
بحران دارو،  سرطانی بر پیکر اصفهان 

هدف از تخریب های سیاسی چیست؟

 وحشتناک ترین
 هتل های دنیا!

حال 6 میلیون بیمار خاص وخیم است

کارشناسان بررسی کردند

چرا باید بدون مربی 
تمرین کنیم؟ 6

فرصت بازگشت سالم 
به جامعه مهیاست 35

مهرشاد کارخانی به 
8اصفهان می آید

اختالف در جامعه اسالمی 
ریزش آتش از آسمان است

صنایع دستی کشور، فاقد سند چشم انداز 

چراغ هنر نقره کاری اصفهان رو به خاموشی است  

در چنین شرایطی که متأس��فانه همه به جان همدیگر افتاده اند، افراد دلسوز باید در 
حد توان، برای رفع اختالفات و ایجاد وحدت و یکپارچگی تالش کنند. تش��کیل نهاد 
شورا و بهره مندی از مشورت و نظر مردم و نخبگان، ریشه قرآنی و روایی دارد. در قرآن 
کریم و روایات اهل بیت )ع( بر اداره امور مردم به کمک شورا و مشورت پافشاری شده و 
نظرخواهی و رایزنی با خبرگان و صاحب نظران برای رسیدن به نتیجه مطلوب، بسیار 

مهم برشمرده شده است.

3 بیشتر ش��ما اغلب برای برآورده کردن نیاز خود احتیاج به 
یک سری اطالعات دارید تا از این طریق، از کوتاه ترین راه و کمترین 
زمان به تهیه آن بپردازید، ولی این امر مربوط به زمانی است که کلیه 

امکانات برای انجام کار فراهم باشد که متأسفانه در کشور ما...

رقبا تا دندان مسلح شدند!

رقابت های نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی 
از یک هفته دیگر آغاز خواهد ش��د، که 18 تیم حاضر در 
این مسابقات با اس��تفاده از تعطیالت ظاهری نیم فصل 
که به برگزاری دو مرحله از جام حذفی هم س��پری شد، 
مش��غول یارگیری و برطرف کردن نقاط ضعف تیمشان 
برای حضوری پرقدرت در نیم فص��ل دوم بودند. رقابت 
نزدیک تیم های مدعی در صدر جدول و نزدیکی امتیاز 

تیم ها در قعر جدول، به اندازه کافی بیانگر حساسیت...
4

برگزاری همایش طالیه داران 
3

عفاف و حجاب در اصفهان 

عصر » پرشکوه « از شکوه افتاد 
»حریم سلطان«  همه جوره نقض شد 5

با این ک��ه هنوز تا آغاز رس��می فعالیت ه��ای انتخاباتی مدت 
زیادی باق��ی مانده، اما گوی��ا برخی افراد از این زمان پیش��ی 
گرفته و تحرکات خود را، آن هم در س��ایه و با استفاده از ابزار 
همیشگی شان، آغاز کرده اند. اتهام زنی، تخریب ، کوچک نمایی 
اقدامات س��ایر افراد و بزرگ نمایی کارهای خود، تنها بخشی 
از ابزار این اف��راد برای پیش��ی گرفتن از رقی��ب فرضی خود 
است؛ گرچه ملت ایران به خوبی کسانی را که بر طبل اختالف 
می کوبند و آب بر آسیاب دش��من می ریزند، شناخته است. از 
این رو در چنین ش��رایطی نباید وحدت و همدلی را فراموش 
کرد و مسئوالن خدمتگزار نظام را زیر س��ؤال برد؛ این همان 
موضوعی است که بسیاری از کارشناس��ان بر آن تأکید دارند. 
 اتهام زنی سیاس��یون علیه یکدیگر، این روزه��ا و در حالی که

 شش ماه به برگزاری انتخابات ریاس��ت جمهوری باقی مانده، 

گرچه موضوع تازه ای نیس��ت و سال های گذش��ته نیز شاهد 
چنی��ن اقداماتی از س��وی مس��ئوالن و بعض��ی کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری بودیم، اما این بار گویا این اتهام زنی ها 
و تخریب ها تمامی ندارد و صدای خود آن��ان را نیز بلند کرده 
اس��ت. اما این س��نت غل��ط- پرونده س��ازی و اتهام زنی علیه 
یکدیگر- چرا و چگونه در ادبیات سیاسیون کشور به وجود آمد 
و تا جایی ریشه دواند که بسیاری از بیان برخی مطالب که حتی 
باعث تضعیف نظام می ش��ود، ابایی ندارند؟ این در حالی است 
که رهبر معظم انقالب بارها بر خودداری سیاسیون از تخریب 

یکدیگر تأکید داشتند. 
حال سؤال اینجاس��ت که این تخریب ها و اتهام زنی های افراد 

علیه یکدیگر با چه هدفی صورت می گیرد؟ 
2

ممنوعیت پخش زنده 
مناظرات انتخاباتی

 رونق گیشه در
ماه آخر پاییز

اراضی استان  به آبیاری 
نوین تجهیزمی شود

 تشییع پیکر15 شهید
 دفاع مقدس در اصفهان 

 احمدی  نژاد  بازی
  پیچیده ای را 

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

تکمیل اسناد مزایده از اموال موردنظر بازدید بعمل آورند.
اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

گفتگوی اختصاصی زاینده رود با 
استاندار چهارمحال و بختیاری: 
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ادامه در صفحه 3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  

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

12

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

12 12 12

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural 
Newspaper

 ISSN:
 2012-2129

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

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

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

آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید
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ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
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س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی

نوبت دوم
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از 

طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

539/615/20027/000/000جاریخدمات مشترکین و بهره برداری آبفای منطقه دولت آباد91-4-328

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 
1391/10/9

گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1391/10/10
www.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

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

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

اصالح طلبان به گزینه واحد برسند
مجید محتش��می س��خنگوی جبهه اصالح طلبان ضمن تش��ریح 
مباحث مطرح شده در نشست مشترک جبهه اصالح طلبان و شواری 
هماهنگی اصالح��ات، گفت: در این نشس��ت ب��ر دو محور  وحدت 
انتخاباتی و تشکیالتی و  رس��یدن به اجماع بر روی کاندیدای واحد 
در انتخابات بحث و گفتگو شد. محتش��می افزود: همچنین در این 
جلسه مقرر  ش��د که در صورت امکان، وحدت تشکیالتی بین همه 
گروه های اصالح طلب، یک جبهه واحد به وجود بیاید. س��خنگوی 
جبهه اصالح طلبان با بیان این که قرار شد این نشست ها ادامه یابد، 
گفت : در این جلسه بر حضور کاندیدای اول اصالح طلبان که  محمد 

خاتمی  است، تأکید شد.

ممنوعیت  انتشارآگهی  
علیه  نامزدهای  انتخابات

بر اس��اس مصوبه  مجلس ش��ورای اس��المی، رس��انه های دیداری، 
شنیداری، مکتوب، الکترونیک و سایر رسانه های مجازی حق ندارند 
آگهی ی��ا مطلبی علیه نامزده��ای انتخاباتی درج کنن��د یا مطالبی 
بنویس��ند که دال بر انصراف گروه یا اش��خاصی از نامزدهای معین 
باش��د. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ 
خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار به وسیله  وزارت کشور به رسانه   
مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نش��ر فوری آن در اولین زمان 

ممکن است.

 تکذیب دیدار انتخاباتی 
مطهری و هاشمی

علی مطهری نماینده تهران در مجلس ش��ورای اس��المی با اش��اره 
به انتش��ار برخی اخبار مبنی بر دیدار انتخاباتی با آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی گفت: هیچ برنامه ای برای دی��دار انتخاباتی با آیت اهلل 
هاش��می رفس��نجانی نداریم. وی همچنین گفت که دیدار اعضای 
فراکسیون رهروان با ش��خصیت های مطرح باید در شورای مرکزی 
این فراکسیون تصویب شود و از گذشته هیچ برنامه ای برای دیدار با 
رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام درمورد انتخابات و دعوت از 

وی مطرح نبوده است.
نماینده مردم ته��ران در مجلس همچنین تصریح ک��رد: نمی دانم 
یکی از نمایندگان چگونه و بدون اطالع، اعالم کرده قرار است بنده 
از آیت اهلل هاشمی برای حضور در انتخابات دعوت کنم. این موضوع 
هیچ گاه در دستور کار بنده و اعضای فراکسیون رهروان قرار نداشته 

است.

ده صیاد زندانی ایرانی در قطر 
آزادشدند

سفیر جمهوری اسالمی ایران در قطر اعالم کرد:10نفر صیاد ایرانی 
که به علت ورود غیر مجاز و صید درآب های قطر دستگیر شده بودند 

به کشور بازگشتند. 
محمد جواد آسایش زارچی، سفیر جمهوری اسالمی ایران در قطر، 
ضمن اعالم این مطلب گفت: با پیگیری س��فارت جمهوری اسالمی 
ایران در دوحه، ده صیاد ایرانی از منطقه  بن��در لنگه که در مهرماه 
امس��ال به علت ورود غیرقانونی به آب های قطر و صید توسط گارد 
ساحلی این کشور دستگیر شده بودند، پس از طی مراحل قانونی و 
حضور در دادگاه،  مقدمات آزادی آنها فراهم شد و به آغوش خانواده 

خود بازگشتند.

مهدی هاشمی از زندان آزاد شد
پایگاه اطالع رس��انی دادستانی تهران ش��امگاه روز یک شنبه اعالم 
 کرد: مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب 

از زندان اوین آزاد شد.

 اصالح قانون ممنوعیت 
خروج دوشیزگان زیر40 سال از کشور

نماینده مردم مجلس شورای اسالمی به آغاز جلسات و نشست های 
 کمیته امنیت کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
 پس از انتهای بررس��ی اصالح قان��ون انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اش��اره و تصریح کرد: مهم ترین موضوعی که در دس��ت بررسی در 
کمیته امنیت مجلس است، بررسی و اصالح موادی از قانون گذرنامه 

است. 
وی ادامه داد: قرار اس��ت در اصالح قانون گذرنامه،  موادی از آن، که 
مربوط به تفاوت های گذرنامه های سیاس��ی و عادی است،  بررسی و 
اصالح شود. رییس کمیته امنیت مجلس تصریح کرد: ماده جنجالی 
 ممنوعیت خروج دوش��یزگان زیر۴0 س��ال از کش��ور ب��دون اذن 
ولی قهری، با اصالحاتی در دس��ت بررسی اس��ت و به زودی در این 

کمیته تصویب می شود.

با این ک��ه هنوز تا آغاز رس��می فعالیت ه��ای انتخاباتی مدت 
زیادی باقی مانده است، اما گویا برخی افراد از این زمان پیشی 
گرفته و تحرکات خود را، آن هم در س��ایه و با استفاده از ابزار 
همیشگی شان آغاز کرده اند. اتهام زنی، تخریب، کوچک نمایی 
اقدامات س��ایر افراد و بزرگ نمایی کارهای خود، تنها بخشی 
از ابزار این اف��راد برای پیش��ی گرفتن از رقی��ب فرضی خود 
است. گرچه ملت ایران به خوبی کسانی را که بر طبل اختالف 
می کوبند و آب بر آسیاب دش��من می ریزند، شناخته است. از 
این رو در چنین ش��رایطی نباید وحدت و همدلی را فراموش 
کرد و مسئوالن خدمتگزار نظام را زیر س��ؤال برد؛ این همان 
موضوعی است که بسیاری از کارشناس��ان بر آن تأکید دارند. 
 اتهام زنی سیاس��یون علیه یکدیگر، این روزه��ا و در حالی که

 ش��ش ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده، 
گرچه موضوع تازه ای نیس��ت و سال های گذش��ته نیز شاهد 
چنی��ن اقداماتی از س��وی مس��ئوالن و بعض��ی کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری بودیم، اما این بار گویا این اتهام زنی ها 
و تخریب ها تمامی ندارد و صدای خود آن��ان را نیز بلند کرده 
است. اما این سنت غلط؛ پرونده سازی و اتهام زنی علیه یکدیگر، 
چرا و چگونه در ادبیات سیاسیون کشور به وجود آمد و تا جایی 
ریشه دواند که بس��یاری از بیان برخی مطالب که حتی باعث 
تضعیف نظام می شود، ابایی ندارند؟ این در حالی است که رهبر 
معظم انقالب بارها بر خودداری سیاسیون از تخریب یکدیگر 

تأکید داشتند، اما حال سؤال اینجاس��ت که این تخریب ها و 
اتهام زنی های افراد علیه یکدیگر با چه هدفی صورت می گیرد؟ 

 مدعی العموم اخالقی نداریم 
 عماد افروغ استاد دانشگاه و نماینده س��ابق مجلس، با انتقاد 
از بی توجهی سیاس��یون نس��بت به رعایت اخالق سیاسی به 
تهران امروز می گوید: متأس��فانه بی اخالقی سیاسی و افزایش 
فضای اتهام زنی، واقعیتی اس��ت که در جامعه امروز ما وجود 
دارد و برخالف این که تالش های بسیاری در این زمینه و برای 
مذموم نش��ان دادن آن صورت گرفت، اما امروز به مس��أله ای 
عادی تبدیل شده اس��ت. این جامعه شناس و فعال سیاسی با 
اشاره به تألیف هایی که خود در این زمینه انجام داده است، بیان 
کرد که در یکی از کتاب هایم راه   حل هایی برای اخالقی شدن 
سیاست ارایه دادم که متوجه صاحبان قدرت بود، اما متأسفانه 
توجهی  به آن نشد و حاال تنها یک راه حل می توان ارایه داد و 
آن هم، این است که مردم بیش از حد به صاحبان قدرت اعتماد 
نکنند. به گفته افروغ در واقع هر جا بش��ود که حمل به صحت 
کرد، در سیاست رس��می نمی توان. از س��وی دیگر این مردم 
نیستند که با وجود گرفتاری های فراوان باید بد بودن صاحبان 
قدرت را نشان دهند، بلکه این صاحبان قدرت هستند که باید 
خوبی و توانایی های خود را نمایان کنند. وی بر این باور است 
که چون مدعی العموم اخالقی نداریم، همه به راحتی به یکدیگر 

تهمت می زنند و فضای تخریب را ایجاد می کنند. 

فقدان تدبیر؛ عامل تخریبگری   
کمال سجادی سخنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز 
در این رابطه می گوید: انتخاباتی که در ایران صورت می گیرد 
باید با انتخابات سایر کشورها متفاوت باش��د به دلیل این که 
سیاستمداران مسلمان باید یکسری پایه های اخالقی و اسالمی 
را رعایت کنند و اگر از شیوه های غربی استفاده کنند تفاوتی 
با آنان نخواهند داشت. به گفته س��جادی، ورود به سیاست و 
گرفتن قدرت در فرهنگ اسالمی به معنای خدمت به مردم و 
نظام اسالمی است، اما در نظام های غربی دست یافتن به قدرت 
برای دنیا و امتیازات مادی است، البته شاید در کنار این موارد 
خدمتی هم به مردم وجود داشته باشد. در جمهوری اسالمی 
ایران افرادی که کاندیدا می ش��وند یا فعالیت انتخاباتی دارند 
باید یک سری معیارهایی که منبعث از اخالق اسالمی و ایرانی 
است را رعایت کنند، اما متأسفانه برخی از سیاستمداران برای 
آن که رأی بیاورند و جریانی را ایجاد کنند، دس��ت به تخریب 
رقبای خود می زنند، در حالی که این موضوع نه اخالقی است 
و نه اسالمی. وی با بیان این که اگر کاندیداها قصد پیروزی در 
انتخابات را دارند باید به اثبات خود و برنامه هایشان بپردازند، نه 
این که با اتهام زنی و تخریب رقیب، خود را مطرح کنند، معتقد 
است که کاندیداها باید برنامه ها و تیم خود را به مردم معرفی 

کنند و توانایی و تدبیر خود را در عمل نشان دهند. 

متهم کنندگان، دغدغه مردم را ندارند     
 علی عباسپور تهرانی فرد عضو ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه 
نیز معتقد است که دروغ گفتن به مردم، بزرگ نمایی کارهای 
انجام شده توسط کاندیداها و کوچک نمایی فعالیت های رقبا 
از جمله بداخالقی های انتخاباتی به شمار می رود که باید از آن 
پرهیز کرد. وی لزوم ارایه برنامه و توانمندی ها توسط کاندیداها 
را یادآور شد و افزود:کسانی که از چارچوب عدل و انصاف خارج 
ش��ده و به جای طرح توانمندی های خود ب��ه تخریب رقیب 
می پردازند، کس��انی هس��تند که دغدغه مردم را ندارند بلکه 
دغدغه خود، جناح و گروه خود را دارند که این امر پس��ندیده 
نظام ما نیست. در حالی که کمتر از شش ماه دیگر تا انتخابات 
ریاست جمهوری باقی مانده، موجی از تخریب و تهمت  فضای 
سیاسی کش��ور را تحت تأثیر خود قرارداده است. کم نیستند 
کارشناسانی که معتقدند بخش بزرگی از آنچه در روزهای بعد 
از انتخابات سال 1388 روی داد، تحت تأثیر تهمت ها و نکات 
اثبات نشده ای بود که از س��وی کاندیداهای ریاست جمهوری 
به یکدیگر زده ش��د و در فضای امکان پذیر نب��ودن اثبات آن، 
فضای کشور را آلوده کرد. حال باید دید آیا دامنه این تخریب ها 
 و اتهام زنی ها در آس��تانه انتخابات افزایش پیدا خواهد کرد یا 
آن که کاندیداها و فعاالن این حوزه با رعایت اخالق سیاسی، 

به فعالیت های خود می پردازند؟

کارشناسان بررسی کردند

 اوباما: جامعه ما هدف از تخریب های سیاسی چیست؟
متالشی شده است

رییس جمهور آمریکا گفت: در دوران ریاست جمهوری 
من چهار بار ش��اهد تیراندازی های جمع��ی بوده ایم که 
جامعه داغدار ما را متالش��ی کرده است. »باراک اوباما« 
رییس جمهور آمریکا که به منظور ش��رکت در مراس��م 
یادبود قربانیان حادثه تیراندازی در مدرس��ه ابتدایی به 
»نیوتاون« ایال��ت کانتیکت رفته بود، گف��ت: ما امنیت 
الزم برای کودکان را فراهم نکرده ایم. در دوران ریاست 
جمهوری من چهار ب��ار ش��اهد تیراندازی های جمعی 

بوده ایم که جامعه داغدار ما را متالشی کرده است. 
 وی افزود: کش��ور م��ا ش��اهد تیراندازی ه��ای مرگبار 
بی پایانی بوده اس��ت و هر روز گزارش های��ی از قربانیان 
تیراندازی ها که اکثر آنها کودکان هستند ارایه می شود.  
اوباما ادامه داد: ما باید به ای��ن تراژدی پایان دهیم و این 

نیازمند تغییر است.

تظاهرات گسترده 
در شهر حلب

ساکنان محله السبیل ش��هر حلب با برگزاری تظاهراتی 
گسترده با محکوم کردن اقدامات گروه های تروریستی 
و حمای��ت از عملیات ارتش س��وریه علیه ای��ن گروه ها 
خواس��تار اخراج فوری آنها از حلب و حومه آن ش��دند.  
منابع س��وری از برگ��زاری تظاهرات در محله الس��بیل 
شهر حلب علیه گروه های تروریستی خبر دادند. در این 
تظاهرات، مردم خواس��تار بیرون راندن تروریست ها از 
شهر حلب و بازگشت امنیت و آرامش به آن شدند. منابع 
سوری همچنین از کشته شدن شماری از تروریست ها 

در زملکا و دیرالزور خبر دادند.

 فیدل کاسترو 
نامزد نمایندگی مجلس شد  

رهبر س��ابق کوبا، نامزد نمایندگی در مجلس این کشور 
شد.به گزارش  آسوشیتدپرس، اخبار تلویزیون کوبا اعالم 
کرد که »فیدل کاسترو« رهبر انقالب این کشور ریاست 
لیس��ت 25 نفره ای را برعهده دارد که نامزد نمایندگی 
مجلس هستند. کاسترو در س��ال 2008 میالدی یعنی 
زمانی که رهبری کوب��ا کناره گیری کرد نی��ز به عنوان 

نماینده مجلس معرفی شده بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 کسانی که تزکیه نکرده اند 
نمی توانند قدرت راترک کنند
دکتر صادق کوشکی / استاد دانشگاه  

در معارف دینی این گونه گفته اند که کسانی که بدون تزکیه وارد قدرت 
می شوند، عاشق قدرت می شوند و دل کندن از آن برایشان سخت است، اما 
کسانی که با تزکیه آمده اند هر لحظه آمادگی جدایی از قدرت را دارند. در 
سیاست ما هم به هر حال برخی افراد هستند که وارد قدرت شده و عاشق 
 آن می ش��وند و دلیل این که موفق نبودند به خاطر این است که هر کس

ای��ده و توانایی دارد، 8 س��ال 
معموال زمان دارد که این ایده ها 
را مطرح کند و به نتیجه برساند. 
کسی که 8 سال برنامه هایش 
 را مطرح می کن��د و به نتیجه 
نمی رسد، قاعدتا جامعه ترجیح 
م��ی دهد ک��ه زم��ان و قدرت 
بیش��تری در اختیار این ایده و 

طرز فکر قرار ندهد.
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بین من و والیتی و قالیباف، یک نفرمان نامزد می شویم

حداد عادل که از او به عنوان یکی از چهره های مطرح انتخابات یاد می کنند، گفت : آقایان والیتی و قالیباف 
 و من با هم رقابت نخواهیم کرد و هر سه وارد عرصه نخواهیم شد، بلکه ساز و کاری را طراحی می کنیم که 

بر اساس مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی، هر کس مناسب است بیاید و تعدد کاندیدا اتفاق نیفتد.

پرتاب ماهواره ظفر؛ 
سال آینده

ماجرای برکناری ام 
بسیار مفصل  است

رییس مرکز تحقیقات ماهواره دانش��گاه علم و صنعت گفت: دومین ماهواره 
ساخت این دانشگاه، نیمه اول سال 1392 پرتاب خواهد شد. حسین بلندی 
افزود: خوش��بختانه تمام مراحل طراحی و س��اخت ماهواره نوید که دو سال 
پیش با کمک سازمان هوافضا با موفقیت پرتاب شد در دانشگاه علم و صنعت 
صورت گرفت. وی گفت: ماهواره نوید ماهواره تصویربرداری بود و دو ماه تمام 
پیام هایی که الزم بود ارسال کرد و مأموریت خود را به انجام رساند و در نهایت 
ما ارزیابی موفقیت آمیزی از پرتاب این ماهواره داشتیم. وی افزود: نکته مهم 
این بود که با ساخت و پرتاب ماهواره نوید، بستر اولیه برای طراحی و ساخت 
ماهواره پیشرفته تری فراهم شد. بلندی درباره ماهواره ظفر گفت: این ماهواره 

از نظر فناوری،10 برابر پیشرفته تر از ماهواره نوید خواهد بود.

