
خودنمایی خرده فروشان در نمایشگاه عمده فروشان

 گفتگو، حلقه گمشده امروز جامعه 
ایران است

یه عاشقانه ساده

+pOSTER
جای خالی هولدینگ در نمایشگاه صنعت اصفهان 

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

عشایر، یکی از مؤلفه های مهم 
تحقق اقتصاد مقاومتی هستند 7

دومین تجمع هواداران 
سپاهان مقابل باشگاه 68

4

پدر بزرگ تبلت ها 
5را  بشناسید

برخی پروژه ها تا بازنشستگی 
مدیران هم افتتاح نمی شود

نصب بی رویه سرعت گیر، یک عادت خطرناک

دوای درد خیابان های اصفهان چیست؟

چندی پیش ش��هردار تهران که تا حدودی ج��دی ترین گزینه 
کاندیداتوری انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی ایران اس��ت، در 
مراس��م بهره برداری 10 کیلومتر از تندروهای بزرگراه آزادگان 
س��خنرانی کرد. محمد باقرقالیباف که معموالً این تریبون ها را 

از دست نمی دهد، دیدگاه های اخیرش را دوباره مرور کرد...

قطاری که در آپادانا روی 
دیوار متوقف شده است

گال��ری تکش ای��ن روزه��ا دیواره��ای خ��ود را در 
اختیارآث��ار نقاش��ی فائ��زه بهارلوی��ی ق��رار داده 
اس��ت. بهارلوی��ی اه��ل اصفه��ان و متول��د س��ال 
1367 اس��ت، لیس��انس نقاش��ی خود را از دانشگاه 
هنر اصفه��ان گرفت��ه و در این مجموع��ه بر موضوع 
 زن در ف��رم ه��ای فیگوراتی��و غیرواقع��ی متمرکز 

شده است.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

ادغام دو وزارتخانه 2

 به مصلحت نیست

تولید قطعات کشتی در مرتفع ترین  7
شهر ایران

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در سومین 
کنگره بین المللی صنعت و احداث سخنرانی داشت. 

محس��ن رضای��ی در ای��ن مراس��م دیدگاه های اخی��رش را 
دوباره م��رور کرد و به م��وارد زیس��ت محیط��ی رخ داده در 
 ارومیه و اصفهان اش��اره کرد. اه��م حرف ه��ای او را در ادامه 

می خوانید. 
    واقعیت این اس��ت که ما رش��د خوبی در بخش سیاسی و 
امنیتی داشته ایم و توانس��ته ایم در دو هزار کیلومتری مرزها، 

دشمن و ناتو را زمین گیر کنیم.
    متأسفانه از توسعه و پیشرفت متوازن غفلت شده و زندگی و 

جامعه، به اندازه سیاست و امنیت توسعه نیافته است.
    ملت ها نمی توانند با ی��ک بال به پرواز درآین��د و باید هر 

دو بال متناسب باهم تقویت و رشد یابند.
    انقاب اس��امی ایران برای احیای مجد و عظمت و تمدن 
ایران اس��امی صورت گرفت و برای رس��یدن به این خواسته 

فداکاری های زیادی انجام شده است.
    اکنون به بخشی از اهداف انقاب اس��امی دست یافته یا 
نزدیک شده ایم، اما در بخش دیگر که شامل زندگی و جامعه و 

اقتصاد می شود، عقب هستیم.
2

 روایت» چ« 
بدون چمران تمام شد

هدایت افکار و دل ها 
ویژگی بارز شهداست

می خواهم فوتبالم را 
در سپاهان تمام کنم

 ماندن 
دیگر به صالح نیست

بیشترین حجم اخبار 
رسانه ها به پلیس 

اختصاص دارد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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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

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
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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

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

زاون قوکاسیان:  
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آگهی مناقصه

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

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

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

آگهی مناقصه
شماره 91/8631/ص مورخ 91/9/18

1- موضوع مناقصه: خرید لوازم موردنیاز جابجایی خطوط لوله انتقال آب معارض بر مسیر مترو فوالدشهر- زرین شهر
2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

3- مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/9/21 تا پایان وقت اداری مورخ 1391/9/29 و از طریق 
 http://iets.mporg.ir یا WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM مراجعه به پایگاه اینترنتی 
و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی: بلوار ولی عصر- میدان ولی عصر تلفن: 0334-2630161-5

4- محل و زمان تسليم پيشنهاد قيمت و تاريخ گشايش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 
مورخ 91/10/9 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت در 

تاریخ 91/10/10 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
5- نوع و ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ دویست و ده )210/000/000 ریال( بصورت ضمانتنامه بانکی 
در وجه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر دارای حداقل اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه و یا فیش واریزی 
به حساب شماره 2173690205004 سیبا بانک ملی به نام تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر.

6- مدارک موردنياز جهت دريافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.
تذکر: به قیمت های ارائه شده توسط فروشنده هیچ گونه تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نمی گیرد.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

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

آگهی تجدید مناقصه
شرکت عمران ش�هر جدید مجلس�ی وابس��ته به وزارت راه و شهرس��ازی در نظر دارد مطابق ماده 
 13 قانون برگ��زاری مناقص��ات )حفاظ�ت فیزیکی ش�هر جدید مجلس�ی، اراضی دولت�ی آن و
 ساختمان های شرکت عمران مجلس�ی( را به ش��رکت های دارای مجوز حفاظت فیزیکی از نیروی 

انتظامی و تائید صالحیت شده از اداره کار و امور اجتماعی استان اصفهان واگذار نماید.
- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: واجدین ش��رایط می توانند ظرف مدت سه روز از نشر آگهی، 
 جهت دریافت اس��ناد مناقصه به امور قراردادهای این ش��رکت مراجعه نمایند. اس��ناد مربوطه به نماینده 

مناقصه گر با ارائه تائید صالحیت و معرفی نامه معتبر با مهر و امضاء مجاز تحویل داده خواهد شد.
- مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه: مناقصه گران پس از دریافت اسناد حداکثر ده روز مهلت دارند تا 

اسناد مربوطه را در پاکت های الک و مهر شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید تحویل دریافت نمایند.
- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- 

بلوار ارم- شرکت عمران مجلسی
تلفن: 5452286- 0335                               دورنگار: 5452214- 0335

WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :صندوق پستی: 11178-86316          سایت اینترنتی
م الف/ 14973شرکت عمران شهر جدید مجلسی

آگهی تمدید مناقصهنوبت اول
پیرو آگهی مورخ 91/8/23 و 91/8/27 روزنامه زاینده رود با موضوع: نگهداری 
تاسیسات شهر جدید مجلسی و ساختمان های شرکت عمران مجلسی، 
بدینوسیله به اطالع میرس��اند مدت تحویل اس��ناد مناقصه تا تاریخ 91/9/27 

تمدید گردید.
- تاریخ بازگشایی اسناد: 91/9/28

- آدرس: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی، بلوار 
ارم- شرکت عمران مجلسی 
تلفن: 5452286- 0335

م الف/ 14974شرکت عمران شهر جدید مجلسی

چهره روزیادداشت

جنگنده آذرخش مدرن تر می شود
مدیرعامل صنایع هوایی وزارت دفاع با اش��اره ب��ه فعالیت های این 
سازمان در ساخت هواپیماهای نظامی، گفت: در حال مدرن سازی 

جنگنده آذرخش هستیم.
منوچهر منطقی اظهارکرد: س��ازمان صنایع هوایی وزارت دفاع در 
زمینه هواپیماهای نظامی و جنگنده ها نیز فعالیت دارد و در این باره 

به شدت در حال مدرن سازی هواپیمای جنگنده آذرخش هستیم.
وی درباره جنگنده صاعقه نیز افزود: ای��ن جنگنده نیز همچنان در 

خط تولید قرار دارد. 

هیچ دانشجویی به دلیل نقد، 
ممنوع التحصیل نشده است

وزیر علوم، تحقیقات و فن��اوری درباره برخی صحبت ها در خصوص 
دانشجویان ستاره دار و ممنوع التحصیل ش��دن آنها تأکید کرد که 
وزارت علوم هیچ دانشجویی را به علت نقد، ممنوع التحصیل نکرده 
است. کامران دانش��جو با بیان این که اتفاقا بیشترین نقد را کسانی 
می کنند که می گویند جلوی نقد در دانش��گاه ها گرفته شده است، 
اظهار کرد: ما اس��تعالم خود را برای دانش��جویان از مراکز قضایی و 
ذیصالح می گیریم؛ چرا که وزارت علوم مرجع مناسبی برای رسیدگی 

به مسائل قضایی دانشجویان نیست.

 دلمان برای ملت آفریقا 
و آمریکا هم بسوزد

رییس جمهور گفت: هم��ان طور که امروز دلمان ب��رای ملت غزه و 
فلسطین می سوزد و از ظلم به فلسطین ناراحتیم، باید دلمان برای 

ملت آفریقا نیز بسوزد. 
محمود احم��دی نژاد، رییس جمهور کش��ورمان که در نخس��تین 
اجالس اساتید دانشگاه و بیداری اسالمی سخن می گفت، ادامه داد: 
همان طور که امروز دلمان برای ملت غزه و فلسطین می سوزد و از 
ظلم به فلس��طین ناراحتیم باید دلمان برای ملت آفریقا نیز بسوزد. 
احمدی نژاد گفت: باید دلمان برای مردم آمریکا و اروپا هم بس��وزد؛ 

آنها هم اسیر ظلم و حاکمان ناصالح هستند.

پهباد ایوب، محصول سال 81 ایران
 در همای��ش »روز پی��روزی« که در دانش��کده هوافضای دانش��گاه 
خواجه نصرالدین طوسی در حال برگزاری است، قرار است جزییات 
جدیدی از نحوه  به دام افتادن پهباد RQ170 و اطالعات رمزگشایی 

شده  آن منتشر شود.
 فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت: پهباد ایوب، تولید سال 1381 
جمهوری اسالمی ایران است.  سردار امیر علی حاجی زاده، فرمانده 
نیروی هوا فضای س��پاه در بخش دیگری از س��خنانش در دانشگاه 
خواجه نصیرالدین طوسی در جمع دانشجویان با اشاره به پهباد ایوب 
حزب اهلل لبنان که اخیراً وارد فضای سرزمین های اشغالی شده بود، 
گفت: پهباد ایوب، تولید سال 1381 ایران بود.  وی تأکید کرد: ما از 

سال 81 این تکنولوژی را در اختیار داشته ایم. 

اخبار کوتاه

ادغام دو وزارتخانه به مصلحت 
نیست

رییس مجلس/ علی الریجانی  
ادغام این دو وزارتخانه بس��تگی به نظر نمایندگان دارد و  آنها به تضعیف 
نشدن جایگاه پدافند غیرعامل توجه دارند؛ چرا که حرکت ایجاد شده در 
پدافند غیرعامل حرکت الزم و ضروری اس��ت و باید پذیرفت که پدافند 
غیرعامل از جمله مقوالتی اس��ت که در دنیای جدید اهمیت پیدا کرده 
و در گذش��ته زیاد به آن توجه نمی شده است که کش��ورها از این غفلت 
آس��یب های زیادی دیده اند. در واقع، وزارتخانه ای که مسئولیت اصلی 
آن در خصوص فضای س��ایبری کش��ور اس��ت، ادغامش با وزارتخانه ای 
که به این موض��وع ربطی ندارد 
باعث تضعیف فضای سایبری و 

پدافند غیرعامل می شود.
البته ادغ��ام ای��ن وزارتخانه ها 
بس��تگی ب��ه نظ��ر نمایندگان 
مجلس دارد، ام��ا آنها به فکر 
این موضوع که جایگاه پدافند 
غیرعامل در کش��ور تضعیف 

نشود، هستند.
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دولت به ثبات، سکون و آرامش نیاز دارد 

علیرضا منادی، عضو هیأت رییسه مجلس با بیان این که عقل حکم می کند تا آخر عمر دولت از تغییرات 
در این قوه خودداری شود، افزود: دولت فکر می کند که آرامش در تغییرات دستگاه های اجرایی است، 

حال آن که این طور نیست. اگر به جای رییس جمهور بودم، این تغییرات را انجام نمی دادم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 
در واکن��ش به اظه��ارات معاون 
نظ��ارت برنامه ری��زی راهبردی 
ریاس��ت جمه��وری در خصوص 
برداش��ت از اعتب��ارات صندوق 
توس��عه ملی در صورت کس��ری 
 بودجه دول��ت، گف��ت: دولت از 
بریز و بپاش هایش کم کند، کسری بودجه نمی آورد. سید ناصر موسوی الرگانی 
در واکنش به اظهارات معاون نظارت برنامه ریزی راهبردی ریاس��ت جمهوری 
در خصوص برداشت از اعتبارات صندوق توسعه ملی در صورت کسری بودجه 
 دولت اظهار داشت: صندوق توس��عه ملی تا جایی که از اساسنامه آن برداشت 
می شود، تنها مخصوص بخش خصوصی و کمک به صنعت و تولید است. نماینده 
مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در ادامه این مطلب، افزود: دولت حق 
برداشت از صندوق توسعه ملی را برای کمبود بودجه ندارد. موسوی الرگانی با 
تأکید بر لزوم توجه بیشتر دولت به منویات رهبری در مدیریت اقتصادی کشور 
گفت: باید بودجه را در سال ۹۲ همان طور که رهبری اشاره فرمودند، در راستای 
 اقتصاد مقاومتی و به صورت انقباضی تدوین ک��رد. وی ادامه داد: دولت باید از 
یک س��ری بریز و بپاش ها و یک سری برنامه هایی که ش��اید برای کشور الزم 

نباشد، خودداری کند تا با کمبود بودجه رو به رو نشود.

وزی��ر امورخارج��ه جمه��وری 
اس��المی ایران ضم��ن انتقاد از 
برخورد گزینشی غرب با تحوالت 
منطقه، ب��ر ض��رورت پیگیری 
راهکار سیاس��ی و گفتگوی ملی 
در قبال تحوالت سوریه و بحرین 

تأکید کرد.
علی اکبر صالحی در نخس��تین اجالس اس��اتید دانش��گاه ها و بیداری اس��المی 
که صبح روز دوش��نبه در مرک��ز همایش  بین المللی صدا و س��یما برگزار ش��د، 
گفت: در آغاز موج بیداری اس��المی روند گذار به س��وی مردم س��االری تقویت 
 ش��ده و حضور مردم در صحنه حاکمیت کش��ورها زمینه را برای ایجاد گفتمان 
اسالم گرایی در برابر سکوالریسم فراهم کرده است. صالحی با اشاره به این که نظر 
پیشین غرب نسبت به خاورمیانه دچار تحوالت جدی شده، بیان کرد: نظام سلطه 
در این برهه زمانی تالش می کند با اتخاذ سیاست های حمایتی، بر موج تحوالت 
سوار شده و آن را مدیریت کند. وی تصریح کرد: روند بیداری اسالمی تأثیر خود را 
بر موازنه قدرت گذاشته و بر مجموعه نظام بین المللی شتاب افزون داشته است. 
صالحی بر تقویت نقش مردم در این تحوالت و مطالبات آنها تأکید و خاطرنش��ان 
کرد: ناتوانی نظام سلطه، نشان از کاهش نفوذ و اثرگذاری جدی آنها در موازنه قدرت 

و ناکامی در شکل دهی به نظم مورد نظر خود داد.

مجلس بین الملل

دولت از بریز و بپاش هایش  کم کند 
کسری نمی آورد

 گفتگوی ملی، راهکار 
حل بحران سوریه و بحرین 

در آستانه فرارسیدن سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه  
فجر سال 13۹1، شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی عناوین و اسامی روزهای دهه 

فجر امسال را طی اطالعیه ای اعالم کرد.
به گزارش مهر، به نقل از ستاد مرکزی دهه فجر انقالب اسالمی، عناوین ایام اهلل دهه 

فجر امسال به شرح زیر اعالم می گردد:
 دوازدهم بهمن )بازگش��ت امام خمین��ی)ره( به میهن و آغاز ده��ه مبارک فجر(: 
انقالب اس��المی، پیامبر اعظم)ص( و استقرار حکومت اس��المی، سیزدهم بهمن: 
انقالب اس��المی، طلیعه ظهور و حکومت جهانی حض��رت مهدی)عج(، چهاردهم 
بهمن)روز فناوری فضایی(: انقالب اس��المی، جوانان و خودباوری، پانزدهم بهمن: 
انقالب اسالمی، معنویت و پایبندی به ارزش های اسالمی، شانزدهم بهمن: انقالب 
اس��المی، س��بک زندگی اس��المی و تحکیم بنیاد خانواده، هفدهم بهمن: انقالب 
اس��المی، تولید ملی و اقتصاد مقاومتی، هجدهم بهمن: انقالب اس��المی، اقتدار و 
امنیت پایدار، نوزدهم بهمن)روز نیروی هوایی(: انقالب اس��المی، ایثار و شهادت، 
بیستم بهمن: انقالب اس��المی، وحدت ملی و اعتالی تمدن اسالمی، بیست و یکم 
بهمن: انقالب اس��المی، استکبارس��تیزی و بیداری اسالمی، بیس��ت و دوم بهمن 
)پیروزی انقالب اسالمی 1357 هجری شمسی(: انقالب اسالمی، استقالل، آزادی، 

جمهوری اسالمی. 

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره احتمال لحاظ شدن اجرای 
فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها درالیحه بودجه، گفت: شخصا معتقدم که باید در بودجه 
۹۲ اصالح قیمت ها و پرداخت یارانه ها را لحاظ کنیم و نگذاریم اجرای فاز دوم، فاصله 
زیادی با مرحله اول داشته باشد. غالمرضا مصباحی مقدم با تأکید بر این که نزولی شدن 
نرخ تورم شرط اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه هاست، افزود: عالوه بر نزولی شدن 
نرخ تورم، فضای عمومی جامعه برای اجرای فاز دوم باید مناسب باشد و مجلس و دولت 
در این باره با هم به وفاق رسیده باشند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر 
درمجلس شورای اسالمی دراین باره که موافق حذف یارانه کدام یک از اقالم یارانه ای 
درفاز دوم هدفمندسازی یارانه ها هستید،اظهارداش��ت: امکان برخی از اقالم سوخت 
مانند بنزین و گازوئیل درکشور به شدت  وجود دارد و درحال حاضر هم قاچاق می شود، 
اما برخی مثل آب و برق وگاز قابل قاچاق نیست. وی با تأکید بر این که باید سیاستی را 
اتخاذ کنیم که قاچاق سودی نداشته باشد، گفت: افزایش قیمت سوخت درکاهش قاچاق 
و کنترل مصرف س��وخت خیلی مؤثر خواهد بود، درعین حال باید درآمدحاصل از این 
افزایش  صرف کمک به تولید، بهداشت جامعه، خانواده های محروم جامعه، بیکاران و 
جوانان جویای کارشود. مصباحی مقدم درپاسخ به این سؤال که آیا افزایش قیمت آخرین 
راه برای کنترل قاچاق است، اظهارداشت: جلوی قاچاق سوخت را باید گرفت و دولت از 

هرراهی غیر از افزایش قیمت هم اقدام کند، جلوگیری واقعی از قاچاق انجام نمی شود.

سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اس��المی از تشکیل تیم 
پزشکی جراحی پالستیک برای درمان دانش آموزان حادثه دیده مدرسه شین آباد 
خبر داد و گفت: این تیم پزشکی قبول کرده اند تا جراحی پالستیک این دانش آموزان 

را به صورت رایگان طی ماه ها و سال های آینده انجام دهند.
عباس مقتدایی با بیان این مطلب گفت: به پیش��نهاد حداد عادل، عضو کمیسیون 
آموزش یکی از جراحان پالس��تیک به کمیسیون دعوت ش��د و از او خواسته شد تا 
به همراه تیم پزش��کی درمان رایگان دانش آموزان حادثه دیده مدرس��ه شین آباد 
را قبول کند که خوشبختانه این موضوع از سوی پزش��کان نیز مقبول واقع شد.  وی 
افزود: محمد صادقی، عضو هیأت رییس��ه مجلس که خود از پزشکان صاحب نام در 
جراحی پالستیک است، قرار است این موضوع را به صورت جدی پیگیری کرده که 
 خواسته اعضای کمیسیون آموزش برآورده شود.  به گفته مقتدایی، همچنین وزیر 
آموزش و پرورش قول داده تا مقدمات این امر را از سوی این وزارتخانه  فراهم کند تا 
این دانش آموزان بتوانند به زندگی عادی خود بازگردند. وی درباره اس��تیضاح وزیر 
آموزش و پرورش با توجه به فوت یکی از این دانش آموزان، گفت: بحث استیضاح به 
صورت شفاهی از سوی تعدادی از نمایندگان مطرح شده، اما هنوز عموم نمایندگان 
مجلس نسبت به این موضوع متفق القول نبوده اند، در نتیجه موضوع استیضاح وزیر 

چندان جدی تلقی نمی شود.

عناوین روزهای دهه فجر امسال 
اعالم شد

لزوم حفظ فاصله بین گام اول و دوم 
هد فمندی 

تشکیل تیم جراحی پالستیک برای 
دانش آموزان شین آباد

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام چندی پیش در سومین 
کنگره بین المللی صنعت و احداث س��خنرانی داشت. محسن 
رضایی در این مراسم دیدگاه های اخیرش را دوباره مرور کرد و 
به موارد زیست محیطی رخ داده در ارومیه و اصفهان اشاره کرد. 

