
مسئوالن شهر از گرانی نالیدند و دیگر هیچ

 کهکشان واقعی 
میزبان کهکشان کاغذی

 درباره آبگوشت
 بیشتر بدانید...

+Food
مردم همچنان  در انتظار

ِنـگر! ـِ   بنگر را  ب

 دالیل
8 احساس خستگی

برگزاری جشنواره ورزشی 
بیداری اسالمی در اصفهان 63

3

مساجد جامع و امام )ره( 
8در امان هستند 

جریمه دیرکرد
 بانک ها حرام است

بررسی وضعیت اقتصادی هنرهای تجسمی در اصفهان

هنری که نمی خریم!

آیت اهلل مکارم  ش��یرازی گفت: در حال حاض��ر برخی کارها 
مسلما خالف شرع اس��ت؛ مثال در بانک ها باید عقود شرعی 
اعمال شود، اما در اغلب بانک ها رعایت نمی شود و کارمندان 

بانک ها از ما می پرسند که حقوق آنها حالل است یا خیر.

 یک آپارتمان
 یک دنیا کمدی

تلویزیون ما این روزها گر چه روزهای کم خنده ای را 
تجربه می کند، اما توانس��ته با تکیه بر برخی تفکرات 
جوان تر بر پایه اصول روتین های شبانه، مجموعه ای 
را روی آنتن بفرس��تد که قدری از روال کم خندگی 
را در س��یما جبران کند؛ اتفاقی که در ادامه می توان 
درباره موفقیت یا عدم موفقیت آن حرف زد. س��ریال 
»خانه اجاره ای« که اس��فند۱۳۹۰ در ۱۹ قسمت به 

کارگردانی رامین ناصرنصیر پخش شد...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اعالم برنامه های حوزه هنری 
5

استان اصفهان در هفته دفاع مقدس

2 حقوق سربازان افزایش یافت

حس��اس ترین بازی هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران 
در حالی با دو روز تأخیر نس��بت به بقیه بازی های این هفته آغاز 
 می شود، که شرایط س��پاهان و پرسپولیس بس��یار متفاوت تر از 
بازی های قبلی این دو تیم در س��ال های گذش��ته  است. از یک 
 طرف پرس��پولیس کهکش��انی- البته ب��ر روی کاغذ- ب��ا انجام 
بازی های ضعیف و دور از انتظار در طی هشت هفته گذشته تقریبا 
هوادارانش را از دیدن یک تیم مدعی ناامید کرده و با قرار گرفتن در 
رتبه پانزدهم لیگ، حتی کاندیدای سقوط به لیگ دسته اول هم 
شده است، اما در سوی مقابل سپاهان درست برعکس پرسپولیس 
عمل کرده و با وجود از دس��ت دادن س��تاره های پرش��مارش در 

ابتدای فصل جاری، با یک تیم یکدس��ت و جوان ش��ده هنوز هم 
نام خود را به عنوان یکی از مدعیان اصلی قهرمانی لیگ دوازدهم 
مطرح کرده و حتی پیروزی س��پاهان در مس��ابقه امروز با تفاضل 
دو گل و پیروز نش��دن نفت ته��ران در مقابل صبا م��ی تواند تیم 
 کرانچار را به صدر جدول لیگ هم برساند. اما جدای از بحث فنی، 
مهم ترین حاشیه و ش��اید هم جذابیت این بازی را باید بازگشت 
محسن بنگر و سید جالل حسینی به اصفهان دانست که تقابل آنها 
با تیم سابقشان و البته هواداران پرشور سپاهان صحنه های جالبی 

را در ورزشگاه فوالدشهر رقم  می زند...
6

از ذوب آهن چه به 
یادگار می ماند؟

 جشنواه کمدی اصفهان
 ملی می شود

 یارانه نقدی سه برابر 
می شود؟

حساسیت رییس مجلس 
نسبت به مترو

اسرائیل در جنگ با ایران 
نابود می شود
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اصالحیه

محسن خندان- شهردار نجف آباد

در آگهی مزایده چاپ ش��ده در مورخ ۹۱/6/7 و ۹۱/6/۱4 روزنام��ه زاینده رود واگذاری 
 اجاره یک قطعه زمین به مساحت 4۳۰۰ متر مربع با کاربری پارکینگ واقع در ویالشهر 

جنب استخر فضیلت بوده که بدین ترتیب اصالح می گردد.

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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شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان در نظر دارد:

»فيلم برداری و عكس برداری دوره ای سال 91« 
 خود را به پیمانکار واجد ش��رایط واگ��ذار نماید. ل��ذا از پیمانکاران متخصص 

 که س��ابقه فعالی��ت دارن��د تقاضا می ش��ود در ص��ورت تمایل ب��ه همکاری 

 جهت دریافت فرم اس��تعالم قیمت حداکثر ت��ا تاریخ 91/7/5 ب��ه دبیرخانه

 دفتر مرکزی ش��رکت واقع در خیابان عالمه امینی، روبروی خیابان فردوس 

مراجعه نمایند. 

سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیات مدیره در نظر دارد نسبت به فروش 
یک قطعه پالک کارگاهی و دو واحد آپارتمان به شرخ ذیل اقدام نماید:

 1- يک قطعه پ�الک كارگاهی واق�ع در جاده كاش�ان به نوش آباد- ش�هرک صنعت�ی انصار
جنب كارخانه فوالد ديزل

 2- دو واحد آپارتمان مس�كونی دو خواب�ه واقع در خياب�ان عالمه امين�ی- خيابان فردوس
 مجتمع مسكونی نقش جهان

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مربوطه و شرکت در مزایده می توانند از روز شنبه 
مورخ 91/7/1 تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/70/10 به معاونت پش��تیبانی سازمان واقع در 

خیابان 22 بهمن- مجموعه اداری امیر کبیر مراجعه نمایند.
تلفن: 0311-2673075-2670810

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 اليحه اصالحی 
قانون تجارت  شركت مهندسين مشاور بازرسی فنی ناظران 

سهامی خاص ثبت شده بشماره 5824  
درراس��تای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 26 / 6 / 91 مبنی بر 
افزایش س��رمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به 
اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده سرمایه شرکت 
از مبلغ 1/212/000/000ریال به مبلغ 4/242/000/000ریال از طریق 
واریز نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده و از محل صدور سهام جدید 

افزایش یابد. 
 ل��ذا حس��اب ش��ماره 0105011238000 عه��ده بان��ک ملی ش��عبه

 ش��مس آبادی جهت واریزمبلغ ناش��ی از افزایش س��رمایه اعالم گردید 
و ه��ر ی��ک از س��هامداران ک��ه تمایل ب��ه حض��ور در افزایش س��رمایه 
را دارن��د بایس��تی حداکث��ر ظ��رف م��دت 60 روز از تاریخ نش��ر آگهی 
جهت خرید س��هام ناش��ی از افزایش س��رمایه به نسبت س��هام خویش 
 هر س��هم نه س��هم در ش��رکت هر یک س��هم ب��ه ارزش 10/000 ریال

 ) از طریق واری��ز نقدی یا تصفیه مطالبات خویش( اقدام نمایند و رس��ید 
مربوطه را تحویل هیات مدیره دهند. 

الزم به ذکر اس��ت چنانچه در پایان مهل��ت مقرر هر یک از س��هامداران 
نسبت به خرید س��هام ناش��ی از افزایش سرمایه و اس��تفاده از حق تقدم 
 خویش اق��دام ننمایند هی��ات مدیره مج��از خواهد بود در ص��ورت لزوم
 ح��ق تق��دم ه��ای اس��تفاده نش��ده باب��ت افزای��ش س��رمایه را به هر 
 یک از س��هامداران یا غیرس��هامداران که تمای��ل به خرید س��هام دارند

 واگذار نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام 
ناشی از افزایش سرمایه می باشد. 

آگهی مناقصه

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/1(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

نوبت اول

هيات مديره

سازمان همیاری شهرداری های  استان اصفهان

شنبه
دو شنبه 91/7/191/07/10

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي
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آگهی تجدید مزایده
موضوع مزايده: فروش 5000 مترمربع زمین بایر شهرداری منطقه یک

دستگاه مزايده گذار: شهرداری نجف آباد
محل زمين: واقع در ضلع شمالی کمربندی شمال شهر جنب محل احداث بیمارستان 

تخصصی شهرداری منطقه یک
شرايط شركت در مزايده: ش��رکت برای عموم آزاد می باشد که بایستی دارای کپی 
شناسنامه عکسدار و یا کپی کارت ملی معتبر اساسنامه شرکت با آخرین تغییرات باشند 

)شرکت کنندگان در مزایده باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(
محل دريافت اسناد مزايده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

مهلت دريافت و ارسال اس�ناد مزايده و پيش�نهاد قيمت: از افراد واجد شرایط 
دعوت می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده تا پایان وقت اداری 
روز شنبه مورخ 91/7/1 به امور قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات 
خود را حداکثر تا پای��ان وقت اداری روز ش��نبه مورخ 91/7/8 ب��ه دبیرخانه محرمانه 

شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
قيمت پايه زمين از قرار هر مترمربع: 800/000 ریال

مبلغ فروش اسناد مزايده: 200/000 ریال طی فیش واریزی به حساب سیبا بانک 
ملی به شماره 0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

ميزان سپرده: معادل 5 درصد کل قیمت پایه زمین به مبلغ 200/000/000 ریال را 
طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 0104544150002 شهرداری نجف آباد و 

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

شهرداری ضبط خواهد شد.
تذکر 1: هزینه انتش��ار این آگهی و س��ایر هزینه های برگزاری مزایده به عهده برنده 

مزایده خواهد بود.
تذکر 2: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت اول آگهی مزایده
سازمان ميادين ميوه و تره بار و س�اماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
 در نظر دارد بهره برداری از یک باب سالن تجاری به متراژ حدود 160 مترمربع با کاربری
بازی های رایانه ای با امکانات موجود واقع در اصفه��ان- مجموعه فرهنگی تفریحی باغ 
غدیر- طبقه فوقانی استخر شماره 2 جنب سالن بولینگ را به صورت اجاره دو ساله که قابل 
تمدید می باش��د و با مبلغ پایه ماهیانه 10/000/000 ریال از طریق مزایده به متقاضیان 
دارای ش��رایط موجود در مدارک مزایده واگذار نماید. لذا متقاضی��ان می توانند از تاریخ 
91/6/14 تا پایان وقت اداری مورخه 91/6/23 اقدام به واریز مبلغ 200/000 ریال بابت 
هزینه تهیه اسناد مزایده در وجه جاری حساب س��یبا بشماره 3100003041007 نزد 
بانک ملی ایران ش��عبه اصفهان )قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی( نموده و به دفتر 
س��ازمان واقع در خیابان امام س��جاد )ع(، خیابان قائم مقام فراهانی )سپهساالر( کوچه 

گلستان 4 مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 6302477-78

1- ارائه سپرده ش��رکت در مزایده به مبلغ 24/000/000 ریال طی ضمانتنامه بانکی یا 
فیش پرداختی الزامی است.

2- متقاضی باید دارای کلیه مجوزات و همچنین توان و تجربه کافی در زمینه بازی های 
رایانه ای را داشته باشد.

3- مدت بهره برداری از سالن فوق با بیست درصد افزایش نسبت به سال قبل قابل تمدید 
می باشد.

4- دستگاه ها با هماهنگی س��ازمان ترجیحاً: ایکس باکس- ایرهاکی- فوتبال دستی- 
گیم نت- کامپیوتر جهت بازی های تحت شبکه می باشد.

5- بهره بردار باید توانایی حداقل سرمایه گذاری به مبلغ 800/000/000 ریال را داشته 
باشد.

6- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخه 91/7/1 می باشد.
7- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 91/7/1 بازگشایی می شود.

8- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
9- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده است.

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی 
مشاغل شهری شهرداری اصفهان

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

جلسه 50 چهره سیاسی - فرهنگی 
با مشایی

 به گزارش مش��رق، رییس دفتر ریی��س جمهور با دع��وت از حدود 
 50 نفر از چهره های فرهنگی، روزنامه نگار و اساتید دانشگاه، جلسه 
س��ه س��اعته ای را به منظور جمع آوری پیش��نهادهای آنان جهت 
سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل برگزار کرد. این جلسه به ریاست 
اسفندیار رحیم مشایی در ساختمان کوثر ریاست جمهوری برگزار شد.

کاهش بودجه بعضی از ارگان ها
بودجه نهاده��ای فرهنگی همچون بنیاد ش��هید، نه��اد نمایندگی 
 در دانش��گاه ها، جامعه الزهرا، س��ازمان اوقاف، س��ازمان تبلیغات، 
جامعه المصطفی، مؤسس��ه امام خمینی، مرکز کامپیوتری طالب 
حوزه و بسیاری دیگر از مراکز فرهنگی یا پرداخت نشده و یا به شدت 
کاهش یافته، به گونه ای که موجی از تعدیل کارکنان در این مراکز 
ظرف ماه های اخیر آغاز شده است. این مراکز علی رغم برخورداری 
از بودجه مصوب در الیحه بودجه، از این حق قانونی محروم مانده اند.

 هیأت بلندپایه پارلمانی سوریه
امروز در تهران

هیأت پارلمانی سوریه امروز به ریاست رؤسای کمیسیون های روابط 
عربی و خارجی و نیز امنی��ت قومی مجلس این کش��ور وارد تهران 
می ش��ود. هیأتی پارلمانی به ریاس��ت فادیا دیب، رییس کمیسیون 
روابط عربی و خارج��ی مجلس جمهوری س��وریه و محمد صبحی 
ابوالشامات، رییس کمیس��یون امنیت قومی مجلس این کشور وارد 
تهران می شوند. س��فر این هیأت پارلمانی به ایران در پاسخ به سفر 
اخیر عالءالدین بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس به دمشق انجام می شود.

سفر رییس جمهور به نیویورک
محمود احمدی نژاد روز گذشته به منظور شرکت در مجمع عمومی 

سازمان ملل عازم نیویورک شد. 
حدود ۱00 از نف��ر مقام��ات و اطرافی��ان رییس جمه��ور از جمله 
وزی��ران و خبرنگاران وی را در این س��فر همراهی م��ی کنند. ایران 
پیش از این ب��رای همراهی ح��دود ۱۶0 نف��ر با ریی��س جمهور از 
آمریکا درخواس��ت ویزا کرده بود که ت��ا کنون تنها ب��ا حدود ۱00 
ویزا موافقت ش��ده و بر این اس��اس برخ��ی از مقامات از این س��فر 
 بازمان��ده اند. بنا ب��ر این گزارش، طبق ش��رایط معمول س��ال های
گذشته، ویزای این مقامات احتماالً در روزهای آینده صادر خواهد شد.

دانشجویان بورسیه کانادا
به  دیگرکشورها بروند!

رییس سازمان امور دانشجویان با تأکید بر این که دانشجویان بورسیه 
وزارت علوم می توانند به جز کانادا در کش��ورهای دیگر ادامه تحصیل 
دهند، گف��ت: تقریباً تمام رش��ته هایی ک��ه در کانادا دایر اس��ت، در 
 س��ایر کش��ورها نیز وجود دارد. محمود مالباش��ی اضافه ک��رد: تمام 
ظرفیت های پذیرش دانشجو که در کانادا نیس��ت، اگر به عنوان مثال 
ساالنه 200 دانشجو به کانادا اعزام می شدند، این ظرفیت می تواند در 
کشورهای دیگر ادامه تحصیل دهد. به گفته وی، تقریباً تمام رشته هایی 
که در کاناداست در روسیه، چین، ژاپن و سایر کشورها نیز وجود دارد.

حقوق سربازان افزایش یافت
طی روزهای اخیر بخشنامه افزایش حقوق کارکنان وظیفه نیروهای 
مسلح به نهادهای ذیربط ابالغ ش��ده که بر اساس آن، ضریب ریالی 
حقوق دریافتی س��ربازان از عدد 700 به 805 تبدیل ش��ده است و 
 اکنون کمترین دریافتی ناخالص یک نفر وظیفه با س��مت سرباز به 
52 هزار تومان و بیش��ترین حقوق دریافتی متعلق به س��توان یکم 
پزشک به 97 هزار تومان رسیده است. مبالغی نیز برای کمک هزینه 

همسر و فرزندان سربازان متأهل در نظر گرفته شده است.

اسرائیل در جنگ با ایران 
نابود می شود

س��ردار جعفری، فرمانده کل س��پاه با بیان این که ش��رایط به شدت 
متغیر و متحول است، گفت:  دیگر آن جنگ هشت ساله پیش نخواهد 
 آمد، اما ممکن اس��ت جنگی در آینده به وقوع بپیون��دد. وی ادامه داد: 
نمی توان منکر جنگ آینده ش��د، اما بدانید دیگر آن ش��رایطی که در 
دوران هش��ت س��ال دفاع مقدس برای ما به وقوع پیوست، دیگر تکرار 
نمی ش��ود.جعفری گفت: لکه ننگ، یعنی رژیم صهیونیس��تی با ما سر 
جنگ دارد و معلوم نیس��ت این جنگ کی انجام می ش��ود. وی افزود: 
رژیم صهیونیس��تی تنها راه را جنگ با ما می داند، اما آنها آنقدر نفهم و 
احمقند که اربابان آ نها جلوی آنها را می گیرند. جعفری تأکید کرد: آنها 

نمی دانند اگر این کار را انجام دهند، نابود می شوند.

سفرهای هر س��اله رییس جمهور با حاش��یه های فراوانی همراه 
بوده و انتظارمی رود امس��ال نیز س��فر رییس جمهور بی حاشیه 
نباش��د؛ چه آن که فاکس نیوز از تدارک گروه های صهیونیستی 
و مخال��ف نظام برای س��خنرانی احم��دی نژاد در س��ازمان ملل 
 خب��ر داد، حتی دولتم��ردان نیز پیش��اپیش چنین حواش��ی را 
پیش بین��ی کرده ان��د، کما این ک��ه چند روز پی��ش محمدرضا 
میرت��اج الدینی، مع��اون رییس جمه��ور گفت: اخب��اری داریم 
 که نش��ان م��ی ده��د دش��منان در ح��ال ت��الش ب��رای ایجاد 
محدودیت های رسانه ای برای این سفر هستند. این حواشی گاهی 
آنقدر پررنگ بوده اند که تا سال ها بعد تبعات آن ادامه داشته است، 

همانند سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا در سال 8۶.

پیشنهادی که چنگی به دل غربی ها نزد
اولین سفر احمدی نژاد به نیویورک درست چند ماه پس از انتخاب 
او به ریاست جمهوری در اواخر ش��هریور سال 84 انجام شد. پس 
از گذشت هشت سال از آن س��فر، به خاطر آوردن حاشیه های آن 
کمی سخت می نماید، اما در آن سال همه رسانه ها منتظر پیشنهاد 
هس��ته ای آقای رییس جمهور بودند؛ پیشنهادی که احمدی نژاد 
پیش از سفر به نیویورک وعده اش را داده بود. پیشنهاد وی تشکیل 
کمیته ای ویژه ب��رای تهیه و ارایه گزارش جام��ع پیرامون تدوین 
راهکارهای عملی خلع س��الح کامل بود. احمدی ن��ژاد گفت که 
باید این کمیته در خصوص چگونگی انتقال م��واد و تکنولوژی و 

تجهیزات ساخت سالح هس��ته ای به رژیم صهیونیستی برخالف 
معاهده NPT بررسی و راه های عملی برای عاری سازی خاورمیانه 
از سالح هس��ته ای را ارایه کند.پیش��نهاد احمدی نژاد با واکنش 
منفی کش��ورهای غربی روبه رو شد. جک اس��ترا وزیر وقت امور 
خارجه انگلستان پیشنهاد ایران را ناامیدکننده و ناسودمند خواند، 
کاندولیزا رایس وزیر خارجه پیشین آمریکا نیز از اظهارنظر درباره 
آن خودداری کرد و فیلیپ دوست بالزی وزیر امورخارجه آن زمان 

فرانسه نیز گفت که پیشنهاد ایران او را متقاعد نکرده است.

زمزمه هولوکاست
س��ال ۱385 احمدی نژاد که ب��رای دومین بار به س��ازمان ملل 
متحد س��فر کرده بود، در س��خنرانی اش به مس��أله شکل گیری 
رژیم صهیونیستی اش��اره کرد. اگرچه در این س��خنرانی رییس 
جمهور به صراحت مس��أله هولوکاس��ت را زیر س��ؤال نبرد، اما با 
مطرح کردن این موضوع واکن��ش  رس��انه ها را برانگیخت، البته 
 این واکنش ه��ا در برابر س��خنان یک م��اه بع��د او در کنفرانس 

بین المللی فلسطین چیزی نبود.

ما با یهودی ها مشکل نداریم، با صهیونیست ها مشکل 
داریم

شصت و سومین اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل 
متحد )مهرم��اه ۱387( چهارمین حض��ور احمدی نژاد را در 

سازمان ملل در قامت رییس جمهور  ایران در نیویورک رقم زد. 
بسیاری از گروه های سیاس��ی ضد انقالب در جریان این سفر 
اقدام به برگزاری تجمعات سیاسی و اعتراضی کردند، اما این 
حاشیه اصلی این س��فر نبود؛ دولت ایاالت متحده آمریکا در 

اقدامی عجیب به هیأت اعزامی از ایران ویزا نداد. 
این مطلب را رییس جمهور در مصاحبه با لری کینگ، مجری 
ش��بکه تلویزیونی CNN اعالم ک��رد. احمدی نژاد همچنین 
در این مصاحبه گفت ک��ه ما با یهودی ها مش��کلی نداریم اما 
صهیونیست ها دین ندارند. لری کینگ برنامه را به بهانه پخش 
تبلیغات قطع می کرد و حدود چهار بار این برنامه یک ساعته به 
بهانه پخش تبلیغات قطع شد. این اظهارات وی نیز با واکنش 

رسانه های غربی روبه رو شد.

وقتی خیلی ها سالن را ترک کردند
3۱ شهریور ۱388 پنجمین حضور احمدی نژاد در نیویورک 
بود. وی که پس از یک انتخابات پر حادثه برای بار دوم این مقام 
را کسب کرده بود، با موجی از تظاهرات مخالفین نظام در خارج 

از کشور مواجه شد.
 بسیاری از گروه های ضد انقالب تظاهرات متعددی را در محل 
س��ازمان ملل متحد به راه انداختند، اما مهم ترین حاشیه این 
سفر، در حین سخنرانی احمدی نژاد اتفاق افتاد. ۱45 هیأت 
دیپلماتیک، محل برگ��زاری اجالس را در هنگام س��خنرانی 
احمدی نژاد ترک کردند. این که دولت های غربی و همس��و با 
رژیم صهیونیستی سالن را ترک کنند مسأله دور از ذهنی نبود، 
اما در میان ترک کنندگان سالن برخی دولت های هم پیمان 

مانند لبنان نیز به چشم می خوردند.

آمریکایی ها مدرک ارایه دهند
محم��ود احمدی نژاد ب��رای ش��رکت در ش��صت و پنجمین 
اجالس سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 20۱0 
میالدی، از تاریخ 28 شهریور ۱389 همراه با هیأت عالی رتبه 

به مدت سه روز عازم نیویورک شد. 
وی پس از بازگش��ت از نیویورک و در مصاحب��ه خبری اعالم 
کرد که اگر آمریکا مدارکی در ارتباط با دخالت تروریس��ت ها 
در حادث��ه ۱۱ س��پتامبر دارد، می بایس��ت در اختیار هیأت 
حقیقت یاب س��ازمان ملل متحد قرار دهد تا جمیع کشورها 
در مبارزه با تروریسم شرکت کنند و نه آنکه آمریکا یک طرفه 
قضاوت کند و خود به بهانه وجود چند تروریس��ت در عراق و 

افغانستان به این کشورها حمله نظامی داشته باشد. 

رییس جمهور برای آخرین بار در جمع رهبران دنیا سخنرانی می کند

انتقاد بی سابقه مدودفحاشیه های احمدی نژاد در سازمان ملل
 از پوتین

 دیمیت��ری م��دودف در س��خنان روز گذش��ته خ��ود از 
برنامه های پوتی��ن و رویک��رد وی در این ب��اره انتقاد کرد 
که این اظه��ارات را رویت��رز به معن��ی افزایش ش��کاف و 
اختالفات بی��ن دو مرد قدرتمن��د در روس��یه ارزیابی کرد.

