برای اس��تاد در آخر بازی امری معمولی است، اغلب برای آماتور 
بازی دشواری است که نیازمند محاسبات دقیق است و واضح است که امکان 

به خطا رفتن او بسیار است.
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11 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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بازی »ماز« یا »البیرنت« از بازی های پر طرفداری  است که بازیکن می تواند با استفاده از یک گوی کوچک در یک صفحه 
پالستیکی به شکل دو بعدی و سه بعدی، راه های متعدد و پر پیچ و خمی که پیش روی اوست را از یک نقطه آغاز کرده و با 

انتخاب راه و مسیر درست و همچنین گذر از بعضی مسیرهای غلط و استفاده از تجربیات به دست آمده، به پایان برساند. 

از دوازده تصویر مسطح که با حروف A  تا L مشخص شده اند، آنهایی 
را که می توانند نمایی از حجم نمایش داده شده باشند، به ترتیب 

الفبایی از چپ به راست وارد کنید.

  MAZE جدول شماره 4

    آآقای هزارچهره )اکبر عبدی (

همه دیگر از دع��وای ده نمکی و اکبر 
عبدی باخبرند. ده نمکی در آن زمان 
درب��اره ای��ن س��تاره تمام نش��دنی 
سینمای ایران گفته بود : به نفع اکبر 
عبدی نیست که بخواهم به اظهارات 
او جواب بدهم و بهتراس��ت در این 
زمینه چی��زی نگویم . اکب��ر عبدی در 
گفتگویی، صحبت های صریحی درباره 
سری »اخراجی ها« بیان کرده و از این 
مسأله س��خن گفته بود که از قسمت 
دوم این س��ری به بعد، باندبازی یکی 
از بازیگران و مافیایی که وی در پشت 

صحنه به وجود آورده بود، باعث ناراحتی 
عبدی و دیگر بازیگرانی شده که در باند 

بازیگر معروف حضور نداشته اند.

    خانم تغییر لهجه )بهنوش بختیاری(

بهن��وش بختی��اری در م��ورد ج��دی 
نگرفتن خودش، با بی��ان این که صرفا 
روش��نفکرهای دماغ س��رباال مخاطب 
آثار تلویزیونی و سینمایی نیستند، از 

بی توجهی به بازیگران طنز و انتقادهای 
بی رحمان��ه گالیه می کن��د و می گوید: 
حتما باید در کاری اشک بریزم که جدی 

گرفته شوم؟  تا کی باید برای دیگران دست 
بزنم و خودم تشویق نشوم؟

    آقای جو )مهران غفوریان (

مهران غفوریان درباره شایعه خودکشی اش که چند سال پیش در محافل 
پیچید این گونه می گوید: این را قبول دارم که جز 

آن دسته بازیگرانی هس��تم که حاشیه ها و 
شایعاتی زیادی برایم س��اخته اند. در کل هر 
چیزی که به ش��خصیتم ضربه بزند را شایعه 
و حاش��یه می دانم. اصال  قضیه شایعه سازی 
برای من از زمانی آغاز ش��د که در مشهد، به 
علت مس��مومیت غذایی به بیمارستان امام 
خمینی انتقالم دادند. زمانی که بیدار شدم، 
دیدم  چند نفر باالی سرم دارند از من عکس 

می اندازند. فردای همان روز روزنامه قدس 
مش��هد تیتر زد: مهران غفوریان خودکش��ی 
کرده است. بله من خودکشی کرده ام، اما برای 
دیدن آقا امام رض��ا)ع( نه چیز دیگری!)البته 

منظورم خودکشی غیرواقعی است(.

    آقای سوپر استار)محمد رضا گلزار(

با وجود این که س��تاره ها همواره زیر ذره بین افکار عمومی و در معرض حاشیه ها 
قرار دارنداما داس��تان محمدرضا گلزار و حاش��یه هایش، داستانی عادی 

نیست. در مورد یکی از حاشیه های محمدرضا گلزار که چند سال پیش 
اتفاق افتاد می توان به ماجرای دس��تگیری وی در دوبی اشاره کرد.

ایران دخت در این رابطه نوش��ت: »گلزار و گروه »دارکوب« 
در استادیوم تنیس دبی کنسرتی اجرا کردند و اعضای این 
گروه به تهران بازگشتند اما خبری از گلزار نبود. شایعه شد 
گلزار را در دوبی در حالتی ویژه و با سرعت بیش از حد مجاز، 
در یکی از بزرگراه های دبی متوقف کرده ان��د و او زندانی 
شده اس��ت. آن زمان خبر آمد برای آزادی گلزار دست به 

دامان علی کریمی شده اند که در االهلی امارات بازی می کرد و 
به مرد محبوب سیاستمداران اماراتی تبدیل شده بود.« گلزار از سال 

۸۳ کاپیتان تیم والیبال هنرمندان بود که مس��ابقات آن برای کارهای 
خیرخواهانه برگزار می شد اما از سال ۱۳۸۶ از این تیم کناره گیری کرد. 

وی در کنار بازیگری، مدتی نیز در عرصه آگهی های تبلیغاتی فعال بود.

لطفا بخوانید

کمی زرد نویسی از ستاره های حاشیه دار

    آقای شومن )عادل فردوسی پور(

هوشنگ نصیرزاده در باره فردوسی پور می گوید: از روزی 
که تلفن همراه آمده، او ش��ماره تلفن��ش را عوض نکرده 
 و ب��ا وجودی که این ش��ماره ن��زد خیلی ها ل��و رفته، ولی 
هیچ گاه آن را عوض نکرده اس��ت. چ��ون او با این تلفن، 

معموال نظ��رات افکار عموم��ی در م��ورد برنامه اش را 
می فهمد. برنامه اش رکورددار SMS اس��ت. عادل، 
دوشنبه شب ها پول خوبی به جیب مخابرات می ریزد 
و از ای��ن طریق ثاب��ت می کند نزدی��ک 25 میلیون 

بیننده تلویزیونی دارد. ش��ماره کفش او 45 است، 
طوری که وقتی روی پدال ترمز قرار می گیرد، احتماال 

پدال گاز و کالچ را هم فش��ار می دهد! روزی در جام جم 
به او گفتم: بیا مسابقه تایپ SMS بدهیم. چون مطمئن بودم به 

دلیل سرعت در تایپ متن، او را شکست می دهم. اما به من گفت بهتر 
 SMS است منصرف شوی چون من حتی با چشم بسته نیز می توانم

را تایپ کنم؛ اتفاقا درست می گفت، چون در حالی که واقعا نگاهش به 
جای دیگری بود، متن را می نوشت. 
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 همه سرطان هایی  
که در سیگار هست 

س��یگار در س��ال های طوالنی تغییرات زی��ادی کرده، ول��ی هرگز از 
ضررهای آن کاسته نشده است. ابتدا س��یگارها بدون فیلتر بودند اما 
بعد از آن که عموم مردم از ضررهای آن و آثارش بر سالمت آگاه شدند، 
کارخانه های سیگارسازی، فیلتر را به سیگار ها اضافه و اعالم کردند با 

این کار سیگار ها کم خطر می شوند.
نکته مهم آن است که فیلتر، سیگار را کم خطر نمی کند بلکه فقط برای 
رفع نگرانی افکار عمومی به سیگارها اضافه شد. به عالوه، فیلتر باعث 
شد سیگار طعم تلخی پیدا کند. کارخانه ها برای رفع این تلخی، راه حل 
ساده ای اندیشیدند. بعضی مواد شیمیایی برای بهبود طعم سیگار به آن 

اضافه شد که خودشان عامل اصلی بیماری بودند!
البته همه مواد شیمیایی موجود در سیگار برای بهبود طعم آن نیست. 
مثال در س��یگار ماده ای شبیه س��وخت موش��ک وجود دارد که باعث 
می شود نوک سیگار با دمای بسیار باالیی بسوزد. این عامل به نیکوتین 
اجازه می دهد به خوبی بخار شود و ریه ها راحت تر بتوانند آن را جذب 
کنند. این که چه چیزی س��یگار را این قدر غیرقابل  مقاومت می  کند، 
نیکوتین موجود در آن است. این وابستگی، به سرعت به وجود می آید. 
حدود 80 درصد کسانی که یک سیگار کشیده اند، به مصرف آن ادامه 
می دهند. نیکوتین ماده ای بسیار اعتیادآور است و بعد از ورود به ریه، 
در عرض چند ثانیه به مغز می رس��د. این م��اده در مقادیر پایین و در 
کوتاه مدت به عنوان محرک مغز عمل می کند و توان آن را باال می برد اما 
در مقادیر باالتر، افسردگی زاست و مانع جریان پیام ها بین سلول های 
عصبی می شود. در مقادیر باالتر از آن هم سمی کشنده است که روی 
قلب و ع��روق اثر می گ��ذارد و باعث سخت ش��دن و گرفتگی رگ ها و 
سکته های قلبی می ش��ود. بیشتر مواد ش��یمیایی که از طریق سیگار 
استنش��اق می ش��وند، در ریه ها باقی می مانند و به مرور زمان توده ای 
چسبناک تشکیل می دهند. البته آسیب ریه ها و کل بدن به چند سال 
وقت نیاز ندارد و در چند دقیقه بعد از اولین سیگار، روند آسیب به بدن 
آغاز می شود. سیگار عالوه بر قلب و عروق و ریه، بر مو، پوست، چشم و 

دهان نیز اثر می گذارد.

این دود مرگبار
اگر فرض  کنیم هر سیگار، ده پُک است، کس��ی که 3-1 پاکت سیگار 
را در طول روز می کشد، 70 تا 200 هزار واحد دود در سال استنشاق 
می کند که این دود، 10 هزار مرتبه از آلودگی وسایل نقلیه در ساعت 
اوج ترافیک در یک بزرگراه بیشتر اس��ت. در ریه های چنین فردی در 
طول سال حدود 300-200 گرم ماده سیاه قیرمانند ته نشین می شود!

بیش از چهارهزار عامل خطرناک در دود سیگار وجود دارد که حداقل 
43 عدد آنها سرطا ن زا و بیش از 400 مورد آن سمی هستند. عالوه بر 
این که فرد این مواد را به درون ریه هایش می کش��د، در فواصل میان 
پک زدن ها نیز آنها را به محیط اطراف خود می رس��اند. شاید اگر شما، 
در مورد مواد موجود در س��یگار بدانید، بیش��تر برای ترک آن مصمم 
شوید. شرکت های تولید سیگار تا چندی پیش به هیچ عنوان نام این 
 مواد را منتشر نمی کردند و می گفتند حق دارند این اطالعات را سری 
نگه دارند تا سایر رقبا نتوانند از آنها اس��تفاده کنند، اما به تازگی یک 
کارخانه ساخت سیگار، لیس��تی از مواد موجود در سیگارهای خود را 
منتشر کرده است. اگر از دانستن این که چنین موادی در سیگار وجود 
دارند، ناراحت شده اید، اشکالی ندارد. شاید الزم باشد این اطالعات را 

داشته باشید تا راحت تر تصمیم به ترک آن بگیرید. 
    سیانید: سم مهلک

    کادمیوم: ماده ای سرطان زا
    قطران: ماده ای سرطان زا

    نیکوتین: ماده ای اعتیادآور
    آمونیاک: ماده شیمیایی و خطرناک

    آرسنیک: سم مورداستفاده در مرگ موش
    نیکل: مسبب عفونت های ریه
    فرمالدیید: عامل سرطان ریه

    پولونیوم: ماده ای سرطان زا
    مونواکسیدکربن: گازی سمی که کار حمل اکسیژن را برای 

گلبول های قرمز دشوار می کند.
    بنزن: ماده شیمیایی که ارتباط آن با بیماری لوکمی مشخص 

شده است.
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استفاده از دستگاه های سوالریوم ، غیرقانونی ، خطرناک، اعتیاد آور

مهندس گورانی، کارشناس وزارت بهداشت درباره استفاده از سوالریوم هشدار داد و گفت: برنزه کردن پوست، اقدام 
پرخطری است. قرار دادن بدن در معرض تشعشات مستقیم در فضای مصنوعی آسیب های پوستی شدید را به 

دنبال داشته،  ضریب ابتال به سرطان پوست را افزایش می دهد و به دلیل تولید هورمون آندوفین، اعتیادآور است.

براساس آمار وزارت بهداشت

از هر 4 ایرانی،   یک  نفر اختالل روانی  دارد

هفته نامه سلامت - اگر بخواهیم موها زیباتر به نظر برسند، 
باید آنها را رنگ کنیم که گاهی ه��م نیاز به دکلره پیش می آید، 
یا این که مو را سش��وار بکش��یم ی��ا از اتوه��ای مخصوص برای 
حالت دهی مو استفاده کنیم ، اما این اقدام ها سالمت مو را به خطر 
می اندازند و درنهایت زیبایی را از آن می گیرند. ش��اید در ذهن 
شما هم این سؤال مطرح شده باشد که چطور بیشتر ستاره ها این 
کارها را مرتب انجام می دهند، ولی موهایش��ان صدمه نمی بیند 
و همیشه سالم و زیباس��ت؟ با ما همراه باشید تا برخی رموز کار 

را به شما بیاموزیم.
      قانون اول: شامپو زدن صحیح

»جنیفر آنیس��تون« زیبایی و براق بودن موهای خود را مدیون 
شستشوی آنها با شامپویی می داند که با موهای او بسیار سازگار 
اس��ت. این ش��امپو مارک معروفی ندار،د اما میزان سیلیکون و 
اسانس آن بسیار پایین اس��ت. »نیکول کیدمن« نیز براق بودن 
موهای خود را به آبکش��ی کامل و صحیح ربط می دهد. »بلیک 
الولی«، بازیگر و مدل آمریکایی، عادت دارد هر روز موهایش را 
با شامپوی مخصوص موهای چرب بشوید و بعد از آن از ماسک 

مو استفاده کند.
برای داشتن موهای ابریش��می  زیبا که نورخورشید را منعکس 
کند، باید شامپو کردن صحیح مو را بیاموزید. پیش از هر اقدامی 
 ابتدا شامپوی مناس��ب موی خود را انتخاب کنید. انواع شامپو 
برحسب این که موی شما خشک، ش��کننده، چرب، فر، نازک، 
آسیب دیده یا رنگ شده باشد، در بازار موجود است. برای درست 
ش��امپو کردن، ابتدا باید به ان��دازه کافی موه��ا را خیس کنید، 
مقداری از شامپو را کف دست بریزید و به آرامی  کف سر بمالید. 
برخالف تصور عموم، الزم نیست با انگشتان تمام نقاط کف سر را 
به شدت مالش داد زیرا این کار باعث تحریک غدد چربی و چرب 
شدن پوست سر می شود. کافی است بسیار آرام با نوک انگشتان 
کف سر را ماساژ دهید. درنهایت کف ها را با دست بزدایید و موها 

را آبکشی کنید تا هیچ کفی روی موها نماند.
     قانون دوم: آبکشی صحیح موها

اگر موها کامال آبکشی نشوند، نه تنها کدر به نظر می رسند، بلکه 

مقداری از مواد ش��وینده که کف س��ر باقی مانده، مانع رسیدن 
اکسیژن به ریشه مو و درنهایت، باعث ریزش مو خواهد شد. بهتر 

است موها را با آب سرد یا مالیم آبکشی کنید.
     قانون سوم: تقویت مو

»پنلوپه کروز« و »اوانجلین لیلی« بعد از هر بار ش��امپو کردن، 
برای ترمیم موهای آس��یب دیده، از ماس��ک های مو اس��تفاده 
می کنند. »اندی مک  داول« هم معتقد است ماسک مو به حفظ 
حالت فر مو کمک می کند. »ونس��ا هادجنس« برای براق و زیبا 
کردن موهای مش��کی اش نوعی س��رم مخصوص موهای فر به 

کار می برد.
بعد از ش��امپو، اس��تفاده از ماس��ک های مو توصیه می ش��ود. 
ماسک های مو تقویت کننده و براق کننده رنگ مو هستند. برای 
استفاده صحیح از ماسک، بعد از شامپو زدن، مقداری از ماسک 
را کف دست بریزید و به ساقه موها به خصوص نوک آنها بمالید. 
باید اجازه دهید ماسک مو چند دقیقه ای روی موها بماند تا مواد 
فعال آن کامال وارد بافت مو شود و س��اقه را تقویت کند. با نوک 
انگشتان، موها را ماساژ دهید و بعد آبکشی کنید تا جایی که موها 
لیز نمانند. اگر تمایل به اس��تفاده از ماسک های طبیعی دارید، 
می توانید از آووکادو، روغن زیتون، زرده تخم مرغ و ماست استفاده 
کنید. بعد از آن که از ماسک استفاده کردید، حوله ای گرم روی 
موها بیندازید و بعد از حداقل پنج دقیقه، موهایتان را بشویید و 
آب بکشید. غیر از ماسک مو، می توان از سرم های تقویت کننده 
نیز استفاده کرد. سرم ها تقویت کننده های عمقی مو هستند و به 

کمک انگشت باید موها و کف سر را با آنها ماساژ داد.
     قانون چهارم: صحیح خشک کردن مو

»س��لنا گومز« برای حفاظت از موها در برابر آس��یب استفاده از 
سش��وار، از نوعی روغن گیاهی اس��تفاده می کند. بع��د از اتمام 
شستشوی سر بهتر است اجازه دهید موها طبیعی خشک شوند. 
یک حوله س��بک روی موها بیندازید و موها را به ش��دت ماساژ 
ندهید زیرا این کار به س��اقه مو صدمه می زن��د. اگر می خواهید 
از سش��وار اس��تفاده کنید، از پایین ترین حرارت آن اس��تفاده 
کنید. نکته ای که نباید فراموش کرد این است که هرگز نباید با 

موهای نمدار وارد هوای آلوده شهر شد، زیرا آلودگی هوا را جذب 
می کنند و آسیب می بینند.