اهم حرف های او را در ادامه می خوانید. 
    واقعیت این اس��ت که ما رش��د خوبی در بخش سیاس��ی و 
امنیتی داش��ته ایم و توانس��ته ایم در دو هزار کیلومتری مرزها، 

دشمن و ناتو را زمین گیر کنیم.
    متأسفانه از توسعه و پیشرفت متوازن غفلت شده و زندگی و 

جامعه، به اندازه سیاست و امنیت توسعه نیافته است.
    ملت ها نم��ی توانند با یک ب��ال به پرواز درآین��د و باید هر 

دو بال متناسب باهم تقویت و رشد یابند.
    انقالب اس��المی ایران برای احیای مجد و عظمت و تمدن 
ایران اس��المی صورت گرفت و برای رس��یدن به این خواسته 

فداکاری های زیادی انجام شده است.
    اکنون به بخش��ی از اهداف انقالب اس��المی دست یافته یا 
نزدیک شده ایم، اما در بخش دیگر که شامل زندگی و جامعه و 

اقتصاد می شود، عقب هستیم.
    گفتگو حلقه گمش��ده امروز جامعه ایران است و به همین 
دلیل گفتگو در تمامی سطوح از درون خانواده گرفته تا سطوح 
مدیریتی و تصمیم س��ازی و تصمیم گیری و سران کشور را باید 

جدی گرفت.
     اگر هش��ت س��ال پیش حرف از اختالف در سیاس��ت ها و 
جهت گیری ها می زدند، می گفتند که مشکل از آنجاست که 

بخشی از مدیریت در دست اصولگراها و بخشی دیگر در دست 
اصالح طلبان اس��ت، اما اکنون که همه مدیریت ها در دس��ت 

اصولگرایان است، چه پاسخی می توان به این سؤال داد؟
    علت این اختالف ها این است که دولتمردان و فعاالن سیاسی 
 و جناح ها زندگ��ی کردن با یکدیگر و با م��ردم را یاد نگرفته اند، 
 در حالی ک��ه ما به ش��دت نیازمن��د زندگی کردن ب��ا یکدیگر 

هستیم.
     تا پیش از رضاشاه، مدیریت کش��ور فدرالی بوده و رضا شاه 
سیس��تم دولتی امروزی را برای ایران به ارمغان آورد. سیستم 
بروکراسی و نظام اداری از زاویه امنیت و سیاست طراحی شده و 
این سیستم کشور را از پویایی و تحرک انداخته، در حالی که باید 
ظرفیت سازی شود و نخبگان را وارد عرصه مدیریتی کشور کرد.

     هزاران نخبه و افراد توانمند در کش��ور وج��ود دارند که از 
توانایی های آنها استفاده نمی شود و متأسفانه شماری از جوانان 

کشور بیکار هستند.
     تا وقتی معماری سیس��تم مدیریتی ایران بقاگونه باشد، به 
جایی نمی رس��یم و لذا باید معماری نوینی در اقتصاد و زندگی 

مردم ایجاد شود.
     امروز علت بخش��ی از خشکس��الی دریاچه ارومیه ناشی از 
س��دهای محیط اطراف آن اس��ت و همچینن زاینده رود بر اثر 
احداث صنایع آب بر که باید در کنار دریا باش��ند، تقریباً خشک 

شده است.
     همان گونه که معماری قاجاریه و صفویه داریم، باید معماری 

جمهوری اسالمی هم داشته باشیم.

چندی پیش ش��هردار تهران که تا حدودی جدی ترین گزینه 
کاندیداتوری انتخابات ریاس��ت جمهوری آتی ایران است، در 
مراسم بهره برداری 10 کیلومتر از تندروهای بزرگراه آزادگان 
سخنرانی کرد. محمد باقرقالیباف که معموالً این تریبون ها را 
از دست نمی دهد، دیدگاه های اخیرش را دوباره مرور کرد که 

در ادامه می خوانید. 
    در پروژه های دولتی مسئوالن پروژه بازنشسته می شوند، 

اما پروژه هنوز تمام نشده است.
      همانن��د نی��روی انتظام��ی، در ش��هرداری ته��ران نی��ز 
سه اصل سرعت و دقت و صحت را دنبال کرده و در هرسه مسأله 

پاسخگو هستیم.
     خطاب من در اینجا مردم نیس��تند؛ چرا که خدا را ش��کر 
مردم قضاوت درس��ت و منطقی کرده و تذکر، نصیحت و انتقاد 
 بجا انج��ام می دهند که با تم��ام وج��ود آن را فهمیده و حفظ 
می کنیم. خطابم آن عده معدودی هس��تند که بعضا قضاوت 
عجوالنه کرده و حرف غیرمنطقی می زنند که معلوم نیست در 

شهرداری چه می کنند.
     نحوه کار در ش��هرداری آنقدر روشن است که در آن حوزه 
حرفی نمی زنند. مردم و عزیزان شورای شهر نیز کارها را رصد 
کرده و می بینند ک��ه کارها با خرد جمعی، ت��الش همگانی و 
فرهنگ جهادی در همه ابعاد فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، فنی، 
خدماتی و ... پیش می رود و این بحث ها خریداری نداشته که 

در آن سمپاشی کنند.
     مسائلی عنوان می کنند که مثال هزار میلیارد تومان پروژه 

به دو هزار میلیارد تبدیل شده و مطرح می شود که چرا هزینه 
دو برابر شده و پول را به چه کسی داده اید که بخورد. پروژه های 
عمرانی قیر، میلگرد و سیمان دارد؛ وقتی میلگرد800 تومانی، 
دو هزار و ۲00 تومان می شود نباید از من سؤال کنید که علتش 
چیست، بلکه از آن بپرس��ید که چرا از این قیمت به این قیمت 

رسیده است.
    کارها مطلق نبوده و نس��بی اس��ت و باید کاره��ا را با بقیه 
کشورهای پیش��رفته دنیا قیاس کنید. بعضی می گویند زمان 
در اجرای پروژه مهم نیست، در صورتی که زمان مهم است؛ چرا 
که وقت مردم ارزش دارد. وقتی اتوبانی زودتر احداث می شود، 
بنزین کمتری مصرف ش��ده و تلفات مالی و جانی کمتری رخ 
می دهد. همان طور که مس��ائل فنی و قیمت تمام شده مهم 
اس��ت، زمان نیز اهمی��ت دارد؛ چرا ک��ه اگر اتوبان��ی را زودتر 
 س��اخته بودیم، به جای میلگرد دوهزار و ۲00 تومانی، میلگرد

 800 تومانی می خریدیم.
    در زمان آغاز فعالیت خود در ش��هرداری، عنوان کردم که 
اجازه نمی دهیم فاصله جنوب و ش��مال بیشتر از این شود که 
امروز خوتان هم می توانید قض��اوت کنید. هیچ گاه نمی گویم 
جنوب را بهتر از شمال می کنیم؛ چرا که همیشه این ها گفته 

شده، اما جنوب روز به روز فقیرتر شده است
    اکنون اولویت ما در احداث مترو، خط سه است. یک سال و 
نیم قبل تالشمان برای خط چهار و اتصال غرب به شرق تهران 
بود، اما 18 ماه است که بر روی خط سه متمرکز شده ایم و در 

عین حال خطوط شش، هفت و هشت را نیز کار می کنیم.

پروژه های عمرانی 
قیر، میلگرد و 
سیمان دارد؛ 
وقتی میلگرد800 
تومانی، دو هزار و 
200 تومان می شود 
نباید از من سؤال 
کنید که علتش 
چیست، بلکه از 
آن بپرسید که چرا 
از این قیمت به این 
قیمت رسیده است

علت این اختالف ها 
این است که 
دولتمردان و 
فعاالن سیاسی و 
جناح ها زندگی 
کردن با یکدیگر 
و با مردم را یاد 
 نگرفته اند، 
در حالی که ما به 
شدت نیازمند 
زندگی کردن با 
یکدیگر هستیم

محمد باقر قالیباف : دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام: 

 گفتگو، حلقه گمشده امروز جامعه 
ایران است

برخی پروژه ها تا بازنشستگی مدیران هم 
افتتاح نمی شود
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 احداث باند دوم بزرگراه 
اصفهان- اردستان

معاون ام��ور عمرانی اس��تانداری اصفه��ان از احداث بان��د دوم بزرگراه 
اصفهان- اردس��تان خبر داد.  مهدی جمالی نژاد در این خصوص اظهار 
کرد: این باند 23 کیلومتر طول و 12 متر عرض دارد. وی همچنین حجم 
عملیات خاکی این پروژه را 382 هزار متر مکعب عنوان کرد. معاون امور 
عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به هزینه 30 میلیارد ریالی انجام شده، 
تعداد ابنیه فنی اجرا شده در پروژه را 20 دهنه برشمرد و افزود: این پروژه 
نزدیک به 9 ماه، از آغاز تاکنون زمان برده و از پیشرفت فیزیکی مطلوبی 

برخوردار است.

آغاز عملیات داشت مزارع گندم و جو 
در شهرستان نطنز 

عملیات داشت در سطح 3300 هکتار از مزارع گندم و جو با رویکرد مبارزه 
با علف های هرز و تغذیه با کودهای میکرو و ریزمغذی و کودهای ازته انجام 
می گیرد. کیانوش، مسئول اداره تولیدات گیاهی و دامی جهاد کشاورزی 
شهرستان نطنز گفت: عملیات داشت مزارع گندم و جو در شهرستان آغاز 
شده و تا زمان برداشت ادامه  دارد. وی افزود: ضمناً در تعدادی از مزارع، 
تغذیه با کودهای NPK قابل حل در آب و میکرو بوده و به صورت داخل 
سیستم آبیاری بارانی انجام می گیرد که با توجه به ارگانیک بودن بیشتر 
مزارع به خصوص م��زارع جو، توصیه می ش��ود از کودهای بیولوژیک و 

زیستی جهت تغذیه استفاده شود.

 رهاسازی 16 قالده سنجاب ایرانی 
در جنگل های سمیرم 

کارش��ناس فنی پروژه حفاظ��ت از تنوع زیس��تی زاگ��رس مرکزی از 
رهاس��ازی 16ق��اده س��نجاب ایران��ی در جنگل های منطقه ش��کار 
ممنوع شمس آباد ونک س��میرم خبر داد.  فرناز بزرگ نیا در این رابطه 
افزود: در بازدید فعاالن محیط زیس��ت از یک پرنده فروشی، این تعداد 
س��نجاب به مأموران حفاظت محیط زیس��ت اس��تان اصفهان تحویل 
داده شد. وی اضافه کرد: این س��نجاب ها پس از کشف و بررسی امکان 
 رها س��ازی در محل زندگی طبیعی خ��ود، با همکاری محیط زیس��ت

 اصفه��ان و پ��روژه حفاظ��ت از تن��وع زیس��تی زاگ��رس مرک��زی در 
جنگل های بلوط زاگرس ناحیه شمس آباد ونک سمیرم رها سازی شدند.

 ساختمانی در خمینی شهر 
بر اثر نشت گاز منفجر شد 

معاون اداره گاز خمینی ش��هر گفت: بر اثر حفاری غیر مجاز و شکس��ته 
شدن لوله گاز ش��هری در محله آدریان این شهرس��تان، یک ساختمان 
مسکونی منفجر ش��د. عباس صباغ در این رابطه افزود: ساعتی پیش بر 
اثر نفوذ گاز شهری به داخل این ساختمان در محله آدریان و بروز انفجار، 
خسارت سنگینی به س��اکنان آن وارد ش��د. وی دلیل اصلی این حادثه 
را حفاری غیرمجاز و س��هل انگاری راننده خودروی حفاری برای انتقال 
آب کشاورزی به باغات این محل عنوان کرد. معاون اداره گاز شهرستان 
خمینی شهر، تصریح کرد: پس از مهار آتش از سوی نیروهای آتش نشانی، 
مأموران این اداره این خط لوله را تعمیر و از نشت گاز به ساختمان های 

دیگر جلوگیری کردند.

 راه اندازی مدارس تخصصی قرآن 
در تمام دوره های تحصیلی 

معاون پرورش��ی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
گفت: مدارس تخصصی ق��رآن باید ب��رای تمام دانش آم��وزان موجود 
 در م��دارس ابتدای��ی، راهنمای��ی و متوس��طه نی��ز راه اندازی ش��ود. 
سید جواد پور حسینی افزود: از ابتدای سال تحصیلی جدید 90 مدرسه 
تخصصی قرآن در سطح استان اصفهان فعالیت خود را آغاز کرده اند، البته 

این مدارس در حال حاضر در دوره ابتدایی راه اندازی شده اند. 

 دانشگاه ها باید 
تفکیک جنسیتی  شوند

دانشگاه ها باید به سمتی بروند تا دختر و پسر به شکل جداگانه و تفکیک 
جنسیتی مشغول تحصیل شوند. امام جمعه اصفهان گفت: دانشگاه ها 
باید به سمتی بروند تا دختر و پسر به شکل جداگانه و تفکیک جنسیتی 
مشغول تحصیل شوند. آیت اهلل سیدیوسف طباطبایی نژاد که در جمع 
دانش��جویان دانشگاه آزاد اس��امی فاورجان  س��خن می گفت، اظهار 
 کرد: این دانشگاه، تنها دانشگاه تک جنسیتی در کشور است و باید همه 
دانشگاه ها این گونه باشند. وی با اشاره به جایگاه زن در قبل و بعد از اسام 
گفت: زنان با ظهور اسام از جایگاه ویژه ای برخوردار شدند. نماینده ولی 
فقیه در استان اصفهان تصریح کرد: اسام به زنان اهمیت می دهد؛ زیرا 

آنان در اصاح جامعه نقش اساسی دارند و کانون پرورش انسان هستند.

گشتی در اخبار

 افتتاح خط پروازی 
اصفهان-استانبول، به زودی

علیرضا ذاکر اصفهانی
استاندار اصفهان 

 با توجه به اهمیت خط پروازی مس��تقیم از اصفهان به استانبول، این 
خط به زودی در ابتدا با هفته ای دو پرواز، افتتاح خواهد ش��د. این خط 
هوایی در بسط و توسعه گردشگری تأثیر بسزایی خواهد داشت. تحقق 
این مهم به حضور سرمایه گذاران و گردشگران ترکیه و سایر نقاط جهان 
در اصفهان کمک ش��ایانی خواهد کرد و در توسعه صنعت گردشگری 
اصفهان اثرگذار خواهد بود. هویت و ریش��ه دار بودن اصفهان بر کسی 
پوشیده نیست و با آغاز پروازهای این خط هوایی، مبادالت بازرگانی و 

صادرات اس��تان تسهیل شده 
و با ش��تاب بیش��تری صورت 
خواه��د پذیرف��ت. از آن نظر 
که فرودگاه استانبول با بیش 
از200 نقط��ه جه��ان ارتباط 
دارد، م��ی تواند س��بب س��از 
ارتباط��ات بیش��تر اصفهان با 

سایر جهان نقاط شود.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 938 | سه شنبه  21 آذر  1391 | 26 محرم 1434

چهره روز
اهدای اعضای یک مرد اصفهانی به چهار بیمار 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان روز دوشنبه اعام کرد: خانواده بهروز عطایی، 
37 ساله، در یک اقدام خداپس��ندانه با اهدای اعضای این فرد، به چهار انسان دیگر زندگی 

دوباره بخشیدند. دو کلیه، کبد و قلب وی به بیماران نیازمند عضو اهدا شد.
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دستگیري سه شرور 
سابقه دار در اصفهان

کشف بیش از دو تن 
عسل غیربهداشتی

با تاش مأموران پلیس اطاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان 
اصفهان، سه شرور س��ابقه دار که با استفاده از ساح سرد و تخریب شیشه 
منازل و محل کسب افراد موجبات سلب آسایش شهروندان را در این استان 
فراهم کرده بودند، شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ  میرعباس صوفی 
وند، رییس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی استان اصفهان با اعام 
این خبر اظهار داشت: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با 
مزاحمان و مجرمان سابقه دار، مأموران انتظامی پلیس امنیت این استان 
موفق شدند سه شرور سابقه دار را در این استان شناسایی کنند. وی افزود: 
مأموران انتظامی با هماهنگی مقام قضایی و یک عملیات ویژه موفق شدند 
این سه شرور را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان، مقدار 100 گرم مواد 

مخدر و یک عدد ترازوی توزین کشف و ضبط کنند.

معاون غذا و داروی شبکه بهداشت و درمان خمینی شهر از کشف دو تن 
عسل غیربهداشتی در این شهرستان به ایرنا خبر داد. فرزانه دریک وند در 
این رابطه افزود: در بازرسی از یک کارگاه در زیرزمین یک منزل مسکونی 
در منطقه جوی آباد بختیاری در خمینی ش��هر، این مواد غیربهداشتی 

کشف شد. 
وی اضافه کرد: در این کارگاه بسته بندی غیربهداشتی و غیرمجاز عسل، 
مقدار زیادی مواد افزودنی، اسانس های غیرمجاز و موم عسل طبیعی برای 

فریب مشتریان به دست آمد.
معاون غذا و داروی شبکه بهداش��ت و درمان خمینی شهر اظهار کرد: با 
همکاری فرمانده انتظامی شهرستان و باحکم مراجع قضایی سه نفر در این 

زمینه دستگیر و تمام عسل های غیربهداشتی ضبط شد.

دعوای قدیمی و یا واضح تر ناهماهنگی ارگان هایی 
مانند برق، گاز، آب و تلفن نیز بر این مشکات دامن 
زده و هنوز چاره ای برای حل مشکل حفاری آنها در 
شهر اندیشیده نشده اس��ت. عباس حاج رسولیها، 
رییس رسانه ای شورای ش��هر اصفهان هم همین 
عقیده را دارد: »به دلیل عدم اجرای مدیریت واحد 
ش��هری، نمی توان هماهنگی را در بین ارگان های 
شهردید و این مسأله باعث شده تا در بیشتر مواقع 
 آش��فتگی در برخی از خیابان های ش��هر به دلیل 

این گونه حفاری های بی نظم پدید آید«.
مدیریت واحد شهری، دغدغه ای است که در اکثر 
کانشهرهای کشور از آن یاد می شود و اصفهان هم 

در زمره آن شهرهاس��ت و در این رابطه مس��ئوالن 
شهری سالهاست که از این مسأله به عنوان مشکلی 
مهم یاد می کنند؛ مش��کلی که به گفته مسئوالن، 
باعث شده تا مدیران شهر نتوانند آن گونه که باید در 
حل و بررسی مسائل ش��هری اقدام کنند.  در واقع، 
حفاری های نامنظم در خیابان های اصلی و فرعی 
شهر از جمله این مس��ائل است که تا کنون با ایجاد 
دست انداز و یا عدم برابری آس��فالت کف خیابان، 
مشکاتی برای شهروندان ایجاد کرده و همچنان به 

قوت خود باقی است. 
ایجاد چاله و پس��تی و بلندی در خیابان های شهر 
اصفهان که گاه دس��ت اندازهای مخرب را در شهر 

 پدید م��ی آورد، از جمل��ه عوارض حف��اری های 
اداره ه��ای مذک��ور در خیاب��ان های ش��هر برای 
شهروندان است که ایجاد خسارات مالی و جانی را 
در پی داشته، ولی هر بار با پرداخت دیه ای یا چند 

گایه رسانه ای، قضیه فیصله می یابد. 

نصب سرعت گیر، یک عادت خطرناک
ازمش��کات دیگ��ر خیابان ه��ای ش��هر اصفهان، 
 نصب س��رعت گیر در معابر اصلی و فرعی است که

مس��ئوالن حمل و نقل ش��هر اصفهان ب��رای فرار 
 از مهندس��ی مناس��ب خیابان های ش��هر انتخاب 
کرده اند. ش��اید به ندرت دیده باش��ید که خیابانی 

 س��اخته ش��ده باش��د و پس از مدتی اندک، در آن 
سرعت گیرها با اش��کال مختلف نصب نشده باشد؛ 
زیرا این عادت نادرس��ت که نوعی بی مسئولیتی را 
در امر خدمت رسانی نشان می دهد، کم کم ریشه 
گسترانده و به بیماری مسری تبدیل شده است، تا 
حدی که در برخی معابر و مناطق اطراف شهر ایجاد 

سرعت گیر کامًا شخصی سازی است.
ایجاد س��رعت گیرهایی با اشکال مختلف جدای از 
ایجاد خسارات مالی به وس��ایل نقلیه شهروندان، 
خس��ارات جانی نیز برای آنها در پی داش��ته است. 
زمانی که خیابانی در شهر به بهره برداری می رسد، 
برای رفع نقص خیابان س��رعت گیرها آماده نصب 
می شود و تکرار این نقیصه برای مردم به یک عادت 
تبدیل شده اس��ت؛ تکراری که برای آنها تلخی به 

دنبال دارد.

نورپردازی مناسب در شهر نداریم
نورپردازی نامناسب در شهر نیز از دیگر مشکاتی 
است که بر معضات معابر ش��هر دامن زده و باعث 
شده تا سختی در عبور و مرور دوچندان شود. عدم 
اجرای مدیریت واحد ش��هری بهانه ای دیگر برای 
مسئوالن ش��هر به وجود آورده تا به این موضوع آن 

طور که باید پرداخته نشود.

رنگ خط کشی معابر ثبات ندارد 
وقتی ب��ا وس��یله نقلی��ه خ��ود در ح��ال حرکت 
 هس��تید و یا این که پیاده از معابر خط کشی گذر 
 می کنید، متوجه می ش��وید که رنگ خط کش��ی

معابر کامًا از بین رفته و یا این که از رنگ سفید به 
رنگ مات تبدیل شده که این مشکل را می توان از 
 دیگر مشکات معابر ش��هر نام برد. در بررسی های 
به عمل آمده توس��ط محققان حم��ل و نقل، یک 
فرضیه برای آب و هوای اصفهان و تأثیر آن بر عدم 
ثبات رنگ ها مطرح شده، ولی هنوز دلیل مشخصی 
 از سوی مسئوالن برای بی ثباتی رنگ خط کشی ها

بیان نش��ده و این مس��أله سبب می ش��ود تا هر از 
چندگاهی ب��رای خط کش��ی مجدد اقدام ش��ود، 
 ول��ی متأس��فانه ب��ا رعایت نک��ردن خط کش��ی، 
نوعی دو خطی بودن خیابان به وجود می آید که به 

دلیل نداشتن تمرکز رانندگان، اشتباهات رانندگی 
را دوچندان می کند.

نصب سرعت گیر خالف قانون است
میخ های پرچ ش��ده در کف خیابان های شهر نیز 
زنجیره ای از س��رعت گیرهای نامتقارن اس��ت که 
برای هوش��یاری رانندگان نصب می شود، ولی در 
نگاهی کلی، آن را می توان ب��ه یک ناهماهنگی در 
طراحی خیابان ها نسبت داد.  وقتی در مسیر معابر 

 ش��هری در حال تردد هس��تید و دائما این را به یاد 
می آورید که ناهمگونی در این معابر دغدغه ذهنی 
شما را تشدید می کند، به یک عامت سؤال برخورد 
می کنید که در این عامت سؤال می توان چهره و 
نام ارگانی را دید که می تواند پاس��خگوی نیاز شما 
باشد. این ها همه در حالی است که کریم داوودی، 
نایب رییس شورای اسامی شهر اصفهان باور دارد: 
»نصب سرعت گیرهای ممتد در خیابان های شهر 
اصفهان خاف قانون است و باید برای آنها چاره ای 

اندیشیده شود«.
معضل خیابان های ش��هر اصفهان رفت��ه رفته به 
یک مشکل قدیمی تبدیل ش��ده و کسی نیست تا 
این مشکل را به درس��تی برطرف کند؛ زیرا به قول 
مسئولین، هنوز مدیریت شهری در کانشهرهای 
ایران محقق نشده است. آیا موضوع مدیریت شهری 
می تواند جوابی قانع کننده به مس��ائل و مشکات 

پیش رو باشد؟

نصب بی رویه سرعت گیر، یک عادت خطرناک

دوای درد خیابان های اصفهان چیست؟

داوود »استخوانی سالم دیگردر بدنم نمانده، احساس می کنم مغزم جا به جا شده«. وقتی در شهر سوار ماشینی هستید که 
دائما در خیابان ها در حال حرکت است، مرتب این صحبت ها را از راننده می شنوید، مخصوصا وقتی ازسرعت گیر و  شیخ جبلی

یا چاله ای در خیابانی عبور می کند؛ ناله ای که دیگرسال ها میهمان این خیابان هاست و هرازگاهی نیز در خیابان های 
متعدد به خاطرعدم رسیدگی به آن، این فریاد بلندتر شنیده می شود.

