
یک دهه سینما در سکانس یلدا

 شهادت 
حضرت رقیه )س(
تسلیت باد

پیاده روها،پیست پیاد روی نا هموار

در آستانه بلند ترین شب سال، رکورد های بلند سینما را بشناسید

اتمام طرح کنارگذر غرب 
اصفهان تا پایان دولت دهم  3

بیداری اسالمی منحصر به 
کشورهای اسالمی نیست 58

ایرانی ها به کدام 
کشورها زنگ می زنند؟

سپاه موظف به دفاع از انقالب در  
جنگ های اقتصادی و سیاسی است 

گرانی، هندوانه را از سفره مردم جمع کرد

برپایی سنتی دیرینه  همرا ه  با گرانی و کمبود

مأموریت اصلی سپاه پاسداران و فلسفه وجودی این نهاد، 
در دفاع از انقالب اسالمی و دستاوردهای آن معنا و تجلی 

پیدا می کند و توجه به این موضوع به فهم دقیق موقعیت و 
نیازهای آن منجر خواهد شد.

وضعیت پیاده روها درس��طح ش��هر اصفهان، قصه تکراری  3
رعایت نکردن حقوق شهروندی است؛ همان داستان ناتمام مشکالتی 
که مدام گریبان م��ردم کوچه وخیابان را گرفت��ه و انگارحاالحاالها 

قرارنیست رها کند.

 راه فینال حذفی از
 دسته یک می گذرد!

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال 
ایران از فردا، پنجش��نبه، با برگزاری شش بازی آغاز 
خواهد شد تا تکلیف تیم های صعودکننده به مرحله 
بعد این رقابت ها مشخص شود. انصراف شش تیم از 
مرحله اول مس��ابقات و تعطیالت نیم فصل، فرصت 
خوبی را در اختیار سازمان لیگ قرار داده تا حتی قبل 
از رسیدن به روزهای پایانی سال، تکلیف قهرمان جام 
حذفی را مشخص کند و در صورت وقوع این مسأله...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

4

دستگاه های دولتی از اول دی ماه  7

پنجشنبه ها تعطیل است

کاندیداهای مذاکره کننده با ایران
 چه کسانی هستند؟2

یلدا بهانه ای به دست داده تا در شروع یک دهه دیگر از سینمای 
ایران، این دفتر 100 برگ را ورق زنیم و در طوالنی ترین شب 
سال، پای طوالنی  ترین های سینما را به میان آوریم و دهه ۸0 
را به عنوان یک دهه تمام ش��ده س��ینمای وطنی در سکانس 

یلدا مرور کنیم.
امشب در حالی به استقبال زمستان و بدرقه پاییز می رویم که 
در نقطه شروع دهه 90 شمس��ی قرار داریم و10 سال پر فراز 

و فرود دیگر برای هنر و در رأس آن سینما طی شده است.
 تصور این که در ش��ب یلدا سینماگران و  س��ینما دوستان به 
ش��مارش جوجه های آخر پاییز هنر هفتم مش��غولند، لبخند 
معناداری بر چهره  می نشاند. یلدا، بهانه ای به دست داده تا در 
شروع یک دهه دیگر از س��ینمای ایران، این دفتر100 برگ را 

تورق کنیم و در طوالنی ترین شب سال پای طوالنی  ترین های 
سینما را به قدر بضاعت به میان آوریم. 

 طوالنی ترین زمان فیلم
باورم نمی شود، فیلمی بتواند بیش��تر از 100 دقیقه مخاطب 
را به دنبال خود بکش��د، اما »دوئل« احمدرضا درویش با مرور 
133 دقیقه ای خاطرات »زینال« از جنگ و بمباران، بسیاری 
را میخکوب می کند و به نظر نمی رس��د کس��ی تا پایان فیلم 
 خسته شود و ثانیه ش��ماری کند برای پایانش. حتی در فیلم 
»خیلی دور، خیلی نزدیک« رض��ا میرکریمی از جنگ درونی 
آقای دکتر که 130 دقیقه برای اتمامش وقت الزم اس��ت نیز 

آنچنان ناالن نمی شویم.
5

 نمی توان به آمریکا
 اعتماد کرد 

 بحث ما با 5+1
 تنها هسته ای نیست

 فروش نقش جهان 
ظلم به مردم است

 مشکل پرسپولیس با 
کرانچار هم حل نمی شود

 قدرت خرید مردم
 نصف پارسال شده است 
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وقتی سد معبر مبلمان شهری می شود

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

 علت اصلی کناره گیری 
آیت اهلل کعبی

آیت اهلل عباس کعب��ی علت کناره گیری خود از س��مت معاونت جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم را مشغله فراوان علمی و پژوهشی عنوان کرد. 
آیت اهلل کعبی، درباره کناره گیری از س��مت معاونت جامعه مدرس��ین 
گفت: جامعه مدرسین یک نهاد ریشه دار حوزی است که نماد روحانیت 
 شیعه و کشور است که ظرفیت بین المللی باالیی دارد و می تواند در عرصه 
بین الملل هم بدرخشد. بنیاد این نهاد مقدس، تقوا،  قیام برای خدا، ترویج 
دین و تبلیغ شریعت و حضور در عرصه دفاع از نظام مقدس اسالمی و انجام 
امر به معروف و نهی از منکر اس��ت. وی تصریح کرد: حضور در این نهاد 
مقدس در کنار بزرگان حوزه و روحانیت باعث برکت اس��ت و این نعمت 
بزرگ الهی است که بنده هم به عنوان یک طلبه کوچک حوزه علمیه در 

داخل این نهاد مقدس عضو بوده و به لطف الهی فعال هستم.

 دستگاه قضائی 
مرجع   انحالل تشکل های سیاسی است 
پورموس��ی دبیرکل سیاس��ی وزرات کش��ور با اش��اره به این که خانه 
احزاب منحل نشده اس��ت، افزود: اعضای خانه احزاب درخصوص نحوه 
برگزاری مجمع عمومی، ترکیب و ک��م و کیف اعضای هیأت رهبری آن 
دچار اختالف و چند دستگی بوده و مس��اعدت وزارت کشور برای ایجاد 
زمینه تفاهم میان اعضای تش��کل و انجام انتخاب��ات آن بی نتیجه بوده 
اس��ت و برابر ماده 17 قانون فعلی احزاب، دستگاه محترم قضائی مرجع 
انحالل تشکل های سیاس��ی و صنفی است. دبیر کمیس��یون ماده10 
احزاب، تأکید کرد:  با توجه به غیردولتی بودن خانه احزاب، هرگونه الزام 
و اجبار ورای قانون وزارت کش��ور برای دخال��ت در وضعیت داخلی این 
 تشکل، شائبه دولتی کردن آن را در اذهان ایجاد خواهد نمود. وی با بیان 
این که وزارت کش��ور بر لزوم حضور و نقش آفرین��ی نهادهایی همانند 
 خانه احزاب ب��ه منظور بالندگی و نش��اط سیاس��ی در جامع��ه تأکید 
می کند، یادآور شد: انتظار برای حصول  این مهم بیش از هر کسی متوجه 

احزاب عضو این تشکل است.

توافق مجلس و شورای نگهبان 
درباره الیحه حمایت از خانواده

اللهیار ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به 
سؤالی درباره سرنوشت الیحه حمایت از خانواده و این که چه زمانی قرار 
است این الیحه به قانون تبدیل شود و به تصویب و تأیید شورای نگهبان 
برسد، اظهارکرد: پیش تر شورای نگهبان ایراداتی را به این الیحه گرفته 
بود که مجلس این مشکالت را برطرف کرد. وی درخصوص اعاده الیحه 
حمایت از خانواده به مجلس از سوی ش��ورای نگهبان، افزود: پس از رفع 
ایرادات شورای نگهبان از س��وی مجلس، تنها یک ماده مورد بحث باقی 
 مانده بود که آن هم از س��وی مجلس شورای اس��المی برطرف شد. وی 
پیش بینی کرد که طی یک ماه آینده الیحه حمای��ت از خانواده تبدیل 

به قانون شود.

گزارش های منابع غربی نشان می دهد باراک اوباما بر خالف 
آنچه تصور می کرد، دشواری های بسیاری در چینش کابینه 

دلخواهش دارد.
با گذش��ت حدود دو ماه از پیروزی وی در انتخابات ریاس��ت 
جمهوری و در حالی که آمری��کا هم در محیط داخلی و هم در 
محیط خارجی پرونده های مهمی در دس��ت دارد که نیازمند 
رسیدگی فوری است، اوباما هنوز به دالیل متعدد قادر به نهایی 

کردن کابینه خود نبوده است.
 مطابق با گ��زارش پای��گاه مطالعاتی»ایران هس��ته ای«، در 
محیط داخل��ی مهم ترین چال��ش اوباما مس��ائل اقتصادی و 
لوایحی اس��ت که در کنگره ب��ه گروگان گرفته ش��ده و اوباما 
بدون نهایی ش��دن آنها قادر به حل مش��کالتی مانند بیکاری 

و بیمه نیست.
وزی��ر خزان��ه داری آمری��کا مهم تری��ن فردی اس��ت که در 
س��اماندهی این امور باید به رییس جمهور آمریکا کمک کند.

اطالعات موجود نشان می دهد اوباما قصد دارد تیموتی گایتنر 
وزیر فعلی خزانه داری را برکنار کند، چرا که معتقد است وی 
بیش از اقتصاد داخلی، انرژی خود را صرف پروژه های اطالعات 

مالی به ویژه تحریم ایران کرده است.
با تغییر گایتنر به نظر می رس��د دیوید کوهن معاون یهودی 
او هم که مس��ئول پ��روژه تحریم ایران در دولت آمریکاس��ت 
جای خود را به فرد دیگری بدهد، ام��ا منابع غربی می گویند 

بر برنانکی رییس بان��ک مرکزی آمریکا پس��ت خود را حفظ 
خواهد کرد.

پست بعدی که مناقشه بسیاری برس��ر آن وجود دارد، وزارت 
خارجه اس��ت. وزارت خارجه آمریکا اکنون مس��ئول برخی از 
مهم ترین پرونده های سیاست خارجی در دولت آمریکاست 

که ایران یکی از مهم ترین آنها محسوب می شود.
 هیالری کلینت��ون ظاهرا قاطعان��ه تصمیم به ت��رک وزارت 
خارجه گرفته اس��ت. اگر چه خود وی بیماری و رسیدگی به 
 مسائل شخصی را علت این امر عنوان کرده، ولی برخی احتمال 
می دهند ک��ه کلینتون قصد نام��زدی در انتخابات ریاس��ت 

جمهوری سال 2016 را دارد.
نخس��تین فردی که اوباما برای جایگزینی کلینتون پیشنهاد 
 کرد، س��وزان رایس سفیر این کش��ور در س��ازمان ملل بود،

  ام��ا کاندیدا ش��دن رای��س بالفاصل��ه مخالفت های بس��یار 
جدی را درون کنگره برانگیخت و به ویژه جمهوری خواهان، 
 وی را متهم کردند که درمورد حادثه کش��ته ش��دن س��فیر 

آمریکا در لیبی اطالعات دروغ به کنگره داده است.
 مجموعه این فش��ارها باعث ش��د ک��ه رایس هفته گذش��ته 
 از کاندیدات��وری وزارت خارج��ه انص��راف بده��د و ب��ه این 
ترتیب نام جان کری به عنوان اصلی ترین گزینه مطرح ش��ده 

است.
برخی کارشناسان عقیده دارند کری مشکلی برای گرفتن رأی 

اعتماد از کنگره نخواهد داشت، ولی خروج او از سنا می تواند 
مشکالتی جدی در تعامل میان دولت اوباما و کنگره ایجاد کند،  
 )Broker( چرا که او تا به حال اصلی ترین البیست و میانجی
دولت در کنگره بوده و اوباما در پیش بردن کارهای خود درون 
کنگره بسیار به او متکی بوده اس��ت و اگر او از سنا خارج شود 
اوباما دچار مشکالت بس��یار جدی در تنظیم مناسبات خود با 

کنگره خواهد شد.
عالوه بر ای��ن، با خارج  ش��دن کری از س��نا، س��ناتور رابرت 
 منندز جای او را خواهد گرفت که دارای اختالف های بس��یار 
 ج��دی ب��ا اوباماس��ت. ب��ا ای��ن وج��ود ب��ه نظر می رس��د 
 اوباما چاره ای جز انتصاب کری به عن��وان وزیر خارجه ندارد 

و به این ترتی��ب باید چالش 
 خ��أ حض��ور وی در کنگره 
را بپذیرد.ک��ری ب��ه عنوان 
ف��ردی کام��ال عملگ��را و 
معتدل درب��اره پرونده های 
 حساسی چون ایران شناخته 

می شود.
با رفتن کلینت��ون از وزارت 
خارج��ه ای��ن موض��وع هم 
قطعی است که وندی شرمن 
معاون امور سیاس��ی وی که 
نماینده آمریکا در مذاکرات 
1+5 با ایران است، جای خود 
را به فرد دیگ��ری می دهد، 
اما هنوز روش��ن نیس��ت که 
دقیقا  چه کسی جانشین وی 

خواهد شد.
پس��ت دیگری که حدس ها وگمانه زنی های��ی جدی درباره 
آن درگرفته، وزارت دفاع اس��ت. مناب��ع آمریکایی می گویند 
اکنون جدی ترین گزینه این پست، چاک هگل است که فردی 
میانه رو و منتقد تندروی های دموکرات و جمهوری خواهان 

محسوب می شود.
اما برخی کارشناسان مطلع می گویند این احتمال وجود دارد 
که هگل به سازمان س��یا برود و اش��تون کارتر پست ریاست 

پنتاگون را عهده دار شود.
  در مجم��وع به نظر می رس��د که کابین��ه دوم اوبام��ا کابینه 
میانه روها و عملگراهاست،  ولی معلوم نیست که میانه روی و 

عملگرایی، سیاست واقعی دولت اوباما هم باشد.

بخت میانه روها برای کنترل کابینه دوم اوباما

 رژیم اسرائیل کاندیداهای مذاکره کننده با ایران چه کسانی هستند؟
از درون فرو می پاشد

نتایج یک بررس��ی نش��ان می دهد که دو س��وم س��اکنان 
اشغالگر فلس��طین اش��غالی نگران فروپاش��ی اقتصادی و 
اجتماعی رژیم نامش��روع صهیونیس��تی هس��تند.گزارش 
مؤسس��ه خیری��ه » الت��ت« در س��رزمین های اش��غالی 
نش��ان می دهد ک��ه فق��ر، اصل��ی تری��ن عام��ل نگرانی 
 س��اکنان س��رزمین های اش��غالی اس��ت. در این گزارش 
بی عدالتی های اجتماعی و آموزش��ی ب��ه ترتیب دومین و 
س��ومین عامل معرفی ش��ده که امنیت رژیم صهیونیستی 
را تهدی��د م��ی کنن��د. در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت که 
75 درصد س��اکنان س��رزمین های اش��غالی معتقدند که 
مشکالت اجتماعی و اقتصادی بیش��تر از آنچه تهدیدهای 
ایران ادع��ا می ش��ود، ای��ن رژی��م را تهدید می کن��د. در 
 این گ��زارش آمده اس��ت درص��د کودکانی ک��ه در خانه از 
کمک های دولتی برخوردار ب��وده ودر عین حال مجبور به 
کارکردن بوده اند در سال گذشته به50 درصد رسیده است، 
در حالی که سال گذش��ته 19 درصد بوده است. همچنین 
می��زان کودکانی که به گدای��ی در خیابان ها م��ی پردازند 
نسبت به س��ال گذش��ته از س��ه درصد به 9 درصد رسیده 
است. همچنین بیش از نیمی از س��ؤال شوندگان گفته اند 
که به خاطر بدتر شدن وضع اقتصادیشان مجبور ند کمتر از 
سال گذشته مواد غذایی بخورند، در حالی که 15درصد آنها 

مجبورند شغل دوم هم داشته باشند.

 سندمحرمانه
 از اعزام نظامیان سعودی به سوریه

سندی محرمانه از وزارت کشور عربستان به دفتر سری این 
وزارتخانه ارسال شده است که شامل اطالعات سری درباره 

حضور یکی از فرماندهان نظامی عربستان در سوریه است. 
سندی محرمانه از وزارت کشور عربستان به دفتر سری این 
وزارت خانه ارسال شده اس��ت که روند فعالیت یک نظامی 
سعودی را در س��وریه پیگیری می کند.  براساس این سند، 
سرهنگ »خالد عبدالعزیز المطیری« که در سوریه حضور 
دارد، درخواس��ت کمک مالی و تس��لیحاتی ب��رای اجرای 
عملیات نظامی گروه های تروریس��تی در مقابل��ه با ارتش 
س��وریه داده اس��ت و از برنامه ریزی و آمادگی تروریست ها 
برای اجرای یک عملیات مهم خبر داده و با توجه به این که 
این سند مربوط به دو ماه پیش است احتماال عملیات گفته 

شده، حمله به حومه شهر دمشق بوده است.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

سپاه موظف به دفاع از انقالب در  
جنگ های اقتصادی و سیاسی است 

سردار جعفری/ فرمانده سپاه
مأموریت اصلی سپاه پاسداران و فلس��فه وجودی این نهاد، در دفاع از 
انقالب اسالمی و دس��تاوردهای آن معنا و تجلی پیدا می کند و توجه 

به این موضوع به فهم دقیق موقعیت و نیازهای آن منجر خواهد شد.
اگر به هر دلیلی این جامع نگری را کنار بگذاریم، انحراف از مأموریت های 
 اصلی سپاه را در پی خواهد داش��ت و باید با دید گس��ترده ای به این 
 موضوع نگریس��ت و ب��ه فرماندهان و مدی��ران باید آم��وزش داد که 
مأموریت های محوله سپاه را به نحو احسن انجام دهند. بر خالف دهه 
اول انقالب که تهدید نظامی و 
امنیتی بالفعل بود و در اولویت 
ق��رار داش��ت، ام��روز تهدید 
نظامی حالتی بالقوه دارد، اما 
در اولویت نیست و بحث جنگ 
فرهنگی و سپس جنگ های 
اقتص��ادی و سیاس��ی مطرح 
اس��ت که س��پاه وظیفه دفاع 
از انقالب در ای��ن عرصه ها را 

نیز دارد.
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مسئوالن با همدلی در راستای اهداف عالی نظام قدم بردارند

 آیت اهلل العظمی سید محمدعلی علوی گفت: همه مسئوالن باید با درک موقعیت حساس، اختالفات را کنار 
گذاشته و در کنار یکدیگر در راستای اهداف عالی نظام قدم بردارند. وی افزود: انسان باید در مقابل کاری که 
انجام می دهد انتظار پاداش داشته باشد، اما برخی بدون این که کاری برای خدا انجام دهند، انتظار مزد دارند. 

 وزارت خارجه 
آمریکا اکنون 

مسئول برخی از 
 مهم ترین 

پرونده های 
سیاست خارجی در 

دولت آمریکاست 
 که ایران یکی از 

مهم ترین آنها 
محسوب می شود

 نمی توان به آمریکا
 اعتماد کرد 

 بحث ما با 5+1
 تنها هسته ای نیست

وزیر امور خارجه با بیان این که آمریکایی ها به دنبال این هستند 
که با طرح مس��أله مذاکره، راهی جدید برای فشار بر ایران ایجاد 
کنند، گفت:  به تجربه دریافته ایم که نمی توان به گفته های این یا 

آن مقام آمریکایی اعتماد کرد. 
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در پاسخ به این سؤال 
که اخیرا مطالبی از سوی مقامات ارشد آمریکایی درمورد آمادگی 
آمریکا برای مذاکره مس��تقیم با جمهوری اسالمی ایران مطرح 
شده و آیا تغییری در موضع و رفتار آمریکا ایجاد شده است، طی 

اظهاراتی ارزیابی خود را چنین بیان کرد:  
 »همکاران اینجان��ب به صورت دقیق و مس��تمر مواضع اعالمی 
و رفتار عملی آمریکا را رصد می کنند، ول��ی تاکنون تغییری در 
سیاست های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران مشاهده نشده است. 
مقامات و دولت های مختلف در آمری��کا معموال برخالف مواضع 
اعالمی خود عمل می کنند. تمجید آنها از مساعدت های جمهوری 
اسالمی ایران به استقرار یک دولت ملی و مردمی در افغانستان از 
یک سو و قرار دادن ایران در محور به اصطالح شرارت از سوی دیگر، 
صرفا یکی از نمونه ها و مصادیق ای��ن دوگانگی مواضع و اقدامات 
دولت آمریکاست. افکار عمومی بین المللی حتی ادعاهای بزرگ و 
پرهزینه، اما بی اساس دولت آمریکا را فراموش نکرده است. اشغال 
عراق و قتل عام صدها هزار انسان بی گناه به بهانه وجود سالح های 
کشتار جمعی در این کشور سابقه ای ش��ناخته شده است. البته 
خود آمریکایی ها اذعان داشتند که هیچ سالح کشتار جمعی در 
عراق پیدا نشد و کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا همواره طرح 
این ادعای بی اساس )توسط او( در اجالس شورای امنیت سازمان 
ملل را روز تاریک زندگی خود می داند! رییس جمهور فعلی آمریکا 
نیز از یک سو  ندای خلع سالح هسته ای می دهد و از سوی دیگر 
با اختصاص 70 میلیارد دالر بودجه ساالنه برای نوسازی زرادخانه 

هسته ای آمریکا، اقدام به آزمایش هسته ای می کند!

