
قاتالن مخفی در اصفهان ویراژ می دهند

آیا اصالح طلبان به اجماع می رسند؟

 نمایشگاه
 هنرمند اصفهانی 
در تهران 

انگشت اتهام آلودگی به سمت موتور سواران

جدال عارف و نجفی، دو نامزد مطرح این روزهای اصالح طلبان

چرا ما ایرانی ها 
پرخوریم؟ 8

به زودی؛ آغاز فروش 
کاغذی نفت به مردم  42

3

 برخورد انضباطی با 
8اساتید سکوالر 

 دولت پول ندارد 
اعتبارات مترو را بدهد

 اصالح پول ملی
 صفرها کی حذف می شوند؟

درخص��وص اختص��اص نیافتن بودجه مترو انتق��ادی از دولت 
نداریم؛ چون به این نتیجه رس��یدیم ک��ه دولت پول ندارد، نه 
این که بخواهد اعتبارات حمل و نقل عمومی به خصوص مترو 
و اتوب��وس را ندهد. در واقع دولت تخصیص این اعتبارات را در 

اولویت برنامه های خود قرار داده...

 تقدیم به
 همه بچه های دیروز 

 با آغاز عصر ارتباطات، رس��انه ها و به ویژه تلویزیون 
همه، به خصوص کودکان را به نوعی جادو کرده و پای 
جعبه جادویی نشاند تا برنامه ها و قصه های کارتونی و 
حتی تصاویر ذهنی و خیالی شخصیت های قصه ها را 

برایشان به تصویر بکشد.
در این بی��ن برنامه های کودک و نوج��وان در دنیای 
تصویر و رس��انه چنان جایگاه قدرتمن��دی پیدا کرد 
که بخش زیادی از س��رگرمی آنها و حتی بزرگساالن 

را تشکیل داد.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

4

10 درصد جمعیت اصفهان  3

سالمند هستند

استقرار تیم روانشناسی 7

 در مدرسه عفت بروجن

در میان کاندیداهای بالقوه و احتمالی اصالح طلبان برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آینده، این روزها نام محمدرض��ا عارف معاون 
اول س��ید محمد خاتمی و محمدعلی نجفی عضو ش��ورای شهر 
تهران بیش از دیگران برده می ش��ود. محمدرضا عارف که چندی 
پیش خبرهایی مبنی بر انصرافش از نامزدی در انتخابات منتش��ر 
ش��ده بود، به نظر می رس��د در هفته های اخیر، عزم��ش را برای 
 حضور در عرصه رقابت جزم تر کرده و تح��رکات و اظهار نظرهای

 رسانه ای بیشتر شده اس��ت. عارف، اولین چهره اصالح طلبی بود 
که وارد عرصه انتخابات ش��د و چند ماه پیش با محوریت علی اکبر 
اولیا، نماینده مردم یزد در مجلس اقدام به تأسیس ستاد انتخاباتی 
کرد، ام��ا گویی آن گون��ه که انتظار داش��ت از ط��رف چهره های 
 برجسته اصالح طلب و گروه های سیاس��ی و حزبی اصالح طلبان

مورد حمایت قرار نگرفت و در حقیقت استقبال گرمی از حضور او 

در عرصه انتخابات نشد. بعدتر گفته ش��د که همین عدم استقبال 
و حتی برخ��ی اعمال فش��ارها بر عارف از س��وی طی��ف هایی از 
مجموعه اصالح طلب��ان، او را برای ورود به انتخاب��ات دچار تردید 
کرده اس��ت. خبر انصراف ع��ارف از نامزدی در انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری در پی همین اعمال فش��ارها و عدم استقبال رسانه های

اصالح طلب از وی منتشر شد. یکی از روزنامه های اصالح طلب که 
مواضع هاشمی رفسنجانی را پوش��ش می دهد، حتی در گزارشی 
تحلیلی، محمدرضا عارف معاون اول دولت اصالحات را با محمود 
احمدی نژاد مقایسه و شباهتی از میان آنها استخراج کرد؛  افتخار 
هر دو به غیرحزبی بودن. روزنامه مذکور نوش��ته بود:» محمدرضا 
عارف ش��خصیتی اس��ت که در یک ویژگی با محمود احمدی نژاد 
برابری می کند و آن هم افتخار به دور ب��ودن از احزاب و گروه های 

سیاسی است.«
2

مهدی هاشمی 
راهی بیمارستان شد

 آب ،دیوارهای خانه  صفوی 
»شهید اول« را فرا گرفت

 بازی تدارکاتی ایران 
با تیم »138« ام جهان

 قلعه نویی
 همه کاره استقالل است

 چرا دولت نمی تواند 
سراغ مافیای طال برود؟
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان به استناد مصوبه هیأت مدیره در 
نظر دارد نسبت به فروش واحدهای ذیل اقدام نماید:

مجتمع مسكونی واقع در اصفهان- محله ناژوان- سه راه بهار- كوچه باغ برج- 
نبش بن بست باغ نو

 متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مربوط به ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز یکشنبه مورخ 91/7/30 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/8/16 
به معاونت پشتیبانی این سازمان واقع در خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير 

مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2670810 و 0311-2673075

ضمناً کلیه هزینه های نقل و انتق��ال و دفترخانه و دارائی وعوارض ش��هرداری تا تاریخ 
91/9/1 به عهده فروشنده )سازمان( می باشد. 

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان
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آگهی مزایدهنوبت دوم
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در نظر دارد اموال اسقاطی و مستعمل موجود 
در ورزشگاه بزرگ اصفهان را از طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. 
لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/7/11 جهت دریافت مدارک و شرایط و لیست اموال 
موردنظر به سایت )www.esfahansport.ir( یا به امور قراردادهای اداره کل ورزش 
و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود را به همراه 
مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/7/22 به دبیرخانه اداره کل 
ورزش و جوانان استان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده 
و رسید دریافت دارند. ضمناً زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/7/23 
رأس س��اعت 9:00 صبح در محل اداره کل می باش��د. لذا متقاضیان می توانند قبل از 

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

عمومی به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد صالحیت واگذار نماید.
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجراشماره مناقصه

179/300/0005/060/000/000جاریبهره برداری از فاز دوم تصفيه خانه آب و ايستگاه پمپاژ مباركه91-3-243

 خط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مياندشت( )با 91-3-244
فهرست بهای سال 1388 سازمان مديريت و برنامه ريزی(

77/000/0001/618/568/367جاری

مهلت تحويل اسناد به دبيرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/7/8
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه مورخ 1391/7/9

WWW.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

تلفن تماس: 0311-6680030
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت دوم

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد
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تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

 اگر نگاهی به سبقه تاریخی مصرف قلیان در ایران بیندازیم و گفته های شیرین 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

رشد یکباره قیمت ها در س��ال جاری، شکاف بین درآمد و 
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 را بر پرده ببینید   هوگو و اين جا بدون من
باز هم در حد حرف ماند  ساخت دانشکده خبر 

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  

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

2

9

3

11

3

5

Society,Cultural 
Newspaper

روزنامه فرهنگی
 اجتماعی 

سه شنبه  26  اردیبهشت   1391 | 23 جمادی الثانی 
1433 شماره 785 / 12  صفحه  |    قیمت:200 تومان

No. 785 , May 15 ,2012
12 Pages

4

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی مناقصه

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

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

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

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

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

شماره تلفن: 0311-6680030

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

شهرداری سده لنجان باستناد مصوبه شماره 243/ش/ش مورخ 91/4/27 شورای اسالمی 
ش��هر در نظر دارد 2 قطعه زمین خدماتی واقع در اراضی کارگاهی جنب پمپ بنزین را از 

طریق مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید:
1- پالک زمین خدماتی شماره A به متراژ 210 مترمربع از قرار هر مترمربع 900/000 

ریال جهت خدمات رستوران
2- پالک زمین خدماتی شماره C1 به متراژ 167 مترمربع از قرار هر مترمربع 750/000 

ریال جهت خدمات سوپرمارکت
لذا کلیه متقاضیان حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 91/7/13 فرصت دارند 
جهت دریافت اطالعات بیشتر به سایت شهرداری www.sh-sedehlenjan.ir و اخذ 

مشخصات پروژه و اسناد مزایده به ساختمان شهرداری مراجعه نمایند.
ضمنًا هزینه درج آگهی بعهده برنده مزایده می باشد.

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم اصالحیه
بدين وس�يله آگهی تجدي�د مزاي�ده مربوط به 
فروش 5000 مترمربع زمين باير شهرداری منطقه 
يک منتشر شده در مورخ 91/6/29 آگهی مذكور 
 كه بايد در مورخ 91/6/28 منتشر می شد اصالح

می شود.
شهرداری نجف آباد

آگهی مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اقالم چدنی و لوازم مازاد و متفرقه 

را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف 

5 درصد مبلغ پیشنهادی293-3-91اقالم چدنی و لوازم مازاد و متفرقه1

مهلت تحويل اسناد: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/8/27
گشايش پيشنهادها: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه 1391/8/28

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد مزايده: پایگاه اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی

شماره تلفن: 0311-6680030

نوبت اول



چهره روزیادداشت

سفرهای تبلیغاتی یک کاندیدای 
انتخاباتی، به غرب کشور

روزنامه »جوان« از س��فرهای تبلیغاتی یک کاندیدای انتخاباتی به 
استان های غربی کش��ور خبر داد و نوشت: یک منبع  آگاه از افزایش 
سفرهای انتخاباتی یک کاندیدا به استان های غربی کشور خبر داد. 
 این فرد که تا کنون ب��ه عنوان نامزد مورد حمای��ت برخی احزاب و

 گروه های سیاس��ی، معرفی ش��ده است، مراس��م و کنفرانس های 
زیادی را در غالب موضوعات علمی در دانش��گاه ه��ای این منطقه 

برگزار می کند.

 دستگیری 4 صیاد ایرانی 
در آب های عراق

نیروی دریایی عراق، چهار صیاد ایرانی را به دلیل آنچه وارد ش��دن 
 به آب های منطقه ای این کشور خوانده ش��د، بازداشت کرد. »ولید 
محمد الش��ریفی« از فرمانداری منطقه »فاو« در استان بصره اعالم 
کرد که نیروی دریایی عراق، چهار صیاد ایرانی را در داخل آب های 
منطقه ای عراق دس��تگیر کرده اس��ت. بر اس��اس این گزارش، این 

صیادان با دو قایق به بندر نفتی بصره نزدیک شده بودند.

حقوق اعضای شورای نگهبان 
چقدراست؟

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال 
که حقوق اعضای حقوقدان ش��ورا چقدر تعیین ش��ده است،گفت: 
حقوق و امتیازات ش��ورای نگهبان طبق مصوبه ای که اواس��ط دهه 
60 تصویب ش��ده، همانند حقوق و امتیازات اعضای محترم مجلس 
است، ولی این برای زمانی بوده که شورای نگهبان بودجه و درآمدی 
از مجلس می گرفت، اما االن بر اساس نظام جاری کشور است؛ مثال 
اگر مسئولیت مدیریتی داشته باشند اضافه پرداخت مدیریتی به آنها 
تعلق می گیرد. حقوق بر حسب س��ابقه و سال های عضویت در شورا 

متفاوت است و این رقم بین 2/5 تا 3 میلیون تومان است.

رقم فیش حقوقی نمایندگان
 اعالم شد

بهروز نعمتی در اعتراض به صحبت های برخی از نمایندگان در رابطه 
با حقوق و اعتبارات بودجه ای مجلس شورای اسالمی در صحن علنی 
مجلس گفت : آنچه که در رابطه با حقوق نمایندگان مطرح شده در 
دفترچه بودجه به ثبت رسیده و در این دفترچه آمده است که حقوق 

نمایندگان دو میلیون و چهارصد تومان است.  
 وی در ادامه افزود : در حال حاضر برخی از نمایندگان از جای دیگر 
 حقوق می گیرند و با حقوقی که در مجلس می گیرند حقوقش��ان به 

۷ میلیون تومان می رسد .  

مهدی هاشمی 
راهی بیمارستان شد

وکیل مهدی هاش��می از انتق��ال موکلش به بیمارس��تان خبر داد. 
سیدمحمود علیزاده طباطبایی اعالم کرد: در پی گزارش سرپرست 
دادس��رای امنیت درم��ورد درخواس��ت انتقال مهدی هاش��می به 
بیمارستان به دلیل بیماری قلبی، با انتقال موکلم موافقت شد. وی 
افزود: هم اکنون مهدی هاشمی به بیمارستان منتقل شده و پزشکان 
در حال معاینه و مداوای او هستند و آیت اهلل هاشمی رفسنجانی هم 

به مالقات فرزندش به بیمارستان آمده است. 

طرح انتخاباتی مجلس برای همیشه 
یک باند را در قدرت حفظ می کند

رس��ول منتجب نیا فعال اص��الح طلب  در واکنش ب��ه طرح اصالح 
قانون انتخابات توسط نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی، با بیان 
این که قانون انتخابات فعلی نیاز به تغییر ندارد، ابراز عقیده کرد که 
طرح اصالح قانون انتخابات مجلس تنها اختیارات شورای نگهبان را 
محدود ساخته است، نه دولت را و این طرح برای همیشه یک باند را 

در قدرت حفظ می کند.
منتجب نیا ادامه داد: طیف و باندی که بتواند در مجلس حاکمیت و 
غلبه داشته باشد، اگر بیاید درمورد کاندیدای ریاست جمهوری نظر 
 دهد موجب بسته شدن دست مردم می شود و طیف خاصی به جای

مردم تصمیم گیری خواهند کرد، در حال��ی که نمایندگان که خود 
برگرفته از رأی مردم هس��تند، نمی توانند معیار و ش��اقول تعیین 
صالحیت باشند. قائم مقام حزب اعتماد ملی هر اقدامی که موجب 
کوتاه شدن دس��ت مردم و اختیارات آنان در انتخاب شود را خالف 
روح قانون اساسی دانست و گفت: این موضوع مغایر با جمهوریت و 

اسالمیت نظام و آرمان های انقالب اسالمی است.

در میان کاندیداهای بالقوه و احتمالی اصالح طلبان برای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آینده، این روزها نام محمدرض��ا عارف معاون 
اول س��ید محمد خاتمی و محمدعلی نجفی عضو ش��ورای شهر 
تهران بیش از دیگران برده می ش��ود. محمدرضا عارف که چندی 
پیش خبرهایی مبنی بر انصرافش از نامزدی در انتخابات منتش��ر 
ش��ده بود، به نظر می رس��د در هفته های اخیر، عزم��ش را برای 
 حضور در عرصه رقابت جزم تر کرده و تح��رکات و اظهار نظرهای

 رسانه ای بیشتر شده اس��ت. عارف اولین چهره اصالح طلبی بود 
که وارد عرصه انتخابات شد و چند ماه پیش با محوریت علی اکبر 
اولیا نماینده مردم یزد در مجلس اقدام به تأسیس ستاد انتخاباتی 
کرد، ام��ا گویی آن گون��ه که انتظار داش��ت از ط��رف چهره های 
 برجسته اصالح طلب و گروه های سیاس��ی و حزبی اصالح طلبان

مورد حمایت قرار نگرفت و در حقیقت استقبال گرمی از حضور او 
در عرصه انتخابات نش��د. بعدتر گفته شد که همین عدم استقبال 
و حتی برخ��ی اعمال فش��ارها بر عارف از س��وی طی��ف هایی از 
مجموعه اصالح طلب��ان، او را برای ورود به انتخاب��ات دچار تردید 
کرده اس��ت. خبر انصراف ع��ارف از نامزدی در انتخابات ریاس��ت 
 جمهوری در پی همین اعمال فش��ارها و عدم استقبال رسانه های

اصالح طلب از وی منتشر ش��د. یکی از روزنامه های اصالح طلب 
که مواضع هاش��می رفس��نجانی را پوش��ش می ده��د، حتی در 
گزارش��ی تحلیلی، محمدرضا عارف مع��اون اول دولت اصالحات 
را با محمود احمدی نژاد مقایس��ه ک��رد و ش��باهتی از میان آنها 

اس��تخراج کرد؛ افتخار هر دو به غیر حزبی ب��ودن. روزنامه مذکور 
نوشته بود:» محمدرضا عارف ش��خصیتی است که در یک ویژگی 
با محمود احمدی نژاد برابری می کند و آن هم افتخار به دور بودن 
از احزاب و گروه های سیاس��ی اس��ت. او تاکنون عضو هیچ حزب 
سیاس��ی نبوده اس��ت و زمانی که درمورد احزاب س��ؤال می شود 
 به فعال نبودن حزب ها در کش��ور اش��اره می کن��د...«. در گزارش 
یاد ش��ده، عارف چهره ای محافظه کار معرفی ش��ده و به واسطه 
عدم حضور رس��انه ای و حزبی، فرجامی بهت��ر از فرجام مصطفی 
معین در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 در انتظارش نیست.

با این حال خبرهای غیر رس��می و تش��دید تحرکات اخیر عارف 
بیانگر این اس��ت که او به صورت جدی تر عزم حضور در انتخابات 
کرده است. در سوی دیگر محمدعلی نجفی قرار دارد که برخالف 
عارف، س��ابقه تش��کیالتی و حزبی دارد و جزء مؤسسین و اعضای 
شورای مرکزی حزب کارگزاران س��ازندگی است. هرچند درمورد 
 کاندیدات��وری این عضو اصالح طلب ش��ورای ش��هر ته��ران هم 
به صورت ایجابی سخنی از زبان چهره های برجسته اصالح طلب 
و مش��خصا رهبران این مجموعه سیاسی شنیده نش��ده، اما مورد 
بی مهری و بی توجهی هم نبوده و کس��ی از اصالح طلبان در نفی 
و نقد او س��خنی به زبان نرانده اس��ت. برای نمونه علی اکبر اعلمی 
از نمایندگان اصالح طلب مجلس شش��م و هفتم ب��ه تازگی اعالم 
کرده ک��ه محمدرضا عارف و حس��ین کمالی چه��ره و کاندیدای 
اصالح طلب نیس��تند. این قبیل اظهار نظرها درمورد محمد علی 

نجفی دیده نش��ده اس��ت. بر این اس��اس و با توجه به س��وابق دو 
کاندیدای احتمالی اص��الح طلبان و کیفیت بازت��اب نامزدی آنها 
 در بی��ن مجموعه های اص��الح طلب و رس��انه های آنه��ا، به نظر 
می رسد بخش حزبی و تش��کیالتی اصالح طلبان تمایل بیشتری 
روی محمد علی نجفی دارند تا محمدرضا عارف. محور برجس��ته 
بخش حزبی و تش��کیالتی اصالح طلبان در ح��ال حاضر مجمع 
روحانی��ون مبارز و ح��زب کارگزاران س��ازندگی اس��ت. با وجود 
 این، هیچ کدام از دو محور یاد ش��ده، عارف و نجفی را گزینه های

اصل��ی خود نم��ی دانند. مجم��ع روحانی��ون که تا ح��ال حاضر، 
روی خوش��ی به عارف نش��ان نداده و بی میل نیس��ت که شرایط 
را ب��رای کاندیداتوری س��ید محمد خاتم��ی فراهم کن��د، اتخاذ 

تصمی��م کارگ��زاران ه��م 
معط��وف ب��ه سیاس��ت ورزی 
هاش��می رفس��نجانی اس��ت 
و ریی��س مجم��ع تش��خیص 
 مصلح��ت نظ��ام هم ب��ه نظر 
م��ی رس��د روی ای��ده دولت 
وح��دت مل��ی تمرک��ز کرده 
اس��ت. مس��لما نه ع��ارف و نه 
 نجف��ی هیچ ک��دام ش��انس 
این که گزین��ه دولت وحدت 
ملی باش��ند را ندارن��د. بخت 
عارف آن گاه بیش��تر می شود 
که نجفی به هر دلیل��ی تا روز 
انتخابات در میدان رقابت باقی 
نماند. آنگاه عارف این ش��انس 
را خواهد داش��ت ت��ا حمایت 
بخش هایی از بدنه تشکیالتی 

اصالح طلبان که در انتخابات ش��رکت می کنند را نیز جلب کند.
تحوالت آینده مش��خص خواهد کرد که کدام ی��ک از گزینه های 
 اصالح طلب، گزینه نهایی اصالح طلبان خواهد بود. چه بس��ا اگر 
رایزنی ها و بحث های معطوف به وحدت اصالح طلبان راه به جایی 
نبرد، شاهد رقابت نامزدهای اصالح طلب با همدیگر هم باشیم. عارف 
در گفتگوی اخیر خود با یک روزنامه اصالح طلب گفته بود: » درهمه 
جریانات سیاسی در حال حاضر حرف و حدیث هایی هست، ولی فکر 
می کنم اصالح طلبان هم مثل گروه های دیگر هنوز به نتیجه قطعی 
نرسیده اند. بنده شک دارم که دو جریان اصلی کشور در نهایت به یک 
اجماع برسند و هر یک با یک نامزد وارد صحنه انتخابات شوند. تجربه 

گذشته نشان داده که این اتفاق نخواهد افتاد...« 

جدال عارف و نجفی دو نامزد مطرح این روزهای اصالح طلبان

 مخالفت واشنگتن آیا اصالح طلبان به اجماع می رسند؟
با سفر اردوغان به غزه

س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا مخالفت دولت متبوع 
خود با سفر نخست وزیر ترکیه به غزه در آینده نزدیک را 
اعالم کرد. ویکتوریا نوالند گفت: کاخ سفید با سفر رجب 
طیب اردوغان  به نوار غزه تحت محاصره مخالف اس��ت.

وی افزود: ایاالت متحده آمریکا با تعامل با حماس مخالف 
است و چنین دیدارهایی به پیشبرد انگیزه و آرمان صلح و 

ثبات در منطقه منجر نمی شود.
این در حالی اس��ت که روزنامه ترکیه ای »تودیز زمان« 
گزارش داد اردوغان قصد دارد به زودی به غزه سفر کند.

نوالند همچنین اظهار داش��ت: واشنگتن با آنکارا در این 
خصوص گفتگو می کند تا مقامات ترکیه را متقاعد سازد 

این سفر چه نتایجی خواهد داشت.

بی گناهم، از آمریکا بپرسید!
»طارق الهاشمی« که اخیرا با گذرنامه ترکیه به عربستان 
 س��فر کرده، تأکید کرد اظهارات س��فیر آمریکا مبنی بر 
ای��ن که هی��چ اطالعات��ی در خص��وص قانون ش��کنی 
 وی ن��دارد، به معن��ای بطالن هم��ه اتهاماتش اس��ت. 
طارق الهاش��می گفت: م��ن از اظهارات س��فیر آمریکا 
قدردانی می کنم، ولی این موضوع بسیار دیر مطرح شده 
است. این اظهارات همه اتهامات رسانه نوری مالکی طی 
شش ماه اخیر را نفی می کند. وی ادامه داد: این اظهارات 
کافی نیست و دولت آمریکا باید در بیانیه ای رسمی همه 
اتهامات ضد من و محافظانم را درخصوص دست داشتن 

در اقدامات غیرقانونی تکذیب کند.