معض�ل خیاب�ان ه�ای ش�هر 
اصفه�ان رفت�ه رفت�ه به یک 
مش�کل قدیمی تبدیل شده و 
کسی نیس�ت تا این مشکل را 
به درستی برطرف کند؛ زیرا به 
قول مسئولین، هنوز مدیریت 
شهری در کالنشهرهای ایران 

محقق نشده است

 بیشترین حجم اخبار رسانه ها 
به پلیس اختصاص دارد

معاون اجتماعي فرماندهي انتظامي استان اصفهان گفت: بیشترین 
 حجم اخباري که به طور روزانه از طریق رس��انه هاي استان منتشر 
مي شود، مربوط به پلیس اصفهان است که این نشان دهنده ظرفیت 

باالي اطاع رساني در این پلیس است.
س��رهنگ جهانگیر کریمي گفت: براساس ارزیابي ها و رصدي که از 
رسانه هاي استان صورت گرفته، فرماندهي انتظامي استان اصفهان 
بیشترین حجم اخبار در خبرگزاري ها، مطبوعات و صدا وسیما را به 

خود اختصاص داده است.
وي افزود: در ح��ال حاضر به طور متوس��ط روزانه 20 ت��ا 30 خبر 
از ای��ن فرماندهي در خبرگزاري ه��ا، روزنامه ها و هفت��ه نامه هاي 
 محلي و سراسري چاپ مي شود که این نشان دهنده ظرفیت باالي 

اطاع رساني در این فرماندهي است.
این مقام مسئول عنوان کرد: این درحالي است که ما شاهد کمترین 
انتقاد نسبت به عملکرد پلیس اصفهان در رسانه هاي استان هستیم 
که البته در صورت وجود هر سؤال و انتقادي در رسانه ها به سرعت 
کارشناس��ان، آن را به یگان مربوط ارجاع داده و پاسخ آن را با تمام 
جزییات به رسانه منتقد ارس��ال مي کنند تا منتشرشود و به اطاع 

عموم شهروندان برسد.

 مونوکسیدکربن، 12 اصفهانی را 
راهی بیمارستان کرد

به گفته ریی��س مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی اس��تان 
اصفهان، مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن در 24 ساعت گذشته 
12 نفر را در استان اصفهان راهی بیمارستان کرد. غفور راستین با بیان این 
که بعد از ظهر روز یکشنبه در تماسی با اتاق فرمان فوریت های پزشکی 
خمینی شهر اعام شد که پنج نفر از اعضای یک خانواده  در خمینی شهر 
بر اثر استنشاق گاز منو کسیدکربن مسموم شده اند، به فارس گفت: یک 
واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی به سرعت بر بالین آنها حاضر شد.  
وی افزود: مسموم  ش��دگان که یک مرد و زن 34، 26ساله و سه کودک 
شش ساله و سه ماهه بودند، پس از دریافت خدمات فوریت های پزشکی به 
بیمارستان شهید منتظری نجف آباد منتقل شدند. رییس مرکز مدیریت 
حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان بیان کرد: همچنین ساعت 
2:15 بامداد روز گذشته نیز در تماس��ی دیگر با اتاق فرمان فوریت های 
پزش��کی اصفهان اعام ش��د  که چهار خانم و یک مرد 27 ساله به دلیل 
استفاده از بخاری گازس��وز بدون نصب دودکش دچار مسمومیت با گاز 
منوکس��یدکربن ش��ده اند. وی ادامه داد: دو نفر از مصدومان این حادثه 
پس از حضور تکنسین های فوریت های پزشکی در محل به بیمارستان 
الزهرا)س( منتقل شدند و سه نفر دیگر نیز به بیمارستان عیسی بن مریم 

انتقال یافتند.

اعتیاد به اینترنت، سرآمد 
اعتیادهای رفتاری است

محقق و پژوهش��گر دانش��گاه اصفهان به فارس گفت: اعتیاد به اینترنت 
سرآمد اعتیادهای رفتاری است و تا 62 درصد موارد بین اعتیاد به اینترنت 

و مجموعه این متغیرهای بالینی ارتباط مثبت وجود دارد.
نسیم جعفری در این رابطه اظهار کرد: بین اعتیاد به اینترنت و هر یک از 
متغیرهای بالینی افسردگی، اضطراب، فشار روانی و هراس اجتماعی رابطه 
مثبت معناداری وجود دارد. وی ادامه داد: در پژوهشی، مشخص شد که 
تا 62 درصد موارد بین اعتیاد به اینترنت و مجموعه این متغیرهای بالینی 
ارتباط مثبت وجود دارد و این متغیرهای بالینی می توانند 39 درصد اعتیاد 
به اینترنت را پیش بینی کند. محقق و پژوهشگر دانشگاه اصفهان با اشاره به 
این که این تحقیق روی 71 دانشجو )36 دختر و 35 پسر( دانشگاه اصفهان 
صورت گرفت، افزود: اینترنت یکی از ابزارهای پیشرفته فناوری است که 

تشخیص اعتیادآور بودن آن از مصرف مفید بسیار دشوار است.
وی اذعان داشت: رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به 
همراه دارد، سبب شده که از این اختال به عنوان اعتیادی که سرآمد همه 

اعتیادهای رفتاری است یاد شود.
جعفری تأکید کرد: این اختال یک پدیده بین رش��ته ای است که علوم 
مختلف پزشکی، رایانه ای، جامعه شناسی، حقوق، اخاق و روان شناسی 

هر یک از ابعاد  مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار داده اند.

اجتماعحوادثنیروی انتظامی
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چهره روزیادداشت

ارایه  پیشنهاد طرح ویژه مسکن مهر
دبیر انجمن صنفی انبوه سازان استان اصفهان از ارایه  پیشنهاد طرح ویژه 
مسکن مهر به وزارت راه و شهرسازی خبرداد و گفت: در صورت تأیید ، 

این طرح کلید می خورد.
احمد تولی در گفتگو با ایسنا، افزایش هزینه های ساخت وساز را غیرقابل 
انکار دانست و گفت: وقتی قیمت میلگرد از 900 تومان به 1700 تومان 
برسد، نمی توان توقع داشت پیمانکار با قیمت قبلی کار را تحویل دهد، 
از س��وی دیگر در صورت افزایش قیمت ها مس��کن مهر از هدف اصلی 
خود دور می شود، به همین دلیل طرحی ارایه کردیم تا طرفین متضرر 
نش��وند. وی درباره  این طرح توضیح داد: در این راستا پیشنهاد دادیم 
پیمانکاران، بعضی از امکانات واحد های مسکن مهر را افزایش دهند و 
در کنار آن، س��ند مالکیت نیز به نام متقاضیان ثبت شود که در صورت 
 عملی ش��دن این پیش��نهاد، هم متقاضیان راضی خواهند شد و هم از 
خرد  کردن پیمانکاران جلوگیری می ش��ود. دبیر انجمن انبوه س��ازان 
اصفهان اظهار داش��ت: باال رفتن هزینه ها در پروژه های تازه کار مشکل 
ایجاد کرده است؛ به طور نمونه پروژه  بهارستان که 6500 واحد را شامل 
می ش��ود، به دلیل هزینه های باال نزدیک به متوقف ش��دن است. وی 
همچنین افزایش قیمت ها در بازار مس��کن را نیازمند یک دید منطقی 
مناسب دانست و توضیح داد: گاهی اوقات قیمت ها متناسب با شرایط 
اقتصادی افزایش می یابد که چندان جای نگرانی نیست، اما مشکل در 
جایی است که قیمت ها به صورت حبابی باال روند و با هجوم غیرمنطقی 

سرمایه به این بازار روبه رو باشیم. 

خبر ویژه

4
30 آذر، پایان مهلت ثبت نام سهام عدالت

محمدرحیم احمدوند، رییس سازمان خصوصی س��ازی،۳0 آذر را آخرین مهلت تکمیل فرم های 
سهام عدالت اعالم کرده و از همه دارندگان دعوتنامه خواسته تا پایان ماه جاری فرم های مربوطه را 

به شرکت های تعاونی شهرستانی ارایه دهند. 

رییسسازمانراهداریوحملونقلجادهای

شهریارافندیزاده

با استفاده از سیستم بارنامه الکترونیک بیش از 65 درصد شرکت ها هم 
اکنون می توانند به سمت بارنامه های الکترونیک حرکت کنند. صدور 
بارنامه های الکترونیک پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به کمک 
دیگر ارگان ها، در دستور کار س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
قرار گرفت.  حدود چهار هزار شرکت باید به این سیستم دسترسی یابند 
و چه��ار هزار ش��رکت حمل و 
نقلی باید به سیس��تم بارنامه 
الکترونیک متصل شوند وتالش 
می کنیم تا پایان سال،2600 
شرکت به این سیستم تجهیز 
شوند. این شرکت ها در داخل 
پایانه های عمومی و خصوصی 

مستقر شده اند.
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برخی دیگر اعتق��اد دارند که یک��ی از معیارهای 
ایجاد فضای صنعتی در کش��ور، حض��ور صنعت 
مردان و صنعتگران در بخش های مختلف تولید در 
 کشور است که نیازهای اولیه توسط این گروه حل 
می شود، ولی متأسفانه حضور پراکنده صنعت در 
بخش های مختلف این ام��کان را پدید نیاورده و 
باعث شده تا کشور ما از یک ناهماهنگی در تولید 
و ایجاد فضای صنعتی رنج ببرد. در بررس��ی های 
ب��ه عمل آمده توس��ط محقق��ان و پژوهش��گران 
صنعتی کش��ورمان، ب��ه این نتیجه رس��یدیم که 
 اگر می توانس��تیم فکر اقتص��ادی و صنعتی را در 

 بخش ه��ای اندک اما ب��ه صرفه ب��ه کار بگیریم و
- این گونه گس��تردگی را از آن دور کنیم-  قطعاً 
رش��د متناس��ب با نیاز صورت می گرفت؛ رشدی 
که نه تنها به تولید ملی کمک بس��زایی می کرد، 
 بلکه در صادرات تولی��دات نیز ایفا گر نقش مهمی 
می شد. در ادامه این گزارش و در نمونه ای واضح، 
اش��اره ای گذرا به نمایش��گاه صنعت ک��ه دو روز 
گذشته در اصفهان به کار خود پایان داد، می تواند 
گواهی باشد بر این مدعا. نمایشگاهی به نام صنعت 
که به کام ش��رکت نمایش��گاه های اصفهان تمام 
 ش��د؛ چرا که می توان گفت توانسته با ارایه تعداد 

 غرفه های بیش��تر، ازس��هم بیش��تری نسبت به 
غرفه داران بهره مند شود.

سرگردانی در نمایشگاه صنعت
از نکات قابل توجه این دوره از نمایشگاه که شاید 
 مصداق دیگ��ر نمایش��گاه های هم ت��راز خود در 
سال های گذشته اس��ت، حضور صنایع متعدد و 
بدون شناسه خاص در فضای نمایشگاه بود که به 
نوعی س��ردرگمی را برای مخاطبین عام و خاص 
ایجاد می کرد. ادغام غرفه های متعدد و نامتقارن 
بدون شناسه خاص در سالن اول، یکی از امتیازات 

منفی نمایش��گاه از دید بازدیدکنن��دگان بود که 
محور گالیه را باز می کرد؛ غرف��ه هایی که تعداد 
کثیری از آنها تنها بر اس��تقرار دس��تگاه در محل 
نمایش��گاه بس��نده کرده و از این طری��ق اقدام به 

معرفی محصول خود می کردند. 
حس��ن باق��ری از صنعتگرانی اس��ت ک��ه در این 
نمایش��گاه برای بازدی��د حضور پیدا ک��رده که از 
ای��ن روال و رویه چن��دان راضی نیس��ت: »وقتی 
وارد نمایشگاه می شویم، باید اطالعات نمایشگاه 
از چگونگی برگزاری و نحوه اس��تقرار غرفه ها در 
اختیار بازدیدکنن��دگان قرار داده ش��ود تا از این 
طریق بتوان بدون اتالف وقت س��راغ نیاز خود در 
نمایشگاه برویم، ولی متأسفانه نمایشگاه اصفهان 
دارای این مؤلفه نیست و باعث ش��ده تا پریشانی 
را به جهت اتالف وق��ت بازدیدکنندگان در محل 

نمایشگاه به وجود آورد.«
این صنعتگ��راز منظر دیگ��ر هم ن��گاه جالبی به 
نمایش��گاه دارد: »عدم غرفه آرای��ی، یکی دیگر از 
مشکالتی اس��ت که نمایشگاه را ش��بیه به مراکز 
صنعتی خ��ارج از ش��هر ک��رده و باعث ش��ده تا 

نمایشگاه از حالت کالسیک خود خارج شود«. 
تزئین غرفه تنها با یک بنر س��اده و یا یک اس��تند 
تبلیغاتی آن ش��رکت، نمونه ای از این ادعا بود که 
در اکثر غرفه ها به چش��م می خ��ورد؛ غرفه هایی 
که تنها بسنده به استند نمایش��گاه کرده بودند و 
با اس��تقرار محصوالت خود به تکریم ارباب رجوع 
م��ی پرداختند.کمی آن س��وتر ب��وی گازوئیل و 
دیگرمواد س��وختی تداعی گ��ر کارگاهی صنعتی 
برای بازدیدکنندگان ب��ود و در نگاهی مثبت، این 
مسأله را می توان به خصوصیات این محل نسبت 
داد؛ زیرا افرادی که در نمایشگاه حضور داشتند به 
نوعی با این شرایط خود را وفق داده بودند. با کمی 
پیاده روی در فضای س��الن اول و حضور در سالن 
دوم نکته ای مشهود می شود و آن عدم ثبات مکانی 
مشخص برای غرفه های هم نام و همکار است؛ چرا 
که هرکدام از غرفه ها به فراخور گستردگی و مکان 
دلخواه اقدام به حضور در نمایشگاه کرده بودند تا از 
این طریق به نمایش و در نهایت فروش محصوالت 

خود بپردازند.

 یک��ی از ای��ن غرف��ه داران که ش��کل و ش��مایل 
اتوکش��یده تری نس��بت به بقیه دارد، مش��غول 
 حرف زدن ب��ا همس��ایگان صنعتی خود اس��ت:

»شرکت کنندگان س��عی کرده اند که با تولیدات 
خود در محل نمایش��گاه حضور پی��دا کنند، ولی 
هنوز نمی توان گفت که ما به یک تولید ملی دست 
پیدا کرده ایم، اما می توان امیدوار بود که با عمل 
به بیانات رهبر معظم انق��الب و همت صنعتگران 
نه تنها تولیدات ملی خ��ود را افزایش دهیم، بلکه 

به صادرات گس��ترده در این تولیدات دست پیدا 
کنیم«.حرف ه��ای این غرفه دار بیش��ترآدم را به 
 یاد برنامه ه��ای میزگردی تلویزی��ون می اندازد؛ 
برنامه هایی که شعار دادن، وعده دادن، قول دادن، 
آمار دادن و بسیاری از این موارد مهم ترین فاکتور 
آنهاس��ت و در عوض هیچ گونه راه حل کاربردی و 
ش��یوه ای برای برون رفت از بحران در آنها مطرح 

نیست. 

پرده آخر 
 نمایش��گاه به پای��ان رس��یده، ول��ی بهتر اس��ت 
برگزار کنندگان چنین نمایش��گاه هایی به جای 
برپایی نمایش��گاه بر پایه آمارده��ی، به کیفیت و 
شیوه برپایی آن نظارت داش��ته باشند تا این گونه 
شاهد تداخل مشاغل در نمایشگاه صنعت نباشیم.

جای خالی هولدینگ در نمایشگاه صنعت اصفهان 

خودنمایی خرده فروشان در نمایشگاه عمده فروشان

»صنعتی که فدای ندانم کاری های برخی از مسئولین شده و هرروز دوران افول خود را سپری می کند«؛  این صحبت  گروه 
گفته تعدادی از صنعتگران است که در حال حاضر دورانی نزول اقتصادی را طی می کنند. این روزها در حالی که بیش اقتصاد

از هشت ماه از پیام آغاز سال رهبر معظم انقالب در رابطه با تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی می گذرد، هنوز 
شاهد رشد متناسب با نیاز کشورمان در بخش های صنعتی و اقتصادی نیستیم؛ سالی که می توانست متناسب با پیام رهبر فرزانه انقالب، 
راه های پیشرفت را از طریق حضور در محافل صنعتی بهتر از حال طی کند، ولی این گونه نشد و به جای رشد افزاینده شاهد نزول بودیم.

از ن�کات قاب�ل توج�ه ای�ن 
دوره از نمایش�گاه که ش�اید 
 مصداق دیگر نمایش�گاه های
هم ت�راز خ�ود در س�ال های 
گذشته اس�ت، حضور صنایع 
متعدد و بدون شناس�ه خاص 
در فض�ای نمایش�گاه بود که 
به نوع�ی س�ردرگمی را برای 
مخاطبین عام و خ�اص ایجاد 

می کرد

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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مزایده غیر منقول
6088 ش��ماره: 5301 آگهی مزایده پرونده اجرائی کالس��ه 4/95 اول شش��دانگ یکبابخانه 
پالک ش��ماره 4241 باقیمانده واقع در زواره 16 اصلی دهس��تان گرمسیر بخش هفده ثبت 
اصفهان که س��ند مالکیت آن در صفحه 409 دفتر 10 با ش��ماره ثبت 1545 و شماره چاپی 
854345 ثبت و صادر شده است به آدرس زواره- خیابان آزادی- جنب پالک 57 با حدود 
ش��مااًل درب و دیواریس��ت به کوچه احداثی به طول 11/80 متر ش��رقا در سه قسمت اول 
دیواریس��ت به دیوار پالک 2797 بطول 28 متر دوم و س��وم دیواریست اشتراکی با پالک 
ش��ماره 4244 به ترتیب به طول های 3/50 متر و 5 متر قس��مت دوم جنوبی اس��ت جنوبا 
درب و دیواریس��ت به پیاده رو خیاب��ان بطول 7/80 متر غربا دیواریس��ت به دیوار پالک 
4238 بط��ول 35/60 متر حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارش��ناس رس��می پالک فوق 
دارای عرصه به مساحت 375/29 مترمربع طبق سند مالکیت و حدود 200 مترمربع اعیانی 
با مصالح دیوارهای باربر آجری همراه با س��تون های فلزی، س��طوح داخلی س��فیدکاری 
و رنگ ش��ده س��طح هال تا ارتفاع یک متر س��رامیک، پنجره ها پروفیل فلزی و آلومینیوم 
شیش��ه خور، درب های داخلی چوبی، کف اتاق ها موزاییک فرش، دارای حمام و سرویس 
بهداش��تی، آشپزخانه با کف موزاییک فرش و بدنه کاشی کاری شده و کابینت فلزی، نمای 
س��اختمان مشرف به خیابان آزادی آجر و س��رامیک، حیاط جلوی ساختمان جنب خیابان 
موزاییک فرش و حیاط پش��تی با کف خاکی و بخش��ی موزاییک فرش ش��ده است. سیستم 
سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای اشتراکات آب و برق و گاز می باشد. 
ملک��ی آقای منصور باقری که طبق س��ند رهنی ش��ماره 17891- 85/11/30 دفترخانه 49 
زواره در قبال بدهی آقای علیرضا مصدق اردس��تانی در ره��ن بانک ملت زواره واقع می 
باش��د و طبق اعالم بانک پالک مرقوم فاقد بیمه می باشد و پایه مزایده از مبلغ چهارصد و 
ده میلیون ریال ش��روع می شود دوم: ششدانگ قطعه زمین که فعال بصورت خانه درآمده 
ش��ماره 57 مجزی ش��ده از شماره 131 که آن هم تفکیک ش��ده از شماره 127 اصلی واقع 
در زواره دهس��تان گرمسیر بخش هفده ثبت اصفهان که س��ند مالکیت آن در صفحه 594 
دفتر 196 با ش��ماره ثبت 8114 و شماره چاپی 598820 ثبت و صادر شده است به آدرس 
زواره- ش��هرک شهید دستغیب- خیابان صفا- روبروی مسجدالزهرا )س( با حدود: شمااًل 
درب و دیواریس��ت به خیابان به طول 13/80 متر ش��رقا دیواریس��ت به قطعه شماره 56 
بطول 31/17 متر جنوبا دیواریس��ت به قطعه ش��ماره 83 بطول 13 متر غربا دیواریست به 
قطعه ش��ماره 85 و پارکین��گ بطول 36 متر، حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارش��ناس 
رس��می پالک فوق دارای عرصه به مس��احت 436/6 متر مربع طبق س��ند مالکیت و حدود 
320 مترمربع اعیانی شامل: طبقه همکف، پارکینگ و زیرزمین که از آن استفاده انباری می 
ش��ود با مصالح دیوارهای باربر آجری، س��قف پارکینگ تیرچه بلوک طبقه همکف با سقف 
آجر و آهن و س��تون قوطی فلزی، س��طوح داخلی سفید کاری شده، پنجره ها پروفیل فلزی 
و آلومینیوم شیش��ه خور، درب های داخلی چوبی، نمای رو به خیابان آجرنمای بندکش��ی 
شده، زیرزمین به مساحت حدود 50 مترمربع باستفاده انباری و کف موزاییک فرش، سقف 
تیرچه بلوک و پنجره پروفیل فلزی شیش��ه خور، یک واحد سرویس بهداشتی که در حیاط 
احداث ش��ده، حیاط جنوبی )پشتی( خاکی به مس��احت حدود 128 مترمربع در یک اتاق به 
ش��کل انباری در ضلع جنوب غربی آن به مساحت حدود 12 مترمربع احداث گردیده است، 
یک باب اتاق به مس��احت حدود 24 مترمربع با س��طوح کاهگلی جدیدا به بنای س��اختمان 
اضافه ش��ده است. آش��پزخانه با کف موزاییک و بدنه کاشی کاری شده سیستم سرمایش 

کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای اش��تراکات آب و برق و گاز می باش��د. ملکی 
آقای جلیل باقری که طبق س��ند رهنی ش��ماره 17891- 85/11/30 دفترخانه 49 زواره در 
قبال بدهی آقای علیرضا مصدق اردس��تانی در رهن بانک ملت زواره واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک پالک مرقوم فاقد بیمه می باش��د و پایه مزایده از مبلغ پانصد و بیس��ت میلیون 
ریال شروع و از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه مورخ 91/10/10 در اداره ثبت اسناد و امالک 
زواره به مزایده گذارده می ش��ود. مزایده از مبالغ پایه به ش��رح فوق ش��روع و به هرکس 
خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم بذکر است پرداخت بدهی 
های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی 
که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا 
تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وج��ود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد می گردد. طالبین خرید می توانند به آدرس ذکر 
ش��ده مراجعه و از محل بازدید نمایند. این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
و منتشر خواهد شد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 

268 عصاری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی
6101 چون خانم دولت پاش��اد )فاطمه( عبادی فرزند ش��کراله دادخواستی به طرفیت آقای 
علی شریفی فرزند عبدالکریم به خواسته طالق به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 
911162ح/16 و به شماره ردیف بایگانی- در شعبه 16 دادگاه حقوقی اصفهان ثبت شده و 
وقت رسیدگی مورخ 91/10/26 ساعت 10 صبح تعیین شده است از آنجا که خوانده مجهول 
المکان می باشد به دستور دادگاه و با تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب در 
یکی از روزنامه ها درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت 

جهت اعالم آدرس و دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. 
نتیجه عدم حضور اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/ 13827 دفتر ش��عبه 16 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

تأسیس
6130 ش��ماره: 2441/الف 91/103 آگهی تأسیس ش��رکت تولیدی صنعتی بازرگانی صالح 
تجارت نیکان با مس��ئولیت محدود. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/8/21 تحت شماره 48488 
و شناس��ه ملی 10260666926 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 1391/8/21 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکتنامه آن به ش��رح زی��ر جهت اطالع عموم 
در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: خرید و فروش انواع رنگ های 
مج��از ش��یمیایی و رنگ های افزودنی غذای��ی، خرید از ذوب آهن و ف��والد مبارکه، خرید و 
فروش انواع آهن آالت از قبیل پروفیل، لوله، نبشی، تولید و ساخت انواع سوله، تانک، کابینت 
و اب��زارآالت، خرید و فروش قطعات س��خت افزار رایانه، خرید و ف��روش انواع لوازم برقی، 
قطع��ات بافندگی، خرید و فروش مواد غذایی، گوش��تی )انواع گوش��ت های منجمد(، خرید و 
فروش انواع لبنیات و حبوبات از قبیل برنج س��فید، خری��د و فروش صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی و ترخیص کاال از گمرکهای کش��ور، خرید و فروش انواع الس��تیک 
های اتومبیل، خری��د و فروش انواع نخ ها و الیاف مصنوعی و پارچه، خرید و فروش انواع 

اتصاالت لوله و مصالح س��اختمانی، انجام کلیه فعالیت های مجاز س��اختمان و تأسیس��ات، 
ش��رکت در مناقصات و مزایدات، خرید و فروش انواع چوب ها و روکش های چوبی، خرید 
و فروش انواع س��نگ های زینتی و معادن، خرید و فروش انواع ماش��ین های صنعتی، خرید 
و ف��روش ان��واع گلها و مواد گلخان��ه ای از قبیل بذر و خاک و هر آنچه با موضوع ش��رکت 
در ارتباط اس��ت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان امیریه- خیابان هفتم- فرعی سوم- پالک 23- کدپستی: 
8174954751- تلفن: 03117895897. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای ابراهیم رضایی آدریانی به سمت رئیس هیئت مدیره. 
2-5- آقای صادق رضایی آدریانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 3-5- آقای صادق رضایی 
آدریانی به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسالمی 
با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: طبق 
اساسنامه. م الف/ 14034 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ
6154 شماره درخواست: 9110460350300005 ش��ماره پرونده: 9109980350300193 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910193 تجدیدنظرخ��واه خانم مهین دخت ش��عفی ب��ا وکالت 
آق��ای محس��ن غنی ب��ه طرفی��ت تجدیدنظرخوانده علی ش��اه س��یا نس��بت ب��ه دادنامه 
ش��ماره 9109970350300656 ای��ن دادگاه تجدیدنظرخواه��ی نم��وده ک��ه ب��ه ش��ماره 
91104800350300187 ثبت گردی��ده و به علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده، به 
تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و با دستور 
دادگاه، مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده 
موص��وف ظرف ده روز پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن ب��ه این دادگاه مراجعه و 

ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم تجدیدنظر را دریافت و 
در وقت مقرر قانونی چنانچه پاس��خی دارند کتبًا به این دادگاه اعالم نماید. م الف: 14643 

دادخواه- مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6157 ش��ماره دادنامه: 9109970354500984، ش��ماره پرون��ده: 9009980362601844، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901371، شاکی: خانم سیده مژگان درخشنده نیا به نشانی اصفهان 
دروازه ش��یراز چهارباغ باال کوچه ش��ماره 37 جنب آزمایشگاه کخ منزل درخشنده، متهم: 
آقای میرمحمدحسین قریشی مجهول المکان، اتهام: ترک انفاق، گردشکار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رسیدگی اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 

دادگاه: در خصوص اتهام آقای میرمحمدحس��ین قریشی فرزند محمود دائر بر ترک انفاق 
موضوع ش��کایت همس��رش خانم مژگان درخش��نده نیا فرزند عباس با توجه به محتویات 
پرونده، تحقیقات بعمل آمده، اظهارات ش��اکیه، اس��تعالم بعمل آمده از س��فارت جمهوری 
اسالمی ایران در کشور ژاپن که حکایت از توافق زوج به مسافرت به ایران دارد اتهام متهم 
را بش��رح فوق محرز تشخیص و مشارالیه را به اس��تناد ماده 642 و رعایت بند 5 از ماده 
22 قانون مجازات اس��المی به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت 
محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه است. م الف/ 14649 رستم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
6158 ش��ماره دادنامه: 9109970352801321، ش��ماره پرونده: 9009980364801361، شماره 
بایگانی شعبه: 910196، شاکی: آقای مهدی علی نقیان به نشانی خ کهندژ روبروی سه راه مدرس 
نجفی پ 100، متهمین: 1- آقای اصغر مشایخی 2- آقای داوود مشایخی 3- آقای علی مشایخی 4- 

خانم منیژه ذوالفقاری همگی به نشانی مجهول المکان، اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی، گردشکار: 
دادگاه خت��م رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
در خص��وص اتهام آقایان داود، علی و اصغر همگی مش��ایخی و خان��م منیژه ذوالفقاری، دائر بر 
مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به آقای مهدی علی نقیان، با توجه به اظهارات شاکی، 
گزارش مرجع انتظامی، گواهی پزش��کی قانونی و اینکه متهمین با وصف ابالغ در جلسه رسیدگی 
حاضر نشده و دفاعی نکرده اند مجرمیتشان محرز است دادگاه مستنداً به مواد 295 و 481 و 365 
و 367 قانون مجازات اسالمی، جمع ایشان را مشترکًا به پرداخت 2 درصد دیه کامله بابت صدمات 
وارده به ش��اکی )دو فقره حارصه بازوی چپ و حارصه های پهلوی چپ و سمت چپ باسن( در 
حق وی محکوم می نماید. این رأی غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه 

است. م الف/ 14648 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
6159 ش��ماره دادنامه: 9109970351200901، ش��ماره پرونده: 9009980351200725، 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 900726، خواهان: آقای محم��ود نکویی با وکالت خانم س��کینه 
قجاون��د به نش��انی چهارراه رزمن��دگان اول خ رباط دوم س��اختمان پیت��زا روز ط اول، 
خوان��ده: آقای رضا بابایی به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: 
دادگاه ب��ا توجه ب��ه محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به 
ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی آقای محم��ود نکویی با وکالت 
خان��م س��کینه قجاوند به طرفیت آقای رض��ا بابایی فرزند عباس به خواس��ته مطالبه مبلغ 
300/000/000 ریال وجه چهار فقره س��فته به ش��ماره های 17941-17942 و 330824-

 330825 ب��ه انضم��ام مطل��ق خس��ارات قانونی- ب��ا توجه به وج��ود اصول س��فته ها 
به عنوان سند عادی طلب در ید خواهان که داللت بر اشتغال ذمه خوانده در مقابل وی دارد 
و ب��ا توجه به اینکه از س��وی خوانده هیچ گونه دفاعی که اع��الم برائت ذمه وی را اقتضاء 
نماید به عمل نیامده اس��ت به اس��تناد مواد 519 و 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی حکم بر محکومیت خوان��ده به پرداخت 300/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
12/248/700 ریال بابت مجموع خس��ارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از 
تاریخ مطالبه یعنی 1390/7/11 لغایت زمان وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام خواهد بود در حق خواهان صادر و اعالم می 
گ��ردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز قاب��ل اعتراض در این دادگاه تحت عنوان 
واخواهی و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظرخواهی استان 

خواهد بود. م الف/ 14646 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6160 ش��ماره دادنامه: 9109970351200947، ش��ماره پرونده: 8909980351200126، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890128، خواهان: آقای حس��ین شفیعی به نشانی شهرضا خ چهل 
متری کوچه ش��ماره 30 پالک 2، خوانده: آقای مرتضی قنبریان به نش��انی مجهول المکان، 
خواس��ته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی 
آقای حس��ین ش��فیعی فرزند احمد بطرفیت آقای مرتضی قنبریان فرزند داراب به خواسته 
اثبات اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی مرحله بدوی دعوی مطالب��ه وجه یک فقره چک 
به ش��ماره 524195 به مبلغ 708/500/000 ریال با توجه ب��ه توضیحات خواهان پیرامون 
وضعیت مالی و معیش��تی وی و با توجه به مفاد استش��هادیه ضمیمه برگ دادخواست به 
عنوان ش��هادتنامه کتبی و به اس��تناد مواد 504-506 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر 
معافی��ت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرس��ی متعلقه ص��ادر و اعالم می گردد. رأی 
صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظراستان خواهد 

بود. م الف/ 14645 حفیظی- رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6161 ش��ماره ابالغیه: 9110100351702777، ش��ماره پرون��ده: 9109980351700902، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910925، تجدیدنظرخواه سهیال ش��یخی هونجانی دادخواستی به 
طرفیت تجدیدنظرخوانده جمش��ید دالوری به خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 
9109970351701239-91/8/16 تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا تجدیدنظرخوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست تجدیدنظر 
و ضمائم را دریافت و طبق ماده 346 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف 
ده روز پس از تاریخ نش��ر آگهی به این دادگاه ارائه نمایند. م الف/ 14647 مظاهری- مدیر 

دفتر شعبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
6165 آقای محمد آقاجان دارای شناس��نامه ش��ماره 58 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
5191/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 

که شادروان اس��معیل آقاجان بشناسنامه 14114 در تاریخ 90/11/19 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و دو دختر و 
یک همس��ر دائمی به نام های ذیل: 1- محمد آقاجان ش ش 58 )پس��ر متوفی(، 2- رمضان 
آقاجان ش ش 107 )پس��ر متوفی(، 3- اشرف آقاجان ش ش 106 )دختر متوفی(، 4- زهرا 
آقاجان ش ش 123 )دختر متوفی(، 5- ماه سلطان وحید دستجردی ش ش 5 )همسر متوفی( 
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. م الف/14907 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ
6166 در تاری��خ 91/8/11 جلس��ه دادگاه ویژه اج��رای اصل 49 در اس��تان اصفهان به 
تصدی امضاءکننده ذیل جهت بررس��ی پرونده کالس��ه 53/91 د اصل 49 تش��کیل است با 
مطالعه محتویات آن و با اعالم ختم رس��یدگی بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. 
60/49/91. در خصوص درخواس��ت شماره 91/09/310 مورخ 91/6/21 مجتمع اقتصادی 
کمیته امداد امام )ره( در اس��تان اصفهان مبنی بر تعیین تکلیف 2 س��هم مش��اع پالک ثبتی 
301/354 بخش 16 که در مالکیت آقایان س��یروس ایدون فرزند خدارحم و سهراب ایدون 
فرزند ش��اه بهرام از جهت تعیین حق سرپرستی عملی نسبت به سهام مذکور نظر به اینکه 
مالکیت موصوف حس��ب محتویات پرونده پس از پیروزی انقالب اسالمی در اختیار مجتمع 
بوده و مالکین جهت پرداخت دیون خود مراجعه نکردند دادگاه حق سرپرستی عملی مجتمع 
را از عین تعیین نموده تا پنج درصد س��الیانه که از س��ال 1362 محاس��به می گردد با نظر 
کارشناس��ی در تملک مجتمع ضبط گردد و اداره ثبت اس��ناد امالک نسبت به صدور سند 
مالکیت اقدام نماید رأی صادره به اس��تناد مواد 8 و 13 و 16 آئین نامه نحوه رس��یدگی به 
پرونده موضوع اصل 49 صادر گردیده اس��ت و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ روزنامه 
قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. م الف/ 14906 موسوی نژاد- رئیس دادگاه انقالب 

اسالمی ویژه اصل 49

حصر وراثت
6168 آقای سید مجید حس��ینی دینانی دارای شناسنامه شماره 3096 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4628/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان س��ید میرزا حسینی دینانی بشناس��نامه 5 در تاریخ 88/11/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک 
همس��ر دائمی و دو دختر و دو پس��ر ب��ه نام های ذیل: 1- صدیق��ه رضایی دینانی ش ش 
48 )همس��ر متوفی(، 2- زهره حس��ینی دینانی ش ش 22 )دختر متوفی(، 3- زهرا حسینی 
دینان��ی ش ش 1454 )دختر متوفی(، 4- س��ید مجید حس��ینی دینانی ش ش 3096 )پس��ر 
متوفی(، 5- س��ید امید حس��ینی دینانی ش ش 555 )پس��ر متوفی( و الغی��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
 تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 14924 ش��عبه دهم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6174 در خص��وص پرونده کالس��ه 860/91 خواهان حیدرعلی عارفیان با وکالت رس��ول 
نعمتی دادخواس��تی مبنی بر الزام به تنظیم سند رس��می اتومبیل زانتیا به شماره 953/23 
د 74 مقوم به 50 میلیون ریال به انضمام کلیه خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل به 
طرفیت عباس��علی ترابی- محمد صادق جوادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
دوش��نبه مورخ 91/10/25 ساعت 4 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 14992 شعبه 18 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
6179 آق��ای محم��د قربان��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 124 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالس��ه 5233/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین 
توضی��ح داده ک��ه ش��ادروان مس��عود قربان��ی بشناس��نامه 1160229945 در تاری��خ 
 1391/8/8 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگ��ی گفته ورثه حی��ن الف��وت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: ی��ک مادر و یک پدر به ش��رح ذیل: 1- محمد قربان��ی ش ش 124 )پدر 
متوف��ی(، 2- مری��م کیانی ش ش 353 )م��ادر متوفی( و الغی��ر. اینک با انجام تش��ریفات 
 مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوب��ت آگهی می نمای��د تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 15019 ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

رونمایی از سیستم بارنامه الکترونیکی 
در حمل و نقل



کیمیایی، با خائن کشی 
به سینما می آید

 روایت» چ« 
بدون چمران تمام شد

پروانه ساخت فیلم سینمایی »خائن کشی« به کارگردانی مسعود کیمیایی 
صادر شد. اداره ارزشیابی و نظارت که فیلمنامه »دست تنها« او را رد کرده 
بود، مجوز ساخت فیلم دیگری از کیمیایی را صادر کرد. کیمیایی در حالی 
پیش تولید فیلم جدیدش با عنوان »خائن کشی« را آغاز کرده که اطالعات 
ارایه شده در برخی رسانه ها حکایت از آن دارد که فیلمنامه »خائن کشی« 
بخشی از رمان »جسدهای شیشه ای« اس��ت.فیلم، داستان یک زندانی 
را روایت می کند که بعد از دزدی، تیر می خورد و قب��ل از به دام افتادن 
همه زندگی اش را به رفیق صمیمی اش می سپارد، اما این دوست قاعده 
رفاقت را رعایت نمی کند و  او مجبور می شود برای محاکمه رفیق خائنش 
از زندان فرار کند. ش��نیده می ش��ود که تقریبا دو س��وم فیلم در خیابان 

می گذرد که نشان داده کیمیایی از دکور خوشش نمی آید. 

فریبرز عرب نیا بازیگر نقش شهید چمران در فیلم سینمایی »چ« به کارگردانی 
ابراهیم حاتمی کیا، در اقدامی عجیب و دور از انتظار، حاضر به بازی در آخرین 

سکانس این فیلم نشد.
این در حال��ی بود ک��ه هماهنگی های الزم گ��روه تولید ب��رای فیلمبرداری 
این صحنه ها صورت گرفت��ه بود و این صحنه ها باید ب��ا دو فروند هلی کوپتر، 
صدها نف��ر هنرور و امکانات گس��ترده و تس��لیحات جنگی جل��وی دوربین 
می رف��ت که متأس��فانه ب��ه دلیل عدم حض��ور عرب نی��ا فیلمب��رداری این 
صحنه ها با مش��کل مواجه ش��ده اس��ت. حاتمی کیا و همکاران��ش درصدد 
 پیداک��ردن راه حلی هس��تند ت��ا این س��کانس پایان��ی که صحن��ه میدان 
اسلحه  فروشان شهر پاوه است، فیلمبرداری شود. با توجه به شرایط پیش آمده، 
حضور فیلم چمران در جشنواره فیلم فجر در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

یادداشت

روبان قرمز

اعالن

هفت

درخشش یک ایرانی
در مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلمکس که در شهر توکیو برگزار شد 
از طرف برگزار کنندگان آن، دیپلم افتخار و جایزه یک عمر دستاورد هنری و سینمایی به بهروز 

وثوقی بازیگر اصلی فیلم سینمایی »فصل کرگدن« و از بازیگرا ن مؤلف سینمای ایران اهدا شد.
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عیدی به مردم اصفهان
گروه فرهنگ - امسال نوروز تفأل حافظ 
با خوانش دکتر اسماعیل آذر طبق نسخه 
دکتر خانلری و از طریق تلفن به س��مع 

اصفهانی ها خواهد رسید. 
در این سیستم قرار اس��ت تفأل هر غزل 
پس از قرائت توس��ط ژاله صابریان اجرا 
گردد. دکتر آذر در ارتب��اط با این برنامه 
به خبرنگار ما گف��ت: این کامل ترین برنامه س��معی از دیوان حافظ 
است که ابتدا در دس��ترس مردم اصفهان و سپس مردم سایر استان 
ها قرار خواهد گرفت. این برنامه با همکاری شرکت فرهنگی اسپادان 
تهیه می شود و پس از آماده سازی و ضبط صدا در مرحله نخست بر 
روی تلفن های ثابت استان اصفهان و سپس استان های دیگر مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.

پناهی در کن
فیلم جدی��د جعفر پناهی ک��ه به تازگی 
کارهای آن درحال اتمام است، می تواند 
ش��انس رفتن ب��ه بخش مس��ابقه کن را 

داشته باشد. 
براساس ش��نیده ها این فیلم داستانی – 
مس��تند در خارج از تهران فیلمبرداری 
شده و بازیگر نقش نخس��ت آن، یکی از 
کارگردانان مطرح سینمای ایران است. گفته می شود این فیلم به غیر 

از جشنواره کن به جشنواره برلین نیز پیشنهاد شده است.

حافظ در کنار گوته
به زودی کتاب »تأثیر حافظ بر گوته« به 

چاپ خواهد رسید.
طی دیداری ک��ه جمع��ی از هنرمندان 
اصفهان از شهر فرایبورگ آلمان داشتند 
و میهمان شهردار فرایبورگ بودند، قرار 
شده است تا دکتر اس��ماعیل آذر کتابی 
را تحت عن��وان »تأثیر حاف��ظ بر گوته« 
تحقیق و تدوین کند. به گفته دکتر اس��ماعیل آذر، این کتاب س��ند 
افتخار دیگری برای م��ردم ایران و خاصه دفت��ر اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اس��المی اصفهان خواهد ش��د. این کتاب قرار است در کشور 

آلمان ترجمه و چاپ شود.

نامه محرمانه
رییس حوزه هن��ری س��ازمان تبلیغات 
اسالمی در خصوص مش��کالت به وجود 
آمده برای سینماهای زیر مجموعه اش به 

محمد حسینی وزیر ارشاد نامه نوشت.
در ای��ن نامه محرمانه که چن��د روز قبل 
برای وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ارسال 
شده، محمد مؤمنی از ش��رایط به وجود 
 آمده برای دو س��ینمای آزادی و اس��تقالل گالیه کرده است. گفته 
می شود رییس حوزه هنری در این نامه از محمد حسینی درخواست 
کرده که برای حل مش��کل به وجود آمده رأس��ا وارد عمل ش��ود تا 
 بیش از این تنش میان حوزه هنری و ش��ورای صنفی نمایش ایجاد 

نشود.
گفتنی است بعد از تحریم تعدادی از فیلم های سینمایی توسط حوزه 
هنری، چندی قبل ش��ورای صنفی نمایش اعالم کرد که در اقدامی 
تالفی جویانه به س��ینماهای آزادی و اس��تقالل حواله نمایش فیلم 
جدید نمی دهد. همین موضوع باعث ش��ده این دو س��ینما تا اطالع 

ثانوی نتوانند فیلم جدیدی اکران کنند.