     قانلون پنجلم: اسلتفاده نکلردن بیلش از حلد از 
حالت دهنده های صنعتی

»فردیا پینتو«، بازیگر هندی و مدل مع��روف، موهایی به رنگ 
قهوه ای تی��ره دارد که با کمک »روغن جاس��مین« و »س��رکه 

سفید« آنها را براق و حالت دار می کند.
»کلودیا ش��یفر«، مدل مع��روف آلمانی و »س��ینا میلر« بازیگر 
آمریکای��ی، برای موه��ای بلوندش��ان از روغن بابونه اس��تفاده 
می کنند. اگر روغن بابونه مرتب استفاده شود، باعث ثبات رنگ و 
براق شدن مو می شود. »سلنا گومز« اعتراف می کند برای زیباتر 
نشان دادن موهایش، از اسپری های حالت دهنده کمک می گیرد 
که به سالمت موها آسیب می رساند به همین دلیل مجبور است 

مرتب از ماسک های مو استفاده کند.
انواع حالت دهنده ها از جمله اسپری ها، موس ها، ژل ها و سرم های 
مخصوص مو در بازار موجود است. این فرآورده ها برحسب نیاز 
افراد انواع مختلف دارند. مثال برخی از آنها چس��بناک هس��تند 
و برای حالت دهی به موه��ا به کار می رون��د و برخی دیگر برای 
مرطوب کردن موها مناس��بند. می توان قب��ل از رفتن به دریا یا 
حمام آفتاب از این اسپری ها استفاده کرد. کرم های مو به موهای 
حالت دار و فر حالت می دهند و موس ها موهای خشک را حالت  
می دهند، اما اگر قصد اس��تفاده از موس ها را دارید، بهتر اس��ت 
مرتب از ماسک مو اس��تفاده کنید. حالت دهنده های شیمیایی 
برای مو مضرند. بنابراین در صورت اس��تفاده از آنها باید مرتب 
موها را تقویت کرد. روغن های گیاهی از این حالت دهنده ها بهتر 

و سالم تر هستند.
     قانون ششم: اصاح شیوه زندگی

بیشتر هنرپیش��ه های زن هالیوود  به دلیل تقویت موهایشان با 
روغن های گیاهی، موهای پر و سالمی  دارند. آنها سعی می کنند 
با ورزش، رژیم غذایی متعادل و پرهیز از مصرف الکل و دخانیات، 
زیبایی پوست، مو و اندام خود را حفظ کنند. برای داشتن موهای 
سالم، باید ش��یوه زندگی  را تغییر داد. مصرف فست فودها، انواع 

س��اندویچ ، الکل و س��یگار به موها آسیب  می رس��اند و مصرف 
موادغذایی سالم و متعادل و به  ویژه موادغذایی غنی از ویتامین 
B، منیزیم و آهن مثل تخم مرغ، گوشت قرمز، هویج و خشکبار به 
سالمت و زیبایی مو کمک می کند. سعی کنید عادت های خوب 
را وارد برنامه روزانه تان کنید. دو بار در روز موها را ش��انه کنید 
تا هم موهای زائد و مرده بریزند و هم پوس��ت  س��ر نفس بکشد. 
بهترین نوع برس، برس های چوبی مودار هستند. اگر برس چوبی 
اس��تفاده نمی کنید، از برس هایی که دانه های پالستیکی دارند 

استفاده کنید.

6 قانون اساسی موهای زیبا

پرویز مظاهری، دبیر انجمن روانپزش��کان ب��ه خبر آنالین گفت: 
یک چهارم افرادی که اختالل روان��ی دارند، برای درمان مراجعه 
می کنند و از ای��ن افراد هم 10 تا 15 درص��د بیماری خود را پی 
گیری می کنند. وی گفت عوامل متعددی برای مراجعه نکردن 
به روانپزشک وجود دارد که بخشی، ترس از انگ خوردن و بخش 

دیگر، هزینه های باالی درمان است که بیمه قبول نمی کند.
 اخیرا وزارت بهداست اعام کرده بیماری اختاالت 
روانی در میانی ایرانی ها به ویلژه زنان رو به افزایش 
است. شلما در انجمن روان پزشکی این آمار را قبول 

دارید؟
قبل از پاسخ به شما باید به مسائلی اش��اره کنم. اهمیت سالمت 
روان در همین اس��ت که از 10 مورد بیم��اری مهمی که موجب 
کاهش عملکرد افراد در جامعه می ش��وند، پن��ج مورد اختالالت 
روانپزشکی هستند. طبق تعریفی که س��ازمان جهانی بهداشت 
برای سالمت داده است، سالمت جس��مانی بدون سالمت روانی 
قابل تعریف نیس��ت. این در حالی است که اختالالت روانپزشکی 
برعکس بیماری های جس��می عالوه ب��ر بیمار، اف��راد خانواده و 
جامعه را هم تحت تأثیر قرار می دهند و در صورت درمان نشدن 
و تداوم، موجب کاهش بازدهی و توانای��ی، اخراج از محیط کار و 

خسارت های مادی فراوان می شوند.
مشکالت روانپزشکی در جامعه ش��بیه یک کوه یخ است که تنها 
نوک آن پیداس��ت و چون مردم از انگ خوردن می ترس��ند، به 
پزش��ک مراجعه نمی کنن��د. بنابراین این آمار وزارت بهداش��ت 
خوشبینانه است. از 450 میلیون بیمار روانی که سازمان بهداشت 
بین اللملی اعالم کرده اس��ت، ی��ک چهارم به پزش��ک مراجعه 
می کنند. طبق آمار وزارت بهداش��ت نزدی��ک 22 تا 25 درصد 

افراد جامعه مبتال به اختالالت روانی هستند، یعنی از هر 
چهار نفر یک نفر مبتال به اختالالت هستند، 

اما یک چهارم این اف��راد برای درمان 
مراجعه می کنن��د و از این افراد 

هم 10 ت��ا 15 درصد بیماری 
خود را پیگیری می کنند، 

در حالی که بیماری های 
روان��ی قاب��ل درمان و 
پیش��گیری  حت��ی 
نه  س��فا متأ . هستند
اخت��الالت  در 
روانپزشکی وقتی 

عالیم حاد می شوند، افراد به روانش��ناس مراجعه می کنند زیرا 
باور غلط این است که دارو اعتیاد آوراست. حتی بسیاری وقت ها، 
بیماران درمان تسکینی را خودشان انجام می دهند و مثال وقتی 
بیخواب می شوند، قرص خواب آور مصرف می کنند در حالی که 

این بی خوابی از عالیم افسردگی است.
از طرفی، بار اخت��الالت روانی یعنی تأثیری ک��ه اختالالت روان 
پزشکی بر مس��ائل اقتصادی و اجتماعی در جامعه می گذارد، در 
تمام دنیا حدود 7/3 تا 39/8 درصد اس��ت، ام��ا در ایران 11/9 تا 
31 درصد گزارش شده است. همچنین سازمان بهداشت جهانی 
هزینه روانپزشکی در سال 98، را حدود 65 میلیارد دالر در سال 
اعالم کرده است. اکنون آمار جدیدی نداریم اما 100 میلیارد دالر 

پیش بینی می شود.
چرا اختاالت روانی، به ویژه افسلردگی بیشلتر در 

میان زنان است؟
زن ها به دلیل هورمون، زایمان و نق��ش مضاعفی که در جامعه و 
بیرون از خانه دارند، بیشتر دچار افسردگی می شوند. افسردگی 
زنان 5 تا 17 درصد اس��ت که دو برابر مردان می ش��ود، اما آمار 
اسکیزوفرنی و اختالالت دو قطبی در زن و مرد یکسان است. البته 
اضطراب در میان زن ها بیشتر است و 10 تا 17 درصد مردها و 30 

درصد زنان اضطراب دارند.
آمار اختاالت روانی در میان کودکان چقدر است؟

تفاوتی با آمار با بزرگس��االن ندارد، اما خانواده ها کمتر کودکان 
خود را به پزشک می برند چون ترس دارند. به نظرم یک سوم آمار 

بزرگساالن در هر آماری، برای کودکان است.
 بسیاری از بیماران معتقدند روانپزشکان فقط قرص 
خواب آور و آرام بخش می دهند. در نتیجه فرد به جای 
آن که درمان شود، فقط بی حال می شود و از کارهای 
روزمره اش می ماند. آیا ایلن نکته را تأیید می کنید؟ 
اگر نه، برای آن که جامعه اعتماد بیشتری به شما 

روانپزشکان داشته باشد، چه می گویید؟
خوش��بختانه این باور غلط ک��ه داروهای مؤثر 
در درمان روانپزش��کی فقط بیمار را بی حال 
می کنند و می خوابانند یا اعتیادآور هستند، 
در بین مردم در حال کاهش و از بین رفتن 
است. متأس��فانه مبتالیان به اختالالت 
روانپزش��کی به توصیه روانپزشکان در 
مورد پیگیری درمان تا قطع تمام عالیم 
توجه نمی کنند و با توصی��ه اطرافیان 

ناآگاه، اقدام به قطع یا کاهش داروهای خود می کنند. در عین حال 
درمان بیماران فقط با دارو صورت نمی گیرد و الزم است همزمان 
از درمان های غیردارویی نیز برای کاهش آالم و عوامل زمینه ساز 

نیز استفاده شود.
 کس��ی که بیماری میگ��رن دارد، ب��ا افتخار اع��الم می کند من 
سال هاست میگرن دارم. اما کسانی که وسواس، اضطراب، ترس، 
ش��ب ادراری و وس��واس دارند، خود را بیمار نمی دانند.بیماری 
داشتم که 26 س��ال بود ترس از ماشین داش��ت و همه جا پیاده 
می رفت و این را بیماری نمی دانست. اما من توانستم این ترس را 
در او از بین ببرم. یا کسانی که مذهبی هستند، وسواس را بیماری 
نمی دانند. متأس��فانه این افراد برای درمان مراجعه نمی کنند و 
خوددرمانی می کنند. اما روانپزش��ک می توان��د این بیماری را 
درمان کند. مثال والدینی که کودک ش��ب ادراری دارند، اغلب به 
روانشناس مراجعه نمی کنند و تصور می کنند خود به خود خوب 
می شود. حتی در خانواده های تحصیلکرده هم ترس از مراجعه 
است. بنابراین ما برای ایجاد اطمینان سعی داریم آگاهی و آموزش 

را در جامعه افزایش دهیم که تا حدودی هم موفق بودیم.
باید توجه کرد که در دو سوم حوادثی که در جامعه اتفاق می افتد، 
اختالالت روانی نقش دارند. ما در انجمن اعالم می کنیم هر کسی 
که سر کودکش داد بزند، بیمار روانی است. اگر والدین کودکشان را 
کتک بزنند نیاز به بستری شدن دارند.حتی چشم غره رفتن بدتر از 

کتک زدن است، اما خیلی ها این باور را غلط می دانند.
 یکی از مشلکات این نلوع بیماری ها این اسلت که 
برخلاف بیماری های جسلمی، عایم و نشلانه های 
مشلخصی که باعث مراجعه به پزشلک باشد وجود 
ندارد. بهتر اسلت بگوییم وجلود دارد، ولی بیمار در 
مرحله انکار مشلکل خود را قبول نمی کند. برای آن 
که متوجه شویم  فردی به بیماری های روحی و روانی 

مبتاست آیا فاکتورهای مشخصی وجود دارد؟
به طورکلی عالیم متع��ددی می توانند بیان کننده حاالت روحی 
و روانی در اغلب مردم باشند. کاهش لذت از شرایط زندگی، افت 
عملکرد، اضطراب و بیقراری، افزایش تحریک پذیری، عصبانیت، 
تغییر اشتها )پرخوری یا کم خوری(، اختالل خواب )کم خوابی یا 

پرخوابی( و رسیدگی نکردن از جمله این عالیم هستند.
 شما اشلاره کردید که مردم، به علت انگ خوردن به 
روانپزشلک مراجعه نمی کنند، اما چقدر از مردم به 
خاطر آگاهی نداشلتن از این که بیمارند برای درمان 

مراجعه نمی کنند؟
آماری در این زمینه نداریم، اما 50 درصد 
به دلی��ل انگ و 50 درصد هم نداش��تن 
آگاهی است. برای همین ما روی آگاهی 
و آموزش خیل��ی کار می کنیم، اما 
خیلی زم��ان می برد. البت��ه زنان 
بهتر آم��وزش می پذیرن��د، چون 
مردان کمتر به سالمت خود اهمیت 

می دهند.
خوشبختانه در مقایسه با سال های 
قبل ای��ن ب��اور حداقل در اف��راد با 
تحصی��الت باال رو به کاهش اس��ت و 
مردم با آرامش بیش��تری به روانپزشک 
و روان ش��ناس مراجعه می کنند. انجمن 
روانپزشکان ایران از طریق وسایل ارتباط 
جمعی، از جمله صدا و سیما و روزنامه ها 

و مجالت، سعی در تغییر نگرش مردم داشته و تا حدود زیادی نیز 
موفق بوده است. همچنین همکاران عضو انجمن با سخنرانی ها، 
مصاحبه ها و مقاالت درج شده در روزنامه و مجالت، با طرح کردن 

مباحث علمی روانپزشکی در این زمینه اقدام می کنند.
 برخی هلم به دلیلل هزینه بلاال به پزشلک مراجعه 

نمی کنند؟
بله، متأس��فانه بیمه هزینه ها را نمی پذی��رد و هزینه درمان هم 
باالست. در مورد درمان باید اش��اره کنم که دارو درمانی در کنار 
رفتار درمانی باید انجام ش��ود و درمان غیرداروی��ی تأثیر خیلی 

بیشتری دارد.
 جامعه و کم شدن شادی چقدر بر افزایش بیماری های 

روانی نقش دارد؟
صنعتی شدن جوامع، موجب ماشینی شدن زندگی مردم، کاهش 
درآمدها و نیاز به فعالیت بیشتر و استراحت کمتر و کاهش روابط 
بین فردی می شود. همچنین کاهش روابط عاطفی و کالمی بین 
افراد خانواده و جامعه نیز از تبعات صنعتی ش��دن است. در اغلب 
کشورهای صنعتی و پیش��رفته، برخالف انتظار، آمار مبتالیان به 
اختالالت روانپزشکی به ویژه افسردگی و اضطراب قابل توجه است.
وراثت چقدر در انتقال بیماری های روانی نقش دارد؟

علت اخت��الت روانپزش��کی زیس��تی، اجتماعی و روانی اس��ت. 
 بنابرای��ن وراث��ت مهم اس��ت. طبق آم��ار، اگ��ر خواه��ر و برادر 
غیردو قلو اسکیزوفرنی داش��ته باشند، کودک دیگر هشت درصد 
شانس ابتال دارد. یکی از والدین12 درصد و هر دو 27 درصد. اگر 
یکی از کودکان دوقلو مبتال باشد، 47 درصد برای دیگری امکان 

بیماری اسکیزوفرنی وجود دارد. 
در س��ایر اختالالت هم همینطور است. البته در برخی بیماری ها 
یادگیری هم نقش مهمی دارد مثل وس��واس. هنوز علم نتوانسته 
ژن عامل بیماری را کش��ف کند، اما روانشناس��ی ژنتیک در حال 

رشد است.
 با توجه به نقش وراثت،آیا امکان پیشلگیری هم در 

خانواده های مبتا وجود دارد؟
بهداشت روانی، علمی برای بهتر زیستن، رفاه اجتماعی و سازش 
منطقی با حوادث است، یعنی فرد سالم باید بتواند رفتار سازگارانه 
با مشکالت داشته باشد و رفتارش را کنترل کند. زیرا سالمت، تنها 
سالمت جسمی نیس��ت و رفتارها هم باید س��الم باشد. بهداشت 
روانی، عوامل��ی که باعث بیم��اری اختالالت روانی می ش��ود را 

پیشگیری و درمان می کند. 
ما سه سطح پیشگیری داریم: پیش��گیری با روش هایی که باعث 
بروز اختالالت روانی می شود. اگر در این زمینه کوتاهی کردیم، 
تش��خیص به موقع و درمان مهم اس��ت و اگر امکان درمان نبود، 
فراهم کردن امکانات توانبخش��ی روانی و هدایت بیمار به س��وی 
جامعه و پیش��گیری از معلولیت روانی بس��یار اهمیت دارد. البته 
فقط روانپزش��ک نمی تواند کمک کند. دولت هم نقش مهمی در 

پیشگیری دارد.
 به طور کلی چند درصد از بیمارانی که به روانپزشکان 

مراجعه می کنند، واقعا درمان می شوند؟
آمار دقیق��ی در این زمینه وج��ود ندارد و در م��ورد بیماری های 
مختلف، متفاوت است. اما با توجه به این که عوامل زیستی، روانی و 
اجتماعی در ایجاد اختالالت روانپزشکی نقش دارند، در صورتی که 
در درمان، هر سه عامل فوق به وسیله درمانگران مدنظر قرار گیرند 
و خانواده ها هم همکاری الزم را با درمانگران داشته باشند، می توان 
امیدوار بود که درصد باالیی از مبتالیان به اختالالت روانپزشکی 

به طور کامل درمان شوند.

