
 چرخ اقتصاد، در خیابان فرهنگ 
به چاله افتاد 

با مداح ها زیاد 
قاطی نشوید!

+Magazine

باالخره  کمبود هست، نیست؟

اقتصاد و فرهنگ کجا به هم می رسند؟

ساخت بدنه پمپ های آلیاژی 
توسط پاالیشگاه اصفهان 4

 تساوی پرسپولیس و ماهان 
در آغاز دور برگشت کانوپولو 67

 اکران فیلم های جشنواره 
8فیلم »عمار« در استان

طباطبایی نژاد: دولت موانع را 
برطرف کند

فرهنگ دوچرخه سواری ام آرزوست 
جایگاه های دوچرخه در اصفهان خاک می خورد 

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: اگر دولت واقعا 
افرادی که اموال عموم��ی را حیف و میل می کنن��د معرفی کند، همه 
 مردم پشتیبان آن خواهند بود.آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد در 
 خطبه ه��ای نماز جمع��ه اصفهان با بی��ان این که ریی��س جمهور در 
مصاحبه اش همه چیز را خوب و وضع مردم را رو به بهبودی عنوان کرد...

شاید ش��ما هم هفته های گذش��ته برای خرید برنج خارجی به  4
فروشگاه ها و مغازه های متعدد سر زده اید و در نهایت باسبد خالی خرید از 
برنج به خانه برگشته اید؛ اتفاقی که 20 روزی است مردم اصفهان بارها آن را 

تجربه کرده اند. پروین صادقی، زن خانه داری است...

پیروزی های ناپلئونی 
ذوب آهن!

پیروزی ذوب آهن در مقابل فجرسپاس��ی، اولین برد 
لیگ برتری را برای فره��اد کاظمی رقم زد تا این تیم 
با امیدواری بیشتری چش��م به روزهای آینده داشته 
باشد. 16 بازی باقیمانده در لیگ و سه بازی احتمالی 
در جام حذفی به ش��رطی می توان��د پایانی خوش را 
برای ذوب آهن رق��م بزند که ش��اگردان کاظمی به 
مانند سه بازی گذشته به فکر بسته نگه داشتن دروازه 

تیمشان باشند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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روزانه 5 کیلو زباله الکترونیکی 
3

در اصفهان تولید می شود

پیام 9 دی پاسداری از
 ارزش های انسانی و اسالمی بود7

  هیچ گاه نمی ت��وان گفت فرهنگ اس��ت که بر اقتص��اد تأثیر 
می گذارد یا تغییر و تحول های اقتصادی است که موجب تغییر 
فرهنگی می ش��ود؛ این جا قضیه مرغ وتخم مرغ پیش می آید. 
این دو مقوله چنان ارتباط تنگاتنگ��ی با یکدیگر دارند که نمی 
توان آنها را از یکدیگر جدا کرد بلکه هردو باید با هم اصالح شوند 
وتغییر کنند. فقر می تواند زمینه ساز کفر شود؛ فقر یک مقوله 
اقتصادی و کفر و ایمان مقوله ای فرهنگی است. اگر از شما سؤال 
شود که چند شاخص فرهنگی یک کشور را نام ببرید، بدون شک 
به تعداد کتابخانه ها، مدارس و دانش��گاه ها و بودجه پژوهشی 
آن کشور اشاره خواهید کرد. همه این شاخص ها زمانی به حد 

مطلوب خود می رسد که بودجه کافی به هر کدام از این ها داده 
شود. ولی این جا این س��ؤال مطرح می شود که آیا این شاخص 
های زمانی در این چند ساله در شهر اصفهان به حد مطلوب خود 
رسیده اند؟اصفهان را پایتخت فرهنگی خطاب می کنند، ولی آیا 
به جز بناهای تاریخی که ماحصل دسترنج نیاکان و نیکان پیشین 
ماست، توانسته ایم گامی برای اعتالی فرهنگ این شهر ومردم 
آن برداریم؟ آیا توانسته ایم مردم را با فرهنگ غنی شان آشتی 
دهیم یا به جای فرهنگ غربی که بزرگ ترین واردات این روزهای 

کشور است، جایگزینی مناسب پیدا کنیم؟
5

یارانه5 برابر شود، 
قیمت ها 7برابر می شود

 عزل و نصب کارگزاران 
از روی هوا وهوس است

ثبت ۶ پرونده صنایع دستی 
در فهرست آثار ملی

حمله به هاشمی و ناطق 
خواست دشمن است

 موازی کاری دیگران 
مشکل هالل احمراست
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ت الهی/ زاينده رود[
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]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهی فراخوان های عمومینوبت دوم
شماره 910/6016، 910/6017، 910/6018 و 910/6019

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی:
1- درياف�ت فيزيكی پرسش�نامه: مراجعه به آدرس: اصفهان، خ می��ر، حدفاصل میدان فیض و 
چهارراه جهانگیرخان قشقایی، ضلع شمالی، پالک 73، كدپستی 77413-81646. شرکت مهندسین 

دانشمند، تلفن: 6633199-0311، دورنگار: 0311-6643422
2- دريافت اينترنتی پرسشنامه: مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت 

 www.erec.co.ir برق منطقه ای اصفهان به آدرس
تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابی كيفی: 91/10/3 لغایت 91/10/16

محل تحويل پرسشنامه ارزيابی كيفی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه 
ای اصفهان

مهلت تحويل پرسشنامه ارزيابی كيفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/10/30
نکات قابل توجه:

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در پرسشنامه ها موجود می باشد.
2- جهت دریافت پرسشنامه اولیه همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد.

3- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های 
واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

4- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 

در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
6- ش��رکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 س��ال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

 www.tavanir.org.ir           http://Iets.mporg.ir                   www.erec.co.ir

موضوع فراخوانشماره فراخوان
ارزيابی كيفی توان تأمين هادی های پرظرفيت خطوط 63 كيلوولت910/6016

ارزيابی كيفی توان تأمين يراق آالت هادی های پرظرفيت خطوط 63 كيلوولت910/6017

ارزيابی كيفی توان تأمين انواع اسپيسرهای بين فازی خطوط 63 كيلوولت910/6018

ارزيابی كيفی توان تأمين كابل و ملحقات خطوط كابلی 63 كيلوولت910/6019

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف/ 15681

آگهی مناقصه عمومی
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه 
عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط واگذار نمای��د و مناقصه خرید زیر را مطابق جدول زیر از فروش��نده 

ذیصالح انجام دهد.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

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

همسطح سازی دریچه های فاضالب و حوضچه سازی 91-4-334
منهولهای فاضالب خمینی شهر

412/784/00021/000/000جاری

72/500/000-جاریخرید دو دستگاه بلوئر هوادهی تصفیه خانه فاضالب جنوب91-4-335

مهلت تحويل اس�ناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز چهارشنبه به تاریخ 
1391/10/20

گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1391/10/24
www.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

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

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی

جواد جمالی- شهردار مبارکه

برآورد اعتبار )ریال(عنوان پروژهردیف

1/208/926/338عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز و تاسیسات پارک الله و محالت نصیر آباد1

349/456/234/ 2عملیات حفظ و حراست و نگهداری فضای سبز و تاسیسات فضای سبز  ورودی شهر، محالت سجادیه و نهجیر2

شرايط متقاضيان:
الف( کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تایید صالحیت و رتبه بندی معتبر با رعایت ظرفیت خالی)مجاز( ارجاع کار

ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور
ج( توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 5% مبلغ کل برآورد اعتبار، بصورت ضمانتنامه بانکی یا سپرده نقدی در وجه شهرداری مبارکه
محل دريافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان آنقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها )5222021-0335( با ارائه معرفی نامه کتبی

مبلغ خريد اسناد مناقصه: مبلغ 300/000 ریال جهت هر پروژه
تاريخ فروش اسناد مناقصه: در ساعات اداری تا روز پنج شنبه مورخ 91/10/21

مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات به دبيرخانه شهرداری: تا ساعت 12 بعدازظهر روزهای 91/10/27 و 91/10/28
زمان بازگشايی پيشنهادات مناقصه: راس ساعت 17 روز شنبه مورخ 91/10/30 در محل ساختمان شهرداری

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

نوبت اول
دستگاه مناقصه گزار:شهرداری مباركه

موضوع مناقصه:



چهره روزیادداشت

نظر مثبت مهدوی کنی و یزدی درباره 
استراتژی انتخاباتی اصولگرایان

نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری ضمن تشریح برنامه های 
انتخاباتی جبهه پیروان خط امام و رهبری، از نظر مثبت آیت اهلل مهدوی 
کنی و آیت اهلل یزدی نسبت به استراتژی انتخاباتی جبهه پیروان خبر 
داد. منوچهر متکی در همایش 9 دی جبهه پیروان با ارایه گزارشی از 
برنامه انتخاباتی این جبهه که تاکنون برای یازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری انجام داده است، گفت: کارهای تشکیالتی برای ایجاد 
آمادگی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری و شوراها یک تکلیف 

جدی برای جبهه پیروان است.
وی افزود: از دو ماه قبل نشست های شورای مرکزی تشکل های عضو 
جبهه برگزار شد و تصمیماتی در آن نشست اتخاذ و تکالیفی به شورای 

مرکزی جبهه برای پیگیری واگذار شد.

فعالیت ها برای انتخابات شوراها  
بیشتر  است

عضو ش��ورای مرکزی جبهه پیروان خط ام��ام و رهبری گفت: جریان 
انحرافی و اصالح طلبان برای انتخابات ش��وراها بس��یار فعال شده اند؛ 
چراکه در این انتخابات مسأله ش��ورای نگهبان مطرح نیست. اسداهلل 
بادامچیان اظهار داشت: باتوجه به همزمانی انتخابات ریاست جمهوری 
و شوراها حساس��یت کار دو چندان شده اس��ت. عضو شورای مرکزی 
جبهه پیروان ب��ر همین اس��اس به کنفران��س پراگ اش��اره کرد که 
 اس��تکبار همه ضد انق��الب را در آن جمع ک��رد و کوش��یدند تا برای 
به هم ریخت��ن انتخابات و روی کار آوردن اف��راد غیرمتعهد به انقالب 
متحد شوند. وی با تأکید بر این که در این دوره با فتنه روبه رو هستیم 
و افرادی هم تصمیم دارن��د به صورت پراکن��ده و مرتبط وارد صحنه 
شوند، گفت: کار این ها غبار آلود کردن فضا و تخریب چهره های معتمد 

نظام است.

 فتنه سال ۸۸  
نباید هشت ماه طول می کشید

مقدم فر، معاون فرهنگی س��پاه با تأکید بر این که ما باید مدام از خود 
بپرسیم که آمادگی مردم، مسئولین، نیروهای انقالبی و مدافعین اسالم 
برای مقابله با فتنه ها چه مقدار است، گفت: معتقدم اگر ما از آمادگی 
 و بصیرت کاملی برخوردار بودیم، فتن��ه 88 تا 9 دی و 22 بهمن طول 
نمی کشید و ما می توانس��تیم خیلی کمتر از هش��ت ماه این فتنه را 
خاموش کنیم. وی با اش��اره به این که آمادگی دس��تگاه های مسئول 
و کس��انی که دغدغه نظام، انقالب و اس��الم را دارند بسیار مهم است، 
تأکید کرد: الزمه این آمادگی دش��من شناسی و سناریو خوانی است.

حمیدرضا مقدم فر گفت: 9 دی انفجار یک تجمع و یک ظرفیت نهفته 
در جامعه ایران بود.

بیداری اسالمی نتیجه مقاومت مردم 
ایران در سال ۸۸ بود

رییس سازمان بس��یج مس��تضعفین با بیان این که در فتنه 88 تمام 
رؤسای جمهور کش��ورهای غربی علیه جمهوری اسالمی ایران حرف 
زدند و با پول های خود ش��بکه های خراب��کاری راه انداختند، اظهار 
داشت: بیداری اسالمی شکل گرفته در منطقه، نتیجه مقاومت مردم 
در سال 88 مقابل استکبار جهانی است. سردار محمد رضا نقدی، رییس 
سازمان بسیج گفت: انقالب اس��المی روز به روز شاهد پیروزی مقابل 
استکبار است و نمونه آن را در پیروزی حزب اهلل لبنان و مقاومت غزه با 
امکانات کم مقابل صهیونیست ها دیدیم. وی اظهار داشت: خطر اصلی 
که انقالب را تهدید می کند، ایمان درونی خودمان اس��ت. آفت سراغ 

همه انقالب ها می رود، سراغ انقالب ما نیز خواهد آمد. 

جزئیات طرح ایران درحل بحران 
سوریه تشریح شد

وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران در جمع سفیران و نمایندگان 
سیاسی و س��ازمان های بین المللی مقیم تهران، جزییات طرح جامع 
و کاربردی جمهوری اس��المی ایران برای حل و فصل بحران س��وریه 
را تش��ریح کرد. به گزارش مهر، علی اکبر صالحی در جمع سفیران و 
نمایندگان سیاسی و س��ازمان های بین المللی مقیم تهران با تشریح 
سابقه مواضع، رویکرد و تعامل س��ازنده جمهوری اسالمی ایران برای 
حل بحران س��وریه از بدو پیدایش آن، تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
از هیچ تالش��ی برای بازگشت آرامش به این کش��ور دریغ نکرده و در 
این راس��تا از هر اقدام خیرخواهانه با هدف پایان دادن به خشونت ها 
و برقراری آرامش در س��وریه حمایت کرده و همکاری با کوفی عنان و 
االخضر ابراهیمی نمایندگان سابق و فعلی دبیر کل سازمان ملل متحد 
و حمایت از ابتکار محمد مرسی، رییس جمهور مصر در تشکیل کمیته 

چهارجانبه، از جمله این اقدامات است.

غالمحسین محسنی اژه ای طی نامه ای به رییس جمهور، از وی 
درخواست کرد که هر چه سریع تر اسامی 300 بدهکار بانکی را که 
بنا به گفته او 60 درصد از دارایی های کش��ور را بلوکه کرده اند به 

دستگاه قضایی معرفی کند. 
 محس��نی اژه ای در ای��ن نامه تأکید ک��رد که اس��امی بدهکاران 
دو بار از بانک مرکزی استعالم شده و دستگاه قضایی تاکنون هیچ 
پاس��خی در این باره دریافت نکرده است.  با وجود انتشار گسترده 
تصویر نامه دادستان کل کش��ور، رییس جمهور در حاشیه جلسه 
هیأت دولت به خبرنگاران گفت که نامه ای از قوه قضائیه به دستش 

نرسیده است. 
 داس��تان 300 بده��کار بانک��ی از آنج��ا آغاز ش��د ک��ه محمود 
احمدی نژاد 24 آذر ماه در مراسم افتتاح طرح های عمرانی استان 
خراسان رضوی با بیان این که 300 نفر در کشور 60 درصد پول های 
کش��ور را در جیب خود گذاش��ته و پس نمی دهند، خاطرنش��ان 
کرد: »متأسفانه در کشور عده ای هم پیدا شده اند که فقط به فکر 
 خود هس��تند و از این افراد دفاع می کنند.« با تکرار این اظهار نظر 
رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی هفته گذش��ته، حساسیت 
بر روی اس��امی300 بدهکار بانکی افزایش یافت. احمدی نژاد در 
مصاحبه تلویزیونی خود عنوان کرد: »امس��ال کمی سرعت را باال 
بردیم؛ تمام کس��انی را که در بازگرداندن معوقات بانکی درش��ت 
بودند، در جدول آوردیم و از بزرگ ترین ها شروع کردیم، اما از جای 
دیگر تصمیماتی گرفته شد که فشار آوردند و سروصدا و داد و بیداد 

کردند که آنها هم پس زدند.«
این در حالی اس��ت که ص��ادق الریجانی، رییس ق��وه قضائیه در 
واکنش به سخنان احمدی نژاد عنوان کرد که االن دو سال است که 
دادستان کل کشور به بانک ها نامه زده که معوقات را اعالم کنید، 
اما هنوز اعالم نکرده اند. رییس قوه قضائیه در سخنان خود تأکید 
کرد که نام بدهکاران بانکی به مسئوالن این قوه اعالم نشده است و 
افزود: »آقایان لیست بلند باال می آورند که ما می خواهیم سراغ این 
افراد برویم. من گفته ام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، 

بعد سراغشان بروید.« 
اما غالمحس��ین الهام، س��خنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت 
دولت آب پاکی را بر دستان قوه قضائیه ریخت و گفت: »معاون اول 
رییس جمهور اسامی بیش از 600 نفر از بدهکاران بانکی را در سال 
90 به قوه قضائیه ارایه دادند و این فهرس��ت موجود است.« الهام 
 همچنین عنوان کرد که دولت در سال 89 نیز لیست 300 نفره ای

را در اختی��ار قوه قضائیه قرار داده اس��ت. بنا به گفت��ه الهام، نامه 
رییس جمهور در 27 آذر 1389 موجود اس��ت که در اجرای اصل 
49 قانون اساسی به رییس قوه قضائیه اسامی را اعالم کرده است. 
در شرایطی که رییس جمهور تعداد بدهکاران عمده بانکی را 300 
نفر اعالم کرده و سخنگوی دولت گفته است که محمد رضا رحیمی 
اسامی 600 نفر را در سال90 به قوه قضائیه اعالم کرده، اما برخی 
نمایندگان مجلس تعداد بدهکاران بزرگ بانکی را کمتر می دانند. 
یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی آمار اعالم شده 

بدهکاران بانکی را رد کرده است. سیدمحمد بیاتیان معتقد است که 
بدهکاران بزرگ بانکی 300 نفر نیستند، بلکه 160 نفرند و حدود 
64 درصد تسهیالت در دست این 160 نفری است که تولیدکننده 
هم نیس��تند و با اس��تفاده از رانت و ارتباط و بدون سپردن وثیقه 
مطمئن وام گرفته اند و این اعتبارات را در بخشی خارج از تعهدشان 

سرمایه گذاری کرده اند.

معرفی 30 بدهکار بانکی به مراجع قضایی
در حالی که جدال بر سر معرفی بدهکاران بانکی بین قوه قضائیه 
و دولت ادامه دارد، ابراهیم نورا، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه 
مجلس هشتم از موضوع تازه ای پرده برداشت. این نماینده سابق 
مجلس در گفتگ��و با مهر گفت ک��ه 20 درصد از مناب��ع بانکی از 
دسترس خارج شده  است.  بنا به گفته این نماینده سابق مجلس؛ 
طبق آمار منحنی افزایش، س��پرده ها تا سال 8۵ با افزایش رو به رو 
بوده و مطالبات معوقه نیز در حد متعارف زیر 7 درصد بوده است. 
از نظر نظام بانکی اگر نس��بت مطالبات معوق��ه به کل درآمدهای 
بانکی کمتر از 7 درصد باش��د، نظام بانکی نظام متعارفی اس��ت و 

اگر از 7 درصد بیش��تر ش��ود، 
بانک با بحران مواجه ش��ده و 
هرگاه به 10 درصد برس��د، به 
خط قرمز رسیده است. نسبت 
تسهیالت غیرجاری بانک ها به 
کل تس��هیالت در مقطعی به 
حدود 30 درصد رسید و اکنون 
نیز در محدوده 20درصد است.

 نورا ب��ا اش��اره ب��ه تحقیق و 
تفحص های مجلس هش��تم 
عنوان کرد که 3۵ نفر قریب به 
هزار میلیارد تومان به یک بانک 
بدهکار بوده و مطالبات ش��ان 
اس��ت.  مش��کوک الوصول 
وی درب��اره وص��ول مطالبات 
بانک��ی اف��زود: »در مطالبات 
بی��ش از 10 میلی��ارد تومان 
وج��ود  زی��ادی  چال��ش 

دارد. 300 نف��ر ف��رد حقیق��ی و حقوق��ی عم��ده مناب��ع 
 بانک��ی را در اختی��ار دارن��د و کمتری��ن مبل��غ در ای��ن بی��ن 
10 میلیارد تومان است.« همچنین یک عضو کمیسیون اصل 90 
مجلس از ارسال اسامی 30 نفر از دانه درشت ترین بدهکاران بانکی 
به مراجع قضایی خبر داد و در عی��ن حال گفت: »مجلس در حال 
پیگیری مابقی اسامی است.« مصطفی افضلی فر عنوان کرد: »این 
اسامی از سوی کمیس��یون اصل 90 در اختیار مراجع قضایی قرار 
گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این افراد 
به قوه قضائیه اطالعی ندارم.« وی تأکید کرد که اسامی این افراد تا 

زمان بررسی قوه قضائیه اعالم نمی شود.