یه عاشقانه ساده
فیلم سینمایی »یه عاشقانه ساده« ساخته سامان مقدم از ۲۲ آذرماه اکران 

عمومی خواهد شد.
مهناز افش��ار، مصطف��ی زمان��ی، همای��ون ارش��ادی، فره��اد آئیش، 
احمد مهران فر، آتیال پس��یانی، امیرحس��ین رس��تمی، س��ارا بهرامی، 
هومن س��لطانی، مه��ری س��ادات آل آق��ا، عل��ی قرب��ان زاده و مهراوه 
ش��ریفی نیا در »ی��ه عاش��قانه س��اده« ب��ازی کرده ان��د. ای��ن فیلم در 
 س��ی امین جش��نواره بین الملل��ی فیلم فج��ر نیز ب��ه نمای��ش درآمد. 

در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
دو دوست قدیمی، از جوانی با هم عهد و 
پیمانی دارند. وصل��ت گندم دختر امان 
با کرامت پس��ر صفر تقدیری نیست که 
گندم به آن تن دهد. او عش��ق خودش 
را می خواه��د، سرنوش��ت خ��ودش را 
می خواهد. عش��ق چیزی نیست که به 
عهد بی پرسش پایبند باشد. عاشقی ساده 
و سخت است. عاشقی حرف دلت است. 
گندم با بیس��ت و چند س��ال سن، باید 
جلوی عهد و پیمان دو رفیق بایستدکه 

حرف دلش را نپرسیده بودند.

راه های درمان تب بازیگری
جمال نوروز باقری - در نوشته قبل سعی کردیم تا شما را 
با این بیماری وراه های درمان آن آشنا کنیم ودر ادامه سعی 
داریم تا مکان ها وابزار و ادوات ابتال به این مرض شایع  را به 

اختصار بیان کنیم :

آموزشگاه های بازیگری
این روزها آموزش��گاه های بازیگری مثل قارچ از هر گوشه 
 شهر س��ر بیرون می آورند وبا تبلیغ های خوش آب ورنگ 
 عالقه من��دان را ترغیب ب��ه ثبت ن��ام در کالس های خود 
می کنند، با عناوینی مثل معرفی به پروژه های سینمایی، 
بازی در کنار بازیگ��ران مورد عالقه تان و ه��زاران عنوان و 

اسمی که بتواند برای آنها منفعتی به دست آورد.
به ج��رأت می ت��وان درصد زی��ادی از این آموزش��گاه ها را 
غیرعلم��ی و غیرموف��ق ارزیابی ک��رد، زیرا قدم��ی برای 
هنرآموزان خود برنمی دارند و فقط و فقط فکر جیب خود 
هس��تند و با برگذاری فقط چن��د کالس، آن هم به صورت 
کوتاه که در آن جلس��ات نیز به اصطالح استاد حضور دارد، 
ولی چیزی برای ارایه ندارد و فقط وقت،پول و یک امید واهی 
را به شاگردان خود می دهد و متأسفانه هیچ گونه نظارتی 
نیز وجود ندارد. از میان این آموزشگاه ها نمونه های موفقی 
هم وجود دارند که با اساتیدی بنام خیل عظیمی از بازیگران 
سینما و تلویزیون  را به مردم معرفی می کنند، ولی متأسفانه 
 در قل��ب پایتخت جا خوش ک��رده اند و فق��ط از پرتو آنها،

کارگاه های چند روزه ایست که نصیب ما می شود و آنها نیز 
در این سه چهار روز متأسفانه فکر منافع مالی خود هستند 

وخطی روشن به هنرجو نمی دهند جز سردرگمی.

پول، پارتی، رابطه
کسی نمی تواند منکر روابط عجیب و غریب در دنیای بازیگری 
شود. نگاهی به تیتراژ فیلم ها و سریال های تلویزیونی حاکی 
 از آن است که بس��یاری از بازیگران مطرح س��ینمای ایران 
به واس��طه پدر، مادر، عم��و، دایی، خاله، پس��رخاله و... وارد 
بازیگری ش��ده  اند و حاال هم در این عرصه جوالن می دهند. 
هرچند نمی توان منکر توانایی برخی از آنها ش��د، اما اگر این 
رابطه وجود نداشت، آنها در همان مشاغلی می ماندند که قبال 
به آن اشتغال داشته اند. برخی از پروژه های سینمایی هم از 
سرمایه گذاری افراد خارج از سینما اس��تفاده می کنند و در 
عوض سرمایه گذاران یا آشنایان این صاحبان سرمایه، به پروژه 
معرفی می شوند و البته بیش��ترآنها هنری در چنته ندارند و 

حتی در نقش های کوتاه هم به خوبی ظاهر نمی شوند.
در شماره بعد با ما همراه باشید....

  زن در قال��ب ه��ا و ترکیب ه��ای گوناگون به فض��ای مردانه 
دهن کجی می کند؛ زنی که گریز پا، سرکش و در بند نشدنی 

است. 
 حس��ین حس��ینی از منظ��ر خ��ود درم��ورد ای��ن مجموعه 
 چنین می نویس��د:»آنچه که در نقاش��ی های فائزه بهارلویی 
عیان اس��ت، برخورد متفاوت او  با این مدیوم اس��ت. با کمی 
 احتیاط می ت��وان گف��ت، او نقاش��ی را علیه نقاش��ی به کار 
می گیرد، ب��ه طوری که رنگ ها و خطوط در خدمت نقاش��ی 
نیس��تند؛  به عبارتی این عناصر، بیش��تر از آن که تصویرساز 
 باشند، تصویرزدا هستند. رنگ ها به مثابه تن )حجم گوشتی در 
 هیب��ت انس��ان ی��ا حی��وان(، نقش��ی دو س��ویه دارن��د، 
 ت��ن در ی��ک آن، ه��م خ��ود را م��ی نمایان��د و هم خ��ود را 

می پوشاند. 
در اینجا دیگر حضور بی واس��طه تن مسئله نیست، بل مسئله 
خود تن است که به چالش کشیده می شود. این نوع برخورد در 

خطوط به مراتب بیش از رنگ نمایان است. 

خطوطی که نه تنها مرزها را از هم تفکیک نمی کند، بلکه آنها 
را درهم می آمیزد. همزمانِی بدن هایی که برهم همپوش��انی 
دارند، واس��ازی ساختاری اس��ت که در هر بار دیدن، چشم را 

وادار به کاوش می کند. 
 جس��تجوی تمام خطوطی که خود را به گم ش��دن زده اند و 
رن��گ هایی ک��ه  حضور خ��ود را ان��کار می کنن��د و آمیزش 
این دو، هم��ان عصیانی اس��ت ک��ه فیگورها را مبت��ال کرده 
است؛مالیخولیایی زنانه در روایتی تکه تکه شده از فیگورهایی 
که پشت خود پنهان می شوند.« این نمایشگاه از 17 آذر آغاز 
ش��ده و تا ۲۲ اذر در گالری تکش واقع در چهارباغ باال خیابان 
کاخ سعادت آباد غربی شماره  43 از بازدید کنندگان استقبال 

می کند. 
گالری آپادانا هم در این دوره آثار پروانه سیالنی را در معرض 

تماشای بازدید کنندگان قرار داده است. 
پروانه س��یالنی متولد1341 اصفهان است. او فعالیت مستمر 
خود در زمینه طراحی و نقاش��ی را از س��ال 137۲ آغاز کرده 

 است و از محضر اساتیدی همچون محمدعلی حدت، علی اکبر
میخک، حس��ین تحویلیان و روئین پاکباز بهره برده است. با 
انجمن هنرمندان نق��اش اصفهان و ته��ران و انجمن صنفی 
 نقاش��ان اصفهان هم��کاری مداوم داش��ته و در کن��ار آن به 
تدریس طراحی، نقاش��ی و پرورش خالقیت کودکان مشغول 

است.
 س��یالنی همچنین در زمین��ه هنر مفهوم��ی و هنر محیطی 
 هم فعال بوده اس��ت. اوعالوه بر برگزاری هش��ت نمایش��گاه 

انفرادی و ۹نمایشگاه جمعی 
در اصفهان و تهران، دریافت 
چندین لوح تقدی��ر از اداره 
ارش��اد، انجم��ن هنرمندان 
نقاش اصفه��ان را در کارنامه 

خود دارد.
 او در ای��ن مجموعه، توجه و 
دلبستگی خود را به طبیعت 
زنده گیاه��ان و درختان در 
فضایی رؤیا گون��ه  به تصویر 
درآورده اس��ت. آثار سیالنی 
که با تکنیکی یکسان و خلقی 
از لحظه های اتفاقی مش��ابه 
با طبیعت پدید آمده اس��ت 
در کنار تمام سکون سکوت 
و ثباتی که ب��ه مخاطب القا 
 می کند، این پرسش را برجا 

می گذارد که آی��ا هنرمند تنها با تکیه ب��ر یک تکنیک هنری 
به عرض��ه  آثار  خ��ود پرداخت��ه یا در پ��س این آث��ار به این 
اندازه یکدست و  همس��ان حرف و حدیث و نش��انه ای خفته 
 اس��ت که یحتم��ل مخاط��ب از درک و پذی��رش آن محروم 

می ماند.
مجموعه ای که بی شباهت به واگن های پی درپی قطار نیستند 
و مخاطب را در گالری از دیواری به دیوار دیگر هدایت می کند  
در جستجوی آن تأثیر شگفت که از هر مجموعه خالقانه توقع 
می رود، است و اینجا، نه می توان گفت که نیست و نه می توان 

بودنش را بی گفتگو پذیرفت.  
 نقاش��ی ه��ای پروان��ه س��یالنی از 17 ت��ا ۲۲ آذر در گالری 
 آپادان��ا واق��ع در خیاب��ان آپادان��ای دوم کوچه  الله ش��ماره  
۲5 از بازدید کنندگان اس��تقبال می کند. تماش��ا و قضاوتش 

با شما. 

پرسه در گالری های شهر 

قطاری که در آپادانا روی دیوارمتوقف شده است

گالری تکش این روزها دیوارهای خود را در اختیارآثار نقاشی فائزه بهارلویی قرار داده است.  نسترن 
بهارلویی اهل اصفهان و متولد سال 1367 است، لیسانس نقاشی خود را از دانشگاه هنر اصفهان مکارمی 

 گرفت�ه و در ای�ن مجموعه ب�ر موض�وع زن در ف�رم ه�ای فیگوراتیو غی�ر واقع�ی متمرکز 
شده است.
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هفته من با مرلینشکسپیری ترین سینماگر دنیا  حصار ضد خرگوش برانا هنگام دریافت لقب »سر«

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ – کنت برانا با نام اصلی کنت چارلز برانا متولد 1۰ دس��امبر 1۹۶۰ بازیگر و 
کارگردان ایرلندی است.  شهرت او نتیجه کارگردانی نسخه سینمایی چندین نمایشنامه از 
ویلیام شکسپیر از جمله »هنری ششم« )1۹۸۹( است. برانا در این فیلم عالوه بر کارگردانی، 
در نقش هنری شش��م نیز به عنوان بازیگر ظاهر ش��د و برای بهترین بازیگر نقش اول مرد و 
بهترین کارگردان، نامزد جایزه اسکار شد. فیلم های »هملت« )1۹۹۶( که او را برای جایزه 
اسکار بهترین فیلمنامه اقتباسی نامزد کرد، »درد بیهوده عش��ق« )۲۰۰۰( و »همان طور 
که شما را دوس��ت دارم« )۲۰۰۶( از بهترین کارهای او هستند. وی در سال ۲۰۰۲ در فیلم 
»هری پاتر و تاالر اسرار« نقش گیلدروی الکهارت را ایفا کرد. سرانجام به سبب خدماتی که 
به دنیای هنر و دولت بریتانیا ارایه کرد، از سوی الیزابت دوم به دریافت لقب »سر« نائل آمد. 
به این ترتیب نام او از این پس در کنار نام ِسر الرنس الیویه بازیگر سرشناس و فقید بریتانیایی 
و همین طور آنتونی هاپکینز و شون کانری قرار خواهد گرفت. او سال گذشته در فیلم »هفته 

من با مرلین« در نقش الیویه ظاهر شده بود.
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جستجوی تمام 
خطوطی که خود را 

 به گم شدن 
 زده اند و 

رنگ هایی که  
حضور خود را انکار 
می کنند وآمیزش 

این دو، همان 
عصیانی است که 
فیگورها را مبتال 

کرده است

  »من مادر هستم« روایت دخترجوانی 
گروه 
)ب��اران کوثری( اس��ت که درآس��تانه فرهنگ

ازدواج ب��ا پس��ر جوانی )امیرحس��ین 
آرمان( قرار دارد که هر دو به هم عالق��ه مندند، اما گره اصلی 
درام جایی رقم می خورد که این دختر جوان، شبی از شب های 
بحرانی زندگیش به نزدیک ترین دوس��ت خانوادگی شان که 
مردی اس��ت میانس��ال)حبیب رضایی( پناه می برد و عش��ق 
قدیمی این مرد جوان به دخترک، آن هم دخترکی که این مرد 
را مانند پدرش می دیده مجالی را فراهم می کند برای تجاوز به 
دخترک و از اینجا به بعد است که داستان مسیری پرپیچ و خم 
را می پیماید،چراکه دختر در دفاع از خود برآمده و این دوست 
 خانوادگی را به قتل می رس��اند، اما مادر او)هنگامه قاضیانی( 
به خاطر این که دختر را از مجازات اعدام رها کند خود قتل را بر 

گردن می گیرد.
 فیلم »من مادر هستم« نه درباره خیانت است نه درباره زنا، نه 
نمایش فحشاست. این فیلم یک فیلم اخالقی است که یک نوع 
سبک زندگی را به چالش می کشد، بنابراین از عده ای که ندیده 

تحت تأثیر تحریکات پشت پرده، جوسازی ناجوانمردانه ای را 
علیه فیلم شروع  و قضاوتشان را قضاوتی اسالمی تلقی کردند، 
دعوت می کنیم که از فردا به تماش��ای فیلم بنشینند و بعد از 

دیدن فیلم نظر بدهند.
اینها سخنان فریدون جیرانی و موس��وی تهیه کننده اثر است 

که این روزها به جرم فساد در سینما در مضان اتهام هستند. 
سازندگان این اثر معتقدند که ش��رایط اکران به دلیل تصمیم 
نادرس��ت یک نهاد دولتی در معرض بحران قرار گرفته است و 
کسانی که به بقای سینما و حیاتش در این شرایط اعتقاد دارند 

باید جلوی این تصمیم نادرست بایستند.
آنها همچنین در این بین نیز سکوت برخی از روشنفکرنماهای 
مسلمان در داخل سینما در این رابطه راتوجیه پذیر ندانستند 
و در ادامه بیان داش��تند که ما نمی خواهیم با کس��انی که این 
سکوت را در پیوند منافعشان با بخشی از قدرت تحلیل می کنند، 
همصدا شویم، ما هنوز آنها را دوستان سینمای ایران می دانیم 
و امیدواریم آنها بعدها در مقابل تاریخ، دلیلی برای این سکوت 

خود داشته باشند.

به دلیل همی��ن جوس��ازی ناجوانمردانه نمای��ش فیلم ما در 
س��ینماهای محدودی صورت می گیرد، بنابراین از همه  مردم 
عزیز که به ادامه  حیات س��ینمای اجتماع��ی معتقدند دعوت 

می کنیم در همین سینماها به تماشای فیلم بنشینند.
این فیلم، بیش از آن که ضد مذهب و ضد ارزش باشد، یک فیلم 
اخالقی و ارزشی است و یک ایراد بزرگی که ما ایرانی ها دچار 
آن هستیم، این است که همیشه مس��ائل اخالقی و دینی را به 

صریح ترین شیوه ممکن ابراز داشته ایم. 
در »من مادر هس��تم« یکی از معدود دفعاتی است که زشتی 
و تباهی های گناه، زیرکانه اما عمیق، ولی غیرمس��تقیم به ما 
نشان داده شده است. چطور و با چه زبانی می توان به مخاطب 
فهماند که اختالط زن و مرد چه عادی باشد و چه همراه با روابط 

نامشروع، می تواند ویران کننده زندگی ها باشد؟
یادمان نرود که س��ینما و اساس��ا هنر، آینه جامعه هستند که 
 با انعکاس مش��کالت پیرامون، مخاطبانش در صدد اصالحش 
برمی آیند، اما در شرایطی که مخاطب نه با جبهه قبلی و قضاوت، 

بلکه با آگاهی از شرایط جامعه خود در کنار اثر قراربگیرد.

من فقط یک فیلم هستم،همین



فرزاد حاتمی به استقالل پیوست گل محمدی سرمربی پرسپولیس شدبایرن هم به عالقه مندان پپ اضافه شدمجیدی در تمرینات بارسلونا
ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

دومین تجمع هواداران سپاهان 
مقابل باشگاه

تعدادی از هواداران سپاهان با تجمع مقابل درب اصلی باشگاه سپاهان، 
حمایت خود را از تیم قهرمان نیم فصل لیگ برتر اعالم کردند. هواداران 
باشگاه سپاهان عصر روز دوشنبه درمحل باشگاه سپاهان تجمع کرده و با 
سر دادن شعارهایی حمایت خود را از این تیم نشان دادند. رسول خوروش 
در نشستی ضمن گفتگو با برخی هواداران به پرسش های آنها پاسخ داد. 
تجمع هواداران از ساعت 17 آغاز شد و در ساعت18:30 به پایان رسید. 

این دومین تجمع هواداران سپاهان طی یک هفته گذشته است. 

کاظمی، حاج رسولیها را نمی خواهد
مربی تیم فوتبال ذوب آهن ادعا کرده است که فرهاد کاظمی سرمربی 
این تیم دیگر حاضر به ادامه همکاری با او نیست وگفته فرهاد کاظمی 
نامه ای به باشگاه نوشته و خواس��تار قطع همکاری بنده با تیم فوتبال 
ذوب آهن شده است که البته دلیلش برای ما روشن نیست. از روز شنبه 
همین هفته در تمرینات تیم شرکت نکرده ا م تا وضعیت روشن شود.

حسن حاج رس��ولیها  می گوید: به هر حال گذشت زمان همه چیز را 
روشن خواهد کرد و در آینده اگر دیگر در تیم نبودم ناگفته های خود 
را بیان می کنم. تیم فوتبال ذوب آهن هم اکن��ون با 13 امتیاز در رده 

شانزدهم جدول لیگ برتر قرار دارد. 

کریم صفایی آزاد شد
کریم صفایی رییس سابق فدراس��یون تیراندازی با کمان که به دلیل 
برخی اتهامات از دوشنبه ششم آذرماه امسال توسط نهادهای نظارتی 
بازداشت شده بود، روز گذشته آزاد شد. صفایی اسفندماه سال گذشته 
از سوی وزارت ورزش در حالی از سمت خود برکنار شد که مدت چهار 

ساله ریاست وی در این فدراسیون به پایان رسیده بود.

طالقانی سر از فدراسیون پهلوانی 
و زورخانه ای درآورد

محمد طالقانی به عنوان سرپرس��ت فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای 
منصوب ش��د. وی که به مدت ش��ش ماه عهدار این مسئولیت شده 
اس��ت، پیش از این و قبل از یزدانی خرم ریاست فدراسیون کشتی را 

برعهده داشت.

نایب قهرمان المپیک 
به ماهان پیوست

داوی��د مودزمانش��ویلی نایب قهرم��ان المپیک لن��دن در وزن 120 
کیلوگرم کش��تی آزاد برای حضور در لیگ برتر به تی��م فوالد ماهان 
س��پاهان اصفهان پیوست. مس��ئوالن تیم کش��تی آزاد فوالد ماهان 
سپاهان اصفهان با داوید مودزمانشویلی نایب قهرمان المپیک لندن 
برای حضور در این تیم به توافق رسیدند.این کشتی گیر سنگین وزن 
گرجستانی روز گذش��ته با حضور در کمیته لیگ فدراسیون کشتی 
قرارداد خود را با این تیم به ثبت رس��اند. مودزمانش��ویلی مدال برنز 

مسابقات جهانی 2011 استانبول را نیز در کارنامه خود دارد. 

پایان جنگ علیرضایی و فدراسیون
با توجه به برگزاری س��ومین دوره بازی های همبس��تگی کشورهای 
 اس��المی از17 تا 28 خرداد ماه س��ال آینده در کش��ور اندونزی 2۶ 
 ملی پ��وش ب��ه اردوی تی��م ملی ش��نا دعوت ش��دند. در فهرس��ت 
 دعوت شدگان به اردو، نام محمدعلیرضایی در کنار جمال چاووشی فر

نیز از اصفهان دیده می ش��ود. علیرضایی در حالی بار دیگر به اردوی 
تیم ملی دعوت شده است که اهدای وایلد کارت حضور در المپیک از 
سوی فدراس��یون به محمد بیداریان، وی را دلخور کرده بود، تا جایی 
که مصاحبه های وی در این مورد مسئوالن فدراسیون را بر آن داشت 

تا عذر وی را از حضور در تیم ملی بخواهند.

می خواهم فوتبالم را 
در سپاهان تمام کنم

علی احمدی/ مدافع تیم فوتبال سپاهان

قهرمانی نیم فصل، روحیه دوچندانی به بازیکن��ان و کادر فنی داده، هر 
چند که هنوز هیچ چیز تمام نشده اس��ت و قهرمانی در پایان فصل مهم 

است، ولی باید باز هم قهرمان شویم تا بتوانیم جوابگوی محبت 
هواداران سپاهان باشیم.سپاهان جام حذفی را جدی می گیرد، 
چرا که هر ب��ازی جام حذفی حک��م یک فین��ال را دارد و این 

رقابت ها به صورت تک حذفی دنبال می شود، پس جای 
هیچ گونه خطا و اشتباهی نیست.جدایی من هم از 
سپاهان به هیچ وجه صحت ندارد. من در هیچ تیمی 
به اندازه سپاهان احساس آرامش نمی کنم، چرا که 
در این تیم بزرگ همه چیز برای بازیکن مهیاست و 
اگر سپاهان در آینده من را بخواهد قصد دارم فوتبال 

خود را در این تیم مردمی به پایان برس��انم. سپاهان 
قدرت اول فوتبال ایران است.

6
نمازی و دومین سرمربیگری متوالی در تیم ملی!

