
 در صورتی که 
سن پدر یا مادر 

زیر 25 سال باشد 
فرزند اول نیم 

سکه، فرزند دوم 
یک سکه، فرزند 
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و فرزند چهارم 

هدیه ای دریافت 
نخواهد کرد 

باایناعتباراتآبیازبهشتآبادبیروننمیآید

کشاورزانزیربارقیمتتضمینی
گندمنمیروند

 گبرلو »گذشته
  و آینده«
 را نوشت

اصفهان حاال حاالها آب ندارد 

نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی اعالم شد

پاداش میلیونی برای 
یک پیروزی! 6

مخلین بازار ارز اصفهان  
دستگیر شدند  32

3

 حاج منصور و حدادیان
5 به دادگاه می روند

 اعدام سیاسی 
در ایران نداریم

 دولت در سال آخر
 امکانات را صرف پروژه های نیمه تمام کند

آیت اهلل صادق آمل��ی الریجانی، رییس ق��وه قضائیه با تأکید 
بر این که در جمهوری اس��امی ایران مطلقا اعدامی سیاسی 
نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به 
جان و مال و نوامیس مردم بوده اند، گفت:  پاره ای از قوانین و 

مقررات مربوط به اعدام...

 از این برد 
ذوق مرگ شدیم

 ای��ران موف��ق ش��د از س��د ک��ره جنوب��ی بگ��ذرد. این 
کلیش��ه ای ترین جمله ای اس��ت که می توان برای برد 
تیم فوتبال ایران ده نفره مقابل کره جنوبی س��راپا حمله 
استفاده کرد. اما ما قصد نداریم این جمله را دست آویزی 
 برای خلق یک یادداش��ت، مقاله یا گ��زارش کنیم، بلکه

 می خواهیم بازی ایران –کره جنوب��ی را در چهار بخش 
جداگانه برایتان گزارش کنیم تا اگر در زمان پخش بازی 
به دلیل اضطراب و نگرانی موفق به دیدن و شنیدن آنچه 
مادیده ایم و شنیده ایم نشدید، حاال به این توفیق دست 

پیدا کنید.

]kham
enei.ir:س

]عک

2

2

 حمایت ویژه دولت از صنایع لبنی
4

 با تخصیص ارز مرجع

سفید، لباس بدشانسی
چرا تیم ملی لباس قرمز پوشید؟  6

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی )زراعی( برای گندم با 
4 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید 5500 ریال، گندم 
دوروم با 4 درصد افت مفید و 2 درص��د افت غیرمفید 5800 
ریال، جو 4500 ریال، ذرت دان��ه ای 4650 ریال، چغندرقند 
1350 ریال، پنبه )وش( دو سفید مرغوب، بدون زدگی و عاری 
از مواد خارجی )خاک، خاشاک، شاخه وبرگ( 14000 ریال، 
دانه آفتابگردان با 2 درصد افت و 9 درصد رطوبت 9500 ریال، 
دانه سویا با 2 درصد افت و 9 درصد رطوبت 8700 ریال، دانه 
کلزا با 2 درصد افت و 12 درصد رطوب��ت 10000 ریال، دانه 

 گلرنگ ب��ا 2 درصد اف��ت و 10 درصد رطوب��ت 9500 ریال و 
س��یب زمینی پاییزه مرغوب، س��الم، بدون آفت زدگی و مواد 

خارجی 1900 ریال تعیین شده است.
محمد نصر اصفهانی، سرپرست س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به این که در سال جاری احتیاجی به خرید تضمینی 
گندم نداریم، گفت: تقریبا تمامی محصول گندم کشاورزان در بازار 
 آزاد به فروش رس��یده و دیگر احتیاجی به خرید تضمینی دولت

 در سال جاری نداریم.
4

طرحسازمانسنجش
برایحذفکنکور

صبرمالکانزمینهای
»مختارنامه«بهسرآمد

سدخاکی»دوتو«در
شهرکردافتتاحشد

172تنقنداحتکارشده
دراصفهانکشفشد

رأیکمیسیونماده100
قابلتغییرنیست
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شرکت آنیل

آگهی مناقصه
شهرداری زیباشهر به استناد مجوز شماره 3/419/ش مورخ 90/11/8 
شورای اسالمی شهر عملیات زیر را با اعتبارات مندرج از طریق مناقصه 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/8/6 جهت دریافت اسناد مناقصه 
به شهرداری زیباشهر واقع در ش��هر زیباشهر، میدام امام حسین )ع(، 

خیابان امامزادگان مراجعه فرمایند.
1- زیرسازی، آسفالت و ترمیم ترانشه های معابر

 با اعتباری به مبلغ 1/000/000/000 ريال
فرهاد سلیمی- شهردار زیباشهر

سود مخابرات به جیب چه کسانی می رود؟

 چرا طرح دولت وحدت ملی 
موفق نمی شود؟

عجیبترین
روشهایدرمانی
جهان

درجلسهتودیعومعارفهمدیرعاملاستانمشخصشد

رقابتسیاسیباطعمریشسفیدی

بایددرانتظاربحران
سالمندیباشیم 2

پرویزدوایی
منتقدفیلمنیست 54

3

توزیعیارانهارزی
8خیانتاست

گرانیوتورمبمبیاست
کهبایدخنثیشود

پایانیتلخبر»قهوهتلخ«

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتقاد از نوسانات اخیر 
نرخ ارز اظهارداش��ت: گرانی و تورم مانند بمبی است که باید 
خنثی ش��ود. محس��ن رضایی تحریم های اقتصادی غرب را 

تهدیدی جدی برای ایران عنوان کرد و...

موتورسواریباکالسباال!

تاحاال به موتورس��واری،آن هم با موتورهای س��نگین 
باالی 1300س��ی س��ی فکر کردید؟ تاحاال ش��ده در 
آرزوه��ا و برنامه های آین��ده تان داش��تن یک هوندا 
repsool یا cbr را قرار داده باش��ید؟ ه��ر نوجوان و 
جوانی که حتی یک بار موتور را لمس کرده باش��د، در 
پس افکار پرطمطراق و شلوغ ذهنش به موتورسواری، 
آن هم با موتورهایی مثل سوزوکی و v max فکر کرده 
است، ولی با توجه به مش��کالتی که به لحاظ تردد این 
نوع موتورها در سطح شهر وجود دارد، عالقه مندان به 

موتورسواری...

دس��تیار و مش��اور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اش��اره به این که آمری��کا و رژیم 
صهیونیستی جرأت حمله به ایران را ندارند،گفت: راهبرد دشمن نارضایتی مردم است 

و سرمایه اصلی انقالب ما نیز اعتماد مردم به رهبری، حکومت و دولت است. 
به گزارش مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی روز گذشته در گردهمایی 
سه هزار نفری گردان های الزهرا)س( خواهران بسیجی وزارتخانه ها و ادارات به تبیین 
نقش زنان در انقالب اسالمی، دفاع مقدس و اقتصاد مقاومتی پرداخت و اظهار داشت: از 
ابتدای قرآن تا انتهای آن موضوع  اصلی درباره انسان است و تمام دنیا می داند که یکی 
از الگوهای اصلی پیروزی انقالب اسالمی ما، حضور زنان در زمان پیروزی انقالب است. 
س��ردار صفوی با بیان این که زنان در دفاع مقدس و پیروزی انقالب اسالمی از مردان 
جلوتر حرکت می کردند، افزود: تعداد زیادی از شهدا را زنان و کودکان تشکیل می دهند. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا، حضور زنان در انقالب اسالمی را الگو دانست 
 و تأکید کرد: در فرهنگ کش��ورهای عربی، زنان اجازه حضور در می��دان را ندارند، اما 
هم اکنون می بینیم که حضور زنان ایرانی در عرصه های مختلف به الگویی برای سایر 

زنان تبدیل شده است. 
سرلشکر صفوی افزود: زنان شیعه در بحرین و سایر کشورهای اسالمی در میدان مبارزه 
حضور دارند و الگوی حضور زنان در صحنه های اجتماعی و سرنوشت ساز، زنان ایرانی 
هستند. وی با بیان این که همسران رزمندگان در دوران دفاع مقدس حمایت کننده و 
پشتیبانی آنان بودند، اظهار داشت: در دفاع مقدس زنانی حضور داشتند که فرزندان و 
همسران خود را راهی عرصه  جهاد کرده بودند. فرمانده سابق سپاه پاسداران با بیان این 
که زنان در دفاع مقدس، مقاومت و رشادت های بسیاری از خود به نمایش گذاشتند، 

اظهار داشت: زنان در عمق جبهه ها، در مدارس و دانشگاه ها و در میدان های مختلف از 
 امام بزرگوار و رزمندگان حمایت کردند. صفوی با بیان این که زنان بهترین رفتار را با 
مراجعه کنن��دگان در ادارات دارند، افزود: زن��ان در ادارات با مردم رفتاری براس��اس 
مردمداری دارند و گزارشی نداریم که کسی از رفتار خانم ها در ادارات ناراضی و ناراحت 

باشد. 
وی تأکید کرد: شما زنان الگوی زنان جهان اسالم هستید و مدیریت، اخالص، شجاعت 
و فداکاری شما در انقالب اسالمی و بیداری اسالمی برای جهانیان به الگو تبدیل شده 
است. سرلشکر صفوی با اشاره به تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه کشورمان گفت: 
برخی از دولت ها منبع قدرتشان سرمایه و اقتصاد است و برخی دیگر تکنولوژی و علم را 
سرمایه خود می دانند، اما امام بزرگوار ما بزرگ ترین منبع قدرت ایران را سرمایه مردمی، 

ایدئولوژی اسالمی، موقعیت سرزمینی، فرهنگ و تمدن دانستند. 
وی با بیان این که هر کشوری منابع قدرت ملی خود را برای سه هدف در نظر دارد، افزود: 
این سه هدف حفظ امنیت ملی، اقتصادی و حفظ ارزش ها و آرمان هاست که امام)ره( با 
سرمایه مردمی، امنیت ملی ایران را در هشت سال دفاع مقدس تأمین کرد، به گونه ای 
که حماسه فرزندان ما در دفاع مقدس، تضمین کننده 80 سال امنیت کشورمان است. 
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با اشاره به این که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
جرأت حمله به ایران را ندارند، ادامه داد: در جنگ عراق و افغانستان آمریکا خسارت های 
سیاسی، انسانی و اقتصادی زیادی دیده و تحمل خسارت های سنگین دیگری را ندارد. 
صفوی با بیان این که دشمن با اعمال تحریم ها مردم را هدف قرار داده، اظهار داشت: 
دشمن می خواهد اعتماد مردم را به نظام سیاس��ی ضعیف کند و در اثر این فشارهای 
اقتصادی که به ملت وارد می شود، نوعی ناراحتی از حکومت، انقالب و دولت در میان 

مردم به وجود آید. 
وی تصریح کرد: اگر تجربه هشت سال دفاع مقدس را به کار بگیریم، از جنگ تحریم های 
اقتصادی با کمک خداوند، توجهات امام زمان)عج( و حضرت علی ابن موسی الرضا)ع(، 
با هوشمندی زنان و ملت ایران و با اقتصاد مقاومتی عبور می کنیم. صفوی تأکید کرد: 
ما باید راهبرد دشمن را تشخیص دهیم و خودمان نیز راهبرد داشته باشیم. وی افزود: 
حفظ انسجام و اتحادی که در زمان جنگ بین مردم و دولت وجود داشت، مطمئنا در 

وضعیت کنونی باعث پیروزی ما خواهد شد.
دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا اظهار داشت: ما باید پایمان را روی گلوی 
دش��منان بگذاریم و هجومی با آنان برخورد کنیم؛ چرا که ما ی��ک ملت زنده و جوان 
هستیم. صفوی با بیان این که با اتحاد ملی و انسجام می توانیم اقتصاد مقاومتی را اجرا 

کنیم، از مصرف باالی برخی منابع همچون آب و انرژی در کشور انتقاد کرد.

آمریکاورژیمصهیونیستیجرأتحملهبهایرانراندارند

4

5

رسانه های خارجی،  پوشش کودک 
5

ایرانی را تغییر می دهند

صادر کننده نمونه ای که 4 ماه بدون 
کارت بازرگانی ماند!4

اصولگرای��ان منتقد که قائل به حض��ور دیدگاه های مختلف و 
ارایه برنامه های متفاوت به افکار عمومی هستند، نظر مثبتی به 
 ایده طرح دولت وحدت ملی نخواهند داشت، کما این که حتی 
 طیف های سنتی همچون مؤتلفه هم روی خوشی به آن نشان

 نداده ان��د. بعد از ط��رح نامزدی هاش��می رفس��نجانی برای 
انتخابات ریاس��ت جمهوری، چند روزی اس��ت ک��ه موضوع 
کاندیداتوری علی اکبر ناطق نوری نیز در رس��انه ها و از زبان 
 برخی چهره های سیاس��ی مطرح شده اس��ت. تا پیش از این 
دو شخصیت سیاسی باس��ابقه به عنوان لیدرهای جریان های 
سیاسی یاد می ش��د که در تدارک برنامه ریزی برای انتخابات 

ریاس��ت جمهوری هس��تند، اما صحبتی از حضور مس��تقیم 
آنها به عن��وان کاندیدا در انتخابات نب��ود. در پی طرح نامزدی 
احتمالی هاش��می رفس��نجانی، این نکته قابل توجه است که 
موضوع نامزدی هاشمی رفس��نجانی در حقیقت تکه بزرگی از 
 پازل طرح » دولت وحدت ملی« اس��ت که اتفاقا نام هاشمی و 
ناطق نوری همواره در طی چند سال گذشته با آن عجین بوده 
است. هاشمی رفسنجانی و اطرافیان او با برجسته کردن نامزدی 
احتمالی وی، فرصت را برای ورود کاندیدای وحدت ملی آماده 

می کنند و...
2

 فائزه هاشمی 
بازداشت شد

افزایش درآمد 
دولت کجا می رود؟

 ساکت
مشاور صفارزاده شد

اصفهانی ها در 
رباتیک رکورد زدند 

 132 میلیون هکتار
 از اراضی ملی کشور 

سنددار شد 
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جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان در نظر دارد آهن آالت قراضه و فرس��وده  خود را از طریق برگزاری 
مزایده عمومی بفروش برساند . متقاضیان میتوانند ضمن بازدید از اجناس فوق در محل مرکز آموزشهای 
تخصص��ی جمعیت هالل احم��ر اصفهان واق��ع در کیلومتر 15 جاده اصفهان ش��یراز جنب داروس��ازی 
 فارابی ، حداکثر تا تاریخ 91/7/4 جهت دریافت اس��ناد مزایده با در دست داش��تن فیش واریزی به مبلغ

 100000 ریال به حساب جام شماره 12244112/91 نزد بانک ملت شعب سراسر کشور به نام جمعیت 
هالل احمر به دبیرخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان واقع در بلوار آئینه خانه مراجعه نمایند.

- تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 80000000 ریال 
- آخرین مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه : حداکثر تا ساعت 12 روز پنجشنبه مورخ 91/7/6 

ـ  هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل ش��هری شهرداری اصفهان در نظر 
دارد طراحی سازه، تهیه مصالح و اجرای فوندانسیون، اسکلت فلزی، شبکه و المانهای 
سازه فضاکار تک پیچ)کاتروس( و پوشش سقف ساندویچ پنل محوطه بازار ولیعصر به 
متراژ حدود 500 متر مربع واقع در اصفهان واقع در کندرو ضلع غربی بزرگراه ش��هید 
میثمی، جنب ش��هرداری منطقه 13، بازار ولیعصر را به مبلغ تقریبی 500/000/000 
ریال بر اساس متر مربع سطح پوشش س��قف احداث شده از طریق مناقصه به پیمانکار 
واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان م��ی توانند از تاری��خ 91/6/27 تا پایان وقت 
اداری مورخه 91/7/5 با ارائه معرفی نامه معتبر و مدارک مربوطه به همراه سوابق کاری 
شرکت به دفتر فنی س��ازمان واقع در خیابان س��جاد، قائم مقام فراهانی)سپهساالر(، 
ابتدای کوچه گلستان چهار مراجعه نموده و پس از اخذ تاییدیه دفتر فنی اقدام به واریز 
مبلغ  200/000 ریال بابت هزینه تهیه اس��ناد مناقصه در وجه حس��اب جاری شماره 
3100003041007 نزد بانک ملی ایران شعبه اصفهان )قابل پرداخت در کلیه شعب 

بانک ملی( نموده و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
تلفن تماس: 6302477-78

1- پیمانکاران بایستی دارای توان اجرایی مناسب، سوابق کاری و حسن سابقه 
در این زمینه باشند

2- ارائه سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ 7/000/000 ریال طی ضمانت بانکی 
یا فیش پرداختی الزامی است

3- مدت اجرا دو ماه شمسی می باشد
4- مهلت ارسال پیشنهادات تا ساعت 14 مورخ 91/7/15 می باشد

5- پیشنهادات در پایان وقت اداری مورخه 91/7/15 بازگشایی می شود
6- سازمان در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد

7- هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه است

معاونت اداری و پشتیبانی

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

آگهی مزایده عمومیآگهی مناقصه
)شماره 11_91(

نوبت دومنوبت اول

پذیرش آگهی های

روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
باعث شده در حد عکسی روی

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

خی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات ا

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

 ،www
.abfae

sfaha
n.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.m
porg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 
برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.
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آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 
تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 
همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 
حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 
ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 
از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 
شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 
مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

بسمه تعالی
با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 
واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 
ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 
ميان يازده نفر نامزدهای داوطلب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.

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

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

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

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

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

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 
طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24
 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

هدفمند سازی از خرداد ماه احتمال اجرای مرحله دوم 

 شغلی موفق 4 نکته برای داشتن

بررسی مشکالت کارگران

15 طنز روتین اندر حکایات

چه رنگی است؟  اسم شما  11

3

در دانشگاه اصفهانراه اندازی300 رشته جدید 

16

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 

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

که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 

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

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

برای آماتور هاکتابخانه مرکزی، جایی 

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
گالری های سه گانه نمایش دهند. می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 

خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تشدید نظارتتواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 

یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 

بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 

 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 

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

آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 

دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
اواخر اردیبهشت داده است.تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 
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شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله آگهی مزایده )مرحله دوم(
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 

تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
و بيدگل مراجعه نمايند.10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

)ریال(مبلغ تضمین 

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی
7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری
146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی
11/600/000

1/698/183/656

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 
هدفمند سازی از خرداد ماه

 4 نکته برای داشتن
 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران
 اندر حکایات
15 طنز روتین

 اسم شما 
چه رنگی است؟  113

راه اندازی300 رشته جدید 
16در دانشگاه اصفهان

شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

مرتضی مطهری از آن اسم هایی است که همه شنیده ایم. هرسال، روز معلم و روز 
قدس که  می شود، چند عکس و سخنرانی اش پخش می شود. چندسالی هم هست 
که همایش بزرگی برایش برگزار می شود. با همه اینها، او را نمی شناسیم. او آشنای 
غریبه ای است که در چند عکس خالصه شده و این عکس ها آن قدر تکرار شده که 

همه فکر می کنند او را می شناسند. چند لقب و تعریف هم به نامش اضافه شده و 
باعث شده در حد عکسی روی دیوار باقی بماند. 

کتابخانه مرکزی، جایی 
برای آماتور ها

دیر نیس��ت روز هایی که پایتخ��ت فرهنگ و تمدن 
ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 
و همه کس��انی که می خواستند نمایشگاه بگذراند، 
یا باید ب��ه گالری های زهوار درفت��ه دولتی مراجعه 
می کردند یا به کتابخانه ُمعظ��م مرکزی شهر و بعد 
از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأت بازبی��ن آثار، تازه 
می توانس��تند برای یک هفت��ه آثارش��ان را در این 

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

در حالی که اج��رای مرحل��ه دوم هدفمندس��ازی یارانه ها با 
مخالفت بس��یاری از کارشناسان و نیز مخالفت مجلس روبرو 
است، طی روزهای اخی��ر زمزمه هایی مبنی ب��ر اجرای آن از 
خردادماه به گوش می رسد. انجام ای��ن مرحله در حالی که به 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول هنوز رفع نشده، می 

تواند شوک جدیدی به اقتصاد ایران وارد کند.
تشدید نظارت

 دولت از ماه ها پی��ش وعده اج��رای ف��از دوم هدفمندسازی 
یارانه ه��ا را داده بود، ولی ب��ه دالیل مختل��ف کارشناسی آن 
را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام��ا قرائن��ی در اقدامات اخی��ر دولت 
 وجود دارد  که احتمال ش��روع این طرح از ابت��دای خرداد را 
 تقوی��ت م��ی کن��د؛ از جمل��ه ای��ن ک��ه دول��ت ای��ن روزها 

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 
برای کنترل بازار و قیمت ها تشدید کرده است. 

برای نمونه می توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل 
بازار برای واردات24 میلیارد دالر ک��االی اساسی اشاره کرد. 
 ذخیره سازی کاالهای اساسی در ف��از اول هدفمندی یارانه ها 
 نیز برنام��ه ویژه دولت ب��وده که ب��ه نظر می رس��د دولت در 
آستانه ف��از دوم هدفمندی برای اطمینان بخش��ی ب��ه بازار و 
 مردم، به این سیاست روی آورده است. افزون بر این، مسئوالن 
دولتی طی روزهای اخیر از تش��دید نظارت های خود بر بازار 
خبر می دهند، به ویژه این که به تازگی  وزیر صنعت، معدن و 
تجارت وعده ارزان شدن مواد غذای��ی و کاالهای اساسی را از 

اواخر اردیبهشت داده است.

2

اصفهان کارخانه واگن 
سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 
ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 
مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 
علت اعتیاد را در کشور 

دارد 
 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(
شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 
اول به شماره 27427 مورخ 1390/11/20 و به استناد مصوبه 
تاريخ 1390/11/08 شورای اسالمی شهر آران  شماره 1479 
وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 
همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 
حدوداً 510 م.م با قيمت پايه كارشناسی از قرار متری 600/000 
ريال با شرايط خاص از طريق مزايده عمومی اقدام نمايد. لذا 
از كليه واجدين شرايط دعوت بعمل می آيد تا جهت اطالع از 
شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 
10 روز از تاريخ انتشار نوبت دوم اين آگهی به شهرداری آران 

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

مناقصه  طریق  از  را  ذیل  های  عملیات  اجرای  دارد  نظر  در  اصفهان  استان  فاضالب  و  آب  شرکت 
به  جمهور  رئیس  راهبردی  نظارت  و  ریزی  برنامه  معاونت   1388 سال  بهای  فهرست  با  و  عمومی 

پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید و خرید لوله PEX و اتصال ماده پوش فیت p.p را 
مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
نوع موضوع مناقصهمناقصه

بودجه
مبلغ تضمین 

برآورد )ریال()ریال(

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 91-1-36
7/610/000622/076/914عمرانیپساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

91-1-37P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX 146/960/000جاریخريد لوله-

11/600/0001/698/183/656عمرانیاحداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد91-1-38

بسمه تعالی
با استعانت از درگاه قادر متعال در مورخه 91/2/8 انتخابات هيئت مديره شهرک مسكونی گلستان ارم 
واقع در خيابان امام خمينی جنب بانک ملی شعبه رسالت با حضور ساكنين محترم تشكيل گرديد و 
ضمن عرض تشكر و قدردانی از ساكنين محترم در خصوص مشاركت حداكثری خود تعداد پنج نفر از 
ميان يازده نفر نامزدهای داوطلب با قاطعيت آراء ساكنين محترم به شرح اسامی ذيل برگزيده شدند.

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

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

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

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

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

الزم به توضیح است آئین نامه داخلی و سایر تصمیمات متخذه هیئت مدیره شهرک از 
طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 91/2/23
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/24
 ،www.abfaesfahan.ir  محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی

  WWW.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

6250732-3
6265583

تلفکس
6265583

مصوبه »راهبردها و اقدام��ات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ ب��اروری و ارتقای آن 
متناسب با آموزه های اسامی و اقتضائات راهبردی کشور« که در جلسات 709، 710، 711 
و 712 مورخ 91/1/22، 91/2/5، 91/2/19 و 91/3/2 شورای عالی انقاب فرهنگی به تصویب 
رسیده است، از سوی رییس جمهور و رییس شورای عالی انقاب فرهنگی برای اجرا اباغ شد.

در بخش��ی از این مصوبه آمده: در خصوص پرداخت هدیه تولد فرزند به مادران، در صورتی 
 که سن پدر یا مادر زیر 25 سال باش��د فرزند اول نیم سکه، فرزند دوم یک سکه، فرزند سوم 
 1/5 س��که و فرزند چهارم هدیه ای دریافت نخواهد کرد. در صورتی که سن پدر یا مادر بین

25 تا 29 سال باشد، فرزند اول هدیه ای دریافت نکرده، فرزند دوم نیم سکه، فرزند سوم یک 
سکه و فرزند چهارم1/5 سکه دریافت خواهد کرد. در صورتی که سن پدر یا مادر بین 30 تا 
39 سال باشد، فرزند اول و دوم هدیه ای دریافت نخواهند کرد، فرزند سوم نیم سکه و فرزند 

چهارم یک سکه دریافت خواهد کرد.
بر این اساس، افزایش سنوات تحصیلی دانشجویان مادر به ازای هر فرزند تا چهار نیم سال 
و کاهش سقف واحدهای درسی در هر نیم سال تا سقف هشت واحد، متناسب سازی نظام 
آموزشی کشور با ماحظات جنسیتی و سیاست های جمعیتی در ساختار، محتوا و طول مدت 

تحصیل از دیگر بندهای این مصوبه است.
همچنین مراکز آموزش عالی موظفند در توزیع و تخصیص وام دانشجویی، وام ودیعه مسکن 
و همچنین تخصیص خوابگاه های دانشجویی، دانشجویان متأهل دارای فرزند را در اولویت 
قرار دهند. دانشجویان مادر دارای فرزند زیر سه سال می توانند تا 50 درصد واحدهای درسی 
نظری دوره تحصیلی خود را ب��ه صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند. دس��تورالعمل 
اجرایی مربوط توسط وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
تهیه و اباغ خواهد شد. بر اساس این مصوبه، فراهم آوردن امکان حضور منعطف و کاهش 
ساعات کار موظف، ایجاد امتیازات خاص و تسهیات الزم در طرح دورکاری و نیمه حضوری 
و سایر شیوه های مناسب اشتغال برای زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر پنج سال است 
و حق عائله مندی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی به دو برابر افزایش می یابد. پرداخت 
پاداش اوالد به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در کلیه قوانین و مقررات استخدامی کشور 
اعمال می شود. بر این اساس، اعطای مشوق های مالیاتی به خانواده متناسب با تغییرات در 
بُعد خانوار ازطریق تغییر در واحد مالیاتی از فرد به خانواده، حمایت از طراحی، س��اخت و 
واگذاری مسکن های چند نسلی به خانواده های گسترده، احتساب خانه داری به عنوان شغل 
و کمک به بیمه بازنشستگی زنان متأهل خانه دار با پرداخت بخشی از حق بیمه توسط دولت 

متناسب با درآمد خانواده است. همچنین مادران شاغل دارای سه فرزند و بیشتر می توانند با 
داشتن هر میزان سابقه کار، عاوه بر میزان سنوات خود، به ازای هر فرزند با یک سال افزایش 
سنوات بازنشسته شوند. مادران شاغل می توانند با هر میزان سابقه کار با همان میزان سنوات 
بازنشسته شوند. پرداخت وام قرض الحسنه »فرزند« به مبلغ یکصد میلیون ریال به خانواده ها 
برای فرزندان س��وم تا پنجم با بازپرداخت10 س��اله و بدون الزام به س��پرده گذاری توسط 

بانک های عامل برمبنای نرخ پایه سال 1391 خواهد بود.
همچنین این تسهیات به خانواده هایی که سن مادر حداکثر 39 سال باشد، اختصاص می یابد.

