
اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

 هراس دشمنان از عبارت 
»بیداری اسالمی« است 

 » ائتالف های سیاسی
  در
 جمهوری اسالمی ایران« 

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«
مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند   3

 ۴۸ گروگان ایرانی همچنان
24 در سالمت کامل به سر می برند

3

 حمایت از رسانه ها 
5به سبک جدید 

اگر به بیداری اسالمی قائل  نیستید، 
به صراحت بیان کنید 

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شللورای اسللامی در نامه ای سرگشاده 
خطاب به رییس جمهور از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسامی انتقاد کرد. در 
ادامه بخشی از این نامه را می خوانید: »با اهدای سام و آرزوی توفیق برای جناب عالی، 
به عرض می رساند بیانات حضرت عالی در اجاس جهانی اساتید مسلمان دانشگاه ها و 

بیداری اسامی، مغایر اهداف و فلسفه برگزاری این اجاس به نظر می رسید.

 » بی خود و بی جهت«
  روی پرده است

»بی خود و بی جهت« تازه ترین فیلم عبدالرضا کاهانی  
 اسللت که پس از شللانتاژهای خبری -که وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به 

چشم آمد و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلللم تلخ و اندوه بللارش »20« با بازیگران 
مشهور و خوش سابقه ای چون پرویز پرستویی، علیرضا 
خمسه، حبیب رضایی و  مهتاب کرامتی همکاری کرد؛ 
فیلمی که قابلیللت برانگیختن همللدردی مخاطب را 
داشت و کاهانی را به عنوان کارگردانی اجتماعی مطرح 
سللاخت. در اثر بعدی اش »هیچ« به سللراغ داسللتانی 

عجیب و کم نظیر رفت؛ 

س: مهر[
]عک

2

6

ذوب آهن را من قهرمان کردم
6

 به تیم پاداش می دهند!

برنامه های دینی و معرفتی در رأس 
برنامه های صداوسیما قرار بگیرد7

رهبر معظللم انقاب اسللامی در دیللدار صدها تن از اسللتادان، 
 نخبگان و اندیشمندان شرکت کننده در اجاس جهانی »اساتید 
دانشگاه های جهان اسام و بیداری اسامی«، ضمن تبیین اهمیت 
عنوان »بیداری اسامی«، تحلیلی جامع درخصوص جایگاه اسام 
و شریعت اسامی و همچنین مردم در کشورهای انقاب کرده و 

آسیب ها و خطرات پیش روی آنها ارایه کردند. 
ایشان با اشللاره به نقش خواص و اندیشمندان جامعه در سعادت 
 و نجات ملللت ها، تأکید کردنللد: از این منظر، اجاس »اسللاتید 
دانشگاه های جهان اسللام و بیداری اسامی« از اهمیت ویژه ای 
برخوردار است.رهبر انقاب اسامی شللرط اصلی نقش آفرینی 
اساتید، نخبگان و فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت 
و نجات را اخاص، شجاعت، هوشیاری، کار و تاش و نبود طمع 

دانستند و خاطرنشان کردند: بیداری اسامی و رسوخ این بیداری 
در امت اسللامی، حادثه بزرگی اسللت که امروز دنیا با آن مواجه 
و در برخی کشللورها نیز منجر به انقاب و تغییر رژیم های فاسد 
شده است. حضرت آیت اهلل خامنه ای، بیداری اسامی را عمیق و 
گسترده خواندند و با اشاره به هراس دشمنان از عبارت »بیداری 
اسامی«، افزودند: آنها تاش بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری 
اسللامی« برای حرکت عظیم کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا 
دشمنان از بروز اسام حقیقی و واقعی به شللدت وحشت دارند. 
ایشان تأکید کردند: آنها از اسللام برده دالر، اسام غرق در فساد 
و اشللرافی گری و اسللامی که در توده مردم امتداد ندارد، نگران 

نیستند...
2

 اصفهان
 به جشنواره فجر نرسید

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

 صنعت کفش
 صنعتی سبز است

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک
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شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

 هر روز تعطیلی
 800 میلیارد خسارت
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آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزيادداشت

 ۴۸ گروگان ايرانی همچنان 
در سالمت کامل به سر می برند

عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
با بیان این که پیگیری ها ب��رای آزادی گروگان های ایرانی همچنان 
ادامه دارد، افزود: زائران ایرانی گروگان گرفته شده، در سالمت کامل 

به سر می برند.
محمد حس��ن آصفری درباره آخرین وضعیت زائران ایرانی گروگان 
گرفته ش��ده از س��وی معارضان س��وری، گفت: طی خبرهایی که 
دوش��نبه،۲۰ آذر ماه  به دست ما رس��یده، زائران ایرانی در سالمت 
کامل به سر می برند. نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای 
اسالمی  با بیان این که از س��المت زائران ایرانی اطالع کامل داریم، 
افزود: در زمینه آزادی گروگان های ایران در س��وریه اقدامات خوبی 
در حال انجام گرفتن است که امیدوارم بر این اساس، هر چه زودتر 

شاهد آزادی زائران ایرانی باشیم.
این نماینده مردم در مجلس، تأکید کرد: معارضان سوری باید بر سر 
عقل بیایند و با این زائران بی دفاع که برای زیارت به سوریه رفته بودند 

این گونه رفتار نکنند.
عضو هیأت رییسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
نهم ب��ا بیان این ک��ه پیگیری ها ب��رای آزادی گروگان ه��ای ایرانی 
همچنان ادام��ه دارد، تصریح ک��رد: مجلس، وزارت ام��ور خارجه و 
دولت تمام تالش خود را به کار بس��ته اند تا ای��ن گروگان ها هرچه 

زودتر آزاد شوند.

خبر ويژه

 اصالح قانون انتخابات 
به انتخابات 92 می رسد

الریجانی/ رییس مجلس شورای اسالمی

طبق رایزنی هایی که با آیت اهلل جنتی، آقای کدخدایی و دیگر دوس��تان 
حقوقدان داشتم، آنها مشکل اساسی را ماده 35 می دانستند. البته ممکن 
است درباره مواد دیگر نیز اشکاالتی باشد. از طرفی دوستان حقوقدان ما 
در شورای نگهبان معتقدند، قانون اساسی ش��رایط کاندیداهای ریاست 
 جمهوری را حصر کرده و نمی توان مواردی به آن اضافه کرد. البته خود بنده 
نیز فکر می کردم که شورای نگهبان چنین ایرادی به این طرح داشته باشد.  
ما فکر م��ی  کردیم علی القاعده 
ش��ورای نگهبان برای س��واد 
کاندیداه��ا نیز ش��رایطی قائل 
باش��د. البته آقای��ان گفتند ما 
شرایط شما را خوب می دانیم 
اما ب��ه لحاظ قانون اساس��ی 
نمی توانی��م آن را تأیید کنیم  
ولی به هر ح��ال این طرح به 

انتخابات آینده می رسد.
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مجلس، اختیار ادغام را از دولت پس گرفت

نمایندگان امروز به دو فوریت طرحی با 16۲ رأی موافق دادند تا اختیاری را که در برنامه 
پنجم توسعه برای ادغام وزارتخانه ها به دولت داده بودند، منوط به اجازه خود کنند؛ چرا 

که معتقدند ممکن است اقدامی شتابزده از سوی دولت در این راستا صورت گیرد.

اگر به بیداری اسالمی قائل 
نیستید، به صراحت بیان کنید 
علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس ش��ورای 
اسالمی در نامه ای سرگش��اده خطاب به رییس جمهور 
از اظهارات روز گذشته وی درباره بیداری اسالمی انتقاد 

کرد. در ادامه بخشی از این نامه را می خوانید:
»ب��ا اه��دای س��الم و آرزوی توفی��ق ب��رای جنابعالی، 
به عرض می رس��اند بیان��ات حضرت عال��ی در اجالس 
جهانی اس��اتید مسلمان دانش��گاه ها و بیداری اسالمی، 
مغایر اهداف و فلس��فه برگ��زاری این اج��الس به نظر 
می رس��ید. مانند این بود که اجالس��ی درب��اره صنعت 
س��اختمان برگ��زار ش��ود و در آن درباره علم پزش��کی 
س��خن گفته ش��ود. مقصود از بی��داری اس��المی،یک 
 ام��ر پیچی��ده ای نیس��ت ک��ه نیاز ب��ه ط��رح مباحث 

انسان شناسی و عرفان و الهیأت داشته باشد. 
وجدان ش��ما را گواه می گیرم و از ش��ما می پرسم واقعاً 
بیداری اس��المی مورد نظر رهبر انق��الب و آنچه که در 
کلمات امام خمینی)ره( و شهید آیت اهلل مطهری آمده، 
همین چیزی است که شما می فرمایید، یعنی یک مفهوم 
عرفانی و اخالقی است نه یک مفهوم اجتماعی و سیاسی؟ 
بعید اس��ت که جورج بوش و اوبام��ا و نتانیاهو با چنین 
بیداری اسالمی مخالفت داشته باش��ند و آن را خطری 

برای خود تلقی کنند. 
هم��ه می دانی��م ک��ه از ح��دود 4۰۰ س��ال پی��ش که 
پدیده اس��تعمار رخ نمود ک��ه خود معلول رنس��انس و 
پیش��رفت صنعتی غرب بود، کش��ورهای اس��المی در 
اث��ر غفل��ت رهب��ران خود ب��ه تدری��ج تحت س��یطره 
اس��تعمار غرب ق��رار گرفتن��د ک��ه اوج آن، اضمحالل 
حکوم��ت عثمان��ی و تأس��یس کش��ورهای کوچ��ک 
اس��المی بر خاورمیانه و تعبیه غده س��رطانی اسرائیل 
در ای��ن منطقه ب��ود. ب��ه دلی��ل وج��ود حکومت های 
 دس��ت نش��انده و وابس��ته به غرب در این کش��ورها و 
عقب ماندگی علم��ی و صنعتی آنه��ا و کوتاهی رهبران 
دینی و اجتماعی، ممالک اس��المی در چنگال استعمار 
سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی غرب گرفتار آمده اند. ما 

همیشه از جنابعالی صراحت و رک گویی دیده ایم. 
اگر واقعاً به بیداری اسالمی به معنی مذکور قائل نیستید، 
به صراحت بیان کنید و این قدر به خود و دیگران زحمت 
ندهید و طبعاً بهتر است در این گونه اجالس ها نیز شرکت 
نفرمایید تا میهمان��ان خارجی احس��اس دو گانگی در 

کلمات مقامات کشور نداشته باشند.

نامه سرگشاده

ایشان با اشاره به نقش خواص و اندیش��مندان جامعه در سعادت 
و نجات ملت ه��ا، تأکید کردن��د: از این منظر، اجالس »اس��اتید 
 دانش��گاه های جه��ان اس��الم و بی��داری اس��المی« از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است.
رهبر انقالب اسالمی شرط اصلی نقش آفرینی اساتید، نخبگان و 
فرزانگان برای حرکت جامعه به سمت سعادت و نجات را اخالص، 
شجاعت، هوشیاری، کار و تالش و نبود طمع دانستند و خاطرنشان 
کردند: بیداری اسالمی و رسوخ این بیداری در امت اسالمی، حادثه 
بزرگی است که امروز دنیا با آن مواجه و در برخی کشورها نیز منجر 
به انقالب و تغییر رژیم های فاس��د شده اس��ت. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، بیداری اسالمی را عمیق و گسترده خواندند و با اشاره به 
هراس دشمنان از عبارت »بیداری اسالمی«، افزودند: آنها تالش 
بسیاری می کنند تا عنوان »بیداری اسالمی« برای حرکت عظیم 
کنونی در منطقه به کار نرود؛ زیرا دش��منان از بروز اسالم حقیقی 
و واقعی به شدت وحشت دارند. ایشان تأکید کردند: آنها از اسالم 
برده دالر، اسالم غرق در فساد و اشرافی گری و اسالمی که در توده 

مردم امتداد ندارد، نگران نیستند ولی از اسالم عمل و اقدام، اسالم 
توده مردم، اسالم توکل بر خدا و اس��الم حسن ظن به وعده الهی 

به لرزه می افتند.
رهبر انقالب اسالمی خاطرنشان کردند: ما معتقدیم حرکت عظیم 
کنونی یک بیداری حقیقی اسالمی و دارای امتداد است که به این 
آسانی ها هم منحرف نخواهد ش��د. حضرت آیت اهلل خامنه ای در 
تبیین علت »اس��المی« نامیدن این بیداری، افزودند: شعارهای 
اسالمی مردم در انقالب های منطقه و نقش معتقدان به اسالم در 
شکل گیری اجتماعات گسترده و س��اقط کردن رژیم های فاسد، 
همه مؤید این اس��ت که این حرکت، اس��المی است. ایشان دلیل 
دیگر بر اس��المی بودن این حرکت را، رأی مردم به اس��الم گراها 
در انتخابات این کش��ورها دانس��تند و تأکید کردند: امروز اگر در 
بیشتر مناطق دنیای اسالم، یک انتخابات آزاد و خوب برگزار شود 
و رهبران و سیاسیون اسالمی نیز در وسط میدان باشند، مردم به 
اسالم گراها رأی خواهند داد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید 
بر این که انقالب ه��ای منطقه باید حد فاصل خود را با اس��تکبار 

جهانی مشخص کنند، خاطرنش��ان کردند: ما نمی گوییم آنان به 
جنگ استکبار بروند، اما اگر حد فاصل خود را نیز مشخص نکنند، 

فریب خواهند خورد.
ایشان با اشاره به استفاده استکبار جهانی از ابزار پول، سالح و علم 
برای تسلط بر جهان، افزودند: با وجود این ابزارها، یکی از مشکالت 
بزرگ کنونی دنیای غرب، نداش��تن فکر و اندیشه نو برای ارایه به 
بشریت است، در حالی که دنیای اس��الم، دارای ایده نو و نقشه راه 
است. رهبر انقالب اسالمی،  اسالم را دارای نقشه راه و اندیشه های 
جدید دانستند و خاطرنشان کردند: این موضوع، نقطه قوت دنیای 
اسالم است که با ترسیم شدن هدف ها بر پایه این اندیشه ها دیگر، 
س��الح، پول و علم غرب همچون گذش��ته تأثیرگذاری نخواهند 
داش��ت. حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی دیگر از هدف های مهم 
بیداری اسالمی را محوریت اسالم و شریعت اسالمی برشمردند و 
افزودند: تالش گسترده ای در جریان است تا این گونه وانمود شود 
که شریعت اسالمی با پیشرفت، تحول و تمدن سازگاری ندارد، در 
حالی که اسالم جوابگوی همه نیازهای انسان ها و برای همه قرن ها 

و همه دوران های پیشرفت بشریت است.
ایش��ان با اظهار تأس��ف فراوان از برخی جریان های متحجر که با 
سخنان و اقدامات خود زمینه ساز شکل گیری تصور سازگار نبودن 
اسالم با پیشرفت می شوند، خاطرنشان کردند: آنچه که مهم است، 
تفکری است که جوابگویی اسالم به نیازهای بشریت را قبول داشته 
باشد. رهبر انقالب اس��المی، نظام س��ازی را یکی دیگر از اهداف 
بیداری اسالمی دانستند و با اش��اره به برخی تجربه های تاریخی 
منطقه شمال آفریقا که به دلیل نبود نظام سازی با شکست مواجه 
شدند، افزودند: اگر در کشورهای انقالب کرده نظام سازی نشود و 

مبنای مستحکمی به وجود نیاید، خطر آنها را تهدید خواهد کرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای یکی از مس��ائل مه��م در انقالب های 
منطقه را حفظ پشتیبانی های مردم برش��مردند و تأکید کردند: 
قدرت حقیقی در دس��ت مردم اس��ت و هر جا که مردم همدل و 
یکصدا، پشتیبان رهبران و مسئوالن خود باشند، آمریکا و بزرگ تر 
از آمریکا  هیچ غلطی نمی توانند بکنند. ایشان با تأکید بر لزوم حفظ 
مردم در صحنه، افزودند: روشنفکران، نویسندگان، شاعران و به ویژه 
علمای دین نقش مهم و برجسته ای دارند و باید با تشریح اهداف 
انقالب ها و موانع و دشمنان آنها، مردم را آگاه و با بصیرت نگاه دارند.

رهبر انقالب اس��المی تربیت علمی جوانان و پیش��رفت علمی و 
فناوری، برای قدرتمند ش��دن را از جمله مس��ائل بسیار ضروری 
برای کشورهای اسالمی به ویژه کشورهای انقالب کرده دانستند و 
خاطرنشان کردند: این کار، امکان پذیر است و تجربه عملی و موفق 

آن، جمهوری اسالمی ایران است.

رهبرمعظم انقالب در اجالس جهانی اساتید دانشگاه های جهان اسالم و بیداری اسالمی:

هراس دشمنان از عبارت »بیداری اسالمی« است 

رهبر معظم انقالب اسالمی در ديدار صدها تن از استادان، نخبگان و انديشمندان شرکت کننده در اجالس جهانی 
»اساتید دانشگاه های جهان اسالم و بیداری اسلالمی«، ضمن تبیین اهمیت عنوان »بیداری اسالمی«، تحلیلی 
جامع درخصوص جايگاه اسالم و شريعت اسالمی و همچنین مردم در کشورهای انقالب کرده و آسیب ها و خطرات 

پیش روی آنها ارايه کردند.

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

متقاضیان می توانند از زمان انتشار به مدت 4 روز کاری جهت دریافت اسناد مناقصه به این اداره کل واقع در بلوار 
هشت بهش��ت – مقابل بازار هنر مراجعه نمایند و جهت تکمیل و تحویل پیش��نهادها تا پایان وقت اداری تاریخ 

91/10/9 نمایند.
ضمنا شرکت هایی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند که مدارک پرونده ارزیابی آنان تکمیل شده باشد.
متن این مناقصه در پایگاه اینترنتی www.nosazimadaresisf.ir   و iets.mporg.ir   قابل رویت 

می باشد.

آگهی مناقصه
اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل که از محل اعتبارات دولتی 

پیش بینی اعتبار شده را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط و تشخیص صالحیت شده واگذار نماید.

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان

فهرست عنوان پروژهردیف
پایه

مدت 
قرارداد

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه

رتبه و رشته 
مورد نیاز

برآورد اولیه 
به ریال

نوبت 
مناقصه

تکمیل مقاوم سازی مدارس باغبادران )مدارس زکریای رازی 1
– حضرت زهرا )س( – 22 بهمن و شهید یعقوبی(

حداقل پایه 3 ابنیه 58/000/000 ماه1388
اشخاص حقیقی

نوبت اول 700/000/000

حداقل پایه 1 ابنیه 813/000/000 ماه1388احداث مدرسه 3کالسه محمد آباد آران وبیدگل2
اشخاص حقیقی

نوبت اول1/868/076/984

نوبت اول2/672/120/119حداقل رتبه 5 ابنیه815/000/000 ماه1388احداث مدرسه 3 کالسه ابوزید آباد آران و بیدگل3

نوبت اول

آگهی مزایده
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1447 مورخ 
91/9/15 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یک قطعه زمین 
واقع در نبش خیابان 24 مت��ری معین آباد با کاربری تجاری- مس��کونی و با 
امتیاز آب و برق و گاز به متراژ 230/5 م.م با قیمت کارشناس��ی از قرار متری 
7/000/000 با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین ش��رایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از ش��رایط، اخذ مدارک و 
ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

نوبت اول

م الف: 15086

اداره کل نوسازی مدارس استان اصفهان



یادداشت
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گشتی در اخبار

مدیریت متمرکز حاکم نمی تواند 
تمام مشکالت کشور را حل کند  
عباس حاج رسولیها/ رییس شورای شهر اصفهان

مدیریت متمرکز حاکم بر کش��ور نمی تواند با یک نگاه به تمام مشکالت 
موجود در سطح کشور رسیدگی کند. شهری مانند اصفهان از ظرفیت های 
بسیاری در راستای ساماندهی مشکالت و چالش های موجود در جامعه 
برخوردار است، اما مدیریت متمرکز به شهرداری و مدیریت شهری اجازه 
فعالیت در این زمین��ه را نمی دهد. تمام خدم��ات و مباحث مورد نیاز در 
سطح شهر با استفاده از ظرفیت های مردمی قابل اجراست و مردم پشتوانه 
کشور برای برطرف ش��دن مشکالت هس��تند. مردم می توانند مشاوران 

مس��ئوالن در راس��تای اجرای 
طرح های مورد نیاز در س��طح 
ش��هر باش��ند. در حال حاضر 
ضعف هایی در ساختار اجرایی 
فعلی کشور مش��اهده می شود 
که مدیریت متمرکز به عنوان 
یکی از مهم ترین مش��کالت و 
ضعف های موجود در س��اختار 

اجرایی کشور به شمار می رود.
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چهره روز
مبتالیان به ایدز امکان ازدواج و بچه دار شدن را دارند

مرجان مشکاتی، کارشناس ایدز مرکز بهداش��ت اصفهان گفت: افراد مبتال به بیماری ایدز 
امکان ازدواج و بچه دار شدن را دارند، بدون آن که این بیماری به همسر یا فرزند آنها منتقل 

شود.
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کمبود واکسن آنفوالنزا 
مقطعی است

 نصب حدود 90 درصد 
از شیشه های مصال

مدیرعام��ل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان اظهار داش��ت: کمبود 
واکسن آنفوالنزا مقطعی است و نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

محسن مؤمنی با اش��اره به این موضوع که جمعیت هالل احمر یکی از مراکز 
توزیع کننده واکسن آنفوالنزاس��ت، به ایمنا گفت: با توجه به ورود داروهای 
تأیید شده، مجاز و دارای امنیت بیشتر به مرکز جمعیت هالل احمر و همچنین 
مناسب بودن قیمت آن، مردم اقبال بیش��تری برای تهیه این واکسن و حتی 
داروهای دیگر از داروخانه هالل احمر دارند. وی با بیان این که توزیع و فروش 
واکسن آنفوالنزا یک امر انتفاعی بوده و توسط هر دو بخش خصوصی و دولتی 
انجام می شود، به انتشار اخباری مربوط به کمبود داروی این واکسن در روزهای 
اخیر اشاره و تصریح کرد: کمبود واکسن آنفوالنزا موضوع جدیدی نیست و در 

سال های گذشته نیز شاهد کمیاب شدن آن در دوره های مقطعی بوده ایم.