به دلیل غیبت کارلوس روی نیمکت تیم ملی در بازی ازبکستان و عربستان، امیدنمازی برای دومین 
بار هدایت تیم ملی را بر روی نیمکت برعهده گرفت. با این روند ش��اید در آینده نام این مربی بیش از 
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 ماندن 
دیگر به صالح نیست

حدادی فر: 
در ذوب آهن می مانم

رییس فدراس��یون فوتبال کشورمان پس از فش��ارهایی که در خصوص 
کناره گی��ری او از این فدراس��یون مطرح ش��ده، اعالم ک��رد ماندن در 
فدراسیون فوتبال، دیگر به صالح نیست. علی کفاشیان رییس فدراسیون 
فوتبال کش��ورمان در آخرین اظهار نظر خود در خصوص ادامه همکاری 
با این فدراس��یون گفت: در ش��رایط کنونی ماندن در فدراسیون فوتبال 
دیگر درس��ت نیس��ت. وی در ادامه افزود: وقتی فضا به گونه ای است که 
همه خواهان تغییرات در فدراس��یون فوتبال هس��تند، دیگ��ر ماندن و 
استقامت کردن زیاد به صالح نیست. رییس فدراسیون فوتبال کشورمان 
خاطرنشان کرد: باید این تغییرات با برنامه ریزی درست و منطقی صورت 

گیرد تا کوچک ترین صدمه ای به فوتبال وارد نشود. 

 هافبک تیم فوتبال ذوب آهن در گفتگویی که با ایس��نا داش��ته اعالم کرده 
به خاطر عشق به ذوب آهن در این تیم می ماند و حرفی از رفتن به استقالل 
نیست. قاسم حدادی فر در این باره می گوید: با وجود چند پیشنهاد از تیم های 
لیگ برتری، من ترجیح می دهم در تیم محبوب خود ذوب آهن بمانم و در کل 
تا آخر فصل با این تیم قرارداد دارم و تمام تالش خود را برای بهبود وضعیت 
ذوب آهن به کار خواهم گرفت. وی در خصوص بازی روز جمعه تیم ذوب آهن 
با تیم ملی حفاری اهواز گفت: ما رقابت های ج��ام حذفی را مانند لیگ برتر 
جدی می گیریم و با تمام توان در برابر تیم مل��ی حفاری قرار می گیریم. در 
کل، شناخت چندانی از تیم حفاری نداریم، اما می دانیم که تیم های جنوبی از 

تکنیک باالیی برخوردارند و هیچ تیمی را نباید دست کم گرفت. 

ساخت ورزشگاه سرخ ها توسط طراح »تورین«
مدیران باشگاه پرس��پولیس در س��فر به ایتالیا با طراح ورزشگاه 
تورین جهت س��اخت یک ورزشگاه برای پرس��پولیس به توافق 
رسیدند.گالیانی همچنین پیراهن این باشگاه را با نام رویانیان به 

این مدیر اهدا کرد که تعجب رویانیان را در پی داشت.

مسی به رکورد مولر رسید
مسی با دو گلی که در مسابقه یک شنبه شب مقابل 
رئال بتیس به ثمر رساند، تعداد گل های خود را 
به عدد 8۶گل در سال رساند و رکورد گرد مولر  با  

85گل در یک فصل را شکست.

شکافتن سر» فردیناند« با پرتاب سکه
زمانی که »ریو فردیناند« مش��غول شادی برای به 
 ثمر رسیدن گل سوم و پیروزی بخش توسط »رابین 
فن پرسی« بود، یک سکه به سمت وی پرتاب شد و 

باالی چشم چپ این بازیکن را شکافت.  86

Society,Cultural  Newspaper ZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.comNo. 938   |  December  11   ,2012  |  8 Pages 

س��رانجام صب��ر مدیرعام��ل باش��گاه 
مسعود 
پرسپولیس به س��ر آمد تا مانوئل خوزه افشاری

بعد از ای��ن همه خراب��کاری در فوتبال 
ایران، دالرهای بی زبان قرمزها را بگیرد و برای پیوستن به هموطن 
 اخراجی اش آلبرتو کاس��تا راه��ی پرتغال ش��ود. ورود کارلوس 
کی روش در حالی پای بقیه هموطنانش را به فوتبال ایران باز کرد 
که انتظار می رفت با توجه به س��بک این مربیان و تطابق فوتبال 
مدل ایرانی با این نگرش که روزگاری نه چندان دور به پرتغال آسیا 
 هم معروف بود، ش��اهد موفقیت مربیان پرتغالی باش��یم، اما از 
 بزرگ ترینش��ان که ب��ر روی نیمک��ت تیم ملی نشس��ته تا ک

وچک ترینشان که هدایت نفت آبادان را بر عهده داشت، سوغاتی 
به غیر از ناکامی برای فوتبال ایران به ارمغان نیاوردند تا شاید از این 

به بعد مدیران ورزش ایران سراغی از مربیان پرتغالی نگیرند.
شش س��ال پیش باش��گاه فوالد خوزس��تان با آوردن آگوستین 
 ایناس��یو، پای پرتغالی ها را به فوتب��ال ایران باز ک��رد و بعد از او 
نلو وینگادای معروف به پرسپولیس پیوست و آلفردو کاسیمیرو 
هم راهی نفت آبادان ش��د ت��ا آرام آرام پرتغالی ها ج��ای خود را 
 در تیم ه��ای ایرانی محکم کنن��د. انتخاب کارل��وس کی روش 
به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال اتفاق بزرگی بود که رخ داد و 
نگاه هموطنانش را به تیم ه��ای ایرانی معطوف کرد تا دالل های 
مرتبط با فوتبال ایران به جای س��فر به کرواسی و برزیل راهشان 
را به سمت پرتغال کج کنند. البته ش��رایط کاسیمیرو در نفت و 
اولیویرا در تراکتور سازی هم دس��ت کمی از بقیه هموطنانشان 
ندارد و دور از ذهن نیست اگر تصور کنیم در نیم فصل دوم پرونده 

حضور پرتغالی ها در لیگ برتر فوتبال ایران بسته شود. حتی خود 
کارلوس کی روش هم ادامه کارش در فوتبال ملی ایران را مدیون 
ضعف کفاشیان در فدراسیون فوتبال ایران است وگرنه این پرتقال 
خونی فوتبال ایران آن قدر گلویمان را سوزانده که همه به حضور 
یک س��رمربی ایرانی در رأس کادر فنی تیم ملی راضی شده اند. 
در اوایل دهه هشتاد بود که مربیان کروات آرام آرام فوتبال ایران 
را قبضه کردند تا بعد از اس��تانکو، بالژویچ و برانکو، فوتبال ایران 
دربست در اختیار سرمربیان کروات قرار گیرد، اما پس از اخراج 
لوکا بوناچیچ از سپاهان در اوایل فصل گذشته، تعداد این مربیان 
در فوتبال باشگاهی ایران کم شد و در نهایت باشگاه های ایرانی 
برای اس��تفاده از مربیان خارجی رو به پرتغال آوردند. مهم ترین 
مسئله درمورد پرتغالی ها، پرس��روصدا بودن آنهاست که حتی 
در یک کش��ور غریبه هم به یکدیگر رحم نمی کنند و مصاحبه 
 های کی روش و خ��وزه علیه یکدیگر نش��ان داد آنه��ا حتی در 
معمولی ترین مشکالت هم حاضر به کوتاه آمدن نیستند و تحت 
هر شرایطی حاضرند برای خود نمایی دست هموطن خودشان را 
در حنا بگذارند. داستان اختالفات خوزه با بازیکنان پرسپولیس و 
کری خوانی های کی روش برای سرپرست سابق تیم ملی نشان از 
روحیه پرخاشگرانه مربیانی دارد که قرار بود سبک فوتبالی پرتغال 
و همسایه اش اسپانیا را در فوتبال ایران رواج دهند.  البته این موج 
پرتغالی تنها به نیمکت تیم ها معطوف نشد و بازیکنان پرتغالی مثل 
سوسا)پرسپولیس(، ماچادو )ذوب آهن( و ژائوویال)تراکتورسازی( 
مانند سرمربیانشان در فوتبال ایران عاقبت به خیر نشدند تا این 

تجربه بد فوتبال ایران، گریبان همه پرتغالی ها را بگیرد.

با پایان دوران ریاست سروش اسماعیلی 
گروه 
 در هی��أت بدمینتون اس��تان اصفهان،ورزش

 به زودی با برگزاری مجمع عمومی این 
 رش��ته، رییس جدید این هیأت با رأی اعضا انتخاب می ش��ود. 
ثبت نام از کاندیداهای احراز پست ریاست هیأت بدمینتون استان 
انجام شده است و نام س��ه چهره باتجربه برای تصاحب صندلی 
ریاست هیأت دیده می شود؛ س��روش اسماعیلی رییس کنونی 
هیأت، حس��ن بزرگزاد مربی تیم ملی بدمینتون و غالمحسین 
یزدان پناه بنیانگذار بدمینتون، محقق و مدرس این رش��ته در 
کشور ،که  شاید شانس اسماعیلی به نسبت سایرین برای انتخاب 
مجدد کمتر باشد. به نظر می رسد اسماعیلی برای حفظ صندلی 
ریاس��ت هیأت بدمینتون اس��تان اصفهان کار سختی پیش رو 
داشته باشد، به خصوص این که جو این روزهای بدمینتون استان 
اصال به سود رییس کنونی هیأت نیست و اهالی این رشته هر زمان 
فرصتی در اختیار داشته باشند از افت بدمینتون اصفهان در چهار 
سال گذشته صحبت می کنند. رقبای اس��ماعیلی در انتخابات 
هیأت بدمینتون اس��تان اصفهان، حسن بزرگزاد مربی تیم ملی 
بدمینتون و رییس س��ابق کمیته مربیان اس��تان و غالمحسین 
یزدان پناه بنیانگذار بدمینتون اصفهان و رییس اسبق این هیأت 
هستند. اسماعیلی در حالی برای انتخابات هیأت بدمینتون استان 
بار دیگر نام نویسی کرد که چندی پیش از خداحافظی اش با این 
هیأت سخن می گفت و درخواست خانواده اش را دلیل این امر 
عنوان می کرد. در صورت قطعی شدن حضور بزرگزاد و یزدان پناه 
که از محبوبیت بیشتری نزد جامعه بدمینتون اصفهان برخوردار 

هستند، نتایج انتخابات غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

 4 سال از عمر بدمینتون اصفهان هدر رفت
ملی پوش اصفهانی تیم مل��ی بدمینتون که یک��ی از منتقدان 
عملکرد سروش اس��ماعیلی در هیأت بدمینتون استان اصفهان 
است، شرایط حال حاضر بدمینتون اصفهان را نابسامان می داند 
و معتقد است: با حضور اس��ماعیلی در هیأت بدمینتون استان 
اصفهان، چهار سال از عمر این رش��ته در اصفهان هدر رفت. دو 
سال اول را هیأت با حاشیه های این انتخاب پشت سر گذاشت و 
بعد از آن هم اتفاق خاصی نیفتاد. شهرام کرمی در گفتگویی که 
با ایمنا داشت گفته است: شاید طبق معیارهایی که فدراسیون 
دارد اصفهان در رده های باالی رده بندی اس��تان ها قرار داشته 
باشد، اما بزرگ ترین مشکلی که بدمینتون اصفهان در سال های 
 اخیر با آن مواجه بوده، نداش��تن برنامه مناس��ب و اصولی برای 
تیم های پایه و استعدادیابی بوده اس��ت. اصفهان در چند سال 
اخیر هیچ برنامه خاصی برای استعدادیابی و نخبه پروری نداشته 
 است و تبعات این مسئله را هم بدون ش��ک در سال های آینده 
می بیند. وی می گوید: در حال حاضر در رده سنی بزرگساالن، 
 من و برادرم امید ملی پوش هس��تیم و در رده ه��ای پایه برای 
س��ال های بعد جایگزینی نداریم. وی عدم بودجه را  یکی دیگر 
 از مش��کالت هیأت می دان��د و می گوید: مش��کل بودجه هم از 
اصلی ترین معضالتی است که هیأت با آن دست به گریبان است. 
حرف های قشنگ و صحبت از برنامه ریزی تا زمانی که پول نباشد 

به واقعیت تبدیل نمی شود. 

 اصفهان در چند 
سال اخیر هیچ 
برنامه خاصی 
برای استعدادیابی 
و نخبه پروری 
نداشته است و 
تبعات این مسأله 
را هم بدون شک 
در سال های آینده 
می بیند

 مربیان پرتغالی 
از بزرگ ترینشان 
که بر روی نیمکت 
تیم ملی نشسته تا 
کوچکترینشان که 
هدایت نفت آبادان را بر 
عهده داشت سوغاتی 
به غیر از ناکامی برای 
فوتبال ایران به ارمغان 
نیاوردند

چه کسی پاسخگوی عمر چهارساله است؟تجربه تلخ هموطنان کی روش

اعتراض اهالی بدمینتون به عملکرد رییس پرتغال خونی در میهمانی فوتبالی ها!

 س��رمربی تیم فوتس��ال گیتی پس��ند گف��ت: در قرچ��ک مرا 
به گونه ای تش��ویق کردند که در اصفهان هم  این گونه مرا مورد 

لطف قرار نمی دادند.
علی افضل در خصوص دیدار تیم های فوتس��ال گیتی پس��ند و 
شهید منصوری عنوان کرد: هر بازی شرایط خاص خود را دارد و 
این دیدار نیز حساسیت های خاص خود را داشت. با توجه به فشار 
زیادی که در سالن وجود داشت، بازیکنان ما نتوانستند عملکرد 
خود را به نمایش بگذارند. اگر توپ هایمان تبدیل به گل می شد 

می توانستیم به برتری دست یابیم، البته خدا را شکر که نبردیم 
زیرا پس از آن معلوم نبود چه اتفاقی می خواهد بیفتد.

وی در خصوص شعار تماش��اگران خاطرنشان کرد: کاری ندارم 
تماشاگران به افشین کاظمی، سپهر محمدی،  احمد اسماعیل پور 
و اعضای هیأت مدیره و سایر بازیکنان ما فحاشی کردند، اما مرا 
که به خوبی تشویق کردند. یک آقای شومن هم بلندگو دستش 
گرفته بود و هرکاری که دوس��ت داش��ت انجام م��ی داد. حال 
منصوری ها می گوین��د ما او را دزدیدیم. اصال ما این ش��خص را 

ندیدیم. چه کس��ی می خواهد این کار را انجام دهد؟ این شومن 
فقط در زمین نرقصید. سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با اشاره 
به صحبت های اکبر تقوی مدیرعامل منصوری یادآور ش��د: این 
بنده خدا مشکل روحی روانی دارد. هر حرفی هم که می زند خود 
را می خواهد گول بزند. باید خود را معرفی کند تا از لحاظ روحی 
و روانی درمان شود. اشکالی ندارد هرچه می خواهد بگوید، دنیا 
 می چرخد. افضل درباره این که آیا در دیدار برگش��ت از اصفهان 
به دنبال انتقام از مسئوالن منصوری هستند، گفت: به هیچ عنوان 
چنین امری وجود ندارد. می خواهیم با کمال احترام آنها را کول 
کنیم و به داخل سالن ببریم. ماش��ین ما را راه ندادند و پیاده و از 
بین تماشاگران وارد سالن شدیم. آنها استقبال بسیار خوبی از ما 
کردند، ما هم از آنها به خوبی استقبال می کنیم. این موارد گذشته 

است و همین که سالم از قرچک آمدیم خدا را شاکریم.
وی ادامه داد: تماش��اگران قرچکی مرا به خوبی تشویق کردند، 
حتی به گونه ای که در اصفهان هم این گونه تشویقم نمی کنند. 
دستشان درد نکند، از آنها کمال تشکر را دارم بابت این محبتی که 
نسبت به من ابراز داشتند. مرا با این تشویق ها در قرچک معروف 
کردند. سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند درباره تشویق خانواده 
ریخته گران خاطرنشان کرد: کاری به تشویق افراد مختلف نداریم. 
تماشاگران می توانند هر فردی را تش��ویق کنند، اما می گوییم 
توهین نکنند. من بد مصاحبه کردم و حقم است که فحشم دهند، 
اما چرا به کشاورز و اس��ماعیل پور و اعضای هیأت مدیره باشگاه 
توهین می کنند. مسئوالن منصوری نیز فقط نگاه می کردند. به 

نظرم این شعارها از سوی یک فرد، سازماندهی می شد.

علیرضا افضل:
در اصفهان هم این گونه تشویق نمی شدم!



یادداشت

تاکنون20 مقاله به همایش ملی گز 
ارسال شده است

دبیرعلمی همای��ش ملی گز، از ارس��ال20 مقاله ب��ه دبیرخانه این 
همایش خبر داد.

سیاوش نظری افزود:  عالقه مندان تا پایان دی ماه برای ارسال آثار به 
دبیرخانه این همایش مهلت دارند.

وی ادامه داد: عالق��ه مندان می توانن��د مقاالت خود را به نش��انی 
ش��هرکرد، میدان دفاع مقدس، ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 

کشاورزی، دبیرخانه گز، ارسال کنند.
نظری تصریح کرد: متقاضیان می توانند برای اطالع بیشتر از جزئیات 
این همایش، به نش��انی اینترنتی www.gazgroup.ir مراجعه 
کنند. نظری با بیان این ک��ه این همایش در س��ه بخش اقتصادی، 
 بهداش��ت و کیفیت و اجتماع��ی - فرهنگی و در 18 مح��ور برگزار 
می شود خاطرنش��ان کرد: نقش خوش��ه ها در صادرات گز، بررسی 
کارایی روش های س��نتی و صنعتی تولید، استانداردسازی و بهبود 
روش های تولید، برندسازی در صنعت گز، نقش فناوری های نوین 
در بهبود کیفی، روش های ارتقای ماندگاری گز، ترکیبات، بهداشت 
و س��المت گز، فرهنگ سازی، اشتغال، پیش��ینه تاریخی، فرهنگی 
و اجتماعی گز، گردشگری و س��وغات، از مهم ترین محورهای این 

همایش یک روزه است.
به گفته وی، همای��ش ملی گز،  هش��تم بهمن امس��ال در بلداجی 

پایتخت گز ایران برگزار می شود. 

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری
 حجت االسالم محمدعلی نکونام  

هدایت افکار و دل ها، از جمله خصوصیات شهداست و به برکت انوار 
تابناک شهدای انقالب اس��المی و دفاع مقدس و چهره های به حق 

پیوسته آنها می توانیم در مسیر کمال مطلوب قرار بگیریم.
شهید ش��اخص بس��یج طالب و روحانیون ش��هیده فهیمه سیاری 
 یکی از شهدایی است که به خاطر کس��ب رضایت الهی و مجاهدت 
فی س��بیل اهلل، خداوند امتیازاتی را به ایش��ان اعطا فرموده اس��ت، 
چرا که جهاد در راه خدا یک��ی از راه های آن اس��ت و اگر ما بندگی 
کنیم و در مس��یر درس��ت قرار بگیریم، خداوند الطاف بی شمارش 
 را ش��امل ح��ال م��ا خواهد

 کرد. 
این طلبه ش��هید ب��ا حضور 
در کردس��تان و جبهه های 
جن��گ، احس��اس آرامش 
داش��ته و ایمان مستحکم او 
باعث حض��ورش در مناطق 

پرخطر شده است. 

هدایت افکار و دل ها 
ویژگی بارز شهداست

چهره روزیادداشت
عشایر یکی از مؤلفه های مهم تحقق اقتصاد مقاومتی هستند

سرهنگ منوچهر قلی زاده فرمانده ناحیه مقاومت عشایری گفت: با توجه به ظرفیت ها در جامعه 
عشایری، این قشر با نگاه ویژه مسئوالن و ایجاد بستر الزم برای ورود به عرصه اقتصاد، تقویت روحیه 
خودباوری برای ورود به عرصه تولید، می توانند یکی از مؤلفه های تحقق اقتصاد مقاومتی باشند. 
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 یکی از صنعتگ��ران چهارمحالی توانس��ته باایجاد کارگاهی 
در ش��هرکرد مرتفع ترین شهر کشور از س��طح دریا، قطعات 
مختلف کش��تی را تولید کن��د و با وجود تحریم ها از س��وی 

دشمنان، گام های بلندی در توسعه کشور بر دارد.
مدیر عامل شرکت  ساخت قطعات کشتی و شناور شهرکرد در 
گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که9 سال در این زمینه 
در چهار مح��ال و بختیاری فعالیت می کند، اظهار داش��ت: 
بیشترین فعالیت این شرکت در س��اخت قطعات کشتی در 
وسایلی از طریق وینچیک، لنگر جمع کن و رمپ جمع کن، 
درب های واتر تایپ، پنجره ش��ناور، توپ ارونت و س��اخت 

پروانه کشتی است.
حسین علی محمدی با اش��اره به این که در حال حاضر این 
ش��رکت برای چهار نفر اش��تغال زایی به همراه داشته است، 
 بیان داشت: با حمایت از این صنعت می شود برای 100 نفر 

اشتغال زایی مستقیم در استان به وجود آورد.
وی با بیان این که عمده مش��کل این ش��رکت عدم حمایت، 
 کمبود نقدینگی و به روز نبودن دستگاه هاست، عنوان کرد: 
به دلیل به روز نبود دس��تگاه به خاطر کمب��ود اعتبار، ثبت 

سفارشات کمتری در این شرکت انجام می شود.
علی محمدی با بیان این که بیشترین سفارشات این شرکت 
از سایت درویشی بندر عباس و شهید موسوی خرمشهر است، 
اذعان داش��ت: در س��ال جاری50 الی100 تن تولید در این 
شرکت انجام شده، در حالی که در س��ال های گذشته300 

تن بوده است.
این صنعتگر با اشاره به این که در سال جاری نقدینگی شرکت 
کم و اعتبار دریافتی از ش��رکت ها ضعیف بوده است، تصریح 

کرد: به دلی��ل نبود س��رمایه در گردش، یک��ی از واحدهای 
کارگاهی به تعطیلی می رسد.

مدیر عامل ش��رکت س��ازنده قطعات کش��تی بیان داشت: 
درخواستی که از مسئولین استانی و کشوری داریم این است 
که وام و تس��هیالت ارزان قیمت در راس��تای حمایت از این 

صنعت در اختیار شرکت قرار دهند.
علی محمدی با بیان این که این شرکت تمامی گواهینامه ها 
را دریافت کرده است، تصریح کرد: با حضور جوشکاران ماهر 
شهر هفشجان در صورت حمایت، می توانیم قطعات شناورها 

و کشتی ها را تولید و در شهرهای بندری ساکن کنیم.
وی اذعان داش��ت: اعتبار مورد نیاز این شرکت800 میلیون 
 تومان اس��ت ک��ه500 میلیون توم��ان برای به روز رس��انی 
دس��تگاه ها و300 میلیون تومان س��رمایه در گردش مورد 

نیاز است.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت 
چهار محال و بختیاری نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
این که مشکالت عمده این شرکت سرمایه در گردش است، 
عنوان کرد: این شرکت جزء شرکت های طراح و زیرساختی 
 اس��ت. محمد کاظم منزوی افزود: این ش��رکت یک شرکت 

کار آفرین است.
وی با بیان این که این ش��رکت ب��رای کارخانه های صنعتی 
در بخش خط تولید نقش بس��زایی داشته است، بیان داشت: 
بیشتر دس��تگاه های خط تولید مراکز صنعتی استان توسط 

این شرکت تولید می شود.
منزوی گفت: این شرکت برای دریافت تسهیالت و سرمایه در 

گردش به صندوق توسعه ملی معرفی می شود.