 موضعگیری رهبر القاعده 
علیه مرسی

ایمن الظواه��ری در یک ن��وار ویدئویی از م��ردم مصر 
خواست تا علیه محمد مرسی رییس جمهوری منتخب 
مصر و همچنین گ��روه اخوان المس��لمین مصر انقالب 
کنند. وی در این نوار ویدئویی خطاب به مصری ها تأکید 
کرد: مرس��ی قوانین و شریعت اس��المی را در مصر اجرا   
نمی کند. در همین حال، گروه های اسالمی مصر ضمن 
انتقاد شدید از این خواس��ته ایمن الظواهری، این اقدام 
وی را محکوم کردند.گروه های اس��المی و سلفی مصر 
همچنین اعالم کردند که با این درخواس��ت الظواهری 

مخالفند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 برخورد انضباطی با 
اساتید سکوالر 

دانشجو/رییس دانشگاه آزاد

در مس��ائل فرهنگ��ی اکث��ر اس��اتید از خطوط قرم��زی که بدان 
معتقدی��م، ب��ا ما هم عقیده هس��تند، اما در روش ه��ا یا بینش ها 
ممکن اس��ت ایراداتی وجود داش��ته باش��د که این طبیعت یک 
جامعه آزاد است، با این حال اگر افرادی را پیدا کنیم که سکوالر 
باشند و بخواهند از کالس و درس برای تبلیغ استفاده کنند، باید 
طب��ق قانون به کمیته انضباطی معرفی ش��وند و ب��ا آنها برخورد 
انضباطی شود که تعدادشان 
خیلی کم اس��ت و شاید در 
این م��دت مس��ئولیت بنده 
یک مورد بیشتر نبوده باشد. 
در معاونت آموزشی دانشگاه 
آزاد نی��ز کمیت��ه ای ب��رای 
بازنگری علوم انسانی تشکیل 
شده اس��ت، ولی می خواهیم 
کار م��وازی ب��ا وزارت علوم 

انجام ندهیم.
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دولت طرح سؤال از رییس جمهور را فاقد امضا و اعتبار الزم دانست

حجت االسالم آشتیانی عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که چهار امضا از طرح سؤال از رییس جمهور مخدوش است، گفت: مقامات دولتی که طرح سؤال 
به آنها ارایه شده، اعالم کرده اند طرح سؤال از رییس جمهور دارای ۷3 امضا بوده و فاقد اعتبار است.

 چه بسا اگر 
 رایزنی ها و 

بحث های معطوف 
 به وحدت 

 اصالح طلبان راه
 به جایی نبرد، 

شاهد رقابت 
 نامزدهای 

اصالح طلب با 
همدیگر هم باشیم

محدودیت های  افزایش  
جمعیت  حذف  می شود 

 واکنش به طرح
 سؤال از رییس جمهور

غالمرضا کاتب سخنگوی کمیس��یون برنامه و بودجه با اشاره به جلسه این 
کمیس��یون گفت: اصالح قانون تنظیم جمعیت که الیحه آن به کمیسیون 
ارجاع شده بود، در دستور کار کمیسیون برنامه بودجه قرار داشت که طبق 
آنچه نمایندگان تصوی��ب کردند، تمام محدودیت ه��ای مربوط به افزایش 

جمعیت حذف خواهد شد.
 کاتب تأکید کرد: این محدودیت ها شامل کاهش پوشش بیمه های اجتماعی 
هم می شود؛ یعنی از این به بعد فرزند پنجم به بعد خانواده ها هم می توانند از 
خدمات بیمه اجتماعی استفاده کنند. سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه 
درمورد دستور دیگر کمیسیون گفت: بند )ج( ماده 18۷ قانون برنامه پنجم 
توسعه درمورد اعضای شورای عالی استان ها هم بررسی شد و تغییرات جدید 

در آن به تصویب رسید.

کیهان در س��رمقاله خود با عنوان »چ��را از پله دوم؟!« به قلم حس��ین 
شریعتمداری نوشت: سؤال نمایندگان از رییس جمهور محترم از اهمیت 
ویژه ای برخوردار بوده و یکی از دغدغه های مردم در این روزهاست و از 
آنجا که وزرای مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده اند، چاره ای جز طرح 

سؤال از رییس جمهور محترم باقی نمانده بود. 
بنابراین اقدام نماین��دگان را می ت��وان تالش آنان برای انجام رس��الت 
نمایندگی و گره گش��ایی از یک معضل اقتصادی دانس��ت که این روزها 
از یکسو برای بسیاری از مردم، مش��کالت جدی آفریده است و از سوی 
دیگر دندان طمع دش��منان بیرون��ی و دنباله های داخل��ی آنان را برای 
 بهره گیری از این نابس��امانی و سوءاس��تفاده از آن علیه مردم و نظام تیز 

کرده است.

سفیر جمهوری اسالمی ایران در بغداد از قول دولت عراق 
برای اخراج اعضای گروهک تروریس��تی منافقین از خاک 
این کشور در اسرع وقت خبر داد. حس��ن دانایی فر درباره 
اعضای گروهک تروریس��تی منافقین در عراق که در حال 
حاضر در اردوگاه لیبرتی به سر می برند گفت: این افراد در 
حال پر کردن فرم های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان 
ملل هستند و منتظریم که هرچه زودتر خاک عراق را ترک 
کنند. وی گفت: به ما قول داده ش��ده که این اقدام )خروج 
گروهک منافقین از خاک عراق( به زودی اتفاق خواهد افتاد. 
سفیر ایران در بغداد درباره تعدادی از اعضای این گروهک 
که خواستار بازگشت به کشور هس��تند نیز اظهار داشت: 
افراد متقاضی درخواس��ت های خ��ود را ارایه می دهند که 
این کار نیازمند طی کردن پروسه ای است. دانایی فر درباره 
لغو روادید بین ایران و عراق با اشاره به حجم تردد زائران دو 
کشور گفت: پیشنهاد لغو روادید را مطرح کردیم، البته ما 
از اظهارات اخیر یکی از استانداران عراق در این زمینه )لغو 
روادید( استقبال می کنیم. سفیر ایران در عراق همچنین از 
سفر محمود احمدی نژاد رییس جمهور کشورمان به بغداد 
در آذر ماه خبر داد و درباره اخبار منتشر شده قبلی مبنی 
بر انجام این سفر در آبان ماه گفت: این سفر بنا به دالیلی به 

تعویق افتاد و امیدواریم در آذر ماه انجام شود.

یک عضو هیأت رییس��ه مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به ابراز تردید برخی نمایندگان نس��بت ب��ه حد نصاب 
داشتن س��ؤال از رییس جمهور، گفت که هیأت رییسه 
تصمیم گرفته اس��امی امضاکنندگان س��ؤال را منتشر 
کند. علیرضا منادی سفیدان اظهار کرد: با آقایان باهنر 
و الریجانی به این نتیجه رسیدیم که اسامی ۷6 نفری که 
پای سؤال از رییس جمهور را امضا کردند منتشر کنیم، 
 اگرچه تع��دادی از امضاکنندگان خواس��تار عدم انتش��ار 
اسامیش��ان ش��ده اند. وی ب��ا اش��اره ب��ه این که اس��امی 
امضاکنندگان س��ؤال از رییس جمهور به همراه سؤال روز 
یک شنبه به دفتر محمود احمدی نژاد ارسال شده، افزود: 
البته ما قانونا موظف به این هس��تیم که متن سؤال را 48 
س��اعت پس از قرائت در صحن چاپ و منتشر کنیم، اما به 
دلیل تردیدهایی که متأس��فانه برخی نماین��دگان ایجاد 
کرده اند تصمیم بر این شد که اس��امی امضاکنندگان هم 
منتشر ش��ود. این عضو هیأت رییس��ه مجلس یادآور شد: 
تشکیک هایی که برخی دوس��تان ایجاد می کنند درمورد 
امضای سه چهار نفر از نمایندگان است که می گویند آنها 
امضاهایش��ان را پس گرفته اند، اما این افراد به ما مراجعه 

کرده و گفته اند که امضاها را پس نگرفته ایم.

عضو کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به اتمام بررس��ی طرح اصالح قانون 
انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: کمیسیون شوراها با 
تصویب ماده ای از ط��رح اصالح قان��ون انتخابات مقرر 
 کرد کمیس��یونی برای نظارت بر تبلیغ��ات تلویزیونی و 
مناظره های زنده تشکیل شود .س��ید رمضان شجاعی 
کیاسری اظهار داشت: بر اساس مصوبه کمیسیون شوراها 
و درصورت تصویب نهایی در مجلس ش��ورای اسالمی، 
مقرر شد کمیسیونی متش��کل از وزیر کشور، دادستان 
کل کشور، دبیر س��تاد انتخابات، رییس سازمان صدا و 
سیما و رییس شورای نظارت بر صدا و سیما، بر تبلیغات 
تلویزیونی و برنامه های زنده مناظ��ره ها نظارت کنند. 
نماینده مردم س��اری در مجلس شورای اسالمی با بیان 
این که بررس��ی طرح اصالحیه قانون انتخابات به اتمام 
رس��ید اظهار داشت: در این جلس��ه موادی در خصوص 
مصادیق تخلفات تبلیغاتی و مجازات های آن به تصویب 
رس��ید. وی افزود: هفته آینده این طرح در صحن علنی 

مجلس اعالم وصول خواهد شد.
پیش از این، بر اس��اس قانون انتخابات، س��ازمان صدا و 

سیما موظف به ضبط برنامه های تبلیغاتی بود.

انتخابات آمریکا در حالی برگزار خواهد ش��د که دو نامزد 
جمهوری خواه و دموکرات دیدگاه ه��ای خود را درمورد 
مسائل مختلف داخلی و بین المللی اعم از امنیت، بهداشت، 
اقتصاد، اشتغال و... بیان کرده اند.در مناظره سوم میان این 
دو نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری، سیاست خارجی و 
بحث ایران، محور اصلی مناظ��ره دو نامزد انتخاباتی بود.

اگر متغیرهای مورد بررسی جیمز روزنا در خصوص عوامل 
مؤثر بر سیاست خارجی که عبارتند از نقش، شخصیت، 
حکومت، جامعه و نظام بین الملل را در نظر آوریم اگرچه 
بر اس��اس تحلیل وی عامل ش��خصیت در کش��ورهای 
 دموکراتیک چن��دان تعریف کننده نیس��ت، ولی به کل 
نمی توان این مؤلفه را نادیده گرفت. حتی در دموکراسی 
آمریکا با وجود این که عامل »نقش« باید مؤلفه ای اساسی 
باشد، ولی ش��خصیت رییس جمهوری می تواند تفاسیر 
متفاوتی را از نقش ارایه دهد. نوآم چامسکی نظریه پرداز 
آمریکایی و بنیانگذار زبان شناس��ی م��درن در خصوص 
انتخابش در انتخابات ریاس��ت جمه��وری آمریکا معتقد 
است که هیچ کدام از دو نامزد برای او از مطلوبیت برخوردار 
 نیس��تند. او میت رامنی و تیم هم��راه وی را دیوانگان و 
احمق هایی می داند که خش��ونت نس��بت به ایران را در 

سیاست خارجی خود دنبال می کنند.

مجلس انتخاباتمنافقین بین الملل

 قول دولت عراق 
برای اخراج منافقین 

انتشار اسامی سؤال کنندگان 
از  رییس جمهور 

طرح اصالح قانون انتخابات  
نهایی شد 

 رامنی و تیم او 
دیوانه هستند

Society,Cultural  Newspaper No. 918 |  November  6 ,2012  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



SMS

یادداشت

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

17کوره سرب غیر مجاز در کاشان 
تخریب شد

رییس اداره حفاظت محیط زیس��ت کاش��ان از تخریب 17 کوره سرب 
غیرمجاز در این شهرس��تان خبر داد.محمود قهرمانی که با ایرنا س��خن 
می گفت، اظهار داش��ت: ب��ه دنبال توج��ه نکردن صاحبان ک��وره های 
غیر مجاز این شهرس��تان به اخطاریه های زیس��ت محیطی، بر اس��اس 
مواد قانون��ی 164 آیی��ن نامه دادرس��ی مدن��ی، 3 و 10 قان��ون حفظ 
 کاربری اراضی باغی و زراع��ی و ماده 99 قانون ش��هرداری و دهیاری ها

با تأکید بر حکم تخریب کوره ها و عدم کارایی، درخواست حکم پلمب  این 
موارد به دادستانی منعکس ش��د. وی افزود: فعالیت این کوره ها افزون بر 
آلودگی ش��دید حاصل از ذرات و ورود مقدار فراوان ذرات سمی سربی به 
هوا، موجب رهاسازی اسید حاصل در باطری های فرسوده شده که آلودگی 

شدید خاک را در پی داشت. 

 تولید سیب درختی سمیرم 
30درصد افزایش یافت

مدیر جهاد کشاورزی سمیرم گفت: تولید سیب درختی در این شهرستان 
30درصد نسبت به سال زراعی گذش��ته افزایش یافته است. همت علی 
انصاری روز دوش��نبه در گفتگو با خبرن��گار ایرنا افزود: ای��ن افزایش به 
 سبب بارندگی های خوب سال گذشته و استفاده کشاورزان از طرح های

نوین آبیاری و آموزش های بخش کش��اورزی اس��ت. وی با بیان این که 
امسال سیب های مناطق مرکزی و شمال سمیرم به خوبی به بازار مصرف 
و صادرات عرضه شد،گفت:تنها در بخش پادنای بزرگ در جنوب سمیرم 
شاهد رکود بازار خرید سیب در برخی مناطق این بخش بودیم. به گفته 
مدیرجهاد کشاورزی س��میرم، موضوع بازاریابی محصوالت کشاورزی از 
ماه ها قبل در نشست ها و مکاتبات متعدد با اداره صنعت، معدن و تجارت 
مطرح شده بود. وی با بیان این که مباحث مربوط به تولید در شرح وظایف 
وزارت جهاد کش��اورزی اس��ت تصریح کرد: مراحل بعد از تولید از جمله 

بازاریابی و فروش محصول به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

آب دیواره های خانه صفوی 
»  شهید اول « را فرا گرفت

یک کارشناس ارش��د حوزه  میراث فرهنگی درباره  وضعیت کنونی خانه  
صفوی »شهید اول« توضیح داد: دیواره های اصلی شاه نشین و زیرزمین 
)سردابه( منحصربه فرد خانه  شهید اول که بیش از سه دهه از ثبت قطعی 
و داوطلبانه آن به عنوان یک اثر تاریخی در فهرس��ت آثار ملی می گذرد، 
اکنون به علت نشت شدید آب و فاضالب سرویس های بهداشتی متعلق 
به مدرسه  کنار بنا، در حال فرو ریختن است. حمید مظاهری تهرانی بیان 
کرد: زیرزمین این عمارت که دارای تزئینات نفیس کاشی کاری هفت رنگ 
در قسمت ازاره ها وکاشی کاری پرکار معقلی و معرق در سقف و بدنه است، 
براثر نفوذ آب تا حد زیادی تخریب ش��ده و همه  دیواره های آجرکاری آن 
نیز به طور کامل در حال فرو ریختن اس��ت. همچنی��ن تزئینات بی نظیر 
مقرنس های منقوش و گچ بری های کمیاب اتاق شاه نش��ین و ارسی آن 

نیز به شدت آسیب دیده است و هر روز بر حجم آسیب ها افزوده می شود.

 دریافت پورسانت توسط
 نیروهای مسلح جرم است

معاون قضائي و حقوقي سازمان قضائي نیروهاي مسلح جمهوري اسالمي 
ایران گفت: برخالف باور عموم و همچنین عدم اطالع برخی از فرماندهان 
نظامی و انتظامی، دریافت درصد حق الوصول توسط نیروهای مسلح، جرم 
بوده و به صوررت قانونی با آن برخورد خواهد شد.حجت االس��الم محمد 
مصدق در نوزدهمین مجمع پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح با 
اشاره به این که نیروهاي مسلح ملجأ و پناهگاه مردم هستند، اظهار کرد: 
نیروهاي مس��لح از دیدگاه نظام مقدس اس��المي جایگاه ویژه اي دارند و 
آرامش جامعه با وجود آنها تضمین مي شود. وی اقتدار نیروهاي مسلح در 
محاکم نظامي را یک اصل پذیرفته شده خواند و افزود: مقام معظم رهبري 
تأکید کردند که رسیدگي به جرائم نیروهاي مسلح در عین حال که باید 

جدي باشد نباید اقتدار فرماندهي را زیر سؤال ببرد.

 10 درصد جمعیت اصفهان 
سالمند هستند

معاون توانبخشی اداره کل بهزیس��تی اصفهان گفت:10 درصد جمعیت 
این استان را سالمندان تشکیل می دهند. عبدالحمید حسینی که با ایرنا 
سخن می گفت، افزود: در زمان حاضر حدود نیم درصد سالمندان استان 
تحت پوشش خدمات بهزیستی قرار دارند. وی تعداد سالمندان زیر پوشش 
استان را دو هزار نفر عنوان و تصریح کرد: از این تعداد حدود 942 نفر، از 
خدمات مراکز مراقبت در منزل، 958 نفر از خدمات مراکز شبانه و 100 
نفر از خدمات مراکز روزانه بهره مند می شوند. حسینی با بیان این که 27 
سرای سالمندان در استان اصفهان ایجاد شده است،گفت: سرای سالمندان 

شهرستان اردستان، خوانسار و نائین در حال احداث است.

مدیرکل فرودگاه ه��ای اصفهان گفت: حج��اج می توانند تا 
یک ماه پس از بازگش��ت از س��فر ح��ج از معافیت گمرکی 
خود استفاده و از فروشگاه مس��تقر در فرودگاه خرید کنند. 
علی قاس��م زاده که با فارس حرف می زد، با اشاره به این که 
بازگشت حجاج تا 22 آبان ماه ادامه دارد، اظهار کرد: فرودگاه 
اصفهان سالن حجاج خود را حدود 1/5 ماه پیش آماده حجاج 
کرده اس��ت. وی افزود: تمامی تمهیدات الزم برای استقبال 
از حجاج صورت گرفت��ه و تاکنون در هفتمی��ن روز از ورود 
حجاج به اصفهان مشکل خاصی پیش نیامده است. مدیرکل 
فرودگاه های اصفهان تصریح کرد: توسط کاروان های اعزامی 
از حجاج خواسته ش��د که اجناس بی کیفیت در عربستان را 
خرید نکرده و در فرودگاه خرید کنند. وی ادامه داد: فروشگاه 
بزرگی از اجناس به ویژه لوازم خانگی و برقی در داخل فرودگاه 
مستقر است که حجاجی که خرید نکرده اند، می توانند از این 
فروشگاه خرید کنند. قاسم زاده ادامه داد: به دلیل این که این 
فروش��گاه آزاد فروش اقالم، در فرودگاه مس��تقر است، همه 
زائران می توانند از این فروشگاه خرید کنند. وی اضافه کرد: 
زائران تا یک ماه فرصت دارند از این معافیت گمرکی استفاده 
کنند. مدیرکل فرودگاه های اصفهان این معافیت گمرکی را 
در حد قابل توجهی دانست و تأکید کرد: این بهترین فرصت 

برای خرید ارزان قیمت برای حجاج است.

معاون محیط  انسانی اداره کل محیط زیست استان اصفهان 
گفت: فعالیت موزائیک س��ازان و طالس��ازان در سطح شهر 
اصفهان مزاحمت زیست محیطی داشته و شهرداری مسئول 
ساماندهی این مشاغل مزاحم در سطح شهر است. رجبعلی 
قاسمی با بیان این که موزائیک سازان و کارگاه های طالسازی 
شهر اصفهان  آلودگی زیست محیطی  ندارند، اظهار کرد: این 
کارگاه ها تنها مزاحمت های زیس��ت محیطی دارند و برای 
 محیط زیست آلودگی ایجاد نمی کنند. وی با تأکید بر این که

ش��هرداری بر اس��اس بند 20 ماده 55 قانون ش��هرداری ها 
موظف به انتقال و ساماندهی مشاغل مزاحم در سطح شهر 
اس��ت، تصریح کرد: اداره کل محیط زیس��ت طرحی برای 
انتقال کارگاه های طالسازی و موزائیک س��ازی به خارج از 
شهر اصفهان ندارد و این موضوع باید در کارگروه متشکل از 
شهرداری و شهرک های صنعتی بررسی شود.  معاون محیط 
انسانی اداره کل محیط زیست اس��تان اصفهان اضافه کرد: 
اداره کل محیط زیست استان اصفهان تنها وطیفه نظارت و 
تأیید محل جدید انتقال این کارگاه ها را بر عهده دارد. قاسمی 
درخصوص وضعیت کوره های آجرپ��زی اصفهان نیز گفت: 
کوره های آجرپزی طبق مصوبه ش��ورای برنامه ریزی استان 
باید به خارج از شعاع 50 کیلومتری شهر اصفهان انتقال یابد.

معاون جستجو و نجات جمعیت هالل احمر استان اصفهان 
تعداد حادثه دید گان تصادفات جاده ای در نیمه اول سال جاری 
را سه هزار و 495 نفر اعالم کرد و گفت: از مجموع این تعداد، 

یک هزار و 631 نفر نجات یافتند. 
محمد محمدی به اس��تقرار 26 پایگاه ثابت و موقت امداد و 
نجات بین ش��هری در س��طح راه های مواصالتی جاده های 
استان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: در نیمه اول سال جاری 
یک هزار و 11 مورد تصادف در س��طح جاده های اس��تان به 

وقوع پیوست. 
وی با بیان این ک��ه در مدت ش��ش ماهه اول س��ال جاری، 
س��ه ه��زار و 495 نف��ر در اث��ر تصادف��ات ج��اده ای دچار 
حادث��ه ش��دند، مجم��وع کل متأثری��ن از ای��ن ح��وادث 
را س��ه ه��زار و 396 نف��ر اع��الم ک��رد. معاون جس��تجو و 
 نج��ات جمعی��ت ه��الل احم��ر اس��تان اصفه��ان تعداد 
نجات یافتگان از تصادفات جاده ای را یک ه��زار و 631 نفر 
عنوان کرد و اذعان داش��ت: از مجموع این افراد، 676 نفر به 
بیمارس��تان منتقل و 955 نفر نیز به صورت سرپایی درمان 
 ش��دند. محمدی همچنین تعداد اف��راد حادثه دیده ای که 
به وسیله پایگا ه های امداد و نجات در سطح جاده ها، اسکان 

داده شدند را 84 نفر اعالم کرد.

یک متخصص پوست و مو گفت: برخی افراد طالب ظاهری 
غیرطبیعی به کم��ک جراحی زیبایی هس��تند، اما وظیفه 
اخالقی پزشکان این است که با بیمارانی که ظاهر غیرطبیعی 
می طلبند، همراه نش��وند. ابوالفضل جویا در حاشیه دومین 
همایش »پیشگیری از پیری پوس��ت و جوان سازی آن« در 
جمع خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که چرا پوست برخی 
افراد پس  از جوان س��ازی غیرطبیعی به نظر می رسد، اظهار 
کرد: ظاهرهای غیرطبیعی پس از جوان س��ازی تنها در اثر 
روش های غیر استاندارد جوان سازی پوست و یا بدسلیقگی 
پزشک معالج ایجاد می شود. وی افزود: در طی این روند برخی 
عضالت بیش از اندازه حرکت کرده و به صورت نادرست باال 
و پایین می روند و ظاهر فرد بس��یار نامناسب و غیر طبیعی 
می شود. این متخصص پوست، مو و زیبایی با انتقاد از این که 
پزش��کان عمومی به تزریق بوتاکس اقدام می کنند، تصریح 
کرد: این کار تنها باید توس��ط متخصصان دوره دیده انجام 
شود. اکنون میزان تزریق  انواع مواد برای زیباسازی پوست و به 
روش غیرمتخصصانه در کشور زیاد است که جای سؤال بسیار 
دارد. وی ادامه داد: این س��ؤال پیش می آید که چرا پزشکان 
عمومی با عدم نظارت کافی می توانند به امور تخصصی مانند 
 جراحی ه��ای زیبایی اق��دام کنند و هیچ کس جل��ودار آنها 

نیست.