بیماران کلیوی با احتیاط آلبالو بخورند
آلبالو یکی از میوه های فصل تابستان اس��ت که هم تازه خورده می شود 
و هم از آن در تهیه انواع دس��رها، شربت و ش��یرینی ها و غذاها استفاده 
می کنند و غنی از ویتامین ها به خصوص ویتامین C، انواع آنتی اکسیدان ، 
منیزیم، پتاس��یم و مس اس��ت. از آن جا ک��ه انواع میوه و س��بزی های 
رنگی، به  ویژه ب��ه رنگ های قرمز، بنفش یا حتی س��بزتیره مانند آلبالو، 
انگورسیاه و قرمز، آلوسیاه، توت فرنگی، کلم قرمز، برگ تربچه و اسفناج، 
آنتی  اکس��یدان های فراوانی دارند، مصرفشان، به ویژه در فصل خود، در 
پیش��گیری از ابتال به بیماری های مختلف از جمله بیماری های قلبی – 
عروقی و انواع سرطان ها مؤثر اس��ت. آلبالو ارزش غذایی فراوانی دارد و 
میزان قند آن پایین است و مصرفش به تمام گروه های سنی، به  ویژه افراد 
مبتال به چاقی، چربی و فشارخون باال توصیه می شود زیرا کاهش دهنده 
چربی و فشارخون است و اشتها را کم می کند. البته بهترین زمان مصرف 
آلبالو قبل از غذا یا همراه با غذاس��ت. تأکید متخصصان بر مصرف انواع 
میوه و س��بزی های تازه اس��ت، اما به افرادی که از بیماری کلیوی رنج 
می برند و باید از یک رژیم غذایی کم پتاسیم پیروی کنند، توصیه می شود 
در مصرف میوه های��ی مانند آلبالو جان��ب احتیاط را رعای��ت کنند و از 
زیاده روی در خوردن این میوه بپرهیزند. البته نباید فراموش کرد با توجه 
به آبدار بودن آلبالو، مصرف این میوه برای دفع سنگ کلیه و رفع مشکل 
سنگ کیسه صفرا سودمند است. با آن که تأکید همه متخصصان تغذیه 
بر این است که میوه ها به صورت تازه مصرف شوند و از آنها در تهیه مربا 
استفاده نش��ود، اما اگر به هر دلیلی قصد دارید از این میوه  در تهیه مربا 
استفاده کنید، بهتر است مقدار کمی شکر به آن بیفزایید تا هم از ارزش 
غذایی آن کاسته نشود و هم بیش از اندازه انرژی به بدن نرساند. با این که 
هنگام پختن میوه ها مقداری از ویتامین C موجود در آنها کاهش می یابد، 
استفاده از این میوه در آلبالوپلو باعث افزایش ارزش غذایی برنج می شود و 

کاهش اشتها را نیز برای مصرف کننده به دنبال دارد.



چهره روزیادداشت

خبرکوتاه

رجب زاده امسال هم به آمریکا رفت
 مهدی رجب زاده که دو سه سالی است برای گذراندن تعطیالت لیگ 
به همراه خانواده خود راهی آمریکا می ش��ود، امسال هم در نخستین 
روزهای فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر تکلیف تیم خود را مشخص کرد 
و حتی کارهای اقامت خود در اصفهان را نی��ز انجام داد تا با حضور در 

اصفهان مشکل خاصی نداشته باشد.  

بازوبند کاپیتانی به صلصالی رسید
 با وجود این که انتخاب کاپیتان فصل آینده ذوب آهن س��ؤالی اس��ت 
که ذهن برخی از هواداران این تیم را درگیر کرده، رس��ول کربکندی 
اعالم کرد کاپیتان ذوب آهن بازیکنی است که سابقه بیشتری در تیم 

اصفهانی داشته است.  

امیرآبادی به فوالد پیوست
 مهدی امیرآب��ادی، مدافع کهنه کار تیم اس��تقالل با عق��د قراردادی 
یک ساله به تیم فوتبال فوالدخوزستان پیوس��ت. مهدی امیرآبادی، 
یکشنبه با مسئوالن باشگاه فوالد به توافق رسید و با این باشگاه قرارداد 

امضا کرد.  

زندی در استقالل ماندنی شد
در حالی که برخی رسانه ها از جدایی زندی، به دلیل این که نام وی در 
فهرست قلعه نویی وجود ندارد، خبر داده بودند، یکشنبه این بازیکن در 
جلسه ای که با امیر قلعه نویی داشت، درباره تمدید قراردادش به توافق 
رس��ید. در نتیجه زندی یک فصل دیگر نیز پیراهن تیم استقالل را در 

رقابت های لیگ برتر برتن می کند.

تیموریان از تور استقالل جست
آندرانیک تیموریان، بازیکن ملی پوش فصل قبل استقالل پنج شنبه 
با قراردادی یک س��اله به تیم خریطیات قطر پیوست تا پس از فرهاد 

مجیدی، دومین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ این کشور باشد. 

کریم باقری،  بازیگر فیلم سه بعدی 
کریم باقری در فیلم سه بعدی »آقای الف« به کارگردانی علی عطشانی 
بازی می کند. این فوتبالیست س��ابق تیم ملی پرسپولیس که بیش از 
این در چند سکانس سریال »در مسیر زاینده رود« بازی کرده بود، قرار 
است در فیلم »آقای الف« نیز جلوی دوربین برود. این فیلم با تکمیل 

فهرست عوامل، به زودی جلوی دوربین می رود. 

بمباران در ملوان انزلی 
با انتقال قطعی سهام ملوان به حسین هدایتی، زنگ خریدهای پر سر 

و صدای این تیم زودتر از آن چه پیش بینی می شد به صدا در آمد.
 مالک جدید باش��گاه ملوان در اولین اقدام خود سه بازیکن اسبق تیم 

ملوان را با قراردادی یک ساله دوباره به عضویت این تیم درآورد. 
پژمان نوری و مازیار زارع، دو بازیکن ملی پوش فوتبال ایران که خواهان 
زیادی داشتند، دوش��نبه با قراردادی یک س��اله به تیم فوتبال ملوان 

بندرانزلی پیوستند. 
جواد شیرزاد، بازیکن فصل پیش تیم فوتبال استقالل نیز صبح دیروز با 
ملوان قراردادی یک ساله امضا کرد. تحرکات هدایتی در بازار تازه آغاز 

شده و باید منتظر اخبار بعدی در باشگاه ملوان باشیم. 

دیدار داغ در گرمای ۵۰ درجه
در چارچوب دیدارهای معوقه لیگ برتر تنیس روی میز باش��گاه های 
کش��ور امروز دو تیم مدعی لیگ برتر با حض��ور برترین های ایران در 

ماهشهر و هوای گرم جنوب به میدان می روند.
دو تیم مدعی پتروش��یمی بندرامام و ذوب آهن اصفه��ان  امروز  و از 
ساعت ۱۶، در س��الن چند منظوره مجموعه ورزشی اندیشه ماهشهر 

به میدان می روند.

 حاج رسولیها و احمدزاده 
در ذوب آهن ماندنی شدند

پ��س از انتخاب اصغ��ر مازیار ب��ه عنوان دس��تیار رس��ول کربکندی 
 در تیم ذوب آه��ن، حاج رس��ولیها و احمدزاده ه��م در تیم ذوب آهن 

ماندنی شدند. 
 تمرینات تیم ذوب آهن در روزهای گذشته زیر نظر رسول کربکندی و 
مازیار در ورزشگاه ملت اصفهان برگزار شد و قرار است دو مربی دیگر 

ذوب آهن به تمرینات تیم اضافه شوند. 

علی صانعی سرمربی تیم ملی 
فوتسال می ماند

رییس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از ادامه حضور علی صانعی در 
سمت سرمربیگری تیم ملی فوتسال خبر داد. 

عباس ترابیان با اعالم این خبر افزود: صانعی به عنوان سرمربی تیم ملی 
فوتسال ایران فعالیت خود را به زودی آغاز و این تیم را در مسابقات جام 

جهانی 20۱2 تایلند هدایت می کند. 
 تیم ملی فوتسال ایران در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی 
آسیا با شکست مقابل تایلند در دیدار نیمه نهایی، از راهیابی به فینال 

بازماند و به عنوان سومی بسنده کرد. 

 امیدواریم پرس��پولیس در این فصل به رتبه ای 
که شایسته آن است دست پیدا کند و تالش ما 
هم برای این است. من به تازگی به پرسپولیس 

آمده ام اما در این ش��رایط تنها به فکر خودم 
نیستم و همه برای پرسپولیس بازی می کنیم. 

من نظری درباره مربی ندارم. 
مربی تیم هر کس��ی که باش��د، برای من 

تفاوتی نمی کند و باش��گاه باید در این باره 
تصمیم بگی��رد. رقم قرارداد من که پخش ش��ده 
اس��ت، اصال صحت ندارد. این حرف ها را آنهایی 
مطرح می کنند ک��ه به م��ا پیش��نهاد دادند اما 
نتوانستند ما را به خدمت بگیرند. من قراردادم با 
پرسپولیس همان 400 میلیون است و حتی هیچ 
پاداش��ی هم در قراردادم تعیین نشده است. من 

فقط به عشق رویانیان و پرسپولیس آمدم.

باجول از کار برکنار شد
در حکمی از سوی سرپرست فدراس��یون دوچرخه سواری، 
داوود بحیرایی به سرپرس��تی هیأت دوچرخه سواری استان 

اصفهان منصوب شد. 
پیش از این محمدرضا باجول ریاست هیأت دوچرخه سواری 
اس��تان اصفهان را برعهده داشت که بنابر تشخیص مدیرکل 
ورزش اس��تان، ضعف در عملکرد موجب ش��د از این سمت 

برکنار شود. 

 نامزد هیأت فوتبال
 به دوومیدانی رسید

در ادام��ه تغیی��رات هیأت های ورزش��ی اس��تان اصفهان، 
 عبدالرس��ول یزدی زاده جایگزین غالمرضا امینی در هیأت 
 دوومیدانی ش��د.  مراس��م معارفه ی��زدی زاده، سرپرس��ت 
جدید هی��أت دو و میدانی اس��تان اصفهان  ام��روز  برگزار 

می شود. 

 برتری بیسبالی های اصفهان 
در انقالب

 تیم بیس بال »پاور پایپ« اصفهان در دی��داری تدارکاتی با 
تیم »ش��هرداری س��منان« موفق ش��د ۱0 بر8 به پیروزی 

دست یابد.
 این دیدار برای آمادگی هر چه بیشتر نماینده اصفهان برای 
حضور در رقابت های بیس بال لیگ جنوب کشور در ورزشگاه 
انقالب برگزار شد که تیم پاورپایپ در پیکاری پنج ساعته موفق 

شد بر نماینده سمنان غلبه کند. 
این دیدار در شرایطی با برتری اصفهانی ها همراه بود که تیم 
شهرداری سمنان در دور رفت لیگ بیس بال منطقه ای کشور 

مقام نخست را از آن خود کرده است. 
رقابت های بیس بال لی��گ جنوب کش��ور از 24 لغایت 30 
 تیر در اصفهان برگزار می ش��ود. سعید باطنی، نیما باقری نیا،  
احمد درایش، امین باقری، حجت میرهندی، علی گودرزی، 
 حس��ین باقری، علی نصر اله��ی، محمد حین دان��ا و وحید 

باطنی ترکیب تیم بیس بال اصفهان را تشکیل می دهند.

 19 مهر،آغاز لیگ برتر والیبال
رییس س��ازمان لیگ فدراس��یون والیبال گفت: مسابقات 
والیبال باش��گاه های برتر ایران از ۱9 مهر آغاز می ش��ود. 
منوچهر پورحسن افزود: باشگاه های شرکت کننده تا 3۱ 
خ��رداد مهلت دارند برای حضور در این رقابت ها ثبت نام 
کنند و تا 45 روز به آغاز مس��ابقات، فرصت ارایه و تحویل 

مدارک به سازمان لیگ فدراسیون را دارند.

منهای فوتبال

13
مذاکره با فرهاد مجیدی برای بازگشت به استقالل

مدیرعامل استقالل از برنامه این باش��گاه برای مذاکره با فرهاد مجیدی خبر داد. علی فتح اهلل زاده 
از مذاکره با فرهاد مجیدی خبر داد و تأکید کرد: این بازیک��ن  امروز به تهران می آید و با او مذاکره 

می کنیم تا در صورت مهیا شدن شرایط، وی به استقالل بازگردد.  

چه خبر از ذوب آهن؟مثل این که خیلی بی سروصدا تمرین 
می کنید.

 فعال که شرایط نسبتا مناسبی داریم و با تمرینات صبح و بعدازظهر 
در مجموعه ملت برای لیگ دوازهم آماده می ش��ویم. آقا رسول 
همان روز اول با صحبت هایی که با بازیکن��ان انجام داد و برخورد 
خوبی که با همه داشت، شرایط را برای انجام تمرینات آماده کرد. 
فکر می کنم امس��ال دیگر خبری از حاش��یه های فصل گذشته 

نباشد.
امسال ترکیب تیمتان تغییرات زیادی خواهد داشت؟

 تغییر زیاد که ن��ه، ولی خب چن��د بازیکن اصلی جدا ش��ده اند 
 و در مقاب��ل بازیکنان بزرگی مثل س��پهر حیدری، ح��دادی فر، 
رجب زاده و حتی محسن مسلمان به ترکیب تیم اضافه شده اند. 
انشاهلل امسال دوباره سال به اوج رسیدن ذوب آهن خواهد بود. چون 
تیم، تلفیقی از بازیکنان باتجربه و جوان است و همین مسأله کمک 

زیادی به نتیجه گیری در لیگ می کند.
شرایط خودت چطور است؟ مصدومیت سال گذشته که به 

طور کامل برطرف شده؟ 
خدا رو شکر اوضاع مناس��بی دارم و امس��ال برای گرفتن حقم و 
رسیدن به پیراهن تیم ملی تمرین می کنم. چون این پتانسیل را 
در خودم می بینیم که به ترکیب تیم کی روش برسم و همه تالشم 

را در این زمینه انجام خواهم داد.
در تیم پارسال ذوب آهن خیلی تغییر پست دادی. امسال که 

قرار نیست این طور شود؟
 با شما موافقم. سال گذشته ش��رایط به گونه ای بود که مصلحت 
تیم بازی کردن من در دفاع راست بود، چون سید محمد حسینی 
مصدوم بود و من هم به عنوان یک بازیکن وظیفه دارم برای موفقیت 

تیمم تالش کنم و برایم فرقی نمی کند در کدام پست بازی کنم.
امسال با رفتن فیلیپ آلوز فضای بهتری برای بازی در 

پست هافبک دفاعی داری؟
 فیلیپ هم بازیکن بدی نبود و زحمت خودش را برای تیم کشید 
و باید از او تشکر کرد. امس��ال هم ترافیک خط هافبک ذوب آهن 

باالست و باید آن قدر آماده باشم که در ترکیب اصلی بازی کنم.
اگر اشتباه نکنم در لیگ ششم آقارسول اسم تو را به 

لیست تیم بزرگسال اضافه کرد.
بله، من در تیم جوانان بودم که آقارسول بازی ام را پسندید. ولی 
خب درآن سال با وجود این که شرایط خوبی داشتم، بازی به من 

نرسید و امیدوارم امسال بتوانم به آقای کربکندی کمک کنم.
امسال بر خالف سال گذش�ته خبری از حاشیه های 

امضای قراردادت با ذوب آهن نبود. 
من سال گذشته با ذوب آهن دوس��اله امضا کردم. فقط باید برای 

امسال به توافق مالی می رسیدیم که این مسأله هم انجام شد.
به بازیکنان جوان که حتما زیرس�قف ق�رارداد پول 

می دهند؟
 من پنج سال است در تیم بزرگساالن بازی می کنم. امسال حتی 
نسبت به سال گذشته مبلغ کمتری قرارداد بستم. امیدوارم مدیران 
ذوب آهن این مسأله را بدانند که خیلی از بازیکنان ذوب آهن فقط 
به خاطر عشق به تیمشان قید قراردادهای میلیونی با بقیه باشگاه ها 
را زدند. اکثر بازیکنان هنوز چهل درصد از قرارداد فصل گذشته را 
طلبکارند که امیدوارم به موقع پرداخت ش��ود و دوباره آرامش از 

مجموعه تیم گرفته نشود.
رفقای قدیمی ات )صادقی، احمدی و طالبی ( هم که 

راهی سپاهان شدند. با آنها در ارتباط هستی؟ 
این تصمیم خودش��ان بود که باید ب��ه آن احترام گذاش��ت. فکر 
می کنم امسال دربی اصفهان حساس تر از همیشه باشد. همین 
چند روز پیش که ب��ا باقر صادقی صحبت می ک��ردم، به او گفتم 
 در بازی با س��پاهان یک گل پش��ت محوطه جریمه برایش کنار 

گذاشته ام )با خنده(.
امسال از تیم دیگری هم پیشنهاد داشتی؟

بله، از طرف تیم تراکتورسازی با من صحبت کرده بودند که ترجیح 
دادم در اصفهان بمانم و به ذوب آهن کمک کنم.