رویترز می نویس��د: مدودف در س��خنانی در شهر سوچی 
 به روی��دادی مربوط ب��ه س��ال 2008، زمانی ک��ه پوتین 
نخست وزیر بود، اش��اره کرد که در آن زمان اختالفاتی بین 
پوتین و  ایگور زیوزین، یک میلیونر و مالک شرکت »مخل« 
)تولید کننده فوالد و ذغال ( به وجود آمد و سرانجام همین 
اختالفات سبب سقوط سهام این شرکت شد. رویترز افزود: 
این روسیه مدرن اس��ت و من فکر می کنم که اگر ما درباره 
تجارت صحبت می کنیم، آن وقت نباید دستورات موازی به 
شیوه های مختلف صادر ش��ود. مدودف ادامه داد: ای کاش 
که یاد می گرفتیم به شیوه های مختلفی زندگی کنیم.این 
اظهارت در حالی است که ناظران مسائل روسیه از افزایش 
انتقادات در نشست های دولت در چند روز گذشته در روسیه 

خبر داده اند.

پیشنهاد وسوسه انگیز انگلیس 
به مرسی

وزیر امور خارجه انگلیس اعالم کرد که لندن به دولت قاهره 
در خصوص تأمین امنیت شبه  جزیره سینا پیشنهاد کمک 
داده اس��ت. به گزارش فارس به نقل از پایگاه خبری »اهرام 
آنالین«، ویلیام هیگ گفت که در جریان سفر اخیر خود به 
مصر پیرامون وضعیت امنیتی ش��به جزیره سینا و پیشنهاد 
دولت انگلیس در خصوص حفظ امنیت این منطقه با محمد 
مرس��ی، رییس جمهور و دیگر مقامات بلندپایه این کشور 

بحث  و  گفتگو کرده است.

 انتقاد شدید الغنوشی 
به سلفی ها

راشد الغنوشی، رییس حزب »النهضه«تونس با حمله شدید 
به سلفی های جهادی، آنها را برای تونس خطرناک توصیف 
کرد. به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، الغنوشی تصریح کرد 
که احزاب و گروه های س��لفی هر بار به وضوح از چارچوب 
آزادی فراتر می روند. وی از دولت تونس خواس��ت احتیاط 

پیشه کند و نظم را در این کشور برقرار کند. 

اخبار کوتاه

اخباربین الملل

قذافی گفت،چرا با بمب هایم 
عربستان را نزدید؟! 

   محسن رضایی
در زمان جنگ، ما از قذافی30 موش��ک گرفتیم و به ایران آوردیم 
و تعدادی از آنها را هم ش��لیک کردیم. در آن زمان جنگ شهرها 
متوقف ش��د، ول��ی بعد از یک مدت قذافی ه��م زیر موضوع زد و 
گفت که قرار بود وقتی به شما موشک می دهم کویت و عربستان 
را ه��م بزنید. در آن زمان ما فهمیدیم که اگر عربس��تان و کویت 
را ه��م بزنی��م، جنگ ایران و عراق تبدیل ب��ه جنگ ایران و همه 
کش��ورهای عربی می ش��ود، ولی باالخره با هر ترفندی که بود ما 
موش��ک ها را بار دیگ��ر به ایران آوردیم. وقت��ی قذافی دید که ما 
به کویت و عربستان موشک 
نمی زنیم، یک ش��ب متوجه 
لیبیایی  تی��م  ش��دیم ک��ه 
مس��تقر در ایران 50 قطعه 
از موشک  انداز ها را برداشته 
و به س��فارت لیب��ی بردند 
و گفتن��د که اگ��ر ایرانی ها 
می توانند خودش��ان موشک 

را شلیک کنند.
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سؤال مهر رییس جمهور

در آیین بازگشایی مدارس سراسر کشورکه با حضور رییس جمهور و وزیر آموزش و پرورش برگزار 
شد، امسال رییس جمهور پرسش مهر را چنین عنوان کرد که »اهداف شما چیست و برای زندگی، 

مکتب و جامعه خود چه برنامه ای دارید؟«

جریمه  دیرکرد
 بانک ها حرام است 

 به گرانی ها 
دامن زده نشود 

آیت اهلل مکارم  ش��یرازی گفت: در حال حاضر برخی کارها مسلما خالف 
شرع اس��ت؛ مثال در بانک ها باید عقود شرعی اعمال ش��ود، اما در اغلب 
بانک ها رعایت نمی ش��ود و کارمندان بانک ها از ما می پرسند که حقوق 

آنها حالل است یا خیر.
آیت اهلل مکارم ش��یرازی ادامه داد: در حال حاضر بیش��تر بانک ها بر روی 
فاکتورهای س��ودی می چرخد و باعث رباخواری می شود و حالل و حرام 
در سپرده گذاری ها مخلوط شده است، پس طبیعتا در چنین فضایی دعا 
مستجاب نمی شود. وی افزود: جریمه دیرکرد چیزی جز رباخواری نیست 
و حتی بر جریمه ه��م جریمه می گیرند. االن رباخواری به نام اس��الم در 
بانک ها صورت می گیرد که این روند باید اصالح شود و روحانیون مجلس 

به این مسأله توجه کنند. 

علی الریجانی گفت: مسأله گرانی و نوس��انات نرخ ارز از نگرانی های مجلس و 
نمایندگان بود. وی اف��زود: کار در واحدهای تولیدی و حفظ اش��تغال برای ما 
دغدغه انگیز شده اس��ت. حوادثی که در این ماه ها رخ داد، این حساسیت را به 
وجود آورد که جلسات متعددی برای کنترل وضع موجود در مجلس تشکیل 
ش��ود. نماینده مردم قم تصریح کرد: مباحثی که در مجلس مطرح شد، همه 
تحت این موضوع ب��ود که دولت چه ط��رح و برنامه ای برای کنت��رل اوضاع و 
 پیشگیری از گرانی ها دارد؛ چرا که قوه مجریه مسئول ساماندهی وضع موجود 
است. حساسیت مجلس نیز این اس��ت که متناسب با ش��رایط باید گام های 
 دقیقی برداشته شود تا فشار اقتصادی به مردم وارد نشود. الریجانی تأکید کرد: 
دولت باید طوری با سرعت و دقیق تصمیم گیری کند که به گرانی ها دامن زده 

نشود.

احمد کریمی اصفهان��ی عضو جبهه پی��روان خط امام 
 و رهبری ب��ا تأکید براین ک��ه در ای��ن دوره از انتخابات 
نمی توان به روال س��ابق بر روی مصداق ها حرکت کرد، 
گفت: ش��رایط فعلی جامعه و تجربه انتخابات ریاس��ت 
جمهوری قبلی به خوبی گواه این است که در انتخابات 
آینده نمی توان فقط با تکیه بر کاندیداها جلو رفت، بلکه 

پیش از فرد باید بر روی برنامه و تیم به اجماع رسید. 
وی نقش احزاب را در چنین فرآیندی مهم و تأثیرگذار 
دانس��ت و اف��زود: از اح��زاب به عن��وان نماین��دگان و 
 س��خنگوی افکار عمومی و مردم در عرصه سیاس��ی یاد 
می شود، از همین رو احزاب باید فعالیت و تمرکز خود را 
از افراد، منحرف و به برنامه در وهله اول و تیم کاندیداها 
در وهله دوم متمرکز کند. باید مشخص شود برنامه افراد 
در حوزه سیاس��ت، اقتصاد، سیاس��ت خارجی، مسائل 
نظامی و... چیست و برمبنای آن در نهایت افراد معرفی 
شوند. دبیرکل انجمن های اسالمی اصناف و بازار تصریح 
کرد: نق��د نقاط ق��وت و ضعف دولت ه��ای قبلی بینش 
روش��نی درباره برنامه های آینده و اولویت های کشور به 
احزاب و کاندیداها خواهد داد. باید متناسب با این مسائل 
برنامه و تیم اجرایی کننده برنامه مشخص شوند و سپس 

به بحث افراد و مصداق ها ورود پیدا کرد.

معاون امور بس��یج و فرهنگ دفاعی س��تاد کل نیروهای 
مس��لح در خصوص ریش��ه های عملیات روان��ی آمریکا و 
رژیم صهیونیس��تی پیرامون اقدام نظامی علیه جمهوری 
اسالمی ایران، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در شرایط 
امروز توانمندی برخورد س��خت با ای��ران را ندارند و آنچه 
 در این زمینه توسط مقامات سیاس��ی و یا رسانه ها مطرح 
 می ش��ود، صرف��اً در چارچ��وب عملی��ات روانی اس��ت. 
سید مسعود جزایری، رییس ستاد تبلیغات دفاعی کشور در 
مورد اهداف عملیات روانی دشمن، افزود: دشمن به دنبال 
آن اس��ت که در داخل الیه های مدیریتی و آحاد مختلف 
مردم را تحت تأثیر قرار دهد و با س��لب آرامش از آنها، در 
اتخاذ تصمیمات اثرگذاری سوء داشته باشد. در بعد خارج از 
کشور نیز آمریکایی ها و صهیونیسم جهانی تالش می کنند 
خود را در محور تصمیم س��ازی ها القا کنند و کشورهای 
دوس��ت را نس��بت به تهران متزلزل س��ازند و کشورهای 
همراه با خود را همچنان در س��ر خط نگه دارند.این مقام 
ارشد نیروهای مس��لح تأکید کرد: حمله به ایران هیاهوی 
بزرگ ترسوهاست، توانمندی های جمهوری اسالمی ایران 
اجازه هر گونه اقدام نظامی را از دش��منان سلب کرده و لذا 
آنچه پیرامون تهاجم نظامی مطرح می کنند، بیشتر آمال 

و آرزوهای دست نیافتنی دشمنان محسوب می شود.

رییس سازمان بازرسی کل کش��ور گفت: خیلی اوقات به 
خاطر تخلف، اساسنامه یک س��ازمان را تغییر می دهند، 
این موضوع باعث شرمساری اس��ت و ما حتماً جلوی این 

کار می ایستیم.
 مصطفی پورمحمدی با بیان این که  از نظر قوانین نظارتی 
چیزی کم نداریم، گفت: اما اگر صد نگهبان هم برای افراد 
بی توجه گمارده ش��ود، نتیجه ای حاصل نمی ش��ود. وی 
تصریح کرد: هم در خود دس��تگاه ها و خارج از دستگاه ها 
دفاتر نظارتی زی��ادی وجود دارد، باید اراده ش��ود که کار 
نظارت انجام گرفته و به آن عمل شود. پورمحمدی اظهار 
کرد: این موضوع مهم است که خوش��بختانه دارد اتفاق 
می افتد، البته عده ای هنوز مقاومت می کنند که ان شاء اهلل 
این مقاومت ها شکسته خواهد ش��د. وی افزود:  در کشور 
یک فضای نظارت پذیری، پذیرش اصول و قانون پذیری در 
حال تقویت است. خیلی از بخش های کشور از بی نظمی 
و بی قانونی ضربه می بین��د، خیلی اوقات به خاطر تخلف، 
اساس��نامه یک س��ازمان را تغییر می دهند، این موضوع 
باعث شرمساری است و ما حتما جلوی این کار می ایستیم.

پورمحمدی گفت: در زمینه نظ��ارت همگانی باید تمام 
بخش های نظارتی حکومت، چه درون دس��تگاهی و چه 

برون دستگاهی فعال شوند. 

حجت االسالم و المسلمین علیرضا پناهیان معتقد است 
که دانش��جویان نباید بگذارند در دانش��گاه های کشور 
سرفصل های دمکراسی تدریس شود؛ چرا که این موضوع 

دروغی بیش نیست. 
وی با بیان این که دانشجویان اجازه ندهند سرفصل های 
دموکراسی در دانش��گاه ها تدریس شود، خواستار توجه 
بیش از پیش دانش��جویان ب��ه مس��ائل و اتفاقات مهم 
بین المللی شد.پناهیان شیوه منظم و عملیات چریکی و 
پارتیزانی را دو شیوه مبارزاتی در جنگ ها دانست و گفت: 
ملت ایران اسالمی در دفاع مقدس با دو شیوه جنگیدن 
منظم و چریکی آش��نا ش��ده اند. در دفاع مقدس جنگ 
منظم با ارتش کالسیک توسط عراق و جنگ پارتیزانی 
و نامنظم توس��ط ایرانی ها ص��ورت می گرفت.پایه گذار 
جنگ نامنظم ش��هید چمران بود که توانست با اجرای 
این ش��یوه، ضربات بسیار س��ختی بر پیکره رژیم صدام 
وارد کند، البته بعد از مدتی ستاد جنگ نامنظم به نیروی 
مردمی بسیج تغییر نام داد. وی تنها راه پیروزی در جنگ 
نرم را نیز ش��یوه جنگ چریکی و پارتیزانی معرفی کرد. 
پناهیان ادامه داد: در جن��گ چریکی باید نقاط ضعف و 
حساس دشمن را شناسایی و ضربات بسیار سنگینی را 

وارد کنیم.

دفاع سازمان بازرسیانتخابات جنگ پارتیزانی

در انتخابات باید برنامه 
مالک باشد، نه فرد 

تهدید حمله به ایران 
هیاهوی بزرگ ترسوهاست 

 ماجرای مرتضوی 
باعث شرمساری است 

نگذارید  دموکراسی 
تدریس شود 
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گزارش تصویری /آغاز سال تحصیلی  و نواخته شدن زنگ مهر ومقاومت در اصفهان 

گروه شهر-زنگ مهر و مقاومت در اولین روز آغاز سال تحصیلی جدید 
با حضور استاندار اصفهان در مدرسه دخترانه خیریه حق پناه نواخته 

ش�د. س�ال تحصیلی 92-91 با حضور بیش از 800 هزار دانش آموز در 
سه مقطع تحصیلی در استان اصفهان آغاز شده است. ذاکر اصفهانی، 

اس�تاندار اصفهان گفت: نواختن زنگ مهر و مقاومت در مدرسه ای که 
با مشارکت خیرین بنا شده، پیام های خاصی برای دانش آموزان دارد.
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 پیشگیری از  اعتیاد صنعتی 
در شهرضا اجرا شد

 فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: طرح پیشگیری از اعتیاد 
صنعتی ویژه دانشجویان پسر و دختر زیر پوشش کمیته امداد امام 
خمینی)ره( در این شهرس��تان و در قالب جلس��ات ویژه آموزشی 
اجرا شد. س��رهنگ حمید امیرخانی گفت: آموزش های پیشگیرانه 

تخصصی ویژه دانشجویان دختر و پسر  نیز ارایه شد.

 881 مدرسه غیردولتی 
در اصفهان فعال است  

 کارشناس مس��ئول مدارس غیردولتی اداره کل آموزش و پرورش 
اصفهان گفت: بالغ ب��ر10 درصد دانش آموزان اس��تان در مدارس 
غیردولتی تحصیل می کنند. سیدحسین میرمهدی افزود: در سال 
تحصیلی جدید،82 ه��زار و 35 دانش آموز در م��دارس غیردولتی 
اس��تان تحصیل می کنند. وی تعداد مدارس غیردولتی اس��تان را 
881 مدرسه شامل340 مدرس��ه ابتدایی، 187 مدرسه راهنمایی، 
 168 مدرسه متوسطه، 29 هنرس��تان فنی و حرفه ای، 24 مدرسه 

کار و دانش و 133 مدرسه پیش دانشگاهی برشمرد.

160 پایگاه دایمی، بینایی کودکان 
اصفهانی را می سنجد

معاون پیشگیری سازمان بهزیستی اس��تان اصفهان گفت: در سال 
جاری طرح غربالگری بینایی سنجی در اصفهان در 160 پایگاه دایمی 
تا پایان سال انجام می ش��ود. مرضیه فرشاد اظهار کرد: سال گذشته 
150 هزار کودک بین سه تا شش سال مورد معاینه قرار گرفتند. وی 
افزود: پایگاه های س��یار و ثابت فعال، به خصوص در مهدها مستقر 
هستند. معاون پیشگیری سازمان بهزیستی استان اصفهان تصریح 
کرد: کودکان باید تا شش س��الگی و هر سال در این طرح غربالگری 

سنجش شوند.

تغییر کتب درسی 12 پایه تحصیلی
 معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
گفت: به دنبال تدوین برنامه درس ملی، تغییر کتب درسی12 پایه 
تحصیلی اجباری و الزامی شده و از سال تحصیلی گذشته این موضوع 
در کشور اجرایی ش��د. نجیمه باجالن، اظهار کرد: در سال تحصیلی 
جدید کتاب پایه دوم دوره ابتدایی تغییر یافته و کتاب پایه شش��م 

ابتدایی نیز جدید التألیف است.

 جمع  امامزادگان در اصفهان 
جمع شد 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: سال آینده اصفهان 
میزبان برگزاری کنگره بین المللی امامزادگان می شود. حجت االسالم 
حسین اژدری، افزود: هماهنگی های اولیه برای برگزاری این کنگره 
در اصفهان با سازمان اوقاف کشور انجام شده است. وی تصریح کرد: 
در صورت موافق��ت با برگزاری کنگ��ره بین المللی امام��زادگان در 
اصفهان، دبیرخانه آن راه اندازی و فراخوان برای مقاالت ارسالی نیز 

برای تمام کشورهای اسالمی ارسال می شود.

 مهر ماندگار، ذوب آهن را 
فراموش نکرد  

معاون برنامه ریزی و توسعه شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: سه طرح در 
حال اجرا در این شرکت که جزو طرح های مهر ماندگار هستند، تا پایان 
آذر ماه امسال به طور کامل به بهره برداری می رسند. قربان ابراهیمی  
با اشاره به این که سه طرح آگلومراس��یون، کک سازی و نیروگاه 110 
مگاواتی ذوب آه��ن جزو طرح های مهرماندگار هس��تند، گفت: طرح 
آگلومراسیون شامل بازسازی و نوسازی سه خط تولید یک، دو و سه هر 
یک به ظرفیت 800 هزار تن در سال می شود که بازسازی خط اول تمام 

شد و به تولید رسید و بازسازی خط دوم نیز در حال اجراست. 

 مساجد جامع و امام )ره( 
در امان هستند 

محسن نکویی، مدیر پروژه سامان دهی مسجدجامع عباسی و مسجد 
امام )ره( در اصفهان گفت: در عملیات نم زدایی دیوارهای مس��جد 
تاریخی امام )ره( و مسجدجامع ، نخست تا حریمی مشخص، آسفالت 
 با دستگاه های مخصوص برداشته و س��پس عملیات انجام می شود.

به گفته وی،  عملیات در حال انجام در کنار مس��اجد تاریخی جامع 
و ام��ام )ره( هیچ آس��یبی به این دو بن��ای تاریخ��ی وارد نمی کند. 
این طرح ه��ا در کمیته و ش��ورای فنی اداره کل می��راث فرهنگی و 

گردشگری اصفهان به تصویب رسیده  است.

  ماه مهر و ترافیک
 40 درصدی شهر 

حساسیت  رییس 
مجلس نسبت به مترو

رییس پلیس راهنمای��ی و رانندگی شهرس��تان اصفهان از ب��ار ترافیکی 
سنگین در شهر اصفهان در روز اول مهر ماه خبر داد. سرهنگ رضا رضایی 
به وضعیت ترافیکی شهر اصفهان در روز اول مهر ماه با توجه به بازگشایی 
مدارس اشاره کرد و افزود: با توجه به این که بس��یاری از والدین فرزندان 
خود را تا مدرسه همراهی کردند، ترافیک بس��یار سنگینی در سطح شهر 
اصفهان ایجاد شد. وی اظهار کرد: تا ساعت 9 روز گذشته با توجه به استقرار 
نیروهای پلیس، گره های سنگین ترافیکی در برخی از محدوده های شهر 
 اصفهان از جمله بلوار دانش��گاه، صف��ه، خیابان چهارباغ پایین به س��مت 
25 آبان وجود داشت. بر اساس کنترل و نظارت ترافیکی، تردد خودروها با 

توجه به جابه جایی دانش آموزان تا 40 درصد افزایش یافت.

گروه شهر- رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: مشکل آبرسانی 
فالت مرکزی، قطار ش��هری و آالینده های شهر اصفهان در حضور رییس 
 مجلس شورای اس��المی مطرح شد. عباس حاج رس��ولیها اظهار کرد: در 
هفته ای که گذشت همراه با اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان مالقاتی 
با علی الریجانی، رییس مجلس شورای اسالمی داشتیم که در این نشست 
پیرامون مشکالت اصفهان از جمله وضعیت آب و آالینده های اصفهان بحث 
و گفتگو شد، همچنین در این نشست، رییس مجلس با حساسیت وضعیت 
قطار شهری اصفهان را مورد بررس��ی قرارداد. حاج رسولیها اذعان داشت: 
مدیریت واحد شهری و رسیدگی به این مقوله از دیگر صحبت هایی بود که 

در حضور الریجانی مطرح شد و در رابطه با آن تبادل نظر صورت گرفت.

پیگیری 

گشتی در اخبار 

قلب زاینده رود سوخت 
غروب پنجش��نبه بخش هایی از بقایای گیاهان باقیمانده بر بس��تر 
خش��ک زاینده رود و در فاصله ای نزدیک به س��ی و سه پل در شهر 
اصفهان آتش گرفت. به گزارش مهر، این آتش سوزی نسبتاً کوچک 
که احتماالً به دلیل شیطنت و آتش افروزی چند شهروند ناآگاه نسبت 
به عواقب این کار ایجاد ش��ده بود، با توجه به خش��ک شدن بقایای 
گیاهان و لجن ها در بستر خشک رودخانه، می رفت که به یک اتفاق 
دلخراش تبدیل شود که آگاهی و حضور به موقع آتش نشانی اصفهان، 
از سرایت این آتش به سایر بخش ها و سوختن سایر بقایای گیاهان 
خشک در بستر رودخانه جلوگیری کرد. این آتش سوزی درنگاه اول 

آتشی کوچک  بود که به گمان 
عابران شاید تا س��اعاتی بعد 
 خود به خود خاموش می شد،

ولی همی��ن آتش ب��ه ظاهر 
کوچک، دودی ایجاد کرد که 
تا دقایقی پ��س از مهار آتش 
نیز پل تاریخی سی و سه پل و 
میدان انقالب در کنار این پل 

تاریخی را در بر گرفته بود.
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مکث 
برنامه درسی دانش آموزان برای ۵ روز اول هفته بسته شد

سحر خیز، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش به تعطیلی پنجشنبه های مدارس 
اشاره کرد و اظهار داشت: برنامه درس��ی دانش آموزان برای پنج روز اول هفته بسته شده و در 

خصوص روز پنجشنبه باید با توجه به ابتکار به کار گرفته شده توسط معلم عمل کرد.

3

No. 884   |  September  23 ,2012  |  8 Pages 

استاندار اصفهان در پی سفری یک روزه 
نفیسه 
به شهرستان نایین، از روستای اوشان از راهداری

 توابع نایی��ن و عملی��ات گازرس��انی به 
27 روستای توابع شهرستان نایین بازدید کرد. با اجرای این پروژه 
 هزار و 200 خانوار از نعمت گاز طبیعی و ملی برخوردار ش��دند و 
26  کیلومتر خط لوله ش��بکه گذاری گاز در نایین صورت گرفت. 
27 روس��تا ب��ا اج��رای عملی��ات   گازرس��انی ب��ه ای��ن 
16 کیلومتر خ��ط تغذیه ف��والدی و80 کیلومتر ش��بکه گذاری 
 پلی اتیلن و ف��والدی انجام ش��ده که800 مورد انش��عاب نصب و 
دو مورد ایستگاه TBS و یک مورد ایستگاه CPS نیز ساخته شده 
است. این پروژه با اعتباری افزون بر130 میلیارد ریال صورت گرفته 

است که با افتتاح آن، 27 روستا از 32 روستای منطقه الی سیاه از 
توابع بخ��ش مرکزی شهرس��تان نایین گازدار ش��دند. هنوز پنج 
روستای این شهرس��تان بدون گاز هستند که در آینده ای نزدیک 

توسط شرکت گاز استان اصفهان از نعمت گاز بهره مند می شوند.