الهام توپ را به زمین قوه قضائیه انداخت

 تکذیب توافق مسکو و اینک این 600 نفر...!
با واشنگتن درباره سوریه

رس��انه های عربی اعالم کردند: اخضر االبراهیمی و وزارت 
خارجه روس��یه در بیانیه های جداگانه دستیابی روسیه و 
آمریکا به توافق درباره س��وریه را تکذیب کردند.  ش��بکه 
خبری العربیه در خبری فوری اع��الم کرد: وزارت خارجه 
روسیه در بیانیه ای، به طور رس��می توافق میان واشنگتن 
و مسکو درباره بحران سوریه را تکذیب کرد.  منابع خبری 
اخیراً از توافق روس��یه و آمریکا درباره بحران سوریه که به 
کناره گیری بشار اس��د در سال 2013 اش��اره کرده بود، 
خب��ر داده بودند. از س��وی دیگر، ش��بکه خبری اس��کای 
نیوز عرب��ی، در خبری فوری اظه��ارات اخضر االبراهیمی، 
نماینده س��ازمان ملل در سوریه را پوش��ش داد. ابراهیمی 
طی اظهاراتی تأکید کرد: مسکو و واشنگتن توافقی درباره 

بحران سوریه نداشته اند.

 ترکیه 117 موشک
 از آمریکا می خرد

 دولت ترکی��ه در راس��تای تقوی��ت نی��روی هوایی خود 
117 فروند موش��ک هوا به هوا از نوع سایدویندر از آمریکا 
خریداری می کند. روزنامه ملیت چاپ ترکیه به نقل از منابع 
خود نوشت که دولت آنکارا درخواست خرید موشک های 
 Sidewinder 2-9X-AIM کوتاه برد ه��وا به ه��وای
Block II به ارزش 40 میلیون دالر را به آمریکا ارایه کرده 
که هدف از آن، تقویت سیس��تم های دفاع هوایی در سایه 
تحوالت منفی کنونی منطقه است.  به نوشته این روزنامه، 
کنگره آمریکا به احتمال زیاد با این درخواست ترکیه برای 

خرید موشک ها موافقت خواهد کرد.

خادم ملت هستم
رییس جمهور مصر در اولین س��خنرانی پس از رأی مردم 
مصر به قانون اساسی این کشور، گفت: خادم ملت هستم و 
قدرت تنها در دست ملت مصر است. وی گفت: مردم مصر 
امروز قانون اساسی دارند که ملت به صورت آزادانه و با اراده 
خویش انتخابش کردند. محمد مرسی ادامه داد: همه پرسی 
قانون اساسی با شفافیت و نظارت کامل قوه قضائیه و تحت 
حمایت ارتش و پلیس انجام شد. رییس جمهور مصر اضافه 
کرد:  اختالف ها درباره قانون اساسی امری طبیعی به شمار 
 می آید و نشان دهنده س��المت جامعه ای است که گروه ها 

به طور آزادانه در آن فعالیت می کنند.  

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 عزل و نصب کارگزاران از روی 
هوا وهوس است

حجت االسالم والمسلمین نقویان 

اگرچه ما در سی و چند س��الی که از انقالبمان می گذرد بر روی مبانی 
اعتقادی شیعه در کتاب ها، رس��انه ها، جلسات، روضه ها و... بسیار کار 
کرده ایم، ولی در عمل نتوانسته ایم آن حق مداری را محقق کرده و به 
اجرا درآوریم و در این ش��اخص های انس��انی نظیر ریشه کنی دروغ و 
وعده های بی اساس مردم و حاکمان در جامعه، برابری در مقابل قانون، 
توانایی مظلوم در گرفتن حق خود از ظالم و...، ترقی معکوس داشته ایم. 
عزل و نصب کارگزاران باید با 
دلیل و از روی حکمت باش��د 
و نه از روی هوا و هوس، همان 
طور ک��ه امیرالمؤمنین علی 
)ع( دلی��ل عزل های��ش را در 
سخنانش فرموده است. آقای 
احمدی نژاد هم اگر مرد است، 
دالیل ع��زل و نصب هایش را 

بیان کند.
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انقالب اسالمی ایران زمینه ساز ظهور امام عصر)عج( است

آیت اهلل نوری همدانی یکی از مراجع تقلید ش��یعیان، انقالب اسالمی ایران را زمینه ساز ظهور امام 
عصر)عج( عنوان کرد و گفت: این انقالب هر روز چهره مستکبران را بیش از گذشته آشکار می سازد 

و مستضعفان را تقویت می کند.

بدهکاران بزرگ 
بانکی 300 نفر 

نیستند، بلکه 160 
نفرند و حدود 64 
درصد تسهیالت 

در دست این 
افرادی است که 
تولیدکننده هم 

نیستند و با استفاده 
از رانت و ارتباط و 

بدون سپردن وثیقه 
مطمئن وام گرفته اند

 دم خروس 
بیرون زده است

هاشمی نیاید،  ناطق یا 
روحانی کاندیدامی شوند

نایب رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری تصریح کرد: روش��ن است 
که احمدی نژاد برای انتخابات برنامه ریزی جدی دارد. باهنر با اش��اره به 
مطرح شدن برخی از مباحث اقتصادی از سوی رییس جمهور خاطرنشان 
کرد: ممکن اس��ت احمدی نژاد بگوید که من به انتخابات نظر ندارم، اما 
ما وقتی پرشور شدن یارانه ها و س��هام عدالت را در کنار برخی جمالتی 
همچون این که »ملت در انتخاب��ات آینده کل انرژی خود را تخلیه کرده 
و کار را یکسره می کند« برداشت دیگری داریم. دبیر کل جامعه اسالمی 
مهندسین با بیان این که کارهای انتخاباتی رییس جمهور آشکار شده و 
دم خروس بیرون زده است، گفت: رییس جمهور با برخی اظهارات خود 
همچون انتخابات آزاد، حلقه فتنه و ضد انق��الب را کامل نکند و در کنار 

آنان قرار نگیرد.

معاون پارلمانی مرکز تحقیقات اس��تراتژیک مجمع تشخیص مصلحت 
نظام با اشاره احتمال کاندیداتوری یک نفر از بین هاشمی، ناطق و روحانی 
در انتخابات ریاست جمهوری س��ال آینده، گفت: برای کاندیداتوری در 
دولت فراگیر یا وحدت ملی چهره هایی مثل ناطق و روحانی منظور نظر 

آقای هاشمی برای کاندیداتوری هستند. 
حجت االس��الم علی عسگری درباره دیدارهای مش��ترک رییس مجمع 
تش��خیص مصلحت نظام به ویژه با ناطق نوری، حس��ن روحانی و برخی 
اعضای شاخص مجمع اظهارکرد: در این جلسات آقایان ناطق و روحانی 
و برخی از چهره هایی که نمی خواهند چهره و نظراتش��ان درگیر فضای 
ملتهب سیاسی شود و البته بنده هم از ذکر نام این افراد معذورم، حضور 

دارند.

آیت اهلل موح��دی کرمانی اح��راز پایداری ب��ه والیت را 
مهم ترین ش��اخصه رییس جمهور آینده دانست و گفت: 
تعداد کاندیداها زیاد ش��ود، جبهه امام و رهبری شکست 
می  خورد و باید دعا کرد خدا احس��اس وظیفه را از برخی 
بگیرد. آیت اهلل محمدعلی موح��دی کرمانی، امام جمعه 
موقت تهران اظهار داشت: والیت در کنار نماز، روزه، حج و 
زکات یکی از مهم ترین پایه های اسالم است و اگر والیت 
محقق شود، تمام منکرات ریشه کن و تمام معروفات زنده 

می شود. 
 آیت اهلل موحدی کرمانی با تأکید براین که روح قیام امام 
حسین )ع(  امر به معروف و نهی از منکر است، خاطرنشان 
کرد: اگر کسی بخواهد برای اصالح جامعه قدمی بردارد و 
حتی اگر کسی بخواهد نمازش قبول باشد، باید در ظرف 
امامت و والیت صورت بگی��رد. امام جمعه موقت تهران با 
بیان این که افراد برای اص��الح جامعه باید وظیفه خود را 
در زمان خودشان بشناسند، افزود: اگر کسی بخواهد کار 
اساسی در کشور کند، باید در تحقق امامت بکوشد که در 
رأس نظام ولی فقیه اس��ت که به برکت ایشان بسیاری از 
مشکالت ما حل می ش��ود. وی ادامه داد: این امامت فقط 
در نقطه والیت فقیه نیس��ت، بلکه یک وزیر در وزارتخانه 
خود و یک رییس جمهور تحت والیت فقیه هم امام است.  

دکتر مرضیه وحیددس��تجردی، وزیر بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزشکی به عنوان اولین وزیر زن در دولت های پس از 
انقالب که با پیشنهاد رییس جمهور توانسته بود رأی اعتماد 
از مجلس شورای اسالمی بگیرد، با حکم محمود احمدی نژاد 
برکنار شد تا حوزه سالمت کشور بیش از پیش دچار التهاب و 

بحران ناشی از مشکالت بودجه ای و مدیریتی شود.
برکناری وزیر بهداشت درست زمانی به واقعیت پیوست که 
چند روز قبل محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور 
در مراسمی که دکتر دس��تجردی نیز حضور داشت، عنوان 
کرده بود تا زمانی که من و آقای احمدی نژاد هستیم، خانم 
وزیر هم می ماند.  شنیده ها حاکی از این است که ماجرای 
برکناری وزیر بهداش��ت از درخواست برای تغییر دکتر باقر 
الریجانی از ریاست دانشگاه علوم پزش��کی تهران و رییس 
شورای سیاس��ت گذاری وزارت بهداشت، شروع شد؛ جایی 
که گفته می ش��ود برخ��ی دولتمردان خواس��تار برکناری 
الریجانی بوده اند، اما وزیر بهداشت حاضر نشده این حکم را 
برای الریجانی صادر کند. به دنبال بروز این شایعات، ماجرای 
ارز دارو پیش آمد که رییس جمهور در گفتگوی تلویزیونی، 
ادعای خانم وزیر را رد کرد. س��رانجام وزیر بهداشت با حکم 
رییس جمهور از مسئولیتش برکنار و محمدحسن طریقت 

منفرد به عنوان سرپرست وزارت بهداشت منصوب شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: 
اگر دولت واقعا افرادی ک��ه اموال عمومی را حیف و میل 
می کنند معرفی کند، همه مردم پش��تیبان آن خواهند 
 بود.آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد در خطبه های

نماز جمع��ه اصفه��ان با بیان ای��ن که ریی��س جمهور 
 در مصاحب��ه اش هم��ه چیز را خ��وب و وضع م��ردم را 
رو به بهبودی عنوان کرد، افزود: ایش��ان همه مشکالت 
اقتصادی را به گردن تحریم ها و گران شدن ارز انداختند 
که البته مردم، خ��ود بهترین قاضی برای این س��خنان 
هس��تند. وی خطاب به رییس جمهور یادآور ش��د: این 
که پس از هفت سال گفته ش��ود موانع وجود دارد، کار 
درستی نیست و دولت وظیفه دارد موانع را برطرف کند.

امام جمعه اصفهان همچنین به برکناری وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی از س��وی رییس جمهور اشاره 
کرد و گفت: خانم دکتر دس��تجردی انسان بسیار خوب 
و متدینی بودند و حتی با وج��ود این که بنده با وزیر زن 
مخالف بودم، اما ایشان چنان محکم و قوی کار می کردند 
که از بس��یاری مردها مردتر بودند و برکناری ایشان کار 
بس��یار اش��تباهی بود. امام جمعه اصفهان در خصوص 
حماسه نهم دی عنوان کرد: نهم دی یکی از عوامل مهم 

در پایه گذاری بیداری اسالمی در منطقه شد.

دبی��رکل جبهه پی��روان خط ام��ام و رهبری تأکی��د کرد: 
اساسا نباید کس��انی که در نهضت و انقالب س��ابقه دارند را 
به راحتی از دس��ت داد. حبیب اهلل عسگراوالدی در حاشیه 
همایش سراسری جبهه پیروان خط امام و رهبری در جمع 
خبرنگاران با بیان این که موسوی و کروبی را به عنوان فتنه 
نمی شناسم، اما آنها از نظرات قبلی خود برنگشته اند، گفت: 
اما اهل فتنه دور این ها جمع شده اند و به حیثیت شان آسیب 
زده اند. وی تأکید کرد: من موس��وی و کروب��ی را به عنوان 
فتنه نمی شناسم چون با هر دویشان کار کرده ام. یک سال 
 و نیم وزیر موس��وی و با کروبی نیز در کمیته امداد و زندان 
بوده ام.خبرنگاری پرسید پس به نظر شما باید از این دو فرد 
رفع حصر شود که وی در پاسخ به این سؤال گفت: من را وارد 
سیاس��ت نکنید. وی همچنین در م��ورد توهین به آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نیز افزود: نحوه برخوردی که با آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی می شود قابل قبول نیست. من با ایشان 
در زندان بوده ام و آیت اهلل هاشمی در زمان غربت اسالم، در 
مسئولیت خود هیچ کوتاهی نکرده  است. البته ایشان مجتهد 
سیاسی هستند و در موضوعات سیاسی نظرات خاص خود 
را دارد. عس��گراوالدی با بیان اینکه در شرایط کنونی نباید 
خط ضدهاشمی یا خط ضدناطق نوری باز کنیم، اظهار کرد: 

این چنین مسائلی را دشمن می خواهد.

دولت نماز جمعهنماز جمعه سیاست داخلی

باید دعا کرد خدا احساس 
وظیفه را از بعضی بگیرد

 تنها مرد کابینه 
 رفت !

 طباطبایی نژاد: دولت موانع 
را برطرف کند

حمله به هاشمی و ناطق 
خواست دشمن است
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یادداشت

 تجلیل از پژوهشگران برتر 
استان اصفهان 

از  محسن سیدالنگی به عنوان پژوهشگر برتر اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای اس��تان اصفهان در بخش س��ازمان های اجرایی تجلیل 
شد. طی مراس��می با حضور دکتر ذاکر اصفهانی، استاندار و رییس 
س��تاد دایمی بزرگداش��ت هفته پژوهش و فناوری استان اصفهان 
از پژوهش��گران برتر در بخش های مختلف علمی به مناسبت هفته 
پژوهش و فناوری در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
تقدیر و تجلیل ش��د. محسن س��یدالنگی، مربی جوشکاری صنایع 
س��اختمان  اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان اصفهان نیز 
به عنوان پژوهشگر برتر در بخش س��ازمان های اجرایی معرفی و از 
استاندار اصفهان و رییس س��تاد دایمی بزرگداشت هفته پژوهش و 

فناوری استان لوح تقدیر و هدیه دریافت نمود. 

 فعالیت 5 تیم امداد و نجات 
در دهاقان

به دنب��ال بارندگی ش��دید در دهاقان پن��ج تیم ام��داد و نجات در 
سیالب فعال ش��دند و به مدت 16 ساعت مداوم به رفع آب گرفتگی 
 منازل روس��تایی این شهرس��تان اقدام کردند. با بارندگی شدید در 
 سه روستای همجوار دهاقان از جمله علی آباد، جمیزه و روستای دزج 
15 امدادگر این جمعیت اعالم آمادگ��ی کردند که 10 نفر از آنها در 
قالب پنج تیم دو نفره به کار گرفته شدند. این بارندگی که خسارات 
جزئی به بعضی از خانواده ها وارد س��اخت، باعث شد که امدادگران 
 جمعیت از س��اعت15:45 روز پنجش��نبه تا 7 صبح روز گذشته به 
کمک  رس��انی و محافظت از خانواده های روس��تاهای دهاقان اقدام 

کنند.

کلنگ زنی سالن چند منظوره 
گلستان شهدا 

مراسم کلنگ زنی سالن چند منظوره گلس��تان شهدا با حضور امام 
جمعه اصفهان و معاونت امور عمرانی استانداری اصفهان برگزار شد.

در این مراس��م آیت اهلل طباطبایی ن��ژاد، ضمن گرامیداش��ت ایام 
س��وگواری اربعین حس��ینی گفت: خرس��ندیم که در این ایام و در 
این مکان مقدس، س��الن چند منظوره گلستان ش��هدا کلنگ زنی 
 خواهد ش��د. وی ضمن تأکید بر اجرای هرچه س��ریع تر این پروژه 
فرهنگی- مذهبی اظهار داشت: امیدواریم پس از احداث و اتمام این 
مکان، روزانه شاهد برگزاری فعالیت های فرهنگی- مذهبی در این 
مکان باشیم. امام جمعه اصفهان در ادامه خواستار مشارکت و حمایت 
همه جانبه تمامی دستگاه های ذی ربط جهت تأمین هزینه و ساخت 

این مجموعه فرهنگی- مذهبی شد.

 روزانه 5 کیلو زباله الکترونیکی 
در اصفهان تولید می شود

مدیرعامل سازمان مدیریت پس��ماند اصفهان به ایسنا گفت: روزانه 
چهار تا پنج کیلوگرم زباله الکترونیکی در شهر اصفهان تولید می شود. 
تیمور باجول با اشاره به این که اصفهان جزء معدود شهرهای کشور 
است که فرهنگ سازی در خصوص پسماندهای الکترونیکی در آن 
انجام شده و مردم به اهمیت آن پی برده اند، اظهار کرد: میانگین تولید 
زباله در یک شبانه روز برای شهر اصفهان950 تن است که بر اساس 
این میزان، سرانه تولید زباله  هر شهروند اصفهانی 475 گرم زباله در 
طول روز خواهد بود. وی با بیان این که اصفهان تنها شهری است که 
دفن زباله در آن صورت نمی گیرد، افزود: بخشی از پسماندهایی که در 
این شهر تولید می شود، کمپوست و یا بازیافت شده و بخشی دیگری 

که قابل استفاده نیست از انرژی آن استفاده می شود.

گشتی در اخبار

کشف 281میلیارد کاالی قاچاق 
سردار عبدالرضا آقاخانی

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

در طول 9 ماهه سال جاری10 طرح ویژه از سوی اداره مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز پلیس آگاهی استان اجرا و نزدیک به 200 مرحله عملیات 
در مرکز استان و شهرستان های تابعه به اجرا گذاشته شد که در این 
عملیات ها، متهمان شناسایی و دستگیر ش��دند. تا کنون یک هزار 
620 فقره پرونده قاچاق کاال تشکیل ش��ده که ارزش محموله های 
کشف شده 281 میلیارد ریال بوده است و این رقم 77 درصد نسبت 

به مدت مش��ابه س��ال قبل 
افزایش نشان می دهد. عمده 
کاالهای قاچاق کش��ف شده 
توسط مأموران این فرماندهی 
پارچه، دارو، ل��وازم خانگی، 
لوازم آرایش��ی و بهداش��تی، 
مواد نیروزا، پوشاک و کفش، 
مصنوع��ات و ل��وازم صوتی و 

تصویری است.
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چهره روز
الزام ایرالین ها به عدم تقارن پرواز با اذان صبح

حمیدرضا پهلوانی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری از ابالغ بخشنامه ای به شرکت های 
هواپیمایی داخلی برای رعایت بحث حجاب و عفاف و همچنین تنظیم ساعت پرواز هواپیماها 

به نحوی که با اذان صبح تقارن نداشته باشند، خبر داد.
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زیر پوست شهر/ از خیابان عبور کنید؛ پل عابر پیاده تزیینی است

SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 950  | December   29   ,2012  |  8 Pages

جلوگیری از تجاوز به 
قلمرو فرهنگی کشور 

نباید اینترنت ملی 
دغدغه فکری شود

معاون پژوهش��کده گردش��گری س��ازمان میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی کش��ور به ایرنا گفت: آثاری که امکان دس��ت اندازی به آنها 
بیشتر اس��ت، برای جلوگیری از تجاوز به قلمرو فرهنگی ایران در اولویت 
شناسایی و مطالعه برای ثبت جهانی هس��تند. علی رحیم پور در حاشیه 
سومین همایش توسعه گردشگری در حوزه فرهنگی کاشان با اذعان بر این 
که اهمیت اولویت بندی در ثبت آثار معن��وی یکی از رویکردهای اصلی و 
حیاتی پژوهشگاه است، افزود: این مسأله عالوه بر حفظ و حراست از میراث 
معنوی کشور، موجب جذب هرچه بیشتر گردشگر فرهنگی شده که این 
نوع گردشگران آسیب کمتر و درآمد بیشتری به همراه دارند. وی تصریح 
کرد: جذب گردشگر فرهنگی موجب رشد و توسعه صنعت گردشگری شده 

و زمینه های درآمدزایی را بیش از گذشته فراهم می کند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان گفت: ارزش و نمود قدرت 
فناوری اطالعات کشور به ارایه خدمات و توان فکری، دانش و مهندسی است.