 نکند ت�و هم مث�ل ح�دادی فر س�رباز هس�تی که 
تراکتور سازی سراغت آمده است؟

 نه، من معافیت گرفته ام و مشکلی در این زمینه ندارم.
از آقا منصور خبر داری؟ 

آقای ابراهیم زاده زحمت زیادی برای من کشید و من همیشه در 
مصاحبه هایم از او تشکر می کنم. امیدوارم در نفت تهران نتیجه 

بگیرد، البته به جز بازی مقابل ذوب آهن.

سینا  عشوری: 

یک گل پشت محوطه برای باقر صادقی کنار گذاشته ام!

در روزهای پرسروصدای تیم فوتبال ذوب آهن که بازگش�ت بازیکنان سابق این تیم تبدیل به  مسعود 
کانون توجه رسانه ها شده است، باید نامی هم از س�ینا عشوری، هافبک جوان ذوبی ها برد که افشاری

در چهار سال گذشته یکی از مهره های اصلی منصور ابراهیم زاده در ترکیب اصلی تیم بود و حتی 
فصل گذشته هم جور مصدومیت سیدمحمد حسینی را کشید تا عالوه بر قلب دفاع و هافبک دفاعی، بازی کردن در 
دفاع راست را هم تجربه کند. عشوری امسال هم با حضور رسول کربکندی بسیار امیدوار است که با رسیدن به شرایط 
 آرمانی، فرصت رس�یدن به لیس�ت کی روش را هم پیدا کند. با عش�وری دقایقی بعد از پایان تمرین دوشنبه صبح 

ذوب آهن در مجموعه ملت همکالم شدیم تا در مورد شرایط خودش و ذوب آهن برای لیگ دوازدهم صحبت کنیم.

بازگشت کاپیتان ها 
به ذوب آهن

داوری:

بسکتبال لبنان 1۰ سال زودتر از ما حرفه ای شد
رحمان احمدی: 

از مدیران سپاهان بپرسید چرا در اصفهان نماندم

خلعتبری ،آخرین 
بمب رویانیان

از بین چند بازیکنی که ذوب آهن برای لی��گ دوازدهم به جمع نفرات خود 
اضافه کرده است، مهدی رجب زاده، سپهر حیدری، محسن مسلمان و قاسم 
حدادی فر همگی س��ابقه ب��ازی در ذوب آهن را دارند و در فصول پیش��ین 
پیراهن این تیم را به تن داش��ته اند. جالب این که به جز مسلمان که او هم 
یک ذوبی قدیمی و محصول آکادمی ذوب آهن است، سه بازیکن دیگر جزو 
س��تاره های یک دهه اخیر این تیم بوده اند. س��پهر حی��دری که به عنوان 
کاپیتان این تیم را ترک کرد و راهی پرس��پولیس شد، مهدی رجب زاده که 
 نام او را می توان در بین س��ه بازیکن برتر تاریخ ذوب آهن قرار داد و قاس��م 
حدادی فر که پرافتخارترین بازیکن این تیم محس��وب می شود. باید دید 
بازگشت اصالت به ذوب آهن که با حضور طیف ذوبی های سابق در این تیم 

فراهم آمده است، در نهایت از این تیم دوباره یک مدعی می سازد یا خیر.

بازیکن تیم ملی بس��کتبال ک��ه با مصدومیت مس��ابقات غرب 
آسیا را به پایان برد، تأکید می کند با نتیجه این مسابقات نباید 
به ش��کل بدی برخورد ک��رد و غیرت و تعصب بازیکن��ان ایران، 
جایگاه آس��یا را به تیم بر می گرداند. جواد داوری ابتدا در مورد 
مصدومیت خود توضیح داد: متأسفانه دو روز پیش از اعزام آرنجم 
در تمرینات آس��یب دید. این مصدومیت در بازی اول تکرار شد. 
مقابل فلسطین استراحت داشتم، اما بار دیگر برابر لبنان آسیب 

دیدگی ام تشدید شد. 
وی ادامه داد: در این چند بازی با دس��ت بانداژ شده بازی کردم 
اما با توجه به شرایط دستم که به نظر پزشک تیم خطرناک بود، 
در بازگش��ت به ایران دستم را آتل بس��تم که با احتساب دوران 

آن طول می کشد. اما به هرحال نقاهت، یک ماه بهبودی 
بودن مسابقات، با استفاده با توجه به حیثیتی 

راستم بازی می کردم.کمت��ر از دس��ت 
شکس��ت تیم اشاره وی در مورد تنها 
چه اتفاقی در آن بازی کرد: نم��ی دانم 

 ب��ه خاطر فش��ار لیگ، رخ داد. ب��ه هر حال 

آس��یب دیدگی ها زیاد شده بود و این، دس��ت مربی تازه وارد را 
می بست. ضمن این که بچیروویچ هنوز با جو غرب آسیا آشنایی 
نداشت. داوری تأکید کرد: تیم لبنان آماده و خوب بود اما ضعف 
داوری واقعاً ایران را اذیت کرد. مطمئن باشید اگر مشکالت فعلی 
بار دیگر پیش نیاید، در مسابقات آس��یایی بعدی عنوان خود را 

پس می گیریم.
وی افزود: از دس��ت رفتن قدرت ما در آس��یا درست نیست. در 
بسکتبال ما ،تعصب و غیرت عامل مهمی است. در سال قهرمانی 
آسیا هم همین عامل در تیم پررنگ تر از هر چیز دیگری بود، اما 
نباید فراموش کرد تیم های اول تا س��وم غرب آسیا در کل قاره 
قوی و قابل احترام هستند و همیشه یک سکو یا بیشتر را به خود 

اختصاص می دهند.
 ملی پوش اصفهانی بس��کتبال اش��اره ک��رد: بس��کتبال لبنان 
20 سال حرفه ای تر از ما اس��ت. در ۱0 سال اخیر، ایران حرفی 
برای گفتن در منطقه پیدا کرده است، بنابراین به شکست ما به 
این دید نگاه نکنید. ما بازی لبنان را به تجربه باختیم. پرتاب های 
پنالتی و گل های زیادی را در زیر حلقه از دس��ت دادیم، اما قول 
می دهم تا سال آینده همین تیم با انسجام و قدرت بیشتری در 
آسیا مطرح شود. در هشت سال گذشته هر بار از مسابقات غرب 
آسیا با قهرمانی برگشته ایم و این اولین بار است که نائب قهرمان 
شده ایم. اما خوش��حالم که این تیم پشتوانه ای برای سال های 

بعد می شود. 
وی به تمجید از بچیروویچ پرداخت و گفت: مربی کاربلد و واقعا با 
دانشی داریم که امیدوارم با کمک وی در جام ملت های بعدی، 

ناکامی فصل قبل را جبران کنیم. 

جدایی رحمان احمدی از تیم س��پاهان تقریبا قطعی شده است. 
جالب این که هیچ کس، حتی خود رحمان هم نمی داند چرا فصل 

آینده پیراهن طالیی پوشان را بر تن نمی کند.
ش��اید با توجه به عملکرد خوب رحمان احمدی در تیم سپاهان، 
ماندن او در این تیم اصفهانی برای فصل آینده، کمترین خواسته 
هواداران این تیم اصفهانی بود اما سپاهانی ها با جذب محمدباقر 
صادقی به نوعی عنوان کردند تمایلی به همکاری با رحمان احمدی 
ندارند. البته گفته می ش��ود تعلل های معنی دار مدیربرنامه های 
رحمان هم در قضیه جدایی این بازیکن از سپاهان بی تأثیر نبوده 

است.
نتوانستی با سپاهان توافق کنی؟

نه. ما با سپاهان به توافق نرسیدیم و دیگر همه چیز تمام شد.
بس�یاری می گویند به دلیل این که در پاسخ دادن به 

سپاهانی ها تعلل کردی،  آنها صادقی را جذب کردند.
نه. اصال این مس��أله صحت ندارد. ما با سپاهانی ها صحبت کردیم 
و به توافق نرسیدیم. من در جریان این که برای ماندنم در این تیم 
مشکل خاصی بود یا نه، نیس��تم. ولی از طرف من برای حضور در 

سپاهان مشکلی نبود.
پس حتما رقم قرارداد را باال بردی که نتوانس�تی در 

تیم بماند.
من اصال با این تیم در مورد مسائل مالی صحبتی نکردم. سپاهان را 
دوست دارم و دوست داشتم در این تیم بمانم. اما باید بگویم جدایی 
من از سپاهان ربطی به بحث مالی هم نداش��ت. راستش ما هم از 
بردهای سپاهان خوشحال می ش��ویم. خودم را مدیون هواداران 
می دانم. جدایی من به خاطر شرایطی بود که بهتر است مسئوالن 

تیم در مورد آن توضیح بدهند.
می گفتند به ذوبی ها گفته ای اگر س�پاهان نش�د، به 

ذوب آهن می روی.
ذوب آهنی ها ی��ک بار با من تم��اس گرفتند و من ش��ماره مدیر 
برنامه هایم را به آنها دادم که ب��ا او صحبت کنند و فعال در جریان 

نیستم با چه تیمی صحبت کرده است. 
یعنی خ�ودت نمی دانی فصل آین�ده در چ�ه تیمی بازی 

می کنی؟
فعال که سر نخواستن من دعواست!

به نظرت صادقی می تواند جای تو را در س�پاهان پر 
کند؟

من تاکنون در مورد هیچ دروازه بانی در 
ایران اظهار نظری نکرده ام و اکنون هم 

در مورد صادقی 

هیچ اظهار نظری نمی کنم.
فقط دع��ا می کنم تیم س��پاهان 

موفق باشد. 
ممکن اس�ت به سپاهان 

برگردی؟
به هر حال امس��ال قس��مت نبود در 

سپاهان بمانم . ش��اید روزی به این تیم 
برگردم. امیدوارم فصل بع��د بتوانم به 

سپاهان باز گردم.

خلعتب��ری با مبلغ ی��ک و نیم میلی��ارد توم��ان این هفته پیراهن س��رخ 
پرسپولیس را برتن می کند. 

محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرس��پولیس که عملکردی فوق العاده 
و غیرقابل پیش بین��ی در فصل نقل و انتقاالت داش��ت، این هفته آخرین 
بمب خودش را معرفی می کند. این بازیکن کس��ی نیست جز محمدرضا 
خلعتبری. پرس��پولیس در دو هفته اخیر مذاکرات خود را با خلعتبری به 
صورت جدی انجام داد. به گفته یک مقام مس��ئول در باشگاه پرسپولیس، 
خلعتبری بعد از بازی با قطر به پرسپولیس��ی ها قول داد با این تیم قرارداد 
امضا کند.آخرین اخبار حاکی از آن است که طرفین در مورد تمام موارد به 
یکدیگر به توافق رسیدند و خلعتبری با مبلغ یک و نیم میلیارد تومان این 

هفته پیراهن سرخ پرسپولیس را برتن می کند. 

احتمال بازگشت کاکا به میالن
کاکا که در ژوئن 2009، برای افزایش بودجه باش��گاه میالن به 
رئال مادرید پیوست، اکنون اعالم کرده آماده است رئال را ترک 
کند. بنابراین ممکن است وی جانشینی برای زالتان ابراهیموویچ 

در میالن  باشد.

سیلوا و زالتان رفتنی شدند
میالن در حال مذاکره برای فروش دو ستاره خود به 
ارزش 77 میلیون یورو است. باشگاه پاری سن ژرمن 
پیش��نهادی 47 میلیون یورویی برای خرید سیلوا و 
پیشنهادی 30 میلیونی برای زالتان ارایه کرده است.

مایکل الدروپ سرمربی سوانسی شد
 هافبک س��ابق بارس��لونا و رئال که پیش از این هدایت 
تیم هایی مانندختافه  و رئال مایورکا را برعهده داشت، 
با قراردادی دو ساله جانشین برندان راجرز شد. باشگاه 
سوانسی مایکل الدروپ، را به عنوان سرمربی معرفی کرد. 30
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علیزاده به ياد استاد کسايی می نوازد  
حس��ین علیزاده، از ش��امگاه 
یکش��نبه به مدت چهار ش��ب 
به یاد اس��تاد حسن کسایی در 
گی��ان روی صحن��ه رفت. در 
ادامه تور کشوری کنسرت »آن 
و آن«، حسین علیزاده و پژمان 
حدادی به گیان س��فر کرده 
و در نخس��تین اجرا، در سالن 

شهید آوینی شهر رودسر به بداهه نوازی پرداخت.
در این برنامه که آغازگر کنسرت های این دو نوازنده در استان گیان 
اس��ت، پژمان حدادی با نواختن تنبک در کنار حس��ین علیزاده که 
 سازهای س��ه تار، تار و ش��ورانگیز را به دس��ت می گیرد، همنوازی 
 م��ی کند.کنس��رت »آن و آن« از 28 ت��ا 30 خ��رداد در رودس��ر 
اجرا می ش��ود و یک ش��ب هم در س��الن مهیار دیملی شهرس��تان 
س��یاهکل روی صحنه م��ی رود. علی��زاده و حدادی کنس��رت های 
خود را در اس��تان گیان به زنده یاد استاد حسن کس��ایی، نوازنده 
 بزرگ نی تقدیم کرده اند که پنجش��نبه هفته گذش��ته در اصفهان 

درگذشت.
علیزاده و حدادی که پیش از این در شهرهای اهواز، بهبهان، بوشهر، 
تبریز، ساری و آمل به روی صحنه رفته اند، پس از اجراهای گیان، 
به تهران باز می گردند تا از ۴ تا ۹ تیر کنسرت هایی را در تاالر وحدت 

به روی صحنه ببرند.

ياد محمد نوری در 
اجرای گروه »زرياب« 

صنعت چاپ نیازمند 
ورود بخش خصوصی 

است 

کنسرت موسیقی گروه زریاب به یاد محمد نوری در تاالر فرشچیان اصفهان 
برگزار می  شود. نیما بیت سرکیس، سرپرست و تنظیم کننده این برنامه درباره  
این کنسرت گفت: در این کنسرت قطعات چوپان، آرزوها، کهکشان، بدرود، 
ایران ایران، جان مریم، ی��اد آن روزها، الالیی، کوچ، تول��دت مبارک، رویای 
جوانی، عروسی و خموشی های ساحل اجرا می شود. وی افزود: در این برنامه 
خسرو بیت سرکیس، امیر موحدیان، بنیامین عارفان، جعفر سیامکی، مازیار 
یزدانی، مهران ربیعی، آرش فردوسی، اردشیر فاحیان، علی رفیعی، سیاوش 
روحانی، مهران ترکی��ان، داوود رازانی و علیرضا دری ب��ه نوازندگی خواهند 
پرداخت و همچنین رضا بصیری، ش��اگرد اس��تاد محمد نوری، خواننده این 
کنسرت خواهد بود. این برنامه اول و دوم تیر ماه سال جاری در ساعت 20:30 

در تاالر فرشچیان اصفهان به روی صحنه خواهد رفت.

 نایب ریی��س اتحادیه چاپخان��ه داران جایگاه فعلی صنعت چ��اپ در ایران را 
راضی کننده ندانست و گفت : این صنعت به ورود بخش خصوصی به این عرصه 
نیاز مبرم دارد.  مصطفی تهرانی در دومین یادواره ایثارگران صنعت چاپ، افزود: 
باوجود اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی در صنعت چاپ جایگاهی ندارد 
و این نقیصه همچنان این صنعت را رنج می دهد. وی ادامه داد: بیشتر صنایع 
کشور مدیون این صنعت هستند، لذا برای توسعه و ترویج آن نیازمند ابزار، نیروی 
کارآمد و سرمایه الزم هستیم. رساندن صنعت چاپ به جایگاه عالی توجه بیش از 
پیش مسئوالن را می طلبد. وی با یادآوری این که مشکات اقتصادی فشارهایی 
را بر صنعتگران این عرصه وارد کرده، گفت : بدون سرمایه مدیریت شده، نیروی 
انسانی کار آمد، ابزار الزم و همدلی و همفکری نمی توان این صنعت را تا سال 

1۴0۴ به جایگاه مطلوب خود رساند.