محیط زیست حوادثشهری سالمت

معافیت گمرکی حجاج 
یک ماه اعتبار دارد

 ساماندهی فعالیت  
موزائیک سازان و طالسازان 

3 هزار نفر در جاده های 
استان  دچارحادثه شدند

پزشکان با  ظاهر غیرطبیعی 
بیماران همراه نشوند

گشتی در اخبار

 دولت پول ندارد 
اعتبارات مترو را بدهد

عباس حاج رسولیها 
رییس شورای اسالمی شهر اصفهان

 درخص��وص اختص��اص نیافتن بودجه مترو انتق��ادی از دولت نداریم 
چون به این نتیجه رس��یدیم که دولت پ��ول ندارد، نه این که بخواهد 
اعتب��ارات حم��ل و نقل عمومی به خصوص مت��رو و اتوبوس را ندهد، 
درواقع دولت تخصیص این اعتبارات را در اولویت برنامه های خود قرار 
داده، اما در حال حاضر دولت پولی ندارد و به همین دالیل الزم است 
 س��اختار اجرایی و روش های تأمین اعتبارات پروژه های کالن شهرها

تغیی��ر یاب��د. منابعي که براي ش��هرداري ه��ا در قان��ون هدفمندي 
نظ��ام  قوانی��ن  دیگ��ر  و 
 مص��وب ش��ده ح��ق قانون��ي 
شهرداري هاست و باید اجرایي 
 ش��ود و درصورت��ی که عوارض

 10 درصد از قیمت سوخت به 
شهرداري ها به صورت مستقیم 
واریز شود می توان از این طریق 
اعتبارات مترو و خرید اتوبوس 

را تأمین کرد.
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چهره روز
مشاورهژنتیکگامیمؤثردرکمکردنمعلولیتهاست

محسن محمودی مدیر بهزیستی شهرستان مبارکه گفت: مشاوره ژنتیک گامی مؤثر 
در کم کردن معلولیت هاست و پیش��گیری از اختالالت ژنتیک و مادرزادی جنبه های 
مختلفی را در بر می گیرد که مشاوره ژنتیک، هسته  اصلی این خدمات را تشکیل می دهد. 
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مرکز مناسب سازی 
خودرو معلوالن نداریم

بازارهای روز اصفهان 
جنس خارجی ندارند 

کارشناس توانمندسازی معلوالن اداره کل بهزیستی استان اصفهان گفت: 
اصفهان مرکزی به منظور مناسب سازی خودرو معلوالن ندارد و راه اندازی 
آن، نیازمند ورود بخش خصوصی است. وحید نوروزی که با ایمنا سخن 
می گفت، اظهار داش��ت: مناسب س��ازی خودرو معلوالن در حال حاضر 
 توسط برخی تعمیرگاه های س��طح شهر انجام می ش��ود. وی با اشاره به 
راه اندازی مرکز مناسب سازی خودرو تنها در شهر تهران، گفت: با توجه 
به بعد مسافت، کمتر اتفاق می افتد که معلولی برای مناسب سازی خودرو 
خود به این مرکز مراجعه کند.کارشناس توانمندسازی معلوالن اداره کل 
بهزیستی اس��تان اصفهان با بیان این که در این راستا پیگیری های الزم 
انجام شده است، خاطرنش��ان کرد: برای راه اندازی مرکز مناسب سازی 

خودرو معلوالن، نیازمند ورود بخش خصوصی هستیم.

مدیرعامل سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان 
اظهار داش��ت: فروش کاالهای خارجی در بازارهای روز شهر اصفهان که 
مش��ابه داخلی آن وجود دارد، ممنوع شده است. س��ید رضا حکیم فعال 
 با بیان ای��ن مطلب به ایمنا گف��ت: اولویت ف��روش کاال در بازارهای روز 
کالن شهر اصفهان، تولیدات داخلی است. وی با اشاره به نامگذاری امسال 
تحت عنوان تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: شهرداری 
اصفهان نیز بر اساس فرمایش��ات مقام معظم رهبری از فروش کاالهای 
 خارجی که مش��ابه داخلی آن وج��ود دارد، در بازاره��ای روز جلوگیری 
می کند. مدیرعامل س��ازمان میادین و س��اماندهی مش��اغل شهرداری 
اصفهان تصریح کرد: به طور مثال ان��واع محصوالت خوراکی خارجی که 

مشابه داخلی آن وجود دارد از بازارهای روز حذف شده است. 

هم اکنون به گفته بسیاری از کارشناسان محیط 
زیس��ت موتور س��یکلت ها با آلودگی چند برابر 
بیشتر از خودروها به قاتالن مخفی تبدیل شده اند 
که انگشت اتهام به س��وی آنها کمتر نشانه رفته 
است و این در حالی است که برای هر وسیله نقلیه 
قانونی تعریف شده، اما درباره موتورسیکلت ها اگر 
 قانونی هم باشد اجرا نمی شود، چون انگار نه تنها

خیابان بلکه پیاده رو، مح��دوده ممنوعه و غیره 
در اختیار موتور س��وارانی است که با ویراژ دادن، 

آزادانه در سطح شهر جوالن می دهند.
از طرف��ی الزام داش��تن برگه معاین��ه فنی برای 
خودروها ضروری اس��ت، اما موتور سواران تن به 
این الزام قانونی نمی دهند و با موتورهای قدیمی 

و فرسوده تردد می کنند. بر اساس آمارهای ارایه 
شده از بخش های مختلف مبنی بر تولید آلودگی 
30 درصدی موتورس��یکلت های فرسوده، لزوم 
توجه ب��ه جایگزینی این نوع وس��یله نقلیه بیش 
از گذشته احس��اس می ش��ود، ضمن این که هر 
موتورسیکلت به اندازه هشت خودرو هوا را آلوده 
می کند و تازه این یک فرمول در ش��رایط عادی 
است، چرا که آالیندگی هر موتور سیکلت سه برابر 
یک اتومبیل است و خطر این امر آن قدر پررنگ 
شده که هش��دار رییس دانش��گاه علوم پزشکی 
اصفهان نیز چاشنی آن ش��ده، به طوری که این 
مقام مس��ئول با بیان این که هر موتور س��یکلت 
س��ه برابر یک اتومبیل آالیندگی ایجاد می کند، 

می گوید: 65درصد آلودگی هوای اصفهان ناشی 
از تردد خودروها و موتورسیکلت هاست. شاهین 
ش��یرانی در ادامه از آماری می گوید که بر اساس 
آن، اکنون حدود 500 هزار دستگاه موتورسیکلت 
در شهر اصفهان تردد می کند که نقش مهمی در 

آلوده کردن هرچه بیشتر هوای این شهر دارد.
وی خواستار برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت 
 و بلند مدت باه��دف کاهش آلودگی هوا ش��ده، 
چرا که اعتقاد دارد آلودگی بیماری های مزمنی را 
ایجاد می کند که ممکن است اکنون هویدا نباشد، 

اما چند سال دیگر خود را نشان خواهد داد.
این گفته ها ش��اید دلیلی ش��د که مس��ئوالن به 
صرافت افتاده و به شور بنشینند تا برای اصفهانی 

که در آستانه خفگی بود راه نجاتی بیابند، اما طرح 
زوج و فرد ک��ردن خودروها نیز به جایی نرس��ید 
چون مشکل اصلی به گفته بسیاری، موتورسیکلت 
های بی نام و نشانی بود که بیش از چندین خودرو 
آلودگی ایجاد می کردند؛ موتورسیکلت هایی که 
رقم500 ه��زار را یدک می کش��ند و معادل یک 

میلیون خودرو روزانه آلودگی ایجاد می کنند.
در این میان ش��اید این رقم برای مدیر کل سابق 
حفاظت محیط زیست که س��خنانش را با اظهار 
تأس��ف بیان می کند حس��اس تر از بقیه باش��د. 
احمدرضا الهیجان زاده ب��ا اعالم این که با وجود 
تع��داد موتورس��یکلت ه��ای در حال ت��ردد در 
کشورکه حدود هشت برابر یک خودرو آالیندگی 
 ایجاد می کنند، نمی توان به داش��تن هوای پاک 
به خص��وص برای کالن ش��هری مث��ل اصفهان 
امی��دوار ب��ود می گوی��د: در مق��ام مقایس��ه 
 می��زان آالیندگی یک خ��ودرو و یک دس��تگاه 
موتور س��یکلت، موت��ور س��یکلت های��ی که با 
اس��تاندارد یورو یک تولید ش��ده اند به میزان هر 
کیلومتر پیمای��ش 16 گرم ذرات آل��وده کننده 
در هوا آزاد می کنند و این در حالی س��ت که یک 
خودرو تولید شده بر اساس استاندارد یورو2 تنها 

2/7گرم آالیندگی به همراه دارد.

تکنولوژی نازل
کارشناس��ان، تولید موتورس��یکلت در کشور را 
از تکنولوژی بس��یار نازلی برخ��وردار می دانند و 
معتقدند به دلی��ل برخورداری از فن��اوری نازل، 
موتور س��یکلت ها س��ریعا از وضعیت استاندارد 
خارج می ش��وند، بنابراین انتظار م��ی رود تولید 
 آالیندگی توس��ط ای��ن گونه موتورس��یکلت ها 

به مراتب بیشتر از حد انتظار باشد.
هم اکنون بر اساس بررس��ی های انجام شده در 
حدود 25درص��د مواد آالینده در کالن ش��هرها 
ناش��ی از احتراق موتور س��یکلت هاست؛ یعنی 
موتورسیکلت های فرس��وده در تولید آالیندگی 
پس از خودروه��ا در رده دوم قراردارند و این در 
حالی اس��ت که اگر کتاب قانون را تورق کنیم با 
استناد به بند »ب« ماده 62 قانون برنامه چهارم 
توس��عه و بر اس��اس قانون، باید تا پای��ان برنامه 

چهارم توسعه تمام موتور سیکلت ها و خودروهای 
فرسوده از رده خارج می ش��دند که این گونه نشد 
 و باید در بحث کاهش آلودگ��ی هوا به این مقوله 

به طور خاص پرداخته شود.
اما در کن��ار هم��ه اینه��ا، فرهنگ اس��تفاده از 
خودروهای شخصی و استفاده از ناوگان حمل و 
نقل عمومی است که همچنان در چرخه کاهش 

آلودگی، مغفول مانده است.

در هر شبانه روز؛ پنج تن سرب 
اگر از خی��ر خودروهای فعال ش��خصی بگذریم 
نمی توان از موتورس��یکلت ه��ای دودزا و از رده 
خارج شده گذشت که در هر ش��بانه روز پنج تن 
سرب به هوای مسموم شهر می افزایند و آسمان 
خاکستری شهر را خاکستری تر می کنند؛ دودی 
که چیزی جزس��رب را به ارمغان نم��ی آورد و به 
گفته عبدالحمید حس��ین نیا یکی از بدنام ترین 
اجزای آلودگی هواست. سرب عنصری ناهمخوان 
با بافت بدن است و برخالف عناصر حیاتی زندگی 
موجود زنده مانن��د روی و س��لنیوم، بافت های 
 بدن آن را به عنوان سم شناس��ایی کرده و آن را 
نمی پذی��رد و بنابراین آنچه ک��ه در بافت و خون 
انسان شهرنشین یافت می شود، ارمغان نامیمونی 

است که صنعت به وی تحمیل کرده است.
این پزش��ک متخصص با اش��اره به ای��ن که دود 
خروجی از اگزوز خودروها و موتورس��یکلت ها و 
دود ناشی از احتراق ذغال سنگ ها حاوی مقدار 
قابل مالحظه ای سرب اس��ت می گوید: افزایش 
میزان س��رب در خون به ویژه در کودکان حتی 
به مق��دار اندک، موج��ب کاهش ه��وش و توان 
یادگیری، کندی فعالیت مغ��زی، عقب افتادگی 
ذهنی، سردرد، خستگی، افسردگی و بی خوابی 
می شود که این همه از عوارض مسمومیت مزمن 

سرب است. 
در این می��ان آلودگی هوا، افزون ب��ر بروز تبعات 
منفی در ح��وزه اقتص��ادی، ضریب س��المت و 
بهداشت ش��هروندان را ش��دیدا در معرض خطر 
جدی قرار می دهد و می ت��وان گفت مرگ و میر 
ناشی از آلودگی هوا، س��االنه چهار برابر بیشتر از 

نرخ مرگ و میر ناشی از بیماری ایدز است.

انگشت اتهام آلودگی به سمت موتور سواران

قاتالنمخفیدراصفهانویراژمیدهند

الدن  » به ازای هرسه نفردراصفهان یک دستگاه موتورس�یکلت وجود دارد«. سرهنگ غالمی رییس پلیس راهور استان 
اصفهان در حالی این مطلب را رسانه ای می کرد که بسیاری ازموتورسیکلت های شهر، نه هویت مشخصی دارند و نه ایرانمنش

 معاینه ش�ده اند، اما مثل موجودی خطرناک خیابان های ش�هر را درمی نوردند تا اصفهان بیش از پیش در فهرس�ت 
کالن شهرهای آلوده ایران جا خوش کند. 



چهره روزیادداشت

تفاهم نامه بزرگداشت فرش اصفهان 
با مرکز ملی فرش ایران

اس��تاندار اصفهان از آماده س��ازی تفاهم نامه ای برای ارایه به مرکز 
ملی فرش ایران خبر داد که س��رفصل های مهم همکاری بودجه ای 
و پشتیبانی استانی از برنامه های آموزشی- ترویجی فرش دستباف 

را دربردارد. 
علیرضا ذاکر اصفهانی در مراس��م افتتاحیه پانزدهمین نمایش��گاه 
تخصصی- صادراتی فرش دستباف در اصفهان، اظهار داشت: موضوع 
اصلی این تفاهم نامه بزرگداش��ت فرش در اصفهان است. وی افزود: 
توسعه و اشتغال، هم افزایی بودجه های استانی به دلیل ظرفیت های 
وسیع استان ها، حمایت از برنامه های آموزشی فرآیند تولید، کمک 
به اعزام هیأت های تجاری، بازدید از نمایشگاه های جهانی و حمایت 
از برنامه های تبلیغاتی داخلی به منظور تشویق بیشتر مردم به خرید 
فرش دس��تباف از محورهای این تفاهم نامه است. استاندار اصفهان 
ادام��ه داد: اقداماتی مانند برگزاری جش��نواره های ف��روش، تلفیق 
نمایشگاه های دکوراس��یون و فرش، راه اندازی خانه فرش دستباف 
و موزه فرش و غنی سازی آنها با همکاری تشکل های علمی از دیگر 
محورهای این تفاهم نامه محسوب می شود. وی با اعالم این که پس 
از سال ها، زمین مناسب برای راه اندازی موزه فرش اصفهان مشخص 
و تعیین ش��د، افزود: این زمی��ن ۱/۵ هکتار وس��عت دارد و با هدف 
احداث موزه منطقه ای اصفهان در اختیار س��ازمان میراث فرهنگی 

قرار گرفته است.

تفاوت 40 میلیونی قیمت فروش 
خودرو  با قیمت های مصوب

شرکت پارس خودرو از روزگذشته سایت فروش خود را 
با قیمت های جدید فعال کرده و این در حالی اس��ت که 
قیمت های اعالمی در مواردی تا حدود 40 میلیون تومان 

بیشتر از قیمت های مصوب است.
 به عن��وان مث��ال در حال��ی در این اب��الغ قیمت فروش

تیانا hight مع��ادل 99 میلی��ون و 900 ه��زار تومان 
تعیین شده که قیمت رس��می این خودرو بر روی سایت 
سامانه اطالع رسانی ۱24 معادل 80 میلیون و 4۱0 هزار 
تومان قید شده اس��ت. تفاوت 40 میلیون تومانی قیمت 
فروش برخی محصوالت شرکت پارس خودرو نسبت به 
قیمت های رسمی درج شده برروی سامانه اطالع رسانی 
۱24 در حالی اس��ت که پیش از این مسئوالن سازمان 
حمای��ت از مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان تأکید 
کرده بودن��د که قیمت های درج ش��ده برروی س��امانه 
اطالع رسانی ۱24، قیمت فروش خودرو به مصرف کننده 
بوده و هیچ ش��رکتی حق ندارد تحت هر عنوانی مبلغی 
بی��ش از نرخ ه��ای اعالم��ی از مصرف کنن��ده دریافت 
کند. در این ش��رایط حتی اگر ش��رکت پارس خودرو به 
توافق جدیدی با س��ازمان حمای��ت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان ب��رای افزایش قیم��ت محصوالتش 
رسیده باشد پیش از درج نرخ های جدید بر روی سامانه 
اطالع رسانی ۱24، نباید این قیمت ها را اعمال می کرد. 

ارایه تسهیالت قرض الحسنه 
برای درمان بیماران

حسینعلی شهریاری رییس کمیسیون بهداشت مجلس در 
نامه ای به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار 
الگوبرداری بانک های کشور از بانک صادرات برای پرداخت 

تسهیالت قرض الحسنه برای درمان بیماران شد. 

به زودی؛ آغاز فروش کاغذی 
نفت به مردم 

 ب��ه گفت��ه وزیرنف��ت، اوراق س��لف نفت��ی به عن��وان یک 
سرمایه گذاری مطمئن و سودآور به زودی منتشر خواهد شد.

 رستم قاسمی اظهار کرد: مصوبه انتش��ار اوراق سلف نفتی 
دو هفته پیش در دولت صادر شده است و این اوراق به زودی 

منتشر خواهد شد. 

خبر ویژه

اخبار ویژه 

4
54000 میلیارد تومان؛ رقم دقیق کسری بودجه 91

غالمرضا مصباحی مقدم رییس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس درخصوص رقم دقیق کس��ری 
بودجه دولت در سال جاری اظهارداشت: با توجه به ش��رایط اقتصادی کشور، پیش بینی می شود 

کسری بودجه دولت در سال جاری در حدود ۵4000 میلیارد تومان باشد. 
 چرا دولت نمی تواند 

سراغ مافیای طال برود؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

ایرج ندیمی
در بازار طال چند نفر مثل بازار ارز دالل اصلی هس��تند و دستگاه های 
قضائی و امنیتی و دولت باید همان طور که در بحث ارزی ورود کردند، 
در طال نیز ورود داش��ته باش��ند. از س��ویی یک عده از مس��ئوالن هم 
حرف زیاد می زند و هم مصاحبه می کنن��د، اما علت اصلی گرانی طال 
 همانند ارز، دالالن و مافیایی هس��تند که جلوی ارزش افزوده و برخی 
سیاس��ت ها هم پیش از این مقاومت کردند و باید پرسید که اینها مگر 
چه کسانی هس��تند که دولت نمی تواند س��راغ آنها برود؟ دولت باید 
در اداره بازار طال نقش داشته 
باشد. اگر دولت خود را دولت 
بازیگری می دان��د، باید ورود 
کند و اگر تماش��اگر می داند 
که ورود نکند، اما علیرغم همه 
مسائل ما دولت را، مقتدر و پر 
نفوذ می دانیم  و تقاضا داریم 

در بحث طال ورود کند.
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مشکالت موجود در این زمینه باعث شد تا رییس جمهور در پیام 
نوروزی خود در آغاز سال ۱۳8۷، اصالح نظام ارزش گذاری پول 
ملی را به عنوان یکی از محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی 
معرفی نماید. قرار گرفت��ن این طرح در کن��ار محورهایی نظیر 
اصالح نظام پرداخت یارانه، اصالح نظ��ام بانکی و نظام مالیاتی، 
موجب ضرورت و اهمیت اجرای این طرح از منظر سیاستگذاران 
رده باالی کش��ور ش��د.  با این حال، انجام اقدام عملی در جهت 
اجرای طرح اص��الح نظام پولی به س��ال ۱۳90 موکول گردید و 
پس از اعالم عمومی اجرای طرح در اوایل س��ال، کلیات اجرای 
این طرح در ۱9 تیر ماه به تصویب هیأت دولت رسید. با توجه به 
مسئولیت های قانونی بانک مرکزی در خصوص کارکرد نظام های 
پرداخت کشور و وظایف محوله به این بانک در زمینه روان سازی 
و تس��هیل مبادالت بازرگانی، پیگیری امور اجرایی طرح اصالح 
نظام پولی کشور از جمله تهیه پیش نویس الیحه اصالح پول ملی 
به بانک مرکزی محول گردید. الیحه اصالح نظام پولی در جلسه 
۱۵ بهمن ماه کمیسیون اقتصادی دولت که به ریاست وزیر امور 
اقتصاد و دارایی و با حضور رییس کل بانک مرکزی تشکیل شده 
بود، به تصویب رسید. الزم به ذکر است پیش از این، کلیات طرح 

اصالح نظام پولی به تصویب هیأت دولت رسیده بود و مقرر شده 
بود جزئیات اجرایی آن در چارچوب الیحه ای که از س��وی بانک 
مرکزی ارایه می شود، در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی 
قرار گیرد. بر اساس این الیحه، قرار شد که در سال ۱۳9۳ چهار 
صفر از پول ملی ح��ذف و تا آن زمان، مقدم��ات اجرایی طرح از 
سوی بانک مرکزی و دیگر دس��تگاه های مرتبط فراهم شود، اما 
تاکنون پرونده اصالح پول ملی و حذف صفر ها به عنوان بخشی از 
طرح تحول اقتصادی دولت، برای تصویب و اجرا به مجلس هشتم 
نرسیده اس��ت. یکی از دالیل عدم اجرای حذف صفر ها از واحد 
پولی کش��ور تاکنون مربوط به افزایش نرخ تورم ناشی از اجرای 
طرح هدفمندی یارانه هاست و بدون شک حذف صفر ها از واحد 

پولی کشور بدون کاهش نرخ تورم امکان پذیر نیست.

تالطم دوباره برای حذف صفرپول ملی
تالطم بازار ارز، مس��ئوالن اقتصادی را بر آن داشت تا برنامه های 
ارزش گذاری پول ملی با حذف صفر را با جدیت بیش��تری دنبال 
کنند تا در نهایت الیحه حذف س��ه صفر از پ��ول ملی در دولت به 
تصویب رس��ید که در صورت تصویب نهای��ی در مجلس، از نوروز 

9۳ اجرایی خواهد ش��د. یک عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه 
و بودجه مجلس تصمیم گیری درباره حذف صف��ر از پول ملی را 
موکول به تش��کیل دولت آینده و برنامه های اقتصادی آن دانست 
و افزود: باید دید دولت بعد به ریاست چه فردی و با چه برنامه های 
اقتصادی است تا درباره حذف صفر از پول ملی تصمیم گیری کند. 

سال 93 صفرها حذف می شوند
رییس کل بانک مرکزی درباره حذف صفر  گفته بود: در صورتی که 
مجلس این طرح را در نیمه اول سال 9۱ به تأیید برساند، از تاریخ 

یکم فروردین ماه سال 9۳صفرها حذف خواهد شد.
محمود بهمنی در پاسخ به سؤالی، با بیان این که در حال حاضر بانک 
مرکزی پیش��نهاد حذف صفرها را به دولت داده و در آنجا در حال 
بررسی است، گفته بود: دولت پس از تصمیم گیری نهایی، آن را به 

مجلس خواهد داد و انشا اهلل بر روی آن کار خواهیم کرد.
رییس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای حذف صفرها در صورتی 
در اول سال 9۳ اجرایی خواهد شد که مجلس آن را تا نیمه اول سال 
9۱ به تصویب برساند، علت این امر تمهیداتی است که باید برای 

پول کشور انجام شود و یک پروسه طوالنی الزم است.

