
هدفمندی ، مصرف را کاهش نداد

ملت ایران از گردنه های دشوار  
عبور خواهد کرد 

 همه چیز 
 درباره 
نورپردازی خانه

در کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان اعالم شد:

رهبر معظم انقالب : 

آمار تلفات رانندگی 
نگران کننده است 3

 مینای دندان را 
طبیعی تقویت کنید 86

4

 از معمای ماهان
8 پرده برداشته می شود!

 صادر کردن انقالب سیاست اصفهان
 در جشنواره فیلم کودک

با شروع سال تحصیلی و افزایش ترافیک:

باز مدرسم دیر شد

در س��ال جاری قصد داریم تا انقالب را از طریق جش��نواره فیلم 
کودک و نوج��وان صادر کنیم، چ��را که  برگزاری جش��نواره در 
اصفهان برای دومین سال، بعد ازچند سال دوری ازآن می تواند در 
ارتقای جایگاه ملی و بین المللی اصفهان نقش بسزایی داشته باشد.

 همیشه دست یک 
دروازه بان در میان است!

داور اس��ترالیایی ب��ازی االهل��ی و س��پاهان ب��ه همراه 
کمکهایش خوش خدمتی AFC ب��ه فوتبال عرب ها را 
تکمیل کرد تا زردهای اصفهان در عین شایستگی باز هم 
به مانند سال قبل از صعود به مرحله نیمه نهایی محروم 
شوند. پنالتی مشکوک در کنار اخراج دروازه بان سپاهان 
و آفسایدهای مشکوک کمک داور اول بزرگترین لطف را 
در حق االهلی کرد تا تیمی که در س��ه بازی گذشته اش 
 هرگز موفق به شکس��ت سپاهان نش��ده بود به یکباره با 

چهار گل جشن صعود به مرحله نیمه نهایی را برپا کند.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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 حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی روزگذشته  
در دیدار یک هزار نفر از نخبگان و استعدادهای برتر جوان، حفظ 
و تقویت فضای نشاط و امید کنونی در میان جوانان نخبه، فراهم 
کردن امکان پیش��رفت های علمی و پژوهش��ی بیش��تر در میان 
اس��تعدادهای جوان، توجه به درون زایی علم��ی به جای مرعوب 
شدن در مقابل پیش��رفت های علمی غرب، تقویت روحیه احساس 
مسئولیت نخبگان نسبت به آینده ملت و راضی نشدن به پیشرفت های 
علمی کنونی را از ضروریات ادامه حرکت پرش��تاب علمی کشور 
برشمردند و تأکید کردند: به فضل الهی ملت ایران با تکیه بر ثروت 
نیروی انسانی جوان و مستعد خود و ایستادگی در مقابل فشارها، 
ازهمه گردنه های خطرن��اک عبور خواهد کرد و به قله س��عادت 

خواهد رسید.
در این دیدار که در فضایی صمیمانه و پرنش��اط برگزار شد، رهبر 
انقالب اسالمی با تبریک به جوانان نخبه به خاطر توفیق به فعلیت 
رساندن استعدادها و توانایی ها، خطاب به آنان خاطرنشان کردند: 
شما جوانان عزیز نباید به این حد از نخبگی قانع باشید، بلکه باید این 
بذر به ثمر نشسته به نهالی برومند و ثمربخش تبدیل شود که در 

همه زمان ها و موقعیت ها بتواند میوه شیرین خود را به کام کشور، 
ملت، تاریخ و در نهایت بشریت، بچشاند.

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به دیدگاه ها و پیشنهادهای 
تعدادی از جوانان نخبه که در این دیدار مطرح شد، آنها را سنجیده 
و همراه با تفکر و برخاسته از صدق و صفا خواندند و ضمن توصیه به 
مسئوالن برای توجه به این دیدگاه ها و بررسی دقیق پیشنهادهای 
ارایه شده، افزودند: هنگامی که جوانان این گونه با نشاط و امید و 
از روی سنجیدگی و با احساس مسئولیت، مطالبی را درخصوص 
 پیشرفت و آینده کش��ور بیان می کنند، فضای ش��یرینی به وجود 
می آید که باید این روحیه در میان جوانان به ویژه نخبگان تقویت شود.

ایش��ان با یادآوری پیام ام��ام خمینی )ره( به مناس��بت پیروزی 
رزمندگان اس��الم در عملی��ات طری��ق الق��دس در دوران دفاع 
مقدس، خاطرنش��ان کردند: امام )ره(  در آن پیام، تربیت جوانانی 
 که توانس��تند آن پیروزی را در چنان شرایط س��ختی بیافرینند، 
فتح الفتوح انقالب اس��المی خواندند و امروز نیز روحیه نش��اط و 
 احساس مس��ئولیت جوانان نخبه نس��بت به آینده کشور، همان 
فتح الفتوح انقالب اسالمی است.                                  ادامه در صفحه دو 

اصفهانی ها در ارسال فیلم 
به »سینما حقیقت«  اول شدند

 تردد خودروها در میدان 
امام)ره( ممنوع می شود

 انتخابات ریاست جمهوری
 سه قطبی است

 دالر ۴۰۰۰ تومانی 
در بازار اصفهان

 بازار مکاره و غیر رسمی
 ارز جمع می شود
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توسط بانک مّلی استان اصفهان رقم خورد؛
کسب عناوین پرافتخار

 پانزدهمین جشنواره شهید رجایی استان اصفهان

پانزدهمين جشنواره شهيد رجايی استان اصفهان در حالی با حضور استاندار و جمع كثيری 
از مس�ئوالن و كاركنان بخش های مختلف اجرايی و اداری استان برگزار ش�د كه اداره امور 
 و كاركنان بانک مّلی اس�تان اصفهان موفق به كس�ب عناوين بس�يار چش�مگيری در ميان
گروه های حاضر در جش�نواره ش�دند. امسال در جش�نواره شهيد رجايی اس�تان اصفهان 
 وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به نهاد رياست جمهوری، موسسات و سازمان های
وابس�ته و ش�ركت های دولتی بانک ها و بيمه ها در س�ه گروه رتبه های اّول تا س�ّوم خود را 
شناختند. بر اين اساس و برابر نتايج اعالم شده در اين جشنواره ، بانک مّلی استان اصفهان 
درگروه شركت های دولتی ، بانكها و بيمه ها از مجموع سه رتبه اعالم شده موفق به احراز رتبه 
اّول در محور خدمت رسانی به مردم و شهروند مداری و همچنين رتبه سّوم در محور استقرار 
و توس�عه دولت الكترونيک گرديد.  گفتنی اس�ت آقای دهاقين به عنوان مدير نمونه س�ال 
1390 بانک مّلی استان اصفهان در محور خدمت رسانی به مردم و مشتری مداری آقايان اكبر 
ابوفاضلی و حسينعلی قاسمی به عنوان مديران نمونه و آقای عباسعلی قانع به عنوان كارشناس 
نمونه سال 1390 بانک مّلی استان اصفهان در گروه كاری خدمت رسانی به مردم معرفی شدند 
. ضمناً سركار خانم فاطمه باقر زاده و آقايان مهدی رنجكش و احمد زارع چاوشی علی آبرون ، 
محّمد گلی ، داود پيرجمالی ، ابراهيم ياورپور ، محّمد يزدانی ، مجيد رجبی و هوشنگ كيخايی 
به عنوان كارمندان نمونه سال 1390 بانک مّلی استان اصفهان در گروه كاری خدمت رسانی به 

مردم شناخته شدند .



چهره روزیادداشت

طرح سؤال دوم مجلس 
ازاحمدی نژادتهیه شد

عضو هیأت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره نابسامانی بازار 
ارز و اقدامات نظارتی مجلس گفت: با توجه به بی توجهی دولت به تذکرات 
مجلس در راستای ساماندهی بازار ارز، طرح سؤال از رییس جمهور تهیه 
شده که به زودی تقدیم هیأت رییسه مجلس خواهد شد. سیدمحمد بیاتیان  
از به حد نصاب رسیدن امضاها برای سؤال از رییس جمهور خبر داد و گفت: 
این طرح از سوی آقای مطهری تهیه شده و با توجه به، به حد نصاب رسیدن 

امضاها به زودی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

اظهارات جدید سخنگوی کاخ سفید 
درباره تحریم ها علیه ایران

سخنگوی کاخ سفید اعالم کرد: باراک اوباما و هم پیمانان آمریکا مطمئن 
هستند که تحریم ها شیوه مناسبی برای مقابله با ایران است. جی کارنی 
س��خنگوی کاخ س��فید ادعا کرد که ایرانیان، مقامات خود را مس��ئول 
دگرگونی شرایط اقتصادی شان می دانند. سخنگوی کاخ سفید در ادامه 
مدعی شد که افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی در ایران، بیانگر این 
است که این کشور تحت فشارهای شدید قرار گرفته است. وی افزود: آنچه 
در 36 ساعت اخیر مشاهده کردیم نشان می دهد تحریم ها تأثیری منفی 

بر اقتصاد ایران داشته است. 

نتانیاهو  از سیاست حمله به ایران 
عقب نشینی کرده است

به نقل از روزنام��ه آمریکای��ی » نیوی��ورک تایم��ز«، برنامه ریزی 
»نتانیاهو«  نخس��ت وزیر رژیم اس��رائیل برای س��فر به کشورهای 
اروپایی نش��ان از تغییر سیاس��ت های وی در قبال ای��ران دارد.این 
روزنامه سفر نتانیاهو به کشورهایی اروپایی با هدف فشار بیشتر به آنها 
برای اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران را نشانه عقب نشینی وی از 

سیاست قبلی اش مبنی بر حمله نظامی به ایران خواند.

توضیح رادان درباره 
پرونده طلبه های بروجردی

سردار احمدرضا رادان  درخصوص شکایت نیروی انتظامی از سه طلبه 
بروجردی و محکومیت آنها از س��وی دس��تگاه قضا، اظهار داش��ت: به 
دنبال از دست دادن نیروهای انقالبی و کارآمد نیستیم. هیچ گاه نیروی 
انتظامی اقدامی را انجام نمی دهد که سرمایه های انسانی و اجتماعی 
تضعیف ش��وند. البته این افراد باید بدانند که قانون باید رعایت شود و 
به اجرا در بیاید. گفتنی اس��ت س��ه طلبه بروجردی در پی اعتراض به 
بدحجابی جلوی نیروی انتظامی تجمع می کنند که این اقدام منجر به 
دستگیری و صدور حکم دادگاه به حبس و شالق این سه طلبه می شود.

استیضاح غضنفری 
در راه هیأت رییسه مجلس

طرح 40 نماینده مجلس برای استیضاح مهدی غضنفری، یک شنبه به 
هیأت رییسه مجلس ارایه می شود. محمد پورابراهیمی نماینده مردم 
کرمان که طراح استیضاح وزیر صنعت است با اعالم  این خبر به فارس 
گفت که اس��تیضاح وزیر صنعت و معدن روز یک ش��نبه تقدیم هیأت 

رییسه مجلس خواهد شد.

عفو رهبری برای ۱۸ هزار زندانی
اس��ماعیلی رییس س��ازمان زندان ها به آمار عفو مددجویان توسط 
رهبرمعظم انقالب به مناس��بت عید فطر اشاره کرد و گفت: تاکنون 
بیش از هش��ت هزار نفر از زندانیان، آزاد ش��دند و بی��ش از 10هزار 
نفر تخفیف مجازات گرفتند. وی با اش��اره به ق��رار گرفتن زندان ها 
در بافت ش��هری و مش��کالت آن گفت: اهتمام جدی برای انتقال و 
ساخت زندان ها در خارج از محدوده های شهری در دستور کار قرار 

گرفته است. 

آمریکا به فکر 
۱۱ سپتامبری جدید است

مس��ئول ستاد جنگ ن��رم تشکل های د��انشگاه های آزاد اسال میگفت: 
 انتشار فیلم موهن ضداسال می در سالگرد انفجار برج های دوقلوی نیویورک، 
می تواند حاکی از این موضوع باشد که آمریکایی ها د��ر ح��ال مهندس��ی 
11سپتامبر جدیدی باسیاست های مداخله گرایی و ب��ا چاشن��ی توهین 
به مقدسات دینی و ایج��اد تفرق��ه  هستند.مظاهری با تأکید بر این نکته که 
صیهونیستجهانی، برای فرار از نابود��یبا اتخاد سیاست اسال م ستیزی 
سعی د��رخاموش کرد��ن احساسات دینی د��ارد خاطرنشان ساخت:  
صهیونیست جهانیپی��ش از این ه��م، مکررا از راه های مختلف به ساحت 
 دین مبین اسال م، قرآن کریم، پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار )ع( توهین

 کرده است.

رهبر انقالب اسالمی نتیجه حفظ و        ادامه از صفحه  یک:
تقویت این روحیه را، سود بردن کشور و ملت از ویژگی نخبگی 
دانس��تند و تأکید کردند: جوان نخبه ای که با چنین انگیزه و 
روحیه ای در مس��یر پیش��رفت علمی گام برمی دارد، در واقع 
سرمایه شخصی خود را که همان نخبگی است،  به سرمایه ملی 

تبدیل می کند و همه، از آن سود خواهند برد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با ابراز خرسندی از فضای گفتمانی 
حرکت و پیشرفت علمی در کش��ور افزودند: البته یک نگرانی 
هم وجود دارد و آن، این که با حرکت پرشتاب علمی در کشور، 
حالت اقناع و رضایت ایجاد ش��ود، در حالی ک��ه ما در آغاز راه 
هستیم و این ش��تاب علمی نباید ُکند و یا متوقف شود. ایشان 
با اش��اره به عقب ماندگی علمی تاریخی کشور به دلیل تسلط 
حاکمان و زمامداران وابسته و غافل، خاطرنشان کردند: فاصله 
علمی زیاد ب��ا دنیا و وجود رقبای نس��بتا ق��وی در منطقه،  از 
واقعیت هایی هستند که ضرورت اس��تمرار حرکت پرشتاب 
علمی تا رسیدن به نقطه متناسب با شأن و جایگاه ملت ایران 

را دو چندان می کند.
رهبر انقالب اس��المی از جمله لوازم ادامه حرکت پرش��تاب 
 علمی را هم��ت مضاعف جوان��ان و مرعوب نش��دن در قبال 
پیشرفت های علمی غرب دانس��تند و تأکید کردند: در مسیر 
پیشرفت علمی باید درون زایی و درون جوششی علمی، اصل 

قرار گیرد و تقویت شود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه، توصیه هایی را به مسئوالن 
بنیاد ملی نخبگان و مسئوالن مراکز و دستگاه های مرتبط با 
حرکت علمی کش��ور بیان کردند. ایش��ان فعالیت های انجام 
گرفته در بنیاد مل��ی نخبگان را براس��اس ارزیابی های انجام 
گرفته، خوب ارزیابی کردند و در عین حال این نکات را متذکر 
شدند: لزوم توجه به تفاوت در معیارهای نخبگی در علوم فنی 
و علوم انسانی، فراهم کردن میدان وس��یع علمی و پژوهشی 
برای نخبگان به عنوان اولویت اول و اساس��ی و نگاه شبکه ای 

به نخبگان.
رهبر انقالب اس��المی در تبیین نگاه ش��بکه ای ب��ه نخبگان 
افزودند:  درمورد نخبگان باید یک حرکت ش��بکه ای درون زا 
به وجود آید که مرحله اول آن، شناس��ایی و پرورش نخبگان 
 در آموزش و پرورش اس��ت و در مراحل بعد، ش��امل انتخاب 
بهترین ها و سپس حفظ و ارتقای نخبگان به رتبه های باالتر 
اس��ت و در نهایت این نخبگان، باید خود زمینه س��از پرورش 

نخبگان جدید شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای همچنین با اش��اره به تدوین سند 
راهبردی نخبگان، از مسئوالن ذیربط خواستند تا این سند را 
سریعا تصویب نهایی و سپس ابالغ کنند. ایشان توصیه هایی 
را نیز خطاب به نخبگان جوان بیان کردند. باقی ماندن در تراز 

نخبگی و اثرگذاری در فضای پیرامونی خود و س��وق دادن آن 
به س��مت نخبگی، از جمله توصیه های رهبر انقالب اسالمی 

به نخبگان بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، توجه به نیازهای کشور در فعالیت 
های علمی و پژوهشی را نیز مورد تأکید قرار دادند و افزودند: 
برخی گزارش ها حاکی از آن است که هنوز بخش عمده ای از 
مقاالت علمی، ناظر به نیازهای کشور نیست که این، خسارت 
است و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که صددرصد مقاالت 

علمی در جهت رفع نیازهای داخل قرار گیرند.
ایش��ان معیار اصل��ی در همکاری ب��ا ISI را نی��ز، ناظر بودن 
مقاالت ب��ه نیازهای داخلی دانس��تند و خاطرنش��ان کردند: 
این موضوع نیازمند روش سیستمی و تالش بیشتر بنیاد ملی 

نخبگان است.
رهبر انقالب اسالمی سه توصیه دیگر نیز به نخبگان جوان بیان 
کردند: ارتقای معنویت و تهذیب نفس، تفکر در مسائل اصولی 
و اساس��ی زندگی و تحلیل صحیح و دقیق از جایگاه کش��ور و 

نظام در شرایط کنونی جهان.
حضرت آی��ت اهلل خامنه ای درخص��وص دارا ب��ودن تحلیل 
درس��ت از وضعیت کش��ور به تبیین ش��رایط نظام اس��المی 
پرداختند و افزودند: جمهوری اس��المی ای��ران در طول ۳۳ 
سال گذشته با طیف مختلفی از فشارها اعم از سیاسی، امنیتی، 
نظامی، اقتصادی و تحریم ها مواجه بوده است، اما ملت ایران 
 با ایس��تادگی خود ن��ه تنها این فش��ارها را خنثی ک��رد بلکه 

قوی تر نیز شده ا ست.
ایشان الزمه رس��یدن به تحلیل درس��ت از جایگاه و موقعیت 
کشور را، وجود ارزیابی صحیح از توانایی ها و نقاط قوت نظام 
اسالمی، فشارهای جبهه دش��من و در عین حال ناکامی های 
این جبهه دانستند و تأکید کردند: این تصور که علت دشمنی 
جبهه استکبار با ملت ایران، اتخاذ برخی مواضع یا تصمیم ها 
بوده، غلط است. علت اصلی همه این فشارها، جایگاه مستقل 

ملت ایران و تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است.
رهبر انقالب اس��المی، هدف اصلی از افزایش فشارها بر ملت 
ای��ران را، وادار کردن مل��ت به تس��لیم دانس��تند و افزودند: 
ملت ایران هیچ گاه تسلیم فشارها نشده و نخواهد شد و علت 
عصبانیت دشمن نیز، همین موضوع اس��ت.حضرت آیت اهلل 
خامنه ای تأکی��د کردند: ملت ایران با تکی��ه بر ثروت طبیعی 
و انس��انی مس��تعدی که در اختیار دارد، از گردنه های دشوار 
و گذرگاه های س��خت عبور خواهد کرد و ب��ه توفیق الهی، به 
 قله سعادت دنیا و آخرت،  و آرامش و آس��ایش خواهد رسید.

رهبر معظم انقالب در دیدار نخبگان جوان:

۱۰۰ تروریست مسلح علت اصلی همه فشارها تسلیم نشدن در برابر نظام سلطه است
خود را تسلیم کردند

یک منبع امنیتی سوری اعالم کرد که یک صد تروریست 
مسلح به همراه سالح ه��ا و تجهیزات نظامی شان خود را 
در منطقه مرزی تلکلخ تسلیم نیروه��ای ارتش سوریه 
کردند. منطقه تلکل��خ از جمله مناطق م��رزی سوری 
هم مرز ب��ا لبنان بوده که مدتی اس��ت شاهد تالش های 
افراد مسلح ب��رای ورود به خاک سوری��ه است و همواره 
شاهد درگیری هایی بین نیروهای مرزی با این افراد بوده 
است. از سوی دیگر از حلب خبر می رسد که ارتش سوریه 
در حال تدارکات ویژه است و این امر حکایت از این دارد 
که ارتش سوریه در تدارک آغاز حمله ای گسترده در این 

شهر علیه گروهک های تروریستی است.

اردوغان در اندیشه 
حذف سیاسی گل

اردوغان برای رفع موانع ریاست جمهوری خود در آخرین 
دوره ای که مجلس و دولت را در اختیار خود دارد، تالش 
می کند قوانین را به نحوی تغییر دهد تا بتواند به راحتی 
رییس جمهور بعدی ولی با اختیارات تام شود و در همین 
راستا الیحه تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری را به 
مجلس آورده است. »علی اوزگوندوز« نماینده مجلس 
ترکیه از حزب مخالف جمهوری خ��واه خلق در ارزیابی 
این الیحه د��ر کمیسیون قانون اساسی م��ی گوید: این 
الیحه عمال برای سد کردن راه ریاست جمهوری عبداهلل 

گل مطرح شده است.

امضای توافقنامه  امنیتی تل آویو
 با کشورهای منطقه

هفته نامه فلسطینی»المنار« از امضای قراردادهای محرمانه 
امنیتی بین رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه به ویژه 
برخی از همسایگ��ان ایران در راستای توطئ��ه علیه تهران 
خبر داده است. المنار نوشت��ه، به موجب این توافقنامه رژیم 
صهیونیستی اجازه دارد درصورت حمله به ای��ران نه تنها از 
پایگاه های نظامی این کشورها استفاده کند، بلکه بر اساس مفاد 
محرمانه این توافقنامه ها، می تواند از پایگاه های نظامی مشخصی 
در این کشورها به عنوان پایگاه های جایگزین استفاده کند. المنار 
همچنین نوشت کشورهایی که به خواس��ت اسرائیل پاسخ 
داده اند با تل آویو برای رهایی از آنچه خطر و تهدید ایران برای 

ثبات منطقه خوانده شد، دیدگاه مشترک دارند.