ويژه

خبر

14
كتاب دا  به گویش بلوچی ترجمه می شود 

 کار ترجمه کتاب »دا« به گویش بلوچی در حال انجام اس��ت. گویا با مذاکرات صورت گرفته با محس��ن 
مومنی شریف، رییس حوزه هنری و محمد حمزه زاده، مدیر عامل انتشارات سوره مهر، مقرر شد تا این اثر 

به گویش بلوچی ترجمه و تا اواخر پاییز برای انتشار به سوره مهر سپرده شود. 
شهرداری تهران برای چهلم 

استاد کسايی برنامه دارد 
مدیر موسیقی سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران
سید عباس سجادی 

س��ازمان فرهنگی هن��ری ش��هرداری تهران ب��ه مناس��بت اربعین 
استادکسایی، برنامه ای را با حضور خانواده ایشان و با نمایش مستندی 
در مورد این اس��تاد بزرگوار برگزار خواهد کرد. مرگ اس��تاد حس��ن 
کسایی، استاد بی همتای نی ایران، ضایعه ای عظیم برای هنر موسیقی 
ایران است؛ آن هم در دورانی که یک س��ری اتفاقات ناخوشایند برای 
 موسیقی سنتی در حال رخ دادن است. موسیقی سنتی ایران در دورانی 
ب��ه س��ر می ب��رد ک��ه دچار 
کم لطفی ش��ده  اس��ت. نباید 
فراموش کنیم  استادکسایی 
ن��ی را ب��ا س��بکی خ��اص 
می نواخ��ت و بدون ش��ک، از 
زمره کسانی بود که در نواختن 
نی صاحب مکتب بود. وی ساز 

نی را به تمام دنیا  کرد.
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از زمانی که وارد مدرس��ه می ش��ویم و خواندن و 
نوش��تن را می آموزیم، خواندن کتاب های درسی 
اولویت اول پدر و مادرها و معلمانمان بوده اس��ت. 
تقریباً هیچ وقت برای خواندن کتاب های غیردرسی 
مورد تش��ویق ق��رار نمی گرفتی��م و حتی مذمت 
می شدیم. این عامل باعث شده تا تعداد کتاب های 
خوانده شده در طول 12 سال مدرسه زیاد نباشد 
و در نتیجه فرهن��گ مطالعه در م��ا و کودکانمان 
نهادینه نشود. این مسأله موجب دردسر خودمان 
و مسئوالن ش��ده، تا جایی که سرانه مطالعه مردم 

ایران به دو دقیقه رسیده است.
البته محمد س��االری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
و مطالعات فرهنگ��ی و کتابخوانی اذعان داش��ته 
»آمار قدیم��ی دو دقیقه در روز ک��ه همه جا گفته 

می شود و همه به آن استناد می کنند، سیاه نمایی 
است و روزی دو س��اعت یعنی 120دقیقه صحیح 
است؛ یعنی 30 دقیقه باالتر از رکورد جهانی«، اما 
ریی��س کتابخانه ملی ایران س��رانه کتابخوانی در 
کشور را برای هر نفر تنها دو دقیقه در روز دانسته 
که با اف��زودن مطالع��ه کتاب های درس��ی برای 
برخی افراد، این سرانه به شش دقیقه افزایش پیدا 
می کند. واعظی، رییس نهاد کتابخانه های کشور 
در سال 88 سرانه مطالعه در نمونه آماری باالی 12 
 سال سن را 18 دقیقه و12 ثانیه اعام کرده و آمار 
دو دقیقه را مربوط به س��ال3۷، یعن��ی زمانی که 
حدود ۶۵ درصد جمعیت بی سواد بودند، دانسته 

است.
س��رانه زم��ان مطالع��ه فرانس��وی ها 2۶ دقیقه، 

هلندی ه��ا 2۵ دقیق��ه، انگلیس��ی ها ۶0 دقیقه و 
ژاپنی ها ۹۵ دقیقه است. در هر حال دو یا شش یا 
18 دقیقه، آمار زیاد مطلوبی در مقایسه با آمارهای 
جهانی نیست. برای محاسبه این سرانه، براساس 
تعریف جهانی باید س��واد ش��هروندان، جمعیت 
محصان و دانش��جویان، تعداد روزنامه ها، میزان 
چاپ و تیراژ کلی، قرار داشتن خرید کتاب و نشریه 
در س��بد خانوار، تعداد کتابخانه ه��ای عمومی و 
خصوصی و سطح گسترده هرکدام را درنظر گرفت.

در ایران حدود ۹1 درصد مردم باسوادند، از طرفی 
در س��ال 13۹0، ۶۵ هزار عنوان کت��اب به چاپ 
رسیده، اما برخی از ناش��ران از تیراژ زیر هزار جلد 
س��خن می گویند. تعداد و تی��راژ روزنامه های ما 
)با جمعی��ت بیش از ۷0میلیون نف��ری ایران ( در 

قیاس با ژاپن که روزنامه آس��اهی شیمبون تیراژ 
یک میلیونی دارد، رقم قابل ماحظه ای نیس��ت.

این آمار و ارقام به گونه ای است که محاسبه سرانه 
را دشوار می کند.

مشکالت و عدم کتابخوانی
م��ردم ایران مردم��ی بودن��د که بیش��تر ترجیح 
می دادند بش��نوند تا بخوانند. ش��نیدن قصه های 
مادربزرگ، گوش کردن به نقل نقال؛ این ها همه 
گذشته این ملت را شکل می دهد که تغییر آن نیاز 
به تدوین برنامه ای منسجم دارد. اشباع شدن بازار 
با موضوعات سطحی، پیش پاافتاده و بی محتوا که 
خواندن آنها کاری جز وقت تلف کردن نیس��ت، از 
جمله عواملی است که باعث کاهش و عدم ترغیب 

مردم به کتابخوانی شده است.
از طرفی گران��ی قیمت کااله��ا روی ارزش کتاب 
تأثیر گذار بوده و میزان خرید کتاب را نس��بت به 
قبل کمترکرده اس��ت، همچنین از جمله عوامل 
تأثیر گ��ذار بر کاهش می��زان مطالع��ه را می توان 
ورود تکنولوژی ه��ای جدی��د به زندگ��ی مردم، 
به وی��ژه جوان��ان و نوجوانان دانس��ت که بیش��تر 
وقت خود را با دی��دن تلویزیون ی��ا وب گردی در 
 اینترن��ت صرف می کنن��د، مدت زمان��ی حداقل 
س��ه یا چهارس��اعت که دیگر زمانی برای مطالعه 
کتاب و حت��ی روزنامه ها نمی گ��ذارد. آن طور که 
واعظی، رییس نهاد کتابخانه های کشور بیان کرده، 
سرانه مطالعه روزنامه ها در سال های اخیر کاهش 
یافته و از ۴۴دقیقه، به 2۴ دقیقه رسیده است. وی 
استفاده از شبکه های مجازی و سایت های خبری را 
یکی از دالیل کاهش سرانه روزنامه  خوانی می داند.

از دیگ��ر عوامل مؤث��ر در این زمین��ه می توان به 
کمبود تعداد کتابخانه ها اش��اره کرد، به طوری که 
 تع��داد کتابخانه ه��ای ش��هرداری ته��ران برای 
22 منطقه این ش��هر، تنها 8۷ کتابخانه است که 
این تعداد حتی با احتساب کتابخانه های عمومی 
برای جمعیت هش��ت میلیون نفری ش��هر تهران 
چشمگیر نیست و هر فرد نمی تواند در محله خود 
عضو کتابخانه باشد، همچنین به گفته مسئوالن، 
به ص��ورت میانگین برای هر ص��د ایرانی، یک متر 

فضای کتابخانه ای وجود دارد.

در ادام��ه برای روش��ن تر ک��ردن موض��وع بحث 
می توان به س��نتی بودن نحوه توزیع کتاب و نبود 
فروشگاه های اینترنتی گسترده برای خرید آناین 
اشاره کرد؛ البته بارها و بارها سخنانی از طرح ها و 
کمک های بزرگ به کتاب و کتابخوانی از مسئوالن 
فرهنگ��ی ش��نیده ایم. نبودن تبلیغات رس��انه ای 
کافی در زمینه کت��اب و کتابخوانی به جز در زمان 
برگزاری نمایش��گاه کتاب، یکی دیگر از مشکات 

در این زمینه است.
در زمان نمایش��گاه کتاب - زمانی ک��ه کتاب ها با 
تخفیف همراه هستند - خرید آن به اوج می رسد. 
شاید مقایسه قیمت کتاب و دس��تمزد ها عادالنه 
بودن آن را نش��ان می دهد، اما مردم این طور فکر 
نمی کنند و س��عی دارند خرید کتاب را در زمانی 
انجام دهند که قیمت کتاب کمتر از قیمت پشت 
جلد است. از دیگر مشکات در این زمینه، می توان 
به برخی ترجمه ه��ای ناملموس موجود به ویژه در 
حوزه های تخصصی اشاره کرد. وجود ترجمه های 
خوب، کتاب هایی با نث��ر روان و موضوعات عمیق 
و پرمحتوا باعث می ش��ود تا مردم به سوی مطالعه 
کتاب کشانده شوند. در کل، هم اکنون مشکاتی 
مانند تبلیغات، نبودن فرهنگ کتابخوانی در میان 
دانش آموزان و مردم عادی، اش��باع شدن بازار از 
کتاب ه��ای س��طحی، روش های س��نتی فروش، 
گسترش اس��تفاده از تکنولوژی های جدید، نبود 
فضای کافی کتابخانه ای نس��بت به جمعیت کل، 
نبودن کتاب در س��بد خان��وار و... باعث ش��ده تا 
میزان س��رانه مطالعه روزانه ایرانیان این قدر کم 
باشد. آمار ضد و نقیضی که مسئوالن از آن صحبت 
می کنند هم باعث ایج��اد ش��بهه در میان مردم 
می شود که گاهی از عدم آگاهی یا عدم محاسبات 
صحیح نش��أت می گیرد. در هر صورت این میزان 
چه شش دقیقه باش��د و چه 18 دقیقه، برای یکی 
از جوان ترین کش��ورهای جهان با تعداد زیاد قشر 
تحصیلکرده که آینده س��ازان این سرزمین کهن 
هستند، بس��یار کم بوده و باید در پی اصاح آن از 
راه های مختلف باش��یم که ازجمله مهم ترین آن 
نهادینه کردن این فرهنگ در میان دانش آموزان 
اس��ت. اما این که این هدف چه زمانی تحقق پیدا 

می کند، کسی نمی داند! 

چی شد که اينجوری شد؟ 

یار مهربان فقط خاک می خورد

گاهی اگر فرصت داشته باشیم کتاب هايمان را ورق زده و چند خطی از آن را می خوانیم، اما همیشه اين اتفاق نمی افتد.  گروه 
کتابخانه های ما مملو از کتاب های نخوانده ای است که سال ها پیش خريداری ش�ده و گرد و غبار روی آنها را گرفته، فرهنگ

اما باز هر س�ال کتاب های جديدی خريده و کتابخانه هايمان را با آن مزين می کنیم. ولی س�ؤال اينجاست که چرا ما 
ايرانی ها فرهنگ مطالعه نداريم؟

 مشکل کمبود سالن تئاتر 
در اصفهان عذاب آور شده است 

یک کارگردان تئاتر گفت: کمبود س��الن اجرایی و پاتو که بارها به 
عنوان مهم ترین مشکل تئاتر در ش��هر بزرگی مانند اصفهان مطرح 

شده بود، کم کم دارد به معضلی عذاب آور تبدیل می شود. 
پویان عطایی در گفتگو با مهر اظهار داش��ت: اکنون 2۷ گروه تئاتر 
ثبت شده کشوری در اصفهان وجود دارد که ش��ش گروه از آنها در 
طول سال فعالند والزم اس��ت تمرین کنند، اما پاتوی همین تعداد 
 گروه نیز تأمین نیس��ت و با توجه ب��ه این که بقیه ای��ن گروه ها نیز 
به زودی فعال می شوند، این معضل جدی ترشده است. وی افزود: این 
مشکل سبب شد که سال گذشته برخی گروه  های تئاتری با وجود 
این که کارشان مجوز اجرا داش��ت نتوانند کار خود را اجرا کنند و با 
وجود این که برای اجرای نمایش تمرین  کرده بودند، تئاترش��ان به 

صحنه نرفت که این اتفاق برای خود من نیز رخ داد.

هزينه های باالی تئاتر ناشی از نداشتن اسپانسر است
این کارگردان تئاتر درباره علل مش��کات مال��ی تئاتر گفت: گرچه  
ش��هرداری اسپانسر بیش��تر تئاتری های اصفهان ش��ده، اما مشکل 
اینجاس��ت که تئاتر را به موضوع های مورد عاقه خود محدود کرده 
اس��ت و کارگردانان تئاتر نمی تواند از هر موضوع��ی با هر ژانری که 

عاقه دارند استفاده کنند.
عطایی تأکید کرد:  بنابراین در تاالر هنر تنها کارهای سفارش��ی به 
صحنه می رود و کارگردانان تئاتر برای اجرا در تاالر فرش��چیان نیز 
با مش��کاتی مانند در نوبت قرار گرفتن و محدودیت پنج شب اجرا 
 روبه رو هس��تند و بدین ترتیب نه هزینه های تئاتر تأمین می ش��ود 
و نه کارگردان به خوبی متوجه اس��تقبال و یا ع��دم عاقه مخاطب 
می ش��ود. وی با بیان این که با مبالغ اندکی که ح��وزه هنری برای 
تئاتر می پردازد نمی توان کار خوبی ارایه داد، گفت: ش��هرداری نیز 
تنها می تواند اسپانس��ر تعداد کمی گروه های تئاتری ش��ود؛ ضمن 
این که ارگان ه��ای دیگر نیز بهانه هایی مانند کمب��ود بودجه دارند. 
این کارگردان تئات��ر اضافه ک��رد: از طرفی تاالر هنر در ش��ش ماه 
نخس��ت س��ال به دلیل به صحنه رفتن تئاترهای تولیدی این تاالر، 
اجازه اجرا به گروه های آزاد را  نمی دهد و در ش��ش ماهه دوم سال 
 نیز نزدیک ۴0 تا ۵0 نفر قصد اجرای تئاتر در این سالن را  دارند که 
امکان پذیر نیس��ت، بنابراین این مش��کل تنها با اسپانس��ر ش��دن 
ارگان هایی مانند انجمن هنرهای نمایشی و اداره کل ارشاد اصفهان 

امکان پذیر است.
وی با اشاره به این که  اگر اسپانس��ر مناسب برای تئاتر وجود داشته 
باشد کارگردانان تئاتر دیگر دغدغه هزینه های خود را ندارند، تأکید 
کرد: نداشتن سالن های تئاتر مناس��ب، جا نیفتادن بلیت  فروشی در 
اصفهان و عدم تبلیغات مناس��ب ارگان ها برای تئاتر از جمله موارد 

دیگری است که به مشکات مالی تئاتر دامن می زند.
عطای��ی با بی��ان این ک��ه کیفی��ت کاره��ای تئات��ری در اصفهان 
 مناس��ب نیس��ت، بیان کرد: تئاتر باید به گونه ای جذاب باشد که با 
دهان به دهان چرخیدن زیبایی آن، تماش��اگر را جذب س��الن های 

تئاتر کند.