سیمان رنگی به مالت ساختمانی اضافه شد
همچنین در این س��فر یک روزه پروژه بزرگ خط تولید س��یمان 
رنگی بنوید ب��ا حضور اس��تاندار، معاونان س��تادی اس��تانداری 
اصفهان و مس��ئوالن شهرس��تان نایین به بهره برداری رس��ید و 
فاز دوم این کارخانه س��یمان سفید نیز توسط اس��تاندار اصفهان 
کلنگ زنی ش��د. در این کارخانه، تولید س��یمان در هش��ت رنگ 

اصلی و مش��تقات فرع��ی آن در 49 رنگ و در مجم��وع 56 رنگ 
عرضه می شود. مواد اولیه کارخانه س��یمان سفید بنوید از معادن 
منطقه بنوی��د نایین ک��ه دارای س��نگ آهک با خلوص بس��یار 
باالست تهیه و در حد اس��تانداردهای بین المللی عرضه می شود.

در ای��ن کارخانه عالوه بر200 هزار تن س��یمان س��فید،520 تن 
 س��یمان رنگی در ان��واع رنگ های مختل��ف تولید می ش��ود که

 20 درص��د از تولید س��یمان کش��ور در ای��ن کارخان��ه صورت 
می گیرد.

کارخانه س��یمان س��فید بنوید در ح��ال حاض��ر81 میلیون تن 
س��یمان خاکس��تری س��االنه تولید می کند و ای��ن کارخانه در 
نظ��ر دارد، ظرفی��ت تولی��د س��یمان س��فید را ت��ا م��رز 100 
میلیون ت��ن در آین��ده برس��اند. این کارخانه، س��یمان س��فید 
خود را ب��ه کش��ورهایی از جمل��ه، عراق، افغانس��تان، آس��یای 
میان��ه و کش��ورهای حاش��یه خلی��ج ف��ارس ص��ادر می کن��د. 
 در ای��ن کارخانه نزدی��ک ب��ه 163هزار تن س��یمان، ب��ا ارزش

350 میلیاردریال تولید و عرضه شده و توانسته به طور مستقیم و 

غیر مستقیم برای600 نفر اشتغال ایجاد کند. 
یوسف حس��نی، فرماندار شهرستان نایین این ش��هر را یک شهر 
صنعتی می دان��د و می گوید: می��زان س��رمایه گذاری در بخش 
واحدهای صنعتی در دولت های قبلی 65 میلیارد و 307 میلیون 
تومان بوده و در دولت دهم میزان سرمایه گذاری در نایین به 194 
میلیارد و 405 میلیون تومان رسیده است. وی می افزاید: باید در 
شهرستان های محروم حمایت های قانونی بیش از سایر نقاط انجام 
شود تا از مهاجرت ها پیشگیری ش��ود.فرماندار تأکید می کند اگر 
معضل مالی این قطعه س��ازان که بخش مهمی از ساخت قطعات 
خودروسازی در ایران را بر عهده دارند، رفع شود کارگران آن بیش 

از پیش اخراج و از کار بیکار نخواهند شد. 
این شهرس��تان دارای بی��ش از 10 بخش قطعه س��ازی و تعداد 
زیادی کارخانه کاشی سازی بعد از اس��تان یزد است که با شرایط 
 بحران اقتصادی، کارخانه های قطعه سازی آن دچار مشکل مالی 
شده اند. گفتنی است استاندار اصفهان در این سفر قول داد مشکل 
مالی قطعه سازان و نیز صدور مجوز کارخانه های کاشی را حل کند.

خبر 

بهره مندی 1200 خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی

27 روستای نایین گازکشی شد

نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان عوامل 
تأثیرگذار در ع��دم تحقق برنامه ه��ای مدیریت 
شهری برای احیای بافت های فرسوده را برشمرد 
و گف��ت: ضواب��ط شهرس��ازی در بازنگری طرح 
تفصیلی، پایین بودن سقف تسهیالت بانکی )وام( 
و عدم اجرای مطلوب طرح بازگش��ایی گلوگاه ها 

نقش اساسی در عدم تحقق این برنامه ها دارند.
 وی ضوابط تعیین ش��ده و اص��الح ارتفاعات در 
بافت های فرسوده توسط ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان را راهکاری اساسی در جهت احیای این 
بافت ها دانس��ت و اظهار امی��دواری کرد که این 
ضوابط به عنوان مهم ترین موانع برای جلوگیری 

از توسعه و رشد بافت های فرسوده در کمیسیون 
ماده 5 به تصویب برس��د. داوودی با اذعان بر این 
که پرداخت تس��هیالت 20 میلیون تومانی برای 
هر واحد در بافت های فرسوده کالنشهر اصفهان 
کافی نیس��ت، گفت: هیأت دولت تمهیدات ویژه 
ای ب��رای احیا و توس��عه بافت های فرس��وده در 
نظر بگیرد و س��قف تس��هیالت این بافت ها را تا 
35 میلیون تومان افزایش دهد. وی تصریح کرد: 
برای تسریع در احیا و بازسازی چهار هزار هکتار 
بافت فرسوده در کالنش��هر اصفهان و تبدیل این 
 بافت ها به بافت های فعال و تحقق شاخص های 
پیش بینی شده در برنامه پنج ساله، اجرای تمام 

این برنامه ها ضروری اس��ت. داوودی در بخش 
دیگری از س��خنان خود، دیدار اعضای ش��ورای 
اسالمی ش��هر اصفهان با رییس مجلس شورای 
اس��المی در تهران را مثبت ارزیابی کرد و گف�ت: 
در این دیدار مشکالت و چالش ه�ای پیش روی 
مدیریت ش��هری از جمله آب، اجرای طرح های 
آبرس��انی به ویژه طرح انتقال آب فالت مرکزی 
)بهش��ت آباد(، قطار ش��هری و احداث کنارگذر 
شمال اصفهان مطرح ش��د. وی از اعالم آمادگی 
رییس مجلس شورای اس��المی برای همکاری با 
مدیریت شهری اصفهان جهت رفع این مشکالت 
خبر داد و افزود: اختصاص اعتب��ارات الزم برای 

رفع مشکالت کالنشهر اصفهان به ویژه در بخش 
آب در س��ال آینده الزام��ی اس��ت و نمایندگان 
 مردم اس��تان در مجلس ش��ورای اس��المی باید 
پیگیری های الزم را در این زمینه به عمل آورند.

وعده های کاذب سودجویان ادامه دارد
سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان گفت: 
خرید و فروش زمین ه��ای قولنامه ب��ا توجه به 

تذکرهای مکرر، هنوز مهار نشده است. 
 ابوالفضل قربانی با اشاره به این که خرید و فروش 
زمین ه��ای قولنام��ه ای هنوز ادام��ه دارد، بیان 
داشت: ش��اید بارها از تریبون ش��ورای اسالمی 
 ش��هر به م��ردم تذک��ر داده ش��ده ت��ا از خرید 
زمی��ن ه��ای قولنام��ه ای ک��ه مورد اس��تعالم 
ش��هرداری و اداره ثبت و اس��ناد و ام��الک قرار 
نگرفت��ه پرهیز کنند و مس��ئوالن نیز نس��بت به 
این موضوع نظ��ارت های الزم را ص��ورت دهند. 
قربانی همچنی��ن تصریح کرد: ولی متأس��فانه با 
توجه به تذکرهای عدیده که داده ش��ده، باز هم 
شاهد آن هستیم که عده ای سودجو با وعده های 
 کاذب نسبت به خرید و فروش این گونه زمین ها

به مردم اقدام می کنند و مسئوالن امر نیز از این 
موضوع غافلند. 

س��خنگوی ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان با 
اذعان بر این ک��ه این زمین ها برای ش��هرداری 
و دس��تگاه های مربوط مش��کل ایجاد می کند، 
 گف��ت: در ای��ن م��ورد باید اط��الع رس��انی ها

وسیع تر از گذش��ته و با بهره گیری از رسانه های 
محل��ی از جمله مطبوع��ات، رادی��و و تلویزیون 
انجام شود، همچنین شهرداری نیز باید از انتقال 
خدمات به این گونه زمین ها خ��ودداری و برای 

رسیدگی به آنها اقدام به بازرسی کند.

وضعیت اسف بار آسفالت معابر
سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان وضعیت 
آسفالت را در معابر مناسب ندانست و متذکر شد: 
 وضعیت آسفالت در داخل کوچه ها و خیابان های

فرعی ش��کل مناس��بی ندارد و به همین منظور 
دس��ت اندازهایی در شهر ایجاد ش��ده که گاهی 
خس��ارت های مالی و جانی را برای ش��هروندان 

 ایجاد می کند. وی در بخ��ش دیگر صحبت های
خ��ود گرانی ه��ای اخی��ر و افزایش خودس��رانه 
محص��والت را در ب��ازار از عوام��ل ع��دم کنترل 
نرخ ها دانس��ت و در این رابطه افزود: رش��د نرخ 
 اجناس در بازار اصفهان به صورت دقیقه ای پیش 
می رود و این رشد که گاه از سوی مردم به صورت 
خودسرانه صورت می گیرد، باعث شده تا بازار از 
کنترل خارج شود و وضعیتی اس��ف بار به وجود 

آید.

مشکل اشتغال برطرف نشده است
عضو هیأت رییسه شورای اسالمی شهر اصفهان 
گفت: بحث اش��تغال یکی از پارامترهایی اس��ت 
که در اصفهان با توجه به پتانس��یل حاضر دیده 
می شود و متأسفانه هنوز راهکاری برای حل آن 
اندیشیده نشده است. ایجاد فضای کسب و کار در 
ش��هر اصفهان یکی از دغدغه های اصلی مردم و 
مسئولین محسوب می شود، ولی این نیاز با توجه 
به پتانسیل باالی شهر اصفهان در فضای صنعت و 

خدمات هنوز پاسخ داده نشده است. 
علیرضا نصر اصفهانی هم با اشاره به این که مشکل 
اش��تغال از دغدغه ه��ای اصلی م��ردم اصفهان 
محسوب می شود، گفت: متأسفانه هنوز راهکاری 
برای حل آن اندیش��یده نشده اس��ت. این عضو 
شورای شهر ادامه داد: یکی از سخت ترین کارهای 
اعضای شورای اسالمی شهر، مراجعه مردم به این 
شورا برای برآورده کردن نیاز اشتغال و عدم توان 
شورا در پاسخ به نیاز آنهاس��ت. وی افزود:  عالوه 
بر این مشکل، عدم به کارگیری نیروی های بومی 
در صنایع اصفهان نیز مش��کل دیگری است، به 
طوری که در روزهای پیشین شرکت ذوب آهن 
اصفهان طی فراخوانی کشوری در خواست نیرو 
کرده بود، در حالی که نیاز اصفهان به فضای کار 
 و اش��تغال، این درخواس��ت نیروی کش��وری را 

رد می کند. 
گفتنی اس��ت، در صحن علنی ش��ورا در دستور 
 جلس��ه روز گذش��ته ط��رح دو فوریت��ی کمک

70 میلیون تومانی برای شارژ کارت بلیت جهت 
کودکان بی بضاعت مطرح و با رأی اعضای شورا 

تصویب شد.

مردم همچنان  در انتظار 

مسئوالن شهر از گرانی نالیدند و دیگر هیچ 

نایب رییس ش�ورای اس�المی ش�هر اصفهان بررس�ی و رفع موانع و چالش های موجود در روند تحق�ق برنامه های   داوود 
پیش بینی شده برای احیای بافت های فرسوده این کالنشهر را خواستار شد. کریم داوودی، روند پیشرفت و توسعه شیخ جبلی

کمی و کیفی پروژه های عمران شهری را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده، خوشبختانه 
 شاخص های پیش بینی ش�ده در برنامه پنج ساله ش�هرداری در بخش های پارکینگ، مراکز تفریحی، س�الن های ورزشی سرپوشیده و 

سالن های مطالعه رشد چشمگیری داشته و از برنامه جلوتر بوده است.



چهره روزیادداشت

 پرداخت ارز همراه 
به زائران حج تمتع

به دنبال هماهنگی سازمان حج و زیارت با بانک مرکزی، 300 دالر ارز 
همراه به زائران حج تمتع امسال پرداخت می شود. 

بنیامین شکوه فر، مدیرکل حوزه ریاست سازمان حج و زیارت درباره  
این توافق اظهار کرد: زائران ضمن هماهنگی با مدیران کاروان ها، پنج 
روز پیش از اعزام خود می توانند به یکی از شعب ارزی مراجعه و با ارایه 
کارت شناسایی و احراز هویت، این ارز را با پرداخت معادل ریالی آن 
به نرخ دولتی مصوب، دریافت کنند. او در عین حال افزود: 120 دالر 
نیز برای هر زائر بابت قربانی حج تمتع به مدیران کاروا ن ها پرداخت 
می شود. همچنین علی اصغر ش��ریفی، مدیر حج و زیارت استان یزد 
درباره شناس��ایی زائران معتاد گف��ت: در صورتی که زائ��ر معتاد در 
میان کاروان های اعزامی به ویژه در فرودگاه شناس��ایی شود، عالوه 
بر جلوگیری از ش��رکت وی در مناسک حج امس��ال، تا پنج سال نیز 
ممنوع الخروج بوده و اجازه شرکت در مناسک حج را نخواهند داشت.

قیمت سکه به ۹۶۱ هزار تومان رسید
روز گذش��ته قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح قدی��م در بازار طال 
و جواهر اصفهان با هش��ت هزار تومان افزایش نس��بت به پنجشنبه 
گذشته، ۹۶1 هزار تومان نرخ گذاری شد. قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید در بازار طال و جواهر اصفهان با هش��ت هزار 
تومان افزایش در مقایس��ه با اواخر هفته گذش��ته، ۹۶0 هزار تومان 
معامله شد. بر این اساس، اختالف سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 
و قدیم در بازار طال و جواهر اصفهان به یک هزار تومان رسید.در بازار 
طال و جواهر اصفهان، هر قطعه نیم سکه ۴۸0 هزار تومان، ربع سکه 
2۴0هزار تومان و س��که یک گرمی نیز 13۴ هزار تومان نرخ گذاری 
ش��د. همچنین هر گرم طالی 1۸ عی��ار خام در بازار ط��ال و جواهر 
اصفهان ۹۸ هزار و ۵۵0 تومان تعیین ش��د، در حال��ی که بهای آن 
پنجشنبه گذشته ۹۶ هزار تومان بود. ش��ایان ذکر است در بازار آزاد 
اصفهان دالر با قیمت دوهزار و ۴۶0 و یورو با بهای س��ه هزار و 220 

تومان نرخ گذاری و فروخته می شود.

 بورس ارز، دستور کار 
کمیسیون ویژه مجلس

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و مسئوالن این نهاد اقتصادی برای 
بررسی آخرین وضعیت بورس به مجلس می روند. اعضای کمیسیون 
ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 
۴۴ قانون اساسی این هفته میزبان رییس و مسئوالن سازمان بورس و 

اوراق بهادار برای بررسی آثار راه اندازی بورس ارز هستند.

اتاق معامله ارز 2 درصد زیرقیمت 
کجاست؟

اتاق معامله ارز 2 درصد زیرقیمت بازار در ساختمان معاونت بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت واقع در ضلع ش��مالی میدان 

ولیعصر واقع شده است. 
این اتاق در س��اختمان معاون��ت بازرگانی داخل��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت واقع در ضلع شمالی میدان ولیعصر واقع شده و قرار 
اس��ت بار اصلی مبادله اصلی با نرخی معادل 2 درص��د زیر نرخ بازار 
را به عهده گیرد. ات��اق مالقات دارندگان و متقاضی��ان ارز، اتاقی در 
حدود 100 متر اس��ت که در آن قرار اس��ت دارندگان ارز که عموما 
صادرکنندگان هس��تند، به ص��ورت روزانه ارز در اختی��ار خود را به 
افرادی ارای��ه کنند ک��ه متقاضی دریافت ان��واع ارز ب��رای کارهای 
تجاری خود هس��تند. این اتاق که دارای جایگاه های مشخصی برای 
مبادله دالر و سایر ارزهاس��ت، قرار اس��ت از این پس ارز صادرات را 
 به صورت مس��تقیم و بدون واس��طه در اختیار متقاضی��ان واردات، 

به خصوص در اولویت های سه تا پنج قرار دهند.

 بهبود بازار فرش نیازمند 
تغییر در نقشه هاست

عضو هیأت رییسه اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش دستباف 
اصفهان گفت: برای بهبود بازار فرش باید در سیستم نقشه های فرش 

تغییراتی ایجاد شود. 
س��عید عصاچی در گفتگو با فارس در ارتباط با توسعه تجاری سازی 
فرش اظهار کرد: باید برای توس��عه تجاری  سازی فرش، برندسازی و 
برندها نیز استاندارد شوند. وی ادامه داد: افراد سودجو در زمینه فرش، 
تولیدات با کیفیت پایین را صادر می کنند، اگر گمرک اجازه صادرات 
فرش های مرغوب و برندهای شناخته شده را بدهد، کیفیت کار بهتر 
می شود. عضو هیأت رییسه اتحادیه تولیدکنندگان و بافندگان فرش 
دستباف اصفهان در زمینه تبلیغات در عرصه فرش تصریح کرد: برای 
جلوگیری از لطمه خوردن به بازار فرش، باید افرادی که مورد اعتماد 

و اعتبار بازار هستند در زمینه فرش فعالیت کنند. 

یارانه نقدی سه برابر می شود؟
ای���ده ای  اقتص��ادی-

انت�خابات��ی در ب�رخ��ی 
زیرمجموعه ه��ای دولت 
مطرح است که درصورت 
نهای��ی ش��دن آن، یارانه 
ماهان��ه نق��دی۹0 هزار 
تومانی به ازای هر ایرانی 
از محل آزادس��ازی نرخ ارز اختصاص خواهد یافت. این 
روزها که آش��فته بازار ارز خبرساز شده، از برخی محافل 
دولتی خبر می رسد که ایده هایی برای چند برابر کردن 

یارانه نقدی مطرح است.
یکی از این ایده ها که حتی باالتری��ن مقامات اقتصادی 
دولت نیز آن را آنالیز کرده  اند، نس��خه جدید ارزی یارانه 
نقدی است. براس��اس این ایده و درصورت نهایی شدن، 
مابه التفاوت نرخ ارز مرج��ع - 122۶ تومان- و نرخ بازار 
آزاد )حدود 1۴00 تومان( از محل آزادسازی نرخ ارز به 

مردم پرداخت خواهد شد.
برهمین اساس، برخی مقامات اقتصادی دولت محاسبه 
کرده اند که از محل آزادس��ازی ن��رخ ارز ) ارز تک نرخی 
باالی 222۶ تومان(، سهم هر ایرانی از این محل سالیانه 
بیش از ی��ک میلیون توم��ان و ماهیانه ح��دود ۹0 هزار 

تومان خواهد بود.
حال، اگر یارانه نقدی موجود )۴۵ هزار و ۵00 تومان( را 
با این یارانه جدید ارزی )۹0 ه��زار تومان ( جمع کنیم، 
بیش از 1۴0 هزار تومان می شود. در واقع وعده محمود 
احمدی نژاد، رییس جمهور برای س��ه برابر کردن یارانه 
نقدی با این ایده اقتصادی- انتخاباتی نیز محقق خواهد 
ش��د.برخی مقامات اقتصادی کش��ور اخی��را در برخی 
نشست هایش��ان برای آماده س��ازی افکار عمومی، این 
ای��ده اقتصادی-انتخاباتی را به صورت پرس��ش مطرح 
کرده اند: چرا نباید مابه التف��اوت نرخ ارز 122۶ تومان و 
بازار )حدود 2۴00 تومان( را ب��ه بیت المال برگردانیم و 

آن را به مردم ندهیم؟
این مقامات اقتصادی گفته اند: حس��اب سرانگش��تی ما 
نشان می دهد که اگر از فروش هر ارز 122۶ تومانی با نرخ 
آزاد فقط هزار تومان به خزانه واریز شود، سالیانه بیش از 
یک میلیون تومان و ماهیانه حدود ۹0 هزار تومان نصیب 

هر ایرانی می شود.
گفته می ش��ود رییس جمه��ور، وزیر ام��ور اقتصادی و 
دارایی، رییس کل بانک مرکزی و برخی اعضای سیاسی 
دولت در جریان این ایده اقتصادی-انتخاباتی قرار دارند.

دریافت مالیات از مسکن 
در قانـون جدید

پیش فروش بلیت قطار 
دهه دوم مهرماه

رییس کل سازمان امور مالیاتی کل کشور اظهار داشت: معامله بیش از دوبار 
در سال مسکن در قانون جدید مشمول مالیات مکرر می شود.

علی عس��کری درباره نقش ابزارهای مالیاتی در مدیریت بازار مسکن گفت: 
مدیریت بازار مس��کن به عهده وزارت راه و شهرس��ازی اس��ت و ما صرفاً در 
حوزه مالیات بخش مس��کن نقش داریم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 
 با اشاره به این که ورود س��ازمان مالیات به این حوزه مربوط به معامالت و یا 
ساخت و ساز هایی است که انجام می شود، تصریح کرد: در اصالح قانون نسبت 
 به نقل و انتقال مکرر مسکن مالیات جدید را طراحی می کنیم تا افراد اقدام به 

بورس بازی مسکن نکنند.
وی  همچنین درباره نقش سازمان مالیاتی در بازار بورس ارز، افزود: سازمان 

مالیاتی فعال در این بازار ورود پیدا نکرده است.

پیش فروش بلی��ت قطار برای ده��ه دوم مهر ۹1 از ام��روز، دوم مهرماه 
س��ال جاری از طریق سیس��تم آنالین 2 آغاز می ش��ود. ف��روش بلیت 
حرکت ه��ای ۹1/7/11 لغایت ۹1/7/20 در کلیه محورها روز یکش��نبه 
س��اعت ۸:30 صبح به طور یکپارچه و یکس��ان از طریق دفاتر فروش و 
سایت اینترنتی شرکت رجا انجام خواهد ش��د. در فروش یکپارچه بلیت 
قطار، هر گون��ه موجودی بلیت ک��ه در همه نمایندگی ه��ای فروش در 
سراسر کش��ور وجود داشته باشد، در سیس��تم اینترنتی فروش نیز قابل 
مش��اهده اس��ت. هموطنان گرامی برای اطالعات بیش��تر در خصوص 
نش��انی دفاتر فروش، قیم��ت بلیت، موج��ودی بلی��ت و... می توانند به 
 صورت ش��بانه روزی با تلفن 1۵3۹ تماس بگیرند یا به س��ایت اینترنتی
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رییس انجمن مل��ی حمایت از حق��وق مصرف کنندگان 
ایران، بیشترین حجم شکایات خودرویی مصرف کنندگان 
ایرانی در سال گذشته را مربوط به خودروهای پژو ۴0۵ و 

پراید دانست. 
 س��ید محمد جعف��ری اظه��ار کرد: در س��ال گذش��ته 
۵7/۸ درصد ش��کایات مصرف کنندگان ایرانی از کیفیت 
خودروهای داخلی و خارجی، 2۵/2 درصد از سطح خدمات 
پس از فروش، 10/۵ درصد خدمات ف��روش و ۶/۵ درصد 
مربوط به سوانح مانند آتش س��وزی و واژگونی بوده است. 
وی با بیان این که در سال13۹0 بیشترین حجم شکایات 
خودرویی مصرف کنندگان ایران��ی مربوط به دو خودروی 
پژو ۴0۵ تولیدی ایران خودرو و پراید تولیدی س��ایپا بوده 
است، خاطرنشان کرد: به طور تفکیکی نیز در گروه صنعتی 
ایران خودرو محصوالت پژو ۴0۵، س��مند و پژو 20۶ و در 
سایپا محصوالت پراید، تیبا و ریو به ترتیب بیشترین حجم 
ش��کایات مش��تریان را به خود اختصاص داده اند. رییس 
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایران ادامه 
داد: در پارس خودرو نیز بیش��ترین حجم شکایات مربوط 
به خودروی تندر۹0، در خودروسازی مدیران محصوالت 
ام.وی.ام 110 و ایکس 33 )تیگو( و در بهمن مربوط به وانت 

مزدا بوده است. 