رضا تقی پور وزیر س��ابق ارتباطات و فناوری اطالعات در پاس��خ به س��ؤالی 
 درب��اره برکن��اری اش از س��وی ریی��س جمه��ور اظه��ار داش��ت: ماجرای 
برکناری ام بسیار مفصل و طوالنی است. وی افزود: فعال قصد ندارم درباره این 

موضوع صحبت کنم و در آینده به طور کامل این موضوع را شرح خواهم داد. 
 وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطالعات در پاسخ به این سؤال که نظرش درباره 
تصمیم دولت برای ادغام وزارتخانه ارتباطات با راه و شهرسازی و یا تبدیل شدن 
آن به یک سازمان چیس��ت، گفت: در حال حاضر قصد مصاحبه درمورد این 
موضوعات را ندارم. تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در دولت دهم 
بود که در روزهای اخیر با حکم احمدی نژاد برکنار و به عنوان مش��اور رییس 

جمهور، در امور فناوری اطالعات منصوب شد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��المی در توصیف مذاکرات ایران و آژانس گفت: 
مذاکرات باید جاده دوطرفه ای باشد بر مبنای تعامل و تصورم 
این است که امروز مجموعه کشورهای غربی و آژانس  به این 
نتیجه رسیده اند که سیاست قبلی با ایران جواب نخواهد داد 

و بهترین روش تعامل است.
 مبنای مذاک��رات اخیر با ته��ران هم تعامل ب��ود وحتی تا 
اندازه ای هم جلو رفت که امکان نهایی ش��دن و امضا وجود 
داشت، اما آنها تمایل داش��تند هماهنگی بیشتری با مدیر 
کل انجام دهند و در دور آینده مذاکره، کار به نهایت برسد.

معاون دبی��رکل آژانس هم گفت��ه که دوط��رف در ژانویه 
 آینده بار دیگر مذاکره خواهند داش��ت و امی��د آن می رود

که برنام��ه کاری جدی��دی بین ای��ران و آژان��س در پیش 
باش��د. ما می توانیم از این جمله اس��تفاده کنیم که ایران و 
 آژانس بر روی تمام نقاط به توافق رس��یده ان��د،  اما آژانس

عالقه مند بود که یک بار دیگر این مطالب را با مدیر کل مرور 
کنند. ما عالقه مند هستیم نقطه پایانی بر این ابهامات گذاشته 
شود، اما سیاست های آمریکا به درازا کشاندن مذاکرات است 
برای این که از آن به عنوان اهرم فشار علیه جمهوری اسالمی 
ایران استفاده کنند، به همین دلیل هم مالحظه می کنید در 

هر نوبت ایراد جدیدی را مطرح می کنند.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه درباره استقرار موشک های 
پاتریوت گفت: استقرار موش��ک های پاتریوت به طور یقین 
کمکی به اس��تقرار امنیت و ثبات در منطقه نمی کند و اگر 
هدف این اس��ت، این اقدام توجیهی ندارد. باید دید کسانی 
که این تصمیمات را گرفتند، چه تحلیلی دارند، اما تحلیل 
ما این اس��ت که این اقدام جز ایجاد تحریک بیشتر به چیز 
دیگری راه پیدا نمی کند. وی در پاسخ به سؤالی دیگر درباره  
مذاکرات ایران و آژانس که پنج ش��نبه هفته گذشته برگزار 
شد، گفت: نشست خوبی بود و در ارتباط با مدالیته صحبت 
شد. بخش عمده ای از نظرات دو طرف مورد تأیید قرار گرفت 
و نشست بعدی موکول شد به 27 دی ماه.  وزیر امور خارجه 
ایران درباره  بازدید از سایت پارچین گفت: باید اول مدالیته 
تدوین شود، سپس در این باره صحبت می شود. وی درباره  
پیگیری ه��ای وزارت خارج��ه درمورد سرنوش��ت علیرضا 
عسگری خاطرنش��ان کرد: ما اقدامات بس��یاری داشته ایم، 
به صلیب سرخ، نامه نوش��تیم و با همکاران و دوستانمان در 
ترکیه به ویژه وزیر خارجه این کش��ور، صحبت کردم و این 
پیگیری ها در یکی دو سال گذش��ته ادامه داشته است، اما 
تاکنون به آن صورت که بتوانیم ردپایی پیدا کنیم نتیجه ای 

به دست نیامده است.

دبیرکل حزب نواندیشان ایران اس��المی به بررسی آرایش 
سیاسی جریان ها، احزاب و افراد برای انتخابات 92 و تشریح 
وضعیت دو جری��ان اصولگرا و اصالح طل��ب و مصداق های 

احتمالی آنها برای انتخابات پیش رو پرداخت.
اهم صحبت های وی را در گفتگو با فارس در ادامه بخوانید:

• انتخابات در کشور ما به دالیلی که شاید منطقی هم نباشد 
به روندی تبدیل ش��ده که با هر انتخابات کلیه رویکردها و 
صف بندی ها دگرگون می شود، در حالی که عرف، این گونه 
نبوده و اغلب نباید چنین اتفاقی بیفتد بلکه هر رییس جمهور 

باید بر بنای رییس جمهور قبلی سنگ جدید بگذارد.
• گاهی یک دولت، کامال اقتصادی می شود یا یک دولتی دیگر 

فرهنگ را کنار می گذارد و فقط سیاسی می شود. 
• تا آنجا که خبر داریم عارف، بسیار جدی وارد انتخابات شده 
و ستادهای خود را نیز تعیین کرده و فعالیت های جدی در 

این زمینه دارد. 
• حجت االسالم سید حسن خمینی اهل بیت امام است و  رد 

صالحیت وی ساده نیست. 
• احمدی نژاد بازی بس��یار زیرکانه و پیچی��ده ای را دنبال 
می کند و در حال تبدیل کردن خود به یک فاکتور مؤثر در 

انتخابات آتی است.

نمایندگان تصویب کردند که از این پس، پخش مستقیم 
برنامه های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 

ایران از رادیو و تلویزیون ممنوع می شود. 
با به پایان رسیدن بررسی طرح »اصالح قانون انتخابات« 
در نشست روز یک شنبه 2۶ آذر مجلس شورای اسالمی، 
نمایندگان تصویب کردند که از این پس پخش مستقیم 
برنامه های تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
ای��ران از رادیو و تلویزی��ون ممنوع می ش��ود. به گزارش 
خبرگزاری های ایران، به موجب مصوبه یاد ش��ده، از این 
پس چنانچه به تشخیص کمیس��یون بررسی تبلیغات، 
برنامه تبلیغات ضبط شده نامزدها دربرگیرنده »مطالب 
توهین آمیز یا هتک حرمت س��ایر نامزدها یا دیگر افراد یا 
مغایر قوانین« باشد، سازمان صدا و سیما موظف به حذف 

آن مطالب است.
بنابر این گزارش، نماین��دگان مجلس همچنین تصویب 
کردند:»در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده ای مصداق 
موارد مذکور از س��وی هریک از نامزده��ای انتخابات یا 
نماینده آنها واقع شد، س��ازمان صدا و سیما موظف است 
با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، به میزان مناسب 
و به صورت ضبط شده به سایر نامزدها یا دیگران فرصت 

احقاق حق دهد.« 

بین الملل انتخاباتانرژی هسته ای انتخابات

 مذاکرات به توافق نهایی 
نزدیک شده است

نظر صالحی درباره استقرار 
پاتریوت های ترکیه 

احمدی  نژاد  بازی پیچیده ای را 
آغاز کرده است 

ممنوعیت پخش زنده 
مناظرات انتخاباتی
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یادداشت

 برگزاری همایش طالیه داران 
عفاف و حجاب در اصفهان 

همایش بین الملل��ی تجلیل از طالیه داران عف��اف و حجاب و نقش 
بیداری اسالمی در اصفهان، به همت جامعه المصطفی )ص( العالمیه 
برگزار می ش��ود. این همایش با حضور فعاالن فرهنگی کشورهای 
مختلف با هدف ترویج و تعمیق و ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب در 
داخل کشور و تالش جهانی برای دفاع از حقوق زنان محجبه برگزار 
خواهد ش��د. دبیرخانه این همایش با ارس��ال فراخوانی، از طالب و 
فرهیختگان دعوت به عمل آورده است تا با ارسال آثار خود، به ارتقای 
علمی و معنوی این همایش بیفزاین��د. عالقه مندان تا نیمه دی ماه 

برای اعالم شرکت در این همایش فرهنگی و علمی مهلت دارند.

تشییع پیکر15 شهید دفاع مقدس 
در اصفهان 

معاون پژوه��ش و ارتباطات فرهنگی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
اصفهان از تشییع پیکر 15 شهید دوران دفاع مقدس در این استان 
خبر داد. داریوش وکیلی در این رابطه به ایرنا گفت: از این تعداد 14 
شهید گمنام و یک ش��هید با نام س��یدباقر رضوی است که در شهر 
دهق تشییع و به خاک س��پرده می ش��ود. وی افزود: این شهدا در 
 عملیات والفجر هش��ت، ثاراهلل، بدر و خیبر به ش��هادت رسیده اند.

معاون بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اصفهان اظه��ار کرد:پیکر این 
 ش��هیدان بعد از تش��ییع در شهرس��تان لنجان ش��هر زاینده رود، 
باغ بهادران، ورنامخواس��ت، دانش��گاه آزاد فالورجان، دانشگاه آزاد 
 شهرضا، شهرستان اردس��تان و پایگاه هشتم ش��کاری در اصفهان 

به خاک سپرده خواهند شد.

 افزایش آالینده های جوی 
در هفته جاری

مدیر روابط عمومی اداره کل هواشناسی اس��تان اصفهان گفت: در 
روزهای چهارشنبه و پنج ش��نبه  هفته جاری به دلیل سکون نسبی 
هوا، شرایط انباشت آالینده های جوی و در نتیجه کاهش کیفیت هوا 
و دید افقی در شهرک های صنعتی و مناطق پرجمعیت به خصوص 
 کالن شهر اصفهان پیش بینی می شود. جالل حیدری با بیان این که

 شرایط مذکور در ساعات اولیه روز محس��وس تر خواهد بود، افزود: 
بر اساس نقش��ه های هواشناسی، از فردا س��امانه  بارش زای فعلی از 
استان ما خارج می شود لذا برای اکثر نقاط استان، آسمان به صورت 
کمی ابری، گاهی افزایش ابر، غبارآلود و وزش باد پیش بینی می شود، 
اما برای شهرستان های اردستان، نطنز، نائین و ورزنه بارش پراکنده  

برف و باران انتظار می رود. 

فرصت بازگشت سالم به جامعه 
مهیاست

حجت االسالم نقویان از اساتید حوزه و دانشگاه در جمع مددجویان 
زندان مرکزی اصفهان از زندانیان محبوس در بند خواست با استفاده 
از فرصت ها و زمینه های مهیا ش��ده برای بازگشت به جامعه تالش 
کنند. در اولین سالگرد شهادت پاسدارش��هید علیرضا مرادخانی از 
کارکنان مجموعه زندان های اس��تان البرز که در س��ال گذشته به 
دست اشرار به شهادت رسید، مراس��م ویژه ای با حضور مسئولین و 
کارکنان و مددجویان با س��خنرانی حجت االسالم نقویان از اساتید 
حوزه و دانشگاه در زندان اصفهان برگزار شد. حجت االسالم نقویان 
در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره ش��هدای انقالب و شهید 
 مرادخانی از کارکنان زندان های البرز، به مجاهدت و ایثارگری های

امام حس��ین )ع( اش��اره کرد و گفت: در حادثه عظیم عاشورا، امام 
حسین )ع( درس وفاداری و آزادگی و بندگی را به همه آموخت و این 
درس امروزه زمینه شهادت و سرافرازی بسیاری از جوانان در دوران 

انقالب و پس ازآن شده است. 

 معاضدت قضائی متقابل کشورها
راه فرار مجرمان را می بندد

غالمرضا انصاری در اجالس هم��کاری های قضائی بی��ن المللی با 
موضوع مواد مخدر افزود: استرداد مجرم موجب می شود که اجرای 

مجازات تبهکار حتمی شود. 
رییس دادگس��تری کل اس��تان اصفهان گف��ت: ج��رم و جنایت، 
دو پدی��ده غیرقابل انکار جوامع بش��ری اس��ت و با تح��ول حقوق 
 کیف��ری، صاحبنظ��ران در زمینه مب��ارزه ب��ا جرم و ش��یوه های

برخ��ورد ب��ا آن ، همگ��ی در پیگ��رد و تعقی��ب کیف��ری مج��رم 
اتفاق نظ��ر دارند. انص��اری عنوان ک��رد: وقوع هر جرم��ی هرچند 
 کوچ��ک و محدود، زی��ان های جب��ران ناپذی��ری به جامع��ه وارد 
می آورد و از منظر س��رکوب آن، مجازات های مناسبی باید اعمال 

کرد.

گشتی در اخبار

 اختالف در جامعه اسالمی 
ریزش آتش از آسمان است

رییس حوزه علمیه اصفهان
آیت اهلل العظمی مظاهری 

حکوم��ت  موفقی��ت  رم��وز  از  یک��ی        ادامه از صفحه  یک:
پیامبراکرم)ص(، حاکمیت ش��ورا و نیز پرهیز عوامل و مجریان حکومت 
و فرماندهان نظامی از خودس��ری و خودبینی بود. تش��کیل ش��وراها در 
جمهوری اس��المی از نقاط قوت قانون اساس��ی اس��ت و همه مسئوالن 
باید از ش��وراها که برخاس��ته از متن مردم هس��تند،حمایت همه جانبه 
 داش��ته باش��ند، اما متأس��فانه گاهی مش��اهده می ش��ود ک��ه به جای

حمایت و پشتیبانی از برنامه ها 
و اقدامات خوب شوراها، در برابر 
تصمیمات اساس��ی و کارس��از 
آنان، کارش��کنی می ش��ود که 
اگر به جای کارش��کنی و ایجاد 
اختالف، تأیید و اصالح و نقد و 
کارگشایی دلسوزانه و خالصانه 
حاکم شده بود، امروز از ظرفیت 
باالی ش��وراها به گونه ای دیگر 

استفاده می شد.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 943 | سه شنبه  28 آذر  1391 | 4 صفر 1434

چهره روز
گاز رسانی استان اصفهان از مرز 1300 شهر و روستا گذشت 

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان گفت: با پوشش 97 درصدی شهرها در استان اصفهان، 
گاز رسانی در این استان از مرز1300 شهر و روستا گذش��ت و در حال حاضر 101 شهر در 

اصفهان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
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 بررسی مسمومیت 
در همایش آرایشگران 

برخورد اتوبوس با 
کامیون، حادثه  آفرید

مدیرکل آم��وزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفه��ان به ف��ارس گفت: دلیل 
مسمومیت شرکت کنندگان در همایش آرایشگران اصفهان در دست بررسی 
است و فنی و حرفه ای اصفهان مقصر مسمومیت شرکت کنندگان این همایش 
نیست. محمدعلی زارع افزود: همایش آرایشگران توسط کانون انجمن صنفی 
آموزشگاه های آزاد برگزار شده است و مجموعه آموزش فنی و حرفه ای استان 
اصفهان برای برگزاری این همایش، سالن همایش های خود را در خیابان کارگر 
در اختیار این کانون قرار داده بود. وی در پاسخ به این سؤال که دلیل مسمومیت 
تعدادی از حاضران در این همایش چه بوده است، ادامه داد: مسئوالن برگزاری 
این همایش به دلیل رعایت شئونات اسالمی نسبت به بستن کامل درب های 
سالن همایش اقدام کرده بودند و به احتمال قوی این موضوع و استفاده  از مواد 

شیمیایی مربوط به لوازم آرایش، دلیل این مسمومیت است.

معاون ام��داد و نج��ات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفه��ان گفت: در 
 اثر برخورد یک دس��تگاه اتوب��وس با کامی��ون، 45 نفر را دچ��ار حادثه 

کرد.
 حیدرعلی خانب��ازی درمورد حادث��ه رخ داده در محور تی��ران - داران 
اظهار داش��ت: در اثر برخورد اتوبوس با کامیون، 45 نف��ر حادثه دیدند 
 که از این تع��داد، 15 نفر مصدوم ش��دند. وی با اش��اره به ای��ن که این 
 حادثه به پایگاه های امداد و نجات جاده ای اطالع داده شد، تصریح کرد: در 
این حادثه، امدادگران و نجاتگران دو پایگاه کردعلیا و نجف آباد در صحنه 
 حادثه حضور یافتند. وی ب��ه حادثه دیگر تأکید ک��رد: واژگونی کامیون 
 در 10 کیلومتری پای��گاه دولت قرین س��میرم، دو نف��ر را دچار حادثه 

کرد.

 توقیف محموله 20 میلیاردی 
کاالی قاچاق در اصفهان 

مأموران انتظامی مستقر در گلوگاه ش��هید امامی شهرضای استان 
اصفهان��ف محموله ب��زرگ کفش ه��ای خارجی قاچ��اق را در این 

شهرستان متوقف کردند.
ارزش ریالی این محموله،20 میلیارد ریال برآورد شده است. سردار 
عبدالرض��ا آقاخانی  فرمانده انتظامی اس��تان اصفه��ان با اعالم این 
خبر گفت: در اجرای طرح مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز و حمایت از 
تولیدکنندگان داخلی، مأموران انتظامی مس��تقر در گلوگاه شهید 
امامی شهرضای استان اصفهان، حین کنترل خودروهای عبوری به 
یک دستگاه کامیون حامل بار که به س��مت اصفهان در حرکت بود 

مشکوک و آن را متوقف کردند. 
وی افزود: در بازرسی از بار این خودرو، مقادیر زیادی کفش خارجی 
قاچاق بدون مجوز و مدارک گمرکی و با بارنامه های جعلی کش��ف 
و ضبط شد. این مقام مس��ئول تصریح کرد: برابر نظریه کارشناسان 
اداره گمرک، ارزش ریالی این محموله بالغ بر20 میلیارد ریال برآورد 

شده است. 
س��ردار آقاخانی عنوان داش��ت: در این خصوص یک نفر دستگیر و 
محموله مکشوفه قاچاق تحویل اداره گمرک شد. فرمانده انتظامی 
استان اصفهان عنوان کرد: ورود کاالهای قاچاق عالوه بر پیامدهای 
مخرب اقتص��ادی در جامعه، دارای پیامده��ای اجتماعی، فرهنگی 

منفی نیز هست. 

  دانشگاه علوم پزشکی، بیشترین 
شیب رشد پژوهش را دارد  

رییس دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: بیشترین شیب رشد 
در زمینه امتیاز پژوهشی در هفت س��ال گذشته، بین دانشگاه های 

پزشکی کشور متعلق به این دانشگاه است. 
شاهین شیرانی در آئین اختتامیه هش��تمین جشنواره و نمایشگاه 
دستاوردهای فناوری و پژوهش افزود: این دانشگاه هم اینک از نظر 
امتیاز پژوهشی بعد از دانش��گاه های تهران و شهید بهشتی در رتبه 

سوم قرار دارد، اما شیب رشد آن اول بوده است.
  وی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزش��کی اصفهان از نظر نسبت امتیاز 
 به تع��داد اعض��ای هی��أت علم��ی در رتب��ه اول کش��ور و در زمره 
 هزار دانش��گاه برتر علوم بالینی جه��ان قرار دارد. رییس دانش��گاه 
 علوم پزش��کی اصفهان با بیان ای��ن که تعداد مقاالت این دانش��گاه 
 در ابتدای دولت نهم، 382 عن��وان مقاله بوده اس��ت، افزود:تعداد 
مقاالت منتشر ش��ده در س��ال گذش��ته به یک هزار و 823 عنوان 

رسیده است. 
 ش��یرانی همچنین گفت: این دانش��گاه در س��ال 84، یک نش��ریه 
 بی��ن الملل��ی و هف��ت مرک��ز تحقیقات��ی داش��ته، در حال��ی که

  هم اینک دارای 19 نش��ریه بین المللی و 40 مرکز تحقیقاتی است. 
وی وجود دو مرکز رشد تجهیزات پزشکی و دارو و آزمایشگاه جامع 
تحقیقات منطق��ه ای را از دیگر امتیازات دانش��گاه علوم پزش��کی 

اصفهان برشمرد.

 مناسب سازی پیاده رو های اصفهان 
در کوتاه مدت امکان پذیر نیست

عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از بیماران آسیب نخاعی به فارس 
گفت: در حال حاضر800 کیلومتر پیاده رو در ش��هر اصفهان وجود 
دارد و مناسب س��ازی تمام این پیاده رو ها در کوتاه مدت امکان پذیر 
نیس��ت.علیرضا ابراهیمیان با اش��اره به این که طی دو سال گذشته 
اقدامات بسیار چشمگیری در راستای مناسب سازی فضا های شهری 
و عمومی استان صورت گرفته است، گفت: حجم فعالیت های صورت 
گرفته در زمینه مناسب سازی فضا های شهری در استان، این موضوع 
را نش��ان می دهد. وی با تأکی��د بر این که مش��خص و فراهم کردن 
زنجیره سفر برای معلوالن، یکی از مهم ترین موارد و مشکالتی است 
که باید در راستای اقدامات مناسب س��ازی فضا های شهری صورت 
بگیرد، افزود: معلوالن باید از زمان خروج از منزل تا رسیدن به مقصد 
خود، از تمام زیرساخت های مناس��ب برای حضور خود در فضا های 
عمومی برخوردار باش��ند. مشاور مناسب س��ازی معاونت معماری و 
شهر سازی شهرداری اصفهان تصریح کرد: همچنین معلوالن در زمان 
حضور خود در فضا های شهری نباید با مانعی مواجه شوند و زنجیره 

سفر آنها در سطح شهر باید از پیوستگی مورد نیاز برخوردار باشد.
وی افزود: در ح��ال حاضر وج��ود حلقه های نا مناس��ب در زنجیره 
س��فر، یکی از مهم ترین مشکالت معلوالن در س��طح جامعه است و 
مناسب نبودن فضا های شهری، مشکالت بسیاری را برای این افراد 

به دنبال دارد.
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 نبود پایگاه ثابتی در اطالعات دارو و غذا را می توان
از جمل��ه این مش��کالت دانس��ت که ب��ا توجه به 
 وضعیت بازار کنونی دارو، پررنگ تر از قبل به چشم 
می خورد. اخب��اری که ه��ر روز منابع رس��می و 
غیررسمی از بحران دارو و نیاز آن در کشور منتشر 
می کنند التهابی اس��ت بر دل نیازمندان دارو که 
روزانه بیش��ترین زمان خود را برای تأمین داروی 
مورد نیاز در خیابان های ش��هر ص��رف می کنند. 
در این میان نکته قاب��ل توجهی که می تواند بیش 
 از گذش��ته به چش��م بخورد، داروهایی اس��ت که 
به اصطالح کمیاب شده و یا بهتر بگوییم دیگر در 
بازار وجود ندارد. اخباری که هر روز درباره بحران 
دارویی در کشور و انتقادات وزیر بهداشت به بانک 

مرکزی مبنی ب��ر نیاز فوری ب��ه اختصاص بودجه 
منتشر می شود، نشان دهنده مشکالتي است که 
گریبانگیر وزارت بهداشت شده و باعث شده تا این 
وزارتخانه در تأمین ارز دارویي کشور دچار مشکل 
شود. در واقع می توان وضعیت کشور را در تأمین 
غذا و دارو به پدری تش��بیه کرد که به جای تأمین 
مایحتاج اولیه زندگی خود و رف��ع نیاز خانواده، به 
تهیه کاالهای لوکس می پردازد که در نهایت این 
ش��خص لیاقت سرپرس��تی خانواده را ندارد. این 
مشکالت از زمانی آغاز شد که بانک مرکزی تصمیم 
گرفت ارز مورد نیاز برای واردات را در10 اولویت، 
 تقسیم بندی و براساس نیاز کش��ور به هرکدام از

 وارد کنن��دگان، ارز با ن��رخ مبادالت��ی پرداخت 

 کند. دارو در می��ان اولویت های نخس��ت واردات 
قرار داش��ت، اما آن طور ک��ه وزارت بهداش��ت و 
نمایندگان مجلس می گویند، بانک مرکزی تصمیم 
گرفته ارز را به واردات کاالهایی اختصاص دهد که 
ربطی به سالمت مردم ندارد. در حالی که دارو پس 
 از مواد غذایی دومین اولویت واردات کشور است، 
نه تنها از تخصیص ارز مرجع محروم مانده اس��ت 
که تا قبل از آغ��از به کار اتاق مب��ادالت ارزی نیز، 
اختصاص ارز ترجیحی به آن با مشکالت زیادی از 

سوی بانک مرکزی مواجه بود.