دوش��نبه، دومین سالروز درگذشت ژوزه س��اراماگو، نویسنده  
معروف پرتغالي و برنده ي جایزه ي نوبل ادبیات بود. س��اراماگو 
 نویس��نده، روزنامه نگار و نمایش��نامه نویس مع��روف پرتغالي 
 که در س��ال 1۹۹8 موفق به کس��ب جایزه  نوبل ادبیات ش��د، 
دو س��ال پیش در روز 18 ژوئن 2010 در س��ن 88 س��الگي 

درگذشت. 
او روز 1۶ نوامبر 1۹22 در روس��تایي در ش��مال لیبس��ون در 
خانواده اي کش��اورز متولد ش��د. او اولین رمان خود را در سال 
1۹۴۷ به نام »کشور گناه« منتش��ر کرد، اما موفق  نبودن این 

کتاب موجب شد نویسندگي را کنار بگذارد. 
اما 3۵ سال پس از آن، در سال 1۹82، رمان  »بالتازار و بلموندا« 
را نوشت که ترجمه  انگلیسي آن، شهرت فراواني برایش به همراه 
آورد. این کتاب تاریخ��ي، انحطاط پادش��اهي پرتغال در قرن 

شانزدهم را به تصویر کشیده است. 
وي در اوایل دهه ۹0 میادي، پس از آن که دولت حاکم پرتغال 
از حضور رمان »انجیل به روایت عیسي مسیح« در جایزه  ادبي 
اروپا ممانعت کرد، کشورش را ترک و سال هاي آخر عمرش به 

همراه همسرش در النزاروته زندگي کرد. 
او در آثارش بیشتر به دولت هاي مستبد، نابرابري هاي اجتماعي 
و مقدسات مذهبي پرداخته اس��ت. کتاب »کوري« را مي توان 
معروف ترین اثر او دانس��ت که براي اولین بار در ایران در سال 

13۷8 ترجمه شد. 
منحصربه فردترین ویژگي آثار ساراماگو، عدم کاربرد نشانه هاي 
نگارشي به صورت متداول و استفاده از جمات بسیار طوالني 

است. 
او از میان عائم نگارش��ي تنها از نقطه و ویرگول اس��تفاده و از 
س��ایر عامت ها مطلقا پرهیز می کرد. س��اراماگو گفتگوهاي 
شخصیت هاي داس��تان را پشت س��رهم مي نویسد و مشخص 
نمي کند که ک��دام جمله را چه کس��ي گفت��ه و به ندرت یک 

پاراگراف را تمام مي کند. 
س��اراماگو در اکتبر 1۹۹8 پیش از س��فر به فرانکفورت، براي 

حضور در نمایش��گاه کتاب اطاع یافت که برنده  نوبل ادبیات 
خواهد شد؛ هرچند کسب این جایزه نیز موجب نشد تا از گزند 

انتقادات در کشورش در امان بماند. 
وی در سیاس��ت اظهارنظرهاي جنجال برانگیزي داش��ت. در 
دیداري که از رام اهلل در فلس��طین اش��غالي داشت، اشغال این 
کشور از س��وي رژیم صهیونیس��تي را با رفتار س��ربازان نازي 
در دوران جن��گ جهاني دوم ب��ا اس��را در اردوگاه کار اجباري 
»آوشویتس« مقایسه کرده بود و با وجود فشارهاي فراوان به او، 

انتقادش را پس نگرفت. 
در سال 200۶ در جریان جنگ لبنان، وي به همراه تعدادي از 
چهره هاي سرشناس ازجمله »هارولد پینتر«، »نائومي کلین« 
و »نوام چامس��کي« ضمن محک��وم کردن این اق��دام نظامي، 
 آن را تصمیم��ي سیاس��ي در جهت تضعیف دولت فلس��طین 

دانس��ت. او گرچه از س��ال 1۹۶۹ به حزب کمونیست پرتغال 
پیوس��ت و همچنان به آرمان های آن وفادار ب��ود، اما هیچگاه 
ادبی��ات را به خدمت ایدئول��وژی در نیاورد. هرچند بس��یاري 
از منتق��دان ادب��ي س��اراماگو را در ردیف نویس��ندگان پیرو 
س��بک رئالیس��م جادویي قرار داده و آثار او را با نویس��ندگان 
اس��پانیایي زبان آمریکاي التین مقایس��ه مي کنند، اما او خود 
را ادامه دهن��ده  ادبیات اروپ��ا و تأثیرپذیري خود را بیش��تر از 

»گوگول« و »سروانتس« مي داند. 
رمان هاي »ساراماگو« که به 2۵ زبان دنیا ترجمه شده اند، اغلب 
سناریوهاي تخیلي دارند که بارزترین آنها »بلم سنگي« در سال 
1۹8۶ است. وي در س��ال 1۹8۴ با رمان »سال مرگ ریکاردو 
ریس« جایزه ادبي پن و جایزه داستان خارجي ایندیپندنت را 

کسب کرد. 

علي رغم تمام انتقاداتي که از نگرش بدبینانه  ساراماگو به دنیا 
مي شود، تعجب آور است که آثار او چه در سطح عامه مردم و چه 
در میان نویسندگان و خوانندگان حرفه اي ایراني، مورد اقبال 

زیادي واقع شده  است. 
دنیاي سینما نیز از آثار »س��اراماگو« بهره گرفته که نمونه بارز 
آن در سال 200۷ بود و فیلم »کوري« اقتباس از رمان معروف 
این نویس��نده به کارگرداني »فرناندو میرل��س« در افتتاحیه 

جشنواره کن نمایش یافت. 
شهرت ساراماگو در ایران با ترجمه  فارسي کتاب »کوري« در 

سال 13۷8 آغاز شد. 
» غار«، »س��ال مرگ ریکاردو ریس«، »همه  نام ها« و »بالتازار 
 و بلمون��دا« از دیگ��ر آث��ار ای��ن نویس��نده  مع��روف پرتغالي 

هستند.

براي دومین سالمرگ ژوزه ساراماگو 

نويسنده ای که به نقطه اعتقاد نداشت و عاشق ويرگول بود 



یادداشت

 سینمای مستقل در کشور ما به دلیل بضاعت ضعیف آن، مبحثی در 
حد حرف و شوخی در میان سینماگران است. چرا که سینمای کوچک 
و مصور ما بضاعت و جرأت پرداختن به سینمای مستقل را ندارد. همه 
حرف ها در این باب در حد یک ش��وخی اس��ت و بهتر است در بحث 

استقالل و مستقل بودن، فقط حرف از خدا زد. 
امروز سینما را باید در دو حوزه ادامه داد: یک، سینمای بدنه که مورد  
توجه عموم مردم باش��د و دوم، س��ینمای جش��نواره ای که آن هم با 
پول ها و س��لیقه های گردانندگان آنها اداره می شود و دارای سلیقه 
خاص خود است. تنها مجرای ارایه فیلم های مستقل، جشنواره های 

خارج از کشور اس��ت که آنها 
نیز سیاست های خاص خود 
را دارند. برخالف تفکر غالب، 
ش��اید تولید فیلم اول آس��ان 
باشد ولی استمرار فیلمسازی 
بسیار سخت است. برای تداوم 
راه بای��د قید س��اخت فیلم به 

اصطالح روشنفکری را زد.

کیوسک

چهره روز

خبر ویژه

 AyIFF یک فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره
»امشب شب خوبی واسه مردن نیست« ساخته علی عسکری، به نمایندگی از ایران در جشنواره 
بین المللی فیلم های کوتاه و مس��تند AyIFF ترکیه حضور دارد و با فیلم هایی از کش��ورهای 
مختلف جهان از جمله: ترکیه، لهستان، اسپانیا، استونی، تایوان، ایتالیا، روسیه و... رقابت می کند. 
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با انتشار بیانیه ای اعالم شد

مدیران دولتی نمی توانند نهاد صنفی 
تأسیس کنند

هیأت مدیره و مدیرعامل خانه سینما با انتشار بیانیه ای اعالم کردند: خانه 
سینما نهادی است که به موجب تصریح حکم دیوان عدالت اداری، براساس 
مجوز تشکیل شده و صاحب شخصیتی حقوقی است. بدیهی است چنین 
مؤسساتی را تنها با حکم مراجع قضایی یا براساس تصمیم مجمع عمومی 

می توان منحل کرد.
در این بیانیه آماده است: در پی انتشار مصاحبه های وزیر محترم فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و معاونت محترم سینمایی پس از آخرین نشست شورای 
عالی سینما، مبنی بر نگارش اساسنامه برای خانه سینما یا به تعبیر ایشان 
تش��کل جایگزین آن، هیأت مدی��ره و مدیرعامل خانه س��ینما ضروری 

می دانند، نکاتی را روشن کنند:
1 –  خانه سینما نهادی است که به موجب تصریح حکم دیوان عدالت اداری 
براساس مجوز تشکیل شده و صاحب شخصیتی حقوقی است. بدیهی است 
چنین مؤسساتی را تنها با حکم مراجع قضایی یا براساس تصمیم مجمع 

عمومی می توان منحل کرد.
 لذا این نهاد هم چنان پابرجاست و هیأت مدیره در مهلت قانونی به حکم 
جدید تعطیلی دائم که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی صادر شده  
است، اعتراض کرده و همه مساعی خویش را برای ابطال آن از طریق مراجع 

قضایی به کار خواهد بست.
2 – همان گونه که اصناف نمی توانند تشکل های دولتی تأسیس کنند، 
مدیران دولتی هم نمی توانند نهاد صنفی تأس��یس کنند. بنابر این هیچ 
تشکل دولتی نمی تواند جایگزین تشکل های غیر دولتی، از جمله خانه 
سینما یا صنوف سینمایی شود. مصادره این عناوین نیز امری غیر قانونی 
است. بدیهی اس��ت راه اندازی باش��گاه های فرهنگی با هر نام و عنوانی، 

ارتباطی با تشکیالت صنفی ندارد و بالمانع است.
3 – رییس هیأت مدیره خانه سینما در نامه ای به وزیر محترم فرهنگ و 
ارشاد اسالمی پیشنهاد کرده است برای برون رفت از دور باطل کنونی، خانه 
سینما آماده است در مورد اصالح اساس��نامه و انطباق آن با سازوکارهای 
قانونی مورد ادعا اقدام کند. با توجه به این که در حکم صادره وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تنها در دو بند به اساسنامه اشکال وارد شده است، مرتفع 
کردن آنها نیازی به تشکیل هیأت هفت نفره نگارش اساسنامه ندارد. فارغ 
از آن که جایگاه قانونی نهاد تأییدکننده اساسنامه بین مدیران دولتی هنوز 
محل مناقشه و تردید است، ناگفته پیداست انجام هر اصالحی در اساسنامه 
خانه س��ینما تنها به عهده اعضای آن است و رس��میت یافتن اصالحات 

نیزموکول به تصویب مجمع عمومی خانه سینما خواهد بود.
4 – تناقضات موجود در نقل یا تفسیر یا مصادره به مطلوب بیانات ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران در جلس��ات اخیر شورای عالی سینمابه 
وسیله برخی از اعضای این شورا مایه نگرانی است. آن چه از مصاحبه و نقل 
و قول مستقیم بیانات ایشان از زبان دیگر اعضای شورا بر می آید، حاکی از 
تصریح ایشان در مورد اصالح اساسنامه به وسیله اعضای خانه سینماست، 
که در این صورت خانه سینما همچنان آمادگی خود را برای همکاری در 

این روند اعالم می کند.

نیاز سینمای ایران به اطالع رسانی و تحلیل، امروز آن قدر 
جدی هس��ت که بتوان طراحی و تولید برنامه ای س��وای 
»هفت« را برایش متصور بود. »هف��ت« جیرانی، رنگ و 
بوی خودش را داشت و حاال »هفت« بعدی، قاعدتا مسیر 
دیگری خواهد رفت که هر چه باشد، با توجه به گزینه های 
مطرح شده در تهیه و اجرای این برنامه، حداقل در بخش 
»نقد« می تواند، ارتباط بهتری را با س��ینماگر و مخاطب 

برقرار کند و این، از همین حاال قابل پیش بینی است.
اما پرسش این اس��ت که آیا یک »هفت« برای سینمای 

ایران کافی است؟
آیا بهتر نیس��ت تریبون تلویزیون، مث��ل تکثر موجود در 
برنامه های خبری- تحلیلی رادیو، به طیف های مختلفی 
س��پرده ش��ود تا بیننده تلویزیون بتواند خ��ود در قیاس 
برنامه ها، و رویکردها، به نتیجه  و دریافت خود دست یابد؟

س��یدعزت اهلل ضرغامی، یکی از متولیان سابق سینمای 
ایران که خود حامی تولید و پخ��ش برنامه »هفت« بوده 
است و در شبکه های دیگر سیما نیز، تنوع در برنامه سازی 
درباره سینما را می توان به همین دغدغه رییس سازمان 
صداوس��یما مرتبط دانس��ت، می داند وقتی بحث هنر و 
اندیشه به میان می آید، نمی توان از یک برنامه توقع داشت 
به همه رویکردها پاسخ گو باشد و اتفاقا هر آن چه حاشیه 

است، از همین جا پدید می آید.
سیما آن قدر پتانس��یل دارد که به طور موازی، به تولید 
برنامه ای )حتی با ساختاری متفاوت از »هفت« و »نود«( 
بپردازد؛ اتفاقی که اگ��ر رخ دهد، به طور قط��ع بر تعداد 
بینندگان برنامه های سیما نیز افزوده خواهد شد. اتاق فکر 
س��یما می  تواند با بهره گیری از نظر بهترین کارشناسان، 
منتقدان و با اس��تفاده از بهترین مجریان و برنامه سازان، 
با ایجاد رقی��ب برای »هف��ت« )»هفت« جدی��د( هم از 
حاش��یه های معمول پیرامون این برنام��ه بکاهد و هم با 
برنامه سازی متنوع درباره سینمای ایران، به رونق سینما 

برای مخاطبان انبوه سیما پاسخ دهد. 
یکی از موفقیت های سیما در س��ال های اخیر را می  توان 
در ایجاد ش��بکه های مختلف تلویزیونی برای پاسخ گویی 
به کلیه نیازه��ای جامعه و جذب حداکث��ری طیف های 
مختلف دانس��ت. جریانی که به طور قط��ع در آینده، در 
صورت هوشمندی و استفاده درس��ت از فرصت ارتباط با 
مخاطب، می تواند آینده رسانه را تضمین کند. تولید برنامه 
تحلیلی خبری موازی با »هفت« حتی می  تواند در یکی از 
شبکه های تازه سیما، مثل شبکه آموزش یا شبکه نمایش 
صورت گیرد؛ اتفاقی که به نفع سینمای ایران خواهد بود.

منبع : شبکه خبری سینمای ایران  

 ای��ن س��ریال در س��ال های نخس��ت، ب��ه جه��ت نگاه ه��ای 
اخالق گرایانه اش، صرفا در ایام مختلف مذهبی مانند ماه رمضان 
و محرم پخش می شد ،ولی براساس استقبال! مخاطبان، تولید آن 

ادامه یافت. 

کلید اسرار، الگو و ایده اصلی بود
مفاهیم و محتوای »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« برای مخاطب، 
تداعی کننده س��ریال »کلید اسرار« ساخته کش��ور ترکیه است. 

موضوعات اصلی این نوع سریال ها بیان مکافات عمل است. 
این موضوع ها در س��اخت مجموعه »شاید برای ش��ما هم اتفاق 
بیفتد«، به همان شکلی که در سریال ترکیه ای بود، تکرار می شود. 
مخاطب نی��ز همانگونه که با داس��تان های ترکی��ه ای آن همراه 
شده بود، ش��کل ایرانیزه ش��ده این داس��تان ها را پذیرفت و آن را 
 پیگیری کرد و البته چاره ایی هم نداشت و از آن بدیهی تر، به هیچ 

نتیجه ای هم نرسید.

ایرانیزه شده، اما سمبلیک
شکل ایرانی شده داس��تان ها در ساخت و ش��یوه بیان، از این نگاه 
کلی تبعیت می ک��رد اما به مرور از آن ش��کل مرس��وم خارج و به 
فضای فیلم های جنایی نزدیک شد. البته این الگوبرداری از قالب 
کلی سریال های ترکیه ای، مانند کلید اس��رار دست سازندگان را 
برای خروج از آن چارچوب بس��ت. زیرا بیان مکافات عمل، شکلی 
سمبلیک و در مواردی ش��عاری به کار می دهد. از این رو مخاطب، 
تنها به عنوان امری بدیهی به آن نگاه می کن��د. یعنی می داند اگر 
کاری غیراخالقی از کسی سر بزند، نتایج آن، به شخص بازمی گردد. 

پس هیچ گاه عمیق به داستان نگاه نمی کند. 
مشکل اصلی این جاست که چون داستان سریال را واقعی نمی داند، 
هیچ گاه فضای کار برایش باورپذیر نمی شود. البته تفاوت هایی در 
ساختار مجموعه فیلم های شاید برای شما هم اتفاق بیفتد، نسبت 
به نمونه ترکیه ای آن وجود دارد. این تفاوت ها بسیار ملموس و حائز 
اهمیت هستند؛ تفاوت هایی که بیانگر سطح کیفی این مجموعه به 

نسبت سریال کلید اسرار و دیگر نمونه های ترکیه ای آن هستند. 
علت اصلی آن را باید در اس��تفاده از کارگردان ها و نویسنده های 
متفاوت جستجو کرد زیرا هر کارگردان و نویسنده ای نگاه و شیوه 
خود را درباره فضایل اخالقی دارد و همین مسأله، تنوع را در ساخت 

و نگرش آثار ایجاد کرده است.