کاظم آیت اللهی در آیین آغاز به کار هجدهمین نمایش��گاه اتوکام اصفهان 
افزود: نباید همواره به دنبال مباحث پراکن��ده ای مانند ایجاد اینترنت ملی 

باشیم، بلکه باید خدمات و پروژه های راهبردی و مشخص داشته باشیم.
وی با طرح این س��ؤال که چه اصراری برای چرخ از ن��و اختراع کردن وجود 
دارد، ادامه داد: مجموعه توانی که ایرانی ها در عرصه فناوری اطالعات نشان 
داده اند، به دلیل همین طرح های پراکنده به هدر رفته است. رییس سازمان 
نظام صنفی رایانه ای استان اصفهان تأکید کرد: ما باید کمک کنیم تا همه 
توجه ها به انسجام توان نیروهای موجود متمرکز شود و آن را به رخ بکشیم، 

نه این که مدام دنبال اختراع مجدد چرخ باشیم.

 

رییس خان��ه داوطلبان جمعی��ت هالل احمر اس��تان اصفهان 
گفت: م��وازی کاری ه��ای نهادهای مختل��ف مردمی همچون 
بهزیس��تی، کمیته امداد امام خمینی و جمعیت هالل احمر از 
مشکالت عمده پیش روی است. حمیدرضا لطفی که هم اکنون 

ریاس��ت خانه داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان را 
بر عهده دارد، از سال 72 به طور رسمی عضو داوطلب جمعیت 
هالل احمر اس��تان ش��د و به دلیل فعالیت های گسترده ای که 
در این ح��وزه ص��ورت داده، در جایگاه داوطل��ب برتر انتخاب 
 ش��ده که در این ارتباط گفتگویی با وی داش��تیم که در ادامه 

آمده است.
-هدف شما از این که عضو داوطلب جمعیت شدید، 

چه بوده است؟
حضور داوطلبانه در جمعیت به دلیل عالقه مندی به شرکت در 
امور خیریه و همکاری با ارگان های مردم نهاد است که در ابتدا به 
عنوان داوطلب جمعیت هالل احمر شهرستان چادگان مشغول 
به فعالیت ش��دم و پس از آن به نام س��رگروه حمایت به استان 
معرفی و با شرکت در دور اول انتخابات استانی، در جایگاه رییس 

خانه داوطلب استان اصفهان انتخاب شدم.

داوطلبان تا چه اندازه ای در تسهیل و پیشرفت روند 
کاری جمعیت هالل احمر مثمر ثمر هستند؟

از آنجایی که افرادی که به عنوان داوطل��ب عضو این جمعیت 
می شوند نس��بت به فضای موجود واقف و آگاهی کاملی دارند، 
بنابراین بهتر است از توانمندی داوطلبان بهره کافی جهت رفع 

نیاز نیازمندان برده شود.
با توجه به این که انگیزه بخشی به داوطلبان از ضروریات کاری 
این مرکز است، برای این منظور سعی شده که از توان داوطلبان 
به عنوان حلقه مفقوده بین مددجو و خیران اس��تفاده شود. در 
این زمینه تاکنون داوطلبان در تأمی��ن جهیزیه و امور درمانی 
کمک های بسیاری به افراد نیازمند کرده اند که جای تقدیر دارد.
چه تعلداد عضلو داوطللب جمعیت هلالل احمر 

هستند؟

در ح��ال حاض��ر 110 ه��زار نف��ر عض��و داوطل��ب ش��امل 
 امدادگ��ران، جوان��ان و داوطلبان می ش��وند ک��ه از این تعداد 

30 هزار نفر عضو داوطلب فعال هستند.
اساسی ترین مشکل در این عرصه چیست؟

موازی کاری های نهادهای مختلف مردمی همچون بهزیستی، 
کمیته امداد امام خمینی و جمعیت از مشکالت عمده پیش روی 
است که در سال های اخیر تهیه نرم افزاری به منظور ساماندهی 
مددجویان و خیران در حال پیگیری اس��ت که با ایجاد پرونده 
الکترونیکی نیازمندان، خیران بتوانند با اطمینان بیش��تری به 

آنها کمک کنند.
چرا از توان مالی خیران و داوطلبان برای طرح های 

پژوهشی و علمی جمعیت استفاده نمی شود؟
به دنبال راه اندازی دانش��گاه علمی و کاربردی در این جمعیت 

هستیم که امید است مسیری برای تحقق این هدف باز شود.

رییس خانه داوطلبان جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت:

موازی کاری دیگران، مشکل هالل احمر است

سنا[
س ای

]عک

با تمام این ه��ا امروزه در مدیریت ترافیک ش��هری 
دوچرخه نقش مهمی دارد. امتیاز استفاده از دوچرخه 
بر همه ما آش��کار است. دوچرخه نس��بت به وسایل 
نقلیه دیگر ارزان تر اس��ت و نیازی به سوخت ندارد، 
آلودگی صوتی و زیست محیطی ندارد، فضای کمی 
اش��غال می کند و تعمیر و نگهداری آن آسان است 
و در صورتی که عمومیت یابد، گام��ی در راه بهبود 
سالمت جسمی و نش��اط جامعه است. به عالوه این 
که طیف سنی وسیعی را شامل می شود و حوادث آن 
کم خطرتر است. هم اکنون در برخی شهرهای جهان 

سهم مهمی از جابه جایی های درون شهری توسط 
دوچرخه صورت می گیرد؛ مسأله ای که در اصفهان 
کمتر دیده می شود. دیرزمانی اصفهان شهردوچرخه 
محسوب می ش��د. ش��اید آن زمان که آسمان شهر 
گنبدهای فیروزه ای واقعاً رنگ فیروزه ای داش��ت و 
به مدد ماشین های تک سرنشین، رنگ خاکستر بر 

سرش سنگینی نمی کرد.
به گفته امید نجاتی پور، کارشناس شهری استفاده 
از دوچرخه به صورت گسترده در حمل و نقل شهری 
نیاز ب��ه برنامه ریزی و همت تمام��ی عوامل فکری و 

اجرایی در انجام این رسالت مهم دارد و تنها به عهده 
یک ارگان یا سازمان خاص نیست. به گفته او، فرهنگ 
دوچرخه سواری در شهر اصفهان باید احیا شود و به 
نوعی مردم باید یاد بگیرن��د که اگر مدیر یا مهندس 
باشند، از ژست مدیریتشان با سوار شدن بر دوچرخه 

کاسته نخواهد شد.
دراین رابطه معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری 
اصفهان نیز با اشاره به گرایش شهروندان به استفاده 
از وسایل نقلیه موتوری جهت انجام سفرهای درون 
 شهری، فرهنگ سازی را در این زمینه مقوله مهمی 

می داند: »فرهنگ دوچرخه سواری در شهر اصفهان 
باید احیا ش��ود«. وی ب��ا اعالم این که » گس��ترش 
دوچرخه سواری و نهادینه کردن آن در فرهنگ عبور 
و مرور ش��هروندان از ارزش های ماندگار و مؤثر در 
جامعه شهری است«، از منظر سالمت و پزشکی هم 

این تفریح ورزش گونه را مهم می شمارد.
نوری��ان، رش��د س��ریع وس��ایل نقلی��ه موت��وری 
 در کش��ور و کاه��ش ایمن��ی، امنی��ت الزم ب��رای 
دوچرخه سواران و بی توجهی و عدم اهمیت طراحان 
فضاهای شهری و مدیریت شهرداری ها در گذشته 
را موجب کاهش استقبال از دوچرخه به عنوان وسیله 

نقلیه می داند:
 »درده��ه 60 بال��غ ب��ر 15/4 درص��د ازس��فرهای 
درون شهری به وسیله دوچرخه انجام می گرفت که 
در حال حاضر به کمتر از 8 درصد تقلیل یافته است«.

این ها در حالی است که وضعیت توپوگرافی مناسب 
شهر اصفهان، آب و هوای معتدل و ساختار فرهنگی 
ش��هروندان از عوامل مؤثر در گس��ترش استفاده از 
دوچرخه در دهه های گذش��ته بوده است. گذشته 
ازس��خنان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
 اصفهان، مردم اصفهان نظرات دیگ��ری دارند؛ آنها 
می گویند هن��وز فرهنگ فراموش ش��ده دوچرخه 
سواری در اصفهان آن طور که باید و شاید جا نیفتاده 

است: 
»اگ��ر بخواه��ی ب��ا دوچرخه مس��افت زی��ادی را 
طی کنی نم��ی ش��ود رفت؛ چ��ون اصاًل ش��رایط 
برای دوچرخه س��واری نیس��ت. اوال ک��ه دوچرخه 
 مناسب نیس��ت؛ منظورم از دوچرخه مناسب مثال 
 دوچرخ��ه های��ی هس��ت ک��ه در ژاپن اس��تفاده

 می کنن��د. در ژاپن ب��رای هرکس��ی دوچرخه پیدا 
می ش��ود، مث��ال ب��رای پدرانی ک��ه م��ی خواهند 
بچه کوچک ترش��ان را هم س��وار کنن��د دوچرخه 
مخص��وص وج��ود دارد. صندلی کوچک ت��ر برای 
 بچه کوچک تر و صندلی پش��ت برای بچه بزرگ تر.

کمربند و ج��ای پا دارد ت��ا بچه خ��ودش را محکم 
بگی��رد و... البت��ه بمان��د ک��ه خیاب��ان ه��ا در این 
 کش��ور هر چه قدر هم ش��لوغ باش��د باز به راحتی 
 دوچرخ��ه س��واری می کن��ی و س��ر وقت ب��ه کار 
می رس��ی«. این ها حرف های رحیم سلیمی است 

که دریک شرکت کوچک خدماتی مدیرعامل است.

به گفته سلحش��ورکه مادر دو فرزند اس��ت، هم این 
مس��أله جای تفکردارد: »کاش کس��انی که در این 
صنعت کار می کنند فکری هم برای خانم هایی که 
دوست دارند از این وسیله استفاده کنند می کردند. 
فکر نمی کنم درست کردن یک کابین یا محافظ برای 
دوچرخه کار خیلی سختی باشد. به این شکل خانم 
هایی که دوست دارند هم حجابشان حفظ بشود و هم 
از این وسیله استفاده کنند، دیگر مشکلی نخواهند 

داشت«.
شاید اولین بارکه شهرداری اصفهان به فکر ساخت 
ایستگاه های دوچرخه یا همان خانه دوچرخه افتاد، 

این طرح بیش��تر برای کاهش بارترافیک و آلودگی 
هوا بود، اما کم کم مس��ئوالن به این باور رس��یدند 
که مردم می توانند دوچرخه س��واری کنند و کمتر 
به وس��ایل حمل و نقل عمومی متوس��ل ش��وند، تا 
 جایی که شهردار و مسئوالن حمل و نقل، همواره از 
زیرساخت هایی صحبت کرده اند که با آماده کردن 
آنها زمین��ه فراگیر ش��دن اس��تفاده از دوچرخه را 
فراهم می ش��ود و دوچرخه س��واری در تمام سطح 
شهرگسترش خواهد یافت. اما با این که ایستگاه ها 
برپا شد و دوچرخه ها پا به مناطق مختلف گذاشته 
اند، انگار هنوز این طرح با عدم فرهنگ سازی در این 

زمینه قرار است همچنان خاک بخورد.

فرهنگ دوچرخه سواری ام آرزوست 

جایگاه های دوچرخه در اصفهان خاک می خورد 

خیلی وقت ها کرایه ها، ترافیک، شلوغی و دود، چیزهایی است که روی اعصاب آدم دوچرخه سواری می کند، این در  الدن 
حالی است که فرهنگی که قرار بود به دنبال ایجاد جایگاه های دوچرخه احیا شود، فقط خاک می خورد.ایرانمنش 

جایگاه ها حاال مثل یک تکه قاب کوچک تزئینی برای چهارباغ ها شده اند؛ مراکزی که در چهارباغ عباسی، چهارباغ 
 خواجو و چهارباغ پاییلن با کلی دوچرخه خودنمایی می کنند و هیچ وقت از دوچرخه ها خالی نمی شلوند، گرچله تنها با یک کارت ملی 
 می توان آنها را کرایه کرد و رنج پرداخت کرایه های گران را از دوشلت برداشلت. به اعتقاد خیلی ها دوچرخه سلواری راهی سودمند و 
مقرون به صرفه به نظر می رسد. استفاده از دوچرخه به عنوان وسیله نقلیه کم حجم و راحت و ورزشی شاد، بدنساز و سرگرم کننده، مطلوب 

و مؤثر است، اما به گفته همان خیلی ها تا زمانی که الین های مخصوص نباشد، کاری پیش نخواهد رفت.

اسلتفاده از دوچرخله به صورت 
گسلترده در حمل و نقل شهری 
نیاز به برنامه ریزی و همت تمامی 
عوامل فکری و اجرایی در انجام 
این رسلالت مهلم دارد و تنها به 
عهده یک ارگان یا سازمان خاص 
نیست. فرهنگ دوچرخه سواری 
در شلهر اصفهان باید احیا شود 
و به نوعی ملردم باید یاد بگیرند 
که اگر مدیر یا مهندس باشند، از 
ژست مدیریتشان با سوار شدن 

بر دوچرخه کاسته نخواهد شد



چهره روزیادداشت

برای نخستین بار در کشور

 ساخت بدنه پمپ های آلیاژی 
توسط پاالیشگاه اصفهان

گ�روه اقتصاد: ریی��س تعمیرات ش��رکت پاالیش نف��ت اصفهان 
گفت: طراحی و س��اخت بدنه پمپ های آلیاژی خ��اص برای اولین 
بار در کش��ور، توس��ط پاالیش��گاه اصفه��ان انجام می ش��ود. ناصر 
 ،P-157 ،-640P خیری اف��زود: پیش از ای��ن، بدن��ه پمپ ه��ای
P-156 ،-155P و P-103 در انحصار کش��ورهای محدودی قرار 
داش��ت و کش��ورهایی همچون ایران مجبور به خرید آنها با قیمت 
گزاف بودند، ضمن این که تحریم های دش��منان تهیه بدنه پمپ ها 
را بس��یار س��خت کرده بود، اما خوش��بختانه با تالش متخصصان و 
 کارشناسان داخلی، طی یک س��ال بدنه پمپ ها مطابق با استاندارد

ASTM- A743 ساخته شد و پس از بررسی و آزمایش های مورد 
نیاز، در س��رویس قرار گرفت. به گفته خیری، پمپP-640 با بدنه 
آلیاژی از جنس CA6NMفوالد ضد زنگ مارتنزیتی با درصد پایین 
کربن در واحدهای عملیاتی با درجه حرارت 400 درجه سانتیگراد و 
فشار 100 پوند بر اینچ مربع، فرآورده های بازگشتی را به گردش در 
می آورد. وی با تأکید بر اهمیت ساخت بدنه پمپ های مذکور، اظهار 
داشت: روی بدنه پمپ ها، مدل س��ازی، ریخته گری و ماشین، کاری 
دقیق انجام شد و از آنجا که این حرکت برای نخستین بار در کشور 

صورت می گرفت، اهمیت کار دو چندان می شد. 

خبر ویژه

4
افزایش ۱۷ درصدی قیمت پودر شوینده در انتظار ابالغ

جمشید فروزش، دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده گفت: افزایش 16 تا 17 درصدی قیمت 
پودر شوینده در انتظار ابالغ از س��وی دولت اس��ت. در صورت افزایش قیمت فروش این محصول، 

بخشی از افزایش هزینه تولید از محل باال رفتن نرخ ارز جبران خواهد شد. یارانه5 برابر شود، قیمت ها 
7برابر می شود

 جعفر قادری/نماینده مجلس
دولت بدون در نظر گرفتن ش��رایط فعلی اقتص��ادی دم از افزایش 
پنج برابری یارانه نقدی می زند و بهترین راهکار برای اجرای فاز دوم 
هدفمندی، رش��د پلکانی نرخ ها و به کارگیری ابزار س��همیه بندی 
است. دولت در پرداخت همین یارانه فعلی نیز مبلغ 14 هزار میلیارد 
تومان از بودجه دولت کمک می گیرد و طبیعی است که اگر بخواهد 
یارانه های نق��دی را پنج برابر افزایش دهد، نرخ ه��ا نیز باید هفت تا 

هشت برابر افزایش یابد. 
ای��ن افزایش ت��ورم موجب 
می ش��ود رابطه تورم و سود 
س��پرده ها به هم بخ��ورد و 
کسی مایل به سپرده گذاری 
نباش��د، بنابرای��ن تم��ام 
نقدینگی ه��ا از ب��ازار خارج 
شده و به سمت س��که و ارز 

هجوم می آورد. 
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غالمرضا رضایی، ش��هروند دیگری است که کمبود 
برنج خارج��ی را تأیید می کند: »تا س��ه هفته قبل 
مشکلی نبود و به وفور برنج سرآشپز محسن در بازار 
پیدا می شد، ولی االن برای خرید باید حداقل چند 
شرکت تعاونی را سربزنید بلکه موفق به خرید شوید. 
برنج خارجی خیلی کمیاب ش��ده و اگر هم باش��د، 

قیمتش افزایش یافته است.«
وی با اعالم این که  قیمت هرکیس��ه 10 کیلوگرمی 
 قبل از کمیاب ش��دن25 ت��ا 28 هزار توم��ان بوده 
می افزاید: »در حال حاضر با وجود کمیاب شدن برنج 
خارجی، اگر هم فروشگاهی برنج خارجی برای فروش 
داشته باشد، هرکیس��ه 10 کیلویی را 37 تا 38هزار 

تومان می فروشد.«

برنج خارجی نیست
 این که این روزها برنج خارجی در بازار یافت نمی شود

مسأله ای نیست که تنها خریداران آن را تجربه کرده 
باش��ند، بلکه فروش��ندگان کلی و جزئی هم از نبود 
برنج خارجی گالیه دارند؛ چراکه به نوعی ش��رمنده 
مشتریانشان می شوند. امیر مهیاری، با ریش های 
سفید و کاله سیاه روی سرش، پشت دخل مغازه نه 
چندان بزرگش نشسته و با اشاره به کیسه های برنج ، 
می گوید: »به هیچ وجه برنج خارجی نیست، مگر این 
که تعاونی ها داشته باشند، واال ما مغازه داران نداریم 

و آنقدر میزانش کم است که در زمان توزیع چیزی به 
ما نمی رسد. می گویند واردات آن هست، اما چرا به 

دست مصرف کننده نمی رسد نمی دانم.«
 او دلیل اش��تیاق مردم برای خری��د برنج خارجی را 
با وجود موجودی قابل قبول برن��ج داخلی در بازار، 
قیمت مناس��ب آن می داند: »در ح��ال حاضر برنج 
لنجان در بازار کیلویی چهار هزار و 500 تا پنج هزار 
تومان اس��ت، درحالی که برنج خارجی اگر با قیمت 
اولیه یعنی کیلویی 25 تا 28 هزار ریال در بازار باشد، 
قطعاً به صرفه تر است.« مادر سروش هم این موضوع 
را تصدیق می کند که برن��ج خارجی به صرفه بوده و 
به خاطر کیل و رمقی که دارد، جایگزین مناس��بی 

برای برن��ج های گ��ران قیمت داخلی اس��ت: »من 
این برنج هن��دی را با برنج لنج��ان مخلوط می پزم. 
این طوری هم در مصرف برن��ج گران قیمت لنجان 
صرفه جویی ک��رده ام. اگر بخواهم هم��ه اش برنج 
لنجان بپزم که نمی شود؛ چراکه هروعده حداقل یک 
 کیلو برنج نیاز دارم که هزینه زیادی در هفته و ماه به 

خانواده ام تحمیل می کند.«

یک جنس و چند نرخ
کمیابی برنج هندی یا همان برنج خارجی که با بسته 
بندی محس��ن و خاطره در بازار عرضه می ش��ود، 
فروشندگان را بر آن داشته تا نرخ های متفاوتی برای 
یک کیسه 10 کیلوگرمی اعالم کنند. پروین صادقی 
از قیمت 25 هزارتومان برای یک کیسه 10 کیلویی 
قبل از کمیابی این کاال سخن می گوید و آقای رضایی 
هم این نرخ را تأیید می کند، اما بعد از کمیاب شدن 
برنج خارجی قیمت های فروش بسیار تفاوت کرده و 
هر تعاونی و فروشگاهی که موفق به دریافت و فروش 
این کاال شده باشد، نرخی بین 30 تا 38هزار تومان 

روی آن زده است.