نقل و انتقال ارز را می توانیم دور بزنیم
به گفته مرضیه وحید دس��تجری وزیر بهداشت، 

نق��ل و انتق��ال ارز در خ��ارج از کش��ور را از طرق 
غیررس��می می توانی��م دور بزنیم، ولی مش��کل 
تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در داخل کشور 
را نم��ی توانیم دور بزنیم، بنابراین باید مس��ئوالن 
 بانک مرک��زی ب��ه تعهدات خ��ود عمل ک��رده و 
تعلل های صورت گرفته در تخصیص ارز دارو را از 

این پس جبران کنند.

تعلل بانک مرکزی در تأمین ارز واردات 
دارو

طبق آمار، بانک مرکزی در نیمه اول س��ال جاری 
تنها50 میلیون دالر ب��رای واردات دارو اختصاص 
داد تا ه��زاران بیمار ک��ه مهم ترین آنه��ا بیماران 
 خاص و س��رطانی و ام اس بودند با مشکل بزرگی 
دست و پنجه نرم کنند. در حالی که بر اساس قانون 
مصوب، این بانک موظف بوده امسال 2/5 میلیارد 
دالر برای تأمی��ن داروی مورد نیاز مردم تخصیص 
دهد. به گفته وزیر بهداشت  975 میلیون دالر که 
در واقع یک سوم رقم مورد نیاز  است در اختیار دارو 
قرار گرفته اس��ت. میزان ارز مورد نیاز براي تأمین 
دارو، امس��ال دو هزار و 500 دالر اس��ت که بانک 
 مرکزي فقط600 میلیون دالر ارز به وارد کنندگان

دارو اختصاص داده و مابقي این مبلغ هنوز پرداخت 
نشده است. وزیر بهداشت می گوید: بانک مرکزی 
در تامی��ن ارز واردات دارو تعلل ک��رده و باید این 
عقب ماندگی را جبران کند، چراکه دارو وابس��ته 
به جان مردم است و با جان ش��هروندان نمی توان 

شوخی کرد.
حض��ور داروخانه ه��ای دولت��ی در کش��ور نیز از 
دیگر مشکالتی اس��ت که مانع تأمین نیاز دارویی 
کشور شده اس��ت، زیرا با زیر س��لطه قرار گرفتن 
 این داروخانه ها، تج��ارت دارو ب��ه خوبی صورت 

نمی پذیرد و مشکالتی اینچنینی پدید می آید. 

به ظاهر تحریم دارو نیستیم
در این رابطه محسن مؤمنی رییس جمعیت هالل 
احمر اس��تان اصفهان در گفتگو با زاین��ده رود با 
اش��اره واگذاری امور دارویی ب��ه بخش خصوصی 
گفت: اگر داروخانه هالل احمر زی��ر نظر این نهاد 
باقی می ماند می توانستیم نظارت مطلوبی بر روی 
دارو داشته باشیم، در حالی که با خارج شدن این 
داروخانه از زیر نظر جمعیت هالل احمر، بیش��تر 
اطالعات دارویی نیز از دس��ت ما خارج شده است. 
همچنین بخش دولتی نیز نم��ی تواند آن طور که 
باید در تأمین دارو در بخش داروخانه ای مؤثر باشد 

و باید از بخش خصوصی در این مقوله استفاده کرد 
و دولت نیز عهده دار نظارت بر تأمین دارو باشد. 

وی بیان داشت: قرار است طبق صحبت هایی که 
در وزارت بهداشت صورت گرفته در یک ماه آینده 
دوباره داروخانه ه��الل احمر زیر نظر مدیریت این 
استان اداره ش��ود. مؤمنی در خصوص تحریم دارو 
در کشور گفت: قانون جهانی، غذا و دارو را از لیست 
تحریم خارج کرده و به ظاهر این قانون در کش��ور 
در حال اجراس��ت. وی ادامه داد: بخشی از مشکل 
دارو نیز به نوس��انات ارز بر می گردد، ولی در نگاه 
کلی باید به مردم متذکر ش��وم که ای��ن باور غلط 
یعنی استفاده از داروی مشابه ایرانی را باید التیام 
بخشید و یادآور شد که استفاده از داروی ایرانی نیز 

می تواند به مراتب در بهبهود بیماری مؤثر باشد.
در همین رابطه، فاطمه هاشمی رییس بنیاد امور 
بیماری های خاص اعالم کرده اس��ت: بازار داروی 
ایران، تحت تأثیر تحریم قرار گرفته و جمعیت شش 
میلیونی بیماران خاص کشور وضعیت بدی دارند، 
همچنین براس��اس آمارهای ارایه شده، فهرست 
داروهای نایاب ایران شامل50 قلم داروی وارداتی 
و40 قلم داروی تولید داخل است و 15 مورد از آن 

نیز مربوط به بیماری های خاص.
 این در حالی است که محمدرضا شانه ساز معاون 
داروی سازمان غذا و دارو با اش��اره به این نکته که 
بس��یاري از اقالم دارویي در گمرک انبار شده اند،  
گفت: براي ترخیص ای��ن داروها از گمرک منتظر 
تخصیص ارز هس��تیم. اگ��ر ارز مرجع ب��راي دارو 
تعیین و یارانه ها پرداخت ش��ود، کار سازمان هاي 
بیمه گر بهتر از چند ماه گذش��ته شده و کمبودي 
درخصوص تهیه داروها نخواهیم داشت و تحریم ها 
نیز روي داروها اثر نخواهند گذاشت. اما متأسفانه 
ادامه این بحران در حال حاضر بخش��ی از بیماران 
تاالسمی، سرطانی و... را طوری درگیر کرده است 
که عالوه بر تحمل مشکالت روانی به دلیل بیماری 
باید قیمت ه��ای نجومی خری��د دارو را نیز تجربه 
کنند که منج��ر به فقر و لطمه به  بس��یاری از این 
بیماران می ش��ود. وضعیت دارو، ص��دای نماینده 
های مجلس را نیز بلند کرده، تا جایی که رس��ول 
خضری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
هشدار داد که وضعیت دارویی ایران بحرانی است 
و گفت: ذخیره دارویی ایران ت��ا دو ماه دیگر تمام 
می ش��ود. وی همچنین از دولت درخواس��ت کرد 
برای جلوگی��ری از افزایش بح��ران در این ارتباط 
احس��اس وظیفه ک��رده و زمینه اختص��اص ارز و 

واردات محصوالت دارویی را فراهم کند.

حال 6 میلیون بیمار خاص وخیم است

بحران دارو،  سرطانی بر پیکر اصفهان 

بیشتر شما اغلب برای برآورده کردن نیاز خود احتیاج به یک سری اطالعات دارید تا از این طریق از کوتاه ترین راه و  داوود 
کمترین زمان به تهیه آن بپردازید، ولی این امر مربوط به زمانی است که کلیه امکانات برای انجام کار فراهم باشد که شیخ جبلی

متأسفانه در کشور ما نه تنها بخش اطالعاتی مناسبی برای دس�تیابی به اطالعات روزانه وجود ندارد،که پراکندگی 
اصناف نیز باعث شده تا نتوان آن طور که باید به تأمین مایحتاج روزانه خود پرداخت.



چهره روزیادداشت

 تبدیل ذوب آهن به صنعت سبز 
تا ۶ ماه آینده

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: عزم جدی 
مدیران شرکت ذوب آهن اصفهان برای تبدیل شدن به صنعت سبز است 
و امیدواریم مطابق برنامه های از پیش تعیین شده تا شش ماه آینده شاهد 
این موفقیت بزرگ باشیم.  کیومرث کالنتری و هیأت همراه ضمن حضور 
در ذوب آهن اصفهان و بازدید از پروژه های زیست محیطی در بخش های 
مختلف خط تولید، اظهار داش��ت: پروژه های زیست محیطی در دست 
اجرا و اقدامات انجام ش��ده ذوب آهن، نش��ان دهنده عزم جدی مدیران 
این ش��رکت برای تبدیل شدن به صنعت سبز اس��ت.  مدیرکل سازمان 
حفاظت محیط زیست استان اصفهان بیان داشت: هم اکنون خوشبختانه 
آالیندگی های بخش کک سازی حذف شده و قسمت هایی از پسابی که 
می توانست آالیندگی داشته باشد، به تصفیه های خانه های مدرن هدایت 
و تصفیه می ش��ود.  وی ادامه داد: همچنین این شرکت در بخش کنترل 
گازها اقدامات خوبی انجام داده، از فضای س��بز خوبی برخوردار اس��ت، 
مدیریت مناس��بی در بخش انرژی و آالینده های صوتی و بصری دارد و 
به طور کلی در تمامی بخش ها، نوسازی و بهسازی در ذوب آهن مشهود 
اس��ت.  مدیرعامل ش��رکت ذوب آهن اصفهان نیز در این جلسه به اهم 
اقدامات زیست محیطی شرکت اشاره کرد و گفت: در تالشیم که تا سال 
آینده با رفع تمامی آالیندگی ها به صنعت س��بز تبدیل شویم. صفرعلی 
براتی اضافه کرد: در این راستا تمام شرکت هایی که در محدوده ذوب آهن 

فعالیت می کنند نیز موظف به رعایت استانداردهای الزم هستند. 

خبر ویژه

4
افزایش ۷ درصدی مصرف گاز در اصفهان

مرتضی طغیانی، مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان با اشاره به این که مصرف گاز در استان نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته افزایش محسوسی نداشته، گفت: میزان مصرف گاز با ورود برخی کارگاه های آجرپزی، 
کوره پزی و افزایش بیش از ۶۰ هزار خانوار به بخش مشترکان گاز، تنها ۶ تا ۷ درصد افزایش پیدا کرده است. 

اجرای فاز دوم هدفمندی 
امکان ندارد

عضو هیأت رییسه مجلس
حسین سبحانی نیا

اگر شرایط اقتصادی کشور سال آینده تغییر نکند، به طور قطع مجلس 
با مخالفت اجرای فاز دوم هدفمندس��ازی یارانه ها، اجازه اجرای آن را 
نخواهد داد. ش��رایط کش��ور اجازه گرانی بیش از این را نمی دهد  و تا 
عادی شدن ش��رایط نمی توان فاز بعدی هدفمندس��ازی یارانه ها را 
اجرا کرد.  این که ۱۵ آذرماه برای ارس��ال الیحه بودجه از سوی دولت 
به مجلس تعیین شده، معنایی دارد؛ چرا که رسیدگی به الیحه بودجه 
دو ماه زم��ان الزم دارد و اگر 
پیشنهادات بیشتر هم شود، 
زمان بیشتری برای رسیدگی 
به الیحه الزم است. تأخیر در 
ارایه الیحه بودجه، مجلس را 
با کمبود وقت برای رسیدگی 
مواجه می کند و هرچه دیرتر 
ش��ود، تخطی و تخلف دولت 

بیشتر  است. 
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 یکی از مراکز فعالی��ت نق��ره کاران درخیابان کاوه 
اصفهان اس��ت که  حدود ۱2۰کارگاه نقره س��ازی 
 در آن به کار مش��غولند. وارد این بازار که می شویم 
مغازه ها و کارگاهایی را می بینیم که به جای شنیدن 
صدای ضرب��ات مداوم چکش هنرمن��دان نقره کار، 
فقط  یک استاد و یا در حالتی بهتر استاد به همراهی 
شاگردی آن هم به طور کسل کننده و فارغ از هر امید 

به آینده، به ورق نقره ضرباتی می زنند.
نقره کاری یکی از مشاغل صنایع دستی است که در 
سال های اخیر در زیر مجموعه اتحادیه طال و جواهر 
اس��تان قرار گرفته و بنا به گفته فع��االن این حرفه، 
بیش از2۷۰ نقره کار دارای جواز کسب در اصفهان 

به کار مشغولند که از نظر قانونی نیز می توانند اقدام 
به تشکیل اتحادیه نمایند؛ موضوعی که موجب بروز 

برخی اختالفات هم شده است. 

نقره کاران باید از صنف طالو جواهر جدا 
شوند

 ب��دون تردی��د هن��ر نق��ره کاری شناس��نامه ای 
 باطل نش��دنی برای صنایع دستی اصفهان است، اما 
بر اثر بی توجهی مسئوالن، چراغ این هنر چندهزار 

ساله در حال خاموشی است. 
حسین جوهری، یکی از هنرمندان و اساتید معروف 
 نقره کار ای��ن ش��هر،  در گفتگویی که ب��ا خبرنگار 

زاینده رود داش��ت به این نکته اش��اره کرد و معتقد 
بود: نقره کاری در حال حاضر و به ظاهر زیرمجموعه 
صنایع دس��تی اس��ت، اما تمامی امور س��ازمانی و 
ادارای آن مانند اخذ جواز کس��ب و... به اتحادیه طال 
و جواهرواگذار شده  که بخش بزرگی از مشکالت را 

رقم زده است. 
وی بی تدبیری مجمع امور صنفی اصفهان را در این 
باره گوش��زد می کند و می گوید: درزمان های قبل 
طال و جواهرهمانند نقره، کار دس��ت بود، اما امروزه 
تولید مصنوعات ط��ال صرفاً با ماش��ین آالت انجام 
می ش��ود و این در حالی اس��ت که در این اتحادیه، 
کارشناسی برای شناخت عیار و مشکالت تولید و بازار 

نقره وجود ندارد؛ به عبارت بهتر، این دو ش��غل هیچ 
ارتباطی به  یکدیگر ندارند. هیچ نقره کاری حق فروش 
 مصنوعات طال را ندارد، اما چگونه است که در ویترین 
طال فروشان محصوالت ماشین کاری نقره ای وفاقد 
کیفیت الزم با قیمت سرسام آور به فروش می رسد که 
موجبات بدبینی و نارضایتی مردم ازنقره کاران را رقم 
زده و مس��ئوالن اتحادیه طال و جواهرعکس العملی 
 در خصوص منافع ما نشان نمی دهند؟  به اعتقاد او، 
 طال س��ازان ب��ا ریخت��ه گ��ری مصنوعات نق��ره با 
ماشین آالت اصالت این هنر را خدشه دار کرده اند و 

از طرفی، مرتکب تخلف صنفی می شوند.

مغازه های شیک میدان نقش جهان سود 
می کنند، نه ما

»نقره کاری به صورت کارمزدی است و سود اصلی را 
مغازه های شیک میدان نقشه جهان و چهارباغ نصیب 
خود می کنند و ما برای تعیی��ن نرخ قطعی کارمزد 

خود، قدرتی نداریم.«
حاج عباس که سال هاست مویی در این پیشه سفید 
کرده، صحبت های خود را ای��ن طور آغاز می کند و 
معتقد است که داشتن تشکیالت جدا و برخورداری 
از سندیکای مستقل، گره گشای بازار کساد آنهاست.

 واردات قاچ��اق اجناس نق��ره ای به کش��ور نیز از 
مواردی است که موجب نارضایتی شدید هنرمندان 
اصفهان ش��ده و آنان این امر را ناش��ی  از عدم تدبیر 
و مدیریت سازمان صنایع دس��تی کشور می دانند؛ 
چرا که به گفته مس��ئوالن اتحادیه صنایع دس��تی 
 اصفهان، این سازمان در طول 3۰ سال گذشته حدود 
۵۶ مدیرعامل به خود دیده که متعاق��ب آن، ایران 
نتوانسته سند چشم انداز توسعه صنایع دستی برای 

خود تدوین کند. 
همین موضوع فرصت را برای جوالن کشورهایی که 
پیش از این در این حوزه از جایگاه معتبری برخوردار 
نبودند فراهم کرده تا از این فضا به سود خود استفاده 
کنند. به عنوان مثال، کش��ورترکیه  طی چندسال 
اخیر ب��ا ج��ذب هنرمن��دان ایرانی و ب��ه کارگیری 
 تکنول��وژی های ج��دی ریخته گری و اس��تفاده از

کوره های القایی،  خود را به  کش��وری سرشناس در 
تهیه مصنوعات نقره به دنیا معرفی کرده است.

در این میان هم  برخی افراد س��ودجو از طریق اخذ 

مجوزهای قانون و یا به وسیله قاچاق، اقدام به واردات 
مصنوعات نق��ره ای از اندونزی، فیلیپی��ن، تایلند، 
 ترکیه و...کرده اند  که به وفور در مغازه های ش��هر 

قابل دسترسی و مشاهده است. 
واردات ب��ی رویه مصنوعات نقره ب��ه داخل ایران در 
حالی اس��ت که به هی��چ وجه اش��کال تولیدی این 
کشورها قابل مقایس��ه با زیبایی و اصالت کار دست 
هنرمندان ایرانی نیست و فقط آه و افسوس را برای 

فعاالن این عرصه به ارمغان آورده است.
عدم توجه به ص��ادرات از یک س��و و  کاهش حضور 

توریس��ت و کاهش۱۰ تا ۱۵درصدی مسافرت های 
س��االنه داخلی کشور به خصوص به ش��هر تاریخی 
اصفهان از س��وی دیگ��ر، چالش ه��ای پیش روی 

هنرمندان نقره کار را دوچندان کرده است. 

ازدیاد اجناس تقلبی در بازار
و اما روکش نقره بر روی برخ��ی اقالم از جنس آهن 
و مس، نان نقره کاران را س��نگ کرده است. حسن 
جوه��ری در این باره می گوید: ب��ه دلیل عدم توجه 
و نظارت در بازار تولی��د و توزیع، افرادی  س��ودجو 
 در کارگاه های پراکنده س��طح ش��هر با استفاده از 
ورق های گالوانیزه مانند حلبی، اقدام به پرس کاری 
اشکال هنری و تولید آن به تعداد انبوه کرده و با قرار 
 دادن روکش نقره بر روی آنها، ب��ا عث بی اعتمادی 
مردم به تولیدات واقعی هنرمندان اصفهانی ش��ده 

است.

صنایع دستی کشور، فاقد سند چشم انداز 

چراغ هنرنقره کاری اصفهان رو به  خاموشی است  

هنرنقره کاری در اصفهان یادگاری از دوران هخامنشیان است که این روزها حال و روز خوشی ندارد. هرجای این شهر  کامران 
که می رویم و با هنرمندان نقره کار س�خن می گوییم، ازکسادی کار و بی توجهی مس�ئوالن می نالند و معتقدند که صباغی 

 روزگاری به  کش�ور انگلستان که خود در ساخت وس�ایل تزیینی نقره صاحب ادعاس�ت، کاالی دست خود را صادر 
می کردند اما امروز جنس خود را نیز نمی توانند در داخل بفروشند.