مدیرعامل مصالی اصفهان گفت: تاکنون۹۰ درصد از شیشه های گنبد 
مصالی اصفهان نصب شده و تا پایان آذرماه کار شیشه گذاری گنبد مصال 
به پایان می رسد. ابراهیم پرچمی با اشاره به سفر هفته گذشته قائم مقام 
س��ازمان اوقاف به اصفهان و بازدید از مجموعه مصالی اصفهان، تصریح 
کرد: خوشبختانه دس��تگاه های اجرایی همچون استانداری و شهرداری 

همکاری خوبی در ساخت مصال داشته اند. 
به گفته مدیرعامل مصالی اصفهان، تکمیل و س��اخت این پروژه بزرگ 
نیازمند هماهنگی و همکاری تمام دستگاه هاس��ت. وی افزود: قرار است 
تا تاریخ ۲۵ آذرماه جاری، طرح، زمان بندی و برآورد هزینه اجرای سقف 
صحن اصلی، توسط پیمانکار این قسمت داده شود تا پس از تأیید نهایی، 

کار ساخت سقف به مرحله اجرا درآید. 

 دسگیری سارق طالجات
 دختر بچه ها در اصفهان

کارآگاهان پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اصفهان موفق شدند زن 
سارق طالجات کودک هفت ساله در این استان را شناسایی و دستگیر کنند. 
سرهنگ حسین حسین زاده، رییس پلیس آگاهی اس��تان اصفهان اظهار 
داش��ت: در پی گزارش یکی از کالنتری های اصفهان مبنی بر این که فردی 
ناشناس به زور و جرح طالجات کودک هفت ساله را به سرقت برده، موضوع 
به صورت ویژه در دس��تور کار کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت های به عنف 
پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: اکیپی از مأموران آگاهی پرونده را 
تحت بررسی قرار دادند و با اعزام به محل وقوع جرم، از شاکی پرونده تحقیقات 
انتظامی و اولیه را آغاز کردند. این مقام مسئول تصریح کرد: در بررسی های 
انجام شده که با همکاری اهالی محل صورت گرفت، مشخص شد متهم زن 
۲7 ساله سابقه داری اس��ت که در محله های خلوت و اطراف شهر طالجات 
دختران خردس��ال را به زور سرقت می کند. سرهنگ حس��ین زاده عنوان 
داشت: در این عملیات مأموران موفق شدند مخفیگاه سارق به نام »ف.ص« 

را در یکی از نقاط شهر شناسایی و در یک اقدام ویژه او را دستگیر کردند.

 آغاز طرح یک وعده غذای گرم 
در 86 روستا مهد

مدیر کل بهزیستی استان اصفهان از آغاز طرح یک وعده غذای گرم در 86 
روستا مهد در 11 شهرس��تان خبر داد. محمود محمدزاده در آیین افتتاح 
این طرح که در روستای س��هلوان بخش پیربکران شهرس��تان فالورجان 
برگزار شد، به ایرنا گفت: طرح یک وعده غذای گرم، سومین سال است که 
با همکاری شبکه بهداشت و درمان در اس��تان اصفهان اجرا می شود. وی 
افزود: این طرح برای روس��تا های محروم که س��وء تغذیه در آنها مشاهده 
شده، با نظر شبکه بهداشت استان و با توجه به بودجه اختصاص یافته اجرا 
می شود. مدیر کل بهزیس��تی اس��تان اصفهان اظهار کرد: دو هزار و ۹۰۰ 
کودک در پنج روز از هفته در وعده ناهار از غذای گرم اس��تفاده می کنند. 
وی گفت: این یک وعده غذای گرم به ش��کل همزمان با سراس��ر کش��ور و 
با اعتبارات وزارت رف��اه جهت پاالیش قد و وزن ک��ودکان اختصاص یافته 
 است. وی با اش��اره به این که ۲۵ درصد جمعیت استان در روستاها زندگی 
می کنند، گفت: به دلیل محدودیت اعتباری، آمار مهدهای زیر پوشش این 

طرح امسال نسبت به سال های گذشته کمتر شده است.

معاون حمایت و س��المت خانواده کمیته امداد اس��تان اصفهان به فارس 
گفت: 17 ه��زار و 117 خانوار زیر پوش��ش بیم��ه کمیته ام��داد اصفهان 
 هس��تند که ۹1 ه��زار و 17۰ خان��وار آن را زنان سرپرس��ت خان��وار زیر 
۵۰ سال تشکیل می دهند. رضا بهرامیان با اذعان بر این که  سیاست کمیته 
امداد تغییر پیدا کرده و افراد را با ایجاد زمینه های اشتغال برای توانمندسازی 
تشویق می کند، گفت: دختران مجرد سن باال نیز زیر نظر پوشش بیمه زنان 
سرپرست خانوار قرار می گیرند و اگر کس��ی هم وام مددجویی و اشتغال از 
کمیته امداد دریافت کند نیز مشمول بیمه می شود. معاون حمایت و سالمت 
خانواده کمیته امداد استان اصفهان تصریح کرد: بیش از چهار هزار نفر بیمه 
اشتغال زیر پوشش این سازمان قرار دارد. وی با اشاره به تعداد بیمه شدگان، 
ادامه داد: تعداد بیمه ش��ده کمیته امداد 17هزار و 117 خانوار است که۹1 
هزار و17۰ خانوار آن را زنان سرپرست خانوار زیر ۵۰ سال تشکیل می دهند. 
بهرامیان گفت: همچنین در راس��تای خودکفایی خانواده های زیر پوشش 
هشت هزار و 18 خانوار جزو مشاغل خانگی و طرح های خود اشتغالی هستند.

17هزارخانوار زیر پوشش بیمه 
کمیته امداد اصفهان هستند

زیر پوست شهر/باز باران با چتر های رنگی

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
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مرکز کاردرمانی معلوالن آسیب 
نخاعی اصفهان افتتاح شد

نخس��تین مرکز کاردرمانی و بازتوانی معلوالن آسیب نخاعی استان 
در انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی اصفهان به صورت رسمی 
مورد بهره ب��رداری قرار گرف��ت. انجمن حمایت از بیماران آس��یب 
نخاعی استان از سال های گذشته در راستای ارایه خدمات مختلف 
به بیماران آسیب نخاعی راه اندازی شده است. در حال حاضر بیش 
از 4۰۰ نفر معلول آس��یب نخاعی در اثر حادث��ه و تصادف عضو این 
انجمن هس��تند؛ این افراد تنها حدود یک س��وم از معلوالن آسیب 

نخاعی موجود در سطح استان را شامل می شوند.

 آبفای شهری و روستایی 
یکپارچه می شوند

مدیرکل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان اصفهان به ایمنا گفت: دو 
شرکت آبفای شهری و روستایی ادغام نشده، بلکه یکپارچه می شوند.

هاش��م امین��ی اظه��ار ک��رد: در ماه های گذش��ته ش��رح وظایف 
وزارتخانه های ادغام شده با یکدیگر ارتباط چندانی نداشتند و برای 
آنها وظایفی تعریف شد، اما اگر ادغامی در دو شرکت آبفای شهری و 
روستایی انجام شود، به علت یکسانی شرایط ماهوی این شرکت ها 
شرح وظایفی همانند وزارتخانه ها برای آنها تعریف نخواهد شد. وی 
با اشاره به وظایف این دو ش��رکت آب و فاضالب مبنی بر تأمین آب 
شرب بهداشتی و جمع آوری دفع و تصفیه فاضالب، ادامه داد: این دو 
شرکت موازی یکدیگر فعالیت کرده و تنها شرکت تفکیک نشده ای 

بوده که از گذشته باقی مانده است. 

 مشارکت شهروندان 
اجرای برنامه ها را تسهیل می کند

شهردار اصفهان در دیدار با معتمدان محالت منطقه 11 تأکید کرد: 
پروژه های نیمه تمام ش��هر تکمیل می شود و مش��ارکت شهروندان 
اجرای برنامه ها را تس��هیل می کند. مرتضی سقائیان نژاد در دیدار با 
معتمدان محالت منطقه 11 با اشاره به قیام و نهضت امام حسین)ع( 
گفت: هدف امام حسین)ع( از س��فر به کربال و قیام عاشورا، زنده نگه 
داشتن س��یره پیامبر اکرم)ص( و اسالم بوده اس��ت؛ اسالم طی ۵۰ 
سال از عمرش به دس��ت امویان و به واسطه تبلیغات وسیع دگرگون 
 ش��ده بود. ش��هردار اصفهان با تأکید بر این که طی 1۰ سال گذشته

 مهم ترین هدف شهرداری ایجاد اعتماد بین شهروندان و این نهاد بوده، 
خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات انجام شده در طول1۰ سال گذشته 
تنها به منظور ایجاد رفاه و آسایش شهروندان و توسعه شهر بوده است.

جمع آوری 1۲00تن ضایعات 
ساختمان در یک شبانه روز 

معاون خدمات ش��هری ش��هرداری اصفهان گفت: روزان��ه به طور 
 متوسط یک هزار و ۲۰۰ تن ضایعات س��اختمانی در یک شبانه روز

از سطح ش��هر اصفهان جمع آوری می شود. محس��ن رنجبر با بیان 
مطلب فوق اف��زود: در ش��بانه روز یک ه��زار و ۲۰۰ ت��ن ضایعات 
ساختمانی از س��طح ش��هر اصفهان از طریق هزار سرویس از سطح 
شهر جمع آوری می شود. وی اذعان داشت: نخاله های ساختمانی 
با حجم ب��اال در دو مح��ل گردنه زین��ل و معادن ش��ن متروکه در 
جنب فرودگاه شهید بهش��تی تخلیه می ش��وند و ضایعات با حجم 
کمتر که بیشتر از تعمیرات س��اختمان ها حاصل می شوند، توسط 
اتحادی��ه مصالح فروش ها س��اماندهی می ش��ود. مع��اون خدمات 
شهری شهرداری اصفهان با اش��اره به راه اندازی آژانس جمع آوری 
نخاله های س��اختمانی و ضایعات در اصفهان تصریح کرد:  ش��ماره 
تماس 4۳۳4۳86و4۳۳4۳۵4 در اختیار شهروندان اصفهانی است. 

SMS 3000625577

پدی��ده آب گرفتگ��ی در معاب��ر ش��هر اصفهان 
امری اس��ت که س��ال های س��ال با بارش باران 
شروع می ش��ود و گاه خس��ارات مالی را در پی 
 دارد و در برخ��ی از مواقع نیز به خس��ارات جانی

 می انجامد.
میزان ایجاد خسارات در ش��هر اصفهان بسته به 
میزان بارندگی در مواقع مختلف، متفاوت اس��ت 
و اگر بارندگی همانند روزهای گذش��ته مستمر 
و ش��دید باش��د، می توان گفت که نه تنها معابر 
فرعی، بلکه بزرگراه های ش��هر اصفه��ان نیز از 
حادثه به وجود آمده درام��ان نخواهند ماند؛ زیرا 
برای دفع آب های س��طحی هنوز نتوانستیم که 

بستری مناسب داشته باشیم.

بودجه های دفع آب های سطحی صرف 
چه کاری می شود؟

در زمان اعالم بودجه ش��هرداری در سال جدید، 
قسمتی از بودجه مصوب مناطق شهرداری به دفع 
آب های سطحی تعلق می گیرد که هر منطقه به 
فراخور مشکالت در این مقوله، مقدار آن را تعیین 
می کند. ولی نکته ای که در این میان مورد توجه 
قرار می گیرد، محقق شدن بودجه و در عین حال 
پابرجا ماندن مش��کالت دفع آب های س��طحی 
است که در هنگام بارندگی این مسأله می تواند بر 

این مشکل گواه باشد.

بسترسازی مناسب برای دفع آب های 

سطحی نداریم
ساخت و ساز نامناسب در بس��تر شهر اصفهان از 
دیگر مشکالت آب گرفتگی معابر است که در اکثر 
موارد، پس از ساخت و ساز و بعد از بارندگی شدید 
به چشم می خورد که در مصداقی بارز، می توان 
به آب گرفتگی س��طحی در زیرگذره��ا از جمله 
زیرگذر غزه، ۹ دی و همچنین خیابان های اصلی 
شهر پس از ساخت اشاره کرد که مشکالتی برای 

شهروندان پدید آورده است.
مدیران شهری بر این باورند که» فرسودگی شبکه 
فاضالب ش��هری این مش��کل را پدید می آورد 
و به دلیل این که در ش��هر ش��بکه ای گسترده 
برای پوشش معابر وجود ندارد، نمی توان بر این 

مش��کل فائق آمد«. در بخش اصلی این گزارش، 
گذری داریم به سال های گذشته که موج ساخت 
بزرگراه در اصفهان اجرا شد و اصفهان برای تقویت 
ناوگان حمل و نقل خود اقدام به ساخت شاهراه در 
حاشیه و داخل شهر کرد. شهرداری اصفهان بدون 
آن که در نظر داشته باشد که این ساخت و سازها 
قواعد استانداردسازی برای دفع آب های سطحی 
در آن رعایت ش��ده نس��بت به تکمی��ل و افتتاح 
آن اقدام ک��رده و باری مضاع��ف را بر روی دوش 
 خود تحمی��ل می کرد که این مش��کل جدای از 
هزینه ه��ای اضاف��ه در بخش س��اخت و س��از، 
مش��کالت متعددی در زندگی و معیش��ت برای 

شهروندان به وجود می آورد. 
 کم��ی عق��ب ت��ر، یعن��ی درس��ت در کمت��ر از 
1۰ سال گذشته یکی از بزرگراه های شهر اصفهان 
)حبیب الهی( زودتر از موعد مقرر و درس��ت در 
زمانی ک��ه می توانس��ت کارهای کارشناس��ی 
بیش��تری بر روی آن برای تکمیل انجام شود، به 
بهره برداری رسید که این مسأله پیامدهای منفی 

متعددی به همراه داشت.

تشدید آب گرفتگی با خرابی کلکتور 
فاضالب

یکی از این پیامدها، منحرف ش��دن و به عبارتی 
خراب��ی در کلکتور اصلی فاض��الب جنوب غرب 
ش��هر اصفهان ب��ود که تأثی��ر خ��ود را در اولین 
سال افتتاح پس از بارندگی ش��دید بر روی شهر 
گذاش��ت. در این مش��کل که برای پای��ان دادن 
به آن از نی��روی امداد آتش نش��انی برای رهایی 
ش��هروندان از آب جمع ش��ده در ک��ف بزرگراه 
اس��تفاده ش��د، حتی پس از مدتی که نسبت به 
تکمیل کلکتور اصلی فاضالب اقدام نش��ده بود، 
 پس زدن آب مش��کل اصل��ی م��ردم آن نواحی

 محسوب می شد.
 نمونه دیگر این مش��کل، در نقاط دیگر ش��هر نیز 
 پی در پی در حال اتفاق افتادن بوده  و بعد از سال ها

پس از بارندگی  نقطه ای جدید از شهر به آن اضافه 
می شود.

مقصر س�ال ها بی توجهی چه نهادی 

است؟
در نمون��ه مش��ابه آبگرفتگی س��ال ج��اری که 
 خسارات بسیاری را در پی داش��ت، می توان به 
۲6 فروردین ماه اش��اره کرد که اکثر معابر شهر 
دچار این بحران ش��د تا جایی که این آبگرفتگی 
مش��کالت متعدد را برای کس��به و عابرین ایجاد 

کرد. 
یکی از اهالی ش��هر اصفهان ک��ه در جریان این 
 آبگرفتگی دچار خس��ارت ش��ده بود، می گوید: 
» آبگرفتگ��ی ب��ه ح��دی زیاد ب��ود ک��ه آب به 
زیرزمین ها و یا س��اختمان ها نفوذ کرد و منجر 
شد تا خس��ارت مالی به اسباب و وس��ایل ما وارد 
شود.« این موضع در چند نقطه شهر اتفاق افتاد، 
ولی متأسفانه پس از گذشت چند ماه از این اتفاق، 
هنوز راه حلی برای پایان دادن به این موضع پیدا 
نشده و مش��کالت در اکثر این معابر بر قوت خود 

باقی ماند.

برای حل مشکل شهرداری چاره جویی 
کند

در ن��گاه کلی به ای��ن موضوع، یعن��ی آبگرفتگی 
معابر که وجهه خوبی برای شهر اصفهان باتوجه 
به جایگاه این شهر ندارد، باید گفت که چرا هنوز 
ش��هری همانند اصفهان با توجه به گذر چندین 
سال از ساخت و سازهای متعدد، راهی برای فرار 
از این بحران اندیشیده نشده و پس از بارش باران 

مردم منتظر آبگرفتگی شهر هستند؟
شهروند دیگری که از مشکل آبگرفتگی خساراتی 
به محل کار وی وارد ش��ده بود، ای��ن گونه بیان 
داش��ت:» وقتی دائما در ش��هر تأکید بر گرفتن 
عوارض دارن��د و می خواهند تا مالیات ها س��ر 
موقع پرداخت ش��ود، چرا برای حل مشکل مردم 
به موقع اقدام نمی کنند تا این گونه مسائل برای 
آنها پیش نیاید؟ بارها پ��س از بارندگی محل کار 
من دچار آبگرفتگی ش��ده که خساراتی را نیز در 

پی داشته است.«
در این میان با توجه ب��ه صحبت هایی که در بین 
مدیران رد و بدل می شود، هنوز کسی مسئولیت 
این مشکل را مستقیما  قبول نکرده و باعث شده 
تا معضلی به این مهمی، این گونه ساده رها شود.

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«

اصفهان، شهر معین در آبگرفتگی پس از تهران

»بیش از 150 مورد آب گرفتگی معابر اصفهان داشتیم«؛ این صحبتی بود که معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان   داوود
پس از ایجاد آب گرفتگی در معابر شهر در صحبت با رسانه ها گفت، ولی آیا با این تفاسیر اصفهان الیق چنین اتفاقی  شیخ جبلی

است؟وقتی در یک روز بارانی در شهر اصفهان قصد خارج شدن از خانه و یا محل کار خود را دارید، قطعا در مسیر تردد 
خود بارها به مسأله آب گرفتگی در سطح شهر بر می خوریم که در خوشبینانه ترین حالت، منجر به بسته شدن معابر شهر می شود. 



چهره روزیادداشت

 متروی شهر مجلسی 
140 میلیارد تومان هزینه دارد 

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسللامی گفت: برآورد هزینه 
برای ایجاد مترو در این شهرستان140 میلیارد تومان است که در حال 
حاضر20 میلیارد آن به این پروژه اختصاص یافته اسللت. علی ایرانپور 
که با فارس سخن می گفت، اظهار کرد: با توجه به نهایی شدن قرارداد 
راه اندازی مترو در شهرستان مبارکه، وجود مترو در شهر مجلسی عاوه 
بر کاهش ترافیک، مشکات حمل و نقل افراد را نیز برطرف می کند. وی 
تصریح کرد: ایجاد مترو در شهرستان مبارکه و شهر مجلسی در استان 
اصفهان یکی از مطالبات اصلی مردم بوده و با احداث مترو در این شهر، 

به یکی از خواسته های مردم در این استان پاسخ مثبت داده می شود.