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گف��ت: بهره برداران 
غیرفعال معدنی که دارای مجوز هس��تند، س��ه ماه برای 
فعال کردن مع��ادن خود مهلت دارن��د. وجیه اهلل جعفری 
اظهار کرد: بر اس��اس ماده 1۴ قانون اصالح قانون معادن 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به دارن��دگان مجوزهای 
اکتشاف، بهره برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود 
عمل نکنند، با تعیین مهلت س��ه ماهه اخطار می کند تا به 
تعهد خود برای فعال س��ازی معادن عمل کنند. وی افزود: 
در صورتی که بهره برداران غیرفع��ال در پایان مهلت مقرر 
اقدامی برای فعال س��ازی مع��ادن خود نکنن��د و یا اقدام 
انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم 
به پرداخت خسارات ناش��ی از عدم انج�ام تعهدات مربوط 
شده و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صالحیت 
شناخته می ش��وند. وی افزود: از زمان ابالغ این آیین نامه 
به استان های کش��ور تمام عواقب ناش��ی از عدم اقدام به 
موقع، ابطال پروانه های اکتشاف، لغو مجوزهای برداشت و 
سلب صالحیت دارندگان پروانه های بهره برداری به دلیل 
 عدم اجرای تعهدات توس��ط دارندگان مجوز فعالیت های

معدنکاری متوجه س��ازمان صنعت، مع��دن و تجارت هر 
استان و دارندگان مجوزهای معدنی و اکتشافی خواهد بود.

معاون وزیر اقتصاد در دیدار معاون استاندار شهر جیلین چین 
از واگذاری 12۵ میلیارد دالر تصدی دولتی ایران به بخش 
خصوصی خبر داد و گفت: شرکت های چینی می توانند در 

مناقصه های خرید شرکت های دولتی ایران شرکت کنند.
بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار 
با چو ویگین، معاون استاندار ش��هر جیلین چین با اشاره به 
روابط فرهنگی دو کش��ور ایران و چین گفت: فرصت های 
اقتصادی و تجاری زیادی برای توسعه روابط دو کشور وجود 
دارد و الزم است روابط ایران و چین از نظر سنتی خارج و با 
توجه به این فرصت های در حال ظهور عمل شود. علیشیری 
در ادامه با بیان این که رشد سرمایه گذاری خارجی در  ایران 
طی سه سال گذش��ته 1۵۴ درصد بوده، افزود: فرصت های 
س��رمایه گذاری متفاوتی در حوزه ه��ای معدنی، صنعتی، 
کشاورزی، پتروشیمی و پاالیشگاه ها وجود دارد که می توان 
به سرمایه گذاران خارجی ارایه کرد و شرکت های چینی هم 
می توانند از این فرصت ها بهره برداری کنند. علیشیری در 
 ادامه ضمن تأکید بر افزای��ش حجم مبادالت اقتصادی بین 
دو کشور، پیش��نهاد داد خط اعتباری مش��ترکی تا سقف 
دومیلیارد دالر برای افزایش حجم فعالیت تجاری و خدمات 

فنی و مهندسی اختصاص یابد.

مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران ضمن بیان دلیل 
اصرار کارخانه ه��ا به واردات شیرخش��ک، گفت: تحقق 
برنامه  پنجم توس��عه برای افزایش سرانه مصرف شیر به 

1۶۵ کیلوگرم با واردات محقق نمی شود. 
سعید سلطانی  سروستانی در پاسخ به این که چرا به رغم 
ممنوعیت یک و نیم ساله، واردات شیر خشک دوباره از 
سر گرفته شد، گفت: واردات شیر خشک به بهانه کنترل 
گرانی شیر صورت گرفت. مدیر عامل اتحادیه سراسری 
دامداران افزود: اگر واقعاً دولت به این نتیجه رسیده که 
دامدار گران فروش است، می تواند شیر خشک وارد کند 
اما حقیقت این است که به دلیل گرانی نهاده های دامی 
قیمت تمام ش��ده باالس��ت. وی ادامه داد: اگر واقعاً نیاز 
به شیرخشک در داخل کشور اس��ت، جلوی صادرات را 
بگیرند و در داخل استفاده کنند. سلطانی گفت: به جای 
واردات شیرخش��ک باید از دامداران حمایت ش��ود و با 
پرداخت یارانه حمایتی، تأمین به موقع نهاده  ها و تعدیل 
قیمت ها قیمت تمام شده را پایین آورد. وی افزود: کسانی 
که مدافع واردات شیر خشک هستند، به جای آن نهاده 
وارد کنند. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران واردات 

شیرخشک را بالی جان تولید عنوان کرد.

معدن  اقتصاد خارجیخودرو شیر

پژو 405 و پراید، رکورددار 
شکایت  مصرف کنندگان

مهلت 3 ماهه بهره برداران 
غیرفعال معدنی

پیشنهاد  واگذاری شرکت 
های دولتی به چینی ها

پشت پرده واردات 
شیرخشک

اخبار کوتاه

اخبار ویژه 
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احمد توکلی درخصوص ایده پرداخت مابه التفاوت ن��رخ ارز مرجع - 122۶ تومان- و نرخ بازار آزاد 
)حدود 2۴00 تومان( از محل آزادس��ازی نرخ ارز به مردم در قالب یارانه، اظهارداش��ت: این اقدام 

خیانت به مردم است. وی گفت : این برنامه دولت همانند اقدامات دیگرش غیرقانونی است.
عملکرد ضعیف بانک مرکزی 
موجب بی ثباتی بازار ارز شد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 
ارسالن فتحی پور

درخصوص تصمیم مشترک دولت و مجلس مبنی بر توزیع ارز با قیمت 2 
درصد کمتر از نرخ ارز در بازارآزاد برای افرادی که ثبت سفارش کرده اند، 
به دلیل این که ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد، با این موضوع مخالف 
هس��تم. درحقیقت تخصیص ارز2 درصد زیرقیمت بازار آزاد به گروهی 
از افراد، به معنای همان تورم، داللی و س��فته بازی اس��ت. در سال های 
 ۸۹ و ۹0 به استناد گزارش های مالی دولت، مشکل کمبود دارایی ارزی 
نداش��ته ای��م، ب��ه ط��وری که 
 ارز حاص��ل از ف��روش نف��ت و 
فرآورده ه��ای نفتی و غیرنفتی 
دراین س��ال ها به ط��ور کامل 
تحقق پیدا کرده، اما این روزها 
عدم ثبات در بازار ارز ناش��ی از 
عملکرد ضعیف مسئوالن بانک 
مرکزی در یک س��ال گذشته 

بوده است.
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نمایشگاه های بی حاصل 
برگزاری نمایش��گاه و جش��نواره یکی از راهکاره��ای هنرمندان 
برای فروش آثار هنری اس��ت؛ راهکاری که با نبود بسترهای الزم 
در کش��ور، اثرگذاری خود را از دست داده اس��ت. امید گنجعلی، 
خوشنویس اصفهانی برجسته کشور در حالی که پس از شش سال 
و در حمایت از شاگردانش برخی آثار خود را به نمایشگاه ضیافت 
قلم آورده، گفت: »مسئوالن از نمایشگاه بازدید کردند، صدا و سیما 
هم برای تهیه گزارش خبرنگارش را فرستاد و همه هم گفتند خوب 

است، عالی است، اما یک اثر هم خریداری نشد!« 
افسانه رس��تمی، هنرمندی که اخیراً یک نمایشگاه خط- نقاشی 
در حوزه هنری اصفهان برگزار کرده، هزینه برگزاری نمایشگاه را 
بدون در نظر گرفتن هزینه سالن، بیش از دو و نیم میلیون تومان 
عنوان کرد و افزود: با این که یکی، دو نفر وعده خرید داده بودند،اما 

حتی یک اثر هم به فروش نرفت.«

منابع درآمدی هنرمندان از کجاست؟
 ابراهی��م فرهنگ، از اس��اتید نقاش��ی اصفه��ان ک��ه نزدیک به 
2۵ س��ال از عمر خود را صرف هنر نقاش��ی کرده، اذعان داشت: 
من همچنان مستأجر هس��تم و اگر روابطی که ایجاد کرده ام به 
کمکم نمی آمد، این حداقل درآمد را نیز نداشتم. وی در خصوص 
فروش آثار خود گفت: اکثر آثاری که به فروش رس��انده ام بر پایه 
همان روابط و سفارش هایی بوده که به من داده شده است، در غیر 
 این صورت نمی توانم ریسک کنم و به امید نمایشگاه، تابلویی را 

بکشم.
همچنین گنجعلی درباره کس��ب در آمد از طری��ق فروش تابلو 
اعالم کرد: »اگر یک س��ال خوب را پشت س��ر بگذارم، بین 2۵ تا 
 30 میلیون و اگر ش��رایط اقتصادی مس��اعدی نباشد بین10 تا

12 میلیون درآمد خواهم داشت که البته باید بگویم این درآمد با 
 20 سال عمری که پای این رش��ته گذاشته ام، به دست می آید و 

می دانم بسیاری از همکارانم همین اندازه درآمد را هم ندارند؛ چرا 
که کمتر پیش می آید یک هنرمند، بیزینس هم بلد باش��د و در 

فروش تابلو موفق عمل کند.« 
پویان مکوندی با آن که فوق لیسانس اقتصاد دارد معتقد است که 
عشق به خوشنویسی او را وارد این هنر کرده است. وی که اکنون 
دارای درجه فوق ممتاز در رشته خوشنویسی است، گفت:» درآمد 
بنده بیشتر از طریق تدریس اس��ت و البته استاد گنجعلی هم با 
توجه به شهرتی که دارند، در فروش آثارم مرا حمایت می کنند اما 
واقعاً بعد از چندین سال شاگردی و رسیدن به این درجه، شرایط 

اقتصادی خوبی ندارم .«

تجارتی که سودی برای هنرمند ندارد!
امید گنجعلی که خود بارها تابلوهایش را بی امضا فروخته است، 
اذعان داشت:  س��ال ۸2 اثری را از من 1۵0 هزار تومان خریداری 
کردند، مدتی بعد همان اثر در ی��ک گالری دیگر در حضور خودم 
 به قیم��ت چهار میلی��ون تومان به ف��روش رس��ید! در حالی که 
نمی دانستند خالق همان اثر ش��اهد این معامله است. گنجعلی 
 ادام��ه داد: م��ن و امثال من چ��اره ای نداری��م و این ش��رایط را 
پذیرفته ایم و اگر بخواهیم از طریق هن��ر امرار معاش کنیم، باید 
ممنون این تاجران هم باشیم؛ چرا که آنها بازار آثار هنری را اداره 

می کنند.

نقشی که دولت ایفا نمی کند!
در تم��ام دنیا ش��هرداری ه��ا و خود دول��ت به کس��انی که کار 
 هنری می کنند کمک کرده و از آنها حمایت ب��ه عمل می آورد. 
همان ط��ور که دول��ت به ناش��ران کمک م��ی کن��د و کاغذ در 
 اختیارشان می گذارد، بد نیست که دولت و انجمن های هنری نیز 
حمایت هایی حداقل در حد متریال ارزان در اختیار نقاشان قرار 

دهند. 
پوی��ان مکوندی معتقد اس��ت، ب��رای بهبود وضعیت معیش��ت 
هنرمندان و ش��کل گیری اقتصاد هنر می بایستی در ابتدا دانش 
عمومی هنر در سطح جامعه توس��عه یابد تا مردم هنر را بخشی 
از نیاز خود احس��اس کنن��د. وی در خصوص اهمی��ت آموزش 
 هنر در اقتصاد آن گفت: » بی ش��ک عدم گرایش ب��ه آموزش و 
فعالیت های هنری در هر زمین��ه، یکی از دالیل تضعیف فرهنگ 
 و رش��د ش��خصیتی افراد و خانواده هاس��ت و فرهنگ س��ازی و 
اطالع رسانی در خصوص کاربردهای هنر در زندگی از طریق صدا 
و سیما، نشریات و سایر ارگان ها می تواند تأثیر چشمگیری در قرار 

گرفتن هنر و آثار هنری در سبد کاالیی خانواده ها داشته باشد. 

بررسی وضعیت اقتصادی هنرهای تجسمی در اصفهان

هنریکهنمیخریم!

اقتصاد هنر از مباحثی است که اگرچه ابزارها و نیروی انسـانی توانمند آن در ایران وجود   سینا
دارد، اما به جهت نبود نگاه سیستمی به مقوله هنر، هیچ گاه چرخه اقتصادی آن شکل نگرفته  ایرانپور انارکی

و همیشه هنرمندان ایرانی از لحاظ کسب درآمد در تنگنا قرار داشته اند. نبود بستر و ساختار 
مدیریتی مناسب و عدم اطالع رسانی و فرهنگ سازی مناسب با هدف ارتقای دانش عمومی هنر میان مردم و حتی 
مسئوالن که می تواند آثار هنری را در سبد کاالیی آنها قرار دهد، موجب شده بسیاری از آثار ارزشمند هنرمندان 

به فروش نرسد و یا اگر فروش محقق شده، رضایت هنرمند جلب نشده است.
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اعالم برنامه های حوزه هنری استان اصفهان در هفته دفاع مقدس
رییس حوزه هنری اس��تان اصفهان با توجه به آغاز هفته دفاع 
مقدس و ارج نهادن به زحمات رزمندگان اسالم در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل به معرفی برنامه های حوزه هنری در این 
هفته پرداخت و گفت: حوزه هنری استان اصفهان به مناسبت 
 هفته دف��اع مقدس اق��دام به برگ��زاری برنامه ه��ای مختلف 
می نماید از جمله این برنامه ها می توان ب��ه برنامه های دفتر 
مطالعات ادبیات پایداری که ش��امل رونمایی کتاب خاطرات 
آزاده جانباز سورن هاکوپیان با عنوان » چه کسی قشقره ها را 

می کشد« در ساعت 17 بعدازظهر روز یک شنبه دوم مهرماه 
در سالن آرمن اشاره کرد. سید مهدی سیدین نیا افزود: از دیگر 
برنامه های این واحد م��ی توان به برپایی نمایش��گاه عکس و 
لوازم تفحص دفاع مقدس در ساعت 17 بعداز ظهر روز جمعه 
31 ش��هریورماه در س��اختمان پایگاه بس��یج امام حسین)ع( 
در شهر ونک اش��اره کرد. وی خاطرنش��ان کرد: در این هفته، 
خانه تجس��می حوزه هنری در خانه هنرمندان اصفهان اقدام 
به برگزاری کارگاه دو روزه نقاش��ی با موضوعات دفاع مقدس، 

 خان��واده و مقاومت از س��اعت 10 ال��ی 18بعدازظهر روزهای 
سه شنبه و چهارشنبه  چهار و پنج مهرماه 91 می نماید.

س��یدین نیا تأکید کرد: خانه عکس و کانون فیلم حوزه هنری 
اس��تان اصفهان نیز به مناس��بت این هفته اق��دام به برگزاری 
نمایشگاه عکس دفاع مقدس در خانه هنرمندان از یکم لغایت 
پنجم مهر می نماید. دیگر برنامه این هفته، نمایش فیلم های 
دفاع مقدس از ساعت 15 بعدازظهر الی 17 عصر از سه الی پنج 

مهرماه در مجتمع فرهنگی- هنری سوره می باشد.

بسیاری از گروه ها به نام مقاومت مجوز می گیرند

سرپرست گروه ردیف گفت: اخذ مجوز قطعات موسیقی 
در شهرستان ها بسیار دشوار است، اما معلوم نیست چرا 
وقتی نام مقاومت می آید، همان قطعات مجوز می گیرند.

محمد صانعی در ارزیابی از چهارمین جشنواره موسیقی 
مقاومت درحالی که با ایسنا سخن می گفت، ادامه داد: 
به طور قطع این جش��نواره می تواند بهت��ر از این ها نیز 
برگزار ش��ود، اما با وضعیتی که در شهرستان ها نسبت 
به موسیقی وجود دارد، احس��اس رضایتمندی داریم و 

اجرایمان را به صحنه می بریم.
او ادامه داد: گروه ما موضوعات مختلفی را با اشعار حافظ 

و موالنا ارایه داده اند، اما از آنجا که این قطعات در حالت 
عادی مجوز نمی گیرند، این قطعات را در این جشنواره 

اجرا کردیم.
این هنرمند ادامه داد: در اصفهان ش��رایط موس��یقی 
بسیار دشوار است و از همین رو اگر این جشنواره شرایط 
خوبی هم نداشت، باز در آن شرکت می کردیم تا بتوانیم 

هنرمان را ارایه دهیم.
صانعی اضافه کرد: ش��رایط در اصفهان هر روز دشوارتر 
می شود و به گروه های موسیقی مجوز نمی دهند و ما از 

این نظر رضایتی از وضعیت موسیقی شهرمان نداریم.
وی معتقد اس��ت: جش��نواره مقاومت، بهانه ای اس��ت 
برای این که گروه های موس��یقی، خودش��ان را معرفی 
کنند و حتی گاهی به نام مقاومت، بس��یاری از گروه ها 
مجوز می گیرند. این هنرمند عرصه موسیقی در بخش 
دیگری از سخنانش گفت: صدابرداری در این جشنواره از 
سطح باالیی برخوردار بود و از آنجا که تا پایان جشنواره 
گروه های موسیقی مختلف در کنار یکدیگر قرار دارند، 

می توانیم با یکدیگر تبادل نظر داشته باشیم.

پیمان معادی در یک سریال آمریکایی بازی می کند

داستان سریال درمورد مردی متهم به قتل و ماجراهای 
او در دادگاه اس��ت، هر فصل این س��ریال بریتانیایی پنج 

قسمت دارد و هر فصل، بازیگران متفاوتی دارد.....
پیمان معادی بازیگر فیلم »جدایی نادر از س��یمین« در 
س��ریال »عدالت کیفری« نقش یک پاکس��تانی را بازی 

می کند.
 »عدالت کیفری« براس��اس س��ریال بریتانیایی ش��بکه 
بی بی سی به همین نام نوشته پیتر مفات )نویسنده سریال 
»شرلوک«( که برنده جایزه بفتا شده، ساخته می شود، با 
این تفاوت که محل وقوع ماجراهای س��ریال، نیویورک 

است.  شبکه اچ بی او دستور س��اخت قسمت اول سریال 
را صادر کرده اس��ت و جیم��ز گاندولفینی که با س��ریال 
»خانواده سوپرانو« به موفقیت و محبوبیت بسیاری رسیده 
بود، دوباره با این شبکه کابلی همراه می شود. او در یکی 
دو سال گذش��ته در فیلم های تلویزیونی »سینما وریته« 
و »همینگوی و گلهورن« با بازی نیکول کیدمن و کالیو 
اوون برای شبکه اچ بی او بازی کرده است. داستان سریال 
درمورد مردی متهم ب��ه قتل و ماجراه��ای او در دادگاه 
است. هر فصل این سریال بریتانیایی پنج قسمت دارد و 
هر فصل، بازیگران متفاوتی دارد. شبکه بی بی سی دو فصل 
از مجموعه را تولید کرده است و شبکه اچ بی او هم احتماال 
همین رون��د را دنبال کند. داس��تان مجموعه بریتانیایی 
درمورد مردی به نام بن با بازی بن ویش��و بود که وقتی از 
خواب بیدار می شود با جس��د غریبه ای درخانه اش روبرو 
می شود که با ضربات چاقو کش��ته شده و درنتیجه متهم 
به قتل می ش��ود. مفات برای نوشتن سریال، برنده جایزه 
بفتا سریال درام و ویش��و هم برنده جایزه امی بین المللی 

بازیگر مرد شد.

کافه کتابیادداشت

گزارش خبری

فستیوال مذهب؛  ایتالیا میزبان 3 فیلم ایرانی
فیلم »آس��مان محبوب« س��اخته داریوش مهرجویی، »ندارها« س��اخته محمدرضا عرب 
و»پذیرایی ساده« س��اخته مانی حقیقی از ایران در پانزدهمین فس��تیوال بین المللی فیلم 
مذهب امروز، که از روز 21 مهرماه تا 3 آبان ماه جاری در ایتالیا برگزار می شود، حضور دارند. 
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وعده بزرگ اختتامیه 

 جشنواه کمدی اصفهان
 ملی می شود

 گ�روه فرهن�گ - منصورس��لطانی زاده رییس س��تاد جش��نواره 
نمایش ه��ای کم��دی اصفهان ک��ه دراختتامیه س��ومین جش��نواه 
نمایش های کمدی اصفهان س��خن می گفت با بیان این که این شهر 
 مرکز نمایش های کمدی اس��ت، گفت: درصدد هس��تیم جش��نواره 

نمایش های کمدی را در سال آینده به صورت ملی برگزار کنیم.
 

حضورشهرستان ها پربار و پررنگ بود 
میثم بکتاشیان دبیر سومین جش��نواره نمایش های کمدی اصفهان 
هم در ابتدای این مراس��م با بیان این که 244متن برای حضور دراین 
 جش��نواره ش��رکت کردند، گفت: از ای��ن تعداد133مت��ن در بخش 
صحنه ای،54متن در بخش نمایشنامه نویسی و 37متن نیز در بخش 

نمایشنامه خوانی بوده است.

تقدیرها و تشویق ها؛ اشک ها و لبخندها 
کارگردان�ی: هی��أت داوران در این بخ��ش هیچ ف��ردی را به عنوان 
 کارگ��ردان اول انتخ��اب نک��رد، همچنی��ن هاج��ر پورس��ینا برای 
نمای��ش های »مب��ارک هوایی می ش��ود« و احس��ان جانم��ی برای 
نمایش»دی کامیلو« به صورت مش��ترک کارگردان دوم شدند و قادر 
طباطبایی برای نمایش»اعترافاتی درباره زن��ان« به عنوان کارگردان 

سوم انتخاب شد.
بازیگ�ر زن: بازیگر اول  س��تاره کرباس��ی برای نمای��ش »اعترافاتی 
 درب��اره زن��ان«، دوم  الهه خوش��کام ب��رای نمایش »مب��ارک هوایی 
می شود« و سوم به صورت مشترک ثریا امینیان  برای نمایش »اعترافاتی 
درباره زنان« و سولماز زمانی  برای نمایش »مبارک هوایی می شود«، 
انتخاب شدند. دراین بخش، از خانم ها شمیال تابش برای نمایش »دن 

کامیلو« و شاهد خدادای نیزبرای نمایش »ایگوانا« تقدیر شد.
بازیگر مرد: هیأت داوران در این بخش، هیچ بازیگر اول مردی انتخاب 
نکرد، همچنین در این بخش، عادل یوس��فی و ابراهی��م زمانی هر دو 
برای نمایش »مبارک هوایی می ش��ود« بازیگر دوم شدند.بازیگر سوم 
مرد هم به صورت مش��ترک امی��ن زارع برای نمای��ش»دن کامیلو«، 
میالد فروتنیان برای نمایش»اعترافاتی درب��اره زنان« و ایمان نظیفی 
برای نمایش»دن کامیلو« انتخاب ش��دند. در این بخش، از آقایان داود 
پژمان فر برای نمایش»دوئل«، بهنام شمس��ایی برای نمایش »شاید 
 برای ش��ما هم اتفاق بیفتد« و محس��ن بندی ب��رای نمایش»نان در

پیاده رو« نیز تقدیر شدند.
طراحی صحنه: هیأت داوران نفر اول این بخش را هاجر پورسینا برای 
نمایش »مبارک هوایی می شود«و نفر دوم را احسان جانمی برای »دن 

کامیلو« انتخاب کردند.
طراحی لباس: در طراحی لباس نیز مائده وحی��د برای نمایش »دن 

کامیلو« برگزیده شد.
موسیقی: دربخش موسیقی، گروه موسیقی نمایش» دن کامیلو« به 

سرپرستی مهران مختاری ، برتر شناخته شد.
گریم: در بخش گریم هم مهراب ش��اپورزاده  ب��رای نمایش»پهلوان 
 کچ��ل« اول و  حمی��د جاودانه زرین ب��رای نمایش »مب��ارک هوایی 

می شود«، دوم شد.
گرافیک:در بخش بروشور نیز  شاهد خدادادی و حسین عبداللهی برای 

نمایش»ایگوانا«  برگزیده شدند.
نمایشنامه خوانی : همچنین در بخش نمایشنامه خوانی  محمدرضا 
نصری برای نمایش��نامه خوانی»م��ادام کامیون«و  لی��ال قربانی برای 

نمایشنامه خوانی»روز از نو روزی از نو« برگزیده شدند.
ن�گاه داوران و تماش�اگران: نمایش»مبارک هوایی می ش��ود« به 
کارگردانی هاجر پورسینا  از نگاه داوران و تماشاگران به عنوان برترین 

نمایش سومین دوره نمایش های کمدی اصفهان انتخاب شد.