 چه کسی مقصر است؟
در کمیاب��ی و نایابی برنج خارجی چه کس��ی مقصر 
اس��ت که تا س��ه هفته پیش ای��ن کاال ب��ه وفور در 
بازار موجود ب��وده، ولی با نزدیک ش��دن به اربعین 
حس��ینی به کاالیی نای��اب و کمیاب تبدیل ش��ده 
است؟ طی روز های گذش��ته هیچ مسئول کشوری 
و اس��تانی در خصوص ع��دم واردات برنج خارجی و 
کمبود آن در انبارها س��خن نگفته است. زاینده رود 
در ای��ن رابطه با ریی��س اتحادی��ه خواروباراصفهان 
تماس گرف��ت که مصطف��ی به حق در ج��واب این 
س��ؤاالت می گوید : »اداره بازرگانی مسئول توزیع 
 برن��ج خارجی اس��ت و این موض��وع به م��ا مربوط 
نمی شود. فعال توزیع  بدین صورت است که تهران به 
ادارات بازرگانی استان ها برنج خارجی می دهد تا آنها 
بین مغازه داران و تعاونی ها پخش کنند.برای پیگری 
چرایی کمبود برن��ج خارجی باید ب��ا اداره بازرگانی 

تماس بگیرید.«
روابط عموم��ی خانه صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
 این موضوع کاماًل مطلع اس��ت وخبرهای خوبی در 

این باره ندارد: »صبح چهارش��نبه س��اعت 9 صبح 
برنج خارجی موجودمان تمام ش��د. قرار است شنبه 
صبح از تهران به م��ا خبر بدهند ک��ه برنج خارجی 
موجود هس��ت که به ما بدهند یا خیر.« به گفته این 
روابط عمومی، تهران اعالم کرده در هفته جاری این 
مشکل حل شده و شرایط به حالت عادی برمی گردد. 
سلیمی با تکذیب فروش برنج به اشخاص حقیقی و 
حقوقی با در دست داشتن اعالمیه مراسم عزاداری 
اربعین حسینی جهت دادن نذری، می گوید: »این 
حرف ها پایه و اس��اس نداش��ته و اگر برنج باش��د، 
خرید آن برای همه آزاد اس��ت«، ولی خریداری که 
 نخواست نامش فاش شود، خالف این مطلب را مطرح 

می کند: »م��ن برای تهیه برنج هن��دی جهت ادای 
نذرم اعالمیه مراس��م عزاداری اربعین حس��ینی را 
برده ام اداره بازرگانی و از آنجا چند کیسه برنج تهیه 

کرده ام.«

پایان موجودی شرکت های تعاونی
در تماس زاین��ده رود با چند ش��رکت تعاونی مانند 
فروش��گاه خانه کارگر و فروشگاه زنجیره ای حامی، 
متوجه شدیم این مراکز فروش هم دیگر برنجی برای 

فروش ندارند. 

باالخره  کمبود هست، نیست؟

صدای پای قحطی برنج می آید

شاید شما هم هفته های گذشته برای خرید برنج خارجی به فروش�گاه ها و مغازه های متعدد سر زده اید و درنهایت باسبد  سمیه 
خالی خرید از برنج به خانه برگشته اید؛ اتفاقی که 20 روزی است مردم اصفهان بارها آن را تجربه کرده اند. پروین صادقی، مسرور

زن خانه داری است که از کمبود و گاه نبود برنج خارجی در س�ه هفته اخیر می گوید: »بیشتر از 20 روز است که برای خرید 
 برنج خارجی با مش�کل مواجه ایم. به فروش�گاه های متعدد س�ر زده ایم که با جواب برنج خارجی نیست روبه رو ش�ده ایم.« وی ادامه می دهد:
» بعضی از شرکت های تعاونی همچنان برنج خارجی عرضه می کنند که میزانش به قدری کم است که در عرض دو، سه ساعت به فروش می رود.«

ط�ی روز ه�ای گذش�ته هی�چ 
مسئول کش�وری و اس�تانی در 
خص�وص ع�دم واردات برن�ج 
خارجی و کمب�ود آن در انبارها 
س�خن نگفت�ه اس�ت. رواب�ط 
عموم�ی خان�ه صنع�ت، معدن 
و تج�ارت از این موض�وع کاماًل 
 مطلع اس�ت وخبرهای خوبی در 
این باره ندارد: »صبح چهارشنبه 
س�اعت 9 صب�ح برن�ج خارجی 
موجودمان تمام ش�د. قرار است 
ش�نبه صبح از تهران ب�ه ما خبر 
بدهند که برن�ج خارجی موجود 

هست که به ما بدهند یا خیر«
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ابالغ وقت رسیدگی
6538 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 1031/91 خواهان س��لیمان امین��ی پریخانی 
دادخوس��تی مبنی بر مطالبه وجه 19/000/000 ریال و تاخیر تادیه و هزینه دادرسی 
به طرفیت مریم بکایی جزی و مهدی امین الرعایا تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی 
برای روز دوش��نبه مورخ 91/11/23 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده اس��ت. باتوجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه نهم حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6539 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 942/91ش33 خواهان عبدالکری��م عبادیان با 
وکال��ت آقای امیر رومیانپور دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبل��غ 49/500/000 ریال 
باب��ت وجه فاکتور م��ورخ 90/12/20 به انضمام مطلق خس��ارت ب��ه طرفیت محمد 
افش��اری تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 91/11/16 
س��اعت 12 صبح تعیی��ن گردیده اس��ت. باتوجه به مجه��ول المکان ب��ودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6540 درخصوص پرونده کالس��ه 1447/91 خواهان نورا... شریعتی با وکالت آقای 
نیکویی دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 39/000/000 ریال بانضمام مطلق خسارات 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و غیره به طرفیت ماش��اءاله کشاورزیان تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/15 ساعت 11/45 صبح تعیین گردیده است. 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر 

شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6541 درخص��وص پرون��ده کالس��ه 1687/91 خواه��ان علیرض��ا دهقانی پوده 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت کمال امامی کرانی تقدیم نموده است؛ وقت 

رسیدگی برای مورخ 91/12/13 ساعت 11/30 تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6542 درخصوص پرونده کالس��ه 91-1394ش8 خواهان محمدرضا یزدخواستی با 
وکالت آقای جاللی مبنی بر پرداخت وجه 1 فقره چک به ش��ماره 412/48 1306/352 
و هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه و... به طرفیت آسیه امین رعایا- 
منصور مکارم پور تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/12 ساعت 
9 صبح تعیین گردیده اس��ت. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه هش��تم حقوقی مجتمع شماره 2 شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6543 شماره دادنامه: 1302 کالسه: 91-396 ش ح/33 مرجع رسیدگی: شعبه سی و 

س��وم شورای حل اختالف خواهان: آقای محسن شفیعی به نشانی اصفهان خیابان 
جی جنب کوی پروین کوی 18 )ش��هید اره کش( ک��وی کارگر پالک6 خواندگان: 1- 
آقای محس��ن شاه مرادی مجهول المکان 2- آقای ش��هرام حیدری دارانی به نشانی 
اصفهان خ زینبیه پل سودان کوچه شایان پالک129 خواسته: الزام خواندگان به انتقال 
سند رسمی یکدس��تگاه خودرو سواری رنو به شماره انتظامی 449ه�14 ایران13 به 
انضمام خس��ارات وارده مقوم به 40/000/000 ریال ش��ورا ب��ا عنایت به محتویات 
پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به ص��دور رای می نماید. 
رای قاضی شورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای محسن شفیعی فرزند علی 
به طرفیت خواندگان 1- آقای محس��ن ش��اهمرادی 2- آقای ش��هرام حیدری دارانی 
به خواس��ته الزام خواندگان به حضور در دفتر اس��ناد رس��می و انتقال سند رسمی 
یک دستگاه خودرو س��واری رنو به شماره انتظامی به شماره 449ه�14 ایران13 به 
انضمام مطلق خس��ارات قانونی جمعًا مقوم به 40/000/000 ریال باتوجه به قولنامه 
عادی مورخ 89/10/2 ارائه ش��ده توسط خواهان که امضاء خوانده ردیف اول نیز در 
ذیل آن وجود دارد و اظهارات خواهان در جلس��ه رسیدگی مبنی بر اینکه خودروی 
م��ورد ادعا را از خوانده ردی��ف اول خریداری نموده و ثم��ن آن را کامل پرداخت 

نموده و از تاریخ قولنامه ارائه ش��ده مبیع را در تصرف داشته و طی وکالت تعویض 
پالک به ش��ماره 5797 مورخ 89/11/24 ثبت شده در دفتر اسناد رسمی شماره 327 
حوزه ثبتی اصفهان از س��وی خوانده ردی��ف دوم )مالک اصلی( جهت تعویض پالک 
خ��ودرو اقدام نموده که به عل��ت عیب قانونی در پالک اطاق خ��ودرو تعویض پالک 
ص��ورت نگرفت��ه و پس از طی مراح��ل قانونی و رفع عیب به علت اتمام زمان س��ند 
وکال��ت تعویض پالک خودرو امکان پذیر نبوده و خواندگان نس��بت به انتقال س��ند 
رس��می امتناع می نمایند و پاس��خ اس��تعالم انجام ش��ده از معاونت راهور طی نامه 
ش��ماره 1413/6/14449 مورخ 91/3/9 که داللت بر مالکیت خوانده ردیف دوم دارد 
و اینک��ه خواندگان علی رغم ابالغهای قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور نیافته و 
الیحه ای نیز ارائه ننموده ان��د و مصون ماندن و مدارک ابرازی خواهان از اعتراض 
لذا ش��ورا دعوی مطروحه را مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 10 و 219 و 
220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده 
ردی��ف دوم آقای ش��هرام حیدری دارانی به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و 
انتقال سند رسمی یک دس��تگاه خودرو سواری رنو 5 مدل 1370 به شماره انتظامی 
449ه���14- ایران13 به نام خواهان و پرداخت چه��ل و چهار هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد و درخصوص خوانده ردیف اول 
)آقای محس��ن شاهمرادی( با اس��تناد به بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی خواهان اعالم 
م��ی گردد. رای ص��ادره غیابی و ظرف م��دت 20 روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
 در همین ش��عبه می باش��د. مهرانفر- قاضی ش��عبه س��ی و س��وم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
6544 شماره اجرائیه: 9110420351400364 شماره پرونده: 9009980351400737 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900737 بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوط به شماره 
دادنامه 9109970351400320 محکوم علیهم 1- علیرضا ش��فیعی فرزند حس��ن به 
نشانی اصفهان جی شرقی تابلوس��ازی میراث نبش خ شریعتی 2- علیرضا زمانیان 
فرزند حسین مجهول المکان محکومند به نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 55/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/105/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هم چنین 
ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تاخیر تادیه براس��اس ش��اخص 
ت��ورم اعالمی از ناحیه بان��ک مرکزی از تاریخ سررس��ید 90/2/29 تا زمان وصول 
در ح��ق محکوم له بانک انصار با مدیریت آقای محمود کریمی به نش��انی اصفهان 

خ ش��مس آبادی نبش ک جنت سرپرستی ش��عب و مبلغ 2/750/000 ریال بابت حق 
االجرا در حق صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نمایند. رعایت تبصره 2 ماده 306 
ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موق��ع اجرا گذارد. 2- ترتیب��ي براي پرداخت 
محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر 
باش��د و در صورت��ي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائی��ه نداند باید ظرف مهلت 
ده روز ص��ورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگ��ر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود 
ک��ه قادر ب��ه اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده ای��د لیکن براي فرار در پرداخت 
ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهید بنحوي که 
اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 
6 م��اه محکوم خواهید ش��د. 4- ع��الوه بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي 

احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني 
مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 
 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. مرتضایی- مدیر دفتر ش��عبه چهاردهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6545 شماره اجرائیه: 9110420350500356 شماره پرونده: 9109980350500017 
شماره بایگانی ش��عبه: 910017 بموجب درخواس��ت اجرای حکم غیابی مربوطه به 
دادنام��ه 9109970350500688 محکوم علیه محمدرضا اس��ماعیلی مجهول المکان 
محکوم است به 1- پرداخت مبلغ 374/000/000 ریال بابت اصل خواسته و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ 90/9/26 لغایت اجرای حکم و مبلغ 7/497/000 ریال بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ 10/176/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم 
له حمیدرضا مش��هدیان به نشانی اصفهان خوراسگان خ شریعتی کوچه شهید بهزاد 
پ1، 2- پرداخ��ت مبل��غ 18/700/000 ریال بابت حق االج��را در حق صندوق دولت. 
محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز 
مف��اد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي 
معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود 
را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظ��رف مهلت ده روز صورت جامع دارایي 
خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف 
سه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت 
محکوم به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خ��الف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه 
متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه 
بر موارد باال که قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي از قانون 
اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون 
نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. ش��عبه پنجم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6546 ش��ماره: 13135 چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب خانه و باغچه و بشماره 
پ��الک 1489 فرعی از 25- اصلی واقع در چیمه جزء بخش 10 حوزه ثبتی نطنز بنام 
عباس رجبی چیمه فرزند صفر در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و 
تقاض��ای نامبرده، تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/10/30 
در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد لذا بموجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین 
صاحب��ان امالک اخطار می گردد که در س��اعت و روز مق��رر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنا اعتراضات مجاورین و صاحب��ان امالک مطابق ماده 20 
قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م 

الف/345 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای
6547 شماره ابالغیه: 9110103633502855 شماره پرونده: 9109980350300949 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910851 خواهان ش��هرداری خمینی ش��هر دادخواستی به 
طرفیت خوانده علیرضا رضایی به خواسته مطالبه خسارت تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان خمینی ش��هر نموده که جهت رسیدگی به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی 
حقوقی دادگس��تری شهرستان خمینی شهر واقع در خمینی ش��هر- بلوار دانشجو- 
بلوار پاس��داران- روبروی بس��یج خواهران- مجتمع قضایی شماره یک ارجاع و به 
کالس��ه 9109980350300949 ثبت گردی��ده که وقت رس��یدگی آن 1392/1/18 و 
س��اعت 11:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و 
 در وق��ت مقرر ف��وق جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه چه��ارم دادگاه عمومی 

حقوقی خمینی شهر

تغییرات
6548 ش��ماره: 28751- 91/10/4 تغیی��رات ذیل در صندوق قرض الحس��نه الزهراء 
منظریه به ش��ماره ثبت 35 و شناس��ه ملی 10260011424 که به استناد نامه شماره 
209799 مورخ 91/8/8 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، منضم به صورتجلسه 

مجم��ع عمومی عادی مورخ 91/3/28 و هیئت مدیره مورخ 91/4/9 بعمل آمده اس��ت. 
1- آقایان مهدی اصغری به س��مت رئیس هیئت مدیره، مجتبی اشرفی به سمت نایب 
رئیس، اکبر عس��گری به سمت مدیرعامل، عباس مجیری به س��مت خزانه دار، یداله 
نعلبندان به س��مت عضو اصلی هیئت مدیره، عبدالرس��ول ماندگاری به سمت عضو 
علی البدل هیئت مدیره و سیداصغر فاطمی نژاد به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره 
برای مدت دو س��ال انتخاب شدند. 2- آقایان محمدتقی موحدی و حسن پریشانی به 
ترتیب به س��مت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. کلیه 
اوراق مال��ی و اس��ناد تعهدآور صندوق با امضای رئیس هیئ��ت مدیره، مدیرعامل و 
خزانه دار همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. رحیمی- رئیس ثبت اسناد وامالک 

خمینی شهر

حصر وراثت
6549 آقای ابوالقاس��م کریمی ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه شماره 13308 به 
ش��رح دادخواست به کالس��ه 716/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عصمت ماندگاری ورنوس��فادرانی 
بشناس��نامه 12818 در تاری��خ 1391/7/26 اقامتگاه دائمی خ��ود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- ابوالقاس��م کریمی ورنوسفادرانی 
فرزند حسن ش ش 13308 )همسر متوفیه( 2- صغری کریمی ورنوسفادرانی فرزند 
مرحوم عباس��علی ش 11100 )مادر متوفیه( 3- س��عید کریمی ورنوسفادرانی فرزند 
ابوالقاس��م ش ش 2864 )فرزند( 4- مجید کریمی ورنوس��فادرانی فرزند ابوالقاس��م 
ش ش 20215 )فرزن��د( 5- محمدرض��ا کریمی ورنوس��فادرانی فرزند مرحوم احمد 
ش ش 19615 )فرزند( 6- ش��کوفه کریمی ورنوس��فادرانی فرزند ابوالقاس��م ش ش 
16930 )فرزن��د( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در 
ی��ک نوبت پی در پ��ی ماهی یکمرتبه آگهی م��ی نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین آگه��ی ظرف یک ماه 
 به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر

تاسیس
6550 ش��ماره: 11309 آگهی تاس��یس ش��رکت فنی مهندس��ی فن آوران ارگ نوین 
اردستان )س��هامی خاص( خالصه اساس��نامه و اظهارنامه شرکت فنی مهندسی فن 
آوران ارگ نوین اردس��تان س��هامی خاص که در تاریخ 91/9/8 تحت ش��ماره 832 
با شناس��ه مل��ی 14003114587 در این اداره به ثبت رس��یده و در تایخ 91/9/8 از 
لح��اظ امض��اء ثبت تکمیل گردیده اس��ت و ب��رای اطالع عموم در روزنامه رس��می 
کش��ور  و روزنام��ه زاینده چ��اپ اصفهان آگهی می ش��ود. 1- موضوع ش��رکت: 
انج��ام کلی��ه فعالیت ه��ای بازرگانی از قبی��ل واردات و صادرات، خری��د و فروش، 
تولی��د، تهیه، توزی��ع کلیه کااله��ای مجاز بازرگان��ی- اخذ تس��هیالت از بانک های 
دولت��ی و خصوصی، صرف��ًا جهت تحقق اهداف ش��رکت، انجام کلی��ه امور مربوط 
ب��ه ترخیص کاال از گمرکات کش��ور، ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات خصوصی 
و دولتی، مش��ارکت و س��رمایه گذاری در ش��رکت های دولت��ی و خصوصی، اخذ 
اعطای نمایندگی از ش��رکت ه��ای دولتی و خصوصی، انجام ام��ور خدماتی از قبیل 
 طراح��ی، نظارت و اجرا در زمینه امور س��اختمانی و راه س��ازی، طراحی و اجرای 
فضای س��بز، جدولبندی آذین بندی میادین و خیاب��ان ها، تهیه و فروش محصوالت 
غذای��ی و صنایع معدنی، تعمیر و فروش لوازم و ماش��ین ه��ای اداری، رایانه ای و 
خدمات شبکه های رایانه ای و فروش محصوالت رایانه ای و سیستم های حفاظتی و 
صوت��ی و تصویری و ارائه خدمات باند پهن و هرگونه اموری که بنحوی با موضوع 
شرکت مرتبط است. 2- مرکز اصلی شرکت: اردستان شهرک شهید بهشتی روبروی 
پارک بوستان کدپستی 59141- 83818، 3- سرمایه شرکت: یک میلیون ریال منقسم 
به صد سهم )ده هزار ریالی( که 35 درصد آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد صاحبان 
س��هام می باشد. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 5- اولین مدیران و 
صاحبان امضاء: آقای حس��ین مطهری فر به عن��وان رئیس هیئت مدیره و آقای علی 
باس��تانی به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و علیرضا پرهیزگار به سمت مدیرعامل 
ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات با 
امض��اء حس��ین مطهری فر و علیرضا پرهیزگار و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. 6- 
اختی��ارات مدیرعامل: آق��ای علیرضا پرهیزکار مدیرعامل ش��رکت مجری مصوبات 
هیئت مدیره خواهد بود. 7- بازرس��ان اصلی و علی الب��دل: خانم طیبه زارع زاده به 
س��مت بازرس اصلی و معصومه بخش��ایش اردستانی به س��مت بازرس علی البدل 
ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب ش��دند. 8- روزنامه زاینده رود جهت درج در 
آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. م الف/296 فدایی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 
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فیلم های ایرانی در بالیوود
پنجمین فستیوال فیلم »بنگلور« درکشور هند در حال برگزاری اس��ت که در این فستیوال نیز 
 فیلم های نارنجی پوش س��اخته داریوش مهرجویی، پذیرایی ساده س��اخته مانی حقیقی، اینجا 
بدون من، آقا یوسف و پرویز ساخته مجید برزگر به نمایندگی از سینمای ایران به روی پرده می روند.
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 دفتر نخست دانشنامه جامع 
»گل و مرغ ایرانی«

دفتر نخست دانش��نامه جامع »گل و مرغ ایرانی« ش��امل مبحث رقم 
مسجع در گل و مرغ ایرانی و زندگینامه ۲۰۱ نگارگر عصر صفوی تا دوره 

معاصر نوشته جلیل جوکار به مرحله انتشار رسید.
جلیل ج��وکار م��دت پن��ج س��ال را ص��رف نوش��تن دفتر نخس��ت 
دانش��نامه جام��ع» گل و م��رغ ایران��ی« ک��رده ک��ه هم اکن��ون کار 
 پژوهش��ی و نوش��تن آن به پایان رس��یده و آماده انتشار ش��ده است. 
این دانشنامه جامع شامل سه دفتر است که دفتر نخست آن به مرحله 
انتشار رس��یده و او مش��غول کار روی دفتر دوم از این دانشنامه است. 
دفتر اول این دانشنامه شامل مبحث رقم مسجع در گل و مرغ ایرانی و 
همچنین زندگینامه ۲۰۱ نگارگر فعال در حوزه گل و مرغ ایرانی از دوره 
صفوی تا کمال الملک است. این دانشنامه شامل همه آن چیزی است که 

یک هنرمند نگارگر برای خلق یک اثر گل و مرغ باید بداند. 