اخبار کوتاه

بین الملل

نقش مردم فراموش شده است 
قالیباف شهردار تهران

موضوع دیگری که حضرت امام )ره( بر آن تأکید داشتند و امروز به نظر 
من به دست فراموشی سپرده شده نقش مردم است. تفکراتی اجازه نمی 
دهند که مردم کار خود را خودشان انجام دهند. عقبه انقالب ما به نیروی 
مسلح خوب، اقتصاد خوب، انرژی هسته ای و نانو تکنولوژی خوب نیست. 
البته نه این که این ها نباشند ولی فرصت ما قل��ب و اراده مردم است؛ 
مردمی که دلدادگی و دلبستگی شان به خدا و اهل بیت )ع( است. امروز 
اگر می خواهیم میراث دار انق��الب، جنگ و دفاع مقدس باشیم راهش 
این است و اگر غیر از این هرکاری کنیم میراث خواری کرده ایم.جنگ 
تمام شده اما دف��اع همچنان 
ادامه دارد. امروز دشمن نبرد را 
به عرصه فرهنگی و اقتصادی 
کشیده و دفاع از سنگر انقالب 
اسالمی، دفاع از کارآمدی نظام 
است. امروز اگر ما شهرداری را 
کارآمد کنیم ارزش آن کمتر از 

آن دوران نیست.
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حجاب الزمه عفاف است

حضرت آیت اهلل سبحانی در دیدار با  سردار احمدی مقد��م فرمانده نیروی انتظامی گفت : حجاب 
مسئله مهمی است که د��ر حقیقت مقدمه عفاف است و عفاف بدون حج��اب حاصل نخواهد شد و 

کسانی هم که حجاب ندارند اما مدعی عفیف بودن هستند دروغ می گویند.

انتخابات ریاست جمهوری 
سه قطبی است

استیضاح  وزیر ورزش 
قطعی است

دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین، انتخابات ریاست جمهوری را رویارویی سه 
قطب خواند و گفت: اصولگرایان برای انتخابات شوراها لیست 31 نفره می دهند.

محمدرضا باهنر  درمورد انتخابات شوراها، اظهارداشت: قبل از برگزاری دوره 
سوم انتخابات شوراها، طرحی در مجلس به تصویب رسید که اعضای شوراهای 
برخی از شهرها از جمله تهران افزایش یابد که طبق این طرح، اعضای شورای 
شهر از 15 نفر به 31 نفر در دوره جدید باید افزایش یابد. وی با اشاره به ائتالف 
اصولگرایان برای انتخابات شوراها، گفت: قطعا اصولگرایان برای انتخابات، لیست 
31 نفره می دهند، اما این که به چه میزان همه گروه های اصولگرایی به وحدت 
برسند،  نیازمند زمان اس��ت. دبیرکل جامعه اسالمی مهندسین، همچنین با 
اشاره به انتخابات ریاست جمهوری رویارویی سه قطب در این انتخابات را پیش 
 بینی کرد و گفت: در انتخابات ریاست جمهوری، شاهد رقابت سه قطب دولت، 

اصالح طلبان و اصولگرایان هستیم.

یکی از طراحان اصلی طرح استیضاح وزیر ورزش و امور جوانان از منتفی شدن 
جلسه استیضاح کنندگان با وزیر ورزش خبر داد و گفت: ما نیازی به برگزاری 
جلسه نمی بینیم و معتقدیم بهتر است آقای عباسی هر حرفی دارد برای همه 
نمایندگان و در صحن مجلس مطرح کند. بهروز نعمتی با بیان این که پیش از 
این، قرار بود استیضاح کنندگان و عباسی وزیر ورزش جلسه ای داشته باشند، 
گفت: برگزاری این جلسه منتفی شد و قطعا طرح استیضاح با دارا بودن بیش 
از 50 امضا روز یک شنبه در مجلس مطرح می شود. وی ادامه داد: استیضاح 
کنندگان معتقدندش بهتر است آقای عباسی هر حرفی دارد در صحن مجلس 
و برای همه نمایندگان مطرح کند.  استیضاح کنندگان قبال هم با وزیر ورزش 
جلسه داشته اند و به نتیجه امید بخشی نرسیده اند. نماینده اسد آباد گفت: چند 
نفر امضای خود را از طرح پس گرفته اند که به گمانم با سخنان رییس جمهور 

درنشست خبری، این چند نماینده هم مجددا طرح را امضا  کنند.

رییس سازمان فضایی ایران دکتر فاضلی  اظهار کرد: پروژه 
اعزام انسان به فضا یا مهندسی اعزام حیات به فضا از سال ۸۷ 
با ارسال کپسول زیستی آغاز شده و بر اساس برنامه ریزی ها 
پیش بینی می شود که در دو مرحله، پرتاب های زیر مداری 
و مداری اجرایی شود، بنابراین در جریان مطالعات تکمیلی 
آن نیاز به انجام برخ��ی آزمایش های زیر سامانه ای داشتیم 
که برخی از آنها با عدم موفقیت همراه بود، اما به صورت کلی 
خوشبختانه توانستیم به استانداردهای الزم در این زمینه 
دست پیدا کنیم. وی با اشاره به نیازمندی کشور برای توجه 
و فعالیت عمیق تر در حوزه  فناوری فضایی عنوان کرد: برای 
تکمیل و اجرایی کردن مراحل دیگ��ر پروژه اعزام انسان به 
فضا نیازمند به کارگیری تعداد بیشتری از نخبگان فضایی 
در کشور هستیم که امیدواریم در آینده  نزدیک شاهد پرتاب 
کاوشگر حامل موجود زنده باشیم که این مهم نیاز به توجه 
بیشتر فعالیت های تحقیقات��ی و عمق بخشی بیشتر به آنها 
دارد. فاضلی ب��ا اشاره به اهمیت فن��اوری فضایی از احداث 
پایگاه فضایی جدید در جنوب شرق کشور، پرتاب کاوشگر 
حامل موجود زنده در آینده نزدیک، پرتاب ماهواره  های فجر 
و شریف تا پایان سال جاری و پرتاب ماهواره  ناهید تا پایان 
سال جاری یا سال آینده به عن��وان بخشی از برنامه  فضایی 

این سازمان خبر داد.

ناجی البستان��ی تحلیلگر لبنانی در مقال��ه ای که ازسوی  
النشره منتشر شد��ه به پاس��خ احتمالی ای��ران به حمله 
احتمالی آمریکا و رژیم صهیونیست��ی پرداخته است. در 
این گزارش آمده است: پاسخ احتمالی ایران به چنین حمله ای 
شامل مسائل ذیل می شود؛ نخست: بمب��اران اسرائیل با 
موشک های زمین دورب��رد که مهم ترین آنه��ا می تواند 
موشک ه��ای پیشرفته شهاب 3 باشد. بای��د توجه داشت 
برد موشک های ایران )شهاب 1، 2 و 3، قدر 1 و سجیل 2( 
بین 300 تا 2200 کیلومتر است و می تواند عمق اسرائیل 
را مورد اصابت قرار دهد. د��وم: حمله به اسرائیل از مناطق 
جغرافیایی نزدیک به آن، همچون جنوب لبنان و غزه. این 
حمله از سوی هم پیمانان ایران شام��ل حزب اهلل لبنان و 
حماس فلسطین صورت می گی��رد. سوم: حمله به مصالح 
صهیونیستی در تمامی نقاط جهان با استفاده از جریان های 
دوست و هم پیمان ضد اسرائیلی. این حمالت حیات تمامی 
اسرائیلی ها در جهان را به مخاطره می اندازد. چهارم: بستن 
تنگه هرمز ک��ه باعث ایجاد بحران جهان��ی نفت و افزایش 
شدید قیمت ها در بازارجهانی می ش��ود. پنجم: حمله به 
پایگاه ها و یگان های نظامی آمریکایی در منطقه خلیج فارس 
که این حمله شاید به کشوره��ای حاشیه خلیج فارس که 

پایگاه های آمریکایی در آن قرار دارد نیز آسیب برساند.

حسی��ن سبحانی نیا در واکنش به سخن��ان رییس جمهور 
د��ر نشس��ت مطبوعاتی گف��ت: براس��اس قان��ون، دولت 
مسئولیت مدیریت ام��ور کشور را برعهده د��ارد، از این رو 
باید پاسخگوی مشکالت باشد. ح��ال قابل پذیرش نیست 
که ریی��س جمهور کاره��ای مطلوب را به خ��ود و دستگاه 
اجرایی و اقدامات ضعیف را به دیگران نسبت دهد. نماینده 
مجلس شورای اسالمی، با تأکید بر این ک��ه دولت باید در 
مقابل نقده��ای دلسوزانه مسئ��والن به وی��ژه نمایندگان 
مجلس انتقادپذیر باش��د، افزود: هم اکنون اگ��ر 10 نقد از 
سوی نمایندگان ب��ه دولت ش��ود، به طور حت��م اکثر آنها 
نقدهای سازند��ه و دلسوزانه برای کش��ور و مردم است، از 
این رو دولت باید روحی��ه نقدپذیری را درخود تقویت کند. 
عضو هیأت رییسه مجلس شورای اسالمی، با بیان این که در 
شرایط کنونی نمی توان از ضعف مدیریتی دولت چشم پوشی 
 کرد، یاد آور شد: به ط��ور حتم هم اکنون ضعف های زیادی در 
حوزه ه��ای مختلف در کشور وج��ود دارد که بای��د از سوی 
نمایندگان مردم گوشزد شود. وی با اعالم این که بیان نکردن 
نقد سازنده از دولت کار مثبتی محسوب نمی شود، گفت: مجلس 
باید دستگاه های دولتی را متوجه ضعف و سوءمدیریتشان کند، 
از این رو دستگاه اجرایی باید ضعف خود را در بخش های مختلف 

مانند اختالس، مسائل فرهنگی، اقتصادی و... بپذیرد.

علی اکبر صالحی وزی��ر امور خارجه در جم��ع تعدادی از 
متخصصین وتحلیلگران سیاست خارجی  در محل شورای 
روابط خارجی آمریکا در نیویورک تأکید کرد: به رغم تالش 
این جریانات برای قلب واقعیت های ای��ران، کشور ایران، 
بخشی از راه حل کلیه چالش ه��ا و بحران های منطقه ای 
است.صالحی اضافه کرد: در قلمرو سیاسی، جریان مروج 
ایران هراسی به دنبال بدنام کردن، برچسب زدن، تحریم، 
مقابله و حمل��ه نظامی است. رییس دستگ��اه دیپلماسی 
تصریح ک��رد: طبیعت و جغرافی��ا، امنیت م��ا را به امنیت 
همسایگانمان در خلیج فارس گره زده و جمهوری اسالمی 
ایران بر اساس تصمیم و سیاست خود با تمامی همسایگان 
برای ایجاد امنیت و ثبات  خلیج فارس آماده همکاری است. 
وزیر امور خارجه در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره 
به مواضع کشورمان درخصوص موضوع هسته ای به عنوان 
یک عضو مسئول ان پی تی، اضافه کرد: رژیم صهیونیستی 
 عضو هی��چ یک از کنوانسی��ون های خلع س��الح از جمله 
ان پی تی، نیست و مانع اصلی بر س��ر راه خاورمیانه عاری 
از سالح های هسته ای است. وی افزود: این رژیم با داشتن 
200 بمب هست��ه ای، درواقع باالترین منب��ع بی ثباتی و 
ناامنی در منطقه و دردسری برای سیاست خاورمیانه ای 

آمریکاست.

دفاع مجلسماهواره بین الملل

ایران در شرف 
پرتاب ۳ ماهواره   جدید

چگونگی پاسخ ایران 
به حمله  احتمالی 

بار انتقاد به دولت 
با فرافکنی سبک نمی شود 

اسرائیل با 2۰۰ بمب هسته ای 
دردسر آمریکا شده است
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 صادرات قلمکار اصفهان 

20 درصد رشد داشته است
صادرات چاپ قملکار اصفهان در نیمه نخست امسال ۲۰درصد رشد 
داشته است.کارش��ناس میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی وگردشگری اس��تان اصفهان، صادرات صنایع دستی 
این استان به خارج از کش��ور را بیش از سه میلیون و ۷۰۶ هزار دالر 
اعالم کردو گفت: این هنر، سهم ۲۰ درصدی از این میزان صادرات را 
به خوداختصاص داده است. دهقانی افزود: قلمکار هنر بومی استان 
اصفهان، دراین مدت به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپایی صادر 
شده است. وی بااش��اره به این که این هنر اصیل ایرانی در دوشاخه 
قلمکار نقاشی وچاپ از دوره صفویه رواج داشته است، اظهار داشت: 
هم اکنون اصفهان با اشتغال ۷۵۰ نفر دردو بخش کارگاهی و خانگی، 

مهد این هنر محسوب می شود. 

 تردد خودروها در میدان امام)ره( 
ممنوع می شود

عضو شورای اسالمی شهر اصفهان اعالم کرد: طرح ممنوعیت تردد 
خودروه��ا در میدان امام)ره( ب��ا احداث خیابان آق��ا نجفی اجرایی 

می شود.
مصطفی بهبهانی با بیان مطلب ف��وق گفت: طرح حذف کامل تردد 
خودروها و تبدیل میدان امام )ره( به محور عابر پیاده از برنامه های 
اصفهان ۹۵ اس��ت. وی با بیان این که اجرای این طرح نیاز به ایجاد 
زیرس��اخت های الزم در این خصوص دارد، افزود: طرح ممنوعیت 
تردد خودروها در میدان امام)ره( با احداث خیابان آقا نجفی اجرایی 
می شود. عضو شورای اسالمی ش��هر اصفهان با بیان این که در حال 
حاضر آزادس��ازی خیابان آقا نجفی در دست اجراست، تصریح کرد: 
خیابان آقا نجف��ی از چه��ارراه کرمانی در خیابان حافظ به س��مت 
خیابان نش��اط احداث می ش��ود. بهبهانی پیاده راه ک��ردن میدان 
تاریخی امام )ره( را گامی مثبت در جهت حفظ آثار تاریخی خواند و 
اظهار داشت: برای اجرای این طرح، بسترسازی و فرهنگ سازی در 

بین شهروندان نیز ضروری است. 

زمستان با کمبود مرغ گوشتی
 مواجه خواهیم بود

دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان مرغ گوش��تی استان اصفهان به 
افزایش 1۵ درص��دی جوجه ریزی در مرغداری ه��ای پرورش مرغ 
گوشتی اصفهان اش��اره کرد و گفت: تولید مرغ گوشتی در اصفهان 

نسبت به سال گذشته 1۵ درصد افزایش یافته است.
بهرام پاکزاد که با ایس��نا س��خن م��ی گفت، به وضعیت نامناس��ب 
خرید مرغ گوشتی در اصفهان اش��اره کرد و افزود: حدود یک ماه و 
نیم است که تولید کنندگان مرغ گوشتی، تولیدات خود را پایین تر 
از نرخ تعیین ش��ده به فروش می رس��انند. وی با بیان این که قیمت 
تعیین شده برای هر کیلوگرم مرغ، سه هزار و ۷۰۰ تومان بوده است، 
تصریح کرد: ولی متأسفانه مسئوالن به وعده های خود پایبند نبوده 
و در حال حاضر مرغداران، هر کیلوگرم مرغ زنده گوش��تی با اندازه 
مش��خص را س��ه هزار تومان به بازار عرضه می کنن��د. دبیر انجمن 
صنفی تولیدکنندگان مرغ گوش��تی اس��تان اصفه��ان اضافه کرد: 
تولیدکنندگان مرغ گوشتی برای فروش هر کیلوگرم مرغ زنده بین 

۵۰۰ تا ۷۰۰ تومان ضرر می دهند.
وی در ادامه به توزیع کنجاله سویا با مبلغ یک هزار و 1۵۰ تومان در 
بازار اصفهان اشاره کرد و افزود: فقط تولید کنندگانی که مرغ با سایز 
مشخص داشته باشند، می توانند سویای ۹۰۰ تومانی دریافت کنند.

وی اضافه کرد: چنانچه وضعیت خرید مرغ گوشتی از تولیدکنندگان 
بهبود نیابد، در زمستان با توجه به افزایش قیمت خدمات و افزایش 

قیمت گازوئیل با کمبود مرغ گوشتی در استان مواجه خواهیم بود.

فست فود برای کودکان 
حکم دخانیات را دارد

آمار تلفات رانندگی 
نگران کننده است

معاون پژوهش��ی مرکز تحقیقات قل��ب و عروق اصفهان گف��ت: زمانی 
دش��منان با ش��یوع دخانیات در بین کودکان و نوجوانان ایران به دنبال 
رسیدن به اهداف شوم خود بودند و امروز با شیوع استفاده از فست فودها 

همین سیاست را دنبال می کنند.
رؤیا کلیش��ادی ک��ه در کنفرانس علم��ی »پیش��گیری از بیماری های 
قلبی - عروق��ی« در ارتباط ب��ا پیش��گیری اولی��ه از بیماری های قلبی 
و عروق��ی در کودکان س��خن می گفت اظهار داش��ت: در ح��ال حاضر 
ذائقه ک��ودکان و نوجوانان ای��ران تغییر ک��رده و با توجه ب��ه امر فرزند 
 س��االری در خانواده ه��ا، بس��یاری از م��ردم ای��ران به س��مت غذاهای 

آماده رفته اند.

سرپرس��ت معاونت هماهنگ��ی امور عمرانی اس��تانداری گف��ت: میزان 
 تلفات تا پای��ان مردادماه در اصفه��ان، ۹۷ مورد ثبت ش��ده که این رقم 

نگران کننده است.
مهدی جمالی نژاد درهمایش تجلیل ازشهروندان قانونمند و نمونه های 
ترافیکی، با تأکید بر لزوم وجود راهکارهایی به منظور آسان کردن زندگی 
شهروندان، اظهار داش��ت: حوزه حمل و نقل و ترافیک یکی از مهم ترین 
حوزه ها در زمینه سرآمد سازی شهرها محسوب می شود که در پرتو آن 

شهری خوب در تمامی زمینه ها و حوزه ها ایجاد می شود.
وی با اشاره به حقوق شهروندی افزود: توجه ویژه به عابرین پیاده موجب 

کاهش تلفات و سوانح حوزه ترافیکی می شود.

ارشد نظامی ارتش در استان های یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: به طور 
عام، هر پادگانی به خارج شهر نمی رود و تبصره ای هم وجود دارد که برخی پادگان ها 

از شهر خارج نشوند، چرا که برخی از آنها فقط مرکز آموزشی هستند.
سرتیپ امیرنظام اکبری که این حرف ها را به مهر زده بود، اظهار داشت: درمورد پروژه 
مشترک در رینگ چهارم، نقاطی از اراضی ارتش در رینگ چهارم قرار گرفته است که 
می تواند گره ترافیکی شهر را باز کند. وی افزود: خیابان کمکی در مجاورت فروشگاه 
اتکای اصفهان یکی از پروژه هایی است که با همکاری ارتش و شهرداری در آینده ای 
نزدیک محقق می شود. ارشد نظامی ارتش در استان های یزد، اصفهان و چهارمحال 
و بختیاری تأکید کرد: البته این پروژه پس از مصوبه رهبری و نتایج آن اجرا می شود.

وی درمورد خروج پادگان ها از شهرها گفت: الزاما هر پادگانی به خارج شهر نمی رود و 
تبصره ای هم وجود دارد که برخی از پادگان ها از شهر خارج نشوند، چرا که برخی از آنها 
فقط مرکز آموزشی برای اجرایی کردن نیرو در سایر پادگان ها هستند. امیر اکبری با 
اشاره به تعامل ارتش با شهرداری درمورد پروژه های شهری از جمله پروژه همت اظهار 

داشت: این پروژه با همکاری ارتش  آغاز به کار کرد، رها سازی و در نهایت افتتاح شد.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اس��تان اصفهان گفت: طی شش ماه نخست سال 
جاری، بی��ش از 1۰۰ مصوبه در حوزه ترافیک به تصویب رس��یده که تمامی آنها نیز 
اجرایی شده است. سرهنگ حس��ین غالمی درحالی که یکی از سخنرانان همایش 
تجلیل از شهروندان قانونمند و نمونه های ترافیکی بود با بیان این که آمار وقوع حوادث 
ترافیکی استان اصفهان از س��ال 84 تاکنون کاهش چشمگیری داشته است، اظهار 
داشت: در طی س��ال های 84 تا ۹۰، بالغ بر ۷۶۲ نفر کاهش تلفات تصادفات و سوانح 
ترافیکی در سطح استان به ثبت رسیده است. وی افزود: در شرایطی شاهد این کاهش 
4۰ درصدی در تصادفات منجر به فوت معابر درون شهری و برون شهری اصفهان طی 
شش سال گذشته بوده ایم که تعداد خودروها و وسایل نقلیه موتوری روز به روز افزایش 
یافته و اکنون به سطح قابل توجهی رسیده ایم. رییس پلیس راهنمایی و رانندگی استان 
اصفهان با اشاره به اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی و نقش آن در کاهش تلفات 
و تصادفات، تصریح کرد: تنها در یک مورد پس از جلوگیری از تردد موتورسیکلت ها 
در سطح بزرگراه های درون شهری، شاهد کاهش ۶۰ درصدی تصادفات منجر به فوت 

در این معابر بوده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان این که آموزش و پرورش تنها مکان 
نهادینه شدن تمام اهداف آتی جامعه اس��ت، گفت: نظم اجتماعی باید در مدارس 

آموزش داده شود.
سید مجید عاملیان درمراس��م پیام مهر که به مناس��بت هفته نیروی انتظامی در 
یکی از مدارس اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: نخستین موضوعی که در مدارس 
باید به دانش آموزان آموزش داده ش��ود، رعایت نظم در کلی��ه امور زندگی در کنار 
آموزش تقوا و دینداری است. وی که با مهر سخن می گفت، افزود: نیروی انتظامی 
متولی برقراری نظم در جامعه است که ایجاد نظم در جامعه به غیر از انجام تکلیف 
اجتماعی، نوعی تکلیف الهی نیز محس��وب می ش��ود. مدیرکل آموزش و پرورش 
استان اصفهان تصریح کرد: نیروی انتظامی نخستین و بهترین دستگاهی است که 
از بستر آموزش و پرورش به خوبی و برای حل معضالت جامعه استفاده کرده است.

وی همیاران پلیس را نمونه ای از ورود نی��روی انتظامی به محور آموزش و پرورش 
دانس��ت و افزود: این هنرمندی نیروی انتظامی است که توانسته از بستر آموزش و 

پرورش برای رسیدن به اهداف خود استفاده کند.