سلطه همه جانبه
کتاب »س��لطه همه جانبه« نوش��ته ویلیام انجدال و با ترجمه معصومه 

تقی زاده از سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شد.
کتاب »سلطه همه جانبه« نوشته ویلیام انجدال در تالش است با پیشینه 
ای از این کشور، نشان دهد که آمریکا در هر شرایط جغرافیایی و سیاسی، 
هدفی جز تحکیم سلطه همه جانبه در عرصه های مختلف سیاسی ، نظامی 
و اقتصادی ندارد و تمام شعارهای این کشور در زمینه تروریسم و مبارزه با 
کمونیسم و... در راستای گسترش سلطه، قابل تعمیم و تفسیر است. انجدال 
در مقدمه این کتاب می نویسد: هدف کتاب حاضر، بررسی گسترده تاریخی 

و ژئوپلتیکی رویدادهای دو دهه گذشته و 
قبل از آن در ی��ک بافت تاریخی و با هدف 
روشن کردن زوایای تاریک راهبرد اقدامات 
پنتاگون و خطرات ناش��ی از سلطه همه 
جانبه آمریکا در جهان اس��ت. این کتاب 
تحلی��ل ژئوپلتیکی از چگونگی اس��تقرار 
قدرت��ی را نش��ان می دهد ک��ه پایه های 
دموکراسی و پایه های زندگی بر روی زمین 
را نیز تهدید می کند. »سلطه همه جانبه« 
با قیمت 7300 تومان از سوی مرکز اسناد 

انقالب اسالمی منتشر شده است.
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 س��ریال »خانه اجاره ای« که اس��فند 1390 در 
19 قسمت به کارگردانی رامین ناصرنصیر پخش 
ش��د، پس از وقفه پنج ماهه، از شهریور 1391 به 
کارگردانی شاهد احمدلو از شبکه سه روی آنتن 
رفت. در س��ری جدید عالوه ب��ر بازیگرانی چون 
ارژن��گ امیرفضلی، بیژن بنفش��ه خواه، ش��هین 
تس��لیمی، نادر س��لیمانی، مهران غفوریان، امیر 
کاظمی و نعیمه نظام دوست، از هنرمندان دیگری 
چون حمی��د لوالیی، بهنوش بختیاری، اش��کان 
اش��تیاق، پروین قائم مقامی و محمد شیری نیز 

استفاده شده است.
چهره شاهد احمدلو برای بسیاری از عالقه مندان 
س��ینما آشناس��ت، چه زمانی که در آثار مسعود 
کیمیای��ی چ��ون »س��رب«، »دن��دان م��ار« و 

»گروهب��ان« مقاب��ل دوربین رف��ت و چه وقتی 
خود در مقام کارگردان س��ه فیلم بلند سینمایی 
»چند می گی��ری گریه کنی«، »م��وش« و »اگه 
می تونی منو بگیر« را مقابل دوربین برد. احمدلو 
طی این سال ها عالوه بر حضور در مدیوم سینما، 
در تلویزی��ون نیز حضور فعالی داش��ته و تاکنون 
مجموعه های »ماه عس��ل«، »س��ه دونگ، س��ه 
دونگ« و چند فیلم تلویزیونی را روانه آنتن کرده 
است.مهم ترین تفاوت مدیوم سینما و تلویزیون، 
طیف گسترده و وسیع مخاطبان تلویزیون است و 
همین مسئله یعنی کار کردن برای قشر وسیعی از 
مردم، کار کردن در تلویزیون را متفاوت می کند، 
چرا که سریال ها و برنامه های تلویزیونی مخاطبان 
متعددی دارند، خصوصا س��ریال های تلویزیونی 

که از کودکان گرفته تا پی��ر و جوان مخاطب آن 
هستند و سازندگان این مجموعه ها باید به خاطر 
داشته باشند تأثیرگذاری آن بربینندگان به دلیل 
 بار دراماتیک و طنز اثر نس��بت به دیگر برنامه ها 

به مراتب بیشتر است.
سریال طنز »همس��ران« که در دهه 70 توسط 
بیژن بیرنگ و مسعود رسام ساخته شد، آغاز ژانر 
جدیدی از سریال سازی در ایران بود که بعدها به 
ژانر آپارتمانی معروف ش��د. این ژانر که خاستگاه 
آن احتم��اال همان تعامالت و روابط همس��ایه ها 
در زندگی آپارتمان نش��ینی بود، از اقبال و توجه 
زیادی میان بینندگان برخوردار ش��د و همچنان 

یکی از ژانرهای محبوب تلویزیونی است. 
»خانه اج��اره ای« یک��ی از نمونه ه��ای این گونه 

تلویزیونی به شمار می آید که دستمایه محتوایی 
آن را مجموعه روابط، مس��ائل و مشکالت اهالی 
یک محله رق��م می زن��د. اپیزودیک ب��ودن این 
مجموعه داستان ها روند ساخت و فرآیند پیگیری 
و دریافت آن را توسط بیننده و مخاطب تسهیل 

می بخشد. 
این س��ریال از طن��ز موقعی��ت به��ره می گیرد 
ت��ا به واس��طه آن، مس��ائل روزم��ره و مجموعه 
رواب��ط انس��انی را نش��ان داده، همزم��ان با نقد 
کردن، چگون��ه بهتر زیس��تن، همدل��ی، تعاون 
و... را آم��وزش ده��د؛ به عنوان مث��ال در یکی از 
قسمت های این مجموعه به رعایت نشدن نظافت 
در س��اختمان و چگونگ��ی مدیریت س��اختمان 
پرداخته می ش��ود و در قس��مت دیگ��ر، یکی از 
شخصیت ها که برای فرار از مشکالتش مجبور به 
گفتن دروغی شده اس��ت، قصد دارد دیگران را با 
خود همراه کند، ولی دیگ��ران او را از دروغگویی 
 بازداش��ته و ب��رای رف��ع مش��کل ب��ه او کمک

 می کنند. 
در واقع این محله، جامع��ه کوچکی را به نمایش 
می گذارد که این جامعه کوچک، مقیاس��ی برای 
جامعه بزرگ تر و کشور ماس��ت که در آن، هم به 
مسائل و عواطف فردی پرداخته می شود و هم به 
چگونگی همزیستی مس��المت آمیز با یکدیگر در 

سایه رعایت قوانین و حقوق بشری. 
این س��ریال در کلیت خود از استحکام و انسجام 
برخوردار اس��ت و تفک��ر و اندیش��ه ای عمیق را 
پش��توانه خود کرده، اما گاه به ج��ای این که به 
ریش��ه ها بپردازد و به صورت ریشه ای مشکالت 
و معضالت را بررس��ی کند در سطح می ماند و به 
نش��ان دادن اتفاقی کلی و نتیجه گیری مستقیم 

بسنده می کند. 
البته ای��ن امر همیش��گی نیس��ت و در بیش��تر 
قس��مت ها ب��ا روانشناس��ی و جامعه شناس��ی 
دقیق تری به واکاوی مس��ائل پرداخته می شود. 
بازیگران این مجموعه که از چهره های ش��ناخته 
شده طنز و محبوب مخاطبان سینما و تلویزیون 
هستند، بازی یکدست و هم سطحی دارند که به 
انسجام بیشتر سریال می انجامد. اما نکته مهم در 
این دس��ت مجموعه های تلویزیونی، لوکیشن و 

طراحی صحنه است. 
شاید بتوان گفت بزرگ ترین و مهم ترین ویژگی 
این س��ریال، طراحی صحن��ه آن اس��ت. طراح 
صحنه با هوش��یاری و دانش بص��ری الزم فضای 
مطلوبی برای تولی��د فیلم مهیا کرده اس��ت که 
 می تواند الگوی مناسبی برای سریال هایی از این

 دست باشد.
اس��تفاده از رنگ های فانتزی، ش��اد و تند عالوه 

بر این ک��ه فض��ای اث��ر را از رئال ج��دا می کند، 
بس��تری غیررئال و فانتزی ایجاد می کند که در 
 کلی��ت کار، خوش می نش��یند و به آن انس��جام 

می بخشد.
  استفاده از فرم های منحنی و خطوط بریده بریده

و همچنی��ن اش��کال انتزاع��ی و دوار، نوع��ی 
نرمش و طراوت به فضا بخش��یده که یکی دیگر 
از ویژگی ه��ای آثار طنز اس��ت. میزانس��ن های 
کارگردان و قاب ه��ای تصویری گرچه س��اده و 
معمولی است، اما در ترکیب کلی اثر جای خود را 
یافته و احساس کاستی در بیننده ایجاد نمی کند 
و کات ها معموال بجا و به موقع است. اما در سری 
جدید، صدابرداری ضعیف است. صدای بازیگران 
زنگدار بوده و گاهی انع��کاس می یابد که البته از 
آنجا که س��ریال به صورت روتین ضبط و پخش 

می شود قابل رفع و اصالح است.

نگاهی به سریال تلویزیونی »خانه  اجاره ای« 

یک آپارتمان، یک دنیا کمدی

تلویزیون ما این روزها گر چه روزهای کم خنده ای را تجربه می کند اما توانسته با تکیه بر برخی تفکرات جوان تر بر  نرگس 
پایه اصول روتین های شبانه مجموعه ای را روی آنتن بفرس�تد که قدری از روال کم خندگی را در سیما جبران کند؛ ناظمی نیا

اتفاقی که در ادامه می توان درباره موفقیت یا عدم موفقیت آن حرف زد. 

سریال طنز »همسران«
 که در دهه 70 

توسط بیژن بیرنگ 
و مسعود رسام

ساخته شد،
 آغاز ژانر جدیدی

 از سریال سازی 
در ایران 

بود که بعدها 
به ژانر آپارتمانی 

معروف شد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 برگزاری جشنواره ورزشی 
بیداری اسالمی  در اصفهان

جشنواره فرهنگی- ورزش��ی بیداری اسالمی و همایش کوهنوردی 
پایوران بسیج از مهم ترین برنامه های ورزش��ی باشگاه مقاومت در 

هفته اخیر بود.
جشنواره فرهنگی- ورزشی بیداری اسالمی، مقاومت و پایداری ویژه 
پایوران و بس��یجیان خواهر و خانواده پایوران س��پاه صاحب الزمان 
 )عج( با ش��رکت ۲۸۰ نفر در سه رش��ته تکواندو، آمادگی جسمانی و

پینگ پنگ در شهرس��تان مبارکه، مجموعه ورزش��ی صفائیه )فوالد 
مبارکه سپاهان( برگزار شد. مراسم افتتاحیه با حضور سرهنگ علی 
قاسمی مس��ئول تربیت بدنی س��پاه صاحب الزمان )عج( و جمعی از 
فرماندهان و مسئوالن محلی برگزار شد. همایش کوهنوردی پایوران 
نیز روز پنج شنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس و با شعار گرامیداشت 
یاد و خاطره ش��هدای هشت س��ال جنگ تحمیلی در محل کوه صفه 
انجام شد. در این همایش جمعی از پایوران سپاه صاحب الزمان )عج( 
شرکت داش��تند که در طی مس��یر به انجام حرکات ورزشی و اجرای 

مسابقات پرداختند.   

کشتی ماهان سوم شد
تیم فوالد ماهان بر سکوی سوم لیگ دسته یک کشتی آزاد کشور در 
سال ۹۱ ایستاد. مرحله نهایی مس��ابقات لیگ دسته یک کشتی آزاد 
کشور جام خلیج فارس در سالن سردار سجودی شهر با حضور چهار 

تیم برتر در گروه یک و دو در بابل برگزار شد. 
بر این اس��اس تیم ثامن الحجج )ع( خراسان رضوی در دیدار فینال با 
نتیجه شش بر دو از سد تیم مؤسسه مالی و اعتباری فردوسی مازندران 
گذشت تا عنوان قهرمانی لیگ دس��ته یک کشتی آزاد کشور در سال 
۹۱ را از آن خود کند. در دیدار رده بندی نیز تیم فوالد ماهان سپاهان 
 با نتیجه شش بر دو تیم مقیمی بابل میزبان مرحله نهایی این رقابت ها

را شکست داد و به عنوان سوم این مس��ابقات رسید. کاپ اخالق این 
مسابقات نیز به تیم مقیمی بابل اهدا شد. 

تیم ملی بسکتبال ایران قهرمان شد
تیم ملی بس��کتبال ایران با پی��روزی برابر ژاپن به عن��وان قهرمانی 
مسابقات کاپ آسیا دس��ت یافت. تیم های بس��کتبال ایران و ژاپن 
در فینال چهارمین دوره رقابت های بسکتبال کاپ آسیا رو گذشته 
برابر هم به میدان رفتند. ژاپنی  ها ک��ه در دور مقدماتی مغلوب تیم 
کشورمان ش��ده بودند، در این مس��ابقه برای جبران آن شکست و 
قهرمانی در کشور خودشان به میدان آمدند، اما ملی پوشان کشورمان 
توانس��تند در مجموع بازی با حس��اب 53 بر 5۱ به برتری رسیده و 
عنوان قهرمانی را از آن خود کنند.  این نخس��تین قهرمانی ایران با 

بچیروویچ در آسیا بود. 

 سهم 10درصدی قرمزها
 از ورزشگاه فوالدشهر

 روابط عمومی باش��گاه فوالد مبارکه س��پاهان اعالم کرد که طبق 
قانون، در دیدار روزیک شنبه ده درصد از ورزشگاه در اختیار هواداران 
پرسپولیس قرارمی گیرد. در اطالعیه باشگاه سپاهان پس از دعوت از 

هواداران خود آمده است :
 طبق قوانین، فقط ده درصد ورزشگاه فوالد شهر به هواداران محترم 
 پرسپولیس اختصاص می یابد و بلیت های مشخص شده این سهم 
ده درصدی در باجه های ورزشگاه های سطح شهر به فروش می رسد.  
بلیت های هواداران باشگاه فوالد مبارکه سپاهان از صبح روز شنبه 
در ورزشگاه های تختی، پیروزی و انقالب اصفهان به فروش می رسد. 
در محل ورزشگاه فوالدشهر هیچ گونه بلیت فروشی انجام نمی شود 
و تماشاگران می بایست  قبل از ورود به فوالدشهر بلیت تماشای این 

دیدار را تهیه نمایند.

 علی کریمی از لیست پرسپولیس
 خط خورد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نام علی کریمی و کریم انصاری فرد 
را برای دیدار مقابل س��پاهان از لیس��ت خط زد. خنده های کریمی 
پس از خط خوردن از لیست در نوع خود بسیار جالب بود. هوادارانی 
که پشت درهای بسته ورزشگاه درفشی فر بودند از این تصمیم ژوزه 

تعجب کردند و به تشویق  کریمی پرداختند. 
گفته می ش��ود علی کریمی در این مدت با ژوزه و س��ایر مسئوالن 
باشگاه مشکل پیدا کرده و حتی با س��رمربی پرسپولیس درگیر هم 
شده است. رویانیان نیز در چند مدت اخیر از تالش یکی دو بازیکن 
برای شکست ابهت ژوزه خبر داد و حتی اعالم کرد مشکلی که امروز 
پرسپولیس با آن مواجه است همان مش��کلی است که برای دنیزلی 

نیز وجود داشته است. 
پس از این ماجرا گفته ش��د منظور رویانیان، عل��ی کریمی بوده اما 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس این موضوع را نه تأیید و نه تکذیب کرد، 
اما آنچه که مشخص است اختالفاتی است که علی کریمی با مجموعه 

پرسپولیس پیدا کرده است.

در مدرسه فوتبال هم به این راحتی 
گل نمی خورند که ما می خوریم

کربکندی/سرمربی تیم ذوب آهن
ما گل هایی دریافت می کنیم که در مدارس فوتبال هم رد و بدل نمی شود! 
این که به همین سادگی گل می خوریم تیم را از نظر روحی و روانی به 
هم می ریزد و جبران نتیجه را دشوار می کند. این داور هفته گذشته داور 

چهارم دیدار ذوب آهن - فوالد بود و ب��ا توجه به اتفاقاتی که در آن بازی 
رخ داد، این اوج بی سلیقگی کمیته داوران است که چنین داوری را برای 

بازی این هفته ما انتخاب کرده! هنر و ابتکار داوران ما این 
است که مربی را از زمین اخراج می کنند! البته من نباید 
در این خصوص صحبت کنم، چون مربی تیم بازنده در 

مملکت ما نباید اعتراض کند! این مصاحبه های 
قبل از بازی نیز برای ما معضل ش��ده است. 

متأس��فانه در فدراسیون منتظرند تا یک 
مربی به محل مصاحبه نیای��د تا او را 
جریمه کنند. این ه��م به یک دکان 

تبدیل شده برای درآمدزایی! 

لیورپول - منچستر یونایتد؛ 
دیداری به وسعت تاریخ

دیدار س��نتی تیم های لیورپ��ول و منچس��تریونایتد در 
چارچوب هفته پنجم لیگ برتر انگلیس در آنفیلد برگزار 

می شود.
دو تیم بزرگ انگلیسی در حساس ترین دیدار هفته پنجم 
لیگ برتر جزیره امروز از س��اعت۱6  ب��ا یکدیگر روبه رو 

خواهند شد.
منچس��تریونایتد در حال حاضر با به دس��ت آوردن سه 
پیروزی از چه��ار دیدار با ۹ امتیاز پس از چلس��ی در رده 
دوم جدول ق��رار دارد و لیورپول نیز ب��ا دو امتیازی که از 

دیدارهای گذشته خود به دست آورده، هفدهم است.
این دی��دار که در ورزش��گاه اختصاصی لیورپ��ول برگزار 
می شود، همواره حاش��یه های زیادی داشته است. به نظر 
می رس��د لیورپول در دیدار برابر یونایتد تنها با یک تغییر 
نسبت به دیدار هفته گذشته خود برابر ساندرلند به میدان 
خواهد رفت. خوزه انریک ب��ار دیگر به ترکیب تیم برندن 
راجرز بازگش��ته و ج��ای مارتین کل��ی را خواهد گرفت. 
فابیو بورینی و رحیم اس��ترلینگ ک��ه در پیروزی پنج بر 
سه لیورپول برابر یانگ بویز سوئیس در لیگ اروپا تعویض 
شدند، به ترکیب نخست قرمزهای آنفیلد باز خواهند گشت 
تا بتوانند به لوییس سوارز در امر گلزنی کمک کنند. جو 
کول و لوکاس لیوا نیز بازیکنان آسیب دیده لیورپول در این 
دیدار حضور دارند. در سوی دیگر وین رونی و اشلی یانگ 
نیز که بازیکنان آس��یب دیده منچستریونایتد به حساب 
می آیند، ممکن اس��ت روی نیمکت ذخیره های این تیم 
قرار گرفته و در صورت تش��خیص الکس فرگوسن راهی 
میدان شوند. رابین فان پرسی به عنوان مهاجم نوک برای 
شیاطین سرخ انجام وظیفه خواهد کرد و شینجی کاگاوا 
نیز پشت سر او قرار خواهد گرفت. داوید دخه آ که به دلیل 
اشتباه در دیدار برابر فوالم، خشم فرگوسن را برانگیخته بود 
و در دیدار برابر ویگان روی نیمکت نشست، در دیدار لیگ 
قهرمانان برابر گاالتاسرای به میدان رفت. او امیدوار است 
بتواند بار دیگر اعتماد فرگوس��ن را بازیافته و به نخستین 
انتخاب پیرمرد اس��کاتلندی برای دروازه یونایتد تبدیل 
شود. به نظر می رس��د الکس��اندر بوتنر نیز پس از گلزنی 
در نخس��تین دیدار خود برای یونایتد ب��از هم در ترکیب 
ثابت این تیم قرار بگیرد. ای��ن دو تیم در مجموع ۱۸4 بار 
با یکدیگر دیدار کرده اند که س��هم منچس��تریونایتد 7۱ 
پیروزی بوده و لیورپول 6۲ بار صاحب برتری شده  است. 

5۱ دیدار نیز با تساوی به پایان رسیده است.

گزارش ویژه
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مکزیک به دنبال  میزبانی جام جهانی ۲۰۲۶ 

در شرایطی که تکلیف میزبانی سه دوره ۲۰۱4 برزیل،  ۲۰۱۸ روسیه  و ۲۰۲۲ قطر مشخص است،  مقامات ورزش 
کشور مکزیک می کوشند با تقویت امکانات ورزشی در سال های آینده با آمریکا که عالقه مند به میزبانی پیکارها 

پس از سال ۱۹۹4 است، برای پیکارهای سال ۲۰۲6 رقابت کنند.