مهمانپرس��ت س��خنگوی وزارت امور خارجه گفت: ما اکنون در 
یکی از بهترین موقعیت های دفاع از خود هستیم، البته تجهیزات 
دفاعی و اقتدار، ب��ه منزله جنگ افروزی نیس��ت بلکه هر چقدر 
مقتدرتر باشیم امنیت بیشتری حاکم می شود، چراکه اگر کشور 

ضعیفی بودیم در دنیای امروز هر جور بالیی سرمان می آوردند.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به این که راه آنها این است 
که کارهایی کنند تا از درون دچار مش��کالت ش��ویم، بیان کرد: 
همه تالش جریان استکباری این است که فشار بر مردم ما باشد 

 و این که می گویند تحریم ها علیه ملت نیست، دروغ است. آنها 
می خواهند مردم ناراضی ش��وند و در س��ایه درگیری داخلی به 
نظام ضربه وارد کنند. مهمانپرست تأکید کرد: بهترین زمان برای 
چنین اتفاقی انتخابات است. وی به بحث هسته ای ایران نیز اشاره 
کرد و گفت: بحث هسته ای، فنی یا حقوقی نیست، چراکه در این 
صورت خیلی سریع حل می شد. سخنگوی وزارت امور خارجه با 
بیان این که اواخر دی ماه مذاکرات دیگری در تهران برگزار خواهد 
ش��د، ادامه داد: در صورت حقوقی بودن بحث نیز خیلی سریع به 
 نتیجه می رس��یم، چراکه درمورد اس��تفاده از دانش هسته ای،

قوانین مش��خصی وجود دارد. ما عضو NPTهس��تیم و حق ما 
تعریف شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: بحث 
ما با 1+5، تنها هسته ای نیست. در دنیا بحران های زیادی هست 
که باید حل شود. ما فکر می کنیم دنیای غرب از حل بحران هایی 
 که ایجاد کرده عاجز است و نیازمند حرف های تازه ای است و ما 
حرف ه��ای جدیدی ب��رای ح��ل بحران ه��ای جه��ان داریم. 
مهمانپرست در پایان خاطر نشان کرد: این بحث از همان ابتدا نیز 
از طرف رسانه های غربی یا برخی از شخصیت های غربی مطرح 
شد، چراکه آنها می خواهند موضوع مذاکره با آمریکا تبدیل به یک 
موضوع اختالفی بین مردم ایران شود و آنها بتوانند از این مسأله 

بهره برداری کنند.
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فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

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

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

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوراننوبت دوم
شرکت آب منطقه ای اس�تان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد آئین نامه 
اجرائی بند »ه« از ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مش��اورانی را که در رشته آب تخصص 
آبیاری و زهکش��ی، پایه 3 و باالتر توس��ط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری احراز صالحیت ش��ده اند، در چهارچوب ضوابط آئین نام��ه مذکور برای خدمات 
مهندسی تهیه گزارشات مطالعاتی، ارزیابی کیفی نماید. بدین وسیله از مشاوران واجد شرایط 
دعوت می ش��ود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی مش��اوران از تاریخ 1391/9/26 
لغایت 1391/9/29 از طریق سایت شرکت به نش��انی www.cbrw.ir مدارک مربوطه را 
دریافت نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و شرکت پس از انجام 

مراحل ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم



یادداشت

 دو کشته 
حاصل برخورد کامیون با تریلر 

فرمانده انتظام��ی نایین گفت: در اث��ر برخورد کامیون ب��ا تریلر در 
کیلومتر 30 محور نایین- اردکان دو نفر در دم کشته شدند. سرهنگ 
رجبعلی مختاری گفت: س��اعت یک بامداد روز گذش��ته در محور 
نایین- اردکان، کامیون بنز باری به ش��دت با تریلر پارک ش��ده در 
پارکینگ برخورد کرد که راننده و کمک راننده کامیون براثر جراحات 
وارده در دم کشته ش��دند. فرمانده انتظامی شهرستان نایین افزود: 
علت حادثه عدم توجه به جلو ناشی از خس��تگی وخواب آلودگی از 

طرف کامیون اعالم شده است. 

 کشف دو هزار قلم داروی قاچاق 
در اصفهان 

فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان از دس��تگیری دو فروش��نده 
داروهای غیر مجاز قاچاق در این شهرس��تان و کش��ف دو هزار قلم 

دارو خبر داد. 
س��رهنگ  حس��ن یاردوس��تی گفت: مأموران یگان ام��دادی این 
شهرس��تان در اجرای طرح امنیت محله محور، دو دس��تگاه خودرو 
س��واری مش��کوک را متوقف کردند. وی افزود: در بازرس��ی از این 
خودروها نزدیک به دو هزار قرص متادون و ترامادول، شربت متادون، 
قرص کبیکس، ریالس و پنبه الکلی غیر مجاز کشف و ضبط شد. به 
گفته فرمانده انتظامی شهرس��تان اصفهان، افراد دس��تگیر شده به 

مراجع قضایی معرفی شدند.

 سارق اینترنتی حساب بانکی 
در نطنز دستگیر شد

فرمانده انتظامی شهرس��تان نطنز اصفهان از دس��تگیری س��ارق 
اینترنتی که اقدام به سرقت 600 میلیون ریال از حساب بانکی یکی 
از هموطنان کرده بود، خبر داد.  سرهنگ حسن نیکبخت گفت: در 
پی وصول نیابت قضایی دادگستری یکی از استان های کشور در باره 
تخلف این فرد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی 
این شهرس��تان قرار گرفت. وی اف��زود: مأموران پ��س از تحقیقات 
گسترده، مخفیگاه متهم را شناسایی و او را دستگیر کردند. فرمانده 
انتظامی شهرستان نطنز اصفهان عنوان کرد: در بازجویی اولیه متهم 
منکر هرگونه سرقت شد، ولی وقتی با مدارک مستند و دالیل پلیس 

مواجه شد، به سرقت در فضای مجازی اعتراف کرد. 

 نیاز اقامتگاه های بوم گردی 
به گرفتن مجوز 

ریی��س اتحادی��ه  میهمان پذیران اس��تان اصفهان به ایس��نا گفت: 
اقامتگاه ه��ای بوم گردی، مراک��ز اقامتی همگن ب��ا میهمان پذیران 
هس��تند. به همین دلیل، ب��رای فعالیت به گرفتن مجوز کس��ب از 
اتحادیه میهمان پذیران اس��تان نیاز دارن��د. محمدمهدی ضیایی با 
اش��اره به گس��ترش اتحادیه  میهمان پذیران اصفهان در اس��تان از 
سال 1387 و دستور کمیسیون نظارت شورای شهر اصفهان مبنی 
بر این که همه واحدهای اقامتی اس��تان باید از اتحادیه های همگن 
خود پروانه  کسب داش��ته باش��ند، ادامه داد: هرچند اقامتگاه های 
بوم گردی کاری با ما ندارند و مانع فعالیت  ما نیس��تند، ولی با توجه 
به دستور کمیس��یون نظارت، آنها موظف به داش��تن پروانه  کسب 
از اتحادیه میهمان پذیران استان اصفهان هس��تند. وی اظهار کرد: 
اقامتگاه های بوم گردی ضوابط میهمان پذیرها را ندارند و با توجه به 
این که در کویر قرار دارند، خدمات اقامتی، تفریحی و بهداش��تی به 
گردشگران می توانند ارایه کنند، ولی چون کار آنها اقامتی است، به 

صنف ما می خورند. 

گشتی در اخبار

اتمام طرح کنارگذر غرب 
اصفهان تا پایان دولت دهم 

استاندار اصفهان
علیرضا ذاکر اصفهانی 

مجموعه اس��تانداری بر خود الزم می داند به وظایف و تعهدات خود 
برای رفع مش��کالت این مجموعه عم��ل کنید و برای آن دس��ته از 
مسائلی که در استان قابل حل است، تمام تالش خود را به کار خواهد 

گرفت. حمل و نقل در استان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. 
در همین راستا س��عی می کنیم تا پایان دولت دهم کنار گذر غرب 

به پایان برس��د.  در حالی که 
11 درصد صادرات کشور به 
اس��تان اصفهان تعلق دارد و 
صنایع مهم ف��والد و آهن در 
آن واقع ش��ده، به طور قطع 
حمل و نقل نق��ش ویژه ای 
را در  اقتصاد این اس��تان ایفا 

می کند.
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چهره روز
اصفهانی ها باید آب را از چهارمحال بخرند

مجید جلیل سرقلعه، نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسالمی که از مدعیان دریافت 
حق آبه از بهره برداران آب استان چهار محال و بختیاری است گفت: مردم و نمایندگان استان 
چهار محال و بختیاری مدعی دریافت 2 درصد حق آبه از بهره برداران آب این استان هستند.

3

رییس پلیس فضای تبادل اطالع��ات )فتا( فرماندهی انتظامی اس��تان 
 اصفهان به ایرن��ا گفت: ب��ا منتش��رکنندگان فیلم های گرفته ش��ده از 

دوربین های مدار بسته در شبکه اینترنت برخورد می شود.
سرهنگ ستار خس��روی در این رابطه افزود: برخی از این فیلم ها باعث 
ایجاد تنش و تش��ویش اذهان عمومی در بین مردم می ش��ود، به همین 
 دلیل با افرادی ک��ه اقدام به بارگذاری )Upload( ای��ن فیلم ها بر روی 
سایت های اینترنتی یا انتشار از طریق بلوتوث می کنند، برخورد خواهد 
شد. وی تصریح کرد: نصب دوربین مداربسته برای حفظ امنیت در محل 
مانند سر در فروش��گاه ها بالمانع اس��ت و نیاز به مجوز خاصی ندارد، اما 
دارندگان این سیس��تم ها باید موازین و قوانین را رعایت کرده و اقدام به 

انتشار هرگونه فیلم گرفته شده ای نکنند. 

رییس شورای اسالمی ش��هر اصفهان با تأکید بر این که تأمین اعتبارات 
مترو از طریق فروش ورزشگاه نقش جهان ظلم در حق مردم این کالنشهر 

است، اظهارداشت: مدیریت شهری با این طرح به شدت مخالف است.
عباس حاج رسولیها با بیان این مطلب گفت: هنوز به طور دقیق موضوع 
تأمین بودجه مترو را از طریق فروش ورزشگاه نقش جهان نشنیده ام، اما 
در صورت صحت قضیه، مدیریت شهری و شورای اسالمی شهر مخالفت 
خود را اعالم خواهد ک��رد. وی با بیان این که دولت بای��د اعتبارات الزم 
احداث ورزشگاه نقش جهان و مترو را بپردازد، اذعان داشت: این طرح ها 
نیاز کالنشهر اصفهان محسوب می شود و نیاز به بودجه های دولتی دارند. 
وی افزود: بعد از 10 سال، فروش ورزشگاه نقش جهان و تأمین اعتبارات 

مترو از این طریق ظلم به اصفهانی هاست.

زیر پوست شهر/اصفهان میزبان الله های گلگون 
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 وضعی��ت پی��اده روه��ا 
گروه
درس��طح ش��هر، اصفهان  شهر

قص��ه تک��راری رعای��ت 
نکردن حقوق شهروندی است؛ همان داستان ناتمام 
مشکالتی که مدام گریبان مردم کوچه وخیابان را 

گرفته و انگارحاالحاالها قرارنیست رها کند.
س��ال ها پی درپی می گذرند و پیاده روها هرروز 
پیرترمی ش��وند، عابران پیاده می مانند و خاطره 
دیدن مکانی که از قدم زدن در آن لذت می بردند؛ 
چرا که پیاده رومحلی اس��ت برای راه رفتن وقدم 
زدن، مکانی که در ابتدا با هدف آس��ایش و راحتی 
رفت وآمد جماعت شهرنش��ین س��اخته شده، اما 
مدت هاس��ت که در میان انبوه مش��کالت شهری 

راهی دیارفراموشی شده است.
با ای��ن که پی��اده روه��ا محل��ی امن ب��رای تردد 
شهروندان است، این روزها این تعریف دیگر معنای 
واقعی خود را از دس��ت داده؛ چرا که عابران پیاده 
سهم بس��یار ناچیزی از پیاده روها به منظور تردد 

امن و بدون مش��کل دارند. وجود موانع مختلف در 
پیاده روها از جمله پ��ارک خودروها، تردد را برای 
عابران پیاده دش��وار کرده اس��ت ت��ا آنجایی که با 
وجود احتمال وقوع خطر، شهروندان پیاده ترجیح 
 می دهن��د از خیابان ب��رای رفت و آمد اس��تفاده 

کنند.
به گفته کارشناس��ان، برای داشتن حرکت و رفت 
و آمدی آس��ان هنگام طراحی و اجرای شبکه عابر 
پیاده، عرض پیاده رو، جنس، کف و شیب آن باید به 
گونه ای طراحی و ساخته شود که رضایت عابران 

را در پی داشته باشد.
س��طوح ناصاف، عرض کم و سدشدن معابر توسط 
کسبه، از جمله مشکالتی است که عابران پیاده هر 
روز با آن روبه رو می شوند. به اذعان کارشناسان و 
حتی مسئوالن، پیاده روهای اصفهان استانداردهای 
الزم را ندارد و فضای پیش بینی ش��ده برای عبور 

عابران، با حجم تردد آنان متناسب نیست. 
فقط کاف��ی اس��ت ی��ک روز را در ش��هر بگردی 

 تا متوجه ش��وی که بس��یاری از پیاده روها حکم 
مان��ع رو را پی��دا کرده اند. موانع متع��ددی مانند 
مصالح س��اختمانی،جعبه های میوه یا کاالهایی 
 که در مغازه ها جایی برای آن نیست، در پیاده رو 
جا خوش کرده اند و همین عوامل باعث ش��ده که 
این معابر به عنوان مکان ه��ای معلول و فراموش 
شده شهر تلقی شود و به نظر می رسد تا حدودی 
تغییر کاربری داده است. با وجود این که شهروندان 
از این موضوع ناراضی هستند و بارها گالیه خود را 
به اطالع مسئوالن رسانده اند، اما گویا این معضل 
تک��راری همچن��ان در مناطق مختلف ش��هر، به 
خصوص پیاده رو حاشیه خیابان های اصلی تکرار 

می شود.
 اما رس��یدگی به مش��کالتی که به نظرمی رسد با 
کم کاری و بی توجهی مسئوالن شهری بروزیافته، 
به این آس��انی ها و زودی میس��ر نمی شود. وقتی 
درشهرسازی ما اولویت با س��واره است و درتوجه 
به ایجاد محیط های کالبدی مناس��ب، انس��انی 

 و امن ب��رای ترددعابر پیاده درش��هر دچارعارضه 
توسعه نیافتگی هستیم، نباید انتظارداشته باشیم 
که پیاده روه��ای ما نی��ز همچون پی��اده روهای 
مشهوری همچون ش��انزه لیزه پاریس محلی برای 

مبادله آرا و نظرات باشد.
پیاده روها در کالنش��هر ما با ه��زاران چاله چوله و 
استاندارد نبودن، یکی از ده ها مشکالت و معضالت 
شهری است که توجه به رفت و آمد شهروندان پیاده 
در تودرتوی رس��یدگی و درگیری مدیران شهری 
برای از بین بردن مش��کل ترافیک، آلودگی، حمل 
و نقل عمومی و... به کلی فراموش ش��ده است یا به 
یک موضوع غیر ضروری تبدیل و از آن غفلت شده 
 و در بسیاری مواقع به دلیل حجم ترافیک به حریم 

پیاده روها نیز تجاوز شده است.
حس��ین ابراهیم��ی، جامعه ش��ناس و عضو هیأت 
علمی دانش��گاه هم همین عقی��ده را دارد: »افراد 
جامعه در مقابل حل ش��دن هویت فردی خود در 
هویت جمعی و تبدیل ش��دن ب��ه کمیت، واکنش 
نش��ان می دهند که فضای پی��اده رو و مراکز خرید 
می تواند این نیاز را پاس��خ دهد. این نوعی معامله 
 خام��وش متقاب��ل بی��ن آدم هاس��ت ک��ه ضمن 
قدم زدن دیگران را درک می کنیم و سعی می کنیم 
خود را نیز نش��ان بدهیم و اثر این نگاه در لحظه ای 
بودن آن اس��ت«. این در حالی است که وقتی حق 
حقیقی تمام شهروندان برخورداری از پیاده روهای 
ایمن و استاندارد است، بیشتر اماکن بازسازی شده 
در راس��تای ایجاد رغبت و ارتقای س��طح فرهنگ 
پیاده روی شهروندان استاندارد نبوده و انتقاداتی 
 را در پی دارد. هر ش��هروندی ک��ه دچار روزمرگی 
می شود، بر اساس اصل زمان که از اصول بنیادین 
جامعه شناسی شهر است، برای آرامش یافتن جهت 
طی شدن این روزمرگی، فضاهای عمومی شهرها، از 
جمله پارک ها، بوستان  ها و پیاده روها را اصلی ترین 
مأمن و پناهگاه خود می داند. روان شناسان بر این 
عقیده اند که بی توجهی شهرس��ازی به تعامالت 
اجتماع��ی و نیازهای روحی و روانی ش��هروندان و 
زیبایی شناس��ی، باعث ایجاد فاصل��ه اجتماعی و 
تبدیل ش��دن افراد جامعه به آدم ه��ای مکانیکی 
می ش��ود که افزایش افس��ردگی وخودکش��ی را 

درپی دارد. 

معابرپیاده ی��ا پیاده روها، معابری ب��ا باالترین حد 
نقش اجتماعی هس��تند که در آن تسلط کامل با 
عابرپیاده اس��ت. این معابر می توانن��د به صورت 
کوچه، بازار، بازارچه، مس��یری درمی��دان، پارک 
یا فضای یک مجتمع ش��کل بگیرند یا به وس��یله 
آبنماها شکلی زیبا و دلپذیر پیدا کنند تا باعث شوند 
ازمیزان سواره ها کاسته ش��ود.  درواقع پیاده روها 
با ازمیان بردن ترافیک عبوری سواره در بخشی از 
شهر ایجاد می شوند و به دالیل معمارانه، تاریخی 
یا تجاری شکل می گیرند و در جابه جایی ساکنان 
شهرها و انتقال ترافیک ش��هری نیز نقش بسزایی 

بر عهده دارند.  
در همین رابطه معاون خدمات شهری شهرداری 
اصفهان ه��م عدم فرهنگس��ازی را در این زمینه 
عامل مهمی می داند: »سد معبر و قرار دادن اشیا 
در مکان های عمومی نه تنها نظم شهری را مختل 
می کند و حق تردد از شهروندان گرفته می شود، 
بلکه زیبایی شهر نیز از دست رفته و آشفتگی شهر 

را به دنبال دارد«.
محسن رنجبر با اش��اره به این که ش��هرداری با 
هر اقدامی ک��ه منجر به بره��م زدن نظم موجود 
در ش��هر می ش��ود و کیفیت زندگ��ی را کاهش 
می دهد، برخورد می کند و سد معبر از تخلفات 
شهری است که باعث بی نظمی در شهر می شود  
افزود: » پ��ارک اتومبیل در پی��اده رو، قرار دادن 
میوه در پیاده رو، تخلیه نخاله های س��اختمانی، 
پ��ارک خودروهای فرس��وده در معاب��ر عمومی، 
نصب چادر در پارک، دوره گردی و دست فروشی 
و ه��ر اقدامی که ب��دون مجوز اس��تفاده از معابر 
را به همراه داش��ته باش��د از مصادیق س��د معبر 
هس��تند«. ام��روزه افزای��ش جمعیت ش��هرها و 
 معضالت ترافیکی موجود، ایجاب می کند که ایجاد 
پیاده روها و مسیرهای پیاده مورد توجه بیشتری 
قرارگیرد. توس��عه پی��اده روها وتش��ویق مردم به 
پیاده روی، درتوسعه پایدار ش��هرها نقش مؤثری 
 ایف��ا خواهد ک��رد، به ش��رط این ک��ه در طراحی 
پیاده روه��ا ازاس��تانداردها ومعیاره��ای موجود 
استفاده شود.  اما متأسفانه پیاده روهای شهرهای 
ما استاندارد الزم را ندارند و فضای پیش بینی شده 
برای عبور عابران با حجم تردد آنان مناسب نیست.   

پیاده روها،پیست پیاد روی نا هموار

وقتی سد معبر مبلمان شهری می شود

سرپرس��ت معاونت عمرانی استاندار اصفهان با اش��اره به تعداد قابل توجه طرح های 
مسکن مهر در این استان، خواس��تار نظارت بیشتر سازمان نظام مهندسی ساختمان 
بر این طرح ها  ش��د. مهدی جمالی ن��ژاد در بازدید از رییس و اعض��ای هیأت مدیره 

این س��ازمان، افزود: حضور سازمان نظام مهندسی س��اختمان نباید محدود به شهر 
اصفهان شود، بلکه فضای فعلی موجود نیازمند حضور پر رنگ تر این سازمان در دیگر 

شهرستان هاست. 
وی به مش��کالت موجود در عرصه س��اخت و ساز اش��اره و اظهار داش��ت: ارجاع کار 
همیش��ه ازچالش های موجود در س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان بوده که برای 
 ایجاد اعتم��اد عمومی، الزم اس��ت فرآیند سیس��تم دار و هدفمند ب��رای ارجاع کار 

به وجود آید. 
سرپرست معاونت عمرانی اس��تاندار اصفهان با بیان این که نظارت های مؤثر باید بر 
نحوه ساخت و س��از افزایش یابد، اضافه کرد: باید با برنامه ای جامع به سمتی حرکت 
کنیم که نقش واس��طه و دالل را کمرنگ کرده و در نهایت از بین ببریم. وی خواستار 
تدوین فقه شهری شد و گفت: درباره مبحث ش��هر اسالمی تاکنون فعالیت و تحقیق 
 کمی صورت گرفته و باید درباره تدوین اصول شهر اسالمی بحث و تبادل نظر صورت 

گیرد.
 رییس سازمان نظام مهندسی س��اختمان نیز در این بازدید گفت: ایجاد نظام جامع 

الکترونیکی از جمله اهداف مورد نظر در این سازمان است که با صدور شناسنامه فنی 
و ملکی به صورت الکترونیکی به دنبال از بین بردن خألهای موجود هستیم. 