هشدار

 تمام پادگان های نظامی 
ملزم به خارج شدن از شهرها نیستند

100مصوبه در حوزه ترافیک استان 
به تصویب رسید

نظم اجتماعی 
باید در مدارس آموزش داده شود

گشتی در اخبار 

صادر کردن انقالب سیاست 
اصفهان در جشنواره فیلم کودک  

 عباس حاج رسولیها 

رییس شورای اسالمی شهر اصفهان 
در س��ال جاری قصد داریم تا انقالب را از طریق جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان صادر کنیم، چرا که  برگزاری جش��نواره در اصفهان برای دومین 
س��ال، بعد ازچند س��ال دوری ازآن می توان��د در ارتقای جای��گاه ملی و 
بین المللی اصفهان نقش بسزایی داشته باشد. س��ال گذشته قرار شد تا 
تعاملی با اداره فرهنگ و ارش��اد اسالمی بنیاد س��ینمایی فارابی داشته 

باشیم و در جش��نواره بیست و 
ششم بیشتر به مقوله فرهنگ 
جن��گ و بچه ه��ای آن دوره 
پرداخته شود و فراموش نکنیم 
درجش��نواره بیس��ت و ششم 
مسئوالن باید بدانند که کارهای 
خوب و ماندگار اخالقی که بازتاب 
 خوبی را در اذهان داش��ته باشد 

در زمره اهداف جشنواره است.
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چهره روز
ازبرنامههاینشاطآوردرشهراستقبالمیکنیم

 س��ید کریم داوودی نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گف��ت: از برنامه های
  اجتماع��ی ک��ه موج��ب ش��ادی و نش��اط م��ردم ش��ود ب��ه ط��ور کام��ل حمای��ت

 می کنیم.
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راهپیمایی اصفهانی ها علیه فیلم موهن
اصفهان در هفته ای که گذشت
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بازدید شورای شهر از پروژه امام علی)ع( مسابقه نقاشی نوه ها و پدربزرگ هاصبحگاه مشترک نیروهای مسلح

 روز گذش��ته خبرگ��زاری ایمن��ا ب��ه بهان��ه 
روزه��ای ابتدای��ی  پایی��ز و آغاز س��ال تحصیلی 
جدی��د از دغدغ��ه ترافیک نوش��ت. رف��ت و آمد 
دانش آم��وزان و دانش��جویان در س��طح ش��هر، 
وضعی��ت حم��ل و نق��ل و ترافی��ک را دگرگون 
 ک��رده، ب��ه ط��وری ک��ه خیاب��ان ه��ا ممل��و از 
دانش آموزانی  ش��ده که ی��ا در راه مدرس��ه اند و 
 یا در حال بازگش��ت به خان��ه، گاهی نی��ز پارک 
س��رویس های مدارس در کنار درب مدرس��ه ها 
ترافیکی را باعث می ش��ود که وقت گرانبهایت را 

می کشد، به خصوص اگرعجله هم داشته باشی.
ترافیک س��نگین و شلوغی ماش��ین ها، روح آدم 
را خس��ته می کند و بای��د کاری اصولی برای حل 
 معض��ل ترافی��ک انج��ام داد، آن هم ب��ا توجه به 
این که به ط��ور قطع تا آخر س��ال ح��ال و هوای 

ترافیک شدت می یابد. 
در این میان، نظرات مردم نیز در این باره شنیدنی 
اس��ت. محمدی که یک راننده س��رویس مدرسه 
اس��ت، می گوید: افزایش خودرو س��واری، عبور 
موتورسیکلت و عابر از عوامل کندی حرکت وایجاد 

ترافیک هستند که دانش آموزان را در ترافیک نگه 
داش��ته، معطل می کنند و باعث دیر رسیدن آنها 

به مدرسه می شود.
یارعلی کارمندی که خود دو فرزند مدرسه ای دارد 
در این زمینه می گوید: اتوب��وس ها باید مجهز به 
امکانات راحتی و سرویس دهی متناسب با جمعیت 
زمان بازگش��ایی مدارس باش��ند تا ترافیک ایجاد 
نشود.وی ادامه می دهد: همیش��ه اول مهر تعداد 
مس��افران به خاطر ش��روع س��فرهای تحصیلی و 
 مرتبط با دانشگاه ها و مدارس، جهش خاصی پیدا 

می کند که اگر ظرفیت ه��ا افزایش نیابد، ازدحام 
پیش می آید.بیش��ترین نقاط ترافیکی در مقابل 
مدارس است، چرا که بسیاری از والدین در اولین 
روز آغاز سال تحصیلی فرزندانشان را با خودروی 
شخصی به مدرسه می رس��انند و همین امر باعث 
بروز ترافیک شدید می شود و به این ترتیب حدود 
۵۰ درصد جاب��ه جایی های ش��هری به وس��یله 

خودروهای شخصی انجام می شود. 
زهرا می��ری یک دانش آم��وز دبیرس��تانی در راه 
 مدرس��ه اش در حالی که س��وار بر اتوبوس است، 
می گوید: سال گذشته با وجودی که با سرویس، به 
مدرسه می رفتم همیش��ه دیر می رسیدم زیرا در 
آن ساعت، خیابان ها خیلی شلوغ است، به همین 
علت امسال سرویس نگرفتم و ترجیح دادم پیاده 
و یا با اتوبوس به مدرس��ه بروم و بعضی مسیرهای 

خاص را از تاکسی استفاده کنم.
خانم عبادی نیز با ش��کایت از ترافی��ک در زمان 
بازگش��ایی مدارس و این که فرزن��دش هم موقع 
رفتن به مدرس��ه و هم موقع بازگش��ت از مدرسه 
دچار مشکل می شود، می گوید: این ترافیک اشک 
فرزن��دم را درآورده وگاهی می گوی��د دیگر نمی 
خواهد به مدرسه برود زیرا خسته و کوفته به منزل 
می رس��د و به برنامه های دیگری ک��ه دارد نمی 
رسد.ترافیک گاهی آدم را کالفه می کند، خود من 
هم تا رس��یدن به محل کار یا دانشگاه ساعت ها از 
وقتم هدر می رود تا باالخره به محل کار یا تحصیل 
خود، آن هم با تأخیر برس��م که این خود معضلی 

شده که اعصاب آدم رامی آزارد.
معاون خدم��ات ش��هری ش��هرداری اصفهان به 
اقدامات این معاونت همزمان با آغاز سال تحصیلی 
جدید اش��اره می کند و می گوید: نصب پل های 
عابر پیاده و خط کشی ترافیکی مقابل مدارس، با 
هماهنگی معاونت حمل و نقل و ترافیک و مدیریت 
زیباسازی در دستور کار قرار گرفت و پیش از آغاز 

سال تحصیلی به انجام رسید.
محس��ن رنجبر همچنین می افزای��د : تعمیرات 
عمرانی در محدوده مدارس شامل جدول گذاری، 
احداث پیاده رو و آسفالت خیابان از دیگر اقدامات 

جهت سال تحصیلی جدید است. 
در همین زمین��ه رییس کمیس��یون حمل و نقل 

و محیط زیس��ت اظهارمی دارد: هر س��اله در این 
ایام، شاهد افزایش سفرهای شهری و به دنبال آن 
سنگین شدن ترافیک هس��تیم که برای مدیریت 
بهتر ترافیک و خدمات رسانی ناوگان حمل و نقل 

عمومی، ستاد مهر تشکیل می شود.
ابوالفضل قربانی ادامه می دهد: ایمن سازی حریم 
مدارس، س��اماندهی س��رویس مدارس، توس��عه 
حمل  و نقل عمومی، تکمیل خط کشی عابر پیاده 
در نقاط مرکزی و پ��ر تردد وهماهنگ��ی کامل با 
پلیس راهنمایی و رانندگی برای مدیریت ترافیک 
مهر، از جمله موضوعاتی اس��ت که در س��تاد مهر 

پیگیری شد. 
وی با اش��اره به این که چند س��الی از تشکیل این 
س��تاد می گذرد بیان می دارد: این ستاد با هدف 
برنامه ریزی و تصمیم گیری در رابطه با مس��ائل 
ترافیکی و حمل و نقل در زمان بازگشایی مدارس 

تشکیل می گردد.
با شروع سال تحصیلی تعداد ناوگان های حمل و 
نقل عمومی افزایش می یابد، اما ازدحام جمعیت 
بسیار در ایستگاه های اتوبوس همچنان مشاهده 
می ش��ود و تردد در رفت و آمد به سختی صورت 

می گیرد.
عضو شورای اس��المی ش��هر اصفهان نیز با اشاره 
به ضرورت برنامه ریزی برای تس��هیل در حمل و 
نقل عمومی در س��ال تحصیلی جدی��د می گوید: 
الزم است تمامی موانعی که در سطح معابر وجود 
دارد و سبب کند شدن حرکت خودروها می شود 
مرتفع شود و ایمنی معابر به خصوص ایمن سازی 
اطراف مدارس در دستور کار قرار گیرد تا در سال 

تحصیلی جدید با کمترین مشکل مواجه باشیم.
فتح اهلل معین با اشاره به این که سازمان تاکسیرانی 
نیز باید بر عملکرد سرویس مدارس نظارت داشته 
باش��د، تصریح می کن��د: برگ��زاری کالس های 
آموزشی برای رانندگان س��رویس مدارس باید از 

سوی سازمان تاکسیرانی انجام شود.
معین تأکید می کند: آموزش و پروش می بایست 
درمورد عملکرد سرویس مدارس هماهنگی های 
الزم را صورت دهد ت��ا در س��ال تحصیلی جدید 
س��رویس های مدارس فعالیت خود را آغاز کنند و 

مشکلی برای والدین ایجاد نشود. 

با شروع سال تحصیلی و افزایش ترافیک

بازمدرسمدیرشد

همزمان با بازگش�ایی مدارس و رفت و آمد دانش آموزان، در سطح شهر ترافیک سنگینی ایجاد می ش�ود که روح آدم را خسته می کند 
و باید کاری اصولی برای حل معضل ترافیک انجام داد، آن هم با توجه به این که س�ال تحصیلی آغاز شده است. با آغاز سال تحصیلی در 
 اول مهر و بازگش�ایی مدارس، دانش  آموزان به سوی آموختن دانش، به مدرسه ها روانه می ش�وند که این تکاپو جلوه زیبایی داشته و از 
کوچک ترین بخش جامعه یعنی خانواده تا بزرگ ترین آنها یعنی دولت و ارگان های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی را به جنبش وا می دارد. خونی 
تازه به رگ های جامعه تزریق می کند و گویی این بهاری است برای آموختن هر چه بهتر و بیشتر که راهی به سوی آینده ای درخشان در 
افق دید ما می گشاید. بچه ها این روزها حال و هوای دیگری دارند، فصل درس به آنها شور دیگری بخشیده اما این تنها قسمتی از اتفاقی 

است که با تغییر فصل در شش ماهه دوم سال می افتد. 



چهره روزیادداشت

 نماد بلوک 53درصدی ذوب آهن
 در سومین روز رقابت باز نشد

در اتفاقی نادر نماد بلوک 53 درصدی ذوب آهن در س��ومین روز رقابت 
باز نش��د. این رویداد از قرار معل��وم به دلیل ط��رح رد صالحیت یکی از 
خریداران رخ داده اس��ت. در پی عرضه دو روز پیش بلوک 53 درصدی 
ذوب آه��ن در بازار س��وم فراب��ورس، دو متقاضی ش��امل ریخته گران 
 اصفهانی از ف��والد ماهان و یک کنسرس��یوم از طری��ق کارگزاری های 
بهین پویا و بانک ش��هر وارد میدان رقابت ش��دند تا بهای 4894 ریالی 
هرس��هم رقابت کرده و تکلیف این بلوک به امروز و یا شاید روزهای آینده 
کشیده شود. در این میان نماد معامالتی این بلوک باید روز گذشته باز می شد 
تا امکان ادامه رقابت فراهم شود، اما در اتفاقی نادر چنین رویدادی رخ نداد تا 
حاشیه های واگذاری شرکت های مشمول اصل 44 این بار به گونه ای دیگر و 
تازه ایجاد شود.  بررسی هایی از منابع مختلف و مسئوالن نشان می دهد سازمان 
خصوصی سازی همچنان آماده واگذاری این بلوک مدیریتی ذوب آهن بوده، 
ولی از قرار معلوم مسئوالن سازمان بورس و فرابورس موضوع طرح صالحیت 
یکی از دو متقاضی را مطرح کرده اند. این درحالی است که در آگهی عرضه 
این بلوک، موضوع بررسی اهلیت خریداران مطرح نبوده و فقط اعالم شده 
خریداران یا خریدار نباید بدهکار باشند و شرایط اعالمی را رعایت کنند. عرضه 
 بلوک 53 درصدی ذوب آهن شامل بیش از یک میلیارد و 170 میلیون سهم 
ذوب آهن بوده که بعد از ف��روش 207 میلیارد تومانی15 درصد از س��هام 
 ذوب آه��ن در 25 تیر امس��ال انجام ش��ده، ولی ب��ا چنین اتف��اق نادری 

روبه رو شده است.

تولید تیرآهن اچ ۱۸۰ بال پهن 
در ذوب آهن 

مدیرکارگاه های نورد شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: برای 
نخستین بار در کش��ور، متخصصان این شرکت با دستیابی 
به دانش فنی توانسته اند، تیرآهن اچ 180 بال پهن را تولید 
کنند. ساالری با اش��اره به س��ال تولید ملی، حمایت از کار 
و س��رمایه ایرانی، اظهار داش��ت: این نوع تیرآهن مطابق با 
استانداردهای جهانی و دانش فنی مهندسان داخلی طراحی 
و ساخته شده است. وی افزود: پیش از این، برای تأمین نیاز 
کشور، تیرآهن اچ 180 بال پهن از کشورهای ایتالیا، اسپانیا 
وکره جنوبی تأمین می شد. مدیرکارگاه های نورد ذوب آهن 
اصفهان مدت اجرای این طرح را یک سال و نیم اعالم کرد و 
بیان داشت: این نوع تیرآهن که مقاومت آن سه برابر بیشتر 
از تیرآهن های معمولی است در ساختمان های بلند، شاسی 

ماشین، سوله ها و پل ها کاربرد دارد.   

 دالر ۴۰۰۰ تومانی 
در بازار اصفهان

قیمت س��که تمام بهار طرح قدی��م در بازار ط��ال و جواهر 
اصفهان روز گذش��ته یک میلیون و 334 هزار تومان و دالر 
4000 تومان نرخ گذاری شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید دیروز در بازار طال و جواهر اصفهان با 73 
هزار تومان نسبت به روز گذشته به یک میلیون و 333 هزار 

تومان رسید.
 هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح قدی��م در بازار طال و 
جواهر اصفهان نسبت به روز سه شنبه با رشد 74 هزار تومان 
روبه رو ش��د. همچنین دیروز در بازار طال و جواهر اصفهان 
هر قطعه نیم س��که ۶۶2 هزار تومان و ربع سکه 331 هزار 

تومان تعیین شد.

افزایش6۱درصدی صادرات 
کاالی شیمیایی در گمرگ

مدیرکل گمرک استان اصفهان گفت: در نیمه نخست امسال 
بیش از ۶39 هزار تن کاالهای صنعتی و شیمیایی از گمرک 

اصفهان صادر شده است.
 اس��داهلل احمدی ونهری ارزش صادرات کاالهای صنعتی و 
شیمیایی از گمرک استان را طی نیمه نخست امسال حدود 
547 میلیون و 748 ه��زار دالر اعالم کرد و اف��زود: میزان 
صادرات این اقالم در سال جاری ۶1 درصد رشد داشته است. 

خبر ویژه

اخبار کوتاه

۴
تأمین 70 درصد سبد کاالی کارکنان دولت

بهمن عبداللهی مدیر عامل اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت با بیان این که 70 درصد 
اقالم سبد کاالی کارمندان دولت تأمین شده گفت: مشکلی برای تأمین و توزیع وجود ندارد و با توجه به 

این که توزیع آن از هفته آخر ماه رمضان شروع شد تا اواسط آبان ماه فرصت برای ارایه آن وجود دارد.
بازار مکاره و غیر رسمی ارز 

جمع می شود
سخنگوی اقتصادی دولت 
سید شمس الدین حسینی

بازار مکاره یا غیر رسمی ارز جمع خواهد شد، ضمن این که در این بازار 
هم اکنون حتی ده درص��د از حجم مبادله ارزی هم انجام نمی ش��ود. ما 
جریانات پولی غیرمتعارف را شناسایی کردیم و این روند همچنان ادامه 
دارد، البت��ه دولت با راه ان��دازی مرکز مبادالت ارز در کنت��رل بازار غیر 
رسمی ارز موفق شده است. هم اکنون مرکز مبادالت ارزی روزانه 100 
میلیون دالر جاب��ه جایی ارز 
دارد. این مرکز برای پس زدن 
بازار مکاره ارز جای کار زیادی 
دارد، از جمله اهداف این مرکز 
رانت زدایی و حصول اطمینان 
از تأمین بازار کاالهای اساسی 
اس��ت.  نیاز به جیره بندی ارز 
نیست، چون کمبودی در این 

بخش نداریم. 
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محس��ن عش��وریان  دبیرهمای��ش در س��خنانی درب��اره 
 جزئیات اولی��ن کنفران��س ملی مهندس��ی ب��رق در اصفهان

اظهار کرد: ه��دف از برگزاری ای��ن همایش ارای��ه جدیدترین 
دستاوردهای پژوهشی در حوزه های مهندسی برق و همچنین 
فراهم کردن فضای تبادل نظر در بین جامعه متخصصین و اساتید 

از یک سو و نگاه ویژه به کاربردهای صنعتی از سوی دیگر بود. 
عشوریان افزود: کمیته علمی کنفرانس با حضور 25 نفر از اعضای 
هیأت علمی دانش��گاه های مختلف کشور تش��کیل شد که کار 
بررسی 590 مقاله را بر عهده داشتند، به طوری هر مقاله حداقل 
تحت بررس��ی دو داور قرار گرفت و در مجموع 214 مقاله برای 

ارایه شفاهی در کنفرانس پذیرفته شدند.

هدفمندی یارانه ها به کاهش مصرف جواب نداد

هوشنگ فالحتیان ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای اصفهان 
در این همایش به طرح بازنگری اس��تراتژی های شرکت برق 
منطقه ای اصفهان  اشاره و اظهار کرد: روند مصرف انرژی درایران 
در30 سال گذشته 2/5 برابر شده اس��ت، به طوری که مقایسه 
متوس��ط مصرف جهان و ایران طی 20 سال گذش��ته ، دوبرابر 
متوسط جهان، برق مصرف کرده ایم . وی با اذعان به این که هدفمندی 
یارانه ها به کاهش مصرف جواب نداد، در این باره گفت: اجرای 
هدفمندی در کنترل پیک بار مؤثر بود اما مصرف همچنان رو به 
افزایش است و متوس��ط مصرف برق در ایران 8 درصد است که 
3/5 برابر متوسط مصرف جهانی است. مدیر عامل شرکت برق 
منطقه ای اصفهان تصریح کرد: امسال مصرف برق، هزار مگا وات 
رشد داشته است و از سه هزار به 42 هزار و 428 مگاوات رسیده 
است، به طوری که در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 

۶ درصد رشد داشته ایم. وی تصریح کرد: اجرای هدفمندی یارانه ها 
تنها در سال اول موفق بود و در س��ال های بعدی میزان مصرف 

همیشه رشد داشته است.
وی تلفات میزان برق مصرفی را طی سال های گذشته 19 درصد 
عنوان کرد و گفت : با همت متخصصان ایران در کاهش تلفات این 
میزان اکنون به 15 درصد رسیده است و این در حالی است که 
خاموشی در ایران نیز چند برابر متوسط جهانی است. وی با بیان 
این که در اس��تراتژی های جدید تنها 40 دقیقه خاموشی برای 
هر مشترک در نظر گرفته شده است ، تصریح کرد: در این حوزه ، 
آنالیز پروژه ها بر مبنای نقدینگی و قابلیت وصول و بهره گیری از 

اوراق مشارکت را مد نظر قرار داده ایم.
وی همچنین اظهار کرد:  بر اس��اس چش��م ان��داز 1404 ، باید 
نیروگاه های بادی و خورش��یدی در تأمین انرژی سهیم شوند 
 که تحقق این اس��تراتژی نیازمند اصالح و بهینه سازی شبکه و 

به کارگیری حوزه های نوین علمی در صنعت است.

فقط 3۰۰ سال عقب ماندیم
حسن غفوری فرد رئیس انجمن مهندس��ین برق و الکترونیک 
ایران نیز با حضور در این همایش با اش��اره به نقش انجمن های 
علمی به عنوان حلقه واسط حاکمیت و مردم ، در این باره اظهار 
کرد: رشد کشورهای اروپایی با رش��د انجمن های علمی شکل 
گرفت، به ط��وری که آنه��ا از اواخر قرن 17 ش��روع کردند و ما 
فقط 300 سال عقب ماندیم. وی با اشاره به مصائبی که جامعه 
مهندسی از زمان پس از انقالب و سال های پس از جنگ متحمل 
شدند، اظهار کرد: در ش��رایطی که معدود پیمانکاران خارجی  
حاضربه همکاری می شدند، برای وزارت نیرو قراردادهای بدتر 
از ترکمنچای ش��رط می کردند. این مهندسان ایرانی بودند که 
صادقانه پا به میدان سازندگی گذاشتند و امروز ایران را به جایی 
رس��انده اند که در حالی که تنها یک درصد از جمعیت و خاک 
جهان را در اختیار دارد اما 1/3 برق جهان را تولید می کند و عنوان 
بزرگ ترین تولید کننده برق خاور میانه را نیز داراست. رئیس انجمن 
مهندسین برق و الکترونیک ایران با اش��اره به وجود هفت هزار 
عضو در این انجمن ، اظهار کرد: داش��تن سوابقی همچون ارایه 
بهترین مجله علمی وفنی _ مهندسی کل کشور گواه دراختیار 
داشتن برترین متخصصان است و در این راستا این دولت است که 
باید از این پتانسیل بهره مند شود. وی تأکید کرد: دولت باید بداند 
انجمن، بازوی علمی حاکمیت ، همیار و همکار اس��ت اما رقیب 
نیست و بر خالف برخی تصورات، انجمن ها قدرت طلب نیستند 

بلکه قدرت ساز هستند. 