بر اساس این مصوبه، کاهش مدت خدمت سربازی متناسب با سن ازدواج و تعداد فرزندان و 
افزایش حقوق و تسهیات آنها با رعایت ضوابط و مقررات مورد عمل ستاد کل نیروهای مسلح 
است. درج عناوین و سرفصل های مربوط به آماده س��ازی دختران و پسران از نظر سامت 
جسمی و روحی و روانی برای عهده داری مسئولیت اداره خانواده و پرورش فرزندان در متون 
آموزشی مقاطع مختلف تحصیلی توسط وزارت آموزش و پرورش، افزایش اعتبارات، امکانات، 
ساعات درسی و فعالیت های ورزشی دختران و پسران در مدارس و دانشگاه ها، ایجاد رشته های 
تحصیلی متناسب با جایگاه و نقش خانواده و زن براساس فرهنگ اسامی، همچون مدیریت 
خانه و خانواده در مقاطع مختلف توسط وزارتین آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، 
اجرای مستمر طرح غربالگری سامت دختران و پسران در مدارس و دانشگاه ها، ترویج زایمان 
طبیعی و بدون درد و مقابله هدفمند با سزارین های غیرضروری و سودجویانه است. همچنین 
خانواده های دارای چهار فرزند و بیشتر براساس نتایج آمایش جمعیتی و در دهک های پایین 
درآمدی جامعه می توانند حسب مورد از یکی از دو امتیاز؛ دریافت وام خرید مسکن به میزان 
دو برابر سقف وام های اعطایی بانک مسکن، با باز پرداخت 30 ساله و حداقل سود بانکی بخش 
مسکن و  دریافت یک قطعه زمین مسکونی به مساحت 200 - 150 مترمربع در شهرستان 
محل سکونت به شرط ساخت و حداقل 15 سال سکونت در آن به استثنای کانشهرهای 

کشور بهره مند شوند.
به منظور راهبری،  برنامه ریزی و نظارت و ارزیابی کان جمعیتی، نهاد تخصصی مدیریت جامع 
جمعیت کشور ظرف مدت سه ماه توسط دولت تشکیل و با همکاری دستگاه های ذی ربط، 
نسبت به تهیه برنامه عمل با تقسیم کار ملی و دستورالعمل های الزم اقدام و گزارش عملکرد 

را هر شش ماه به شورای عالی انقاب فرهنگی ارایه می کند.
درصورت لزوم، قوانین و مقررات متناظر با هر یک از اقدامات ملی، حسب مورد از سوی مجلس 

شورای اسامی و هیأت وزیران به تصویب می رسد.

 پرداخت هدیه تولد فرزند به ماد ر
 به صورت سکه بهار آزادی اعمال می شود



چهره روزیادداشت

استیضاح وزاری اقتصادوصنعت 
منتفی می شود

فروزنده معاون رییس جمهور  گفت: تعامل دولت و مجلس با توجه به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب از این پس، بیش از گذشته خواهد بود. 
وی با بیان این که ضرورت دارد مشکالت و سؤاالت نمایندگان قبل از 
طرح در صحن علنی مجلس در کمیسیون های تخصصی بررسی شود، 
افزود: با توجه به رایزنی های انجام ش��ده، طی روزهای آینده موضوع 
اس��تیضاح وزرای اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و همچنین سؤال 
از رییس جمهور مرتفع خواهد شد. وی تصریح کرد: باید تالش شود 
تا نمایندگان مجل��س و همچنین جامعه خبری، از رس��انه ای کردن 

مشکالت و ایجاد تنش بین مجلس و دولت پرهیز کنند.

امکان پس گرفتن امضای طرح سؤال 
از رییس جمهور وجود ندارد

غالمرضا کاتب  نماینده مجلس اظهار داشت: زمانی که طرح سؤال از 
رییس جمهور کتبا به دولت ابالغ شد، این طرح صد امضا داشت و تنها 
دو نفر امضای خود را پس گرفتن��د. وی گفت: طبق آیین نامه داخلی 
مجلس پس از ابالغ نامه به رییس جمهور و به جریان افتادن این طرح، 
امکان بازپس گیری امضاها وجود ندارد.کاتب خاطرنشان کرد: در پی 
ابالغ نامه طرح سؤال از رییس جمهور، هنوز نماینده یا نمایندگان وی 
برای پاسخگویی به این س��ؤال به مجلس معرفی نشده اند. وی افزود: 
رییس جمهور تا روز ش��نبه فرصت دارد نماینده یا نمایندگان خود را 
معرفی کند تا در جلسه روز یک شنبه کمیسیون برنامه و بودجه برای 
پاسخگویی حاضر شوند. طرح سؤال از رییس جمهور با 102 امضا، 19 
مهرماه درباره مس��ائل ارزی، واردات گندم و خودرو به هیأت رییسه 
مجلس تقدیم شد و هیأت رییسه نیز کمیسیون برنامه و بودجه را به 

عنوان بررسی کننده این سؤال تعیین کرد.

 رویه مجلس 
استیضاح همزمان نیست

محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که 
برخی نمایندگان اص��رار دارند اخطار قانون اساس��ی بدهند، گفت: 
تعدادی از نمایندگان مجلس طرح اس��تیضاح یکی از وزرا را تقدیم 
هیأت رییسه مجلس کرده اند، اما هیأت رییسه از آنها خواهش کرد 
که در این زمینه، مذاکره کنیم تا نتیجه مثبت حاصل شود. وی افزود: 
با توجه به این که هم اکنون طرح استیضاح وزرا در دستور کار است، 
باید اجازه داد تا ابتدا دس��تور کارها مطرح شود و درصورت ضرورت 
اس��تیضاح های بعدی در آینده مطرح ش��ود. نای��ب رییس مجلس 
شورای اسالمی تصریح کرد: تا به حال رویه وعرف در مجلس شورای 
اسالمی نبوده اس��ت که چند وزیر باهم استیضاح شوند و امیدواریم 

که با مذاکره موضوع حل شود.

 حاج منصور و حدادیان
 به دادگاه می روند

در پی طرح برخی مس��ائل درب��اره محمود احمدی ن��ژاد و رییس 
دفتر وی و ارتباط خاص آنها از س��وی حاج منصور ارضی و س��عید 
حدادیان در ش��ب های ماه رمضان 1۳90، معاون��ت حقوقی دولت 
و وکیل حدادی��ان در همین رابط��ه با بیان این ک��ه جریان انحراف 
آخرین نفس هایش را می کش��د و فرافکنی ها و دسیسه چینی های 
آنها راه به جایی نمی برد، هش��دار داده بود: »وای به روزی که حاج 
منصور حماسه سرایی کند«. س��رانجام شعبه 9 دادسرای فرهنگ و 
رسانه، پرونده مداحان را با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای 
آنها به دادگاه ارجاع داد، اما جلسه اول محاکمه به دلیل فوت عموی 
سیدعلی اصغر حسینی وکیل شخصی مش��ایی برگزار نشد. چندی 
پیش دومین جلس��ه دادگاه ب��ا حضور وکالی طرفی��ن دعوا برگزار 
 شد، اما این جلسه نیز به دلیل نقص کیفرخواست مربوط به شکایت

 رییس جمهور به زمان دیگری موکول ش��د. اکن��ون دادگاه انقالب 
تهران، اول آبان را برای رسیدگی به ش��کایات دولت از حاج منصور 
ارضی و س��عید حدادیان تعیین کرده و آنها باید دوش��نبه آینده در 

شعبه 2۶ این دادگاه در برابر قاضی قرار گیرند.

 اعدام سیاسی 
در ایران نداریم

آیت اهلل صادق آملی الریجانی ، رئیس قوه قضائیه با تاکید بر این که در 
جمهوری اسالمی ایران مطلقا اعدامی سیاسی نداریم و افراد اعدامی 
یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به ج��ان و مال و نوامیس مردم 
بوده اند، گفت:  پاره ای از قوانین و مقررات مرب��وط به اعدام، قوانین 
خاص جمهوری اسالمی ایران نیست و تمام مسلمانان به آن معتقد 
هستند و کشورهای اس��المی باید نس��بت به این گونه تعرض ها به 

قوانین اسالمی سکوت نکنند. 

حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در این دی��دار، خدم��ت به ملت 
قدرشناس ایران از جمله مردم مومن، خونگرم، انقالبی، باصفا و 
خوشفکر استان خراسان شمالی را توفیقی الهی دانستند و تأکید 
کردند: خدمتگزاری به این مردم شایسته و بزرگوار، باید تا سر 
حد امکان، باکیفیت تر و پرحجم تر شود.ایشان مصوبات دولت 
را برای بهبود وضع خراسان شمالی، »خوب و جامع« دانستند 
و افزودند: همه ای��ن مصوبات باید با پیگیری مس��تمر و جدی 
استاندار و اهتمام ویژه مسئوالن ملی تحقق یابد و مردم آثار آنها 
را در زندگی خود احساس کنند.رهبر انقالب، استمرار سیاست 
ها و ثبات مدیریت های اس��تان را برای تحقق مصوبات هیأت 
دولت به منظور بهبود اوضاع خراسان شمالی ضروری خواندند و 
افزودند: این مصوبات خوب را با توجه به عواملی نظیر امکانات، 
منابع، نیروی انس��انی، زودبازده بودن و گستردگی تأثیر آنها بر 
زندگی مردم، اولویت بندی کنید.ایشان به استناد گزارش های 
مستند و کارشناسی شده، سه سرفصل کشاورزی، گردشگری 

و رسیدگی به کارخانه ها و صنایع اس��تان را در اولویت مسائل 
خراسان شمالی برشمردند.حضرت آیت اهلل خامنه ای سکونت 
نیمی از مردم خراس��ان ش��مالی در روس��تاها، زمین مستعد، 
محصوالت متنوع و ممتاز و آب و هوای مساعد را از جمله دالیل 
اولویت کشاورزی در این اس��تان دانستند و خاطرنشان کردند: 
رونق کشاورزی منطقه، اش��تغال زایی گسترده، افزایش درآمد 
مردم و دستگاه های اس��تان و حل مشکالت اجتماعی ناشی از 
بیکاری را به همراه خواهد آورد.رهب��ر معظم انقالب در همین 
زمینه، صنعتی ش��دن و مدرن س��ازی، یکپارچگی زمین های 
کشاورزی و ایجاد صنایع تبدیلی و سردخانه را از جمله عوامل 
پر رونق شدن کش��اورزی اس��تان برشمردند.ایشان همچنین 
با اشاره به این که اس��تان خراسان ش��مالی به طور طبیعی بر 
س��ر راه میلیون ها زائر امام هش��تم)ع( ق��رار دارد افزودند: با 
توجه به این مزیت و با تکیه بر جاذبه های گردش��گری استان، 
گردشگری می تواند در اولویت بعدی مسائل استان قرار گیرد.

حضرت آیت اهلل خامنه ای به مسئوالن توصیه کردند: با اولویت 
دادن به گردش��گری منطقه و برنامه ریزی برای بازدید حداقل 
بخش��ی از زوار امام هش��تم)ع( از جاذبه های مهم گردشگری 
استان، به بهبود اوضاع عمومی خراسان شمالی همت گمارید.

رهبر معظم انقالب رس��یدگی کامل به مس��ائل کارخانه های 
 مه��م اس��تان از جمل��ه کارخان��ه ف��والد، لوله س��ازی و طرح 
نیمه تمام نیروگاه س��یکلی ترکیبی را اولویت س��وم مس��ائل 
خراس��ان ش��مالی دانستند.ایش��ان در همین زمینه از تالش 
دولت ب��رای به بهره ب��رداری رس��اندن پروژه ه��ای نیمه تمام 
»موسوم به مهر ماندگار« قدردانی و خاطرنشان کردند: در سال 

آخر خدم��ت دولت، امکانات 
و انرژی موج��ود، منطقا باید 
صرف پروژه ه��ای نیمه تمام 
ش��ود. حض��رت آی��ت اهلل 
خامنه ای با تش��کر مجدد از 
محبت عمیق و بی پایان مردم 
اس��تان افزودند: اب��راز مهر و 
محبت مردم، اساسا ناشی از 
دلدادگی قلبی آنان به اسالم 
و انقالب است، البته انتظارات 
معقول��ی نیز وج��ود دارد که 
باید با »برنامه ریزی و همت و 
تالش«، به آنها پاسخ شایسته 
داد. محمدرضا رحیمی معاون 
اول رییس جمهور هم در این 
جلس��ه  تصریح ک��رد: تالش 
می کنیم در جلس��ه استانی 

دولت استقبال پرشور و صحنه های سرش��ار از عشق و محبت 
مردم نیکوکار، مؤمن و والیتمدار خراسان شمالی از رهبر معظم 
انقالب را ارج نهیم و همه ظرفیت خود را برای آبادانی و پیشرفت 
استان فعال کنیم. در این جلسه که جانش��ین و معاون رییس 
دفتر مقام معظم رهب��ری نیز حضور داش��تند، رحیمی افزود: 
صحنه های بسیار زیبایی در استقبال از رهبر معظم انقالب خلق 
شد و جوانان، زنان، مردان و کودکان از همه اقشار در گرد شمع 
والیت حضور یافتند و با اشک شوق صحنه هایی فراموش نشدنی 
را به وجود آوردند ک��ه در هیچ کجای دنیا س��ابقه ندارد و این 
حضور گسترده و حرکت والیتمدار و دشمن شکن، توطئه گران 

را مأیوس و ناامید خواهد کرد.

توصیه رهبر معظم  انقالب به دولت:

انتخاب رهبران جدید حماس دولت در سال آخر امکانات را صرف پروژه های نیمه تمام کند
در حج امسال

پس از آن ک��ه همه تالش  های خالد مش��عل برای تداوم 
ریاستش بر دفتر سیاسی حماس با رایزنی پشت درهای 
بسته راه به جایی نبرد و او متوجه شد در صورت برگزاری 
انتخاب��ات به این منظور، ممکن اس��ت حت��ی رأی الزم 
را نیاورد، قرار اس��ت تا پایان س��ال جاری جانشین وی 
مشخص شود. رفتن خالد مشعل از ریاست دفتر سیاسی 
حماس قطعی شده، اما تالش ها برای انتخاب جانشین وی 
همچنان ادامه دارد و آن گونه که پایگاه خبری عربی پرس 
گزارش داده، در حاشیه حج سال جاری در مکه مکرمه، 

نشست رهبران حماس به این منظور برگزار خواهد شد.

افشای اسناد جدید در باره 
قتل قذافی

سازمان دیده بان حقوق بش��راعالم کرد : قتل قذافی بعد از 
دس��تگیری وی و اعدام ده ها تن از ه��واداران و نحوه مرگ 
دیکتاتور لیبی، سؤال برانگیز بود. بر اساس اظهارات مقامات 
دولت انتقالی لیبی، قذافی بیس��تم ماه اکتبر س��ال 2011 
میالدی در تبادل آتش در منطقه سیرت واقع در شمال غربی 
لیبی که زادگاه او محسوب می شود، کشته شد. این درحالی 
است که شاهدان و رس��انه ها، تأیید کردند که قذافی بعد از 
دستگیری به دست شورشیان کشته شده است. پیتر بوکارت 
مدیر امور فوریت های سازمان دیده بان حقوق بشر در همین 
خصوص گفت: تحقیقات ما با اظهارات مقامات انتقالی لیبی 
مبنی بر کشته ش��دن قذافی در تیراندازی متقابل تا کشته 

شدن وی بعد از اسارت، به طور کامل تناقض دارد.

رهبر شورشیان سوری 
مشخص شد

گروه های شورشی س��وری به واسطه فشارهای غرب، قبول 
کرده اند تا تحت ی��ک رهبری واحد فعالی��ت کنند. یکی از 
رهبران شورشی که خواست نامش فاش نشود گفت: همه چیز 
آماده است و فقط باید گروه ها متن توافق نامه را امضا کنند. 
به گفته این فعال مخالف حکومت سوریه، عالوه بر کشورهای 
غربی، ترکیه نقش��ی اساس��ی در متحد کردن این دو گروه 
شورشی و فعالیت آنها تحت یک رهبری واحد داشته است. 
برهمین اساس رهبری جدید شامل »ریاض االسد« فرمانده 
ارتش آزاد سوریه، »مصطفی شیخ« که در ترکیه حضور دارد و 

همچنین ژنرال »محمد حاج علی« خواهد بود.

اخبار کوتاه 

اخباربین الملل 

 رامنی و اوباما فرقی
 با هم ندارند 

احمد توکلی نماینده مجلس
 اگ��ر بش��ار اس��د س��قوط کن��د ب��ه ض��رر م��ا خواه��د ب��ود، ام��ا 
ریاس��ت جمه��وری میت رامنی چن��دان تفاوتی نمی کن��د و اتفاقی 
بدت��ر از دوران اوباما نخواهد افت��اد. در همین دوران اوباما هم بدترین 
رفت��ار را با ما داش��ت؛ رفتاری که برخالف اصولی بود که خودش��ان 
 را ب��ه آن پایبن��د می خوانند. بانک مرکزی م��ا را تاند و اجازه تحریم

 داده ان��د. ای��ن کار با منطق اقتصاد س��رمایه داری در تضاد اس��ت. 
 ب��ر اس��اس منط��ق قوانین بی��ن الملل��ی هم غل��ط اس��ت، از نظر 
 حق��وق بی��ن المل��ل هم که 
بنیانگذارش  خودش��ان  اینها 
قواع��د  نظ��ر  از  و  هس��تند 
علم��ی که مدافعش هس��تند 
 و از نظ��ر قوانین WTO هم 
همین طور. همه این کارهای 
که با ما می کنند غیرقانونی، 
غیرعقالنی و غیرمنطقی است. 
رامنی هم مثل همین هاست. 
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فراکسیون اصولگرایان سؤال از رییس جمهور را تنش زا دانست

فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی با صدور بیانیه ای درباره سؤال از رییس جمهور تأکید 
کرد:  این اقدام نمایندگان، به ظن قوی کمکی به حل مشکالت موجود نمی کند، بلکه می تواند تنش زا 

و التهاب آفرین باشد.

رونق کشاورزی 
 منطقه، 

اشتغال زایی 
گسترده، افزایش 

درآمد مردم و 
دستگاه های استان 

و حل مشکالت 
اجتماعی ناشی از 

بیکاری را به همراه 
خواهد آورد

پیشنهادسه گروه 
سه جانبه ازسوی اردوغان 

طرح سازمان سنجش 
برای حذف کنکور 

  رجب طیب اردوغان در بازگشت از باکو به آنکارا با اشاره به دیدار خود با محمود 
احمدی نژاد  رییس جمهوری ایران گفت: در این دیدار پیشنهاد تشکیل گروهی 
سه جانبه برای بررسی تنش ها در سوریه را دادیم.  نخست وزیر ترکیه گفت: این 
سیستم می تواند از سه کشور ترکیه، مصر و ایران تشکیل شده باشد یا شامل 
ایران، ترکیه و روسیه باشد. اردوغان همچنین با اعالم این که عربستان حاضر 
به شرکت در نشست های مشترک با ایران نیست، گفت: می توان سیستم سه جانبه 

دیگری که در آن ترکیه، مصر و عربستان حضور داشته باشند تشکیل داد.
 تحلیلگران بر این باورند که این پیش��نهادها پیامد شکست گروه چهارجانبه 
شامل ایران، عربستان، ترکیه و مصر بوده است که ریاض از شرکت در آن اجتناب 

کرده بود.

جواد هروی  نایب رییس کمیسیون آموزش اظهار داشت: بررسی حذف کنکور 
در کمیته آموزش عالی این کمیسیون انجام شد که مسئوالن سازمان سنجش، 
دانشگاه آزاد، وزارت علوم، دانشگاه پیام نور، دانشگاه علمی- کاربردی و وزارت 
آموزش و پرورش حضور داش��تند. وی خاطرنش��ان کرد: دکتر خدایی رییس 
سازمان سنجش و آموزش کشور طرحی را ارایه کرد که براساس آن، نمرات نهایی 
مقطع متوسطه مدنظر قرار گیرد و این موضوع در حال حاضر در دست بررسی 
است. نایب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: براساس 
قانون مصوب مجلس، کنکور می بایست تا سال 92 حذف می شد، اما با توجه به 
عدم وجود زیرساخت های الزم، این کار عملیاتی نشده و شرایط مهیا نیست لذا 

ضرورت دارد که بازنگری درمورد ساختارها و سازوکارهای الزم صورت گیرد.

کاظم جاللی ریی��س مرکز پژوهش ه��ای مجلس و عضو 
کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارج��ی مجلس در 
پاس��خ به س��ؤالی درباره این که آیا برخی اظهارات مبنی 
بر این که »ایران احتی��اج به س��وخت 20 درصد ندارد«، 
زمینه چینی برای یک عقب نش��ینی تاکتیکی است یا این 
که موضع جمهوری اس��المی تغییر نکرده اس��ت، گفت: 
 فکر می کن��م همه ما بای��د دقت کنیم در ن��وع صحبت و 
گفتگوی هایی که داریم، به گونه ای موضع گیری کنیم که 
زمینه تفسیر غلط در ذهن غربی ها شکل نگیرد. وی با اشاره 
به برخی از مشکالت داخلی در ماه های گذشته، گفت: به 
نظر می رسد برخی از اقدامات، پالس های بدی را به غرب 
داد؛ مثال پیش از ماه رمضان، گرانی مرغ و س��وءمدیریت 
در این بخش با سوءاس��تفاده غرب همراه ش��د یا در بحث 
بازار ارز، انصافا میزان »س��وءتدبیر« خیلی بیشتر از نقش 
تحریم بود، ولی غربی ها از این موضوع س��وءتعبیر کردند 
 و مش��کالت را به تحریم های��ی ارتباط دادن��د که در همه 

سال های پس از پیروزی انقالب وجود داشته است.
 وی که معتقد است برخی از اظهارنظرها درباره مذاکرات 
با آمریکا ی��ا موضوع هس��ته ای »نوعی پال��س به غرب« 
بود، افزود: این اقدامات، موجب ش��د آنها تفسیر غلطی از 

جمهوری اسالمی داشته باشند.

رامین مهمانپرست با تأکید بر این که تحریم های یک جانبه 
اتحادیه اروپا فاقد مشروعیت و مغایر با موازین و قوانین 
بین المللی از جمله اص��ل آزادی تجارت و تبادالت مالی 
بین ملت ها بوده و غیر قانونی ش��مرده می ش��ود، گفت: 
اصرار اتحادیه اروپایی در اس��تفاده از ابزارهای فرسوده 
و غیر متمدنانه، به جای اس��تفاده از روش دیپلماسی و 
مذاکره بر اس��اس احترام به منافع متقابل، تنها موجب 
پیچیده تر شدن مسائل می شود. سخنگوی وزارت امور 
خارجه افزود: این رویکرد نه تنها کمکی به حل مس��ائل 
نمی کند، بلکه در ش��رایط بحران ج��اری مالی، اقتصاد 
کش��ورها و ملت های اروپا را نیز تحت تأثیر منفی خود 
قرار می دهد و اروپا باید آماده مواجهه با تبعات آن باشد.

مهمانپرس��ت با تأکید بر این که ملت ایران در طول سه 
دهه گذش��ته تجربی��ات ارزش��مندی را در رویارویی با 
تحریم های یک جانبه غرب اندوخته است، گفت: مردم 
کش��ورمان این بار نیز تحت تأثیر اقدام��ات غیر موجه 
اتحادیه اروپا ق��رار نگرفته و از مواضع و منافع مش��روع 
و غیرقاب��ل انکارخود چش��م پوش��ی نمی کنند و ضمن 
ایستادگی در برابر فشار و زور براساس حقوق مسلم خود 

برنامه صلح آمیز هسته ای خویش را ادامه خواهند داد.

اور هیلر کارشناس نظامی صهیونیست گفت: پخش تصاویر 
شطرنجی الشه هواپیما نمی تواند شکست و ناکامی ارتش 
اسرائیل را پوش��ش دهد و شکی در این نیس��ت که نیروی 
هوایی اسرائیل در شوک به س��رمی برد، چرا که جمع آوری 
نیمی از الشه هواپیما را فراموش کرد. شبکه تلویزیونی المنار  
هم گزارش داد: ارتش رژیم صهیونیستی،همچنان در شوک 
ورود هواپیمای بدون سرنشین حزب اهلل لبنان به حریم هوایی 
فلسطین اشغالی به س��رمی برد.  به نظر می رسد هنوز ارتش 
اسرائیل از شوک ورود هواپیمای بدون سرنشین ایوب به حریم 
هوایی فلسطین اشغالی بیدار نشده است. رسانه های این رژیم 
از رسوایی جدیدی خبر دادند مبنی بر این که یکی از بدوی های 
ساکن جنوب فلسطین، اجزای این هواپیمای سرنگون شده 
را پیدا کرده است، در حالی که  ده روز از سرنگون کردن این 
هواپیما می گذرد. زینب عزیز گزارشگر این شبکه در گزارشی 
در این زمینه افزود: شکست و ناامیدی از دستاوردهای ارتش 
اسرائیل در تعامل با هواپیمای بدون سرنشین حزب اهلل لبنان 
است. به رغم این که ارتش اسرائیل، منطقه سقوط این هواپیما 
را یک منطقه بسته نظامی اعالم کرده بود، ولی یک بدوی در 
جنوب فلسطین الشه این هواپیما را پیدا کرد که به رسوایی 

جدیدی برای ارتش اسرائیل تبدیل شده است.

عفت مرعشی همسر اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنج شنبه 
گذشته با مهدی هاشمی در اوین مالقات کرد.