از یک طرف پرس��پولیس کهکش��انی- البته بر روی کاغذ- با 
انجام بازی های ضعی��ف و دور از انتظار در طی هش��ت هفته 
گذش��ته تقریبا هوادارانش را از دیدن یک تی��م مدعی ناامید 
کرده و با قرار گرفتن در رتبه پانزده��م لیگ حتی کاندیدای 
س��قوط به لیگ دسته اول هم شده اس��ت، اما در سوی مقابل 
سپاهان درست برعکس پرس��پولیس عمل کرده و با وجود از 
دست دادن ستاره های پرش��مارش در ابتدای فصل جاری با 
یک تیم یکدست و جوان ش��ده هنوز هم نام خود را به عنوان 
یکی از مدعیان اصل��ی قهرمانی لیگ دوازده��م مطرح کرده 
و حتی پیروزی س��پاهان در مس��ابقه امروز با تفاضل دو گل و 
پیروز نش��دن نفت تهران در مقابل صبا می تواند تیم کرانچار 
 را به صدر جدول لیگ هم برس��اند. اما ج��دای از بحث فنی، 
مهم ترین حاشیه و شاید هم جذابیت این بازی را باید بازگشت 
محسن بنگر و سید جالل حسینی به اصفهان دانست که تقابل 
آنها با تیم سابقشان و البته هواداران پرشور سپاهان صحنه های 
جالبی را در ورزش��گاه فوالدش��هر رقم  می زن��د، به خصوص 
حضور محسن بنگر به عنوان نماد تعصب تیم فوتبال سپاهان 

که بعد از هش��ت س��ال از این تیم به ش��کلی عجیب و غریب 
جدا شد و مصاحبه های بنگر س��ابقا با تعصب بعد از حضور در 
پرسپولیس تقریبا تمام هواداران سپاهان را از مدافع سابقشان 
دلخور کرده است و باید دید که سکوهای ورزشگاه فوالدشهر 
چه برنامه ای را برای محس��ن بنگر در نظ��ر گرفته اند! به غیر 
از بنگر و س��ید جالل باید یادی هم از محمد قاضی،حس��ین 
ماهینی و شهاب گردان کرد که دوباره راهی فوالدشهر خواهند 
 شد تا در مصاف با ذوب آهنی های س��ابق در ترکیب سپاهان 
صحنه های جذابی را رق��م بزنند. حضور محمد قاضی در خط 
حمله سپاهان و شناخت فرشید طالبی و علی احمدی از قاضی 
کلید گل نخوردن س��پاهان در این مسابقه اس��ت و البته باید 
 دید که کرانچار همچنان به رضا محم��دی اعتماد می کند یا 

محمد باقر صادقی را به دروازه تیمش بازمی گرداند.
 بدون تردید نبض این بازی در جایی کنترل خواهد ش��د که 
کاپیتان های هردوتی��م یعنی محرم و مه��دوی کیا در میانه 
میدان با آن تکنیک فراتر از فوتبال ای��ران و پاس های عمقی 
خودش��ان به دنبال تغذیه مهاجمان تیش��مان خواهند بود تا 

شاید با پیروزی در این مسابقه و رسیدن به سه امتیاز شرایط 
زرد و س��رخ را در جدول رده بندی بهتر کنند. در خط حمله 
سپاهان هم محمدرضا خلعتبری بعد از آن سروصدای فراوان 
ابتدای فصل که در مورد حضورش در پرسپولیس وجود داشت 
می خواهد تا خودش را به رویانیان ثابت کند تا پرسپولیسی ها 
متوجه ش��وند که دستش��ان از خرید چه بازیکن ارزشمندی 
کوتاه مانده اس��ت البته به شرطی که خودش را وارد جنگهای 
حاشیه ای این بازی نکند وگرنه با اخالقی که از خلعتبری سراغ 
داریم او استعداد اخراج شدن در این مسابقه را هم دارد. حضور 
کی روش در ورزشگاه فوالدشهر می تواند انگیزه بازیکنانی مثل 
امید ابراهیمی و فرشید طالبی را باالتر ببرد تا شاید با درخشش 

در این مسابقه شانس دعوت به تیم ملی را پیدا کنند.
مانوئل خوزه سرمربی س��رخ ها خودش هم به خوبی می داند 
که حتی با وجود اعالم حمایت مدیر عامل باشگاهش از کادر 
فنی پرس��پولیس، شکست در مقابل س��پاهان تقریبا کار او را 
برای ادامه حضور در ایران تمام خواهد کرد و این بازی حیثیتی 
تقریبا تضمینی برای ثبات کادر فنی پرسپولیس خواهد بود. از 
طرف دیگر سپاهان هم بعد از انجام یک بازی سنگین در مقابل 
االهلی فقط سه روز اس��تراحت کرده و باید دید کرانچاری که 
به گفته خودش در بازی مقابل االهلی، ابراهیمی و نویدکیا را 
برای این بازی در آب نمک خوابانده، چگونه تیمش را در مقابل 

سرخ ها ارنج می کند.
 اگر قرار باش��د که س��پاهان باز هم  مانند بازی آس��یایی اش 
احتیاط کند و با یک ترکیب دفاعی به فکر گل نخوردن باشد، 
کار زردها در مقابل پرسپولیس سخت خواهد شد و به همین 
خاطر کرانچار باید کم��ی احتیاط را کنار بگ��ذارد، آن هم در 
مقابل تیمی که در هش��ت بازی، هشت گل خورده در کارنامه 
دارد و در ای��ن بازی هم بدون ش��ک خط دفاع��ش در مقابل 
مهاجمانی مثل جالوویچ و سوکای  آس��یب پذیر خواهد بود. 
بازی های پرسپولیس و سپاهان در طی چهار فصل گذشته در 
اصفهان با تساوی های کم گل به پایان رسیده و به همین خاطر 
از این بازی هم بوی مساوی به مشام می رسد، ولی خوشبختانه 
سرخ ها هشت سال است که در مقابل سپاهان در اصفهان به 
پیروزی نرسیده اند و زردها اگر کمی دقت کنند با گرفتن سه 
امتیاز این مسابقه می توانند با روحیه ای خوب، آماده بازی با 
ملوان در انزلی و االهلی در عربستان شوند. قضاوت این مسابقه 
هم به عهده سعید مظفری زاده گذاشته ش��ده و باید دید که 
داور پرسپولیسی فوتبال ایران، این بار چه قضاوتی را در دربی 

شاهینی ها انجام می دهد.

ِنـگر! ـِ   بنگر را  ب

کهکشان واقعی میزبان کهکشان کاغذی

حساس ترین بازی هفته نهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی با دو روز تأخیر نسبت به  مسعود 
 بقیه بازی های این هفته آغاز می شـود که شرایط سـپاهان و پرسپولیس بسـیار متفاوت تر از افشاری

بازی های قبلی این دو تیم در سال های گذشته  است.
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تیمداری ذوب در 
بسکتبال الکی است

 مجیدی 
عاشق استقالل است

مدیر عامل باشگاه ذوب آهن گفت: تیم بسکتبال ذوب آهن فصل گذشته 
با مش��کالت عدیده مالی مواجه بود و پس از پایان لیگ نیز مسئوالن این 
باش��گاه اعالم کردند که دیگر در چند رش��ته از جمله بسکتبال تیم داری 
نخواهند کرد، اما در چند روز گذشته مسئوالن فدراسیون بسکتبال اعالم 
کردند که ذوب آهن درخواستی شفاهی برای حضور در لیگ برتر داده است. 
ابراهیمی درمورد این موضوع اظهار داشت: هنوز هیچ چیز مشخص نیست 
و هیأت مدیره باید تصمیم گیری کند. فدراسیون بسکتبال هم اعالم کرده 
است که برای حضور در لیگ باید تمام بدهی های فصول گذشته تسویه شود 
که این کار در حال حاضر ممکن نیست. وی گفت: با شرایطی که وجود دارد، 

بعید می دانم که بتوانیم دوباره در بسکتبال تیم داری کنیم.

محمد رویانیان  در پاسخ به این سؤال که آیا مذاکره با مجیدی برای حضور 
در پرسپولیس یک نوع رقابت با فتح اهلل زاده است اظهار داشت: استقاللی 
بودن مجیدی دلیل نمی شود که با او صحبت نکنم. در فوتبال حرفه ای چه 
اش��کالی دارد که این کار را انجام دهم؟ اما پس از گفتگو با او به یک مسأله 
رسیدم و آن هم این که همان طور که علی  کریمی عاشق پرسپولیس است، 
فرهاد مجیدی هم عاشق استقالل است. رویانیان درخصوص خط خوردن 
علی کریمی از لیست پرسپولیس برای دیدار امروز با سپاهان و نقش خودش 
در این موضوع به دلیل اختالفات اخیر گفت: در این خصوص نباید منفی گرا 
باش��ید چون من دخالتی در این موضوع نداشتم و حق کادر فنی است که 

یک روز بازیکنی که سرحال است را انتخاب کند و یک روز او را خط بزند.

اللیگا ممکن است در ۵ سال آینده نابود شود
یک اقتصاددان حوزه فوتبال اسپانیا هش��دار داد: فوتبال اسپانیا 
می تواند در عرض پنج سال نابود شود. وی مدعی شد سال گذشته 
پیش  بینی کردم که تنها ۱۰ فصل از اللیگا باقی مانده است، اکنون 

می بینم که اللیگا پنج سال بیشتر دوام نخواهد داشت.

فرگی،  امیتازآورترین مربی تاریخ
براس��اس یک فهرس��ت انتش��ار یافته، فرگوسن با 
۱۲عنوان قهرمانی و میانگین ۲/۱5 امتیاز در 776 
بازی، موفق تری��ن مربی تاریخ لی��گ برتر انگلیس 
محسوب می شود.مانچینی و ونگر دوم و سوم هستند.

گوتی کفش هایش را آویخت
هافبک اسپانیایی که از ماه نوامبر تاکنون بدون تیم مانده 
اس��ت، از دنیای فوتبال خداحافظی کرد. گوتی که سه 
 بار فاتح لیگ قهرمانان و پنج بار قهرمان اللیگا به همراه 
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 دومین  دوره مسابقات اتومبیلرانی و 
 نجمه
موتورسواری »شتاب4۰۰« متر روز  کرمی

جمعه با شرکت کنندگانی از سراسر 
استان اصفهان برگزار شد. در این رقابت ها که با استقبال شش هزار 
نفری تماشاگران همراه شد، مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان 
نیز حضور داشت و از نزدیک شاهد برگزاری این رقابت ها بود.  در 
رقابت های اتومبیلرانی درگ )ش��تاب 4۰۰مت��ر( و کالس پراید 
اختصاصی، حجت خراجی، مهدی کورنگی و محمدروستازاده  به 
مقام های اول تا س��وم رس��یدند. در این کالس همچنین محمد 
نوذری، پیمان نصیری و میترا ایمانی در رده های چهارم تا ششم 
قرار گرفتند و حبیب قجاوند، رسول جبار زارع و داوود عشقی نژاد 
در کالس 4سلیندرشهری عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص 
دادند. وارتان اصفهانی با خودروی گل��ف و داریوش خواجه ای و 
س��عید زارع پور با خودروی ۲۰6 در رده های چهارم تا ششم قرار 
گرفتند. اما در کالس 6-۸س��لیندر محمدحمی��دی با خودروی 
پورشه از تهران و با زمان ۱4دقیقه و ۸۲ثانیه اول شد و علی جهان 

بین با خودروی جنسیس کوپه و مسعود یارمحمدی با تریومف، 
عناوی��ن دوم و س��وم ای��ن کالس را به خ��ود اختص��اص دادند. 
میالدبادامی،پیمان نصیری و رض��ا عزیزی هم در کالس جی تی 
عناوین اول تا سوم را کسب کردند و مقام اول رقابت های کالس 
آزاد نیز به علی ابو مسعودی با زمان ۱4دقیقه و 3۲ ثانیه رسید. در 
این بخش مسعود یارمحمدی و شایان کهندنژاد هر دو از شیراز دوم 
و سوم شدند. گفتنی است این رقابت ها با حضور شرکت کنندگانی 
از استان های اصفهان،تهران،کرج و فارس برگزار شد. این رقابت ها 
قرار بود در بخش موتورسنگین»باالی ۲5۰سی سی« و با حضور 
4۰موتورس��وار نیز برگزار ش��ود که به دلیل عدم حضور مأموران 
نیروی انتظامی جهت برقراری نظم و امنیت به زمان دیگری موکول شد. 
دبیرهیأت موتورسواری و اتومبیلرانی اس��تان  در این باره می گوید: 
علیرغم همه نامه ن��گاری هایی که پیش از آغاز این مس��ابقات با 
نیروی انتظامی انجام شده بود، ولی دریغ از حضور یک مأمور که 
 بخش نظم و امنیت این رقابت ها را تأمین کند. امیراس��ماعیلی

 می گوید: مأموران راهداری جهت تأمین امنیت ورودی جاده قلعه 
شور همکاری الزم و مطلوب را با هیأت انجام دادند اما رقابت های 
موتورسنگین به دلیل ازدحام جمعیت و عدم حضور مأموران نظم 
و امنیت، به تعویق افتاد. وی درخصوص زمان برگزاری رقابت های 
موتورسنگین می گوید: احتماال دو هفته دیگر این بازی ها انجام 
خواهد شد اما این بار بحث های تبلیغاتی نخواهیم داشت و بدون 
تماش��اگر، این رقابت ها را برگزار می کنیم. ب��ه گفته وی نیروی 
انتظامی استان در حالی با هیأت مذکور همکاری نکرده است که 

نامه فرمانده عملیات استان برای این منظور صادر شده بود.

 ذوب آهن با کسب هفتمین شکست 
گروه 
ورزش

و زدن شش گل در ۹بازی قبلی خود 
در لیگ دوازدهم اوضاع نابسامان خود 
را بیش از پیش بحرانی کرد. نایب قهرمان آسیا با ارایه یک بازی 
ضعیف و دور از انتظار یک برصفر نتیجه را به مس کرمان واگذار 
کرد. این تیم که هفته گذش��ته در دی��داری پرحرف و حدیث 
توانست دو بریک فوالد خوزستان را شکست دهد، امیدوار بود با 
کسب حداقل نتیجه دردیدار با مس اوضاع خود را فقط کمی  به 
سود خود تغییر دهد که نتوانست. کرمانی ها هفته قبل با وجود 
اوض��اع ن��اآرم روی سکوهایش��ان  ب��ه تس��اوی ۲-۲ مقاب��ل 
سایپارسیده و در دیدار با ذوب آهن با حساسیت بیشتری بازی 
را دنبال کردند و با ارایه یک بازی بهتر و در دست گرفتن نبض 
بازی، ذوب آهن را دست خالی بدرقه کردند. به نظر می رسید 
که اگر اوضاع در باش��گاه ذوب آهن مثل سابق بود کربکندی تا 
این حد فرصت آزمون و خطا پیدا نمی کرد و نایب قهرمان آسیا 
این طور حقیرانه در انتهای جدول رده بندی برای سقوط نکردن 

دست و پا نمی زد. شاید صحبت درباره سقوط یا ماندگاری در 
 لیگ خیلی زود باش��د اما به نظر می رس��د زمان برای اجرای 
داشته های فنی کربکندی به اندازه کافی سپری شد و این مربی 
پیشکسوت و ارزنده اصفهانی بیش از این با این تیم راه به جایی 
نخواهد برد، به ویژه این که ای��ن تیم نه به لحاظ مهره ای که به 
 دلیل ش��رایط پیرامونی، فرس��نگ ها ب��ا تیم م��ردان آهنین 
ذوب آهن طی چندسال اخیر تفاوت کرده است وسرمایه گذاری 
بیش از اندازه رس��ول خان برای این تیم جایز نباشد. از طرفی 
هواداران ذوب آهن هم منتظرند هیأت مدیره جدید آس��تین 

همت باال زده و راهکاری صحیح برای این تیم اتخاذ کند.
این تیم با همه مردمی بودن��ش و با همه افتخاراتی که باآن دل 
هوادارانش را گرم کرد به همان س��رعت از چش��م هواداران و 
مشتاقانش افتاده است. ذوب آهن به مدیریت بحران نیاز دارد؛ 
حلقه مفقوده ای که هرچه گفته شد کس��ی به آن توجه نکرد. 
تغییرات در هیأت مدیره اگرچه ب��رای ابتدای کار حرکت قابل 
توجهی بود ام��ا راهکار نهایی نبود و ای کاش در راس��تای این 
تغییرات،جابه جایی و تعدیل های بهتری هم در ادامه صورت 
می گرفت تا بلکه این تیم پرآوازه از این وضعیت بالتکلیف خارج 
شود. هیأت مدیره جدید که هنوز در درون، بر سر انتخاب های 
خود با یکدیگر س��ر جنگ پیدا کرده اند بعید به نظر می رسد 
فرصتی برای حل و فصل مشکالت باشگاه پیدا کرده  و کار شاقی 
انجام دهند؛کاش مدیر باالدس��تی قدری عم��ل جراحی را به 
تأخیر می انداخت تا شاید ظاهر این تیم به قهقهرا رفته شکل و 

ظاهر بهتری پیدا کند. 

از ذوب آهن چه به یادگار می ماند؟برگزاری رقابت های درگ با استقبال 6هزار نفری تماشاگران
این تیم از چشم هوادارانش افتاده است نیروی انتظامی  برای برقراری نظم و امنیت حضور نداشت



یادداشت

 تولید 1600 تن پشم گوسفند
  در چهارمحال و بختیاری

معاون امور دام اداره کل جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از تولید 
بیش از هزار و 600 تن پشم گوسفند در این استان خبر داد.

برزو هیبتیان اظهار داشت: با ادامه پشم چینی گوسفندان در این استان 
تاکنون هزار و 300 تن پشم میش و قوچ و 300 تن پشم بره در این استان 
چیده شده اس��ت. وی با بیان این که امسال 600 هزار کیلوگرم مو نیز از 
بزهای این استان چیده ش��د، گفت:  از موهای بز برای تولید خورجین و 
سیاه چادر استفاده می شود و سیاه چادرهای تولید شده با موی بز بسیار 
خنک است. هیبتیان با اشاره به تولیدات حاصل از پشم گوسفندان، گفت: 
از پشم گوسفندان برای تولید قالی، نمد، خورجین و سایر دست بافت های 
عش��ایری اس��تفاده می کنند. معاون امور دام اداره کل جهاد کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این کار عالوه بر صرفه اقتصادی، 
ضریب ایمنی گوسفندان را در حین کوچ به دلیل کاهش وزن باال می برد. 
هیبتیان با اشاره به تعداد یک میلیون و 600 هزار دام سبک در این استان، 
گفت: نیمی از پشم چیده  شده دام سبک این اس��تان به خارج از استان 
صادر و بقیه برای تولید دست بافت های داخلی استفاده می شود. وی پشم، 
روغن، گوشت، کشک، شیر و صنایع دس��تی را از جمله تولیدات عشایر 
استان برشمرد و گفت: عشایر به  عنوان یکی از مهم ترین تولیدکنندگان و 
مولدان بخش کشاورزی و به ویژه دامداری این استان شناخته شده و باید 

از آنان حمایت شود. 

 تحقق اقتصاد مقاومتی 
در گروی ایجاد تعاونی های 

نخبگان است
مدی��رکل تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی چهارمحال و 
بختیاری گفت: بهره گیری از ظرفیت تعاونی های نخبگان 
موجب صرفه جویی های بسیاری در کشور می شود که این 

موضوع بستر تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم می کند.
داود شیوندی اظهار داشت: شرکت تعاونی دانش بنیان 
ابتکار نوین از این استان موفق شد در هفتمین جشنواره 
ملی تعاونی ه��ای برتر به عنوان برترین ش��رکت تعاونی 
ملی در حوزه دانش بنی��ان در س��ال 91 انتخاب و لوح 
تقدیر دریافت کند. وی جذب بیش از 250 نفر از نخبگان، 
مخترعان و فارغ التحصیالن دانش��گاهی از سراسر کشور را 
از عوامل موفقیت این تعاونی برش��مرد و گف��ت: ایجاد اتاق 
 فکر در اس��تان، اعطای بیش از 30 میلیارد ریال تسهیالت 
قرض الحسنه به اعضا و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیالن 
و نخبگان بیکار در اس��تان از اهم فعالیت های این ش��رکت 
محسوب می ش��ود. ش��یوندی ادامه داد: تعاونی ها به عنوان 
یک بخش از اقتصاد کشور معرفی شده اند که این موضوع، در 
قانون اساسی آمده است، اما در حال حاضر آنها بخش کوچکی 
از اقتصاد را پوشش داده اند. وی با بیان این که بهره گیری از 
ظرفیت تعاونی های نخبگان موجب صرفه جویی  در کش��ور 
می ش��ود،افزود: وظیفه تمام دستگاه هاس��ت که به منظور 
رفع وابس��تگی به محصوالت خارجی در س��ال مزین به نام 
س��ال تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی از تعاونی 
نخبگان حمایت کنند. وی در ادامه با اشاره به وظایف و نقش 
ش��رکت های تعاونی در تولید، گفت: هدف سیاست توسعه 
قبل از هرچیز معطوف به افزایش تولید داخلی و ملی است و 
به همین منظور هر نوع اقدامی که در چارچوب برنامه های 
توس��عه اقتصادی به عمل می آید، باید متوج��ه نیل به این 
اهداف باشد. شیوندی خاطرنشان کرد: توجه به مسئله تولید 
است که به سهم ش��رکت  های تعاونی و به  ویژه تعاونی های 
تولیدی در توسعه اقتصادی اهمیت می دهد و البته به موازات 
آن باید به وظای��ف بازاریابی و فروش ش��رکت های تعاونی 
و مصرف توجه کافی مبذول ش��ود. وی افزود : شرکت های 
تعاونی می توانند با تجمیع سرمایه های اندک مردم، حمایت ها 
و تسهیالت مالی دولت، س��رمایه های پراکنده و سرگردان 
جامعه را با استفاده از منابع و امکانات بالقوه فراوان موجود در 
کشور در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار دهند که انجام این 

کار از توان تک تک افراد جامعه خارج است.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال وبختیاری
 علی اصغر عنابستانی 

 
دفاع مقدس ظرفیت های انقالب اس��المی را افزایش داد، چرا که دفاع 
مقدس معرف انقالب اسالمی است و رش��د دینی در دوره دفاع مقدس 
به حد اعال رس��ید. ظرفیت ها و توانمندی های جوانان انقالب اسالمی 
موردس��نجش قرار گرفت و جوانان ایران اس��المی در هشت سال دفاع 
مقدس سربلند بیرون آمدند.کم کاری لیبرال ها و خیانت آنان در دفاع 
مقدس برای مردم اثبات و بنی صدر به عنوان نماینده لیبرال ها، در نزد 
مردم منفور شد. بسیج زاینده، در 
دفاع مق��دس متولد ش��د و برای 
همیش��ه تاریخ، حاف��ظ انقالب 

اسالمی باقی می ماند.
در ای��ن دوره،اقت��دار جمهوری 
اس��المی ایران برای هم��گان به 
اثبات رس��ید و دفاع مقدس نظام 

سلطه را به چالش کشید.

 دفاع مقدس 
ظرفیت های انقالب را افزایش داد

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
آموزش های مهارتی، گلوگاه اشتغال است

مدیرکل فنی و حرفه ای گفت: آموزش های مهارتی شرطی بسیار مهم و اساسی برای رفع معضل 
بیکاری و گلوگاه ایجاد اشتغال است. نوراهلل سعیدی در مراسم تودیع و معارفه رییس مرکز فنی 
و حرفه ای لردگان، اظهار داشت: مسئوالن نظام هیچ رسالتی به جز خدمت رسانی به مردم ندارند.
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مجاورت چالشتر با اصفهان که یکی از قطب های صنعتی کشور 
محسوب می شده و تبادل تجارب استادکاران این دو منطقه، 
چالشتر را به مرکز صنعتی اس��تان تبدیل کرد. اوج شکوفایی 
صنعت قفل  سازی در چالشتر در زمان قاجاریه است.در گذشته 
ده ها استادکار و صنعتگر هنرمند در چالشتر مشغول فعالیت 
در حرفه قفل س��ازی بوده اند که از جمله مع��روف ترین آنان 
می توان به مرحوم اس��تاد حاج عبداله،  استاد خدارحم، استاد 
نقوی، اس��تادان جواد، آقا ضیاء نوربخش، استاد صنیع، استاد 
محمدتقی رنجبر، اس��تاد احمد نیکزاد و غیره اش��اره کرد که 
متأسفانه همگی این هنرمندان س��ال ها قبل دارفانی را وداع 
گفتند و پس از آنها کمتر افرادی ای��ن حرفه را دنبال کردند و 
مع الوصف در کمتر از سه دهه، این صنعت )قفل سازی( رو به 
انحطاط و زوال پیش رفت. قفل سازی آمیزه ای از هنر و صنعت 
بود که توسط صنعتگران چالش��تری در مقیاس های مختلف 
تولید می شد. تکنیک استفاده از کوره های ابتدایی و آب دادن 
فلزات سخت، استفاده از ابزار س��اده )که توسط خودصنعتگر 

ساخته می شد(، شکل و فرم دادن به فلزات سخت نظیر فوالد، 
حکایت از مهارت و ذوق صنعتگران این خطه دارد و از این رو 
باعث شد که چالشتر س��رآمد و گل سرسبد استان در صنعت 
قفل سازی تبدیل شود. صنعتگران چالشتر تمام ابزار مورد نیاز 
در حرفه قفل سازی نظیر انواع قلم های فوالدی، سوهان، گیره 
و ابزار دست را خود می ساختند. برای ساخت هر قفل به صورت 
تقریبی اس��تادکار باید یک تا دو روز وقت بگذارد تا بتواند یک 

قفل با کیفیت مطلوب را تولید کند.
درست است در س��ه دهه اخیر صنعت قفل س��ازی در استان 
چهارمحال و بختیاری رو به انحطاط گذاش��ته اس��ت اما این 
صنعت هم��واره مورد توج��ه هنرمندان این اس��تان از جمله 
هنرمندان چالش��تری بوده و در طول این سال ها توانسته اند 
تولیدات باکیفیت باالیی را تولید کنند، تا جایی که توانسته اند 
در این رشته نشان مرغوبیت ملی و نش��ان مرغوبیت سازمان 
یونسکو را دریافت کنند که این نشان از کیفیت باالی قفل های 
تولیدی در اس��تان چهارمحال و بختیاری توس��ط هنرمندان 

چالش��تری دارد. وجود هنرمندان بس��یار توانا در چالشتر در 
رشته قفل سازی یک پتانسیل بسیار خوب برای حضور بخش 
خصوصی و حمایت ازهنرمندان این رش��ته به ش��مار می رود 
 تا بتوانن��د با حمایت هم��ه جانبه از هنرمن��دان و صنعتگران

قفل س��از بتوانند از نظر کم��ی و کیفی محص��والت تولیدی 
این استان را ارتقا  بخشند. سرپرس��ت معاونت صنایع دستی 
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری استان 
در گفتگو با ایس��نا ب��ا بیان این که قفل س��ازی در اس��تان از 
پیشینه بس��یار زیادی برخوردار اس��ت، گفت: موانع موجود 
در امر بازاریابی این صنعت برای ف��روش محصوالت تولیدی 
 هنرمن��دان اس��تان مهم ترین نقط��ه ضعف صنایع دس��تی

به خصوص صنعت قفل سازی در استان است.
مهرداد رییسی افزود: قفل تولیدی در استان به خصوص قفل 

تولیدی توس��ط هنرمندان 
چالش��تری از کیفیت بسیار 
باالی��ی برخوردار اس��ت، تا 
جایی که منجر ب��ه دریافت 
نشان مرغوبیت ملی و نشان 
مرغوبیت یونسکو شده است.