در کنفرانس ملی مهندسی برق اصفهان اعالم شد:

هدفمندی ، مصرف را کاهش نداد

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق در اصفهان با همکاری صنعت فوالد ، صنعت برق ، مخابرات  شهرزاد 
باباعلی پور

   
و دانشگاه مجلسی به عنوان چهار قطب صنعتی و علمی استان در حالی برگزار شد که مهم ترین 
دغدغه مسئوالن،توجه به اهمیت ایجاد انرژی های پاک، جدی گرفته شدن حوزه ارتباط 
صنعت و دانشگاه و در نهایت توجه دولت به بخش خصوصی در تولید انرژی بود. به گزارش زاینده رود صنعت برق 
اصفهان با تولید ۱۰ درصد از کل تولید کش�ور واوج بار حدود 39۰۰ مگا وات ، در جایگاه دوم تولید برق منطقه ای 
قرار دارد و پیش بینی رشد بار در سال جاری، 6/2 درصد بوده که این رشد بار با درنظرگرفتن تمهیدات در زمانبندی 

کار ادارات و شرکت ها هم اکنون به دو درصد کاهش یافته است.
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این روزها قیمت ارز با سرعت غیر قابل کنترلی در حال افزایش است.
'گروه 
اقتصاد

خبرهای روزهای گذشته حکایت از آن دارد که هر دالر به مرز چهار 
هزار تومان رسیده اس��ت. این خبر برای اقتصاد کشور معناهای 
 بس��یاری می تواند داشته باشد و کارشناس��ان را به موضعگیری 
وامی دارد، اما در این میان جهش قیمت ارز در زندگی ماچه تأثیری داشته است و موضعگیری 
در قبال آن چیست؟ قطعی ترین پاسخ به این سؤال شاید این باشد که هر اتفاقی که در اقتصاد 
کالن رخ دهد آثارش دراقتصاد خرد به خوبی دیده می شودو بالطبع زندگی ما هم برگرفته از 

این شرایط است. 
گرانی افس��ار گس��یخته، مردم را به س��توه آورده اس��ت، اما نکته حائز اهمیت آن است که 
مردم گرانی را به روی خودش��ان نمی آورند. ارز به راحتی همه وج��وه زندگی مردم را تحت 
 تأثیر قرار داده اس��ت و وقتی بروید جلوی در مغازه صوت و تصویری می گویند: فروش نداریم. 
کاسب های لوازم خانگی جنس نمی فروشند.یکی از کاسب ها می گوید: هر آن ممکن است 
قیمت پایین بیاید، پس به هیچ وجه جرأت نمی کنیم جنس خریداری کنیم و کسی هم در 
 این اوضاع جنس نمی فروشد تا شاید تعادل به بازار برگردد، اما در عمل خرید و فروش راکد

 شده است.
مردم در مغازه ها دست بر روی هر جنس��ی که بگذارند، قیمتش چند برابر شده است واگر 
کوچک ترین اعتراضی هم صورت گیرد، می شنوند که »دالر گران شده است« و حتی ماجرا 
به همین جا ختم نمی شود، بلکه هر روز یک نرخ بر اجناس خودنمایی می کند و تنها دست ها 

که کمتر به سوی برداشتن اجناس دراز می شوند گواه تغییر قیمت هاست. 
شیر در عرض یک هفته دو بار گران می شود، گرانی مرغ برای مردم عادی می شود، ارز برای 

دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می کنند نایاب می شود، طال و ارز آن قدر نوسان 
پیدا می کند که دیگر نه صراف ارز مردم را می خرد و  نه زرگر طال به مردم می فروشد. 

مردم به ریال و تومان حقوق می گیرند و خرج و مخارجشان را با گرانی دالر می پردازند و البته 
کسی هم نمی گوید پس تولید داخلی کجا می خواهد به دادمان برسد؟

 همه می دانند که ش��اید در چنین اوضاعی در جامعه 75 میلی��ون نفری تنها چند میلیون 
سرمایه دارمنفعت کنند و زندگی بقیه مردم از پیامدهای ارز متضرر شود،  اما باز هم پاسخ به این 
شرایط، سکوت است و جامعه دربرابرکاهش قابل توجه ارزش پول ملی دربرابر ارز، عکس العمل 
ندارد.  این سکوت آن قدر معنادار است که حتی تعدادی از سیاسیون و اقتصادیون به خاطراین که 
مردم مشکالت را به روی خودشان نمی آورند، از آنها تشکر می کنند. نمونه این ادعا، اظهارات 
اخیر آیت ا... ابراهیم امینی  امام جمعه قم و عضو جامعه مدرسین است که به تازگی اظهار کرد: 
»از مردم شریف ایران که این مشکالت را تحمل کرده ومشکالت را به روی خودشان نمی آورند 
تشکر می کنم و آن نشان دهنده این است که مردم ما نظام،  انقالب و اسالم را می خواهند، اما 

شدیدا  از این گرانی ها ناراحتند.«
بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت ش��اید مهم ترین اثر این روزهای ارز در زندگی ما وشما، 
سکوتی است که به آن خو کرده ایم ودم نمی زنیم. شاید آیت ا... امینی بهتر ازهمه این اثررا 
توصیف کرده است. وی در یکی از سخنرانی های خود با تأکید بر این که اقالم مورد نیاز گران 
 شده است، گفت: » مردم به مراجع عظام و علمامی گویند که چرا در این خصوص اظهار نظر

نمی کنید و به همین دلیل، مراجع وعلما حرف های مردم را در جامعه منعکس می کنند، اما 
متأسفانه کار به جایی رسیده که حرف این بزرگان در مسئوالن مربوطه اثر ندارد و این مسئله 

آدم را مأیوس می کند.«

 یادداشت

ارز و زندگی ما

نایلون گران شد،مرغ هم باالرفت
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران 
با بیان این که قیمت نایلون های بسته بندی مرغ در 
بازار افزایش یافته است، از مسئوالن خواست نظارتی 

جدی نسبت به عرضه مواد اولیه داشته باشند.
حس��ین مقدم نیا در رابط��ه با مهم ترین مش��کل 
مرغداران گوش��تی اظهارداش��ت: به دلیل شرایط 
اقتص��ادی که ه��م اکنون در کش��ور حاکم اس��ت، 

تولیدکنندگان این بخش در فشار قرار دارند.
وی افزود: به عنوان مثال، با افزایش نرخ دالر در بازار، نرخ سایر محصوالت به ویژه مواد 
اولیه افزایش یافته است، به طوری که هم اکنون قیمت نایلون هایی که باید مرغ را در 
آن بسته بندی کرد، نسبت به هفته گذشته افزایش یافته است و این افزایش قیمت تأثیر 

غیرمستقیمی بر هزینه تمام شده تولید گوشت مرغ می گذارد.
وی درخصوص قیمت مرغ در بازار عنوان ک��رد: درحال حاضر قیمت هرکیلوگرم مرغ 
زنده درب مرغداری در حدود 3000 تومان و قیمت هرکیلوگرم گوش��ت مرغ در بازار 

حدود 4100 تومان است.
مقدم نیا همچنی��ن در رابطه با ب��ه تعویق افتادن جلس��ه کارگروه ویژه کش��اورزی 
برای بررسی مشکالت مرغداران عنوان کرد: متأس��فانه چندین بار است که جلسات 
این کارگروه بنا ب��ه دالیل مختلف ب��ه تعویق افتاده اس��ت، به طوری ک��ه هم اکنون 

تولیدکنندگان از برگزاری این جلسات ناامید شده اند.

کاهش 2۷ درصدی واردات لپ تاپ  
واردات انواع نوت بوک )لپ تاپ( به کشور در پنج ماه 
نخست سال جاری از نظر ارزشی بیش از 10 درصد و 

از نظر وزنی نزدیک به 27 درصد کاهش یافت.
براس��اس تازه ترین آمار گمرک ای��ران در پنج ماهه 
امس��ال بالغ بر 17۶/5 میلیون دالر انواع نوت بوک به 

وزن تقریبی 1320 تن وارد کشور شد.
این می��زان واردات از نظر ارزش��ی نس��بت به مدت  

مشابه در س��ال قبل کاهش 10/7 درصدی و از نظر 
وزنی کاهش 2۶/8 درصدی را نشان می دهد. امارات مبدأ اصلی نوت بوک های وارداتی 
به کش��ور بوده، به  طوری که بیش از 90 درصد از واردات این محصول به ایران از طریق 
این کشور انجام می ش��ود. واردات انواع نوت بوک در سال گذشته با رشد 50 درصدی به 
 بیش از 487 میلیون دالر رسیده بود. وزن نوت بوک های وارداتی به کشور نیز با افزایش 

28 درصدی به بیش از 4500 تن رسیده بود.
در همین ح��ال دبیرکل س��ازمان نظ��ام صنفی رایان��ه  ای کش��ور به ایس��نا گفته که 
ایج��اد محدودی��ت در واردات نوت ب��وک به کش��ور زمینه را ب��رای تش��دید قاچاق و 
حض��ور نوت بوک ه��ای بی کیفی��ت و ب��دون ن��ام و نش��ان در ب��ازار داخل��ی فراه��م 
می کن��د. به گفت��ه حمیدرض��ا قم��ی، وج��ود محدودی��ت در حج��م واردات، تعدد و 
 تنوع نوت بوک ه��ای واردات��ی، می توان��د راه را ب��رای ورود اجن��اس تقلب��ی و قاچاق

 باز کند.

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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یادداشت

روبان سفید

کافه کتاب

خبر ویژه

»آکادمی ایدفا« نخستین برنامه آموزشی امسال را اعالم کرد
»آکادمیایدفا«همهسالهبرنامههاییآموزشیدرجشنوارهمستندآمستردامبرگزارمیکند.
فیلمس��ازانبرایروزهچهاربرنامهیک،هلندتلویزیونوفیلمآکادمیمیزبانیبهامس��ال

جوان،تهیهکنندگانودانشجویاندرنظرگرفتهشدهاست.

5

پیشتازی در میان استان ها؛

اصفهانی ها در ارسال فیلم 
به »سینما حقیقت«  اول شدند

گذشتههایس��الهمچوننیزامس��ال
مختلفهایاستانوشهرهاهنرمندان
س��ینما«جش��نوارهمیهم��انکش��ور
شهرمیانایندرکههس��تند»حقیقت
رتبهدراثر30ازبیشارس��البااصفهان
قرارجشنوارهاینبهارسالیآثارنخست
سینما«المللیبینجشنواره.استگرفته
هایفیلمجشنوارهتنهاوکشورهایجشنوارهمعتبرترینازیکی»حقیقت
مختلفهایاستانهنرمندانومستندسازانرواینازواستمستند
اینبهوفرستادهجش��نوارهاینبهراخودآثارتاکنندمیتالشکشور
داشتهحرارتوپرشورایجشنواره،مستندسازانسایرکناردرترتیب
همهخوببسیاراستقبالبا»حقیقتسینما«جشنوارهششمین.باشند
جدولصدردراثر3۵ارسالبااصفهانشهر.بودهمراهکشورهایاستان
باکدامهر(کرمانوهمدان،)اثر۲۵(قمشهرهای،آنازپسوگرفتقرار
شیراز،)اثر۱۴(رشت،)اثر۱۵باکدامهر(مشهدوتالش،آبادان،)اثر۱۸
هایفیلمآماراستگرفتند.گفتنیقراربعدیهایرتبهدر...و)اثر۱3(

ارسالیازشهرتهراندراینفهرستدرنظرگرفتهنشدهاست.

فرانکلین را با یک کتاب بشناسید
برندانوشتهجنگدورانجمهوررئیس»د.روزولتفرانکلین«کتاب
بهققنوسانتشاراتتوسططلبدوستمحمدرضاترجمهباهاوگن

چاپرسید.
سرازایعمدهتغییراتجهانوبش��ریت،امروزبهتا۱900سالاز
،آنهاکاربس��توهانظریهدربنیادیهایدگرگونی.اس��تگذرانده
صنعتوفناوریوعل��مومذهبیرس��وموفردیهایآزادیمعیار

رامحکزد.
ش��دهمتمرکزباوراینوبشردوس��تیبرمعاصرجهانفکریفضای

رادنیاجهان��یاقتص��ادکهاس��ت
ترنزدیکارتباط��اتب��اجاییب��ه

تبدیلکردهاست.
بی��نروزول��تدالن��وفرانکلی��ن
جمهوررئیس۱9۴۵های۱933تاسال
۱930ده��هدراو.ب��ودآمری��کا
موس��ومخوداقتصادیهایبرنامه
کهکرداج��راراجدیدمعامل��هبه
آمریکاییش��هروندانرهای��یبه
اقتصادیرکودازناش��یویرانیاز

انجامید.

پرفورمنس آرت به تئاتر 
متصل نیست 

ی��ا»پرفورمن��س«واژهاگرچ��ه
نرگس 
»اجرا«ازتئاتروامگرفتهش��ده،ناظمی نیا

هرگز»آرتپرفورمن��س«ول��ی
ابتدادرآرتپرفورمنسواقعدر،نیس��تتئاتربهمتصل

دردنیاینقاشیومجسمهسازیزادهشد.
منظورحقیقتدر،گوییممیسخنپرفورمنسازوقتی
،باشدهنریرس��انهعنوانبهایپوس��تهکهآنازبیش
امتزاجیوتلفیقعلیرغمکهاستهنریبیانشیوهیک
وهویت،هس��تیمش��اهدهنریآثارتولیددرامروزهکه
قضاازکهداردسرپشتراآشکارومشخصخاستگاهی
کهبخشدمیشیوهاینبهاستحکامیواصالت،امرهمین

.استپشتوانهدارایوهنرهرخاص
دراجراازنوع��یک��ه»اتفاقی«ه��ربهام��روزهاگرچه
تاتئاتریاجراه��ایاز،گویندمیپرفورمنسباش��دآن
،مدهاینمایش،افت��دمیهاگالریدرک��ه»اتفاقاتی«
حقیقتدرپرفورمرهااما،غیرهوموسیقیهایکنسرت
ازهاآرتیستبادیکههس��تندمسیریدهندگانادامه
نیزآنازپیشوبودندگذاشتهقدمدرآنقرندومنیمه
وداشتندآنبههاییاش��ارهقرناوایلدرهافوتوریست
شیوهاینبهبخشیدنهویتدرهاتجربهوهاتالشاولین
بازیگریکهمعتقدندگذاشتند.پرفورمرهامیسرپشترا
،ش��ودانجامهمخودشش��کلترینعالیدراگرتئاتر
نوعیودوربهعینیواقعیتازکهاس��تکاریهمچنان
،شودانجامکاراینماهرانههمهرقدراست؛کردنوانمود
کهمعتقدندهمچنین.اس��تکردنوانمودبازهمچنان
خارجچیزهیچوهستندخودش��انکهکنندنمیوانمود
درآنپرفورمرهاکهشرایطیواقعدر.نیستخودشاناز
کهناخودآگاهشانیاوناآگاهشانضمیربهگیرندمیقرار
درنتیجهواس��تمربوط،کندمیپیدابروزخودبهخود
دیگراختالف.هستندخودشانباز،دهندمیانجامآنچه
تالش،آناجراکنندگانکهاستایندرتئاترباهنراین
اشاولیهش��کلازکهراآرتپرفورمنسازنوع��یدارند
،هستنددنبالشبهزیادیعدههمهنوزوآمدهوجودبه
درکاملطوربهراتماشاگرکهاستاین،آنودهندنضج
،احساس��یوعاطفینظرازنهالبته،بدهنددخالتتئاتر
قولبهکهجاییتابدهنددخالتاجرادررااوعمالبلکه
تماش��اگروبازیگربینتفاوتینتوان،»چکن��رریچارد«
اتفاقنهتئاتردرکهاس��تچیزیهماین.کرداحساس

میافتدونهمیتواندبهاینشکلوجودداشتهباشد.

تمامبعدی۴انیمیش��ناولینکارگردان
نفیسه 
ایرانیگفت:متأسفانهجامعهتفاوتیمیانقانیان

.نیستقائلکارتونوانیمیشن
واقعدرانیمیش��نمحص��ول:افزودارتب��اطایندرآذرس��اامیر
برایتواندمیکهاستفضاییوموقعیتواقعِیغیرس��ازِیشبیه
کهحالیدر.گیردقراراستفادهموردژانریهردروس��نیگروههر
دادنقرارمخاطبوکنندگیسرگرممانندخصوصیاتی،کارتون
.داردخودهایمؤلفهمیاندرراپایینسنیهایگروهوکودک

پیمودنحالدرکارتونوانیمیشنکهغلطیمسیربهاشارهباوی
جسمشوروحوبخنددکارتونپایبایدکودک:دادادامه،استآن
عنوانبهصرف��اکارتونازک��هایننه،ش��ودآماده،آموزشبرای
کهگونههماندیگرس��ویاز.کنیماس��تفادهآموزش��یابزاریک
جایگزینتواندنمیدسروشودنمیسیردسرخوردنباکسهیچ
پرکودکبرایراکارتونجایتواندنمیهمانیمیش��ن،باشدغذا
برایکاذبانرژیوموقتس��یرینوعیانیمیش��نواقعدر،کند
استآموزشیدس��ریکمانندکهچرا،داردهمراهبهکودکروح
وپویانمایینبایدبنابراین:کرداضافهآذرسا.نیستآموزشخودو
اصلیرسالتکهچرا،گرفتکاربهآموزش��یدیدباتنهاراکارتون
اینواستکودکجسموروحسالمتجهتفضاییایجادکارتون
هدیهآالیشبیوسادهاتفاقاتیبهپیاپیهایخندیدنباراسالمتی
استفادهابزاراینازهوشمندیباتوانندمیسازندگانپس.دهدمی
آثاریقالبدرغیرمستقیمطوربهرامختلفهایآموزشوکرده

.کنندمنتقلکودکبهوسازیپیادهآفرینشادی
سرزمیندرآپیل«داستانیانیمیشننویسفیلمنامهوکارگردان
هادغدغهاینبهاث��راینس��اختدر:گفتادامهدر»هابرفیآدم
رنگوهاشخصیتطراحینظرازکردیمس��عیوداشتیمتوجه
فیلمنامهحیثازوکردهایجادکودکبرایراالزمجذابیت،شناسی
شوددادهنمایشکودکبرایمحیطیوداستانتاشدتالشهم
گروهیبرایراآن،آزمایشبرای.کندهمراهخودباپایانتارااوکه
نشدندبلندآنپایازتنهانهخوشبختانهودادیمنمایشهابچهاز
.دادندنشانمجددتماشایبهزیادیرغبتآنهاازتعدادیبلکه

نیزفیلمنامهودکوپاژنظراز:داشتاظهارانیمیشنکارگرداناین
بودهمحورحرکتبلکه،نباشدمحوردیالوگ،کارکهبوداینبرسعی
۱۵تا۱0کهجهانیاستانداردبادقیقهواحددرآنهایپالنتعدادو
صداورودکهگونههمانزیرا،یابدمطابقت،استدقیقهیکدرپالن
هایفیلمبصریهایجذابیتشدباعثصامتسینمایدنیایبه
قرارالشعاعتحتهاکمدینخالقیتوشودکشیدهچالشبهکمیک
موردهوشمندانهاگرصداعناصرازیکیعنوانبههمدیالوگ،گیرد
حدتاراکارتونبصریهایجذابیتوحرکت،نگیردقراراستفاده

.کردخواهدسلبزیادی
اینساختهایدغدغهدیگرازنمادس��ازیکهاینبهاشارهباوی
انیمیشنوکارتوندردیربازازنمادس��ازی:داش��تبیان،بوداثر
نمادهایازم��وسمیک��ینمونهعن��وانبهاس��ت؛داش��تهرواج
وکردهاستفادهیهودیهایخاخامکالهازبامبوواس��تیهودیت

مس��تقیمطوربهنیزاخی��ردههدرش��دهتولیدهایانیمیش��ن
زبانکهآنج��اازوان��ددادهرواجراپرس��تیش��یطانویهودیت
وملینظرازاث��رآنتولیدکنندگانهوی��تبیانگراثریکبصری
گونههمان.اس��تاهمیتموردشدتبهامراین،اس��تمذهبی
انیمیشنیهیچ»کدوکله«انیمیش��نکارگردانگفتهبهمثالکه
آنازفرارامکانعدموش��یطانحکومتموضوعبهاثراینازبیش
نمادهای»کارفوکنگپاندای«انیمیش��ندریااس��تنپرداخته
واضحتصاویریدرنمادهااینوش��ودمیدیدهفراماسونریورپ
قراراستفادهموردداستاناوجنقطهوهاپالنتأثیرگذارتریندرو
شاهدتوانمینیزایرانیآثاردرکهاستشرایطیدراین،گیرندمی
اینمتأسفانهکهبودمذهبیوملیهوش��مندانههاینمادپردازی

.گیردمیصورتکمترکار

»آپیل« یک انیمیشن 
داستانی با نمادهای ایرانی 

است     
ایرانپرچمازاس��تفادهآذرسا
استفاده،اثرازهاییقسمتدر
دردماون��دک��وهتصوی��راز
نمادعن��وانب��هزمینهپ��س
تاریخازاستفاده،ایرانصالبت
نودمینوسیصدوهزارشمسی
استفادهوهابرفیآدممسابقه
کالهدراسالمیشمسهنماداز
هاینمادسازیجملهازراآپیل
.برشمرداثرایناسالمیوایرانی
انیمیش��ننویسفیلمنام��ه
برفیآدمس��رزمیندرآپیل«
هایویژگیدرخص��وص»ها

اس��م.اس��تایرانیش��خصیتیکآپیل:کرداعالممحصولاین
بچهذهندرآپیلشکلبهکهاس��تفیلهآقاازبرگرفتهشخصیت
زیادموالنااشعاردرپیلکلمهکهآنضمن.بودخواهدماندگارترها
محبوبشخصیتیبهداردسعیشخصیتاین.استشدهاستفاده
بابمانندکاراکترهاییجایوشدهتبدیلایرانیکودکانمیاندر
توسطایحرفهدوبلهوموسیقیبا،اثر.کندپرراِشِرکیاواسفنجی
شدهارایهخیاطهومندوبالژمدیریتبهجوانگویندگانانجمن
پویانماییمرکزبهوتولیددقیقه۲۵درمحصولاینهمچنین.است
عرضهایراناس��المیجمهوریس��یمایوصدابهوابس��تهصبا

.استشده

با امیرآذرسا  کارگردان اولین انیمیشن 4 بعدی تمام ایرانی 

جامعه تفاوتی میان انیمیشن و کارتون قائل نیست
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نباید پویانمایی و 
کارتون را تنها با 