حذف صفر از پول ملی موکول به تشکیل دولت آینده
اما غالمرضا اسداللهی عضو هیأت رییسه کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس تصمیم گیری درباره حذف صف��ر از پول ملی را موکول به 
تشکیل دولت آینده و برنامه های اقتصادی آن دانست و افزود: باید 
دید دولت بعد به ریاس��ت چه فردی و با چه برنامه های اقتصادی 

است تا درباره حذف صفر از پول ملی تصمیم گیری کند.
اما رییس کل بانک مرک��زی در حالی از انج��ام برنامه ریزی برای 
ارزش گذاری و تقویت پول ملی با اجرای طرح حذف صفرها از واحد 
پولی خبر داد که به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش 
ظاهری قدرت پول ملی، آسان سازی مبادالت، محاسبات و خرید 
و فروش های مردم از اثرات قابل تحقق حذف صفرهاست، اما برای 
حذف صفرها ارتقای شاخص های اقتصادی همچون افزایش تولید، 
 کاهش نرخ تورم، افزایش نرخ س��رمایه گذاری، آزادس��ازی های

اقتصادی، رف��ع انحصارات، حضور بانک های خارجی در کش��ور، 
حضور بی قید و شرط سرمایه گذاران خارجی و غیره نیز باید انجام 
شود، در غیر این صورت آثار تورمی زیادی بر اجرای این سیاست 
مترتب خواهد بود. در حال حاضر سیاست های اقتصادی بسیاری 
از کشورها به سمت سیاس��ت های کاهش نرخ تورم گرایش پیدا 
کرده است. اگر بانک مرکزی عزم جدی برای اصالح سیاست های 
 اقتصادی کشور دارد باید ابتدا برنامه های خود را برای نرخ تورم و 
تک رقمی ک��ردن آن ارایه کرده و عملیاتی کند، اگر توانس��ت آن 
سیاس��ت را به موفقیت برس��اند، بعد از آن سیاست حذف صفر را 
دنبال کند، در غیر این صورت حذف صفر به تنهایی کارگشا نخواهد 
بود.با این وجود هنوز هم بحث بر س��ر موفقیت آمیز بودن اجرای 
این طرح ادامه دارد و حاال ک��ه این موضوع به دولت بعدی موکول 
شده پس باید همچنان در انتظار نشست و شاهد اتفاقات بعدی بود.

شاید به عمر این دولت قد  ندهد

اصالح پول ملی؛ صفرها کی حذف می شوند؟

وجود نرخ های تورم باال در یک دوره به نسبت طوالنی و همزمان عدم بازبینی متناسب در  گروه 
ساختار پرداخت های نقدی کشور، در عمل به کاهش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به اقتصاد

ارزش مبادالت مالی روزانه افراد منجر شد. 

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

مزایده
5220 اج��رای اح��کام ش��عبه اول دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزایده ای در 
 خصوص پرونده کالسه 219/91 ج 1 له آقای علی عابدی و علیه سماورسازی احمدرضا زاده

زارع به نش��انی خ کمال الدین، جنب شهرداری منطقه 3، ک میرهندی، تیمچه اسالمی، کارگاه 
س��وم مبنی بر مطالبه 30/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 300/000 ریال حق االجرای 
دولتی در روز پنج ش��نبه تاریخ 91/9/2 از ساعت 9 تا 10 صبح در محل اجرای احکام شعبه 
اول دادگاه حقوقی، اتاق 332، طبقه سوم دادگستری کل واقع در خ شهید نیکبخت جهت فروش 
وانت پیکان به ش��ماره 859 د 85- ایران 13 که توس��ط کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ 
32/000/000 ری��ال ارزیابی گردیده که مصون از اعتراض طرفین قرار گرفته اس��ت برگزار 
نماید. طالبین خرید 5 روز قبل از جلسه مزایده قادر به بازدید از آن واقع در اتوبان فرودگاه، 
پارکینگ ش��اهد خواهند بود تا با تودیع 10 درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند. 
پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد ب��ود. هزینه های اجرایی برعهده محکوم 

علیه می باشد. م الف/ 12373 مدیر اجرای احکام شعبه اول دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
5327 آگه��ی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 30998 و 30999-2/827. ش��ش دانگ یک باب 
پالک ش��ماره 4858/320 مجزی ش��ده از پالک 4858/5 واقع در بخش 5 اصفهان به آدرس: 
اصفهان خیابان سپهساالر خیابان ش��یخ مفید نبش بن بست پرنک کدپستی 81647-73871 
که اس��ناد مالکیت آن در صفحات 391 و 10 دفاتر 90 و 498 امالک با ش��ماره های 10361 
و 87252 ثبت و ش��ماره های چاپی 577964 و 3/702437 صادر شده است با حدود: شمااًل 
دیواریس��ت به ش��ارع به طول ده متر ش��رقًا به دیوار خانه چهارهزار و هشتصد و پنجاه و 
هش��ت )دویست و شانزده( به طول بیس��ت متر جنوبًا و غربًا به خطوط مستقیم و مفروض 
به زمین چهار هزار و هش��تصد و پنجاه و هش��ت )پنج( به طول های ده متر و بیس��ت متر 
که طبق نظر کارش��ناس رس��می پالک فوق یک باب منزل مس��کونی در حد سه طبقه قدیمی 
س��از که طبق محتویات و مندرجات س��ند مالکیت دارای 200 مترمرب��ع عرصه و مطابق با 
وض��ع موجود 172 مترمربع عرصه و حدود 398 مترمربع اعیانی که با مصالح س��اختمانی 
دیواره های آجری، پوش��ش س��قف تیرآهن، س��طوح داخلی اندود گچ و خاک، سفیدکاری و 
رنگ آمیزی ش��ده، درب های داخلی چوبی، درب های خارج��ی پروفیلی، نمای خارجی آجر 
3 س��انتی، پوش��ش کف موزاییک، آش��پزخانه با کابینت از نوع ورق فل��زی دیواره های آن 
کاش��ی شده، با سرویس های بهداشتی موردنیاز، پوشش کف حیاط و پارکینگ کاًل موزاییک 
ش��ده سیستم س��رمایش کولر آبی و سیس��تم گرمایش بخاری گازی و اشتراکات آن شامل 
برق و آب و گاز می باش��د. ملکی آقای س��ید مجید طیبی نیا که طبق اس��ناد رهنی ش��ماره 
3010-84/2/26 و 11647-87/7/6 دفترخان��ه 146 اصفهان در رهن بانک پارس��یان ش��عبه 
دکتر محس��ن نوربخش واقع می باش��د و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه س��ند رهنی فوق 
تا تاریخ 91/1/27 دارای اعتبار می باش��د از س��اعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 91/9/13 
در اداره اجرای اس��ناد رسمی اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهشت شرقی- چهارراه اول 
س��مت چپ به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبلغ پایه پنج میلیارد و شش��صد و پنجاه 
و پنج میلیون ریال ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب 
و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های 

یا مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده 
نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، 
وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا 
این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/8/16 درج و منتش��ر 
م��ی گردد و در صورت تعطیل��ی روز مزایده به روز بعد موکول م��ی گردد. م الف/ 12516 

اسدی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
5433 شماره پرونده: 9100400200400273/1، شماره بایگانی پرونده: 9100741/2، شماره 
ابالغیه: 9100510200401999، بدینوسیله به شرکت صنایع بسته بندی کیمیا تالش سپاهان 
ساکن اصفهان جاده دولت آباد منطقه صنعتی دولت آباد کوی مالک اشتر پالک 205 بدهکار 
پرونده کالس��ه 9100400200400273/1 که برابر گزارش اداره پس��ت شناخته نگردیده اید 
اب��الغ می گردد که برابر س��ند رهن��ی 5420-85/4/12 دفتر 146 اصفهان بین ش��ما و بانک 
پارس��یان مبل��غ 837/000/000 ریال اصل و 188/325/000 ریال س��ود و 1/051/983/349 
ریال خسارت دیرکرد تا تاریخ 90/12/20 ریال و روزانه 800596 ریال و حق الوکاله بدهکار 
می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاداس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که 
تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان درج و 
منتشر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 

12667  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

انحالل
5434 شماره: 6724 آگهی انحالل شرکت کوه کمان ازان )سهامی خاص( ثبت شده به شماره 

304 با شناسه ملی 10980219594. برابر صورت جلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده 
مورخ 1391/3/22 تصمیمات ذیل در ش��رکت فوق الذکر اتخاذ گردید. 1- سهامداران شرکت 
ب��ه دلیل ع��دم فعالیت تصمیم بر انحالل ش��رکت گرفتند در نتیجه ش��رکت را منحل نمودند. 
2- آقای اکبر اقدامی به ش��ماره ملی 6229875561 را به س��مت مدیر تصفیه تعیین نمودند. 
3- آدرس مدیر تصفیه: میمه- روستای ازان- خ آزادی- کوچه ایمان- منزل اکبر اقدامی می 

باشد.  نوروز- رئیس ثبت میمه
 

ابالغ رأی
5435 ش��ماره دادنام��ه: 9109970353800990، ش��ماره پرون��ده: 9009980358700952، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901450، ش��اکی: آقای وحید شهیدی به نش��انی خ جی خ پروین خ 
فجر 2 ک بهش��تی پ 6، متهم: آقای س��عید زارعی به نشانی مجهول المکان، اتهام: خیانت در 
امانت، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به اتخاذ رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای س��عید زارعی فرزن��د علیرضا فعاًل مجهول المکان دایر 
بر خیانت در امانت با این توضیح که ش��اکی طی ش��کایت خود اعالم نموده بنده یک دستگاه 
خودروی پراید به شماره 13 ایران 49 ب 149 را به همراه مبلغ سی میلیون ریال به مشتکی 

عنه دادم تا تحویل خانم اتابکی بدهد ولی اموال مذکور را به نفع خود تصاحب نموده اس��ت. 
علیهذا نظر به شکایت مطروحه و کیفرخواست صادره و اظهارات مطلعین و با توجه به سایر 
قراین و امارات موجود در پرونده اتهام انتس��ابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 
674 قانون مجازات اس��المی حکم بر محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر 
و اع��الم می نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه می باشد. م الف/ 12999 توانگر- رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5436 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354600677، ش��ماره پرون��ده: 8709980354600083، 
شماره بایگانی شعبه: 870083، شاکی: بانک سپه به نشانی مدیریت شعب بانک سپه اصفهان، 
متهمین: 1- آقای حس��ن شفیعی به نش��انی قهدریجان خ امام خ نرسیده به شهرداری دست 
چپ، 2- خانم مریم قلی پور ش��هرکی با وکالت آقای افراسیاب کرمی مفرد به نشانی دروازه 
ش��یراز اول خ هزار جریب جنب بانک تجارت س��اختمان فراز ط 5 واحد 38، 3- آقای محمد 
مجیدی به نش��انی متواری، اتهام: جعل، گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: نسبت به اتهامات 1- محمد مجیدی دائر بر جعل و استفاده از سند مجعول 
2- علیرضا حس��ین زاده دائر بر جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول رسمی 3- مجید مجیدی 
دائر بر جعل 4- حس��ن شفیعی دائر بر استفاده از سند مجعول و کالهبرداری 5- خانم مریم 
قلی پور ش��هرکی، با وکالت آقای افراس��یاب کرمی مفرد دائر بر اس��تفاده از سند مجعول و 
کالهبرداری موضوع ش��کوائیه آقای غالمرضا فاتحی با وکالت آقای عباس اسحاقی و بانک 
س��په با نمایندگی آقای قاسم نوری دادگاه وارد رسیدگی گردید. دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده و تحقیقات انجام شده و مستندات ضمیمه و توضیحات ارائه شده اواًل محمد مجیدی 

و مجی��د مجیدی دارای یک مصداق خارجی اس��ت متهم مجید مجیدی با نام مس��تعار محمد 
مجیدی اس��ت و علیرضا حسین زاده نام مس��تعار و جعلی حسن شفیعی است. ثانیًا با توجه 
به تحقیقات انجام شده و دالئل ارائه شده و مدافعات متهمین و وکیل مدافع متهمه و به لحاظ 
فق��دان دلی��ل کافی دادگاه صرفًا اتهام های آقای مجید مجیدی را دائر بر جعل و اس��تفاده از 
سند مجعول محرز دانسته و به استناد مواد 532 و 535 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به 
جهت جعل به تحمل یک و نیم سال حبس و به جهت استفاده از سند مجعول به تحمل یکسال 
حبس تعزیری محکوم می نماید. ثالثًا: دادگاه وقوع بزه های انتسابی به متهمین حسن شفیعی 
و خانم مریم قلی پور را محرز ندانس��ته و در اجرای بند الف ماده 177 قانون آئین دادرس��ی 
کیفری رأی بر برائت نامبردگان صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست 
روز تجدیدنظرپذی��ر در دادگاه تجدیدنظر اس��ت. م الف/ 13000 اعظمی- رئیس ش��عبه 120 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5437 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352900876، ش��ماره پرون��ده: 9009980365601608، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910207، شاکی: خانم فرزانه شیرازی به نشانی ملک شهر خ صاحب 
الزمان فرعی س��وم ش��ش مجتمع گلس��ا واحد 4 ط 2، متهم: آقای نوید مصطفوی به نشانی 
مجهول المکان، اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص 
اتهام آقای نوید مصطفوی فرزند سعید مقیم اصفهان- ملک شهر- خ شهید مفتح- خ بهاران- 
روبروی مس��جد- منزل آقای فرشید ناصری )فعاًل متواری و فاقد مشخصات بیشتر( دائر بر 
ایراد جرح عمدی با چاقو در تاریخ 90/10/27 موضوع ش��کایت خانم فرزانه شیرازی فرزند 
س��یف اله از توجه به مفاد کیفرخواست صادره و محتویات پرونده و تحقیقات محلی به عمل 
آمده و گزارشات مأمورین انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات مضبوط 

در پرونده از جمله متواری شدن متهم عدم حضور وی در هیچ یک از مراحل دادرسی جهت 
دفاع از خود با وصف احضار قانونی، و نش��ر آگهی، ارتکاب بزه انتسابی از ناحیه مشارالیه 
محرز و مس��لم بوده دادگاه به اس��تناد تبصره ماده 614 قانون مجازات اسالمی نامبرده را 
به تحمل ش��ش ماه حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از 
اب��الغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 13002 حاجی زاده- رئیس شعبه 103 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
5438 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354100840، ش��ماره پرون��ده: 9009980358001005، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910100، متهمین: 1- آقای رضا کرمی به نش��انی مجهول المکان، 
2- آقای کورش احمدی نژاد به نش��انی اصفهان خ کاوه خ گلس��تان مجتمع کوثر بلوک 1 ط 
3، اتهام: جعل و اس��تفاده از س��ند مجعول، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح 
زی��ر مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام 1- آقای رضا کرمی 
باصری فرزند حیدر دایر بر جعل در س��ند رسمی و استفاده از آن 2- آقای کوروش احمدی 
نژاد فرزند علی دایر بر اس��تفاده از سند مجعول دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده 
و ب��ا توجه به کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��رای عمومی و انق��الب اصفهان گزارش 
مأمورین انتظامی مبنی بر کش��ف س��ند جعلی در ید ایادی مابعد که سند رسمی یک دستگاه 
اتومبیل س��واری پیکان مدل 1383 با پالک شماره 936 ن 37 ایران 13 جعل گردیده و حسب 
تحقیقات انجام شده جعل این سند توسط آقای رضا کرمی انجام و به متهم ردیف دوم تحویل 
گردی��ده متواری بودن متهم ردیف اول نحوه اظه��ارات و مدافعات متهم ردیف دوم و اطالع 
ایشان از جعلی بودن سند مورد شکایت با توجه به سایر قراین و شواهد موجود در پرونده 
بزهکاری متهمین را محرز و مس��لم تش��خیص و مس��تنداً به مواد 523 و 533 و 535 قانون 
مجازات اس��المی رأی بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل دو س��ال حبس تعزیری بابت 
بزه جعل و تحمل دو س��ال حبس تعزیری بابت بزه اس��تفاده از سند مجعول و همچنین رأی 
ب��ر محکومیت متهم ردیف دوم آقای احمدی نژاد به تحمل دو س��ال حبس تعزیری بابت بزه 
اس��تفاده از س��ند مجعول صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باشد. م الف/ 13003 نوروزی- رئیس شعبه 

115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5439 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای سید مس��عود جزایری فرزند سید مرتضی شکایتی 
علیه آقای مسعود عبداله رستمی دایر بر جعل امضاء و قصد اخاذی استفاده از سند مجعول 
مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 910900 ب 16 ثبت گردیده است که از 
مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 12990 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5440 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای شهرام محمد نصیری شهنی فرزند خدامراد شکایتی 
علیه آقای علی رستمیان دایر بر خیانت در امانت مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به 
شماره 910911 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری 
این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در 
صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 12991 شریفی- مدیر 

دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5441 نظر به اینکه آقای حس��ین گلش��اهی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی حسب شکایت 
آقای حبیب مقصودی فرزند اس��حاق از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 911117 د 29 
تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقام��ت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 12992 
پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5442 نظر به اینکه خانم زهرا رحمانی فر به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی حس��ب شکایت آقای 
مجی��د ج��ان نثاری الدانی فرزند عباس از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910757 د 
29 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 

بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 12993 
پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5443 بدینوس��یله اعالم م��ی گردد آقای میث��م میرزایی فرزند علیرضا ش��کایتی علیه آقای 
امیرهوش��نگ کریمی علویجه دایر بر کالهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 910893 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
م��اده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل اب��الغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی ب��رای یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 12994 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5444 نظر به اینکه آقایان 1- محمد رمضانی 2- صادق رئیسی 3- عیسی حافظی 4- حسین 
جوادی پور ش��کایتی علیه آقای احمد قائمی فرزند ابوالفضل دایر بر کالهبرداری و واگذاری 
مال غیر مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 910894 ب 16 ثبت گردیده است 
که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود 
و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود. م الف/ 12995 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5445 نظر به اینکه آقای عبدالرضا غفاری مشهور به عبدی به اتهام ترک انفاق و افترا حسب 
ش��کایت خانم مرضیه جدیدی فرزند بهمن از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 900547 د 
29 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده 
بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 12996 
پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
5446 نظ��ر به اینکه آقای هژی��ر جلیلی فرزند قربانعلی به اته��ام خیانت در امانت و تحصیل 
مال نامش��روع حس��ب ش��کایت آقای عبدالرضا جلیلی فرزند اله رحم از طرف این دادس��را 
در پرون��ده کالس��ه 910695 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 بازپرسی دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام 
خوی��ش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 12997 ش��عبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
5449 ش��ماره دادنام��ه: 9109970353400921، ش��ماره پرون��ده: 9009980365601575، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910030، ش��اکی: آقای علیرضا دری کفرانی به نشانی پروین حکیم 
ش��فایی دوم ک چمران بن س��عید مدن��ی پ 121، متهمین: 1- آقای فرام��رز حاتمی نژاد به 
نش��انی فعاًل زندان مرکزی اصفهان )متواری(، 2- آقای حامد ش��فیعی به نش��انی متواری و 
مجهول المکان، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت بصدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
تقاضای تجدیدنظرخواهی آقای علیرضا دری کفرانی نسبت به دادنامه شماره 910276 مورخ 
1391/3/8 در پرونده کالس��ه 910030 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان 
ب��ا عنایت به اینکه دادنامه مزبور در تاریخ 1391/4/4 به معترض مذکور طبق ماده 69 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی ابالغ گردیده اس��ت و معترض در تاریخ 1391/5/16 خارج فرجه به آن 
اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است لذا مستنداً به تبصره 2 ماده 339 قانون آئین 
دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه بلحاظ اینکه خارج فرجه بیست روز 
تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده اس��ت صادر و اعالم می گردد. رأی صادره ظرف مدت 20 
 روز پس از ابالغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد.

م الف/ 12998  مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی اصفهان



فیلم »پرویز« در 
جشنواره  تسالونیکی

بن کینگزلی از فیلم 
طبیب می گوید

فیلم »پرویز« ساخته  مجید برزگر در جش��نواره بین المللی فیلم تسالونیکی 
به نمایش گذاش��ته خواهد ش��د. این فیلم پس از ش��رکت در بخش مسابقه 
جشنواره های سن سباستین، جشنواره فیلم آساتیکا رم و سائوپائولو برزیل، به 
پنجاه و سومین دوره جشنواره تسالونیکی دعوت شده تا در بخش »افق های 
باز« در کنار فیلم های دیگر از جمله »مثل یک عاشق« عباس کیارستمی به 
نمایش درآید.»پرویز« در بخش کارگردانان جدید جشنواره سن سباستین 
نامزد دریافت جایزه بزرگ جشنواره بود و توانست تقدیر ویژه  هیأت داوران این 
بخش را از آن خود کند. این فیلم همچنین جایزه  نتپک )شبکه  ارتقای سینمای 
آسیا( را در جشنواره آس��یاتیکا رم به دست آورده است. تهیه کننده این فیلم 

سعید آرمند و محصول میالد فیلم است. 

فیلم آلمانی »طبیب« با بازی بن کینگزلی در نقش ابوعلی سینا حکیم و طبیب 
سر شناس ایرانی آخرین مراحل فیلمبرداری را پشت سر می گذارد. این فیلم 
انگلیسی زبان را فیلیپ اشتولتسل، کارگردان متولد مونیخ با بودجه ای در حدود 
۳۵ میلیون دالر برای شرکت آلمانی اوفا کارگردانی کرده که سابقه خوبی در 
تولید درام های تاریخی دارد.کینگزلی درباره داستان فیلم می گوید: »باید به 
خاطر داش��ته باش��یم دوره ای که در غرب عصر جهالت نام گرفته، مصادف با 
دوره طالیی هنر و دانش اسالمی بوده و آنها در پزشکی، نجوم، فیزیک و شیمی 
س��رآمد همگان بودند. من با یک زن ایرانی که در این فیلم نقش کوتاهی دارد 
صحبت می کردم. او به من گفت ایرانیان ابن سینا را دوست دارند. ابن سینا یکی 
از قهرمانان ملی ایران است و همه به او احترام می گذارند. او حتی به من گفت 

مادرش قرار است از تهران برای من کتابی درباره ابن سینا بفرستد.«

بازیگر مشهور سوری ترور شد
محم��د راف��ع، بازیگ��ر ش��ناخته 
ش��ده و برجس��ته س��وری و بازیگر 
سریال»بازگشت به حیفا« به دلیل 
حمایت از دولت بشار اسد ترور شد. 
محمد رافع از سوی تروریست های 
س��وری متهم ش��ده ک��ه معلومات 
فعاالن س��وری ضدرژیم را به ارتش 
این کشور می داده است. به نوشته پایگاه خبری نورت مصر، دیده بان حقوق 
بشر س��وریه در لندن در بیانیه ای که در پی ترور این بازیگر مشهور سوری 
منتشر کرد، اعالم کرده که وی به دست یکی از گردان های ارتش موسوم به 
ارتش آزاد سوریه و پس از ربودن او از منطقه مساکن برزه دمشق در نیمه شب 
جمعه گذشته کشته شده است.گردان نوادگان صدیق که در دمشق با نظام 
سوریه می جنگد مسئولیت ترور این بازیگر سوری را برعهده گرفته است.

گفتنی اس��ت، محمد رافع که اصلیتی فلسطینی داش��ت، در سال 1982 
میالدی در دمشق به دنیا آمد و در بین سال های 1999 تا 2012 میالدی 
در 21 فیلم و سریال حاضر شد که مهم ترین آنها حضور در سریال مشهور 
سوری »باب الحاره« بود. سریال »بازگشت به حیفا« و »انا القدس« نیز در 

ایران به نمایش درآمد که محمد رافع در آنها بازی کرده بود.