واردات ب�ی روی�ه مصنوعات 
نقره به داخل ای�ران در حالی 
اس�ت که به هیچ وجه اشکال 
تولی�دی ای�ن کش�ورها قابل 
مقایس�ه با زیبای�ی و اصالت 
کار دس�ت هنرمن�دان ایرانی 
نیس�ت و فقط آه و افس�وس 
را برای فعاالن ای�ن عرصه به 

ارمغان آورده است
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تغییرات
6351 ش��ماره: 3096/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهندسی بهساز صنعت یکتا نقش 
جهان س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 41620 و شناس��ه ملی 10260593517 به اس��تناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/9/12 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د: 1- خانم س��یده ش��هرزاد عرب به عنوان بازرس اصلی، خان��م نازنین واحدی 
دهک��ردی به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت مدیره 
به قرار ذیل می باش��ند: آقای محس��ن رضویی و خانم زهرا حس��ن پور فوشازده و خانم 
معصوم��ه جاللی تا تاریخ 1393/9/12، 4- س��مت اعضاء هیئت مدی��ره به قرار ذیل تعیین 
گردیدن��د: آقای محس��ن رضویی به س��مت رئیس هیئ��ت مدیره و خانم زهرا حس��ن پور 
فوش��ازده به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه جاللی به سمت عضو هیئت 
مدیره و خانم معصومه جاللی به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور 
ش��رکت با امض��ای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت ضمنا 
مدیرعام��ل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاری��خ 1391/9/16 ذیل دفتر ثبت 
ش��رکتها و موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تائید و امضاء ق��رار گرفت. م الف/15108 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ رای
6362 ش��ماره دادنامه: 9109970352801371 ش��ماره پرون��ده: 9109980360100171 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910336 ش��اکی: آقای مصطفی خامه با وکالت آقای محمد طغیانی 
به نش��انی خ چهارباغ خواجو مقابل بانک ملی س��اختمان اکس��ین واحد5 متهمین: 1- آقای 
محمدرضا خلیلی فرد 2- آقای اصغر خلیلی فرد همگی به نش��انی مجهول المکان اتهام ها: 
1- ضرب و جرح غیرعمدی 2- تهدید 3- فحاش��ی گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام آقایان محمدرضا و اصغر هر دو خلیلی دائر بر فحاش��ی نسبت به آقای 
مصطفی خامه با وکالت آقای محمد طغیانی و مش��ارکت در ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت 
به وی با عنایت به اظهارات ش��اکی، ش��هادت شهود، گواهی پزشکی قانونی و اینکه متهمین 
در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی با وصف ابالغ حاضر نش��ده و 
دفاعی نکرده اند مجرمیتشان محرز است دادگاه مستنداً به مواد 608 و 295 و 484 و 367 
و 365 قانون مجازات اس��المی هریک از ایش��ان را به پرداخت دویس��ت هزار ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت بابت فحاشی هر دو ایشان را مشترکًا به پرداخت 3/25 درصد 
دی��ه کامل بابت صدمات وارده به ش��اکی در حق وی محکوم می نمای��د این رای غیابی و 
ظرف 10 روز قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم محترم تجدیدنظر اس��ت و درخصوص اتهام ایش��ان دایر ب��ر تهدید باتوجه به 
اظه��ارات وکیل ش��اکی مبنی بر اینکه در ای��ن خصوص موکل وی ش��کایتی ندارد دادگاه 
رای ب��ر برائت ایش��ان صادر و اعالم می نماید این رای ظ��رف 20 روز قابل تجدیدنظر در 
 محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/15500 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6363 ش��ماره دادنامه: 9109970352801339 ش��ماره پرونده: 9109980358400832 

شماره بایگانی شعبه: 910623 شاکی: آقای مجتبی تقی زاده به نشانی خ باغ دریاچه کوچه 
شهید کریمیان کوچه گلس��تان پ21 متهم: آقای مهدی کمالی پور به نشانی مجهول المکان 
اته��ام: کالهبرداری از طریق فروش مال غیر گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی اعالم به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای دادگاه: 
درخص��وص اتهام آق��ای مهدی کمالی پور فرزند عباس دایر ب��ر فروش مال غیر موضوع 
ش��کایت آق��ای مجتبی تقی زاده با عنای��ت به اظهارات وی مبنی بر اینک��ه یکباب گلخانه از 
مته��م به مبلغ 400 میلیون تومان خریده اس��ت و پس از آن معلوم ش��ده که 1/5 دانگ آن 
را قباًل به ش��خص دیگری فروخته است، مستند عادی تقدیم شده از ناحیه شاکی، اظهارات 
خری��دار 1/5 دانگ آقای عبدالعلی حدادی و اینکه متهم با وصف ابالغ در هیچ یک از مراحل 
تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر نش��ده و دفاعی نکرده است مجرمیتش محرز 
اس��ت دادگاه مس��تنداً به ماده یکم قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یکم قانون تش��دید 
مجازات مرتکبین ارتش��اء اختالس و کالهبرداری وی را به تحمل 4 س��ال حبس تعزیری و 
رد مبلغ یکصد میلیون تومان به ش��اکی و پرداخت همان مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق 
صن��دوق دول��ت محکوم می نماید. این رای غیابی و ظ��رف 10 روز از ابالغ قابل واخواهی 
در این دادگاه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان 

است. م الف/15501 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6365 ش��ماره دادنامه: 9109970352801441 ش��ماره پرون��ده: 9009980364601860 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901476 ش��اکی: آقای مجتبی دهقانی به نش��انی خ امام خمینی خ 
خلیفه سلطانی ک شهید اکبری مزروعی بن بست یاسمن پ19 متهم: آقای مجتبی نوری به 

نش��انی مجهول المکان اتهام: ایراد جرح عمدی با چاقو گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را 
اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای م��ی نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای 
مجتبی نوری فعاًل متواری دائر بر ایراد جرح عمدی با چاقو نس��بت به آقای مجتبی دهقانی 

باتوجه به اظهارات ش��اکی، گواهی پزشکی قانونی، شهادت شهود و اینکه متهم با وصف 
ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رسیدگی نهایی حاضر نشده و دفاعی نکرده 
اس��ت مجرمیتش محرز است، دادگاه مستنداً به مواد 295 و 481 و تبصره ماده 614 قانون 
مجازات اس��المی وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری و پرداخت 1/5 درصد دیه کامله 
بابت صدمه وارده به ش��اکی )متالحمه کف دس��ت چپ( در حق وی محکوم می نماید. این 
رای غیابی و ظرف 10 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و 20 روز پس از آن 
قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/15503 تقی یار- دادرس 

شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6366 ش��ماره دادنامه: 9109970351501175 ش��ماره پرون��ده: 9009980351501429 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901443 خواهان: آقای داوودرضا آش��تی جو به نشانی خیابان 
سروش میدان قدس کوچه امامزاده شازده ابراهیم کوچه شریعتی کوچه شهید کالنتر منزل 
ش��هید کالنتر پالک9 خوانده: آقای مجتبی مجیری به نش��انی مقیم زندان مرکزی اصفهان 

)مجهول المکان( خواس��ته: مطالبه وجه چک گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده 
ختم رسیدگی اعالم و بشرح زیر مبادرت به اصدار رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دعوی آقای داوودرضا آش��تی جو به طرفیت آقای مجتبی مجیری به خواسته مطالبه مبلغ 
دویس��ت و بیست میلیون و س��یصد هزار ریال و خسارات دادرس��ی به استناد چک های 
153898- 85/10/29 و 133899- 85/12/2 و 160421- 89/5/6 نظ��ر به اینکه مس��تندات 
ابرازی خواهان داللت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه دارد و خوانده 
دفاعی که برائت ذمه خود را ثابت س��ازد ارائه ننموده است دعوی خواهان ثابت تشخیص 
و مس��تنداً به مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 
فوق بابت اصل خواس��ته و مبلغ چهار میلیون و چهارصد و ش��صت و یک هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان محکوم می گردد. در زمان اجرای حکم خس��ارت تاخیر 
تادی��ه چکها از تاریخ سررس��ید چکها لغایت زمان اجرای حکم وفق جدول ش��اخص اعداد 
تورمی بانک مرکزی محاس��به و از محکوم علیه وصول و به محکوم له ایصال خواهد شد 
و درخصوص دعوی خواهان نس��بت به مطالبه دویس��ت و بیست میلیون ریال و خسارات 
دادرس��ی به اس��تناد چک ه��ای 153876- 85/12/19 و 160420- 85/12/20 نظر به اینکه 
خواه��ان طی الیح��ه 1392- 91 اعالم نموده که خوانده مبالغ چکه��ای مذکور را در تاریخ 
91/8/10 در پرون��ده کیفری پرداخته رأی به رد دعوی خواهان صادر و اعالم می گردد و 
درخصوص دعوی وی به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه چکهای اخیر نیز مستنداً به 
ماده 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی رای بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تاخیر 
تادیه چکهای مذکور از تاریخ سررس��ید چکها لغایت تاریخ آبان 91 که وفق جدول شاخص 
اعداد تورمی بانک مرکزی محاس��به می گردد صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی 
و ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن 
قابل تجدیدنظرخواهی اس��ت. م الف/15489 سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ اجرائیه
6367 ش��ماره اجرائیه: 9110420351400337 ش��ماره پرون��ده: 9109980351400223 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910223 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره دادنامه 
9109970351400628 محک��وم علیهم 1- س��کینه قائدی بارده فرزند علی اکبر به نش��انی 
اصفهان خ سجاد خ حجتیه منزل کریم زاده پ112 )مجهول المکان( 2- هوشنگ پیرمحمدی 
فرزند حیدر به نش��انی اصفهان خ ابتدای جاده ذوب آهن بلوار شفق شهرک ش عباس پور 
منازل س��ازمانی نیروگاه اصفهان بلوک A413، 3- اس��داله کبیری فرزند یداله به نش��انی 
اصفهان شهرک ش عباس پور منزل سازمان نیروگاه 4- الیاس نظری فرزند غالمحسین به 

نش��انی اصفهان شهرک ش عباس پور منزل سازمانی نیروگاه )مجهول المکان( محکومند 
بنحو تضامن به پرداخت مبلغ 80/000/000 ریال بابت اصل خواسته 3/250/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و واخواست س��فته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت 
خس��ارات تاخیر تادیه براساس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست سفته ها تا زمان وصول 
در ح��ق محکوم له بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری به نش��انی اصفهان خ ش��یخ 
صدوق ش��مالی با وکالت آزاده باللی مهیاری به نشانی اصفهان خ ش مطهری حدفاصل پل 
فلزی و پل ش��یری جنب شیرینی فروشی پانته آ بن بست آدینه 25 ط3 و مبلغ 4/000/000 
ریال بابت حق االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخ��ت نماید. رعایت تبصره 2 
م��اده 306 ق.آد.م بغیر از ردیف دوم الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ 
اجرائی��ه: 1- پس از اب��الغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي 
براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده 
روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محک��وم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنید یا 
صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 م��اه محکوم خواهید ش��د. 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 مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 15488 مرتضایی- مدیر 

دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6368 ش��ماره دادنامه: 9109970351200911 ش��ماره پرون��ده: 9009980351200379 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900380 خواه��ان: آقای میث��م ولیخانی با وکال��ت آقای محمود 
آذربایجانی به نش��انی اصفهان چهارراه نورباران ابتدای شریف واقفی جنب بانک تجارت 
س��اختمان بهمن ط اول خواندگان: 1- آق��ای علیرضا صفری خاچکه 2- معصومه محمدی 
3- شرکت اعتمادسازان جهان نما همگی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک 
گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: دع��وی آقای محمد آذربایجانی به وکالت از آقای میثم ولی خانی فرزند عباس 
بطرفیت ش��رکت اعتماد س��ازان جهان نما، آقای علیرضا صفری خاچکه و خانم معصومه 
محمدی بخواس��ته مطالبه مبلغ هفت��اد و چهار میلیون ری��ال )74300000 ریال( وجه چک 
ش��ماره 582810- 90/3/20 عهده بانک تجارت ش��عبه فلسطین ش��مالی به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی- باتوجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 
صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان 
در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اینکه خواندگان دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن 
دعوی داش��ته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه ثابت اس��ت. لذا به استناد مواد 310 و 
313 قان��ون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و حکم بر محکومیت 
تضامن��ی خواندگان به پرداخت مبلغ 74300000 ریال بابت اصل خواس��ته و 4/260/000 
ریال بابت مجموع خس��ارات دادرسی و همچنین خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف  20 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض 
در دادگاه تجدیدنظ��ر خواهد بود. م الف/15487 حفیظی- رئیس ش��عبه 12 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6369 ش��ماره اجرائیه: 9110420350900374 ش��ماره پرون��ده: 9009980350901103 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901153 بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به ش��ماره و 
ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350900537 محکوم علیه حمی��ده رنجبر فرزند علی 
مجه��ول الم��کان محکوم اس��ت به 1- حضور در احد از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال به 
می��زان یکصد مترمربع از پالک ثبت��ی 14915/261 بخش 5 ثبت اصفه��ان در حق محکوم 
له رس��ول توکل��ی فرزند فتح اله به نش��انی اصفهان میدان ق��دس خ 24متری کوچه حکیم 
اس��دی پالک10  ب��ا وکالت نرگس حاج زینی فرزن��د قنبرعلی به نش��انی بن—پائین تر از 
مخابرات خ دس��تغیب جنب میوه فروشی دفتر وکالت بعالوه پرداخت مبلغ 2500000 ریال 
بابت حق االجرا. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ اب��الغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي 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 
خ��ود را قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه 
س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
ب��ه بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت ام��وال خود را معرفي نکنی��د یا صورت خالف 
واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد 
ب��ه مجازات حب��س از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه ب��ر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون 
آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مف��اد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي 
 مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه نمائید. م الف/ 15486 دفتر ش��عبه نهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

تغییرات
6371 ش��ماره: 3131/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت پایا نگین اسپادانا سهامی خاص به 
ش��ماره ثبت 42293 و شناسه ملی 10260600729 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1391/9/10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: 1- ش��رکت مذکور در تاریخ فوق 
منحل اعالم گردید و س��میه اصالنی به مدت 6 ماه به س��مت مدی��ر تصفیه انتخاب گردید. 
نشانی محل تصفیه اصفهان- خیابان چهارباغ باال- کوی عطاالملک- کوچه درخشان- پالک 

23- کدپس��تی: 8173738161 می باش��د. در تاریخ 1391/9/19 ذیل دفتر ثبت ش��رکتها و 
موسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف/15464 آذری- رئیس 

اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

تاسیس
6372 ش��ماره: 2736/الف91/103 آگهی تاس��یس ش��رکت فنی مهندس��ی یکتا کاوشگران 
تجارت س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/9/18 تحت شماره 48696 و شناسه 
مل��ی 10260669359 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/9/18 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه امور 
برنامه نویس��ی )اتوماسیون اداری، صنعتی، حس��ابداری( و کامپیوتر صرفا )سخت افزار 
و ش��بکه های کامپیوت��ری( انجام کلیه امور بازرگانی از جمل��ه )خرید، فروش، صادرات، 
واردات، تولی��د، توزیع و تهیه کاالهای مجاز بازرگانی( اتوماس��یون صنعتی )طراحی، اجرا 
نصب و راه اندازی، تعمیر و نگهداری کلیه ش��بکه ها و سیس��تم های اتوماسیون صنعتی( 
انج��ام کلیه پروژه های مخابرات��ی )طراحی، اجرا، نصب و راه ان��دازی، تعمیر و نگهداری 
ش��بکه ها و سیس��تم های مخابراتی به جز مواردی که بموجب قانون در انحصار ش��رکت 
مخابرات ایران اس��ت( ش��رکت در مناقصات و مزایدات ش��رکت های خصوصی و دولتی، 
مشارکت و س��رمایه گذاری در شرکت های دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از 
ش��رکتهای دولتی و خصوصی اخذ تسهیالت و اعتبارات از بانک های دولتی و خصوصی 
صرفا جهت تحقق اهداف شرکت. 2- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان، شهر اصفهان، خیابان ش��ریعتی- پالک 10- واحد 
11- کدپستی 8173998575، 4- سرمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به یک هزار 
س��هم 1/000 ریالی که تعداد یک هزار س��هم با نام می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط 
موسس��ین طی گواهی بانکی ش��ماره 92494/225 مورخ 1391/8/28 نزد بانک ملت شعبه 
چهارباغ باال پرداخت گردیده اس��ت و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 
5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای ابراهیم ش��هبازی دستجردی به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2-5- آقای عباس ش��هبازی دستجرده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3-5- خانم 
صغری معظم به سمت عضو هیئت مدیره 4-5- آقای ابراهیم شهبازی دستجردی به سمت 
مدیرعامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد 
مالی تعهدآور به امضای ابراهیم ش��هبازی دستجردی و با مهر شرکت معتبر می باشد. 7- 
اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- بازرس اصلی 
و علی البدل: 1-8- آقای حس��ین شیروانی دس��تگرده به عنوان بازرس اصلی 2-8- خانم 
اعظم شیرانی بیدآبادی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/15436 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

تغییرات
6373 شماره: 3117/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت خدماتی بازرگانی ایده آرای بصیرت 
س��پاهان سهامی خاص به ش��ماره ثبت 40830 و شناس��ه ملی 10260585265 به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/9/9 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: 1- خانم ژاله نامجویان به عنوان بازرس اصلی، خانم تهمینه نامجویان به عنوان 
بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده 
رود جهت نش��ر آگهی های ش��رکت انتخاب ش��د. 3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می 
باش��ند: خانم رویا بنداد و خانم سمیرا آزماینده و آقای روح اله لطیفی تا تاریخ 1393/9/9، 
4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم رویا بنداد به س��مت رئیس 
هیئت مدیره و خانم سمیرا آزماینده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای روح اله لطیفی 
به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای روح اله لطیفی به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و 
اس��ناد مالی و تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر است. 
ضمن��ا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/9/18 ذیل دفتر 
ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. م الف/15417 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات واحدثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6374 در خصوص پرونده کالس��ه 903/91 خواهان مژگان السادات جمشیدی دادخواستی 
مبنی بر صدور حکم به محکومیت خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم 
س��ند یک دس��تگاه خودروی س��واری پیکی مدل 82 به ش��ماره انتظامی 884 ن 47 ایران 
13 به انضمام مطلق خس��ارت دادرس��ی مقوم به س��ی میلیون ریال ب��ه طرفیت 1- احمد 
همدانیان 2- ش��هین درخش��ان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 
91/11/7 س��اعت 5 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 15546 شعبه 18 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



تجلیل از پنج چهره 
سینمایی در فیلم فجر

کارگردانان در جلسه 
بحران سینما

دبیر سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر از برپایی مراسم بزرگداشت 
پنج چهره سینمای ایران در این دوره از جشنواره خبر داد.

عباسیان دراین ارتباط گفت: از پنج س��ینماگر صاحب نام سینمای ایران در 
این دوره، با برپایی مراسم بزرگداشتی قدردانی می شود. وی اسامی این افراد 
را به ترتیب جمشید مشایخی، پرویز ش��یخ طادی، مهری شیرازی، جهانگیر 
الماسی و نادر طالب زاده اعالم کرد. عباسیان با اشاره به لزوم برگزاری باشکوه 
جشنواره فیلم فجر در میان جشن های خجسته پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی، خاطر نشان کرد: امیدواریم با همراهی و کمک همه دلسوزان فرهنگی 
و هنرمندان در جهت تقویت پیوندهای درونی خانواده سینما حرکت کنیم و 
فضایی را فراهم آوریم که با همگرایی و هم فکری قاطبه هنرمندان و مدیران 
فرهنگی و سینمایی به رشد، رونق، پویایی و اعتالی سینمای ایران منجر شود.

ش��ورای مرکزی کانون کارگردانان س��ینمای ایران با حضور تیم مشاورانی 
 از جمل��ه احمدرضا دروی��ش، کم��ال تبری��زی، ابوالحس��ن داوودی، واروژ 
کریم مسیحی، محمد بزرگ نیا، و محمد متوسالنی برای بررسی اوضاع فعلی 
سینمای ایران، جلسه تشکیل داد. همایون اسعدیان، رییس کانون کارگردانان 
س��ینمای ایران با تأیید این خبر گفت: هفته  گذشته ش��ورای مرکزی کانون 
کارگردانان س��ینمای ایران جلسه ای تش��کیل داد و قرار ش��د با حضور تیم 
 مشاورانی درباره وضعیت فعلی س��ینمای ایران صحبت کنیم که این جلسه 
25 آذر ماه برگزار ش��د و نظ��رات و تحلیل اعضای ش��ورای مرکزی به اطالع 
دوستان رسید. اسعدیان درباره  مسائل مطرح ش��ده در جلسه گفت:  اوضاع 
سینما بررسی شد و پیشنهاد شد کانون کارگردانان یک تحلیل کارشناسانه از 

اوضاع و احوال فعلی سینما ارایه کند.

اعالنیادداشت

هفت

مجموعه ترانه های بنان روانه بازار شد
آلبوم موس��یقی »جویبار« مجموعه ای از ترانه های بنان، روانه بازار موس��یقی ش��د. »جویبار« 
 مجموعه ای از آوازها و تصنیف های زنده یاد غالمحسین بنان اس��ت که ارکستر زرین پنجه را نیز 
در برمی گیرد. این اثر در آواز ابوعطا، دستگاه چهارگاه، افشاری، بیات اصفهان و شور اجرا شده است.
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مهرشاد کارخانی به اصفهان می آید
در ادامه سلسله نسشت های تخصصی 
آموزش��ی جش��نواره فیل��م کوت��اه 
حس��نات، فیلم های کوتاه »سر وته 
شهر، اگر هوا آفتابی بود و دریغا ترانه« 
 س��اخته مهرش��اد کارخان��ی روز 
سه ش��نبه 2۸ آذر در محل دبیرخانه 
این جش��نواره ب��ه نمایش گذاش��ته 
 خواهد شد. همچنین فیلم داس��تانی بلند »کوچه ملی« ساعت 16 روز 
سه شنبه پنجم دی ماه نیز  با حضور مهرشاد کارخانی،کارگردان فیلم و 
دبیرجشنواره، زاون قوکاسیان در مجتمع فرهنگی هنری فرشچیان به 
 نمایش در خواهد آمد. س��ومین جش��نواره ملی فیلم کوتاه حس��نات 
11 لغایت 1۴ اسفند ماه سال جاری مقارن با هفته احسان و نیکوکاری 
در اصفهان برگزار می شود. مهرشاد کارخانی متولد 1۳۴۳ تهران است. 
وی فعالیت هنری خود را با عکاسی مستند و اجتماعی از سال 1۳62 با 
امیر نادری فیلمساز و چگونه دیدن در عکاسی و سینما را از او آموخت و 
عکس هایش در چندین نمایش��گاه داخلی و خارجی ش��رکت کرد. او 
فعالیت سینمایی خود را از سال 1۳۷۰ با عکاسی فیلم »هور در آتش« 

آغاز کرد.

مهناز افشار روی صحنه
صابر ابر دومین تجربه کارگردانی خود 
را با بازی مهناز افشار و ستاره پسیانی 
به صحنه می ب��رد. این هنرمند جوان 
تئاتر که پی��ش از این نمایش »واوها، 
ویرگول ه��ا« را اجرا ک��رده بود، قصد 
دارد بهمن ماه امسال بعد از جشنواره 
تئاتر فجر، نمایش »مسافرهای عزیز 

گورشونو گم کنند، لطفا« را اجرا کند.
 این نمایشنامه متنی کاماًل اجتماعی و نوشته سینا آذین است و مهناز 
افشار و ستاره پسیانی بازیگران آن هستند. در حال حاضر تمرین این اثر 
نمایشی شروع شده و گروه اجرایی امیدوارند بهمن ماه بعد از جشنواره 
تئاتر فجر، نمایش ش��ان را به صحنه بیاورند. صابر ابر این روزها مشغول 
 تمرین دو نمای��ش »هملت« ب��ه کارگردانی رضا گ��وران و »ننه دالور 
پشت در« به کارگردانی سجاد افشاریان است که نمایش اول به زودی 
به صحنه می رود و نمایش دوم نیز برای شرکت در جشنواره تئاتر فجر 

آماده اجرا می شود.

دو زن در آپادانا 
نمایش��گاهی از آث��ار نقاش��ی مولود 
اثنی عشری و زهرا جعفر پور تا 2۹ آذر 
ماه در گالری آپادانا اصفهان برپاست.

در این نمایش��گاه 1۳ اثر نقاش��ی با 
تکنیک اکرولیک روی بوم مش��تمل 
 ب��ر 1۰ اث��ر فیگوراتی��و و پرت��ره از 
اثنی عشری با موضوع زنان است که 
۹ اثر روی دیوار و یک اثر روی زمین نصب شده است. سه اثر اجتماعی با 
موضوع خانواده از زهرا جعفر پور هم در این نمایشگاه هست که در آنها با 

نگاه و زاویه ای طنز به خانواده نگریسته شده است.
در این نمایشگاه دو نقاش زن با دو فضای شخصی کاماًل متفاوت، در یک 
گالری نمایش مشترک گذاشته  اند. در فضایی که با یک نیمکت کارهای 
دو نقاش را از هم جدا می کند؛ جدایی که باعث می شود مخاطب احساس 
 کند با دو نمایش��گاه کوچک جدا از هم روبه روس��ت، نه یک نمایشگاه 
دو نفره یا گروهی. این نمایشگاه تا تاریخ یاد شده در گالری آپادانا واقع 
در خیابان 15 خرداد )خیابان آپادانا دوم(، کوچه الله، نبش کوچه گل 
پرنسس، پالک 25 برپاست و عالقه مندان صبح ها از ساعت 1۰ تا 1۳و 

عصرها از ساعت 2۰ تا 1۷ می توانند به این نمایشگاه مراجعه کنند. 