 عالوه بر مادر، فرشته هاش��می بهرمانی )همسر( و یاسین 
هاشمی )فرزند مهدی هاشمی( نیز با وی مالقات کرده اند، 
اما با مالقات وکیل وی موافقت نش��د. سیدمحمود علیزاده 
طباطبایی وکیل خانواده هاشمی رفسنجانی در این خصوص 
به فارس گفت: در این مالقات، مهدی هاشمی وضعیت خود 
در بازداشتگاه را تش��ریح کرد. وی افزود: مهدی در واکنش 
به اصرار مادرش برای گفتن نحوه برخورد دو بازپرس��ش با 
او، از آنها ابراز رضایت کرده و به م��زاح گفته »زندان هرچه 
باشد، زندان است و هر دو طرف همدیگر را اذیت می کنیم«. 
علیزاده طباطبایی تصریح کرد: مهدی هاشمی گفته بازجویی 
به روال عادی انجام می شود و من هم از خودم دفاع می کنم 
و هم با بازپرس ها بحث های حقوقی انجام می دهم. وی در 
پایان اظهار داشت: مهدی گفته بیشترین موضوعی که برایم 
آزاردهنده است، حضورم در انفرادی است و لحظه شماری 
می کنم که بازپرس ها برای بازجویی سراغم بیایند تا از تنهایی 
درآیم. پیش از این، مهدی هاش��می سه بار با پدرش تلفنی 
 صحبت کرده بود که بر اس��اس اعالم دادستان کل کشور، 
هر گونه تماس یا مالقات متهم در زمان بازداشت موقت، با 

اجازه بازپرس پرونده صورت می گیرد.

امور خارجه بین المللانرژی هسته ای دادگاه

برخی اظهارات، پالس های 
بدی به غرب می دهد 

ایران تحریم های اتحادیه 
اروپا را محکوم کرد 

 گاف ارتش رژیم صهیونیستی  
درباره پهپاد حزب اهلل 

روایت جالب مهدی هاشمی 
ازرابطه اش بابازپرس ها 
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جلسه دیروز هیأت دولت با رهبر معظم انقالب پایانی بود بر سفر رهبری به استان خراسان شمالی؛ سفری که در 
آن رهبری صحبت ها و راهبردهای مهمی را ایراد نمودند.

در هشتمین و آخرین روز از سفر رهبر معظم انقالب اسالمی به استان خراسان شمالی، اعضای هیأت وزیران پس 
از تشکیل جلسه ای ویژه در بجنورد، به حضور حضرت آیت اهلل خامنه ای رسیدند و گزارشی از مصوبات خود برای 

حل مشکالت مردم استان و شتاب بخشی به روند پیشرفت خراسان شمالی ارایه کردند.
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بایدعملگرایی
رادرجامعهتقویتکنیم

نماینده سابق مردم اصفهان در مجلس ش��ورای اسالمی با اشاره به 
س��خنان رهبر معظم انقالب در جمع جوانان و طرح20 س��ؤال در 
ارتباط با س��بک زندگی ایرانیان، گفت: هر کدام از مسایلی که رهبر 
معظم انقالب در این سخنان مطرح کردند، جای گفتگو و بحث دارد 

و باید پرسیده شود که چرا در جامعه ما رعایت نمی شود.
حجت االسالم والمس��لمین رهبر در گفتگو با ایس��نا، افزود: به نظر 
می رسد که عمل گرایی در جامعه ما ضعیف است و این امر به ضعیف 
بودن اراده، ایمان و اعتقاد برمی گردد؛ چراکه اگر کسی به حرف و ایده 

خوبی باور داشته باشد، دنبال آن راه می افتد تا آن را عملیاتی کند.

مخلینبازارارزاصفهان
دستگیرشدند

دادستان عمومی و انقالب اس��تان اصفهان گفت: تعدادی از مخلین 
بازار ارز در اصفهان شب گذشته بازداشت شدند.

به گزارش فارس، محمدرضا حبیبی ادام��ه داد: اقدامات افرادی که 
مخل بازار ارز بودند مدتی توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی 

تحت نظر بود و شب گذشته آنها با حکم قضایی بازداشت شدند.
دادستان عمومی و انقالب استان اصفهان که تعداد و نحوه دستگیری 
این افراد را به بعد از انجام تحقیقات مقدماتی موکول کرد، خطاب به 
افرادی که بدون مجوز بانک مرکزی وارد امر خرید و فروش و قاچاق 
ارز می شوند، گفت: این افراد توسط نهادهای نظارتی و امنیتی تحت 
کنترل هستند و پس از محرز شدن اقدامات مجرمانه شان، دستگاه 

قضایی به شدت با آنها برخورد می کند.

احداثشهرکبازیافت
ضرورتیندارد

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان گفت: با 
 وجود 34 غرفه کانکسی و هفت غرفه ساختمانی بازیافت در مناطق 
چهارده گانه شهرداری اصفهان، احداث ش��هرک بازیافت ضرورتی 

ندارد.
تیمور باجول که با ایمنا سخن می گفت، اظهار داشت: در حال حاضر 
در سطح شهر اصفهان  34 غرفه کانکس��ی و هفت غرفه ساختمانی 
برای دریافت پسماندهای بازیافتی وجود دارد که تا پایان آذر ماه سال 
جاری هفت غرفه دیگر نیز به این تعداد اضافه خواهد شد، لذا احداث 

شهرک بازیافت در اصفهان فعال ضرورتی ندارد.
وی افزود: شهرک های بازیافت در نقاط پراکنده احداث می شوند و 
ساخت این شهرک ها در شهری مانند اصفهان که مواد بازیافتی آن 

به طور روزانه برداشت می شود لزومی ندارد. 

حلقههایگمشدهنظارت
بایدشناساییشود

معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری اصفهان از به کارگیری 
تمام امکانات و تجهیزات اس��تان برای پای��ان دادن به وضع موجود 
 در بازار خب��ر داد و گف��ت: سیس��تم های نظارتی ب��ازار حلقه های 
مفقوده ای دارند که باید شناسایی شود. به نقل از ایلنا، محمد مهدی 
اسماعیلی که در جلسه قرارگاه عدالت و با موضوع بررسی و کنترل 
وضع اقتصادی موجود با حضور مس��ئوالن مربوط برگزار شد سخن 

می گفت، ادامه داد: انضباط بخشی بیشتر به بازار مورد توجه است.
وی از حوزه بازرس��ی اصناف، صنع��ت، معدن، تج��ارت و تعزیرات 
حکومتی خواس��ت با افزودن نی��روی جدید قوی تر عم��ل کنند و 
خاطرنشان کرد: هر کس بخواهد با اخالل در اقتصاد حکومت اسالمی 
موجبات سوء اس��تفاده دش��من و نارضایتی مردم را فراهم کند، با 

برخورد قاطع مسئوالن روبه رو خواهد شد.

رأیکمیسیونماده100
قابلتغییرنیست

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در رابطه با کمیسیون 
ماده 100 و چگونگی فعالیت این کمیسیون، گفت: 4۶ سال از عمر 
این کمیس��یون می گذرد و یکی از وظایف اصلی شهرداری توسط 
این ماده قانونی مشخص شده اس��ت. در حقیقت هر اقدام عمرانی، 
هر تفکیک، هر پروانه ساخت و هر ساخت و سازی در حریم شهرها 
مستلزم اخذ پروانه و مجوز از شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه 
س��اختمان و نظارت عالیه بر هر ساخت و س��از در محدوده و حریم 

شهر است.
نریمانی یادآور ش��د: این ماده قانونی یک کمیسیون شبه قضایی و 
نهاد انتظامی شهرداری است که برای امر کنترل ساخت و سازها در 
صورتی که ساختمانی بدون پروانه ساختمان و یا خالف مفاد پروانه 
ساختمان احداث شود، این کمیسیون به موضوع رسیدگی می کند.

گشتیدراخبار

برخورددستگاهقضاییبا
ساختوسازهایغیرقانونی

فرماندار اصفهان
فضل اهلل کفیل 

دس��تگاه قضایی با افرادی که به صورت ش��بانه اقدام به س��اخت و 
س��ازهای غیرقانونی می کنند، مطابق قانون برخ��ورد کند؛ چرا که 
هرگونه ساخت و س��از غیرمجاز جرم محسوب ش��ده و دستگاه ها و 
نهادهای مربوطه باید با تصمیم قاطع، مانع از این کار شوند و در این 
مس��یر باید اقدامات جدی در زمینه کنترل روند ساخت و سازهای 

بی رویه در حاشیه شهر اصفهان صورت گیرد.
دستگاه هایی مانند شهرداری، 
و  شهرس��ازی  و  مس��کن 
جهادکشاورزی که به صورت 
مس��تقیم با این موارد مواجه 
هس��تند با اتخاذ تصمیمات 
قاطع فضا را ب��ه گونه ای رقم 
زنند که هیچ فردی ش��بانه و 
غیرقانونی اقدام به س��اخت و 

ساز نکند.
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چهرهروز
نوسازیبافتهایفرسودهدرشهرضاحمایتمردمرامیطلبد

سید محمد باقر محمدی، فرماندار شهرضا با اشاره به اهمیت بازسازی و نوسازی بافت های 
فرسوده در این شهرس��تان گفت: از تمامی مردم ش��هرضا انتظار داریم که شهرداری را در 

راستای اجرای برنامه مدون نوسازی بافت های فرسوده شهری یاری کنند.
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172تنقنداحتکارشده
دراصفهانکشفشد

رشدورودگردشگران
خارجیبهاصفهان

فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان از کش��ف و ضبط بیش از 172تن قند 
احتکار ش��ده در یکی از انبارهای حاشیه ش��هر اصفهان خبر داد. سردار 
عبدالرضا آقاخانی از کش��ف و ضبط بیش از 172تن قند احتکار ش��ده 
در یکی از انبارهای حاشیه ش��هر اصفهان خبر داد و گفت: در پی کسب 
 خبری مبنی بر احتکار کاالی اساسی مردم توسط عده ای افراد سودجو و 
فرصت طلب در انب��اری واقع در یکی از راه های خروجی ش��هر اصفهان، 
مأم��وران اداره نظارت ب��ر اماکن عموم��ی پلیس امنی��ت عمومی این 

فرماندهی پس از تحقیقات، این انبار را کشف کردند.
وی افزود: مأم��وران با هماهنگی مقام قضایی و حضور گش��ت ویژه اداره 
کل بازرگانی استان از انبار مورد نظر بازرسی کردند که 172 هزار و 247 

کیلوگرم قند کشف و انبار با حکم مقام قضایی پلمب شد.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اصفهان از 
رشد 8 درصدی ورود گردشگر خارجی به اصفهان طی شش ماهه جاری خبر 
داد و گفت: 23 هزار و 200 گردشگر خارجی از اصفهان بازدید کردند. محسن 
مصلحی با اشاره به این که در سال گذشته حدود 21 هزار و 519 نفر گردشگر 
 به اصفهان سفر کرده اس��ت، اظهار کرد: در ش��ش ماهه نخست سال جاری 
23 هزار و 200 نفر گردشگر خارجی از اصفهان دیدن کردند. وی با بیان این که 
با وجود تحریم ها اصفهان 8 درصد رشد گردشگر داشته است، افزود: بیشترین 
بازدید کننده خارجی از کشورهای فرانسه، آلمان، عربستان سعودی، بحرین، 
ترکیه و چین بوده  اند. وی همچنین در مورد اس��تقبال گردشگران داخلی در 
شش ماهه جاری تصریح کرد: در این مدت 87 هزار و 7۶4 گردشگر ایرانی از 

مکان های تاریخی استان اصفهان بازدید کردند.

  

 مدی��رکل مدیری��ت بح��ران اس��تانداری اصفه��ان از کاش��ت 
100 هزار هکتار جنگل دست کاشت در این استان طی 10 سال 
گذشته خبر داد. منصور شیشه فروش در گفتگو با مهر با اشاره به 
سرمایه گذاری های انجام شده به منظور افزایش سرانه فضای سبز 
در تمامی شهرستان های استان اصفهان، گفت: با توجه به تأثیرات 
مطلوبی که فضای س��بز، درخت ها، درختچه ها و پوش��ش های 
گیاهی بر کاهش اثرات ریزگرده��ا و همچنین کاهش زیان های 
ناشی از خشکسالی دارند، توسعه جنگل های دست کاشت از جمله 

اولویت های استان اصفهان به شمار می رود. 
وی با بیان این که طی 10 س��ال گذش��ته تاکنون فعالیت های 
زیادی به منظور افزایش سطح زیر کشت جنگل ها و فضای سبز 
در اصفهان انجام شده، افزود: طی این بازه زمانی، 100 هزار هکتار 
جنگل دست کاشت در سطح استان اصفهان ایجاد شده تا به این 
وسیله از پیش��رفت بیابان و بروز پدیده بیابان زایی در سطح این 
استان جلوگیری شود.مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان 
اظهار داشت: بیابان ها می توانند یکی از اصلی ترین کانون های بروز 
پدیده گرد و غبار لق��ب بگیرند و بنابراین تالش ش��ده تا با ایجاد 
جنگل های مصنوعی و همچنین توس��عه پوش��ش های مختلف 

گیاهی، از بروز چنین پدیده هایی جلوگیری شود.
وی به مهم ترین کانون های ایجاد گرد و غبار در س��طح اس��تان 
اصفهان اش��اره کرد و ادامه داد: آران و بیدگل، برخوار، اصفهان، 
خور و بیابانک، نایین، نطنز و اردس��تان از جمله شهرستان هایی 

هس��تند که اس��تعداد زیادی برای تبدیل ش��دن به کانون های 
گرد و غب��ار دارن��د؛ کما این ک��ه هم اکن��ون نیز برخ��ی از این 
 شهرس��تان ها از جمله کانون های گرد و غبار در س��طح اس��تان 

محسوب می شوند.
اختصاصاعتباربهعواملتهدیدکنندهدراصفهان

شیش��ه فروش در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به 
 این که اعتبارات مختلفی برای جلوگیری از عوامل تهدید کننده

ایمنی، بهداشت، محیط زیست و مس��ائل مختلف در این استان 
اختصاص یافته، تصریح ک��رد: در این میان می توان به اختصاص 
اعتبارات الزم ب��ه منظور حفاظت از جنگل ه��ا و مراتع، مقابله با 
آفات گیاهی و حیوانی و جلوگیری از بیماری های مختلف مانند 

سالک اشاره کرد. 
مدیرکل مدیری��ت بحران اس��تانداری اصفهان با بی��ان این که 
مبلغ قابل توجهی برای حفاظت از جنگل ها و مراتع این اس��تان 
اختصاص یافته، اضافه کرد: این اعتبارات به بیش از هشت میلیارد 
ریال می رس��د که تماماً به منظور حفظ جنگل ها و مراتع استان 
اصفهان از خطرات تهدید کننده اختصاص یافته است. وی با بیان 
این که یکی از مهم ترین تهدیدات مراتع و جنگل های دست کاشت 
اس��تان اصفهان هجوم ملخ های کوهان دار است، گفت: در سال 
جاری یک میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار به منظور مقابله با 

ملخ های کوهان دار اختصاص داده شده است.
کاهش30درصدیبروزبیماریسالکدراصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین با اشاره به 
بروز بیماری سالک در برخی از شهرس��تان های استان اصفهان، 
اظهار داش��ت: چهار میلیارد ریال به منظور پیشگیری و کنترل 
این بیماری در سطح استان اصفهان اختصاص یافت که اقدامات 
انجام گرفته در این راستا نیز نتیجه بخش بوده است. وی از کاهش 
بروز این بیماری در این استان خبر داد و تصریح کرد: بروز بیماری 
سالک در سطح استان اصفهان30 درصد کاهش یافته که نتیجه 
اختصاص این اعتبارات و همچنین انجام فعالیت های الزم بر اساس 

برنامه ریزی های صورت گرفته بوده است.

همیش��ه همه چیز از یک اتفاق ساده 
شهرزاد
باباعلیپور

شروع می شود، اما همه چیز به سادگی 
تم��ام نمی ش��ود. همه م��ا در زندگی 
لحظاتی را تجربه م��ی کنیم که بعدها 
 وقت��ی ب��ه آن فک��ر م��ی کنی��م، م��ی بینی��م چ��ه راح��ت 
می شد مانع از فالن کار شویم و چه راحت تر می توانستیم کاری 
را انجام دهیم که س��ودمند بود، اما در نهای��ت این تصمیمات و 
اقدامات ماس��ت که منجر به تاوان دادن می ش��ود؛ یعنی تاوان 

اشتباهاتمان را می دهیم. 
اتفاقات زی��ادی در زندگی هر ی��ک از ما مؤید این نکته اس��ت؛ 
مثال ی��ک روز درحالی ک��ه در کوچه محل س��کونتمان در حال 
تردد هس��تیم، مش��اهده کنیم که یک موتور س��وار به خانمی 
که تنه��ا چند قدم با م��ا فاصله داش��ته، نزدیک ش��ده و ناگهان 
با خش��ونت تالش می کند گ��ردن بند طالی وی را به س��رقت 
ببرد، به طوری که این اقدام عالوه ب��ر بروز صحنه ای دلخراش از 
وحشت یک زن، ترس را در دلمان ریش��ه دار می کند  و همیشه 
در اظهاراتمان با تکرار ای��ن خاطره تلخ، به دیگران می گوییم که 
 بهتر است آنها هم بترسند وجامعه هم در چشممان نا امن جلوه 
می کند. آنچه ما و دیگران از دست داده ایم عنصری به نام احساس 
امنیت است؛ عنصری که ثباتش در یک جامعه می تواند از وقوع 

جرم پیشگیری کند و نبودش فاجعه بار می شود. 
کافی اس��ت جامعه ای را تصور کنید که همه کس��انی که در آن 
حضور دارند بر این باورند که در این جامعه س��رقت به آسانی به 
وقوع می پیوندد. تصورش هم سخت است اما در این جامعه افراد 
س��ابقه دار به خود اجازه ارتکاب جرم را می دهند؛ چون جامعه 
چنین پیغامی را برای آنها فرستاده و آنها را دعوت به ارتکاب جرم 
کرده است. در این جامعه ترس و هراس از ناامنی، زندگی کردن 
را برای اف��راد مختل می کند و در نهایت این جامعه س��رمایه ای 
همچون احساس امنیت را از دس��ت می دهد، به طوری که این 

نداشتن احساس امنیت یعنی از دست دادن سرمایه اجتماعی .
سرمایهاجتماعییعنیچه؟

 سرهنگ حسین حس��ین زاده، مدرس دانش��گاه در این باره به 
زاینده رود گف��ت: تمام تالش پلیس بر پیش��گیری از وقوع جرم 
 متمرکز شده؛ چرا که احس��اس امنیت در پرتو  این مهم محقق 
می ش��ود و زمانی که یک جرم به وقوع پیوس��ت، این س��رمایه 
 اجتماعی است که از این حادثه متأثر می ش��ود. حسین زاده در

 این ب��اره افزود: در حقیقت س��رمایه اجتماعي هم��ان اعتماد و 
هنجارهاي ارزشمندي است که در جامعه اسالمي ما در بین مردم 
رایج اس��ت. وي افزود: ما در نی��روي انتظامي اعتق��اد داریم که 
هرچقدر سرمایه اجتماعي یعني اعتماد ، اخالق و روح ارزش ها در 
جامعه حاکم باشد، نیروي انتظامي با کمترین هزینه براي برخورد 
با جرم و جنایت و آسیب هاي اجتماعي روبه رو مي شود؛ زیرا مردم 
بر اساس آموزه هاي دیني، اخالقي و حاکمیت ارزش ها مسایلي 
 که بین خودش��ان به وجود مي آید را به بهترین نحو رفع و رجوع 
مي کنند و کار خود را به کالنتري و پاسگاه و دادگاه نمي کشانند.  

یکروایتسادهازاصفهان
اگر بدانید بر اساس بررسی های دقیق پلیس آگاهی 45/2 درصد 
سارقان و مجرمان حرفه ای در استان اصفهان غیر بومی هستند، 
چه احساس��ی پیدا می کنید؟ اگر بدانید در ش��ش ماهه نخست 
امسال در حالی که قیمت بازار ارز و سکه، تورم و هزار مسأله دیگر 
زندگی اقتصادی مردم را تحت الش��عاع قرار داده، اما این موضوع 
منجر به ارتکاب جرم نشده اس��ت به چه چیز فکر می کنید؟ آیا 
افزای��ش تنها یک درصدی وقوع جرم در نیمه نخس��ت امس��ال 
ترسناک خواهد بود؟ توجه به اخالق، مذهب و ارزش ها و هنجارها 
کلید کاهش جرم در جامعه و خلوت شدن زندان هاست و این در 
حالی است که ناامنی زمینه ساز انزوا و گوشه گیری افراد جامعه، 
افزایش انتقام های خصوصی و تشویق دسته های حمایتی است. 
شاید حاال شما هم جزو آن دس��ته از افرادی باشید که باور دارند 
برقراری امنیت در جامعه، آرامش، فرصت پیش��رفت، خالقیت و 
نوآوری را برای مردم فراهم می کند و ای��ن ها تنها زمانی تحقق 
 پیدا می کند که ما مردم این سرمایه را فراموش نکنیم و به آسانی 

زمینه ساز از دست رفتن آن نشویم.

سرمایهایکهبهراحتیازدستشمیدهیمکاشت100هزارهکتارجنگلدراصفهان
تحلیلیازیکاتفاقسادهدراصفهانمدیرکلمدیریتبحراناستانداری:

حدود چهار، پنج س��الی 
پروین
است که پروژه بهشت آباد احمدی

اصفه��ان ب��ه تصوی��ب 
مجلس شورای اسالمی رسیده است، اما با وجود 
برخی از مش��کالت و مخالفت ها برای اجرای این 
طرح، کلنگ پروژه بهشت آباد در هفته دولت سال 
گذشته به زمین زده  شد و قرار بود با اجرای این 
پ��روژه، س��االنه ی��ک میلی��ارد و 100 میلیون 
مترمکعب آب به فالت مرکزی انتقال یابد تا آب 
برای مصارف صنعت و کش��اورزی اس��تان های 
اصفهان، ی��زد و کرمان تا20 س��ال آینده تأمین 
 ش��ود. از طرفی در س��ال گذش��ته تنه��ا حدود 
دو میلیارد تومان برای اجرای پروژه بهشت آباد به 
عنوان یکی از طرح های ملی اختصاص داده شد، 
اما در بودجه امسال 17 میلیارد تومان برای این 

پروژه اختصاص یافته است.
ای��ن در حالی اس��ت که بنا ب��ه گفت��ه برخی از 
نمایندگان مجلس، درس��ال ج��اری تنها حدود 

30 درصد از بودجه پروژه های عمرانی تخصیص 
پیدا می کند و این موضوع حاکی از این است که 
امس��ال تنها حدود پنج میلی��ارد و 500 میلیون 
تومان از بودجه پیش بینی شده برای اجرای پروژه 

بهشت آباد اصفهان اختصاص می یابد.
 به همه این دالیل و ب��ا توجه به قرائ��ن موجود، 
می توان گفت اختصاص بودجه ه��ای دولتی به 
صورت قطره چکان��ی این پروژه را ب��ه نتیجه ای 
نمی رساند و با اعتبارات محدود، آبی از بهشت آباد 

خارج نمی شود.

بهشتآباداصفهاننیازمندتخصیص
اعتباراتسنگیناست

حجت االسالم سید ناصر موسوی، نماینده مردم 
فالورجان در مجلس شورای اسالمی با بیان این 
که به ص��ورت قطعی پروژه بهش��ت آباد اصفهان 
با بودجه های پایین و مح��دود نمی تواند جوابگو 
و نتیجه بخش باش��د، گفت: اج��رای کامل پروژه 

بهشت آباد به اعتبارات سنگین نیاز دارد.
به گفت��ه وی، اجرای پ��روژه بهش��ت آباد یکی از 
مهم ترین نیاز های اس��تان اصفهان اس��ت؛ زیرا 
 اس��تان اصفهان از س��ال های گذش��ته با معضل 
کم آبی و خشکی زاینده رود مواجه بوده و اجرای 
طرح بهشت آباد به تأمین منابع آبی مورد نیاز در 

استان اصفهان کمک می کند.
نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی با اش��اره ب��ه این ک��ه در س��ال جاری 
بودجه ه��ای پی��ش بین��ی ش��ده ب��رای اجرای 
پروژه های عمرانی در س��طح کش��ور به صورت 
کامل تخصیص پیدا نمی کند، معتقد اس��ت: در 
 بودجه سال جاری پیش بینی شده که تنها حدود 
30 درصد از بودجه های عمرانی کشور تخصیص 
پیدا  کند که اس��تان اصفهان نی��ز از این موضوع 
مستثنی نیست. به اعتقاد وی، اجرای کامل پروژه 
بهشت آباد اصفهان به اعتبارات مناسبی نیاز مند 
اس��ت و اعتبارات س��نگینی باید به بهش��ت آباد 

اصفهان اختصاص داده شود.
موس��وی الرگانی با تأکید بر این ک��ه اعتبارات 
مورد نیاز برای اجرای این پ��روژه باید یا با فروش 
اوراق مش��ارکت و یا ب��ا اس��تفاده از بودجه های 
دولتی تأمین شود، افزود: اصفهان زمانی یکی از 
استان های سر سبز موجود در کشور بوده و دولت 
باید بودجه قابل توجهی را برای اجرای پروژه هایی 
مانند بهشت آباد به استان اصفهان اختصاص بدهد 
و سرسبزی و پویایی را دوباره به اصفهان برگرداند.

به گفته وی، امروز بس��یاری از شهرس��تان های 
استان اصفهان مانند فالورجان، مبارکه و لنجان 
در حال تبدیل شدن به کویر هستند و تالش های 
ش��هرداری اصفهان برای زنده و سر س��بز ماندن 

مرکز اصفهان نیز در حال از بین رفتن است.
نماینده م��ردم فالورج��ان در مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: اختصاص بودجه های دولتی به 
صورت قطره چکانی به پروژه بهشت آباد نتیجه ای 
برای استان در بر ندارد و دولت باید منابع اعتباری 
ویژه ای را برای اجرای این پروژه اختصاص بدهد.

وی ادامه داد: بودجه های یک یا دو میلیارد تومانی 
کمکی ب��ه بهره ب��رداری از این پ��روژه نمی کند 
و امیدواری��م که اوراق مش��ارکت بیش��تری در 
این زمینه به فروش برس��د و دولت نیز احساس 
وظیفه بیشتری برای به ثمر رس��یدن این پروژه 

داشته باشد.