تاالب بین المللی »چغاخور« چهارمحال و بختیاری یکی از 
تاالب های بی نظیر کشور اس��ت که هم اکنون در اثر بارش 
برف ب��ر روی ارتفاعات کوهس��تان های مجاور، ب��ه یکی از 
مناطق بکر و دیدنی اس��تان چهارمحال و بختیاری و کشور 

تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تاالب بی��ن المللی چغاخور با بیش 
از دو هزار و300 هکتار مساحت در نزدیکی شهر بلداجی در 

شهرستان بروجن و در دامنه ارتفاعات برآفتاب و کالر است.
  پرن��دگان چغاخ��ور ش��امل مرغاب��ی، ان��واع حواصی��ل، 
لک لک س��فید، خ��روس کولی، کش��یم، ب��اکالن، مرغابی 
س��انان، فالمینگو، یلوه، اکراس، قو، س��لیم، کاکانی ها بوده 
و آبزیانی مانند ماهی کپور، گامبوزی��اد )ماهی گورخری( با 
ارزش ژنتیکی، کنترل بیولوژیک��ی، زینتی، مطالعاتی، صید 
تج��اری و غذایی، همچنین خزندگانی ش��امل الک پش��ت 
آبزی و حیواناتی نظیر گراز، ش��غال، گرگ، روباه و خرگوش 
در مج��اورت آن زندگ��ی می کنن��د. فصل بهار و تابس��تان 
 بهترین زمان بازدید از تاالب است، همچنین فصل زمستان و 
یخ بندان تاالب نیز زیبایی بی نظی��ری دارد و این زیبایی ها 

ساالنه گردشگرانی را به این مکان ها می کشاند.
هم اکنون بارش برف بر روی ارتفاعات کوهستان های مجاور 
تاالب و وجود پرندگان مهاجر و بومی در این تاالب، آن را به 

یک منطقه بکر و دیدنی تبدیل کرده است.
 ممنوع بودن شکار در تاالب چغاخور به مدت پنج سال 

دیگر تمدید شد
 رییس کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان چه��ار محال و 
بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهردر خصوص این تاالب اظهار 

داشت: تاالب بین المللی چغاخور به دلیل شرایطی همچون 
تنوع زیستی باال و گونه های جانوری نادر از سال 78 توسط 
سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع 

اعالم و مورد حمایت قرار گرفت.
 سعید یوس��ف پورافزود: این منطقه به دلیل قرار گرفتن در 
کنار دو جاده آس��فالته و برخورداری از تنوع زیس��تگاهی و 
جانوری به خصوص پرندگان، دارای قابلیت های گردشگری 
زیادی است و همچنین مجاورت آن با امامزاده حمزه علی در 
کنار تفریحات  فیزیکی پر تحرک مثل قایقرانی و ماهیگیری 
 ل��ذت جویی از مناظ��ر و تماش��ای حیات وح��ش منطقه را 
دو چندان کرده اس��ت. وی ادامه داد: ممنوع بودن شکار در 
تاالب چغاخور به مدت پنج سال دیگر تمدید شد. وی با اشاره 
به وجود خشکسالی در استان چهارمحال و بختیاری و کاهش 
بارندگی در این اس��تان، ادامه داد: خشکسالی تأثیر بسزایی 
در کاهش آبدهی چش��مه ها و منابع تأمی��ن کننده آب این 

تاالب داشته است.
وی بیان داشت: کاهش بارش در این استان مشکالت بسیار 
 زیادی در خصوص تاالب های آن ایجاد کرده است.یوسف پور

بیان داشت: برداشت های بی رویه از چاه هایی که در اطراف 
تاالب ها حفر شده از دیگر مسائلی است که موجب شده است 
آب تاالب ها کم شود. رییس کل حفاظت محیط زیست استان 
چهار محال و بختیاری با اش��اره به بارندگی های اخیر اذعان 
داش��ت: بارندگی های اخیر در این اس��تان، نور امیدی برای 
احیای تاالب ها روشن کرده و اگر بارندگی ها تا پایان زمستان 
به همین شکل باشد، می توان گفت بسیاری از مشکالت در 

رابطه با خشکسالی در خصوص تاالب ها حل می شود. 

 فصل بهار و 
تابستان بهترین 
زمان بازدید 
از تاالب است، 
همچنین فصل 
 زمستان و 
یخ بندان تاالب نیز 
زیبایی بی نظیری 
دارد

درخواستی که از 
مسئولین استانی 
و کشوری داریم 
این است که وام و 
تسهیالت ارزان 
قیمت در راستای 
حمایت از این 
صنعت در اختیار 
شرکت قرار دهند

تاالب بین المللی چغاخور ؛ منطقه ای دیدنیدر سال تولید ملی

بارش ها وامید به احیای تاالبتولید قطعات کشتی در مرتفع ترین شهرایران
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رای
6180 ش��ماره دادنامه: 9109973633101082 ش��ماره پرونده: 9109983633100283 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910294 خواهان: آقای اکبر ش��اه زیدی با وکالت آقای خلیل بزرگمهر به نشانی 
خمینی ش��هر میدان شهدا ابتدای بلوار طالقانی طبقه فوقانی فروشگاه نادری واحد اول خواندگان: 
1- خانم س��ماء هاش��م نجفی 2- خانم لیال جورکش 3- آقای سپهر هاشم نجفی همگی به نشانی 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه چک دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دادخواس��ت آقای 
خلیل بزرگمهر به وکالت از آقای اکبر ش��اه زیدی فرزند یداله بطرفیت ورثه مرحوم محمد هادی 
هاشم نجفی 1- لیال جورکش )همسر( 2- سماء 3- سپهر هر دو هاشم نجفی )فرزندان( با قیمومیت 
آق��ای حیدرعلی جورکش بخواس��ته مطالبه مبلغ 2/700/000/000 ری��ال بابت 9 فقره چک بانکی 
از ش��ماره های 763176 ال��ی 763184 به عهده بانک تجارت ش��عبه محمودآباد و به تاریخهای 
1390/12/25 و 91/3/1 و 91/5/1 و 91/7/1 و 91/9/1 و 91/11/1 و 91/12/28 و 92/2/31 و 
92/4/31 به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به انضمام خسارت تاخیر در تادیه و هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و قرار تامین خواسته، با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود 
اصول مستندات در ید خواهان که حکایت از استحقاق وی در مطالبه وجه اشتغال ذمه خواندگان 
دارد و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده اس��ت و اینکه خواندگان در جلسه دادرسی 
حاضر نش��ده و دفاع موثری و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده اند و توجهًا به حال ش��دن 
دیون متوفی دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 231 و 233 و 236 
و 240 قان��ون امور حس��بی و مواد 313 و 320 قانون تجارت و تبص��ره الحاقی به ماده 2 قانون 
صدور چک و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی و با رعایت ماده 278 از همان 
قانون حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ -/2/700/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 
پرداخت مبلغ 54/005/000 بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ -/55/800/000 بابت حق الوکاله 
وکیل و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چکها لغایت تاریخ وصول طبق تعرفه 
بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. واحد اجرا مکلف در هنگام وصول محکوم به هزینه 
های دادرس��ی خسارت تاخیر تادیه را نیز محاس��به و وصول و به حساب مربوطه واریز نماید. 
این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست 
روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. کریمی- دادرس شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
6181 شماره درخواس��ت: 9110463634300001 شماره پرونده: 9109983633200578 شماره 
بایگانی ش��عبه: 910332 خواهان فاطمه پریش��انی دادخواستی به طرفیت خواندگان محمدحسین 
ماهوش و شهربانو جعفری تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان- خمینی شهر نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع در 
خمینی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی بسیج خواهران- مجتمع قضایی شماره یک 
ارجاع و به کالس��ه 910332 اجراء ح/2 ثبت گردیده که با ارائه نظریه کارشناسی به دادگاه توسط 
کارشناس منتخب پرونده،  به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد 
نظریه به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود و جهت مطالعه نظریه ظرف مهلت 3 روز 

به دادگاه مراجعه تا چنانچه اعتراضی نسبت به نظریه دارند به دادگاه اعالم نماید. شفیعی- مدیر 
دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6182 در خصوص پرونده کالس��ه 1222/91 خواهان خانم تهمینه حیدری دادخواس��تی مبنی بر 
مهری��ه به طرفیت 1- مری��م رهنمایی کرویه فرزند ایرج 2- محبوب��ه رهنمایی کرویه فرزند ایرج 
3- فرزاد رهنمایی کرویه فرزند امیر 4- مهسا رهنمایی کرویه فرزند امیر به قیومیت خانم مرضیه 
آذربایجانی 5- خانم مرضیه آذربایجانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 
91/10/24 س��اعت 11/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان 
محتش��م کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه سوم حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی 
6183 در خصوص پرونده کالسه 1188/91 خواهان مصطفی میرزایی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبل��غ 15/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات وارده و هزینه دادرس��ی به طرفیت عباس 
ظهیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/10/24 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6184 آق��ای س��ید حمی��د رض��وی دارای شناس��نامه ش��ماره 333 به ش��رح دادخواس��ت به 

کالس��ه 5174/91 ح 10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراثت نم��وده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان نس��رین الس��ادات رض��وی بشناس��نامه 1270617028 در تاریخ 
1391/8/16 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به: یک فرزند دختر و یک همسر دائم و یک پدر و یک مادر به شرح ذیل: 1- آیالر محمدی ش ش 
2440751723 فرزند متوفی، 2- فریبا واعظی شاهزاده علی اکبر ش ش 212 مادر متوفی، 3- سید 
حمید رضوی ش ش 333 پدر متوفی، 4- علی اصغر نجفی تیره ش��بانکاره ش ش 1557 همس��ر 
متوفی 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 دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6185 خانم خدیجه آروم دارای شناس��نامه شماره 3439 به شرح دادخواست به کالسه 5160/91 
ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
محمدرضا قاسمی قلعه نوعسکری بشناسنامه 294 در تاریخ 91/8/28 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو دختر و یک همسر دائمی و مادر به 

نام های ذیل: 1- نازنین قاسمی قلعه نوعسکری ش ش 1271836785 )دختر متوفی(، 2- یاسمین 
قاسمی قلعه نوعسکری ش ش 1274604591 )دختر متوفی(، 3- خدیجه آروم ش ش 3439 )همسر 
متوفی(، 4- طوران رومیانی ش ش 31655 )مادر متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. مشعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6186 آقای ابوالقاس��م فرهمند سوارچی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به کالسه 
5164/91 ح 10 از ای��ن ش��ورا در خواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان مسعود فرهمند سوارچی به شناسنامه 757 در تاریخ 91/6/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- یک پ��در و مادر به نام های ذیل: 
1- بتول کریمی ارزنانی ش ش 115 )مادر متوفی(، 2- ابوالقاس��م فرهمند سوارچی ش ش 4 )پدر 
متوفی( 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 دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6187 خانم بتول ملک ورنوس��فادرانی دارای شناسنامه شماره 96 به شرح دادخواست به کالسه 
712/91 ش ح/7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان فتحعلی علی رضائی ورنوسفادرانی بشناس��نامه 262 در تاریخ 1390/10/14 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- بتول ملک 
ورنوس��فادرانی ف: عزیز ش ش 96 )همسر دائمی متوفی( 2- میثم علی رضائی ورنوسفادرانی 

ف: فتحعلی ش ش 0-010986-113 )فرزند( 3- غالمرضا علیرضائی ورنوسفادرانی ف: فتحعلی 
ش ش 22167 )فرزند( 4- محس��ن علیرضائی ورنوسفادرانی ف: فتحعلی ش ش 17047 )فرزند( 
5- طیب��ه علی رضائی ورنوس��فادرانی ف: فتحعلی ش ش 24518 )فرزن��د( 6- اکرم علیرضائی 
ورنوس��فادرانی ف: فتحعل��ی ش ش 17046 )فرزن��د( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه 

تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6188 خانم ایران سلطانی فروش��انی با وکالت آقای سید آرش ابن علی دارای شناسنامه شماره 

610 به شرح دادخواست به کالسه 638/91 ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی عموسلطانی فروشانی بشناسنامه 5421 در تاریخ 
1390/4/25 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
به 1- حبیبه نوروزی فروش��انی فرزند حاجی بابا، ش ش 3306 )همس��ر دائمی متوفی( 2- محمد 
عموسلطانی فروشانی فرزند علی ش ش 28 )فرزند( 3- ایران سلطانی فروشانی فرزند علی محمد 
ش ش 610 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در سه نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6189 درخصوص پرونده کالسه 91-843 خواهان محمد عبیری با وکالت الهام نساج دادخواستی 
مبنی بر- به طرفیت محمد کرمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخه 

91/10/25 ساعت 4 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان- ش��عبه 15 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6190 درخصوص پرونده کالسه 1574/91 ش33 خواهان مهین سیفی دادخواستی مبنی بر انتقال 
س��ند یکدستگاه پراید به شماره انتظامی ایران 44- 954ن14 به انضمام مطلق خسارت به طرفیت 
سید شهرام صالحی- خدیجه مغزنیا تقدیم نموده است؛ وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 
91/11/12 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده اس��ت. تعیین گردیده، باتوج��ه به مجهول المکان بودن 
خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره 

2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6191 درخصوص پرونده کالس��ه 91-844 خواهان محمد عبیری با وکالت الهام نساج دادخواستی 
مبنی بر مطالبه طلب چک به طرفیت محمد کرمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/10/25 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57 کدپستی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 15 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی 

ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 15 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6192 کالس��ه پرونده: 2101/90 ش��ماره دادنامه: 1156- 91/6/30 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 12 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: مسعود عبدالهی به نشانی اصفهان- خ حسین آباد بن شهید 
عباس حمزه پ308 خوانده: مهدی بختیاری مجهول المکان خواسته: مطالبه با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ی مش��ورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی آقای مسعود عبدالهی به طرفیت آقای 
مهدی بختیاری به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال حواله به شماره 640179- 89/9/30 
و 640180- 89/10/15 ب��ه عهده تعاونی اعتباری ثامن االئمه به انضمام مطلق خس��ارت قانونی- 
باتوجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال 
علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه پسندی 
در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان، بر شورا 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
چهل و شش هزار ریال بابت خسارت دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید )حواله 
ها( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. رحیمی- قاضی شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6193 خان��م فرخنده هومن دارای شناس��نامه ش��ماره 16 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
5197/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان علی هومن بشناسنامه 8562 در تاریخ 1391/3/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به س��ه فرزند پسر و دو فرزند دختر به شرح 
ذیل: 1- محمدرضا هومن ش ش 320 فرزند 2- احمد هومن ش ش 163 فرزند 3- فرزاد هومن 
ش ش 239 فرزند 4- جمیله هومن ش ش 127 فرزند 5- فرخنده هومن ش ش 16 فرزند والغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتبه 
آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر 
نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6194 آقای مجتبی عرب بیگی دارای شناس��نامه ش��ماره 66 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
5205/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 

ش��ادروان مهری برومند جزی بشناس��نامه 450 در تاریخ 91/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو پسر و یک دختر به نام های ذیل: 
1- مجتب��ی عرب بیگی ش ش 66 )پس��ر متوفی( 2- مهدی عرب بیگی جزی ش ش 526 )پس��ر 
متوفی( 3- زهرا عرب بیگی ش ش 602 )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6195 خانم صدیقه آذری نژاد دارای شناسنامه شماره 40 به شرح دادخواست به کالسه 5201/91 
ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان 
حسین شیرانی پوراصفهانی بشناسنامه 1296 در تاریخ 1391/8/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک فرزند پسر و دو فرزند دختر و یک 
همسر دائمی به شرح ذیل: 1- مهدی شیرانی پوراصفهانی ش ش 1270356331 فرزند، 2- شقایق 
ش��یرانی پوراصفهانی ش ش 1464 فرزند، 3- شکوفه ش��یرانی پوراصفهانی ش ش 580 فرزند، 
4- صدیقه آذری نژاد ش ش 40 همسر 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 دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رأی
6196 شماره دادنامه: 9109970350901310، شماره پرونده: 9009980350900937، شماره 
بایگان��ی ش��عبه: 900987، خواهان ه��ا: 1- خانم فتحیه غالمحس��ین رضاکرمانی به نش��انی 
اصفه��ان بهارس��تان محله 5 خ ارم دوم پ��الک 593، 2- خانم قمر بنی ظری��ف 3- آقای محمد 
پوربختیاری 4- آقای عبدالمحس��ن پوربختیاری 5- آقای امین پوربختیاری همگی به نش��انی 
اصفه��ان بهارس��تان محله 5 خ ارم دوم پ��الک 593. خواندگان: 1- آق��ای نصیر احمدی عمله 
2- آقای منصور احمدی راد همگی به نش��انی مجهول المکان 3- ش��رکت عمران بهارس��تان 
به نش��انی بهارس��تان. خواسته: الزام به تنظیم سند رس��می ملک، گردشکار: دادگاه با بررسی 
محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: دع��وی خواه��ان ها 1- امین پوربختیاری 2- عبدالحس��ین پوربختیار 3- قمر بنی 
ظری��ف به طرفیت خوان��دگان 1- آقای نصیر احمدی عمله 2- منصور احمدی راد 3- ش��رکت 
عمران ش��هر جدید بهارستان بخواسته الزام به تنظیم س��ند رسمی یکباب منزل مسکونی واقع 
در بهارس��تان پالک ثبت��ی 2187/3128 بخش 6 ثبت اصفهان و مطالبه کلیه خس��ارات قانونی 
می باش��د با توجه به دادخواست تقدیمی و پاسخ اس��تعالم ثبتی که پالک مذکور را در مالکیت 
رسمی دولت جمهوری اسالمی ایران بنمایندگی اداره کل زمین شهری اصفهان اعالم داشته که 
ش��رکت عمران بهارستان زیرمجموعه آن می باشد و حسب قرارداد شماره 68/12/14-4095 
ش��رکت مذکور قطعه زمین ش��ماره 593-5 را به آقای نصیر احمدی واگذار کرده اس��ت و در 
الیحه تقدیمی به دادگاه واگذاری صورت گرفته را تأیید نموده اس��ت مشارالیه حسب وکالتنامه 
ش��ماره 71882-77/8/11 اختیارات قانونی نس��بت به چهاردانگ از مورد واگذار ش��ده را به 
آقای منصور احمدی تفویض کرده اس��ت و حسب وکالتنامه شماره 6395-80/11/8 اختیارات 
قانونی دو دانگ از مورد واگذار ش��ده را به آق��ای برزو پوربختیار مورث خواهان ها تفویض 
کرده اس��ت آقای منصور احمدی با اختیارات حاص��ل از وکالتنامه که از جمله آن فروش ملک 
می باش��د چهار دانگ قطعه زمین واگذار شده را به آقای برزو پوربختیار فروخته و وکالتنامه 
ش��ماره 6368-80/11/6 راتنظیم و اختیارات قانونی را تفویض می نماید در وکالتنامه تفویض 
شده از طرف آقای نصیر احمدی به برزو پوربختیار اختیار فروش به هر شخصی ولو به خود 
نیز ذکر ش��ده اس��ت حسب نظریه کارشناس��ی در پالک مذکور احداث بنا شده و گواهی پایان 
کار به ش��ماره 8903020400-90/7/24 نیز از طرف شهرداری بهارستان صادر شده است که 
کپی آن  پیوس��ت گردیده اس��ت و با توجه به واگذاری صورت گرفت��ه و انتقال مالکیت به نام 
مورث خواهان ها و گواهی حصر وراثت ارائه شده و احداث بنا و اخذ گواهی پایان ساخت در 
زمین واگذار ش��ده و نظریه کارشناسی ارائه ش��ده که مورد واگذارشده را با پالک ثبتی اعالم 
ش��ده مطابقت داده و تعهد ضمنی خوانده ردیف س��وم به انتقال سند مالکیت دادگاه دعوی را 
وارد دانس��ته و به اس��تناد مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین 
دادرس��ی مدنی خوانده ردیف س��وم را ملزم به حضور در احد از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
مالکیت پالک ثبتی 2187/3128 بخش ش��ش ثبت اصفهان به نس��بت سهم االرث خواهان ها و 
پرداخ��ت مبلغ 1/085/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ دو میلیون ریال بابت دس��تمزد 
کارشناس��ی در حق خواهان ها می باش��د دعوی نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم که سند 
مالکیت رس��می بنام ایشان نبوده و امکان الزام ایش��ان وجود ندارد توجه نداشته و به استناد 
بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرس��ی مدنی ق��رار رد دعوی صادر و اعالم می کند در خصوص 
س��ایر ورثه مرحوم برزو پوربختی��اری به نام های محمد پوربختیاری و فتحیه غالم حس��ین 
رضا کرمانی که نام آنها در دادخواس��ت ذکر شده لکن دادخواست را امضاء نکرده اند دادگاه 
با تکلیفی مواجه نبوده و دادخواست به جریان نیفتاده است رأی صادر شده حضوری و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی است. م الف/ 14875 اصالنی- رئیس شعبه نهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
هر کس در ح��ال طلب دانش، مرگ��ش فرا رس��د، میان او و 

پیامبران، تنها یک درجه تفاوت باشد.