»هابیت: یک سفر غیرمنتظره«
»هابی��ت: یک س��فر غیرمنتظره« محص��ول مش��ترک New Line و 
"MGM این هفته راهی سینماها شد و با فروش ۸۴/۸ میلیون دالر جزء

 پرفروش ترین فیلم ها در سه روز اول اکران در ماه سپتامبر بوده است.
»هابیت: یک سفر غیرمنتظره« که به صورت سه بعدی ساخته شده، اولین 
قسمت از مجموعه سه قسمتی »هابی« به کارگردانی پیتر جکسون است. 
فیلم »هابیت« پیش  درآمدی اس��ت بر سه  گانه مشهور، عظیم و محبوب 
»ارباب حلقه ها«. داس��تان حدود 6۰ س��ال بین هابیت و ی��اران حلقه، 
اولین قسمت س��ه  گانه »ارباب حلقه ها« را دربر می گیرد. بیلبو باگینز، 

شخصیت اصلی داستان که در سرزمین 
میانه زندگی می کند، برای پیدا کردن 
گنجینه ای که یک اژدها به نام اسموگ از 
آن محافظت می کند، در سفری پرماجرا 
با گندال��ف همراه می ش��ود و در نهایت 
حلق��ه را پیدا می کن��د. مارتین فریمن 
در این فیلم ایفاگر نق��ش بیلبو باگینز، 
کاراکتر محوری داستان است. اورالندو 
بلوم، اندی س��رکیس، الیجا وود، هوگو 
ویوینگ، یان مک کلن وکیت بالنش��ت 

دیگر بازیگران »هابیت« هستند.
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وقتی یک روس محبوب هالیوود می شود   »ژاندارک«» چشم انداز «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ  میال یوویچ متولد 1۷ دس��امبر درکیف، اکراین، است 
که همه او را به خاطر ایفای نقش های اکش��ن هالیوودی می شناسند، 
 ولی در اص��ل او نه تنها ی��ک بازیگر بلکه م��دل، خوانن��ده و طراح مد 
اوکراینی-آمریکایی است. مادر او یک مدل و بازیگر روس به نام گالینا 

یوویچ و پدرش یک پزشک اهل یوگوسالوی بود.
او زمانی که پنج س��ال بیش��تر نداش��ت، به همراه خانواده اش به شهر 
س��اکرامنتو مرکز ایالت کالیفرنیا کوچ کرد و خیلی زود توانست توجه 
فعاالن صنعت مدلینگ را به خ��ود جلب کن��د. او کار مدلینگ حرفه 
 خود را از س��ن 11 س��الگی آغاز کرد و پ��س از کس��ب موفقیت های 
پی در پی در عرصه مدلینگ، میال و مادرش تصمیم گرفتند که او را وارد 
عالم سینما نیز کنند. این اتفاق در سال 1۹۸۸ وقتی که میال 1۳ سال 

بیشتر نداش��ت با بازی در فیلم »two moon junction« ساخته 
زالمان کینگ به وقوع پیوس��ت. این ورودی بود برای او، چرا که »اتاق 
آبی« و یک آلبوم موسیقی را روانه بازار کرد تا توانایی هایش را بیبشتر 
به رخ بکشد. ولی این همه ماجرا نبود؛ چرا که »عنصر پنجم« و همبازی 
شدن با »بروس ویلیس« و »گری اولدمن« سکوی پرتاب میالی جوان 
ش��د. بعد از این فیلم او »ژان��دارک« را برای کارگ��ردان قبلی که حاال 
همسرش بود بازی کرد، ولی نه فیلم موفق ش��د و نه زندگی مشترک 
پایدار ماند. اما زمان بد شانسی دیری نپایید. در سال 2۰۰۰ ویم وندرس 
از میال برای بازی در فیلمش »هتل میلیون دالری« دعوت به عمل آورد. 
دراین فیلم میال نقش یک دختر عقب مانده ذهنی را به خوبی و استادی 

هر چه تمام تر یفا کرد. 
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در حال��ی ک��ه ای��ن روزها 
گروه 
جنج��ال و حاش��یه ها در فرهنگ 

سینما و تلویزیون کشورمان 
به اوج خود رسیده و از جمله در روزهای گذشته و در 
زمینه اکران فیلم سینمایی »من مادر هستم« کار به 
مجلس شورای اسالمی و قوه قضائیه کشیده شده، در 
آن سوی مرز و در کشور همس��ایه، ترکیه، اتفاقات 
مشابهی با آنچه در کشورمان روی داده، درحال رخ 
دادن است و حاشیه های پخش یک سریال جنجالی، 
نه تنها صدای نخست وزیر این کشور را درآورده، بلکه 
کار به پارلمان ترکیه نیز رس��یده و نمایندگانش در 
حال رسیدگی به الیحه ای هستند که هدف آن توقف 
پخش سریال »عصر پرشکوه« است. نکته جالب تر، 
انتشار خبری است که شبکه دو سیما عنوان کرد و 
آن، دستگیری همه عوامل دوبله سریال در ایران بود. 
حال با این اوص��اف، بینندگان س��ریال تلویزیونی 
»حریم س��لطان« از این پس باید این س��ریال را با 
زیرنویس فارس��ی و یا به زبان اصل��ی ببینند؛ چون 
دوبلورهای این سریال که در ایران اقدام به دوبله این 

س��ریال می کردند دس��تگیر و برای انج��ام مراحل 
قضایی راهی بازداشتگاه شده اند. در دیگرسوی ماجرا 
انجمن گویندگان و سرپرس��تان گفتار فیلم )دوبالژ 
ایران( ط��ی بیانیه ای اعالم کردن��د: »به عنوان تنها 
تشکل صنفی رس��می و قانونی دوبله ایران به اطالع 
عالقه مندان می رساند، هیچ یک از اعضای این انجمن 
در بین افرادی که از سوی وزارت اطالعات دستگیر 

شده اند، حضور ندارند.« 

در ترکیه چه خبر شده است؟ 
پارلمان ترکیه به زودی به الیحه ای رسیدگی می کند 
که هدف آن، توقف پخش س��ریال »عصر پرشکوه« 
است. این سریال پرطرفدار به زندگی سلیمان اول، 
س��لطان پرافتخار عثمانی می پردازد، اما بس��یاری 
 عقیده دارن��د که این س��ریال واقعی��ات تاریخی را 

به شدت تحریف کرده است.
اوکتای س��ارال، نماینده اس��تانبول از حزب حاکم 
عدالت و توس��عه با ارایه الیحه ای به پارلمان ترکیه، 
توقف پخش سریال »عصر پرشکوه« )که در ایران با 

عنوان »حریم سلطان« شناخته می شود( را خواستار 
شده است. وی عقیده دارد که این سریال توهین به 
ارزش های ملی و موازین اخالقی اس��ت. او به شبکه 
خبری الجزیره اطمینان داده که نمایندگان پارلمان 
به طرح او رأی خواهند داد و پخش س��ریال در سال 
2۰1۳ متوقف خواهد ش��د. به گفته اوکتای سارال، 
پارلمان ترکیه در اولین روزهای س��ال آینده درباره 
ممنوعیت پخش سریال س��لطان سلیمان تصمیم 
خواهد گرفت. او همچنین گفته است که ممنوعیت 
پخش این سریال باید به فیلمسازان ما درسی بدهد 
تا در کارهای خود به موازین خانوادگی و ارزش های 

اخالقی احترام بگذارند.
پیش از این رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه 
به ش��دت از این س��ریال انتقاد کرده ب��ود، اما آقای 
 س��ارال گفته که الیحه پیش��نهادی او به انتقادات 
نخس��ت وزیر ترکیه ارتباطی ن��دارد، بلکه به خاطر 
ناخرسندی گسترده از سریال در میان مردم، تدوین 
شده است. به گزارش رس��انه های جمعی در ترکیه، 
هزاران نفر علیه این سریال به دادگاه شکایت کرده اند.

گفته می ش��ود که غی��ر از نمایندگان اس��الم گرای 
وابسته به حزب عدالت و توسعه،  بسیاری از نیروهای 
ملی گرا نیز با ممنوع ش��دن سریال »عصر پرشکوه« 
موافق هس��تند؛ زیرا عقی��ده دارند که این س��ریال 
تصویری مخدوش از سلطان عثمانی ارایه داده است.

انتقاد نخست وزیر
پخش سریال »عصر پرشکوه« نزدیک دو سال پیش 
از پنجم ژانویه سال گذشته شروع شده و تاکنون بیش 
از صد قسمت از آن پخش شده است. پخش سریال از 
آغاز با انتقادات فراوان روبه رو بود. رسانه های جمعی 
ترکیه درباره جنبه های گوناگون این سریال پرخرج 
و جنجالی مطالب بیشماری منتش��ر کردند. تنها با 
انتقادات اخیر رجب طیب اردوغان، نخست وزیر بود 

که پخش این سریال به موضوعی سیاسی بدل شد.
رجب طیب اردوغان روز 25 نوامب��ر در انتقاد از این 
س��ریال گفت: »ما هرگز چنین پدرانی نداشته ایم و 
سرزمین ما هم هرگز چنین سلطانی نداشته است.« 
اردوغان که در مراسم گشایش هفته نوسازی سخن 
می گفت، سازندگان س��ریال را به ناآگاهی از تاریخ 
ترکیه متهم ک��رد و افزود: »برخی مدعی هس��تند 
که ما در تاریخ کش��ورمان جز جنگ و لشکرکش��ی 
و توطئه و متأس��فانه یک حرمس��رای بزرگ چیزی 
نداشته ایم. بیگانگان می توانند تاریخ ما را هرجور که 
دلشان خواست تعریف کنند، اما ما باید تاریخ و تمدن 
خودمان را درست بشناسیم و درست معرفی کنیم. 
این تاریخ باید راهنمایی برای ساختن آینده باشد.« 
او وعده داد که برای جلوگیری از ادامه نمایش سریال 
»حریم س��لطان« تصمیمی قانونی گرفته ش��ود. او 
هشدار داد: »این باید درس��ی باشد برای کسانی که 
ارزش های ما را به بازی گرفته اند.« برخی از گروه های 
سیاسی و محافل فرهنگی، اردوغان را متهم کردند 
که با دخالت در عرصه های فرهنگی، قصد دارد آزادی 
بیان هنری را محدود کند. پاره ای از مخالفان او گفتند 
که او با دفاع از سلطان سلیمان عثمانی، بر آن است 
که اهداف سیاسی خود را در جامعه مطرح کند، اما 
بس��یاری از گروه ها و افراد نیز، به وی��ژه از دیدگاهی 
سنت گرایانه، از موضع نخست وزیر حمایت کردند. 
آخرین نمونه از ای��ن حمایت ها اقدام خطوط هوایی 
ترکیه است که به تازگی اعالم کرد پخش این سریال 
را از برنام��ه تلویزیون��ی هواپیماهای خ��ود متوقف 

می کند.

سلطان پرشکوه
سلیمان اول، معروف به »سلطان محتشم« و سلیمان 

قانون��ی )1۴۹5 – 1566( دهمین امپراتور عثمانی 
است که از سال 152۰ تا 1566 به مدت ۴6 سال بر 
آسیای صغیر حکومت راند. بسیاری از پیشرفت ها و 
افتخارات دولت عثمانی حاصل اقدامات و تالش های 

او بود.

سلطان دروغین 
به نظر منتقدان، س��ریال »حریم س��لطان« تصویر 
نادرستی از س��لیمان ارایه می دهد؛ زیرا بیش از آن 
که به کارها و دس��تاوردهای سیاس��ی و مدنی این 
»سلطان محتشم« بپردازد، او را مشغول کامرانی و 

خوش گذرانی نشان می دهد.
س��لطان س��لیمان مانند همه پادش��اهان عثمانی 
حرمسرایی بزرگ داشت، اما به گواهی تاریخ، آشنایی 
و ازدواج او با کنیزی فرنگی زندگی او را دگرگون کرد. 
در سریال، بسیاری از ماجراهای مرموز و توطئه های 
عجیب دربار به این پریروی فتنه انگیز نس��بت داده 
می شود. واقعیت این اس��ت که او دختری مسیحی 
و از تبار اوکراینی یا لهس��تانی بود به نام رکسانا و با 
نام تعمیدی آناستازیا یا الکساندرا. او که در جنگی به 
اسارت گرفته شده بود، در استانبول به عنوان کنیزی 
 عادی به دربار س��لیمان راه یافت. پادشاه که جوانی

25 ساله بود، به این کنیز زیبا دل بست. کنیز مسلمان 
شد و »خرم سلطان« نام گرفت. چیزی نگذشت که 
او به مدد زیبای��ی خیره کننده و البته تیزهوش��ی و 
زیرکی، دل و دین از شاه ربود؛ نخست بانوی سوگلی 
حرمسرای او شد و سپس به عقد شرعی او در آمد و 

برای او پنج فرزند به دنیا آورد.
عالوه بر این تحریف تاریخی، در سریال زنان قدرت 
و نفوذی دارند ک��ه حتی در ترکیه ام��روز نیز به آن 
نرسیده اند. از این جالب تر به گواهی تاریخ، سلطان 
 س��لیمان روی هم تنها یک س��ال و نیم از سلطنت 
۴6 ساله خود را در کاخ حکومتی در استانبول گذرانده 
است. طرفداران پرشمار سریال می گویند که سریال 
با فیلم مس��تند تفاوت دارد و مجبور نیس��ت عین 
واقعیات تاریخی را بازسازی کند. هدف سریال درس 
تاریخ نیست، بلکه سرگرم کردن مردم با ماجراهای 
دوران گذشته است! برخی از منتقدان مرال اوکای، 
نویسنده فیلمنامه را متهم می کنند که برای جذاب 
کردن اثر خود، از تحریف واقعیات تاریخی هیچ ابایی 
نداشته است. بدین ترتیب هر هفته میلیون ها نفر به 
تماشای سلطانی می نشینند که با این اوصاف هرگز 
وجود نداشته است! سریال »عصر پرشکوه« نه تنها 
در ترکیه، بلکه در بیش از ۳۰ کش��ور 15۰ میلیون 

تماشاگر ثابت دارد.

عصر » پرشکوه « از شکوه افتاد 

»حریم سلطان«  همه جوره نقض شد 

 پس از چند ماه ناامیدکننده و کم رونق 
گروه 
در س��ینماهای کش��ور، س��رانجام در فرهنگ 

آخرین ماه فصل پاییز گیشه سینماها 
رنگ رونق را به خود دیدند. 

استقبال از فیلم های روی پرده در حالی اتفاق افتاد که حاشیه ها 

و جنجال ها، بیش��ترین یاری را به یکی،  دو فیلم اکران ش��ده 
رساندند. 

در واقع مخالفان ای��ن فیلم ها با اعتراض هایش��ان عماًل باعث 
بیشتر دیده شدن آثاری ش��دند که مسأله دار خوانده می شوند. 
این همه، در حالی است که سینما آزادی به عنوان مهم ترین و 

پرمخاطب ترین سینمای پایتخت هنوز امکان نمایش فیلم های 
تازه را نیافته و چون حواله اک��ران در اختیارش قرار نمی گیرد، 

چاره ای جز تکرار نمایش فیلم های قدیمی ندارد. 
به این ترتیب متولیان اک��ران، فیلم ها را از یک��ی از مهم ترین 
س��ینماهای تهران محروم کرده اند. قرار بود مش��کل س��ینما 
آزادی با رایزنی و گفتگو حل ش��ود، ولی هن��وز چنین اتفاقی 
نیفتاده است. از س��وی دیگر، باید به سینما استقالل هم اشاره 
کرد که گرچه این روزها موفق به اکران »یک عاش��قانه ساده« 
ش��ده، ولی بنا به گفته سخنگوی ش��ورای صنفی نمایش، این 
فیلم چون قرارداد اکرانش از قبل ثبت ش��ده بود، برای متضرر 
نش��دن صاحبان فیلم در سینما اس��تقالل اکران شده و از این 
پس حواله اکرانی برای این سینمای متعلق به حوزه هنری در 

کار نخواهد بود.
مشخص نیست چنین امکانی چرا برای فیلم »زندگی خصوصی 
آقا و خانم میم« درنظر گرفته نشده که با محروم شدن از اکران 
در س��ینما آزادی، دچار لطمه ای جدی شد. فروش فیلم ها در 
حالی در تهران کمی رونق گرفته که در شهرستان ها داستان، 
تغییر چندانی نکرده اس��ت.  یکی، دو فیلم پرفروش این روزها 
در بیشتر شهرها امکان اکران ندارند و به همین دلیل فاصله ای 
زیاد میان فروش تهران و شهرستا ن ها مشاهده می شود که البته 

بررسی و مقایس��ه دقیق آن منوط به انتشار ریز فروش فیلم ها 
در شهرستان هاست.

فیلم بحث برانگیز »من مادر هستم« این روزها پرفروش ترین 
فیلم اکران ب��وده و به مرز ۸۰۰ میلیون تومان فروش رس��یده 
اس��ت. فیلم جیرانی که با اصالحیه وزارت ارشاد روبه رو شده، 
گرچه نس��بت به هفته گذش��ته دچار افت فروش ش��ده، ولی 
همچنان پرمخاطب ترین فیلم این روزهای سینماهای تهران 
است. گفته می شود که قرار اس��ت اصالحیه های تازه ای نیز بر 

فیلم جیرانی اعمال شود.
»بی خود و بی جهت« دیگر فیلم بحث برانگیز اکران نیز تاکنون 
فروش نس��بتاً قابل قبولی داش��ته اس��ت. »زندگی خصوصی 
آقا و خانم میم« هم در جایگاه س��وم جدول گیش��ه قرار دارد. 
 فروش فیلم روح اهلل حجازی نوس��ان چندان��ی را تجربه نکرده 

است. 
»اختاپوس« نیز به عنوان فیلم کودک همچنان به طور متوسط 
روزانه پنج میلیون تومان می فروش��د. »یک��ی می خواد باهات 
حرف بزنه« هم ملودرام ارزان و خوش ساختی است که باتوجه به 
شرایط حاکم بر اکران سینماها، می توان گفت کارکرد متوسطی 
دارد. فیلم های »آینه های روبه رو« و »یک فراری از بگبو« هم 

تغییر چندانی در میزان فروش تجربه نکرده اند.

رونق گیشه درماه آخر پاییز

فروش فیلم ها در 
حالی در تهران 

کمی رونق گرفته 
که در شهرستان ها 

داستان، تغییر 
چندانی نکرده 

است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 خطر کسر امتیاز 
از استقالل و پرسپولیس

عضو کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال از تعیین ضرب االجل این 
کمیته برای باش��گاه های بدهکار و کس��ر امتیاز از باشگاه های لیگ 

برتری و سایر باشگاه ها در رده های دیگر خبر داد.
حسین عبدالهی اظهار داشت: باشگاه های بدهکار حداکثر تا شروع 
نیم فصل دوم در لیگ برتر فرصت دارند بدهی های خود را بپردازند، در 
غیر این صورت هر باشگاه بر اساس میزان بدهی و تعداد طلبکارانش 

با کسر امتیاز جریمه خواهد شد. 
عبدالهی در مورد این که میزان این کس��ر امتیاز چقدر خواهد بود، 
گفت: در مرتبه اول در صورتی که باش��گاه  بده��کار بدهی هایش را 
پرداخت نکند، سه امتیاز کسر می شود و بعد فرجه ای به باشگاه داده 
می شود تا بدهی ها را بدهد، ولی اگر باز هم باشگاه در پرداخت بدهی 
کوتاهی کند، امکان دارد در مرتبه دوم ش��ش امتیاز دیگر از باشگاه 
کم شود. به جز دو باش��گاه س��پاهان و نفت تهران تمام باشگاه های 
لیگ برتری به ویژه پرس��پولیس و اس��تقالل، بدهی ه��ای فراوانی 
 دارند که در صورت پرداخت نکردن آنها از این باشگاه ها امتیاز کسر 

خواهد شد.

تراکتور، کاسترو  را نخواست
ایگور کاس��ترو، بازیک��ن برزیلی س��ابق ذوب آه��ن در یک قدمی 
تراکتورسازی متوقف شد. این برزیلی موطالیی که هر از چندگاهی 
خبر حضورش در یک تیم لیگ برتری منتش��ر می شود، حضور در 
جمع قرمزپوشان تبریزی را نش��انه رفته بود که با مخالفت سرمربی 
پرتغالی مواجه ش��د که خود روند نقل و انتقاالت را در دست گرفته 

است. 

جدایی کاظمی از مس
حس��ین کاظمی، هافبک میانی مس کرمان با نظر سرمربی و تأیید 
 مدیرعامل باش��گاه از این تیم جدا ش��د. کاظمی که قبل از مس در 
تیم های سایپا، استقالل، سپاهان و استیل آذین بازی کرده بود، هنوز 

تیم جدیدش را انتخاب نکرده است. 

توافق نسبی ژوزه با رویانیان
بر خالف جلسات قبل، مدیرعامل پرسپولیس و مرد پرتغالی به توافق 
نسبی با یکدیگر دست یافتند. رویانیان در این نشست پیشنهاد داد 
که در پرسپولیس بماند، اما سرمربی سابق االهلی مصر این پیشنهاد 

را قبول نکرد و گفت که با شرایط کنونی نمی تواند به تیم بازگردد.
در این جلسه همچنین ژوزه به رویانیان برای پرداخت غرامت فسخ 
قرارداد تخفیفی داد که رویانیان از او خواست بیشتر تخفیف بدهد. 
مدیرعامل پرسپولیس معتقد است که ژوزه به همان اندازه ای که در 

پرسپولیس کار کرده باید پول بگیرد، نه بیشتر. 

 خطیبی ، چهارمین راننده 
امسال ماشین

رسول خطیبی، برادر حس��ین خطیبی نیز هم اکنون سرمربیگری 
گسترش فوالد تبریز را برعهده دارد که با 29 امتیاز در صدر جدول 
گروه الف ایستاده است. خطیبی که یکی از بهترین مهاجمان ایران 
در اوایل دهه 1370 محس��وب می ش��ود ، چهارمین سرمربی تیم 
فوتبال ماشین سازی تبریز در فصل جاری است. ناصر ابراهیمی پیش 
از شروع رقابت های فصل، علیرضا اکبر پور به مدت 10هفته و اصغر 

اعتباری سه هفته سرمربیگری این تیم را برعهده داشتند.

خسروی و بختیاری زاده در صبا
صبا که در نیم فصل اول از سمت چپ خط دفاعي ضربه خورد، حاال 
آماده است میثم خس��روي مدافع چپ سابق پیکان ، استیل آذین و 
فوالد را به خدمت بگیرد. سهراب بختیاري زاده هم  با 38 سال سن 

دوباره در قلب خط دفاع صبا قرار می گیرد. 