90میلیاردتوماناوراقمشارکتبرای
بهشتآبادفروختهشد

حمیدرض��ا فوالدگر، نماین��ده م��ردم اصفهان 
نیز با اش��اره ب��ه این ک��ه در حال حاض��ر حدود 
90 میلیارد توم��ان اوراق مش��ارکت برای پروژه 
بهش��ت آباد اصفهان به فروش رفته است، گفت: 
در حال حاض��ر تمام ای��ن اعتبارات به حس��اب 
وزارت نیرو و ش��رکت آب منطقه ای واریز ش��ده 
و اجرای ای��ن پروژه ن��ه تنها ب��ه اصفهان کمک 
 می کند، بلکه منافع بسیاری را برای سراسر کشور

 به همراه دارد.
به گفته وی، اجرای پروژه بهش��ت آباد اصفهان با 
اعتبارات محدود امکان پذیر نیست و پیش بینی 
می ش��ود در صورتی که اعتب��ارات و بودجه های 

دولتی پ��روژه بهش��ت آباد اصفهان هر س��اله به 
صورت کامل اختصاص پیدا کند، این پروژه طی 
هشت سال آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر این که بهره برداری از پروژه بهشت آباد 
اصفهان یکی از نیاز های اس��تان و کش��ور تلقی 
می شود، افزود: اجرای این پروژه دارای سه مصوبه 
هیأت دولت و س��فر ریی��س جمهور به اس��تان 
اصفهان اس��ت و نمایندگان اصفهان در مجلس 
همواره پیگیر اجرایی شدن و بهره برداری هر چه 

سریع تر از آن هستند.
به عقی��ده وی، در حال حاضر ق��رار گاه خاتم نیز 
فعالیت خود را ب��رای اجرای پروژه بهش��ت آباد 
در اس��تان آغ��از ک��رده و وزارت نیرو نی��ز باید 
پیگیری های مورد نیاز ب��رای بهره برداری هر چه 

سریع تر از این پروژه را انجام دهد.
فوالدگر با تأکید بر این که بخشی از بودجه پروژه 
بهش��ت آباد اصفهان نیز دولتی اس��ت، ادامه داد: 
در بودجه س��ال جاری 17 میلیارد تومان بودجه 
دولتی برای این پروژه در نظر گرفته ش��ده و باید 
بودجه بهش��ت آباد ب��ه صورت کام��ل تخصیص 

داده شود.
به گفته وی، هنوز زم��ان بهره ب��رداری از پروژه 
بهشت آباد اصفهان مشخص نیست اما بودجه های 
مح��دود و پایین فعلی جوابگ��وی بهره برداری از 

اجرای این پروژه در آینده ای نزدیک نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
با تأکید بر این که سال گذشته بهشت آباد اصفهان 
از بودجه دولتی متناسبی برخوردار نبوده است، 
گفت: س��ال گذش��ته کار های مطالعات��ی پروژه 
بهش��ت آباد  انجام می شد که براس��اس آن تنها 
حدود دو میلیارد تومان ب��ه این پروژه اختصاص 
یافت. وی با بیان این ک��ه نمایندگان اصفهان در 
مجلس پیگیری های الزم را در راس��تای افزایش 
بودجه های در نظر گرفته ش��ده برای بهشت آباد 
انجام می دهند، ادامه داد: در سال جاری تخصیص 
بودجه پروژه های عمرانی بس��یار پایین اس��ت و 
مشخص نیست که امس��ال چند درصد از بودجه 
17میلیارد تومانی بهشت آباد اصفهان را تخصیص 

بدهند.

اصفهانحاالحاالهاآبندارد

باایناعتباراتآبیازبهشتآبادبیروننمیآید



چهره روزیادداشت

از هر ۸ جوان، ۱ نفر بیکار است  
در دهمین گزارش سالیانه منتشر شده از سوی سازمان یونسکو آمده 
است که در سطح جهان از هر هشت جوان، یک نفر بیکار است. طبق 
دهمین گزارش س��الیانه منتشر شده از سوی س��ازمان یونسکو، در 
جهان از هر هش��ت جوان،یک نفر )تقریبا12/5درصد( بیکار است. 
به عالوه از هر چهار جوان، یک نفر شغلی دارد که وی را زیر خط فقر 

قرار داده است.

  حمایت ویژه دولت از صنایع لبنی
 با تخصیص ارز مرجع

مشاور انجمن صنفی صنایع فرآورده های لبنی ایران با انتقاد از عملکرد 
 شرکت های پتروشیمی در افزایش بی رویه قیمت محصوالت بسته بندی

م��ورد اس��تفاده در صنعت تولیدف��رآورده های ش��یری، خواس��تار آن 
ش��د که دولت ارز مرجع را ب��رای واردات اقالم بس��ته بندی م��ورد نیاز 
این صنع��ت تخصیص دهد. حس��ین چمن��ی درخصوص نوس��ان نرخ 
 محص��والت لبن��ی در ب��ازار اظهارداش��ت: در ح��دود 70 درص��د از 
هزینه های تولید فرآورده های شیری مربوط به شیرخام و درحدود 30 درصد 
از هزینه های تولید این محصوالت مربوط به سایر عوامل است که بخش 
اعظم آن را هزینه های بسته بندی تش��کیل می دهد. وی با بیان این که 
به دلیل حساسیت و فسادپذیری باالی فرآورده های شیری، بسته بندی 
نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند، گفت: به دلیل خطراتی که در 

این صنعت وجود دارد، امکان کاهش کیفیت در بسته بندی وجود ندارد.

تحقق 900میلیاردتومانی 
درآمدهای مالیاتی اصفهان

معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان گفت:  در شش ماهه 
نخس��ت س��ال جاری ۹00 میلیارد تومان از هدف گذاری 
دوهزار و ۶0 میلیارد تومانی کس��ب درآمده��ای مالیاتی 

امسال استان اصفهان محقق شده است.
علیرضا همدانیان مالیات کس��ب ش��ده طی سال گذشته 
از اس��تان اصفهان را یک هزار و 270 میلیارد تومان اعالم 
کرد و اظهار داشت: امس��ال جذب مالیات در استان ۸00 
میلیارد تومان افزایش یافته که به طور حتم بخشی از آن به 
مالیات های شرکت هایی برمی گردد که مستقیم در تهران 

وصول می شد، اما اکنون متمرکز در استان شده است. 

افتتاح ۳ هزار واحد مسکن مهر 
در شاهین شهر

قائم مقام وزیر و مدیرکل راه و شهرس��ازی استان اصفهان 
گفت: از شش هزار و 500 واحد مسکن مهر در حال ساخت 
در شاهین ش��هر، س��ه هزار واحد آن تا قبل از دهه فجر به 
بهره برداری می رس��د. محمود محمودزاده با بیان این که 
در دو دهه گذشته، افزایش قیمت زمین و مسکن در کشور 
رکوردشکن بود، اظهار داش��ت: با افتتاح واحدهای مسکن 
مهر، شاهد ثبات نسبی در بازار مسکن هستیم. وی افزود: 
در حال حاضر در ۹۶ ش��هر از 103 شهر اس��تان اصفهان 

مسکن مهر درحال ساخت است. 

 ثبت نام الکترونیک 
نمایشگاه اتوکام 

از چهارده��م آب��ان م��اه امس��ال، ثب��ت ن��ام الکترونیک 
هجدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان 

)Autocom2012( آغاز می شود.
 هجدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری اصفهان 
)Autocom2012( ب��ه همت س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایانه ای اصفهان و ش��رکت نمایش��گاه های بی��ن المللی 
اس��تان اصفهان از تاریخ هفتم تا یازدهم دی ماه امس��ال 
 در محل نمایش��گاه های بین المللی استان اصفهان برگزار 
می ش��ود. بر این اس��اس، ثبت نام این نمایش��گاه با هدف 
ارتقای کیفیت نمایشگاه و ایجاد فرصت های برابر برای تمام 
 مشارکت کنندگان به صورت الکترونیک و از طریق سایت

 http://isfahanautocom.ir انجام می شود.

اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

4
تصویب وام مسکن خبرنگاران در شورای پول و اعتبار

یک مقام ارشد بانک مرکزی از تصویب پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن خبرنگاران 
در شورای پول و اعتبار خبر داد. این تس��هیالت در دو قالب خرید و ساخت مسکن است که 

برای ساخت، 40 میلیون تومان و برای خرید، 35 میلیون تومان پرداخت می شود.
5 میلیارد دالر تقلبی در بازار 

از عجایب است
نماینده مردم تهران در مجلس 

 الیاس نادران 
من موافق این طرح های فوریت دار نیستم، چرا که مجلس ظرفیت های 

زیادی برای استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونگذاری دارد.
  این گونه کارهای عجوالنه، نه در حوزه قانونگذاری و نه در حوزه نظارت، 
به نفع کشور نیست. این که در هر بازاری اجناس تقلبی وجود داشته باشد 
 ممکن اس��ت. در بازار پولی و مالی حتی چک پول های تقلبی را نیز وارد 
بازار می کنن��د اما این ک��ه در این حجم پن��ج میلی��اردی، دالر تقلبی 
در بازار وجود داش��ته باش��د 
از عجای��ب و غرای��ب اس��ت. 
اگ��ر اروپ��ا بتواند مش��کالت 
 خ��ودش را س��امان ده��د، 
 برای اتحادیه اروپا کافی است 
و ای��ن تحریم ها نیز ش��وخی 
 است؛ تحریم های اخیر اتحادیه 
اروپا شوخی س��ال ۹1 است و 

نباید آن را جدی گرفت.
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محمد نصر اصفهانی سرپرست س��ازمان جهاد کشاورزی استان 
اصفهان با اشاره به این که در سال جاری احتیاجی به خرید تضمینی 
گندم نداریم، گفت: تقریبا تمامی محصول گندم کشاورزان در بازار 
 آزاد به فروش رسیده است و دیگر احتیاجی به خرید تضمینی دولت

 در سال جاری نداریم.
وی  با اذعان بر این که در س��ال گذش��ته در ش��ورای اقتصاد 
قیم��ت تضمینی خرید گن��دم 420 تومان پیش بینی ش��د، 
گفت: خوشبختانه کش��اورزان ما با فروش گندم در بازار آزاد 
 به قیم��ت 450 الی 4۶0 توانس��تند به فروش خوبی دس��ت

 پیدا کنند.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان کمبود آب 
را نسبت به سال گذشته از مش��کالت اصلی دانست و در این 
رابطه افزود: به دلیل نبود آب کافی نتوانس��تیم کشت پاییزی 

مناسبی داشته باشیم وکمبود آب در استان باعث شد تا کشت 
پاییز سال جاری نس��بت به س��ال ۹0 با کاهش 25 درصدی 

روبه رو باشد.
 وی گف��ت: یکی دیگ��ر از راه های برطرف کردن مش��کل آب 
 انتق��ال حوضه ه��ای آبی زاگ��رس به زاین��ده رود اس��ت و در 
برنامه ریزی های انجام شده قرار شد تا حوضه های آبی در زاگرس 
برای تأمین آب مورد نیاز کشاورزان به زاینده رود انتقال داده 
ش��ود، ولی هنوز اقدام مناس��بی در این رابطه صورت نگرفته 

است.
نصر اصفهانی اظهار داشت: تقریبا یک چهارم یا به روایتی 25 درصد 
از اعتبارات سازمان جهاد کشاورزی برای تجهیز بخش شرق 
به آبیاری مدرن اختص��اص یافت، همچنی��ن در بخش ارایه 
تس��هیالت برای تجهیز به آبیاری م��درن، وام بالعوض داده 

می شد که قصد داریم در س��ال جاری این مصوبه را ادامه دهیم.
سرپرست سازمان جهاد کش��اورزی در تکمیل صحبت های 
خود افزود: با وجود تسهیالت جاری در بخش آبیاری کشاورزی 
متأسفانه کمبود آب باعث می شود که نتوانیم به مطلوب خود 

در تولید برسیم و نیاز استان را برآورده کنیم.
وی در پای��ان صحبت های خود خاطر نش��ان کرد: هم اکنون 
حجم آب رودخانه در ش��رایط مناس��بی به س��ر نمی برد، به 
همین دلیل نتوانس��تیم برای کش��ت پاییزه آب��ی اختصاص 
دهیم و امیدواری��م که با بارش های پاییزی و زمس��تانی، این 
کسری تأمین ش��ود و برای کشت بهاره، کش��اورزان را از آب 

بی بهره نگذاریم. 

نرخ خرید تضمینی گندم عادالنه نیست
حس��ین محمدرضایی رییس انجمن حمایت از کش��اورزان 
شهرس��تان اصفهان در ادامه با بیان این که هزینه تمام شده 
گندم برای کشاورزان، بیش از قیمت اعالم شده خرید تضمینی 
است، گفت:  قیمت 550 تومان در حالی از سوی دولت اعالم 
ش��د که قیمت تمام ش��ده هر کیلو گندم برای کشاورز حدود 

700 تومان است.
وی تصریح کرد: این عامل س��بب شده کشاورزان، گندم خود 
را به سیلوها تحویل ندهند و اکنون ذخیره سیلوهای گندم با 

کاهش مواجه شده است.
به گفته وی قیمت یک کیسه کود فس��فات آمونیوم ۶0 هزار 
تومان و یک کیس��ه کود اوره 35 هزار تومان است، همچنین 
 سوخت برای دستگاه های تراکتور کش��اورزی محدود است، 
به طوری که کش��اورزان مجبورند س��وخت را با قیمت 300 

تومان به صورت آزاد خریداری کنند.
رییس انجمن حمایت از کشاورزان شهرستان اصفهان هزینه 
برق مصرفی برای چاه های آب کش��اورزان را نس��بت به قبل 
از هدفمندی یارانه ها بیش��تر دانس��ت و بیان داشت که این 
افزایش قیمت ها در حالی اتفاق می افت��د که نرخ خریدهای 
 تضمینی دول��ت از کش��اورزان پایین تر از هزینه تمام ش��ده

 آنان است.
محمدرضایی با تأکید بر این که منطقه شرق اصفهان با کمبود 
آب و محدودیت منابع زیرزمینی آب روبه روست، متذکر شد: 
متأسفانه ش��وری آب در این منطقه باال و بسیاری از چاه های 
آب به دلیل کیفیت اس��یدی و ش��ور آن، برای کشت مناسب 
نیس��تند و گندمی که در این منطقه تولید می شود از کیفیت 

پایینی برخوردار است.

نرخ خرید تضمینی محصوالت زراعی  اعالم شد

کشاورزان زیر بار قیمت تضمینی گندم نمی روند

نرخ خرید تضمینی محصوالت کشاورزی )زراعی( برای گندم با چهار درصد افت مفید و دو درصد   داوود
افت غیرمفید 5500 ریال، گندم دوروم با چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید 5۸00  شیخ جبلی

ریال، جو 4500 ریال، ذرت دانه ای 4650 ریال، چغندرقند ۱۳50 ریال، پنبه )وش( دو س�فید 
مرغوب، بدون زدگی و عاری از مواد خارجی )خاک، خاشاک، شاخه وبرگ( ۱4000 ریال، دانه آفتابگردان با دو درصد 
افت و 9 درصد رطوبت 9500 ریال، دانه سویا با دو درصد افت و 9 درصد رطوبت ۸700 ریال، دانه کلزا با دو درصد 
افت و ۱2 درصد رطوبت ۱0000 ریال، دانه گلرنگ با دو درصد افت و ۱0 درصد رطوبت 9500 ریال و سیب زمینی پاییزه 

مرغوب، سالم، بدون آفت زدگی و مواد خارجی ۱900 ریال تعیین شده است.
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روزنامه	اجتماعی،	سیاسی،	فرهنگی،	ورزشی

مزایده
5050 اجرای احکام ش��عبه 5 حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده 
اجرایی کالسه 890029 ج ح 5 خواهان محمد ماه پیشانیان، خواندگان سعید ماه پیشانیان فرزند 
مرتضی به نش��انی شهرک صنعتی جی، بین خ 9 و 10، شرکت شهدینه و فرحناز، مجید، راضیه، 
فرهاد و مهدی همگی به ش��هرت ماه پیش��انیان و توران بهره مند جزی همگی به نشانی خیابان 
کاوه، خیابان 15 خرداد بن بس��ت شهید فرهاد ماه پیش��انیان، پ 13 مبنی بر فروش شش دانگ 
یکباب مغازه ماترک مرتضی ماه پیش��انیان فاقد س��ند بصورت قولنام��ه ای و مبلغ 2/500/000 
ریال هزینه کارشناس��ی و 480/000 ریال حق الدرج روزنامه و پس از فروش تقسیم وجه آن به 
نس��بت س��هم االرث هر یک از وراث در روز پنج شنبه 91/8/11 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل 
این اجرا دادگس��تری، خیابان نیکبخت اصفهان، طبقه اول، اتاق 103 برگزار نماید. ملک موردنظر 
اکنون خالی و در تصرف وراث می باش��د. طالبین خرید م��ی توانند پنج روز قبل از روز مزایده 
به نش��انی ملک به آدرس اصفهان، خیابان س��جاد، خیابان ش��هید خلیلی، روبروی بن بست مهر 
از مل��ک بازدی��د نمایند تا با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه در جلس��ه مزایده ش��رکت نمایند. 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. ضمنًا ارزش شش دانگ موضوع مزایده 
طب��ق نظریه ای ک��ه مصون از تعرض طرفین واقع ش��ده 720/000/000 ری��ال برآورد گردیده 
اس��ت. اوصاف ملک براساس نظریه کارش��ناس: به صورت یک باب مغازه دارای سه متر دهانه 
و مس��احت زمین 31/5 مترمربع و س��اختمان در زیرزمین و همکف و بالکن و طبقه اول جمعًا به 
مس��احت 95 مترمربع متش��کل از آجر و آهن و نازک کاری داخل گچ و کف موزاییک و سیمان 
و راه پله و دستش��ویی در طبقه اول دارای انش��عابات آب و فاضالب و برق می باشد. ساختمان 
ملک بدون نمای خارجی و دارای درب و پنجره آهنی اس��ت. م الف/ 11546  مدیر اجرای احکام 

شعبه 5 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5051 شماره دادنامه: 9109970350900537، ش��ماره پرونده: 9009980350901103، شماره 
بایگانی شعبه: 901153، خواهان: آقای رسول توکلی با وکالت خانم نرگس حاج زینلی به نشانی 
بن – پائین تر از مخابرات خ دستغیب جنب میوه فروشی دفتر وکالت، خواندگان: 1- آقای سهراب 
عرب اصفهانی 2- خانم حمیده رنجبر هر دو به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: الزام به تنظیم 
سند رسمی ملک، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: دعوی آقای رس��ول توکلی با وکالت خانم نرگ��س حاج زینلی به طرفیت 
خواندگان 1- س��هراب عرب اصفهانی 2- حمیده رنجبر به خواس��ته الزام به انتقال س��ند رسمی 
ی��ک قطعه زمین از پالک ثبتی ش��ماره 14915/261 بخش 5 ثبت اصفهان می باش��د با توجه به 
دادخواس��ت تقدیمی و قرارداد عادی 1375/1/26 که حسب آن خوانده ردیف اول اقدام به فروش 
یک قطعه زمین بر متراژ یکصد مترمربع )7/20×14( با حدود مشخص را به خوانده فروخته است 
س��ند رس��می ملک بنام خوانده ردیف دوم بوده که در ظهر قرارداد اقدام خوانده ردیف اول را 
تأیید کرده اس��ت و با توجه به پاس��خ استعالم ثبتی و عدم حضور خواندگان و عدم ایراد و دفاع 
در قبال دعوی مطرح شده و عدم ایراد و خدشه نسبت به قرارداد استنادی و با توجه به تصرف 
خواهان در محل و احداث بنا از سوی ایشان در مورد معامله دادگاه دعوی را وارد دانسته و به 
اس��تنادمواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی خوانده ردیف دوم را ملزم به حضور در احد ازدفاتر 
اس��ناد رسمی و انتقال میزان یکصد مترمربع از پالک ثبتی 14915/261 بخش 5 ثبت اصفهان در 
حق خواهان می نماید. دعوی نس��بت به خوانده ردیف اول بلحاظ اینکه س��ند رسمی بنام ایشان 

نمی باش��د و امکان الزام وی به انتقال س��ند وجود ندارد توجه نداشته به استناد بند 4 ماده 84 
قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می نماید. رأی صادرشده غیابی و ظرف بیست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است. م الف/ 11540 اصالنی- رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5052 ش��ماره دادنامه: 9109970351400628، ش��ماره پرونده: 9109980351400223، شماره 
بایگانی شعبه: 910223، خواهان: بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری با وکالت خانم آزاده 
باللی مهیاری به نش��انی اصفهان خ ش مطهری حدفاصل پل فلزی و پل ش��یری جنب ش��یرینی 
فروش��ی پانته آ بن بس��ت آدینه 25 ط 3، خواندگان: 1- آقای اس��داله کبیری به نشانی اصفهان 
شهرک ش عباس پور منزل س��ازمانی نیروگاه، 2- آقای هوشنگ پیرمحمدی به نشانی اصفهان 
خ ابتدای جاده ذوب آهن بلوار ش��فق ش��هرک ش عباس پور منازل س��ازمانی نیروگاه اصفهان 
بلوک 413A، 3- آقای الیاس نظری به نش��انی اصفهان ش��هرک ش عباس پور منزل س��ازمانی 
نیروگاه )مجهول المکان(، 4- خانم سکینه قائدی بارده به نشانی اصفهان خ سجاد خ حجتیه منزل 
کریم زاده پ 112 )مجهول المکان(، خواس��ته ها: 1- مطالبه طلب، 2- تأمین خواس��ته، گردشکار: 
دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مب��ادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در 
خصوص دعوی بانک ملت با مدیریت آقای دیواندری و وکالت خانم آزاده باللی مهیاری بطرفیت 
1- خانم س��کینه قائدی بارده فرزند علی اکبر 2- هوش��نگ پیرمحمدی فرزند حیدر 3- اس��داله 
کبیری فرزند یداله 4- الیاس نظری فرزند غالمحس��ین مبنی ب��ر مطالبه مبلغ 80/000/000 ریال 
بانضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد بابت س��ه فقره س��فته به شماره های 
149760-179919-6705015 با این توضیح که س��فته ها توس��ط خوان��ده ردیف اول صادر و 
توسط سایر خواندگان ضمانت شده است. نظر به بقاء اصول مستندات نزد خواهان که داللت بر 
استقرار دین و اشتغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع از دعوی مطروحه هیچگونه 

ایراد و دفاعی بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مستند 
دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تش��خیص 
مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 

مدن��ی خواندگان را به نحو تضامن به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
3/250/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و واخواست س��فته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خس��ارات تأخیر و تأدیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست سفته ها 
ت��ا زمان وصول در حق خواهان محک��وم می نماید. رأی صادره در م��ورد خوانده ردیف دوم 
حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان 
می باش��د و در خصوص س��ایر خواندگان غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه 
و پس از آن ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د.م الف/ 

11539 محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5053 شماره اجرائیه: 9110420350800232، ش��ماره پرونده: 9109980350800041، شماره 
بایگانی شعبه: 910048، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090350802122 
و شماره دادنامه مربوطه 9109970350800505 محکوم علیه محمد عرب مجهول المکان محکوم 
است به پرداخت مبلغ 90/000/000 ریال بابت اصل خواسته با احتساب خسارت دادرسی )هزینه 

دادرسی 2/364/000 ریال( به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک 90/4/15 در 
حق محکوم له وحید پنجه پور نش��انی: خ جی خ شهید رجایی شهید رجایی یک کوچه عادل پالک 
10. رأی صادره نسبت به خوانده غیابی بوده و حق االجرا 4/500/000 ریال می باشد که برعهده 
محکوم علیه است. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 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 میسر باشد 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 حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر 
موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام 
و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
 مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 11538 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
5054 کالس��ه پرونده اجرایی: 835/84 ح 8 بموجب دادنامه حضوری/ غیابی ش��ماره 448 مورخ 
85/5/5 دادگاه حقوق��ی اصفهان ش��عبه 8 دادگاه تجدیدنظر اس��تان قطعیت یافته اس��ت محکوم 
علیه حس��ین گودرزی نام پدر: غالمحس��ین مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ سی 
میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ پانصد و نود و پنج هزار و پانص��د ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق محکوم له نصراله قیصریه نام پدر: رجبعلی نش��انی مح��ل اقامت: اصفهان خ 
رباط دوم بلوار گل محمدی کوی گلها درب س��وم. اجرای احکام مکلف به محاس��به خس��ارت 

تأخی��ر تأدیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای حکم رأی صادره غیابی بوده و حق االجرا 
1/500/000 ریال می باش��د که برعهده محکوم علیه اس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ 
اب��الغ اجرائیه به اس��تناد ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی بش��رح ذیل اق��دام نماید: 1- ظرف 
ده روز مف��اد آنرا بموقع اجراء بگذارد. 2- یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد. 3- یا مالی 
معرف��ی کند ک��ه اجراء حکم و اس��تیفاء محکوم به، از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود 
را ق��ادر به اجرای مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جام��ع دارائی خود را به 
قس��مت اجراء تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگه ظرف س��ه س��ال بعد از 
انقض��اء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محک��وم علیه قادر به اجرای حک��م و پرداخت محکوم به 
ب��وده لیکن ب��رای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا ص��ورت خالف واقع از دارائی خود 
داده ب��ه نحوی که تمام یا قس��متی از مفاد اجرائیه متعس��ر گردیده باش��د، ب��ه حبس جنحه ای 

از ش��صت و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد ش��د. تبصره: ش��خص ثالث نیز می تواند 
به جای محکوم علیه برای اس��تیفای محکوم ب��ه، مالی معرفی کند. عالوه بر موارد باال به موادی 
از قانون اجرای احکام مدنی و قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79/1/21 و قانون نحوه اجرای 
محکومیتهای مالی مصوب 77/8/10 که ظهر برگه اجرائیه درج گردیده است توجه نموده و به آن 

عمل نماید. م الف/ 11537 دفتر شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5055 شماره اجرائیه: 9110420351300177، ش��ماره پرونده: 8909980351300970، شماره 
بایگانی شعبه: 890980، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090351301913 
و شماره دادنامه مربوطه 91099703513001179009970368200147 محکوم علیه سید محمد 
موس��وی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 89/9/18 
تا زمان تأدیه آن در حق خواهان آرمان خس��روی نام پدر: مجید نش��انی: میدان جمهوری جنب 