هنرمندان اصفهان باید از انزوا در بیایند
یک هنرمند نق��اش اصفهانی گفت: 
هنرمندان اصفهان باید از این حالت 
»در خود بودن« و انزوا بیرون بیایند 
و نه تنها با مطبوع��ات و خبرگزاری 
ه��ای اصفه��ان بلکه ب��ا مطبوعات 
سراس��ری و به خص��وص مجالت 
تخصصی نیز ارتباط داشته باشند. به 
گزارش ایمنا، نوشین نفیسی که نمایشگاهی از آثار نقاشی اش تا چهارشنبه 
در گالری آپادانا اصفهان برپاست، گفت: روزنامه و مطبوعات اصفهان برای 
هنرمندان اصفهان کافی نیستند و باید هنر اصفهان در مجالت تخصصی 

هنر نقد بشود تا هنرمندان این شهر جدی تر گرفته تر شوند.
وی در ادامه اف��زود: هنر به نقد ش��دن نیاز دارد. هن��ر هنرمندان اصفهان 
 نیز بای��د با ارتب��اط مج��الت تخصصی هن��ر مانن��د تندیس ی��ا مکعب 
به صورت تخصصی نقد شده تا به صورت جدی تر به آن نگاه شود و الزمه 
این کار نیز بیرون آمدن هنرمندان از این حالت در خود بودن است. نفیسی 
در رابطه با نمایشگاهش در گالری آپادانا تصریح کرد: همان طور که از نام 
نمایش��گاه با عنوان »روح مکان«مشخص اس��ت آثار من به نوعی راجع به 
مکان است و این که هر مکانی روح وحس خاص خودش را منتقل می کند.

نفس هنرمند به تماشاچی بسته است
بازیگر تئاتر و تلویزیون با بیان این 
که برای هنرمندان مهم است که 
س��الن های نمایش همیشه پر از 
تماشاچی باش��د، گفت: نفس ما 

بسته به نفس تماشاچی است.
بهزاد محس��نی روز دوش��نبه در 
گفتگو با ایرنا افزود: باید مردم آگاه 
شوند که برای هنرمندان تئاتر حضور تماشاچی حیاتی است و همیشه 

تئاتر به دلیل انعکاس نظرات مخاطب حاشیه های فراوانی دارد.
وی تأکید کرد: باید برای حضور مردم در سالن نمایش فرهنگ سازی 
صورت گیرد. وی به تاریخچه نمایش در ش��هر اصفهان اش��اره کرد و 
گفت: اصفهان شکر پاره تئاتر طنز ایران است و سابقه طوالنی در این 
 زمینه دارد. این بازیگر تئاتر و تلویزیون در عی��ن حال گفت: عالوه بر 
نمایش های طنز و کمدی در اصفهان نمای��ش های تراژدی با حضور 

جوانان و هنرمندان نیز اجرا می شود.
به گفته محسنی،تئاتر این استان با توجه به پتانسیل باال، نیاز به تغییر 
و تحول دارد تا زمینه برای رشد و ش��کوفایی جوانان و عالقه مندان به 

این عرصه فراهم شود.

اعالنیادداشت

مصاحبه

دو فیلم کوتاه ایرانی در جشنواره »دنور« 
دو فیلم کوتاه ایرانی در سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم »دنور« آمریکا 
حضور دارند.»تنهایی« ساخته حمیده رضوی و »اینجا شهر من بود« ساخته تینا 

پاکروان به نمایندگی از ایران در این جشنواره حضور دارند.
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احمد نادعلیان: 

 رفتم به دورترین جایی که 
می شود از خانه رفت

احمد نادعلیان، هنرمند محیطی شناخته شده کشورمان در سفری 
که اخیرا به کشور ژاپن داشته، تجربه هایی را از فرهنگ، هنر و صنعت 
ژاپن ب��ا خود به هم��راه آورده اس��ت. او می گوید، ش��رق کره زمین 

دورترین جایی است که می شود از خانه رفت.
احمد نادعلیان،هنرمند محیطی که برای انتش��ار هنرش به بسیاری 
از نقاط جهان سفر کرده، به تازگی سفری به کشور ژاپن داشته است. 
این هنرمند با توجه به بیماری  اخیرش بس��یاری از سفرهایش را لغو 

کرد اما سفر ژاپن او همچنان برقرار ماند. 
او در توضی��ح این س��فر ب��ه هنرآنالین گف��ت: »از آنجای��ی که به 
شمالی ترین، جنوبی ترین و غربی ترین نقاط جهان سفر کرده ام دلم 

می خواست شرقی ترین نقطه دنیا را هم ببینم.« 
در گفتگوی زیر درباره این سفر و جزئیات کارش از او پرسیدیم و البته 

هنر در این شرقی ترین نقطه دنیا.
در س�فر به ژاپن چیدمانی را در یکی از معابد ژاپن انجام 
دادید و به عنوان اثرتان آنجا باقی مانده است، درباره اش 

توضیح می دهید؟
می ش��ود گفت کارهای متعددی در ژاپن انجام داده ام. مثال در چند 
مکان که در شهرهای ساحل شرق ژاپن قرار دارند. منطقه »یوگاوارا«، 

»کاماکورا« و »ایسون«. 
من در این مناط��ق چیدمان هایی داش��تم و مجموعه های��ی را کار 
کرده ام، اما در مورد آن معبدی که منظور شماس��ت باید بگویم، آن 
چیدمان در یکی از معابد تاریخی ژاپن کار ش��ده که در زمان جنگ 
جهانی ویران می شود. بعد از تجدید بنای معبد به این نتیجه می رسند 
که مقاومت بنا در برابر زلزله بسیار ضعیف است، بنابراین باز هم آن را 
بازسازی می کنند. این چیدمان در این بنای جدید، که اخیرا ساخته 

شده به کار گرفته شده است.
آیا ای�ن چیدمان به ص�ورت موقت برای ای�ن بنا در نظر 

گرفته شده؟
خیر. قرار است جزئی از بنای ثابت این معبد باشد. البته عالوه بر این 
چیدمان، چند مهر کوچک که روی گل چاپ ش��ده و چند لوح گلی 
که در کارهای چاپی ام بوده به آن مجموعه تقدیم کرده ام. مسئوالن 
مجموعه هم به م��ا گفته اند که این هدای��ا در گنجینه تاریخی معبد 

باقی می ماند.
موضوع این چیدمان چیست؟

سه ماهی هستند که در معماری س��نتی ژاپن اهمیت فراوانی دارند. 
در این چیدمان آب هایی که از سقف سرازیر هستند را به شکل یک 
 ریس��ه به یک فضای مربعی هدای��ت و در یک س��اختار آنها را جمع 

کرده ام. 
این ماهی ها در این فضای پر از آب شناور هستند. جنس ماهی ها از 
سنگ است و فرسوده نمی شوند به همین دلیل بخشی از معماری بنا 
هس��تند و از بین نمی روند. بر روی آن لوح های گلی هم موضوعاتی 

درباره مسائل زیست محیطی نوشته شده است.
ش�ما به دلیل بیماری ک�ه برایتان پیش آمد بس�یاری از 
سفرهایتان را لغو کردید اما سفرتان به کشور ژاپن برقرار 
ماند. چرا ژاپن برایتان اینقدر مهم بود؟ فرهنگ، تمدن، 

ثروت یا چیز دیگر؟
فرهنگ ژاپن یکی از فرهنگ های شاخص دنیاست. کشوری است که 
دارای یک استمرار سنت و فرهنگ اس��ت و در عین حال پیشرفته. 
ترکیب این دو در کنار هم برایم بسیار جالب بود. اما انگیزه ام از سفر 
به ژاپن این نبود. من ش��مالی ترین، جنوبی ترین و غربی ترین نقطه 
جهان را رفته ب��ودم و دیده بودم، کار اجرا ک��ردم و همه چیز را ثبت 
کرده بودم. دلم می خواست شرقی ترین نقطه دنیا را هم تجربه کنم. 

شرق، دورترین جایی است که می شود از خانه رفت.

 نمایشگاه هنرمند اصفهانی 
در تهران 

گروه فرهنگ - جمعه 19 آبان 91 نمایش��گاه عکس حامد قصری با 
عنوان »نقطه« در گالری احسان افتتاح می شود. 

»نقط��ه«  چهارمین  نمایش��گاه انف��رادی حامد قصری اس��ت که در 
آن 12 عکس س��یاه و س��فید در ابعاد مختلف را به نمایش می گذارد. 
این هنرمند چن��دی پیش با انتش��ار نمایش��نامه »م��رگ تاریخ« بر 
پیشخوان خبری قرار گرفت؛ نمایشنامه ای با درونمایه فلسفی که مورد 

اقبال مخاطبان خ��اص قرار گرفت. در 
 مقدمه نمایشگاه، هنرمند با قطعه ای از

 »می چیو م��ادو« به اس��تقبال آمده 
است. 
هیس!

مواظب باشید 
مبادا حتی کوچک ترین صدا

خواب پروانه ها را آشفته کند...!
این نمایش��گاه ت��ا 19 آبان از س��اعت 

16:۳0تا20 ادامه دارد. 
 گالری احس��ان در اقدسیه، آجودانیه،

14 شرقی، شماره22 قرار دارد.  
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مایک نیکولزجنگ چارلی ویلسوننزدیک ترآلمانی که محبوب آمریکایی هاست 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهن�گ – مایک نیکولز متولد شش��م نوامبر 19۳1 کارگردان تلویزیون، سینما و 
تئاتر، نویسنده و تهیه کننده آمریکایی زاده آلمان اس��ت. نیکولز یکی از 12 نفری است که 
تمام جایزه های اصلی جشنواره های س��رگرمی آمریکایی؛ یعنی جوایز امی، گرامی، اسکار 
و تونی را برده است.  او در س��ال 2001، نشان ملی هنرو در س��ال 2010، جایزه یک عمر 
دستاورد هنری را از انجمن فیلم آمریکا )AFI( دریافت کرد. بد نیست بدانید مایک نیکولز 
با نام میخائیل ایگورویچ پشکووسکی در برلین آلمان به دنیا آمد و در سال 19۳9، به همراه 
خانواده آلمانی-روس��ی- یهودی خود برای فرار از دست نازی ها به ایاالت متحده گریخت 
 و در سال 1944 ش��هروند آمریکا شد. نیکولز نس��بت دوری نیز با مریل استریپ دارد. این 
دو در چند پروژه مختلف با یکدیگر همکاری کرده اند. برخی از فیلم های او عبارت است از: 
 چه کسی از ویرجینیا وولف می ترسد؟، فارغ التحصیل )گراجوئت(، یادم بده! )فیلم کوتاه(، 

کچ-22، معرفت جسمانی، روز دلفین، بخت واقبال، نمایش زنده گیلدا، سیلک وود و ...
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توسعه فناوری های رایانه ای و هنر گرافیک نیز به 
ارتقای سطح کیفی برنامه های کودک کمک کرد. 
در این بین انیمیش��ن از جایگاه خاصی برخوردار 
ش��د و در واقع کارتون ها بخش عمده ای از دنیای 

تصویری کودکان را تصاحب کرد.
به ج��رأت می توان گف��ت همه ما ک��ودکان دو و 
س��ه دهه پیش و به اصطالح نس��ل دوم و س��وم، 
کارتون های زمان کودکی خود را بیشتر از برنامه ها 
و شخصیت های کارتونی حال حاضر دوست داریم.

پسر شجاع، مهاجران، خانواده دکتر ارنست، حنا 
دختری در مزرعه، باخانمان، س��ندباد، پینوکیو، 
پلنگ صورتی، رابین هود، گالیور، گوریل انگوری 
و... بخش عظیمی از خاطرات کودکی ما را شکل 

می دهد که هر کدام به تناسب حوزه روانشناختی 
و جامعه ش��ناختی خ��ود در تجرب��ه کودکانه ما 
سهیم هس��تند و به نوس��تالژی کودکی نسل ما 

بدل شده اند.

سفرهای میتی کومان
»توکو گاوا یستوکونی« ملقب به »میتی کومان« 
در اواخر قرن هفدهم به مدت ۳0 س��ال از 1661 
تا 1691 میالدی در ش��هر کوچک میتو حکومت 
می ک��رد. او یک��ی از مطرح تری��ن و در عین حال 
محبوب ترین چهره های ژاپنی در دوره شوگون ها 

در عصر ادو است. 
در دوره شوگون ها هر شهر و یا بخش ژاپن توسط 

یک حکوم��ت تقریباً مس��تقل و خودمختار اداره 
می شد و حاکم بزرگ، شوگون اعظم، بازرسانی را 
به شهرها و نقاط مختلف ژاپن می فرستاد تا برنحوه 
حکومت حاکمان نظ��ارت کنند. »میتی کومان« 
که خود یکی از حاکمان محلی محسوب می شد، 
به دلیل صداق��ت و عدالت فوق الع��اده زیادش و 
همچنین به خاط��ر اعتماد بیش ازحد ش��وگون 
اعظم به او، کار بازرسی و سرکشی به سایر شهرها 

را نیز انجام می داد.
از »میتی کومان« که یکی از محبوب ترین حاکمان 
تاریخ ژاپن محس��وب می ش��ود، به عنوان مردی 
ش��وخ طبع و خوش مش��رب درتاریخ این کش��ور 
یاد ش��ده اس��ت. وی به حل معما عالقه فراوانی 

داشته، پزش��ک حاذقی بوده و در غذاشناسی نیز 
یک��ی از بهترین ه��ای دوران خودش محس��وب 

می شده است.
آن طور ک��ه گفت��ه می ش��ود وی می توانس��ته 
با چش��مان بس��ته، بیش از 800 نوع ش��ربت را 
از هم تش��خیص دهد. در نقطه مقاب��ل تمام این 
توانایی های منحصربه فرد، وی اطالع چندانی از 
فنون رزمی و امور جنگی نداشت. به همین دلیل 
وی را در سفرهایش که به صورت ناشناس انجام 

می شد، دو دستیارش همراهی می کردند.
»ساس��اکی س��وکه س��ابورو« ملقب به »تسوکه 
سان« همان شخصیت تسوکه سریال انیمیشنی 
که عالوه بر مهارت فوق العاده اش در شمشیرزنی، 
از هوش سرش��اری نیز برخوردار بود و »آشوسی 
کایکیوش��ین« ملقب ب��ه »کایکو س��ان« همان 
شخصیت کایکو سریال انیمیشن که از قدرت بدنی 

غیرقابل تصوری برخوردار بود.

لوک خوش شانس
»لوک خوش شانس« یک داستان مصور فرانسوی- 
بلژیکی نوش��ته رنه گوسینی و س��اخته موریس 
دی بوره است. داس��تان »لوک خوش شانس« در 
غرب وحش��ی می گذرد و درباره گاوچرانی به نام 
لوک خوش شانس است که از سایه اش نیز سریع تر 

هفت تیر می کشد.
در هر قس��مت از کارتون ماجرایی رخ می دهد و 
لوک س��عی می کند خالفکاران را دستگیر کند. 
مهم ترین دشمن لوک، برادران دالتون هستند که 
به عنوان محبوب ترین بدمن های دنیای انیمیشن 

نیز شناخته می شوند.

ای کیو سان
مجموعه »ای کیو س��ان« از محصوالت کمپانی 
تویی انیمیشن به کارگردانی »کی میو یابوکی« در 
296 قسمت در سال 197۵ میالدی شاخته شده 
است. »تاداکی یامازاکی« فیلمنامه این مجموعه 
را نوش��ته و از 1۵ اکتبر س��ال 197۵ میالدی تا 
 TV 28 ماه ژوئن س��ال 1982 میالدی از کانال

Asahi در ژاپن پخش شده است.
»ای کیو« در اصل پس��ر یک امپرات��ور بود که در 
دوره حکومت ش��وگون ها که حکومت را از دست 
امپراتوره��ا خارج کردند، مادرش مجبور ش��د به 
همس��ری یک ش��وگون درآید و برای همین او را 
به معبد فرس��تاد. این کودک در معبد خیلی زود 
پیش��رفت می کند و در همه کاره��ا خالقیتش را 

نش��ان می دهد. او هر زمان که می خواست تمرکز 
خود را جمع کند، دو انگش��تش را روی س��رش 
می چرخاند و بعد ش��روع به فکر می کرد. داستان 
زندگی ای کیو و افس��انه های پیرام��ون او، یکی از 
داس��تان های مورد عالقه مردم ژاپن است و تا به 
حال یک سریال و دو کارتون از آن تهیه شده است.

فوتبالیست ها
»فوتبالیس��ت ها« یکی از معروف ترین انیمه های 
ساخت ژاپن است که تقریباً در بیشتر کشورهای 
دنیا پخش شده است. داستان این انیمیشن مربوط 
به پسری فوتبالیست به اسم »سوباسا اوزارا« است 
که آرزویش قهرمانی با تیم ملی و لژیونر شدن به 
فوتبال برزیل اس��ت، اما متأسفانه فقط فصل اول 

این انیمه پخش شده است.
در فصل ه��ای بعدی می بینیم که سوباس��ا بعد از 
قهرمانی با ژاپن در جام جهان��ی و بازی در برزیل 
به بارسلونا می پیوندد و ژاپنی ها غیر از سوباسا که 
به اللیگا فرستادند، واکی بایاشی را به بوندسلیگا و 
کاکرو یوگا را به کالچیو می فرستند تا نقش مهمی 
را در لژیونر کردن فوتبالیست هایش��ان در آینده 

داشته باشند.

معاون کالنتر
انیمه »معاون کالنتر« س��ال 1960 میالدی و هر 
اپیزود به مدت هفت دقیقه س��اخته ش��ده است. 
معاون کالنت��ر، با آن ش��کم جلو آم��ده و کاله و 
ژیله اش، از تمام نش��انه های مج��ری قانون بودن 
فقط نشان روی سینه را دارد و یادآور کاراکترهای 

وسترن  است.
هم��ه امور زندگ��ی مع��اون در زن��دان کالنتری 
می گذرد. دیتون آلن، کمدین و صداپیشه مشهور، 
با لهجه و گویش غلی��ظ ایالت های جنوبی آمریکا 
 به ج��ای معاون ح��رف می زند و به س��اده لوحی 

و روستازادگی اش می افزاید. 
کاری که ایرج رضایی هم در دوبله اش انجام داد و 
نوع کمدی بیان کارتون اصلی را در نسخه فارسی 

حفظ کرد.
ماس��کی )Musky Muskrat( م��وش آبی و 
وین��س )Vince Van Gophe( ی��ک موش 
حفار، دوستان معاون هستند و در تنبلی و عالفی 
لنگه ندارند و نهایت فعالیت ش��ان ماهی گیری در 

کنار رودخانه است. 
بیش��تر ماجراهای این کارتون سرو کله زدن های 

دیوانه کننده این دو با معاون فلک  زده است.

نگاهی دقیق  به 5 کارتون نوستالژیک 

تقدیم به همه بچه های دیروز 

گروه  با آغاز عصر ارتباطات، رسانه ها و به ویژه تلویزیون همه به خصوص کودکان را به نوعی جادو کرده و پای جعبه جادویی 
نشاند تا برنامه ها و قصه های کارتونی و حتی تصاویر ذهنی و خیالی شخصیت های قصه ها را برایشان به تصویر بکشد.فرهنگ

در این بین برنامه های کودک و نوجوان در دنیای تصویر و رسانه چنان جایگاه قدرتمندی پیدا کرد که بخش زیادی از 
سرگرمی آنها و حتی بزرگساالن را تشکیل داد.



یادداشت

اخبار کوتاه

 ۱۷ آبان؛ مجمع انتخاباتی
هیأت دوچرخه سواری 

مجمع انتخابی ریاس��ت هیأت دوچرخه س��واری اس��تان اصفهان، 
هفدهم آبان ماه با حضور رییس فدراسیون دوچرخه سواری برگزار 

می شود. 
خرداد ماه امس��ال و با کنار گذاش��تن محمدرضا باجول از س��مت 
ریاست هیأت دوچرخه سواری اس��تان اصفهان، داوود بحیرایی به 
عنوان سرپرست این هیأت کار خود را آغاز کرد. چندی پیش کیوان 
 لیمویی ب��ه عنوان دبیر هیأت از س��وی بحیرایی انتخاب ش��د و هر 
دو برای احراز پست ریاست هیأت دوچرخه سواری استان اصفهان 

کاندیداتوری خود را اعالم کرده اند.
 با توجه به حضور لیمویی در کنار بحیرایی، به نظر می رسد انتخابات 
هیأت در روز برگزاری مجمع تنها ب��ا کاندیداتوری بحیرایی برگزار 

خواهد شد. 

ذوب آهن باز هم قهرمانی می خواهد
فصل جدید رقابت های لیگ برتر والیبال نشسته باشگاه های کشور 

پایان هفته جاری آغاز می شود. 
ذوب آهن که به رغم بحران مالی باش��گاه از خطر انحالل جان به در 
برد، به دنبال تکرار عنوان قهرمانی دوباره در این رقابت هاست. در این 
رقابت ها تیم های ذوب آهن اصفهان، ثامن الحجج س��بزوار، صنعت 
نفت آبادان، گسترش فوالد تبریز، نفت و گاز گچساران و شهرداری 

تبریز طی روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان ماه به مصاف هم می روند.
ذوب آهن فصل گذشته با شکست گس��ترش فوالد تبریز در فینال، 

قهرمانی خود را در لیگ برتر والیبال نشسته تکرار کرد. 

باریج اسانس یک قدم تا قعر
تیم والیبال باریج اسانس کاشان در هفته چهارم لیگ برتر باشگاه های 
کش��ور شکس��ت خورد تا بار دیگر در جدول رده بن��دی رقابت ها 

سقوط کند.
هفته چهارم لیگ برتر والیبال باش��گاه های کش��ور روز یکشنبه با 
برگزاری شش دیدار در ش��هرهای مختلف پیگیری شد. شهرداری 
 ارومیه با س��تاره های والیبال ای��ران دومین پیروزی خ��ود را برابر 
باریج اس��انس به دس��ت آورد تا نماینده والیبال کاش��ان با تحمل 
سومین باخت فصل به رده یازدهم جدول رقابت ها سقوط کند. کاله 
و پیشگامان کویر یزد با تداوم پیروزی های خود همچنان رده های 

اول و دوم جدول رقابت ها را در اختیار دارند.

 فغانی، کامرانی فر و سخندان 
در جام جهانی 

رقابت های جام باشگاه های جهان، با حضور قهرمانان قاره ها از ششم 
تا شانزدهم دسامبر برابر ۱6 تا 26 آذر در توکیو برگزار می شود. 

از س��وی کمیته داوران فیفا تیم داوری ایرانی متش��کل از علیرضا 
فغانی، حسن کامرانی فر و رضا سخندان به عنوان تیم داوری ذخیره 
در رقابت های جام باش��گاه های جهان انتخاب شدند. این در حالی 
است که این تیم داوری ایرانی، یکی از کاندیداهای قضاوت در جام 

جهانی 20۱4 برزیل هستند.

توپ های جدید رسید
 ش��رکت آل اش��پورت 500 ت��وپ رایگان دیگ��ر را برای اس��تفاده 
تیم های لیگ برتری و300 توپ را  نیز برای استفاده در رقابت های 
لیگ دسته دوم کشور در اختیار سازمان لیگ قرار دهد که این توپ ها 
بین باش��گاه های حاضر در رقابت های لیگ برتر و لیگ دسته دوم 
توزیع خواهد ش��د. مسئوالن ش��رکت مربوطه اعالم کرده اند که به 
دلیل انبارگردانی که دارند، این توپ ها حداکثر طی ۱5 روز آینده در 

اختیار سازمان لیگ قرار خواهد گرفت.
البته شرکت آل اشپورت قباًل تعداد 500 عدد توپ برای توزیع بین 
تیم های لیگ برتری در اختیار س��ازمان لیگ قرار داد اما بالفاصله 
اعالم کرد که در ارسال این توپ ها اشتباهی رخ داده و باید توپ ها 
برای تعویض با توپ های اصلی به شرکت مربوطه عودت داده شود.