صنعت کفش، صنعتی سبز است
معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت:صنعت 
کفش آالیندگی زیسللت محیطی ندارد و صنعتی سللبز است. محمد 
جعفری که با ایرنا سخن می گفت، اظهار کرد: صنعت کفش از معدود 
صنایعی اسللت که ارزش افزوده باال تا 50 درصد دارد. وی افزود: سود 
صادرات چرم بللدون تبدیل آن در مقایسلله بللا تبدیل چرم بلله انواع 
محصوالت کفش، کیف و لباس، سللود زیادی نیسللت، ولی وقتی این 
محصوالت صادر می شود، قیمت صادراتی آنها چندین برابر می شود.

به گفته وی، اصفهان شللهر مناسللبی برای تولید چرم نیست؛ زیرا آب 
اصفهان برای عمل آوری چرم سنگین است و ناخالصی دارد.

اخبار کوتاه

4
 اخطار اداره اماکن به خانه های استیجاری

مهدی نریمانی، رییس اتحادیه  هتل داران استان اصفهان گفت: اخطاری که اداره  اماکن به برخی قامتگاه های 
بوم گردی در استان و در منطقه  خوروبیابانک داده، ممکن است به دلیل رعایت نکردن مسائل خاصی بوده 

باشد؛ چراکه بیشتر این خانه ها استیجاری هستند، وگرنه کسی با ایجاد مراکز اقامتی مخالفت ندارد.
خبرهای خوش برای احیای 

زاینده رود
نماینده مردم اصفهان در مجلس 

 حسن کامران دستجردی

 برای کمبود مشکل آب اصفهان و احیای رودخانه زاینده رود 17 میلیارد 
تومان به پروژه بهشت آباد اختصاص داده می شللود  و از جمله اقدامات 
انجام شده، پیشنهاد افزایش اعتبارات پروژه تونل سوم کوهرنگ است. 
از دیگر اقدامات، پیشللنهاد تحقیق و بررسللی روی طرح بهشت آباد به 
مجلس بود که اجرا شللد. همچنین در صحن علنی پیشنهاد دادیم که 
85 درصد هزینلله کانال هایی 
که توسط کشللاورزان احداث 
می شللود را دولت و 15 درصد 
آن را کشاورزان پرداخت کنند. 
از جمللله درخواسللت های ما 
تبدیل این کانال هللا از حالت 
سللنتی به مدرن است که این 
خود در صرفه جویی آب تأثیر  

بسزایی دارد.
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 عباس فقیهللی، مدیر شللعب بانک 
 داوود
قرض الحسللنه مهللر ایران اسللتان  شیخ جبلی

اصفهان چندی پیش به مناسللبت 
سالگرد تأسللیس این بانک در جمع 
خبرنگاران سخنرانی کرد و با اشاره به فعالیت های این بانک، اعام 
کرد که بانک قرض الحسنه مهر ایران برای نخستین بار در آذرماه 
سال 86 تأسیس شد. در ادامه برخی از حرف های مهم این نشست 

را مرور می کنیم.
    منابع بانکی بانک مهر ایران استان اصفهان در 9 ماهه گذشته 

65درصد افزایش داشته است.
    در مدت فعالیت، این بانک توانسته اعتماد و اطمینان مردم را به 
خود جلب کند. در شهر اصفهان 30 شعبه وجود دارد که 13 شعبه 

در شهر اصفهان و بقیه در شهرستان هاست.
دو شللعبه دیگر نیز همزمان با سللالگرد این قرض الحسنه افتتاح 

می شود.
  خدمات بانکی قرض الحسنه مهر ایران همانند سایر بانک هاست. 
این قرض الحسنه تنها بانک بانکداری اسامی با کارمزد 4 درصد 

است که هیچ سودی دریافت نمی کند.
   در کشور 500 شعبه بانک مهر ایران وجود دارد و نزدیک به پنج 

هزار کارمند در این مراکز مشغول به کار هستند.
   اسللتان اصفهان دارای30 شللعبه و نزدیللک150 نفر نیروی 
 انسللانی مشللغول به کار دارد. منابع بانک مهر ایران اصفهان در 
9 ماهه گذشته 65 درصد افزایش و در دو سال گذشته 200 درصد 

رشد داشته است.
   این بانک با توجه به اعتقادی بودن در گردش است و این بانک 
توسط افراد خیر نیکوکاری نیز سرمایه گذاری شده و فقط 4درصد 

کارمزد کم می کند.
   چهارهزار میلیارد ریال تاکنون بانک مهر ایران استان اصفهان 

به مردم وام داده است.
   منبللع قرض الحسللنه اصفهللان هللزار و 500 میلیللارد 
ریال توسللط مردم اسللت و چهار هزار میلیارد ریللال تا کنون به 
 متقاضیللان ایللن بانللک وام پرداخللت شللده اسللت. تاکنللون 
100 هزار حساب جاری پس انداز قرض الحسنه در بانک مهر ایران 

باز شده است.
   سقف وام به اشخاص حقیقی50 میلیون ریال است.

   در این بانک برای امور ازدواج، مسکن، جهیزیه، کسبه و کار و 
صنوف با اقساط 36 ماهه وام پرداخت می شود، همچنین سقف وام 
این قرض الحسنه به شرکت های حقوقی به صورت قرار داد تا 200 
میلیون ریال و مشارکتی و به اشخاص حقیقی تا 50 میلیون ریال 

و با کارمزد 4 درصد پرداخت می شود.
   مدیریت شعب بانک قرض الحسللنه مهر ایران استان اصفهان 
پس از تهران در زمینه رشد، جذب منابع، تسهیات و رشد وصول 
مطالبات رتبه نخست را در کشور دارد و بانک قرض الحسنه مهر 
ایران توانست در سال 90 در بیست و دومین همایش پژوهش کرده 
پولی و مالی ایران، لوح سللپاس دریافت کند. برای اشتغال زایی، 
یک هزار فقره وام توسط صندوق مهر ایران با سرمایه صد میلیارد 

ریالی پرداخت شده است.
   سرمایه نخستین این بانک با 15 هزار میلیارد ریال و با مشارکت 
بانک های ملی، ملت، صادرات، سللپه، مسللکن، تجارت، توسعه، 
صادرات، معدن و تجارت و کشاورزی اسللت و در سال 87 استان 
اصفهان مجاور رسمی را از بانک مرکزی دریافت و بر اساس برنامه 
تدوین شده قرض الحسنه از صندوق داری الکترونیکی تأسیس شد.

 »اولین همایش ملی سفرایمن به 
محمد 
همت انجمللن حمایت ازتوسللعه بندرعباسی

قطارهای پرسرعت و اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن اصفهللان با هدف 
بررسی آسللیب شناسللانه تصادفات جاده ای با رویکرد هویت 
بخشی قطارهای پرسرعت با حضور جمعی از مقامات کشوری 

و استانی برگزار خواهد شد.«
 این دقیقا متللن دعوتنامه ای بللود که از طرف یک سللازمان 
مللردم نهاد بلله نللام انجمللن حمایللت از توسللعه قطارهای 
 پرسرعت به دفتر روزنامه ها، سرپرسللتی ها، خبرگزاری ها و 
هفته نامه های اسللتان ارسال شللد. این اتفاق در نگاه نخست 
حرکت خوب و فرخنده ای به نظر می رسد؛ حرکتی در جهت 
اعتای توسللعه حمل و نقل ریلی استان اصفهان و آرزویی که 

بعید است به این زودی ها محقق شود. 
به هرحللال کنفرانللس خبری مراسللم برگللزار می شللود و 
سللخنرانان که دلسللوزان حمل و نقل زمینی هستند و هرگز 
هم قصد موازی کاری با شللرکت دیگری موسوم به »الف.پ« 
که مشللغول اجرای پروژه قطار پرسرعت بین اصفهان و تهران 
اسللت را هم ندارند، دیدگاه هایشللان را درباره لزوم تسللریع 
در فرآیندهای اجرایللی و اداری این مسللأله مطرح می کنند. 
ترجیع بنللد حرف های سللخنرانان برای مدعوین رسللانه ای 
 عبارت: » رسللانه هللا از این حرکللت حمایت کنند« اسللت؛ 
 جمله ای که سللال هاسللت فقط می شللنویم و فقط حمایت 

می کنیم. 
تا اینجا همه چیزعادی اسللت، حتی ناهاری کلله به میهمانان 
 عرضلله شللد. فعا»هملله چللی آرومه« امللا بر خللاف همه 

 ترجیللع بندهایللی که دراین جلسلله توسللط سللخنرانان ادا 
می شللود، بروز برخی شللایعات در خصوص هدیه ای که قرار 
اسللت به خبرنگاران بدهند، حال و هوای کنفرانس خبری را 

آشوب می کند.  
اصل ماجرا هم از جایی آغاز می شود که برگزارکنندگان رسانه 
ای مراسم که خیلی ها به اعتبار آنها خبرنگارشان را آفیش کرده 
اند یا عکاس فرستاده اند، اعام می کنند دو تن از دوستان - که 
 اخیرا بیللش از دیگران نگللران حیثیت حرفلله ای خبرنگاران 
 بوده اند- متولی شللده اند که انعکاس رسللانه ای مراسللم را 
جمع آوری کنند و هر همکاری که دررسللانه اش خبر را درج 
کرد، مبلغی بلله او بدهنللد. از قضا مبلغ هم معلوم می شللود؛ 

هرخبردر هر رسانه 30هزار تومان! 
 این که برخی ازآدم های مهم این شهرازروال و روند رسانه ها

آگاه نیسللتند و خبر ندارند، اصامورد عجیبی نیسللت. از قضا 
خیلی هللم عادی اسللت؛ چون مطمئن هسللتند رسللانه جز 
بلله مجیز، لب به سللخن نمی گشللاید، ولی این کلله جماعت 
 کثیرخبرنللگاران جایی باشللند )منظللور برخللی ازهمکاران 
 جایللزه بگیللر اسللت( و برخللی از همکاران سللابق کلله حاال 
روابط عمومی شده اند، گروکشی کنند و هدایای گزاف شان را 
منوط به درج اخبارکنند، بسیار اتفاق ناپسند و ناگواری است.   
فرامللوش نکنیم هروقت هرملللت و جمعیتللی  هرقدر هم در 
اکثریت باشللد، منافع فردی را مد نظر داشت، خیلی زودتر از 
آنچه قرار است نابود می شود و جمعیتی هرقدر اندک و قلیل 
اگر منافع فردی را فدای منافع جمع کرد، بسیارزودتر از آنچه 
که باید، قوی و قدرتمند می شللود؛ فرقللی نمی کند قطارمان 

پرسرعت باشد یا کم سرعت.

فراموش نکنیم 
هروقت هرملت و 
جمعیتی  هرقدر هم 
دراکثریت باشد، 
منافع فردی را مد 
نظر داشت، خیلی 
زودتر از آنچه قرار 
 است نابود
 می شود

سقف وام این 
قرض الحسنه به 
شرکت های حقوقی 
به صورت قرارداد 
تا 200 میلیون ریال 
و مشارکتی و به 
اشخاص حقیقی تا 
50 میلیون ریال و 
با کارمزد 4 درصد 
پرداخت می شود

در اولین همایش سفر ایمن رخ داد؛ مدیر شعب بانک قرض الحسنه مهر ایران استان اصفهان:

حمایت از رسانه ها به سبک جدید اصفهان 30 شعبه قرض الحسنه مهر ایران دارد 

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

احضار
5733 چون آقای سید اصغر شاهنده پور فرزند سیداکبر شکایتی علیه آقای خدامراد داودوند مبنی 
بر خیان��ت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910939ک102 این دادگاه ثبت، وقت 
رسیدگی برای روز دوشنبه 91/11/2 ساعت 10 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باشد، لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و دادگاه تصمیم 

مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف: 13815 دفتر شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6091 شماره درخواست: 9110460353500004 شماره پرونده: 9009980362202698 شماره 
بایگانی ش��عبه: 910854 چون آقای محمود سعید مطلب زاده و غیره شکایتی علیه آقای محمود 
مختارنژاد مبنی بر تصادف تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به 
ش��عبه 109 دادگاه عمومی کیفری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 253 ارجاع و به کالسه پرونده 
910854 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 1391/10/30 و ساعت 11/30 صبح تعیین شده است. 
ب��ه علت مجهول الم��کان بودن متهم و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 115 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/13831 

رستمی- منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6146 ش��ماره ابالغیه: 9110100350803974، ش��ماره پرونده: 9109980350800674، شماره 
بایگانی شعبه: 910699، خواهان ساکو هاروطونیان دادخواستی به طرفیت خوانده ستار عامری 
به خواس��ته مطالبه خس��ارت و اس��ترداد ثمن معامله و تنفیذ فس��خ قرارداد عادی تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 
اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800674 ثبت گردیده که وقت 
رس��یدگی آن 1391/11/1 و ساعت 9:30 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م 

الف/ 14507 داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6162 شماره: 10639 چون تحدید حدود ششدانگ قطعه ملک معروف به پاسنگ سفید پالک شماره 
893 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام قدرت اله مؤمن زاده فرزند قلی در جریان ثبت می باش��د و تحدید حدود 

و آن به علت اش��تباه در آگهی قبلی تجدید می گردد اینک بنا به درخواس��ت قدرت اله مؤمن زاده 
دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید پالک مرقوم در روز چهارشنبه مورخه 1391/10/20 از 
ساعت 9 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین مجاور 
اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند. اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک طبق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد 
شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبت ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایس��تی با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی 
گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این اداره تسلیم نماید. م الف/ 280 فدایی- رئیس ثبت اسناد 

و امالک اردستان

ابالغ اجرائیه
6197 ش��ماره اجرائیه: 9110420352200191 ش��ماره پرونده: 9009980352200375 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900400 بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه 
مربوطه 9109970352200940 محکوم علیه عباس یوسفی مجهول المکان محکوم است به پرداخت 
مبلغ 163/940/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 
1/790/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها ناهید رضایی شاهزاده علی اکبری فرزند 
رضا به نشانی اصفهان بهارستان خ بنفشه میدان نیلوفر پ610 با وکالت خانم لیال جبرئیلم تیغ. حق 
االجرا مبلغ 8/376/500 ریال محاس��به و پرداخت آن به عهده محکوم علیه می باش��د. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم 
به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید 
هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 

محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از 
دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس 
از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 

مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 
و همچنی��ن مفاد قانون نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. م 

الف/14882 افغانی- مدیر دفتر شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان

ابالغ اجرائیه
6198 ش��ماره اجرائیه: 9110420351000251 ش��ماره پرونده: 9109980351000069 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910069 بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و ش��ماره دادنامه 
مربوطه 9109970351000844 محکوم علیه محمدرضا اس��ماعیلی فرزند جمشید مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبل��غ 100/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 20000000 
ری��ال به عن��وان هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخیر تادی��ه از تاری��خ 89/8/10 در حق 
محک��وم له رج��ب میراحمدی فرزند جالل به نش��انی اصفهان- خ امام خمینی- کوچه ش��ریعتی- 
کوچ��ه به��ار 2- پ 104 و پرداخت مبل��غ 50000000 ریال ب��ه عنوان نیم عش��ر اجرایی در حق 
صن��دوق دول��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف 
 ده روزمف��اد آن را ب��ه موقع اج��را گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم ب��ه بدهد. 3- مالي 

 معرف��ي کن��د ک��ه اج��را حک��م و اس��تیفا محک��وم ب��ه از آن میس��ر باش��د و در صورت��ي که 
 خ��ود را ق��ادر به اج��راي مفاد اجرائی��ه نداند بای��د ظرف مهل��ت ده روز صورت جام��ع دارایي 
 خ��ود را ب��ه قس��مت اجرا تس��لیم کن��د. اگ��ر مالي ن��دارد صریح��ًا اع��الم نماید ه��رگاه ظرف 
س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود ک��ه قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم 
ب��ه ب��وده ای��د لیکن ب��راي ف��رار در پرداخت ام��وال خ��ود را معرف��ي نکنید یا ص��ورت خالف 
 واق��ع از دارای��ي خود بدهی��د بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د 
به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قس��متي از 
ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني 
مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. م الف/ 14884 هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
6199 آقای منصور رحمانی دارای شناس��نامه ش��ماره 47 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
5237/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
شادروان مس��یب رحمانی بشناس��نامه 3 در تاریخ 91/8/15 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو فرزند پس��ر و یک فرزند دختر و همس��ر 
دائم و پدر و مادر به ش��رح ذیل: 1- منصور رحمانی ش ش 47 فرزند 2- جواد رحمانی ش ش 
1100062564 فرزند 3- مرضیه رحمانی ش ش 1808 فرزند 4- ش��رف بیگم موس��وی ش ش 
1 همس��ر متوفی 5- ساره خواتون رحمانی ش ش 2 مادر متوفی 6- رمضانعلی رحمانی ش ش 
12 پدر متوفی والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی 
می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. م الف/15036 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6200 خانم خدیجه ش��یخ س��یدصالح دارای شناس��نامه ش��ماره 215 به ش��رح دادخواس��ت 
 ب��ه کالس��ه 5159/91ح10 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نم��وده و چنین 
 9316 بشناس��نامه  س��یدصالح  ش��یخ  م��ردان  س��یدعلی  ش��ادروان  ک��ه  داده   توضی��ح 
 در تاری��خ 46/7/11 اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگ��ی گفت��ه ورث��ه حی��ن الف��وت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به س��ه پس��ر و پنج دختر به نام های ذیل: 1- سیدحس��ین شیخ صالح 
 ش ش 354 )پس��ر متوف��ی( 2- س��یدعلیرضا ش��یخ س��یدصالح ش ش 33 )پس��ر متوف��ی( 
 3- س��یدغالمرضا ش��یخ س��یدصالح ش ش 335 )پس��ر متوفی( 4- توران ش��یخ س��یدصالح 

ش ش 118 )دختر متوفی( 5- فریده ش��یخ سیدصالح ش ش 144 )دختر متوفی( 6- میترا شیخ 
س��یدصالح ش ش 776 )دختر متوفی( 7- خدیجه ش��یخ س��یدصالح ش ش 215 )دختر متوفی( 
8- ایران ش��یخ س��یدصالح ش ش 2017 )دختر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��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 شد. م الف/15034 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
6201 ش��ماره: 910392 ک 102 به آقای طالب حجامی فرزند کاظم که مجهول المکان اعالم شده 
است حس��ب ش��کایت خانم فاطمه عابدی و به موجب کیفرخواس��ت صادره از سوی دادستان 
محترم دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر شما متهم هستید به ترک انفاق فرزند مشترک که 
جلسه رسیدگی به اتهام شما ساعت 12 صبح مورخ 91/11/2 تعیین شده است. لذا به این وسیله 
به شما ابالغ می گردد که جهت شرکت در جلسه رسیدگی در وقت مقرر در این دادگاه حاضر یا 
نسبت به معرفی وکیل اقدام و یا اینکه دفاعیات خود را بصورت کتبی قبل از حلول وقت رسیدگی 

به دادگاه ارائه نمایند. در صورت عدم حضور یا عدم معرفی وکیل بصورت کتبی دادگاه بصورت 
غیابی اقدام به رس��یدگی خواهد نمود. این آگهی وفق ماده 180 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری برای یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می 

گردد. دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
6203 ش��ماره: 3513 خان��م س��کینه آمل��ی فرزند ش��یخ عب��اس باس��تناد یکبرگ استش��هاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی اس��ت که س��ند مالکیت سه دانگ 
26 واقع در مزرع��ه همواری��ه کامو بخش 

75 مش��اع از شش��دانگ یکب��اب خانه پ��الک ش��ماره 
 12 کاش��ان که در صفح��ه 528 جلد 37 امالک ذی��ل ثبت 7245 بنام فضل ال��ه رحمتی کامویی 
فرزند نجف قلی ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به علت اثاث کشی منزل مفقود شده است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نامه قانون سند مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی 
ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 
ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرسد با در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و 

به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری- رئیس ثبت جوشقان

ابالغ وقت رسیدگی
6204 در خصوص پرونده کالس��ه 721/91 خواهان پرویز سعیدی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
مبلغ سفته به شماره 0642898 به مبلغ پنجاه میلیون ریال به طرفیت سیدعلیرضا سجادی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکش��نبه مورخ 91/10/24 ساعت 5/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 

15035 شعبه 18 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6205 از دفت��ر ش��عبه دوم دادگاه عموم��ی حقوقی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
910317ح/2 ب��ه آقای عل��ی تهرانی پور فرزند حبیب اله و محمد حکم��ت خواندگان پرونده فوق 
الذکر که مجهول المکان اعالم شده است و خواهان آن آقای نعمت اله عموشاهی فرزند مرتضی 
س��اکن خمینی شهر خ مدرس کوچه شهید بلوچی بخواس��ته مطالبه که در جریان رسیدگی می 
باش��د اخطار می نماید که برای روز چهارش��نبه مورخ 91/11/11 س��اعت 11 صبح در دادگاه 
ش��عبه دوم محاکم عمومی حقوقی خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچ��ه جهات ردی دارید 
بص��ورت کتب��ی قبل از موعد مق��رر بدفتر مربوطه اع��الم و ارس��ال دارد واال تصمیم مقتضی 
اتخ��اذ و دادگاه غیابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت 
و ضمائ��م آن بدفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آیین دادرس��ی 
 دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج 