 دید آموزشی 
 به کار گرفت، 

چرا که رسالت 
اصلی کارتون 

ایجاد فضایی جهت 
سالمت روح و 

جسم کودک است
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حصر وراثت
4665 آقای علی قادری خوراس��گانی دارای شناس��نامه ش��ماره 3 به شرح دادخواست به 
کالسه 2976/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان احمد قادری خوراسگانی بشناس��نامه 910 در تاریخ 91/1/28 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: پدر و مادر 
بش��رح ذیل: 1- علی قادری خوراس��گانی پدر ش ش 3، 2- زهرا دهقانی بهارانی مادر ش 
ش 4 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
4666 کالس��ه پرونده: 387/91، ش��ماره دادنامه: 1025، مرجع رسیدگی: شعبه 4 شورای 
حل اختالف، خواهان: مهری توکلی دارگانی نش��انی: اصفه��ان فلکه ارتش ک ش صابری، 
ک به��روان پالک 24، خوانده: بختیار بنایی بروجنی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه نفقه، 
گردش��کار:، پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر 
مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خص��وص دعوی خواهان خانم 
مه��ری توکلی دارگانی به طرفی��ت خوانده آقای بختیار بنایی بروجنی به خواس��ته مطالبه 
نفقه از تاریخ 90/5/11 لغایت زمان صدور حکم با احتساب نفقه در آتیه به صورت مستمر 
فعاًل مقوم به مبلغ س��ی میلیون ریال به انضمام کلیه خسارات وارده قانونی از جمله هزینه 
دادرسی، هزینه کارشناس��ی و خسارت تأخیر تأدیه، ضمن بررسی اوراق پرونده با توجه 
به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و نظر به این که خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی 
در روزنامه های کثیراالنتشار در جلسه رسیدگی حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای که مبنی 
بر پرداخت نفقه به خواهان یا در خصوص نش��وز زوجه باش��د به شعبه ارائه ننموده لذا با 
عنایت به این که در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر می باشد شورا دعوی را وارد دانسته 
و با استناد به مواد 1106-1107-1111-1204-1206 قانون مدنی و ماده 515 قانون آئین 
دادرسی مدنی وفق نظریه کارشناسی ضمیمه که در مهلت مقرر قانونی مصون از اعتراض 
مان��ده خوانده محکوم به پرداخت جمعًا مبلغ دو میلیون و صد و چهل هزار تومان از تاریخ 
90/5/11 لغایت زمان صدور حکم )91/6/31( )کسر مبلغ صد و پنجاه هزار تومان که بنا بر 
اظهار خواه��ان بابت هزینه درمان از خوانده دریافت نموده( به انضمام مبلغ 40/000 ریال 
هزینه تمبر دادرسی و مبلغ 700/000 ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. در خصوص نفقه آتی با عنایت به این که نفقه فرع بر تمکین می باشد و تمکین نیز 
امری حادث و متغیر می باش��د لذا ش��ورا دعوی را در این قسمت وارد ندانسته و با استناد 
به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه 
و پس از آن ظرف مدت بیس��ت روز قابل اعت��راض در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می 

باشد. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

فقدان سند مالكيت
4667 نظر به اینکه ورثه ملوک خانم براهیمي با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که هویت و 
امضاء ش��هود رسمًا گواهي شده و با ارائه گواهي حصر وراثت و فرم 19 مالیاتي مربوطه 
مدعي مفقود ش��دن س��ند مالکیت سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه ملک پالک 14/94 
گردیده ان��د که س��ند مالکیت مذکور ذی��ل ثبت 7348 صفحه 86 دفت��ر 56 بنام کوکب خانم 
رحیمیان ش��هرضا صادر گردیده سپس بموجب سند رس��مي 11585– 1330/5/31 دفتر 
3 ش��هرضا به ملوک خانم براهیم��ي فرزند محمدمهدي انتقال گردی��ده اینک ورثه نامبرده 
درخواست صدور س��ند المثني نموده اند که در اجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که 
در آن اشاره اي نشده و یا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت 
ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه و ادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسد و یا در صورت 
اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر 
و به متقاضي تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس 
مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني و 
اصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میرمحمدي- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

 
ابالغ وقت رسيدگی

4668 در خصوص پرونده کالسه 1258/91 ش 32 خواهان سعید هاشمی نژاد دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت محمود یاراحمدی- مهدی معظمی گودرزی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/8/16 ساعت 9/20 صبح تعیین گردیده است. 

با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتش��م کاشانی جنب بیمه 
ایران- مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. 

در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 
شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسيدگی

4669 در خصوص پرونده کالسه 1257/91 ش 32 خواهان سعید هاشمی نژاد دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفیت 1- محمود یاراحمدی 2- مه��دی معظمی گودرزی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/8/16 ساعت 9/15 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی جنب 
بیمه ایران- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 32 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان
 

تأسيس
4670 ش��ماره: 8407 آگهی تأسیس شرکت سوله سازان اردس��تان )با مسئولیت محدود( 
خالصه تقاضانامه و اساس��نامه و شرکت نامه شرکت سوله سازان اردستان با مسئولیت 
محدود که در تاریخ 91/7/4 تحت شماره 830 با شناسه ملی 14002802030 در این اداره 
به ثبت رس��یده جهت اطالع عموم در روزنامه رسمی کش��ور و روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان به ش��رح ذیل آگهی می ش��ود. و از لحاظ امضاء در مورخه 91/7/8 تکمیل ش��د. 
1- نام و نوع ش��رکت: سوله س��ازان اردستان )با مس��ئولیت محدود( ساخت سوله فلزی 
و کلی��ه س��ازه های فلزی و پروفیلی از آهن و آلومینیوم و س��اخت کلی��ه درب های آهنی 
و پروفیل��ی و آلومینیومی خرید و فروش دس��تگاه های مربوط به تولید س��ازه های فلزی 
ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز. 3- مدت ش��رکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 
4- آدرس محل ش��رکت: اردس��تان، خیابان ش��هید فای��ق، ابتدای بلوار مصلی، کدپس��تی 
83351-83817، 5- مدیر و صاحبان ش��رکت: آقای عبدالرس��ول عبا بافی زواره به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و س��ید حسن موسوی نس��ب به سمت رئیس هیئت مدیره 
برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک و س��فته و بروات و اس��ناد تعهدآور و قراردادها با امض��ا مدیرعامل و رئیس هیأت 
مدیره و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 6- سرمایه ش��رکت: یک میلیون ریال تمام است 
که در اختیار و تحویل مدیرعامل ش��رکت قرار گرفت. 7- آقای نادر یزدانبخش به س��مت 
 بازرس اصلی ش��رکت برای مدت یکس��ال انتخاب ش��د. م الف/ 213 فدای��ی- رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان
 

افزایش سرمایه
4671 ش��ماره: 8331 آگهی افزایش س��رمایه شرکت حمل و نقل س��یمان سازه اردستان 

به ش��ماره ثبت 675 و شناس��ه ملی 10860008869. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخه 91/4/1 ش��رکت حمل و نقل س��یمان اردس��تان که ذیل مرقومه شماره 
21/19374 مورخ 91/7/2 به تأیید اداره کل حمل و نقل پایانه های اس��تان اصفهان رسیده 
تغییراتی به شرح ذیل بعمل آمد. 1- سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیون ریال به مبلغ دو 
میلیارد ریال افزایش یافته و ماده 5 اساس��نامه اصالح گردی��د. م الف/ 214 فدایی- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک اردستان
 

تغييرات
4672 شماره: 8240 آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل کاالی الماس بار اردستان به شماره 

ثبت 617 و شناس��ه ملی 10260118581. به اس��تناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی 
فوق العاده و هیئت مدیره ش��رکت حمل و نقل کاالی الماس بار اردس��تان مورخه 91/7/1 
که ذیل مرقومه ش��ماره 21/19408 م��ورخ 91/7/2 به تأیید اداره محت��رم کل حمل و نقل 
پایانه های اس��تان اصفهان رسیده تغییراتی به ش��رح ذیل بعمل آمد. 1- آقای امیر ایزدی 
و بتول فیروزنیا و ش��یال ایزدی به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال 
انتخاب ش��دند و آقای امیر ایزدی به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم بتول فیروز نیا به 
س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم ش��یال ایزدی به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 
دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره در غیاب رئیس با امضاء نایب رئیس همراه با مهر ش��رکت 
معتبر خواهد بود. 2- آقای امیر عامری به سمت بازرس اصلی و خانم شهناز پوربازرگان 
به س��مت بازرس علی البدل ش��رکت برای مدت یکسال انتخاب ش��دند. 3- روزنامه زاینده 
 رود جه��ت درج آگه��ی های ش��رکت انتخاب ش��دند. م ال��ف/ 213 فدایی- رئی��س اداره 

ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ اجرائيه
4673 ش��ماره اجرائیه: 9110420351500164، ش��ماره پرون��ده: 9009980351500556، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900562، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 
شماره دادنامه مربوطه 9009970351501758 محکوم علیه عنایت اله سوفسطائی نام پدر: 
اس��ماعیل مجهول المکان محکوم اس��ت به: 1- پرداخت مبلغ 65/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ یک میلیون و س��یصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت 
ح��ق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له مؤسس��ه مال��ی و اعتباری ثامن 
االئمه به نمایندگی آقای محمدحس��ین نظری توکلی نشانی: اصفهان، خیابان جی، روبروی 
خیابان تاالر، دفتر سرپرس��تی تعاونی اعتبار ثامن االئمه )ع(. 2- پرداخت خس��ارت تأخیر 
تأدیه مبلغ خواس��ته از تاریخ مطالبه )90/5/19 تقدیم دادخواست( لغایت زمان اجرای حکم 
وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی. 3- پرداخت نیم عشر دولتی. )اجرای رأی 
منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 قانون می باشد(. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي 
حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
ی��ا صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهی��د بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد 
اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي 
احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 10230 رحیمی- مدیر دفتر 

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
4674 ش��ماره: 9110110364900499 نظر به اینکه آقای س��عید نصوحیان به اتهام توهین 
و تهدید حس��ب ش��کایت آقای 1- ابراهیم داوری فرزند علی 2- اکرم معینی فرزند علی از 
طرف این دادیاری در پرونده کالس��ه 910484 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواسطه معلوم نبودن محل اقامت وی ممکن نگردیده، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون 
آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان واقع در 
خیابان آتش��گاه، دادسرای ناحیه 2 اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
گردید. م الف/ 10238 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4675 نظر به اینکه آقای رضا یاری فرزند ناصر به اتهام تحصیل مال از طریق نامش��روع 
حس��ب شکایت آقای حس��ین عزیزی فرزند حسن از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
910571 د/ 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف/ 10239 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4676 نظ��ر به اینکه آقای محمود رحیمی لنجی فرزند اس��فندیار به اتهام تصادف منجر به 
جرح حس��ب ش��کایت آقای نصیر صابری فرزند کرمعلی از طرف این دادس��را در پرونده 
کالسه 911111 د/ 34 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 34 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 

م الف/ 10241 شعبه 34 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4677 نظر به اینکه آقای ایمان قاسمی نژاد به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت 
آقای حامد ضیائی فرزند عباس علی از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910451 ب/ 

15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 10242  

دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
4678 نظ��ر به اینکه آقای امیر باباصفری فرزند اصغر ب��ه اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
حس��ب ش��کایت خانم مریم جعفر علیپور فرزند عبدالکریم از طرف این دادس��را در پرونده 
کالسه 910765 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. 
م الف/ 10240 دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ رأی
4679 ش��ماره دادنامه: 9109970353200721، ش��ماره پرونده: 8909980364901151، 
شماره بایگانی شعبه: 910028، شاکی: آقای علیرضا رییسی اردلی با وکالت آقای مسعود 
ش��ریفی تشنیزی به نش��انی فالورجان خ کمربندی مقابل بیمارس��تان امام مجتمع کیان ط 
1 واح��د 2، متهم: آقای ناصر حمیدی به نش��انی مجهول المکان، اته��ام: ایراد صدمه بدنی 
غیرعمدی، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذی��ل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای علیرضا 
رئیس��ی فرزند صفی اله با وکات آقای مسعود شریفی تشنیزی وکیل دادگستری و مشاور 
حقوق��ی علیه آق��ای ناصر حمیدی دائر بر ب��ی احتیاطی هنگام رانندگی ب��ا اتومبیل وانت 
منج��ر به تصادف و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی نس��بت به ش��اکی به میزان پنجاه درصد 
تقصیر، توجهًا به گزارش مأمورین انتظامی و نظریه هیأت س��ه نفره کارشناس��ان رسمی 
دادگستری که مصون از اعتراض مانده و گواهی های پزشکی قانونی و شرح کیفرخواست 
صادره از دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، اتهام متهم از نظر دادگاه محرز می باش��د 
لذا مس��تنداً به مواد 294، 302، 367، 481 و 442 قانون مجازات اس��المی و ماده 717 ناظر 
ب��ه ماده 714 همان قانون ضم��ن رعایت بند اول ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای 
دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس ش��ورای اس��المی حکم 
15 دیه کامل بابت خردش��دگی )کوبیدگی( 

2 ب��ه محکومیت متهم به پرداخت پنجاه درصد از 
ثلث فوقانی اس��تخوان درش��ت نی راس��ت که بدون عیب التیام یافته است، پنجاه درصد از 
دو درصد دیه کامل بابت ارش تجمع خون داخل مفصل زانوی راست که تخلیه شده است، 
پنجاه درصد از نیم درصد دیه کامل بابت خراش��یدگی )حارصه( روی پای راس��ت، پنجاه 
درصد از یک درصد دیه کامل بابت پارگی )دامیه( ناحیه قدامی فوقانی س��اق راست، پنجاه 
درصد از چهار درصد دیه کامل بابت ارش آس��یب نس��ج استخوانی ثلث فوقانی نازک نی 
راس��ت، پنجاه درصد از دو درصد دیه کامل بابت ارش ناشی از تعبیه پیچ و پالک و پنجاه 
درصد از دو درصد دیه کامل بابت ارش آس��یب غضروف مفصلی زانوی راس��ت مجموعًا 
در حق شاکی صادر و اعالم می گردد و از حیث جنبه عمومی بزه متهم به پرداخت مبلغ یک 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می گردد. رأی صادر شده غیابی و 
در مهلت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه می باشد. م الف/ 10243 

خدابنده- رئیس شعبه 106 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
4680 نظر به اینکه آقای اکبر صادقی برزانی به اتهام استفاده غیرمجاز از عالمت استاندارد 
2000 حس��ب شکایت مدیرکل اس��تاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان از طرف این دادسرا 
در پرون��ده کالس��ه 910128 د/ 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یک ماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اته��ام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 10244 دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

اعالم مفقودی
4664 کارت معافیت از خدمت اینجانب مجید ارش��ادی به ش��ماره کارت 782275 و شماره 

شناسنامه 2663 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 امید ابراهیمی باالخره به 
تیم ملی دعوت شد

س��رمربی تیم ملی فوتبال اس��امی ۲۸ بازیکن را برای دیدار با کره 
جنوبی را اعالم کرد. ، کارلوس کی روش اس��امی ۲۸ بازیکن را برای 

اردوی پیش از دیدار با کره جنوبی به شرح زیر اعالم کرد: 
دروازه بان ها: س��یدمهدی رحمتی )اس��تقالل(، رحم��ان احمدی 

)سایپا(، سوشا مکانی )نفت تهران( 
مدافع ها: خس��رو حیدری و پژمان منتظری )اس��تقالل(، حس��ین 
ماهینی، سیدجالل حسینی و مهرداد پوالدی )پرسپولیس(، محمد 

نصرتی و احسان حاج صفی )تراکتورسازی(، مازیار زارع )ملوان( 
خط میانی: جواد نکونام )استقالل(، امید ابراهیمی )سپاهان(، محمد 
نوری و علی کریمی )پرسپولیس(، آندرانیک تیموریان )الخریطیات(، 
پژمان نوری )ملوان(، میالد نوری )صب��ای قم( و امید نظری )آنجل 

هولمز( 
مهاجم ها: اشکان دژاگه )فوالم( محمدرضا خلعتبری و محمد غالمی 
)سپاهان(، مسعود شجاعی )اوساسونا(، محمد قاضی و کریم انصاری 
فرد )پرس��پولیس(، رضا قوچان نژاد )س��نت ترویدن( ، سیدجالل 

رافخایی )ملوان( و احمدحسن زاده )مس کرمان( 
دیدار ایران و کره جنوبی ۲۵ مهر در چارچوب مرحله مقدماتی جام 

جهانی ۲۰۱۴ در ورزشگاه آزادی برگزار می شود.

ماهان فرصت جبران ندارد
تیم واترپلوی فوالد ماهان در هفته چهارم رقابت های لیگ برتر میزبان 
انقالب فارس اس��ت. هفته چهارم لیگ برتر واترپلوی باشگاههای کشور 
 روز جمعه با برگزاری س��ه دی��دار پیگیری می ش��ود. در ای��ن هفته از

 رقابت ها فوالد ماهان میزبان انقالب فارس است.  فوالد ماهان که دو برد 
از دو بازی برگزار شده کس��ب کرده و صدرنشین جدول رقابت هاست از 
تیمی پذیرایی می کند که یک پیروزی و یک شکست در کارنامه اش به 
ثبت رسیده است. ماهان می تواند با پیروزی در این رقابت به صدرنشینی 
خود ادامه دهد. البته نفت و گاز امیدیه اصلی ترین تعقیب کننده ماهان 
کار سختی برابر نماینده گیالن ندارد و لغزش ماهان می تواند برای این 
تیم جبران ناپذیر باشد. نفت و گاز امیدیه فعاًل با تفاضل گل کمتر یک رده 

پایین تر از ماهان قرار دارد.

صدای زنگ زورخانه شنیده می شود
هفته نخس��ت لیگ برت��ر تیمی زورخانه ای کش��ور ب��ا عنوان جام 
 پیامبر رحمت)ص( امروز به میزبانی فوالد ماهان در اصفهان برگزار 
می ش��ود. در این مس��ابقات تیم های البرز، فوالد ماهان سپاهان، 
زنجان، پیش��گامان دیار کریمان، کردس��تان، نیکو پالستیک خزر 
و مرکزی در بن��ای تاریخی زورخان��ه علی قلی آقا در رش��ته تیمی 
زورخانه ای به رقابت خواهند پرداخت.  این رقابت ها در اعالم انزجار 
نسبت به هتک حرمت ساحت مقدس پیامبر اکرم)ص( با عنوان جام 

پیامبر رحمت)ص( نامگذاری شده است. 

ماهان خط شکن شد
تیم فوالد ماهان سپاهان اصفهان برای ش��رکت در رقابتهای لیگ برتر 
کشتی فرنگی اعالم آمادگی کرد. مسئوالن باش��گاه فوالد ماهان اعالم 
آمادگی خود را برای حضور در لیگ برتر کشتی فرنگی نیز اعالم کردند. 
فدراسیون کشتی به دلیل عدم استقبال تیم ها فرصت ثبت نام در لیگ 
برتر کش��تی فرنگی را دو ماه تمدید کرد. گفتنی است فوالد ماهان برای 

حضور در لیگ برتر کشتی آزاد نیز اعالم آمادگی کرده است. 

سپاهان- دانشگاه آزاد
 افتتاحیه ای در حد فینال

فصل جدید رقابت های س��وپرلیگ کاراته بانوان باشگاههای کشور با 
جدال حساس سپاهان و دانشگاه آزاد آغاز می ش��ود. هفته اول از دور 
رفت هفتمین دوره سوپر لیگ کاراته بانوان با انجام ۱۲ دیدار آغاز می 
شود که طبق برنامه در مرحله اول تلوان گیالن استراحت خواهد داشت، 
هیات کاراته ش��اهرود به مصاف تی��م علمدار کربال می رود، دانش��گاه 
آزاد اسالمی با س��پاهان دیدار می کند و نگین نمای سمنان رودروی 
مروارید کردستان قرار می گیرد.  مهم ترین هفته اول مصاف مدعیان 
است. سپاهان و دانشگاه آزاد که همواره مهم ترین رقبای هم در سوپر 
لیگ کاراته به شمار می روند در هفته اول دیداری فینال گونه را برگزار 
خواهند کرد. س��پاهان با پیروزی در دیدار حساس هفته اول می تواند 

نیمی از مسیر قهرمانی را از همان ابتدای رقابت ها طی کند. 

 قلعه نویی و جواد زرینچه 
عزادار شدند

امیر قلعه نویی روز س��ه ش��نبه و جواد زرینچه روز گذشته در غم از 
دست دادن مادر عزادار شدند. پس از اینکه امیر قلعه نویي سرمربی 
سابق سپاهان و فعلی اس��تقالل در غم از دست دادن مادرش عزادار 
ش��د صبح دیروز نیز جواد زرینچه بازیکن سال های دور استقالل و 

تیم ملی در غم از دست دادن مادر خود به سوگ نشست. 

دلیل استیضاحم را می دانم
عباسی/ وزیر ورزش و جوانان 

معموال عرف بر این اس��ت ک��ه نمایندگان مجل��س قبل از 
استیضاح تذکر می دهند چنانچه باز نکته ابهامی وجود 
داشت دست به اس��تیضاح می زنند. مجلس تاکنون از 
من هیچ سؤالی نکرده یعنی یک مورد ابهام هم به شکل 
سؤال مطرح نش��ده اس��ت. از طرفی درخشان ترین 
دوره تاری��خ ورزش ایران را س��پری کردیم و موضوع 
خاصی در گذش��ته س��ؤال نشده اس��ت. فقط یک 
مورد به نظرم می رس��د و آن اینک��ه برادرمان آقای 
کامران نماین��ده اصفهان فش��ار آوردن��د که فرد 
خاصی مدیرکل این اس��تان باش��د و این موضوع 
محل اختالف ما بود. به غیر از این موضوع کسی قبال 
سؤالی نکرده است. الزاما الزم نیست همه مقدمات 
انجام ش��ود ولی قاعدتا برای اینک��ه مجلس دچار 
چالش نشود و تفاهم ها وجود داشته باشد، مسیری 

قبل از استیضاح طی می شود. 