ذوب آهن به دنبال مهاجم برزیلی
مسئوالن باشگاه ذوب آهن قصد دارند برای نیم فصل دوم یک مهاجم 

خارجی به تیمشان اضافه کنند.
فرهاد کاظم��ی، س��رمربی ذوب آهن یکی از معضالت و مش��کالت 
تیم��ش را در بی دقتی و ضعف مهاجمان می بین��د و به همین دلیل 
هم مدتی است که از مدیران باش��گاه درخواست جذب یک بازیکن 
خارجی را کرده اس��ت. چندی پیش این مربی به مدیران باش��گاه 
پیشنهاد بازگرداندن ایگور کاسترو را داد، اما گرانی این روزهای ارز، 
ذوبی ها را از انجام این کار منصرف کرد.  با این وجود به نظر می رسد 

کاظمی همچنان اصرار به جذب یک مهاجم خارجی دارد. 
گویا مسئوالن ذوب آهن هم سراغ بازیکنانی ارزان قیمت تر از کاسترو 
رفته اند و باب مذاکره را با چند مهاجم برزیلی باز کرده اند. قرار است 
این چند بازیکن در تعطیالت نیم فصل به تمرینات ذوب آهن اضافه 

شوند.

ازبکستان  هیچ کم و کاستی 
ندارد

خلعتبری/ مهاجم تیم ملی

ازبکستان در همه نقاط خود بازیکنان خوبی دارد و به نظرم این تیم هیچ 
کم و کاستی ندارد. ما بازی با تاجیکستان را جدی می گیریم و برایمان هیچ 
تفاوتی با سایر مسابقات ندارد. اگر بتوانیم مقابل ازبکستان پیروز شویم، 
۱0 امتیازی می شویم و خودمان را از این تیم جدا می کنیم. عالوه بر این، 
یک بازی خانگی هم با لبنان داریم که با شکس��ت آنها 
می توانیم صعودمان به جام جهانی را قطعی کنیم. 
آنها در بازی رفت هم فشار زیادی به ما وارد کردند، 
ولی امیدوارم در آزادی آنها را شکست بدهیم. در 
سپاهان که مشکلی ندارم و 70 یا ۸0 دقیقه 
برای تیمم بازی می کنم. برای تیم ملی 
هم که فیکس بازی کردم و فقط در 
بازی قبل موفق نش��دم بازی کنم. 
مهم، نتیجه گرفتن تیم ملی است، 

نه بازی کردن من.
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هدایتی حواله 30 دستگاه خودرو را برای پاداش به بازیکنان تیم ملی در نظر گرفته و قرار 
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جام حذفی یا بدون 
ملی پوشان، یا هیچی!

باید به چلنگر جایزه 
اسکار داد!

دبیرکل فدراس��یون فوتبال روز گذش��ته برگزاری جام حذفی را قطعی اعالم 
کرده بود، اما س��اعتی بعد علی کفاشیان وقتی در حاش��یه تمرین تیم ملی با 
سؤال خبرنگاران در این مورد مواجه ش��د، دوباره برگزاری این جام را با حضور 
ملی پوشان  غیرممکن دانست!  رییس فدراسیون فوتبال گفت: به زودی جلسه ای 
با مسئوالن تیم ها خواهیم داشت. تنها در صورتی که باشگاه ها بپذیرند بدون 
حضور ملی پوشان خود در این جام شرکت کنند، مسابقات برگزار خواهد شد.  
وی در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر تضمینش برای صعود ایران به جام جهانی با 
برگزار نش��دن جام حذفی، ادامه داد: من به هیچ عنوان تضمین نمی دهم که 
به جام جهانی برویم. ما تمام تالش��مان را انجام می دهیم اما تضمینی در این 

خصوص وجود ندارد. 

چلنگر که حاال سابقه  مترجمی اش در فوتبال ایران از یک دهه هم فراتر رفته، 
س��بک جالب و منحصر به فردی در ترجمه صحبت های مربی��ان دارد. او که 
بیش��ترین ش��هرتش را مدیون حضور در کنار بالژویچ و برانکو بوده، معموالً 
حرف های مربیان کروات را با همان لحن و همان تن صدا به بازیکنان منتقل می 
کند و حتی در تقلید میمیک صورت این مربیان هم استاد است. به همین دلیل 
کرانچار از همکاری با او شگفت زده شده و در اظهار نظری جالب گفته است: »باید 
به رضا جایزه اسکار بازیگری داد!«سرمربی سپاهان با ابراز شگفتی از کار چلنگر 
می گوید: »اگر من عضو آکادمی اسکار باشم، مطمئن باشید حتما یک جایزه 
ویژه بازیگری برای چلنگر کنار می گذارم. او در بازآفرینی لحن صدا و میمیک 

صورت، استاد است.« 

یحیی توره، نامزد بهترین بازیکن سال آفریقا
با وجود نام های بزرگی همچون دروگبا، الکس سانگ و بلهندا که نقش 
بس��یاری در قهرمانی مون پلیه در لیگ دسته یک فرانسه داشت، به 
نظر می رسد شانس توره، هافبک منچسترسیتی برای تصاحب عنوان 

برترین بازیکن سال آفریقا بیش از همه است.

تبانی کنید، زندانی می شوید
والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه قانونی را 
معرفی کرده که طبق آن کس��انی که در تبانی و 
یا دست کاری نتایج بازی ها دست داشته باشند، 

ممکن است تا هفت سال زندانی شوند.

ششصدمین بازی جرارد برای لیورپول
اس��تیون جرارد در دیدار مقابل نیوکاسل ششصدمین 
بازی خود را برای لیورپول انجام داد. کاپیتان و اسطوره 
آنفیلدی ها از سال ۱۹۸۹ زمانی که ۹ سال داشت، تا سال 

۱۹۹۸ در تیم های پایه لیورپول بازی کرد.

با ماهان قهرمان می شویم

بش��یر باباجان زاده، ملی پوش المپیکی ایران در وزن ۱20 کیلوگرم 
کشتی فرنگی و دارنده مدال برنز رقابت های قهرمانی جهان گفت: 
 کس��ی که لیگ فرنگی را راه انداخت، ثواب دنی��ا و آخرت نصیبش 
می ش��ود. باباجان زاده در گفتگو با ایمنا اظهار داش��ت: قراردادم با 
باشگاه فوالد ماهان رس��می شده و بعد از دو س��ال که لیگ کشتی 
فرنگی بار دیگر برگزار می شود، با یکی از بهترین باشگاه های ایران 
در رقابت ها شرکت می کنم. وی ادامه داد: به نظر من رسول جزینی 
ترکیب خوبی را برای لیگ برتر فرنگ��ی دور هم جمع کرده و اگر بد 
نیاوریم، می توانم بگویم قهرمان می شویم.  باباجان زاده افزود: کسی 
که لیگ کش��تی فرنگی رادوباره راه اندازی کرد، ثواب دنیا و آخرت 

نصیبش می شود.

قلعه نویی همه کاره استقالل است

پیشکسوت باشگاه اس��تقالل اعتقاد دارد این تیم روی پاشنه قلعه نویی 
می چرخد و مدیران این باشگاه فقط وعده می دهند. غالمحسین مظلومی 
اضافه کرد: مسئوالن استقالل فقط می گویند همه چیز درست شده، اما 
مدیریت با وعده و وعید پیش نمی رود.  من می گویم که مدیرعامل استقالل 
باید خود امیر قلعه نویی باشد؛ چون او توانایی مدیریتی خود را نشان داده 
است. همه این تشخیص را می دهند که استقالل روی پاشنه امیر قلعه نویی 
می چرخد. مظلومی در ادامه این گفتگو در م��ورد بازی 24 آبان تیم ملی 
مقابل ازبکس��تان به فارس گفت: بازی های مقدماتی جام جهانی جایی 
برای از دست دادن فرصت ها نیست. در بازی های اخیر تیم ملی ستاره ها 
در ترکیب اصلی تأثیرگذار نبوده اند، اما خوشبختانه برای بازی با کره اتحاد 

خوبی شکل گرفت و  پیروز شدیم.

پتروشیمی شرایطی مشابه ماهان دارد

بازیکن تیم بس��کتبال فوالدماهان گفت: در هفت��ه اول لیگ مقابل 
شهرداری زنجان به دلیل ناهماهنگی نمایش خوبی نداشتیم. جواد 
داوری در مورد ش��رایط تیم بس��کتبال فوالدماهان اظهار داش��ت: 
هفته اول رقابت س��ختی را داش��تیم و به دلی��ل ناهماهنگی که در 
تیم وجود داشت، نتوانس��تیم نمایش خوبی داش��ته باشیم. پس از 
بازی بیشتر سیستم های گذش��ته را مرور می کنیم تا نقاط ضعف را 
برطرف کنیم. وی در مورد دیدار هفته دوم مقابل پتروشیمی عنوان 
کرد: پتروش��یمی در این فصل تغییرات زیادی داش��ته و شرایطی 
مانند ما دارند. آنها از لحاظ بازیکن ش��رایط بس��یار خوبی دارند و با 
 توجه به این که میزب��ان خواهند بود، بازی س��ختی را باید پیش رو 

داشته باشیم. 

داوری: مظلومی:بازیکن تیم کشتی فوالد ماهان: 
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تیم ملی ایران در آخرین دیدار تدارکاتی 
گروه 
خود ب��ه مصاف تیم ملی تاجیکس��تان ورزش

خواهد رفت؛ تیمی که حتی در س��طح 
قاره  کهن نیز اسم و آوازه  چندانی ندارد و جزو تیم های درجه دوم 
و حتی سوم آسیا محسوب می شود. با این حال کارلوس کی روش، 
س��رمربی تیم ملی ایران در آخری��ن اظهار نظر خ��ود در مورد 
دیدارهای تی��م ملی گفته اس��ت : »با توجه ب��ه هزینه هایی که 
تیم های بزرگ و حتی متوس��ط برای انجام یک دیدار تدارکاتی 
درخواست می کنند، باید از تیم ملی تاجیکستان ممنون بود که 
در این شرایط پذیرفته در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم ملی 

ایران برود.«
در ادامه قصد خواهیم داشت از تیمی بگوییم که امروز باید ممنون 

او باشیم:
تاجیکستان از جمله کشورهایی است که با ما هم زبان محسوب 
می شود و پس از تقس��یم اتحاد جماهیر شوروی استقالل یافت. 
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در سال ۱۹۹2 اولین بازی ملی خود 
را برابر ازبکستان انجام داد، اما در س��ال ۱۹۹4 به عضویت فیفا 
درآمد تا اولین بازی رس��می در یک رقابت منطقه ای به میزبانی 
تاش��کند انجام دهد.تاجیک ها که به لقب ش��یر پارسی شهرت 
یافته اند، در آخرین رنکینگ فیفا در رده  ۱3۸ام قرار دارند. نکته  
جالب آن است که این تیم در سال ۱۹۹7؛ یعنی درست سه سال 
پس از آن که به عضویت فیف��ا درآم��د، در رده  ۱۱4 قرار گرفت 
تا بهترین رده  تاریخ تاجیکستان را کس��ب کند. حریف ایران در 

آخرین دیدار تدارکاتی خود، برای اولین بار در رقابت های انتخابی 
جام ملت های آسیا حضور یافت که پس از هم گروه شدن با بحرین 
و ازبکس��تان، به مرحله پلی آف رفت تا برای صع��ود، تیم هایی از 
آسیای میانه را پیش رو داشته باشد. تاجیکستان با وجود پیروزی 
در اولین دیدار، با شکس��ت در دیدار برگشت، از صعود به مرحله  
 نهایی جام ملت ها بازماند. ای��ران در انتخابی جام جهانی 2002 
کره جنوبی-ژاپن، تاجیکستان را با نتیجه  دو بر صفر شکست داد. 
در آن زمان تاجیکستان پس از شکس��ت ۱6بر صفر تیم گمنام 
گوام، امیدهای بس��یاری برای مقابله با ایران داشت، اما هیچ گاه 
نتوانست برابر ایران قد علم کند و در مجموع از سال ۱۹۹4 تاکنون 
 هیچ گاه در هیچ گونه تورنمنت بزرگی ش��رکت نداش��ته است. 
بزرگ ترین افتخار تاجیکستان در رقابت های بین المللی، حضور 
این تیم در دور نخست و دور دوم بازی های آسیایی دوحه قطر و 
بانکوک تایلند در س��ال های 2006 و ۱۹۹۸ اس��ت. بزرگ ترین 
قهرمانی این تیم نیز به رقابت های جام مبارزان کنفدراسیون آسیا 
یا همان چلنج کاپ آسیا در سال 2006 برمی گردد؛ جایی که آنها 
با شکست سریالنکا توانستند به مقام قهرمانی این رقابت ها دست 
یابند. تاجیک ها در رقابت های چلنج کاپ آسیا سابقه درخشانی 
داشته اند و توانسته اند در سال های 200۸ و 20۱0 نیز به مقام های 
دوم و سوم در این رقابت ها دست یابند. برترین گل زن تاجیک ها 
یوسف رابیف است که فقط ۱5 گل ملی در کارنامه دارد. بازیکنان 
تاجیک در لیگ های س��وریه، ژاپ��ن، کره  جنوبی، ازبکس��تان و 

سریالنکا شاغل هستند.

در فوتبالی که ساالنه بیش از 400 میلیون 
مسعود 
تومان پول را در بین باشگاه هایش جابه افشاری

جا می کن��د و س��تاره های س��ابق و 
 ام��روزش در کن��ار مدیران فرهنگ��ی و اخالق گرایش بر س��ر 
جزئی ترین مسایل حرمت ها را زیر پا می گذارند، شاید برگزاری 
مراسمی تحت عنوان آشتی ملی آن هم به میزبانی کسی که در 
طی چند سال گذشته پای ثابت جرو بحث های فوتبالی بوده، به 
جای این که تلنگری در بحث اخالق ورزشی به فوتبالی ها وارد 
کند با نمایش روبوس��ی های تصنعی، خنده را بر لبان مخاطب 
نشاند. دعوت های گزینشی از بین اهالی فوتبال و غیبت افرادی 
مثل کی روش، دایی، دادکان، واعظ آشتیانی و ده ها نفر دیگر که 
همچنان بر س��ر مواضع قبلی خودشان پافش��اری می کنند و 
همیشه در مصاحبه با رسانه ها از خجالت دوستانشان در آمده اند، 
این ناهارخوران فوتبالی ها را تبدیل به یک بازی نفر به نفر کرده 
بود؛ چون همه در مراسم آش��تی فوتبال خنده مصلحتی بر لب 

داشتند و همدیگر را بدون انگیزه در آغوش می کشیدند.
آنهایی که خبر آش��تی ملی فوتبال را دنبال می کردند، معتقد 
بودند که  ای کاش برگزارکنندگان این مراسم نام دیگری را برای 
آن انتخاب می کردند؛ چرا که واژه آش��تی ملی آنچنان بزرگ و 
بامعناست که وزنش بر همه آنهایی که در مراسم حضور داشتند 
سنگینی می کرد؛ جشنی که هیچ کدام از میهمانانش از ته دل 
حاضر نباشند دست از انتقاد و تخریب بردارند چه سودی به حال 
این فوتبال بیمار خواهد داش��ت؟ در فوتبالی که حتی برادر هم 

حرمت برادر را حفظ نمی کند، چگونه می توانیم به مانند دوران 
کودکی با یک جش��ن صوری آشتی کنان س��روته قضیه را هم 
بیاوریم. در ورزشی که س��رمربیان پرتغالی مشهورش حتی در 
کشوری غریبه هم هوای یکدیگر را ندارند و بیانیه پشت بیانیه 
برای هم صادر می کنند، چگونه باید اهالی فوتبالش را با یکدیگر 
آشتی داد؟ در فوتبالی که باشگاه های بزرگش بر اساس یک سنت 
قدیمی در هنگام ثبت، پسوند فرهنگی ورزشی را در آغاز نام خود 
گذاشته اند اما در این سال مدیران باشگاه های بزرگ که بیشتر 
از دیگران ادعای فرهنگی بودن را داش��تند، به روشنی ادبیاتی 
را در گفتارش��ان به کار گرفتند که پیش از این شنیده نمی شد 
چگونه باید دم از اخالق زد؟در فوتبالی که حفظ میز ریاست بر هر 
مسأله دیگری ارجحیت دارد، چگونه می توان ادعا کرد که با یک 
 جشن همه چیز حل می شود؟ اگر قصد داریم با برگزاری مراسم 
این چنینی کاری کنیم که از این پس همه مدعی شوند که در این 
فوتبال همه چیز خوب است و هیچ مشکلی در آن وجود ندارد، 
سخت در اشتباهیم. ذات فوتبال در درگیری هایش نهفته است، 
اما در هیچ کج��ای دنیا منهای ایران در آن برای س��ازش اهالی 
فوتبالش در آن دست به برگزاری مراسم آشتی ملی نمی زنند. 
چیزی که باید از این پس بیشتر و بیش��تر به آن توجه کرد، این 
است که به بهانه برگزاری چنین مراسمی اجازه نداد که خیلی ها 
به سوژه روز رسانه ها تبدیل شوند و آن وقت بعضی ها  برای آشتی 
دادنشان مجبور شوند با سوء اس��تفاده از نامی همچون آشتی 
ملی به دنبال حل کردن مشکالت فرهنگی اهالی فوتبال باشند.

ذات فوتبال در 
درگیری هایش 
 نهفته است، 
اما در هیچ کجای 
دنیا منهای ایران 
 در آن برای
 سازش اهالی 
 فوتبالش
 در آن دست به 
برگزاری مراسم 
 آشتی ملی
 نمی زنند

این تیم  از سال 
۱994 تاکنون 
هیچ گاه در 
هیچ گونه تورنمنت 
بزرگی شرکت 
نداشته است. 
بزرگ ترین افتخار 
تاجیکستان حضور 
در دور نخست و 
دور دوم بازی های 
آسیایی دوحه  قطر 
و بانکوک تایلند 
است

آشتی ملی بهانه بودهمه چیزمان به همه چیزمان می آید

خانه از پای بست ویران است!بازی تدارکاتی ایران با تیم »138« ام جهان

چهره روز



 استاندار، رحلت آیت اهلل 
ملک حسینی را تسلیت گفت

اس��تاندارچهارمحال و بختیاری و امام جمعه ش��هرکرد، در پیامی 
ارتحال آیت اهلل حاج  س��ید کرامت اهلل ملک حسینی، نماینده ولی 
فقیه در کهگیلویه و بویر احم��د و نماینده مردم در مجلس خبرگان 
رهبری را تس��لیت گفت. در پیام تس��لیت علی اصغر عنابستانی که 
به دفترروزنامه ارس��ال ش��د، آمده اس��ت: رحلت عالم فقیه و عالی 
 قدر، حضرت آیت اهلل حاج س��ید کرامت اهلل ملک حسینی، نماینده 
ولی فقیه در کهگیلویه و بویر احمد، قلب تمامی امت اسالمی را جریحه 
دار کرد. این پیام می افزاید: آن فقید سعید و ارزشی، در طول دوران 
زندگی خود، وقتش را ب��رای تعلیم مباحث دین��ی، تدریس علوم و 
خدمات به محرومان صرف و در این زمینه به خوبی انجام وظیفه کرد.

در ادامه پیام تس��لیت اس��تاندار چهارمحال وبختیاری آمده است: 
اکنون که این عال��م بزرگوار پ��س از عمری مجاه��دت در راه خدا 
و اس��الم به زیارت حضرت حق ش��تافته اس��ت، رحلت ایشان را به 
محضر مبارک حض��رت ولی عصر )ع��ج(، رهبر معظ��م انقالب مد 
ظله العالی، مراجع عالی ق��در تقلید، حوزه ه��ای علمیه، خانواده و 
 بازماندگان آن مرحوم، جامعه اسالمی به ویژه مردم والیتمدار استان 
کهگیلویه و بویر احمد تسلیت عرض می کنم و از خداوند بزرگ برای 
آن مرحوم طلب مغفرت و برای بازماندگان ایش��ان صبر و شکیبایی 
مسئلت دارم. مرحوم آیت اهلل ملک حسینی، صبح روز دوازدهم آبان 

در اثر بیماری در بیمارستان نمازی شیراز دارفانی را وداع گفت.

خبر ویژه

رییس سازمان جهاد کشاورزی 
مهندس صفدر نیازی 

تسهیالت در زمینه کاشت گندم وجو، تأمین و توزیع کود شیمیایی 
ارایه می شود که مدت آن حداکثر یک ساله و نرخ سود 14 درصد در 
سال است. این تسهیالت از محل طرح هدفمندی یارانه ها دو میلیارد 
و670 میلیون ریال بابت بحث مدیریت تلفیقی آفات )IPM( و تولید 
محصول سالم و س��ه میلیارد و 240 میلیون ریال بابت ساماندهی 
بذر و ی��ک میلیارد و 420 میلی��ون ریال بابت س��اماندهی نهال به 
اس��تان اختصاص یافته اس��ت. تس��هیالت بانکی عملیات کاشت، 
داش��ت و برداشت محصول 
گندم در  سال 91-92، 96 
هزار میلیون ریال و محصول 
جو 25 ه��زارو 575 میلیون 
ریال بوده است که امیدواریم 
با این مبال��غ بتوان به بخش 
کشاورزی و کشاورزان استان 

تا حدی کمک کرد. 

به گندم و جوکاران استان 
تسهیالت پرداخت می شود

چهره روزیادداشت
کارکناندولتدرچهارمحالوبختیاریمسابقهکتابخوانیمیدهند

دبیر شورای اطالع رس��انی چهارمحال و بختیاری از برگزاری مسابقه کتابخوانی بین کارکنان 
دستگاه های دولتی این استان خبر داد. فرشاد طهماسبی در نشست هماهنگی برگزاری هفته 

کتاب استان، اظهار داشت: این مسابقه از 20 تا 27 آبان در استان برگزار می شود. 
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  این حادثه برای مردم شهرس��تان بروجن بس��یار 
غم انگیز بود و شوک شدیدی در بیشتر خانواده های 
بروجنی ایجاد کرد. شوک ایجاد شده این حادثه در 
 بین خانواده های متوفیان، بازماندگان و زخمی های

حادثه، دانش آموزان آموزش��گاه پاس��داران عفت 
بروجن بیشتر از بقیه مردم بوده است. 

دانش آموزان دبیرستان پاس��داران عفت بروجن، 
مدیر، معاون و بسیاری از دوس��تان خود را در این 
دبیرستان از دست داده و نبود آنها در مدرسه موجب 
ایجاد مشکالت روحی و روانی بین دانش آموزان این 
آموزشگاه شده است. گریه فراوان دانش آموزان در 
این دبیرس��تان، ترس، اضطراب و...  از ابتدای وقوع 
حادثه تاکنون در این مدرسه مشاهده می شود. از 

سوی دیگر آموزش پرورش و مرکز بهداشت استان 
یک تیم از متخصصین روانپزش��کی، روانشناسی 
و مددکاری اجتماعی را به دبیرس��تان پاس��داران 
 عفت بروج��ن برای حمای��ت روان��ی، اجتماعی از 
دانش آموزان اعزام کردن��د. این گروه متخصص، از 
روز شنبه ششم آبان ماه  کار خود را در این مدرسه 
آغاز کرد. کارش��ناس مس��ئول تیم حمایت روانی 
و اجتماع��ی در بالی��ا و واحد س��المت روان مرکز 
بهداش��ت اس��تان از ارایه خدمات روان شناختی و 
حمایتی به بازماندگان حادثه اتوبوس دانش آموزان 

از روز شنبه ششم آبان ماه خبر داد.  
مصطفی شاکری اظهار داشت: این خدمات توسط 
یک تیم متشکل ازشش روانشناس، دو روانپزشک 

و یک مددکار اجتماعی برای 9 گروه 10 تا 15 نفره 
از دانش آموزان به مدت  چهار روز متوالی ارایه شد. 
وی هدف از برگزاری این نشس��ت ها را پیشگیری 
از اختالالت بعد از اس��ترس و بحران حادثه عنوان 
کرد و افزود: پ��س از غربالگ��ری کل دانش آموزان 
مدرسه، دانش آموزانی که نیازمند دریافت خدمات 
مش��اوره ای و درمانی هس��تند، خدماتی همچون 
ارایه مشاوره های روانشناختی و حمایتی، بازگویی 
واقعه، راهکارهای مقابله با مشکالت برانگیختگی و 

معضالت اجتماعی را دریافت  کردند.