علی پزشکی افزود: این نظام نامه در راستای تحقق دولت الکترونیک است که نیازمند 
همیاری سازمان ها و اداراتی مانند شهرداری ها و دفاتر و مراجع فنی در سطح استان 

نسبت به انجام این مهم توسط سازمان نظام مهندسی است. 
وی با اش��اره به اهمیت به اجرا در آوردن نظام جامع الکترونیک اظهار کرد: با به عمل 
درآمدن این نظام نامه و با توجه به نقش شهرداری ها و مراجع در صدور پروانه، بسیاری 

از  سوء استفاده ها و تضییع حقوق مردم و مهندسان از بین خواهد رفت. 
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان تصریح کرد: به اجرا درآوردن 
قانون مجریان ذیصالح نیز که از  دغدغه های اصلی نظام مهندسی محسوب می شود، 

در این طرح جامع الکترونیک در نظر گرفته شده است. 
وی به اهمیت جایگاه معماری اسالمی ایرانی و لزوم بررس��ی ابعاد و مؤلفه های این 
معماری اصیل اشاره و اظهار کرد: تقویت و توس��عه فرهنگ و ارزش های اسالمی در 

معماری و شهرسازی، از اهداف اصلی قانون نظام مهندسی ساختمان است.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار اصفهان مطرح کرد؛

نظارت بیشتر سازمان نظام مهندسی بر طرح مسکن مهر

فروش نقش جهان ظلم 
به مردم است

برخورد با انتشار  فیلم  
دوربین های مداربسته



خبر روزیادداشت

 کشف گنجی
 به وسعت کل نفت و گاز کشور

درحالی که منابع هیدرو کربوری دنیا در حال اتمام اس��ت، روز دوشنبه 
رس��ماً اعالم ش��د پژوهش��گران ایرانی گنجی را در دریای عمان کشف 

کرده اند که وسعت آن به بزرگی تمام موجودی نفت و گاز کشور است.
بر اساس آخرین آمارهای شرکت ملی نفت، ایران هم اکنون از نظر حجم 
ذخایر اثبات شده نفت  و گاز رتبه اول را در جهان داراست. این خبر که  از 
سوی مجری طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی اعالم شد، تحول عظیمی 

را در حجم ذخایر نفتی و گازی کشور ایجاد می کند.  
ناصر کشاورز، مجری طرح اکتشاف منابع هیدرات گازی از کشف ذخایر 
عظیم این گاز در دریای عمان خبر داد و رسماً اعالم کرد حجم ذخایر آن، 
معادل کل ذخایر نفت و گاز متعارف کشور اس��ت.  کشاورز پس از اعالم 
این خبر  و انتشار آن، در گفتگو با فارس گفت: اگرچه استخراج هیدرات 
گازی هزینه بر است، ولی هر متر مکعب از هیدرات گازی پس از استخراج، 
 معادل 164 مترمکعب گاز ارزش حرارتی ایج��اد می کند، به طوری که 
می توان از این منابع در آینده به جای منابع هیدرو کربوری استفاده کرد. 
وی توضیح داد: هیدرات گازی منابع غیر متعارف گاز هستند که در اعماق 
زمین و در بلورهای یخی تجمع کرده اند و خوشبختانه منابع عظیمی از 
آن در آب های دریای عمان و بخش ایرانی این آب هاست. وی خاطرنشان 
کرد: در طرح شناسایی این منابع از بستر دریا تا عمق 600 متری را مورد 
مطالعه و اکتشاف قرار دادیم که خوشبختانه توانستیم به حجم زیادی از 

هیدرات گازی برسیم.

خبر ویژه

4
مشکالت اقتصادی، هزینه های شهرداری را افزایش داد

مرتضی حس��ام نژاد، معاون اداری مالی ش��هرداری اصفهان با تأکید بر این که مدیریت شهری در 
خدمت رسانی به مردم از هیچ کاری دریغ نمی کند، اظهار داشت: با توجه به تحریم ها و مشکالت 

اقتصادی پیش آمده، میزان فشار هزینه های وارده به شهرداری۷0 درصد بیشتر شده است.
 قدرت خرید مردم

 نصف پارسال شده است 
رییس اتحادیه خوار و بار اصفهان

مصطفی به حق
 به دلیل این که طیف قیمتی در این بخش متنوع است، به طور نمونه در 
حال حاضر پس��ته در بازار اصفهان از کیلویی 18 هزار تا 40 هزار تومان 
به فروش می رسد، از طرفی با توجه به این که 50 درصد آجیل مورد نیاز 
بازار داخل وارداتی است، در ماه های گذشته و افزایش نرخ دالر، قیمت 
این نوع آجیل ها در بازار به دو برابر نرخ های سال قبل افزایش یافته است. 
تاجران آجیل صادراتی ب��ه دلیل این که مبادالت خ��ود را با دالر انجام 
می دهند، در برخورد با بازار داخلی نی��ز همان رفتار را اعمال می کنند و 
حاضر به فروش آجیل خود به 
قیمت واقعی داخلی نمی شوند. 
این وضعیت، به گونه ای نیست 
که با پیشنهاد اتحادیه و دولت 
س��امان دهی پیدا کند. قدرت 
خرید مردم اصفهان در مقایسه 
با سال گذشته به نصف کاهش 

یافته است.
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کم ک��م پایی��ز ب��ه پایان 
کامران 
صباغی

  
می رسد و فصل زمستان 
آغاز می شود. شب یلدای 
امس��ال را درحالی به رسم هرس��اله کنار خانواده 
جشن خواهیم گرفت که گرانی در کمین نشسته و 
با روند صعودی اش معلوم نیس��ت چه مقصدی را 

برای مردم در نظر گرفته است.
ای��ن در حالی اس��ت که ه��ر روزه قیم��ت میوه و 
 مرکب��ات تغیی��ر می کن��د و ب��ه هیچ وج��ه قابل 
پیش بینی نیست و امسال هم طبق آنچه از شواهد 
و قرائن ب��ر می آید، در روزهای باق��ی مانده آهنگ 
تندتری نیز به خود گرفته اس��ت، به وی��ژه زمانی 
که قیمت هندوانه، میوه س��نتی و نام آشنای شب 
یلدایی، در آس��تانه این روز خاط��ره انگیز آزاد هم 
اعالم شده و ش��هروندان با قیمت های کذایی این 
میوه روبه رو ش��ده اند.به این ترتیب، صاحبان این 
میوه برای گران فروخته شدن آن، از اتحادیه میوه و 

تره بار اجازه گرفته اند.  

گرانی هایی که این روزها هوش از س��ر سرپرست 
 خان��واده ها ب��رده، ناخ��ودآگاه ذهن را ب��ه زمانی 
می ب��رد که مردم ب��رای ذخیره میوه ش��ب یلدای 
خود، آن را پیش از موع��د در زیرزمین های خنک 
و یا در بین کاه ها در کاهدان نگهداری می کردند. 
آن زمان ها این کار محاس��ن های زیادی داش��ت؛ 
این ک��ه ه��م از گران��ی پلکانی و صع��ودی قیمت 
میوه در آس��تانه این ش��ب تاریخی خب��ری نبود 
و به وفور در هم��ه خانه ها و در همه فصول س��ال 
موجود بود و ه��م از تحمیل هزین��ه های هنگفت 
 و س��نگین به خانواده ها جلوگیری می کرد و باعث 
می شد همه فکر و ذکر خانواده ها و اقوام به اصل و 
ماهیت این شب که همانا صله رحم و شب نشینی 
بود معطوف ش��ود، نه جس��تجو به دنبال میوه ای 

مرغوب و البته کمی ارزان تر.
آن زمان ها همین مسائل بود که باعث شد که یلدا 
سالیان س��ال جایگاهی با قدمت بس��یار در گوشه 

ذهن مشتاقان و عالقه مندانش پیدا کند.

اما ام��روز با آم��دن انواع و اقس��ام س��ردخانه ها و 
تجهیزات مدرن ب��رای نگهداری می��وه، گرچه بار 
بزرگی از زحمت ذخیره می��وه را از دوش خانوارها 
برداشت، اما تحمیل هزینه های گزاف حال مردم را 

زحمت آن روزها بدتر و بیشتر کرد.
با نگاهی گذرا به مغازه های میوه فروش��ی س��طح 
شهر و مش��اهده انواع و اقس��ام میوه ها در آستانه 
ش��ب چله، می توان ب��ه این حقیقت تل��خ پی برد 
که چطور با باالبودن قیمت می��وه ها قدرت خرید 
بس��یاری از مردم کم و میوه از س��بد خان��وار آنها 
حذف شده است.  به اعتقاد برخی ازمیوه فروشان، 
به دلیل مشکالت اقتصادی حاکم بر جامعه، خرید 
میوه مرغوب کاهش یافته و درمقاب��ل،  انواع میوه 
باکیفی��ت پایین ازس��ردخانه ها به مغ��ازه ها وارد 
شده است. بعضی از  ش��هروندان اصفهانی در باب 
وضعیت موجود اظهار نظر جالبی دارند که اگر چه 
 تلخ است، اما به واقعیت غیر قابل انکاری اشاره دارد:

» با این گرانی ها میوه س��االنه ما خیلی کم شده ، 

چه برسد به میوه شب یلدا که جای خود را دارد.«
البته ای��ن گرانی ه��ا ربطی ب��ه کمبود می��وه در 
 بازار ن��دارد؛ این موض��وع را می ت��وان در البه الی 
صحبت های ریی��س مجمع ام��ور صنفی اصفهان 
فهمید. عباس��علی بصیرت در گفتگو با زاینده رود 
از ورود مقدار قابل توجه��ی میوه به میدان تره و بار 
استان خبر می دهد که قرار است تأمین کننده میوه 
مورد نیاز مردم برای ش��ب چله اصفهانی ها باشد.  
اما در برخی موارد و  به دالیل گوناگون، موج روانی 
خرید در برخی اجناس پدید می آید که با باال بودن 
 تقاضا و کاه��ش عرض��ه، آن کاال ارزش طال را پیدا 
می کند که  میوه ش��ب یل��دا خارج از ای��ن قاعده 

نیست.

 نرخ میوه دوبرابر می شود
برخی از میوه فروشان  به موج س��نتی خرید میوه 
شب یلدا اشاره می کنند. جالب این که پیش بینی 
آنها از وضعی��ت بازار میوه ط��ی دو روز باقی مانده، 
خبر از افزای��ش دو برابری قیمت ه��ا می دهد که 

دلیل آن به حضور واسطه ها برمی گردد. 
»افرادی دالل که اصاًل غرف��ه ای در میدان ندارند، 
اقدام به خرید انبوه میوه و فروش آن به مغازه های 
سطح شهر می کنند و  با این کارسود باالیی نصیب 
آنها می شود. هر چند ما با  همکاری با اداره اماکن 
قصد برخورد با این اشخاص در میدان میوه و تربار 
اصفه��ان را داریم، ولی متأس��فانه منک��ر فعالیت 
این اف��راد در بازار نیس��تیم«. این ه��ا حرف های 
 رییس مجمع امورصنفی اصفهان اس��ت که درباره 

گرانی های یلدایی می گوید.
 اما ای��ن تمام��ی ماج��را نیس��ت. آیا مغ��ازه های 
میوه فروش��ی نیز از این موج گرانی در این سرمای 

سخت زمستانی بهره ای نخواهند برد؟
در این خصوص، بصیرت باتأکی��د براین که هرنوع 
می��وه باید با برچس��ب قیمت مش��خص به فروش 
برس��د، اعتقاد جالب��ی دارد:»طبق بن��د30 قانون 
بازرسی اصناف، با متخلفان و گرانفروشان برخورد 
 قانون��ی خواهی��م کرد و س��ود فروش می��وه برای 
مغازه دار براساس زمان فس��ادپذیری، از 15 تا 20 
درصد متغیر اس��ت که در خصوص سبزیجات این 

رقم به 35 درصد سود می رسد«.

اطمینانی به میوه های فصلی نیست
گروهی دیگر از فروش��ندگان معتقدند که در سال 
جاری تولید میوه در کش��ور رش��د باالیی داش��ته 
است، اما در برخی مواقع به دلیل بارندگی ها و بروز 
مشکالت حمل و نقلی ورود میوه های گروه مرکبات 
مانند پرتغال، نارنگی و...که از باغات اس��تان های 
گرمسیر و یا شمال کشور در فصل زمستان برداشت 
شده و وارد اصفهان می شوند کاهش می یابد که این 
موضوع  برگرانی نرخ آن کاال تأثیرگذار است. البته 
سیب و موز و...، به اصطالح میوه های سردخانه ای 
هستند که طبق اخبار موجود، مقادیر بسیار زیادی 
ازآنها در سردخانه ها انبار ش��ده و واردات میوه به 
خصوص انواع مرغوب پرتغال از کشورهای خارجی، 

کاهش یافته است. 

قیمت میوه و مرکبات اعالم شد
بنابر اعالم دفتر میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان، 
آخرین نرخ های فروش عمده موز از 2500 تا3 هزار 
تومان،  انار س��وپر 3هزار تومان، سیب1600تومان، 
پرتغال800 تا 2ه��زار تومان و نارنگ��ی از یکهزار تا 

1800تومان قیمت گذاری شد.

همچنین نرخ هندوانه آزاد اعالم شد 
الزم به ذکر اس��ت که  فروش��ندگان سطح شهرکه 
خرید اصلی خود را از میدان تأمین می کنند نیز باید 
مطابق قانون، س��ود بین20 تا 25 درصد نرخ های 

خود را محاسبه کنند.

توصیه 
درهرص��ورت یک��ی از عواملی ک��ه موجب کاهش 
نگرانی های فصلی می ش��ود، آن است که برخالف 
رسم رایج در کش��ور، خود شهروندان خرید هر نوع 
کاال اع��م از کیف و کفش،خوراکی،پوش��اک، مرغ، 
میوه و...  را موکول به زمان خاص و دوره مش��خص 
فروش آن کاال نکرده و  زودتر و در شرایط ارزانی با 
خرید جنس مورد نظر، از دغدغه فکری و مالی آن 

رهایی یابند. 

گرانی هندوانه را از سفره مردم جمع کرد

برپایی سنتی دیرینه  همرا ه  با گرانی و کمبود
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مزایده اموال منقول
6395 ش��عبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان، درخصوص پرونده اجرایی 
کالس��ه 910242ح ج 19 ل��ه خانم بهناز عبدوئی با وکالت اله��ام ایرجی زاده علیه آقای 
مسعود عش��وریان فرزند مرتضی مبنی بر مطالبه مهریه شامل تحویل و پرداخت هدیه 
کالم اهلل مجید مبلغ دویس��ت هزار ریال و مهرالسنه 262/5 ریال و عین یکصد عدد سکه 
تمام بهار آزادی )معادل 1/190/000/000 ریال( و س��ی و پنج مثقال طالی ساخته شده 
18 عیار )معادل 195/160/000 ریال( بابت اصل خواسته و مبلغ 1/800/000 ریال بابت 
ح��ق الوکاله وکیل و مبلغ 1/058/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی، مبلغ 700/000 ریال 
هزینه کارشناس��ی، مبلغ 120/000 ریال بابت نش��ر آگهی در ح��ق محکوم لها در نظر 
دارد جلس��ه مزایده ای مورخ 91/10/25 س��اعت 9 الی 10 صب��ح به منظور فروش یک 
دس��تگاه خودروی پژو 206 )حس��ب نظریه کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان در 
نظریه ای که مصون از هرگونه اعتراض مانده اس��ت( از خودروی مذکور 206، تیپ 2، 
س��فید رنگ مدل 1388 و شماره شاس��ی NAAPO3ED89J031591 شماره موتور 
14187035621 ش��ماره انتظامی 677ب58- ایران13 بازدید و معاینه فنی بعمل آمد که 
نتیجه به شرح زیر اعالم می گردد: بدنه نسبتا خوب و از ناحیه گلگیر عقب سمت راست 
و پایین بدنه در سمت چپ رنگ شدنی دارد. ضمنا تودوزی آن نسبتا خوب و خودرو با 
موتور خاموش و 5 حلقه الس��تیک با آج 50 درصد رویت گردید از طرفی مالک خودرو 
اظهار داشت که خودرو دارای بیمه نامه شخص ثالث تا آخر سال می باشد و در زمان 
بازدید اس��ناد خودرو رویت نگردید. ارزش خودرو با توجه به نوع خودرو و وضعیت 
خ��ودرو و مدل خ��ودرو و در نظر گرفتن ارزش خودروهای مش��ابه در بازار خرید و 
ف��روش اتومبیل، مبلغ 147/000/000 ریال )یکصد و چهل و هفت میلیون ریال( در حال 
حاض��ر ب��رآورد و تعیین می گردد و این مبلغ نیز می تواند به عنوان پایه کارشناس��ی 
مطرح گردد. ضمنا مالکیت خودروی مذکور حس��ب استعالم از راهور مورخ 1389/7/3 
متعلق به محکوم علیه می باش��د. در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس��تری اصفهان 
واق��ع در خیابان ش��هید نیکبخت برگزار نماید ضمنًا متذکر م��ی گردد طالبین خرید می 
توانن��د حداق��ل 5 روز قبل از مزایده ب��ا مراجعه به پارکینگ ذوالفق��ار واقع در آدرس: 
ارغوانیه- روبروی بیمارس��تان فارابی- جنب مغازه مرغ و ماهی فروشی از خودروی 
موردنظر بازدید نموده و کس��انی می توانند در مزایده شرکت که حداقل ده درصد مبلغ 
موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از 
نظریه کارش��ناس را پیش��نهاد نماید. م الف/15473 دفتر شعبه 19 اجرای احکام دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

مزایده
6398 اجرای احکام ش��عبه 14 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در پرونده اجرایی 
کالس��ه 910216ج ح14 له علی شرکت العباسیه و علیه حسن کالنی به نشانی اصفهان، 
خ عبدالرزاق، جنب گز کرمانی، فروش��گاه سیس��مونی ماه پیشونی مبنی بر مطالبه مبلغ 
821/811/320 ریال به عنوان اصل خواس��ته و مبلغ 100/000 ریال حق االجرای دولتی 
جلس��ه مزایده ای روز دوشنبه 91/10/25 ساعت 11 تا 12 صبح در محل اجرای شعبه 

14 دادگاه حقوقی واقع در خ نیکبخت، س��اختمان دادگس��تری، طبقه س��وم، اتاق 324 
برگزار نماید و در این خصوص مال مورد مزایده عبارت اس��ت از مقدار 15/77 حبه 

از 3 دان��گ از ش��ش دانگ پالک ثبتی 899 واقع در بخ��ش 3 ثبت اصفهان ملکی محکوم 
علیه آقای حس��ن کالنی به نش��انی اصفهان، خ عبدالرزاق، جنب گز کرمانی، فروش��گاه 
سیسمونی ماه پیشونی که طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری که عاری از هرگونه 
اعتراضی می باش��د پالک فوق به صورت یک باب مغازه به مساحت حدود 25 مترمربع 
با مش��خصات دیوارهای باربر و س��قف ها تیرآهن و طاق ضربی، کف سرامیک، درب 
ورودی س��کوریت با حفاظ کرکره ای و دارای انش��عاب برق می باش��د. پالک فوق در 
اجاره ش��خصی به نام آقای ابوالفضل حیدری می باشد و اعالم نموده تا مهر سال 91 
در اجاره می باش��د. باتوجه به موارد فوق االشاره و موقعیت محل متراژ، قدمت ساخت 
کارب��ری، عرف روز و جمیع جهات موثر در قضیه ارزش س��ه دان��گ پالک فوق مبلغ 
1/875/000/000 می باشد که توجه به مبلغ مطالبه خواهان که 821/811/320 ریال می 
باشد. ارزش مقدار 15/77 حبه از پالک فوق 821/354/166 ریال می باشد. طالبین خرید 
م��ی توانند پنج روز قبل از مزایده از محل ملک در آدرس فوق بازدید نمایند و کس��انی 
حق ش��رکت در مزای��ده را دارند که حداقل 10 درصد مبلغ موض��وع فروش را نقدا در 
جلس��ه مزایده به همراه داشته باش��ند. برنده فرد یا افرادی می باشند که باالترین قیمت 
را از نظریه کارش��ناس پیش��نهاد نماید. م الف/15476 ش��عبه 14 اجرای احکام دادگاه 

حقوقی اصفهان

مزایده
6399 ش��عبه 19 اج��رای اح��کام حقوق��ی دادگس��تری اصفهان درخص��وص پرونده 
اجرای��ی کالس��ه 900228ح ج19 له خانم زهرا قاس��می پیربلوطی علی��ه آقای آیت اهلل 

بیگی هرچگانی فرزند مرحوم عزت اهلل مبنی بر مطالبه مهریه ش��امل مهرالس��نه 262/5 
ری��ال یک طاقه ش��ال ترمه پنجاه هزار ریال تعداد یکصد و بیس��ت و چهار عدد س��که 
تم��ام بهار آزادی ط��رح جدید )مع��اول 1/442/120/000 ریال( و یکص��د مثقال طالی 

و س��اخته ش��ده هجده عیار )مع��ادل 554/840/000 ریال( و مبلغ س��یصد و هش��تاد 
چهار میلیون ریال وجه رایج جمهوری اس��المی ایران و مبلغ بیس��ت میلیون ریال بابت 
س��فر حج تمتع در حق محکوم لها بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 2/500/000 ریال بابت 
هزینه کارشناس��ی و مبلغ 120/000 ریال بابت هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم لها و 
پرداخت مبلغ بیست و سه میلیون و ششصد هزار ریال )معادل 23/600/000 ریال( بابت 
حق االجرا در حق صندوق دولت ضمنا خواهان )زهرا قاسمی( موظف است با توجه به 
صدور حکم اعسار مبلغ هش��ت میلیون و سیصد و نود هزار ریال )معادل 8/390/000 
ریال( بابت هزینه دادرس��ی در حین اجرای حکم در حق صندوق دولت بپردازد، لذا در 
نظر است جلسه مزایده ای مورخ 91/10/28 از ساعت 9 الی 10 صبح جهت فروش سهم 
االرث محکوم علیه )1/75 سهم از 13 سهم از کل ملک( از منزل مسکونی واقع در آدرس: 
خ قائمیه- روبروی کارخانه لوله س��ازی- کوچه ش��ماره 79 )معروف به ک سحر(- ک 
موسوی- سمت چپ پالک سوم- ساختمان 4 طبقه دارای کدپستی 46178-81788 الی 
46181-81788 )که حسب نظریه کارشناس رس��می دادگستری اصفهان در نظریه ای 
که مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده اس��ت( محل مورد نظر بصورت س��اختمان 