حادثه ای تلخ برای مهران مدیری 
بازی مهران مدیری در س��ریال »قلب یخی« منجر به حادثه ای شد که 
وی را مجبور کرد تا با دستکش در سریال جدیدش مقابل دوربین برود. 
بازی مهران مدیری در س��ری جدید س��ریال »قلب یخی« با حادثه ای 

تلخ همراه بود. 
در یکی از س��کانس ها که س��کانس پرزحمت و پر هزین��ه ای بود، پای 
مدیری می لغزد و او برای حفظ تعادل به شیش��ه های شکس��ته چنگ 
 می اندازد و ناگهان انگش��ت کوچک دس��ت راس��تش قطع می ش��ود.

مدیری درگیر و دار فیلمبرداری، با وجود قطع انگشت، بازی در سکانس 
را به پایان می رس��اند. بعد از آن ت��ازه گروه، متوجه ماجرا می ش��وند و 
مدیری و انگشتش را به بیمارستان می رسانند. انگشت مدیری پیوند زده 
می شود، اما حس و عصب آن بازنمی گردد. از این رو شما در عکس های 
منتشر شده از سریال »ویالی من« می بینید که مهران مدیری دستکش 

سیاه چرمی به دست دارد. 

»پات« در تاالر هنر
نمایش »پات« از روز ش��نبه نهم دی ماه در تاالر هن��ر اصفهان به روی 
صحنه می رود. این کار به قلم مجید شاکرین وکارگردانی امیر پیرستانی  
است که الهام زنجانی و امین زارع در آن ایفای نقش می کنند. داستان 
بر بستری از شطرنج بازی می شود و شبیه نمایشنامه های بهرام بیضایی 
اس��ت. »پات« داستان سرداری اس��ت که به دنبال معش��وقه رویاهای 
خویش است و در مس��یر روزگار به سرزمینی می رس��د که در آنجا هم 
زنی به دنبال مردی اس��ت که پدرش برایش وصف ک��رده. این نمایش 
درونمایه های اجتماعی خود را در قالب موضوعی تاریخی بیان می کند 
و به زمان و مکان خاصی تعلق ندارد و ناظر بر هیچ دوره خاصی از تاریخ 
ایران نیست. اجرای این نمایش تا بیس��ت و ششم دی ماه ادامه خواهد 
داشت و هر شب به جز روزهای ۱3، ۱4، ۲۱ و ۲۲ دی ماه از ساعت ۱9 

در سالن تاالر هنر اصفهان به روی صحنه می رود. 

 ثبت ۶ پرونده صنایع دستی 
در فهرست آثار ملی

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری اس��تان اصفهان از ثبت شش پرونده صنایع دستی 
استان در سال جاری در فهرست میراث ملی خبر داد. این رشته ها شامل 
قفل سازی نجف آباد، عبا بافی نائین، گره چینی و مینای نقاشی اصفهان، 
سفال و سرامیک عبادی و خراطی نطنز است.  وی گفت: هشت پرونده 
ثبتی دیگر شامل رشته های چاپ قلمکار، قواره بری و کاشی های رنگ 
اصفهان، فرش ویست خوانسار، سفره بافی ورزنه، منبت گلپایگان، کاله  
نمدی نجف آباد و رنگرزی سنتی کاشان برای ثبت در میراث معنوی تهیه 

و به دبیرخانه مربوطه ارسال شده است.

اره برقی  به جان تگزاس می افتد
اکران فیل��م دلهره آور و ترس��ناک »اره برقی تگزاس« )س��ه بعدی( 
جدیدترین ساخته سینمایی جان لوسن هوپ کمتر از ۱۰ روز دیگر 

در سینماهای سراسر جهان آغاز می شود.
 »3D Texas Chainsaw«داس��تان فیلم جنجالی و ترس��ناک
درباره دختری اس��ت با ب��ازی الس��اندرو داداریو که با درگذش��تن 
مادربزرگش، ارثیه ای به او رسیده و او باید برای انجام کارهای دفتری 
به تگزاس س��فر کند، اما او با دوس��ت صمیمی خود در شرایطی که 

کاماًل بی دفاع هستند، با زن و شوهری 
روبه رو می شوند که در ادامه داستان، 
قاتلی چش��م انتظار آنها و تش��نه به 
خونش��ان اس��ت. فیلمنامه این اثر را 
آدام مارکوس بر اس��اس داس��تانی از 
دربا سولیوان به رشته تحریر درآورده 
است. بازیگران این فیلم 9۲ دقیقه ای 
که با بودجه نزدیک به هشت میلیون 
دالر تولید ش��ده، آلس��اندرا داداریو، 
اس��کات ایس��توود، تانیا ریموند، دن 
ایگر، تری سانگز، ش��ائون سیپوس و 

جیمز مک دونالد هستند.

داللی یا خوانندگی؟!
در این سری ش��ماره قصد داریم تا به ش��ما عالقه مندان به 
موسیقی روش های فروش آلبوم را دردنیای حرفه ای نشان 
دهیم و سعی کرده ایم با ذکر مثال های معروف از خوانندگان 
مطرح، ش��ما را یک گام به جلو س��وق دهیم.برای رس��یدن 
 به صدر خبر ها و روی ب��ورس مان��دن و در ازای آن، فروش 

قابل قبول آلبوم، باید چه روشی انتخاب کرد؟ 
این س��ؤال مهم ترین وج��ه خوانندگی اس��ت. ترفند هایی 
 در ای��ن چند س��ال ب��اب ش��ده ک��ه عنوان��ش را می توان 
حاشیه  سازی، جنجال  س��ازی یا چیزی شبیه این گذاشت. 
به زودی آلبوم های جدید ستاره های موسیقی پاپ در راهند 
و آنها استارت جنجال آفرینی  هایش��ان را از همین االن در 
سایت ها و صفحات شخصی شان زده اند. برای نمونه می توان 
به روز به نعمت الهی اشاره کرد. این خواننده بعد از اتفاقاتی که 
در برنامه تهرانش افتاد )گویا ماجرا، ماجرای حراج تابلوی یکی 
از اساتید آواز ایران به نفع زلزله زده هاست( از انتشار آلبومش 
در بازار منع ش��ده تا ناخودآگاه وارد حاشیه جدیدی شود. از 
ما نشنیده بگیرید، ولی این خواننده از برخی نهاد های دولتی 
قانونی در حال پیگیری این اتفاق اس��ت و به نظر می رس��د 
 با این اوصاف و در ص��ورت ادامه این رون��د، آلبوم جدیدش

»داروگ« تنش های فراوانی را برای انتش��ار پیش رو داشته 
باشد. حضور مهناز افشار به عنوان دکلمه  کننده برخی اشعار 
آلبوم و همچنین اجرای یکی از معروف  ترین قطعات فرهاد، 
از دیگر نکاتی است که نعمت الهی برای تبلیغ آلبومش روی 
آنها حس��اب کرده بود، ولی فعاًل این حاشیه ها هم می تواند 
سروصدای بیشتری کند و هم این که ابعاد خبر ساز بیشتری 

برایش بیافریند.
محسن چاوشی

امان از دست زانکو!
قرار اس��ت نام آلبوم جدید محسن چاوش��ی »من خودم آن 
سیزده ام« باش��د. قرار اس��ت طرح جلد این آلبوم یک طرح 
گرافیکی باشد که به قول خود چاوشی، معنا و مفهومی عمیق 
را در خود گنجانده است. قرار است این آلبوم بعد از ایام محرم 
و صفر در بازار موسیقی کشور منتشر شود و خیلی قرار های 
دیگر، اما به دنیا آمدن »زانکو« چاوش��ی هم��ه این قرارها را 

ظاهراً بر هم زده!
تماش��ای عکس های پس��ر یک ماهه این خوانن��ده جدید 
به بزرگ ترین س��رگرمی هواداران چاوش��ی تبدیل ش��ده 
و ای��ن خواننده هم هر هفته با انتش��ار یک عک��س جدید از 
»زانکو« ب��ازی را وارد مراحل جذابش می کند. چاوش��ی در 

کنار عکس هایی که منتشر می کند، با تیز هوشی خاصی با...
در شماره بعد همراه ما باشید...

فقر می تواند زمینه ساز کفر ش��ود؛ فقر یک مقوله اقتصادی 
و کفر و ایمان مقوله ای فرهنگی اس��ت. اگر از شما سؤال شود 
که چند شاخص فرهنگی یک کش��ور را نام ببرید، بدون شک 
به تعداد کتابخانه ها، مدارس و دانشگاه ها و بودجه پژوهشی 
آن کشور اشاره خواهید کرد. همه این شاخص ها زمانی به حد 
مطلوب خود می رس��د که بودجه کافی به هر ک��دام از این ها 

داده شود.
ولی این جا این سؤال مطرح می شود که آیا این شاخص های 
زمانی در این چند ساله در ش��هر اصفهان به حد مطلوب خود 

رسیده اند؟
اصفهان را پایتخت فرهنگی خطاب م��ی کنند، ولی آیا به جز 
بناهای تاریخی که ماحصل دست رنج نیاکان و نیکان پیشین 
ماست، توانسته ایم گامی برای اعتالی فرهنگ این شهر ومردم 
آن برداریم؟ آیا توانسته ایم مردم را با فرهنگ غنی شان آشتی 
دهیم یا به جای فرهن��گ غربی که بزرگ تری��ن واردات این 

روزهای کشور است، جایگزینی مناسب پیدا کنیم؟
امروزه مردم چنان درگیروضعیت نامطلوب اقتصادی هستند 

که دیگرفرام��وش کرده اند که فرهنگی ه��م وجود دارد و اگر 
وجود دارد، آیا م��ی توانند یارانه نق��دی آن را دریافت کنند؟ 
خیابان فرهنگ هر روز در حال باریک تر شدن است و این روزها 
به جزکوچه بن بس��ت و تابلویی که روی آن نوش��ته بن بست 

فرهنگ، دیگری اثری نمانده است.
سینماهای شهردرشلوغ ترین س��انس خود چراغ های سالن 
خود را خاموش می کنند فقط به خاطر این که دیگر مشتری 
ندارند و بهترمی بینند به جای هزین��ه های اضافی که هر روز 
بر آن افزوده می شود، س��ینماها را تعطیل کنند. دیگر از صف 
های شلوغ باجه بلیت فروشی خبری نیست و دیگر تماشاچی 
وجود ندارد؛ چون درصندلی اتوبوس از فرط خستگی خوابش 
برده وخواب روزهایی را می بیند که س��ینما جزء نیازش بود 

نه تفریحش.
مجتمع های فرهنگی شهر تبدیل به خرابه ای شده اند که تنها 
س��ایه ها در آن حق رفت وآمد دارند و فقط زمان جشنواره ها  
ویترینی می شود برای ارتقای فرهنگی شهر و سایه ها تبدیل 
به آدم های مدعی می شوند که دایه مادری فرهنگ این شهر 

را دارند.کتابخانه ها، س��الن های مطالعه و هزاران به اصطالح 
دست آورد فرهنگی ش��هر تنها س��اختمان های خوش آب و 
رنگی هس��تند که تنها جلوه بصری دارن��د و داخل آنها خالی 

است؛ مانند مساجدمان که به وقت نذری پر می شوند!
وقتی نتوانیم سفره ش��ب مردم را تأمین کنیم، چگونه از آنها 
انتظار داش��ته باش��یم که با فرهنگ بیگانه نباش��د؟ فرهنگ 
درصورتی متعالی می شود که اقتصاد شکوفا شود و بتوان یک 
رفاه نسبی را برای مردم ایجاد کرد. آیا در زمان فعلی می توان 
نسبت به مقوله فرهنگ خوش بین بود؟ فرهنگی که مسئوالن 
و متولیانش صاحب فکر باش��ند و دغدغه شان دریافت بودجه 

نباشد، بلکه برنامه ریزی باشد.
جدا ازشاخصه های فرهنگی، آیا می توان گفت فرهنگ در این 
شهردر حال زوال است؟ برای پاسخ به این سؤال در ابتدا باید 
تعریفی از فرهنگ در جامعه داشته باشیم. فرهنگ عبارت است 
از ارزش هایی که اعضای یک گ��روه معین دارند، هنجارهایی 
که از آن پیروی و کاالهای مادی که تولید می کنند. همچنین 
فرهنگ مجموعه ش��یوه زندگی اعضای یک جامعه است و از 
چگونگی لباس پوش��یدن تا س��رگرمی های اوقات فراغت در 

آن جای می گیرد.
اولین نشانه های وابستگی و به بیان دقیق تر همبستگی میان 
فرهنگ و اقتصاد را باید در ارتباط با مفهوم جامعه جستجو کرد 
که نمود عینی تر آن را می توان در پوشش هر فرد مشاهده کرد. 
هیچ فرهنگی نمی تواند بدون جامعه وجود داشته باشد و بدین 
ترتیب ما بدون فرهنگ اصاًل انسان به معنایی که معموالً این 

اصطالح را درک می کنیم، نخواهیم بود.
اثر فرهنگ بر اقتصاد، نقش  تعیین کننده ای  بر شاخص های 
فرهنگی در شکل دهی انتخاب مصرف کنندگان و نحوه کاربرد 
چارچ��وب ثابت فرهنگی به عن��وان منبع نهادینه ش��ناختن 

الگوهای رفتاری اقتصادی دارد.
شاخصه های فرهنگی جزئی از کل هستند که اگر به هرکدام 
از آنها پاسخی جامع داده نش��ود، موجب از بین رفتن درونی 
فرهنگ می ش��ود؛ چیزی که امروز ش��اهد آن هستیم و زنگ 
خطرش س��ال هاس��ت به صدا درآمده، ولی همه خ��ود را به 
نش��نیدن زده اند. کس��ی به فکر این فرنگ در ح��ال احتضار 
نیست و باید به انتظار روزی نشست که در سوگش جامه سیاه 

بر تن کنیم.
مردم ما امروز دیگر سراغی از فرهنگ نمی گیرند، نه به خاطر 
این که با آن آشنا نیس��تند؛ چون پول کرایه رفتن تا آن جا را 

دیگر ندارند.

اقتصاد و فرهنگ کجا به هم می رسند؟

چرخ اقتصاد، در خیابان فرهنگ به چاله افتاد 

 جمال  هیچ گاه نمی توان گفت فرهنگ اس�ت که ب�ر اقتصاد تأثیر می گذارد ی�ا تغییر و تحول های 
اقتصادی است که موجب تغییر فرهنگی می شود؛ این جا قضیه مرغ وتخم مرغ پیش می آید. نوروز باقری

این دو مقوله چنان ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند که نمی توان آنها را از یکدیگر جدا کرد 
بلکه هردو باید با هم اصالح شوند وتغییر کنند.
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سیاه پوست اخالقگرای هالیوود  »کتاب الی«»گاو صندوق«
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - دنزل هز واشنگتن دوم، کارگردان و بازیگر آمریکایی 
در ۲۸ دسامبر ۱9۵4 به دنیا آمد. پدرش، رورند دنزل واشنگتن اول، 
کشیش و برگزار کننده اعیاد مذهبی و مادرش گریمور بود. آنها زمانی 
که وی تنها ۱4 س��ال داشت از یکدیگر جدا ش��دند و مادرش او را به 
یک مدرسه شبانه فرستاد. بعد از فارغ التحصیل شدن از مدرسه، در 
دانشگاه فوردهام برای رشته روزنامه نگاری نام نویسی کرد و مدرک 

کارشناسی در رشته خبرنگاری گرفت.
او از دهه 9۰ با حضورش در فیلم های مختلف و با به تصویر کش��یدن 
زندگی واقعی بعضی از شخصیت ها همچون استیو بیکو، مالکوم ایکس، 
رابین کارتر، میلیون بی تالسون، فرنک لوکاس و هرمن بون توجهات 

بسیاری به سوی خود برانگیخت.
تا به حال س��ه جایزه گلدن گلوب و دو جایزه آکادم��ی به دنزل تعلق 
گرفته است. او بعد از س��یدنی پواتیه، دومین ش��خصیت برجسته و 
قابل توجه آمریکایی-آفریقایی است که توانسته جایزه بهترین بازیگر 
آکادمی را به خاطر نقشش در فیلم »روز تمرین« محصول ۲۰۰۱ به 

دست آورد.
برخی از فیلم های او عبارتند از: کاغ��ذ کاربُن، مجوز قتل، درس های 
سخت، داس��تان یک س��رباز، کوئین مقتدر، به خاطر ملکه و میهن، 
افتخار،  کمانه، می سی سی پی ماساال، مالکوم ایکس، هیاهوی بسیار 

برای هیچ، نفوذی، دیژا وو، مردی در آتش، گنگستر آمریکایی و...
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 انصراف شیخ طادی 
از جشنواره   فجر 

»شهر موش ها« ساخته می شودستاره چینی سینمای ایران در جهان

با  بیضایی در طهران یا 
چگونه ساعتی عزیز شد

پرویز شیخ طادی، کارگردان سینمای ایران بیان کرد که وضعیت فعلی 
سینما خیلی باعث افتخار نیس��ت و این هنر در حال حاضر وجاهتی نزد 

مردم ندارد که بخواهیم برایش جشنی بگیریم. 
او با بیان این نکته که متأسفانه سینما وارد عرصه بی ادبی ، تهمت و افترا 
شده و به نظر من در حال حاضر به جای ش��ادی کردن باید برایش سیاه 
بپوش��یم.  وی در ادامه صحبت های خود، خاطر نش��ان کرد که با وجود 
احترام ویژه ای که برای محمدرضا عباسیان دبیر جشنواره قائل هستم، از 
ابتدا هم تمایلی برای بزرگداشت نداشتم و اعالم کرده بودم شرایط سینما 
خوب نیست و در حال حاضر که وضعیت بدتر ش��ده، خواستم وارد این 

ماجرا نشوم تا حداقل شناختی که مردم از من دارند خدشه دار نشود. 