کالنتری 12- ط اول- واحد 4 صادر و اعالم می نماید. بدیهی اس��ت اجرای احکام می بایس��تی 
پس از وصول محکوم به مبلغ هزینه دادرس��ی را محاس��به و اخذ و به حساب دادگستری واریز 
نمای��د. رأی صادره غیابی و همچنین ملزم به پرداخت حق االجرا می باش��د. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 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 س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخ��ت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد 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 میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني 
مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. م الف/ 11536  امینی- مدیر دفتر شعبه سیزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5056 ش��ماره دادنامه: 9109970352000985، ش��ماره پرونده: 9109980352000371، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910381، خواهان: خانم فریبا چراغی، خوانده: آقای مجید رفیعی به نش��انی فعاًل 
مجهول المکان، خواس��ته: صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت بص��دور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دعوی خانم فریبا چراغی فرزند اس��ماعیل بطرفیت آقای مجید رفیعی فرزند 
حس��ین بخواسته صدور گواهی عدم امکان س��ازش جهت اجرای صیغه طالق با عنایت به جامع 
محتویات پرونده، رونوشت سند ازدواج شماره 8221-1387/6/1 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 
97 اصفه��ان و احراز رابطه زوجیت به س��بب عقد نکاح دائ��م و اینکه دادگاه و داوران طرفین در 
اجرای ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط به طالق س��عی در ایجاد س��ازش نموده و لیکن 
مؤثر واقع نش��ده و اصرار زوجه بر متارکه به جهت تحقق ش��روط ضمن العقد و سوءمعاشرت 
و ترک زندگی مش��ترک و از توجه به مفاد دادنامه ش��ماره 1405-1390/9/28 صادره از شعبه 
118 دادگاه عموم��ی جزایی اصفهان و محکومیت کیفری زوج به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی 
نسبت به همسرش به پرداخت دیه و خوانده با وصف ابالغ اخطاریه از طریق نشر آگهی در جلسه 
دادگاه حاضر نش��ده و در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و احراز تحقق بند 
2 از ش��روط ضمن العقد، مستنداً به ماده 1119 قانون مدنی و ماده 8 و 9 قانون حمایت خانواده 
گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین صادر و اعالم و مدت اعتبار آن از تاریخ قطعیت 
سه ماه می باشد و زوجه می تواند با مراجعه به یکی ازدفاتر ثبت طالق و به وکالت از زوج با حق 
توکی��ل ب��ه غیر و عنداالقتضاء بذل مهریه و قبول بذل به وکالت از زوج با انتخاب نوع طالق خود 
را مطلقه نماید و رعایت ش��رایط موضوع مواد 1134، 1135، 1136، 1140، 1141 قانون مدنی به 
عهده مجری صیغه طالق خواهد بود. زوجه مدخوله غیرحامل می باشد و فرزند مشترک ندارند. 
رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و پس از آن 
ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اصفهان می باشد. م الف/ 11535  

نبوی- رئیس شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5057 ش��ماره دادنامه: 9109970350600738، ش��ماره پرونده: 9009980350601142، شماره 
بایگانی شعبه: 901156، خواهان: شرکت لیزینگ صنعت و معدن به مدیریت عاملی مهدی جمالی 
با وکالت آقای پژمان ولی زاده به نشانی بروجن خ 15 خرداد جنوبی مقابل تاکسی تلفنی سعادت، 
خواندگان: 1- آقای عباس نائینی به نش��انی اصفهان خ رباط دوم خ مخابرات بلوار ظفر بن بست 
شقایق پ 8، 2- آقای مجید راستی 3- آقای مهرداد راستی همگی به نشانی اصفهان خ رباط اول 
ک سپاهان پ 8، 4- آقای حسین حاجیان الیادرانی به نشانی اصفهان اتوبان خرازی بعد از پارک 
قلمس��تان کوچه پرورش پ 1 )مجهول المکان(، خواسته ها: 1- تأمین خواسته، 2- مطالبه هزینه 
دادرس��ی 3- مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوای شرکت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی 
خاص( با وکالت آقای پژمان ولی زاده به طرفیت آقایان 1- مجید راس��تی فرزند عبدالرسول 2- 
حس��ین حاجیان الیادرانی فرزند کریم 3- عباس نائینی فرزند غالمرضا 4- مهرداد راستی فرزند 
عبدالرسول به خواسته مطالبه مبلغ 1/289/232/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 669607 
مورخ 88/10/26 عهده بانک سپه مصلی اصفهان، به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدیه از توجه به دادخواست تقدیمی وکیل خواهان و با توجه به تصاویر مصدق چک و گواهینامه 
عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه به تاریخ 88/11/4 و با رد مدافعات بالوجه خوانده 
ردی��ف اول به عن��وان صادرکننده چک و با عنایت ب��ه اینکه از ناحیه بقی��ه خواندگان به عنوان 
ضامن نس��بت به دعوای مطروحه و مس��تندات وکیل خواهان ایراد ودفاعی به عمل نیامده است 
دادگاه دعوای مطروحه را محمول بر صحت تش��خیص و مس��تنداً به م��واد 249 و 313 و 403 
قانون تجارت و مواد 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی رأی بر محکومیت تضامنی 
خواندگان به پرداخت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و 
پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت لغایت اجرای دادنامه که 
از ناحیه اجرای احکام برابر نرخ ش��اخص قیمت ها محاس��به و وصول و ایصال خواهد شد. در 

ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به محکوم علیه ردیف اول حضوری 
و ظرف مهلت بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان و نسبت به سایرین 
غیابی و ظرف مهلت یاد ش��ده قابل واخواهی درهمین دادگاه اس��ت. م الف/ 11532 دفتر ش��عبه 

ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

فقدان سند مالكیت
5069 نظر به اینکه خانم نرگس خاتون علي عابدي فرزندحبیب اله باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن س��ند مالکیت یک دانگ مشاع از 
ش��دانگ یکبابخانه ش��ماره 52 واقع درش��هرضا یک اصلي بخش یک ثبتي ش��ده که تمامت یک 
دانگ مش��اع ازپالک فوق در صفحه 538 دفتر 60 ذیل ثبت ش��ماره 7840 بنام عباس��قلي قبادي 
ثبت وس��ند صادرگردیده که نامبرده بموجب س��ند 37919 – 34/1/22 دفتریک شهرضا تمامت 
مالکیت خودرابه طلعت اس��دي ش��هرضایي انتقال داده نامبرده نیزبموجب سند 44877 – 25/ 
36/8 دفتریک شهرضا مالکیت خودرابه عبدالعلي نیلي انتقال داده نامبرده نیزبموجب سندشماره 
8648 – 46/11/17 دفت��ر 3 ش��هرضامالکیت خودرابه فرخنده خانم ش��اهمنصوري انتقال داده 
نامبرده نیز بموجب س��ند 28194 – 51/10/14 دفتر 3 ش��هرضامالکیت خودرابه نرگس خاتون 
علي عابدي انتقال داده که نامبرده بموجب س��ند 32805 – 70/9/2 دفتر چهارش��هرضا مالکیت 
خودرادررهن بانک مس��کن مرکزي ش��هرضا قرارداده که این رهن فک نشده است اینک نرگس 
خاتون علي عابدي درخواس��ت صدور سندمالکیت المثني نسبت به یک دانگ مالکیت خودازپالک 
فوق رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئین 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 ویا مدعي 
وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به 
ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت 
سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک 
نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
5070 نظ��ر به اینکه آقاي رمضان رئیس��ي نیا فرزند اله قلي باارائه دو برگ استش��هادمحلي که 
هویت وامضاءش��هود رس��مًاگواهي ش��ده مدعي مفقود ش��دن سند مالکیت س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکبابخانه شماره 6739 فرعي ازدواصلي شده است که سندمذکور در صفحه 403 دفتر 
299 بنام محمودرئیس زاده ثبت وسند صادرگردیده سپس نامبرده بموجب سند شماره 124323 
– 75/11/10 دفترس��ه شهرضا تمامت سه دانگ رابه عبدالوهاب طبائیان انتقال داده ونامبرده هم 
به بموجب س��ند 94970 – 80/7/17 دفتریک ش��هرضا تمامت سه دانگ رابه رمضان رئیسي نیا 
انتقال داده اینک نامبرده درخواس��ت صدور س��ندمالکیت المثني رانموده است لذا دراجراي ماده 
120آئین 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 ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد 
مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن 
ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در 
صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت س��ند مالکیت المثني را طبق مقررات 
صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله صورت 
مجل��س مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني 

واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
5071 نظر به اینکه خانم منیررئیس��یان فرزند اسماعیل باارائه دو برگ استشهادمحلي که هویت 
وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت سه دانگ مشاع از پالک شماره 
6739 فرعي ازدواصلي شده است که سندمذکور در صفحه 406 دفتر 299 بنام مریم براهیمي ثبت 
وس��ند صادرگردیده سپس نامبرده بموجب سند شماره 124323 – 75/11/10 دفترسه شهرضا 
تمامت س��ه دانگ رابه ربابه بیگم طبائیان انتقال داده که ربابه بیگم هم به بموجب سند 94970 – 
17/ 80/7 دفتریک شهرضا تمامت سه دانگ رابه منیررئیسیان انتقال داده وخانم منیررئیسیان هم 
بموجب سندرهني شماره 154211 – 80/7/28 دفتر 56 اصفهان تمامت سه دانگ رادررهن بانک 
صادرات ش��عبه شهرضا قرارداده اینک نامبرده درخواس��ت صدور سندمالکیت المثني رانموده 
است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر 
کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند 
مالکیت نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف 
مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکی��ت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه س��ند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک 
نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا



خلیج فارس به رهبر 
معظم انقالب تقدیم شد

 خوابگردهای صحنه
 به تاالر هنر می آیند 

گروه فرهنگ - حسن علیرضایی، تهیه کننده و کارگردان فیلم پویانمایی 
»خلیج فارس« از تقدیم نسخه ای از این اثر به دفتر رهبر معظم انقالب خبر 
داد و تصریح کرد: سال 81 با نویسندگی و تهیه کنندگی فیلم »قطعه گمشده« 
موفق به کس��ب تندیس از دفتر رهبری ش��دم و با هماهنگی صورت گرفته 
نسخه ای از فیلم »خلیج فارس« که با ساختاری طنز تولید شده و در ارتباط 
با ادعاهای بیهوده بعضی اعراب نسبت به نام خلیج همیشه فارس ایران است 
را تقدیم رهبر معظم انقالب کردم و امیدوارم بتوانم از نظرات ایشان در تولید 
کارهای آینده به خوبی استفاده  کنم.تقدیر از سوی ریاست جمهوری، حضور 
در بخش مسابقه شش دوره از جشنواره بین المللی امام رضا )ع(، کسب مقام 
دوم ششمین جشنواره مساجد کشور، کسب پرکارترین بازیگر محرم در سال 

89 تنها بخشی از افتخارات این هنرمند اصفهانی به شمار می آید.

گروه فرهنگ -  به همت تاالر هنر وابس��ته به س��ازمان فرهنگی تفریحی 
شهرداری اصفهان، نمایش »آخرین نامه« کاری از گروه نمایشی خوابگردهای 

صحنه به اجرا در خواهد آمد. 
پیام میرکی، کارگردان نمایش »آخرین نامه« در خصوص این نمایش گفت: 
»آخرین نامه« با قلم مهرداد کوروش نیا نوش��ته ش��ده  و نمایشی با موضوع 
دفاع مقدس است که سعی شده با خلق کمدی های موقعیت و کالمی قصه 
نمایش را روایت کند. میرکی افزود: این نمایش داستان دو نفر دیده بان در یک 
منطقه جنگی است که با اضافه شدن یک نیروی کمکی به آنها روابطشان به 
 چالش کشیده می شود. وی پیرامون زمان و مکان اجرای نمایش تصریح کرد: 
عالقه مندان جهت تماشای این نمایش می توانند از تاریخ 27 مهر ماه لغایت 

7 آبان ماه  ساعت18:30 به تاالر هنر مراجعه کنند.

بیل مکانیکی و لودر در لوکیشن مختار 

صبر مالکان زمین های »مختارنامه« به سر آمد
فعالیت تصویرگر پاسارگاد به حالت تعلیق درآمد 

 باز هم »گشت ارشاد« توقیف به بار آورد 

صبر مالکان زمین های لوکیش��ن سریال »مختارنامه« که 
دیگر حاضر به مذاکره ی��ا تمدید قرارداد اج��اره  زمین ها 
نیستند به سر آمد و روز گذشته قصد تخریب این لوکیشن ها 
را داش��تند. مالکان زمین های احمدآباد مس��توفی برای 
تخریب زمین های لوکیشن  سریال »مختارنامه« با لودر و 
بیل مکانیکی در محل حاضر شده بودند و با حکم قضایی 
و مأمور سعی داشتند این اقدام را عملی کنند که با تالش 

مسئوالن سیما فیلم از تصمیم خود صرف نظر کردند. 

س��یما فیلم قص��د دارد با اقدامات��ی مان��ع از تخریب این 
لوکیشن ها شود تا بتواند برای سایر سریال های تلویزیونی از 
آنها استفاده کند. در حال حاضر تجهیزات و آکسسوار به کار 
برده شده در سریال »مختارنامه« در حال انتقال به شهرک 
سینمایی غزالی اس��ت و انتقال این تجهیزات تا پایان این 
هفته به اتمام خواهد رس��ید، اما با وجود تمام شدن مهلت 
قانونی اجاره زمین های احمدآباد مس��توفی و رأی دادگاه 
مبنی بر تخریب این دکورها، مش��خص نیست سیمافیلم 
با چه اقدامی خواهد توانست جلوی تخریب این دکورها را 
بگیرد. ماجرای تخریب دکورهای »مختارنامه« در احمدآباد 
مستوفی از سال گذش��ته و همزمان با پخش قسمت های 
پایانی این سریال آغاز ش��د. در آن زمان صداوسیما به این 
مسأله واکنش نشان داد و گفت که قصد دارد این زمین ها 
را از صاحبانش خریداری کند ام��ا در حال حاضر انصراف 
سازمان صداوس��یما از خرید این زمین ها ش��رایطی را به 
وجود آورده که مالکان را از هر گونه مذاکره بعدی منصرف 

کرده است.

معاون امور فعالیت های س��ینمایی و سمعی و بصری گفت: 
تخلف ش��رکت توزیع کننده فیلم »گشت ارشاد« در شبکه 
خانگی محرز اس��ت و توقف فعالیت ش��رکت تصویرگستر 

پاسارگاد برای یک دوره در نظر گرفته شد.
سید علیرضا س��جادپور، معاون امور فعالیت های سینمایی 
و سمعی و بصری سازمان س��ینمایی درباره تخلف مؤسسه 
توزیع فیلم »گشت ارشاد« و تصمیم وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی در این خصوص گفت: همان طور که در جمع بندی 
بررسی های ما در بخش نمایش خانگی وزارت ارشاد مشخص 
شد، مقصر بودن و تخلف  شرکت توزیع فیلم ویدئویی »گشت 
ارشاد« محرز و تنبیهاتی در نظر گرفته شد، اما این تنبیهات 
به قراردادهای بعدی این ش��رکت پس از »گش��ت ارشاد« 

باز می گردد و به قراردادهای قبلی مربوط نمی شود.
وی در ادامه به پخش فیلم »نارنجی پوش« توسط این شرکت 
اشاره کرد و گفت: پخش این فیلم به قراردادهای قبلی این 
شرکت باز می گردد که نباید جلوی آن گرفته می شد؛ زیرا 
صاحبان فیلم متضرر می ش��دند. در این حالت امکان تغییر 
مؤسس��ه توزیع فیلم وجود ندارد، به همین دلیل نمی توان 
به قراردادهای قبلی آسیب زد. وی درباره تنبیهات مؤسسه 
تصویرگستر پاسارگاد، گفت: این تنبیهات شامل یک دوره 

زمان توقف فعالیت شرکت است. 
بنابراین گزارش، تخلفات شرکت تصویرگستر پاسارگاد در 
خصوص توزیع فیلم »گشت ارشاد« باعث شد تا فیلم از سطح 

کشور جمع آوری شود.

کافه کتابیادداشت

هفت

جایزه بوکر به یک داستان خونین رسید
هیالری منتل، نویس��نده بریتانیایی برای کتاب »بیرون کشیدن اجساد« دومین بار 
برنده جایزه بوکر شد.  این نویسنده 60 ساله اولین زنی است که دو جایزه بوکر دریافت 
کرده است. داوران جایزه بوکر از این کتاب به عنوان یک کتاب »چشمگیر« یاد کردند.
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 نشان لژیون دونور فرانسه 
به میشل هانکه اعطا شد

میش��ل هانکه، کارگردان برنده  دو 
نخل طالی کن نشان لژیون دونور 

را دریافت کرد.
میش��ل هانکه که امس��ال با فیلم 
»عش��ق« جای��زه  نخ��ل ط��الی 
جش��نواره ک��ن را دریاف��ت کرد، 
نشان لژیون دونور فرانسه را به پاس 
دستاوردهای س��ینمایی به گردن 

آویخت.
در این مراسم مارگارت منگز، تهیه کننده بسیاری از فیلم های »هانکه« 
از جمله فیلم برنده  نخل طالی »روبان سفید« نیز به مقام افسر شوالیه 
دست یافت. در این مراسم که 23 مهر در کاخ الیزه در پاریس برگزار 
شد، فرانسوا اوالند، رییس جمهور فرانسه اعالم کرد که این دو سینماگر 
سرشناس کاماًل متعهد به سینمای مستقل هستند و همواره به شکل 
خستگی ناپذیری سینمای فرانسه را در سراسر دنیا گسترش داده اند.

 کش��ور فرانس��ه خانه  دوم میش��ل هانکه اتریشی اس��ت که با فیلم 
فرانسوی  زبان »معلم پیانو« و »پنهان« به شهرت جهانی رسید.

نقاشی های بزرگان هنر از موزه  
کنستال هلند به سرقت رفت

هفت ش��اهکار نقاش��ی از بزرگان 
دنیای هنر ش��امل پابلو پیکاس��و، 
هن��ری ماتی��س، کلود مون��ه، پل 
گوگین، لوسین فروید و... در ساعات 
اولیه صب��ح روز سه ش��نبه از موزه 

کنستال هلند به سرقت رفت.
نقاش��ی »پل وارتریو« مونه، »زنی 
 با چش��مان بس��ته«  فروید و »زنی 
روبه روی پنجره   باز« گوگین از آثار برجس��ته ای بودند که به راحتی 
از این موزه دزدیده شدند. به گزارش آسوشیتدپرس، سخنگوی موزه 
کنستال گفت: پلیس از روشن شدن آژیرهای سیستم امنیتی باخبر 
شد، اما وقتی رسید سارق یا سارقین فرار کرده بودند.پلیس هلند اعالم 
کرده این سرقت بزرگ هنری حدود ساعت سه بامداد روی داده است. 
پس از س��رقت 20 اثر هنری از موزه  »ون گوگ« آمستردام در سال 
1991، این بزرگ ترین سرقت هنری در کشور هلند محسوب می شود. 
گفته می شود ارزش آثار به سرقت رفته صدها میلیون یورو بوده است.

 »بازم مدرسه ام دیر شد«  
کارتون می شود

مجموعه انیمیشن عروسکی »حاال 
می گی چه کار کنه؟« با بازس��ازی 
چهره اکبر عبدی در نقش محسن 
مجموعه »بازم مدرسه ام دیر شد« 
به تهیه کنندگی مرک��ز پویانمایی 
ب��ه زودی وارد مرحل��ه  صب��ا 
پیش تولید می ش��ود. در دوبله نیز 
خ��ود اکب��ر عب��دی به ج��ای این 
ش��خصیت صحبت خواهد ک��رد. البت��ه از آنجا ک��ه آن مجموعه در 
سال های گذشته بس��یار موفق بود، تالش خواهد شد نکات کلیدی و 
موفقیت آمی��ز آن در مجموعه جدید هم تکرار ش��ود ک��ه در نگارش 
مجموعه جدید نگاه امروزی خواهیم داش��ت تا برای نس��ل امروز نیز 

جذاب و دیدنی باشد.

 گبرلو »گذشته و آینده«
 را نوشت

مجموع مقاالت، نقدها و یادداشت های س��ینمایی محمود گبرلو در 
روزنامه رسالت و خبرگزاری فارس با عنوان »گذشته؛ آینده« از سوی 

انتشارات دی داد منتشر شد.
محمود گبرلو منتقد و عضو ش��ورای س��ردبیری روزنامه جام جم و 
سردبیر برنامه تلویزیونی »هفت« به تازگی مجموعه مقاله های خود را 
با موضوعات مختلف چون سینمای کودک، بایدها و نبایدها، سینمای 
جوان، نیازها و بایدها، جش��نواره فیلم رشد و چند توصیه کاربردی، 

ابتذال هن��ری و س��کوت مجری��ان، جلوی 
فیلم فاسدس��ازان را بگیرد، آموزشگاه های 
سینمایی هنر یا اخالق، سینمای نجیب، خانه 
سینما و چالش های پیش رو، سینمای جوان 
 و اپیدمی کیارس��تمی، س��ینمایی که نماز 
 نم��ی خوان��د، جای��گاه فرهن��گ در دولت 
احمدی ن��ژاد، هس��تی شناس��ی مجیدی، 
آقای ریی��س جمهور!س��ینما را دریابید و... 
منتشر کرده اس��ت. محمود گبرلو نویسنده 
و روزنامه نگار متولد دی ماه س��ال 1341 در 

بندرگز استان گلستان است. 
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مردی که اسکار را رد کرد 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - جورج س��ی اس��کات در 18 اکتبر 1927 در ویرجینیای آمریکا به 
دنیا آمد. در هشت س��الگی مادر او فوت کرد و پدرش مدیر اجرایی شرکت بیوک بود. 
سی اسکات در سال  1945 به عضویت تفنگداران دریایی درآمد و چهار سال در آنجا 
خدمت کرد. او سپس به بازیگری روی آورد، ولی آنچه که او را در سینما شاخص کرد، 

رد مجسمه اسکار بود. 
از او فیلم هایی همچون »نویسنده آمریکایی« و »محاکمه اندرسون پل« را بیش از بقیه 
به یاد داریم. جورج سی اس��کات در چهل  و سومین مراسم اسکار در سال1970جایزه 
بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خاطر فیلم »پاتون« نپذیرفت و در تلگرافی اعالم کرد 

که حاضر نیست بخشی این نوع رقابت باشد. 
او که از شیوه کار آکادمی علوم و هنرهای س��ینمایی ناراضی بود، گفت که خود را در 

رقابت با سایر بازیگران نمی بیند. 
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روز، روز است نه شب 
1 - با توج��ه به آنچه ای��ن روزها در س��پهر اقتص��اد ایران 
قابل مش��اهده اس��ت و درنظر گرفتن وضعیت حال حاضر 
گیش��ه س��ینماها، س��رمایه گذاری برای تولید یک پروژه 
س��ینمایی، یک��ی از غیرعقالنی تری��ن کارهایی اس��ت که 
س��رمایه گذار می تواند انجام دهد. کس��ی که سال گذشته 
برفرض400میلیون توم��ان برای مش��ارکت در تولید یک 
فیلم سینمایی سرمایه گذاری کرده، امروز یا فیلمش اکران 
نش��ده و یا در گیش��ه موفق به بازگرداندن سرمایه اولیه اش 
هم نشده اس��ت، مگر این که س��رمایه گذار مفروض، آنقدر 
خوش ش��انس بوده باش��د که فیلمش جزو انگشت ش��مار 
آثار پرمخاطب امس��ال باش��د. در ش��رایط فعلی، رسیدن 
به گیش��ه500میلیون توم��ان در مجموع ف��روش تهران و 
شهرستان، فروشی معمولی محسوب می شود. از این مبلغ 
اگر سهم پخش  کننده، سینمادار و هزینه های تبلیغات را کسر 
کنیم، کمتر از نیمی از فروش گیشه به جا می ماند. یک جمع 
و تفریق ساده نشان می دهد سرمایه گذاری برای تولید یک 
پروژه سینمایی اصاًل به صرفه نیست. اگر سرمایه گذاری سال 
گذشته 400میلیون تومان برای مشارکت در تولید یک فیلم 
سینمایی سرمایه گذاری کرده باشد، که با توجه به هزینه های 
تولید این مبلغ فقط بخش��ی از هزینه های تولید را تشکیل 
می دهد. فیلم مورد نظر باید برای بازگشت سرمایه اش حدود 

یک میلیارد تومان در گیشه کارکرد داشته باشد. 
2 - فروش ضعیف فیلم های پایی��زی را باید حاصل افزایش 
بهای کاالها و خدمات در روزهای اخیر بدانیم یا فیلم ها فاقد 
جذابیت هستند؟ پاسخ هرچه باشد در نتیجه تفاوتی حاصل 
نمی شود. این فیلم ها ضرر می دهند و در بازگرداندن سرمایه 
اولیه ش��ان ناتوان می مانند. سؤال اینجاس��ت که سینمایی 
که بیش��تر تولیداتش در ج��ذب مخاطب گس��ترده ناتوان 
است چگونه به طور متوسط س��الی80 فیلم تولید می کند؟ 
سینمایی که نمی فروشد محکوم به ورشکستگی است، مگر 
این که با حمایت دولت س��رپا نگه داشته شود؛ حمایتی که 
امسال هم شامل سینما ش��ده ولی اغلب در قالب تولیداتی 
که سفارش دهنده اش خود دولت اس��ت. تجربه نشان داده 
که فیلم سفارشی در نهایت اثر موفقی از کار درنمی آید. اگر 
می خواهیم سینمایی پویا داشته باشیم، باید بخش خصوصی 
حضور قدرتمندانه ای در این عرصه داشته باشد. برای این کار 
هم باید تکلیف خیلی چیزها را روش��ن کرد و تنها هم تولید 

فیلم خوب مشکلی را حل نمی کند. 
چرا در سه س��ال اخیر تصمیماتی گرفته شده که کمکی به 
سینما نکرده و تنها به تعمیق بحران منجر شده است؟ چرا 

دوستان اصرار دارند روز را شب و شب را روز جلوه دهند؟

روبان قرمز

احس��ان تحویلیان، عکاس و متولد 1359 و حس��ین تحویلیان 
 نقاش، ط��راح، وب��الگ نوی��س، م��درس، نمایش��نامه نویس

کارگردان تئاتر و نویس��نده که در دی م��اه 1340 در اصفهان 
چش��م به جهان گش��وده اس��ت. ه��ر دو هنرمند ش��رکت در 
نمایش��گاه های ف��ردی و گروهی و جش��نواره ه��ای متعدد را 
در س��ابقه کاری خود ثب��ت کرده ان��د. آخرین نمایش��گاه آنها 
 ب��ا عن��وان »کانورت��ور« ای��ن روزه��ا در گال��ری آپادان��ا در 

جریان است.
اینجا دنیای مردگان اس��ت؛ دنیایی به پایان رسیده و خاموش. 
 ارواح��ی که س��رگردان در اطراف جس��د ب��ر جا مان��ده زمین 
می چرخند و ب��ی آن که چیزی از مرگ خ��ود بدانند، به حیات 
مشکوکشان ادامه می دهند؛ از یاخته ها گرفته تا زن ها ومردها، 
گرازهایی که هنوز از گله جدا نش��ده اند، کس��انی که خود را به 

مردن می زنند و کسانی که زندگی را باور نمی کنند. 
جنین جانوری که پیش از تولد به مرگ دس��ت کش��یده است 
و ناباوری در جهنمی خاموش با ش��هروندانی ب��ی آزار که تنها 

تفاوتش��ان با ما، در این است که زنده نیس��تند و خودشان هم 
نمی دانند. 

پرس��ش بنیادی: م��ا زنده ایم؟  پاس��خ ب��ه این پرس��ش حاال 
 کمی دش��وار به نظر می رس��د. این ما که به همین س��ادگی ها 
می رویم و می آییم، درد می کش��یم، نفس می کش��یم، سیگار 
می کش��یم و باری به نام زندگی را بر دوش داری��م... زنده ایم؟ 
ماهوی زندگی چیست و فاصله اش با مرگ در کدام نقطه است؟ 
)ماندن در نمایش��گاه کانورتورمرگ اس��ت، مرگ زایش است.