چه��ار طبقه بصورت 4 واحد مج��زا که باتوجه به گزارش ش��ماره 97 مورخ 91/5/31 
آقای یداله نصری کارش��ناس رسمی دادگستری در امور ثبتی، فاقد سند مالکیت رسمی 
می باش��د. مصالح مصرفی ساختمان دیوار آجری، سقف تیرآهن و طاق ضربی، نمای 
ساختمان و حیاط آجرنما، کف حیاط موزائیک حیاطی، با دو درب ورودی حیاط پروفیل 
آهنی، پله ورودی از سنگ چینی الی بید، دیوار راه پله گچ و رنگ الستیک، دیوار داخل 
واحده��ا گچ و رنگ، کف موزائی��ک ایرانی و موکت، دربهای داخلی چوبی و چهار چوب 
فلزی و رنگ دارای آش��پزخانه و س��رویس بهداشتی که کف آن سرامیک و بدنه کاشی 
کاری می باشد. کابینت فلزی، پنجره ها آلومینیومی، گرمایشی لوله کشی گاز و بخاری 
و سرمایش��ی کولر آبی است.ساختمان دارای یک انشعاب آب، یک انشعاب گاز و دارای 
دو انش��عاب برق اس��ت و طبق اندازه گیری بعمل آمده و سوابق در شهرداری و نقشه 
هوائی و باتوجه به عقب نشینی انجام شده عرصه موجود 127/28 مترمربع و زیربنای 
س��اختمان موجود حدود 390/00 متر مربع می باش��د لذا باتوجه به مش��خصات فوق 
الذک��ر و موقعیت محل، نوع بنا و انش��عابات و عرصه و اعی��ان موجود ارزش عرصه 
و اعیان و اش��تراکات و متعلق��ات و امتیاز خانه 4 واحدی م��ورد بازدید، جمعا به مبلغ 
1/936/800/000 ریال )یک میلیارد و نهصد و س��ی و ش��ش میلیون و هش��تصد هزار 
ریال( برآورد می گردد. لذا باتوجه به اعمال صورتجلس��ه مورخ 1391/6/6 که توس��ط 
مامور تحقیق کالنتری 28 امیرحمزه تنظیم ش��ده و در صورت آنکه کل مجموعه مورد 
بازدید متعلق ب��ه مرحوم عزت اله بیگی بوده لذا باتوجه به صورتجلس��ه مذکور ورثه 
مش��ارالیه عبارتند از: یک همس��ر دائمی و سه دختر و پنج پس��ر از جمله آقای آیت اله 
بیگی )محکوم علیه( در نتیجه س��هم آقای آیت اله بیگی از مبلغ ارزیابی فوق و بش��رح 
محاس��بات زیر: 1- سهم همس��ر دائمی ریال 242/100/000=8÷1/936/800/000، 2- 

س��هم بقیه وراث ریال 1/694/700/000=242/100/000-1/936/800/000، 3- س��هم 
یک دختر ریال 130/361/530=13÷1/694/700/000، 4- س��هم یک پسر از جمله آقای 
آیت اله بیگی ریال 260/723/060=2*130/361/530 بمبلغ )دویس��ت و شصت میلیون 
و هفتصد و بیس��ت و سه هزار و شصت ریال تمام( ارزیابی و اعالم می گردد. در اتاق 
252 واقع در طبقه دوم دادگستری اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت برگزار نماید 
ضمن��ًا متذکر می گردد طالبین خرید می توانند حداق��ل 5 روز قبل از مزایده با مراجعه 
به آدرس مذکور از محل موردنظر بازدید نموده و کس��انی می توانند در مزایده شرکت 
که حداقل ده درصد مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داش��ته و برنده مزایده فردی 
اس��ت که باالترین قیمت از نظریه کارشناس را پیشنهاد نماید. م الف/15475 دفتر شعبه 

19 حقوقی اجرای احکام دادگاه اصفهان

حصر وراثت
6416 آقای مهدی گلزار مش��کی دارای شناسنامه ش��ماره 10703 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 5389/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان زهرا ذواالکتاف زاده بشناس��نامه 193 در تاریخ 91/8/25 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: دو 
فرزند پسر و یک دختر و پدر و مادر و همسر به نام ذیل: 1- امیرحسین گلزار مشکی ش 
ش 53691 فرزند متوفی، 2- مهدی گلزار مشکی ش ش 10703 فرزند متوفی، 3- زهره 
گلزار مش��کی ش ش 52452 فرزند متوفی، 4- قاسمعلی گلزار مشکی ش ش 14 همسر 
متوف��ی، 5- فاطمه صادقی ش ش 136 مادر متوفی، 6- رس��ول ذواالکتاف زاده ش ش 
13 پدر متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 

 از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.
م الف/ 15654 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ رای

6417 کالسه: 222/91 شماره دادنامه: 301ش حل1 مرجع رسیدگی شورای حل اختالف 
حوزه اول به نش��انی خمینی ش��هر- میدان قدس خ شهید بهش��تی خواهان: سید مأذن 
جمش��یدپور به نش��انی اصفهان پل چمران خ ش��ریعتی ک دانش بن بست اول- سمت 
راست خوانده: س��هراب گلدانی نودولقی و خانم ریحان اکبری مجهول المکان موضوع: 
مطالبه وجه حواله قرض الحس��نه، رای ش��ورا: درخصوص دادخواست خواهان آقای 
س��یدمأذن جمش��ید پور فرزند س��یدمهدی قلی بطرفیت خواندگان 1- س��هراب گلدانی 
نودولقی 2- خانم ریحان اکبری بخواس��ته مطالب��ه مبلغ 12/000/000 ریال وجه حواله 
تعاونی اعتباری صالحین خمینی ش��هر تحت ش��ماره 775874- 90/2/30 و 775869- 
90/2/21 و 775870- 90/2/31 به انضمام خس��ارت تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی 
شورا از توجه به وجود اصل حواله و گواهینامه عدم پرداخت صندوق قرض الحسنه و 
اینک��ه خوانده در مقابل ادع��ای خواهان دفاعی از خود به عمل نیاورده و دلیلی مبنی بر 
برائت ذمه خویش به ش��ورا ارائه ننموده اس��ت دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته 
مستنداً به ماده 1258 قانون مدنی و مواد 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده 
را به پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر تادیه براساس شاخص 
نرخ تورم بانک مرکزی از زمان تقویم دادخواست مورخه 91/5/2 لغایت زمان پرداخت 
که در زمان اجراء توسط واحد اجرای احکام محاسبه می گردد به عنوان اصل خواسته 
که بابت وجه چک ش��ماره 775872 و پرداخت مبلغ 38/000 ریال به عنوان هزینه های 
دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه و سپس ظرف مدت بیست روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باشد درخصوص وجه چک های 
ش��ماره 775869 و 775870 نظر به اینکه گواهی ع��دم پرداخت تعاونی اعتباری محال 
علیه ارائه نگردیده اس��ت خواهان محکوم به بی حقی می باشد. حقیقی- قاضی شعبه 1 

حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6418 خانم میمنت محمدی خوزانی دارای شناس��نامه شماره 108 به شرح دادخواست 
به کالسه 724/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان کریم ملمعی خوزانی بشناس��نامه 95 در تاریخ 1391/8/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( 
میمنت محمدی خوزانی فرزند ابراهیم ش ش 108 )همسر دائمی متوفی(، 2- علی ملمعی 
فرزند کری��م ش ش 1363 )فرزند(، 3-محمد ملمعی خوزانی فرزند کریم ش ش 27869 
)فرزن��د(، 4- نرگس ملمعی خوزانی فرزن��د کریم ش ش 1630 )فرزند(، 5- عزت ملمعی 
خوزانی فرزند کریم ش ش 1743 )فرزند(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6419آقای کرمعلی باقری خوزانی دارای شناسنامه شماره 10837 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 765/91ش ح7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان رضا باقری خوزانی بشناسنامه 6962 در تاریخ 1388/8/11 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 
1- س��لطنت باقریان خوزانی فرزند علی ش ش 8830 )همسر دائمی متوفی( 2- کرمعلی 
باق��ری خوزانی فرزند رض��ا ش ش 10837 )فرزند( 3- مجتب��ی باقری خوزانی فرزند 
رض��ا ش ش 12309 )فرزند( 4- فاطمه باقری خوزانی فرزند رضا ش ش 243 )فرزند( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت پی در پی 
ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

فقدان سند مالکیت
6420 ش��ماره: 7734 خانم مهتاج حس��ین منیه فرزند یداله به استناد یک برگ استشهاد 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت تمامت 
یک دانگ مشاع پالک ش��ماره 769 فرعی از 30 اصلی واقع در روستای زیادآباد بخش 
ثبت��ی میمه که در صفحه 228 دفتر 66 امالک ذیل ش��ماره 10661 به نام غالمحس��ین 
اس��ماعیل زاده فرزند رضا ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و به موجب س��ند رس��می 

ش��ماره 17179 مورخ 1348/4/2 دفترخانه 14 میمه ب��ه او انتقال قطعی یافته و معامله 
دیگری انجام نش��ده که به علت جابجایی اثاثیه منزل از بین رفته/ مفقود گردیده اس��ت 
چون درخواس��ت س��ند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین 
نام��ه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انج��ام معامله )غیر از آنچه 
در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن و یا وجود س��ند نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
ای��ن آگهی ت��ا ده روز به این اداره مراجع��ه و اعتراض خود را کتب��ًا ضمن ارائه اصل 
س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه 
کننده مس��ترد گ��ردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د ی��ا در صورت اعتراض 
 اصل س��ند ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد.  نوروز- رئیس ثبت میمه

فقدان سند مالکیت
6421 ش��ماره: 7732 آقای حس��ینعلی اس��ماعیل زاده فرزند رضا به استناد یک برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی است که سند 
مالکیت تمامت پنج دانگ مش��اع پالک ش��ماره 769 فرعی از 30 اصلی واقع در روستای 
زیادآب��اد بخش ثبتی میمه که در صفحه یک دفتر 88 امالک ذیل ش��ماره 10661 به نام 
غالمحس��ین اس��ماعیل زاده فرزند رضا ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
رس��می ش��ماره 17179 مورخ 1348/4/2 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری انجام نش��ده ب��ه علت جابجایی اثاثیه منزل از بی��ن رفته/ مفقود گردیده 
اس��ت چون درخواست س��ند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انج��ام معامله )غیر از 
آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نس��بت به آن و یا وجود س��ند نزد خود باش��د از تاریخ 
انتش��ار این آگهی ت��ا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خ��ود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض 
 اصل س��ند ارائه نشود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد

 شد.  نوروز- رئیس ثبت میمه

فقدان سند مالکیت
6422 ش��ماره: 7733 آقای حس��ینعلی اس��ماعیل زاده فرزند رضا به اس��تناد یک برگ 
استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت شش��دانگ پالک ش��ماره 873 فرعی از 30 اصلی واقع در روستای زیادآباد بخش 
ثبتی میمه که در صفحه 186 دفتر 66 امالک ذیل شماره 10650 به نام خانم جان اسماعیل 
زاده فرزند اسماعیل ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 11540 
مورخ 1338/2/15 دفترخانه 14 میمه به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری انجام نشده 
ب��ه علت جابجایی اثاثیه منزل از بین رفته/ مفقود گردیده اس��ت چون درخواس��ت س��ند 
مالکی��ت المثنی نموده طب��ق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئی��ن نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت 
به آن و یا وجود س��ند نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا ده روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید 
تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 

صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  نوروز- رئیس ثبت میمه

فقدان سند مالکیت
6423 ش��ماره: 7735 آقای حس��ینعلی اس��ماعیل زاده فرزند رضا به استناد یک برگ 
استشهاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی است که سند مالکیت 
تمامت س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک ش��ماره 393 فرعی از 30 اصلی واقع در 
روستای زیادآباد بخش ثبتی میمه که در صفحه 553 دفتر 68 امالک ذیل شماره 11104 
به نام رضا اسماعیل زاده فرزند عباس ثبت و صادر و تسلیم گردیده و به موجب سند 
رس��می شماره 8922 مورخ 1334/8/28 دفترخانه 14 کاشان به او انتقال قطعی یافته و 
معامله دیگری انجام نشده به علت جابجایی اثاثیه منزل از بین رفته/ مفقود گردیده است 
چون درخواست سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه 
قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر ک��س مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این 
آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن و یا وجود سند نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
ت��ا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مسترد 
گ��ردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل س��ند ارائه 
 نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد. نوروز- رئیس 

ثبت میمه



عرب نیا و برومند؛ داور 
جشنواره جام جم

مجتمع سینمایی » بهار 
گز« در حال بازسازی

هیأت داوران فیلم های تلویزیونی دومین جشنواره تلویزیونی جام جم معرفی 
شدند.

با حکم علی دارابی معاون سیمای سازمان صدا و سیما و رییس شورای عالی 
سیاستگذاری جشنواره، اعضای هیأت داوران این جشنواره تلویزیونی انتخاب 
شدند. احمدرضا معتمدی، مسعود جعفری جوزانی، فریبرز عرب نیا، شهریار 
بحرانی،حسن بشکوفه، مجید انتظامی و هنگامه قاضیانی اعضای منتخب برای 
عضویت در این هیأت بودند. مرضیه برومند، مجید شکیبا، امیر بکان، مسعود 
نقاش زاده، یداهلل صمدی و بیژن بیرنگ نیز اعضای هیأت داوران این جشنواره 
در زمینه آثار طنز هستند. دومین جشنواره تلویزیونی جام جم در بخش های 
مختلف همچون س��ریال های طنز، کودک و نوجوان، فیلم های تلویزیونی و 

بخش مسابقه و سرگرمی، نهم بهمن ماه برگزار می شود. 

حوزه هنری اس��تان اصفهان، به دنبال بازس��ازی های موفق خود در زمینه 
سینماهای استان اصفهان، این بار با همکاری شهرداری شهرستان گز اقدام به 

بازسازی مجتمع سینمایی» بهارگز« می نماید.
مجتمع سینمایی » بهار گز« هم اکنون با مساحتی بالغ بر 2100متر در حال 
بازسازی است و پیش بینی می شود که سینمای این مجموعه با ظرفیت 320 
نفر با کلیه امکانات روز سینمای ایران و جهان و با سیستم دیجیتال و صدای 
دالبی بازسازی شود. این مجتمع سینمایی که پیش از این به عنوان آمفی تئاتر 
مشغول به فعالیت بود، اکنون شامل سینما، سینما پنج بعدی، مرکز آموزش، 
تریا، گالری، رستوران و پارکینگ خواهد بود. بخشی از این مجموعه که شامل 
س��ینمای پنج بعدی و مرکز آموزش است به مس��احت 700متر از نو احداث 

خواهد شد و مابقی این مجموعه مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.

اعالنیادداشت

هفت

»وجدان در قرآن« در آلمان منتشر شد
 کتاب »وجدان در ق��رآن« تألیف آدم یعق��وب به زب��ان آلمانی به بازار کتاب کش��ورهای 
آلمانی زبان عرضه شد. این کتاب  در 126 صفحه، از سوی انتشارات »اُکوسان« منتشر شده 

و به قیمت 4/5 یورو به بازار کتاب کشورهای آلمانی زبان عرضه شده است.
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 بیداری اسالمی 
منحصر به کشورهای اسالمی نیست

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان گفت: م��وج بیداری اس��المی 
منحصر به کشورهای اسالمی نیست و در 
بس��یاری ازکش��ورهای اروپایی هم در 
جهت عدالتخواهی و مبارزه با ظلم، این 

بیداری شکل گرفته است. 
محمود ش��الویی که در آئی��ن افتتاحیه 
نمایشگاه جایزه جهانی بیداری سخن می گفت، ادامه داد: زمانی که 
اقدام برای برگزاری این برنامه در حال شکل گیری بود، من در تهران 
مسئولیت معاونت تجسمی را بر عهده داش��تم و سعی کردم در حد 

توان برای برگزاری این برنامه همکاری کنم.
 وی افزود: بیش از هزار هنرمند از نزدیک به ش��صت کش��ور در این 
بینال شرکت کردند؛ تقریبا در زمانی که شاید برای بعضی از کشورها 
که خود در جریان بیداری اسالمی بودند، حضور هنرمندان کار آسانی 
نبود، اما عالقه جامعه هنری و احساس تکلیفی که در خود احساس 

می کرد.

1800 جلد کتاب هدیه خانواده اصفهانی
اخیرا مجموعه ای از آثار و نسخ خطی از سوی 
یک خانواده اصفهانی به کتابخانه ملی ایران 

اهدا شده است.
 این مجموعه ش��امل بی��ش از 1۸00 جلد 
کتاب اس��ت که در کتابخان��ه موروثی این 
خانواده نگهداری می شده است. کتاب های 
چاپی اهدایی ب��ه مخ��رن مربوطه منتقل 
شده اند و کتاب های خطی و سربی و چاپ سنگی هم در بخش نسخ خطی 
در حال ساماندهی هس��تند. مدیرکل بخش نسخ خطی سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران به مشخصات خانواده اهداکننده این مجموعه اشاره ای 

نکرد و گفت: این خانواده مایل نیستند نامشان رسانه ای شود.

هیأت انتخاب بخش سینمای ایران 
جشنواره فجر معرفی شد

هیأتی متشکل از هفت کار شناس و هنرمند 
س��ینما، کار ارزیابی و انتخ��اب فیلم های 
رسیده به بخش مسابقه س��ینمای ایران را 
 درجش��نواره س��ی و یک��م فجر ب��ر عهده 

دارند. 
مصطفی شایسته، مهدی صباغ زاده، علی 
معلم، جلیل عرفان منش، محمدحس��ین 
نیرومند، مهدی عظیمی میرآبادی و بهمن حبش��ی مسئولیت انتخاب 
آثار را بر عهده دارند و قرار است کلیه فیلم های متقاضی شرکت در بخش 
سینمای ایران سی و یکمین جشنواره فجر را ارزیابی و فیلم های منتخب 

را برای رقابت در مرحله مسابقه انتخاب کنند.

سرنوشت قرعه اکران در سال 91
سازمان سینمایی با همفکری اهالی فرهنگ 
و هنر درباره نحوه و زم��ان اکران فیلم های 
»پل چوبی«، »برف روی کاج ها«، »خرس« 

و »پذیرایی ساده« تصمیم گیری می کند.
این معاونت قص��د دارد به جهت همفکری 
و ه��م افزایی با اهال��ی فرهن��گ و هنر در 
نشس��ت های تخصصی با گروه های مرجع 

در خصوص برخی آثار سینمایی مشورت کند. 

»جرم« درشبکه نمایش خانگی
بعد از اما و اگرهای متفاوت، س��رانجام »جرم«بیس��ت و هش��تمین 
فیلم مس��عود کیمیایی یک هفته دیگر توس��ط مؤسسه رسانه های 

فیلمسازان جوان راهی نمایش خانگی می شود.
آخرین ساخته مسعود کیمیایی در بیس��ت و نهمین جشنواره فیلم 
فجر به روی پرده رفت و جایزه بهترین فیلم را از دست مردم دریافت 
 کرد. این فیلم در اکران نیز با استقبال مخاطبان روبه رو شد و به فروش 

قابل توجه��ی دس��ت یافت. 
تبلیغات این فیلم برای توزیع 
در ش��بکه نمای��ش خانگی از 
تابستان امسال آغاز شد، اما تا 
االن خبری از توزیع این فیلم 
در شبکه نمایش خانگی نشده 
است. در بیس��ت و هشتمین 
فیلم مس��عود کیمیایی پوالد 
کیمیای��ی، حام��د به��داد، 
داریوش ارجمند، بهاره رهنما، 
ش��بنم دروی��ش و جمش��ید 

مشایخی بازی کرده اند. 
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» والدو پیر بزرگ «فیلمسازی با دو فیلم درخشان و ماندگار » بوچ کیدی و ساندس کید « » نیش «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - » جرج روی هیل« از جمله کارگردانان سینمای جهان است که دو 
فیلم »بوچ کسیدی و ساندنس کید« و »نیش« ساخته وی، نقشی ماندگار در خاطره 
دوستداران سینما برجای گذاشته اس��ت. وی که 27 دسامبر سال 2002 میالدی در 
سن ۸1 سالگی درگذشت، بیستم دس��امبر س��ال 1921 در مینیا پلیس ایالت مینه 
س��وتای آمریکا به دنیا آمد و در دهه50 میالدی به س��اخت مجموعه های تلویزیونی 
پرداخت، تا این که در سال 1962 میالدی نخستین کار س��ینمایی خود را کلید زد و 
دیگر هرگز به قاب کوچک تلویزیون بازنگشت. در سال های پایانی دهه60 میالدی، وی 
 فیلم به یادماندنی »بوچ کسیدی و ساندنس کید« را ساخت که بعدها مرجع برخی از 
وسترن های مهم تاریخ سینما شد. موفقیت همه جانبه فیلم یاد شده که نامزدی اسکار 

را هم برای کارگردان به ارمغان آورد، جای پای روی هیل را در هالیوود محکم تر کرد.
» والدو پپر بزرگ« و» دنیا از نگاه گارپ« دیگر فیلم های او هستند که هرگز به موفقیت 

دو فیلم قبل هیل نرسیدند. 
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 تماشای عکس های سفر، آن هم همراه 
نسترن 
با هنرمندی که بار بزرگ گرافیک ایران مکارمی

را ب��ر دوش می کش��د ل��ذت بخش و 
آموزنده است. این هفته اتاق آبی آثارهنرمندی را بر شانه گرفته 
که ازهمراهان وهمترازان مرتضی ممیز به شمارمی رود. ابراهیم 
حقیقی طراح گرافیک مشهور ایرانی متولد 13 مهر سال 132۸ 
در تهران است. او کارشناس ارشد معماری دانشکده هنرهای 

زیبا از دانش��گاه تهران اس��ت. حقیقی همچنین عضو انجمن 
بین المللی طراحان گرافیک، انجمن تصویرگران کتاب کودک 
و انجمن فیلمسازان مستند ایران نیزهست. وی از سال 1347 
تاکنون طراح کتب و مجالت گوناگون بوده  و برای فیلم، سریال 
و نمایش های مختلف طراحی صحنه کرده است. برای فیلم ها و 
سریال های زیادی تیتراژ س��اخته ، نمایشگاه های متعددی را 

برگزار کرده و جوایز زیادی را به دست آورده  است. 
از برجسته ترین و ماندگار ترین طرح های او می توان به سیمرغ 
لوگوی جشنواره  فجر و همچنین لوگوی مجله فیلم اشاره کرد. 
حقیقی در کنار کار گرافیک به عکاسی هم پرداخته و خود در 
کتاب مش��ق های خط نخورده که خاطرات دوران کودکیش 
است در ارتباط با گرایشش به عکاسی می نویسد:»پدر عکاس 
ماهری بود و در الله زار آن روزها مع��روف. عکس چهره خوب 
می گرفت و خوب تر رتوش می کرد. آن وقت ها هنوز عکس رنگی 

نیامده بود یا بعدها که آمد گران بود.
در الله زار عکس های سیاه و سفید را رنگ می کردند. عکس های 

بزرگ را با رنگ و روغن و عکس های کوچک را با جوهر و پدر در 
این کار هم ماهر بود. من ساعت ها مبهوت به نظاره می نشستم. 