در پی روایتی ملموس و باورپذیر
البته این تفاوت در ساختار، می توانست در محتوا نیز دیده شود. در 
بسیاری از داستان های این مجموعه در روایت و شخصیت پردازی 
بسیار غلوشده عمل شده است. یعنی داستان های این مجموعه به 
شکل غلو آمیزی به نقش و دست تقدیر اشاره می کنند. این در حالی 
است که پذیرش مکافات عمل در تمام موارد و با این سرعت، برای 

مخاطب باور پذیر نیست. 
این ضعفی است که در بسیاری از قسمت های »شاید برای شما هم 
اتفاق بیفتد«، به تبع هدف و نگاه اصلی و چارچوب الگوی ترکیه ای 
آن، می توان دید. این حالت نوعی ش��عار زدگی را برای مخاطب به 
همراه می آورد. روایت رئال داستان، اگرچه در مواردی ممکن است 
تداعی کننده داستان های جنایی باشد، راهکاری است که با استفاده 

از آن می توان فضای سریال را از یکدستی رها کرد.
پرداختن به فضا یا داستان رئال باعث می شود داستان های واقعی 
مطرح شوند و بیش��تر بر مخاطب تأثیر بگذارند. اگرچه باید پایان 
داستان ها به گونه ای س��اخته ش��ود تا کار به هدف اصلی داستان 
که تأکید بر مکاف��ات عمل یا نتیجه کردار و رفتار انسان هاس��ت، 
برسد. اما با توجه به این که داس��تان ها برگرفته از زندگی روزمره 
مردم جامعه اس��ت و به عبارت دیگر از آن جا ک��ه این روایت ها در 
ذات خود به سمت و سوی س��مبلیک بودن میل دارند، می توان با 
درگیرکردن مخاطب با دنیای واقعی و رواب��ط حقیقی اطرافش، 

آن را ملموس تر کرد.

تیتراژ پایانی 
خیلی جالب است، همیشه می گویند قهرمان در بستر حادثه شکل 
می گیرد. این فرمول در همه فیلم های هالیوودی که س��رلوحه 
و مبدأ سینماس��ت، وجود دارد. ولی گوش هر کس به این فرمول 
بدهکار باش��د، تلویزیون ای��ران راه خودش را م��ی رود و هر قدر 
شبکه های آن طرف آب ها به تعدد، کیفیت تصویر، کیفیت محتوا 
و طرح های مطالعاتی آسیب شناسانه در حوزه مخاطب شناسی 
 بیش��تر بها می دهند، ای��ن ور آب وضع بدتر هم می ش��ود. انگار 
دیگر »شایدی« در کار نیس��ت و »حتما« برای تلویزیون اتفاقی 

افتاده است.

بررسی مجموعه فیلم هایی با نام »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد« 

روایتی نچسب از یک کپی کلیشه ای 

 گروه   باالخره، و تا حدی هم خوشبختانه، چندی پیش پخش مجموعه تلویزیونی »شاید برای شما 
هم اتفاق بیفتد« به اتمام رسید تا یکی از روایت های نچسب این سال های تلویزیون گریبان فرهنگ 

مخاطب ایرانی را رها کند تا او با فراغت بیشتری تلویزیون را روشن کرده باشد. تولید مجموعه 
تلویزیونی »شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» در سال 87 آغاز شد که تا امروز به طور متناوب و ناپیوسته از شبکه های 

استانی پخش می شد و خوشبختانه حاال نمی شود.

اسکورسیزی در آمریکا »پول مفت« سوئدی توزیع می کندمبارزه با بزهکاران در نسخه جدید »قاضی ِدِرد«

نسخه جدید فیلم اکشن و علمی تخیلی »قاضی ِدِرد« به نام 
»درد« اواخر سپتامبر روی پرده سینماهای آمریکای شمالی 
می رود. با آن که این درام اکش��ن ماجراجویانه قرار است سه 
ماه دیگر اکران عمومی شود، ولی هنوز در مرحله فیلمبرداری 

قرار دارد.
»درد« قرار است احیاکننده فیلم اکش��نی باشد که در سال 
1995 با بازی سیلوستر اس��تالونه روی پرده سینماها رفت و 

شکست تجاری سختی خورد.

در آن زم��ان تهیه کنندگان فیلم قصد داش��تند آن را تبدیل 
به یک مجموعه فیلم سینمایی کنند، اما شکست تجاری آن 
باعث ش��د قید این کار را بزنند. قصه نسخه جدید »درد« هم 
مثل نسخه اصلی، در یک آینده نزدیک اتفاق می افتد و کاراکتر 
اصلی آن یک پلیس - قاضی سرس��خت و ماجراجویانه به نام 
درد است. این مأمور قانون، وظیفه مبارزه با آدم های بد قصه را 
دارد و برای حفظ آرامش و امنیت عمومی مردم جامعه تالش 
و کار می کند. در نس��خه جدید فیل��م، کارل اوریان در نقش 
قاضی درد ظاهر می شود. او در س��ری جدید مجموعه فیلم 
علمی-تخیلی  »سفرهای س��تاره ای« در نقش اسکاتی بازی 

کرده که یکی از سه شخصیت اصلی قصه است.
پت تراویس کارگردانی نسخه جدید »درد« را برعهده دارد. 
وی بیش��تر به عنوان یک کارگردان تلویزیونی شناخته شده 
که در س��ال 2008 پس از س��اخت حدود هش��ت مجموعه 
تلویزیونی، وارد دنیای س��ینما ش��د. »درد« س��ومین فیلم 
سینمایی تراویس در مقام کارگردان است. او فیلمنامه فیلم 
را بر مبنای شخصیت های مصوری که کارلوس ازگوئرا خلق 

کرد، نوشته است.
نسخه اصلی فیلم به وسیله دنی کانن کارگردانی شد. این فیلم 
با هزینه باالی 70 میلیون دالری خود، در سراسر جهان فقط 

113 میلیون دالر فروش کرد.
در آن زم��ان برادران کوئ��ن )جوئل و ایتن( حاض��ر به قبول 
کارگردانی این فیلم نش��دند. آنها پس از خواندن فیلمنامه، 
اعالم کردن��د فیلم خوب��ی از آن درنخواهد آمد. س��ازندگان 
نسخه جدید این اکش��ن علمی - تخیلی می گویند فیلم آنها 
دوباره س��ازی کامل نس��خه اصلی نیس��ت و تغییراتی در آن 

ایجاد کرده اند.

مارتین اسکورس��یزی که در کنار فیلمس��ازی در کار تهیه و 
توزیع محصوالت سینمایی هم هس��ت، فیلم پر سر و صدای 

سوئدی »پول مفت« را در آمریکا اکران عمومی  می کند.
این فیلمس��از نیویورکی، به یاری شرکت مستقل فیلمسازی 
وینستن آمده تا این درام جنایتکارانه سوئدی اکران عمومی 
بهتری در آمریکا داشته باشد. تماشاگران نیویورکی از یازدهم 
جوالی می توانند ای��ن فیلم پرفروش س��وئدی را در یکی از 
سینماهای نزدیک محل زندگی خود تماش��ا کنند. نمایش 

عمومی »پول مفت« در ش��هر لس آنجلس هم از س��یزدهم 
جوالی آغاز می شود. هنوز زمانی برای اکران عمومی فیلم در 
دیگر شهرهای بزرگ آمریکا تعیین نشده است.»پول مفت« 
را دانیل اسپینوزا کارگردانی کرده و سه قصه متفاوت و مستقل 
را در هم پیچیده و به صورت همزمان تعریف می  کند.آن چه 
این س��ه داس��تان را به یکدیگر پیوند می دهد، بحث مربوط 
به مواد مخدر و تولید و توزیع آن اس��ت. چن��د بازیگر مطرح 
سوئدی نقش های اصلی فیلم را بازی کرده اند. اسکورسیزی 
درباره »پول مفت« می گوید: وقتی برای اولین بار آن را تماشا 
کردم، س��خت تحت تأثیر قرار گرفتم و تأثی��ر خیلی زیادی 
روی من گذاشت. سبک تلخ و خش��ن آن تکان دهنده است 
و شخصیت پردازی بسیار قوی دارد. فکر می کنم تماشاگران 

آمریکایی هم از تماشای آن لذت ببرند.
اس��پینوزا مدتی قبل دنزل واش��نگتن را در فیل��م پر فروش 
»خانه ام��ن« کارگردانی ک��رد. این فیلم محص��ول کمپانی 
یونیورسال بود. به گفته او: برایم باعث افتخار است که مارتین 
اسکورسیزی فیلم مرا پسندیده و امکان اکران عمومی آن را در 
آمریکا فراهم کرده است. نمایش عمومی این فیلم در آمریکا 
کمک می کند تا بینندگان سینما در سطح جهانی متوجه آن 
شوند و راه برای نمایش عمومی آن در تهیه کشورهای جهانی 
هم فراهم شود. اهل فن با توجه به همکاری اسکورسیزی در 
توزیع »پول مفت« در آمریکا، چنین اظهار نظر می کنند که 
احتمال زیادی وجود دارد وی دست به دوباره سازی انگلیسی 
زبان این فیلم نیز بزند. اما این فیلمساز و شرکت وینستن در 
این رابطه هیچ اظهار نظری نکرده اند. اسکورسیزی چند سال 
قبل، درام پلیسی »موضوعات داخلی« محصول کره جنوبی 

را با نام »رفتگان« بازسازی کرد. 
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داستان های فرشته، نصیحت غیرمستقیم است
الماس ها ابدی اند

ابوالفضل کیهانی، تهیه کننده و کارگردان »داستان های فرشته« درباره این مجموعه انیمیشن گفت: کاظم اخوان 
فیلمنامه مجموعه را نوشته است. بیش از 90 درصد مراحل تولید و پس از تولید آن با بیش از 30 شخصیت و 20 

ماکت انجام شده و در حال حاضر در مراحل انتهایی تولید به سر می بریم.
 وی افزود: به صورت همزمان مراحل پس از تولید شامل تدوین و صداگذاری به وسیله محمد گهربخش و موسیقی 

به وسیله مهرداد جنابی در حال انجام است.
این انیمیشن، داستان دختر بچه ای است که مادربزرگ او عروسک پارچه ای کوچکی که مربوط به دوران کودکی 
مادرش است را به او هدیه می دهد. این عروسک، عروسکی جادوئی است که می تواند دخترک را به زمان های 

گذشته، یعنی زمان کودکی مادرش ببرد و اتفاقاتی در این بستر داستانی رخ می دهد. 
کارگردان »داستان های فرشته« تصریح کرد: از طریق این شکل داس�تان گویی سعی کرده ایم بدون پندهای 
نصیحت گونه و دیالوگ و از طریق مشاهده عمل و نتایج آن، آموزش الزم به مخاطب داده شود. مشاور فیلمنامه 

عبدالحمید پیروز است و علیرضا اوجی دستیارم در کار بود.
 فریبا مرادی، طراحی کاراکتر این پروژه است و طراحی فضا را ابوالفضل کیهانی و سید علی تجاره بر عهده دارند. 
ساخت ماکت با سید علی تجاره و فاطمه مرادی بوده است و ساخت عروسک را حمید آقاربیع، فاطمه پرداختی، 

زینب نبی پور و بیژن خوشخرام بر عهده داشتند.
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امام صادق )علیه  السالم( :
 چهار چیز از نش��انه های نفاق است: س��خت دلی، خشکیدگی 

چشم، مداومت بر گناه و آزمندی به دنیا.

با موقعیت ها چانه  نزنیم
در روم باستان، عده ای غیبگو با عنوان »س��یبیل ها« جمع شدند 
و آینده امپراتوری روم را در 9 کتاب نوش��تند. سپس کتاب ها را به 

»تیبریوس« عرضه کردند.
امپراطور رومی پرسید : بهایشان چقدر است؟

سیبیل ها گفتند: صد سکه طال.
تیبریوس آنها را با خشم از خود راند. سیبیل ها سه جلد از کتاب ها را 

سوزاندند و بازگشتند و گفتند: قیمت همان صد سکه است.
تیبریوس خندید و گفت: چرا باید برای چیزی که شش تا و 9 تایش 

یک قیمت دارد، بهایی بپردازم؟
سیبیل ها سه جلد دیگر را نیز سوزاندند و با س��ه کتاب باقی مانده 

برگشتند و گفتند: قیمت هنوز همان صد سکه است.
تیبریوس با کنجکاوی تسلیم شد و تصمیم گرفت صد سکه را بپردازد. 
 اما اکنون او می توانس��ت فقط قس��متی از آین��ده امپراطوریش را 

بخواند.
مرش��د می گوید: قس��مت مهمی از درس زندگی این اس��ت که با 

موقعیت ها چانه نزنیم.

خانواده های مخترع
در دنیای علم بسیاری از ابداعات و اختراعات با تالش های خانوادگی 
ص��ورت پذیرفته اس��ت. می توان پ��دران و فرزندان سرشناس��ی را 
 دید که با هم��کاری یکدیگر به دس��تاوردهای بزرگ علمی دس��ت 

یافته اند.

خانواده کوری    
خانواده کوری را می توان رکورددار پدران 
و فرزندان دانش��مند نامی��د. »پی یر« و 
»ماری« کوری در س��ال 1903 به طور 
مشترک برنده جایزه نوبل فیزیک شدند 
و فرزند آنها »ایرنه ژولیت کوری« نیز که 
از حمایت ه��ای همه جانب��ه والدینش 
برخوردار بود، 22 س��ال بع��د به همراه 

همسرش »فردریک«، برنده جایزه نوبل شیمی شد.
در حال حاضر » پی یر و هلن ک��وری« دو فرزند آنها )نوه های پی یر 

و ماری( نیز از جمله محققان برجسته فرانسه محسوب می شوند.

خانواده یانسن    
»زاخاری یانس��ن« هلندی س��ازنده لنز، در ده��ه 1590 میالدی 
با همکاری پدرش »هانس یانس��ن«، موفق به س��اخت نخس��تین 
نمونه میکروس��کوپ دو لنزی شد که می توانست اش��یا را 10 برابر 

بزرگنمایی کند.

خانواده تویودا 
»س��اکیچی تویودا« که مهارت پارچه بافی را از والدینش فرا گرفته 
بود، در اواخر دهه 1800 میالدی نخس��تین دس��تگاه پارچه بافی 
خودکار را طراحی کرد و در س��ال 1926 نی��ز کارخانه تولید پارچه 
را در انگلیس تأس��یس کرد. »کیچی��رو« ک��ه از حمایت های پدر 
بهره مند بود، این راه را دنبال نکرد و ب��ا توجه به عالقه اش، به حوزه 
خودروس��ازی در س��ال 1935 خودرویی طراحی کرد و با تأسیس 
ش��رکت خودروس��ازی »تویوتا« به یکی از موفق تری��ن فعاالن این 

حوزه تبدیل شد.
 

خانواده بل   
از دو نسل پیش از »الکساندر گراهام بل« 
پسر و مخترع تلفن، پدر و پدر بزرگ وی 
تحقیقات گسترده ای درباره فیزیولوژی 
صدا و آموزش به ناش��نوایان انجام داده 
بودن��د. »الکس��اندر بل« پدرب��زرگ و 
»الکس��اندر ملوی��ل ب��ل« پ��در هر دو 

متخصص گفتار و صدا بودند.
»الکس��اندر ملویل بل« در س��ال 1864 میالدی الفبای بین المللی 
Visible Speech را برای ناشنوایان ابداع کرد. »الکساندر گراهام 
بل« نیز بعدها موفق به اختراع تلفن شد و پدر مقاالت و کتاب های 

مختلفی را به صورت مشترک در حوزه فوتونیک منتشر کردند.
 

خانواده اوبرین   
»ماریون اوبرین« که در هفت سالگی مادرش را از دست داد، بیشتر 
وقتش را در کارگاه تراش پدر و عمویش سپری کرد. »میلز اوبرین« 
پدر، عالوه ب��ر فعالیت در این ح��وزه و تولید چرخ دن��ده خودرو، به 

دخترش در تولید نوع جدیدی از پودر شوینده دندان کمک کرد.
 

خانواده گور   
طراحی و س��اخت لباس های ورزشی، 
عایق ه��ا و دس��تگاه های ورزش��ی به 
اختراع این پدر و پس��ر وابس��ته است. 
»رابرت گ��ور« پس��ر در س��ال 1969 
میالدی موفق به س��اخت الیه نازکی از 
تفل��ون ب��ا پوش��ش اورتان ش��د که در 
طراحی پارچه نایلون مورد استفاده قرار 
گرفت. »ویلبرت گور« پدر در همکاری مشترک با پسرش توانستند 
کیفیت این الیاف را ارتق��ا داده و پارچه گورتکس )Gore-Tex( با 

قابلیت ضد آب و رد و بدل شدن هوا را تولید کنند.

همه ما گاهی برای یافتن آرامش دوست داریم به مکانی 
برویم که در آن خبری از دنیای شلوغ شهری نباشد. با 
زندگی کردن در خانه ه��ای دورافتاده زیر، هیچکس 
مزاحم آرامش شما نخواهد ش��د اما خانه هایی که در 
زیر معرفی می کنیم، کمی بیش از احساس آرامش را 

به شما هدیه می کند؛ چیزی مانند افسردگی و ترس!