 با نزدی��ک ش��دن ب��ه پای��ان س��ال ۲۰۱۲ می��الدی در این 
لیس��ت س��عی کرده ایم ت��ا نگاه��ی ب��ه برخ��ی از مهم ترین 
رویدادهای س��ینمای جهان که در س��ال ۲۰۱۲ رق��م خوردند 
 و ب��رای س��ینمای ای��ران پی��ام آور ش��ادی بودن��د، بیندازیم:

  هشتادوچهارمین مراس��م اعطای جوایز اس��کار روز ۲۶ فوریه 
)۸ اسفند( درحالی برگزار شد که فیلم »جدایی نادر از سیمین« 

به کارگردان��ی اصغر فره��ادی ب��رای اولین بار جایزه اس��کار را 
نصیب سینمای ایران کرد. شصت ونهمین مراسم اعطای جوایز 
گلدن گلوب با اعطای جایزه بهترین فیلم خارجی به »جدایی نادر 
از سیمین« به کار خود پایان داد. شصت ودومین جشنواره  فیلم 
برلین به عنوان سومین رویداد سینمایی معتبر دنیا درحالی کار 
خود را آغاز کرد که اصغر فرهادی یکی از داوران بخش بین الملل 
آن بود.  شصت  و پنجمین جشنواره  فیلم کن به عنوان معتبر ترین 
رویداد سینمای دنیا با فیلم جدید عباس کیارستمی با نام »مثل 
یک عاش��ق« که در بخش رقابتی نمایش یافت، کار خود را آغاز 
کرد، همین طور ماتئ��و گارونه، کارگردان سر ش��ناس ایتالیایی 
جایزه بزرگ جش��نواره کن را برای فیلم »واقعیت« از دست لیال 
حاتمی گرفت. در پنجاه ونهمین جش��نواره  فیلم س��یدنی فیلم 
»سوت پایان« به کارگردانی نیکی کریمی یکی از فیلم های بخش 
اصلی این جشنواره بود. سی وچهارمین دوره  جشنواره فیلم مسکو 
با فیلم »روییدن در باد« ساخته رهبر قنبری در بخش مسابقه کار 

خود را در پایتخت روسیه آغاز کرد. 

بعد از گذشت ۲۸ سال از اکران فیلم خاطره انگیز »شهر موش ها« 
مرضیه برومند به این فکر افتاده تا سری جدید این فیلم را جلوی 
دوربین ببرد؛ فیلمی که فیلمنام��ه آن در مراحل پایانی نگارش 
است و تهیه کنندگی آن را علی سرتیپی بر عهده دارد. فیلمنامه 
»شهر موش ها )۲(« توسط فرهاد توحیدی به نگارش درآمده که 
پیش از این در فیلم سینمایی »مربای ش��یرین« و چند سریال 

تلویزیونی با مرضیه برومند همکاری داشته است.
 هنوز جزیی��ات ت��ازه ای از این پروژه منتش��ر نش��ده، اما گفته 
می شود رایزنی برای حضور تمام صداپیشه های »شهر موش ها« 
که حدود سه دهه قبل خاطرات خوشی را در سینما و تلویزیون 
ب��رای مخاطبان رقم زدن��د ادام��ه دارد. حمید جبل��ی، فاطمه 
معتمدآریا و ایرج طهماسب تعدادی از صداپیشه های این فیلم 
بودند. قسمت اول »شهر موش ها« س��ال ۱3۶۸ ساخته شد که 
البته محمد علی طالبی در مقام کارگردان در کنار مرضیه برومند 

حضور داشت.
دلیل اصلی حضور طالب��ی در آن مقطع در فیلم، عدم آش��نایی 
مرضیه برومند با مدیوم سینما بود که تا آن زمان فقط در تلویزیون 
فعالیت داشت. هنوز مشخص نشده که داستان سری جدید »شهر 
موش ها« از کجا آغاز می شود، اما گفته شده فیلمبرداری این فیلم 
تا قبل از پایان امسال شروع خواهد شد. بعد از موفقیت مجموعه 
فیلم های »کاله قرمزی« به نظر می رسد برومند و علی سرتیپی 

بهترین تصمیم را برای تولید فیلم در ژانر کودک گرفته باشند.

بهرام بیضایی همزمان با افتتاح نمایشگاه »با بیضایی در طهران« در یادداشتی 
از »چگونه ساعتی عزیز شد!«،نوشته است:» من چطور می توانم عزیز ساعتی 
را با کلمات عکاسی کنم، آن هم از راه دور که سال هاست ما همه را از نزدیک 
عکاسی کرده؟ عزیز س��اعتی با عکس هایش سال ها جلوی روی ما نقش آینه 
را بازی کرده؛ آیا من می توان��م با کلمات برای او نقش آین��ه را بازی کنم؟ در 
فیلم های قبلی من، عزیز ساعتی عکاس، از احترام و لطف یا در هماهنگی با نیاز 
فیلم، گاه پیش از عکسبرداری از صحنه  ای، در چشمی دوربین فیلمبرداری 
می نگریس��ت تا بداند فیلمساز چه خواس��ته و حاال او خودش پشت چشمی 
دوربین فیلمبرداری اس��ت و عکس را عکاس��ی می گیرد یا نمی گیرد که در 

چشمی هیچ دوربینی نمی نگرد و بی گمان بسیار دوربین تر از همه  ماست! «



یک زن، مالک تیم نساجی مازندران شد حضور گروه نمایشی تکواندو جهان کوکی وان  در اصفهانمارادونا در حال عبور از ماتیوسپنج دروازه بان اسبق ایران در یک قاب

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 تغییر در زمان دیدار 
صبای قم و ذوب آهن

زمان دیدار صب��ای قم و ذوب آه��ن از هفته نوزدهم لی��گ برتر فوتبال 
تغییر کرد. به دلیل تعمیرات تجهیزات نوری ورزشگاه یادگار امام قم و به 
درخواست باشگاه صبای قم، زمان دیدار دو تیم صبا و ذوب آهن از هفته 
نوزدهم لیگ برتر تغییر کرد و این مسابقه به جای ساعت 15، همان روز 

یکشنبه و در ساعت 14 برگزار می شود. 

پایان سلطه پیشگامان در والیبال
هفته چهاردهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با پایان صدرنشینی 
پیشگامان کویر یزد همراه ش��د. لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور با 
تغییراتی در جدول رده بندی همراه بود که در مهم ترین بازی این هفته، 
تیم پیکان تهران با شکست سه بر یک پیشگامان کویر یزد بعد از هفته ها 
باالخره صدر جدول را از آن خود ک��رد تا با ۳۰ امتیاز و دو امتیاز اختالف 
نسبت به یزدی ها به رده اول تکیه بزند و شکست دور رفت را جبران کند. 
همچنین با پایان رقابت های این هفته تیم های سایپا، کاله و متین ورامین 
۲۷ امتیازی شدند تا تنور رقابت ها داغ تر از قبل شود.  باریج اسانس کاشان 
نیز که در این هفته میهمان کاله بود، شکست سه بر یک را تجربه کرد، اما 

جایگاه خود را در رده نهم حفظ کرد. 

 تساوی پرسپولیس و ماهان 
در آغاز دور برگشت کانوپولو

اولین دیدار دور برگشت لیگ برتر کانوپولوی باشگاه های کشور با تساوی 
ماهان و پرسپولیس همراه شد. باش��گاه پرسپولیس میزبان هفته پنجم 
رقابت های لیگ برتر کانوپولوی آقایان بود. در مسابقات این هفته عالوه بر 
پرسپولیس، تیم های فوالد ماهان سپاهان اصفهان، هیأت آستانه اشرفیه 
و هیأت استان خوزستان نیز حاضر بودند. این رقابت ها در استخر تربیت 
معلم استان البرز برگزار شد. در این رقابت ها تیم کانوپلو فوالدماهان در 
رقابت با هیأت قایقرانی آستانه اشرفیه ۲1 بر صفر به برتری رسید و تیم 
پرسپولیس با نتیجه 14 بردو هیأت قایقرانی استان خوزستان را شکست 
داد.  بدین ترتیب در پایان هفت��ه پنجم رقابت های لیگ برتر کانوپولوی 
آقایان پرسپولیس با ۲۳ امتیاز صدر نشین است و فوالد ماهان سپاهان 
 اصفهان ب��ا ۲1 امتیاز در رده دوم و مقاومت بس��یج با س��ه بازی کمتر و 

1۳ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفتند. 

 ثامن الحجج سبزوار
 قهرمان نیم فصل والیبال نشسته

آخرین هفته رقاب��ت های لیگ برتر والیبال نشس��ته،  »ج��ام ایثار«، با 
برگزاری سه دیدار در ش��هرهای سبزوار، گچس��اران و قزوین پیگیری 
ش��د. در رقابت های این هفته تیم نفت و گاز گچس��اران با نتیجه سه بر 
صفر مغلوب میهمان خود ذوب آهن اصفهان ش��د و شهرداری تبریز نیز 
با نتیجه سه بر دو میزبان خود فیروز قزوین را مغلوب کرد. در سومین و 
آخرین دیدار هفته پایانی نیم فصل اول، ثامن الحجج سبزوار در خانه با 
نتیجه سه بر یک از سد گس��ترش فوالد تبریز عبور کرد.  با برگزاری این 
س��ه دیدار، رقابت های نیم فصل لیگ برتر به پایان رسید و ثامن الحجج 
 سبزوار به عنوان قهرمان نیم فصل اول شناخته شد. گسترش فوالد تبریز و 
ذوب آهن نیز به ترتیب عناوین دوم و س��وم جدول را در پایان نیم فصل 

تصاحب کردند.  

نکونام تا پایان فصل در استقالل
کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران تا پایان فصل دوازدهم لیگ برتر در استقالل 
خواهد ماند. علی فتح اهلل زاده، مدیر عامل باشگاه استقالل روز گذشته با 
تش��ریح آخرین وضعیت جواد نکونام گفت: زمانی که دیدم ممکن است 
بین سرمربی و نکونام مشکالتی ایجاد ش��ود، خودم ورود کردم و پس از 
صحبتی که با جواد داشتم، از وی خواستم که به تمرینات بازگردد. فتح 
اهلل زاده  افزود: این که نکونام در دیدار برابر آلومینیوم روی نیمکت نشست 

و بازی نکرد بستگی به نظر کادر فنی و سرمربی تیم دارد.

ملی پوشم، اما تیم ندارم
شروین طلوعی/ بازیکن تیم ملی شمشیربازی

در حال حاضر تیم ندارم و با شرایطی که وجود دارد، باید شمشیربازی 
را کنار بگذارم. هیچ تیمی در این فصل پیشنهادی به من نداد و بیرون 
ماندم و آن وقت مسئوالن فدراسیون می گویند که تیم زیاد است. بازیکن 
ملی پوش هس��تم، اما یک نفر زنگ نزد که با من ق��رارداد بندد. هیأت 
شمشیربازی اصفهان هم آنقدر عالی کرده که نتوانسته حتی یک تیم 

وارد لیگ کند! 
قرار ب��ود با یک تی��م تهرانی 
ق��رارداد امض��ا کن��م، اما با 
شیرین کاری هایی که هیأت 
اصفهان انجام داد، نتوانستیم 
به آن تیم بپیوندم. چند سال 
هم ب��رای ذوب آه��ن بازی 
کرده ام، اما متأسفانه پولم را 

نگرفته ام.

اشتباهات مورینیو در رئال
داستان مادرید در حال حاضر چیزی شبیه به یک درام 
است. آنها در حالی سال ۲۰1۲ را به اتمام می رسانند که 
باید اللیگا را به فراموشی بسپارند؛ همان جامی که چند 
ماه قبل با اقتدار و ثبت رکوردهای جدید به آن دس��ت 
یافته بودند. مورینیو متهم ردی��ف اول فجایع این فصل 
رئال مادرید به رأی مطبوعات اس��پانیایی است. این که 
ژوزه مورینیو عامل اصلی ناکامی این فصل رئال مادرید 
است یا نه جای بحث فراوان دارد، اما مطمئنا تنها کسی 
که می تواند تیم را از این بحران فعلی خارج کند، همین 
آقای خاص اس��ت. تعطیالت س��ال نو می تواند فرصت 
خوبی در اختیار مورینیو قرار دهد تا بتواند شرایط را بار 

دیگر به حالت اولیه بازگرداند.
-مورینیو از زمان پیوس��تن به رئال تا ب��ه اینجا تقریباً با 
همه مسئوالن باش��گاه درافتاده. خورخه والدانو، زیدان، 
ایکرکاسیاس وسرجیو راموس، آلبرتو توریل و...، اما آنچه 
که بیش از هرچیز دیگر در دعواهای مورینیو با باشگاه به 
چش��م می آید، زورآزمایی ژوزه با اسطوره ها و نمادهای 
 باش��گاه اس��ت. مورینیو در تمام این بح��ث و جدل ها 
 م��ی خواهد نش��ان دهد ک��ه زورش ب��ه اس��طوره ها و 
چهره های مطرح باشگاه می رسد و این مطلب جدیدی 
 نیس��ت؛ چرا که همه می دانیم دوپادش��اه در یک اقلیم 
نمی گنجند.کارنامه هر دو طرف دعوا کاماًل درخش��ان 
است. باشگاه رئال مادرید با قدمت11۰ ساله و 9 قهرمانی 
 در اروپا و س��تارگانی بیش��ماری که در این تیم بوده اند 
می نازد و مورینیو به افتخارات فراوانی که با چلسی و اینتر 

و پورتو به دست آورده.
- سیس��تم بازی رئال مادری��د از زمان آم��دن مورینیو 
4-۲-۳-1 بوده؛ سیستم رایج و مد فعلی فوتبال جهان.
 مورینیو در خ��ط هافبک از دوهافبک دفاعی اس��تفاده

 می کند)معموالً آلونس��و و خدیرا( ک��ه در جلوی آنها و 
در پست شماره 8 مس��عود اوزیل قرار می گیرد. این سه 
بازیکن روی هم یک مثلث تشکیل می دهند؛ مثلثی که 
می توان آن را مرکز فرماندهی تیم دانست. عملکرد تیم 
عموما بستگی به عملکرد این س��ه بازیکن دارد و به نظر 
می رس��د عملکرد این مثلث در این فصل به شدت افت 

کرده است،چرا؟مورینیو پاسخ دهنده این سؤال است. 
- اللیگا برای مادرید از دس��ت رفته خواهد بود، بنابراین 
سرمایه گذاری برای بازی های لیگ می تواند یک اشتباه 
مرگبار تلقی شود. مورینیو باید در ادامه به دنبال قهرمانی 
در کوپادل ری و لیگ قهرمانان باش��د و ای��ن دو جام را 

اولویت اول و اصلی قرار دهد.

یادداشت

6
سوئد نام ابراهیموویچ را به فرهنگ لغات این کشور اضافه کرد!

در عجیب ترین شیوه های تقدیر از قهرمانان ملی کشورها، کانون زبان سوئد موافقت کرد کلمه زالتان با 
نقش »فعل« به معنای »کار خارق العاده ای انجام دادن« که پیش از این بین مردم به صورت غیر رسمی 

رواج داشت، به رسمیت شناخته شده و به فرهنگ لغات این کشور اضافه شود. 

ذوب آهن با رسیدن به سه پیروزی ناپلئونی یک بر صفر در مقابل 
ملی حفاری خوزستان، شهرداری یاسوج و فجر سپاسی بدون گل 
خورده، به سه برد ارزشمند دست پیدا کرده و این برای تیمی که 
در نیم فصل اول لیگ در مجموع 1۷ بازی رکورد ۲۷ گل خورده 
را از خودش به جا گذاشته، نتیجه ای ارزشمند محسوب می شود.

 میانگین تقریبی 5/1 گل خ��ورده در هر بازی، نیم فصلی تقریباً 
کابوس وار را در کارنامه ذوب آهن ثبت کرد و همین مسأله باعث 
شد نایب قهرمان آسیا در سال۲۰۰9، نیم فصل اول لیگ دوازدهم 

را در جایگاهی غیر قابل پیش بینی به پایان برساند.
مهم ترین مش��کل ذوب آهن در نیم فص��ل اول عالوه بر کمبود 
یک مهاجم تمام کننده، ضعف های س��اختاری در بحث دفاعی 
این تیم بود که با وج��ود انجام جابه جایی های ف��راوان در قلب 
خط دفاعی چ��ه در زمان کربکن��دی و چه در زم��ان کاظمی، 
خط دفاعی ذوب آهن نتوانس��ت اقتدار س��ال های گذش��ته را 
داش��ته باش��د و هر چقدر که ذوبی ها با جان کندن به گل می 
رس��یدند، در مقابل مثل آب خوردن دروازه ش��ان باز می شد تا 

همان مع��دود گل های زده ه��م دردی را از این تی��م دوا نکند. 
این ش��رایط تا جایی پیش رفته بود که حتی اس��ترس فراوانی 
هم به تیم تزریق ش��ده و بازیکنان از همان لحظه شروع مسابقه 
 منتظر دریافت گل از تیم حریف بودند.  مش��کالت مالی باشگاه 
ذوب آهن در ابتدای فصل باعث جدای��ی ارکان اصلی خط دفاع 
این تیم ش��د و فرش��ید طالبی، علی احمدی، حسین ماهینی و 
سید محمد حس��ینی به عنوان چهار مدافع اصلی سبزها از این 
تیم جدا ش��دند تا فقط محمد صلصالی و حمید ش��فاعت برای 
کربکندی باقی بمانند و آقا رس��ول هم با جذب سپهر حیدری، 
فرشاد بهادرانی، ابراهیم محمدی و چند بازیکن جوان دیگر سعی 
کرد جای خالی این مدافعان سرشناس را پر کند که در این زمینه 
موفق نبود و شاید هم شتابزدگی مدیران ذوب آهن باعث شد تا 
 کربکندی نتواند از هفته یازدهم به بعد مشکالت دفاعی تیمش

 را حل کند. دس��ت خالی کربکندی بر روی نیمکت، باعث شده 
بود که در همان چند هفته ابتدایی حدس زدن ترکیب بازیکنان 
ذوب آهن در خط دفاعی کار مشکلی باشد و استفاده کربکندی 

از زوج ه��ای مختلف در این قس��مت از س��اختار تیمش، هرگز 
خیال آقا رس��ول را از بابت س��اختار دفاعی تیمش راحت نکرد، 
در حالی که یک اصل مهم در فوتبال تفکرات دفاعی و سیس��تم 
مناسب برای بسته نگه داشتن دروازه است و هر تیمی که بتواند 
این مشکل را حل کند مطمئن است که حداقل امتیاز نصیبش 
خواهد شد. البته سیس��تم دفاعی فقط وابس��ته به چهار مدافع 
یک تیم نیس��ت و حضور یک دروازه بان آماده درست پشت سر 
مدافعان هم می تواند کمکی بزرگ در راه بسته نگه داشتن قفل 
 دروازه باش��د که بوژویچ و کاس��پاروف هرچند که دروازه بانان 
 ش��ش دانگی نیس��تند، ولی با این وجود عملکرد ه��ر دو نفر در 
س��ه مس��ابقه اخیر به گونه ای بوده که خیال کاظمی را از بابت 

دروازه تیمش راحت کرده است.
سیس��تم  در  ام��روزه   
فوتب��ال  دفاع��ی  نوی��ن 
گفت��ه  دنی��ا  س��طح   در 
می ش��ود که دف��اع تیمی در 
زمان از دست دادن توپ باید 
از جانب مهاجم تیم آغاز شود 
تا در آخ��ر به س��مت دروازه 
تیم برس��د و به همین خاطر 
می ت��وان گفت ک��ه کاظمی 
به نوع��ی توانس��ته تفکرات 
دفاع��ی تیم��ش را بهب��ود 
بخش��د. در ط��ی س��ه بازی 
گذشته هم محسن مسلمان 
بیش��تر در فاز دفاعی شرکت 
کرده و هم س��ینا عشوری با 
حواس��ی جمع تر توپ های 
پش��ت محوط��ه جریم��ه را 
سروس��امان داده است. البته 
فره��ادی و صادقی��ان هم از 
همان جلو ش��رکت بیشتری 
در کار دف��اع تیمی داش��ته 
ان��د، ب��ه ح��دی که ع��الوه 

 ب��ر گل نخ��وردن، حت��ی م��ی ت��وان گف��ت ک��ه دروازه
ذوب آهن هم به جز صحنه پنالتی در مقابل شهرداری یاسوج با 
تهدید کمتری روبه رو ش��ده است.مشکل بزرگ ذوبی ها در نیم 
فصل اول، سرعت پایین مدافعان مرکزی این تیم بود که کار آنها 
را در مقابل مهاجمان س��رعتی به اندازه کافی سخت می کرد و 
تجربه سپهر در کنار سابقه محمد صلصالی هر چند که در بعضی از 
مواقع به داد تیمشان می رسید، ولی کارساز نبود. به نظر می رسد 
با جذب بازیکنانی مثل جراح کار، برجلو و حتی علیرضا محمد این 
مشکل هم در حال برطرف شدن باشد و تلفیقی ازسرعت و تجربه 
در سیستم دفاعی ذوب آهن بتواند امتیازات الزم را برای رسیدن 

به یک سوم میانی جدول،  تقدیم فرهاد کاظمی و تیمش بکند.