امضا می دهم پرسپولیس 
چیزی نمی شود 

فرشاد پیوس/ پیشکوست تیم پرسپولیس

من در ابتدای فصل هم مش��اوره های زیادی به رویانیان دادم و گفتم که 
مربی خارجی به درد پرسپولیس نمی خورد؛ چرا که وقتی تیم در غیاب 
او بسته شده باشد، بعد از عدم نتیجه گیری می گوید من تیم را نبسته ام 
و دیدید که همی��ن اتفاق هم افتاد. رویانیان پول خوبی به پرس��پولیس 
آورده، اما نتوانسته ارتباط خوبی بین خودش و بازیکنان 
برقرار کند؛ کاری که امث��ال عابدینی و دادگان به 
خوبی آن را انجام دادند. باز ه��م می گویم افرادی 
که در کادر فنی دستیار گل محمدی هستند، تجربه 
سرمربیگری در لیگ برتر را نداشته اند و می شد 
از قدیمی های پرس��پولیس استفاده کرد 
که هواداران را به ورزشگاه بکشانند و با 
بازیکنان هم رابطه خوبی برقرار کنند. 
من می نویسم و امضا می کنم که این 

تیم هیچی نمی شود! 

در واکنش به اظهارات ترابیان

همه مقصرند، جز شما!
حسین شمس در مورد اظهارات اخیر رییس کمیته فوتسال 
گفت: او یک مقداری کم لطفی می کند. کاش این آخر کاری، 
کمی از تقصیرها را گردن می گرفت. حداقل توقع از او همین 
بود که غرورش را کنار گذاشته و برخی از اشتباهاتش را قبول 
می کرد. او در صحبت هایش ش��مس، کش��اورز، شمسایی،  
اصغری مقدم و... را مقصر دانست، در واقع همه مقصر بودند 

جز او.
سرمربی سابق تیم ملی فوتسال در مورد انتقاداتی که ترابیان 
از وی داشته، تأکید کرد: او اش��تباهات مرا هم گوشزد کرد 
که سعی می کنم آنها را برطرف کنم. او معتقد است که من 
حد وسط ندارم؛ یا صفر هس��تم یا 100. خیلی ها این را  در 
موردم می گویند، ولی ش��اید این یک حسن باشد. بد است 
که زود احساساتی می ش��وم؟ این که آدم احساساتی باشد 
بهتر است یا این که سنگدل و دیکتاتور باشد؟ چه کنم که در 
مسابقات آسیایی ازبکستان و لحظه اعالم خداحافظی محمد 
هاشم زاده از تیم ملی، وقتی داستان زندگی اش را می  گویم 
همه گریه شان می گیرد. ظاهرا برانگیختن احساسات بچه ها 
عیب است. وی ادامه داد: هر چه باشد، من عباس ترابیان را 
دوس��ت دارم. ما نان و نمک همدیگر را خورده ایم. او راست 
می گوید ما با هم رفیقی��م، اما نمی توانیم ب��ا هم کار کنیم. 

رفاقتمان همیشه به جای خود باقی می ماند.
   امیدوارم خانواده فوتسال از تو بگذرد

وحید شمسایی، کاپیتان سابق تیم ملی هم در این باره گفت: 
جوابی برای این آقا ندارم، فقط امیدوارم خانواده فوتسال از 
او بگذرند! وحید شمس��ایی اظهار داش��ت: من جوابی برای 
این آقا ندارم. قباًل حرف های��م  را زده ام و حرفی برای گفتن 
ندارم، فقط باید این را بگویم که مردم خیلی آگاهند و آنها را 
نمی توانیم گول بزنیم. آنها خوب می دانند جایگاه ها چه بوده 

و چه اتفاقاتی رخ داده است. 
گذش��ته هم تمام ش��د و رفت و صحبت کردن در آن مورد 
بی فایده اس��ت. کاپیتان س��ابق تیم ملی ادام��ه داد: فقط 
امیدوارم خانواده فوتسال از او بگذرند. آقای ترابیان! ضربه ای 
که تو به پیکر فوتسال وارد کردی، جبران ناپذیر است. قبل 
از تو آدم های زی��ادی از بازیکن و مربی گرفته تا باش��گاه ها 
 تالش کردند تا ایران به رده چهارم جهان برسد،  اما در عرض 
س��ه ماه همه این تالش ها را به باد دادی و ای��ران دوباره به 
جایگاه 10، 11 س��ال پیشش بازگشت که کس��ی روی ما 
حس��اب نمی کرد. وحید شمس��ایی گفت: نمی دانم دوباره 

چقدر زمان می خواهد که این عقب ماندگی را جبران کنیم.

دیدگاه

6
مهدوی کیا، محبوب ترین بازیکن سال آسیا و جهان

طبق آخرین اعالم سایت فدراس��یون بین المللی تاریخ و آمار جهان از آرای ثبت شده در مرحله سوم انتخاب 
محبوب ترین بازیکن سال 2012 جهان، مهدی مهدوی کیا صدرنشین رده بندی محبوب ترین بازیکن آسیا 

و جهان است. در این رده بندی سیدمهدی رحمتی با 21هزار و 794 رأی از رده دوم به رده سوم سقوط کرد.

   آرامش سپاهان
اما ش��رایط هر دو نماین��ده اصفهان در تعطی��الت نیم فصل 
نس��بت به یکدیگر متفاوت بود و هر چه قدر ک��ه ذوبی ها به 
دنبال یارگیری و پر کردن لیست بازیکنانشان بودند، در عوض 
س��پاهان با آرامش��ی منحصر به فرد نه تنها ریخت و پاشی در 
این تعطیالت نکرد، بلکه با پی��روزی در مقابل فوالد، خودش 
را به عن��وان یکی از مدعی��ان اصلی قهرمان��ی در جام حذفی 
هم مطرح کرد. زردها در فصل نقل و انتق��االت چهار بازیکن 
سرش��ناس خودش��ان یعنی هادی تأمینی، ع��ادل کاله کج، 
حسن اشجاری و میالد زنیدپور را از دس��ت دادند و در عوض 
تنها یک مدافع اس��ترالیایی به نام میالن سوش��اک را جذب 
 کردند تا الاقل در نیم فصل دوم دیگر خبری از مصاحبه های

رنگارنگ بازیکنان نیمکت نش��ین س��پاهان نباش��ند؛ چهار 
بازیکنی که هر چند با امید فراوانی به سپاهان آمده بودند، اما 
کارایی آنها به اندازه اسمش��ان نبود و به همین خاطر کرانچار 
هم خیلی راحت با جدایی آنها موافقت ک��رد تا جا برای بازی 
کردن جوانانی مثل جهان عالیان بازتر ش��ود. به هر حال این 
رفت و آمدها بدون شک با نظر مس��تقیم کرانچار انجام شده 
و او با توجه به نیازه��ای تیمش، اجازه جدای��ی این بازیکنان 
را صادر کرده و به همین خاطر خیلی نم��ی توان به مدیریت 
س��پاهان ایرادی وارد کرد؛ چون نفر اصلی کادر فنی سپاهان 
 کرانچار اس��ت و آنقدر از بازیکنان تیمش شناخت داشته که

این طور راحت دس��تش را از بازیکنان سرشناس خالی کرده 
است. البته راضی کردن جمش��یدیان برای ماندن در سپاهان 

هم از آن دس��ت کارهای مثبت مدیریت و کادر فنی سپاهان 
بود که بدون تردید در آینده نتیجه آن در بازی های س��پاهان 
به چشم خواهد آمد. سپاهان اگر بتواند مدیران تراکتورسازی 
را برای امضای برگه انتق��ال حاج صفی به اصفهان راضی کند، 
شاهکار کرده و مشکل پاش��نه آشیل زردها در سمت چپ هم 
 تقریبا برطرف خواهد ش��د. بازگش��ت حاج صفی به سپاهان 
می تواند جدایی بازیکنان مطرح سپاهان _البته از لحاظ اسم_ 

را هم تحت تأثیر قرار دهد.

مسلح شدن سرخابی ها
اما بر خالف س��پاهان، دو تیم پرس��روصدای پایتخت در نیم 
فصل تقریبا دس��ت به یک خانه تکانی ب��زرگ زدند که کار را 
به جدایی س��رمربی قرمزها و حضور یحی��ی گل محمدی هم 
کشاند. قرمز و آبی آنچنان با تمام قوا وارد مقوله خرید بازیکن 
شدند که شاید دادن لقبی مثل »تا دندان مسلح شدن« بیانگر 
عملکرد رویانیان و فتح اهلل زاده در این تعطیالت باش��د. نتایج 
پرس��پولیس در نیم فص��ل اول هرچند که س��روصدای همه 
طرفدارانش را در آورد، اما خروج ژوزه و آمدن یحیی بی تردید 
تأثیر مثبتی در روند تیمی قرمزها خواهد داش��ت و بازگشت 
علی کریمی و اضافه شدن رضا حقیقی در کنار برطرف شدن 
مصدومیت محمد قاضی، پرس��پولیس را تیمی خطرناک در 
نیم فصل دوم خواهد کرد که با این شرایط، حریفی سرسخت 
برای تیم های مدع��ی خواهد بود و اگر س��پاهان از قرمزهای 
پایتخت غافل شود، شاید مسیر قهرمانی برای کرانچار و تیمش 

ناهمواری های زیادی داشته باشد.
البته استقالل هم دست کمی از پرسپولیس نداشته و سیاست 
همیش��گی امیر قلعه نویی در داش��تن یک تیم آماده بر روی 
نیمکت، باعث ش��د تا مدیرعامل آبی ها بر خالف شایعاتی که 
در مورد مشکالت مالی آنها وجود داشت، خیلی سریع دست 
به جیب شود و تقریبا همه لیست مورد نیاز قلعه نویی را بخرد. 
آماده شدن مجتبی جباری و بازگشت احتمالی فرهاد مجیدی 
در کنار راضی ش��دن جواد نکونام برای ماندن در اس��تقالل، 
آبی ها را به عن��وان جدی ترین حریف س��پاهان در نیم فصل 
دوم معرفی می کند و از آنجایی که بازی برگش��ت سپاهان و 
استقالل هم در ورزش��گاه آزادی برگزار می شود، سپاهانی ها 
باید از همین امروز تیمش��ان را برای حضوری پرقدرت در آن 

مسابقه شش امتیازی آماده کنند. 
البته دست تقدیر مسیر س��پاهان و استقالل را در جام حذفی 
هم در مرحله نیمه نهایی به یکدیگر ختم کرده و اگر سپاهان 
بتواند  از پس مس رفس��نجان و یکی از دو تیم راه آهن و نفت 
آبادان بربیاید و در س��وی مقابل هم اس��تقالل ب��ه گهر، صبا 
 و یا ابومس��لم نبازد، فینال زودهنگام ج��ام حذفی در مرحله 
نیمه نهایی شاهد برخورد دو مدعی اصلی قهرمانی لیگ برتر 

فوتبال ایران خواهد بود.

حواس سپاهان جمع باشد

رقبا تا دندان مسلح شدند!

رقابت های نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از یک هفته دیگر آغاز خواهد ش�د که  مسعود 
18 تیم حاضر در این مسابقات با استفاده از تعطیالت ظاهری نیم فصل که به برگزاری دو مرحله افشاری

از جام حذفی هم سپری شد، مشغول یارگیری و برطرف کردن نقاط ضعف تیمشان برای حضوری 
پرقدرت در نیم فصل دوم بودند. رقابت نزدیک تیم های مدعی در صدر جدول و نزدیکی امتیاز تیم ها در قعر جدول، 
به اندازه کافی بیانگر حساسیت لیگ دوازدهم بوده و با توجه به این که فقط 17 هفته تا پایان لیگ فرصت باقی است، 
بدون شک مسابقات نیم فصل دوم در سرمای زمس�تان گرمای خاصی به فوتبال ایران خواهد بخشید؛ مسابقاتی که 
حتی یک امتیاز آن هم می تواند سرنوشت قهرمان یا تیم سقوط کننده را عوض کند و کوچک ترین اشتباهی از جانب 

هر تیم می تواند شیرینی لیگ دوازدهم را به کام طرفدارانش تلخ کند.
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 آمدن احمدی 
منتفی شد

 کارسخت ماهان 
در کشتی

با وجود درخواس��ت گروهی از هواداران س��پاهان و تالش های باش��گاه 
 س��پاهان برای بازگرداندن رحم��ان احمدی به این تی��م، اما حضور گلر 

ملی پوش سایپا در سپاهان منتفی شد.
ظاهرا باشگاه سپاهان موفق به دریافت رضایتنامه احمدی نشده؛ چرا که 
مبلغ رضایتنامه این دروازه بان باال بوده اس��ت. به این ترتیب  و بامنتفی 
 ش��دن حضور س��ه باره رحمان احمدی در مدافع قهرمان��ی لیگ برتر، 
دغدغه های این تیم برای جذب یک دروازه بان کارآمد سر جای خود باقی 

است و باید دید سپاهان در این پست چه خواهد کرد.
ظاهرا فعال وحید طالب لو و میثاق معمارزاده تنها دروازه بان های بدون 
تیم و با تجربه ای هستند که سپاهان می تواند برای جذب شان اقدام کند. 

سرپرس��ت فنی تیم کش��تی فوالد ماهان س��پاهان گفت: اگرچه تیم ما در 
بازی های آینده کار س��ختی در پیش دارد، اما در بازی گذشته خود پیروزی 
مقتدرانه ای داشتیم. علی زارع شریف در مورد شکست مودزمانشویلی، نایب 
قهرمان المپیک در دیدار قبلی این تیم افزود: شرایط آب و هوایی در این مسابقه 
برای مودزمانشویلی مناسب نبود و او هنوز به این شرایط در ایران عادت نکرده 
است. البته این کشتی گیر از نظر فنی اشتباهی هم داشت. وی در مورد مصاف  
روز پنجشنبه فوالد ماهان سپاهان در مقابل داماش صدرای بابل نیز گفت: تیم 
داماش صدرای بابل تیم قدرتمندی است که در این دوره از مسابقات ادعای 
قهرمانی نیز دارد و تیم ماهان قطعا بازی س��ختی پیش رو خواهد داشت که 

با توجه به میزبانی ماهان، امیدوار به کسب پیروزی در این مسابقه هستیم. 

بی احترامی شمشیرباز گرجی به سرود ایران!
در مراسم اهدای جوایز رقابت های جام جهانی شمشیربازی جوانان، 
ورزشکار گرجستانی دارنده مدال نقره که از قضاوت داوری در دیدار 
فینال ناراحت بود، در زمان پخش س��رود مقدس جمهوری اسالمی 

ایران با انجام حرکاتی روی سکو به سرود ملی ایران بی احترامی کرد.

ناامیدی مورینیو از قهرمانی در اللیگا 
پس از تساوی خانگی رئال مادرید مقابل اسپانیول، 
در کنفرانس خبری، آقای خاص اق��رار کرد که با 
 وجود اختالف 13 امتیازی با بارس��لونا، رس��یدن 

به قهرمانی در اللیگا عمال غیرممکن است. 

کریم بنزما، مرد سال فرانسه 
مهاجم فرانسوی تیم فوتبال رئال مادرید برای دومین 
سال پیاپی، بهترین بازیکن س��ال فوتبال فرانسه شد. 
کریم بنزما با انتخاب مجله فرانس فوتبال و با کسب 109 
امتیاز، به عنوان برترین بازیکن سال فرانسه انتخاب شد.  13
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»رونالدو« بعد از درخشش مقایل اسپانیول تمرین برفی پرسپولیسی هارونمایی از تو پ های جدید لیگ برتر»کونته« پدیده سال

ورزش به روایت تصویر

 

مس��ابقات دوومیدان��ی قهرمانی غرب آس��یا با قهرمان��ی کاروان 
40 نفره ایران به پایان رس��ید؛ رقاب��ت هایی ک��ه دو دختر دونده 
اصفهانی نی��ز در آن حض��ور موفقی داش��تند و موفق به کس��ب 
 دو مدال طال و دو نقره ش��دند. عاطف��ه الیق��ی و فرزانه فصیحی، 
ملی پوشان دوومیدانی ایران در بازگش��ت از دوبی محل برگزاری 
مس��ابقات غرب آس��یا از میزبانی اماراتی ها، داوری های مش��کل 
س��از و مش��کالت و موانع فعالیتش��ان در اصفهان صحبت کردند. 

الیقی که در رقاب��ت400 متر با مانع نش��ان نقره و ب��ه همراه تیم 
 چه��ار در 400 متر ایران م��دال طال را ب��ه دس��ت آورده ، به ایمنا 
می گوید: مسابقات خوب بود، اما از خودم راضی نیستم.می توانستم 
نتیجه بهتری به دس��ت بیاورم و طالیی ش��وم. الیقی داوری های 
ضعیف را بزرگ ترین مشکل مسابقات دوومیدانی غرب آسیا عنوان 
می کن��د و ادامه می دهد: عجی��ب بود؛ در هیچ مس��ابقه ای حتی 
مسابقات استانی هم در الین یک مانع قرار نمی هند، اما اماراتی ها 

در الین یک مانع گذاشته بودند. مشخص نیست چرا کنفدراسیون 
دوومیدانی آسیا روی نحوه برگزاری این مسابقات نظارت صحیحی 
نداشت. شاید یکی از دالیل ضعف در رکوردها هم همین مورد بود. او 
مشکل مربی را بزرگ ترین معضل دختران دونده اصفهانی می داند و 
ادامه می دهد: عالوه بر این که پیست تارتان اصفهان بسیار فرسوده 
است و هنوز ترمیم نشده ، از نظر تمرین با مربی هم مشکل داریم. ما 
به خاطر این که در دوومیدانی مربی خانم در سطح خوب و آشنا به 
علم روز نداریم، زیر نظر مربیان مرد تمرین می کنیم که آنها هم اجازه 
حضور در تمرینات ما را ندارند. آنها برنامه تمرین را ارائه می دهند و ما 
 بدون حضور مربی تمرین می کنیم، این در حالی است که دختران 
ملی پوش اس��تان های دیگر در کنار مربی خود تمرین می کنند و 

مشکلی از این نظر وجود ندارد. 
فرزانه فصیحی که در دوی چهار در 400 متر نشان طال و نشان نقره 
دوی 100 متر را به دس��ت آورد نیز صحبت هایش را با پرداختن به 
همین موضوع آغاز می کند. فصیحی می گوید: ای کاش هیأت اجازه 
می داد و ما به همراه مربی خود تمرین می کردیم. این طور اشکاالت 
ما در حین تمرین رفع می شود و می توانیم رکوردهای خود را ارتقا 
 بدهیم.  فصیحی بار دیگر سوژه قدیمی س��الن دوومیدانی را پیش 
می کشد. سالن تخصص دوومیدانی اصفهان سال هاست در اختیار 
هیأت اسکیت است؛ س��وژه ای که به نظر می رس��د دیگر در حال 
فراموش شدن است، اما دختران دونده اصفهانی که محل مناسب 

تمرین ندارند هنوز آن را فراموش نکرده اند.

دختران طالیی اصفهانی در مسابقات دوومیدانی غرب آسیا:

چرا باید بدون مربی تمرین کنیم؟



یادداشت

شانزدهمین جشنواره قصه گویی 
در شهرکرد آغاز به کار کرد

شانزدهمین جشنواره قصه گویی به مدت سه روز در شهرکرد آغاز به کار 
کرد. مدیر کانون پرورش فکری کانون و نوجوانان چهارمحال و بختیاری 
در مراسم آغازین شانزدهمین جش��نواره قصه گویی در شهرکرد، اظهار 
داشت: اس��تان چهارمحال و بختیاری پتانسیل بسیار خوبی در راستای 
برگزاری جشنواره های قصه گویی و شعر دارد که برهمین اساس کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوان��ان از این طرح ها اس��تقبال و حمایت 
می کند. پرویز ش��اهوردی اه��داف برگ��زاری این جش��نواره را ارتقای 
ش��اخص های تربیتی کودکان و نوجوانان دانس��ت و گفت: تقویت تفکر 
دینی، اس��تفاده از متون کهن ایرانی و پرداختن به شخصیت های ایرانی 
از جمله اهداف این جشنواره محسوب می شود. وی با بیان این که 120 
نفر در مرحله حوزه ای این جشنواره شرکت کرده اند، بیان داشت: 80 نفر 
به مرحله استانی راه یافتند و در این مرحله نیز 80 قصه گو با یکدیگر به 
رقابت می پردازند. این رقابت به مدت سه روز با شرکت مربیان فرهنگی 
کانون و مربی��ان آزاد ادامه می یابد. ش��اهوردی ادامه داد: ش��ش نفر از 
برگزیدگان شانزدهمین جش��نواره قصه گویی در شهرکرد در جشنواره 
منطقه ای که همزمان با دی ماه سال جاری در کرمانشاه برگزار می شود، 
شرکت خواهند کرد. شانزدهمین جشنواره قصه گویی به مدت سه روز با 
حضور معاون فرهنگی آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، رییس 
هسته گزینش آموزش و پروش چهارمحال و بختیاری و برخی از مسئوالن 

استانی آغاز شد.

افت سطح آب 
سفره های زیرزمینی لردگان 

فرماندار شهرس��تان لردگان از افت بین ش��ش تا 24/5 
متری سطح آب س��فره های زیر زمینی این شهرستان 

خبرداد.
علی زاهدی در جریان برگزاری کارگاه آموزشی یک روزه 
آشنایی مسئوالن وکشاورزان لردگان با کنتور هوشمند 
چاه های آب کش��اورزی، می��زان افت س��فره های آب 
زیرزمینی این شهرستان را در بخش خانمیرزا 24/5 متر 

و در مرکز شهرستان لردگان حدود شش متراعالم کرد.
وی اظهار داش��ت: هم اکنون از طریق1300 حلقه چاه 
مجاز و120 حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان لردگان از 

منابع زیرزمینی، آب استحصال می شود.
زاهدی ب��ا انتق��اد از آب منطقه ای اس��تان در خصوص 
تأخیر در انتقال آب های روان اطراف شهرستان لردگان 
به دشت های حاصلخیز این شهرستان بیان داشت: اگر 
این اقدام انجام می گرفت هم اکنون بخش کش��اورزی 

شهرستان با مشکل کمبود آب مواجه نبود.
شهرس��تان لردگان از مهم ترین کانون های کشاورزی 
چهارمحال و بختیاری اس��ت و مرکز این شهرستان در 

فاصله160 کیلومتری مرکز استان قرار دارد. 

اراضی استان 
به آبیاری نوین تجهیزمی شود

کارشناس مسئول آبیاری تحت فشار سازمان جهادکشاورزی 
چهارمحال و بختیاری گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه، 
 س��االنه پنج هزار هکت��ار از اراضی کش��اورزی اس��تان به 

سامانه های آبیاری نوین تجهیز می شود.
بیژن یادگاری میزان اعتبار مورد نیاز برای تجهیز هرهکتار از 
اراضی کشاورزی استان به سامانه آبیاری نوین را 60 میلیون 
ریال عنوان کرد. وی اظهارداشت: 278هزار هکتار از وسعت 
چهارمحال و بختیاری را اراضی کشاورزی تشکیل می دهد 
 که تاکنون 42هزار هکتار از این س��طح به س��امانه آبیاری 

تحت فشار مجهز شده است.
یادگاری در پاسخ به ایرنا در ارتباط با نحوه اجرای برنامه پنجم 
توسعه در بخش تجهیز سامانه های نوین آبیاری تصریح کرد: 
زیرساخت ها برای تجهیز10هزار هکتار اراضی استان تاپایان 
سال فراهم و در سال جاری بیش ازهشت هزار هکتار از اراضی 
استان به این سامانه ها تجهیز شده و در مجموع، استان در این 

زمینه موفق عمل کرده است.