می شود. م الف/13110 دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
6206 ش��ماره: 3514 خانم س��کینه آملی فرزند ش��یخ عباس باس��تناد یکبرگ استش��هاد محلی 
که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی است که سند مالکیت س��ه دانگ مشاع از 
26 واق��ع در مزرع��ه همواریه کامو بخش 12 کاش��ان 

57 شش��دانگ یکب��اب خانه پالک ش��ماره 
ک��ه در صفحه 531 جل��د 27 امالک ذیل ثبت 7245 بنام خانم س��کینه آملی فرزند ش��یخ عباس 
 ثب��ت و ص��ادر و تس��لیم گردیده و بموجب س��ند رس��می ش��ماره- دفترخانه- ب��ه او انتقال 
قطع��ی یافت��ه و معامل��ه دیگ��ری هم انج��ام نش��ده- به بموج��ب س��ند- دفتر- ن��زد- رهن 
 اس��ت نحوه گم ش��دن ی��ا از بین رفتن به علت اس��باب کش��ی منزل مفقود ش��ده اس��ت چون 
 درخواس��ت ص��دور المثن��ی س��ند مالکی��ت نامب��رده را نم��وده طب��ق تبصره ی��ک اصالحی 
 م��اده 120 آئی��ن نام��ه قانون س��ند مرات��ب آگهی میش��ود که هرک��س مدعی انج��ام معامله 
)غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد 
از تاریخ انتش��ار این آگه��ی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعت��راض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و سند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه کننده 
مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود 
المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. زرگری- رئیس ثبت جوشقان

اخطار اجرایی
6207 ش��ماره: 2079/90 ش 5 به موجب رأی ش��ماره 332 تاریخ 91/2/30 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمدحسین نظریان مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت مبلغ بیست و دو میلیون و نهصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
236/000 ریال هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک 90/12/17 
لغایت اجرای حکم در حق محکوم له مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی 

کوچ��ه 31 پ 3. بابت وجه چک های 242548-83/12/27 و 242547-83/10/30. ماده 34 قانون 
اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه پنجم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6208 کالس��ه پرونده: 358/91، ش��ماره دادنامه: 527، مرجع رسیدگی: شعبه 27 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 
30 پ 3، وکیل: لیال مختاری فرد نش��انی: سه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بست فریده، پ 177 
واح��د 7، خوانده: مجید صادقی مجهول المکان، وکیل: اصیل، با عنایت به محتویات پرونده و 
نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی مرتضی ش��مس با وکالت لیال مختاری فرد بطرفیت مجید 
صادقی بخواس��ته مطالبه مبلغ چهل و نه میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار ریال 49/850/000 
ریال وجه 7 فق��ره چ��ک ش��ماره 83/2/15-607418، 83/5/5-607445، 83/5/30-607448، 
607447-83/5/25، 607446-83/5/15، 607420-83/3/5، 607419-83/2/25 به انضمام مطلق 
خس��ارات قانون��ی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در 
مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حاضر 
نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این شعبه ارائه ننموده بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 
و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
به به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون و هش��تصد و پنج��اه هزار ریال 49/850/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت حق الوکاله وکیل و سیصد و پنجاه هزار ریال 350/000 بابت هزینه 
دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6209 کالس��ه پرونده: 357/91، ش��ماره دادنامه: 526، مرجع رس��یدگی: ش��عبه 27 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: مرتضی شمس نشانی: خمینی شهر خ کهندژ مقابل بانک ملی کوچه 31 
پ 3، وکیل: لیال مختاری فرد نشانی: سه راه حکیم نظامی خ ارتش بن بست فردین، پ 177 واحد 7، 
خوانده: مجید صادقی مجهول المکان، وکیل: اصیل، با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 
اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی 
شورا: دعوی مرتضی ش��مس با وکالت لیال مختاری فرد بطرفیت مجید صادقی بخواسته مطالبه 
مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال 48/000/000 ریال وجه 6 فقره چک شماره 83/3/15-607421، 
 83/4/5-607423 ،83/4/15-607424 ،83/3/25-607422 ،83/4/25-607425 ،83/2/5-607417
به انضمام مطلق خس��ارات قانون��ی- با توجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی 
عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ نش��ر آگهی در جلس��ه 
رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده بر ش��ورا ثابت است لذا 
به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و هش��ت میلی��ون ریال 48/000/000 ریال بابت اصل 
 خواس��ته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و مبلغ س��یصد و پنجاه هزار ریال 350/000 بابت هزینه 
 دادرس��ی و همچنی��ن خس��ارت تأخی��ر و تأدی��ه از تاری��خ سررس��ید چ��ک ه��ا ت��ا تاری��خ 
وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در ح��ق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 27 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6210 شماره ابالغیه: 9110100352406467 شماره پرونده: 9109980352400748 شماره 
بایگانی شعبه: 910762 خواهان محمدعلی قائدی دادخواستی به طرفیت خوانده اصغر برهانی 
شیدانی به خواسته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالس��ه 9109980352400748 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/10/30 و س��اعت 12:30 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل 
خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر 
گردد. م الف/14887 میرطالبی- منشی شعبه بیست و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



لیال حاتمی 
در جشنواره فجر

کیومرث پوراحمد 
در دادگاه

فیلم س��ینمایی »س��ر به مهر« به کارگردان��ی هادی مقدم دوس��ت جلوی 
دوربین رفت. فیلمبرداری این فیلم، چند روزی اس��ت که در سکوت خبری 
 آغاز شده و برخالف اخبار منتش��ر ش��ده بازیگر اصلی آن لیال حاتمی است. 
این بازیگر که مدتی در فرانسه به سر می برد، به تازگی به ایران برگشته و جلوی 
دوربین »سر به مهر« رفته است. این فیلم به تهیه کنندگی محمدرضا شفیعی 
داستان دختر تنها و خسته ای است که کمک های یک دوست باعث بهبودی 
شرایطش می شود، اما دختر داستان »س��ر به مهر« برای معرفی این دوست 
به دیگران ش��هامت کافی ندارد. فیلمنامه این فیلم را حمید نعمت ا... و هادی 
مقدم دوست به طور مشترک نوشته اند. فیلمبرداری این روز ها در لوکیشنی 
در تهران ادامه دارد و قرار است فیلم برای نمایش در جشنواره فیلم فجر آماده 

شود. این اولین فیلم بلند مقدم دوست در سینماست.

کیومرث پ��ور احم��ددر گفتگو با یک��ی از خبرگ��زاری ها درب��اره وضعیت 
 کاریش صحبت ک��رد. او گف��ت: بع��د از این که س��ال قبل در تماش��اخانه 
ایران شهر نمایش »خرده خانم« را با بازی گالب آدینه روی صحنه بردم، هنوز 

فرصت اجرای نمایش و ساخت فیلمی را پیدا نکرده ام.
وی  تأکید کرد: فیلمنامه ای با عنوان »پرونده باز« نوش��ته ام که درباره پسر 
نوجوانی است که به علت ارتکاب قتلی به قصاص محکوم شده و تالش برخی 
از بزرگان هنر نظیر استاد انتظامی برای گرفتن رضایت از اولیای دم بی نتیجه 
ماند و او اعدام شد. پور احمد با اشاره به پروسه تحقیقاتی نوشتن فیلمنامه گفت: 
حدود دوسال زمان صرف نگارش این پروژه شد و بارها به زندان رفته و با این 
پسر گفتگو کردم و هر بار که خواستم برای پروانه ساخت اقدام کنم، دخالت قوه 
قضائیه مانع شد و به نوعی تولید فیلم در یک حالت بالتکلیفی قرار گرفته است.

یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

چاووشی در آزادی
اولین کنسرت محسن چاوشی به رهبری بهروز صفاریان در اسفند 91 برگزار می شود. این 
کنسرت بعد از جشنواره موسیقی فجر برگزار خواهد شد و عوامل اجرایی در تالش هستند 

تا بتوانند استادیوم 12هزار نفری آزادی را برای چند شب اجرای چاووشی آماده کنند. 
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خانواده نوروزی در اصفهان
تصویرب��رداری س��ریال »خان��واده 
 نوروزی« ب��ه کارگردانی محمد ممتاز 

به زودی در اصفهان آغاز می شود.
این سریال دررابطه با خانواده ای است 
 که ت��االر متروک��ه ای به آنه��ا به ارث 
می رس��د و این خانواده ب��ا راه اندازی 
 ت��االر، مجالس��ی را درآن برگ��زار 
می کنن��د ک��ه درواق��ع با توج��ه به 

داستان، این سریال همواره آبستن اتفاقات تازه ای است.
از بازیگ��ران ای��ن س��ریال می ت��وان به ش��هریار دخان��ی، مرتضی 
کیوانداریان،س��عید یاردوس��تی، بهناز توس��لی، رزا حسینی، پری 

کربالیی و حسن جویره اشاره کرد.
پخش این سریال در ایام نوروز از شبکه شما و استان ها قطعی شده 
است و احتماال از شبکه اصفهان نیز پخش خواهد شد. محمدممتاز 
پیش از این، کارگردانی تله فیلم های عنکبوت، س��رقت، مرگ زیبا، 
 روزگار، دردس��رطالیی، س��قفی برای زندگی، مهریه و سریال های 

حلقه شانس و شکست سکوت را کارگردانی کرده است. 

»سیزده 59« درخشید 
فیل��م س��ینمایی» س��یزده59« ب��ه 
کارگردانی سامان س��الور در پنجمین 
دوره فستیوال بین المللی استپس که 
در اوکرای��ن برگ��زار ش��د، موف��ق به 
دریافت جای��زه بهتری��ن کارگردانی 
ازسوی هیأت داوران این جشنواره شد.

این فستیوال در شهر خارکوف اوکراین 
برگزار ش��د و فیل��م هایی از فرانس��ه، 
ایتالیا، هلند، قزاقس��تان، لبنان، انگلیس، روسیه، اوکراین و... در آن 
حضور داشتند که جایزه بهترین کارگردانی به سامان سالور اهدا شد.

کس��ب جایزه بهترین کارگردانی برای فیلمی با موضوع س��ینمای 
جنگ ایران در یک جش��نواره بین المللی از ن��کات حائز اهمیت این 
جایزه محس��وب می ش��ود. فیلم » س��یزده 59 « روایتگ��ر زندگی 
جانبازی اس��ت که بعد از س��ال ها از کما خارج می شود و به محیط 
شهر برمی گردد. پرویز پرستویی، صابر ابر و مهران احمدی بازیگران 

اصلی فیلم هستند.

اصفهان به جشنواره فجر نرسید
در حالی مدیر امور استان های جشنواره 
فیلم فجر از اعالم آمادگی پنج استان برای 
برگزاری جشنواره بین المللی فیلم فجر 
در این استان ها خبر داد که در بین نام این 
پنج اس��تان، اثری از اصفهان که تاکنون 
سه دوره میزبان سیمرغ های فجر بوده، 

نیست.
استان های خراس��ان رضوی،کردستان، 
کرمانشاه وگیالن، از جمله استان هایی هستند که تاکنون آمادگی خود را 
برای میزبانی فجر سی و یکم اعالم کرده اند، اما تا این تاریخ از بین استان 
های کشور فقط، شش استان شامل استان های خراسان رضوی، اصفهان، 
کردستان، کرمانشاه، قم و  گیالن به تجهیزات فنی مورد نیاز در سالن های 
سینماها برای نمایش فیلم های جش��نواره مجهز هستند. گفته می شود 
امس��ال به دلیل تغییر در نمایش فیلم ها به صورت کپی ۳5میلی متری 
و اکران دیجیتال فیلم ها در سالن های سینمایی، انتخاب استان ها برای 
اکران فیلم هامشکل شده است. سازمان سینمایی کشور، مقارن با سی و 
چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، سی و یکمین دوره جشنواره 
بین المللی فیلم فجر را در قالب مسابقه سینمای ایران و جهان از تاریخ 12 

تا 22 بهمن91 به دبیری محمدرضا عباسیان برگزار می نماید. 

 » ائتالف های سیاسی
 در جمهوری اسالمی ایران« 

»ائتالف های سیاسی در جمهوری اسالمی ایران« در قالب کتابی به 
قلم ایمان حسین قزل ایاق از سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر 
شد. کتاب »ائتالف های سیاسی در جمهوری اسالمی ایران« عنوان 
پژوهشی است از ایمان حس��ین قزل ایاق که نویسنده در مقدمه آن، 
درصدد پاسخگویی به این سؤال اس��ت که چه عواملی در پایداری و 

ناپایداری ائتالف های سیاسی در جمهوری اسالمی مؤثر بوده اند.
ای��ن کتاب در س��ه بخ��ش و 9 فصل 
تدوین شده است که در بخش نخست 
آن س��عی ش��ده کلیات��ی از مباحث 
نظری درب��اره ائتالف سیاس��ی ارایه 
شود و مؤلفه های جامعه شناختی آن 

مورد بررسی قرار بگیرد.
کت��اب »ائتالف ه��ای سیاس��ی در 
جمهوری اس��المی ای��ران« را مرکز 
اسناد انقالب اس��المی در شمارگان 
1500 نس��خه و قیمت 8700 تومان 

منتشر کرده است. 

راه های درمان تب بازیگری
درادامه مطالب قبلی سعی داریم راه های عالج این بیماری 

همه گیر را معرفی کنیم تا  از پیشرفت آن جلوگیری کنیم:

شانس، بخت، اقبال
خواندن مصاحبه برخی از بازیگران، بیانگر این واقعیت است 
که آنها از روی شانس و براساس یک تصادف به وادی بازیگری 
آمده اند؛ بازیگرانی که به خاطر چهره خاصش��ان مورد توجه 
کارگردان ها قرار گرفته اند، اما برای بازیگر شدن نمی توان به 
رؤیا پناه برد و این را هم نباید فراموش کرد که  بی شک اینها 
نیز روابطی داشته اند. ولی در این بین، مکان هایی نیز وجود 
دارند که با آموزش آکادمیک و برپایه و اساس علمی به تربیت 
 دانش��جویان خود می پردازد، نه بر پایه خیال وتوهم کاذب، 
 بی شک این باور، غلط است که هرکس بتواند ادایی دربیاورد 
می تواند بازیگر شود و جایگاه این هنر را به سطحی رسانده که 
اگر می دانستیم این حرفه نیز مانند تمامی حرفه ها برپایه علم 

و تخصص است، این وضعیت به وجود  نمی آمد.

دانشکده های هنری
 ورود از طریق دانشگاه، مهم ترین فاکتور است، از این لحاظ 
که  می توان همانند دیگر زمینه ها با آن برخورد علمی داشت 
وشناختی بر مبنای دانش، نه سطحی وگذرا. برای این منظور 
می توان با شرکت در کنکور دانشگاه در رشته هنر، آزمون داد 
و با انتخاب رشته بازیگری، وارد دانشگاه شد. هرچند می توان 
به رشته س��ینما، کارگردانی تئاتر، نمایش عروسکی و... هم 
واردشد و در کنار تحصیل در این رشته ها، به تدریج وارد کار 

بازیگری هم شد.

ورود از طریق تئاتر
بی شک نام های بزرگی که خود اعتباری هستند بر بازیگری 
سینما و تلویزیون از تئاتر آمده اند وپیشینه خود را با آن شروع 
کرده اند. تئاتر به واس��طه نظم و حال و هوایی که دارد، تنها 
عالقه مندان سختکوش، کم توقع و مقاوم در برابر مصائب را 
در خود نگاه می دارد و از آنها بازیگرانی با حس، توانایی بدنی 
باال، صدای مناسب و چهره ای منعطف می سازد. کار در تئاتر 
را می توان در گروه های نمایشی مدارس، دانشگاه ها و حتی 
 مس��اجد آغاز کرد و به تدریج وارد گروه های حرفه ای تر شد. 
جالب است بدانید که بسیاری از کارگردانان که خود از تئاتر 
شروع نکرده اند، برای انتخاب بازیگر، به تماشای آثار نمایشی 

می نشینند.
در آخرین شماره نیز همراه ما باشید.

»بی خود و بی جهت« ت��ازه ترین فیلم 
گروه 
فرهنگ 

 
عبدالرض��ا کاهانی  اس��ت ک��ه پس از 
 ش��انتاژهای خب��ری -ک��ه وی در مقام 
تهیه کننده، نویسنده و کارگردان به راه انداخته بود- به چشم آمد 

و به نوعی مشهور شد.
او در اولین فیلم تل��خ و اندوهبارش »20« با بازیگران مش��هور و 
خوش س��ابقه ای چون پرویز پرس��تویی، علیرضا خمسه، حبیب 
رضای��ی و  مهتاب کرامت��ی همکاری ک��رد؛ فیلمی ک��ه قابلیت 
برانگیختن هم��دردی مخاطب را داش��ت و کاهان��ی را به عنوان 
کارگردان��ی اجتماعی مطرح س��اخت. در اثر بع��دی اش »هیچ« 
به س��راغ داس��تانی عجیب و کم نظی��ر رفت؛ م��ردی که بدنش 
کلیه ه��ای اضافی تولی��د می کرد)مه��دی هاش��می( و خانواده 
سودجویش از این راه به دنبال کسب درآمد بودند، باز هم فیلمی 
تلخ ک��ه علیرغم رگ��ه های محو طن��ز، به خط��وط قرمزی نظیر 
فحش��ا نزدیک می ش��د. بس��یاری از منتقدان بر این باور بودند 
 که او در حال پیدا کردن س��بک اس��ت و هنوز آن ط��ور که باید

 فیلم هایش بالغ نش��ده اند. »اس��ب حیوان نجیبی است« او را به 
بلوغ مورد نظرش رس��اند و فیلمی س��یاه و ضد اجتماع از آب در 
 آمد. کاهانی در »اسب حیوان نجیبی است« انسان هایی را نشان 
می داد که نظی��ر آنها را در زندگ��ی روزمره به ن��درت می بینیم؛ 
دختری فراری که پدرش مادر او را به قتل رسانده، زنی معتاد که 
سر و سری هم با دوست شوهرش دارد، دزدی که در لباس پلیس 

اخاذی می کند... . به این آدم های خاص یک فرد دو جنسی را هم 
بیفزایید! کاهانی به خاطر ساخت این فیلم به سیاه نمایی محکوم 
شد و به سبب اشارات آشکار جنس��ی، بارها و بارها مورد مؤاخذه 
صاحبنظران قرار گرفت. ش��اید به همین س��بب است که آخرین 
فیلمش) بی خود و بی جهت( از همه نظر مالیم تر از آثار قبلی به نظر 
می رسد. گویا کاهانی از موضع پیشین خود پایین آمده و یا شاید 
در مسیر فیلمسازی که برای خود انتخاب کرده در حال تنزل است.

»بی خود و بی جهت« داستان دو زوج را تعریف می کند، مژگان 
و محس��ن)پانته آ بهرام و رضا عطاران( که باید خانه  اس��تیجاری 
خود را به الهه و فرهاد)نگار جواهری��ان و احمد مهران فر(تحویل 
دهند تا ظرف مدت کوتاهی جهیزیه بچینند و خانه را آماده مراسم 
عروسی ش��ان کنند. همین اتفاق به ظاهر س��اده سبب به وجود 
آمدن موقعیتی کمیک می ش��ود و طی دو س��اعت درگیری این 
چهار نفر، ما شاهد وضعیت نابس��امان آنها هستیم و باز هم حس 
همذات پنداری مان گل می کند!  این بار کاهانی کاراکترهایی را 
خلق کرده که در اطراف ما زیاد هس��تند و متعجبمان نمی کنند.