او عالقه ام را فهمیده بود. 
یک بساط رنگ کاری جوهر هم در خانه داشت. بعضی جمعه ها 
که سرکار نمی رفت و اخالقش خوش بود، هنر رنگ کردن عکس 
با جوهر را به م��ن می آموخت. پس از س��ال ها انتظار، پدر یک 
دوربین عکاسی به عنوان هدیه قبولی کالس هشتم برایم خرید 
و تعطیالت تابستان نوجوانی ام بهاری شد. سفر تابستانی کنار 
دریای انزلی در آن سال پر شد از پرسه زدن در ساحل و عکس 
گرفتن از اقوام در ضد نور غ��روب قرمز آفتاب در حالت نیمرخ، 
به عشق آن که پس از چاپ، بنش��ینم و به تقلید از عکس های 
ضد نور غروب آلبوم عکس پدر، آنها را رنگ کنم و عشق عکس 
و نقاشی، جفت کنار هم نشس��تند.« این روزها حقیقی سری 
به آرش��یو عکس های قدیمی اش زده و تع��دادی از آنها را که 
در سفرهای دانشگاهی، طی سال های 134۸ تا 1353 گرفته 
است تحت نام »عکس های سفر« به نمایش درآورده است. به 

گفته او، اکثر این عکس ها مربوط به معماری ش��هرهای ایران 
است و از آنجا که بس��یاری از این آثار همچون ارگ بم یا برخی 
از روستاهای قدیمی امروز از بین رفته اند، تصمیم گرفته تا این 

نگاتیوها را به نمایش بگذارد.
حقیق��ی می گوید: وقت��ی نگاتیوه��ا را پیدا ک��ردم از آنجا که 
مربوط به زمان های قدیم ب��ود، تصمیم گرفتم برای جلوگیری 
از صدمه دیدن بیش��تر آنها تمامشان را اس��کن و آنهایی را که 
بهتر اس��ت برای نمایش انتخاب کنم. عکسهای این نمایشگاه 
عموما در روس��تاهای مورچه خورت و ورزن��ه و تعدادی از آنها 
 نیز به سواحل و مسافران ساحلی مربوط می شود. تماشای این 
عکس ها بیش از هرچیز مخاطب را با بافت معماری گذش��ته 
ایران که چندان با این روزهای خیلی از همان ش��هرها تفاوت 
محسوسی ندارد، آشنا می کند. این نمایشگاه در روز جمعه 24 
آذرماه در گالری اتاق آبی واقع در خیابان مشتاق اول،  انتهای 
کوچه روشن، جنب مادی نیاصرم، پالک 31  افتتاح  شده و تا 

روز چهارشنبه ادامه خواهد داشت.

»گالری آبی« با طعم » حقیقی« 

ایستاده پای دیوار با یادگاری های گرافیست کهنه کار ایران 

 امشب در حالی به استقبال زمستان و بدرقه پاییز 
می رویم که در نقطه شروع دهه 90 شمسی قرار 
داریم و10 سال پر فراز و فرود دیگر برای هنر و در 

رأس آن سینما طی شده است.
  تص��ور این ک��ه در ش��ب یل��دا س��ینماگران و 
سینما دوستان به شمارش جوجه های آخر پاییز 
هنر هفتم مش��غولند، لبخند معناداری بر چهره  

می نشاند.
یلدا بهانه ای به دس��ت داده تا در شروع یک دهه 
دیگر از س��ینمای ایران، این دفت��ر100 برگ را 
ت��ورق کنیم و در طوالنی ترین ش��ب س��ال پای 
طوالنی  ترین های س��ینما را به ق��در بضاعت به 

میان آوریم. 

 طوالنی ترین زمان فیلم
باورم نمی شود، فیلمی بتواند بیشتر از 100 دقیقه 
مخاط��ب را به دنبال خود بکش��د، ام��ا »دوئل« 
احمدرضا درویش با مرور 133 دقیقه ای خاطرات 
»زینال« از جنگ و بمباران، بسیاری را میخکوب 
می کند و به نظر نمی رس��د کس��ی تا پایان فیلم 

خسته شود و ثانیه شماری کند برای پایانش.
حتی در فیلم »خیل��ی دور، خیلی نزدیک« رضا 
میرکریمی از جنگ درونی آق��ای دکتر که 130 
دقیقه برای اتمامش وقت الزم اس��ت نیز آنچنان 

ناالن نمی شویم.
اکران نوروزی امس��ال ب��ا تجرب��ه نمایش 12۸ 
دقیق��ه ای »اخراجی ه��ا 3«، آخری��ن س��ه گانه 

ده نمکی را در رتبه سوم این رکوردزنی قرار می هد.

طوالنی ترین اکران به احتساب روز!
چرتکه اندازی ام که تمام می ش��ود، در بلبش��وی 
اکران این مهم ترین چرخه تولید فیلم، با شیطنت 
یک جوجه سینمادوس��ت به دنبال طوالنی ترین 
اکران ه��ا هس��تم ک��ه »دع��وت« حاتمی کی��ا 
می ش��ود اولین خروجی تالش��م. »دع��وت« با 
 موض��وع متفاوتش، ه��م برای س��ینما هم برای 
حاتمی کیا شناس��ان، 119 روز مردم را دعوت به 

»دعوت« می کند.
فیلم »ملک س��لیمان نبی« ش��هریار بحرانی نیز 
برشی از زندگی حضرت سلیمان نبی را در 113 

روز به نمای��ش می گذارد و پیش ای��ن نیز مجید 
مجیدی »آواز گنجش��ک  ها« هایش را  113 روز 
در س��الن های س��ینما طنین انداز کرده و البته 
»کنعان« هم ب��ه همین میزان روایت داس��تانی 
ملودرام را در س��الن های تاریک سینما به تصویر 
کشیده  بود تا جزء رکوردداران دهه اخیر سینمای 
ایران و در لیس��ت طوالنی ترین ه��ای اکران قرار 

گیرد.

طوالنی ترین صف برای تماشا  
در ابتدا تصور می کردم ش��اید این المان، زیادی 
فانتزی به نظر برس��د، اما حافظه سینمایی چند 
عزیز س��ینمادیده! و البته آمار و ارقام، به کمکم 
آمد. کاشف به عمل آوردم که باز هم پای یکی از 
»اخراجی ها« در میان است و »اخراجی ها 2« در 
52 روز نمایش، توانس��ت دو میلیون و ۸۸ هزار و 

222 نفر را به سالن  های سینما بیاورد.
البته هیچ گاه نمی ش��ود خاطره چن��د بار دیدن 
فیلمی چ��ون »مارمولک« را از حافظه بس��یاری 
پاک کرد. ن��گاه و روایت جدید ای��ن فیلم با بازی 
درخشان پرویز پرستویی ش��اید دلیل محکمی 
باش��د که یک میلی��ون و 135 ه��زار و 714 نفر 
تنها در 2۸ روز اکران به تماشای اثر خاص کمال 

تبریزی بروند.
و اما سومین رتبه باز هم در اکران نوروزی امسال 
اتفاق افتاد و رامبد جوان که به خالقیت و شکستن 
کلیشه شهرت دارد، به مدد بازیگرانی چون ویشکا 
آسایش و رضا عطاران توانست کمدی - اجتماعی 
»ورود آقای��ان ممن��وع« را به نمای��ش درآورد و 
صف بلندباالیی از تماش��اگران که قریب به یک 
 میلیون و 13 هزار و 667 نفر بود را برای فیلمش 

دست و پا کند.

طوالنی ترین عنوان برای یک فیلم  
همیش��ه عنوان بندی خاص برخی فیلم ها برایم 
ش��گفت انگیز بود، اما این که یک فیلم، اسمی در 
حد عبارت و جمله ای کامل باش��د، عجیب تر به 

نظر می رسید. 
به ویژه این ک��ه این آثار تولی��دات داخلی اند و از 
فرآیند پیچیده و گاه آزاردهنده ترجمه در تبدیل 

عنوان رنج نمی برند.
به هر ح��ال با م��رور واحد های درس��ی ویرایش 
و البته تأکید ب��ه اهمیت عن��وان فیلم در جذب 
مخاطب و حتی تبدیل به نوس��تالوژی شدن آن، 
به چند عنوان به مثابه دارنده طوالنی ترین عنوان 

فیلم در دهه اخیر سینمای ایران رسیدم.
»باغ فردوس س��اعت پنج بعدازظه��ر«، »مرگ 
کس��ب و کار م��ن اس��ت«، »س��یمای زن��ی در 
دوردست«، »در ش��هر خبری هست، نیست؟«، 
»جدایی نادر از س��یمین«، »زندگی با چش��مان 
بسته«، »اسب حیوان نجیبی است«، »دیوانه ای از 
قفس پرید«، »چتری برای دو نفر«، »دیشب باباتو 
دیدم آیدا«، »من ترانه 15 سال دارم« و»اسپاگتی 
در هش��ت دقیقه« از جمله طوالنی  ترین نام های 

سینمایی این دهه اند.

طوالنی ترین انتظار برای کسب پروانه   
نمایش

انتظارها گاه شیرین هستند و گاه تلخ، اما انتظار 
طوالن��ی ممکن اس��ت هدررفت زیادی داش��ته 
باشد و فیلم های س��ینمای ایران نیز از این قاعده 
مس��تثنا نیس��تند. فیلم هایی که فرص��ت اکران 
پیدا نمی کنن��د و گرفتاری فیلمس��ازها در آتش 
فیلمسوزی، داس��تان جدیدی نیست، اما در این 
میان فیلم »سفر س��رخ« حمیدفرخ نژاد بازیگر 
قهار این روزها، هنوز به پایان نرسیده و از سال 79 
که تولید شد تا سال ۸9 در انتظار پروانه نمایش 
بود و به نظر می رس��د پ��س از این هم��ه انتظار، 
استحقاق اهدای مدال رتبه اول منتظران دریافت 

پروانه نمایش را داشته باشد!
گرچه به نظر می رسد انتظار در هر پروسه تولید 
بخشی از سرنوش��ت برخی فیلم هاست و در صف 
اکران بودن »سفر سرخ« دلیلی بر این مدعاست. 
گرچه فیلم های دیگری نی��ز در رتبه های بعدی 
ق��رار می گیرند، ام��ا یک ده��ه انتظ��ار حقیقتا 
رکوردش��کنی است! و ش��اید تنها ثبت در کتاب 

رکوردهای گینس را کم داشته باشد.
 به هر حال طومار طوالنی ترین ها، طوالنی است 
و فرصت اندک که در ح��د توان، جدیدترین دهه 

سینمایی ایران مرور شد.  
این رکوردشکنی ها گاه باعث شگفتی است و گاه 
تفکربرانگیز یا حتی تأسف بار. باید دید آیا اهالی 
سینما و بزرگان هنر هفتم سرزمینمان، امشب در 
میان آجیل های شب یلدایشان، تخمه بی خیالی 
را خواهند شکست یا پس��ته های سر بسته، قصه 

سرگشاده ای در پی دارد.
مقصود، تلخ کردن کام هیچ کس نیست که شاید 
همه، در پی آمار درس��تی از شمارش جوجه های 
پاییزی سینما هس��تند و در میان می توان حتی 

پرتقال فروش نیکوکار را نیز پیدا کرد.

در آستانه بلند ترین شب سال، رکورد های بلند سینما را بشناسید

یک دهه سینما در سکانس یلدا

یلدا بهانه ای به دست داده تا در شروع یک دهه دیگر از سینمای ایران، این دفتر 100 برگ را ورق زنیم و در طوالنی ترین  گروه 
شب سال، پای طوالنی  ترین های سینما را به میان آوریم و دهه 80 را به عنوان یک دهه تمام شده سینمای وطنی در فرهنگ

سکانس یلدا مرور کنیم.



میزبانی گهر- استقالل به دورود رسید انصراف ماهان و مهرام  از جام شیخ راشدچیرو از  سامپدوریا اخراج شدکعبی در تمرین نفت آبادان

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پهلوان به کمک ذوب آهن آمد    
احس��ان پهلوان، بازیکن تیم ملی جوانان ایران ب��ا عقد قراردادی به 

مدت نیم فصل رسماً به تیم فوتبال ذوب آهن پیوست. 

نادریان، رباط صلیبی پاره کرد
 لیگ برتر تکواندوی باش��گاه های کش��ور در حالی پیگیری شد که 
مهم ترین حاش��یه این رقابت ها مصدومیت ش��دید رض��ا نادریان، 
تکواندوکار اصفهانی و انتقال وی به بیمارس��تان بود. هفته چهارم و 
پنجم رقابت های لیگ برتر تکواندوی باشگاه های کشور روز دوشنبه 
در خانه تکواندو تهران برگزار شد. این رقابت ها با صدرنشینی قوامین 
ناجا پیگیری ش��د. نادریان به احتمال فراوان تا پای��ان لیگ قادر به 

همراهی تیمش نخواهد بود. 

خارجی سپاهان از تونس آمد
حمید بن محمد مامی، ملی پوش تیم هندبال تونس با عقد قراردادی 
به تیم هندبال سپاهان پیوست. س��پاهان که کار سختی برای تکرار 
قهرمانی در لیگ برتر دارد، به دنبال پر کردن جای خالی س��ه مهره 

کلیدی خود است که ابتدای فصل از این تیم جدا شدند. 

 کاستا، سرمربی تیم ملی
 فوتبال بانوان شد

هلنا کاستا با قراردادی یک ساله سرمربیگری تیم ملی فوتبال بانوان 
ایران را برعهده گرفت. فریده شجاعی، نایب رییس سوم فدراسیون و 
رییس کمیته بانوان گفت: با اعالم کمیته ملی المپیک مبنی بر این 
که دیگر با هیچ مربی خارجی ای قرارداد بسته نمی شود، فدراسیون 
فوتبال با هلنا کاستا وارد مذاکره شد و مشکالتی که بر سر راه قرارداد 
وی بود را اعالم کرد که در نهایت با توافق کاستا و فدراسیون فوتبال، 
وی قرارداد خود را به مدت یک س��ال، به عنوان س��رمربی تیم ملی 

فوتبال بزرگساالن بانوان امضا کرد. 

سلیمی سرپرست هیأت اسکی شد
طی حکمی مهدی س��لیمی، فرماندار شهرس��تان فریدون شهر به 
عنوان سرپرست هیأت اسکی استان اصفهان انتخاب شد. این حکم از 
 سوی عیسی ساوه شمشکی، رییس فدراسیون اسکی و نایب رییس

کنفدراسیون آسیا صادر شده است.  
پیش از این، رس��ول داوری ریاست هیأت اس��کی استان اصفهان را 
برعهده داشت که دوره چهار ساله ریاست وی در این هیأت به تازگی 
به پایان رسیده است. هیأت اس��کی در ردیف هیأت هایی قرار دارد 
که به زودی با برگزاری مجمع انتخاباتی رییس آینده خود را خواهد 

شناخت. 

شکست باریج اسانس، یعنی مرگ
تیم والیبال باریج اسانس کاشان که بیش��تر از قبل، خطر سقوط به 
دسته پایین تر را حس می کند، در هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال 
باش��گاه های کش��ور چاره ای جز پیروزی برابر نوین کشاورز تهران 

ندارد.
هفته سیزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور امروز  با برگزاری 
 ش��ش دیدار در ش��هرهای مختلف پیگی��ری می ش��ود. در ارومیه 
حساس ترین مصاف هفته برگزار می شود و کاله به دیدار شهرداری 
این شهر می رود. آملی ها برای صدرنشینی به دیدار معروف و یارانش 
در ارومیه می روند، اما در دیدار همزمان، پیشگامان کویر کار سختی 
برای حفظ جایگاهش در صدر ن��دارد؛ چرا که میزب��ان تیم بحران 
زده جواهری گنبد اس��ت. اما باریج اس��انس که شکست تلخ هفته 
گذش��ته برابر متین ورامین بار دیگر هواداران این تیم را برآش��فت 
باید برای جدای از رده های پایین جدول، نوین کش��اورز را شکست 
دهد. شکست برابر نماینده تهران برابر اس��ت با سقوط دوباره باریج 
به رده یازدهم و سخت تر شدن شرایط این تیم برای ماندن در لیگ، 
اما باریج اسانس که در رقابت با نوین کشاورز در دور رفت به پیروزی 

رسیده، باید به دنبال تکرار این برد این بار با سه امتیاز باشد. 

در مورد عماد رضا کوتاه 
نمی آییم

رسول خوروش/ سرپرست تیم سپاهان

ما مخال��ف بازی ک��ردن عم��اد رض��ا در تیم اس��تقالل و ی��ا هیچ تیم 
دیگری نیس��تیم، اما این بازیکن باید تکلیف قراردادی را که با باش��گاه 
 س��پاهان امضاکرده روشن کند و همچنین مش��کالت مالیاتی اش را در 

اسرع وقت حل کند تا رضایتنامه اش صادر شود. 
هر بازیکن��ی موظف اس��ت با توجه ب��ه بند های ق��راردادش ب��ه تمام 
تعهداتش به نحو احس��ن عم��ل کند. اگ��ر بازیکنان بخواهن��د به طور 
خودس��ر در تمام تیم ها با بی انضباطی حرف خود را بر کرسی بنشانند، 
س��نگ روی س��نگ بند نمی شود. 
همچنین منتظریم توافقات نهایی 
با باشگاه های تراکتورسازی و سایپا 
 انجام ش��ود تا در خدمت احس��ان 
 حاج صفی و رحمان احمدی هم در

 نیم فصل دوم باشیم.

سپاهان چطور قهرمان نیم فصل شد؟

سپاهان جوان هم شکستش 
آسان نیست

س��پاهان برای قهرمانی نیم فصل به پی��روزی با چهار گل 
اختالف برابر ثامن سبزوار نیاز داشت؛ این اتفاق افتاد و تیم 
جوان و متحول شده س��پاهان در خانه، قهرمان نیم فصل 

لیگ برتر هندبال شد.
جدای��ی س��تاره های هندبال ای��ران از س��پاهان، حضور 
 س��رمربی و ش��ش بازیکن جوان و کم تجرب��ه در ترکیب 
 طالیی پوش��ان و شکس��ت ناباورانه برابر ثامن مشهد تیم 
تازه وارد لیگ و از دست دادن صدر در میانه های نیم فصل 
نخست لیگ برتر، دغدغه هواداران تیم هندبال سپاهان بود؛ 
کسانی که به قهرمانی های سپاهان عادت کرده اند و نگران 
بودند از این که مبادا جام قهرمانی بعد از سال ها از اصفهان 
خارج شود. سپاهانی ها با همه انتقاداتی که در ماه های اخیر 
نسبت به ترکیب و عملکرد خود شنیده بودند، برای پیروزی 
سرنوشت ساز برابر تیم قدرتمند و پرمهره ثامن جنگیدند و 

قهرمانی نیم فصل را در خانه شان جشن گرفتند. 
اما قهرمانی س��پاهان در نیم فصل چطور به دس��ت آمد؟ 
س��پاهان فصل جدید لیگ برتر را در حال��ی آغاز کرد که 
س��ه مهره تأثیر گذار خود را در ترکیب نمی دید. اهلل کرم 
اس��تکی، ایمان جمالی و میالد مس��ائلی اولین بازیکنانی 
بودند که در هندبال ایران لقب لژیونر را گرفتند. جای خالی 
ایمان جمالی و اهلل کرم استکی در مرکز خط حمله سپاهان 
به خوبی حس می شود و دفاع این تیم جایی که دیگر میالد 
مس��ائلی را نمی بیند، بسیار آس��یب پذیر نشان می دهد. 
س��پاهان برای پر کردن جای خالی این سه بازیکن، نفرات 

جوانی را انتخاب کرده است. 
علی ش��یرانی به خوبی در ترکیب این تیم جای خود را باز 
کرده است. روحیه جنگنده و هوش��ی که او به عنوان یک 
بازیکن گوش باید داشته باش��د، او را در تقابل با مهرهای 
تنومند ثامن پیروز کرد. هرچند دفاع س��پاهان در سمت 
مقابل، یعنی جایی که محمدمهدی عس��گری حضور دارد 
عملکرد بهتری داشت، اما س��پاهان باید خوشحال باشد از 
این که دروازه بان ستاره ای مثل س��عید برخورداری را در 

اختیار دارد. 
سپاهان برای حفظ جایگاه خود در نیم فصل دوم رقابت ها 
کار بسیار سختی دارد. ثامن مشهد و سبزوار رقبایی نیستند 
که در دور برگشت به راحتی تسلیم شوند و می توان گفت 

کار سپاهان را فقط همین دو تیم سخت می کنند. 