خبر ویژه

رییس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری 
حجت اهلل شیروانی 

دراین اس��تان پژوهش درحوزه هنری نیازمند توجه بیش��تر است و به 
همین دلیل در غرفه حوزه هنری، محصوالت پژوهش��ی از قبیل فیلم، 
نشست های پژوهشی، فیلم کنسرت های پژوهشی، مجموعه ای از نشریات 
پژوهشی در حوزه هنری و محصوالت پژوهشی تولید شده در استان ارایه 
شده است. اما متأسفانه در حوزه هنری اعتبار پژوهشی نداریم و  عمده 
کارها در دستگاه های آموزش��ی و دستگاه های آموزش��ی و دانشگاه ها 
خالصه می شود، چرا که این حوزه عزم راس��خ دارد به شرط حل موانع، 
در خصوص تاریخ شفاهی انقالب و تاریخ شفاهی دفاع مقدس ورود پیدا 
کرده و به پژوه��ش بپردازد و 
در حال حاض��ر در حال آماده 
سازی و تأمین اعتبار هستیم. 
پژوه��ش یک��ی از موضوعات 
مهم در سطح کش��ور است و 
حوزه هنری علیرغم نداشتن 
اعتبارات، نس��بت ب��ه حوزه  

پژوهش بی اعتنا نیست.

توجه به پژوهش  در حوزه هنری 
یک اصل است

یادداشت

خبر کوتاه

چهره روز
افزایش	صد	درصدی	فعالیت	های	پژوهشی	درکیار		

 محمد خاکسار سرپرس��ت مرکز بهداش��ت شهرس��تان کیار اعالم کرد: ارایه بیش از 7 مقاله در 
کنگره های کشوری از فعالیت های پژوهشی در ش��بکه کیاراست. فعالیت های پژوهشی در این 

شبکه در ۹ماهه اول سال ۹1 نسبت به ۹ماهه اول سال ۹0، صد درصد افزایش داشته است.
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مدیرکل تبلیغ��ات اس��المی چهارمحال و بختی��اری گفت: 
مجموعه شعر» مشک و سقا« در چهارمحال و بختیاری چاپ 

و منتشر شد.
حجت االسالم رحمت اهلل اروجی اظهار داشت: به منظور ترویج 
فرهنگ عاشورا و حمایت از تألیفات دینی، مجموعه اشعار اقبال 
فرهادی از ش��اعران آئینی و مداحان اهل بیت )ع( این استان 
 در ویژه نامه ای با عنوان»مشک و سقا« چاپ شد و در اختیار 

عالقه مندان قرار گرفت.
وی با بیان این که این مجموعه با ش��مارگان هزار و 500 جلد 
چاپ و منتشر شده، افزود: رسانه های نوش��تاری در نهادینه 
کردن فرهنگ اس��المی نقش��ی انکارناپذیر دارند و س��ازمان 
تبلیغات اس��المی هم به منظور توس��عه فرهنگ دینی، تولید 
محتوا و غنی س��ازی فکری و معنوی جامعه از آثار پژوهشی و 
پایان نامه های دانشجویی که با محوریت دینی تهیه و تنظیم 

شده اند، حمایت می کند.
 وی، حمایت مادی و معنوی از چاپ، انتشار و خرید تألیفات، 

تجلیل از نویسندگان، محققان و ناش�ران حوزه دین و تقویت 
و ترویج ام��ر تحقیق و پژوه��ش را از دیگر برنام��ه های طرح 

حمایتی تبلیغات اسالمی از آثار دینی بیان کرد.

110 نفر از حامیان تبلیغ در شهرس�تان شهرکرد 
آموزش دیدند

 دوره آموزش تخصصی حامیان تبلیغ با حضور110 نفر از متصدیان 
امور مذهبی در شهرکرد برگزار شد.

 کارش��ناس آموزش و پژوه��ش  تبلیغات اس��المی چهارمحال و 
بختیاری گفت: این دوره آموزش��ی یک روزه ب��ا حضور 110 نفر 
از متصدیان امور مذهب��ی و افراد مورد اعتماد مردم شهرس��تان 
 شهرکرد در مرکز تربیت معلم ش��هید باهنر این شهر برگزار شد. 
 حجت االسالم س��ید عزیزاهلل میراحمدی با بیان این که باالبردن 
سطح علمی عالقه مندان به فعالیت در عرصه تبلیغ دینی و استفاده 
از ظرفیت های بومی برای گسترش امور مذهبی از اهداف برگزاری 
دوره آموزشی حامیان تبلیغ است، افزود: شرکت کنندگان در این 

دوره آموزشی، توانایی انجام صحیح برخی از امور مذهبی را کسب 
کردند.  وی سرفصل های آموزش��ی در این دوره را احکام غسل و 
کفن، نماز و دفن میت و مس��ائل تلقین و احکام طهارت، غسل و 
وضو، تجوید نماز و تصحیح حمد و س��وره و روخوانی و روانخوانی 

قرآن، اخالق و آداب معاشرت و مراسم ختم و ترحیم برشمرد.

همراهی با مردم، رمز موفقیت مبلغین دینی است  
 رییس تبلیغات اسالمی فارسان همراهی با مردم را رمز موفقیت 

مبلغین دینی در اجرای فعالیت های مذهبی دانست.
 حجت االس��الم س��ید مهدی یعقوب��ی گفت: همراه��ی با مردم 
 و داش��تن اخالق خ��وش و همچنی��ن تبلی��غ چهره ب��ه چهره 
می تواند در موفقیت مبلغین برای اجرای فعالیت های فرهنگی و 

مذهبی نقش بسزایی داشته باشد.
 وی با اش��اره به وج��ود منطقه گردش��گری پیرغار در روس��تای 
ده چشمه و حضور گردشگران در این منطقه افزود: حضور روحانی و 
انجام امور تبلیغی به ویژه اقامه نماز جماعت در این روستا از اهمیت 

باالیی برخوردار است.

نمایش�گاه آثار گرافیکی دانشجویان شهرستان   
لردگان افتتاح شد

نمایشگاه آثار گرافیکی دانشجویان شهرس��تان لردگان با عنوان 
»همراه با خورشید« در نگارخانه مهر والیت اداره فرهنگ و ارشاد 

اسالمی شهرستان لردگان گشایش یافت.
در این نمایشگاه، 50 اثر از دانشجویان لردگانی در قالب پوسترهای 
عاشورایی که نمایانگر وقایع عاشورا و کربالست در معرض دید عموم 
قرار گرفته است.  این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش و فناوری 
برپا شده و آثار گرافیکی دانشجویان در آن به نمایش گذاشته شده 

است.  این نمایشگاه تا اول دی ماه دایر و آماده بازدید عموم است.

سوم دی ماه؛ آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره   
خون و خورشید 

 رییس اداره فرهنگ وارشاداس��المی شهرس��تان شهرکرد گفت: 
نخستین سوگواره سراسری شعر عاشورایی »خون و خورشید« با 

هدف ترویج فرهنگ حماسه حسینی برگزارمی شود.
 جواد کارگران افزود: این سوگواره با حضور شاعران سراسر کشور در 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.  کارگران با اشاره به ارسال 
بیش از 350 اثر به دبیرخانه سوگواره، بیان داشت: آخرین مهلت 
ارس��ال آثارحداکثر تا سوم دی ماه اس��ت. کارگران اظهار داشت: 
داوری آثار برعهده اساتید دانشگاه درحوزه شعر و ادب خواهد بود.

حجت االسالم اروجی:

مجموعه	شعر»مشک	و	سقا«	در	چهارمحال	و	بختیاری	چاپ	شد

سازمان تبلیغات اسالمی استان چهارمحال و بختیاری در راستای تحقق اهداف ترویجی این سازمان  گروه 
اخیرا اقدام به انتشار مجموعه شعر»مشک و سقا« نموده است. این مرکز عالوه بر این موارد، آموزش شهرستان

حامیان تبلیغ در شهرکرد و برپایی دوره های مبلغین در فارسان را به اجرا درآورده است. 
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اخطار اجرایی
6343 کالس��ه پرونده: 536/90، بموجب دادنامه ش��ماره 146 م��ورخ 91/4/17 صادره از 
 ش��ورای حل اختالف نهم ک��ه به مرحله قطعیت رس��یده محکوم علیه��م 1- مهدی نادری 
 2- مهدی س��اعدی 3- رس��ول اخالق��ی همگی مجهول الم��کان محکومند ب��ه: محکومیت 
 تضامن��ی خوان��دگان به پرداخت بیس��ت میلی��ون ریال باب��ت اصل خواس��ته و پرداخت 
مبلغ 208/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی، ابطال تمبر و نش��ر آگهی و همچنین خس��ارت 
 تأخی��ر تأدیه از تاری��خ 89/12/10 لغایت زمان اجرای حکم که توس��ط واحد اجرای احکام 
 مدن��ی براس��اس ن��رخ اعالم��ی از س��وی بان��ک مرکزی محاس��به م��ی گ��ردد در حق 
 خواه��ان عباس��علی حدادگر نش��انی مح��ل اقام��ت: اصفهان خ کاش��انی جنوب��ی کوچه 
جوزدان نرس��یده به دبیرس��تان ش��یروانی بن بس��ت 175. و پرداخت مبل��غ 1/000/000 
ریال بابت نیم عش��ر اجرایی در ح��ق صندوق دولت. محکوم علی��ه بموجب ماده 19 آئین 
 نام��ه اجرائ��ی م��اده 189 قانون برنامه س��وم توس��عه اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگی 
جمه��وری اس��المی ای��ران مکلف اس��ت: ظ��رف ده روز از تاری��خ ابالغ اخط��ار اجرائی 
 رأس��ًا نس��بت به اجرای مفاد حکم اقدام نمای��د. در غیر این صورت حک��م جهت اجراء به 
اجرای احکام دادگس��تری خمینی شهر ارسال خواهد شد. ش��عبه نهم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر )درچه(

اخطار اجرایی
6344 ش��ماره: 599/91 ش 14 ح بموج��ب رأی ش��ماره 1049 تاری��خ 91/6/20 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای جواد 
عباس��ی نام پدر: یداله مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل و پنج میلیون و 
هش��تصد هزار ریال )45/800/000 ریال( بابت چهار فقره چک به ش��ماره های 788510-

بان��ک  عه��ده   87/12/1-788509 و   88/9/15-064137 و   87/2/10-66586 و   88/1/10
کشاورزی به مبلغ پنجاه و هشت هزار ریال )58/000 ریال( بابت هزینه دادرسی و خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها لغایت اجرای حکم در حق محکوم له آقای عباسعلی 
حدادگر اصفهانی فرزند علی نش��انی: اصفهان خ کاشانی جنوبی کوچه جوزدان نرسیده به 
دبیرستان شیروانی بن بست خرم پالک 175. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه 
محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و 
دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6345 ش��ماره: 838/91 ش 14 ح بموج��ب رأی ش��ماره 1272 تاری��خ 91/7/24 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفه��ان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیهم آقایان 
1- قدرت موس��وی نش��انی: اصفه��ان خ جاب��ر روبروی بانک ش��هر مقداد 6 بن بس��ت 
س��تاره منزل دوم س��مت راس��ت 2- عباس مختاری مجهول المکان محکومند به: پرداخت 
مبل��غ پنجاه میلی��ون ریال )50/000/000 ری��ال( بابت یک فقره چک به ش��ماره 116249-

91/2/25 عه��ده بانک توس��عه تعاون و مبل��غ چهل و دو هزار ری��ال )42/000 ریال( بابت 
هزین��ه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ سررس��ید چک لغای��ت اجرای حکم 
بصورت تضامن��ی در حق محکوم له آقای احمدرضا قربانی فرزند علیرضا نش��انی محل 

اقام��ت: اصفهان خ جاب��ر خ ابونعیم کوچ��ه 24 فرعی 6. 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 دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی 

به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6346 در خصوص پرونده کالس��ه 1569/91 خواهان محمدرضا سرلکی دادخواستی مبنی 
بر انتقال سند موتورسیکلت به شماره 6949-اصفهان 56 و خسارات مقوم دو میلیون ریال 
به طرفیت داود قاسم آقایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/4 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6347 در خصوص پرونده کالس��ه 1679/91 خواهان اصغر فاتحی دادخواس��تی مبنی بر 
تعوی��ض و فک پالک به طرفیت مرتضی صانعی ینگابادی فرزند حس��ین، هوش��نگ فاتحی 
پیکانی فرزند رضاقلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/12/5 
س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6348 شماره: 922/91 ش 5 بموجب رأی شماره 1346 تاریخ 91/7/23 حوزه 5 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم عیله مهدی بابایی مجهول المکان 
محکوم است به: پرداخت 16/000/000 ریال بابت چک 1316/340752/18-91/3/3 و چهل 
هزار ریال هزینه دادرس��ی و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک موصوف 91/3/3 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له رضا حس��ینیان نش��انی محل اقامت: فالورجان کوچه 
امام کوچه 12 کوچه 3. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جه��ت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 5 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6349 ش��ماره پرونده: 1130/91 شماره دادنامه: 1573- 91/9/16 مرجع رسیدگی: شعبه 

14 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: بهمن خدامی بروجنی به نشانی اصفهان خ شیخ 
طوسی غربی کوچه شهید داود خدامی پالک18 خواندگان: ردیف 1: ولی اله مطلبی فشارکی 
به نش��انی خ شیخ طوس��ی غربی کوچه بهاران پالک110، ردیف 2: عباس ملکی به نشانی 
اس��تانداری قس��مت انتظامات، ردیف 3: اکبر طبیبی به نشانی خ زینبیه بعد از حرم نرسیده 
به بیمارس��تان مغازه پالس��کو، ردیف 4: علی رضا القاس��پور مجهول المکان ورثه محمد 
زارعی ردیف 5 بتول طالکوب ردیف شش��م رقیه زارعی ردی��ف هفتم عزت زارعی ردیف 
هش��تم حس��ین زارعی ردیف نهم ردیف دهم حسن زارعی ردیف 11علی زارعی ردیف 12 
صفر زارعی ردی��ف 13 فتح اله زارعی ردیف 14 مرتضی زارعی همگی به آدرس اصفهان 
خیابان شیخ طوس ش��رقی- آژانس امالک مسکن اصفهان عدالت- جنب زرین کوب، ورثه 
حی��در کیان زاد ردیف 15 محم��د کیان زاد ردیف 16 منیژه پرچم ردیف 17 افس��انه کیان 
زاد ردی��ف 18 فتانه کیان زاده ردی��ف 19 فرهاد کیان زاد ردیف 20 مهرداد کیان زاد ورثه 
نصرت کیان زاد ردیف 21 منیژه پرچم ردیف 22 منیره پرچم ردیف 23 مریم پرچم ردیف 
24 مهن��از پرچم ردیف 25 محبوبه پرچم ردیف 26 مس��عود پرچم ردیف 27 محمد پرچم 
ردیف 28 بدرالملوک سیاس��ی ردیف 29 زهرا سیاس��ی ردیف 30 غالمعلی سیاسی ردیف 
31 محمد سیاسی همگی فرزندان عزت آغا به آدرس مجهول المکان ردیف 32 بهجت خانم 
حقوق��ی اصفهانی ردیف 33 عفت خانم حقوقی اصفهانی ردیف 34 منوچهر ملکی ردیف 35 
حجت اله عس��گری سفیددشتی به آدرس مجهول المکان خواس��ته: الزام به انتقال سند یک 
قطعه زمین به مس��احت 176 از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان و خس��ارات 
دادرس��ی با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی 
خواهان آقای بهمن خدامی بروجنی بطرفیت خواندگان ردیف اول تا 35 به خواسته الزام به 
انتقال س��ند یک قطعه زمین 176 متر از پالک ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان واقع 
در خیابان 24 متری دوم به شرح دادخواست تقدیمی است که خواهان اعالم می دارد طبق 

قولنامه مورخ 1381/8/23 قطعه زمین مذکور را از خوانده ردیف اول خریداری کرده است 
و زمین را تحویل گرفته خواس��تار انتقال سند شده است وکیل خوانده ردیف اول در جلسه 
رسیدگی مورخ 1391/8/27 حاضر و انجام معامله را قبول نموده است خوانده ردیف سوم 
در جلسه حاضر و اعالم نموده که زمین را از خوانده ردیف چهارم خریداری و به خوانده 
ردیف دوم فروخته اس��ت. س��ایر خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نشر آگهی در 
جلس��ه رسیدگی فوق الذکر حاضر نش��ده و الیحه ای نیز تقدیم ننموده اند نظر به استعالم 
واصله از اداره ثبت اسناد و امالک اصفهان و گواهی انحصار وراثت به شماره های 1177- 
80/4/31 و 540/70- 69/10/27 و 1970- 76/11/28 و نظریه کارشناس رسمی دادگستری 
که مالکیتی از مورث خواندگان ردیف 16 تا 35 اعالم نموده است لذا شورا تسلسل ایادی را 
احراز و دعوی را نسبت به خواندگان ردیف اول تا 15 وارد ندانسته و به استناد بند 4 ماده 

84 قانون آیین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعالم می نماید ش��ورا 
دعوی را نس��بت به خواندگان ردیف 16 تا 35 وارد دانس��ته و به استناد مواد 10 و 219 و 
220 و 230 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خواندگان ردیف 16 تا 35 به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و 
انتقال رس��می یک قطعه زمین به مس��احت 176 متر واقع در خیابان 24 متری دوم از پالک 
ثبتی 14915/133 بخش 5 ثبت اصفهان به نسبت سهم االرث در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می 

باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تغییرات
6350 ش��ماره: 3070/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آیریا ساخت سپانو سهامی خاص 
به ش��ماره ثب��ت 42028 و شناس��ه ملی 10260597905 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع 
عموم��ی عادی بطور ف��وق العاده و هیئت مدی��ره مورخ 1391/9/6 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 

ش��د: 1- آقای علیرض��ا رنجبرگنزقی و آقای به��رام مالکی پور از عضوی��ت هیئت مدیره 
خارج گردیدند. در نتیجه اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��ند: آقای حس��ن شفیعی 
علویجه و آقای میرهادی حجازی فر و آقای علی آقامرادی تا تاریخ 1393/9/6. 2- س��مت 
اعض��اء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حس��ن ش��فیعی علویجه به س��مت 
 رئی��س هیئت مدیره و آقای میرهادی حجازی به س��مت نایب رئی��س هیئت مدیره و آقای 
علی آقامرادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی آقامرادی به سمت مدیرعامل 3- کلیه 
اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه 
با مهر ش��رکت معتبر می باشد. در تاریخ 1391/9/13 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/15087 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکتها و موسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6352 درخصوص پرونده کالسه 1608/91ش9 خواهان محمد شفیعی دادخواستی مبنی بر 
الزام خوانده به فک پالک پژو405 به ش��ماره )373س27( )به قید فوریت( به طرفیت محسن 
قاسمی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/11/11 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه نهم حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6353 درخصوص پرونده کالس��ه 91-1412 خواهان رحمت س��لیمانی دادخواستی مبنی 
بر محکومیت خواندگان به پرداخت خس��ارات ناش��ی از توقیف اتوبوس شهاب به شماره 
842ع12 ای��ران13 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات و تاخیر در تادیه و ح��ق الوکاله وکیل به 
طرفیت ابوالحس��ن کاظم��ی- مرضیه کریمی مهیاری- اکبر محس��نی تقدیم نموده اس��ت؛ 
وقت رس��یدگی برای مورخ 91/11/1 س��اعت 9/30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6354 درخصوص پرونده کالسه 877/91ش33 خواهان عاطفه موحدجو دادخواستی مبنی 
بر تقاضای الزام خواندگان به انتقال س��ند موتور به شماره انتظامی 16688 اصفهان15 در 
یکی از دفاتر محضری و کلیه خس��ارات مطلق به طرفیت فرهاد رستم زاده- مهدی حیدری 
دارانی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/11/19 ساعت 9 
صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6355 درخص��وص پرونده کالس��ه 1606/91 خواه��ان اکبر خیرخواه دادخواس��تی مبنی 
 ب��ر انتقال س��ند خودرو پژو پ��ارس مدل 1386 مقوم ب��ه 5 میلیون ریال ب��ه طرفیت اکبر 
 تاج��ی زادگان- خلیل عبدالهی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی برای م��ورخ 91/11/8 
س��اعت 9 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
 خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره دو ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 8 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6356 ش��ماره: 583/91 بموجب رای ش��ماره 1090 تاریخ 91/6/23 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه سیدسعید حسینی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 13/860/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره های 
448401- 91/3/10 و 321299- 91/2/11 و پرداخ��ت س��یصد و پنج��اه هزار ریال بابت 

هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک تا تاریخ اجرای 
حک��م طبق نرخ ش��اخص تورم در حق محکوم له محمدعلی قاس��می به نش��انی اصفهان- 
بهارستان خ فرهنگ کوچه آرمان مجتمع مخابرات بلوک6 واحد6. ماده 34 قانون شوراهای 
حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید 
با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء، محکومیت های 
مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6357 کالسه پرونده: 91-731/ش ح/33 شماره دادنامه: 1398- 91/8/27 مرجع رسیدگی: 
شعبه س��ی و سوم ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: آقای احس��ان تاجمیر ریاحی 
 به نش��انی اصفهان خ ارتش نرس��یده به خ مس��جد اعظم جنب ایران خودرو فروش��گاه 
 نایت اس��پرت خوان��ده: آقای محمدرضا جلیل ون��د مجهول المکان با عنای��ت به محتویات 
 پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت 
 ب��ه صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: دعوی آقای احس��ان تاجمی��ر ریاحی فرزند 
اکبر بطرفیت آقای محمدرضا جلیل وند فرزند رمضان بخواس��ته مطالبه مبلغ 3/450/000 
ریال وجه چک شماره 232870- 90/9/5 عهده بانک تجارت شعبه وحید اصفهان کد 56470 
 ب��ه انضمام مطلق خس��ارات قانونی- باتوجه ب��ه بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده باتوجه به ابالغ قانونی )نشر 
آگهی( در جلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارائه ننموده 
 بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 
قان��ون آیین دادرس��ی مدن��ی حکم بر محکومی��ت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ س��ه میلیون 
 و چهارص��د و پنج��اه هزار ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و ش��ش ه��زار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و ظرف مهلت 20 روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. مهرانفر- قاضی شعبه سی و سوم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
 6358 ش��ماره: 9110110364900846 نظ��ر ب��ه اینک��ه آقای رس��تم عبدی ون��د به اتهام 
 مش��ارکت در ن��زاع دس��ته جمع��ی و ایراد ض��رب و جرح عمدی حس��ب ش��کایت آقای 
عبدالرضا عبده وندی فرزند علی میرزا از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 910948د/30 
 تح��ت تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاری��ه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقام��ت وی ممکن 
 نگردی��ده اس��ت، بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قانون آئی��ن دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انق��الب در ام��ور کیفری مراتب ب��ه نامبرده اب��الغ تا ظرف یک م��اه از تاریخ 
 انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، 
دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت 
 ع��دم حض��ور پس از ی��ک م��اه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اق��دام قانونی معم��ول خواهد 
گردید. م الف/15497 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6360 نظ��ر به اینک��ه آقای مهدی س��لمان پورباردئی ب��ه اتهام مزاحمت تلفن��ی و توهین 
حس��ب ش��کایت آقای ناصر ذهبیون فرزند محمود از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
 911260د27 تح��ت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او 
 ممکن نگردیده، بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی 
 و انق��الب در ام��ور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگوئی ب��ه اتهام خویش 
 حاضر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/15495 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6361 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای مهرداد رحیمی فرزند محمدرضا شکایتی علیه آقای 
سجاد ابدال دایر بر ضرب و جرح عمدی و توهین و فحاشی مجهول المکان به این بازپرسی 
تس��لیم و به ش��ماره 901552ب16 ثبت گردیده است که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از 
تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی 
برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م 
الف/15498 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
زیر پاگذاشتن هوا و هوس، دل را زنده می کند و زنده دلی، 

سبب استقامت است.