موقعیت دش��واری که این آدم ها در آن ذوب ش��ده اند برای خود 
ما هم ممکن است رخ داده باشد و این اس��ت که فیلم را باورپذیر 
و دیدنی می کن��د، البته منهای چند دقیقه اول فیلم که کش��دار 
و کند اس��ت و دیالوگ پیش برنده ای نیز در کار نیست. مخاطبی 
که از تیتراژ جالب و نوآورانه فیلم)صدایی شبیه کوبیدن چکش بر 
روی میخ که  بعد معلوم می ش��ود این رضا عطاران بوده که روی 

 ش��کمش ضربه می زده( برای لحظ��ه ای خندی��ده، توقعش باال 
می رود وبه سختی، کسالت دقایق اولیه را تاب می آورد. کاهانی در 
»بی خود و بی جهت« باز هم کاراکترسازی کرده، اما به بازیگرانش 
هم این فرصت را داده که خودشان باشند؛ عطارانی که سرخوش و 
نمکین است، حتی در شرایط سخت هم به دل می نشیند، خدا او را 
 از سینمای ایران نگیرد که دارد یک تنه بار طنز فیلم ها را به دوش 
می کش��د، مهران ف��ر س��اکت و تابع، نظی��ر کاراکت��ری که در 
»درباره ال��ی...« داش��ت ، پانته آ بهرام ک��ه انگار بازیگ��ر دلخواه 
 کاهانی اس��ت و نقش آفرین های انرژیکی که برای او انجام داده از 
بهترین های کارنامه هنری اش هس��تند و نگار جواهریان با بازی 

ظریف و زیر پوس��تی اش... . 
کاهانی دس��ت بازیگران را باز 
گذاش��ته تا خودشان کاراکتر 
را پرورش دهند و ب��رای این 
 اس��ت که نق��ش ها ب��ه دل 
م��ی نش��ینند و نه داس��تان، 
چون شرایط س��خت و دشوار 
به هر ش��کلی ممکن اس��ت 
نش��ان داده ش��ود و این ذات 
 نقش است که جذابیت تولید

 می کن��د. در اص��ل وحدت 
تماتیک قصه از بده بستان های 
قوی و رابطه جاندار کاراکترها 
به دس��ت آمده و نه لوکیشن 
س��اده و نچس��بی مانند یک 
خانه شلوغ که در حالت عادی 
هم باعث به ه��م ریختن روح 

و روان می ش��ود! البته در بعضی سکانس ها ش��لوغ کردن و داد و 
 فریاد بازیگران به ش��دت اعصاب بیننده را ه��دف می گیرد،  ولی 
 به طور کلی می ت��وان گفت ک��ه بیننده ارتباط حس��ی خوبی با 
»بی خود و بی جهت« برقرار می کند و از شوخی های کالمی و دو 
پهلوی آن استقبال می کند. سیال بودن دوربین در طراحی نماهای 
فیلم خیلی مؤثر بوده و در تزریق استرس و تحریک روانی بیننده 
موفق عمل کرده است. عدم به کار گیری میزانس های چشمگیر 
و تأکید بر طراحی صحنه فاقد جذابیت، توجه مخاطب را بر روابط 
انسانی کاراکترها افزایش داده است. تدوین »بی خود و بی جهت« 
نیز تجربه خاصی نمی طلبیده، چون وقایع به دنبال هم و دارای 
توالی منطقی اند و خبری از فلش بک و فلش فوروارد نیست، اما 

در کل اثری تمیز و مرتب ارایه شده است. 

درباره فیلم جدید عبدالرضا کاهانی 

» بی خود و بی جهت«  روی پرده است
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مردها و عروسک هامرد بازو طالیی صدایی که سینما را گرفت
الماس ها ابدی اند 

 گ�روه فرهن�گ - فران��ک س��یناترا با ن��ام اصل��ی فرانس��یس آلبرت س��یناترا 
خواننده و بازیگر در س��ال 1915 از خانواده ای ایتالیایی در آمریکا به دنیا آمد. پدر 
 او بوکس بازی بود که برای آتش نشانی کار می کرد و مادرش پیشخدمت رستوران 

بود.
 وی دوره موس��یقی خوی��ش را در دوران س��وینگ )swing( ب��ا ه��ری جیم��ز و 
 تامی دورس��ی ش��روع کرد. س��یناترا به عنوان موفق تری��ن خواننده ت��ک خوان، 
 اواس��ط دهه19۴0 ش��ناخته ش��د وکار حرفه ای خود را از دهه1950 شروع کرد. 
 وی در 195۴ با بردن جایزه اس��کار بهتری��ن بازیگر نقش مکمل م��رد، جانی تازه 

گرفت.
سیناترا سال 1915 در هوبوکن ایالت نیوجرسی به دنیا آمد. او به خاطر صدای صاف 

و شخصیت جذاب خود شهرت داشت. 

 )Rat Pack( »س��یناترا در عین حال یکی از اعضای گروه »دار و دس��ته موش ها
بود که دیگر اعضای آن دین مارتین، س��امی دیویس جونیور و پیتر الوفورد بودند. 
نشریه رولینگ استون از سیناترا به عنوان بزرگ ترین ترانه خوان پاپ سده  بیستم 

یاد کرده است.
 او در دوران کاری خ��ود بیش از1۴00 تران��ه اجرا کرد و 10 جای��زه گرمی گرفت. 
سیناترا همچنین در 58 فیلم بازی کرد و برای فیلم سال 195۳ »از اینجا تا ابدیت« 

برنده اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل شد.
او سال 1971 نیز در مراسم اسکار، جایزه انسان دوستانه جین هرشولت را دریافت 
کرد و برای فیلم »مرد بازوطالیی« نامزد اسکار بود. »جامعه اعیان«، »پال جوی«، 
»مردها و عروس��ک ها« و »در ش��هر« از دیگر فیلم های مطرح اوست. سیناترا سال 

1998 در 8۳ سالگی درگذشت.
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 وقعیت دشواری 
که این آدم ها در 
آن ذوب شده اند 
برای خود ما هم 

 ممکن است 
 رخ داده باشد 
 و این است که 

 فیلم را 
 باورپذیر و 

دیدنی می کند

این روزه��ا در عرصه رس��انه هر کاری 
سید محمود 
تولید و عرضه ش��ود، عده ای مخالف و محمودی

معترض پیدا خواهد کرد. این رفتار به 
رویه ای بدل ش��ده که احتماال به تدریج س��بب خواهد ش��د 
بسیاری از اهل فن، گوشه نش��ینی را به فعالیت کردن ترجیح 

دهند که قطعا فسادهای بسیاری در پی خواهد داشت.
چندی قبل در یکی از رس��انه های مجازی، نقدی بر دو برنامه 
تولید ش��ده در س��یمای جمهوری اسالمی منتش��ر شد که تا 
 حدی تعجب برانگیز بود. در این که صدا و سیما و برنامه هایش 
نقص های بس��یار دارند و نقدهای فراوانی بر آنان وارد اس��ت، 
ش��کی نیس��ت، اما تخریب ای��ن دو برنامه ک��ه محوریت آنها 
پرداختن به نگاه و رویکرد هنرمندان به سرور و ساالر شهیدان 

بود، تأمل برانگیز است.
این س��ایت، برنامه های »گفتگ��وی تنهایی« پخش ش��ده از 
شبکه چهار و »حس مشترک« تولید ش��ده در شبکه نمایش 
 را تطهیر چهره های مس��ئله دار و پخش آنها را به دلیل اهمیت 

»شهرت مداری« در نگاه مدیران تلویزیون دانسته است!
روزگار عجیبی اس��ت. در دوره ای که در ایام س��وگواری امام 
حسین )ع( شبکه های مختلف س��یما تنها به پخش مستقیم 
مراس��م عزادارای از اردبیل و زنجان و س��ایر ش��هرهای کشور 

مشغول هستند و برنامه های تولیدی که توان برقراری ارتباط با 
مخاطب را داشته باشد به تعداد انگشتان یک دست هم نیست، 
آیا رواست این گونه به تولید و پخش چنین برنامه هایی تاخت.

برنامه »حس مش��ترک« با حضور بازیگران سینما و تلویزیون 
به حال و هوای این ع��ده در ایام محرم و همچنین سفرش��ان 
به کربالی معلی و زی��ارت قبر سیدالش��هدا)ع( می پرداخت. 
بازیگرانی از جمله جعفر دهقان، قاس��م زارع، سروش صحت، 
سیدجواد هاشمی، عنایت بخش��ی و پرویز پورحسینی در این 

برنامه حضور داشتند.
نکته تأمل برانگیز متن آن سایت محترم، این است که برخالف 
ادعای مطرح شده، برنامه آقای فراهانی از شبکه نمایش پخش 
نشد! و سایر بازیگرانی که در این برنامه حضور داشتند هم افراد 

موجه و قابل توجهی بودند.
تا آنجا که به عقل ناقص نگارنده این س��طور می رسد، هر کس 
به قدر وس��ع و توان فکری و عملی خود در راه صحیح و ثوابی 
کوشید، باید دست او را بوس��ید و از تالشش در راستای ترویج 
فرهنگ عاشورا تقدیر کرد. قطعا این برنامه ها بی نقص نیستند 
و جای نقد دارن��د، اما همه را به یک چوب ران��دن و نطق افراد 
را از ابتدا کور کردن، ش��یوه ای اخالقی و دین��ی در نقد افراد و 

عملکردشان نیست.

در ش��رایطی ک��ه تع��داد فیل��م ه��ای س��ینمایی ک��ه پس 
از انقالب اس��المی درباره واقعه عاش��ورا س��اخته ش��ده است 
کمتر از انگش��تان یک دس��ت اس��ت و عملکرد صداوس��یما 
هم در این عرصه با کاس��تی ه��ا و کم کاری های مش��هودی 
مواجه اس��ت، چرا باید تبر برداش��ت و آنچنان ب��ه تولید این 
دو برنام��ه حمل��ه ک��رد ک��ه دس��ت و پ��ای تصمیم س��ازان 
 در ای��ن ح��وزه بل��رزد و دیگ��ر کاری نکنن��د، همانط��ور که 
س��ال هاس��ت در این س��رزمین می گویند اگر م��ی خواهی 
مقام و پستت را از دس��ت ندهی، بهتر اس��ت کاری نکنی. اگر 
 نیت خیر اس��ت که انشااهلل خیر اس��ت، نقد منصفانه و عالمانه 
می تواند چراغ راه عوامل این گونه برنامه ها باش��د که حداقل 
بیرق اباعبداهلل)ع( را در سیمای کش��ورمان به اندازه توانشان 
برافراش��ته نگه داش��ته اند و اال اگر ب��ا صدا و س��یما یا برخی 
 از مدی��ران آن اخت��الف نظر و مش��کلی در بین اس��ت، محل 
تس��ویه حس��اب با آنان، تخریب برنامه هایی که عمود خیمه 
ش��یعه، محور و محتوای آن را تش��کیل می دهد نیست. امام 
حسین)ع( محور و زبان مشترک همه ش��یعیان است، فارغ از 
نزاع های سیاسی، باندی و گروهی. این را شاید همه می دانیم، 
اما به وقت عمل، از این بزرگوار نیز در راستای منافعمان خرج 

می کنیم.

یادداشتی در مواجهه با انتقاداز »گفتگوی تنهایی« و »حس مشترک« 

امام حسین)ع( محور و زبان مشترک همه شیعیان است 



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 انتصاب های جدید
 در فدراسیون فوتبال

میرشاد ماجدی به عنوان رییس کمیته جوانان، هوشنگ نصیرزاده 
به عنوان رییس کمیته تدوین مقررات و افتخاری به عنوان سرپرست 

کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال انتخاب شدند.
همچنین بنا بر درخواست علی کفاشیان مقرر شد مجمع فوق العاده 
فدراسیون برگزار شود، اما زمان آن منوط به هماهنگی با وزیر ورزش 

و جوانان شد.

 پیشنهاد نجومی آبرا موویچ 
به گواردیوال

مالک متمول چلس��ی برای جذب گواردیوال حاضر اس��ت پیشنهاد 
 نجوم��ی دس��تمزد س��االنه 32 میلی��ون یوروی��ی را ب��ه او بدهد. 
پپ گواردیوال در پایان فصل قبل لیگا اعالم کرد که دیگر نمی خواهد 
آبی  و اناری ها را هدایت کند. این مربی صاحب نام اسپانیایی با وجود 
چند پیش��نهاد خوب از تیم های سرش��ناس اروپایی تاکنون مقصد 
بعدی خود را مش��خص نکرده است. ش��بکه ESPN اعالم کرد که 
رومان آبراموویچ برای جذب گواردیوال حاضر است پیشنهاد حقوق 
ساالنه 32 میلیون یورو را به او بدهد و با قراردادی چهار ساله به ارزش 
128 میلیون یورو، پپ محب��وب را به اس��تمفوردبریج ببرد! مالک 
چلس��ی به این پیش��نهاد نجومی اکتفا نکرده و اظهار داشته است، 
چنانچه گواردیوال برای آبی پوشان لندن جام کسب کند، حقوق او را 

تا 160 میلیون یورو افزایش خواهد داد!
پیشنهاد نجومی چلس��ی به گواردیوال در حالی است که خبرهایی 
درباره ابراز عالقه تیم های دیگری همچون منچس��تر سیتی، بایرن 
مونیخ و پاری سن ژرمن به جذب س��رمربی سابق بارسلونا به گوش 

می رسد.

اوپان سات به پرسپولیس پیوست
»اوپان س��ات« دارنده دو مدال ط��الی اروپ��ا در وزن 60 کیلوگرم 
برای تیم ملی روس��یه، برای حضور در لیگ برتر کشتی آزاد به تیم 

پرسپولیس جویبار پیوست.
گفته می ش��ود این کشتی گیر چهارشنبه در س��بزوار روی باسکول 
می رود تا عصر پنج شنبه در هفته اول دور برگشت لیگ برتر کشتی 
آزاد در ترکی��ب تیم پرس��پولیس مقابل ثامن الحجج )ع( س��بزوار 
کش��تی بگیرد. س��ات فصل قبل در ترکیب تیم خونه به خونه بابل 
به میدان رفت که به عنوان نایب قهرمانی رس��ید. اوپان سات روس، 
پس از واسیلی فدوریشین اوکراینی، مودزمانشویلی و خوتیاشویلی 
گرجس��تانی و عبدالس��الم گادیس��وف روس، پنجمین کشتی گیر 

خارجی حاضر در دهمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد است.

حاج صفی در تراکتورماندنی شد
احس��ان حاج صفی تا پای��ان فصل به دلی��ل خدمت س��ربازی در 

تراکتورسازی می ماند.
خبرهای��ی مبنی ب��ر این ک��ه احس��ان حاج صف��ی بازیک��ن تیم 
تراکتورسازی قرار است با احمد جمشیدیان بازیکن سپاهان معاوضه 
ش��ود، مطرح بود و در این ارتب��اط هم صحبت های��ی بین رحیمی 
و جعفری مدیران عامل س��پاهان و تراکتورس��ازی رد و بدل ش��ده 
 است. طبق گفته مدیرعامل تراکتورس��ازی تبریز به خبرنگار فارس 
حاج صفی سرباز اس��ت و تا پایان فصل در تیم تراکتورسازی خواهد 

ماند و به تیم دیگری نمی رود.

 ۱۲ دی؛ مرحله نهایی لیگ برتر 
کشتی آزاد

    سازمان لیگ فدراسیون کشتی روز سه شنبه 12 دی ماه را به عنوان 
زمان برگزاری مرحله نیمه نهایی و نهایی دهمین دوره رقابت های 

لیگ برتر کشتی آزاد جام والیت تعیین کرد. 

ذوب آهن را من قهرمان کردم 
به تیم پاداش می دهند!

عابدینی/بازیکن سابق تیم شمشیربازی
قبل از رقابت های المپیک، تلفنی با مدیرعامل باشگاه صحبت 
کردم، ابراهیمی همان زمان قول داد ظرف 10 روز تا یک ماه حق الزحمه 

دو سال حضورم در این باشگاه را پرداخت کند. 
 12میلی��ون تومان ق��رارداد من یک درص��د قرارداد یک فوتبالیس��ت 
ذوب آهن هم  نیست، من برای قهرمانی ذوب آهن در لیگ شمشیربازی 
تالش کردم و می توانم بگویم شخصا این تیم را قهرمان لیگ برتر کردم، 
اما همین آقا که به قولش درم��ورد من عمل نکرد به 
سرپرس��ت تیم گفت قراردادش را نم��ی دهم، برود 
ش��کایت کند. من هم به حرفش گوش دادم و رفتم 
شکایت کردم و تا زمانی که حقم را از باشگاه 
ذوب آهن نگیرم دس��ت برنمی دارم. تمام 
تالشم را می کنم تا به نتیجه برسم. نه به 
خاطر 12 میلیون تومان، بلکه  به خاطر 

بدقولی آنها.

 ایران - بحرین
 جدال انتقامی برای صعود

تیم های ملی فوتبال ایران و بحرین درحالی چهارش��نبه 
شب و در بازی دوم از مرحله گروهی مسابقات غرب آسیا، 
پانزدهمین نبرد تاریخی خود را برگزار می کنند که هر دو 

تیم برابر صعود به مرحله بعدی به پیروزی فکر می کنند.
تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه شب دومین دیدار 
خود در مرحله گروهی هفتمین دوره مس��ابقات فوتبال 
غرب آس��یا را مقابل بحرین برگزار می کند؛ تیمی که در 
سال های اخیر به خاطر نتایجی که مقابل ایران کسب کرده 

است، به گربه سیاه تیم ملی تبدیل شده است.
تیم ملی ایران با توجه به تس��اوی برابر عربس��تان در گام 
نخس��ت، برای صعود از مرحله گروهی باید در این بازی 
پیروز شود. مردان کی روش که در نخس��تین بازی خود 
در این رقابت ها عملکرد قابل قبولی نداشتند، در صورت 
از دست دادن امتیاز در این بازی، کارشان برای صعود به 

مرحله نیمه نهایی به اما و اگر کشیده می شود.
این مربی پرتغالی که در بازی های اخیر تیم ملی نتوانسته 
انتظارات فوتبالدوس��تان ایرانی را جلب کن��د، می تواند 
با برتری مقابل بحرین، ش��کاف ایجاد ش��ده بین خود و 
هواداران را برط��رف کند و آینده بهت��ری را برای فوتبال 

ایران رقم بزند.
در نقطه مقابل اما بحرین که نخستین دیدارش در این جام 
را با پیروزی پشت سرگذاشته اس��ت، درصورت پیروزی 
برابر ایران، صعودش به جمع تیم های مرحله نیمه نهایی را 
قطعی تر کرده و انتقام حذف از گردونه مسابقات انتخابی 

جام جهانی را هم از تیم کشورمان خواهد گرفت.
تیم های مل��ی فوتبال ای��ران و بحری��ن تا به ام��روز 15 
مرتبه برابر همدیگر ص��ف آرایی کرده اند. در این بین تیم 
کش��ورمان هفت بار مقابل بحرینی ها به پیروزی رسیده، 
چهار بار شکست خورده و در چهار بازی به نتیجه تساوی 
رضایت داده است. در این 13 بازی، تیم کشورمان30 بار 
دروازه بحرین را گشوده و 12 گل هم از این حریف دریافت 

کرده است.
در دومین دیدار گروه B هم تیم های عربستان و یمن در 
ورزشگاه »علی صباح السالم« برابر هم به میدان می روند؛ 
مسابقه ای که می تواند ش��انس صعود عربستان به مرحله 
بعدی این جام را بیشتر کند.تیم های ملی فوتبال عراق و 
اردن هم دوشنبه شب در گروه C این مسابقات برابر هم 
به میدان رفتند که تیم عراق با تک گل دقیقه 61 حمادی 

احمد برابر اردن به پیروزی دست یافت.

گزارش خبری

6
دروازه بان کوردوبا در آرزوی پیراهن مسی

دروازه بان کوردوبا از به دست آوردن پیراهن مسی به عنوان رؤیای خود یاد کرد. بارسلونا 
در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی اس��پانیا، امروز چهارشنبه در ورزشگاه 

خانگی کوردوبا به مصاف این تیم می رود. 

مس��ابقاتی که با حضور 18 تیم لیگ برتری و چهارده تیم دسته 
اولی در غیاب تیم های لیگ دس��ته دو و دسته س��ه برگزار شد 
از همان ابتدای کار با حاش��یه هایی روبه رو ش��ده و گرانی بلیت 
هواپیما و مشکالت مدیریتی تیم های لیگ دسته اول تا به امروز، 
انصراف شش تیم ش��امل آلومینیوم هرمزگان از لیگ برتر و برق 
شیراز،  شهرداری تبریز، سنگ آهن بافق، نفت مسجد سلیمان و 
شاهین بوشهر از لیگ دسته اول را به همراه داشته تا خود به خود 
حریفان این شش تیم؛ یعنی تراکتورسازی، مس رفسنجان، نفت 
 تهران، فجر سپاس��ی، صبا و راه آهن بدون انجام هیچ مسابقه ای

راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند. جام حذفی یعنی جامی که 
باید منتظر رونمایی از تیم های شگفتی ساز بود، حاال باید با حضور 
9 تیم از لیگ دسته اول کلید بخورد تا شاید از بین این تیم ها دوباره 

شگفتی سازانی مثل شهرداری یاسوج و سایپامهر کرج رو شوند.
اما در این بین نمایندگان فوتبال اصفهان هم بعد از سپری کردن 
ش��رایط متفاوت نس��بت به یکدیگر در لیگ برتر، در جام حذفی 
هم این فرص��ت را دارند تا با انجام تک ب��ازی مرحله اول در خانه 
به مرحله بعد صعود کنند. هم سپاهان و هم ذوب آهن با داشتن 

 س��ابقه ای درخش��ان  در قهرمانی ج��ام حذفی در قرعه کش��ی
با شانس روبه رو ش��ده اند تا اس��تارت مرحله اول را از ورزشگاه 

فوالدشهر بزنند.
سپاهان به دنبال انتقام

مثل این ک��ه سرنوش��ت ف��والد در ج��ام حذفی با سرنوش��ت 
نمایندگان فوتبال اصفهان رقم خورده است و اهوازی ها در طی 
 چهارسال اخیر س��ه بار با ذوب آهن و س��پاهان روبه رو شده اند.