سه بازی بدون گل خورده 

پیروزی های ناپلئونی ذوب آهن!

پیروزی ذوب آهن در مقابل فجرسپاسی، اولین برد لیگ برتری را برای فرهاد کاظمی رقم زد  مسعود 
تا این تیم با امیدواری بیشتری چشم به روزهای آینده داشته باشد. 16 بازی باقیمانده در لیگ افشاری

و سه بازی احتمالی در جام حذفی به شرطی می تواند پایانی خوش را برای ذوب آهن رقم بزند 
که شاگردان کاظمی به مانند سه بازی گذشته به فکر بسته نگه داشتن دروازه تیمشان باشند. 

مشکل بزرگ 
ذوبی ها در نیم 

فصل اول، سرعت 
پایین مدافعان 
مرکزی این تیم 

بود که کار آنها را 
در مقابل مهاجمان 

سرعتی به اندازه 
کافی سخت می کرد 

و تجربه سپهر در 
کنار سابقه محمد 

صلصالی هر چند که 
در بعضی از مواقع به 

 داد تیمشان 
می رسید ولی 

کارساز نبود
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پیشنهاد میالنی ها برای جذب ریکاردو
تیم فوتب��ال میالن ایتالی��ا خواهان به خدمت گرفت��ن ریکاردو 
کاروالیو، مدافع پرتغالی رئال مادرید اسپانیاست. سران روسونری 
برای جذب این مدافع ۳4 ساله رقمی در حدود 4/5 میلیون یورو 

را به قوهای سفید مادرید پیشنهاد کرده  اند. 

انصاری فرد در رده 58 جهان
 س��ایت آم��ار و تاری��خ فوتب��ال برتری��ن گلزنان 
لیگ های معتبر دنی��ا را اعالم کرد که در بین آنها 
انصاری فرد، مهاجم تیم پرسپولیس با۲1 گل زده  

در رده58  قرار دارد.

مسی بی خیال 400 میلیون یورو شد
لیونل مسی پیشنهاد وسوسه انگیز 4۰۰ ملیون یورویی 
آنژی ماخاچ کاال روس��یه برای پیوس��تن به این تیم را 
 رد کرد. دپورتیوو باش��گاه متمول آنژی با این پیشنهاد 
فوق نجومی هم نتوانستند مسی را از بارسلونا جداکنند.  58
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انتقاد معاون وزیر ارشاد 
از عنوان ژنرال

بازگشت  لوکابوناچیچ 
به کرمان

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، اس��تفاده از عناوینی مانند سلطان، ژنرال، 
شوالیه، جادوگر و ش��هرآورد را در مطبوعات ورزش��ی را موجب تشدید 
فضای درگیری و خشونت در میان نوجوانان و عالقه مندان به رشته های 

ورزشی دانست.
محمدجعفر محمدزاده  که روز جمعه در برنامه ورزش و مردم حضور یافته 
بود با اشاره به مؤلفه های ذاتی ورزش، یادآور شد:  نمی توان انتظار داشت 
نوجوان 16 ساله ای که در اس��تادیوم مدام این الفاظ را می شنود، هنگام 
خروج از استادیوم شیشه اتوبوس ها را نشکند و از خود خشونت به جامعه 
منتقل نکند. وی افزود: استفاده از تیترها و عکس های بزرگ در مطبوعات 
 ورزش��ی که اس��باب جذابیت آنهاس��ت، مش��کلی ندارد و ما هم با این 

درشت نمایی ها مخالفتی نداریم. 

پس از این که ابراهیم قاسمپور با مسئوالن باشگاه مس به اختالف برخورد 
و در دیدار با سپاهان اصفهان روی نیمکت این تیم ننشست، لوکا بوناچیچ 

به عنوان جایگزین او انتخاب شد.
مسئوالن باش��گاه مس کرمان به غیر از لوکا بوناچیچ، دو مربی ایرانی را 
 نیز مدنظر داش��تند که از میان آنها در نهایت ای��ن مربی کروات هدایت 
نارنجی پوش��ان کرمانی را برعهده گرفت. بوناچیچ 5۷ س��اله در کارنامه 
مربیگری اش س��ابقه هدایت تیم های فوالدخوزس��تان، استقالل اهواز و 
سپاهان را دارد. او پیش از این در یک دوره سرمربی تیم مس کرمان نیز 
بوده است. ناصر شهبازی، مدیرعامل باشگاه مس کرمان با تأیید این خبر 
گفت: بعدازظهر روز پنجشنبه قرارداد لوکا بوناچیچ را به ثبت رساندیم و 

او تا پایان فصل هدایت مس کرمان را برعهده خواهد داشت. 

در دومین مصاف سرمربیان اصفهانی در 
نجمه 
کرمی

هفته اول از دور برگشت رقابت های لیگ 
برتر بسکتبال، محسن صادق زاده سرمربی 
تیم فوالدماهان ب��ا واگ��ذاری نتیجه به 
همتای اصفهانی خود در زنجان، فرصت را برای گرفتن انتقام بازی 
رفت برای  تیم میزبان فراهم کرد. تیم فوالدماهان با قبول شکست 

54-5۲ دومین شکست را در کارنامه خود ثبت کرد و جایگاه خود 
را در رده دوم جدول رده بندی نیز به خطر انداخت. تیم زنجان حاال 
در یک امتیازی تیم فوالدماهان قرار گرفته و شرایط این تیم را در 
لیگ متزلزل تر کرد.   نکته جالب این بازی رویارویی بازیکنان سال 
گذش��ته ذوب آهن با یکدیگر بود که برای اصفهانی ها و طرفداران 
ذوب آهن حسی نوستالژیک داشت. در واقع اصفهانی ها برای انجام 
دوئلی س��نگین در زنجان جمع ش��ده بودند.  گفتنی است فرزاد 
کوهیان س��ال های زیادی که در ذوب آهن حضور داشت، در اکثر 
نبردهای خود با صادق زاده پیروز بود و فصل گذشته نیز در هر دو 
بازی رفت و برگشت با ذوب آهن، فوالد ماهان و صادق زاده را مغلوب 
کرده بود.   ص��ادق زاده البته در بازی رفت موفق به شکس��ت تیم 

همیاری زنجان  شد، اما آن پیروزی در حالی به دست آمد که فرزاد 
کوهیان در کوارتر چهارم با دیسکالیفه شدن در عرض1۰ثانیه، از 

زمین بازی اخراج و تیمش با دو فول فنی مواجه شده بود.
ماهان نمایش خوبی نداشت

بازیکن ملی پوش تیم بس��کتبال همیاری زنجان از تمرکز تیمش 
 در تمام دقایق بازی ح��رف می زند و معتقد اس��ت که این تمرکز 
زمینه ساز برتری تیمش شد: »  بازی سختی را مقابل تیم دوم جدول 
پشت سر گذاشتیم. در طول هفته روی نقاط ضعف و قوت آنها کار 
کرده بودیم و شناخت خوبی از برنامه هایشان داشتیم. خوشبختانه 
با تالش زیادی که بازیکنان انجام دادند، توانس��تیم برنده شویم.« 
آرن داوودی، اش��اره ای هم به داش��ته  های تیم فوالدماهان دارد  

و می گوید:» این تیم با این بازیکن��ان باید بهتر از این کار کند. آنها 
هنوز نتوانسته اند بازی اصلی خود و بازی که از آنها انتظار می رود 
را به نمایش بگذارند.«  تیم همی��اری زنجان در چند هفته ابتدایی 
نیم فصل اول به هماهنگی خوبی رس��یده بود که با برطرف شدن 
مصدومیت پویا تاجیک برنامه های این تی��م تغییر کرد. این تیم 
هنوز با شرایط جدید سازگار نش��ده بود که سعید داورپناه مصدوم 
و بار دیگر این تیم با تغییر سیس��تم روبه رو ش��د. در مجموع تیم 
زنجان چالش هایی که با آن روبه رو بود را پشت سرگذاشت و با همه 
کاستی ها، حریف قدری برای تیم ها بود و اکنون با آغاز رقابت های 
دور برگشت، به نظر می رسد این تیم قدرت بیشتری در ادامه لیگ 

از خود به نمایش خواهد گذاشت.

برتری اندیشه های کوهیان بر صادق زاده

انتقام سخت زنجانی ها از ماهان



یادداشت

 اکران فیلم های جشنواره 
فیلم »عمار« در استان 

جش��نواره فیلم »عمار« همزمان با س��ایر استان های کش��ور در استان 
چهارمحال و بختیاری فعالیت خود را آغاز کرده است.

مس��ئول برگزاری جش��نواره فیلم عمار در آیین برگزاری این جشنواره 
در خصوص فرآیند شکل گیری جش��نواره فیلم »عمار«، اظهار داشت: 
این جش��نواره در یک فرآیند طبیعی و بعد از جریان فتنه 88 در جریان 
فیلم سازی نسل س��وم انقالب و با یک جوش��ش و انگیزش جدید شکل 
گرفت. مهرداد باقری افزود: جشنواره فیلم عمار، نقطه تالقی رسانه ها و 
مخاطب عام با جریان جدید فیلم سازی انقالب اسالمی است که متأسفانه 
به ش��دت مورد بی توجهی، بی اعتنایی و انکار رسانه ها و محافل هنری و 
سینمایی قرار گرفته است. وی با بیان این که جشنواره فیلم »عمار« گام 
بسیار بلندی در راستای اعتالی س��ینمای متعهد است، تصریح کرد: با 
توجه به این که امروزه تقابل هنر متعهد با هنر روشنفکری خیلی جدی تر 

شده، شکل گیری جشنواره هایی چون فیلم عمار یکی از ضرورت هاست.
مسئول جشنواره فیلم »عمار« با اشاره به موضوعات این جشنواره، گفت: 
تاریخ انقالب اسالمی، نقد درون گفتمانی، آرمان های انقالب اسالمی و 
اسالم انقالبی، بیداری اسالمی، فتنه س��ال 88 و جنگ نرم از موضوعات 
مهم این جشنواره است. باقری افزود: این جشنواره در دو بخش مسابقه 
و جنبی برگزار می شود که در بخش مس��ابقه آثار در قالب های مستند، 
داستانی کوتاه و بلند، انیمیشن، نماهنگ، فیلمنامه، پژوهش ها، نقدها و 

یادداشت های سینمایی پذیرفته  شده است.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال وبختیاری
 علی اصغر عنابستانی

 پیام حماس��ه 9 دی، پاس��داری از ارزش های انس��انی و اسالمی 
بود. حماس��ه حضور مردم در 9دی م��اه بامحوری��ت والیت فقیه، 
بیانگر احساس مس��ئولیت دینی و ملی خودجوش ملت ایران بود و 
توطئه دش��منان داخلی و خارجی نظام را نقش بر آب کرد. نهم دی 
ماه از عرصه های نمایش بصیرت و آگاه��ی ملت ایران بود و در این 
روز ملت ایران اس��المی ثابت کرد که برای پاس��داری از ارزش ها و 
دستاوردهای انقالب عظیم اسالمی خود آمادگی دارد. حماسه نهم 
دی به عن��وان قله افتخارات 
مقاومت و ایس��تادگی ملت 
در هش��ت ماه جن��گ نرم و 
عملیات روانی دش��من و به 
عنوان نقطه عطفی در اتحاد 
و انسجام ملی ایرانیان حول 
محور والیت در تاریخ انقالب 

اسالمی است.

 پیام 9 دی پاسداری از
 ارزش های انسانی و اسالمی بود

چهره روزیادداشت
هفتاد و هشتمین شماره نشریه طالیه داران فتح منتشر شد

سروان نعمت اهلل عبداللهی، مدیر اجرایی نشریه طالیه داران فتح گفت: هفتاد و هشتمین 
شماره نشریه در آستانه حماسه باشکوه مردم والیتمدار ایران اسالمی با نگاه ویژه به اردوهای 

راهیان نور تهیه شده است.
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در ادامه این بیانیه تصریح ش��ده: عشق و ارادت به 
والیت علوی و ش��ور حس��ینی در نهم دی ماه 88 
با سیل خروش��ان انسان های عاش��ق و والیتمدار 
متجلی ش��د و نقش��ه های ش��وم طاغوتیان برای 
اس��ارت مجددملت بزرگ ایران اس��المی را نقش 

برآب کرد.
 این بیانیه افزوده اس��ت: حماس��ه حضور مردم در

9 دی ماه پیوند ناگسس��تنی ملت ب��ا آرمان های 
حضرت امام خمینی)ره(، شهیدان واال مقام انقالب 
اس��المی و دفاع مقدس و رهبر معظم انقالب را با 

بانگ رسا به جهانیان اعالم کرد.

در بخ��ش پایان��ی ای��ن بیانی��ه آم��ده اس��ت: ما 
 بسیجیان، پاسداران و س��ربازان سپاه حضرت قمر

بنی هاشم )ع( با گرامیداش��ت این یوم اهلل عظیم، 
حفظ هوش��یاری، بصیرت و وحدت م��ردم و همه 
بخش های نظام اسالمی را ضرورت قطعی حرکت 
رو به رشد نظام و ملت اسالمی ایران می دانیم و در 
این جهت از هیچ کوششی دریغ نکرده و همواره بر 
حمایت از منویات رهبر معظم انقالب تأکید داریم.

سازمان بس��یج زنان چهارمحال و بختیاری نیز به 
مناسبت حماسه 9 دی در بیانیه ای، نهم دی ماه را 
روز میثاق دست های مشت شده، گام های همیشه 

در راه و اثبات دیرپایی درخت عظیم و تناور انقالب 
اسالمی دانسته است.

در ادامه این بیانیه آمده اس��ت: ما زنان بسیجی با 
اقتدا به حضرت زینب )س( و با بصیرتی عمارگونه، 
به بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
اعالم می داریم که با ایستادگی و استقامت در برابر 
فشارهای اقتصادی و با الگوی اقتصاد مقاومتی، با 
دشمنان و بدخواهان همان خواهیم کرد که در نهم 

دی ماه 88 به خاک مذلتشان نشاندیم.
جامعه ورزشکاران وجوانان چهارمحال وبختیاری 
نی��ز در بیانیه ای، یک��ی از افتخارات ورزش��کاران 

وجوانان نسل امروز را حضور درعرصه هایی دانسته 
که بصیرت دینی و بینش سیاس��ی باالی این قشر 
را در حمای��ت از آرمان ه��ای واالی نظام مقدس 
جمهوری اسالمی ایران به همگان ثابت کرده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: ورزشکاران وجوانان 
 چهارمحال وبختیاری در سالروز حماسه پر افتخار 
9 دی، ضمن تجدید بیعت ب��ا آرمان های حضرت 
امام خمینی )ره( و رهبر فرزان��ه انقالب، آمادگی 
خود را ب��رای حضور درتمام صحنه ه��ای دفاع از 

اسالم و انقالب اسالمی اعالم می دارند.
در پایان این بیانه ازمس��ئوالن نظارت��ی و اجرایی 
انتخابات آتی خواسته شده است: اکنون که شاهد 
تالش افراد و جریانات سیاسی فعال در فتنه سال 
88 باچهره ای جدید و حق بجانب هس��تیم، اجازه 
ورود این افراد را به عرصه سرنوشت ساز انتخابات 
نداده تا ریش��ه های باق��ی مانده نف��اق در جامعه 

اسالمی خشکیده و به فراموشی سپرده شود.
روابط عمومی شهرداری ش��هرکرد و سازمان های 
وابس��ته به این ش��هرداری نیز به مناسبت سالروز 
حماس��ه نهم دی ماه در بیانیه ای، متذکر شده: در 
تاریخ انقالب اس��المی، مردم مسلمان و والیتمدار 
ایران اسالمی همواره نشان داده اند که هرگاه پای 
دفاع از اس��الم عزیز، خط والیت فقیه و کیان ملی 
پیش آید، با تم��ام وجود در مقابل ه��ر هجمه ای 

خواهند ایستاد.
این بیانیه افزوده است: یکی از مهم ترین جلوه های 
حضور حماسی مردم در حمایت از اسالم و انقالب 
اس��المی، حماس��ه عظیم نهم دی ماه 1388 بود 
که به تعبیر رهبر فرزانه انقالب اس��المی در تاریخ 

ماندگار شد.
در ادام��ه ای��ن بیانیه، عنوان ش��ده: م��ا کارکنان 
ش��هرداری ش��هرکرد وس��ازمان های وابسته در 
سالروز این حماس��ه بزرگ با گرامیداشت یاد امام 
راحل و شهیدان انقالب اسالمی با تأکید بر تبعیت 
از رهنمودهای رهبر معظم انقالب، اعالم می داریم 
که هم��واره رهرو و مطیع امر والی��ت خواهیم بود 
و همراه با س��ایر اقش��ار در برنامه های بزرگداشت 
 این حماس��ه ش��رکت می کنیم و هرگز عهدی را 
که با امام راحل و شهدا در راه اعتالی نظام مقدس 
جمهوری اس��المی ای��ران بس��ته ای��م، فراموش 

نخواهیم کرد.
کارگروه ترویج فرهنگ انقالب اس��المی در عرصه 
کتاب و کتابخوانی ستاد دهه فجر انقالب اسالمی 
نیز در بیانیه ای به مناسبت گرامیداشت حماسه 9 
دی عنوان کرده : این روز بزرگ که به روز »بصیرت 
و میثاق ام��ت با والی��ت« نامگذاری ش��ده، یکی 
از روزه��ای مهم و مان��دگار انقالب و نم��اد ارادت 
ملت ش��ریف ایران به حضرت سید الش��هدا)ع( و 
 قیام عاش��ورا و تجدید میثاق با امام)ره(، ش��هدا و 

ارزش های ناب انقالب اسالمی است.

این بیانی��ه می افزای��د: 9دی، روز پی��روزی ملت 
ایران در برابر فتنه گران داخل��ی و خارجی بوده و 
به همگان نشان داد که با گذشت بیش از 30 سال 
از عمر انقالب اسالمی، مردم ایران کماکان پایبند 
به ارزش ه��ا و لبیک گوی ولی فقی��ه زمان اند و از 
 اس��الم عزیز و انقالب اس��المی به خوبی پاسداری 

می کنند.
 اداره کل کتابخان��ه ه��ای عموم��ی اس��تان 
چهارمحال بختی��اری نیز در بیانی��ه جداگانه ای 
به مناس��بت 9دی، این روز را یادآور پیوند عمیق 
و عاش��ورایی امام و امت و صحن��ه زیبای وفاداری 
ملت شهید پرور ایران به آرمان های حضرت امام 
خمینی )ره( و میثاق بس��ته شده با خون شهیدان 

واالمقام انقالب اسالمی دانسته است.