وی ب��ا بی��ان ای��ن ک��ه این 
اداره کل حمایت های بسیار 
زی��ادی از هنرمندان صنایع 
دستی اس��تان ارایه می دهد 
اظه��ار داش��ت: پرداخ��ت 
تسهیالت، بیمه هنرمندان، 
ازکارافتادگ��ی،  بیم��ه 
کمک ه��ای بالع��وض ب��ه 
هنرمندان، خری��د تولیدات 

هنرمندان و ش��رکت دادن آنها در نمایش��گاه ها از مهم ترین 
حمایت هایی است که این اداره کل به هنرمندان و صنعتگران 

صنایع دستی استان ارایه می دهد.
وی ادامه داد: در ش��رایط فعلی با وج��ود حمایت هایی که از 
طرف اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
از هنرمندان صنایع دستی در اس��تان  می شود، امید می رود 
که بخش خصوصی در این زمین��ه به کمک این اداره کل آمده 
و بتواند در این زمینه با خدمت رسانی و حمایت همه جانبه از 
هنرمندان زمینه را برای تولید و ص��ادرات محصوالت صنایع 

دستی استان  فراهم کنند.

چهارمحال و بختیاری مهد صنایع بی بدیل اما رو به فراموشی 

چالشتر؛ قطب تولید صنعت قفل سازی در استان 

یکی از صنایع دستی در حال فراموشی استان چهارمحال و بختیاری که پیشینه نسبتا زیادی  گروه 
در منطقه دارد، صنعت قفل سازی چالشتر است. در اواخر دوران صفویه منطقه چالشتر یکی شهرستان

از قطب های صنعتی زمان محسوب می شد که می توان به نقش چالشتر به عنوان تولید کننده 
عمده ابزار جنگ همچون شمشیر، خنجر، سپر، انواع زوبین و کارت و قفل در آن دوران اشاره کرد.

تکنیک استفاده از 
کوره های ابتدایی 
و آب دادن فلزات 
سخت، استفاده از 
ابزار ساده، شکل و 
فرم دادن به فلزات 
سخت نظیر فوالد، 
حکایت از مهارت 
و ذوق صنعتگران 

این خطه دارد
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

مزایده
4164 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 31059-2/830. شش��دانگ آپارتمان پالک شماره 
بیس��ت و س��ه فرعی واقع در طبقه اول شمالی به مساحت نود و س��ه و ده صدم مترمربع که 
هف��ت و پانزده صدم مترمربع آن بالکن اس��ت بانضمام شش��دانگ پارکینگ 35 فرعی واقع در 
طبقه زیرزمین به مس��احت دوازده و نیم مترمربع با قدرالس��هم از عرصه اولیه یکصد و نود و 
هش��ت/ دو و چهار مشاعات که عبارتند از: راه پله ش��انزده فرعی و محوطه مشاعی پارکینگ 
هف��ده و حیاط هجده و البی نوزده فرعی واقع در بخش 4 ثبت اصفهان به آدرس: شهرس��تان 
اصفهان خیابان استانداری خیابان فرشادی کوچه سام میرزا مجتمع مسکونی ادین پالک 3/29 
آپارتمان ش��ماره 6 که س��ند مالکیت آن در صفحه 410 دفتر 277 امالک با شماره ثبت 52609 
و س��ند به شماره مسلس��ل 444644 ثبت و صادر شده اس��ت با حدود: شمااًل در 5 قسمت که 
دوم و چهارم به صورت پخ می باش��د به طول های 4/68 و 0/15 و 1/80 و 0/15 و 3/12 متر 
پنجره ها و دیواریس��ت به فضای کوچه ش��رقًا در سه قس��مت که دوم به صورت پخ است به 
طول های 0/75 و 2/56 و 6/45 متر دیواریس��ت به فضای کوچه جنوبًا اول به طول 7/50 متر 
درب و دیواریس��ت به راه پله و آسانسور مشاعی پالک 16 فرعی دوم به طول 4/10 متر دیوار 
مشترک با آپارتمان پالک 25 فرعی غربًا به طول 7/37 متر دیوار به دیوار پالک 198/1 و حقوق 
ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاست و تعداد یک رشته کانال کولر به ابعاد 0/45 
در 0/45 متر محاط در این آپارتمان اس��ت و حدود پارکینگ عبارت است از شمااًل به طول 2/5 
متر در امتداد خط فرض به محوطه مش��اعی پارکینگ پالک 17 فرعی ش��رقًا به طول 5 متر در 
امت��داد خط ف��رض به پارکینگ پالک 36 فرعی جنوبًا به ط��ول 2/5 متر در امتداد خط فرض به 
محوطه مش��اعی پارکینگ 17 فرعی غربًا به طول 5 متر در امتداد خط فرض به محوطه مشاعی 
پارکینگ 17 فرعی که طبق نظر کارشناس رسمی این آپارتمان واقع در طبقه اول شماره 6 ضلع 
شمالی یک مجموعه نه واحدی با قدرالسهم از عرصه مشاعی و مشاعات راه پله، محوطه، البی، 
آسانسور و محوطه پارکینگ نوع بنا اسکلت بتنی پوشش سقف تیرچه و بلوک، نما آجر و سنگ، 
درب و پنجره های بیرونی آلومینیوم و درب و کمد داخلی چوبی، کف س��رامیک، سطوح دیوار 
گچ و کاغذ دیواری دارای آش��پزخانه اپن با کف س��رامیک، کابینت ام دی اف، سیستم گرمایش 
پکیج و ش��وفاژ و سیستم سرمایش کولر آبی، دارای س��رویس و حمام، پارکینگ با کف سنگ 
و بدنه س��رامیک و به وسیله رمپ از کوچه ضلع شرقی در ارتباط بوده و دارای انشعابات آب 
و فاض��الب، برق و گاز می باش��د ملکی آقای علی دهائی که تا 1392/4/20 بیمه می باش��د که 
طبق سند رهنی شماره 120795-86/4/10 دفترخانه 12 اصفهان بابت بدهی شرکت متحد متین 
س��پاهان در رهن بانک صادرات ش��عبه میدان انقالب واقع می باش��د از ساعت 9 الی 12 روز 
ش��نبه مورخ 1391/8/6 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت 
ش��رقی- چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و 
چهل میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می 
ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 
به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک 
نوب��ت در روزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/7/2 درج و منتش��ر می گردد و در 
صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 10427 اس��دی- رئیس اداره 

اجرای اسناد رسمی اصفهان

مزایده
4165 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالسه: 31058-2/830. ششدانگ آپارتمان پالک شماره 27 
فرعی واقع در طبقه دوم جنوب شرقی به مساحت نود و یک و شصت صدم مترمربع که مقدار 
چهار و هشتاد صدم مترمربع آن تراس مسقف می باشد بانضمام ششدانگ پارکینگ سی و یک 
فرعی واقع در طبقه زیرزمین به مس��احت دوازده و نیم مترمربع با قدرالسهم از عرصه یکصد 
و نود و هش��ت و دو و چهار و مش��اعات عبارتند از راه پله ش��انزده فرعی و محوطه مشاعی 
پارکینگ هف��ده و حیاط هجده و البی نوزده فرعی واقع در بخش چهار ثبت اصفهان به آدرس: 
شهرس��تان اصفهان خیابان استانداری خیابان فرش��ادی نبش کوچه شهید علیرضا فضائلی و 
کوچه س��ام میرزا پالک 3/29 و کدپستی 81467/46771 واحد شماره 7 که سند مالکیت آن در 
صفحه 422 دفتر 277 امالک با ش��ماره 52617 و س��ند شماره مسلسل 447648 ثبت و صادر 
ش��ده اس��ت با حدود: شمااًل اول به طول 0/07 متر دیوار مش��ترک با آپارتمان پالک 28 فرعی 
دوم به طول 5/62 متر درب و دیواریس��ت به راه پله و آسانسور مشاعی پالک 16 فرعی شرقًا 
ب��ه طول 13/20 متر دیواریس��ت به فضای کوچه جنوبًا در چهار قس��مت که دوم و چهارم به 
صورت پخ می باش��د ب��ه طول های 2/76 و 1/74 و 3/21 و 1/71 مت��ر دیوار و پنجره و نرده 
و دیوار کوتاه و نرده اس��ت به فضای حیاط ورودی و رامپ مش��اعی پالک 18 فرعی غربًا در 
چهار قس��مت که اول و س��وم شمالیس��ت به طول های 0/55 و 5/20 متر و 2/30 متر و 8 متر 
دیوار مش��ترک با آپارتمان پالک 28 فرعی و دارای دو رش��ته کانال کولر هر یک به ابعاد 0/45 
متر در 0/45 متر در این آپارتمان محاط اس��ت و حدود پارکینگ عبارت است از شمااًل به طول 
5 مت��ر در امتداد خط فرض به پارکینگ پالک 30 فرعی ش��رقًا ب��ه طول 2/5 متر در امتداد خط 
مستقیم مفروض به محوطه مشاعی پارکینگ پالک 17 فرعی جنوبًا به طول 5 متر در امتداد خط 
فرض به محوطه مشاعی پارکینگ پالک 17 فرعی جنوبًا به طول 5 متر در امتداد خط فرضی به 

محوطه مشاعی پارکینگ پالک 17 فرعی غربًا به طول 2/5 متر در امتداد خط فرضی به محوطه 
مش��اعی پارکینگ 17 فرعی و حق��وق ارتفاقی له و علیه طبق قانون تملک آپارتمان هاس��ت که 
طبق نظر کارش��ناس رسمی پالک فوق دارای 91/60 مترمربع اعیانی در طبقه دوم ضلع جنوب 

ش��رقی یک مجتمع مس��کونی نه واحدی با قدمت حدوداً 5 سال و ساختمان با اسکلت بتنی و 
پوشش سقف تیرچه و بلوک، نمای خارجی آجرنما کارتنی و سنگ گرانیت، پنجره های خارجی 
پروفیل آلومینیوم با شیش��ه رفلکس شامل دو اطاق خواب، هال پذیرایی، آشپزخانه و سرویس 
بهداش��تی مشترک، بدنه اطاق ها و هال اندود گچ و کاغذ دیواری، بدنه آشپزخانه کاشی و کلیه 
کف ها س��رامیک، درب های داخلی چوبی با روکش چهارچوب فلزی و فاقد کابینت می باش��د. 
گرمایش ساختمان به وسیله پکیج و رادیاتور و سرمایش آن توسط کولر آبی تأمین می شود. 
مجتمع آپارتمانی دارای یک دس��تگاه آسانسور و سیستم اطفاء حریق نصب و واحد آپارتمانی 
مربوطه دارای آیفون تصویری بوده و دارای انشعابات برق، گاز اختصاصی و آب و فاضالب 
مش��ترک بوده و تا 92/4/19 بیمه می باش��د. ملکی آقای علی دهائی که طبق سند رهنی شماره 
120791-86/4/10 دفترخانه 12 اصفهان در قبال بدهی ش��رکت بازرگانی متحد متین سپاهان 
در رهن بانک صادرات ش��عبه میدان انقالب واقع می باش��د از س��اعت 9 الی 12 روز ش��نبه 
مورخ 1391/7/29 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- 
چهارراه اول س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه یک میلیارد و یکصد 
و هجده میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق گاز اعم از حق انشعاب 

و یا حق اش��تراک و مص��رف 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 باشد به عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه 
پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. ضمنًا این آگهی 
در ی��ک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 1391/7/2 درج و منتش��ر می گردد 
و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 10428 اس��دی- رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
4304 کالس��ه پرونده: 910256 ح/ 7، وقت رسیدگی: 1391/8/9 ساعت 10/30، خواهان: محمد 
محمدی آس��یابادی با وکالت امیرحسین یوسفی، خوانده: محمدحسین دایی زاده فرزند ابراهیم، 
خواس��ته: مطالبه وجه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی 
به شعبه 7 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 کثیراالنتشار محلی 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 رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 9647  

دفتر شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
4318 ش��ماره دادنامه: 9109970350600609، شماره پرونده: 9009980350600785، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900794، خواهان ها: 1. آقای حمیدرضا ش��مس 2- خانم ایراندخت فریدون 

پ��ور با وکالت آقای محمدرضا انصافداران به نش��انی خ وحی��د حدفاصل پل وحید و چهارراه 
خاقانی مجتمع تجاری امین ط پنجم واحد 44، خوانده: آقای امیرعلی سنجارون پوری به نشانی 
خ پروین خ عس��گریه دوم کوی ش اعرابی پ 22 )مجهول المکان(، خواس��ته: مطالبه خس��ارت، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به 
اص��دار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا ش��مس فرزند س��راج 
و خانم ایراندخت فریدون پور فرزند ش��هاب با وکالت آق��ای حمیدرضا انصافداران به طرفیت 
آقای امیرعلی س��نجارون پوری فرزند محمدعلی به خواس��ته مطالبه مبلغ 93/000/000 بابت 
بدهی فروشنده یک دس��تگاه آپارتمان از بلوک 127 تولیدات شرکت مهرداد سپاهان به شماره 
قرارداد 14901-83/3/11 به انضمام کلیه خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه، ماحصل پرونده 
اینکه وکیل خواهان به موجب دادخواس��ت تقدیمی اعالم می دارد خواهان ردیف اول به موجب 

مبایعه نامه عادی فقد تاریخ مبادرت به خرید یک دس��تگاه آپارتمان از خوانده نموده اس��ت و 
به موجب ش��رط مندرج در مبایعه نامه هرگونه بدهی به ش��رکت طبق شرایط قولنامه به عهده 
فروشنده )خوانده( قرار گرفته است و خواهان یاد شده با اعطایی وکالت به خواهان ردیف دوم، 
مبلغ خواس��ته را به عنوان بدهی باقیمانده به ش��رکت راه و ساختمان مهرداد سپاهان پرداخت 
نموده اس��ت و خوانده از پرداخت وجه مذکور خودداری م��ی نماید که از توجه به مراتب و با 
توجه به تصویر مصدق مبایعه نامه استنادی و شرایط مندرج در آن و با توجه به تصویر نامه 
ش��ماره 85139-88/9/21 شرکت یاد شده مبنی بر پرداخت مبلغ 133/000/000 ریال بدهی به 
ش��رکت از ناحیه خواهان ردیف دوم و با توجه به تأیید مبلغ بدهی خوانده تا زمان انعقاد عقد 
از ناحیه ش��رکت یاد ش��ده به مبلغ 133/000/000 ریال و اینکه مبل��غ 40/000/000 ریال مبلغ 
کسر ش��ده اولیه، و اینکه دعوای مطروحه و مستندات وکیل خواهان از هر گونه ایراد و دفاعی 
مصون مانده اس��ت دادگاه دعوای خواهان ردیف اول را محمول بر صحت تشخیص و مستنداً 
به ماده 10 قانون مدنی و مواد 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ خواس��ته در حق خواهان یاد ش��ده و پرداخت مبلغ 1/860/000 ریال 

هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست )90/7/28( لغایت اجرای دادنامه در حق خواهان و نسبت به دعوای خواهان ردیف 
دوم ب��ه لحاظ ذینفع نبودن در طرح دعوا مس��تنداً به ماده 89 ناظر به بند 10 از ماده 84 قانون 
اخیرالذک��ر، قرار رد دعوا صادر و اعالم می نماید. رأی ص��ادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف 
مهلت بیس��ت روز قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت. م الف/ 9703 محمدی- رئیس ش��عبه 

ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
4326 کالس��ه پرونده: 910448 / 15، وقت رس��یدگی: 1391/8/10 س��اعت 11 صبح، خواهان: 
مس��عود آزادی، خوان��ده: عبدالصمد بغالنی، خواس��ته: مطالبه. خواهان دادخواس��تی تس��لیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 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 کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 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 بهمرس��اند. م الف/ 9951 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

احضار
4332 نظر به اینکه آقایان 1- محمدرضا خمس��ه عش��ری 2- مرتضی تاجمیر ریاحی شکایتی 
علیه زهره حبیب زاده کاوکانی مبنی بر فروش مال غیر مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
910569 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 9981 دفتر ش��عبه دوم بازپرس��ی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
4333 ش��ماره: 891325 د/ 28 نظ��ر به اینک��ه در پرونده کالس��ه 8909980364701325 این 
دادیاری خانم فاطمه هارون الرش��یدی فرزند نورعلی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حسب 
شکایت آقای منصور محمدی از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی کیفری مص��وب 1378 مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی 
در ش��عبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتش��گاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسرای 
اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 9983 شعبه 28 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
4334 نظر به اینکه آقای ش��هرام هاتفی فرزند علی اصغر ش��کایتی علی��ه مهدی بیاتی کمیتکی 
فرزند یداله مبنی بر کالهبرداری و تحصیل نامشروع مال مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 
910614 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه 
به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نشر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می 
آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 9982  دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4352 ش��ماره ابالغیه: 9110100361501742، شماره پرونده: 9109983810700419، شماره 
بایگانی شعبه: 911047، خواهان راضیه گرجی مرغملکی دادخواستی به طرفیت خوانده کیومرث 
محمودی بابرصاد به خواس��ته گواهی عدم امکان سازش تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 345 ارجاع و به کالسه 9109983810700419 ثبت گردیده 
که وقت رسیدگی آن 1391/8/3 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
حاضر گردد. م الف/ 10728 منصوری- مدیر دفتر ش��عبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
4396 کالسه پرونده دادرسي: 229/91حل/3 بموجب دادنامه شماره 403 مورخ 91/4/20 شعبه 
س��وم ش��وراي حل اختالف خمیني ش��هر محکوم علیه اصغر فخاري فرزند رحیم ش��غل آزاد 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ چهل و هفت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
مبلغ س��ي هزار ریال بابت هزینه دادرس��ي و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه و پرداخت 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/3/3( لغایت زم��ان اجراي حکم در حق 
خواهان ناصر خوش اخالق با وکالت آقاي عبداهلل حاجي هاش��مي به نشاني خمیني شهر بلوار 
آزادگان جنب بیمه تامین اجتماعي- راي صادره غیابي اس��ت ماده 19 اجراي آراء: آراء قطعي 
در امور مدني به درخواس��ت ذي نفع و بدس��تور رئیس شورا با صدور اخطار اجرایي به موقع 
اجرا گذاش��ته مي شود. چنانچه با ابالغ اخطار دایره اجرائي محکوم علیه ظرف ده روز حکم را 
اجراء ننماید پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حکم به اجراي احکام دادگاه یا دادگستري 
مح��ل تحویل مي گردد و در امور کیفري در صورتي که محک��وم علیه مایل به پرداخت جزاي 
نقدي بود آنرا به حسابي که شورا تعیین خواهد کرد به حساب دولت واریز و قبض سپرده آن 
را ضمیمه مي نماید و در صورت امتناع پرونده جهت اقدامات اجرایي در امر کیفري به دادگاه یا 

دادگستري محل تحویل مي گردد.شعبه سوم حقوقي شوراي حل اختالف خمیني شهر 

ابالغ
4397 کالس��ه پرونده: 90-814 ش��ماره دادنامه: 360- 91/3/31 مرجع رسیدگي: شعبه 46 ح 
ش��وراي حل اختالف اصفه��ان خواهان: آقاي محمدرضا پنجه پور به نش��اني اصفهان خیابان 
نش��اط مقابل بانک سپه فروش��گاه موبایل ماکسیم خوانده: آقاي س��امان فروزش با عنایت به 
محتویات پرونده و نظریه مش��ورتي اعضا شورا ختم رسیدگي را اعالم و به شرح آتي مبادرت 
بصدور راي مي نماید.راي قاضي ش��ورا: دعوي آقاي محمدرضا پنجه پور به نش��اني اصفهان 
خیابان نش��اط مقابل بانک سپه فروشگاه موبایل ماکس��یم به طرفیت آقاي سامان فروزش به 
خواس��ته مطالبه مبلغ جمعًا شش میلیون ریال وجه دو حواله به شماره 788786- 85/11/10 و 
788788- 85/9/20 عهده موسسه صندوق قرض الحسنه حضرت مهدي بهارستان به انضمام 
مطلق خسارات قانوني- باتوجه به بقاي اصول مستندات در ید خواهان و گواهي عدم پرداخت 
صادره از سوي موسسه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلسه رسیدگي علیرغم ابالغ قانوني حضور نداشته، بر شورا 
ثابت اس��ت لذا به استناد مواد 198 و 519 و 542 قانون آئین دادرسي مدني حکم بر محکومیت 
خوانده به پرداخت مبلغ ش��ش میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و هشتاد و دو هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ي و همچنین خس��ارات تاخیر و تادیه از تاری��خ 85/11/10 و 85/9/20 تا تاریخ 
وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمي از س��وي بانک مرکزي برعهده اجراي احکام مي 
باشد در حق خواهان صادر و اعالم مي نماید. راي صادره غیابي و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 46 حقوقي شوراي حل اختالف اصفهان 

مزایده )نوبت اول(
4398 دای��ره اجراي احکام ش��عبه اول حقوقي دادگس��تري خمیني ش��هر در پرونده کالس��ه 
)910208 اج��را( ل��ه آقاي محمد علي صف��اري علیه آقاي حیدرعلي صف��اري خوزاني و خانم 
معصومه نجمی به خواس��ته دس��تور فروش یک باب منزل مس��کوني واقع در خمیني شهر خ 
ش��ریعتي شمالي ک ش��هید کریمیان پ 22 کدپس��تي 35533-84148 و 35531-84148 پالک 
ثبتي 85/2014 بخش 14 اصفهان به صورت یک باب منزل مس��کوني )دوبلکس( با زیرزمین به 
صورت انباري با نماي س��نگ، 303/6 مترمربع عرصه و حدوداً 243 مترمربع اعیاني، زیرزمین 
انب��اري به مس��احت تقریبي 57 متر با پروانه س��اختمان ش��ماره 388-1361/8/12 با مصالح 
تیرآه��ن با امکانات آب و برق و گاز و تلفن و فاضالب و باتوجه به کلیه عوامل موثر در قضیه 
توسط کارشناس رسمي دادگستري 1/210/000/000 ریال ارزیابي گردیده را از طریق مزایده 
به فروش رس��اند لذا جلس��ه مزایده روز سه شنبه 91/7/25 س��اعت 10 صبح در محل شعبه 
اول حقوق��ي خمیني ش��هر برگزار مي گردد و طالبین مي توانند ظ��رف 5 روز قبل از مزایده به 
 نش��اني اعالم ش��ده مراجعه و از منزل بازدید نمایند. خریدار کس��ي است که باالترین قیمت را 

پیشنهاد نماید. 
خریدار مي بایس��تي 10درصد قیمت پیشنهادي را في المجلس و مابقي را ظرف یکماه از تاریخ 
مزایده به حساب سپرده دادگستري واریز نماید در غیر اینصورت 10درصد  اولیه پس از کسر 
هزینه هاي مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د.رضایي- مدیر شعبه اول اجراي احکام مدني 

دادگستري خمیني شهر 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی
4413 در خصوص پرونده کالس��ه91516 خواهان احمد غالمی دادخواس��تی مبنی بر الزام به 
تحویل س��ند به طرفیت محمد دهکردی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه 
مورخ 91/8/3 ساعت3:15 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی، جنب بیمه ایران، مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 

تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. شورای حل اختالف شعبه 19 حقوقی استان اصفهان
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امام علی )ع( :
از گنج های بهشت، نیکی کردن و پنهان نمودن کار]نیک[ و صبر 
بر مصیبت ها و نهان کردن گرفتاری ها  )یعنی عدم شکایت از آنها( است.