چهارس��ال قب��ل و بعد از از دس��ت رفت��ن قهرمان��ی ذوب آهن 
در مقابل ف��والد، هفته بعد تی��م مجید جاللی ب��ه اصفهان آمد 
و با شکس��ت در مقابل تی��م ده نف��ره ذوب آهن از ج��ام حذفی 
خداحافظی ک��رد. آب��ان ماه  س��ال گذش��ته هم نبرد ف��والد و 
س��پاهان در اهواز با تک گل آرش افشین به س��ود فوالد به پایان 
 رس��ید تا زردها از جام حذفی خداحافظی کنند و امس��ال دوباره 
قرعه کش��ی جام حذفی سرنوش��ت قرمزهای خوزس��تان را به 
سرنوشت س��پاهان گره زده اس��ت. شرایط مناس��ب هر دو تیم 
 در نیم فصل لیگ و انگیزه آنها بدون ش��ک یک��ی از جذاب ترین 
بازی های مرحله اول امسال را در ورزشگاه فوالدشهر رقم خواهد 

زد و سپاهان اگر بتواند مانند هفته دوم لیگ امسال که با سه گل در 
شهر اهواز فوالد را شکست داد، فردا هم دوباره در مقابل شاگردان 
حس��ین فرکی به پیروزی برس��د، گامی بزرگ در راه رسیدن به 
 قهرمانی ج��ام حذفی برخواهد داش��ت. کرانچ��ار در نیم فصل،

بازیکنانی مثل اش��جاری، زنیدپور و کاله کج را از دست داده و با 
خرید یک مدافع اس��ترالیایی س��عی در ترمیم نقاط ضعف خط 
دفاعی اش داش��ته اس��ت. فوالد هم در اواخر نیم فصل تبدیل به 
 تیمی شکست ناپذیر شد تا با رسیدن به جایگاه سوم جدول لیگ، 
شگفتی س��از ش��ود و به همین خاطر باید دید که نبرد مدعیان 
قهرمانی لیگ برتر در نهایت چه تیمی را به عنوان تیم پیروز معرفی 
خواهد کرد. این بازی پتانسیل رسیدن به ضربات پنالتی را هم دارد تا 
تیم برنده اش را در مرحله بعد به مصاف مس رفسنجانی بفرستد که 
بدون برگزاری بازی در مقابل برق شیراز به این مرحله رسیده است.

دوئل اصفهان - خوزستان شماره دو
اما بازی س��پاهان، پایان کار اصفهانی ها در جام حذفی نیست و 
روز جمعه ه��م ذوب آهن در دوئل اصفهان - خوزس��تان میزبان 
همش��هری فوالدی ها؛ یعنی ملی حفاری خوزستان است. البته 
شرایط امسال ذوب آهن به گونه ایس��ت که نمی توان از این تیم 
مانند چهار س��ال قبل انتظ��ار قهرمانی در جام حذفی داش��ت و 
همین که ذوب آهن با وجود این همه مش��کالت از این مسابقات 
انصراف نداده، خودش یک برد برای کاظمی و تیمش محس��وب 
می ش��ود. بازی با تیم ملی حفاری اهواز یک بازی تدارکاتی برای 
ش��اگردان فرهاد کاظمی محسوب می شود تا ش��اید با استفاده 
از بازیکن��ان جدیدی مثل محس��ن بیاتی نیا ب��ه ارزیابی تیمش 
بپردازد. خانه تکانی کاظمی در نیم فص��ل و اخراج هفت بازیکن 
تا حدودی دس��ت ذوبی ها را از لحاظ تع��داد بازیکن خالی کرده 
و باید دید که کاظمی چه برنامه ای برای تیمش خواهد داش��ت. 
اما ملی حفاری خوزس��تان حری��ف اول ذوبی ه��ا در اولین بازی 
جام حذفی ش��رایطی ش��بیه به ذوب آهن دارد و حضور این تیم 
در جای��گاه دوازدهم ج��دول رده بندی در نیم فص��ل اول لیگ 
دسته یک نش��ان می دهد که کاظمی و تیمش کار سختی برای 
 پیروزی در مسابقه جمعه نخواهند داشت. سرمربیگری اهوازی ها

بر عهده ناصر مطلق است و در ترکیب این تیم هم نام هیچ بازیکن 
مطرحی به چش��م نمی خورد، مگر این که انگیزه حضور در جام 
حذفی از ملی حفاری تیمی خطرناک برای ذوب آهن بسازد. تیم 
پیروز این مس��ابقه هم در مرحله بعد به مص��اف برنده بازی مس 

کرمان و شهرداری یاسوج خواهد رفت.

سوت جام حذفی با وجود مخالفت 

تکرار دوئل اصفهان و خوزستان

بیست و ششمین دوره مسابقات جام حذفی فوتبال ایران در حالی از فردا کلید خواهد خورد  مسعود 
که بعد از چند ماه بحث و جدل بر سر برگزاری یا لغو این مسابقات، در نهایت زور منتقدان بر افشاری

کی روش چربید و قرار است تا جام حذفی هرچند به صورت نصفه نیمه برگزار شود. 
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 عباس ترابیان
رفتنی شد

رضا قاسمی 
در اندیشه رکورد شکنی

هیأت رییسه فدراسیون فوتبال با استعفای عباس ترابیان موافقت کرد. پس 
از جلسه هیأت رییسه فدراس��یون فوتبال که روز گذشته برگزار شد، مقرر 
گردید تا عباس ترابیان رییس کمیته  فوتسال از این مسئولیت کنار گذاشته 
شود.  ترابیان پس از بازگشت از جام جهانی تایلند استعفا داد اما کفاشیان 
رییس فدراسیون هنوز به جمع بندی نهایی برای این تصمیم نرسیده بود. 
ناکامی تیم ملی فوتسال در دفاع از عناوین قهرمانی اش در مسابقات قهرمانی 
آسیا و همچنین حذف از مرحله پلی آف جام جهانی 2012 فوتسال در تایلند 
علت اصلی این تصمیم بود. هیأت رییسه پس از موافقت با استعفای ترابیان 
گزینه های مختلفی را برای سپردن مسئولیت ریاست کمیته  فوتسال بررسی 

کرد و این کمیته را به افتخاری سپرد. 

ملی پوش دوی سرعت ایران امیدواراست در مسابقات غرب آسیا، رکورد 
200 متر ایران را ارتقا دهد. رضا قاس��می در این باره می گوید: در حال 
حاضر همراه با مربی ایرانی ام در اردوی تهران به س��ر می برم. تمرینات 
خوبی را نیز پشت سر گذاش��ته  و آمادگی الزم برای شرکت در مسابقات 
غرب آسیا را کسب کرده ام. وی معتقد است: اگر ش��رایط آب و هوایی و 
مسابقه ای خوب باش��د، تصمیم دارم در این رقابت ها که از سطح باالیی 
برخوردار اس��ت، رکورد 200 متر ایران را ارتقا دهم. دارنده نشان طالی 
مسابقات جهانی نجات غریق هم به مشکالت قبلی که با فدراسیون داشت 
اش��اره می کند و به کنایه می گوید: بعد از مسابقات جهانی نجات غریق، 

خدا را شکر با فدراسیون هیچ مشکلی یا مسئله ای پیش نیامد.

پیروزی میامی با درخشش لبرون جیمز
در ادام��ه رقابت ه��ای NBA میامی هیت با درخش��ش لبرون 
جیمز، 101 – 92 آتالنت��ا را از پیش رو برداش��ت. لبرون جیمز 
ارزشمند ترین بازیکن فصل گذشته این رقابت ها با 27 امتیاز، 7 

ریباند و 6 پاس منجر به گل، بهترین بازیکن میدان بود. 

امتیازهای »پولی« برای ناپولی
کاپیت��ان ناپولی در آس��تانه محرومیت طوالنی 
مدت از فوتب��ال به خاط��ر تبانی ق��رار گرفت. 
دادس��تانی ایتالیا پائولو کاناوارو به خاطر دست 

داشتن در نتایج، نه ماه محروم شد. 

انتشار زندگینامه سرخیو راموس
سرخیو راموس قصد دارد با پیراهن رئال  کفش هایش 
را بیاویزد. وی در زندگینامه خود که به تازگی انتشار 
یافت و »قلب، شخصیت، اشتیاق« نام دارد، این موضوع 
را بیان کرده است. او با رئال سه بار قهرمان شده است. 09
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مانداندا تا ۲0۱6 درون دروازه مارسی اعتراض صادق زاده به داور در بازی با نفت سپاهانجشن کوچک قهرمانی نیم فصل سپاهانی هادوری یک ماهه فابرگاس از میادین
ورزش به روایت تصویر

 نجمه کرمی- دو تی��م فوالدماهان و نفت س��پاهان در چارچوب 
رقابت های هفته هفتم لیگ برتر بس��کتبال ب��ه مصاف هم رفتند؛ 
دیداری که تحت تأثیر بازی تیم های پتروش��یمی صدرنش��ین با 
 مهرام آغاز شد و با پیروزی تیم ماهشهری خاتمه پیدا کرد و به یاران 
 ص��ادق زاده حداقل ت��ا پایان نیم فص��ل اجازه صدرنش��ینی نداد.  
ماهانی ها که این دیدار را با پیروزی 80-58 به پایان رساندند، امیدوار 
بودند که تیم مهرام مدافع عنوان قهرمانی حداقل در ماهشهر با توقف 

تیم صدرنشین و تحمیل اولین شکست به این تیم، راه را برای رسیدن 
به صدر برای آنها باز کند، ام��ا رخ دادن معکوس این پیش بینی ها 
باعث شد آنها با وجود پیروزی هم به این مهم دست پیدا نکنند. نکته 
امیدوار کننده در بازی ماهان، بازی روان و هماهنگ بازیکنانش بود؛ 
روندی که اگر چه تا پایان بازی ادامه پیدا نکرد، اما اتفاق مثبتی بود که 
بعد از هفت هفته درتیم اصفهانی شکل گرفت.  در این دیدار سامان 
ویسی بعد از یک ماه آسیب دیدگی مجددا فرصت حضور پیدا کرد و 

همراه با بهنام توکلی، مهدی شیرجنگ و اکبری بازی قابل قبولی را 
 از خود به نمایش گذاشتند. از طرفی تیم نفت هم با بازی با انگیزه و 
قابل قبولی که ارائه کرد آنها را نسبت به ادامه رسیدن به هدفشان در 
لیگ امسال امیدوارتر کرد. این تیم اگرچه تا پایان بازی های هفته 
هفتم در رده دهم جدول رده بندی جا خوش کرده است، اما آمدن 
محسن شاه علی و حضور تابش نیا بر روی نیمکت این تیم، از نفت 
 سپاهان تیم متحول شده ای ساخت؛ تیمی که اگر به لحاظ مهره ای

و بدنی کشش40دقیقه بازی را داش��ت، مطمئنا بازی نزدیک تر و 
حساب شده تری به نمایش می گذاشت. کسب تساوی 16-16در 
کوارتر سوم مؤید این نکته اس��ت. این تیم در کوارتر دوم هم بازی 

هجومی و قاب��ل قبولی را با جوان های تیمش  به نمایش گذاش��ت 
و می توان به آینده و جایگاه آن در جدول امیدوار تر بود. س��رمربی 
تیم فوالدماهان بعداز پایان بازی در گفتگو با زاینده رود از عملکرد 
بازیکنانش در این تیم راضی بود و معتقد است نوسانات ایجاد شده در 
این دیدار به خاطر میدان دادن به بازیکنان نیمکت نشین تیمش بوده 
است. صادق زاده در این باره می گوید: ما نیازد داریم تفکر و تمرکز 
بازیکنانی که از تمرینات تیم دور بوده اند را مجددا به بازی برگردانیم 
تا در آینده از آنها استفاده بهتری ببریم. اگر قرار بود ما از ابتدا تا آخر 
بازی این تیم را با بازیکنان اصلی تحت فشار بگذاریم، آن گاه بازیکنان 

نیمکت من در شرایط سخت انتظارات را برآورده نمی کردند.

ناکامی ماهان در رسیدن به صدر
 ماهان نسخه نفت را هم پیچید



یادداشت

محور لردگان - بروجن 
بار دیگر حادثه آفرید

تصادف مینی بوس با کامیون 23 کشته و مجروح برجای گذاشت.
 فرمان��دار شهرس��تان بروجن گف��ت: بر اث��ر تصادف دو دس��تگاه 
مینی بوس با یک دستگاه کامیون در محور لردگان - بروجن دو نفر 
کشته و 21 نفر زخمی شدند. فتاح کرمی اظهار داشت: صبح دیروز در 
محور لردگان - بروجن که بر اثر بارندگی لغزنده شده بود، دو دستگاه 
مینی بوس با یک دستگاه کامیون به شدت برخورد کرد. این مسئول 
عنوان کرد: بر اثر این س��انحه تصادف،21 نفر زخمی شده و دو نفر 

جان خود را از دست دادند.
 کرم��ی اضافه ک��رد: علت ای��ن تص��ادف ک��ه در مح��ور ارتباطی 
بروجن- لردگان در مسیر دوراهان قبل از بیژگرد اتفاق افتاده است، 
انحراف به چپ دس��تگاه کامیونت ص��ورت گرفته اس��ت. فرماندار 
شهرستان بروجن از اعزام دو نفر از مجروحان به بیمارستان شهرکرد 
خبر داد و گفت: با اطالع نیروهای امدادی از ب��روز این حادثه، پنج 
اکیپ هالل احمر و شش دس��تگاه آمبوالنس اعزامی از اورژانس در 
محل حادثه مستقر شدند. وی خاطرنشان کرد: تمام سرنشینان دو 
دستگاه مینی بوس معلم بودند که از ش��هرکرد و فرخشهر به سمت 
لردگان )محل کار خود رهسپار بودند.کرمی تأکید کرد: تمام امکانات 
الزم برای مراقبت از این حادثه دیدگان در بیمارستان بروجن فراهم 
شده است و بیمارس��تان آماده ارایه هرگونه خدمات درمانی به این 

مجروحان است.

اصالح قانون انتخابات 
راهگشای امور کشور است

نماینده مردم ش��هرکرد در مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
عزم مجلس شورای اس��المی بر این است که با اصالح قانون 
انتخابات، در امور کشور گشایش ش��ود و از تداخالت کاری 

جلوگیری شود. 
سعید زمانیان با اشاره به بررسی طرح اصالح قانون انتخابات 
در مجلس شورای اسالمی، اظهار داشت: طرح اصالح قانون 
انتخابات بعد از فراز و نشیب های بسیار در کمیسیون شوراها 
تصویب شد و جهت بررسی در صحن علنی به صورت  عادی و 
بدون هیچ فوریتی تقدیم هیأت رییسه شده است. وی افزود: 
بعد از تصویب کلیات این طرح، نمایندگان مجلس در چند 
جلسه کاری چندین ماده از این طرح را به تصویب رساندند، 
اما در این میان باید دید که شورای نگهبان چه تصمیمی در 

این رابطه می گیرد. 

اجرای طرح تربیتی 
چهره به چهره در فارسان 

دبیرشورای فرهنگ عمومی شهرستان فارسان از برگزاری 
طرحی فرهنگی با عنوان»چهره به چهره« در تمامی مساجد 

این شهرستان خبر داد.
فرزاد صفدری در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان 
فارس��ان اظهار داش��ت: طرح تربیتی »چهره ب��ه چهره« با 
همکاری ائمه جماعات و روحانیان مساجد شهرستان برگزار 
می ش��ود. وی ادامه داد: در این طرح که با همکاری بیش از 
یک هزار و500 نفر از اقشار مختلف مردم زیر نظر روحانیان 
واساتید دانشگاهی برگزار می شود، نسبت به آموزش جوانان 

با رویکرد تدبر در قرآن، کالس آموزشی برگزار می شود.

بهزیستی تنها متولی صدور 
مجوز تأسیس مهدکودک 

بر اساس دستورالعمل معاونت حقوقی رییس جمهور، تنها 
مرجع صدور مجوز انواع مهدکودک شامل مهدخصوصی، 
مهدقرآنی و روس��تا مهد، س��ازمان بهزیستی است و اخذ 
هرگونه پروانه تحت عنوان مهدکودک از س��ایر ارگان ها 
وجاهت قانونی ندارد. حسین سعیدی مدیرکل بهزیستی 
استان افزود: 294 مهدکودک تحت نظارت بهزیستی در 
اس��تان در حال فعالیتند که فراهم کردن فرصت مناسب 
جهت کسب تجارب مختلف  کودکان از وظایف بهزیستی 

در قسمت مهدهای کودک است.

خبر ویژه

مدیرکل ورزش و جوانان چهارمحال و 
بختیاری/ محمود شمسی پور 

در س��ال های90 و 91، ش��ش میلیارد و500 میلی��ون ریال صرف 
تعمیرات، بازس��ازی و بهس��ازی مجموعه های ورزشی استان شده 
است، این در حالی است که هزینه تمام شده یک مجموعه ورزشی 
با تمامی امکانات با کاربری رشته های مختلف ورزشی، پنج میلیارد 
ریال اس��ت و هم اکن��ون،11 طرح نیمه تمام ورزش��ی در اس��تان 
 نیازمند بودجه تکمیلی است که متأس��فانه، هزینه های تعمیراتی 
 س��الن های ورزش��ی موجود، یکی از موانع تس��ریع در تکمیل این 
طرح ها ش��ده اس��ت.  نباید فراموش کرد هنگامی ک��ه هزینه های 
 تعمی��رات کاه��ش یاب��د 
می توان در تجهیز بیش��تر 
نظی��ر  ورزش��ی   اماک��ن 
کف پوش ها، تعمیر وسایل 
بازس��ازی  و  گرمایش��ی 
تجهی��زات  و  روش��نایی 
حفاظتی اماکن ورزشی گام 

برداشت.

طرح های  نیمه تمام ورزشی استان 
نیازمند بودجه تکمیلی

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
عضویت	رایگان	خبرنگاران	در	کتابخانه	ها			

اداره کل کتابخانه های عمومی استان در راستای تقدیر از زحمات و تالش اصحاب رسانه و مطبوعات 
به ویژه خبرنگاران سختکوش استان که در طول سال و بزرگداشت هفته کتاب، همکاری مطلوبی با 
اداره کل و کتابخانه های عمومی داشته اند، همه خبرنگاران را عضو کتابخانه های عمومی می نماید.
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نماین��ده ولی فقی��ه در چهارمحال و 
گروه 
بختیاری گفت: بیان ن��کات اخالقی، شهرستان

تهذیب و معنویت باید در صداوسیمای 
استان از جایگاه باالیی برخوردار باش��د و بیش از پیش به آن 

پرداخته شود.
حجت االس��الم محمد علی نکونام در نشس��تی با مدیرکل و 
معاونان صداو سیمای این اس��تان، با تسلیت سالروز شهادت 
امام سجاد)ع(، اظهار داش��ت: با بهره گیری از فضایل و سیره 
امامان معصوم)ع( می توان در انجام وظایف و رسالت های خود 
موفق عمل کرد. وی در ادامه با اب��راز رضایتمندی از عملکرد 
صدا و سیمای این استان، افزود: اراده قابل قبولی در مجموعه 
صداوسیمای اس��تان وجود دارد که از یک سو باعث می شود 
کارها به خوبی انجام ش��ود و از سوی دیگر اقدامات و خدماتی 
که از سوی سایر دستگاه ها انجام شده به خوبی منعکس و در 

اختیار افکار عمومی قرار داده شود.
نکونام با بیان این که فعالیت های صداوسیما از حساسیت های 
بسیار باالیی برخوردار است، تصریح کرد: کار صداوسیما مانند 
کار یک قاضی طرفینی است که در آن هیچ گاه دو طرف راضی 

نخواهند شد.
امام جمعه شهرکرد با اشاره به کارویژه های صدا و سیما، اظهار 
داشت: اقتضای رسانه این است که در معرض افکار عمومی قرار 

داشته باشد، پس باید مراقب بود که کارها به طور کامل و بدون 
نقص انجام شده و حقی از کسی ضایع نشود.