اس�ترس حاد در میان دان�ش آموزان و   
دبیران آموزشگاه

 همچنین علی صمیمی، کارشناس ارشد مددکاری 
اجتماعی یک��ی از اعضای این گ��روه متخصص در 
 جواب سؤال خبرنگار مهر مبنی بر این که وضعیت 
دانش آموزان این مدرسه در برابر این رخداد چگونه 
است، اظهار داشت: در آغاز فعالیت، مداخله روانی، 
اجتماعی برای کاهش عوارض در دانش آموزان در 
دبیرستان پاسداران عفت بروجن با آزمون سنجش 
استرس حاد انجام شد ودانش آموزان مورد ارزیابی 
قرار گرفتند و نتایج به دست آمده حاکی از آن بود 
که حدود60 درصد دانش آموزان از اس��ترس حاد 
شکایت داش��تند و البته ش��واهد حاکی از آن بود 
 که دبیران دبیرس��تان هم اس��ترس حاد را  نشان 

می دادند. 
صمیمی ادامه داد:  با وجود مشاهده استرس حاد در 
دانش آموزان لزوم مداخله روانشناختی و خدمات 
حمایت روانی، اجتماعی کاماًل احس��اس شد. این 
کارشناس ارشد مددکاری در جواب سؤال خبرنگار 
مهر مبنی بر این که اقدام��ات این  گروه متخصص 
چگونه ب��ود، عنوان کرد: چه��ار روز مداخله روانی، 
اجتماعی با بهره گیری از روانپزشکان و کارشناسان 
دوره دیده و مجرب اقداماتی  در این خصوص انجام 
شد. وی ادامه داد: دانش آموزانی که دارای استرس 
حاد بودند، به گروه های 12 تا 15 نفره تقسیم شدند 
و اولین کاری که انجام ش��د بازگویی روانشناختی 
بود و از دانش آموزان درخواست شد تا به بیان افکار 
مزاحم خود بپردازند. وی تأکید کرد: بعد از انجام این 
مراحل دانش آموزان توسط متخصص تکنیک های 
مقابله با افکار مزاحم را فرا گرفتند و از دانش آموزان 
خواسته شد تکنیک های ارایه شده را تمرین و اجرا 
 کنند و ب��رای آنها تکلیف ش��ب)انجام تکنیک ها(

تعیین شد. 
علی صمیمی یادآور ش��د: روز بعد نتایج حاصل از 
تمرینات بررسی ومرور ش��د و  دانش آموزان نتایج 
مثبت آن را بازگو می کردند و سپس برانگیختگی 
مورد بررسی قرار گرفت و همه دانش آموزان عوارض 
ناشی از استرس را مانند اضطراب، افسردگی، درد 
عضالنی، گیجی، عدم تمرکز، بی حوصلگی، ترس و... 
را بازگو کردند. وی ادامه داد:  در طرح حمایت روانی 
از دانش آموزان خواسته ش��د تا نتایج تمرین ارایه 
شده را روز بعد اعالم کنند و دانش آموزان از نتایج 

تمرینات اظهار رضایت کردند، ضمن این که شادابی 
و سرزندگی خاصی در دانش آموزان دیده می شد.

هرچه سریع تر محیط برای دانش آموزان 
عادی سازی شود

 علی صمیمی اذعان داشت: طبق نظر کارشناسان 
هرچه سریع تر الزم است محیط برای دانش آموزان 
عادی سازی شود. وی ادامه داد: با همکاری پرسنل 
دبیرستان همه پارچه های مشکی داخل دبیرستان 
جمع آوری شد و قرار شد به مرور زمان بنرها و هرچه 
یادآوری  وضعیت ناخوش��ایند برای دانش آموزان 
باش��د جمع آوری ش��ود که کار اولیای دبیرستان 

شایسته تقدیر است.

پیشنهاد به  مسئوالن آموزش و پرورش   
در خصوص راهکارها

وی درپاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی بر این که 
پیشنهادات شما به مسئوالن آموزش و پرورش در 
انجام راهکارها برای حل مش��کالت دانش آموزان 
و اولیای آنها چیس��ت، اظهار داش��ت:  از همکاران 
و مس��ئوالن اداره آم��وزش و پرورش درخواس��ت 
می ش��ود اقدامات الزم برای تدارک تی��م روانی، 
اجتماع��ی برای مجروحی��ن حادثه فراهم  ش��ود؛ 
زیرا اس��ترس حاد آنها کمتر از سایرین نیست. وی 
 ادامه داد: برای کاهش عوارض حادثه برای والدین

 دانش آم��وزان مج��روح و ف��وت ش��ده اقدامات 
مش��ابهی ت��دارک دی��ده ش��ود و در کارگاه��ی 
اختصاصی خدمات روان��ی، اجتماعی برای دبیران 
دبیرستان بس��یار ضروری اس��ت. وی یادآور شد: 
ب��رای کاه��ش آس��یب های روان��ی، اجتماع��ی 
یک برنام��ه رفاه��ی، اجتماع��ی و فرهنگی)مانند 
همایش،گردهمایی،اهدای س��فر عم��ره، اردوی 
مش��هد مقدس و...( به غیر مراس��م عزاداری برای 
والدینی که فرزندش��ان فوت ش��ده برنامه ریزی و 
تدارک دیده ش��ود.  با نگاهی به ورودی دبیرستان 
پاس��داران عفت بروجن، افراد ع��ادی  رهگذر نیز 
دچار مشکالت روحی می شوند، چه برسد به دانش 
آموزان که دوستان و مدیر خود را از دست داده اند، 
بنابراین مسئوالن باید در زمینه عادی سازی شرایط 
برای دانش آموزان و خانواده ها سریع تر اقدام کنند. 

در پی وقوع حادثه راهیان نور

استقرارتیمروانشناسیدرمدرسهعفتبروجن

وقوع حادثه واژگونی اتوبوس کاروان راهیان نور و فوت 26 نفر از دانش آموزان و مدیر ومعاون دبیرستان پاسداران عفت بروجن موجب 
ایجاد استرس حاد در دانش آموزان این مدرسه شده است. جمعه شب 28 مهرماه، اتوبوس حامل دانش آموزان دبیرستان پاسداران عفت 
بروجن که در حال بازگشت از بازید مناطق عملیاتی بود، دچار سانحه و موجب فوت 26 نفرو 18 زخمی شد. همچنین در این سانحه مدیر 

ومعاون دبیرستان نیز فوت کردند.

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
5450 ش��ماره دادنامه: 9109970350800586، ش��ماره پرون��ده: 9009980350801132، 
شماره بایگانی شعبه: 901144، خواهان: بانک ملت به مدیریت علی دیواندری با وکالت آقای 
حبیب محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر ساختمان بهش��ت طبقه سوم واحد 34، خواندگان: 
1- آقای اس��ماعیل ابراهیمی 2- آقای احمد ابراهیمی همگی به نشانی خ بوستان سعدی پالک 64، 
3- آقای مهدی فرزانه به نش��انی خ خرم خ مهر ماش��ین س��ازی ظالئی پالک 49، 4- آقای نادر 
ابراهیم��ی به نش��انی خ باغ دریاچه کوچه ب��رج پالک 17 همگی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه 
طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: در خصوص دادخواس��ت حبیب محمدی به وکالت از بانک ملت به مدیریت علی دیواندری 
ب��ه طرفی��ت 1- نادر ابراهیمی 2- احمد ابراهیمی 3- مهدی فرزانه 4- اس��ماعیل ابراهیمی دائر بر 
مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه 2 فقره س��فته به ش��ماره ه��ای 585139 و 856550 با 
احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه دادگاه با مالحظه مستندات تقدیمی پیوست شامل 
رونوشت مصدق سفته و قرارداد بانکی پیوست که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داشته 
و بقای اصل س��فته درید خواهان ظهور در استمرار مدیونیت نامبردگان داشته و از ناحیه 
خواندگان نیز دفاع و ایرادی بعمل نیامده ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به استناد مواد 
10 قان��ون مدنی و مواد 307 و 309 قانون تجارت و م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی خواندگان را به پرداخت مبلغ 25/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب 
خس��ارت دادرسی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه وفق 
ق��رارداد بانکی محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت ب��ه خواندگان غیابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باشد. م الف/ 13005 بهرامیان- رئیس 

شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5451 ش��ماره دادنامه: 9109970350800615، ش��ماره پرونده: 9009980350801135، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 901147، خواهان: بانک ملت ب��ه مدیریت علی دیواندری ب��ا وکالت آقای حبیب 
محمدی به نش��انی ابتدای خ بزرگمهر ساختمان بهش��ت طبقه سوم واحد 34، خواندگان: 1- آقای 
حس��ین حسین پور به نشانی زرین شهر خ شهید باهنر روبروی بیمارستان کوچه شهید روح اله 
طغیانی، 2- آقای علیار حدادی 3- آقای سعید قربانی همگی به نشانی زرین شهر پشت فرمانداری 
گلستان چهار پالک 17، 4- آقای مهرداد آزادی پور به نشانی اصفهان شهرکرد امیرکبیر بلوک 7 
روبروی مدل س��ازی نوین، خواسته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواست حبیب محمدی 
ب��ه وکال��ت از بانک ملت به مدیریت علی دیواندری بطرفیت 1- علی یار حدادی 2- س��عید قربانی 
3- حسین حسین پور 4- مهرداد آذری پور دایر بر مطالبه مبلغ 25/000/000 ریال وجه سه فقره 
سفته به ش��ماره های 590494-113222-113221 با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، 
دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوس��ت شامل رونوشت مصدق س��فته ها و قرارداد بانکی 
پیوس��ت که حکایت از اشتغال ذمه خواندگان داش��ته و بقای اصل سفته در ید خواهان ظهور در 
استمرار مدیونیت نامبردگان داشته و از ناحیه خواندگان نیز دفاع و ایرادی به عمل نیامده، ادعای 
خواهان را وارد دانس��ته و باستناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 
198 و 519 و 522 قان��ون آیین دادرس��ی خواندگان را به پرداخ��ت مبلغ 25/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته با احتساب خسارت دادرسی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت 

و تأخیر وفق قرارداد بانکی محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان غیابی بوده 
ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باشد. م الف/ 13006 بهرامیان- رئیس شعبه 

8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
5452 پرون��ده کالس��ه 9109983653400306 ش��عبه دوم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگس��تری 
شهرس��تان فالورجان دادنامه ش��ماره 9109973653400642. ش��ماره بایگانی شعبه: 910346. 
خواهان: آقای مهدی کریمی سهلوانی به نشانی فالورجان میدان فردوسی مبل خاورمیانه، خوانده: 
آقای یوسف مظاهری به نشانی فالورجان، خواسته: مطالبه طلب، بتاریخ 91/7/18 پرونده کالسه 
فوق تحت نظر است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای مهدی کریمی سهلوانی فرزند نعمت اله 
به طرفیت آقای یوسف مظاهری به خواسته مطالبه مبلغ 398/949/000 ریال به استناد چهل و سه 
فقره فاکتور از تاریخ 89/8/25 لغایت 90/12/4 به انضمام مطلق خس��ارات دادرسی دادگاه نظر به 
اینکه خواهان بیان می دارد براس��اس فاکتورهای موجود که همگی به امضاء خوانده رسیده و از 
مغازه اینجانب خرید نموده و نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام نکرده و خوانده مجهول المکان 
است با توجه به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی که نسبت به خوانده موصوف از طریق انتشار 
آگهی به وی ابالغ قانونی به عمل آمده و با وصف ابالغ قانونی خوانده در جلس��ه دادگاه حاضر 
نشده و دفاعی از خود ننموده است، دادگاه نظر به خواسته خواهان و فاکتورهای موجود و لحاظ 
سایر قرائن و امارات مس��تنداً به مواد: 198-519-522 قانون آیین دادرسی مدنی و 1257 قانون 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ریالی س��یصد و نود و هشت میلیون و نهصد و 
چهل و نه هزار در حق خواهان به انضمام کلیه خسارات وارده می نماید. رأی صادره غیابی بوده 
و ظ��رف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باش��د. قاضی- رئیس 

شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی فالورجان

اخطار اجرایی
5453 ش��ماره: 83/91 بموجب رأی ش��ماره 705 تاریخ 91/5/19 حوزه دوم شورای حل اختالف 

شهرس��تان فالورجان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه علی ش��یر قنبرپور ن��ام پدر: جوان 
ش��یر ش��غل: آزاد محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 44/000/000 ریال )چهار میلیون و چهارصد 
هزار تومان( و س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت 91/1/26 لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مهدی کریمی نام پدر: نعمت اله، شغل: 
آزاد نش��انی محل اقامت: فالورجان میدان فردوس��ی مبل خاورمیانه. و پرداخت یکصد هزار ریال 
در حق صندوق دولت. به اس��تناد ماده 19 آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه مکلف اس��ت: پس از اب��الغ این اخطار اجرایی ظرف ده 
روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی 
بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل 

تحویل خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف فالورجان
 

اخطار اجرایی
5454 ش��ماره: 257/91 بموجب رأی ش��ماره 654 تاریخ 91/5/8 حوزه دوم شورای حل اختالف 
شهرستان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه سلیمان بذرافکن نام پدر: محمد شغل: آزاد 
مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارت 

تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم و سی هزار ریال هزینه دادرسی در 
حق محکوم له مهدی کریمی نام پدر: نعمت اله، ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: فالورجان میدان 
فردوس��ی مبل خاورمیانه. و پرداخت یکصد هزار ریال در حق صندوق دولت. به استناد ماده 19 
آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه 
مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان
 

اخطار اجرایی
5455 ش��ماره: 81/91 بموجب رأی ش��ماره 660 تاریخ 91/15/8 حوزه دوم شورای حل اختالف 
شهرس��تان فالورجان که قطعیت یافته است محکوم علیه قاسم یعقوب علی نام پدر: امان اله شغل: 
آزاد محکوم است به: پرداخت مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک لغایت زمان اجرای حکم و سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم 
له مهدی کریمی نام پدر: نعمت اله ش��غل: آزاد نشانی محل اقامت: فالورجان میدان فردوسی مبل 
خاورمیان��ه. و پرداخ��ت یکصد هزار ریال در حق صندوق دولت. به اس��تناد م��اده 19 آئین نامه 
اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ��ی محکوم علیه مکلف 
است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای 
پرداخ��ت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بدهد در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام قانونی 
 برای اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل خواهد ش��د. ش��عبه دوم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف فالورجان
 

اخطار اجرایی
5456 ش��ماره: 260/91 بموجب رأی ش��ماره 653 تاریخ 91/5/8 حوزه دوم شورای حل اختالف 
شهرس��تان فالورجان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه بابک رحمانی خواجویی نام پدر: علی 
ش��غل: آزاد محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 26/250/000 ریال به انضمام س��ی هزار ریال هزینه 
دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تأخی��ر تأدیه از تاریخ ص��دور چک لغایت زم��ان اجرای حکم در 
حق محکوم له مهدی کریمی نام پدر: نعمت اله ش��غل: آزاد نش��انی محل اقامت: فالورجان میدان 
فردوس��ی مبل خاورمیانه. و پرداخت یکصد هزار ریال در حق صندوق دولت. به استناد ماده 19 
آئین نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی محکوم علیه 
مکلف است: پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
ب��رای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد ومفاد رأی بده��د در غیر اینصورت پرونده جهت اقدام 
قانونی برای اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل خواهد شد. شعبه دوم حقوقی شورای 

حل اختالف فالورجان
 

حصر وراثت
5459 آقای جلیل مختاری دارای شناس��نامه شماره 9147 به شرح دادخواست به کالسه 618/91 
ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
غالمرضا مختاری بشناس��نامه 159 در تاریخ 1391/1/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( نازبیگم روح الهی ورنوسفادرانی فرزند حاجی 
جبار ش ش 283 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- مجید مختاری فرزند غالمرضا ش ش 460 )فرزند(، 
3- جلیل مخت��اری فرزند غالمرضا ش ش 9147 )فرزند(، 4- محمدعلی مختاری فرزند غالمرضا 
ش ش 236 )فرزن��د(، 5- حبی��ب اله مختاری فرزند غالمرض��ا ش ش 8-011730-113 )فرزند(، 
6- عباس��علی مختاری فرزن��د غالمرضا ش ش 48717 )فرزن��د(، 7- محمدمهدی مختاری فرزند 
غالمرضا ش ش 390 )فرزند(، 8- جالل مختاری فرزند غالمرضا ش ش 9146 )فرزند(، 9- اعظم 
مختاری فرزند غالمرضا ش ش 3257 )فرزند( 10- مریم مختاری ورنوسفادرانی فرزند غالمرضا 

ش ش 14758 )فرزن��د(، 11- اک��رم مختاری فرزند غالمرض��ا ش ش  1065 )فرزند(، 12- مهری 
مختاری فرزند غالمرضا ش ش  194 )فرزند(، 13- سمیه مختاری فرزند غالمرضا ش ش 3835 
)فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

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

ابالغ وقت رسیدگی
5460 در خصوص پرونده کالس��ه 641/91 خواهان آقای منصور رضوانی دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال س��ند یکدستگاه رنو به شماره پالک 98513- ص 59 به طرفیت 1- مهدی حدادیان 
2- جاس��م پور فریدون تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 91/9/25 ساعت 
15/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در بهارستان انتهای خیابان الفت 
جنب ش��رکت عمران مجتمع قضایی بهارستان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5461 آقای احمد زمانی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 390 به شرح دادخواست به کالسه 
601/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان بیگم پیمانی بشناس��نامه 267 در تاریخ 1391/2/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( احمد زمانی فروش��انی فرزند عبدالحسین 
ش ش 390 )فرزند(، 2( حس��ین زمانی فروش��انی فرزند عبدالحس��ین ش ش 11615 )فرزند(، 3( 
محمد زمانی فروشانی فرزند عبدالحسین ش ش 628 )فرزند(، 4( فردوس زمانی فروشانی فرزند 
عبدالحس��ین ش ش 11616 )فرزند(، 5( اشرف زمانی فروش��انی فرزند عبدالحسین ش ش 4249 
)فرزند(، 6( زیبا زمانی فروشانی فرزند عبدالحسین ش ش 281 )فرزند(، 7( زهرا زمانی فروشانی 
فرزند عبدالحسین ش ش 247 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د 
از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

احضار متهم
5464 ش��ماره ابالغیه: 9110100354001762، ش��ماره پرونده: 9109980358700108، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910776، محاکم کیفری دادگستری شهرس��تان اصفهان به موجب کیفرخواست 
شماره 91/158 در پرونده کالسه 9109980358700108 برای غفور یوسفی و عبدالعلی یوسفی و 
مهدی قاسمی و غالمرضا مهران زاده به اتهام عدم رعایت ایمنی در کار که منجر به فوت یا صدمه 
می ش��ود تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1391/09/15 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. م الف/ 13152 دفتر شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار
5465 چون آقایان 1- علی ش��مس فرزند رمضان 2- رحیم شیروی فرزند سبزعلی 3- امیرصالح 
ش��یروی فرزند رحیم ش��کایتی علیه آقایان 1- سعید ساقی 2- محس��ن صالحی 3- بیژن شمس 
4- مرتض��ی حیدری مبنی بر ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 
900802 ک 112 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز یکش��نبه 91/9/19 ساعت 9/30 صبح 
تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم 
مذکور دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13150 خانی- مدیر 

دفتر شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

احضار متهم
5466 ش��ماره ابالغیه: 9110100354202147، ش��ماره پرونده: 9109980364600807، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910827، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست در 
پرونده کالس��ه 9109980364600807 برای جواد تاجمیر ریاحی و مجید ش��فق نیا و طال نظری 
ب��ه اتهام عدم رعایت ایمنی در کار که منجر به فوت یا صدمه می ش��ود 10 درصد و عدم رعایت 
ایمنی در کار که منجر به فوت یا صدمه می شود 25 درصد و عدم رعایت ایمنی در کار که منجر 
به فوت یا صدمه می ش��ود 50 درصد تقاضای کیفر نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/09/18 س��اعت 11/45 تعیین گردیده است. با عنایت 
ب��ه مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مق��ررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت 

دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، 
مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 13154 اسماعیلی- منشی شعبه 116 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5467 ش��ماره درخواس��ت: 9110460353600021، ش��ماره پرون��ده: 9109980362001138، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910759، چون آقای جلیل احمدی فرزند یوس��فعلی در پرونده کالس��ه 
91099803602001138 ب��رای علی ول��ی زاده فرزند حیدر به اتهام ای��راد ضرب و جرح عمدی 
با چاقو اعالم ش��کایت نموده که رس��یدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای 
مورخه 1391/9/18 ساعت 12 صبح تعیین گردیده است. با عنایت به مجهول المکان بودن و عدم 
دسترس��ی به متهمین در اجرای مق��ررات ماده 180 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتسابی در وقت مقرر 
در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به 

عمل خواهد آمد. م الف/ 13155 شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
5468 ش��ماره ابالغیه: 9110100350403920، ش��ماره پرونده: 9109980350400546، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910555، خواهان محمد زمانی قلعه دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان منصور 
جمال��ی و محمدعلی دهخدا و مجید انواری و فرید انواری و هاله انواری و حس��ینعلی میرزایی و 
حمید انواری به خواسته الزام به انتقال سند رسمی پالک ثبتی تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان 
اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 
3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350400546 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 
1391/09/18 و ساعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خواندگان محمدعلی 
دهخدا و حس��ینعلی میرزایی و منصور جمالی و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خواندگان مجهول المکان پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردند. م الف/ 13136 دفتر ش��عبه چهارم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

احضار
5469 در پرونده کالس��ه 900943 شعبه 13 بازپرس��ی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان، آقای 
مصطفی آیتی فرزند بهرام ش��کایتی علیه آقای محمد آیتی فرزند امیدعلی دایر بر س��رقت اتومبیل 
مطرح نموده که در جهت رس��یدگی به این شعبه ارجاع گردیده، نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د، حسب ماده 115 آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا متهم از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یک ماه به شعبه مربوطه مراجعه تا ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود جهت پاسخگویی به اتهام وارده و دفاع از خود حاضر گردد. در صورت 
ع��دم حضور دادس��را تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.  م الف/ 13226 ش��عبه 13 بازپرس��ی 

دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5470 در خصوص پرونده کالس��ه 1414/91 خواهان عباس آذری دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 
مبل��غ چهل و پنج میلیون ریال به طرفیت مجتبی باقری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
مورخ 91/9/15 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل 
از وقت رس��یدگی 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 نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اعالم مفقودی )نوبت دوم(
5457 کارت معافی��ت از خدم��ت اینجانب مجید ارش��ادی به ش��ماره کارت 782275 و ش��ماره 

شناسنامه 2663 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
 

اعالم مفقودی
5462 برگ س��بز موتورسیکلت تیپ 125cc به ش��ماره موتور 156FMI0180177 و شماره بدنه 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.  622
N2G***125G و شماره پالک 56795

 
اعالم مفقودی

5463 برگ س��بز خودروی س��واری پژو 405 به شماره موتور 12489029927 و شماره شاسی 
NAAM01CA3AK893765 و ش��ماره پالک 23-549 س 93 مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
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امام هادی )ع( :
  حس��د، کاره��ای خ��وب را از بین می ب��رد و دروغ، دش��منی 

می آورد.