آیا می توان دوباره جوان شد؟

تنها خس��تگی و بیماری نیس��ت که ممکن اس��ت چهره ش��ما را پیرتر 
 از آنچه هس��تید نش��ان دهد یا س��ایر عوارض میانس��الی و به اصطالح 

پا به سن گذاشتن را نمایان کند.
آیا تا به حال به ای��ن فکر کرده اید که ای��ن امکان وج��ود دارد که منبع 
و سرچش��مه »جوانی« را در آش��پزخانه خود داش��ته باش��ید؟ ممکن 
اس��ت این طور تصور ش��ود که بعضی تغییرات روحی و جسمی، بخشی 
جدایی ناپذیر از افزایش سن هس��تند، اما حقیقت این است که غذاهایی 
که می خوریم یا از خ��وردن آنها اجتناب می کنی��م، می توانند این روند 
را ب��ه تعویق بیندازند و م��ا را جوان تر از س��ن واقعی مان نش��ان دهند. 
دکتر دیوید کت��ز مدیر ی��ک مرک��ز تحقیقات��ی در دانش��گاه ییل  در 
 ای��ن رابطه می گوی��د: ما در ط��ول روز غذاه��ای فرآوری ش��ده زیادی 
می خوریم که اغلب کالری باال و ارزش تغذیه ای کمی دارند؛ به عنوان مثال 
ویتامین B12 و امگا 3 در این گونه غذاها کم است. این کافی نبودن ارزش 
تغذیه ای مواد غذایی، می تواند به نشانه هایی از جمله چین و چروک  پوست 
منجر شود که بسیاری از افراد، آنها را ضرورت افزایش سن می شناسند. در 
ادامه این مطلب نیز می توانید با چند نمونه از راهکارها و مواد غذایی مؤثر 

در بهبود پیری آشنا شوید.
1      آیا انرژی کمی دارید؟

اگر احس��اس می کنید برای انجام ام��ور روزانه، آن طور که باید و ش��اید 
انرژی ندارید، ممکن اس��ت به ویتامین B12 بیش��تری احتیاج داشته 
باش��ید. این ویتامین را می توان در مواد غذایی که از حیوانات به دس��ت 
می آید، یافت. این ماده مغذی در تنظیم س��وخت و س��از ب��دن و تولید 
انرژی، نقش بسزایی دارد و کلید مهمی است برای داشتن مغز و سیستم 
عصبی س��الم. به گفته دکتر دنی فراگ از یک مرکز پزش��کی در میامی، 
احس��اس خس��تگی نوعی نش��انه بارز کمبود ویتامینB12 اس��ت که 
معموال در کسانی که به میزان کافی پروتئین حیوانی دریافت نمی کنند 
 مش��اهده می ش��ود. خوب اس��ت بدانید مصرف مقدار زی��ادی داروی 
ضد نفخ نیز می تواند به کمبود B12 منجر شود، زیرا این دارو مانع جذب 
B12 می ش��ود. اگر به مقدار کافی گوش��ت یا مواد لبن��ی نمی خورید و 
 مکمل هایی که شامل ویتامین B12 می شود را دریافت نمی کنید، شب ها

7 یا 8 س��اعت نمی خوابید و در طول روز فعالیت بدنی زیادی دارید، باید 
بدانید شما بیشتر نشانه های فقدان ویتامین B12 را در بدنتان دارید.

مواد غذایی پیش�نهادی: حداقل روزانه دو وعده مواد لبنی کم چرب 
مانند شیر یا ماست بدون چربی و پروتئینی که چربی زیادی نداشته باشد 
بخورید. غذاهای دریایی مانند ماهی و همچنین گوشت گاو و غالت منابع 

مهمی از ویتامینB12 به شمار می روند.
مکمل های پیشنهادی: مصرف روزانه500 تا1000 میلی گرم ویتامین 
B12 در یک قرص، برای افزایش و تأمین این ویتامین کارساز خواهد بود.

2       آیا درد مفصل دارید؟
اگر شما هم جزء آن دس��ته از افرادی هستید که از درد مفاصل می نالند، 
احتماال بدنتان به مقدار بیشتری مس و منگنز نیاز دارد. مس و منگنز هردو 
برای سالمت غضروف مفاصل و انعطاف پذیری آنها الزم و ضروری اند. دکتر 
دیل پترسون مدیر یک مرکز درمانی می گوید: در موارد زیادی، افزودن 
این ماده غذایی درد مفاص��ل را کاهش می دهد. وی همچنین می افزاید: 
پزشکتان به راحتی و با یک آزمایش خون ساده، می تواند تشخیص دهد 
که آیا درد مفاصل شما با یک راه حل ساده رفع می شود یا نه. دکتر پترسون 
در این زمینه می گوید: اگر نتایج، معمولی باشد، می توانید مطمئن باشید 

درد مفصلتان در اثر یک بیماری روماتیسمی جدی نیست.
مواد غذایی پیشنهادی: مغزهای خوراکی، گوشت قرمز و اسفناج منابع 
خوبی از این ماده غذایی هستند، اما مسئله اینجاست که شما قادر نخواهید 
بود به قدری این مواد را بخورید که همه مس و منگنز مورد نیاز بدنتان را 

تأمین کند، بنابراین پزشکان مکمل ها را هم توصیه می کنند.
 مکمل های پیش�نهادی: هر روز دو میلی گرم م��س و پنج میلی گرم

منگنز دریافت کنید. بین دو تا سه ماه، مفاصلتان درد کمتری را متحمل 
خواهند شد.

3        بیش از اندازه فراموشکارید؟
 اگر فکر م��ی کنید فراموش��کار ش��ده اید، ط��وری که حت��ی کارهای 
روزانه تان را هم به خاطر نمی آورید، بهتر است بدانید باید اسید چرب امگا 3 
بیشتری به بدنتان برسانید. دکتر اندرو ویل مدیر مرکز پزشکی جامع در 
دانش��گاه آریزونا در این رابطه توضیح می دهد: این اسیدهای چرب 
بخشی از آجرهای ساختمان مغز هستند. وی همچنین می گوید: اگر 
به قدر کافی در برنامه غذایی تان از این ماده وجود نداشته باشد، بنای 
ساختمان مغز ضعیف خواهد شد و عملکرد مغز که حافظه بخشی از 
آن است دچار مشکل می شود. به گفته او، اما تنها مقدار امگا 3 نیست که 
مهم است بلکه تعادل بین امگا 3 و امگا 6 نیز ضروری است. اگر در برنامه 
غذایی تان ماهی، گردو یا مغزهای خوراکی وجود ندارد و چربی مورد نیاز 
بدنتان را بیشتر از طریق خوردن گوشت تهیه می کنید، باید بدانید که امگا 3 

دریافت نمی کنید.
مواد غذایی پیشنهادی: اول از همه، تا حد امکان مقدار غذاهای فرآوری 
شده را کاهش دهید و غذای تان را با روغن زیتون یا کنجد درست کنید. 
ماهی را در وعده های غذایی تان فراموش نکنی��د و در هفته حتما ماهی 
بخورید. در کنار اینها خوردن 9 تا 12بادام، آن هم چهار بار در طول هفته 

نیز پیشنهاد می شود.
 مکم�ل ه�ای پیش�نهادی: روزان��ه دو ه��زار میل��ی گ��رم

روغن ماهی مصرف کنی��د. برای این منظ��ور می توانی��د از ترکیب دو 
ق��رص 1000 میل��ی گرم��ی docosahexaenoic acid و 

eicosaentaenoic acid  مصرف کنید.

کنترل عملکردهای درون 
خودرو با ژست دست

یک شرکت خودرو س��ازی ژاپنی می گوید در حال ارایه 
یک فناوری اس��ت که به رانندگان کمک می کند برخی 
عملکردهای درون خودرو مانند صدای رادیو را، با ژست 
دست کنترل کنند. یکی از رؤسای شرکت تویوتا گفت: این 
شرکت در حال کار بر روی یک فناوری حرکت دست است 
که می تواند به منظور پیش��گیری از منحرف شدن نگاه 
راننده از جاده، کاربردهایی را برای کنترل برخی وسایل در 
خودرو با دست ارایه کند. تحقیقات تشخیص ژست دست 
شرکت تویوتا با همکاری شرکت نرم افزاری مایکروسافت 
در حال انجام اس��ت. جیم لنتزمی گوید: عالوه بر ژست 
دست، این ش��رکت در حال کار بر روی نمونه اولیه یک 
سیستم موسوم به حشره هوشمند است که حسگرهای 
حرکتی دارد و چهره راننده و بدن او را تشخیص داده و 
رفتار او را با تحلیل حرکاتش پیش بینی می کند. این 
سیستم همچنین از تشخیص صدا برای بازکردن در و 

انجام دیگر کارها استفاده می کند.

امروز اس��تفاده از صفحه های نمایش لمسی آن قدر معمول 
شده که حتی طراحان سیستم عامل به گونه ای سیستم های 
خود را می س��ازند تا به عنوان ورودی اصل��ی از این صفحات 

استفاده کنند.

نمونه بارز این مسئله ویندوز 8 مایکروسافت است که اساسا 
برای کار با صفحات لمسی ساخته شده است. تلفن های همراه 
هوشمند و تبلت های با صفحه لمسی هم چند سالیست که 
عمومیت پیدا کرده و این نمایش��گرها دیگر چیز جدیدی به 

حساب نمی آیند.
اما مهندس��ان الکترونیک و مواد س��ال ها تالش کرده اند تا 
بتوانند به چنین تکنولوژی برسند که ارزان بوده و برای عموم 

قابل ارایه باشد.
در تصوی��ر یک��ی از اولی��ن کامپیوترهای صفحه لمس��ی را 
می بینید ک��ه در دوران خود انقالبی در دنی��ای کامپیوتر به 
حساب می آمد و متخصصان زیادی برای ساخت آن زحمت 

کشیده بودند.

این کامپیوتر که »لینوس 1000« نام داشت در سال 1987 
ساخته شد و 4 کیلوگرم وزن داشت. لینوس از سیستم عامل 
»ام اس داس« استفاده می کرد و با قیمتی در حدود سه هزار 
دالر عرضه می شد. صفحه نمایش به کار رفته در این سیستم 
از نوع کریستال مایع یا همان ال سی دی بود که می توانست 
تنها دو هزار حرف را نمایش دهد؛ یعنی صفحه نمایشی مثل 

تلفن های همراه اولیه یا ماشین حساب!
س��ازندگان ای��ن کامپیوتر آرزوه��ای بزرگی ب��رای اختراع 
خود داش��تند اما ش��اید هیچ گاه تصور نمی کرند که روزی 
کامپیوترهایی با قطر چن��د میلی متر به وجود بیایند که دنیا 
را به صورت آن چیزی که واقعا هس��ت نمایش دهند نه فقط 

حروف و عدد!

در دنیا تونل های بسیار زیادی وجود دارد که هرکدام از 
آنها دارای ویژگی ها و زیبایی های خاصی هس��تند. در 
این میان البته برخی دارای ویژگی های منحصر به فرد 

هستند که در دیگر تونل ها پیدا نمی شوند.

  تونل کندوان
این تونل در جاده چالوس قرار 
دارد و از سطح دریا در3030 
متری کوه های الب��رز کنده 
شده اس��ت. این تونل شاید از 
نظ��ر بص��ری م��ورد خاصی 
نداشته باشد، اما نحوه ساخت 
 آن به گونه ای بوده اس��ت ک��ه آن را در میان زیباترین 
تونل های دنیا ق��رار می دهد. برای س��اخت این تونل 
نزدیک به س��ه سال زمان صرف شده اس��ت و در سال 
1317 و با کمترین امکانات افتتاح شد. این تونل نزدیک 

به دو کیلومتر طول دارد.

تونل طبیعت
این تونل قطار در منطقه کلوین 
در اکراین است و از آن به عنوان 
تونل طبیعت نام می برند، چرا 
ک��ه سرتاس��ر آن از گیاه��ان 
پوشیده شده است و حتی روی 
ریل قط��ار نیز پ��ر از گل ها و 
سبزه های بسیار زیاد است. بسیاری از مردم که به اکراین 

سفر می کنند حتما از این تونل دیدن خواهند کرد.

تونل توهم
ای��ن تونل یک��ی از زیباترین 
تونل های دنیاست که از زیر 
رودخانه هوانگپو در شانگهای 
چین گذر م��ی کن��د. تمام 
دی��واره ه��ای این تون��ل از 
کپسول های شیش��ه ای در 
رنگ های متفاوت ساخته شده است و نزدیک به 640 
مت��ر نیز طول دارن��د. این شیش��ه ها با برخ��ورد نور 
خودروها رنگ های متفاوت تولید می کنند و از همین 

رو به آن تونل توهم گفته می شود.

تونل پاریرای
این تونل در تگزاس قرار دارد 
و به عنوان تون��ل نورانی دنیا 
شناخته می شود. این تونل با 
نزدیک به چهار میلیون المپ 
کوچک تزئین ش��ده است و 
همیشه در طول ش��بانه روز 
روشن است. این چراغ ها در رنگ های متفاوت باعث 
شده اند تا زیبایی خاصی در فضای تونل به وجود آید. 
بس��یاری از جهانگردان می گویند این تونل به عنوان 

یکی از بهترین جاذبه های تگزاس است.

فروشگاه تونلی
تص��ور کنید وارد ی��ک تونل 
بس��یار بزرگ می ش��وید که 
روی دیوارهای آن محصوالت 
به نمایش در آم��ده اند. این 
دقیقا همان ایده ای است که 
ت��ا س��ال 2014 در روتردام 
هلند به پایان خواهد رس��ید. در این فروشگاه که در 
داخل بزرگ ترین تونل دنیا قرار دارد، روی دیوارهایش 
 ال س��ی دی هایی وج��ود دارد که محص��والت را در 
اندازه های بسیار بزرگ نشان می دهد. خرید در یک 

همچنین فروشگاهی بسیار هیجان انگیز است.

تونل باغی
در شهر کیتاکایش��و در ژاپن 
تونلی ق��رار دارد که به یکی از 
زیباتری��ن تون��ل ه��ای دنیا 
ش��هرت دارد. این تونل تماما 
باگل تزئین ش��ده اس��ت و به 
نوعی می توان از آن به عنوان 
خوشبوترین تونل دنیا نیز یاد کرد. این تونل همیشه مملو 

از جمعیت است و کسی نیست که از آن بازدید نکند.

زیباترین تونل های دنیا 
0+11

-2+9

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

خواندنی

فناوری

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

محققان ناسا با هدف بهبود کیفیت زندگی فضانوردان 
در ایستگاه فضایی بین المللی )ISS(، گیاهان خانگی 
مختلف��ی را در معرض مواد ش��یمیایی ق��رار داده و 
توانایی آنها برای حذف آلودگی هوا را بررسی کردند.

طی تحقیقات دو س��اله ناس��ا، فهرس��تی از گیاهان 
خانگی ب��ا توانایی تصفیه هوا و ح��ذف آالینده های 
سمی از محیط منزل و محل کار تهیه شد. محققان 
در این مطالعه از مواد شیمیایی شامل تری کلرواتیلن 
)TCE(، بنزن و فرمالدئید استفاده کردند. این مواد 
سرطان زا بوده و قرار گرفتن در معرض این مواد باعث 

سردرد، حالت تهوع، مشکالت پوستی و بروز آسم می شود.
این مواد در تولید محصوالت مختلف مانند رنگ، جوهر، چسب، پالستیک، فرش، فوم و مواد 

ضد حریق مورد استفاده قرار گرفته و به راحتی در هوا منتشر می شوند.
در برخی موارد سطح ترکیبات آلی فرار )VOCs(  در هوای یک ساختمان به قدری باالست 
که باعث بروز مشکالت جدی برای ساکنان یا کارمندان حاضر در محیط می شود که این 

بیماری به نام »سندرم بیماری ساختمان« شهرت دارد.
نتایج به دس��ت آمده نش��ان می دهد، برخی گیاهان خانگی قادر به فیلتر کردن و حذف 
چشمگیر آالینده های سمی هستند، به طوری که برخی گیاهان تنها در مدت 24 ساعت 

می توانند تا 90 درصد مواد سمی موجود در هوا را به خود جذب کنند.
گیاهان مواد شیمیایی خطرناک در هوا را از طریق حفره های نازک بر روی برگ ها جذب 

می کنند، ریشه و باکتری موجود در خاک نیز در حذف مواد سمی دخالت دارند.
بر اساس تحقیقات ناسا، یک گیاه در فضای 9 مترمربعی خانه یا محل کار، دارای اثربخشی 
مناسب در پاکسازی و تصفیه هواست. این فهرست گیاهانی شامل فیلودندرون، پوتوسی 
ابلق )برگ قلبی(، همیشه سبز چینی )آگلونما(، سرخس بوستون،  فیکوس بنجامین، ژربرا 

دیزی، کلروفیتوم،  بامبو پالم )نخل بامبو(، پیچک انگلیسی و گیاه سانسوریاست.

اس��تفاده از مانیتور دوم و در اختیار داش��تن فضایی 
بیشتر، یکی از مواردی است که بس��یاری از کاربران 
حرفه ای از آن بهره ب��رده و با این ترفن��د، راندمان و 
بهره وری خود را افزایش می دهند. شاید بسیاری از ما 
فضا و یا بودجه الزم جهت خرید مانیتور دوم را نداشته 
باشیم. ولی اگر می خواهید از تبلت خود به شکل بهینه 

استفاده  کنید، اکنون زمان آن فرا رسیده است.
شما می توانید آی پد یا تبلت اندرویدی خود را تبدیل 
به یک مانیتور دوم کنید و نمایش قسمتی از محتوای 
کامپیوتر را به این دس��تگاه های دوس��ت داش��تنی 

بسپارید، اما برای پیاده سازی این ایده، احتیاج به اپلیکیشن های به خصوصی دارید.
کاربران آی پد می توانند از اپلیکیشن Air Display اس��تفاده کنند. این اپلیکیشن که 
شاید مهم ترین ویژگی اش را بتوان رایگان بودن آن دانست، به خوبی آی پد شما را از طریق 
ش��بکه وایرلس، تبدیل به مانیتور دوم می کن��د. این برنامه عالوه بر ای��ن که یک کیبورد 
مجازی را روی آی پد در اختیار ش��ما قرار می دهد، امکان استفاده از صفحه لمسی را نیز، 
در برخی از برنامه ها فراهم می آورد. جالب است بدانید به کمک این برنامه حتی می توانید 
مک و ویندوز را نیز به یکدیگر متصل نمایید. جهت دانلود اپلیکیشن این سرویس باید به 
اپ استور مراجعه نمایید و نرم افزار اتصال کامپیوتر آن را نیز باید از سایت شرکت سازنده 

برای کامپیوتر شخصی خود دریافت نمایید.
متأسفانه هر چه گش��تیم گزینه ای رایگان را برای اندروید پیدا نکردیم. یکی از ارزان ترین 
اپلیکیشن های موجود در این رابطه، ScreenSlider اس��ت که به قیمت 0/99 دالر در 
گوگل پلی قابل دانلود است. این برنامه سیستم عامل مک را پوشش نمی دهد، اما اگر دنبال 
برنامه ای کامل تر بودید می توانید از همان Air Display استفاده کنید که با قیمت 9/99 

دالر در گوگل پلی جهت دانلود قرار داده شده است.
به نظر شما داشتن فضای اضافی، تا چه حد می تواند در افزایش کارایی تأثیر گذار باشد؟

پا را می توان به عنوان یک��ی از مهم ترین اجزای بدن نام برد، 
چرا که در صورت نبودش دچار مشکالت بسیار زیادی خواهید 
شد. پاها به عنوان قلب دوم انسان شناخته می شوند و از همین 
رو در صورت نبود و یا آسیب دیدگیشان مشکالت فراوانی برای 
انسان پیش خواهد آمد. محافظت از پا دارای شرایط خاصی 

است که استفاده از کفش یکی از آنهاست. 
نکته اصلی اینجاس��ت که م��ا چگونه باید از کف��ش هایمان 
محافظت کنیم تا خراب نش��وند و بتوانند از پای ما به خوبی 
مراقبت کنند. نکت��ه های زیادی را برای داش��تن یک کفش 

سالم باید رعایت کنید، اما مهم ترین آنها عبارتند از:

    اولی��ن نکته مراقبت��ی از کفش ها از همان مغازه ش��روع 
می شود که ابتدا باید به جنس و همچنین نوع دوخت کفش 
دقت بسیار زیادی داشته باشید. کفش هایی که از جنس های 
نامرغوب ساخته شده اند خیلی زود پاره می شوند و همچنین 
دوخت نا مناسب نیز می تواند جداشدن زود هنگام کفش را 

به دنبال داشته باشد.
    نکته دیگری که در هنگام خرید کفش باید رعایت کنید 
اندازه آن است. هیچ گاه کفش را بزرگ تر و یا کوچک تر از پا 
تهیه نکنید. در صورتی که در اندازه کفش دقت نداشته باشید 

عمر آن به نصف کاهش پیدا خواهد کرد.
    کفش های مجلسی و غیر اسپرت خودتان را همیشه دور 
از گرد و خاک نگهداری کنید. بهترین گزینه برای این کار این 
است که همیشه کفش ها را درون جعبه های مخصوصش قرار 

دهید و در صورت لزوم آنها را خارج کنید.
    کفش های ورزشی نیاز به کفی دارد، چرا که از آنها بیشتر 
استفاده می کنید و همچنین فش��ار بیشتری نیز به کف پای 
 ش��ما وارد می ش��ود. کفی های طبی بهتری��ن گزینه برای 
کفش ها هستند که می توانید از داروخانه ها خریداری کنید. 
کفی های متفرقه که قیمت کمی دارند بیش��تر به پای شما 

آسیب می زنند.
    درمورد کفش های بندی همیش��ه دقت داشته باشید که 
بندهای آن را کام��ال باز کرده و کامال ببندی��د. گاهی از روی 
تنبلی تنها یک بار بندها را نه چندان سفت می بندید تا دیگر 
نیازی به بستن یا باز کردن آن نباش��د. با این کار نیاز شما به 
 فش��ار آوردن به کفش برای درآوردن یا به پا کردن، بیش��تر 

می شود و عمر کفش شما کاهش می یابد.
    واکس زدن م��ی تواند عمر کفش ش��ما را بیش��تر کند، 
 همچنین به ظاه��ر و زیبای��ی آن نیز کمک م��ی کند. برای 
کفش های چرمی همچنین می توانید از روغن های مخصوص 

برای براق شدن و نرمی بیشتر کفش استفاده کنید.
    پاشنه ها از جمله قس��مت های کفش هستند که خیلی 
 زود آس��یب می بینند، از همین رو بهتر اس��ت هنگام خرید، 
پاشنه های اضافه نیز متناس��ب با مدل کفشتان بخرید تا در 

صورت خرابی، آنها را سریعا عوض کنید.
    کفش های اس��پرت را س��عی کنید هر دوهفت��ه یک بار 
بشویید،  این کار از بو گرفتن آن جلوگیری می کند، همچنین 
تا حدی به طول عمر آن نیز کمک می کند و  باعث می شود تا 

کفش شما حالت نو به خود بگیرد.

تبلت خود را تبدیل به مانیتور دوم کنیدگیاهان  پیشنهادی ناسا برای حذف آلودگی هوا

عمر کفش هایتان را طوالنی کنید
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