زایش جهان معاصر در لحظه ازل، از تکه تکه شدن و مرگ جهان 
کهن شکل می گیرد.  مرگ، رس��م جاری زیست است، ما عضو 
این جهانیم، ب��ا هر مرگی تکه ای از خود را از دس��ت می دهیم؛ 
خودی که با تم��ام عناصر جان��دار و بی جان حی��ات در پیوند 
است، خودی که همگن و هم ریش��ه  جهان است. این است که 
مراسم می آفرینیم تا التیام ببخشیم. این است که در باور مرگ، 
 کانورت )تبدیل( دیده می شود. بخش دیگری از بیانیه  نمایشگاه 

کانورتور است.

»پیله های رنگ« را در اتاق آبی ببینید 
 نگارخان��ه اتاق آبی هم ای��ن روزها با نمایش��گاهی تحت عنوان 
»پیله های رنگ« ب��ه اس��تقبال بازدیدکنندگان آمده اس��ت. 
»پیله های رنگ« مجموعه ای اس��ت از مه نور کاویان، هنرمند 
جوانی که تحصیالت خود را در رشته نقاشی در دانشگاه تهران 
به پایان رسانده و ش��رکت در یک نمایشگاه گروهی دانشجویی 
در خان��ه هنرمندان و یک نمایش��گاه انف��رادی در گالری افرند 
تهران را در س��ابقه خ��ود دارد. مه ن��ور کاوی��ان در پیله های 
رنگ م��ا را به تماش��ای پروانه هایی م��ی برد که در ه��ر تابلو با 
تکنیک و نگاهی متفاوت به تصویر درآم��ده اند. هنرمند در این 

مجموعه گاه به شکلی غریزی 
با س��وژه مواجه می ش��ود و 
گاه درگیر ش��دن ب��ا تکنیک 
 و پرداخت ه��ای غیرضروری

او را از مس��یر اصل��ی خ��ود 
در الق��ای فض��ای ذهنی اش 

منحرف می کند. 
توفیق هنرمند در غالب آثار، 
آنجای��ی اتفاق م��ی افتد که 
اثر ف��ارغ از به رخ کش��یدن 
توانایی ه��ا و کار بلدی های 
کاویان، با حرکتی جوشش��ی 
و در کن��ار ایده ای ن��و بروز و 
ظهور کرده است؛ گرچه این 
ابتکار عمل ها و ای��ده ها گاه 
آنچنان متف��اوت و دگرگونه 
 ان��د که هر ک��دام م��ی تواند 

دست خطی مستقل برای هنرمند به شمار رود. مه نور هنرمندی 
اس��ت که هنوز به تکرار و تجربه احتیاج دارد تا بتواند راه و رسم 
در هم آمیختن تکنیک و غریزه هن��ری اش را پیدا کند و به این 
ترتیب  فضایی یکدست و ش��فاف را در آثار خود  به وجود آورد. 
با این همه تماش��ای پروانه های کاویان و اسارت رنگینشان در 
نگارخانه اتاق آب��ی، برای هر مخاطب تجرب��ه ای به یاد ماندنی 
است. این نگارخانه در خیابان مشتاق اول، انتهای کوچه روشن 

در انتظار بازدیدکنندگان است.
و من چقدردلم می خواهد همه  داستان های پروانه ها را بدانم 
که بی نهایت بار در نامه ها، شعرها، در شعله ها سوختند تا سند 

سوختن نویسنده شان باشند.  )حسین پناهی(

پرسه در گالری های شهر 

از آپادانا تا اتاق آبی 

»و لحظه را یاد کنید و انسجام زمین و زمان را یاد کنید. زمان که بی توقف، ما را طی می کند. ما  نسترن 
می رویم اما باقی می مانیم. زیست، عبور می کند و ما، ماندگیمان را پاس می داریم. در واپسین مکارمی

تالش، ماندگی را به دیگران می سپاریم تا »نشانه« ش�ود و در نهادی بماند. هنر، آیین ماندن 
است، حتی اگر نشانه  عبور را حکایت کند.« بخشی از بیانیه نمایشگاه. 

ماهوی زندگی 
چیست و فاصله 

اش با مرگ در 
کدام نقطه است؟ 

)ماندن در نمایشگاه 
کانورتورمرگ است، 

مرگ زایش است.
زایش جهان معاصر 
در لحظه ازل، از تکه 

تکه شدن و مرگ 
جهان کهن شکل 

می گیرد



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 استارت قهرمانی
 پس از حذف از آسیا

تیم فوتبال سپاهان در آغاز بازی های هفته دوازدهم در قم، روز جمعه 
میهمان تیم صبای قم خواهد بود.

هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران روز جمعه با برگزاری چهار دیدار 
آغاز می شود که در حساس ترین دیدار، تیم فوتبال سپاهان به مصاف 
صبای قم خواهد رفت. سپاهانی ها در حالی روز جمعه رو در روی قمی ها 
می ایس��تند که دیگر خبری از مربی و یار شفیق کرانچار در کنار زمین 
نخواهد بود. این که چرا مرزبان برکنار شد هنوز برای اهالی فوتبال مبهم 
است، اما به هر حال باید منتظر بمانیم و ببینیم که سپاهان بدون مرزبان 
چگونه عمل خواهد کرد و تا چه حد کرانچار و سپاهان به مرزبان وابسته 
بوده اند. در آن سو صمد مرفاوی که دو هفته است به عنوان سرمربی صبا 
معرفی شده، هنوز طعم پیروزی را با تیم جدیدش نچشیده و به همین 
دلیل انگیزه خاصی برای پیروزی برابر سپاهان دارد. نکته جالب پیرامون 
بازی های این دو تیم در قم، این است که در این چند سالی که صبا به قم 
منتقل شده همه بازی های این تیم با سپاهان با نتیجه تساوی به پایان 
رسیده است و هر دوتیم در حسرت س��ه امتیاز مانده اند. فصل گذشته 
دو تیم در قم در حالی به مصاف هم می رفتند که لوکا بوناچیچ هدایت 
سپاهان را بر عهده داشت و عبداهلل ویسی نیز سرمربی تازه کار صبا بود. 
آن دیدار با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در دیدار برگشت 
که کرانچار سرمربی س��پاهان بود اولین باخت کرانچار در سپاهان رقم 

خورد و آنها با نتیجه ۲ بر یک مغلوب میهمان خود- صبا- شدند. 
دیدارهای روز جمعه ۲۸ مهر 

صبای قم- سپاهان، ساعت ۱۶:۵۰ 
گهر درود- فوالد خوزستان، ساعت ۱۵ 

فجرسپاسی- نفت تهران، ساعت ۱۵:۳۰ 
نفت آبادان- داماش گیالن، ساعت ۱۸:۰۵

نصر و خدامی، مسافر جام جهانی
مس��ابقات انتخابی تیم ملی تکواندوی بزرگس��االن برای اعزام به جام 
جهانی آروبا برگزار ش��د و ۱۰ نفر برتر این رقابت ها مش��خص ش��دند. 
رقابت ه��ای انتخابی تیم مل��ی تکواندو روز چهارش��نبه در محل خانه 
تکواندو برگزار ش��د که در پایان یوس��ف کرمی، کوروش رجلی، فرزاد 
عبداللهی، علیرضا نصر آزادانی، مس��عود حجی زواره، مهران عسگری، 
 جالل خدامی، بهزاد ایلخانی، وحید عیس��ی بیگ ل��و و روح اهلل طالبی 
۱۰ تکواندوکاری بودند که از س��وی کادر فنی تیم مل��ی برای اعزام به 
مسابقات جام جهانی آروبا انتخاب ش��دند. نکته جالب در این رقابت ها 
انصراف محمد باقری معتمد بود که بدین ترتیب حضور در جام جهانی 
را از دست داد. باقری معتمد مدال نقره بازی های المپیک لندن را کسب 
کرده بود. البته آس��یب دیدگی رباط صلیبی و همچنین ش��یوه جدید 
برگزاری مسابقه های جام جهانی در اوزان ۶۸+ تا ۸۰+ کیلوگرم شاید 
دو دلیل اصلی انصراف محمد باقری معتم��د از حضور در انتخابی  تیم 
ملی بود. جام جهانی تکواندو هفته اول آذرماه به صورت تیمی و به روش 
جدید در س��انتاکروز پایتخت جزایر آروبا )کش��وری در جنوب دریای 
کارائیب( برگزار خواهد شد. تکواندو ایران قرار است تنها در بخش مردان 
در این دوره از رقابت ها شرکت کند. تیم ملی تکواندو ایران در دوره قبلی 

مسابقه های جام جهانی در چین، قهرمان شده بود. 

تماشای دیدار ذوب آهن رایگان شد
کانون هواداران باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن در جهت بزرگداشت 
هفته تربیت بدن��ی و ورزش، تماش��ای دی��دار دو تی��م فوتبال ذوب 
آه��ن و آلومینی��وم هرم��زگان درهفت��ه دوازدهم رقابت ه��ای لیگ 
برتر فوتبال کش��ور را ب��رای عموم عالقه من��دان رای��گان اعالم کرد. 
این مس��ابقه روز شنبه  و ازس��اعت ۱۵ در ورزش��گاه بزرگ ذوب آهن 
 برگزارخواهد ش��د.  خبر دیگر از ذوب آهن، این که فدراسیون فوتبال 
جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای رس��می، ضمن تقدیر از آکادمی 
فوتبال ذوب آه��ن به عنوان برترین آکادمی فوتبال کش��ور، مجوز این 

آکادمی نمونه را برای دو سال دیگر تمدید کرد. 

ووشوکاران ماهان به فکر جبران
هفته سوم و چهارم دور رفت رقابت های لیگ ووشو بانوان باشگاه های 

کشور امروز در آکادمی ووشو برگزار می شود.
در پایان هفته دوم دور رفت، در گروه یک دانش��گاه آزاد با شش امتیاز 
و تفاضل۲۰+ صدرنشین اس��ت، فوالد ماهان س��پاهان با سه امتیاز و 
تفاضل ۸+ دوم اس��ت، هیأت ووش��و قزوین هم با س��ه امتیاز و تفاضل 

۴- سوم است. 

ماهان به قهرمانی نیم فصل می رسد
تیم واترپلوی فوالد ماهان در حالی هفته ششم رقابت ها را برابر نماینده 
زنجان پشت سر خواهد گذاشت که پیروزی در این دیدار می تواند آنها 
را قهرمان نیم فصل کند. هفته شش��م رقابت های لیگ برتر واترپلوی 
باشگاه های کشور طی روزهای پنجشنبه و جمعه با انجام سه دیدار در 
شهرهای اصفهان، ش��یراز و انزلی پیگیری خواهد شد و در مهم ترین 
دیدار، فوالد ماهان صدرنشین میزبان شهید شهبازی زنجان خواهد بود.

من نمایندگان را قانع کردم
جواهری/ مدیرکل اداره ورزش و جوانان

برخی س��وء تفاهم هایی بین نمایندگان مردم پیش آمده بود که باعث 
شد بحث استیضاح مطرح شود. البته باید بگویم حق قانونی آنهاست که 
از هر وزیری که احساس می کنند مشکل دارد، سؤال و پرسش داشته 
باشند اما مشکل اینجا بود که نمایندگان تا کنون از دکتر عباسی هیچ 
سؤالی نپرسیده بودند. به هر حال ما مجبور شدیم با نمایندگان اصفهان 
نشست هایی داشته باشیم؛ چون تعدادشان زیاد بود و در بحث استیضاح 
فعالیت داشتند اما با ادله قانونی که به آنها دادیم، قانع 
شده و امضاهای خود را پس گرفتند و خدا را شکر 

که این قضیه به خیر گذشت. 
البته مسئوالن کش��ور در اعتبارات نگاه خاصی به 
استان اصفهان داشته اند و در برخی از طرح ها 
پیشرفت های قابل توجهی در اعتبارات 
احساس می شود که به نظر من این به 
دلیل نگاه ویژه مس��ئوالن به استان 

اصفهان بوده است.

فتح نیم کره با ۱۰ نفر
پیروزی برابر کره جنوبی آن هم در اوج ناباوری، اتفاق بزرگی 
بود که باعث ش��د تیم ایران با امیدواری بیش��تری بقیه راه 
صعود به جام جهانی را طی کند و با انگیزه بیشتری به مصاف 
ازبکس��تان برود. در ای��ن میان عکس العم��ل و گفتگوهای 
بازیکنان ایران بعد از بازی همواره خواندنی است که بخشی از 

این گفتگوها به صورت کوتاه در ادامه می آید: 
     این پیروزی لطف خدا بود

س��ید مهدی رحمتی، دروازه بان تیم ملی فوتبال کشورمان 
گفت: خدا به ما لطف داشت که توانستیم در دیدار برابر کره 
جنوبی به پیروزی دس��ت یابیم. آدم به امید زنده است و در 
حالی که دنبال حداقل یک امتیاز بودیم، خدا را شکر توانستیم 
پیروز شویم. امیدواریم این نتیجه را برابر ازبکستان تکرار کنیم 

و شانس صعودمان به جام جهانی را افزایش دهیم. 
     به قلب کره حمله کردیم

کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تحسین شجاعت 
ش��اگردانش گفت: در این مس��ابقه س��ه تیم در زمین بازی 
 کردند که تیم داوری از همه ضعی��ف تر بود. داور تصمیمات 
عجوالنه ای گرفت و به اشتباه من و مسعود شجاعی را اخراج 
کرد. با این حال نبود من کنار زمین مش��کلی برای تیم ملی 
ایجاد نمی کند؛ چرا که من دستیاران خوبی دارم که از عهده 
این کار بر می آیند. من شجاعت بازیکنانم را تبریک می گویم. 
بعد از ۱۰ نفره شدن عالی کار کردیم و با شجاعت به قلب کره 

جنوبی حمله بردیم. 
     اخراجم بی انصافی داور بود

مس��عود ش��جاعی در مورد گریه اش پس از اخراج و این که 
آیا فکر می کرد ایران می بازد که تا ای��ن اندازه ناراحت بود، 
خاطرنش��ان کرد: نه، فکر نمی کردم ایران بب��ازد، اما واقعاً 
انتظار اخراج را نداشتم. باید از بازیکنان تشکر کنم که پس 
از اخراج من سنگ تمام گذاشتند و اجازه ندادند کره با امتیاز 

به کشورش بازگردد. 
     شیرین تر از بازی کردنم، برد ایران بود

رضا قوچان ن��ژاد، مهاجم تیم ملی ایران با اش��اره به این که 
چند وقت منتظر بود تا به ترکیب تی��م ملی ایران به میدان 
برود گفت: شیرین تر از بازی کردنم برد ایران مقابل کره بود. 
من خیلی وقت بودم انتظار می کشیدم تا مجوز بازی ام صادر 
شود و برای اولین بار در ایران و مقابل ۱۰۰ هزار تماشاگر به 

میدان بروم. 
   این پیروزی ارزش زیادی داشت

جوادنکونام گفت: این پیروزی واقعاً به ما چس��بید و این 
که ۱۰ نفره تیم کره را بردی��م کار بزرگی بود که بچه ها 

انجام دادند.

دیدگاه

۶
پاداش میلیونی برای یک پیروزی!

پیروزی ایران  مقابل کره جنوبی سبب شد وزیر ورزش و جوانان به بازیکنان تیم ملی  پاداش 
۲۰ میلیون تومانی دهد و فدراسیون فوتبال نیز به هر یک از بازیکنان تیم  نفری چهار میلیون 

و ۵۰۰ هزار تومان پاداش داد تا بازیکنان برای یک برد ۲۴/۵ میلیون پاداش بگیرند. 

اپیزود اول: استودیو
هنوز بازی ش��روع نشده اس��ت و جواد خیابانی به همراه مجید 
جاللی در اس��تودیو برنامه فوتبال برتر نشس��ته اند. جاللی که 
به مجید کامپیوتر معروف اس��ت، تالش م��ی کند طبق گفته 
مسئوالن و برنامه س��ازان امید بُرد و یا حداقل نباختن را در دل 
تماشاگران جعبه جادو ایجاد کند؛ ما می توانیم از کره ببریم. اگر 
فورواردهایمان س��رعتی عمل کنند، اگر نوری بدود، اگر دژاگه 
خوب توپ بیندازد و هزاران اگر دیگر پشت سرهم قطار شد تا ما 

به نباختن امیدوارباشیم.
بع��د بی��ش از نی��م س��اعت تبلی��غ ب��ه خوردم��ان دادند که 
 در بی��ن اضطراب و اس��تراس هایم��ان کمی بدو بی��راه هم به 
پخش کنندگان آگهی بدهیم بلکه از این همه فش��ار روحی و 
روانی مان کمی کاسته شود. در این بین سرکشی های کوچکی 
هم به داخل ورزشگاه آزادی داشتیم و متوجه شدیم مردم با تیم 

ملی آشتی کرده اند و در استادیوم جای سوزن انداختن نیست.

نزدیک بازی بود که جوادخیابانی گف��ت: بگویید ما می بریم و 
انرژی مثبت بدهید تا ببریم. باور کنی��د من تجربه این اتفاق را 
در ملبورن داشتم که پیرزن 7۰ ساله، پیرمرد ۸۰ ساله، نوجوان 
چهار ساله...معذرت می خواهم کودک چهار ساله و همه صعود 
ایران به ج��ام جهانی را خواس��تند و این اتفاق افت��اد. االن هم 

بخواهید می شود. شک نکنید.
اپیزود دوم: گزارشگر

گزارش��گر بازی مرتضی احمدی موحد بود ک��ه از قبل از بازی 
داشت اخبار داخل زمین و ورزش��گاه آزادی را به مردم منتقل 
می کرد. با ش��روع بازی یک جمله محور گزارش او ش��د» اگر 
ایران یا کره ببازند هیچ چیز از دس��ت نمی دهن��د و راه درازی 
برای رسیدن به جام جهانی پیش روی آنهاست« این جمله برای 
ممانعت از تکراری شدنش با عوض شدن جای فاعل و مفعول و 
استفاده از لغات دیگر دستخوش تغییر می شد اما بیانش در طول 
گزارش و تا پیش از به ثمر رس��یدن تک گل ایران ادامه داشت. 

دلیلش هم چیزی نبود جز همان عزم جدی به جهت وفاق ملی 
و آماده سازی ما برای نبردن. با اوج گرفتن حمالت کره ای ها و 
خوردن توپ به تیرک عمودی دروازه ایران لحن گزارش احمدی 
 عوض ش��د و سعی کرد با خویش��تن داری فضا و ش��رایط را به 
سمت و س��ویی ببرد که مردم برای باخت، بیشتر آماده شوند. 
این تغییر لحن با اخراج مسعود ش��جاعی به اوج خود رسید، به 
 طوری که ظرفیت تماشاگران تلویزیونی با نحوه گزارش مرتضی 
احمدی موحد چنان باالرفته بود که اگر دوتاگل هم می خوردیم 
خیلی رویم��ان اثر منفی نمی گذاش��ت! منظور این اس��ت که 
گزارش��گر بازی به وظیفه اش خیلی خوب عمل کرد. باالخره 
دقیقه 7۵ بازی بود که تیم ملی ای��ران با گل جوادنکونام موفق 
به کسب س��ه امتیاز بازی ش��د و جدا از ۱۵ دقیقه باقی مانده، 
گزارشگر بازی نحوه گزارشش را چنان تغییر داد که بنده به عنوان 
مخاطب توقعم در همان چندثانیه ابتدایی بعد از رسیدن به گل 
آنقدر باال رفت که جز به برد و سه امتیاز بازی به هیچ چیز دیگری 
فکر نکردم. جدا عجب توانایی هایی دارند این گزارشگران فوتبال!

اپیزود سوم: تماشاگران
بازی تیم فوتبال کشورمان با کره جنوبی جدای از برد شیرینی 
که برایمان به ارمغان داش��ت، آه و حس��رت های زی��ادی را در 
 دلمان ایج��اد کرد و باعث ش��د بفهمی��م زن��ان خارجی مثل 
کره ای ها می توانند به ورزشگاه آزادی بروند و فوتبال ببینند ولی 
ما این حق را نداریم که بازی ملی کش��ورمان را از روی صندلی 

های استادیوم آزادی تماشاکنیم.
 از همی��ن االن توجی��ه مس��ئوالن را ه��م از بریم ک��ه جواب 
 خواهند داد آنها فارس��ی نمی فهمند و اگر تماشاگران فحاشی

 م��ی کردند چی��زی متوج��ه نمی ش��دند. ول��ی در روزی که 
قرار بود وفاق مل��ی صورت بگی��رد و مردم با تیم ملی آش��تی 
کنند، فحاش��ی  و بی ادب��ی چه معنایی داش��ت! اصاًل ش��اید 
حض��ور خانم ها در ورزش��گاه ها باع��ث با ادب ش��دن آن عده 
 تماش��اگر نماهایی بش��ود که صرف فحش دادن به استادیوم 
می آیند. حاال ممکن است در ورزش��گاه این اتفاق را به صورت 
س��اماندهی ش��ده نظاره کنند که چ��اره اش ح��ذف بانوان از 
 بدنه ورزش و تماش��ای آن نیس��ت، بلکه باید فرهنگ س��ازی

 ک��رد، وق��ت گذاش��ت و بودج��ه ص��رف کرد؛یعن��ی هزینه 
فرهنگ سازی برای ایجاد شرایط حضور همزمان  زن و مرد در 
ورزشگاه ها بیشتر از یک بازیکن پرسپولیس است که پولش را 

از بیت المال می دهند!
اپیزود چهارم: بازیکنان

باید قبول کنیم که این برد بس��یار معجزه آس��ا رخ داد؛ چراکه 
بازیکنان ما چه در زمان گل و چه بعد از سوت پایان بازی چنان 
به وس��ط زمین ریختند که ما خیال کردیم یک راس��ت رفتیم 
جام جهانی برزیل. شدت ذوق ملی پوش��ان آنقدر زیاد بود که 
نتوانستند خویشتن داری کنند و به مخاطب القا نمایند که ما 
می دانستیم می بریم، به طوری که ما متوجه شدیم آنها هم مثل 

ما از این برد ذوق مرگ شده اند!

یک بازی در چهار اپیزود

از این برد ذوق مرگ شدیم

ایران موفق شد از سد کره جنوبی بگذرد. این کلیشه ای ترین جمله ای است که می توان برای  سمیه 
برد تیم فوتبال ایران ده نفره مقابل کره جنوبی س�راپا حمله استفاده کرد. اما ما قصد نداریم مسرور

این جمله را دست آویزی برای خلق یک یادداش�ت، مقاله یا گزارش کنیم، بلکه می خواهیم 
بازی ایران –کره جنوبی را در چهار بخش جداگانه برایتان گزارش کنیم تا اگر در زمان پخش بازی به دلیل اضطراب 

و نگرانی موفق به دیدن و شنیدن آنچه مادیده ایم و شنیده ایم نشدید، حاال به این توفیق دست پیدا کنید.
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 کشتی اصفهان
 و استعدادهای نهفته

 بازگشت دوباره 
ذوب آهن به هندبال

محمد طالیی، مربی اصفهانی تیم ملی کشتی آزاد ایران از این پس هدایت 
تیم های پایه فوالد ماهان را در کشتی آزاد برعهده خواهد داشت.

طالیی در ارتباط با نحوه همکاری اش با باش��گاه فوالد ماهان گفت: قرار 
است تیم های کشتی پایه باش��گاه فوالد ماهان از رده سنی نونهاالن تا 
جوانان برای پرورش نیروهای سال های آینده فعالیت خود را آغاز کنند. 
وی ادامه داد: قرار اس��ت کار بزرگی در اصفهان آغاز شود که کشتی این 
استان را از خواب چندین س��اله بیدار می کند. اصفهان پتانسیل نهفته 
بسیاری در کشتی دارد که باید برای شناخت این استعدادها برنامه ریزی 
و کار را آغاز کرد. خوش��بختانه باش��گاه فوالد ماهان در این عرصه وارد 

شده است. 

فصل جدید رقابت های هندبال بانوان باشگاه های کشور با حضور هشت 
تیم از امروز استارت می خورد و ذوب آهن تنها بازمانده لیگ برتری ورزش 
بانوان اصفهان، میزبان فیروز آباد فارس خواهد بود. ش��رایط مالی باشگاه 
ذوب آهن که اکثر تیم های ورزشی این باشگاه را به انحالل کشید، دامن 
تیم های بانوان را هم گرفت. هندبال بانوان که فصل قبل س��کوی س��وم 
رقابت های لیگ برتر را به خود اختصاص داد، قرار بود در رقابت های امسال 
جایی نداشته باش��د، اما مسئوالن باش��گاه اصفهانی برای از دست ندادن 
امتیاز تصمیم به حفظ این تیم در لیگ دسته یک گرفتند. اعضای تیم ملی 
هندبال بانوان با ارایه پیشنهاد بازی مجانی و بدون قرارداد، خواستار حضور 

در لیگ برتر بودند و مدیران نیز با این درخواست موافقت کردند.

تساوی اسپانیا و فرانسه و توقف عجیب آلمان
 مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل در منطقه اروپا سه شنبه 
شب برگزار شد که در مهم ترین بازی ها آلمان در حالی که ۴ بر صفر 
از سوئد پیش بود، با تساوی ۴ بر ۴ متوقف شد، اسپانیا برابر فرانسه 

به تساوی رسید و ایتالیا 3 بر یک دانمارک را از پیش  رو برداشت.

مورینیو بهترین مربی عمرم است
مهاجم آرژانتینی رئال مادری��د مورینیو را بهترین 
مربی تمام عمر حرفه ی اش دانست. آنخل دی ماریا 
می گوید: او همیشه از ما حمایت می کند و به ما درس 

می دهد، این برای یک فوتبالیست حیاتی است. 

بارسلونا و  دوره طالیی
لوییس انریکه که بیش از ۲۰۰ دیدار برای بارس��لونا 
انجام داده، از این که آنها در سال های اخیر در باالترین 
سطح فوتبال بازی می کنند به وجد آمده و معتقد است 

تیتو ویالنووا میراث دار جوزپه گواردیوالست.

کره با برنامه تر بود

کارشناس فوتبال ایران با تأکید بر این که یکی از دالیل اصلی پیروزی 
تیم ملی مقابل کره جنوبی۱۰ نفره شدن این تیم بود،گفت: ما فقط از 
نظر انگیزه و دوندگی بازیکنان برتر از کره ای ها بودیم، اما ضعف ها و 
مشکالت خط دفاعی تیم ملی همچنان پابرجاست.  فرشاد پیوس با 
بیان این که تیم ایران در بازی با کره جنوبی دو نیمه متفاوت را تجربه 
کرد، به تمجید از بازی خوب دژاگه و قوچان نژاد دراین بازی پرداخت 
و افزود که درست اس��ت که همه بازیکنان تیم دراین پیروزی نقش 
داشتند، اما معلوم نبود اگر دژاگه و قوچان نژاد نبودند با چه مشکالتی 
مقابل تیم کره جنوبی مواجه می شدیم. دوندگی و شجاعت و تجربه 

این بازیکنان در این دیدار به کمک ایران آمد.