سردرد را به درد سر بیندازید

 س��ردرد یکی از مش��کالتی اس��ت که برای هر فردی ممکن اس��ت 
به وجود بیاید و دالیل متفاوتی نیز دارد. از استرس تا خوردن غذاهای 
و نوش��یدنی های کافئین دار، می تواند دالیلی برای به وجود آمدن 

سردرد باشد.
 سردرد مش��کلی اس��ت که از راه های متفاوتی به وجود می آید، اما 
می ت��وان آن را به راحتی و با اس��تفاده از چند روش بس��یار س��اده 
 نابود کرد و از ش��رش خالص ش��د. تنها کافی اس��ت ت��ا از برخی از 

دستورالعمل های کاربردی پیروی کنید.
دالیل ایجاد سردرد

     سردردهای تنشی گاهی در پی اس��ترس به وجود می آید. یکی 
دیگر از علل آن نیز خیره ش��دن به صفحه مانیت��ور به مدت طوالنی 
است، بنابراین هر نیم س��اعت از جا بلند ش��ده و به دور دست خیره 

شوید.
    سینوزیت در برخی موارد سردرد ایجاد می کند. این نوع سردرد 
همراه با درد استخوان گونه، استخوان بینی یا پیشانی است. اغلب با 
حرکت ناگهانی سر، درد زیاد می شود که شستشوی بینی با آب مقطر 

می تواند مفید باشد.
    مص��رف برخی غذاه��ا مانند ب��ادام زمینی، ش��کالت که حاوی 
آمینو اسید تیرآمین است و سوسیس که حاوی نیترات است، سردرد 
به وجود می آورد. گاهی فرآورده های لبنی و گندم نیز عامل سردرد 

است.
    تغییرات ج��وی به خصوص افت فش��ار جوی، س��ردرد به وجود 
می آورد. سفر کردن به مکانی که در ارتفاع باالتر از محل زندگی شما 

قرار گرفته است نیز ممکن است سردرد ایجاد کند.
    هورمون های استروژن و پروژسترون روی ماده شیمیایی مربوط 
به س��ردرد در مغز تأثیر می گذارد. میزان باالی استروژن، سردرد را 
بهبود می دهد، در حالی که استروژن های پایین باعث شدت یافتن 

درد می شود.
    دود س��یگار، یکی از عوامل ش��ایع در بروز حمله میگرن اس��ت. 

بنابراین از قرار گرفتن در محیط آلوده به دود خودداری کنید.
راه های درمان سردرد

     افرادی که به طور منظم دچار س��ردرد می شوند، باید روزی یک 
عدد موز برای صبحانه مصرف کنند. منیزیم موجود در آن به طور مؤثر 

سردرد را درمان می کند.
    دم کرده ول��رم برگ ریحان و تکه های زنجبی��ل را همراه با کمی 
عسل بنوشید. آنتی اکسیدان مانند س��لنیم، منیزیم و ویتامین های 

موجود در آن نشاط آور است.
    یکی از راه های درمان سردردهای عصبی، قرار دادن مداد در میان 
دندان هاست. در این حالت باید مداد را در میان دو ردیف دندان خود 

قرار دهید ولی روی آن فشار نیاورید.
    هر انگشت را به تنهایی فشار داده و با انگشت خود حرکت چرخشی 
را اطراف مفاصل آن انجام دهید. انگش��ت را نگه دارید و آن را آهسته 

بکشید. میان تاندون های پشت دست خود را با انگشت ماساژ دهید.
    افرادی که کفش های پاش��نه بلند می پوشند بیشتر دچار سردرد 
می ش��وند، زیرا بلندی پاش��نه کفش باعث قوس زیاد کمر شده واین 
قوس کمر به صورت جبری گردن را به جلو می کش��د و رش��ته های 
عصبی یک و دو گردنی تحت فش��ار قرار می گیرد. بهتر است خانم ها 

بیشتر از کفش های تخت استفاده کنند.

عجیب ترین  قایق پایی جهان

کریستاد باید 106 کیلومتر با این قایق عجیب پایی پارو می زد تا به 
مقصد برسد، اما متأسفانه قایق آن به جای ساحل به کف دریا رسید. 
کریس��تاد قایق عجیبی درس��ت کرد که قرار بود با آن مسیر  106  
کیلومتری ولز تا ساحل شرقی ایرلند را بپیماید، اما متأسفانه قایق او 

بعد از40  کیلومتر غرق شد. 
 این قایق، قوای حرکت خود را از یک چرخ بزرگ که تاد، در آن قدم 
 م��ی زد و حتی می دوید، می گرف��ت و از جایی که این چرخ ش��بیه 
چرخ  های بازی است که برای همسترها در قفس می گذارند، به این 

شناور عجیب، قایق همستری هم می گویند.  
اما هدف تاد از درست کردن این قایق، ساخت عجیب ترین قایق پایی 
جهان نبود، بلکه  او می خواست با قایق خود برای یک مؤسسه نابینایان 

اعانه جمع کند که متأسفانه به مقصد خود نرسید.

مشخصات امنیتی و قابل بررسی اسکناس ها و ایران چک 
به شهروندان کمک می کند تا به راحتی اسکناس های 
واقعی را از موارد تقلبی و جعلی آنها تش��خیص دهند. 
در اس��کناس های چاپ ش��ده توس��ط بان��ک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران موارد متعددی از خصوصیات 
 امنیتی وج��ود دارد که تش��خیص آنها ب��ا اندکی دقت 
به راحتی امکان پذیر خواهد بود. در بیش��تر موارد بهتر 
است به یک خصیصه اکتفا نکرده، بلکه موارد بیشتری 
را جهت حصول اطمینان بیش��تر بررسی نمایید، البته 
باید این امر را نیز در نظر گرفت که نگهداری و استفاده از 

اسکناس های جعلی پیگرد قانونی دارد.

 مشخصات اسکناس دو هزار تومانی
    نخ امنیتی

نخ امنیت��ی این اس��کناس از نوع پنج��ره ای با روکش 
 فل��زی اس��ت و آرم بان��ک مرک��زی نی��ز در زمینه آن

به چشم می خورد، این نخ درون خمیره کاغذ قرار دارد 
و فقط بخش هایی از آن در سطح کاغذ نمایان است.

    ریز چاپ برجسته
ریز چاپ برجس��ته عبارت »بانک مرک��زی جمهوری 
اسالمی ایران« بوده که با استفاده از وسایل بزرگ نمایی 

)ذره بین( به سادگی قابل رؤیت است.
   ریز حروف برجسته منفی، مثبت

ریز حروف برجس��ته جمله »جمهوری اسالمی ایران« 
به صورت مثب��ت و منفی در طرح گنجانده ش��ده که با 

استفاده از ذره بین به سادگی قابل رؤیت است.
   نشانه برجسته برای تشخیص نابینایان

عالمت مخصوص در گوشه اس��کناس به طور برجسته 
برای شناسایی آن توس��ط افراد نابیناست که به صورت 

سه دایره به آسانی قابل لمس است.
   واتر مارک

تصویر حضرت امام )ره( به صورت سه بعدی در خمیره 
کاغذ وجود دارد که برای رؤیت آن باید اس��کناس را در 

مقابل تابش نور مستقیم قرار داد.
  طرح زمینه خطی

کلیه طرح های زمینه این اسکناس به صورت خطی و با 
رنگ های متفاوت است.

   تصویر مکمل
این قس��مت از اس��کناس در مقابل نور، نمایشگر عدد 

20000 است.
   ریز متن برجسته

 ری��ز مت��ن برجس��ته ع��دد 20000 روی گنب��د ب��ا 
ذره بین قابل رؤیت است.

   چاپ برجسته
بخش هایی از این اس��کناس دارای چاپ برجسته است 
که برجستگی این سطوح در مقایسه با چاپ های دیگر 

به سادگی به وسیله انگشتان دست قابل لمس است.
   طرح مخفی

 با تغییر زاویه اس��کناس ب��ه نحوی که روی اس��کناس 
به صورت افقی در مقابل چشم قرار گیرد، در سمت چپ 
تصویر حضرت ام��ام )ره( طرح مخفی ب��ه صورت عدد 

20000 نمایان می شود.
   مرکب فلورسنت

با تابش نور ماورای بنفش به قس��مت روی اس��کناس، 
رنگ امضای وزیر امور اقتصاد و دارایی و رییس کل بانک 

مرکزی از مشکی به سبز فسفری تغییر می یابد.
قس��مت های��ی از ط��رح متمرک��ز ش��ده در وس��ط 
 اس��کناس ب��ه رن��گ فس��فری آب��ی و س��بز تغیی��ر 
 م��ی کن��د. الی��اف نامرئ��ی در خمی��ره کاغ��ذ نی��ز به 
رنگ های فسفری آبی، قرمز، سبز و زرد نمایان خواهند 
ش��د. رنگ ش��ماره س��ریال از قرمز به طالی��ی تغییر 
خواهد کرد، ضم��ن آن که با تابش نور م��اورای بنفش 
 به قسمت پشت اس��کناس، بخش هایی از باالی میدان 
نقش جهان همچنین خطوط محوط��ه میدان و گنبد 

مسجد به فیروزه ای فسفری تغییر رنگ خواهند داد.

 مشخصات امنیتی اسکناس 100000 ریالی
چاپ برجس��ته روی اس��کناس در س��ه رنگ قهوه ای، 
سبز یش��می و سبز روشن بوده و ش��امل پرتره حضرت 
امام )ره(، بوردر و نوش��ته هاس��ت که با انگشتان دست 
به راحتی قابل لمس اس��ت و ریز چاپ روی اس��کناس 
به شکل ریز چاپ برجس��ته و ریز نوشته  است. عالمت 
مخصوص روش��ندالن به صورت چهار دایره برجس��ته 
در گوش��ه س��مت چ��پ و پایین اس��کناس ب��ه رنگ 
قهوه ای چاپ ش��ده اس��ت. کلیه نقوش اس��کناس به 
صورت خطی و با استفاده از سیس��تم طراحی امنیتی، 
طراحی ش��ده اس��ت که ش��امل طرح های گیلوش و 
 مدالین )طرح هندس��ی تکراری ( و ریزنوش��ته هاست.

بخش��ی از عدد ارزش��ی اس��کناس ب��ه عن��وان طرح 
مکم��ل در روی اس��کناس و بخ��ش دیگر در پش��ت 
آن چاپ ش��ده اس��ت. ریز چاپ برجس��ته در پش��ت 
اس��کناس بر روی گنب��د آرامگاه س��عدی ق��رار دارد. 
 مش��خصه ط��رح مخف��ی در ب��وردر پایین اس��کناس 
به صورت برجس��ته چاپ ش��ده اس��ت که با قرار دادن 
اسکناس در راس��تای چشم به ش��کل تقریبا افقی و در 
مقابل نور، ع��دد التی��ن 100000 ریال��ی قابل لمس 
 اس��ت. چاپ برجس��ته پشت اس��کناس در س��ه رنگ 
قهوه ای، سبز زیتونی تیره و سبز روشن و شامل آرامگاه 
سعدی، بوردر و نوشته های اسکناس است که با انگشتان 

دست به راحتی قابل لمس است.

چگونه اسکناس تقلبی را 
تشخیص دهیم؟
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 دانستنی

خوب،بد،زشت

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

 نتایج یک مطالعه جدی��د تأیید ک��رد بی تحرکی و یا 
به اصطالح خودمان »تنبلی« می تواند فرد را بیمار کند،  
چون این نوع رفتار موجب افزایش سطح گلوکز خون 
و افزایش خطر ابتال به دیابت و بیماری قلبی می شود.

بررسی های قبلی نیز نشان داده است که افراد بی تحرک 
که زیاد عادت به راه رفتن ندارند، بیشتر مستعد ابتال به 
امراض قلبی و دیابت نوع دوم هستند. به نوشته روزنامه 
میرور، متخصصان علوم پزش��کی دانش��گاه میسوری 
برای کش��ف علت رابطه تنبلی و بی تحرکی با افزایش 
خطر بیمار شدن، به مطالعه گروهی از افراد بسیار فعال 
و پرتحرک پرداختند. این متخصصان از افراد مزبور درخواس��ت کردند که مدت س��ه روز از 
فعالیت خود بکاهند و بی تحرکی را در پیش گیرند و در تمام این س��ه روز شرکت کنندگان 
از نظر فیزیولوژیکی کامال تحت نظر بودند. متخصصان در پایان دریافتند در تمام روزهایی 
که این شرکت کنندگان تنبلی را پیشه کرده بودند و تحرک و جنب و جوش کافی نداشتند، 
سطح قند خونشان پس از صرف هر وعده غذایی بسیار باال رفت. آنها نتیجه گرفتند که ادامه 

این شرایط می تواند به بیمار شدن انسان بینجامد.

بی��رون از خان��ه و جایی که ام��کان روش��ن کردن 
 آت��ش ب��رای پختن غ��ذا وج��ود ن��دارد، چ��ه باید 

کرد؟
اهل س��فرها و آنها که دل به دش��ت و بیابان می زنند 
خوب می دانند که همیشه امکان درست کردن آتش 
یا همراه داش��تن یک اجاق کوچک برای طبخ غذا در 

محیط بیرون مقدور نیست.
 اما این توپ های جادویی راهی هستند برای این که 
بتوان قابلمه را روی زمین سرد گذاشت و بدون اجاق، 
غذا پخت. این توپ ها فعال به تولید نرسیده اند و تنها 

یک طراحی مفهومی هستند از چیزی که در ذهن طراحان آنهاست.
 این گوی های آتشین در خود انرژی ذخیره می کنند و در موقع نیاز می توانند انرژی ذخیره 

شده را به حرارت تبدیل کنند.
 حاال تنها باید منتظر ساخته شدن این وس��یله جدید  بود و البته در خوردن غذاهایی که 
 با آن طبخ می شود حواس��مان جمع باش��د که یک وقت این گلوله های آتشین را قورت 

ندهیم.

موبایل ها و دیگر انواع وسایل الکتریکی کوچک، به گونه ای 
طراحی ش��ده اند که به راحتی در جیب جا بگیرند و چنان با 
صاحبانشان یکی می شوند که گاهی مالحظه ظرافت آنها را 

نکرده و با خشونت، تمیزشان می کنیم.
این وسیله های کوچک در جیب شما به نظر کثیف نیستند 

اما معدنی از میکروب ها و باکتری هایی هس��تند که روزانه 
با آنها در ارتباط هس��تید. برای تمیز کردن این وسیله های 
کوچک باید نکات مختلفی را رعایت کنید که می تواند عمر 

تلفن شما را نیز افزایش دهد.
   تنها یک تکه پارچه نمناک و یا یک برگ دستمال کاغذی، 
به خوبی تمام لکه ها و آثار انگشت را از روی این گجت های 
مظلوم پاک می کند و برای انجام این کار نیازی به استفاده از 

پیراهن و یا شلوار جینتان نیست.
   تلفن های همراه، صفحه کلید و دکمه های مختلفی دارند 
و یا ورودی های مختلف پخش کننده های موسیقی که محل 
خوبی برای خانه س��ازی چرک و غبار هس��تند. بهتر است با 
اس��تفاده از قوطی های هوای فش��رده و به آهستگی، گرد و 

خاک ها را از منفذهای کلیدها خارج کنید.
   سوراخ های میکروفن و اسپیکر گوشی هم مکان ایده آلی

 برای آشغال ها هستند که برای تمیز کردن این بخش نیاز به 
مسواک و گوش پاک کن دارید. به راحتی می توانید با استفاده 
از مسواک، میکروفن و اس��پیکر را تمیز کنید، به طوری که 

کمترین آسیب به آنها وارد شود.
    یکی دیگر از روش های پاک کردن گرد و غبار از منفذها و 
سوراخ های ریز، استفاده از نوار چسب است. تنها کافی است 
تا نوار چسب را به روی محل مورد نظر بچسبانید و سپس آن 
را بکنید، البته زیاد به چسب فشار وارد نکنید، چرا که ممکن 

است لکه های اضافی روی آن ایجاد کند.
   برای افرادی که اشتباها موبایلش��ان را موقع تمیز کردن 
خیس کرده اند باید بگوییم، برای تمیز کردن این مورد، بهتر 
اس��ت س��ریعا باتری را از تلفن همراه خارج کنید و آن را در 
محل خش��ک قرار دهید. می توانید از برنج نیز برای خشک 

کردن تلفن همراهتان استفاده کنید.

آشپزی بدون اجاق! چرا تنبلی، انسان را بیمار می کند؟

نکاتی برای حمام کردن موبایل ها
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در خبر ها آم��ده بود که م��ا ایرانی ها جزء 10 کش��ور چاق و 
پرخور دنیا هستیم. برخی از عادات غلطی که ما ایرانیان داریم 
گرچه ممکن است در بین س��ایر ملل نیز دیده شود، اما دالیل 
اجتماعی بروز آن، گاه کامال منحصر به فرد است. پرخوری یکی 
از عادات غلطی است که ما ایرانیان دچار آن هستیم و چاقی و 
مرگ زودرس بر اثر سکته و فشار خون و غیره از اثرات آن است. 
در ادامه این مطلب آمده است: اخیرا مطلبی منتشر شد که در 
آن طبق تحقیقات دانش��مندان، 10 کشور نخست دنیا از نظر 
پرخوری عبارتند از: آمریکا، روس��یه، مص��ر، مکزیک، آلمان، 
برزیل، بریتانیا، آرژانتین، ترکیه و ایران، اما چرا چنین است؟ آیا 
پرخوری دالیل اجتماعی دارد یا یک عادت کامال فردی است؟ 
معموال خورد و خوراک و عادات غذایی توس��ط خانواده به فرد 
منتقل می ش��ود و رویکردهای خانواده ها به تغذیه و فرهنگ 
آنان به طور مس��تقیم بر روی کودک و فرهنگ تغذیه وی اثر 

می گذارد.
 این اولین عامل، تأثیر فردی بودن عادت پرخوری را زیرس��ؤال 
می برد، گرچه ممکن است برخی پیش فرض های ذاتی در بعضی 
از افراد و خصوصیت های ژنتیکی و یا ن��ژادی در پرخوری مؤثر 
باشد، اما س��هم فرهنگ در ایجاد این عارضه همه گیرتر و شایع 
 تر اس��ت. در کش��ور ما ازدیرباز یعنی از هنگامی که آریایی ها از 
چادر نش��ینی و دام��داری ب��ه تش��کیل تمدن یکجانش��ینی 
و کش��اورزی روی آوردند، ارزش ه��ای جامعه دامپ��روری نیز 
متحول شد. اگر الغر اندام بودن و چست و چاالک بودن در بین 
 مردم کوچ رو یک ارزش بود، اما ب��رای افرادی که ثروتمند ترین

تمدن های دنیای باس��تان را بن��ا نهادند، تنومن��دی و چاقی و 
قدرتمندی ارزش شد. تمدن ایران به دلیل ثروت سرشار هم در 
طبقه حاکمان و هم در طبقه زیر دستان، یک سر و گردن از نظر 

تغذیه و تنوع آن از تمدن های اطراف خود س��ر بود. تنوع غذایی 
کشورهای امروزی که در حوزه تمدن هخامنشی ایرانی محسوب 

می شدند مؤید این نظر است.
انواع خورش ها، پلوها، خوراک ها،کباب ها و شیرینی ها از حوزه 
 دره پنجاب گرفته تا سواحل مدیترانه مانند لبنان نشان دهنده

این اس��ت که مردم در فالت ایران س��عی و تالش فراوانی برای 
 تهیه غذاهای خوش��مزه و ش��اهانه داش��ته اند. وج��ود روغن و 
چربی های حیوانی گوش��ت وغالت )به عنوان نمونه آبگوشت( 
نش��ان دهنده آن است که قوت بخشی و خوش��مزه بودن غذا بر 
 سالم بودن آن می چربیده است. این در حالیست که تمدن های

ش��کل گرفته در کن��ار اقیان��وس ه��ا و دریاه��ای آزاد علیرغم 
ثروتمندی، از تغذیه س��الم برخوردار بوده اند؛ به عنوان نمونه در 
ژاپن و یونان و کشورهایی که اکنون به تغذیه مدیترانه ای شهرت 
دارند، به دلیل اس��تفاده از غذاهای دریایی و سبزیجات از لحاظ 

تناسب اندام و طول عمر بر ایرانیان و اعراب برتری دارند.
از طرف دیگر افراد فقیرجامعه برای نش��ان دادن مکنت نس��بی 
خود س��عی می کردند تغذیه خود را مانند طبقه حاکم ش��اهانه 
کنند لذا چرب بودن غذا، دوده گرفتن دودکش خانه و داش��تن 

ش��کم بزرگ از ارزش هایی ش��دکه به درون جامعه زیردستان 
نیز رس��وخ کرد و نوعی پرخوری عصبی با انگی��زه های ارتقای 
طبقاتی به عنوان عادتی غلط در بین مردم استوار شد. بعد از ورود 
اسالم هم این اخالق مس��تقیما به دربار خلفای اموی و عباسی 
نفوذ کرد و ثروت جامعه مسلمین در آن س��ال ها دلیل تعمیق 
فرهنگ تغذیه متنوع و شاهانه شد که بعد در دربارهای صفوی، 
 عثمانی و گورکانان هندی به اوج رسید، به نحوی که بسیاری از 
رستوران های معروف جهان حتما از سبک غذایی ترکی،لبنانی-

عربی، فارسی و هندی در منوی خود استفاده کردند که همگی در 
حوزه تمدن اسالم بودند.

هم اکنون هم در جامعه ما بس��یاری از مردم در برخورد با فردی 
 الغر، به او نگاهی از س��ر ترحم و تحقیر دارند، ام��ا فردی چاق و 
ش��کم گنده هنگام پرخوری با فریاد ماش��اهلل ماش��اهلل دیگران 
مشایعت می ش��ود، گرچه ممکن است یک س��اعت بعد همان 
شخص بر اثر س��کته دار فانی را وداع گوید. لذا پرخوری در اکثر 
خانواده های ایرانی به عن��وان ارزش وج��ود دارد و توصیه های 
سالمت تاکنون هیچ اثری بر این عادت غلط نداشته است. از طرف 
دیگر تبلیغات جدید، فست فودها و طعم ها و روش های پخت و 
پز جدید که وارد فرهنگ ایرانی شده است نیز این عادت را تجدید 
کرده است.کم نیستند جوانانی که بر سر خوردن چند ساندویچ و 

یا پیتزا با هم شرط بندی می کنند.
البته دالیل اجتماعی پرخوری از عارضه چاقی گرچه در نقاطی 
مش��ترک اس��ت، اما در کل متفاوت اس��ت. دالی��ل اجتماعی 
 چاقی مخصوصا بین زنان ایرانی بس��یار متفاوت اس��ت و بحث 
جداگانه ای را می طلبد، اما درمورد پرخوری این نکته مسلم است 
که این پدیده نه تنها فردی نیست، بلکه دالیل اجتماعیش ریشه 

در فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ما دارد.

چرا ما ایرانی ها پرخوریم؟
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