6
ایران در رده نازل پنجاه و هشتم

تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی فدراسیون بین المللی فوتبال )فیفا( با ۴ 
پله سقوط در مکان پنجاه و هشتم قرار گرفت. این  بدترین رتبه ۲۱ ماه اخیر ایران در رده 
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از معمای ماهان پرده 
برداشته می شود!

 جای ذوب آهن 
خالی است 

ششمین دوره لیگ برتر ووشوی باشگاههای کشور در حالی از امروز آغاز 
 می ش��ود که فوالد ماهان اولین حضور خود را در ای��ن رقابت ها تجربه 
می کند. ماهانی ه��ا به دنبال ج��ذب چهره های مطرح ووش��وی ایران 
بودند اما طبق گفته مسووالن این تیم، ماهان با هرکه مذاکره کرده است 
باش��گاههای دیگر وارد عمل شدند تا رأی ووش��وکار را برای به اصفهان 
آمدن بزنند. این رقابت ها با حض��ور ۹ تیم در ۲ گ��روه ۵ و ۴ تیمی و به 
صورت رفت و برگشت و به طور متمرکز در تهران برگزار می شود که در 
گروه یک تیم های فوالد ماهان، پرشین، دانشگاه آزاد اسالمی، تاکسیرانی 
آمل و شهرداری چترود کرمان و در گروه دو تیمهای نفت تهران، معدن 

انگوران زنجان، هیات خراسان رضوی و رنگ فیروزه شیراز قرار دارند. 

رقابت های لیگ برتر هندبال در حالی جمعه آغاز می ش��ود که سپاهان 
قهرمان فصل قبل رقابت ه��ا تنها نماینده اصفهان است.س��پاهان نوین 
که قرار بود وظیفه حمایت پایه را از تیم نخس��ت سپاهان بر عهده داشته 
باشد ابتدا دسته یکی شد و س��پس منحل، ذوب آهن هم باالخره منحل 
شد تا س��پاهان تک و تنها از آبروی هندبال اصفهان در ایران دفاع کند.  
 سپاهان امسال با تیمی متحول شده و جوان تر گام به رقابت ها می گذارد. 
طیق قرعه کش��ی انجام ش��ده س��پاهان در هفته اول رقابت ها میزبان 
شهرداری قزوین است. نکته جالب حضور شهرداری قزوین به جای ذوب 
آهن در جدول رقابت هاست. اگر ذوب آهن منحل نشده بود در هفته اول 

شاهد داربی هندبال اصفهان بودیم. 

آسیب دیدگی 6 هفته ای کارلس پویول
مدافع متعصب بارسلونا به دلیل شکستگی آرنج تا ۶ هفته دیگر 
نمی تواند برای تیمش به می��دان برود.کارلس پویول در دیدار با 
بنفیکا در برخورد با بازیکن حریف دچار در رفتگی از ناحیه آرنج 

دست شد. 

حمایت آنچلوتی از جان تری
آنچلوتی  به رای اتحادیه فوتبال انگلیس در مورد جان تری 
اعتراض کرد و معتقد است:  تری سزاوار چنین برخوردی 
نیس��ت. چراباید اتحادیه نظری خالف نظر اتحادیه داشته 

باشد.

منچستر به دنبال جذب لواندوفسکی
منچس��تری ها خواهان ب��ه خدمت گرفت��ن "رابرت 
لواندوفسکی" شده است. لواندوفسکی فصل گذشته 3۰ 
گل برای دورتموند به ثمر رساند. فرگوسن"او  را به عنوان 

جایگزینی برای "نانی" و یا "اشلی یانگ" می خواهد. 
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نجمه کرمی- سپاهان باخت بدون هیچ چون و چرائی حتی 
بدبین ترین افراد هم تصور چنین شکست تحقیرآمیری را از 
سوی طالئی پوش��ان سپاهان نداشتند. س��پاهانی که با همه 
داشته ها و بدون حتی یک مصدوم و محروم پا در آوردگاه جده 
گذاشت و تنها با یک تس��اوی هم می توانست جواز حضور در 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را بدست آورد به طرز باور نکردنی 
قافیه را باخت  و همچون س��ال پیش وداع تلخی با این دوره 
 از رقابت ها داش��ت. سال گذش��ته اش��تباه رحمان احمدی 
 دروازه ب��ان این تی��م، مرحل��ه یک چه��ارم نهای��ی را برای 
سپاهانی ها تبدیل به کابوس کرد و امسال اخراج رضا محمدی 
دروازه بان تیم س��پاهان همه معادالت طالئی پوش��ان را بر 
ه��م زد. تعویض های پرح��رف و حدیثی کرانچ��ار هنگام ده 
نفره ش��دن تیم ازهمه بدتر بود که به یکباره شیرازه و روحیه 
تهاجمی تی��م را از بین ب��رد و در ادامه  اش��تباهات مبتدیانه 
صادقی در درون دروازه تیر خالص را به همه رویاها و آرزوهای 

س��پاهانی ها زد. صادقی که به احتمال زیاد دیگر یا تا اطالع 
ثانوی باید   فکر شماره یک سپاهان بودن را از سر خود بیرون 
کند در گل های دوم وس��وم تیم االهلی مقصر صددرصد بود 
و اگر به جای او یک دروازه بان از تیم های پایه س��پاهان قرار 
گرفت شاید بهتر از او کار می کرد اینطور تیم کله پا نمی شد. 

از طرفی حضور جمشیدیان و صادقی در این بازی بازیکنانی 
که هر کدام به نوبه خود س��پاهان را تهدید به ترک کرده اند 
چطور می توانستند در این بازی حساس می توانستند به  تیم 
ده نفره سپاهان کمک کنند. آنهایی که از عدم نتیجه گرفتن 
ای��ن کادر بیش از همه اس��تفاده می بردند چط��ور به عنوان 
ناجی نجات تیمشان دیده ش��دند. برای اثبات این نکته فقط 
کافی است بازی تیم های سپاهان واالهلی را یکبار دیگر مرور 
کنید. حساسیت داور به گرفتن افس��اید و کورس گذاشتن او 
با سوکای در آفساید گیری، اش��تباهات بچه گانه صادقی در 
دو گل االهلی، خ��روج غیرمنطقی خلعتبری ب��ه عنوان یک 
بازیکن بازیساز و ... همه و همه از نام واعتبار سپاهان آسیایی 
در این بازی هیچ برجای نگذاش��ت.  حس��ین چرخابی مربی 
س��ابق تیم س��پاهان در این باره می گوید: با توج��ه به اینکه 
سپاهان می دانست تیم االهلی در بازی برگشت حمله می کند 
می توانست با استفاده از سوکای که یک بازیکن بسیار سرعتی 
و فرصت طلب است از ابتدای بازی روی ضد حمالت حساب 
ویژه ای باز کند و به ش��خصه فکر می کردم کادر فنی تیم نیز 

همین کار را انجام دهد.  

جلسه پایانی سوپرلیگ بسکتبال آخرین امید بازیکنان سهمیه الف 
برای تغییر نوع سهمیه بندی بود اما در نهایت مربیان لیگی حاضر 
به قبول این فرصت دیرهنگام نشدند.  باالخره تصمیمات نهایی در 
مورد فصل جدید سوپرلیگ بسکتبال با قرعه کشی تیم ها گرفته 
ش��د اما بازهم اعالم تعداد قطعی تیمها به امروز و فردا کشید. در 
حالی که تیم نفت امیدیه با تایید جابر قاطع رئیس هیئت بسکتبال 
خوزستان موفق نشد در بین نفتی ها به سوپرلیگ راه پیدا کند و 
باز هم راهی دسته اول شد، تیم حفاری نیز با وجود چراغ سبز غفور 
کامروا، تکلیف خود را صد در صد روشن نکرد.  محمود مشحون 
در جلسه سوپرلیگ نامه هفت بازیکن از جمله حامد سهراب نژاد، 
پویا تاجیک و ایمان زندی را به حاضران نش��ان داد که خواستار 
تغییر شرایط سهمیه ها ش��ده بودند و گفت: یا براساس آنچه که 
قبال تعیین کردیم لیست سهمیه ها بسته شده است و یا شرایط 
فعلی نیازمند تغییر س��همیه ها اس��ت.  مصطفی هاشمی که در 
جلسه تعیین سهمیه ها برخورد بدی را از رئیس فدراسیون دیده 

بود، آن برخورد را به صورت غیر مستقیم به رخ مشحون کشید و 
یادآور شد: دلیل مخالفتم با سهمیه ها تبعات این کار بود که یکی 
از آن تبعات بیرون ماندن بازیکنان س��همیه در این روزها بود. اما 
پیشنهاد فعلی ام این است که تعداد سهمیه های ملی را به چهار 
سهمیه تبدیل کنیم.  مهران شاهین طبع سرمربی دانشگاه آزاد 
که اسکلت اصلی تیم خود را بسته و بودجه اضافه ای برای بازیکنان 
س��همیه ندارد، این کار را باعث به هم خورد توازن تیمها و فاصله 
گرفتن چند تیم با سایرین دانس��ت. چون با این شرایط باز هم از 
۱۲ بازیکن س��همیه بیرون مانده ،تنها 3 بازیکن جذب تیم های 
پولدار شده و بقیه بازیکنان بیرون می مانند،از طرفی هم تیم های 
متمول قدرت بیشتری می گیرند.  اما پیشنهاد رئیس فدراسیون 
برای حل مش��کل توازن، اضافه کردن یک بازیکن به لیست کلی 
تیم ها بود! تا با اضافه شدن یک سهمیه ملی، هر تیم به جای ۱۵ 
بازیکن اجازه جذب ۱۶ نفر را داش��ته باشد. اما این پیشنهاد تنها 
دو موافق داشتمربیان س��وپرلیگی برای بیرون نماندن بازیکنان 
سهمیه الف، یک پیشنهاد خوب هم داشتند که به اشتباه به رای 
گذاشته شد! پیشنهاد اصلی این بود که در صورت تمایل تیم ها به 
جذب چهار بازیکن ملی، بازیکن چهارم جای سهمیه دوم خارجی 
آن تیم را بگیرد.  اما در زمان رای گیری این پیش��نهاد، سوال از 
مربیان این بود: " آیا با حذف کلی بازیکن دوم خارجی موافقید؟! " 
که اکثر مربیان با این جریان مخالفت کردند.  به این ترتیب مشکل 
بازیکنان بیرون مانده سهمیه ها همچنان پابرجاست و در جلسه 

آخر لیگ نیز راه حلی برای این نفرات پیدا نشد.

بیش از 12بازیکن سهیمه الف بیرون مانده اندوداع تحقیرآمیز با جام

فدراسیون در مقابل پیشنهاد خوب مقاومت می کندکابوس دروازه بان ها کی تمام می شود؟

 این فرصتی
 برای بازگشت بود پسر!

محمدباقر صادقی در حالی سه شنبه ش��ب  با اخراج رضا 
محم��دی درون دروازه تی��م اصفهانی ق��رار گرفت که در 
موقعیت گل های دوم و سوم تیم االهلی به سپاهان اصال در 

حد انتظارات ظاهر نشد.
محمدباقر صادقی دروازه بان تیم سپاهان که چند روز پیش 
اعالم کرد در صورت ادامه نیمکت نش��ینی اش نیم فصل از 
تیم سپاهان جدا می شود، در بازی مقابل االهلی عربستان 

نتوانست در حد انتظارات ظاهر شود. 
صادقی روی گل های دوم و س��وم االهل��ی مقصر بود و در 
صحن��ه گل دوم االهلی به خ��ود زحمت نداد بع��د از دفع 
توپ از روی زمین بلند ش��ود. او در موقعیت گل سوم تیم 
االهلی اصاًل خروجی اشتباه داش��ته تا باعث شود مهاجم 
تیم االهلی به راحتی گل سوم تیمش را وارد دروازه االهلی 
کند. هرچند ک��ه صادقی در صحنه پنالت��ی به طرف توپ 
ش��یرجه زد و جهت توپ را ب��ه راحتی تش��خیص داد اما 
س��رعت واکنش او به قدری پایین بود که نتوانست ضربه 
نه چندان محکم ویکتور را دف��ع کند. نمی توان از عملکرد 
او روی دو گل تیمش چش��م پوش��ید و این مسئله نشان 
می دهد نیمکت نشینی او در بازی های اخیر سپاهان بدون 
دلیل نبوده اس��ت. البته صادقی در یک��ی دو موقعیت تک 
به تک نسبتاً بهتر عمل کرد اما ش��اید اگر یکی از گل های 
به ثمر رس��یده تیم االهلی را مهار کرده بود، تیم اصفهانی 
می توانست آبرومندتر ببازد یا به فکر جبران مافات در نیمه 
دوم باشد. شاید اشتباه از کسانی بود که او را مشخص نبود 
بر چه پایه و اساس��ی صادقی را عابدزاده دوم فوتبال ایران 
خواندند و فش��ار مضاعف��ی روانی به ای��ن دروازه بان وارد 
س��اختند. صادقی هم اگر می خواهد چی��زی برای عرضه 
داش��ته باش��د باید روز به روز کیفیت های��ش را باال ببرد. 
س��رعت رفلکس او که یکی از مهمتری��ن پارامترهای یک 
دروازه بان شش دانگ است بسیار پایین است و این موضوع 

همواره تاثیری منفی در عملکرد او داشته است!

یادداشت

البت��ه ب��ه غی��ر از اش��تباهات داور مس��ابقه بای��د انتقادات 
زی��ادی هم به عملک��رد کادر فنی س��پاهان وارد ک��رد که به 
نظر می رس��ید بعد از اخراج دروازه بانش��ان ش��وکه شدند و 
تعویض ه��ای عجیب و غری��ب کرانچار نه تنه��ا هیچ کمکی 
 به ش��رایط تیمش نکرد بلکه ب��ار تهاجمی س��پاهان را کامال

 از بین برد. 
به هرحال بع��د از اخراج محم��دی طبیعی بود ک��ه باید یک 
بازیکن از زمین مسابقه خارج می ش��د تا صادقی جانشین او 
ش��ود ولی وقتی تابلوی تعویض نام خلعتب��ری را برای خروج 
 از زمی��ن نش��ان داد بدون ش��ک تعج��ب همه س��پاهانی ها 
را ب��ر انگیخت. کرانچ��ار در حال��ی مهاجم اول تیم��ش را از 
زمین خارج کرد ک��ه خلعتبری در هم��ان ۲۵ دقیقه ابتدایی 
زهردار ترین بازیک��ن تیمش بود و ب��ا توجه به س��ابقه او در 
لی��گ قهرمانان آس��یا مدافعان االهلی ب��ه اندازه کاف��ی از او 
حس��اب می بردند و از ط��رف دیگر کرانچار بای��د این حدس 

را م��ی زد که تیمش ب��رای گذر از س��د االهلی ب��ه گلزنی در 
این مس��ابقه احتی��اج دارد و بدون ش��ک مهمتری��ن بازیکن 
س��پاهان برای ایجاد موقعیت گل ب��رای بازیکن��ان این تیم 
خلعتبری ب��ود که با خروج��ش از زمین هم خی��ال مدافعان 
االهلی را راحت کرد و هم باعث ش��د ک��ه جالویچ تا زمانی که 
 در زمین حضور داش��ت در بین مدافعان قلدر عربس��تانی ها

 تنها باشد.
کرانچار می توانست به جای تعویض خلعتبری یک بازیکن از 
بین بولکو و کاله کج را از زمین خ��ارج کند و خلعتبری را یک 
خط به عقب ببرد تا در پست هافبک چپ و یا راست بازی کند 
و از این طریق شانس تغذیه جالویچ و نزدیک شدن به دروازه 

االهلی را داشته باشد.
 البته ش��اهکارهای کرانچار به همین جا ختم نشد و تعویض 
سوم کادر فنی سپاهان که با خروج جالویچ و ورود جمشیدیان 

همراه شد کار سپاهان را یکسره است. 

تیمی که ب��ا اخت��الف دو گل از حریف خودش عق��ب افتاده 
چیزی برای از دس��ت دادن ندارد و در این مواق��ع باید با کم 
کردن از خط هافبک یک مهاجم به ترکیب اضافه کرد تا حضور 
پرتعداد این بازیکنان در خط حمله ش��انس رسیدن به گل را 
افزایش دهد ولی کرانچار جمشیدیان کند را به زمین فرستاد 
تا سوکای تک و تنها در خط حمله هیچ کاری صورت ندهد و 
جمشیدیان هم که ذاتا یک هافبک است به جای قرار گرفتن 
در کنار سوکای بیشتر در یک سوم میانی زمین حضور داشت 

تا کلکسیون تعویض های کرانچار کامل شود.
اعتماد به نفس بیش از حد بازیکنان س��پاهان و کادر فنی این 
تیم که در مصاحبه های پیش از این بازی به خوبی نمایان بود 
نه تنها کمکی به این تیم نکرد بلکه به نوعی بازیکنان االهلی را 
هم تحریک کرد تا برای رسیدن به پیروزی به آب و آتش بزنند. 
در فوتب��ال امروز دنیا حتی س��رمربی بزرگی مثل فرگوس��ن 
و گواردیوال هم بعد از تس��اوی بدون گل در ب��ازی رفت قول 
پیروزی و صعود به مرحله بعد را نم��ی دهند ولی کرانچار که 
خیلی از پیروزی تیمش مطمئن بود با همی��ن حرفها انگیزه 
بازیکنان تیمش را کاهش داد و دس��ت کم گرفتن االهلی که 
دو بازیکن غایب در بازی رفت را ه��م به ترکیب تیمش اضافه 
 کرد باعث شد تا بازیکنان سپاهان بعد از خوردن گل اول دچار

 شوک شوند.
 البته باید اشاره ای هم به بقیه بازیکنان خط هافبک سپاهان 
داشت که در۲۰ دقیقه پایانی به نوعی بازی را ول کرده بودند 
و بازیکنی مثل محرم که با خروج خلعتبری در زمین تنها شده 
بود در بین دقیقه 7۰ تا۹۰  اصال در زمین مس��ابقه به چش��م 
نیامد و خط دفاع سپاهان هم که با خروج جعفرپور سیستمی 
س��ه نفره پیدا کرده بود در مقابل نفوذه��ای بازیکنان االهلی 
حرفی برای گفتن نداش��ت و اگر بی دقت��ی مهاجمان االهلی 
 در زدن ضربات اخر نبود ش��اید شکست س��پاهان از این هم 
سنگین تر می شد ولی به هرحال همه چیز در این مرحله برای 
سپاهان تمام شد و ش��کایت سپاهان از داور اس��ترالیایی هم 
نتیجه این بازی را عوض نخواهد کرد و شاگردان کرانچار باید 
از امروز تمام حواسشان را معطوف به لیگ برتر کنند تا شاید با 
قهرمانی دوباره در لیگ دوازدهم این شکس��ت سیایی جبران 
شود. البته سپاهان به عنوان قهرمان لیگ برتر در فصل گذشته 
در اسفند ماه امس��ال در فصل جدید لیگ قهرمانانآسیا حاضر 
خواهد شد و کرانچار باید با درس گرفتن از اشتباهاتش دوباره 

سپاهان را در مسیر قهرمانی اسیا قرار دهد. 

امان از داور و کرانچار

همیشه دست یک دروازه بان در میان است!

داور استرالیایی بازی االهلی و س�پاهان به همراه کمکهایش خوش خدمتی AFC به فوتبال  مسعود 
عرب ها را تکمیل کرد تا زردهای اصفهان در عین شایستگی باز هم به مانند سال قبل از صعود افشاری

به مرحله نیمه نهایی محروم ش�وند. پنالتی مش�کوک در کنار اخراج دروازه بان س�پاهان و 
آفسایدهای مشکوک کمک داور اول بزرگترین لطف را در حق االهلی کرد تا تیمی که در سه بازی گذشته اش هرگز 

موفق به شکست سپاهان نشده بود به یکباره با چهار گل جشن صعود به مرحله نیمه نهایی را برپا کند.



یادداشت

2400 دانش آموز از شهرکرد 
به مناطق جنگی اعزام می شوند

مدیر مرکز اردویی و راهیان نور ناحیه مقاومت بس��یج ش��هرکرد از 
اعزام 2400 دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه این شهرستان 

به مناطق جنگی جنوب کشور خبرداد.
سرگرد پاسدارروح اهلل کریمی روز چهارشنبه با اعالم این خبر گفت: 
به منظور آش��نایی بیشتر با رش��ادت ها وایثارگری های رزمندگان 
اسالم در دوران دفاع مقدس، کاروان های راهیان نور دانش آموزی 
در قالب ش��ش کاروان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس 

اعزام خواهند شد.
وی آشنایی نسل جوان با فلسفه جهاد در راه خدا و زنده نگهداشتن 
نام و یاد ش��هدا و ایثارگران و تحکیم پیوند فرهنگی نس��ل جوان با 
فرهنگ ایثار، ش��هادت و فرهنگ دفاع مقدس را از اهداف این اعزام 

عنوان کرد.
کریمی افزود: دانش آم��وزان باحضور در رزمایش ش��بانه در محل 
پادگان شهید مسعودیان اهواز از یادمان های والفجر 8 در اروند کنار، 
گلزار شهدا و موزه جنگ خرمشهر، یادمان شلمچه، دهالویه و هویزه 

بازدید می کنند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران بسیج اس��تان چهارمحال و بختیاری، 
وی یادآور شد: در این اعزام عالوه بر 2400 نفر دانش آموز اعزامی، 
160 نفر از فرهنگیان و 160 نفر عوامل اجرایی، کاروان ها را همراهی 

می کنند.

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری 
و امام جمعه شهرکرد 

            حجت االسالم والمسلمین محمدعلی نکونام 
 اخ��الص عامل ارتقا، ماندگاری، جاودانگی و ثمربخش��ی ش��اعران و 
مداحان اس��ت، ش��عرا و مداحان باید ذات درونی خ��ود را در ظرف 
رش��د و ارتقا بریزند تا از آن نتیجه بگیرند و شجره ای طیبه، پربار و 
پرثمر شوند، چراکه انگیزه و هدف در انجام هر کاری به آن خاصیت 

و محتوا می بخشد.
امروز دشمن تالش می کند چهره واقعی اس��الم را معکوس، مخدوش، 
تروریست، خشن و زشت جلوه دهد و از طرفی چهره خبیث، منحوس، 
نژادپرست، خونریز و جنایتکار 
خود را به عنوان طرفدار حقوق 
بش��ر، آزادی و نجات بشریت 
مطرح کند و ب��ه همین دلیل 
امروز یکی از کارهای مهم شعرا 
این است که چهره اسالم ناب 
را که اس��الم والیی اس��ت به 

درستی نشان دهند. 
  