نکونام پرهیز از مس��ائل حاش��یه ای را در اولوی��ت برنامه های 
صداوس��یما دانس��ت و گفت: با پرهیز از مس��ائل حاش��یه ای 
 و بی اهمی��ت می ت��وان در انج��ام وظای��ف و رس��الت های 
خود به خوبی عمل کرد. نکونام به برنامه احکام و تفسیر قرآن 
کریم صداوسیمای این استان اش��اره کرد و گفت: بیان نکات 
اخالقی، تهذیب و معنوی��ت از ضرورت های یک جامعه دینی 
است که این موضوع در صدا و سیمای اس��تان باید از جایگاه 

باالیی برخوردار باشد و بیش از پیش به آن پرداخته شود.
نماینده ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری در ادامه عملکرد 
واحد خبر را در بیان مشکالت مردم و تهیه گزارش های خبری 
مطلوب ارزیابی کرد و افزود: ب��ه همان میزان که به خبر توجه 
می ش��ود باید محتوای خبر هم به طور ویژه م��ورد توجه قرار 
گیرد. نکونام، ارتقای سطح کیفی اخبار را در رشد فکری جامعه 
بسیار مهم دانست و تصریح کرد: بکوشیم در تمام لحظات یاد 
خدا و ذکر خدا را زنده نگه داریم، چرا که ایجاد فضاهای معنوی 
از ضرورت های جامعه است و در این اوضاع که دشمن با انواع 
ابزار رسانه هویت اسالمی ما را نش��انه رفته است، الزم است با 
تولید برنامه ه��ای معرفتی و آگاهی بخش، اقش��ار مختلف را 
هوشیار کرده و ماهیت و اصلیت دینی مان را به آنها بشناسانیم. 

مصالی ام�ام خمین�ی محوری ترین م�کان برای 
برگزاری برنامه هاست

مدیرکل صداوس��یمای چهارمحال و بختیاری گفت: مصالی 
امام خمینی)ره( ش��هرکرد محوری ترین مکان برای برگزاری 

برنامه های دینی و مذهبی استان است.
حجت اهلل رحیم زاده در دیدار با نماینده ولی فقیه در این استان 
اظهار داشت: وظایف و رسالت هایی که بر عهده صداو سیما قرار 

دارد بار سنگینی بوده و از حساسیت ویژه ای برخوردار است.
وی افزود: سنگینی و حساس��یت این رسالت ها به واسطه این 
اس��ت که مخاطب باید در کوتاه ترین زم��ان ممکن اطالعات 

مورد نظر خود  ا از صداو سیما 
دریافت کن��د. رحی��م زاده 
توج��ه ب��ه نیازمندی ه��ای 
مخاط��ب را از مهم تری��ن 
برنامه ه��ای ص��داو س��یما 
برش��مرد و گف��ت: تهی��ه و 
اج��رای برنامه ه��ا مطابق با 
آموزه های دین اسالم و توجه 
به نیازمندی های مخاطبان، 
یک��ی از مهم تری��ن مواردی 
است که به آن توجه ویژه ای 
می شود.وی افزود: در حوزه 
برنامه سازی و مخاطب مداری 
ب��ه س��بب گرفتاری ه��ای 
روزمره مردم، باید سعی شود 
در قالب برنامه ه��ای کوتاه، 

پیام های اصلی و کلیدی به مخاطب منتقل شود.
مدیرکل صدا وسیمای چهارمحال و بختیاری در ادامه، به نقش 
و جایگاه مصالی بزرگ امام خمینی)ره( شهرکرد در برگزاری 
برنامه ها و مراسمات مذهبی و فرهنگی استان اشاره و تصریح 
کرد: مصالی امام خمینی)ره( ی��ک نقش بزرگ و محوری در 
اجرای برنامه ها و جذب مردم به ش��رکت در مراسم مذهبی و 

دینی استان دارد.
 رحی��م زاده بر ض��رورت حف��ظ و حراس��ت از مص��الی امام 
خمینی)ره( تأکید کرد و گفت: این محل معنوی باید به دلیل 
معماری زیبا و فضای قابل توجهی که دارد از سوی مردم حفظ 
و حراست شود تا بتوان از این مکان به بهترین نحو در برگزاری 

برنامه ها بهره گرفت.

در نشست مشترک نماینده ولی فقیه با صدا و سیما  عنوان شد  

برنامه	های	دینی	و	معرفتی	در	رأس	برنامه	های	صداوسیما	قرار	گیرد

 بیان نکات 
اخالقی، تهذیب 

و معنویت از 
ضرورت های یک 

جامعه دینی است 
که این موضوع 

در صدا و سیمای 
استان باید از 

جایگاه باالیی 
برخوردار باشد
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ابالغ
6211 نظر به اینکه آقای عبدالجبار خزاعلی به اتهام خیانت در امانت حس��ب شکایت شرکت احرار 
از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 910764/ب15 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در ش��عبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف/14871 دفتر شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6212 نظر به اینکه آقای جعفر فاضلی پور به اتهام خیانت در امانت حس��ب شکایت شرکت احرار 
از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910764 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار 
آگهی در ش��عبه 15 بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 

شد. م الف/14870  شعبه 15 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
6213 ش��ماره دادنامه: 9109970352801304 ش��ماره پرونده: 9109980365800324 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910398 شاکی: آقای فرزاد مری به نشانی خ پروین 4راه فجر فجر2 ک علی اکبر 
پ7 متهم: آقای علی طاهری به نش��انی )مجهول المکان( اتهام ها: 1- تهدید 2- افتراء گردش��کار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای 
می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای علی طاهری دائر بر افتراء و تهدید موضوع شکایت 
آقای فرزاد مری با عنایت به اظهارات ش��اکی، شهادت شاهد، متن پیامک های ارسال شده از تلفن 
متهم به ش��اکی و اینکه متهم با وصف ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی 
نهایی حاضر نشده و دفاعی ننموده است مجرمیتش محرز است دادگاه مستنداً به مواد 47 و 669 
و 697 قانون مجازات اس��المی و با رعایت ماده س��وم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت 
وی را ب��ه پرداخت دو فقره یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. 
این رای غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان اصفهان است. م الف/14869 تقی یار- دادرس 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6214 ش��ماره دادنامه: 9109970354501225 ش��ماره پرونده: 9009980360001150 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910388 ش��اکی: آقای علیرضا صادقی با وکالت خانم زهرا سعادت به نشانی خ 
شیخ صدوق شمالی جنب داروخانه رامین نبش کوچه شهیدان همتی ط اول متهم: آقای امیرحسین 
شیرانی به نشانی مجهول المکان اتهام ها: 1- جعل 2- استفاده از اوراق مجعول گردشکار: دادگاه 
با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای امیرحس��ین ش��یرانی فرزند محمد دایر بر جعل و استفاده از 

با س��ند مجعول موضوع شکایت آقای علیرضا صادقی فرزند نادعلی با وکالت خانم زهرا سعادت 
توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، نظریه کارشناس رسمی دادگستری عدم حضور 
و دفاع موثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهام متهم را بش��رح فوق 
محرز تش��خیص و مشارالیه را به اس��تناد ماده 536 رعایت ماده 47 از قانون مجازات اسالمی به 
 تحمل ش��ش ماه حبس در خصوص جعل و شش ماه حبس در خصوص استفاده از سند مجعول 
قاب��ل  اب��الغ  تاری��خ  از  روز  ده  ظ��رف  و  اس��ت  غیاب��ی  ص��ادره  رای  مینمای��د   محک��وم 
واخواه��ی در همین دادگاه اس��ت. م الف/14868 رس��تم پور- رئیس ش��عبه 119 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ رای
6215 ش��ماره دادنامه: 9109970353300984 ش��ماره پرونده: 9009980363001577 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 910299 شاکی: خانم ریحانه منصوری به نشانی خوراسگان خ اباذر اباذر 20 ک 
ش قضاوی متهم: آقای محمد علیزاده به نشانی مجهول المکان اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی 
گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای محمدرضا علیزاده پزوه فرزند حس��ین 
مبنی بر بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی نسبت به خانم ریحانه 
منصوری فرزند حس��ین دادگاه باتوجه به کیفرخواس��ت صادره از دادس��رای عمومی و انقالب 
شهرستان اصفهان، ش��کایت اولیه شاکی و گواهی پزش��کی قانونی مصدوم حادثه، نظریه افسر 
کارشناس تصادفات که حکایت مقصر بودن متهم و عدم رعایت مقررات حین رانندگی و در زمان 
وقوع حادثه دارد و متواری ش��دن متهم و سایر قرائن موجود بزه کاری نامبرده را محرز دانسته 
درخص��وص جنبه عمومی بزه مذکور با اس��تناد به ماده 717 قانون مجازات اس��المی و رعایت 
بن��د یک ماده 3 قانون وصول برخ��ی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین وی را به 
پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و درخصوص جراحات و صدمات وارده به شخص مصدوم 

از توجه به رضایت ش��اکی و با استناد به ماده 6 ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر و اعالم می 
گردد رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف 
بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف/14867 

رحیمی فرد- رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6216 ش��ماره دادنامه: 9109970354101072 ش��ماره پرونده: 8909980359600319 ش��ماره 
بایگانی شعبه: 910231 شاکی: آقای یوسف نجفی به نشانی خ مدرس ک مهرآباد نو ک اردیبهشت 
پ38 متهم: آقای اکبر محوری به نش��انی )فعال متواری( اتهام: سرقت مستوجب تعزیر گردشکار: 
دادگاه خت��م رس��یدگی را اعالم و بش��رح زی��ر مبادرت به ص��دور رای می نمای��د. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام آقای اکبر محوری فرزند عباس دایر بر سرقت یکدستگاه موتورسیکلت موضوع 
ش��کایت آقای یوس��ف نجفی فرزند علی، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به 
کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادس��رای عمومی و انقالب اصفهان، ش��کایت شاکی خصوصی، 
گزارش مأمورین انتظامی، مبنی بر کشف موتورسیکلت مسروقه در ید تصرف متهم، عدم حضور 
متهم در مرحله دادسرا و در جلسه دادگاه جهت دفاع از خویش و باتوجه به سایر قرائن و شواهد 
موجود در پرونده مس��تنداً به ماده 661 قانون مجازات اسالمی، رای بر محکومیت متهم به تحمل 
دو س��ال حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شالق تعزیری صادر و اعالم می گردد. رای صادره 
غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باشد. م الف/14866  

نوروزی- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6217 ش��ماره دادنامه: 9109970354101038 ش��ماره پرونده: 9109980358400180 ش��ماره 
بایگانی شعبه: 910174 شاکی: آقای علیرضا شاهسواری به نشانی مرداویج مالصدرا جنوبی بن 
شایسته پ44 متهم: آقای سعید نیک روش مجهول المکان اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه 
باتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای سعید نیک روش فرزند اسماعیل دائر بر خیانت در امانت نسبت به 
یک دستگاه اتومبیل پژو206 موضوع شکایت آقای علیرضا شاهسواری فرزند نبی دادگاه با بررسی 
اوراق و محتویات پرونده و باتوجه به کیفرخواس��ت صادره از ناحیه دادسرای عمومی و انقالب 
 اصفهان، شکایت شاکی خصوصی، تحقیقات انجام شده در مرحله دادسرا، مدارک ابرازی از ناحیه 
ش��اکی دال ب��ر مالکی��ت اتومبی��ل م��ورد ش��کایت، عدم حض��ور مته��م در مرحله دادس��را و 
 در جلس��ه دادگاه جه��ت دف��اع از خوی��ش علی رغم انتش��ار آگه��ی در روزنام��ه و باتوجه به 
سایر قرائن و شواهد موجود در پرونده بزهکاری متهم را محرز و مسلم تشخیص مستندا به ماده 
674 قانون مجازات اس��المی رای بر محکومیت متهم به تحمل س��ه سال حبس تعزیری صادر و 
اعالم میگردد رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین شعبه 

می باشد. م الف/ 14865 نوروزی- رئیس شعبه 115 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوایح
6218 شماره نامه: 9110110351300997، شماره پرونده: 9009980351300302، شماره بایگانی 
ش��عبه: 900304، بدینوس��یله به موجب مواد 346، 73 آ.د.م ب��ه تجدیدنظرخوانده مجهول المکان 
پرونده بدوی 13/900304 به شاهپور حیدری فرزند محمد مراد ابالغ می گردد: تجدیدنظرخواه، 
نیازعلی مرادیان فرزند حس��ین دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 420-
91 مورخه 91/3/30 به طرفیت ش��ما تقدیم نموده که تحت شماره 160-91 تاریخ 91/6/6 در این 
شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی 
حقوقی اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت مراجعه و پس از اخذ نس��خه ثانی دادخواست و 
ضمائم آن نس��بت به تبادل لوایح اقدام نماید. مراتب برای یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر 

استان اصفهان ارسال خواهد شد. م الف/ 14890 دفتر شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6219 ش��ماره اجرائیه: 9110420350200207، ش��ماره پرونده: 9009980350201040، شماره 

بایگانی شعبه: 901057، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090350203048 
و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350200477 و 9109970350200699 محکوم علیه حسین 
طالیی نام پدر: عزت اله مجهول المکان محکوم است به: 1- غیابًا پرداخت مبلغ یک میلیارد و پانصد 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز مبلغ سی میلیون و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم براس��اس شاخص تورم مربوطه در حق 
محکوم له ش��رکت گریفین )با مس��ئولیت محدود( نشانی: تهران بلوار میرداماد- نرسیده به میدان 
مادر )محس��نی( پ 98 ط دوم. اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق 
محاس��به و از محکوم علیه اخذ و به محکوم له پرداخت نماید و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی در 
حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي 
کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 

کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود 
را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر 
موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام 
و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
مال��ي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 14885 قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
6221 شماره: 161/91ش7 بموجب رای شماره 943 تاریخ 91/5/25 حوزه 7 شورای حل اختالف 
اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه احمد افش��ار به نشانی اصفهان- شهرک صنعتی جی 
خیابان اول س��ردخانه زیتون )فعال مجهول المکان( محکوم اس��ت به پرداخت 34/151/340 ریال 
بابت اصل خواس��ته و مبلغ یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و تاخیر تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست )91/2/3( لغایت زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق 
محکوم له رمضان صادقی با وکالت مهری خانی به نشانی بهارستان حدفاصل میدان ولیعصر و 
چهارراه ایثار محله3 پ608. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت 
اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تاسیس
6222  ش��ماره: 2628/ال��ف 91/103 آگهی تاس��یس ش��رکت فنی و مهندس��ی فناوران گس��تر 
ارد س��هامی خاص. ش��رکت ف��وق در تاری��خ 1391/9/8 تحت ش��ماره 48624 و شناس��ه ملی 
10260668455 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/9/8 از لح��اظ امضاء ذیل دفاتر 
تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رس��می 
و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای 
س��فارش مش��تری- طراحی نرم افزارهای مبتنی بر وب- طراحی، اجرا و پش��تیبانی شبکه های 
کامپیوت��ری- طراح��ی، راه ان��دازی و تعمیر سیس��تم ه��ای کامپیوتری و کنترلی- مش��اوره و 
نظ��ارت بر طرح های انفورماتیکی- فناوری اطالعات- مکانیزه کردن سیس��تم های اداری- انعقاد 
قراردادهای همکاری و مش��ارکت با ش��رکت ه��ای داخلی و خارجی در زمین��ه موضوع فعالیت 
ش��رکت- عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت- دریافت 
وام و تس��هیالت مال��ی و اعتب��اری اعم از ارزی و ریالی در زمینه فعالیت ش��رکت- ش��رکت در 
مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه فعالیت ش��رکت- شرکت در نمایشگاه های رایانه 
ای داخل��ی و خارجی- ص��ادرات و واردات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی- به اس��تثنای هرگونه 
فعالیت در زمینه بس��ته های نرم افزاری رس��انه ای و چند رس��انه ای- نشر دیجیتال و همچنین 
اماکن کس��ب- خدمات- تجهیزات- ماش��ین آالت و ن��رم افزارهای مخص��وص فعالیت های یاد 
ش��ده. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان 
اصفهان- ش��هر اصفهان خیابان میرداماد- بن بس��ت الله )6(- ساختمان بهار- واحد 5- کدپستی 
8136763945- تلفن 03112353865، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یکصد 
سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین 
طی گواهی بانکی شماره 92163 مورخ 1391/7/23 نزد بانک ملت شعبه چهارباغ اصفهان پرداخت 
 گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باش��د. 5- اولین مدیران ش��رکت: 
1-5- آق��ای مجید توکلی به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-5- خانم س��میه توکلی به س��مت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3-5- آقای س��جاد نظری س��امانی به س��مت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای 
 س��جاد نظری س��امانی به س��مت مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخ��اب گردیدن��د. 6- دارندگان 
حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- خانم ریحانه صادقی کله مس��لمانی به عنوان بازرس اصلی 
2-8- آقای ش��هاب صادقی سفید دشتی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/14815 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان 

ابالغ اخطاریه ماده 102
6223 شماره: 9624 آگهی ابالغ اخطاریه ماده 102 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
پیرو آگهی ش��ماره 8832- 1391/8/15 به وراث مرحوم خان احمد سهرابی به نام های ایراندخت 
خانکار و غالمعباس، پروانه، دردانه، نجیم، علی، مریم، افس��انه، زهرا و محس��ن )همگی سهرابی( 
ابالغ می ش��ود که در موضوع پرونده اجرایی کالسه 723- 80/21 اجرای ثبت سمیرم له مدیریت 
ش��عب بانک ملت استان اصفهان و علیه مورث ش��ما و کیقباد سهرابی، بانک بستانکار به ارزیابی 
اولیه مورد رهن پرونده )تمامیت یک حبه مشاع از 72 حبه مزرعه ورق پالک 252 اصلی به انضمام 
ششدانگ کارگاه تولیدی و ریسندگی پشم واقع در همان پالک( ملکی مورث شما مرحوم خان احمد 
س��هرابی اعتراض نموده لذا طبق ماده 102 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی االجرا به قید قرعه 
آقایان عبدالرسول آصفی )کارشناس ساختمان( و اسماعیل بابازاده )کارشناس کشاورزی( جهت 

کارشناسی مجدد انتخاب و برای روز دوشنبه مورخه 1391/9/27 با نامبردگان هماهنگی و تعیین 
وقت به عمل آمده است که نسبت به بازدید و کارشناسی اقدام خواهد شد لذا طبق ماده 102 آئین 
نامه اجرا مراتب به ش��ما ابالغ می گردد این آگهی یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 
مورخه 91/9/22 درج و منتشر می گردد. م الف:183  موسوی- رئیس ثبت اسناد و امالک سمیرم

ابالغ وقت رسیدگی
6224 درخصوص پرونده کالسه 921/91ش7 خواهان قدیرعلی کیانی دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه یک فقره چک به مبلغ 10/000/000 ریال به تاریخ 89/6/29 صادره از بانک کشاورزی و وجه 
یک فقره فاکتور به مبلغ 4/611/000 به تاریخ 89/6/21 به انضمام تاخیر تادیه و هزینه دادرس��ی 
به طرفیت داریوش جنگجو تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/4 ساعت 9 صبح 
تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای 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 هفتم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6225 ش��ماره دادنامه: 9110100350405687 ش��ماره پرونده: 9109980350400716 ش��ماره 
بایگانی شعبه: 910726 خواهان علیرضا دهقانی دادخواستی به طرفیت خوانده علی جابری مطلق 
به خواس��ته مطالبه و مطالبه خس��ارت تاخیر تادیه و تامین خواس��ته تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان 
اصفه��ان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان 
اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالسه 9109980350400716 ثبت گردیده که وقت 
رسیدگی آن 1391/10/24 و ساعت 10:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. دفتر 

شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6238 ش��ماره پرون��ده: 121/91ش ح 1 ن��ام و ن��ام خانوادگی: 1- فرمان رادمه��ر  2- مرتضی 
 عالی ش��غل ه��ر دو آزاد و هردو مجهول المکان. محل حضور ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف 
خمینی ش��هر واقع در خ بهشتی- کوچه 1 فتح2. وقت حضور شنبه 91/10/16 ساعت 4:20 عصر. 
علت حضور: دعوی آقای حسنعلی وطنخواه بطرفیت خواندگان فوق الذکر مبنی بر مطالبه یک فقره 
چک بانک ملی به مبلغ چهل و هش��ت میلیون ریال در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حضور 

بهم رسانید. شعبه اول حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

مزایده
6247 ش��عبه نهم اجرای اح��کام کیفری در نظر دارد در خصوص پرونده 910036 ش 9 جلس��ه 
مزای��ده ای در روز چهارش��نبه مورخ 1391/10/6 از س��اعت 10 تا 11 صب��ح در محل این اجرا 
)خیاب��ان نیکبخت، دادگس��تری کل اصفه��ان- ط همکف، اتاق 030( جهت فروش س��ه دانگ پالک 
ثبت��ی 31/870 بخش 14 ثبت اصفه��ان ملکی عبدالرضا دیباچی در راس��تای ضبط وثیقه برگزار 
نماید. ملک در تصرف س��ید عبداله دیباچی می باش��د. وجه الوثاقه یکصد میلیون ریال  می باشد. 
1- نش��انی ملک: خیابان امام خمینی ش��هرک قدس بلوک 75، 2- یک طبقه در همکف و س��ه طبقه 
روی آن )جمعًا 4 طبقه( بوده که واحد مذکور در طبقه س��وم قس��مت شرقی این بلوک واقع است. 
3- با اس��کلت فلزی، سقف های پیش س��اخته، دیوارها از جنس آجر، دارای دو اطاق و یک سالن 
پذیرایی، آش��پزخانه معمولی، س��رویس های بهداشتی با مس��احت کلی 85/52 مترمربع، کفپوش 
اطاق ها و س��الن عمدتًا موزاییک و س��یمان بوده و دیوارها و س��قف اندود گچ و رنگ نقاش��ی، 
آش��پزخانه دارای سرامیک، دیوارها با کاش��ی 30×20 با کابینت فلزی دیواری و زمینی، سرویس 
های بهداش��تی کفپوش سرامیک، دستشویی کاش��ی 20×20 به انضمام سقف گچ و رنگ نقاشی، 
درب ه��ا چهارچوب��ی فلزی و لنگه چوبی، این واحد دارای کنت��ور آب و برق مجزا و گاز با کنتور 
مش��ترک با امکان اس��تفاده از شبکه فاضالب، بلوک بدون آسانس��ور و تنها وسیله دسترسی به 
طبقات راه پله اس��ت. پشت بام قیر و گونی و دارای آسفالت، سیستم گرمایش و سرمایش بخاری 
گازی و سیس��تم سرمایش کولر آبی می باشد. با توجه به نوع آپارتمان بلوک، مصالح کاربردی، 
عمر آپارتمان، موقعیت، مساحت و دیگر عوامل مؤثر در قضیه ارزش کل شش دانگ این آپارتمان 
برابر دویس��ت و هفتاد و پنج میلیون ریال ارزیابی می گردد. طالبین خرید 5 روز قبل از جلس��ه 
مزایده به نشانی باال از ملک بازدید نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. 
هزینه های اجرایی برعهده خریدار اس��ت. م الف/ 15097 خضری- مدیر شعبه نهم اجرای احکام 

کیفری دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
 

اعالم مفقودی
6220 دفترچه قرارداد شرکت پرنیان مهیار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
جویای دانش، جویای رحمت است. جوینده دانش رکن اسالم 

است و پاداشش با پیامبران داده می شود.