جزیره وستمانایار  
جزیره ای در جنوب جمهوری 
ایسلند، ش��مالی ترین کشور 
اروپایی اس��ت. این جزیره در 
سال 1973  با فوران آتشفشان 
 »الدف��ل« ش��هرت جهان��ی

 یاف��ت.  ف��وران آتشفش��ان، 
ساختمان های بسیاری را نابود و مردم جزیره را مجبور 
کرد ماه ها محل س��کونت خود را تخلیه کنند. اکنون 
تعداد کمی خانه در این منطقه باقی مانده که با توجه به 
فضای بسیار زیاد اطراف آن، در حقیقت مالک آن یک 

جزیره اختصاصی برای خود دست و پا کرده است.
 

کلبه سالوی  
»کلبه سالوی« در ارتفاع 4003 
 مت��ری پرتگاه��ی واق��ع در 
ک��وه »ماترهورن« در رش��ته 
کوه های آلپ در سوئیس، قرار 
دارد و تنها در مواقع اضطراری 
از آن اس��تفاده می ش��ود. 
ماترهورن کوهی اس��ت در آلپ پنینی ب��ا 4478 متر 

ارتفاع. 
این کوه که یکی از بلندترین قله ه��ا در آلپ را دارد، در 
مرز سوئیس و ایتالیا ست. کوه ماترهورن از کشنده ترین 

کوه ها برای کوهنوردان آلپ بوده  است.
کلبه سالوی  در ماه آگوست س��ال 1915 و در عرض 
پنج روز ساخته ش��د و مصالح ساختمانی مورد نیاز آن 

به وسیله چهارپایان به ارتفاع 3260 متری آورده شد. 
در س��ال 1966 کلبه را تعمیر کردند و در سال 1976 
کلبه سالوی مجهز به تلفن ش��د. این کلبه کوهستانی 
ظرفیت 10 آدم نترس را دارد که عاش��ق ماجراجویی 

هستند.

  خانه رود سنت لورنس
از همس��ایه های مزاحم خود 
خسته ش��ده اید؟ ما راه حلی 
برای شما داریم؛ تک اتاق واقع 
در جزی��ره رودخانه »س��نت 
لورنس« کانادا جای کافی برای 
یک خانه مجردی کوچک دارد. 
این جزیره یک��ی از جزایر هزار جزیره رودخانه س��نت 

لورنس است. 
زمانی که آب رودخانه پایین است، ساکنان می توانند 
صندلی های راحتی خود را در چمن ایوان قرار دهند 

و آفتاب بگیرند.

عبادتگاه سنت کلمبان  
زمان��ی ک��ه در ج��اده بی��ن 
»روِورتو«  و »ویچنزا«، دو شهر 
ش��مالی ایتالی��ا رانندگ��ی 
می کنید، با دی��دن عبادتگاه 
»سنت ُکلُمبان«  واقع در »دره 

لنو« شگفت زده می شوید. 
این عبادتگاه در ارتفاع 120 متری روی س��نگ های 
پرتگاه طوری ساخته ش��ده که انگار در حال تماشای 
یک اثر هنری هستید.  عبادتگاه سنت کلمبان حدود 
700 سال پیش و در سال 1319، به مثابه مکانی برای 
تفکر معنوی ساخته شد و نام خود را از کشیش ایرلندی 
به نام ُکُلمبان گرفت. او در اواخر قرن شش و اوایل قرن 
هفت به این منطقه وارد ش��د و کلیسای »بوبیو« را در 

همان نزدیکی بنا کرد. 
بازدیدکنن��دگان از این مکان زیبا بای��د پس از این که 
از دره »تنگ لنو« عبور کردن��د، از 102 پله باال بروند. 
براساس افس��انه های محلی کلمبان  یک اژدها را که 

قصد غارتگری آن محل را داشته، کشته است.
 این کلیسا چند قرن پس از مرگ کشیش ساخته شد، 
اما مردم از اواسط قرن هشتم از آن به عنوان عبادتگاه 

استفاده می کردند.  

کلیسای مته اورا  
این صومعه واقع در یونان است. 
ب��ه  مع��روف  اورا«  »مت��ه 
»صخره های معلق در هوا« یا 
»آس��مان های ب��اال«، یک��ی 
ازب��زرگ تری��ن و مه��م ترین 
کلیس��ای  مجموعه ه��ای 
ارتدکس شرقی در یونان است که در سال 1476 ب روی 

صخره ای به ارتفاع 400 متر ساخته شد. 
این شش صومعه روی ماسه سنگ طبیعی ستون هایی 
سنگی در شمال غربی لبه »دشت تسالی« در نزدیکی 
 رودخانه »پاین��س« و ک��وه ه��ای »پین��داس« در 
 یون��ان مرکزی س��اخته ش��ده اند. مت��ه اورا در س��ال 
 1988 در لیس��ت میراث جهانی یونس��کو ثبت ش��ده

 است. 
در زمان های قدیم راه دسترسی به این کلیسا از طریق 
نردبان های طنابی بود. اما امروز می توانید با باال رفتن 

از 140 پله، خود را به این کلیسا برسانید. 
لوازم گرانقیمت و نسخه های دس��تنویس ارزشمند، 
 یکی دیگر از نکات جالب این کلیساس��ت، اما بیش��تر 

این گنج ها در طول جنگ جهانی دوم به غارت رفتند.

آشنایی با دورافتاده ترین 
خانه های جهان
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یک شلوار معمولی جین یا کتان در دوره زندگی خود 
حدود 7میلیون و 853 هزار لیتر آب مصرف می کند.

به گزارش باش��گاه خبرنگاران، یکی ازش��رکت های 
تولیدکننده ش��لوارهای جین و کتان موفق به تولید 
شلوارهایی شد که کمتر کثیف می شوند و در نتیجه 

به شستشوی کمتری احتیاج دارند.
صبح زود برای رفتن به مدرس��ه و یا سرکار از خواب 
بلند شدید. به س��مت کمد لباس هایتان می روید تا 
ش��لواری جین یا کتان تان را برداری��د. نگاهی به آن 
می اندازید و پیش خود می گویید: »فکر کنم بتوانم یک بار دیگر این ش��لوار را بپوش��م، 

بدون این که کسی متوجه لکه ها یا بوی بد آن بشود.«
اما دیگر مجبور نیسیتید شلوار کثیفتان را که فراموش کرده اید بشورید، بپوشید. دیگر الزم 
نیست شلوارهای کتان یا جین خود را بشورید. از نظر کارشناسان، شستن زیاد شلوارهای 

جین می تواند به کره زمین آسیب برساند.
 یکی از تولیدکننده های شلوار لی در جهان می گوید: برای شستن یک شلوار جین حدود 
حدود 7میلیون و 853 هزار لیتر آب در طول دوران مصرف از ش��لوار اس��تفاده می شود. 
 این مقدار آب ش��امل زراعت پنبه، درس��ت ک��ردن پارچه های کتان و جین، و شس��تن 
هزار باره آنها می شود. این تولید کننده ش��لوارهای جین می گوید: »می توانید به جای 
شستن ش��لوارهای جین، آنها را در فریزر بگذارید. سرما باعث کشته شدن میکروب هایی 
می ش��ود که بوی بدی را تولید می کنند. عالوه بر این، در مص��رف آب هم صرفه جویی 

می شود.«
 شلوار یا لباستان را تا کنید و آن را داخل یک کیسه قرار دهید. در کیسه را محکم ببندید 
و آن را داخل فریزر بگذارید. پس از یک هفته آن را بیرون بیاورید و از پوشیدن لباس جین 

جدیدتان لذت ببرید.
  این تولید کننده، به تازگی شلوارهایی را به فروش رسانده که از همان ابتدا نیاز به شستن 
زیاد ندارند. هنوز مشخص نیست این شرکت با چه فناوری موفق به تولید شلوارهایی شده 

که به شستشوی کمتری نیاز دارند. 

یافته های جدید دانش��مندان نش��ان دهنده ارتباط 
ممکن بین تغییر در سرعت راه رفتن و زوال عقل در 

افراد مسن است.
مطالعات جدید محقق��ان دانش��گاه پورتلند آمریکا 
نشان می دهد، بروز تغییر در س��رعت راه رفتن افراد 
مسن ممکن است نشان دهنده مراحل اولیه زوال عقل 

موسوم به اختالالت شناختی خفیف )MCI( باشد.
به گفت��ه »هیروکو دوج«، در ای��ن تحقیق از تکنیک 
نوین نصب حس��گرهای مادون قرمز در سقف منازل 

 استفاده شد. این سیستم با هدف کشف ش��یوه راه رفتن افراد بزرگسال در راهرو طراحی 
شد.

با استفاده از این ش��یوه نظارتی جدید، دانش��مندان قادر به دریافت ایده بهتری درمورد 
چگونگی رابطه تغییرات حتی ظریف در سرعت راه رفتن و زوال عقل شدند.

 این پژوهش شامل 93 فرد 70 س��ال یا باالتر بود که تنها زندگی می کردند. از این تعداد، 
54 ش��رکت کننده فاقد هر نوع اختالل ش��ناختی، 31 نفر دارای MCI مرتبط با  حافظه 

نداشتن و هشت تن نیز مبتال به زوال عقل مرتبط با حافظه بودند.
این دانش��مندان به نمونه موردی هایش��ان آزمون های حافظه و تفکر دادند و همچنین بر 

سرعت راه رفتن آنها در منازل ، به صورت مخفیانه در یک دوره سه ساله، نظارت کردند.
شرکت کنندگان در این آزمون براساس سرعت متوسط راه رفتن هفتگی  و همچنین میزان 

نوسان این سرعت در منزل، در گروه  های آهسته، متعادل و سریع جای گرفتند.
نتایج حاصل نشان داد احتمال راه رفتن آهسته افراد دارای MCI مرتبط با نداشتن حافظه 
9 برابر افراد سریع یا متعادل بوده و همچنین، میزان نوسانات در سرعت راه رفتن با زوال 

عقل مرتبط است.
به گفته دوج، مطالعات بیشتری با استفاده از گروه های نمونه موردی بزرگ تر برای پاسخ 
به این پرسش که آیا س��رعت راه رفتن و نوسانات می تواند پیش بینی کننده مشکالت آتی 

حافظه و فکری در افراد مسن باشد، الزم است.
شناسایی زوال عقل در مراحل اولیه پزش��کان را قادر به حفظ استقالل فرد، درمان و ارایه 

شیوه  های پیش گیری کننده رشد بیماری می کند.

پیش بینی زوال عقل با سرعت راه رفتنرابطه شلوار جین و نابودی زمین

هنرمند کره ای »هوسو« خانه ای واقعی 
 در باالی ساختمان سالن جیکوبز 
در محوطه دانشگاه کالیفرنیا در سن دیگو 
ساخته است.

تو فکر یک سقفم؟! کی، من؟! دست انداز
خبر رسیده آقای رییس جمهور 

مجید 
فرموده اند باید ب��ه هر ایرانی کافی

300 متر زمین تعلق بگیرد. 
هر چند ما اساس��ا از نعمت حافظه بی به��ره ایم، ولی 
بعضی چیزها را محال اس��ت یادمان برود. این طور که 
حقیر به یاد می آورم، پارس��ال ها قرار بود به هر ایرانی 
هزار مت��ر زمین تعلق بگیرد ک��ه در 100 متر آن خانه 
بس��ازند و مابقی را به کش��ت خیار و گوجه و بادمجان 
مصروف بدارد. بله، االن از بغل دس��تی ام پرس��یدم، 
ایش��ان هم تأیید کردن��د که یک همچی��ن قرارهایی 
 بوده اس��ت. ولی از آن جایی که حقیر بعد از س��ال ها 
اجاره نشینی هنوز توان خرید یک باب منزل مسکونی 
را نداش��ته و در ناصیه خویش هم نمی بینم که به این 
زودی ها به این مقام نائل ش��وم و به مص��داق این که 
»طرف را به مرگ می بندند که به تب راضی ش��ود«، 
عرض می کنم جهنم و ضرر، شما زمین بدهید، همان 

300 متر را بدهید. 

ولی از آن جایی که عالوه بر حافظه، یک چیز دیگر هم 
در اینجانب و هم نس��النم ته کش��یده که عبارت است 
از امیدواری، نمی دانم چرا یک چی��زی ته دلم عرض 
می کند: برو به اس��تراحتت ادامه بده که باز هم س��ر 
کاری! آخر ه��ر چیزی یک مناس��ک و ترتیباتی دارد، 

وعده دادن هم که به طریق اولی. 
گ��ردش کار وعده دادن به این نحو اس��ت ک��ه قبل از 
قبول مس��ئولیت یک وعده های��ی می دهید، هر چه 
محیرالعقول تر بهتر و بعد از گرفتن پست، از سختی ها 
و کارش��کنی ها حرف می زنید تا ی��واش یواش مردم 
یادشان برود چی به چی بود. با این وصف، حقیر فلسفه 
پشت آن وعده دادن هزار متر زمین در اوایل کار دولت 
دهم را می توانم درک کنم. اما االن که بعد از هش��ت 
سال، 70 متر زمین طرح مهر در سی چهل کیلومتری 
هر گونه آبادانی هم نصیبمان نش��ده اس��ت، دیگر این 
وعده جدید یک مقداری زور می گوی��د. نه، جان من 

زور نمی گوید؟!

از عمر دولت دهم، خانه پرش یک سال دیگر مانده است 
و دیگر موقع وعده دادن دوستان گذشته است. وعده ها 
را دادند و انتخاب هم شدند و کارهایشان را هم کردند و 
یواش یواش باید غزل را بخوانند. االن طبیعتا یک عده 
دیگرمی آین��د که می خواهند جای دولت مس��تقر را 
بگیرند. حاال این که چرا دولت محترم کارهای خودش 
را ول کرده و دارد کار آنها را انجام می دهد، واقعا جای 
سؤال دارد. یا عزیزان می خواهند بگویند ما از رو نمی 
رویم، یا این که این قدر وع��ده داده اند که دیگر ترک 
عادت برایشان سخت است یا این که در یک تقسیم کار 
اعجاب انگیز با دولت آینده قرار ش��ده وعده ها را اینها 
بدهند و عملش را آنها بکنن��د که خوب به نظر حقیقتا 
هوشمندانه می رس��د. اینطوری هم خاطره خوبی از 
دوس��تان فعلی در ذهن مردم می ماند و هم دوستان 
بعدی هیچ تعه��دی برای عمل ب��ه وعده ها نخواهند 
داشت. حقا که حاال حاالها مانده تا ما از رموز سیاست 

سر در بیاوریم.

لوییس فونسکا، طراح صنعتی در برزیل، اتومبیلی را با نام »اِمو« 
طراحی کرده  اس��ت که قابلیت تغییر ش��کل دارد. این اتومبیل 
بیومورفیک قادر است با توجه به سرعت اتومبیل، در حین حرکت، 

تغییر شکل دهد. »بیومورفیک« س��بکی از طراحی است که که 
در آن، شیء طوری فرم و ش��کل داده می شود که یک موجود یا 
مخلوق ارگانیک و زنده را بازنمایی کند. اتومبیل فونسکا هنگام 
پارک، طوری خود را جمع می کند که عرض آن بیشتر از طولش 

می شود تا جای کمتری را اشغال کند.
اگر با سرعتی بین 0 تا 30 مایل در ساعت حرکت کنید، اتومبیل 
با دانستن استانداردهای خود، موقعیت خود را عوض کرده و کمی 
باالتر از حالت عادی خود قرار می گیرد. در نتیجه عالوه بر این که 
باعث ایجاد شرایط امن تری برای راننده می شود، این امکان را به 

وی می دهد تا کنترل بیشتری روی ترافیک جاده داشته باشد.
زمانی که با س��رعت 30 ت��ا 75 مایل در س��اعت حرکت کنید، 
اتومبیل ش��کلی خمیده )قوز کرده( پیدا می کن��د و با کاهش 

نیروی گریز از مرکز خود، حالتی آیرودینامیک به خود می گیرد. 
در مهندس��ی خودرو، از آیرودینامیک برای طراحی بدنه خودرو 
اس��تفاده می ش��ود تا نیروی پس��ای خودرو کم ش��ود. از دیگر 
خصوصی��ات این خودرو، سیس��تم »ژیروس��کوپی« آن اس��ت 
)ژیروسکوپ ها، سیگنالی متناسب با حرکت دورانی در اتومبیل 
برای سیس��تم کنترل نیروی گریز از مرکز یا کشش جاده تولید 
می کنند.( این اتومبیل کوچک دارای تکنولوژی »چرخ اُمنی« 
)چرخ چند جهته( هم است. چرخ های امنی دارای دیسک هایی 
در اطراف محیط دایره مانند خود هس��تند که ای��ن امکان را به 
اتومبیل می دهد تا مانند یک خرچنگ حرکت کند یا پارک شود. 
طبق اظهارات فونسکو سوخت مصرفی اتومبیل او، انرژی خورشید 

و سوخت های زیستی خواهد بود.

خودرویی که شکل عوض می کند

خانه ای در لبه پشت بام 
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