دالیل احساس خستگی

همه ما معموال خس��تگی زیاد خ��ود را به گردن زندگی پرمش��غله مان 
می اندازیم و خیلی وقت ها حق هم داریم. اگر همیشه احساس خستگی 
می کنید، بد نیست دو تا سه هفته کمی در سبک زندگیتان تغییر ایجاد 
کنید، بیش��تر بخوابید، برنامه های اجتماعیتان را کمتر کنید، غذاهای 
مغذی بیشتری بخورید، مایعات بیشتری بنوشید، مولتی ویتامین بخورید 

و مصرف کافئین را پایین بیاورید.
اگر بعد از این تغییرات، باز هم عالئم خستگی را مشاهده کردید، دیگر نیاز 
به کمک پزشک متخصص دارید. خستگی بیش از حد می تواند نشانه یک 
مشکل جسمی حاد باش��د که نیاز به درمان دارد. در زیر به شش مشکل 

مرتبط با خستگی اشاره می کنیم.
    کم خونی )آنمی(

این مشکل در خانم هایی که دچار عادت ماهیانه شدید می شوند یا آنهایی 
که به اندازه کافی آهن مصرف نمی کنند بیش��تر است. خستگی ناشی از 
کم خونی در نتیجه کمبود گلبول های قرمز خون است که اکسیژن را از ریه 
به بافت ها و سلول ها می رساند و ممکن است احساس ضعف و تنگی نفس 
کنید. کم خونی می تواند در نتیجه کمبود آهن یا ویتامین ها، از دس��ت 
رفتن خون، خونریزی داخلی یا یک بیماری مزمن مثل آرتروز، سرطان 
یا نارسایی کلیه ایجاد شود. زنانی که در سن بارداری هستند، به خاطر از 
دست دادن خون طی عادات ماهیانه و نیاز بدن به آهن بیشتر در دوران 
بارداری و شیردهی، بیشتر در معرض کمبود آهن و کم خونی قرار دارند. 
عالئم: خس��تگی یکی از اصلی ترین عالئم آن است و بقیه عالئم شامل 
ضعف شدید، مشکل در خوابیدن، نداشتن تمرکز کافی، تندشدن ضربان 
قلب، درد سینه و سردرد، ورزش های ساده مثل پله نوردی یا پیاده روی های 
کوتاه می تواند موجب خستگی فرد شود. آزمایشات: یک ارزیابی کامل 
برای کم خونی شامل آزمایش و معاینه جسمی و آزمایشات کامل خون 
برای بررسی سطح گلبول های قرمز است. همچنین آزمایش مدفوع برای 

بررسی وجود خون در آن نیز معموال انجام می گیرد.
    دیابت

افراد مبتال به دیاب��ت نمی توانند از گلوکز خون )قند خون( به درس��تی 
استفاده کنند و این باعث می شود به عنوان یکی از اولین نشانه های بیماری 
خود، دچار خس��تگی مفرط ش��وند. عالئم: جدا از خستگی، نشانه های 
دیگر آن تشنگی زیاد، ادرار مکرر، گرسنگی، کاهش وزن، آسیب پذیری، 
عفونت های قارچی واژن و تاری دید اس��ت. آزمایشات: برای دیابت دو 
تس��ت اصلی انجام می شود، یکی تس��ت قند خون ناشتا و دیگری تست 

تحمل گلوکز خوراکی.
    بیماری تیروئید

وقت��ی هورمون های تیروئید ش��ما از حال��ت طبیعی خارج می ش��وند، 
حتی فعالیت های س��اده روزمره هم خس��ته تان می کند. غ��ده تیروئید 
ک��ه در جل��وی گ��ردن ق��رار دارد، هورمون های��ی را ترش��ح می کند 
که سوخت وس��از بدن را تنظیم می کنن��د. زیاد بودن ای��ن هورمون ها 
)پُرکاری تیروئید( سوخت وس��از را باال می برد و کم بودن این هورمون ها 
)ک��م کاری تیروئی��د( سوخت وس��از را پایین م��ی آورد. آزمایش�ات: 
 بیماری تیروئید ب��ا آزمایش خون قابل تش��خیص اس��ت، این بیماری

به راحتی قابل درمان است و همه آنهایی که از خستگی و ضعف عضالنی 
شکایت دارند، الزم است که آزمایش خون انجام دهند.

    آرتروز
تشخیص این بیماری همیشه آسان نیس��ت، اما عالئمی وجود دارد که 
می تواند به تشخیص آن کمک کند. این بیماری زمانی اتفاق می افتد که 
سیس��تم ایمنی بدن بر علیه خود، کار کرده و به بافت های مفصلی سالم 
حمله می کند و گاهی  اوقات باعث ایجاد تخریب های غیرقابل برگش��ت 
در استخوان ها و غضروف ها می شود. روماتولوژیست ها به دنبال حداقل 
چهار مورد از این معیار ها برای تش��خیص آرتروز هس��تند: خشکی بدن 
در ناحیه مفصلی در صب��ح، ورم همزمان حداقل س��ه ناحیه مفصلی در 
بدن، حداقل ی��ک ورم مفصلی در ناحیه مچ، قوزک پا یا مفصل وس��طی 
یکی از انگشتان، درگیر شدن همزمان دو مفصل یکسان از دو طرف بدن، 
توده های بافت زیر پوست، سائیدگی استخوان مچ یا مفصل های دست که 
با رادیولوژی تشخیص داده شود. آزمایشات: معاینه بدنی کامل توسط 
متخصص روماتولوژیست می تواند شواهد خوبی از بیماری را آشکار کند، 
اما تستی هم برای اثبات وجود فاکتور روماتوئید که پادتنی در خون است 
وجود دارد، جواب این تست برای حدود ۸۰ درصد از افراد مبتال به آرتروز 

مثبت است.
   آپنه خواب

اگر با وجود این که فکر می کنید به اندازه کافی اس��تراحت داشته اید، با 
احساس خستگی از خواب بیدار می شوید ممکن است دچار این اختالل 
خواب باش��ید. آپنه خواب اختاللی اس��ت که با وقفه ه��ای کوتاه تنفس 
در طول خواب ش��ناخته می ش��ود. در متداول ترین نوع آن، آپنه خواب 
انس��دادی، مجاری باالیی هوا برای چند لحظه بس��ته می ش��وند که به 
مغزتان هشدار می دهد که بیدار شوید و دوباره تنفس کنید. فرد مبتال به 
آپنه خواب انسدادی ممکن است در طول یک شب، ده ها یا حتی صد ها 
بار دچار این وقفه تنفس��ی ش��ود. عالئم: آپنه خواب معموال با خمیازه 
کشیدن شناخته می شود که معموال با خستگی عمومی بدن در روز بعد 
دنبال می شود، از آنجاکه آپنه خواب می تواند منجر به بروز بیماری های 
قلبی، فش��ارخون باال و سکته ش��ود، آزمایش دادن برای آن خیلی مهم 
است. آزمایشات: تشخیص آن نیازمند یک شب خوابیدن کامل در یک 
کلینیک یا بیمارستان اس��ت که در طول آن، پلی سومنوگرام برای شما 
انجام می شود که تستی بدون درد است که بر الگوی خواب شما، تغییرات 

تنفسی و فعالیت مغزتان نظارت می کند.

همه دایرة المعارف هایی که درباره ایران تألیف ش��ده اند، 
مدخل »آبگوشت« دارند. شاید باور نکنید، اما آبگوشت 
در کن��ار هم��ه نام ه��ا و نام��داران فرهنگ ایران��ی، در 
دایرة المعارف های تخصصی به مدخلی مفصل بدل شده، 
اما در منوی هیچ یک از رس��توران های تهران آبگوشت 

نیست!
برای خوردن آبگوش��ت باید به خانه، چایخانه، قهوه خانه 
یا دیزی سرا رفت، آن هم فقط س��ر ظهر، نه قبل و نه بعد 
از آن. از قدیم دکان هایی هس��تند ک��ه به طور تخصصی 
هر کدام یک خوراک بیش��تر نمی پزند؛ حلیمی، کبابی، 
چلویی، جگرک��ی، کله پزی و بریانی، اما ب��از هیچ یک از 
این خوراک های اصیل و محبوب ایرانی، جز چلوکباب ها، 
در منوی رس��توران های ایران جای��ی ندارند! و به همین 
خاطر است که در کتابچه های راهنمای ایرانگردی برای 
خارجیان هم فقط فرق پلو و چلو و ش��رح انواع کباب ها 

آمده است. 
هر جای دیگر جهان که بود، این تنوع خوراکی را جاذبه ای 
سیاحتی می کردند و دست کم در منوهای وطنی جایی به 
آن می دادند. آبگوشت به هزار و یک دلیل از خوراک های 
کهن ایرانیان اس��ت. اما در راه ناهموار و پرخطر کوچ هر 
روزه چند َسر از این دام های سالمت و پروار، ناکار و تلف 
می شده اند و عشایر پیش از آن  که دام، جان بدهد، آنها را 
سر می بریدند و کباب شام را به راه می کردند انواع دیزی 
س��نگی و س��فالی و رویی )رویی به معنای رویین یعنی 
ساخته شده از فلز روی که به زبان عامیانه به آن روحی هم 
می گویند( هنوز به شیوه هزاره های دور، در ایران ساخته 
و به کاربرده می شود و این سه نوع دیزی، یادگاری است از 
سه عصر سنگ و سفال و فلز در باستان شناسی. در قدیم 
پلو یا چلو را در مجمعه های بزرگی می کشیدندکه به آنها 
»قاپ« یا »قاب« می گفتند و چند نفر با دست از یک قاپ 
مشترک، غذا می خوردند. ممکن بود که چند آدم بزرگ و 
پرخور با پیری یا کودکی نحیف و کم غذا در قاپی همسفره 
 و هم غذا  شوند، این بود که تقسیم غذا عادالنه نبود و یکی

به اصطالح، قاپ دیگری را می دزدید و غذای بیش��تری 
می خورد. این بود که ایده »قاپ ش��خصی« به میان آمد 
که برای هر کس قاپ کوچکی غذا بکشند و آن را در پیش 

وی بگذارند. 
این بود که این »پیش قاپ« را »بُش��قاب« نامیدند. یک 
قاپ بزرگ پر از غذا سر سفره می آمد و چند قاپ کوچک 
خالی )بُش به ترکی: خالی( ِگرد آن می چیدند و برای هر 
بشقاب، جدا غذا می کشیدند، اما آبگوشت، چه برای یک 
تن پخته شود چه هزار تن، محتوای هر دیزی جدا، درون 
خود آن می پزد و گوشت و نخود و آب، برای هر دیزی به 
پیمانه برابر ریخته می ش��ود و تبعیضی در میان نیست. 
مانند پلو همه را در یک دیگ نمی پزند و پس از پخت، غذا 
را نمی کشند، بلکه اول سهم خام هر دیزی کشیده می شود 
و پس از تقسیم، پخت آغاز می گردد. اما پختن و خوردن 
آبگوشت کار ساده ای نیس��ت. شاید همگان به پختن آن 
کاری نداشته باشند، اما همه از خوردن آن لذت می برند. 

خوردن آبگوشت آموزش می خواهد.
 با قاشق از دهانه تنگ دیزی چیز زیادی بیرون نمی آید، 
مگر این که دیزی را کج کنید و برای کج کردن هم، دست 
خواهد س��وخت، مگر آن که با تکه نانی گوش��ه ظرف را 
بگیرید و در این کار حتی دس��تمال کاغذی هم، کمک 
تکه نان را نخواهد کرد. البته بعضی از دیزی های سفالی 
دو دس��ته کوچک در دو طرف دارند ک��ه در این موقع به 
دس��تگیری خورنده می  آیند. آبگوش��ت دو بخش دارد، 
بخش »تَر« که به آن »ترید« می گوییم و بخش »خشک« 
که »کوبیده« می خوانیم؛ همان آب و گوشت که روی هم 
آبگوشت را پدید آورده اند که تقریبا با هم پخته می شوند 
اما جدا خورده می شوند. اما عمل آوردن این دو بخش به 
عهده آشپز نیست و شاید تنها خوراکی باشد که خورنده 

نیز در کار طبخ شریک است. 
اگر این دو بخش را جدا نکنید، تبدیل به سوپی نه چندان 
دلچسب خواهد شد و اگر هر یک از این دو بخش را خوب 
به عمل نیاورید، یعن��ی مثال کوبی��ده را آب دار بردارید، 
لطفی نخواهد داشت. خالصه آنکه آبگوشت خوردن کار 
هر کسی نیس��ت و اگر برای نخستین بار کسی سر سفره 
 آبگوش��ت بنش��یند، بی راهنما به راحتی از ماجرا سر در 

نخواهد آورد.
گوجه فرنگی و سیب زمینی دو جزء الینفک آبگوشت های 
امروزی ان��د و ب��رای ایرانی��ان ش��اید تصور آبگوش��ت  
بی س��یب زمینی و گوجه فرنگی ممکن نباش��د. اما شاید 
ندانید که این دو محصول فرنگی تا صد سال پیش از این، 

در ایران ناشناخته بوده اند.
 اما آبگوشت پیش از واردات این دو نیز، با گوشت و آب و 
نخود، آبگوشت بوده. ایرانی همان طوری این دو محصول 
فرنگی را در دیزی کرد و به آن دو رنگ ایرانی بخشید که 
جانش��ینان یونانی اس��کندر و مغوالن وارث چنگیز را به 

ایرانیانی اصیل و ایراندوست تبدیل کرد.
با وجود این همه کتاب آشپزی و مردم شناسی تا به امروز 
به آبگوشت این گونه نگاه نکرده بودیم. چراکه ما گاهی از 
کنار میراثمان سهل انگارانه به سادگی  گذشته ایم و ظرائف 
و لطایف فرهنگی نهفته در آنها را ندیده ایم. آبگوش��ت، 
عصاره فرهنگ ایرانی است و هزاره ها تاریخ و نکته در آن 
خفته است و همه قوت آن به ارزش غذایی اش نیست و اگر 
دقیق به آن بنگریم جان فرهنگ نیاکانمان را در پیاله ای 
از آن خواهیم دید. پس لقمه ای از آن را هم نباید هدر داد.

 درباره آبگوشت
 بیشتر بدانید...
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عکس نوشت

شرکت خودروسازی ژاپنی نیسان اظهار داشت ایده 
اولیه خودرو شاس��ی بلند )SUV( ترای خود را روز 
27 سپتامبر در نمایش��گاه اتومبیل پاریس رونمایی 
 sport utility« می کند. شاسی بلند یا اس  یو وی
vehicle« ب��ه گون��ه ای از خودروه��ا می گویند که 
معموال دو دیفرانسیل هس��تند و فاصله محور آنها تا 

سطح زمین بیشتر از خودروهای عادی است.
طرح خودرو نیسان که با انرژی الکتریکی کار می کند 

در نمایشگاه خودرو پاریس رونمایی می شود.
مهم ترین ویژگی این خودرو وجود یک تبلت متحرک 
است که راننده باید پیش از حرکت ماشین آن را به داشبورد متصل کند، همزمان با اتصال 
 این تبلت، سرعت س��نج و مصرف انرژی توس��ط این خودرو که از انرژی الکتریکی تغذیه 

می کند، نمایان خواهد شد.
درحالی که این داش��بورد می تواند به عنوان مرکز اطالعاتی اتومبیل هم باش��د، نیس��ان 
اعالم کرده است که این داشبورد از قابلیت نمایش اطالعات خودرو به صورت پهلو به پهلو 

برخوردار است.
ش��رکت نیس��ان در این خودرو از یک تبلت به جای تجهیزات داشبورد س��ود می برد. با 
 ورود و همه گیر ش��دن فناوری تبلت، بسیاری از خودروسازان به اس��تفاده از این فناوری 
 روی آورده اند، به طوری که شرکت رنو از خودروس��ازان فناوری اخیر یک سیستم تبلت 
GPS برای خودروها را به نمایش گذاشته اس��ت. تبلت در این خودرو می تواند به عنوان 
 مرکز اطالعات خودرو نیز به کار رود. استفاده از تبلت به عنوان ابزار فروش خودرو پیش تر

توسط شرکت خودروس��ازی کیا و کادیالک مورد توجه قرارگرفته بود. این دو شرکت به 
مشتریانی که خودرو خریداری کردند تبلت رایگان هدیه کرده است.

در یک ت��الش جاه طلبانه برای انتش��ار فیلمبرداری 
بالدرنگ از زمی��ن از طریق فضا، محقق��ان از امکان 
مشاهده سیاره زمین از چش��م انداز ایستگاه فضایی 

بین المللی تا بهار 2۰13 خبر دادند.
 ش��رکت کانادایی UrtheCast قرار بود اولین دوربین 
های نظارت بر زمین خود را تا سال 2۰12 بر روی ایستگاه 
فضایی نصب کند، اما این شرکت اکنون از افزایش بودجه 
و کار بیشتر بر روی دو دوربین وضوح باالی آن و همچنین 
آموزش فضانوردان برای انتقال آنها از فضاپیمای باری به 
زیر ایستگاه طی چند ماه آینده خبر داده است. یکی از این 

دوربین ها به طور ثابت و دیگری به شکل گردشی عمل خواهد کرد. تصاویر به دست آمده از این 
دوربین ها حدود یک متر بر پیکسل هستند که اندازه آن با تصاویر ماهواره گوگل ارث از خانه های 
روی زمین یکی بوده و امید است که انسان در آینده بتواند با استفاده از این تصاویر، خانه خود را در 
زمین مشاهده کند. البته با این تفاوت که این تصاویر کامال زنده هستند. کاربران زمینی می توانند 
با ورود به یک سایت از مزیت مشاهده زمین به صورت زنده از فضا بهره ببرند.از آنجایی که مشاهده 
زمان و مکان عبور ایستگاه فضایی از مناطق مختلف زمین مشخص است، UrtheCast قصد 
دارد به انسان ها در برنامه ریزی رویدادها برای پوشش دهی توسط دوربین ایستگاه کمک کند. با 
دوربین های شرکت UrtheCast، افراد می توانند در هر زمان محل مورد نظر خود را مشاهده 
کنند. این ش��رکت قصد دارد در آینده یک کد را منتشر کند تا س��ازندگان بتوانند بر اساس آن 
برنامه های کاربری را برای استفاده از ویدئوهای این دوربین ها در مقاصد مختلف طراحی کنند. 
در حال حاضر سازمان ملل خواهان اس��تفاده از این دوربین ها برای نظارت بر شرایط اضطراری 
انسانی است. از دیگر کاربری های این تصاویر می توان به نظارت بر رشد محصوالت، شهری سازی، 

آلودگی شهرها، اختالل نور و دیگر مسائل اشاره کرد.

یک س��یاره جدید ابر زمین که در لبه منطقه قابل سکونت 
س��تاره میزبان خود قرار گرفته، می تواند مدعی اصلی برای 
عنوان سیاره بیگانه دارای ویژگی های حیات در ورای زمین 
باش��د. س��یاره گلیزه 163c که در لبه منطقه قابل سکونت 
س��تاره کوتوله قرمز قرار داش��ته،  از جرمی معادل 6/9 برابر 

زمین برخوردار بوده و دوره مداری آن 26 روز است.
محققان بر این باورند که موقعیت این جهان تازه کشف شده 
می تواند بدین معنی باشد که یک سیاره ابر زمین دیگر با آب 

مایع می تواند وجود داشته باش��د. ستاره شناسان با استفاده 
از تلس��کوپ هارپس رصدخانه جنوب اروپا توانسته اند این 
سیاره را کشف کنند. این سیاره در اطراف یک ستاره کوتوله 
 قرمز در صورت فلکی ماهی زرین در فاصله 49 س��ال نوری 

قرار دارد.
این تیم پژوهش��ی در بیانیه خود اظه��ار کرده اند که گلیزه 
163c بسته به ترکیبات آن که از سنگ یا آب باشد به ترتیب 
احتماال از اندازه ای میان 1/۸ تا 2/4 ش��عاع زمین برخوردار 

است. تاکنون ش��ش س��یاره با امکان برخورداری از شرایط 
حیات شناسایی   و بر مبنای شباهت آنها با زمین طبقه بندی 
ش��ده اند. چهار مورد از این س��یارات در س��ال گذش��ته از 
 سپتامبر 2۰11 تا به امروز کشف شده اند. این سیاره میانگین 
4۰ درصد نور بیشتر را از س��تاره میزبان خود در مقایسه با 
زمین دریافت می کند که باعث داغ تر شدن آن می شود، در 
حالی که س��یاره ناهید 9۰ درصد نور بیش��تری را نسبت به 

زمین از خورشید می گیرد.  

خرطوم فیل یکی از حساس ترین بینی ها در میان حیوانات است 
و می تواند بوهای بسیار زیادی را تشخیص دهد. همین امر باعث 
شده تا طراحان برای وسیله های مختلف از آن الهام بگیرند. یکی 
از مواردی که همیشه انسان ها در مورد آن شک داشته اند سالم 
بودن غذایی است که قصد خوردن آن را دارند. این غذاها گاهی 
 اوقات آلوده به س��موم خاصی هس��تند.آزمایش های متفاوت 
می تواند سالمت یک غذا را تعیین کند، اما این روش زمان زیادی 
می برد و به صرفه نیس��ت. به تازگی طراحان، وسیله ای را برای 

تشخیص س��المتی غذا با الهام از خرطوم فیل درست کرده اند.
این وسیله که یک بینی مصنوعی اس��ت غذاها را بو می کشد و 
 با اس��تفاده از پردازنده ای که در داخلش قرار دارد آن را تحلیل 
و  سپس میزان سالمتی ماده را به ش��ما اعالم می کند. بر روی 
این دستگاه یک صفحه ال س��ی دی تعبیه شده است که میزان 
 Kim .سالمتی را با روش��ن کردن چراغ هایی نش��ان می دهد
"Junhyun  طراح این دس��تگاه می گوید: این بینی مصنوعی 

می تواند بسیاری از مشکالت غذایی در دنیا را حل کند.

یافته جدید محققان مدرسه پزش��کی دانشگاه بوستون شواهد 
متعددی از ارتباط بین دو بیماری مرتبط با افزایش س��ن یعنی 
آب مروارید و آلزایمر را نشان می دهد و به نظر می رسد که عوامل 
مش��ترکی در هر دو بیماری دخیل هس��تند. به گفته محققان، 
رابطه معناداری بین آب مروارید کورتیکال به عنوان شایع ترین 
شکل بیماری چشم و افت فعالیت مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر 
وجود دارد. محققان مطالعه گسترده ای برای بررسی حدود 19۰ 
هزار تغییر توالی DNA با تمرکز بر روی پروتئین دلتا- کاتنین 
)delta-catenin(آغاز کردن��د. در تحقیقات قبلی، نقش این 
پروتئین در توسعه مغز و چشم مشخص شده بود، اما شواهدی از 
دخالت مستقیم پروتئین در بروز آلزایمر یا آب مروارید به دست 
نیامده بود. مطالعه جدید حاکی از افزایش رسوبات دلتا- کاتنین 

در بافت لنز تأییدکننده آلزایمر است، همچنین محققان موفق 
به کش��ف پروتئین دیگری ش��دند که به نظر می رسد افزایش 
آن با توس��عه بیماری آلزایمر در ارتباط است.این تحقیق نشان 
می دهد که زوال عقل احتماال در خارج از مغز سرچشمه گرفته و 
با کل بدن در ارتباط است. پروفسور لیندسی فارر سرپرست تیم 
تحقیقاتی تأکید می کند: کشف ارتباط بین آب مروارید و آلزایمر 
از ایده سیستمیک به جای تمرکز بر فرآیندهای محدود به مغز 
که منجر به بروز بیماری آلزایمر می شود، حمایت می کند. این 
کشف می تواند به تش��خیص زودهنگام بیماری آلزایمر در یک 
فرد با انجام معاینه س��اده چش��م و تحول در روش های درمانی 
 PLoS ONE این بیماری منجر ش��ود. این تحقی��ق در مجله

منتشر شده است.

پخش تصویر زنده از خانه شما در فضا!جایگاه تبلت در خودرو طراحی شد

یک سیاره ابر زمین؛ مدعی تازه برای قابلیت حیات

تشخیص سالمت غذا باخرطوم فیل 

کشف رابطه آب مروارید و بروز آلزایمر

توفان در مونته 
ویدئو اروگوئه  
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