توپ و تور

6
ایگورکاسترو؛آلومینیومیاراهآهن؟

بعد از این که ملوان برای جذب ایگور کاسترو اقدام کرد و البته به هدفش نرسید، دیروز از قول مسئوالن 
باشگاه آلومینیوم هرمزگان اعالم شد که این بازیکن با این باشگاه به توافق نهایی رسیده و به زودی راهی 

بندرعباس خواهد شد. البته راه آهنی ها هنوز به مذاکره با او امیدوارند.

سپاهان کامل در رفسنجان
س��پاهان در حالی به رفس��نجان رفته که حریفش، یعنی مس، 
به خاطر انصراف برق ش��یراز بدون بازی در مرحله قبل به دیدار 
سپاهان خواهد آمد و از آنجایی که مسی ها سابقه خوبی در جام 
حذفی دوره های گذشته دارند، بدون شک زردها باید انتظار یک 
بازی سنگین و س��خت را در ورزش��گاه تختی رفسنجان داشته 
باشند. هدایت مسی ها به عهده مربی با سابقه و پرحاشیه فوتبال 
ایران، یعنی بهمن فروتن است که س��ال ها قبل رابطه آبگوشت 
و فوتبال را با یکدیگر کشف کرد و با وجود این که رفسنجانی ها 
در نیم فصل اول لیگ دس��ته یک در جایگاه نه��م قرار گرفتند، 
ولی به هر حال بازی های جام حذفی ش��رایط وی��ژه ای دارد و 
دس��ت کم گرفتن هر حریفی م��ی تواند سرنوش��ت مدعیان را 

به حذف نزدیک کند. مهره ش��اخص مس��ی ها هم علی سامره 
 است که با بس��تن بازوبند کاپیتانی این تیم، بدون شک مهره ای 
تعیین کننده در خط حمله است و با وجود این که دوندگی زیادی 
ندارد، ولی به هرحال مهاجم��ی فرصت طلب در محوطه جریمه 
است و حواس مدافعان س��پاهان باید به او جمع باشد. بازگشت 
تیم ملی از مسابقات غرب آسیا بهترین خبر برای سپاهان بود که 
امید ابراهیمی را به ترکیب زردها بازگرداند و کرانچار می تواند با 
بهره گیری از ابراهیمی و میالن سوشاک با تمام نیرو در رفسنجان 
بازی کند و راهی مرحله بعد شود. چش��م امید سپاهان در خط 
حمله مانند بازی های قبلی، به محمدرضا خلعتبری است که فعال 
روی نوار گلزنی افتاده و اگر بتواند در بازی با مس هم این روند را 
ادامه دهد، تیمش را به سمت قهرمانی جام حذفی نزدیک کرده 

است. تنها مشکل سپاهان در این بازی، کیفیت زمین رفسنجان 
است که شاید بر روی استفاده از پاس های زمینی در تیم سپاهان 
تأثیر منفی داش��ته باش��د. تیم پیروز این بازی در مرحله بعد به 
دیدار برنده بازی نفت آبادان و راه آه��ن خواهد رفت و به همین 
خاطر سپاهان با پیروزی در این بازی، می تواند امیدوار باشد که 
زردهای آبادان هم در خانه راه آهن را شکست دهند و سپاهان در 
یک بازی نسبتاً راحت و خانگی در مرحله یک چهارم با شکست 

نفتی ها راهی مرحله نیمه نهایی شود.

ذوب آهن دوباره به شهرداری رسید
اما ذوب آهن بعد از یک پیروزی س��خت در مقابل ملی و حفاری 
مانند سپاهان، یک حریف دسته اولی را در خارج از خانه مالقات 
می کند تا ش��اید با رس��یدن به دومین پیروزی متوالی، کمی از 
بحران نیم فصل اول لیگ خارج ش��ود. خوشبختانه ثبت قرارداد 
بازیکنان جدید ذوبی ها به پایان رسید و حاال کاظمی باید ثابت 
کند که چگونه توانایی بهره گیری از مهره هایش را دارد. حضور 
بازیکنانی مثل کاسپاروف، بیاتی نیا، برجلو، جراح کار و پهلوان، 
دس��ت کاظمی را بر روی نیمکت باز خواهد گذاش��ت تا مجبور 
نباشد که مانند قبل، از نداشتن بازیکن گالیه کند. ولی در سوی 
مقابل هم حریف ذوبی ها تیم کوچکی نیست و شهرداری یاسوج 
با وجود حضور مس��تمر در لیگ دس��ته اول در طی س��ال های 
 اخیر، نشان داده همیش��ه تیمی خطرناک در جام حذفی است. 
یاسوجی ها دو سال قبل هم در ورزشگاه فوالدشهر ذوب آهن را 
حذف کردند و فردا ذوبی ها این فرص��ت را دارند تا با پیروزی در 
یاسوج هم به مرحله بعد صعود کنند و هم انتقام شکست دو سال 
قبل را بگیرند. یاسوجی ها در خانه تیمی خطرناک هستند و زدن 
چهار گل به مس کرمان در مرحله قبل، نشان داد ذوب آهنی ها 
در بازی با شهرداری کاری به مراتب س��خت تر نسبت به ملی و 
حفاری در پیش رو دارند. هدایت یاس��وجی ها بر عهده سرمربی 
باتجربه شان، جمشید غدیری است و بازیکنانی مثل وحید کارگر، 
مهرداد ابتدای��ی و حمید مروی در این تیم ب��ازی می کنند. تیم 
پیروز این مسابقه باید منتظر بنش��یند و در مرحله بعد به دیدار 

یکی از سه تیم پرسپولیس، ملوان و نفت تهران برود.

راحت ولی خطرناک

راهفینالحذفیازدستهیکمیگذرد!

مرحله یک هشتم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال ایران از فردا، پنجشنبه، با برگزاری شش  مسعود 
بازی آغاز خواهد شد تا تکلیف تیم های صعودکننده به مرحله بعد این رقابت ها مشخص شود. افشاری

انصراف ش�ش تیم از مرحله اول مس�ابقات و تعطیالت نیم فصل، فرصت خوبی را در اختیار 
سازمان لیگ قرار داده تا حتی قبل از رسیدن به روزهای پایانی سال، تکلیف قهرمان جام حذفی را مشخص کند 
و در صورت وقوع این مسأله به خاطر بازی های حساس تیم ملی در خردادماه در بهار آینده مجبور نباشد که تقویم 
جام حذفی را هم در مس�ابقاتش بگنجاند. س�پاهان و ذوب آهن بعد از دو پیروزی ارزش�مند در دوئل اصفهان و 
خوزستان، در حالی به این مرحله رس�یده اند که برخالف دور قبلی، این بار قرعه برعکس عمل کرده و هر دو تیم 

باید در خارج از خانه به دنبال رسیدن به جمع هشت تیم مرحله بعد باشند.
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لحظه شماری برای 
بازگشت احسان

پیکان سواری 
زنیدپور در نیم فصل 

احسان حاج صفی، ستاره چپ پای تراکتورسازی به طور قطع به تیم سابقش 
سپاهان باز خواهد گشت؛ تیمی که او را به فوتبال ایران معرفی کرده و خانه 

احسان محسوب می شود.
حاج صفی با بازگشت تیم ملی از مسابقات غرب آسیا به تبریز رفته، آپارتمان 
خود را تحویل داده و وسایلش را فروخته تا با باری سبک دوباره راه اصفهان 
را در پیش بگیرد. حاج صفی دی��روز هم در جمع بازیکنان تراکتورس��ازی 
حاضر شد و با آنها خداحافظی کرد. این بازیکن طبق قوانین می توانست در 
مسابقه داماش – تراکتورسازی در جام حذفی هم به میدان برود، اما با توجه 
به آسیب دیدگی او، صالح بر این است که فعال استراحت کند.  با این وصف، 

حاج صفی را باید بازیکن سپاهان در نیم فصل دوم دانست.

میالد زنیدپور، هافبک تیم سپاهان پس از دریافت رضایتنامه از این تیم 
اصفهانی به پیکان پیوست.

رضا رهقی، سرپرست تیم فوتبال پیکان روز گذشته با حضور در باشگاه 
سپاهان اصفهان رضایتنامه میالد زنیدپور را دریافت نمود. با این حساب، 
این بازیکن در نیم فصل دوم در تیم پیکان فعالیت خواهد کرد.پیش از این 
نیز در سال های گذشته این بازیکن در یک نیم فصل مسابقاتی با باشگاه 

پیکان همکاری کرده است. 
 گفتنی اس��ت، زنیدپ��ور در ابتدای فصل به تیم س��پاهان پیوس��ت، اما 
رفته رفته با این تیم به مشکالتی برخورد و به دلیل نیمکت نشینی ترجیح 

داد از این تیم اصفهانی جدا شود.
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برنامه بازی های مرحله یک هشتم
پنج شنبه 30 آذرماه

نفت آبادان- راه آهن، ساعت 14:00
فجر سپاسی- سایپا شمال، ساعت 14:00

شهرداری یاسوج- ذوب آهن، ساعت 13:30
ابومسلم مشهد -صبای قم، ساعت 13:30

مس رفسنجان- سپاهان، ساعت 13:30
داماش گیالن-تراکتورسازی، ساعت 14:00

جمعه اول دی ماه
گهر دورود-استقالل

خب��ر مذاکره رویانی��ان ب��ا کرانچار روز 
نجمه 
گذش��ته به یکی از خبرهای مهم صفحه کرمی

اول روزنامه های ورزش��ی کشور تبدیل 
شده بود؛ خبری که به لحاظ حساسیت، دست کمی از بمب های 

فتح اهلل زاده برای استقاللی ها نداشت.
 رویانیان که از زم��ان آمدنش به تی��م پرس��پولیس منابع مالی 
سرشاری را روانه حساب بانکی این باشگاه کرده، در زمینه جذب 
بازیکنان ب��ا توجه به نام س��تاره ها، ع��ده ای از بهترین بازیکنان 
فوتبال ایران که روزگاری بهترین های تیمش��ان در ش��هرهای 
مختلف بودند را دور هم جمع کرد به امید آنکه رئال مادریدی در 
خور شأن ، نام و تاریخ پرسپولیس بس��ازد و به هرچه محبوب تر 
شدنش در بین هواداران این تیم بیفزاید، غافل از این که ترافیک 
بازیکن در پست های مختلف و از طرفی حواشی مختلفی که هیچ 
گاه دست از سر تیم های سرخابی برنداشته، پاشنه آشیل این تیم 
شد و نه تنها در رسیدن به مقام قهرمانی نیم فصل عاجز ماند، بلکه 

باعث شد س��تاره های دیروز فوتبال ایران در این تیم دچار افت 
روحی، بدنی و روانی شده و فرسنگ ها از دوران طالیی خود فاصله 
بگیرند. منهای بازیکنی مثل حس��ین ماهینی که - با هزار امید و 
آرزو و با تکه بر ایران چک های رویانیان رهسپار تیم سرخپوشان 
ش��د -  خیلی زود جای خود را در ترکیب مانوئ��ل دیپورتی پیدا 
کرد، بسیاری از بازیکنان از جمله محسن بنگر، کریم انصاری فرد، 
شهاب گردان و... به یک آن دچار س��قوط وحشتناکی نسبت به 

روزهای اوج خود شدند. 
اشتباه بعدی رویانیان، در انتخاب سرمربی تیمش بود؛ سرمربی 
که بعد از انتخ��اب بازیکنان تیم انتخاب ش��د و تنها دلیل مانوئل 
 برای ع��دم نتیجه گی��ری درای��ن تیم ه��م به همی��ن موضوع 
برمی گشت که او دخالتی در انتخاب بازیکنان تیمش نداشت و با 

انبوهی از بازیکنان سن و سال دار و پرادعا روبه رو بود.
به اش��تباه رویانیان اما مذاکره با کرانچار را هم اضافه کنید که در 
این ش��رایط و زمانی که س��پاهانی ها با زالتکو قهرمان نیم فصل 

شده و چنان چه در پایان به قهرمانی فصل هم بینجامد و خواهان 
ادامه همکاری با او باشند، در کمال رفتار غیر حرفه ای با سرمربی 
تیم سپاهان وارد مذاکره شده اس��ت؛ مذاکره ای که خیلی زودتر 
از موعد فاش شد و  بعید است این مذاکره خیلی به منظور جذب 
او برای سرمربی فصل آینده تیم پرسپولیس باشد و بیشتر جنبه 

حاشیه سازی برای قهرمانی سه فصل لیگ ایران را دارد. 
مدیران تیم پرس��پولیس که با به بن بست رس��یدن مذاکراتشان 
با مانوئل خوزه و س��پردن س��کان هدایت به یحیی گل محمدی 
و اس��طورهای این باش��گاه از جمله کریم باقری و ادموند بزیک و 
حسینی کمی تا قسمتی به ساحل آرامش رسیده اند، بعید به نظر 
می رسد دوراندیشی را کنار گذاشته و از همین ابتدا و قبل از شروع 
نیم فصل دوم به فکر جذب سرمربی فصل آینده تیمشان باشند. 
از کجا معلوم گل محمدی بتواند انتظارات هواداران این تیم و این 
کادر را تا پایان فصل برآورده کند و در اواسط کار، تغییرات کادر در 
انتظار این تیم نباشد؟ یا ازکجا معلوم که یحیی خوب عمل کرده 

و برای فصل بعد با پرسپولیسی ها به توافق برسد؟ 
نه به صب��ر و حوصله ای ک��ه  رویانیان پیش از فص��ل در انتخاب  
سرمربی تیمش از خود نشان داد و بعد از انجام همه کارها با خوزه 
به عنوان سرمربی به توافق رسید، نه به این عجله ای که این روزها 
برای فصل بعد از خود نشان می دهد. شاید رویانیان هم فهمیده با 
تبلیغات و تعامل با باشگاه های اورپایی، جذب ستاره های کاغذی 
ایران و در کمین نشس��تن بازیکنان اخراجی تیم های اصفهانی 
برای نیم فصل دوم و اعتماد به مربی��ان جوانش آخر فصل خوبی 
 را پشت سر نخواهد گذاش��ت، بنابراین با زمینه چینی و انتخاب 
مهره ها از همین االن به دنبال س��فت کردن جای پا خود در این 
باشگاه مردمی و پرطرفدار است. هر چه باشد گوگل هم در نتایج 
 بررسی خود، از محمدرویانیان بیشتر چهره ورزشی و مصاحبه ها

 او در م��ورد پرس��پولیس را در ص��در جس��ت و ج��و خ��ود قرار 
می دهد و کمتر با مسئولیت ریاست سازمان مدیریت سوخت او 

سر وکار  دارد. 

در پی انتشار خبر مذاکره رویانیان با کرانچار

مشکل پرسپولیس با کرانچار هم حل نمی شود



یادداشت

 تکمیل مجتمع آبرسانی پشتکوه 
20 میلیارد ریال اعتبار می خواهد

مدیرعامل ش��رکت آبفار چهارمح��ال و بختیاری گفت: ب��رای تکمیل 
مجتمع آبرسانی پش��تکوه فالرد لردگان بیش از20 میلیارد ریال اعتبار 

دیگر نیاز است.
قاسمعلی خدابخشی که با فارس سخن می گفت، اظهار داشت: با تکمیل 
مراحل اجرایی احداث مجتمع آبرسانی پشتکوه فالرد در این شهرستان، 
آب آش��امیدنی 31 روس��تای این بخش تأمین می  ش��ود. وی جمعیت 
بهره بردار از این پروژه آبرس��انی را 8 هزار و 775 نف��ر اعالم کرد و گفت: 
تاکنون روستاهای دم آب، اسالم آباد، بیژگن، سپیدار، اکبرآباد، گنداب، 
دهنو شاه نجف، دره نامداری، ش��اه نجف، قلعه سوخته،  باغ محمد علی،  
منارجان علیا،  شوراب، منارجان سفلی و دس��تگرد از چشمه پروز آبدار 
 شده اند. خدابخشی بیان داشت: با تکمیل طرح روستاهای پروز، امام آباد،

گیس��اران، ب��اغ کاج،  دره بید و دره بیش��ه نیز تأمین آب خواهند ش��د. 
مدیرعامل ش��رکت آبفار چهارمحال و بختیاری با بیان این که مردم این 
روستاها از دو چش��مه پرآب پروز و نارمه آب آش��امیدنی مورد نیاز خود 
 را تأمین می کنند، گفت: این طرح در حال حاضر از پیش��رفت فیزیکی 
65 درصدی برخوردار اس��ت. وی متذکر شد: بهسازی دو دهنه چشمه، 
احداث سه ایستگاه پمپاژ، اجرای 29 کیلومتر خط انتقال آب، اجرای 20 
کیلومتر ش��بکه آبرس��انی داخلی و... از جمله اقدامات صورت گرفته در 

راستای احداث این مجتمع روستایی محسوب می شود.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری 
علی اصغر عنابستانی 

با توجه به تصمیم گیری برای تعطیلی پنج شنبه ها، میزان افزایش ساعت 
کار در دیگر روزهای هفته به زودی اعالم می شود. متعاقب این قضیه عبور 
و مرور کامیون و تریلر نیز از اول دی ماه تا نیمه فروردین سال آتی در جاده 

شهرکرد- بروجن- لردگان به خوزستان ممنوع است.
رای زنی با استان های همجوار در خصوص ممنوعیت تردد کامیون و تریلر 
در این محور انجام ش��ده و غیر از کامیون های حامل مواد فاسد شدنی، 
عبور مابقی کامیون ها در این محور ممنوع است، چرا که بازگشایی این 
جاده، کاهش بار ترافیکی محور لردگان را به دنبال دارد. با توجه به تصادف 
س��رویس حام��ل فرهنگیان 
 در محور ل��ردگان، ازاین پس 
جابه جایی س��ازماندهی شده 
معلم ها ممنوع بوده وآموزش 
وپ��رورش موظف ب��ه تجهیز 
مهمانس��راهای خ��ود ب��رای 
اس��کان فرهنگیان غیر بومی 

است. 

دستگاه های دولتی از اول دی ماه 
پنج شنبه ها تعطیل است

چهره روزیادداشت
30حواصیل در تاالب گندمان مشاهده شده است

مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت چهارمحال و بختیاری گفت: هم اکنون در تاالب گندمان 30 
حواصیل مشاهده شده است.سعید یوسف پور بیان داشت: با احیای تاالب گندمان، پرندگان به  این 
تاالب مهاجرت کرده اند و هم اکنون پرندگان بومی و مهاجر بسیاری در این تاالب مشاهده می شود.
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س��ازمان جهادکشاورزی 
گروه 
و شهرستان چهارمح��ال  اس��تان 

بختیاری در راستای عمل 
به اهداف و تعهدات جاری در خصوص هرچه بهتر 
شدن محصوالت مرتبط با کشاورزی و دام در سارسر 
استان اقدامات متفاوت و متعددی را در مرحله اجرا 

دارد که در ادامه برخی از آنها را مرورمی کنیم. 

اتمام سرشماری کندوهای زنبور عسل 
در استان 

معاون امور دام س��ازمان جهادکشاورزی استان، از 
اتمام سرش��ماری کندوهای زنبور عسل در استان 
خبرداد. مهندس هیبتیان طبق سرشماری امسال 
تعداد کندوهای اس��تان را 119 هزار و555 فروند 
اعالم کرد که نسبت به سرشماری قبلی در سال 89 
باتعداد 113هزار و880کندو، تعداد پنج هزارو675 

کندو دراستان افزایش داشته است.
وی افزود ازکندوهای سرش��ماری شده119 هزار 
و 548 فروند کن��دو مدرن و بقیه، بومی هس��تند 
که کندوهای بومی در شهرس��تان اردل  هس��تند. 

معاون امور دام گف��ت: 665 ت��ن و 358 کیلوگرم 
 عسل در سال زراعی گذشته )91-90(تولید شد که 
پیش بینی می شد هزارتن عسل برداشت شود، اما 
به دلیل بروز خشکس��الی و وجود گردو غبار، تنها 
15درصد افزایش تولید عس��ل داشتیم. وی با بیان 
این که هر هفت شهرس��تان در زمینه تولید عسل 
فعال هستند افزود :شهرس��تان کیار با تولید 179 
تن و 495کیلوگرم، بیش��ترین تولید و شهرستان 
لردگان با 29ت��ن و 71 کیلوگ��رم، کمترین تولید 
عس��ل را داشته اس��ت. سرشماری امس��ال نشان 
 داد که100ه��زار فروند کن��دوی زنبور عس��ل از 
استان های مجاور اعم از خوزستان، اصفهان، بوشهر 
و هرمزگان داشته ایم.  هزار و89 زنبوردار در استان 
حضوردارند و476 نفر شاغل در این زمینه، دراستان 

داریم.

  کارخانه قند استان خوش حساب تر از 
قبل

برای اولین ب��ار کارخانه قند اس��تان چهار محال و 
بختیاری در آذر ماه سال جاری 75 درصد مطالبات 

چغندرکاران را به حساب آنها واریز نموده است. مدیر 
 زراعت سازمان جهادکش��اورزی استان، با اشاره به 
این که س��ال های گذش��ته پرداخت این مطالبات 
تا بهمن ویا اس��فندماه به طول می انجامید، گفت: 
کارخانه قند اس��تان، آذر ماه امس��ال خوشبختانه 
برای نخس��تین بار، 75 درصد ای��ن مطالبات را به 
حس��اب چغندرکاران اس��تان واریز نموده اس��ت.

سهراب ابراهیمی با بیان این مطلب گفت: 25 درصد 
باقی مان��ده از مطالبات تا دو ماه آینده به حس��اب 

چغندرکاران واریز خواهد شد.
وی با بیان این که ظرفیت کارخانه قند استان هزار 
و 500  تن در روز اس��ت، افزود: کمتر از50 درصد، 
 توس��ط چغندر تولید ش��ده دراس��تان و مابقی از 
اس��تان های همجوار همچ��ون فارس، لرس��تان، 
کرمانشاه، همدان و آذربایجان غربی تأمین می شود.