چگونه خستگی روزانه را در خود 
کاهش دهیم ؟

با این که امروزه در مقایسه با گذشته، بیشتر کارها با ماشین های مختلف 
انجام می گیرد، اما شکایت از خستگی افزایش یافته است.

دائما جمالتی می ش��نویم ب��ا این مضم��ون که»وقت��ی از اداره به خانه 
می آیم گویی ش��یره جانم کشیده ش��ده اس��ت« و یا »با وجود این که 
 به مقدار کافی خوابیده ام ولی صبح ها همیش��ه کس��ل و خس��ته ام«. 

به طور کلی خستگی را به سه دسته تقسیم کرده اند که در ادامه می آید:
خستگی بدنی

 در نتیج��ه فعالی��ت و ب��ه کارگی��ری زی��اد عض��الت ب��ه وج��ود
می آی��د. در ای��ن ن��وع خس��تگی دی اکس��یدکربن و اس��یدالکتیک 
 خ��ون افزایش م��ی یابد ک��ه در نهایت س��بب تحلی��ل نی��رو و انرژی 
می ش��ود، ول��ی در ع��وض رخوت ل��ذت بخش��ی را ب��ه دنب��ال دارد. 
 از بی��ن ب��ردن ای��ن خس��تگی ب��ه ط��رز س��اده و س��ریعی ص��ورت 
می گیرد. کافی است با استراحتی که به بدنتان می دهید انرژی دوباره را به 
ماهیچه هایتان برگردانید. امروزه خستگی پیش از آن که نتیجه پرکاری 

باشد، به کم کاری بدن مربوط می شود. 
خستگی ناشی از بیماری

 این ن��وع خس��تگی نتیجه اخت��الل در ب��دن اس��ت که ای��ن اختالل 
 می توان��د یک بیم��اری س��اده، نظی��ر س��رماخوردگی و ی��ا ناراحتی 
جدی تری باشد. البته نش��انه های دیگری هم وجود دارد که دال بر علل 
واقعی خستگی است، ولی ش��خصی که مدتی طوالنی احساس ضعف و 

خستگی کند، حتما بایستی معاینه دقیق و کامل بدنی شود.
خستگی روانی

مش��کالت و تضادهای عاطف��ی، مخصوصا اضط��راب و افس��ردگی در 
 اکثر موارد، س��اده ترین علل خس��تگی مداوم اس��ت. این نوع خستگی 
می تواند یک مکانیسم دفاعی برای روبه رو نشدن و مقابله نکردن با یکی از 

موارد افسردگی و یا سرپوشی بر تضادهای عاطفی باشد. 
ب��رای مث��ال اگ��ر ش��ما ب��ه ش��غلتان عالق��ه ای نداش��ته باش��ید، 
معموال  احس��اس خس��تگی م��ی کنید؛ ب��ه عب��ارت دیگ��ر چنانچه 
احساس��ات ناخوش��ایند ب��ه ط��رز روش��ن و ب��ارزی بی��ان نش��وند، 
 اغل��ب ب��ه ص��ورت نش��انه ه��ای بدن��ی ک��ه خس��تگی یک��ی از 
عادی ترین آنهاست، بروز می کند.بسیاری از افرادی که دچار خستگی 
مفرطند به هیچ عنوان از  افس��ردگی ش��ان مطلع نیس��تند. آنها قبل از 
 آن که در پی یافتن عامل افسردگی باش��ند بیشتر به خستگی و مسائل 

جسمی شان فکر می کنند.
می توانید از  راه های  زیر به عنوان چند درمان اساسی استفاده کنید:

     قند کم و پروتئین زیاد: چنانچه صبحانه مختصری می خورید و یا 
اصوال عادت به خوردن غذا در روز ندارید، پس انتظار این را هم داشته باشید 
که چند ساعت از روز گذشته، خستگی به سراغتان بیاید و اگر صبحانه ای 
با مقدار قند کم، ولی پروتئین زیاد مصرف کنید یقینا در طول ساعات اولیه 
روز، خونتان ذخیره ای ثابت و مفید از قند خواهد داش��ت. اضافه وزن نیز 

عامل دیگری است که موجب خستگی جسم و روان می شود.
     ورزش:  ورزش هایی که روی اصول و قاعده اند، نظیر دویدن، ش��نا 
 کردن و... به ش��ما کمک می کند تا از عهده کارهای مش��کل تر برآیید

. ب��ه ع��الوه ورزش احس��اس آرامش��ی ب��ه انس��ان م��ی دهد ک��ه به 
 یاری آن م��ی ت��وان در براب��ر هیجان��ات زندگ��ی، انعطاف بیش��تری

 از خود نشان داد.
     خواب: چنانچه خستگی تان ناشی از کم خوابی است، راه حل بسیار 
ساده ای وجود دارد؛ س��عی کنید زودتر به رختخواب بروید. برای از بین 
 بردن بی خوابی و دیگر اختالالت خواب، از قرص های خواب آور و یا دیگر 

مسکن ها استفاده نکنید، زیرا  باعث تشدید ناراحتی می شود.

برای خودتان سرمایه گذاری کنید   
زنان در وقت گذاشتن برای دیگران و تالش برای برطرف 
کردن نیاز آنها تالش بس��یاری می کنند، اما صرف وقت 
یا پول برای خودشان ش��اید نوعی خوشگذرانی به چشم 
بیاید، ولی باید بدانید سرمایه گذاشتن برای خود، احساس 
سالمتی را در ش��ما افزایش می دهد و ظاهر و درون شما 
را زیباتر می کند. چرا در کالس هایی که برای شغل شما 
مفید است یا به شما در کش��ف عالیقتان کمک می کند 

ثبت نام نمی کنید؟   
مغز خود را انعطاف پذیرتر کنید

    نئوروبیک ب��ه تمریناتی گفته می ش��ود که ارتباطات 
جدی��دی را در مغز ش��ما فعال م��ی کند و ب��ا تأثیرات 
روانی افزایش س��ن مبارزه می کن��د. نئوروبیک حواس 
 پنجگانه ش��ما را در راه ه��ای پیش بینی نش��ده به کار 
می گیرد که باعث تقویت اعصاب می شود و کمک می کند 
تا سلول های مغز، جوان و قوی بمانند. عادت کنید که در 
تاریکی لباس بپوش��ید یا حمام کنید. چیزهایی را که در 
یک سمت عادت به پوشیدنشان داشتید، در سمت دیگر 
بپوشید؛ مثال ساعتتان را در دست دیگر ببندید. هر صبح 
عطر جدیدی را استشمام کنید یا غذاهایی را که تابه حال 

نچشیده اید بپزید. 

شجاعت ریسک را داشته باشید
در کت��اب »زن و پ��ول« آم��ده اس��ت: » ت��رس، اغلب 
 چیزی اس��ت که بی��ن ما و ش��جاعتمان می ایس��تد. ما 
 می ترسیم که قایق را به حرکت درآوریم. از مواجهه شدن 
می ترسیم؛ می ترسیم کسی را ناراحت کنیم یا شغلمان 
 را از دست بدهیم. می ترس��یم همسرمان از ما جدا شود. 
 می ترس��یم کودکانمان دوس��تمان نداش��ته باش��ند. 
می ترس��یم از آنچه که دیگران ممکن اس��ت راجع به ما 
فکر کنند. « پذیرفتن ریسک های کوچک زندگی مانند 
 نظر دادن در شغل یا به تنهایی به سینما یا به سفر رفتن 
می تواند شجاعت شما را زیاد کند. تمرین چنین کارهایی 
 از ترس ش��ما می کاهد وبر اعتماد به نفس و ش��ادیتان 

می افزاید. 

با احساسات منفی خود کنار بیایید 
 بس��یاری از زنان از این ک��ه در خانه می مانن��د و مادری

 می کنند ناراضی اند و برای »بل��ه« و »نه« های مداومی 
که باید بگویند احس��اس گناه می کنند. یک روانشناس 
می گوید: به احساس��ات مثبت و منفی خود مجال بروز 
دهید و سعی کنید آنها را بشناسید. این کار بهتر از مقابله 
با آنهاست و به شما کمک می کند تا سریع تر آرام شده و 

تمرکز بگیرید. 

تمرینات ورزشی مناسب خود را بیابید
 استرس ناش��ی از تمریناتی که انتخاب شما نبوده است،

 مهم تر از مزایای آن ورزش است. اگر شما مجبور باشید 
بدوید، دوچرخه س��واری یا ش��نا کنید، زیرا همسر شما 
چنین ورزش هایی می کند، ضرر آن برای بدنتان بیشتر 
از مزیت آن اس��ت. تمرینات مورد عالقه خ��ود را پیدا و 
دنبال کنید و جزء آن60 درصدی که در طول ش��ش ماه 
آغاز ورزش آن را رها می کنند نباش��ید. تصورات خود را 
کنار بگذارید و به س��راغ تمریناتی که برایتان جذاب تر 

است، بروید. 

بخندید
تأثیر خنده و ورزش بس��یار مانند هم اس��ت. در هنگام 
فعالی��ت های ع��ادی خ��ود بخندی��د. خن��ده کالری 
می سوزاند، اندروفین مفید را افزایش می دهد. استرس 
را کاهش و ایمنی بدن را افزایش می دهد. قهقهه حتی 
رضایت شغلی شما و اعتماد به نفستان را بیشتر می کند. 
عادت کنید هر دو ساعت یک بار بخندید که  سالمت شما 

را مانند خوردن یک سیب در روز تضمین خواهد کرد. 

توصیه هایی برای 
موفقیت زنان در جامعه
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خواندنی

دانستنی

اخبار ویژه

عکس نوشت

دانشمندان دانشگاه ویک فارس��ت نوعی روشنایی 
نش��کن با مقیاس باال  ارایه کرده اند ک��ه فاقد عمل 
سوسو زدن است. این روشنایی که مبتنی بر فناوری 
نورپردازی پلیمری ناش��ی از میدان FIPEL است، 
همچنین یک نور سفید نرم و نه نور زردگونه حاصل از 
فلورسنت ها یا سایه رنگ های آبی مانند از ال ای دی ها 
را از خود ساطع می کند. نور آزاردهنده فلورسنت ها و 
همچنین انوار حاصل از تیوب های آنها که چشم فرد را 
به هنگام نشستن در زیر نورها خسته می کند، همواره 
منشأ نارضایتی مصرف کنندگان بوده است، این در 
حالی است که روشنایی های جدید هر دوی این مشکالت را رفع می کند. تیم طراح در این 
پروژه از یک ماتریکس پلیمری نانو مهندسی شده جهت تبدیل بار الکتریکی به نور بهره بردند.

این امر به آنها امکان خلق یک حباب نوری کامال جدی��د را داده و همچنین بر یکی از موانع 
عمده در استفاده از روشنایی های پالستیکی به کار رفته در ساختمان های تجاری و منازل 
غلبه خواهد کرد. این ابداع از سه الیه پلیمر ساطع کننده سفید ترکیب شده با مقادیر کوچک 
نانوماده ها ساخته شده اس��ت. این نانوماده ها به هنگام تحریک یک نور سفید کامال روشن 
شبیه به نور خورشید مطلوب چش��م را خلق می کنند.گفته می شود این روشنایی می تواند 
در هر رنگ و اندازه ای ساخته شود. ابداع مزبور حداقل دو برابر حباب های فلورسنت فشرده 
کارآمد بوده و همچنین از لحاظ بازدهی با ال ای دی ها همتراز است. این حباب ها شکستنی 
نیستند و منازل را مانند CFL ها روشن می کنند،  همچنین می توانند یک نور آبی رنگ مانند 
همتاهای ال ای دی شان از خود ساطع کنند.گفته می شود فناوری جدید،  اوایل سال آینده 

روانه بازار خواهد شد.

شاید دراز کشیدن در داخل تابوت، آن هم زمانی 
که هنوز قلب از کار نیفتاده است، جزء  برنامه های 
 روزانه همه نباش��د، اما یک تابوت س��از اوکراینی 
به نام استپان پیریانیک می گوید: وقتی در داخل 
تابوت دراز می کش��ید به تدریج ب��ه خواب ابدی 

عادت می کنید.
یک تابوت ساز مبتکر در اوکراین با تابوت درمانی 
به کسانی که از مرگ وحشت دارند کمک می کند 

تا بر ترس خود فائق آیند.
 شاید دراز کشیدن در داخل تابوت، آن هم زمانی 

که هنوز قلب از کار نیفتاده اس��ت، جزء برنامه های روزانه همه نباشد، اما این تابوت ساز 
اوکراینی به نام استپان پیریانیک می گوید وقتی در داخل تابوت دراز می کشید به تدریج 

به خواب ابدی عادت می کنید.
در این کارگاه تابوت سازی،150 نفرفعالیت کرده و هر ماه یک هزار تابوت تولید می کنند.

پیریانیک می گوید :»وقتی شخص در تابوت دراز می کشد مثل زمانی است که به گناهان 
و خطاهایش اعتراف می کند. وی به کارهای منفی خود می اندیشد و شاید فرصتی برای 

توبه کردن به دست آورد.«
 مش��تریانی که برای تابوت درمانی س��فارش س��اخت تابوت می دهند می توانن��د از میان 
مدل های متنوع، یکی را به س��لیقه خود انتخاب کنند. برخی ازکس��انی که دراز کشیدن در 
تابوت را تجربه کرده اند، می گویند این تجربه تأثیرگذار است، اما برخی نیز تمایلی به این کار 
ندارند و می گویند لزومی به عجله کردن برای خوابیدن در تابوت نیست و وقتش که برسد همه 

در آن خواهند آرمید. هزینه این تابوت درمانی برای هر15 دقیقه 25 دالر است.

محققان دانش��گاه نیویورک و پرینس��تون دریافتند که به رغم 
مدل های نظری و باورهای عقل سلیم نمی توان از روی حاالت 
صورت، احس��اس فرد را تش��خیص داد و زبان بدن عاملی برای 
تشخیص احساس فرد اس��ت. محققان به این نتیجه رسیده اند 
که هنگامی که فرد با یک تجربه مثبت یا منفی ش��دید رو به رو 
می شود، زبان بدن )body language( بهترین سرنخ را درباره 
احساس آن منتقل می کند. محققان برای انجام این تحقیق در 

گروه های آزمایشی واکنش افراد را هنگام نشان دادن تصاویری 
از انسان هایی که تحت تجارب مثبت و منفی شدید قرار گرفتند، 
بررسی کرده اند. وقتی که از افراد خواسته شد ظرفیت احساسی 
را از صورت هایی که مشاهده می کنند مورد قضاوت قرار دهند 
همه حدس های آنها در حوزه شانس قرار می گرفت. این تحقیق 
توسط دکتر یاکوف تروپ از دانشگاه نیویورک و دکتر الکساندر 
تودوروف از دانشگاه پرینستون انجام و در مجله ساینس منتشر 
 شده اس��ت. محققان برای درک حاالت ش��دید صورت به این 
گروه های آزمایشی چندین حاالت صورت که احساسات شدید 
را نشان می داد، نش��ان دادند. برای دقیق شدن نحوه تشخیص 
احساسات در این گروه ها نسخه های مختلفی از تصاویر به سه 
گروه از شرکت کنندگان نشان داده شد. گروه اول تصویر کامل 
را با صورت و بدن مش��اهده کردند، گروه دوم تصویر بدن بدون 
صورت و گروه س��وم، تصویر صورت را در اختیار داشتند. نکته 
جالب این که شرکت کنندگانی که تصویر کامل یا تنها تصویر بدن 
را داشتند به سادگی توانستند بازنده را از برنده  تشخیص دهند.

اما نکته جالب تر این است که شرکت کنندگانی که تصویر کامل 
را در اختیار داشتند، معتقد بودند که این صورت است که به آنها 
تأثیر احساسی را منتقل می کند، نه بدن. محققان نام این تأثیر 
را جاذبه غیرواقعی گذاشته اند. آنها در یک تحقیق دیگر از افراد 
خواستند حاالت شدید صورت را در تصاویری که تجربه واقعی 
 زندگی بود مشاهده کنند. این تصاویر دربرگیرنده تصاویری چون

 موقعیت های مثبت شدید همچون ش��ادی، لذت و پیروزی و 
همچنین موقعیت های منفی شدید چون اندوه، درد و شکست 
بود. گروه های آزمایش بار دیگر توانستند تشخیص دهند که فرد 

مشاهده شده در تصویر در موقعیت منفی یا مثبت قرار دارد.
محققان اظهار داش��تند این نتایج نش��ان می ده��د زمانی که 
احساسات کامال شدید می شود، تمایز میان حاالت منفی و مثبت 
صورت تیره و تار می شود. این نتایج مدل های رفتاری کالسیک 
را در علم عصب شناسی، روانشناسی اجتماعی و اقتصاد به چالش 
می کش��د، چرا که در این علوم، قطب های مجزایی برای جاذبه 

منفی و مثبت درنظر گرفته می شود.

تابوت درمانی ! خداحافظ المپ های فلورسنت

زبان بدنT  عاملی برای تشخیص احساسات فرد
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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 مناقصه عمومی شماره 91/33 نوبت دوم
یک مرحله ای

1- مناقصه گزار: شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
2- موضوع مناقصه: نصب، تعویض و تعمیر کنتور و رگوالتور در سطح استان

3- مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ 91/9/25 لغایت 91/9/29 به مدت 5 روز از ساعت 
8 صبح لغایت 15

4- مهلت تکمیل و تحویل اسناد مناقصه: ساعت 16 بعدازظهر روز شنبه مورخ 91/10/9
5- محل دریافت اسناد مناقصه: امور قراردادها و محل تحویل اسناد دبیرخانه مرکزی شرکت 

گاز استان چهارمحال و بختیاری واقع در شهرکرد- خیابان فارابی شمالی می باشد.
6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: به صورت واریز وجه نقد و یا ضمانتنامه بانکی بشرح 

مندرج در اسناد مناقصه و به مبلغ 60/000/000 )شصت میلیون ریال( می باشد.
 ش��ایان ذکر اس��ت دسترس��ی به متن ای��ن آگه��ی در س��ایت www.nigc-chbgas.ir و

HTTP://IETS.MPORG.IR امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر 
با شماره تلفن 4-3339002 و فکس: 3334278-0381 تماس بگیرید. 
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