یکی از کارهای مهم شعرا، نشان دادن 
چهره حقیقی اسالم   والیی است

چهره روزیادداشت
پیشرفت 20 درصدی مرمت حمامین سادات فرخشهر 

فرهاد ش��اهقلیان کارش��ناس حفظ و احیای اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری از پیشرفت 20 درصدی مرمت حمامین سادات فرخشهرخبر داد و افزود: تا امروز 
برای مرمت این بنای تاریخی افزون بر 100 میلیون تومان اعتبار از سوی این اداره کل هزینه شده است. 

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 894 | پنج شنبه 13 مهر1391 | 17 ذی القعده  1433

ش��هردار ش��هرکرد گفت: در حال حاضر س��رانه فضای س��بز 
شهرکرد 17 مترمربع اس��ت که در مقایسه با میانگین کشوری 
رقم خوبی است. نوراهلل غالمیان در نشس��ت خبری با اصحاب 
رس��انه و مطبوعات اس��تان افزود: مبلغ کل بودجه شهرداری 
425 میلیارد و 750 میلیون ریال اس��ت که باید در س��ه حوزه 
خدمات اداری، شهری و عمران ش��هری هزینه شود. وی ادامه 
داد: در حوزه خدمات اداری، 68 میلی��ارد و 55 میلیون و 832 
هزار ریال، در حوزه خدمات شهری 54 میلیارد و 264 میلیون و 
168 هزار ریال و در حوزه وظایف عمران شهری 298 هزار و 130 
میلیون ریال باید تا پایان سال هزینه شود. غالمیان تصریح کرد: 
درصورتی که اعتبار برج های دوقلو نیز به اعتبارات ش��هرداری 
اضافه شود مبلغ کل بودجه با سایر پرداخت ها به بیش از 150 
میلیارد تومان می رسد.به گفته وی، س��ال گذشته بیش از 10 
درصد افزایش درآمد نسبت به سال های گذش��ته در اعتبارات 
شهرداری وجود داشت که نشان دهنده قانون مداری مردم است. 
غالمیان با اشاره به سازمان های وابسته به شهرداری و اعتبارات 
درنظر گرفته شده برای این س��ازمان ها خاطرنشان کرد: بودجه 
مصوب امسال سازمان اتوبوسرانی 42 میلیارد و 260 میلیون ریال 
بوده که از این مبلغ هش��ت میلیارد ریال کمک شهرداری است. 
همچنین بودجه مصوب سازمان تاکسیرانی سه میلیارد و 914 
میلیون ریال اس��ت که 400 میلیون ریال  آن را شهرداری کمک 
می کند. وی با بیان این که بودجه مصوب سازمان آتش نشانی 15 
میلیارد و 195 میلیون ریال است که از این مبلغ هشت  میلیارد 

و 800 میلیون ریال آن کمک ش��هرداری به این سازمان است، 
اظهار داشت: در حال حاضر سازمان آتش نشانی شهرکرد خدمات 
 خود را به صورت استانی ارایه می دهد و در حالی که طبق قانون، 
وظیفه ای در قبال دیگر شهرها ندارد، اما نگاه این سازمان به سایر 
شهرها و روستاها نگاهی دوستانه و اخالقی است، اما مسئولین باید 
نگاه ویژه ای به تجهیزات و خدمات سازمان آتش نشانی داشته باشند تا 
تجهیزات آنان با فناوری های روز منطبق شود.غالمیان تصریح 
کرد: بودجه مصوب س��ازمان پارک ها و فضای سبز، 37 میلیارد 
ریال است که یک میلیارد و 500 میلیون ریال آن کمک شهرداری 
است. به گفته وی، در حال حاضر سرانه فضای سبز شهرکرد 17 
مترمربع است که در مقایسه با میانگین کشوری که 12 است، رقم 

خوبی است، اما در مقایسه به مقیاس جهانی باید ارتقا یابد.
 غالمی��ان با بی��ان ای��ن که بودج��ه مصوب امس��ال س��ازمان 
رفاه��ی- تفریحی ش��هرداری چه��ار میلی��ارد و 160 میلیون 
ریال اس��ت که از ای��ن می��زان ی��ک میلی��ارد و 500 میلیون 
ریال کمک ش��هرداری اس��ت، اف��زود: این س��ازمان از س��ال 
گذش��ته آغ��از ب��ه کار ک��رد و در همین م��دت، س��اماندهی 
تبلیغ��ات ش��هری را ب��ه انج��ام رس��ا ن��ده، ب��ه  ط��وری که    
ربس��ت های فلزی تبلیغی س��طح ش��هر جمع آوری شده و   دا
به جای آن تابلوهایی در سطح شهر نصب شده است. وی گفت: 
بودجه مصوب امسال سازمان میوه و تره بار شهرداری، 16 میلیارد 
و 522 میلی��ون و 45 هزار ریال بوده ک��ه 500 میلیون ریال آن 

کمک شهرداری است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
 و بختی��اری گف��ت: اگ��ر صنایع دس��تی س��اماندهی ش��ود و 
س��رمایه گذاری مناس��بی در این بس��تر صورت بگیرد با صادر 
کردن آنها به کش��ورهای دیگر می توان از صادرات نفت بی نیاز 
شد. مژگان ریاحی در دیدار با جمعی از هنرمندان و صنعتگران 
صنایع دستی این اس��تان به فارس اظهار داشت: صنایع دستی 
با توجه به ویژگی ها و ش��اخصه های آن می توان��د به عنوان یک 
پیام رس��ان جدی از فرهنگ و تمدن ایرانی و اسالمی کشورمان 
در سطح جهانی نقش ایفا کند.وی با بیان این که سه عنصر هنر، 
فرهنگ و صنعت در ذات صنایع دس��تی نهفته است، گفت: اگر 
امروز ما به اتکای درآمدهای ناشی از نفت و سایر فرآورده های آن 
نمی توانیم از قابلیت ها و ظرفیت های غیرنفتی استفاده مطلوب 
کنیم به هیچ وجه نشان دهنده نبود یا کم ارزش بودن این قابلیت ها 
در کشور نیست. ریاحی خاطرنش��ان کرد: آن روزی که کشور از 
ذخایر نفتی تهی شود تنها چیزی که می تواند به داد کشور برسد و 
این تمدن بزرگ را صیانت و حمایت کند، صنایع دستی است که 
ریشه در فرهنگ و تمدن این ملت دارد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: 
ارزش بالقوه صنایع دستی ایران به گونه ای است که اگر این صنایع 
ساماندهی و تقویت شوند و سرمایه گذاری الزم درمورد تولید آنها 
صورت گیرد با صادر کردن آنها به کش��ورهای دیگر، می توان از 
صادرات نفت بی نیاز شد. وی با تأکید بر این که هنرهای سنتی، 
جزئی از فرهنگ ملی ما نیست بلکه پایه و اساس آن است، گفت: 

ممکن است از طریق خیلی از ابزارها مثل بازرگانی، سیاست و... 
بتوان گفتگو کرد، اما آنچه ماندنی است ابزاری است که برگرفته 
از دل هنرمند و عجین شده با ذره ذره وجودش باشد. ریاحی در 
ادامه با اشاره به برخی از اقدامات انجام گرفته از سوی این اداره کل 
در شش ماه نخست سال جاری، تصریح کرد: مرمت 21 مسجد 
تاریخی استان با  صرف دو میلیارد و 600 میلیون تومان اعتبارات 
ملی و تسریع در صدور کارت بیمه فعاالن صنایع دستی بخشی از 

اقدامات انجام گرفته از سوی این اداره کل است.

توسعه گردشگری در چهارمحال و بختیاری 
مستلزم نگاه سیستمی است

معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی 
و گردش��گری چهارمح��ال و بختی��اری گفت: اگ��ر به صورت 
 سیستمی به گردشگری استان نگاه کنیم موفق می شویم و اگر 
به طوردس��تگاهی به این امر توجه کنیم، در دستیابی به اهداف 

خود ناکام خواهیم ماند.
حیدر صادقی اظهار داش��ت: گردش��گری به معنای عام شامل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است که بدون حضور 
مطبوعات فعال در این زمینه به جایی راه پیدا نمی کند. وی با بیان 
این که برخالف تصورات رایج، گردش��گری یک صنعت نیست 
بلکه یک فرهنگ است، گفت: گردشگری با یک هتل پنج ستاره 
تعریف نمی شود بلکه با خدماتی که به گردشگران و مسافران ارایه 

می شود، تعریف می گردد.

گردشگری به 
معنای عام شامل 
میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و 
گردشگری است 
که بدون حضور 
مطبوعات فعال در 
این زمینه به جایی 
راه پیدا نمی کند

بودجه مصوب 
امسال سازمان 
 اتوبوسرانی 
42 میلیارد و 260 
میلیون ریال بوده 
 که از این مبلغ 
هشت میلیارد 
ریال کمک 
شهرداری است

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:شهردار شهرکرد:

سه عنصر در ذات صنایع دستی نهفته استتجهیزات آتش نشانی استان باید به روز شود

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

مزایده
4577 اج��رای اح��کام ش��عبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خص��وص پرونده اجرایی به کالس��ه 910027 ج 12 له آقای عل��ی ابراهیمی فیلوری و علیه 
محمد خس��روانی نظری فرزند سیدتقی به نش��انی اصفهان، اتوبان شهید حبیب الهی، پشت 
ترمین��ال زاینده رود، کوی مهدیه، پالک 51 مبنی بر مطالبه مبلغ 2/878/548/161 ریال بابت 
اصل خواسته و مبلغ 8/412/500 ریال بابت خسارات دادرسی و هزینه های اجرایی و مبلغ 
100/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در روز چهارشنبه 91/8/10 از ساعت 9 تا 10 
صبح در محل این اجرا اتاق 319 طبقه س��وم دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت جهت 
فروش مقدار 23/035 از شش دانگ پالک ثبتی 3432/1 بخش 5 ثبت اصفهان )سه باب خانه( 
که حس��ب نظریه کارش��ناس رسمی دادگستری عرصه با س��ند و اعیانی آن با برگ مفاصا 
حساب شهرداری مطابقت دارد و عرصه شش دانگ پالک مذکور طبق سند 669 مترمربع و 
اعیانی منازل احداثی در پالک مذکور 310 مترمربع می باشد. حدود ملک شمااًل به طول 16/5 
متر به کوچه، شرقًا به طول 40/35 متر به پالک مجاور، جنوبًا به طول 17/15 متر به کوچه، 
غربًا به طول 39/20 متر به ملک مجاور منتهی می گردد که با توجه به موقعیت محل، کاربری 
مس��کونی و وس��عت ملک ارزش عرصه و اعیان و انشعابات به مبلغ 9/336/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. لذا طالبین 
خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده می توانند به نشانی اصفهان، خ سهروردی )سیمین(، کوچه 
مهر، کدپستی 88871-81776 مراجعه و از آن بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه 
در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. م 

الف/ 11470 مدیر اجرای احکام شعبه 12 دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده )نوبت دوم(
4583 اج��رای احکام ش��عبه 3 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
خصوص پرونده اجرایی به کالسه 900338 ج ح 3 له آقای مسعود مسجدی فرزند حسن و 
علیه آقای رسول تجدد )کارفرمای بارفروشی میوه وتره بار تجدد با وکالت آقای رحمت اله 
قنبری( به نش��انی اصفهان، میدان مرکزی میوه و تره بار، تاالر 5 غرفه یک مبنی بر مطالبه 
مبلغ 185/496/480 ریال بابت حق بیمه سوابق بیمه محکوم له و مبلغ 2/580/000 ریال بابت 
حق الزحمه کارشناس و حق الدرج آگهی مزایده در روز یکشنبه مورخه 1391/7/30 ساعت 
9 تا 10 صبح در محل این اجرا، اتاق 307، طبقه س��وم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان 
ش��هید نیکبخت جهت فروش سه دانگ از شش دانگ سرقفلی غرفه شماره یک تاالر  5 میدان 
مرکزی میدان میوه و تره بار اصفهان با وصف کارشناسی به شرح ذیل الذکر )که مصون از 
تعرض طرفین باقی مانده( برگزار نماید. لذا طالبین خرید می توانند در مدت پنج روز قبل از 
جلسه مزایده با مراجعه به نشانی ملک مراجعه و با بازدید از آن با تودیع ده درصد قیمت پایه 
کارشناسی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 
بود. اوصاف مال موضوع مزایده براساس نظر کارشناس: مال موضوع مزایده عبارت است 
از منافع )سرقفلی( سه دانگ از شش دانگ سرقفلی غرفه یک تاالر پنج میدان مرکزی میوه و 
تره بار اصفهان واقع در اصفهان، اتوبان باغ رضوان که دارای عرصه به مساحت حدود 72 
مترمربع و اعیانی در دو طبقه به مساحت حدود یک مترمربع می باشد و تابلو آن به نام آقای 

و رسول تجدد و محمد مسیبی می باشد که هر کدام به میزان نصف از آن استفاد می نماید 
با این اوصاف س��ه دانگ سهم محکوم علیه توس��ط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 

2/300/000/000 ریال ارزیابی و حس��ب استعالم از مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره 
بار و س��اماندهی مشاغل شهری، شهرداری اصفهان دارای یک فقره بازداشت قبل به میزان 
160/000/000 ریال توس��ط شعبه هفتم اجرای احکام حقوقی اصفهان می باشد که با کسب 
اج��ازه از آن مرجع و با در نظر گرفتن می��زان طلب محکوم له در پرونده حاضر که بالغ بر 
مبلغ 185/522/280 ریال می باش��د میزان سه دانگ از شش دانگ سهم محکوم علیه به مبلغ 
2/300/000/000 ریال به فروش خواهد رس��ید و پس از کسر مبلغ محکوم به از آن بقیه به 
محکوم علیه مس��ترد خواهد ش��د. م الف/ 11054 مدیر اجرای احکام شعبه 3 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
4639 ش��ماره: 1096/90 به موجب رأی ش��ماره 1237 تاریخ 90/12/10 حوزه 20 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مؤسسه مالی اصحاب 
کهف مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و ششصد و بیست 
هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از 
تاری��خ تقدیم دادخواس��ت 90/10/19 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عش��ر حق االجراء. 
مشخصات محکوم له: رضا شریفی نام پدر: هوشنگ شغل: آزاد نشانی محل اقامت: اصفهان 
جاب��ر انصاری خ 5 آذر م��ادی بهاران پ 21. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 

ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

4640 ش��ماره: 1095/90 به موجب رأی ش��ماره 1239 تاریخ 90/12/1 حوزه 20 ش��ورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مؤسسه مالی و اعتباری 
اصحاب کهف مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و شش میلیون و دویست 
و بیس��ت و پنج هزار ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 90/8/28 لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عشر حق 
االجراء. مش��خصات محکوم له: حس��ین وکیلیان نام پدر: یعقوب شغل: کارمند نشانی محل 
اقامت: اصفهان س��ه راه سیمین کوی ولیعصر خ موالنا پالک 584 تلفن: 7773082. ماده 34 
قان��ون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد یا 
مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که 
خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 20 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4651 آقای محسن حبیبی خوزانی دارای شناسنامه شماره 3 به شرح دادخواست به کالسه 
560/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مجتبی حبیبی خوزانی بشناسنامه 691 در تاریخ 1391/6/22 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( محسن حبیبی خوزانی 
فرزند عل��ی ش ش 3 )پدر متوفی(، 2( صغری حبیبی خوزانی فرزند علی اصغر ش ش 149 
)م��ادر متوفی(، 3( زهرا حبیبی فرزند قربانعلی ش ش 371 )همس��ر دائمی متوفی(، 4( بهناز 
حبیبی خوزانی فرزند مجتبی به ش ملی 4-037585-113 )فرزند(. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4652 آقای س��ید محمد نوربخش ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 12039 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 520/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان س��ید رحیم نوربخش ورنوسفادرانی بشناسنامه 2729 
در تاری��خ 1391/02/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1( فرخ علیرضایی ورنوس��فادرانی فرزند حاج��ی محمد کاظم ش ش 9 
)همسر دائمی متوفی(، 2( سید حسن نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سید رحیم ش ش 290 
)فرزند(، 3( س��ید محمد نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سید رحیم ش ش 12039 )فرزند(، 

4( محترم نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��ید رحیم ش ش 315 )فرزند(، و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

حصر وراثت
4653 آقای عبدالعلی حاج محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 237 به ش��رح دادخواست به 
کالسه 530/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان فرج اله حاج محمودی بشناس��نامه 183 در تاری��خ 1391/3/21 اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( محمدرضا 
حاج محم��ودی فرزند فرج اله ش ش 339 )فرزند(، 2( غالمرض��ا حاج محمودی فرزند فرج 
ال��ه ش ش 14241 )فرزند(، 3( عبدالعلی حاج محمودی فرزندفرج اله ش ش 237 )فرزند(، 4( 
عباسعلی حاج محمودی فرزند فرج اله ش ش 136 )فرزند(، 5( عصمت حاج محمودی فرزند 
فرج اله ش ش 171 )فرزند(، 6( ش��هناز حاج محمودی فرزند فرج اله ش ش 294 )فرزند( و 
الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
4654 آقای محمدعلی ابراهیمیان خوزانی دارای شناسنامه شماره 95 به شرح دادخواست به 
کالسه 529/91 ش ح/ 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 

داده که ش��ادروان س��یف اله ابراهیمی��ان خوزانی بشناس��نامه 471 در تاریخ 1387/2/11 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
ملوک پور جوان ش��یر فرزندعبد ش ش 87 )همسر دائمی متوفی(، 2- حسینعلی ابراهیمیان 
خوزانی فرزندس��یف ال��ه ش ش 11264 )فرزند(، 3- محمدعل��ی ابراهیمیان خوزانی فرزند 
سیف اله ش ش 95 )فرزند(، 4- حسنعلی ابراهیمیان خوزانی فرزند سیف اله ش ش 14230 
)فرزن��د(، 5- طیبه ابراهیمیان خوزانی فرزند س��یف ال��ه ش ش 14019 )فرزند(، 6- طاهره 
ابراهیمی��ان خوزانی فرزندس��یف اله ش ش 14018 )فرزند(، 7- زه��ره ابراهیمیان خوزانی 
فرزند س��یف اله ش ش 23080 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4655 در خصوص پرونده کالسه 1170/91 ش 33 خواهان مهدی یزدانی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 7/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات به طرفیت حسین مجال وند تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/8/28 ساعت 11 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4656 آقای ابراهیم رضایی دارای شناس��نامه ش��ماره 210 به ش��رح دادخواست به کالسه 
499/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان خانم قمر رحیمی خوزانی بشناسنامه 153 در تاریخ 1389/6/4 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( علی اکبر 
رضای��ی فرزند غالمرضا ش ش 213 )فرزند(، 2( ابراهی��م رضایی فرزند غالمرضا ش ش 
210 )فرزن��د(، 3( حمید رضایی فرزندغالمرض��ا ش ش 115 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت رسیدگی
4657 در خصوص پرونده کالس��ه 1144/91 خواهان جواد جهان بخش دادخواس��تی مبنی 
بر انتقال س��ند موتورس��یکلت به ش انتظامی 64474 اصفهان 14 و هزینه های دادرسی به 
طرفیت علی رئیس��ی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/8/18 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
4658 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1193/91 ش ح 14 خواه��ان آقای محمد خس��روی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه چک به طرفیت آقای فرش��اد مرادی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/9/6 س��اعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4659 خانم زینت الس��ادات میری خوزانی دارای شناسنامه شماره 10 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 3092/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان سید مهدی مهمان دوست اصفهانی بشناسنامه 52433 در تاریخ 

91/5/19 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت 
ب��ه: یک عیال و دو فرزند بش��رح ذیل: 1- زینت الس��ادات میری خوزان��ی عیال ش ش 10، 
2- سید پارسا مهمان دوست اصفهانی فرزند 7-455404-127، 3- سید سینا مهمان دوست 
اصفهانی فرزن��د 1-564726-127 و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

تحدید حدود اختصاصی
4660 چون تحدید حدود شش��دانگ یک ب��اب مغازه و طبقه فوقانی پالک ش��ماره 1/7223 
واقع در ابنیه بخش یک ثبتی ش��هرضا که طبق پرونده ثبتی به نام آقای عبدالرضا الصاق 
فرزند حبیب اله در جریان ثبت اس��ت به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک 
بنا به دس��تور قس��مت اخیر از ماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود 
ملک مرقوم در روز 1391/8/11 ساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به 
موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت معترض می بایس��ت ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعت��راض خود را به این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از مرجع ذیصالح 
قضایی اخذ و به این اداره ارائه نماید. ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه با تعطیلی پیش بینی 
نش��ده گردد تحدید حدود به روز بعد از تعطیل انجام خواهد ش��د. میرمحمدی- رئیس ثبت 

اسناد و امالک شهرضا
 

ابالغ وقت رسیدگی
4661 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 37/91 خواه��ان غالمعلی بینا دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه خس��ارت به طرفیت علی جمش��یدی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای روز 
چهارش��نبه م��ورخ 91/8/24 س��اعت 9 تعیین گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجه��ول المکان 
ب��ودن خوان��ده حس��ب تقاض��ای خواه��ان برابر م��اده 73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی 
مرات��ب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابت��دای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
4662 ش��ماره: 2230/90 بموجب رأی ش��ماره 629 تاریخ 91/4/31 حوزه 12 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه اعظم قاسمی مهرگانی نام 
پدر: فرهاد ش��غل: خانه دار و قادر صفری ش��غل: پیمانکار هر دو مجهول المکان محکومند 
به: پرداخت مبلغ چهل و ش��ش هزار ریال بابت خس��ارت دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک ه��ا 668039-90/9/15 و 668038-90/8/15 تا تاریخ 91/2/24 در 
حق محکوم له آقای منصور دری نام پدر: عباس ش��غل: کاسب نشانی محل اقامت: اصفهان 
امیرکبی��ر فلکه قائم مقام جنب باربری البرز نو الس��تیک فروش��ی منص��ور دری. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از 
وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
 محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 12 حقوقی شورای

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
4663 خانم فاطمه اثنی عشری اصفهانی دارای شناسنامه شماره 961 به شرح دادخواست به 
کالسه 3094/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان سید جعفر رائیان بشناسنامه 38460 در تاریخ 1390/12/1 اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه فرزند پس��ر و 
یک اوالد دختر و یک عیال دائمی به اس��امی زیر: س��ید احمدرضا، س��ید محمدرضا و سید 
امین رائیان )پسران( و خاطرالس��ادات رائیان )دختر متوفی( و فاطمه اثنی عشری اصفهانی 
فرزند عبدالکریم )عیال آن مرحوم( به ترتیب فوق وراث مرقوم به شناس��نامه های ش��ماره 
های 1427، 2019، 2674، 268 و 961 و غیر از نامبردگان فوق وراث دیگری نداش��ته است. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای حل 

اختالف اصفهان
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 امام علی )ع(  :
در فتنه ها همچون ش��تر کم سن و س��ال باش؛ نه پشتی که 

سوار شوند و نه پستانی که بدوشند.