به گفته وی ب��ا افزایش قیمت هر ت��ن چغندرقند 
با عیار 16، از یک میلیون و 50 ه��زار ریال  به یک 
میلیون و 350 هزار ریال و پرداخت 20 کیلو تفاله 
خش��ک و دو کیلوگرم قند به ازای هر تن به عنوان 
پاداش به کشاورز، امید داریم تولید این محصول را 

به 60 تا 70 هزار تن در استان برسانیم.
گفتنی است  به ازای افزایش هر عیار قند چغندرقند، 
90 هزار ریال افزایش قیمت این محصول را در هر 

تن خواهیم داشت.
    

کارگاه آموزش�ی انتق�ال یافت�ه ه�ای 
تحقیقاتی برگزارمی شود

مدیرهماهنگی ترویج س��ازمان جهادکش��اورزی 
استان، از برگزاری کارگاه آموزشی انتقال یافته های 
تحقیقاتی 27و28 آذرماه در مرکز آموزش چالشتر 

به مناسبت هفته انتقال یافته ها خبرداد.
مهندس قاسمی گفت: این کارگاه آموزشی  درچهار 
بخش منابع طبیعی وآبخیزداری، گیاهپزش��کی، 
آب وخاک، زراعت و باغبان��ی وعلوم دامی به مدت 
دو روز باحضور250 نفراز کارشناس��ان تحقیقات 
کشاورزی، سازمان جهادکشاورزی و شرکت های 
خدمات مشاوره ای درمرکز آموزش چالشتر استان، 
برگزارمی شود. وی، مبحث هایی را که دراین کارگاه 
آموزشی دربخش های مختلف ارایه خواهد شد، این 
گونه اعالم کرد: دربخش زراعت وباغبانی، مدیریت 
کم آبیاری درباغات ب��ادام، ارزیابی ارقام الین های 
 منتخب ازتوده های برن��ج بومی، معرفی الین های

جدی��د لوبی��ا دراس��تان،تأثیر تراکم کاش��ت بذر 
برعملکرد ارقام لوبیا، بررس��ی علل س��یاه ش��دن 
وکاه��ش کیفیت مغ��ز گ��ردو وپیش��گیری ازآن 
ومقایسه عملکرد ارقام س��ویا،  دربخش علوم دامی 
تأثیراس��تفاده ازچربی درفالش��ینگ برروی تولید 
مثل میش،تأثیران��رژی وپروتئین جیره بر رش��د 
وخصوصیات الش��ه بزغاله دامی، بررس��ی کیفیت 
گوشت قرمز، افزایش تولید درواحدهای گاو شیری 
و بررسی فرصت های اقتصادی واحدهای گاوداری 
کوچ��ک، دربخش مناب��ع طبیعی وآبخی��زداری، 
بررس��ی تغییرات تولید ومصرف گونه های مرتعی 
درسایت کرسنک، بررس��ی امکان به کارگیری تله 
فرمون��ی درمب��ارزه باجوانه خوار بلوط دراس��تان، 
روش ه��ای به��ره ب��رداری از ت��وده های ش��اخه 
زادبلوط، معرفی گونه های بید شناس��ایی ش��ده 
وکاش��ته ش��ده، تأثیر س��طوح عایق دراستحصال 
آب باران جهت تأمین آب باغ��ات دامنه ای، نقش 
برف درپای��داری رژی��م آبدهی منابع آب ومنش��أ 
رسوبات با اس��تفاده از رفتار ژئو ش��یمیایی عناصر 
نادرخاکی وفلزات سنگین، دربخش گیاهپزشکی، 
مدیری��ت تلفیقی بیم��اری های ویروس��ی غالت 
 دراستان، بررسی امکان محلول پاشی توأم باریک 
برگ کش های کاربردی درمزارع گندم باکودهای 

ریز مغذی کامل، بیماری های مهم بادام ومدیریت 
تلفیقی کنترل آنها، معرفی مناطق آلوده به دارواش 
در درختان می��وه ومناطق جنگلی اس��تان، نقش 
شپش��ک های درختان میوه درکاه��ش عملکرد، 
مدیریت کنت��رل کرم خ��راط و ف��ون نماتدهای 
نهالستان های اردل ولردگان، دربخش آب وخاک، 
مدیریت آبیاری قط��ره ای درباغات میوه، هدرروی 
 نیت��روژن دراراض��ی تحت کش��ت گن��دم دیم در

حوزه های آبخیز منطقه کوهرنگ ومدیریت صحیح 
آن، مقایسه تأثیرمنبع کود نیتروژن برعملکردکمی 
وکیفی محصول کلزا، نق��ش تغییرکاربری اراضی 
جنگلی به اراضی دیم درتغییرات خصوصیات خاک، 
وضعیت برخی خصوصیات فیزیکی، ش��یمیایی و 
غلظت عناصر غذایی قابل جذب خاک درباغات بادام 
وآب وکش��اورزی. وی افزود: هدف از برگزاری این 
کارگاه آموزشی انتقال یافته ها و دانش روز توسط 
محققین مرکز تحقیقات به کارشناسان کشاورزی 
است تا کارشناسان بااس��تفاده از یافته های جدید 
بتوانند تأثیر بس��زایی درافزایش عملکرد تولیدات 

کشاورزی داشته باشند.

 برگ�زاری س�ومین جلس�ه ش�ورای 
هماهنگی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان 

فارسان 
ابراهیم شیرانی مدیرجهادکش��اورزی شهرستان 
فارسان، درجلسه شورای هماهنگی جهادکشاورزی 
فارس��ان، ضمن تش��کر و قدردانی ازکارمندان این 
مدیریت برای اج��رای صحیح طرح ه��ا وپیگیری 
 روند امور جاری، خواستار پیگیری بیشتر و جدی تر

هم��کاران وفعال نم��ودن فعالیت ه��ای ترویجی 
درسطح حوزه عمل شهرستان شدند.

  مب�ارزه باآف�ت س�ن، در20ه�زار
هکتارازاراضی آلوده به این آفت دراستان

سرپرس��ت مدیری��ت حف��ظ نبات��ات اس��تان 
چهارمحال وبختیاری، ازمبارزه باآفت س��ن غالت، 
در20هزارهکتارازاراضی آل��وده به این آفت، دراین 
استان خبرداد.حس��ین برزگرگفت:درسال زراعی 
گذشته در7هزارهکتارازسطوح آلوده به این آفت، 
مب��ارزه ش��یمیایی و درچه��ار هزارهکتارمبارزه 
مکانیکی انجام دادیم که مابقی س��طوح نیز به نرم 
اقتصادی نرس��یده بود. وی،کمک ه��ای اعتباری 
دریافت ش��ده از مدیریت بحران استانداری جهت 

مبارزه با این آفت را700میلیون ریال اعالم کرد.

کوتاه از سازمان جهاد کشاورزی استان چهار محال و بختیاری

حضور119 هزارو555 کندوی زنبور عسل دراستان

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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ابالغ وقت رسیدگی
6124 شماره درخواست: 9110460350200084، شماره پرونده: 9109980350200699، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910710، خواهان نازنین کیانی فرزند رمضان دادخواستی به 
طرفیت علی اکبر محبی فرزند اردش��یر به خواس��ته مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر 
تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم 
دادگاه عموم��ی حقوقی  شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و 
به کالس��ه پرونده 910710 ح 2 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 91/11/8 س��اعت 8 
صبح تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان 
و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مرات��ب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا 
خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کام��ل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وق��ت مقرر فوق جهت 
 رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 14112 قربانی- مدیر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده مورد وثیقه
6239 ش��ماره آگهی: 9100390200400030، آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 
32154-2/874. ش��ش دانگ ی��ک باب خانه پالک ش��ماره 2946 فرع��ی از 14915 
اصلی به مس��احت 99/20 مترمربع واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان 
خیابان الله کوچه ش��هید کیا صادق کوچه 10 متری چیت س��از پالک 49 که س��ند 
مالکی��ت آن در صفح��ه 529 دفتر 123 امالک به ش��ماره ثبت 25541 و با ش��ماره 
چاپی 250658 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: ش��مااًل به ط��ول 5/80 متر درب 
و دیواریس��ت به کوچه ده متری ش��رقًا 17/60 متر دیوار به دیوار خانه پالک 2945 
فرعی جنوبًا به طول 5/60 متر دیوار به دیوار پالک 2965 فرعی غربًا به طول 17/20 
متر دیوار به دیوار خانه پالک 2947 فرعی که طبق نظر کارش��ناس رس��می ش��ش 
دانگ عرص��ه پالک فوق به مس��احت 99/20 مترمربع بوده و اعیان��ی احداثی روی 
 عرص��ه فوق در حد یک طبقه )با زیرزمین به صورت انباری( با س��قف طاق ضربی 
)تیرآه��ن و آجر، نمای س��یمانی، کف حی��اط موزاییک و بدنه دیواره��ای پیرامونی 
س��یمانی، درب و پنج��ره های بیرون��ی فل��زی و درب های داخلی چوب��ی، کف ها 
س��یمان و موزائی��ک و بدنه دیواره��ای داخلی گ��ج و رنگ آمیزی، کف س��رویس 
بهداش��تی موزائیک و بدنه آن س��یمان سفید می باشد. سیس��تم گرمایش ساختمان 
بخ��اری و سیس��تم س��رمایش آن کولر اس��ت. همچنین س��اختمان مزب��ور دارای 
 انش��عابات آب و ب��رق و گاز می باش��د. ملک��ی خانم گلی جان محم��دی دهنوی که 
طبق سند رهنی شماره 6730-86/10/16 دفترخانه 132 اصفهان در قبال بدهی خانم 
س��پیده ترفع در رهن اداره حقوقی بانک ملت اس��تان اصفهان واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک مدت بیمه نامه س��ند رهنی فوق منقضی گردیده اس��ت و از ساعت 9 الی 
12 روز س��ه ش��نبه مورخ 91/10/26 در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در 

خیابان هشت بهشت شرقی چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزای��ده از مبلغ پایه س��یصد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ش��روع و به 
هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم به 
ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق 
اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های 
 مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره ت��ا تاریخ مزایده اع��م از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نشده باش��د به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در 
صورت وجود م��ازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های ف��وق از محل مازاد به برنده 
مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ 
اصفهان مورخ 91/9/29 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به 
روز بعد موکول می گردد. م الف/ 15161 اس��دی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی 

اصفهان

مزایده
6242 آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 30961-2/826. ش��ش دانگ پالک شماره 
2597 قطعه پنجم تفکیکی از پالک های 65 و 1740 واقع در دستجرد مورچا 26 اصلی 
بخش 14 ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان خیابان فروغی کوچه خیام نبش بن بس��ت 
عاملی کدپستی 8137964541 که اسناد مالکیت آن در صفحه 184 و 186 و 400 دفاتر 
280 و 332 امالک تحت شماره های 30486 و با شماره چاپی 816322 و 816323 و 
2/752853 ثبت و صادر شده است با حدود: شمااًل خط غیرمستقیم مفروض به طول 
12/60 متر به کوچه 4 متری ش��رقًا یک خط مستقیم مفروض به طول 7/5 متر دوم به 

خط مستقیم مفروض به طول 9/40 به کوچه جنوبًا به خط غیرمستقیم مفروض به طول 
6/75 متر به راهرو غربًا به خط مس��تقیم مفروض به طول 17/60 متر به قطعه شماره 

2579 قطعه هش��تم تفکیکی حقوق ارتفاقی ندارد که طبق نظر کارشناس رسمی پالک 
فوق به صورت یک باب منزل مسکونی دارای عرصه به مساحت 187 مترمربع براساس 
س��ند و اعیانی س��اختمان با دیوارهای آجری و سقف تیرآهن و آجر و درب و پنجره 
پروفیل فل��زی و درب های داخلی چوبی با چهارچوب فلزی و بدنه داخلی گچکاری و 
نقاشی و آشپزخانه کاشی کاری با کابینت فلزی و نمای سیمان تگری از طرف کوچه و 
سرامیک از طرف حیاط با زیربنای حدود 130 مترمربع شامل زیرزمین و طبقه همکف 
 و با اشتراک آب و فاضالب و برق و گاز می باشد. براساس استعالم به عمل آمده از 
ش��هرداری اصفه��ان پالک مذک��ور در طرح ه��ای عمرانی ق��رار ندارد ول��ی مقدار 
43 مترمرب��ع از عرصه و قس��متی از اعیانی آن در مس��یر تعریض گذر واقع اس��ت. 
ملک��ی خانم صدیقه قاضی عس��گری که طبق س��ند رهنی ش��ماره 87/8/16-28537 
دفترخان��ه 32 اصفهان در رهن بانک ملی ایران ش��عبه خیاب��ان فروغی اصفهان واقع 
می باش��د و طبق اعالم بانک مدت بیمه نامه س��ند رهنی فوق منقضی گردیده اس��ت 
و از س��اعت 9 ال��ی 12 روز چهارش��نبه م��ورخ 91/10/20 در اداره اجرای اس��ناد 
رس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت ش��رقی- چهارراه اول خیابان الهور 

به مزایده گذارده می ش��ود. مزای��ده از مبلغ پایه نهصد و ده میلیون ریال ش��روع و 
 به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً فروخته می ش��ود. الزم 
به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق و گاز اعم از حق انش��عاب و یا 
حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
م��ی گردد. ضمنًا این آگهی در ی��ک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
91/9/29 درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول 

می گردد. م الف/14904 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6358 درخصوص پرونده کالسه 1580/91ش/9 خواهان امیرحسین توکلی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقاد سند خودرو زانتیا به شماره انتظامی 496ب41 ایران14 به طرفیت 
علی صفاری و عارف اهوازی فر تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 91/11/8 ساعت 10/30 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن 
خوانده ردیف دوم حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه، مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
 تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه نهم حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ
6386 نظر به اینکه کالس��ه 932/91ش14ح درخصوص خواسته ی آقایان سیدهاشم 
صدیقی، س��یدعلی، سیدحس��ن، سیدابوالقاس��م، س��یداحمد و خان��م صدیقه همگی 
صدیق��ی با وکالت آقای احمد تقی یار پور بطرفیت خانم س��لطان آغا، پروانه حقیقت 
و حس��ین، رضا، مرتضی، عصمت و اش��رف همگی نورس��ته فر بخواس��ته الزام به 
انتقال در این ش��عبه مطرح می باش��د و باتوجه به ارجاع امر به کارشناسی لذا جهت 
روی��ت نظریه کارشناس��ی ظرف یک هفته از تاریخ نش��ر خواندگان فوق به ش��عبه 
14 ش��ورای حل اختالف اصفهان واقع در خ آتش��گاه ساختمان ش��ماره 2 شوراها 
 مراجع��ه نمایند. فاتحی- مدیر دفتر ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6387 کالس��ه پرونده: 382/91 ش��ماره دادنامه: 1618- 91/9/27 مرجع رس��یدگی: 
ش��عبه 12 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: کبری بهارلو به نشانی اصفهان- 
خ زینبیه- 16 متری طالقانی- س��ه ش��نبه بازار- منزل بهارل��و خوانده: مهدی عرب 
ش��یبانی مجهول المکان خواسته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه 
و ثب��ت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، 
قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: درخصوص دادخواس��ت کبری بهارلو علیه مهدی عرب شیبانی 
بخواسته مطالبه اجرت المثل از 90/11/25 لغایت اجرای حکم تخلیه و خسارات وارده 

و هزینه دادرسی، باتوجه به دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در شورا، فتوکپی 
مصدق قرارداد اجاره مستند دعوا که 90/11/25 تاریخ انقضای مدت اجاره می باشد 
و پس از آن دلیلی بر تمدید اجاره ارائه نش��ده و در بند 14-6 قرارداد اجاره قید شده 
... چنانچه مستأجر مورد اجاره را رأس تاریخ انقضاء تخلیه کامل ننماید و ... روزانه 
مبل��غ 100/000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تص��رف پس از اتمام قرارداد موجر 
بپ��ردازد« و توجهًا به تاریخ تخلیه که 91/4/1 می باش��د ای��ام تعلق اجرت المثل 152 
روز می گردد علیهذا باتوجه به مراتب مس��تنداً به ماده 10 قانون مدنی و 198 و 519 
قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پانزده میلیون 
و دویس��ت هزار ریال بابت اصل خواسته و سی و هش��ت هزار ریال بابت خسارت 
دادرس��ی در حق خواهان صادر می ش��ود. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز 
از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شوراس��ت و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل 
تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف 

حوزه قضائی اصفهان

ابالغ رای
6388 کالس��ه پرونده: 1152/91 ش��ماره دادنامه: 1625- 91/9/19 مرجع رسیدگی: 
ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: کامران مشفقی به نشانی اصفهان 
کوی امام جعفر صادق بوستان 7 غربی وکیل: فریناز کرمانشاهچی به نشانی اصفهان 
خ شیخ صدوق ش��مالی روبروی بانک تجارت مجتمع س��رو واحد 7 طبقه دوم دفتر 
وکال��ت آقای یدالهی خوانده: پیمان پورصدری مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ 
14/000/000 ریال بابت قس��متی از چک ش��ماره 192464 به انضمام کلیه خسارات 
قانون��ی ب��ا عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورای 
حل اختالف: درخصوص دعوی آقای کامران مشفقی با وکالت خانم کرمانشاهچی به 
طرفیت آقای پیمان پورصدری به خواسته مطالبه مبلغ چهارده میلیون ریال وجه چک 
به شماره ی 192464 به عهده بانک ملت به انضمام مطلق خسارات قانونی، باتوجه به 
محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط 
بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 91/8/29 
و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به 
دع��وی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده ل��ذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به 
نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون 
ری��ال بابت اصل خواس��ته و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله ی 
وکیل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک موصوف 
)85/1/30( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد 
و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6389 ش��ماره: 91-39ش39 بموجب رای ش��ماره 689 تاری��خ 91/5/31 حوزه 39 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه سارا 
عالیوند مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته به انضمام 124/000 ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر سررسید 
چک ها )90/9/30( )90/6/30( براس��اس ش��اخص بانک مرک��زی تا زمان وصول و 
همچنین پرداخت نیم عش��ر حق االجرا گردید. در حق محکوم له حمید خوانساری به 
نش��انی اصفهان بلوار آتشگاه- خ قدس- کوچه ش��هدا- بن بست آسمان پ31 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 دادگس��تری اعالم می شود. 

شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6390 شماره: 91-40ش39 بموجب رای شماره 688 تاریخ 91/5/31 حوزه 39 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید جمشیدی 
مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته به 
انضمام 118/000 ریال هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص بانک 
مرکزی از تاریخ سررسید 90/4/30 تا زمان وصول و همچنین پرداخت نیم عشر حق 

االجرا گردید. در حق محکوم له حمید خوانس��اری دهکردی به نشانی اصفهان بلوار 
آتشگاه- خ قدس- کوچه شهدا- بن بست آسمان پ31. 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 اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت 
 های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 39 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6391 شماره درخواست: 9110460350200099 شماره پرونده: 9109980350201104 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911130 خواهان حس��ین س��لیمانی دادخواس��تی به طرفیت 
عباس��علی رفیع��ی فرزن��د ابراهیم به خواس��ته مطالبه خس��ارت تاخی��ر تادیه تقدیم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفه��ان که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوم دادگاه 
عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 304 ارجاع و به کالسه 
پرونده 911130ح2 ثبت گردیده و وقت رس��یدگی آن 91/11/1 س��اعت 8 صبح تعیین 
ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و به تجویز 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور 
دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس 
از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی 
 حاض��ر گردد. م ال��ف/15479 قربانی- مدی��ر دفتر ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6392 کالس��ه پرونده: 910810/ح/15 وقت رس��یدگی: 91/12/6 س��اعت 10 صبح 
خواهان: علیرضا هاشمی خوانده: بهنام سعیدی خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی 
تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده به علت مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواهان و دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نشر 
آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود 
نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
حضور به همرس��اند. م ال��ف/15483 رحیمی- مدیر دفتر ش��عبه 15 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده
6393 اج��رای اح��کام ش��عبه 13 دادگاه حقوقی اصفه��ان در اجرای مف��اد اجرائیه 
38/90ج13 له خانم اش��رف س��الم پور با وکال��ت آقای مجید حمیدپ��ور به طرفیت 
آقای س��االر نجفی به نش��انی خ آپادانا دوم، نبش ک الله، پ1، س��وپر شهر مبنی بر 
مطالبه مبلغ 319/381/000 ریال بابت اصل خواس��ته، هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
و هزینه کارشناس��ی و مبل��غ 80/000 ریال بابت حق ال��درج در روزنامه جمعا مبلغ 
319/461/000 ری��ال و مبلغ 15/125/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در نظر دارد 
ب��ه منظور ف��روش 37/383 حبه از 72 حبه از ش��ش دانگ پالک ثبت��ی 610/10/77 
بخش ی��ک ثبت اصفهان معادل مبل��غ 334/586/000 ریال به مالکی��ت آقایان بزرگ 
نجفی به نش��انی خ رحیم ارباب، کوچه شهید فتحی، پ107، طبقه سوم، سمت راست 
و مندعل��ی نجف��ی به نش��انی خ آپادانا دوم، نبش کوچه الله، پالک1، س��وپر ش��هر 
 جلس��ه مزایده ای روز پنج ش��نبه مورخ 91/10/27 از س��اعت 9 ت��ا 10 صبح واقع 
در اصفهان خیابان نیکبخت دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه س��وم اتاق 358 
برگ��زار نماید. پالک ثبتی واقع در اصفهان، خ ش��مس آبادی، کوی کازرونی، مجتمع 
تج��اری صدف، طبقه زیرزمین ، کدپس��تی 75343-81356 اس��ت. این پالک یک باب 
مغ��ازه تجاری به مس��احت اعیانی 16/11 مترمربع، با اس��تفاده از درهای شیش��ه 
س��کوریت و پنج��ره چوبی، کف س��نگ، دیوارهای گچ و رنگ نش��ده، نمای خارجی 
آج��ر آب س��اب. باتوجه ب��ه مراتب ف��وق الذکر و س��ایر جوانب از جمل��ه موقعیت 
 تج��اری محل، ارزش روز ش��ش دانگ پ��الک از قرار مترمرب��ع 40/000/000 ریال 
جمع��ا به مبلغ 644/400/000 ریال ب��رآورد می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی پ��الک مراجعه و بازدید و با تودی��ع نقدی 10درصد قیمت 
پایه کارشناس��ی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. م الف/15490 امینی- مدیر اجرای احکام شعبه 13 دادگاه حقوقی 

اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 به خدایی که ج��ان محمد در دس��ت )قدرت( اوس��ت به بهش��ت 
نمی روید تا مؤمن شوید و مؤمن نمی ش��وید تا یکدیگر را دوست 
بدارید، آیا می خواهید ش��ما را به چیزی خبر دهم که با انجام آن، 
یکدیگر را دوست بدارید؟ سالم کردن بین یکدیگر را رواج دهید.