 تیم کی روش هنوز کار دارد

کارشناس فوتبال ایران با بیان این که اخراج مسعود شجاعی به تیم 
ملی شوک مثبتی وارد کرد، گفت: تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره 
جنوبی پیروز ش��د، ولی باید قبول کنیم تیم کی روش تا رسیدن به 
شرایط ایده آل کار زیادی پیش رو دارد. افشین پیروانی در خصوص 
دیدار تیم های ایران و کره جنوبی تصریح کرد: خوش��بختانه تیم ما 
منطقی و قابل قبول بازی کرد و نتیجه مناسبی کسب کرد. هرچند 
کره جنوبی چند فرصت خوب گلزنی داشت، ولی در نهایت بازیکنان 
ما موفق شدند نتیجه را به سود خود تمام کنند. پیروانی درباره اخراج 
مسعود شجاعی هم تأکید کرد: گاهی اوقات اخراج یک بازیکن به تیم 

شوک مثبت می دهد که این مسأله درباره شجاعی هم صدق کرد. 

چرا تیم ملی لباس قرمز پوشید؟  

از روزی که اعالم ش��د ایران در بازی با کره لباس قرمز می پوش��د، 
برای خیلی ها این سؤال پیش آمد که چرا مسئوالن تیم ملی چنین 
تصمیمی گرفته اند. دلیل قرمز پوش شدن تیم ملی در بازی با کره، 
خرافاتی بودن کره ای ها بود. کره ای ها که خرافاتی هس��تند، لباس 
قرمز را لباس شانس خود می دانند و اگر در یک مسابقه مجبور شوند 
لباس سفید بپوشند، احساس می کنند که بدشانسی آورده اند. آنها در 
لبنان هم که باختند، لباس سفید بر تن داشتند و به همین دلیل قرمز 
پوش شدن ایران در بازی دیشب، بار روانی زیادی برای آنها داشت. 
به همین دلیل بود که کادر فنی ایران پیشنهاد داد ملی پوشان مقابل 

کره لباس قرمز بپوشند.

سفید، لباس بدشانسی اخراج شجاعی شوک مثبتی بودضعف های خط دفاعی پابرجاست
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یادداشت

سد خاکی »دوتو« در شهرکرد
 افتتاح شد

و  طبیع��ی  مناب��ع  مدی��رکل 
آبخیزداری چهارمحال وبختیاری 
روز ی��ک ش��نبه درآیی��ن افتتاح 
 سد دوتو با بیان مش��خصات فنی 
این سد اظهار داش��ت: این سد در 
سطح حوضه آبخیز 14/2 کیلومتر 
مربع و اعتبار 900 میلیون ریال از 
محل اعتبارات استانی و مدیریت 
 بحران استان احداث گردیده است. عطاء اهلل ابراهیمی اضافه کرد: آب 
قابل استحصال از سد خاکی دوتوی ش��هرکرد300 هزار متر مکعب، 
 حجم آبگی��ری آن ی��ک صده��زار متر مکع��ب و حج��م عملیات 
 خاک��ی انجام ش��ده برای اح��داث این س��د، 35 هزار مت��ر مکعب 

است. 
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، ارتفاع این سد را هفت 
متر، طول تاج آن را 230 متر مربع و دبی س��یالبی این سد را 19/4 
متر مکعب بر ثانیه عنوان کرد. ابراهیمی هدف از اجرای این طرح را 

کنترل و مهار سیالب ها و تغذیه منابع زیرزمینی بیان کرد. 
گفتنی اس��ت20 مهرماه به عن��وان روز ملی کاهش اث��رات بالیای 

طبیعی نامگذاری شده است.

اولین مدرسه ژیمناستیک 
شهرکرد افتتاح شد

همزمان ب��ا هفته تربی��ت بدنی مدارس اولین مدرس��ه 
ژیمناس��تیک چهارمح��ال و بختیاری روز چهارش��نبه 

دردبستان شریعتی شهرکرد افتتاح شد.
معاون اداره تربیت بدنی وس��المت آم��وزش و پرورش 
چهارمحال وبختیاری گفت: در سال تحصیلی جدید 148 
مدرسه ژیمناستیک درمدارس ابتدایی استان راه اندازی 
می شود. سیدهاشم زمانیان درآیین افتتاح این مدرسه 
افزود: این مدرسه تخصصی با تغییرکاربری دریک سالن 
اجتماعات راه اندازی شده است. وی گفت: برای راه اندازی 
این مدرسه تخصصی ورزش��ی120میلیون ریال هزینه 
شده است. زمانیان افزود: این مدرسه برای اجرای طرح 
ژیمناست پایه دوم ابتدایی و همچنین استفاده نخبگان 

ژیمناست راه اندازی شده است. 

ثبت رویداد ازدواج کاهش یافت
مدیرکل ثبت اس��ناد و امالک چهارمحال و بختیاری از 
کاهش 7/8 درصدی ثبت رویداد ازدواج در اس��تان طی 
شش ماهه اول امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
خبرداد. محمدحسن بهادر در روز ملی ازدواج و خانواده 
با اعالم این مطلب در نشست خبری با خبرنگاران استان 
اظهار داشت: در نیمه اول امسال، شش هزار و 378 واقعه 
ازدواج در31 دفتر رسمی ازدواج استان ثبت شده است.

وی آمار طالق ثبت شده طی شش ماهه نخست سال جاری 
در اس��تان را 571 فقره اعالم و تصریح ک��رد: این تعداد 
رویداد طالق در 9 دفتر رس��می طالق اس��تان به ثبت 
رسیده است. بهادر ادامه داد: میزان طالق ثبت شده در 
نیمه اول امسال در استان در مقایسه با مدت مشابه سال 

قبل 13/5 درصد افزایش نشان می دهد.

کشف سکه تاریخی در بازفت
معاون روابط عمومی و تبلیغات س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( 
چهارمحال وبختیاری از کشف 320 سکه تاریخی در بخش 

بازفت شهرستان کوهرنگ خبر داد. 
سرهنگ پاسدارحمیدرضا توس��لی گفت:کارکنان مرکز 
اطالعات س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( در پی وصول خبری 
مبنی بر خری��د و فروش س��که های تاریخ��ی در بخش 
 بازفت کوهرنگ، اقدام به پیگیری موضوع کرده و با نیابت 
قضائی فروشندگان را دس��تگیر و تحویل مراجع قضائی 

دادند.

خبر ویژه

شهردار شهرکرد 
نوراهلل غالمیان دهکردی 

روزانه70 هزار نفر در ش��هرکرد توسط ناوگان تاکسیرانی این شهرداری 
جابه جا می شوند و به همین دلیل در سال جاری اعتباری افزون بر 391 
میلیون و 400 هزار تومان به س��ازمان تاکس��یرانی شهرداری شهرکرد 

تخصیص داده شده است.
 بر اس��اس آمار موجود دو میلیون و 170 هزار نفر به صورت ماهانه و 13 
میلیون و 20 هزار نفر در شش ماهه نخست سال توسط ناوگان تاکسیرانی 
در این ش��هر جابه جا ش��دند. آمار جابه جایی مس��افران اتوبوس های 
ملکی 3 میلیون و 238 هزار و 556 نفر و تعداد مس��افران که با خط 
خصوصی جابه جا ش��ده اند 
4 میلی��ون و 485 ه��زار و 
565 نف��ر اس��ت. در ح��ال 
حاضراختص��اص زمی��ن به 
مساحت 28 هزار متر مربع 
به منظ��ور اح��داث توقفگاه 
اتوبوس ه��ا مس��ئله مه��م 
شهرداری محسوب می شود.

 تاکسیرانی شهرکرد  روزانه 
70 هزار مسافر جابه جا   می کند 

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
طنین موسیقی بختیاری در فرهنگسرای بروجن

اس��ماعیل آجاکه رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرس��تان بروجن گفت: گروه موسیقی 
»نوبانگ« در فرهنگسرای بروجن به اجرای قطعاتی از موسیقی بختیاری پرداخت. این کنسرت با 

هدف حفظ و اشاعه فرهنگ و هنر غنی و ریشه دار بومی استان برگزار شد.
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نماینده ول��ی فقی��ه در چهارمحال و 
گروه 
بختیاری ب��ا اش��اره به جام��ع بودن شهرستان

دس��تورات اس��الم در ن��وع و س��بک 
زندگی،گفت: در واقع اسالم تمام امور را به صورت دقیق تبیین 
و مشخص کرده و قطعا اگر این دستورات مورد عمل قرار گیرد، 

یک زندگی سالم و خوب را در پی خواهد داشت.
حجت االسالم محمدعلی نکونام اظهار داشت: اسالم به عنوان  یک 
مکتب جامع و کامل در تمام زوایای زندگی انسان ها برنامه ای 

جامع و نقش بسزایی در سالمت زندگی دارد.
 وی اف��زود: اگر م��ا به معن��ای واقع��ی در احکام اس��الم و در 
برنامه هایی که اسالم تدوین و مش��خص کرده و برای زندگی 
بش��ر در مجموعه تعالیم خویش قرار داده، دقت کنیم و اگر به 
آنها توجه کنیم، قطعا از یک زندگی بسیار سالم در همه موارد 

برخوردار خواهیم شد.

 وی درخصوص جامعیت اس��الم در س��بک زندگی ادامه داد:
آن ق��در جامعیت اس��الم در این جهت گس��ترده اس��ت که 
اس��الم در نحوه راه رفتن انس��ان، نحوه حرف زدن، نشستن و 
برخاستن، نحوه معاشرت با دیگران، نحوه معاشرت با خانواده، 
معاش��رت با خودش، در خوردن و خوراک انس��ان )انسان چه 
 چیزهایی بخورد، چه چیزهایی را نخورد،چگونه بخورد و کی 
بخورد و از چه نوع غذاهایی پرهیز کند( و... برنامه مش��خص 

کرده است.

داش�تن زندگی خ�وب و س�الم در گ�رو عمل به 
دستورات اسالم

وی یادآور شد: در واقع تمام امور در اس��الم و تمام دستورات 
اسالمی، دقیق تبیین و مشخص ش��ده و قطعا اگر اینها دقیق 
مورد عمل قرار بگیرد، خروجی همه اینها یک زندگی س��الم و 

خوب خواهد بود و سختگیری هم به لطف خدا در اسالم نیست 
و اسالم در هر زمینه در خصوص سبک زندگی تعالیم دارد و در 

همه زوایا دستور دارد.

آس�ان بودن انجام دس�تورات اس�الم مهم ترین 
ویژگی است 

وی با اش��اره به نکات مهم در دس��تورات اسالمی درخصوص 
سبک زندگی، ادامه داد: اما در میان همه اینها آنچه که بیشتر 
به چشم می خوردآسان بودن دس��تورات اسالم است و اسالم 
هیچ گاه به انسان سخت نمی گیرد که بخواهد دست و پای انسان 

را ببندد و انسان را درسختی و تنگنا قرار دهد.

عمل به دس�تورات اس�الم، انس�ان را ب�ه کمال و 
سعادت می رساند

امام جمعه شهرکرد یادآور ش��د: تمام اینها در واقع مجموعه 
تعالیمی است که رعایت آنها به نفع خود انسان است و انسان را 

در اوج سعادت و کمال قرار می دهد.
حجت االسالم نکونام اذعان داشت: اما ما متأسفانه از اسالم و 
تعالیم اسالم غافل هس��تیم. در دورانی که مسلمانان به اسالم 
عمل کردند توانس��تند در دنیا حرف اول را بزنند وتوجه همه 
جهانیان را به خود جلب کردند، ولی هر زمان ما از این تعالیم 
فاصله گرفتیم و ب��ه تعالیم بیگانه روی آوردی��م )تعالیمی که 
دیگران و نس��خه هایی که دیگران برای ما پیچیدند( س��بک 

درست زندگی ما تغییر می کند و ما می شویم یک مقلد.

عقب ماندن در گرو مقلد بودن از غرب
 وی ب��ا اش��اره ب��ه بیان��ات رهب��ر معظ��م انق��الب ک��ه 
 فرمودند »مقلد نباشیم« عنوان کرد: مقلد بودن این است که ما 
 بن��ا باش��د از فرهن��گ بیگانه چش��م و گ��وش بس��ته تقلید 
 کنیم و هر آنچه را که دیگران برای م��ا تدوین کردند ما به کار 
 ببری��م و هر چیزی ک��ه از غرب آم��ده از آن اس��تقبال کنیم.

  این  است که طبعا نوعی خودباختگی بر ما حاکم می شود و در 
 س��ایه خ��ود باختگ��ی و در س��ایه توج��ه نک��ردن ب��ه 
 داش��ته های خودمان طبیعی اس��ت ک��ه عقب م��ی مانیم. 
 وی گف��ت: بای��د توج��ه کنی��م ای��ن سکوالریس��می ک��ه 

رهبرمعظم انقالب به آن اشاره کردند بر ما حاکم نشود.
 نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: سکوالریسم 
یعنی از اس��الم بگوییم ولی اس��الم در زندگیم��ان جایگاهی 

نداشته باشد.

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری مطرح کرد؛

جامع بودن دستورات اسالم درسبک زندگی

تمام امور در اسالم 
و تمام دستورات 

اسالمی، دقیق 
تبیین و مشخص 

شده و قطعا اگر 
اینها دقیق مورد 
عمل قرار بگیرد، 

خروجی همه اینها 
یک زندگی سالم و 

خوب خواهد بود
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مزایده )نوبت اول(
4861 دایره اجرای احکام ش��عبه اول حقوقی دادگس��تری خمینی ش��هر در پرونده کالسه 
)910234 اجرا( له حمیدرضا رضایی پور فرزند حکمت علیه آقای هوشنگ امیریوسفی فرزند 
محمد به خواس��ته مطالبه مبلغ 295/363/418 ریال در ح��ق محکوم له و مبلغ 8/539/050 
ری��ال در حق صن��دوق دولت در نظر دارد یک باب انبار تحت پ��الک ثبتی 117/521 بخش 
14 ثبت اصفهان واقع در: خمینی ش��هر خ حاج رحمان کوچه ش��هید مؤمنی جنب سنگبری 
پیام کدپس��تی 8415769441 با مش��خصات 403 متر عرصه و ح��دوداً 480 متر اعیانی با 
س��اخت تیر آهن و س��وله با امکانات برق سه فاز که کارشناس رسمی دادگستری با توجه 
ب��ه کاربری و موقعیت و کلیه عوامل مؤثر در قضیه انبار مذکور را به مبلغ 935/000/000 
ریال ارزیابی نموده را از طریق مزایده به فروش رس��اند. لذا جلسه مزایده روز چهارشنبه 
91/8/17 س��اعت 10 صبح در محل اجرای احکام مدنی شعبه اول حقوقی خمینی شهر واقع 
در دادگس��تری خمینی ش��هر برگزار می گردد و طالبین می توانند 5 روز قبل از مزایده به 
نشانی اعالم شده مراجعه و از محل بازدید نمایند. خریدار کسی است که باالترین قیمت را 
پیش��نهاد نماید. خریدار می بایستی 10 درصد قیمت پیش��نهادی را فی المجلس و مابقی را 
ظرف یکماه از تاریخ مزایده به حس��اب سپرده دادگستری واریز نماید. در غیر این صورت 
10 درصد اولیه پس از کس��ر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط خواهد ش��د. رضایی- 

مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
4998 در خصوص پرونده کالس��ه 549/91 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه سیزده میلیون و پانصد هزار ریال بابت یک فقره چک بانک ملی به شماره 883209 
به انضمام هزینه دادرس��ی و تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید تا اجرای حکم به طرفیت امیر 
پردلی فتح آبادی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/9/1 
ساعت 3/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتش��ر تاخوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 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 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
5031 ش��ماره: 9826 چون تحدید حدود ششدانگ یکباب حصار سنگچین جنب راه بشماره 
پ��الک 49- فرعی از 8- اصلی واقع در مزرعه دهباج��ه جزء بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام 
خانم فخرالس��ادات میرزایی فرزند س��یدعلی و غیره در جریان ثبت می باشد و بعلت عدم 
رعای��ت حد فاصل در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 
15 قان��ون ثب��ت و تقاضای نامبرده تحدید ح��دود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
1391/8/24 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا ب��ه موجب این آگهی به کلیه مالکین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاری��خ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 275 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

حصر وراثت
5033 خانم مینا اعرابی هاش��می دارای شناسنامه شماره 42 به شرح دادخواست به کالسه 
4251/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان سید حسن اعرابی هاشمی بشناس��نامه 26151 در تاریخ 1390/12/23 
اقامت��گاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 
دو فرزند پس��ر و دو اوالد دختر به اس��امی زیر: 1- س��یدعلی اعرابی هاشمی ش ش 501 
)پس��ر متوفی(، 2- سید احمد اعرابی هاشمی ش ش 1090 )پس��ر متوفی(، 3- مینا اعرابی 
هاش��می ش ش 42 )دختر متوفی(، 4- مینو اعرابی هاش��می ش ش 1334 )دختر متوفی( 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
 یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5034 آق��ای محمد جهانبخش قهجاورس��تانی دارای شناس��نامه ش��ماره 405 به ش��رح 
دادخواس��ت به کالسه 2881/91 ح/ 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان اس��معیل جهانبخش قهجاورس��تانی بشناسنامه 1305 
در تاری��خ 87/10/19 اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: چهار پس��ر و یک دختر و یک همس��ر به نام های: 1- محمد جهانبخش 
قهجاورس��تانی ش ش 405، 2- اکب��ر جهان بخ��ش قهجاورس��تانی ش ش 38، 3- اصغر 
جهانبخش قهجاورستانی ش ش 92، 4- رضا جهانبخش قهجاورستانی ش ش 16، 5- زهرا 
جهانبخش قهجاورس��تانی ش ش 1298، 6- رقیه جعف��ری ش ش 3 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 باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5035 خانم طیبه ترابی دارای شناس��نامه ش��ماره 32225 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4252/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان فاطمه ترابی بشناسنامه 16 در تاریخ 88/3/4 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 9 فرزند و یک همس��ر به ش��رح زیر: 
1- طیبه ترابی فرزند ش ش 32225،  2- مصطفی ترابی فرزند ش ش 36531، 3- حس��ین 
تراب��ی فرزن��د ش ش 43070، 4- پنجه عل��ی ترابی همس��ر ش ش 159، 5- مجتبی ترابی 
فرزن��د ش ش 43069، 6- رض��ا ترابی فرزن��د ش ش 1197، 7- اعظم ترابی فرزند ش ش 
43071، 8- اصغ��ر ترابی فرزند ش ش 29407، 9- حس��ن تراب��ی فرزند ش ش 36530، 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 باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
 یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5036 آقای محمدرضا میرزازاده دارای شناسنامه شماره 11 به شرح دادخواست به کالسه 
2880/91 ح 10 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان مرتضی میرزازاده قجورستانی بشناس��نامه 30 در تاریخ 68/4/20 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پس��ر 
و یک دختر و یک همس��ر به ن��ام های: 1- محمدرضا میرزازاده قجورس��تانی ش ش 11، 
2- ناصر میرزازاده قهجاورس��تانی ش ش 26، 3- حسین میرزازاده قهجاورستانی ش ش 
64، 4- ناهید میرزازاده قهجاورس��تانی ش ش 1844، 5- طاهره ترابی قهجاورس��تانی ش 
ش 12 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 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 وقت رسیدگی
5037 در خصوص پرونده کالس��ه 791/91 خواهان س��ید امین اله اس��المی دادخواستی 
مبنی بر الزام خوانده به اس��ترداد پالک های ش��خصی خودروی سمند مدل 84 به شماره 
انتظام��ی 912 ب 44 ایران 44 ب��ه طرفیت آقای محمدرضا جهانبخش تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/11/1 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5038 کالسه پرونده: 275/91، شماره دادنامه: 1078، مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: حس��ین ریخته گران، نش��انی: اصفهان خ خرم کوی وحدت 
پالک 22، خوانده: مجید ترابی نشانی: اصفهان خ کاوه سه راه ملک شهر روبروی کالنتری 
19 فروشگاه، خواس��ته: مطالبه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورا: در خصوص دعوی آقای حسین ریخته گران به طرفیت آقای مجید ترابی به خواسته 
مطالب��ه مبل��غ 26/967/384 ریال وجه چ��ک به ش��ماره 906662-90/11/13 و 748690-
90/10/23 ب��ه عهده بانک مهر به انضمام مطلق خس��ارت قانونی، ب��ا توجه به محتویات 

پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک 
محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که مستنداً به مواد 310 و 313 
قان��ون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آ.د.م حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 26/967/384 ریال بابت اصل خواس��ته و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)90/11/13-90/10/23( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز 
پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه پنجم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5039 در خصوص پرونده کالسه 1186/91 خواهان سید مسلم پشت مسجدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه بیس��ت و پنج میلیون ریال بابت وجه 1 فقره چک و هزینه دادرسی و تأخیر 
تأدیه به طرفیت محمدرضا غانمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/9/6 
س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف 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 ش��ود. ش��عبه 8 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5040 در خصوص پرونده کالس��ه 1267/91 خواهان فاطمه رضازاده دادخواس��تی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال بابت خس��ارات وارده به خواهان به طرفیت خانم عاطفه 
شاهپوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/9/18 ساعت 11 ظهر 
تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ تبادل لوایح
5041 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1577/90 ش ح 14 خواهان بانک صادرات اس��تان 
اصفه��ان به مدیریت آقای س��تاری ب��ا وکالت خانم رضای��ی بطرفیت خانم س��کینه ولی 
دادخواس��ت تجدیدنظرخواهی به ش��ماره 20/91 ت.ن به شعبه 14 تقدیم نموده است که با 
توج��ه به مجه��ول المکان بودن خوانده و طبق ماده 73 قان��ون آ.د.م مراتب را در روزنامه 

نشر و نتیجه را به این شعبه اعالم نمائید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
5043 ش��ماره: 6309 آقای علیرضا واحدی فرزند حس��ینعلی به استناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت دو 
دانگ مش��اع از ششدانگ دو باب اطاق تودرتو و باالخانه روی آن و قطعه زمین سه قفیزی 
جلوی آن که هر دو توامًا تشکیل یک باب خانه داده شده پالک شماره 2122 و 1/8188 واقع 
در بخش ثبتی میمه که در صفحه 444 دفتر 122 امالک ذیل ش��ماره 18019 به نام صدیقه 
واحدی فرزند حس��ینعلی ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و به موجب س��ند رسمی شماره 
25318-82/07/10 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده 
اس��ت که به علت جابجایی اثاثه منزل از بین رفته/ مفقود گردیده اس��ت چون درخواس��ت 
س��ند مالکیت المثنی نموده اس��ت طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( 
نس��بت به آن و یا وجود س��ند نزد خود باشد از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این 
اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم 
نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرس��دیا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نش��ود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف/ 12000 نوروز- رئیس ثبت میمه

ابالغ وقت رسیدگی
5044 در خصوص پرونده کالسه 1199/91 ش 33 خواهان سید مجید طیبی نیا با وکالت آقای 
فرهاد نیک نس��ب دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه دو فقره چک به مبلغ چهل و چهار میلیون 
ریال بانضمام مطلق خسارات و حق الوکاله وکیل به طرفیت علیرضا یعقوبی تقدیم نموده است. 
وقت رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 91/8/30 ساعت 10/30 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 رس��یدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
5046 ش��ماره: 9110110364900618 نظر به اینکه آقای سید مهدی میراعالئی فرزند سید 
محمد به اتهام 1- ورود به عنف 2- توهین و فحاش��ی حس��ب شکایت آقای مهدی مارانی 
فرزند نادعلی از طرف این دادیاری در پرونده کالس��ه 911080 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و 
ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت، بدینوسیله در 
اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به 

نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 30 دادیاری دادسرای عمومی 
اصفهان واقع در خیابان آتش��گاه، دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام 
خویش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
قانون��ی معمول خواه��د گردید. م الف/ 11547 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
5047 ش��ماره دادنامه: 9109970352900764، ش��ماره پرون��ده: 9009980364601911، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910100، ش��کات: 1- آقای س��عید بهرامیان به نشانی رهنان محله 
طاحون کوی ش��هید اکبر بهرامیان منزل مصطفی بهرامیان، 2- خانم نیلوفر بهرامیان، متهم: 
آقای رضا مرادی شاه قریه به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- توهین به اشخاص عادی، 
2- مزاحمت تلفنی، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده و انجام مشاوره ختم 
رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به انشاء رأی می 
نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای رضا مرادی ش��اه قری��ه مالک خط تلفن همراه 
شماره 09386090135 مقیم خمینی شهر فعاًل فاقد مشخصات بیشتر دائر بر ایجاد مزاحمت 
به وسیله خط تلفن مزبور با ارسال پیام های کوتاه توهین آمیز در تاریخ 89/6/29 موضوع 
ش��کایت آقای سعید بهرامیان فرزند صفرعلی و خانم نیلوفر بهرامیان فرزند سعید از توجه 
به مفاد کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و تحقیقات بعمل آمده و گزارشات مأمورین 
انتظامی و پاسخ استعالم واصله از شرکت مخابرات و مالحظه متن پیام های ارسالی از خط 
تلفن همراه یاد ش��ده برای شکات و با توجه به سایر قرائن و امارات مضبوط در پرونده از 
جمله عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی جهت دفاع از خود با وصف احضار 
قانونی و نش��ر آگهی ارتکاب بزه انتس��ابی از ناحیه مشارالیه محرز و مسلم بوده دادگاه به 
اس��تناد ماده 641 قانون مجازات اس��المی نامبرده را به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم می 
نمای��د. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 
ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد. م الف/ 11556 حاجی زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
5048 ش��ماره دادنامه: 9109970354600954، ش��ماره پرون��ده: 9009980365101562، 
شماره بایگانی شعبه: 910314، شاکی: آقای اسماعیل خلیلی سامانی به نشانی خ پروین ک 
محمدی پ 23، متهم: آقای میالد همت زاده به نشانی مجهول المکان، اتهام ها: 1- مزاحمت 
تلفنی، 2- تهدید به قتل، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را 
اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: اتهام آقای میالد همت زاده 
دائر بر مزاحمت تلفنی و تهدید موضوع ش��کوائیه آقای اسماعیل خلیلی سامانی از توجه به 
تحقیقات انجام ش��ده و مس��تندات ضمیمه و دالئل ابرازی و متن پیامک ها و سایر قرائن و 
شواهد موجود در پرونده و اینکه متهم علیرغم ابالغ قانونی و انتظار کافی در جلسه دادگاه 
حضور نیافته و الیحه و دفاعیه ای نیز ارائه ننموده است، محرز است علیهذا دادگاه نامبرده 
را در اجرای مواد 641 و 669 قانون مجازات اسالمی در خصوص ایجاد مزاحمت تلفنی به 
تحمل ش��ش ماه حبس تعزیری و در خصوص تهدید نیز به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم 
می نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه می باشد. م الف/ 11559 اعظمی- رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
5049 ش��ماره دادنامه: 9109970353000847، ش��ماره پرونده: 9009980359800774، 
شماره بایگانی شعبه: 901153، شاکی: آقای مصطفی صفدریان به نشانی خ 24 متری دوم 
ک بهارس��تان ک مهدی بن میالد پ 18، متهم: آقای مرتضی طاووس��ی به نشانی مجهول 
الم��کان، اتهام: ضرب و جرح عمدی، گردش��کار: دادگاه با توجه ب��ه محتویات پرونده ختم 
دادرس��ی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اته��ام آقای مرتضی طاووس��ی آزاد به لحاظ مجهول المکان ب��ودن دائر بر ایراد ضرب و 
جرح عمدی و توهین نس��بت به آقای مصطفی صفدریان، دادگاه با عنایت به کیفرخواس��ت 
صادره از دادس��رای عمومی و انقالب شهرس��تان اصفهان و شکایت شاکی خصوصی و 
گواهی صادره از پزشکی قانونی و اظهارات گواهان و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی 
علیرغم ابالغ قانونی و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی به وی محرز 
و مس��لم بوده و مس��تنداً به تبصره 2 ماده 269 و مواد 294 و 302 و 480 و 484 و 608 
قانون مجازات اس��المی و رعایت بند دوم ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
و مص��رف آن در م��وارد معین مته��م را از حیث جنبه عمومی جرم به پرداخت مبلغ س��ه 
میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی جرم به پرداخت 
ش��ش دینار بابت کبودی پلک باالی راس��ت و کبودی زیر چشم راست و چهار درصد دیه 
کامل بابت دامیه گونه راس��ت و روی ابروی راست در حق آقای مصطفی صفدریان فرزند 
عل��ی محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف م��دت ده روز پس از ابالغ واقعی قابل 
واخواه��ی در همین دادگاه و ظرف مدت بیس��ت روز پس از آن قاب��ل اعتراض در محاکم 
محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 11557 گازری- دادرس ش��عبه 104 
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امام جواد )ع(:
 مالقات و دیدار با دوستان و برادران - خوب -، موجب صفای دل 
و نورانیت آن می گردد و س��بب شکوفایی عقل و درایت خواهد 

شد، گرچه در مدت زمانی کوتاه انجام پذیرد.