سبزترین راه ترک سیگار
این روزها مشکل اعتیاد به سیگار در جامعه بسیار بزرگ شده است و تنها 
با قدم زدن در خیابان، می بینیم که جوانان بس��یاری مشغول کشیدن 
سیگار هستند و هر ثانیه از عمر خود و اطرافیانشان کم می کنند. ترک 
کردن سیگار کار بس��یار سختی اس��ت که نیاز به اراده قوی دارد. البته 
ابزارهای مختلفی نیز برای رس��یدن به این هدف وج��ود دارد که باید 
به دقت از آنها اس��تفاده کنید. یکی از بهترین ابزارها استفاده از میوه و 
سبزیجات تازه است که می تواند کمک بسزایی به شما در ترک سیگار 
کند. محققان به این نتیجه رس��یده اند که میوه و سبزیجاتی که دارای 
مقدار زیادی فیبر و ویتامین های مختلف هستند، طعم سیگار کشیدن 
را بسیار بد می کنند و به نوعی فرد را از کشیدن سیگار باز می دارند. در 
اینجا بهترین میوه ها و س��بزی هایی که می توانید برای ترک س��یگار 

استفاده کنید را آورده ایم.

پرتقال
این روزها یکی از بهتری��ن میوه هایی که 
می توانید در میوه فروش��ی ها پیداکنید 
پرتقال و نارنگی است. بسیاری از پزشکان 
توصیه می کنند از مرکبات استفاده کنید، 
چرا که به شما در کاهش تمایل به سیگار 
بسیار کمک می کند. این میوه همچنین 
دارای میزان بسیار زیادی ویتامین C است 

که به تمامی نقاط بدن شما کمک بسزایی می کند.

کرفس
استفاده از سبزیجات فیبردار می تواند به شما 
در کاهش وسوسه سیگار کمک کند. کرفس 
 یک��ی از بهتری��ن س��بزیجاتی اس��ت که 
می توانید در این مورد استفاده کنید. برای 
خوردن کرفس، آن را سرخ نکنید، چرا که 
ممکن اس��ت برخی از مه��م ترین خواص 
خودش را از دست بدهد. می توانید از آن در 

کنار غذا استفاده کنید و یا روزانه یک لیوان آب کرفس بنوشید.

انار
انار میوه زمستانی و پرخاصیتی است که اگر 
از آن اس��تفاده کنید نه تنها بدن ش��ما در 
مقابل بیماری ها قوی می شود، بلکه میزان 
 زی��ادی نی��ز ب��ه ش��ما در ت��رک ک��ردن 
 س��یگار کمک م��ی کن��د. ان��ار همچنین 
آنتی اکسیدانی بسیار قوی است که در بدن 
 ش��ما ب��ه مقابله ب��ا رادی��کال ه��ای آزاد 

می پردازد و آنها را نابود می کند تا به قلب شما آسیبی وارد نشود.

کلم بروکلی
یکی دیگر از سبزی هایی که شاید خیلی ها 
دوست نداشته باشند، کلم بروکلی است که 
میزان بسیار زیادی فیبر و موادمغذی دارد. 
شکل و بوی این سبزی ش��اید به گونه ای 
باشد که کس��ی خواهان خوردن آن نباشد 
ولی می تواند تمایل شما را به کشیدن سیگار 
تا حد زیادی کاهش دهد. این سبزی مقوی 

را بهتر است به صورت خام مصرف کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

 کشف موجودی در پیله 
200 میلیون ساله

محققان آمریکایی به تازگی موجودی عجیب و غریب را درون پیله ای 
200 میلیون ساله در قطب جنوب کشف کردند.

موجود عجیب گرفتار در این میکروفسیل باستانی، یک جانور با بدنی 
به طول 25 میکرون و هسته نعل اسبی شکل است که در اواخر دوره 
تریاس می زیسته است. »بنجامین بامفلور« سرپرست تیم تحقیقاتی 
از مؤسسه تنوع زیستی در دانشگاه کانزاس تأکید می کند: نرم تنانی 
 از این نوع، معموال در فس��یل ها مش��اهده نمی ش��وند، مگر این که 
به س��رعت در محفظ��ه ای مانند این پیل��ه گرفتار و از پوس��یدگی 
محافظت ش��وند. بررس��ی های صورت گرفته نش��ان می دهد، این 
موجود نرم تن میکروس��کوپی در ح��دود 200 میلیون س��ال قبل 
 درون پیل��ه مخاطی یک زال��و در زیر آب یا یک الش��برگ مرطوب 
 ج��ای گرفته اس��ت. تنه��ا نمون��ه دیگ��ر از ای��ن گونه، ی��ک پیله

 Svalbrad 125 میلیون ساله میزبان کرم لوله ای است که در منطقه
 کش��ف ش��د. »بامفلر« با هم��کاری »اویند مرس��تراپ« متخصص 
میکروفسیل شناسی دانشگاه کپنهاگ موفق به شناسایی این موجود 

عجیب از گونه Vorticella  شد.

سال 2002 تعداد اجس��ادی که از میان شاخ و برگ های 
جنگل مرگ پایین کشیده ش��دند، ۷۸ عدد بود و همین 
باعث شد نام این جنگل بر س��ر زبان ها بیفتد، اما ماجرا 
به همین جا ختم نمی ش��ود، چرا که چهار سال بعد 1۶ 

خودکشی دیگر در این جنگل به ثبت رسید.
 این نق��اط، دلهره  آورتری��ن نقاط دنیا هس��تند که فقط 
شجاع ترین انس��ان ها قدم به آنجا می گذارند. پس بهتر 

است شجاع باشید و تا آخر سفر ما را همراهی کنید.

هتل وحشت
 »هتل وحشت« یکی از نقاط 
رع��ب آور جهان اس��ت که 
و  ت��رس  جس��تجو گران 
وحش��ت حتم��ا ب��ه آنجا 
می روند. این هتل در ش��هر 
الس وگاس س��اخته شده و 
 مس��احت آن ب��ه 1۳۹۳ 
متر مربع می رسد. ساخت این هتل 10 میلیون دالر هزینه 
داشت، اما س��ازندگان آن معتقدند که هزینه صرف شده 
برای این هتل به ترس و وحشت ایجاد شده در این هتل 
می ارزد. راهروهای این هتل تا جایی ک��ه امکان دارد به 
شکل قدیمی وکهنه ساخته شده و درهای اتاق های آن به 
صورت آهنی و به بدترین شکل ممکن طراحی شده است. 
افرادی که در این هتل ساکن می ش��وند هرگونه ترس و 
وحش��ت را به جان می خرند. فضای هتل طوری طراحی 
شده که ترس و وحشت را به بازدیدکننده انتقال می دهد.

آینه های دستش��ویی این هتل همگی خون آلود است و 
حتی در گوشه و کنار رختش��ویی آن تکه هایی از پوست 
مصنوعی انسان دیده می شود. جالب اینجاست که بعضی 
از مشتاقان ترس و وحشت، جشن های عروسی خود را در 

این هتل  ترسناک برپا می کنند.

قلعه بران
 »قلعه بران« در همسایگی 
براش��وف رومان��ی یکی از 
س��اختمان های مل��ی و 
مشهور رومانی است. نام این 
مکان را »قلعه دراکوال« نیز 
گذاشته اند زیرا ادعا می شود 
۶00 سال پیش از این، یکی 
از معروف ترین خون آش��ام های تاریخ به نام »والد تاپیز 
دراکوال« شاهزاده واالچیا)منطقه ای در جنوب رومانی( در 
این قلعه متولد شد. پدر والد را دراکول به معنی اژدها یا 
شیطان صدا می زدند، چرا که این اعتقاد وجود داشت که 
او به دستور آزدها به جنگ رفت. گفته می شود که او پس 
از کشتن و شکنجه دادن اسیران به بدترین شکل ممکن، 
خون آنها را می نوشید و بدین ترتیب او یکی از مشهورترین 
خون آش��ام های تاری��خ به ش��مار م��ی رود. تاریخدانان 
می گویند که والد، دستور کشتن بیش از 20 هزار نفر را در 
دوران سلطنتش صادر کرده است. از این رو قلعه بران یکی 
از وحشتناک ترین مکان های دنیا به شمار می رود که هر 
سال تورهای گردشگری بس��یاری برای گردش در قلعه 

دراکوال ترتیب داده می شود.

جنگل خودکشی
»آاوکیگاهارا« برای ژاپنی ها 
بسیار نام آشناست، چرا که 
از  یک��ی  جن��گل  ای��ن 
وحش��تناک ترین مناط��ق 
ژاپن به ش��مار م��ی رود. به 
اعتق��اد مردم این کش��ور، 
روح های سرگردان به همراه 
بادها در میان ش��اخ و برگ درختان جنگل مخوف پرسه 
می زنند و مدام زمزمه م��رگ می کنند. هر چند وزش باد 
میان شاخ و برگ درختان این جنگل باعث به وجود آمدن 
چنین صداهای مخوفی می ش��ود، اما پیشینه این مکان 
رعب آور باعث ش��ده تا مردم همیش��ه از ب��ودن در آن 
احس��اس ترس کنند. آاوکیگاهارا یا جن��گل تاریک در 
کوهس��تان فوجی قرارگرفت��ه که م��ردم آن را به خاطر 
درخت ه��ای انبوه��ش بهتری��ن م��کان ب��رای مردن 
می شناسند، چرا که این جنگل منطقه بسیار مشهوری 
برای خودکشی است. س��ال 2002 تعداد اجسادی که از 
میان شاخ و برگ های جنگل مرگ پایین کشیده شدند، 
۷۸ عدد بود و همین باعث شد نام این جنگل بر سر زبان ها 
بیفتد، اما ماجرا به همین جا ختم نمی شود، چرا که چهار 
سال بعد 1۶ خودکشی دیگر در این جنگل به ثبت رسید.

جالب اینجاست که اگر وارد جنگل مرگ شوید در گوشه 
و کنار آن تابلوهایی نصب شده که روی آن جمله »لطفا در 
تصمیم خود تجدید نظر کنید« یا »قبل از این که تصمیم 
به م��ردن بگیری��د با پلیس مش��ورت کنید« به چش��م 
می خورد، اما هیچ یک از این راهکارها نتیجه مطلوبی نداده 

و خودکشی ها در آاوکیگاهارا همچنان ادامه دارد.

گورستان گریفریارز اسکاتلند
 از قرن شانزدهم مراسم های 
خاکسپاری بسیاری در این 
گورستان صورت گرفت و از 
آن زمان حوادث غیرطبیعی 
بس��یاری در این گورستان 
قدیمی گزارش شده است. 
می گوین��د اگ��ر خیل��ی 
خوش شانس باش��ید با ورود به این گورستان، صداهای 
عجیب و غریبی را می ش��نوید یا جریان هوای سردی را 
احساس می کنید، اما عده بس��یاری که به این گورستان 
رفته اند پس از خ��روج از آنجا کبودی ه��ا و جای چنگ 
زدن هایی روی بدنشان دیده می شود و گفته می شود همه 
اینها از ارواح ناآرام گورستان سرچشمه می گیرد. در متون 
تاریخی آورده شده که در سال های ابتدایی قرن شانزدهم، 
زندانیان سیاسی بسیاری را در این گورستان دفن کردند.

وحشتناک ترین هتل های دنیا!
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خواندنی

دانستنی

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

ستاره شناس��ان موفق به کش��ف ج��وان ترین 
منظومه ستاره ای در حال شکل گیری دیده شده 
تاکنون ش��ده اند که با برخورداری از یک ستاره 
بس��یار جوان و یک صفحه گاز و غب��ار در فاصله 
بیش از450 سال نوری در صورت فلکی گاو قرار 

گرفته است.
 ستاره IRS L152۷ در حال حاضر از یک پنجم

جرم خورش��ید برخ��وردار ب��وده، اما ب��ه گفته 
دانش��مندان احتماال م��واد اط��راف را به حجم 
خود اضافه کرده و در نهایت به اندازه خورش��ید 

خواهد شد.
صفحه گازی اطراف این س��تاره از جرم کافی برای تولید هفت س��یاره شبیه مشتری که 
بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی به ش��مار می رود، برخوردار است. این منظومه جدید 
کمتر از۳00 هزار سال سن دارد، در حالی که منظومه شمسی با سیارات خود 4/۶ میلیارد 
سال سن دارد. به گفته دانشمندان، این منظومه بسته به سرعت جرم گیری آن در گذشته 
می تواند حتی از س��ن کمتری نیز برخوردار باشد. این س��تاره جوان یکی از نزدیک ترین 
نمونه ها به اولین مراحل شکل گیری ستاره ای است. ستاره شناسان با استفاده از مشاهدات 
موج میلیمتری تلسکوپ آلما توانستند هر دو حجم گاز و مونوکسیدکربن را در اطراف این 
جسم سماوی شناسایی کنند. این محققان با سنجش اثر داپلر امواج رادیویی به دست آمده 
از مونوکسید کربن در این صفحه گازی، نشان دادند که سرعت گردش در صفحه با فاصله 
ماده از ستاره به شکل مشابه سرعت گردشی س��تارگان با توجه به فاصله آنها از خورشید 
تغییر می کند. این الگو موسوم به گردش کپلری نش��انگر یکی از اولین گام های ضروری 

برای شکل گیری سیارات است.

پژوهش های جدی��د محققان دانمارکی نش��ان 
می دهد زوج های فاقد فرزند ممکن است به اندازه 

پدر و مادرها عمر نکنند.
نتایج این پژوهش حاکی از آن اس��ت که داشتن 
فرزند، ممکن اس��ت موجب افزای��ش طول عمر 
شود. همچنین مطابق این یافته ها زنانی که مادر 
نیس��تند، چهار برابر بیشتر در معرض مرگ قرار 
دارند و تعداد مرگ های زودرس در میان مردانی 
که دارای فرزن��د بودند نیز، نص��ف مردان بدون 

فرزند گزارش شده است.
این اثر بیش��تر در میان زوج ه��ای دارای فرزند 

صادق بوده، اما با این حال افرادی که فرزند خوانده داش��تند نی��ز کمتر به مرگ زودرس 
دچار  شده اند.

دانشمندان دانشگاه آروس دانمارک در پژوهش خود بیش از 21 هزار زوج را که در سال های 
بین 1۹۹4 و 2005 تحت درمان IVF بودند، مورد بررسی قرار دادند.

در بازه زمانی مزبور، 15 هزار و 21 کودک متولد و یک هزار و 5۶4 تن نیز به فرزند خواندگی 
پذیرفته شدند، همچنین مرگ ۹۶ زن و 200 مرد گزارش شده بود.

در این پژوهش هیچ گونه تفاوتی از لحاظ ابتال ب��ه بیماری های روانی در زوج های دارا و یا 
فاقد فرزند مشاهده نش��ده، با این حال افرادی که دارای فرزندخوانده بودند نیز مشکالت 

بهداشتی روانی کمتری داشتند.
همچنین بررسی های بیشتر نش��ان داد که میزان مرگ های زودرس ناشی از بیماری های 
 دوره ای، س��رطان و تصادفات در میان زنان ب��دون فرزند، چهار برابر بیش��تر از مادران و

50 درصد نیز کمتر در میان زنان دارای فرزند خوانده است.

معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباطات رادیویی از ابالغ آئین نامه ای به اپراتورهای موبایل 
خبر داد که براس��اس آن، ثبت س��یم کارت به نام افرادی که 
تاکنون چند س��یم کارت به نامش��ان به ثبت رس��یده است 

ممنوع خواهد بود.
حس��ن رضوانی با اش��اره به قوانین و ضوابط ابالغ ش��ده به 

اپراتورهای تلفن همراه برای جلوگیری از سوءاس��تفاده های 
احتمالی از س��یم کارت تلفن همراه و تکمیل اس��ناد هویتی 
مش��ترکان موبایل اظهار داشت: براس��اس آئین نامه ای که 
 ب��ه اپراتورهای تلفن همراه ابالغ ش��ده اس��ت، ثبت هرگونه 
س��یم کارت به ن��ام اف��رادی که بی��ش از ۹ خ��ط موبایل به 
نامشان شده اس��ت، ممنوع اس��ت. وی با اش��اره به خرید و 
فروش س��یم کارت های اعتب��اری فعال در ب��ازار که دارای 
هویت حقیقی بوده، اما به راحت��ی و بدون اطالع مالک اصلی 
 خرید و فروش می شود و دست به دس��ت می چرخد، گفت: 
آئین نامه محدودیت ثبت چندین س��یم کارت به نام یک نفر 
برای جلوگیری از نابسامانی و سوءاستفاده از سیم کارت های 

فعال، تدوین و ابالغ شده است.
معاون نظارت و اعمال مقررات س��ازمان تنظی��م مقررات و 
ارتباطات رادیویی با تأکید براین که ب��ا وجود این آئین نامه، 
مش��کل فعلی مزاحمت های موبایلی و موارد مربوط به ثبت 
هویت اس��تفاده کننده از س��یم کارت رفع خواهد شد، ادامه 

داد: مش��ترکان تلفن همراه که تاکنون چندین س��یم کارت 
به نامش��ان به ثبت رسیده است، باید نس��بت به ثبت هویت 
 واقعی س��یم کارت هایی که بدون انتق��ال مالکیت به فروش 

رسانده اند از هر اپراتوری اقدام کنند.
رضوانی ب��ا بیان این که ه��م اکنون س��یم کارت بدون هویت 
در هیچ یک از ش��بکه های تلفن همراه فعال نیس��ت، تصریح 
 کرد: ثب��ت هویت و انتق��ال مالکیت اصلی اس��تفاده کننده از 

سیم کارت با اجرای این آئین نامه ساماندهی خواهد شد.
 براس��اس آخرین آمارهای اعالم ش��ده، هم اکنون بالغ بر۷0

 میلیون نفر در کشور موبایل دارند و ضریب نفوذ مشترکان تلفن 
همراه حدود ۹2 درصد تخمین زده می شود، این درحالی است 
که تعداد س��یم کارت های به فروش رفته از سوی اپراتورهای 
فعال در کشور، بیش از این ارقام اس��ت و از آنجایی که برخی 
مشترکان چندین س��یم کارت به نام خود به ثبت رسانده اند 
بسیاری از این سیم کارت ها بدون تغییر مالکیت اولیه، دست به 

دست در بازار تلفن همراه، خرید و فروش می شود.

بدون فرزند، کمتر عمر می کنیدکشف جوان ترین منظومه ستاره ای

راه حلی برای رفع مزاحمت های موبایلی

 اضافه بار 
 و 
واژگونی کامیون هندی

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

 در هفته گذشته سیس��تم عاملی معرفی ش��د که می تواند
 رقی��ب ج��دی اندروئی��د و آی او اس باش��د، همچنی��ن 
 آزمایش��ات یک ج��ت مافوق ص��وت نی��ز موفقی��ت آمیز

بود.
در هفته گذش��ته چند فناوری جدید وارد بازار ش��ده است 
 که در اینجا تع��دادی از این فن��اوری ها را به ش��ما معرفی 

می کنیم.

کامل ترین مدل مغز
تا به ح��ال م��دل ه��ای مصنوعی   
مختلفی از مغز س��اخته شده است 

که البته مشکالتی داشته اند.
به تازگ��ی دانش��مندان دانش��گاه  

 واترل��و در کان��ادا م��دل کامل��ی 
از مغ��ز را ایج��اد ک��رده ان��د ک��ه 
 نزدیک ب��ه 2/5 میلیون رگ عصبی در آن بازس��ازی ش��ده

 است.

سیستم عامل سیلفیش
به تازگی یک ش��رکت  فنالندی تلفن 
همراه جدیدی را ارایه کرده است که از 
 سیستم عامل »س��یلفیش«  استفاده 
می کند.  بسیاری از کارشناسانی که از 
 ای��ن تلفن همراه اس��تفاده ک��رده اند 
می گویند این سیستم عامل می تواند 

بزرگ ترین رقیب برای اندروئید و آی او اس باشد.

جت اسکالون
 س��فر کردن به نقاط مختلف دنیا در 
کمتر از 4 ساعت شاید به نظر خیلی 
بزرگ بینانه باش��د، اما به تازگی یک 
ش��رکت انگلیس��ی توانس��ته است 
موتوری بسازد که می تواند تا سرعت 
5 ماه نیز سفر کند. این باعث می شود 
تا ایده سفرهای سریع در آینده بیشتر به حقیقت نزدیک شود.

بالگرد مراقب بچه ها
»پ��اول والش« پ��دری اس��ت که از 
همراهی پسرش تا ایس��تگاه اتوبوس 
خس��ته ش��ده بود و از همین رو یک 
بالگرد کنترلی ساخت تا فرزندش را از 
خانه کنترل کند. او با اس��تفاده از بال 
بالگردهای اسباب بازی و یک دوربین 
و یک بدنه، به راحتی فرزندش را تا ایستگاه اتوبوس زیر نظر دارد.

المپ های آینده
 به تازگی تعدادی از دانش��مندان با 
تحقیقات گس��ترده توانستند المپ 
جدی��دی را تولید کنند ک��ه هم نور 
 بیش��تر و هم س��اختار پایدارتری از 
المپ های امروزی دارد. این المپ از 
تکنولوژی نورپردازی پلیمری استفاده 
می کند و به نوعی مصنوعی بودن نور را خیلی نشان نمی دهد.

از رقیب جدید اندروئید تا... 
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