 مینای دندان را 
طبیعی تقویت کنید

دندان ها از جمله بخش های بس��یار مهم در بدن ما هس��تند و باید 
 نظارت زیادی روی آنها داشته باش��یم، این درحالی است که ما فکر 
می کنیم دندان ها بسیار محکم هستند و دیر به دیر خراب می شوند.

 مینای دندان، محکم ترین و غنی ترین ماده معدنی موجود در بدن 
است، اما این به آن معنا نیست که مینای دندان هیچ وقت خراب نمی 
شود. تغذیه و سالمت دندان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارد. برای 
این که بتوانید از ماده مغ��ذی مواد غذایی بهره مند ش��وید، نیاز به 

دندان های سالم برای جویدن دارید.

تأثیر رژیم غذایی بر دندان
کمبود مواد مغذی تأثیر غیرقابل جبرانی روی بافت های در حال رشد 
دندان دارد. رژیم غذایی در دومرحله از شکل گیری دندان مؤثر است.

    قبل از دندان درآوردن: وضعیت غذایی می تواند روی ترکیب 
شیمیایی، ساختار و اندازه دندان تأثیر بگذارد. در صورت سوءتغذیه 
اولیه، دندان کودک به پوسیدگی مستعد می شود. عالوه بر آن، کمبود 
تغذیه یا مسمومیت در طول عمر روی عملکرد و درمان بافت های دهانی 
تأثیر می گذارد؛ به عنوان مثال کمبود فلوراید در بدن باعث مستعدتر 
شدن مینای دندان به پوسیدگی می شود، در حالی که مصرف بیش از 
حد فلوراید منجر به ایجاد لکه های سفید و تیره روی دندان می شود.

    پ�س از درآمدن دن�دان: رژیم و ع��ادت ه��ای غذایی روی 
پوسیدگی دندان تأثیر می گذارد؛ درواقع انتخاب غذا می تواند روند 
پوسیدگی را س��ریع تر یا کمتر کند. عواملی مانند تعداد دفعات غذا 
خوردن و نشاسته های قابل تخمیر با تأثیر بر فعالیت باکتری موجود 
روی پیشرفت پوسیدگی اثر می گذارد. مواد غذایی حاوی کلسیم و 
فس��فر به تقویت دندان ها کمک می کند. مصرف مکرر مواد غذایی 
اسیدی یا نوشیدنی هایی مانند نوشیدنی های گازدار باعث فرسایش 

مینای دندان می شود.

راه های طبیعی تقویت دندان:
    ش��یر و لبنیات مانند پنیر که غنی از کلسیم و فسفر است، برای 
تقویت مینای دندان الزم است. متخصصین توصیه می کنند روزانه 

حداقل سه لیوان شیر بخورید و یا از محصوالت لبنی استفاده کنید.
    سبزی ها از جمله س��بزی های برگ س��بز مانند کلم بروکلی، 
برگ چغندر و...که سرش��ار از ویتامین k اس��ت، در ش��کل گیری 
استخوان تأثیرگذار است. اس��فناج غنی از آنتی اکسیدان، ویتامین 
"A، C، K، منیزیم، کلس��یم و فس��فر اس��ت و باع��ث تقویت دندان

 می شود.
    ماهی مانند س��اردین منبع عالی ویتامین D، کلسیم و فلوراید 
است و در حفظ سالمت دندان ها مؤثر است. همچنین ماهی ها دارای 

امگا3 بوده و می توانند در سایر نقاط بدن نیز به شما کمک کنند.
     شیرس��ویا که منبع عالی کلسیم اس��ت، انتخاب مناسبی برای 
افرادی است که به شیر گاو حساسیت دارند یا قادر به تحمل الکتوز 

نیستند. 
    مصرف مواد غذایی غنی از پروتئین مانند گوشت، طیور، ماهی، 

تخم مرغ و... بسیار مفید است.
    چای؛ چای حاوی فلوراید اس��ت که مینای دندان را تقویت و از 
خرابی دندان پیشگیری می کند. چای با تقویت استخوان ها با پوکی 

استخوان مقابله می کند.

چقدر ب��ه دک��ور خان��ه ت��ان اهمی��ت م��ی دهید؟ 
 چق��در برایت��ان مهم اس��ت ک��ه تابلوی نقاش��ی  که 
 خریده اید، توجه همه را به خود جلب کند؟ برای رنگ 
 پارچه های مبل، پرده  و  بقیه وس��ایل چقدر  وسواس  به خرج 
می دهید؟ توج��ه کرده ای��د، برای بهتر دیده ش��دن 
هرکدام از این ها، باید نوری وجود داشته باشد که به آنها 

بتابد و به چشم بیننده، صریح به نظر برسد؟
 نور، قانون س��اده فیزیک اس��ت اما می تواند با تابش 
اشتباه، تمام زحمات شما را به باد دهد؛ یعنی آنقدر نور 
خانه تان زیاد باشد که همه سوراخ سنبه های درزهای 
مبل، پشت صندلی ها و جاهایی که اصال دوست ندارید 
مورد توجه قرار بگیرد، به چش��م میهمانانتان و حتی 
خودتان بیای��د. همه این ها به کن��ار، اصال خودتان در 
خانه که نشسته اید احساس آرامش می کنید؟ شب و 
روز را می فهمید؟ یا این که المپ لوسترهای چهلچراغ 
خانه تان آن قدر پرنورند که شب را هم برایتان مثل روز 
روشن می کند؟ با مفهوم نورپردازی برای دکوراسیون 

خانه آشنا هستید؟
 دو قانون اصلی برای نورپردازی وجود دارد؛ باید منابع 
نور متعدد در سطوح مختلفی وجود داشته باشد تا یک 
تعادل دلپذیر در نورپ��ردازی و جلوه تزئینات به وجود 
بیاید و دوم این که نورپردازی هر محیطی باید با توجه 

به کاری باشد که قرار است در آن فضا انجام شود.

 اتاق پذیرایی
 برخالف تصور، اتاق پذیرایی نباید مانند سالن عروسی 
مثل روز روش��ن باش��د. نور زیاد باعث عصبی ش��دن 
میهمان ها می شود و احس��اس آرامش محیط به آنها 
منتقل نمی شود. در سالن پذیرایی سعی کنید کانون 
تمرکز نور، روی میز پذیرایی باشد، این کار باعث جلب 
توجه میهمان ها به مرکز اتاق می شود. بهترین منبع 
نور برای این کار، لوس��ترهای کالسیک پر زرق و برقی 
است که در جاهای دیگر خانه نمی توان از آن استفاده 
کرد. لوس��تر باید در مرک��ز اتاق و درس��ت باالی میز 
پذیرایی نصب شود، اما توجه داشته باشید برای لوستر 
هم از المپ های خیلی قوی استفاده نکنید، درصورت 
شدید بودن نور المپ ها عالوه بر اذیت شدن میهمانان، 

کسی نمی تواند به زیبایی خود لوستر هم توجه کند.
 برای جاهای دیگر اتاق پذیرایی از نورهای غیرمستقیم 
اس��تفاده کنید؛ دیوارک��وب هایی که نور را به س��مت 
سقف می تاباند یا فقط تابلوی زیرشان را روشن می کند. از 
آباژورهایی با پوشش مات یا چراغ های باتری داری که 
درون ظروف چینی یا سنگ های تزئینی کار گذاشته 
می شود هم می توانید استفاده کنید. در صورت وجود 
بوفه یا دکور، المپ های هالوژن مالیمی که در این بوفه 
ها قرار دارد هم می تواند روشنایی غیرمستقیم مناسبی 

برای اتاق پذیرایی باشد.

 آشپزخانه
 نوراصلی آش��پزخانه ه��م باید از منابع س��قفی مانند 
چراغ های هالوژن یا فلورس��نت قوی تأمین ش��ود اما 
برای روشن تر کردن محیط کار باید منابع نور دیگری 
هم باشد که دیگر نقاط آش��پزخانه را به خوبی روشن 
کند. در واقع آشپزخانه باید پرنورترین قسمت خانه باشد 
چون کارهای ظریف تری در آن انجام می شود. استفاده 
از هالوژن ه��ای زیر کابین��ت، نورهای غیرمس��تقیم 
دیوارکوب، فلورس��نت های تعبیه ش��ده در س��طوح 
آشپزخانه به همراه یک منبع اصلی نور سقفی، بهترین 

روش نورپردازی آشپزخانه است.

 اتاق خواب
 برای اتاق خواب باید نور را طوری تنظیم کنید که یک 
فضای دنج، گرم و نرم را به شما القا کند. تنظیم نور اتاق 
خواب باید به تناس��ب روحیه فرد قابل کنترل باش��د. 
نورهای مس��تقیم و قوی که برای مطالعه الزم است را 
روی میزهای کنار تخت تعبیه کنید. این نورها باید به 
س��متی خارج از تخت بتابد تا در صورت روشن ماندن 
هنگام خواب هم باعث آزار فرد نشود. برای صرفه جویی 
در منابع ن��ور می توانید این نورهای قوی را به س��مت 
میز آرایش یا محل لباس پوش��یدن تنظیم کنید. یکی 
از منابع نور اتاق باید چراغ خواب باشد؛ نور مالیمی که 
تنها روش��نی خفیفی به اتاق می دهد تا فرد در صورت 
بیدار ش��دن از خواب، در تاریکی مطلق نباش��د. بهتر 
اس��ت برای چراغ این منبع نور از ی��ک المپ کم وات 
با شیشه مات اس��تفاده کنید که نوری شبیه نور شمع 

تولید می کند.

حمام و سرویس بهداشتی
 بهترین نور برای س��رویس های بهداش��تی منابع نور 
جانبی اس��ت، مانند می��ز اتاق گریم ک��ه المپ های 
روش��نی در دو طرف آینه میز گریم قرار دارد. پس در 
سرویس بهداشتی هم بهتر است بیش��تر نورها در دو 
 طرف آینه یا اتاق سرویس بهداشتی تعبیه شده باشد. 
دیوارکوب هایی با نور ش��معی هم برای سرویس های 
 بهداش��تی معمولی ک��ه به منظ��ور آرایش اس��تفاده

نمی ش��وند مناس��ب اس��ت. برای حمام و دستشویی 
هم می توان از یک نور سقفی س��اده استفاده کرد. در 
صورت بزرگ بودن فضای حمام بهتر است تمرکز نور 
سقفی روی دوش باشد و بقیه فضای حمام نور کمتری 

داشته باشد.

 همه چیز درباره 
نورپردازی خانه
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اخبار ویژه

محققان گل های عاری از گرده ای تولید کرده اند که عالوه بر داشتن عمر طوالنی تر می تواند 
به مبتالیان به حساسیت کمک کند تا خطر ابتال به تب یونجه در آنها کاهش یابد.گیاهانی که 
گل های رنگی لرزان دارند، گرده تولید نمی کنند که باعث ابتال به عطسه، خرناس و خارش 
چشم ناشی از تب یونجه شوند. ایجاد صفات کامال جدید به اصالح ژنتیکی نیاز دارد. محققان 
 با استفاده از فناوری اصالح ژنتیکی، دو ژن جدید در یک گونه گیاه ایجاد کردند.یکی از این 
ژن ها کیس��ه گرده گل را که در کالله قرار دارد از بین می برد و ژن دیگر تولید هورمون ضد 
پیری را افزایش می دهد. نتیجه این اص��الح ژنتیکی تولید گیاهانی کوچک تر، با برگ های 
کوچک تر از معمول است. همچنین گل های تولیدی رنگ های قابل توجهی دارند و سه برابر 
بیشتر از گل های عادی عمر می کنند. محققان مؤسسه تحقیقات گیاهی والنسیا، اعالم کردند 
که متوقف کردن تولید گرده در گل ها ممکن است به بیماران دارای حساسیت کمک کند.
کارشناسان حساسیت اعالم کردند که این فناوری می تواند برای نیلوفرها به کار برده شود.

با انجام نخستین مرحله از آزمایش ابرخودرو 
ماف��وق صوت ب��ا موتور موش��ک، محققان 
یک گام به شکس��تن رکورد سرعت زمینی 

نزدیک تر شدند.
ص��وت  ماف��وق  ابرخ��ودرو  پ��روژه 
Bloodhound با حمای��ت مالی وزارت 
دفاع انگلیس در حال انجام اس��ت و انتظار 
می رود پ��س از تکمی��ل مراح��ل نهایی، 

خروجی ابرخودرو معادل 95 خودرو مسابقه فرمول یک باشد.
وزن ابرخودرو مافوق صوت، 450 کیلوگرم و طول آن 3/65 متر است. سوخت مصرفی موتور موشک نیز 
هیدورکسیل ترمینیتد پلی بوتادین )HTPB( به عنوان مرسوم ترین پایه سوخت جامد موشک است.

در کنار موتور موشک هیبریدی، یک موتور جت جنگنده و یک موتور ماشین مسابقه کار انتقال سریع 
سوخت مایع به موشک را در کمتر از 30 ثانیه بر عهده دارند.

نخستین مرحله آزمایش ابر خودرو با موتور موش��ک هیبریدی روز چهارشنبه سوم اکتبر )دوازدهم 
مهر( در فرودگاه نیوکوئی کورنوال انگلیس انجام شد و مرحله دوم آزمایش نیز تابستان 2013 صورت 
می گیرد. راننده ابر خودرو »اندی گرین« از خلبانان اسبق نیروی هوایی انگلیس است و آزمایش نهایی 

برای شکستن رکورد سرعت زمینی سال 2014 در آفریقای جنوبی انجام می شود.
در صورت انجام موفق مرحله نخست آزمایش، محققان یک گام به طراحی خودرویی با سرعت 1609 
کیلومتر در ساعت نزدیک می شوند. سرعت نهایی ابر خودرو معادل 1/4 برابر سرعت صوت خواهد بود.

بسیاری از ما دوست داریم تا غذاهای خوش��مزه و متفاوت را بلد باشیم و یا با داشتن چند 
 Julen«.ماده اولیه، غذایی را آماده کنیم. این آرزو در حال تبدیل ش��دن به واقعیت است
Pejenaute« کسی است که به تازگی یک دستگاه جدید طراحی کرده است که می تواند 
به راحتی شما را در آشپزی کمک کند. نام این دستگاه »ICE«  بوده و از ترکیب چندین 
المپ درست شده است و یک پردازنده و حافظه بس��یار قوی نیز در اختیار دارد. هدف از 
طراحی این دستگاه ایجاد یک دستیار برای آشپزی بوده است. این دستگاه برای مواقعی 
که مواد اولیه خاصی در اختیار دارید و نمی توانید از آن غذای خوبی ایجاد کنید مناس��ب 
اس��ت، چرا که می تواند مواد اولیه روی میز را شناسایی و دستور یک غذای خوشمزه را به 
شما بدهد. با توجه به گفته طراح این دستگاه، این هود می تواند به شما در پخت غذاهای 
خوشمزه کمک کند و بسیاری از غذاهای سنتی و روز دنیا را در حافظه خودش دارد. این 

دستگاه در نمایشگاه سال 2012 در میان ده طرح برتر وسایل خانگی قرار گرفت.

تا پیش از این تصور می ش��د که اعداد به دست آمده بر روی 
تاس ها کامال اتفاقی هستند، اما دانشمندان لهستانی مدعی 
شدندکه توانسته اند با اس��تفاده از نظریه آشوب و ریاضیات، 
محل فرود تاس و باال بودن کدام سمت آن را پیش بینی کنند.

دانشمندان دانشگاه فنی لودز بر این باورند که به طور طبیعی 
در ابتدا به درک برخی از متغیرهای اولیه مانند اصطکاک میز، 
شرایط هوا و سرعت گرانش نیاز است. نظریه آشوب در توضیح 
ساده تر، یک شاخه از ریاضیات است که به سیستم های بسیار 
پیچیده مانند سیس��تم های هواشناس��ی یا کنترل جمعیت 
نظر داشته که رفتار آنها به تغییرات کوچک در شرایط بسیار 
حساس وابسته است.تنها چند تغییر کوچک می تواند منجر 
به عواقب بسیار بزرگی ش��ود که به اثر پروانه ای نیز مشهور 
اس��ت. طبق این اثر، یک رویداد کوچک مانند بال زدن یک 
پروانه در یک سوی زمین باعث ایجاد تغییرات جوی بزرگ در 
سوی دیگر زمین خواهد شد. این محققان یک مدل سه بعدی 
از پرتاب تاس را طراحی کرده و نتایج نظری را با مش��اهدات 

تجربی مقایسه کردند.

آنها با استفاده از یک دوربین پر سرعت برای پیگیری حرکت 
جفت تاس ها در زم��ان پرتاب و چرخ��ش آن، دریافتند که 
امکان فرود آن بر روی کمترین میزان در ابتدا بسیار بیشتر از 
سوی دیگر آن و عدد بزرگ تر است.این امر بدین معنی است 
که پرتاب یک جفت تاس متقارن، یک امر کامال اتفاقی نیست.

به گفته محققان، پرتاب ت��اس، یک امر قابل پیش بینی بوده 
اما دقت مورد نیاز برای تعیین موقعیت اولیه به قدری باالست 
که به شکل عملی یک فرآیند تصادفی را تقریبی می کند. این 
نتایج که در مجله Chaos منتش��ر شده، نشان می دهد که 
اتفاقی بودن در سیس��تم های مکانیکی با عدم پیوستگی در 
زمان پرتاب تاس مرتبط است؛ برای مثال پیش بینی نتیجه 
پرتاب در زمان فرود تاس ها بر روی سطح نرم بسیار ساده تر از 

یک سطح سخت است.

گل هایی که از عطسه جلوگیری می کند

خودرویی با سرعت 1/4 برابر سرعت صوت 

هودی با دستپخت عالی 

پیش بینی گردش تاس ها با نظریه آشوب!
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گروه��ی از دانش��مندان مکزیک��ی به ص��ورت کامال 
 تصادفی هنگامی ک��ه در حال اکتش��اف در بیابان های 
جی هوآهوآ)Chihuahua( مکزیک بودند، دروازه یک 
غاررا پیدا کردند و پس از ورود به آن متوجه ش��دند که 
بزرگ  ترین غار کریستالی جهان را کشف کرده اند. طول 
این غار 10متر و عرض آن 16متر اس��ت. کارشناسان، 
این غار را  غار کریستالی  نامیدند. در داخل این غار دما 
حدود 58 درجه س��انتیگراد باالی صفر است و تمامی 
کریستال ها و قندیل های آن  از مواد معدنی ساخته شده 
و درکف و سقف غار مشهود هستند. انسان فقط می تواند 15 دقیقه در این غار بماند، در غیر این 
صورت به علت دمای باال، قادر به تحمل محیط نیست.  خوآن مانوئل گارسیا روئیس زمین شناس 
درمورد این غار گفته است که تاکنون چنین غاری به این وسعت و چنین دمایی در جهان کشف 

نشده است. این غار با قندیل های زیبا حدود 500 هزار سال قدمت دارد.

زنی که بر اثر تصادف سرش از نخاعش جدا شده بود 
و تنها از طریق عض��الت و بافت ها ب��ا بدنش ارتباط 
داشت،پس از یک س��ال مراقبت ویژه توانست دوباره 
بر روی پاهای خود بایستد و دوباره به زندگی بازگردد.

یک ش��هروند آمریکایی بانام راشل بیلی پس از وقوع 
یک تصادف مهیب راهی بیمارس��تان ش��د و این در 
حالی بود که به دلیل جدا شدن سرش از قسمت نخاع، 
سرش کامال جداشده تلقی می شد و پزشکان امیدی 
به زنده ماندنش نداش��تند. اما پزشکان توانستند سر 

این زن را که تنها به وسیله عضالت و بافت ها با بدنش تماس داشت را دوباره به استخوان 
نخاع جوش دهند و جان این زن را به طرز معجزه آس��ایی پس از یک س��ال تالش نجات 
دهند. بیلی که اکنون می تواند صریح صحبت کند اعالم کرده که زنده ماندن خود را مدیون 

مأموران اورژانسی است که به موقع خود را به صحنه رساندند.

زنده ماندن زنی که سر از تنش جدا شد! غار کریستالی در مکزیک 

 ????

?????

فرماندار تهران به دو كانديدا

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

-10+20

-10+20

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

جدول لیگ

چهره

مهرزاد دانش
مهرزاد دانش

انتقاد انتقاد

] ی/ زاينده رود
ت اله

س: هادی نعم
]عك

فرماندار تهران به دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران به دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران دو كانديدا تذكرداد

فرماندار تهران دو كانديدا تذكرداد

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی

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

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

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

آگهی تجديد مناقصه
شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت مسکن وشهرسازی در نظر دارد مطابق ماده 12 قانون 
برگزاری مناقصات، نگهداری تأسیس�ات شهر جديد مجلسی و س�اختمان های شركت عمران 
مجلسی را به شرکت های تشخیص صالحیت شده و یا پیمانکاران دارای تأیید صالحیت از اداره کار و امور 

اجتماعی استان اصفهان واگذار نماید.
- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر آگهی، 
جهت خرید و دریافت اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت مراجعه نمایند. اس��ناد مناقصه به 

نماینده مناقصه گر با ارائه گواهینامه و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد. 
- مهلت و محل تحويل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از تکمیل اسناد حداکثر تا ده روز مهلت دارند 
تا اسناد مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.

- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- 
بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی

تلفن: 5452286-0335                                                دورنگار: 0335-5452214
www.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی 11178-86316                            سايت اينترنتی

)کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. (
شرکت عمران شهر جدید مجلسی

نوبت دوم
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