 سه روش جادویی
 برای کنترل اشتها

اگر برای کاهش وزن از راه های بسیاری استفاده کرده ولی نتیجه ای 
نگرفته اید، در این مطلب س��ه راه را به ش��ما معرف��ی می کنیم که 
تجربه نشان داده روش های موفقی بوده اند. علم مطالعه در خوردن 
و آش��امیدن،  نش��ان می دهد اگر از لیوان های پهن و کوتاه استفاده 
می کنید از مقدار مایعات بیشتری نسبت به اس��تفاده از لیوان های 
باریک و بلند مص��رف می کنید. همچنین هرچ��ه محل قرار گرفتن 

شما به ظرف شیرینی نزدیک تر باشد، شیرینی بیشتری می خورید.
در این بخش تأثیر رنگ  ها را بر اشتها بررسی می کنیم.

   تضاد رنگی، اشتها را کنترل می کند
اگر ظرف غذای شما با محتویات دون آن همرنگ باشد، باعث می شود 
مقدار غذای بیش��تری میل کنید. طبق تحقیقات صورت گرفته در 
دانش��گاه کورنل، افرادی که اسپاگتی را با س��س آلفردو در ظروف 
سفید سرو کنند تا ۲۰ درصد اسپاگتی بیش��تری مصرف می کنند.

محققان می گویند هر چه می��ان ظرف غذاخوری ش��ما و غذایتان 
تفاوت رنگی بیش��تری باش��د مغز راحت تر و آگاهانه تر مقدار غذا را 

اندازه گیری می کند.
   رنگ آبی اشتها را کنترل می کند

رنگ آبی موجب می ش��ود نس��بت به غذاخوردن تمایل کمتری از 
خود نشان دهید. دانشمندان در این زمینه می گویند این موضوع به 
زمان های بسیار قبل، زمانی که انسان ها غارنشین بودند برمی گردد؛ 
در آن موقع بسیاری از مواد غذایی سمی در طبیعت به رنگ آبی بودند، 
از این رو انسان ها نسبت به خوردن غذاهای آبی رنگ به طور ناخودآگاه 
و غریزی تمای��ل کمتری از خود نش��ان می دهند. پس ب��ا توجه به 
 این موضوع، برای خوردن غذای کمتر، س��عی کنید از بش��قاب های 
آبی رنگ استفاده کنید و تا حد ممکن آشپزخانه و اتاق ناهارخوریتان 

را به رنگ آبی درآورید.
   رنگ بندی غذاها اشتها را کنترل می کند

غذاها را از لحاظ ارزش غذایی در ذهن خود رنگ بندی کنید؛ آنهایی 
را که از همه س��الم تر هستند را س��بز در نظر بگیرید، آنهایی که در 
درجه کمتری از سالمت قرار دارند را زرد و در نهایت آنهایی که دارای 
کمترین ارزش غذایی هستند و در واقع برای سالمتی مضرند را قرمز. 
طریقه چیدن این مواد غذایی بر حسب رنگ آنها را نیز در نظر بگیرید؛ 
آنهایی را که سبز رنگ هستند در دسترس ترین قسمت و آنهایی را که 
زرد هستند در قسمت میانی و آنهایی را که مضر هستند در کمترین 

دسترسی قرار دهید.
به این ترتیب هنگام باز کردن در یخچال دسترس��ی ش��ما به مواد 
غذایی سالم تر، راحت تر خواهد ش��د و با این روش می توانید از رژیم 

غذایی سالم تری استفاده کنید.

گرم کردن غذا با چاشنی خطر
امروزه سرعت، یکی از مهم ترین المان های زندگی است و همه به دنبال 
آن هستند تا به سرعت به هدفشان برسند و این اصل در غذا خوردن نیز 

بسیار مهم است.
فست فود از جمله گزینه های افرادی است که عجله بسیار زیادی دارند و 
می خواهند سریع تر به کارشان بپردازند، اما فست فودها مضرات بسیار 
زیادی دارند و این روزها اس��تقبال از آنها بسیار کم شده است. بسیاری 

از افراد، غذاهای سالم می خورند، اما آن را با ماکروویو گرم می کنند.
ماکروویو شاید به سریع غذا خوردن و صرفه جویی دروقت کمک بسزایی 
کند، اما مضرات آن باعث می شود تا حتی سالم ترین غذاها نیز آلوده شده 
و خوردن آنها باعث بروز بیماری هایی در بدن ما شود. از جمله مضراتی 

که می توان برای ماکروویو بیان کرد:
    پخت غذا در ماکروویو باعث کاهش 6۰ تا 9۰ درصدی انرژی حیاتی 
غذا و ایجاد عوامل سرطان زا در ش��یر و غالت، تغییر در عناصر غذایی، 
اختالل در هضم غذا و ایجاد رادیکال های آزاد در سبزی ها می شود؛ این 
بدین معنی است که عمال شما با پخت و یا گرم کردن مواد در ماکروویو 

هیچ چیز مفیدی در آنها باقی نمی گذارید.
    امواج ماکروویو عالوه بر ضایعات مواد غذایی، ممکن اس��ت به افراد 
نیز برخورد کرده و سبب آسیب هایی در بدن آنها شود. برخی از محققان 
معتقدند ش��رط احتیاط، آن اس��ت که از این روش پخت به طور دائم و 

همیشگی استفاده نشود.
    براس��اس برخی مطالعات، ارتعاشات ش��دید ماکروویو موجب پاره 
شدن دیواره س��لول های غذاها و به هم ریختن ساختمان ظریف برخی 

مواد غذایی از جمله ویتامین ها شده و آنها را به سرعت از بین می برد.
 نمی توان از ه��ر نوع ظرف��ی در اجاق ه��ای ماکروویو اس��تفاده کرد، 
 زیرا برخورد امواج با س��طح فلزات، ممکن اس��ت موجب ایجاد شعله و 
آتش سوزی و حتی انفجار دستگاه شود. اکنون ظروف فلزی مخصوصی 

جهت استفاده در ماکروویوها ساخته شده است.
   امروزه ظ��روف فراوانی با برچس��ب »قابل اس��تفاده در ماکروویو« 
در معرض فروش هس��تند، ولی این که برای کنترل کیفیت و س��المت 
آنها از کدام استاندارد استفاده شده و یا باید استفاده شود به طور دقیق 

مشخص نیست.
    امواج این دس��تگاه عالوه بر ضایعات مواد غذایی، ممکن اس��ت به 
افراد نیز برخورد کرده و موجب ضایعاتی در بدن آنها شود. طبق مطالعات 
علمی، حتی اس��تفاده طوالنی مدت از ماکروویو، به دلیل وجود امواج با 
طول کوتاه، موجب ایجاد ضایعات و سرطانی  کردن بافت های بدن فرد 

استفاده کننده می شود.
   در سال 199۲ سازمان بهداشت جهانی اعالم کرد که هیچ مدرک 
علمی مستند بر عدم وجود عوامل خطر در غذاهای ماکروویو شده وجود 
ندارد. بهتری��ن توصیه در رابطه با گ��رم کردن و پختن غذا اس��تفاده از 
حرارت های معمولی است و هیچ تضمینی برای ایمنی و سالمتی کامل 

غذاهای ماکروویو شده وجود ندارد.

شلختگی انواع و اقسام دارد که برمی گردد به ویژگی های 
شخصیتی و خلقی فرد یا به الگویی که در آموزش شلختگی 
به او نقش داشته است؛ به عنوان نمونه بعضی ها ظاهرشان 

مرتب و آراسته است، ولی اتاقشان به هم ریخته و نامنظم.
روانشناس��ی ش��لختگی در گفتگو با دکت��ر پرویز رزاقی 

روانشناس:
 انبوهی از کاغذ و مجله کف اتاق، کیف دس��تی ش��لوغ و 
نامرتب، کمدی انباشته از لباس های چرک و چروکیده، 
جوراب های تا به ت��ا، موهای چرب و عرق ک��رده...، اینها 
شما را یاد چه کسی می اندازد؟ آقای »ووپی« در کارتون 
معروف دهه 6۰ یا حس��نی که »توی ده شلمرود« تک و 
تنها بود و هیچ کس راضی نمی ش��د به خاطر موی بلند 
 و ناخن های درازش با او بازی کن��د؟ زیاد دور نرویم؛  همین 
دور و بر خودمان، بین همکاران و دوستان و اعضای خانواده 
هم هستند کسانی که یکی دو تا از این ویژگی ها یا حتی 

تمامشان را داشته باشند.
شاید خود ما هم کمی ش��لخته و نامنظم هستیم و خبر 
نداریم! برای این که بدانید شلختگی چیست، چرا به وجود 
می آید و برای خالص شدن از آن باید چه کرد، این گزارش 

را تا انتها بخوانید.
شلختگی تقریبا مساوی است با بی نظمی؛ البته با درجه 
شدت بیشتر. این اختالل رفتاری اتفاقا در جامعه ما بسیار 
شایع است و جالب اس��ت که بدانید درصد قابل توجهی 
از مراجعان دکت��ر پرویز رزاقی روانش��ناس و عضو هیأت 
علمی دانش��گاه تربیت مدرس، افراد شلخته ای هستند 
 که برای درمان بی نظمیشان به علم روانشناسی متوسل 
 م��ی ش��وند: »آنه��ا معم��وال هم��راه یک��ی از اعض��ای 
خانواده شان به من مراجعه می کنند. خودشان به هیچ وجه 
با شلختگیشان مشکلی ندارند و فکر می کنند این رفتار 
طبیعی اس��ت، ولی اغلب به خاطر مشکالتی که در خانه 
 برایش��ان به وجود می آی��د، کم کم قبول م��ی کنند که 
شلخته اند و تصمیم به درمان می گیرند؛ به عنوان نمونه 
همین چند وقت پی��ش، آقایی همراه همس��رش به من 
مراجعه کرد که یکی از صاحب منصبان نظا می بود، ولی 
خانمش از شلختگی او به شدت رنج می برد، به طوری که 
مجبور بود روزانه به اندازه دو مشت کاغذ خرده و دستمال 
کاغذی کثیف از جیب های او بیرون بکشد و دور بریزد و 

کیف دستی اش را تمیز کند.
  ع��الوه ب��ر آن، این آق��ا اصال ب��ه نظافت ش��خصی اش

 نمی رس��ید، حمام و اصالح نم��ی کرد و همی��ن رفتار 
روی زندگی زناشویی ش��ان تأثیر منفی گذاشته بود. ولی 
خوش��بختانه با انجام تمریناتی مشکلش��ان کامال حل و 

شلختگی آقا هم درمان شد.«
   شلختگی به خانواده بستگی دارد

شلختگی انواع و اقسام دارد که برمی گردد به ویژگی های 
شخصیتی و خلقی فرد یا به الگویی که در آموزش شلختگی 
به او نقش داشته است؛ به عنوان نمونه بعضی ها ظاهرشان 
مرتب و آراسته است، ولی اتاقشان به هم ریخته و نامنظم. 

دکتر رزاقی درباره این افراد م��ی گوید: گاهی نقش های 
اجتماعی می تواند افراد شلخته را مجبور به رعایت بعضی 
چیزها کند؛ به عنوان نمونه فرد، اس��تاد دانشگاه است و 
ناچار است با ظاهر آراسته در محیط کارش ظاهر شود ولی 
وقتی وارد دنیای فردی خودش یعنی خانه می ش��ود، باز 
خود واقعی اش بروز می کند و رفتارهای شلخته وارش را 
ادامه می دهد. گاهی هم بعضی ها برای جلب توجه و تأیید 
گرفتن از گروه، پوشش خاصی را انتخاب می کنند، چون 
می دانند اگر نامرتب باشند، گروه، آنها را تأیید نمی کند، 
بنابراین مجبورند با خودشان بجنگند و آراستگی ظاهر را 
رعایت کنند، اما این آراستگی آن قدر درونی نشده که به 

زندگی شخصی و خانه آنها هم بسط داده شود.
از طرف دیگر ش��دت و ضعف شلختگی یک فرد، بستگی 
دارد به می��زان تحمل خان��واده و اطرافیان��ش؛ به عنوان 
نمونه برای یک خانواده ریخت و پاش اتاق یا آشپزخانه در 
حد یکی دو روز قابل تحمل است، ولی بیش از این مدت، 
معنی شلختگی می دهد یا برای یک خانواده دیگر مرتب 
نبودن ظاهر و لباس، عادی است، در حالی که برای خانواده 
دیگری این یک فاجعه محسوب می شود. این موضوع یعنی 
شلختگی، نسبی است و همین تفاوت تعریف خانواده ها از نظم 
و بی نظمی، باعث می ش��ود که بعضی از افراد، تازه بعد از 
ازدواج از طرف همسرشان شلخته خطاب شوند، چون قبال 
رفتارشان مورد تأیید خانواده بوده و به آن عادت کرده اند 

ولی همسرشان این رفتار را شلختگی می داند.
   چرا شلخته ایم؟

مشاهدات کلینیکی نشان داده که افراد شلخته حتما در 
خانواده خودش��ان یک فرد شلخته داش��ته اند؛ به عنوان 
نمونه خاله یا عمویی ش��لخته بوده، ولی بچه با او تماس 
چندانی نداش��ته که رفتارش را از طریق یادگیری کسب 
کند، پس شلختگی می تواند ارثی باشد، هرچند که هنوز 

ژن مخصوصی برایش یافته نشده است.
 یکی دیگر از دالیل ش��لختگی می تواند مش��اهده باشد؛ 
به عنوان نمونه پدر ش��لخته اس��ت و ک��ودک رفتارهای 
او را مش��اهده می کن��د و از آنجا که بیش��تر انس��ان ها 
متمایل ب��ه راحت طلبی ان��د، کودک ترجی��ح می دهد 
از پ��درش الگوب��رداری کند ت��ا از مادرش ک��ه منظم تر 
اس��ت، بنابراین مس��واک نمی زند، لباس هایش را جمع 
نمی کن��د و... . یادگیری ه��م یکی دیگ��ر از عوامل مؤثر 
است؛ یعنی رفتار ش��لختگی بر اثر تکرار اتفاق می افتد؛  به 
 عنوان نمونه بچه از اول لباس های��ش را می ریزد و جمع 
نمی کند و کسی هم به او چیزی نمی گوید. همین رفتار 
به تدریج تبدیل به عادت می شود، اما به وجود آمدن رفتار 

شلختگی علت های دیگری هم می تواند داشته باشد.
گاهی اوقات فرزندان خانواده های منظم و س��ختگیر هم 
شلخته می شوند. دکتر رزاقی اس��م این نوع بی نظمی را 
ش��لختگی وارونه می گذارد. در بعضی خانواده ها تحکم 
و زورگویی پدر و مادر ب��رای رعایت نظم و تکرار پیام های 
کالمی متوالی فرد را وادار به مقاومت می کند و در او نوعی 
ش��لختگی به وجود می آورد. در بعضی از موارد هم فرد از 
ابتدا شلخته نیست، ولی به خاطر شرایط خاصی دچار این 

رفتار می شود. 

روانشناسی شلختگی
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خواندنی

سالمت

مهرزاد دانش

دانستنی

اخبار ویژه

عکس نوشت

»دوج دارت« یک��ی از اتومبیل ه��ای 
شرکت کرایسلر که عنوان پرفروش ترین 
اتومبیل کوچک دنیا را نی��ز از آن خود 
دارد، ایمن ترین اتومبیل جهان شناخته 

شد.
مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه اعالم کرد 
که پس از آزمایش های مکرر و امتحان 
اس��تحکام بدنه اتومبیل ه��ا در هنگام 
تصادف در آمری��کا، اتومبیل دوج درات 
شرکت کرایسلر توانست در رده نخست 
قرار بگی��رد. بن��ا براین گ��زارش، دوج 
دارت ۲۰1۳ که در نمایشگاه خودروی 
دیترویت رونمایی شد، نخستین سدان 
گروه کرایس��لر محس��وب می ش��ود که پس از توقف تولید خودرو نئون در س��ال ۲۰۰۵ تولید 
می ش��ود. این اتومبیل که اولین محصول مشترک همکاری ش��رکت های کرایسلر و فیات نیز 
محسوب می ش��ود، هنوز نتوانس��ته رؤیای س��ازندگان آن برای فروش انبوه در بازار را محقق 
کند. برای س��ودآور بودن همکاری های فیات و کرایسلر، »سرجیو مانچینی« برنامه بلند مدتی 
را طراحی کرده است که ش��امل تبادل آخرین تکنولوژی ها بین این دو ش��رکت است.  در این 
گزارش آمده است که در دیگر اتومبیل های سال ۲۰1۳ که هرکدام بر اساس مدل های گذشته 
دوباره طراحی ش��ده اند و توانس��تند در این آزمایش در رده های بعدی ق��رار بگیرند، می توان 
 به اتومبیل س��انتافای شرکت هیوندای، لکس��وس ES ۳۵۰ و سوبارو XV اش��اره کرد. در این 
رتبه بندی، هریک از اتومبیل های مذکور، شرایط الزم را از سوی بیمه کسب کردند و این مستلزم 
آن بود که خودرو ها در یک آزمایش برای سنجش استحکام سقف با کسب رتبه خوب واجد این 
شرایط شوند. گفته می شود که استحکام سقف می تواند خطر آسیب جدی و یا منجر به مرگ را 

در حادثه واژگونی خودرو بر اثر تصادف تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

نش��ریه فورب��س ن��ام پرخطرتری��ن 
شهرهای جهان برای زندگی را منتشر 
کرد. پرخطرترین ش��هرها براس��اس 
آخرین گزارش جهان��ی درباره امنیت 
ف��ردی، کیفیت زندگی و ن��رخ قتل و 

خونریزی طبقه بندی شده است.
بر اساس این گزارش، آمریکای التین 
مرکز مبادله با قاچاقچیان مواد مخدر 
همچنان بیش��ترین شهرهای پرخطر 
جهان را در خ��ود دارد. »س��ن پدرو 
سوال« در کلمبیا، »س��یوداد سوارز« 
در مکزیک و »ماچئو« در برزیل س��ه 
 ش��هر خطرناک جهان و در صدر این 

فهرست هستند.
جالب این که در میان 1۰ شهر نخست این فهرست، پنج شهر از مکزیک به چشم می خورد. 
همچنین »کاراکاس« پایتخت ونزوئال که تا پیش از این به عنوان خطرناک ترین شهر جهان 

شناخته می شد در این فهرست در مکان ششم قرار دارد. 
در این فهرس��ت، نیوئورلئان آمریکا نیز مکان بیس��ت و یکم را دارد. با این وجود آمارها از 
باالبودن میزان قتل و جنایت در ونزوئال به نسبت مکزیک و کلمبیا حکایت دارد. »دیده بان 
خشونت در ونزوئال« سال گذشته اعالم کرد در این کشور 19هزار و۳۳6 نفر در طول یک 

سال به قتل رسیده اند؛ یعنی به طور متوسط ۵۳ نفر در روز.
این گروه که با بررس��ی نتایج تحقیق چند دانش��گاه ونزوئال به این نتیجه رس��یده است، 
می گوید که از هر 1۰۰ هزار نفر 67 نفر در این کش��ور به قتل رسیده اند. در کلمبیا، کشور 
همسایه از هر 1۰۰ هزار نفر، ۳۲ نفر به قتل رسیده اند و برای تعداد مشابه در مکزیک، 14 

نفر کشته شده اند.

یکی از س��ؤاالت اکثر حجاج سرزمین وحی 
پس از زی��ارت خانه خدا این اس��ت که چرا 
 پرده خانه کعبه س��یاه اس��ت؟ نخستین بار 

چه کسی به خانه کعبه، سیاه پوشاند؟
 ساالنه به طور متوسط 1۰ تا 11 میلیون نفر 
زائر از کشورهای مختلف جهان اسالم برای 
زیارت مسجد النبی )ص( و بیت اهلل الحرام 
به عربس��تان س��عودی عزیم��ت می کنند.

یکی از مه��م ترین ویژگی هایی که چش��م 
هر زائر مس��لمانی را به خانه کعبه مجذوب 
می کند، رنگ س��یاه پارچه های نصب شده 
در اط��راف خانه خداس��ت. بر این اس��اس 
این سؤال اساس��ی مطرح می شود که چرا 
 پرده خانه کعبه سیاه اس��ت و نخستین بار 

چه کسی به خانه کعبه سیاه پوشاند؟
 در ق��رآن کریم درب��اره رنگ پ��رده کعبه 
موضوع��ی نیامده اس��ت و از نظ��ر تاریخی 
نیز درب��اره رنگ پرده کعب��ه آگاهی زیادی 

وجود ن��دارد. با ای��ن وجود گفته ش��ده که 
رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله بر کعبه پرده 
سیاه پوشاند. درباره پوشش و پرده کعبه بنا 
بر آنچه در برخی روایات  آمده، نخستین بار 
حضرت اسماعیل)ع( بر کعبه پرده انداخت ، 

اما راویان اخبار )مورخان( بر این باورند که 
اسعد بن تبع حمیری نخس��تین کسی بود 
که در عصر جاهلی کعبه را ابتدا با پوشش��ی 
از چرم و س��پس با پارچه های مخطط حریر 
یمنی پوش��اند. پس از آن نیز قریش��یان به 

کمک هم پوشش کعبه را تأمین می کردند 
و کعبه ب��ا چادرهای خز زرنگار س��بز و زرد 
و باکتان نازک پوشیده می ش��د. در همین 
حال به نقل از عباس ب��ن عبدالمطلب نقل 
شده است: رس��ول خدا صلی اهلل علیه و آله 
در حج خود ب��ر خانه کعبه جام��ه گرا بهای 
سیاه پوشاند. در روایت ابن سعد، نوع پارچه 
مشخص نشده اس��ت، اما واقدی می گوید: 

پارچه ها یمنی بود.
 پرده کعبه در روایات دارای اهمیت فراوانی 
است و در برخی روایات از آن تعبیر به دامان 
خداوند متعال شده است که هر کس دست 
در آن دام��ان زند و به آن پناهنده ش��ود در 
امان می ماند. تنها رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله پس از فتح مکه مکرم��ه که اهل آن را 
بخش��ید، در باره عبداهلل ب��ن خطل فرمود: 
عبدالَه را بکش��ید، گرچه به کعبه پناه برده 

باشد.

خودروهای برقی ای��ن روزها طرفداران بس��یار زیادی 
 دارن��د و ش��رکت ه��ای خودروس��ازی در حال��ی که 
طرح های س��اده ارایه می دهند به فکرآینده هستند و 

طرح های پیچیده نیز در دستور کار آنها قرار دارد.
 در میان ط��رح ه��ای پیچی��ده خودروه��ای آینده، 
»Halcyon« از آن دس��ته خودروهای��ی اس��ت که 
همچنان در حد طرح است، اما مش��تاقان زیادی را به 
 Ralph« خود جذب کرده اس��ت. این خودرو توس��ط
Tayler« طراحی شده است و همان طور که از چهره 
آن مش��خص اس��ت ش��باهت عجیبی به موس های 
کامپیوتر دارد. این خودرو از یک بدنه تمام آلمینیومی درست شده است و بدنه آیرودینامیکی 
آن نیزطوری طراحی ش��ده که روی چرخ را می پوش��اند تا س��رعت این خودرو بیش از دیگر 
خودروها ش��ود. نکته جالب درمورد این خودرو طراحی داخلی آن اس��ت که قرار است از فوم 

مخصوصی دارا باشد که بدنه را کامال ایمن وهمچنین راحت خواهد کرد.

پلیس که به حرک��ت نامتعادل ی��ک ون در بزرگراه 
مشکوک شده بود، دس��تور توقف آن را داد، اما هرگز 
فکر نمی کرد که در قسمت عقب این ون، یک خودرو 
به طرز عجیبی جاسازی ش��ده باشد.با پیگیری های 
پلیس، مش��خص ش��د که مالک خودروی موردنظر 
فقط به خاطر هزینه زی��اد اجاره تریلر ب��رای انتقال 
خودرو به قزاقستان، دست به چنین کاری زده   است.

اما قضیه وقتی جالب تر ش��د که پلیس متوجه ش��د 
مالک خودرو و راننده ون برای جاسازی خودرو از هیچ 
نیروی کمکی دیگری استفاده نکرده  و خودشان  آن را 
بلند کرده و در عقب ون جا داده اند. پلیس پس از آگاهی از موضوع، دستور توقیف خودروی 
جاسازی شده را داد. با این حال اعالم کرد در صورت ارایه اوراق معتبر مسافرتی و اقامتی، 
اجازه انتقال خودرو را به قزاقستان می دهد. اخیرا به دلیل افزایش هزینه ها، موارد مشابه 

دیگری نیز در قزاقستان دیده شده است.

خطرناک ترین شهرها برای زندگیایمن ترین اتومبیل جهان معرفی شد 

چرا پرده کعبه سیاه است؟

جاسازی عجیب خودرویی به شکل موس
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