مهندس متبحر
مهندسی بود که در تعمیر دس��تگاه های مکانیکی استعداد و تبحر 
داش��ت. او پس از۳۰ س��ال خدمت صادقانه با یاد و خاطری خوش، 
 باز نشسته ش��د. دو س��ال بعد، از طرف ش��رکت درباره رفع اشکال

 به ظاه��ر الینحل یکی از دس��تگاه های چندین میلی��ون دالری با 
اوتماس گرفتند. آنها هر کاری که از دستشان بر می آمد انجام داده 
بودند و هیچ کس نتوانسته بود اشکال را رفع کند، بنابراین نومیدانه 
به او متوسل شده بودند که در رفع بس��یاری از این مشکالت موفق 
بوده اس��ت. مهندس، این ا مر را به رغبت می پذیرد. او یک روز تمام 
به وارسی دس��تگاه می پردازد و در پایان کار، با یک تکه گچ، عالمت 
ضربدری روی یک قطعه مخصوص دستگاه می کشد و با سربلندی 
می گوید: اشکال اینجاس��ت. آن قطعه تعمیر می شود و دستگاه بار 
 دیگر به کار می افتد. مهندس دس��تمزد خود را ۵۰۰۰۰ دالر اعالم 
می کند. حسابداری تقاضای ارایه گزارش و صورتحساب مواد مصرفی 

می کند و او به طور مختصر این گزارش را می دهد:
بابت یک قطعه گچ:۱ دالر و بابت دانستن این که ضربدر را کجا بزنم: 

۴۹۹۹۹ دالر!

چگونه با خر و پف مقابله کنیم؟
یکی از مش��کالتی ک��ه ممکن 
است برای شما در هنگام خواب 
رخ دهد، خروپ��ف کردن های 
ش��دید اس��ت که البته بیشتر 
اطرافیانت��ان را اذیت می کند.

ش��اید خودتان خیل��ی متوجه 
 نشوید، اما ممکن است شب ها

خروپف های وحشتناکی بکنید 
ک��ه بس��یاری از اطرافیانتان را 
اذیت کند. برای این که این مورد را به راحتی حل کنید تا دیگر مورد 
انتقاد اطرافیان قرار نگیرید، نکات ساده ای وجود دارد که با رعایت آن 

می توانید شبی خوب برای خود و اطرافیانتان ایجاد کنید.
 

کمی وزن کم کنید
محققان به این نتیجه رسیده اند که افراد چاق و افرادی که کمی اضافه 
وزن دارند بیش از دیگران خرو پف می کنند. این افراد همچنین دچار 
مشکالت دیگری از جمله  بی خوابی های مزمن یا خواب های خیلی 
سنگین می شوند. کم کردن وزن و رسیدن به اندازه ایده آل می تواند 
از صداهای ناهنجار شبانگاهی که از گلوی شما خارج می شود، بکاهد.

 
بینی خود را خالی کنید

قبل از این که بخوابید حتما بینی خود را خالی کنید. دلیل اصلی نفس 
 کشیدن از راه دهان را می توان بسته بودن راه های بینی دانست، چرا که

باعث می شود تا به سخت ترین راه ممکن مجبور به نفس کشیدن شوید. 
در هنگام خواب نیز یک دس��تمال کاغذی در نزدیک خودتان داشته 
باشید تا هر از چند گاهی در صورت بسته شدن بینی، آن را خالی کنید.

 
هوای خانه را مرطوب کنید

این روزها در فصل زمستان هوای خانه ها بسیار خشک و گرم است. 
خش��ک بودن هوای تنفس��ی، یکی از دالیل به وجود آمدن خروپف 
اس��ت که باید آن را جدی گرفت. بهترین راه ب��رای از بین بردن این 
مشکل استفاده از دستگاه های مرطوب کننده است و یا گذاشتن آب 

بر روی گاز، تا به مرور بخار شود.
 

نفس عمیق بکشید
در طول روز سعی کنید نفس عمیق بکشید. نیازی نیست هر لحظه 
این کار را انجام دهید. به طور کلی2۰ دقیقه نفس عمیق کشیدن در 
طول روز باعث می شود حجم شش های ش��ما افزایش پیدا کرده و 

نفس کشیدن شما بسیار آسان تر شود.

ملحفه های شبتاب،  جایگزین 
المپ هایLED اتاق خواب

طراحان فرانس��وی ب��رای حل 
مشکل تاریکی ش��ب، پرده ها و 
ملحفه های درخشانی طراحی 
کرده اند که نور و درخشندگی 
زیبای��ی در محیط ات��اق ایجاد 
می کند. بر خالف س��ایر منابع 
نوری مانند نئ��ون یا المپ های 
LED، در پ��رده و ملحفه ها از 
الیاف نوری برای تأمین نورهای 
رنگی زیبا در تاریکی شب استفاده می شود. در این محصوالت از پارچه 
فیبر نوری موسوم به لومینکس )Luminex(  استفاده شده است که 
درخشندگی و زیبایی خاصی در اتاق خواب ایجاد می کند. برای تأمین 
برق یک روتخت��ی، از آداپتور ولتاژ پایین ۴/۵ ولت یا باتری اس��تفاده 
می ش��ود و به گفته طراحان هیچ خطر برق گرفتگی ی��ا افزایش دما 
در اثر استفاده از این محصوالت وجود ندارد. روشنایی پرده، روتختی 
 و روبالش��ی با قطع آداپتور یا خارج کردن باتری ب��ه راحتی خاموش 

می شود. این محصوالت با قیمت۳2۰ پوند به بازار عرضه شده است.

حقه ای که در اینجا باید به کار ببرید این است که در زمان 
حال زندگی کنید؛ یعنی اسیر گذشته نباشید و مرتب آرزو 
نکنید که ای کاش اوضاع این گونه نبود. تفکر هوشمندانه 
همچنین به ما کمک می کن��د تا نوعی حس بی طرفی و 

خنثی بودن نسبت به اتفاقات بد پیدا کنیم.
مطالع��ات جدید نش��ان می دهد که انس��ان بیش��تر از 
 آنچه تصور می کنیم توانایی کنترل ذه��ن خود را دارد. 
 در واقع دیدن نیمه پر لیوان مهارتی اس��ت که می توان

آن را تقویت ک��رد. حتما ش��ما هم این تجرب��ه را دارید 
که بعضی روزها بعد از بیدار ش��دن از خواب، احس��اس 
نش��اط، انرژی و عش��ق می کنید و به همه چیز از جمله 
خود، خان��واده و همکارانت��ان خوش بین هس��تید، اما 
بعضی روزه��ای دیگر بدون آن که علت را بدانید کس��ل 
و ب��ی حوصل��ه هس��تید، گویی هی��چ چی��ز در زندگی 
نمی تواند ش��ما را خوش��حال و امیدوار کن��د. مطالعات 
جدید نش��ان م��ی ده��د ک��ه انس��ان بیش��تر از آنچه 
 تصور می کنی��م توانای��ی کنترل ذه��ن خ��ود را دارد. 
در واقع دیدن نیمه پر لیوان مهارتی اس��ت که می توان 
 آن را تقویت ک��رد. الگوه��ای فکری م��ا تغییرپذیرند و 
به راحتی می توان الگوهای فکری جدی��د را با الگوهای 
قدیمی عوض کرد. در اینجا به نکاتی اشاره می کنیم که 

می توان با استفاده از آنها خوش بینی را تمرین کرد.

نعمت هایی را که خداوند به شما عطا کرده 
است بشمارید

واضح است که توجه به چیزهای مثبتی که برای ما اتفاق 
افتاده اند به ایجاد تفکر مثبت و خوش بینانه کمک خواهد 
کرد. هر روز فهرستی از چیزهای خوب و بدی که در طول 
روز با آنها روبه رو شده اید تهیه کنید. . به خودتان گوشزد 
کنید که اوضاع آن قدرها هم بد نیس��ت. مطمئنا پس از 
مدتی به این باور خواهید رسید که واقعا اوضاع آن قدرها 

که فکر می کرده اید بد نیست.
الزم است افراد بدبین اطمینان حاصل کنند که تأثیر نگاه 
به نیمه پر لیوان موقتی نیست. هرچه بیشتر به چیزهای 
خوب توجه کنید، مهارت مغز شما برای توجه به چیزهای 
مثبت بیشتر خواهد شد. شاید در ابتدا این کار بیهوده به 
نظر برسد )واقعا چه نیازی هست بنویسیم که ناهار امروز 
خوشمزه بوده اس��ت؟(، اما پس از مدتی خواهید دید که 

فهرست چیزهای مثبتتان طوالنی تر خواهد شد.

خود را کنترل کنید
معموال احساس��ات خود را ب��ا صفاتی مانن��د »غیر قابل 
کنترل« توصیف می کنیم، اما روانشناس��ان به درستی 
این صفات ش��ک دارند. ش��ما می توانید تصمیم بگیرید 
که رییس احساس��ات خود باش��ید؛ یعنی آنه��ا را تحت 
کنترل خ��ود درآورید. البت��ه چنین تصمیم��ی به این 
معنا نیس��ت که مثال دیگر هرگز احس��اس غ��م و غصه 
به س��راغتان نیاید. به هرحال همیش��ه دالیلی منطقی 
برای غصه دار ش��دن وجود دارد. این تصمیم در واقع به 
 این معناس��ت که حالتان زودتر خوب می شود. در واقع

آنچه در اینجا موردنظر ماس��ت مثبت نگری کورکورانه 
نیس��ت، بلکه »خ��وش بین��ی واق��ع گرایانه« اس��ت.  
مثال های زی��ادی در ای��ن زمین��ه وج��ود دارد. تصور 
کنید اف��راد در مح��ل کار مرتب از ش��ما م��ی خواهند 
کاری را انج��ام دهید. به ج��ای این که ناراح��ت و آزرده 
 ش��وید و احس��اس کنید دیگران پرتوقع هس��تند، این 
درخواس��ت ها را موقعیتی برای پیشرفت حرفه ای خود 
ببینید. فراموش نکنید که خوش بینی مستلزم خالقیت 
است. وقتی تصمیم می گیرید درمورد اتفاقات مثبت فکر 
کنید، پاس��ختان به چالش ها خالقانه تر خواهد بود که 
باعث می شود مثبت تر فکر کنید و این روند ادامه می یابد.

تفکر کنید
حقه ای که در اینج��ا باید به کار ببرید  این اس��ت که در 
زمان حال زندگی کنید؛ یعنی اس��یر گذش��ته نباش��ید 
و مرت��ب آرزو نکنی��د ک��ه ای کاش اوض��اع ای��ن گونه 
 نبود. تفکر هوش��مندانه همچنین به م��ا کمک می کند

ت��ا نوعی ح��س بی طرف��ی و خنث��ی بودن نس��بت به 
اتفاقات بد پیدا کنیم. چیزهای ناگ��وار اتفاق می افتند، 
 از کنار ما می گذرند و تمام می ش��وند. این نوعی نگرش 
واقع بینانه اس��ت: نمی توان مانع رویدادهای بد شد، اما 
می توان از آنها گذش��ت و ذهن خود را مشغولشان نکرد. 
تغییر طرز فکر مانند تغییر رژیم غذایی شماست. تمرکز 
بر آنچه وارد بدنتان می شود بخش��ی از یک رژیم غذایی 
اس��ت. بس��یاری از افراد این کار را انجام می دهند: »این 
هفته فس��ت فود نمی خورم.« با این حال بسیار به ندرت 
پیش می آید که نسبت به تفکرات خود تا این حد هوشیار 
باشیم. کافی اس��ت تنها چند دقیقه در روز بر احساسات 
خود تمرکز کنیم:» من چیزهای بد را می پذیرم ولی آنها 
را رها می کنم و اجازه نمی دهم که ذهنم را آشفته کنند.«

چهره ای شاد و خندان داشته باشید
جم��الت زی��ادی را در ای��ن ب��اره م��ی ش��نویم: 
»بخن��د!«، » خن��ده بر ه��ر درد ب��ی درمان دواس��ت« 
و بس��یاری جم��الت دیگ��ر. مطمئ��ن باش��ید ک��ه 
 ای��ن جم��الت توصی��ه های��ی س��ودمند هس��تند. 
عکس العمل مثبت نس��بت به اتفاقات منفی راهی ساده 
و مؤثر ب��رای تمرین دادن مغز اس��ت. لبخن��د و خنده، 
 اندروفی��ن خ��ون را افزایش م��ی دهد و به بهتر ش��دن 

خلق و خو کمک می کند.

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

دانستنی

سالمت

فناوری

داستان

اخبار کوتاه

عکس نوشت

افغانستان، امارات متحده عربی، عربستان و عراق کشورهایی هستند که بیشترین میزان 
تلفن های خارجی کشور را به خود اختصاص می دهند.

پیش از این اعالم ش��ده بود که حدود۳۰ درص��د از مکالمات بین الملل��ی ایران به مقصد 
افغانستان است. پس از این کش��ور در میان کش��ورهای منطقه، امارات بیشترین تماس 
از ایران را دارد و پس از آن عربس��تان و عراق در رده های بع��دی جدول قرار می گیرند که 
البته طبیعی است میزان مکالمه با این دو کشور بر اس��اس میزان حضور زائران ایرانی در 
آنها متغیر است. اما در میان کش��ورهای اروپایی، بنابر اعالم شرکت ارتباطات زیرساخت، 
کشور ترکیه بیشترین حجم تماس مش��ترکان ایرانی را به خود اختصاص داده است. پس 
از این کشور، انگلستان و آلمان در رده های بعدی قرار دارند و در میان کشورهای اروپایی 
بیشترین تماس تلفنی کاربران تلفن ایران به این دو کش��ور مربوط می شود. البته این  که 
مشترکان کشور با هر یک از این کش��ورها به چه میزان صحبت کرده اند، آماری است که 
محرمانه خوانده می شود. پیش از این اعالم شده بود که طی ایام حج امسال زائران ایرانی 
۱7 میلیون و ۵۰۰ هزار دقیقه مکالمه تلفنی داشته اند و این میزان مکالمه از طریق هفت 

میلیون و ۵۰۰ هزار تماس تلفنی برقرار شده است.

در یک کشف بزرگ که از کاربردهای مختلف از رنگ مو گرفته تا حسگرهای الکترونیکی 
برای س��اخت موادی با ویژگی های ارتقا یافته برخوردار اس��ت، دانش��مندان مرکز ملی 
تحقیقات علمی فرانس��ه توانس��تند برای اولین بار، نانو ذرات طال را به درون موی انسان 

وارد کنند.
این دستاورد می تواند به موهای سفید به طور دائمی یک رنگ قهوه ای  ارایه کند.

این فرایند شامل غرق کردن موهای سفید در یک محلول از ترکیب طالی کلروآریک اسید، 
هیدروکسید کلسیم و آب مقطر بوده که آنها را به رنگ شفاف طالیی درآورده و سپس به 

رنگ قهوه ای تیره درمی آورد.
این محققان با استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی تأیید کردند که ذرات، درون هسته 
مرکزی قش��ر مو ش��کل می گیرند و حتی پس از چندین بار شستش��و نیز رنگ مو تغییر 

نمی کند.
این ذرات که حدود ۴۰ هزار تا 6۰ هزار بار باریک تر از عرض موی انسان هستند، همچنین 
باعث درخشش قرمزی مو در زیر نور آبی می شوند که کاربرد دیگر این دستاورد به عنوان 

یک ریزحسگر برای نمک های فلزی را به نمایش می گذارد.

 خاطره خوردن یک وعده غذایی حجیم می تواند تا ساعت ها
پس از آن، احساس گرسنگی کمتری به فرد منتقل کند.

براساس نتایج تحقیقات انجام شده توسط محققان دانشگاه 
بریس��تول که در مجله علمی PLOS ONE منتشر شده، 
خاطره یک وعده غذای خوب، شکم را تا چندین ساعت پس 

از صرف این غذا سیر نگاه می دارد.
داوطلبان ش��رکت کننده در این تحقیق، کس��انی بودند که 

پیش از وعده ناهار، وعده کوچک یا بزرگی سوپ خوردند، اما 
جریان این تحقیقات به گونه ای بود که میزان سوپ آنها بدون 

آن که داوطلب متوجه بشود پر و یا خالی می شد.
ای��ن داوطلب��ان بالفاصله پ��س از اتمام غذای خود س��طح 
گرس��نگی خود را گزارش کردند که این گزارش ها متناسب 
با میزان غذایی بود که آنها مصرف کرده بودند، نه میزانی که 

آنها پیش از خوردن دیده بودند.
ای��ن درحالی اس��ت که دو تا س��ه س��اعت پ��س از ناهار به 
داوطلبانی که یک کاس��ه بزرگ س��وپ خ��ورده بودند، یک 
کاسه دیگر نشان داده شد که این افراد اظهار داشتند نسبت 
به کسانی که کاسه کوچک س��وپ را خورده بودند احساس 

گرسنگی کمتری دارند.
2۴ س��اعت پس از آن، تعداد داوطلبانی که کاس��ه بزرگی از 
سوپ را خورده بودند و اعتقادداش��تند که این امر گرسنگی 
آنها را فرونشانده، بیشتر شده بود. براساس اظهارات محققان 
این تحقیق، این نتایج نشان دهنده نقش مستقل فرآیندهای 

حافظه و خاطره با احس��اس رضایت پس از یک وعده غذایی 
است.

 جفری برانس��تورم نویس��نده ای��ن تحقیق اظهار داش��ت: 
فرصت ها برای استفاده عملی از این نتایج وجود دارد تا بتوان 

انرژی جذب شده انسان را هنگام غذا خوردن کاهش داد.
وی افزود: این تحقیق به این علت مورد توجه است که نقش 
مهمی برای شناخت کنترل اشتها در نظر گرفته است؛ نقشی 
که صرفا به واس��طه اندازه فیزیکی و یا ماده های متشکله در 

غذایی که مصرف می کنیم ایفا نمی شود.
این تحقیق با حمایت شورای تحقیقات علوم زیست فناوری 
و زیست شناس��ی بریتانیا انجام ش��ده و به عنوان بخشی از 
تحقیقات صنعتی رژیم و س��المت م��ورد تجلیل قرار گرفته 

است.
 این درحالی است که حمایت این شورا هیچ نقشی در طراحی 
تحقیق، جمع آوری اطالعات، تحلیل ها و تصمیم به چاپ آن 

نداشته است.

نخستین موی طال تولید شدایرانی ها به کدام کشورها زنگ می زنند؟

به غذا فکر کنید تا سیر شوید!

 آموزش زنان پلیس افغان 
تحت نظارت پلیس آلمان؛ مزارشریف
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محققان دانش��گاه ج��ان هاپکین��ز امیدوارند با اس��تفاده از 
ضربان ساز قابل کاشت و تحریک الکتریکی مناطق خاصی از 
مغز، مانع از زوال حافظه در بیماران مبتال به آلزایمر ش��وند.

ضربان س��از )pacemaker( قابل کاش��ت در مغز در حال 
حاضر برای بیماران مبتال به پارکینس��ون ب��ا هدف تقویت 
حافظه و پیشگیری از بروز زوال شناختی مورد استفاده قرار 
می گیرد. تحریک عمیق مغزی از طریق ضربان ساز همچنین 
برای مبتالیان به صرع، اختالل وسواس و حتی برای درمان 
چاقی نیز استفاده می شود و محققان برای نخستین بار از این 

دستگاه برای بیماران مبتال به آلزایمر استفاده کردند.
در هر یک از بیماری ها، الکترودها در مناطق مشخصی از مغز 
کاشته می ش��وند و برای مبتالیان به آلزایمر، ضربان ساز در 

مناطق درگیر یادگیری و حافظه کاشته شدند.

آزمایش بالینی ضربان ساز مغزی در س��ال 2۰۱۰ میالدی 
بر روی چند بیم��ار مبتال به آلزایمر در کانادا آغاز ش��د و ماه 
گذشته نیز محققان دانشگاه جان هاپکینز این دستگاه را در 

مغز ششمین بیمار مبتال به آلزایمر متوسط کاشتند.

در بیماران مبتال ب��ه آلزایمر، متابولیس��م گلوکز در مناطق 
درگی��ر در یادگی��ری و حافظه به طور چش��مگیری کاهش 
می یابد، اما نتای��ج آزمایش��ات بالینی بر روی ش��ش بیمار 
 PET حاکی از افزایش نس��بی مص��رف گلوکز در اس��کن 
به عن��وان نش��انه ای از افزایش فعالیت ن��ورون های مغز در 
 این مناطق اس��ت. به گفته محققان، ش��وک های الکتریکی 
می تواند باعث تحریک شبکه های عصبی شود و ضربان ساز 
قابل کاشت با فعال نگهداش��تن نورون ها، مانع از بروز زوال 

شناختی در بیماران مبتال به آلزایمر می شود.
دور جدید آزمایش��ات بالینی ضربان ساز قابل کاشت مغزی 
 بر روی گروه دیگری از بیماران مبتال به آلزایمر به زودی آغاز 
می شود که می تواند نوید دهنده روش جدید درمان به جای 

شیوه متداول دارو درمانی باشد.

ضربان ساز مغز؛ امید تازه دانشمندان برای درمان آلزایمر
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