 به مناسبت 9 دی 

نهادها وتشکل های استان بیانیه صادر کردند

نهادها و تشکل های استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت حماس�ه 9 دی سال 88 در بیانیه های جداگانه ای این  گروه 
روز را گرامی داش�تند. در این بیانه ها که روز جمعه در اختیار ایرنا قرار گرفت، از حماسه 9 دی ماه به عنوان تجدید شهرستان

میثاق ملت مس�لمان ایران با آرمان های الهی و تجلی شور و شعور حسینی یاد شده اس�ت. در بیانیه سپاه حضرت 
قمربنی هاشم )ع( چهارمحال و بختیاری به مناسبت حماس�ه 9 دی، با تأکید بر پیوند ناگسستنی امت با امام و والیت، عنوان شده است: 
»حضور یکپارچه ملت قهرمان، بصیر و والیتمدار ایران اس�المی در صحنه خنثی س�ازی توطئه پیچیده فتنه گران و مزدوران استکبار 

جهانی، سیلی سختی بر صورت نویسندگان سناریوی براندازی نظام مقدس جمهوری اسالمی زد.«

 این روز بزرگ که به روز »بصیرت 
و میثاق امت با والیت« نامگذاری 
ش�ده، یک�ی از روزه�ای مه�م 
و مان�دگار انقالب و نم�اد ارادت 
ملت ش�ریف ایران ب�ه حضرت 
سید الشهدا)ع( و قیام عاشورا و 
 تجدید میثاق با امام)ره(، شهدا و 
ارزش های ناب انقالب اس�المی 
اس�ت. 9دی، روز پی�روزی ملت 
ایران در برابر فتنه گران داخلی 

و خارجی بوده است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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احضار
6094 چون آقای رمضانعلی کارگر فرزند عباس��علی ش��کایتی علیه 1- آقای حسین 
نجار 2- آقای س��ید جواد هاشمی مبنی بر اخالل در نظم اقتصادی از طریق عضویت 
مش��ارکت در ش��رکت های هرمی مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910700 ک 
121 این دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 91/11/16 ساعت 10/30 صبح تعیین 
ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د، لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و 
نش��ر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر 
حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمیم 
مقتضی اتخ��اذ خواهد نمود. م الف/ 13834 دفتر ش��عبه 121 دادگاه عمومی جزایی 

اصفهان

ابالغ
6105 شماره ابالغیه: 9110100351902690، شماره پرونده: 9109980351901123، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911147، خواهان عصمت محمدیان دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمود یدالهی به خواس��ته مطالبه نفقه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفه��ان نم��وده ک��ه جهت رس��یدگی به ش��عبه نوزده��م دادگاه عموم��ی حقوقی 
)خان��واده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 ات��اق 251 ارجاع و به کالس��ه 
9109980351901123 ثب��ت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/16 و س��اعت 
9:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و 
به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا 
خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 
رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف/ 13779 پیرامون- مدیر دفتر ش��عبه نوزدهم دادگاه 

عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان

مزایده
6382 به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9001421 و به اس��تناد س��ند رهنی شماره 
21406-86/9/3 تنظیمی در دفترخانه اس��ناد رس��می ش��ماره 129 اصفهان له بانک 
پارس��یان علیه شهرام خیام و غیره، تمامی شش دانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان به 
پالک ثبتی 108 فرعی واقع در ضلع ش��مال غربی طبقه چهارم به مس��احت 167/30 
مترمربع بانضمام شش��دانگ انب��اری پالک 79 فرعی به مس��احت 3/23 مترمربع با 
قدرالس��هم از عرصه مش��اعی 3 و 6 فرعی و سایر مش��اعات که عبارتند از رامپ و 
پارکینگ مش��اعی 75 فرعی و موتورخانه مش��اعی 76 فرعی و حیاط های مش��اعی 
96 و 98 فرعی و راه پله و آسانس��ور مش��اعی 74 فرعی مجزا ش��دگان از پالک 3 
و 6 فرع��ی از 278 اصل��ی واقع در بخ��ش 4 ثبت اصفهان با قدرالس��هم از یک اطاق 

و س��رایداری مش��اعی 80 فرع��ی با جمی��ع متعلق��ات آن ملکی آقای ش��هرام خیام 
خانم لیال س��ادات شاه چرا )بالسویه( به نشانی شهرستان اصفهان خیابان فردوسی 
کوچه بهش��ت مادی چرخاب مجتمع مسکونی ش��هاب طبقه چهارم واحد 402 )واحد 
ش��مال غربی( که سند مالکیت آن در صفحه 223 و 226 دفتر 257 به شماره 52641 
و 52643 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود آن بدین شرح می باشد شمال به طول 
6/37 متر پنجره و دیواری است به فضای کوچه شرق اول در چهار قسمت که قسمت 
های دوم و س��وم و چهارم آن به صورت شکس��ته می باشد به طول های 13/70 و 
80/ و 60/ و 1/10 متر دیواری اس��ت اشتراکی با آپارتمان پالک 109 فرعی دوم در 
س��ه قسمت که قسمت های اول جنوبی و دوم به شکل پخ است به طول های 1/30 و 
1/52 و 1/85 متر درب اختصاصی و دیوار اشتراکی است با راه پله مشاعی پالک 74 
فرعی و س��وم به طول 0/65 متر دیواری است اشتراکی با آپارتمان پالک 110 فرعی 
جنوب به طول 4/45 متر دیواری اس��ت اشتراکی با آپارتمان 110 فرعی غرب در دو 
قس��مت که قس��مت دوم آن پخ اس��ت به طول های 17/30 و 2/77 متر به پیشرفتگی 
احداث��ی به روی فضای کوچه، ضمنًا پالک فوق 2 فقره بازداش��تی نیز دارد که طبق 
نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده محل مورد بازدید یک 
دس��تگاه آپارتمان مسکونی در یک مجتمع مسکونی بیست واحدی و در طبقه چهارم 
می باشد. مجتمع مسکونی فوق با اسکلت بتنی و سقف تیرچه بلوک و در هشت سقف 
و در بخش��ی از آن در شش س��قف با احتس��اب زیرزمین و با نمای سنگ و پنجره 
آلومینیومی ساخته ش��ده و دارای سیستم اعالم حریق و آتش نشانی و سرمایش و 
گرمایش به صورت مرکزی می باش��د واحد مذکور دارای مش��خصاتی از قبیل کف 
پارکت با قرنیز چوبی نمای داخلی از گچ و نقاشی و دیوارکوب چوبی درهای داخلی 
و ورودی به صورت چوبی با چهارچوب چوبی دارای س��رویس بهداش��تی و حمام 

و آشپزخانه با کف س��رامیک و بدنه کاشی بانضمام کابینت چوبی مرغوب و دارای 
انش��عابات آب و برق و گاز در رهن قرار گرفته و تا تاریخ 91/12/20 بیمه می باشد. 

از س��اعت 9 الی 12 روز چهارشنبه مورخ 91/10/27 در اداره اجرای اسناد رسمی 
اصفهان واقع در خیابان هش��ت بهش��ت ش��رقی چهارراه حمزه اصفهانی دست چپ 
س��اختمان اداره ثبت اس��ناد و امالک طبقه س��وم به مزایده گذارده می شود. مزایده 
از مبلغ پایه 4/520/000/000 ریال ش��روع و به هر کس که خریدار باشد به باالترین 
قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به 
آب و برق گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف، بدهی های مالیاتی 
وعوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده 
یا نش��ده باشد و در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت. ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. این آگهی در یک نوبت در 
روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان در تاریخ 91/10/9 چاپ و منتش��ر خواهد ش��د و 
آگهی دیگری منتش��ر نخواهد شد. م الف/ 15535 اس��دی- رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان

حصر وراثت
6529 خانم ش��بنم شرافت دارای شناسنامه ش��ماره 19740 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 5555/91 ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی ش��رافت بشناسنامه 359 در تاریخ 91/9/17 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
ش��هزاد ش��رافت ش ش 1954 فرزند 2- مریم ش��رافت ش ش 442 فرزند 3- شبنم 
ش��رافت ش ش 19740 فرزند 4- ش��راره ش��رافت ش ش 1270925911 فرزند 5- 
شوکت خراطی زاده اصفهانی ش ش 693 همسر 6- صغری قاسمی الیادرانی ش ش 
337 مادر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/16001 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6530 درخصوص پرونده کالسه 785/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به طرفیت محمد کریمی تقدیم نموده اس��ت؛ 
وقت رس��یدگی برای روز شنبه مورخ 91/11/7 ساعت 4 تعیین گردیده است. باتوجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 

رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 39 حقوقی 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6531 درخصوص پرونده کالس��ه 91-995 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه به طرفیت جهانبخش ابراهیمی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای 
روز یکش��نبه مورخه 91/11/29 س��اعت 4 عصر تعیین گردی��ده، باتوجه به مجهول 
الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبه روی 
مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57- کدپستی 8165756441 شورای 

حل اختالف اصفهان- ش��عبه 20 ش��ورای ح��ل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
 ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 20 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6532 درخصوص پرونده کالس��ه 997/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی 
بر مطالب��ه به طرفیت حامد عطاریان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
یکشنبه مورخه 91/11/29 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی 
پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57- کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف 

اصفهان- شعبه 20 شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6533 ش��ماره دادنامه: 1683 کالس��ه: 91-1210 مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: حمید عابدی به نشانی خیابان سیمین کوچه سید عظیم 
کوچه جواهری پالک11 خوانده: پرویز اورک مجهول المکان خواس��ته: مطالبه شورا 
ب��ا عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به 
ص��دور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اخت��الف: درخصوص دعوی آقای 
حمید عاب��دی به طرفیت آقای پرویز اورک به خواس��ته مطالب��ه مبلغ 10/314/200 
ریال وج��ه یک فقره چک به مبلغ 1/000/000 ریال به ش��ماره 674115ه�/32 مورخ 
80/7/25 به عهده بانک س��په ش��عبه خیابان خی��ام اصفهان و یک فق��ره فاکتور به 
مبل��غ 9/314/200 ریال م��ورخ 91/7/11 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی باتوجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی 
در جلس��ه رسیدگی مورخ 91/9/7 حضور نیافته و الیحه و دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواه��ان از خود اب��راز و ارائه ننموده 
ل��ذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 310 و 
313 قان��ون تج��ارت و م��واد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی 
حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 10/314/200 ریال بابت اصل خواس��ته 
و مبل��غ 126/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخیر تادی��ه که در مورد 
چک از تاریخ سررس��ید )80/7/25( لغایت اجرای حک��م و در مورد فاکتور از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت )91/7/12( لغایت اجرای حکم طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق 
خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
 قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. رحیمی- قاضی ش��عبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6534 کالس��ه پرونده: 1188/91 شماره دادنامه: 1625 مرجع رسیدگی: شعبه هشت 
ش��ورای حل اخت��الف اصفهان خواهان: حمی��د عابدی فرزند عبدالصمد به نش��انی 
اصفهان س��ه راه س��یمین کوی س��ید عظیم کوی جواهری پالک11 خوانده: شکراهلل 
اس��دالهی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت 2 فقره س��فته 
به ش��ماره های 405595 و 405573 و مطلق خس��ارات قانونی گردش��کار: با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم 
رس��یدگی با اس��تعانت از خداوند متعال بش��رح آتی مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورا: درخصوص دادخواست حمید عابدی به طرفیت شکراهلل اسدالهی 
بخواس��ته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 2 فقره سفته به شماره های 405595 
و 405573 عه��ده بانک- به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تاخیر تادی��ه باتوجه به 
دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات دعوی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی 
وقت و انتظار کافی در جلسه شورا حاضر نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی 
خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال 
ذم��ه خوانده به خواه��ان را حکایت می کند. علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به 
اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 
307، 249 قان��ون تجارت حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 10/000/000 
ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 40/000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و 
هزینه های نش��ر آگهی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)91/7/12( لغای��ت زمان وص��ول و ایصال آن طبق نرخ ش��اخص بانک مرکزی در 
ح��ق خواهان ص��ادر و اعالم می گ��ردد. رای صادره غیابی و ظ��رف 20 روز پس 
 از اب��الغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. ش��عبه هش��ت حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6535 ش��ماره دادنامه: 1674 کالس��ه: 91-1209 مرجع رسیدگی: شعبه نهم شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: حمید عابدی به نشانی خیابان سیمین کوچه سید عظیم 
کوچه جواهری پالک11 خوانده: ایمان داوری مجهول المکان خواس��ته: مطالبه شورا 
ب��ا عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای قاضی شورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای حمید 
عابدی به طرفیت آقای ایمان داوری به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/000/000 ریال وجه 

یک فقره س��فته به شماره 545851 )س��ری/ژ( به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر 
تادی��ه باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی مورخ 91/9/7 حضور 
نیافته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
ب��ه دعوی خواهان از خود ابراز و ارائ��ه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت 
به نظر می رس��د که مس��تنداً به مواد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 
5/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 118/000 ریال بابت هزینه دادرسی و 
خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/7/12( لغایت اجرای حکم طبق 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. رحیمی- قاضی 

شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6536 کالس��ه پرونده: 1189/91 شماره دادنامه: 1617 مرجع رسیدگی: شعبه هشت 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: حمید عابدی فرزند عبدالصمد به نشانی اصفهان 
خ سیمین کوچه سید عظیم کوچه جواهری پ11 خوانده: توران صفائی فرزند نوراله 
مجهول المکان خواس��ته: مطالبه مبلغ ده میلیون ریال بابت 4 فقره س��فته به ش��ماره 
های 1- 244688؛ 2- 244687؛ 3- 469501؛ 4- 469502 و مطلق خس��ارات قانونی 
گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی اعضای محترم شورا 
ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح آتی مبادرت بصدور رای 
می نماید. رای قاضی ش��ورا: درخصوص دادخواست حمید عابدی به طرفیت توران 
صفائی بخواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه 4 فقره سفته به شماره های 1- 
244688؛ 2- 244687؛ 3- 469501؛ 4- 469502  عهده بانک- به انضمام خس��ارات 
دادرس��ی و تاخیر تادیه باتوجه به دادخواس��ت تقدیمی و مالحظه اصول مستندات 
دع��وی و اینکه خوانده با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر 
نشده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و 
مستندات ابرازی نیز حکایت از اشتغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند. علی 
هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی به اس��تناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی و مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 54/000 ریال به 
عنوان خسارت دادرسی و هزینه های نشر آگهی به پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست )91/7/12( لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق نرخ شاخص 
بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رای صادره غیابی و ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه هشت حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6537 شماره دادنامه: 1656 کالس��ه: 1368/91 مرجع رسیدگی: شعبه هفتم شورای 
حل اختالف خواهان: حمید عابدی به نشانی خیابان وحید- حدفاصل رودکی و ارتش- 
س��اختمان بعثت- طبقه زیرزمین خوانده: محمود اس��توکی چش��مه سلطانی مجهول 
المکان خواس��ته: مطالبه ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورای حل اختالف: 
درخصوص دعوی آقای حمید عابدی به طرفیت آقای محمود استوکی چشمه سلطانی 
به خواسته مطالبه مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال وجه چک های شماره 
282906- 282907 به عهده بانک سپه به انضمام مطلق خسارات قانونی- باتوجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک 
محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه 
خواس��ته دارد و اینکه خوانده با توجه به ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حاضر 
نگردی��ده و الیحه دفاعیه ای به این ش��عبه ارایه ننموده بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به 
استناد مواد 31 و 313 قانون تجارت و 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال 
بابت اصل خواسته یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تاخیر و تادیه از تاریخ سررس��ید )90/6/30- 90/7/15( تا تاریخ وصول که محاسبه 
آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق 
خواه��ان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف 
بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 

هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا 

میخواهد و خدا حق رااز حق دار دریغ نمیدارد.

 بهترین راه های مقابله 
با سکته قلبی

توقف ناگهانی قلب و سیستم گردش خون را سکته قلبی می گویند. 
این مشکل می تواند خیلی سریع جان یک انس��ان را بگیرد و یا او را 
فلج کند. البته برای مقابله با آن راه هایی نیز توس��ط پزش��کان ارایه 

شده است.
قلب را می توانیم یکی از مه��م ترین عضوهای بدن بدانیم، به طوری 
که مراقبت از آن بس��یار واجب اس��ت. به تازگی آمار سکته قلبی در 
دنیا افزایش چشمگیری داش��ته و این باعث شد تا پزشکان راه های 

مختلفی را برای پیشگیری از این مشکل پیشنهاد دهند.
   دوچرخه س��واری یکی از بهترین راه های مقابله با س��کته قلبی 
است. دوچرخه س��واری می تواند به افزایش تحرک سیستم عروقی 
شما کمک کند، به طوری که بسیاری از پزشکان دوچرخه سواری را 

ورزش اصلی مقابله با سکته می دانند.
   ش��کالت یکی از خوراکی هایی  اس��ت که کمت��ر از آن تعریف 
می شود، اما یک شکالت خالص سالحی برای مقابله با سکته قلبی 
است.  شکالت تلخ می تواند میزان کلسترول خون شما کاهش دهد.

   خواب همیش��ه به عن��وان یک گزین��ه مناس��ب در رویارویی با 
بیماری ها شناخته می شود. خواب مناس��ب به اندازه هشت ساعت 
در طول شبانه روز، می تواند کمک بس��یار زیادی به سیستم عروق 
شما کند. میزان کلس��ترول و فش��ار خون ش��ما نیز به خواب شما 

بستگی دارد.
   غذا یکی از مواردی است که به ش��ما کمک می کند تا در مقابل 
خطر س��کته ایس��تادگی کنید. در میان غذاها نیز ماهی با داش��تن 
امگا3 فراوان می تواند بهترین گزینه برای یک زندگی بدون س��کته 
باش��د. هفته ای حداقل دو بار ماهی باید در دستور غذایی شما قرار 

داشته باشد.
   تخم کتان نیز یکی دیگر از مواردی اس��ت که به عنوان دش��من 
سکته شناخته می شود. از تخم کتان می توانید در غذاهای مختلف 
استفاده کنید و یا آن را به صورت پودر در آورده و روی ساالد یا ماست 

خود بریزید.
   سیر، سبزی بسیار بد بویی اس��ت و از همین رو کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد، این درحالی اس��ت که س��یر به عنوان یکی از بهترین 
س��بزی ها برای بدن ش��ناخته می ش��ود و البته در کاهش س��طح 

کلسترول خون نیز نقش بسزایی دارد.
   چای در هر نوعی که باش��د برای قلب مفید اس��ت. ممکن است 
برخی از افراد چای سبز را بهترین چای بدانند، اما این در حالی است 
که هر دوی آنها به کنترل فش��ار خون و کاهش س��طح کلسترول و 

چربی خون کمک می کند.
    لوبیا منبع خوبی برای تأمین پروتئین و فولیک اس��ید است که 
 هر دوی آنها به جریان خون و سیس��تم گ��ردش خون کمک زیادی 
می کنند. همچنین روزانه یک لیوان لوبیا پخته می تواند بسیاری از 

مواد مغذی روزانه شما را تأمین کند.

 چه کاپشنی 
برای زمستان بخریم؟

فصل زمستان آغاز شد و به مرور هوا سردتر خواهد شد و نیاز به یک 
کاپشن و پوشش خوب بیشتر می شود. البته برای خرید کاپشن نیز 

باید نکات خاصی را در نظر داشت.
انتخاب یک کاپشن مناسب می تواند زمستان گرمی را برای شما به 
همراه داشته باشد. شاید از بروز بیماری هایی مانند سرما خوردگی 
نیز در ش��ما جلوگیری کند، اما در صورت نبود کاپشن و یا نامناسب 

بودن آن، باید زمستان را به سختی طی کنید.
نکات مختلفی وجود دارد که باید هنگام خرید کاپش��ن به آن دقت 
داشته باش��ید که البته وجود همه آنها در یک جنس، باعث افزایش 
قیمت آن می شود که باید بدانید در صورت خرید یک کاپشن خوب 
دیگر تا چندین س��ال نیازی ب��ه تعویض آن نداری��د. همچنین یک 
کاپشن خوب و زیبا می تواند در ظاهر شما تأثیر زیادی داشته باشد. 
   اولین نکته برای انتخاب یک کاپش��ن مناس��ب اندازه و سایز آن 
است.  همان طور که اشاره کردیم بهتر است اندازه کاپشن را مقداری 
بزرگ تر از سایز فعلیتان بگیرید تا بتوانید در سال های آینده نیز از 

آن استفاده کنید.
    در گام دوم، به جنس کاپشن توجه داشته باشید. در اینجا جنس 
به معنای ظاهری نیس��ت، بلکه داخل کاپش��ن از بیرون آن مهم تر 
است. مواردی که از پشم شیش��ه یا پر تولید شده اند، باید در اولویت 

برای انتخاب شما باشد.
    کاپش��ن های کاله دار ارزش بیش��تری دارن��د و کاله به عنوان 
 یک آیتم خاص باید مد نظر شما باش��د. کاپشن هایی که کاله دارند 
می توانن��د در هزینه ها نیز برای ش��ما به صرفه باش��ند و همچنین 

همیشه در دسترس هستند.
     ضدآب بودن یکی دیگر از نکاتی است که باید به آن دقت داشته 
باشید. برف و باران ویژگی های اصلی این فصل هستند و فرار از آنها 
 تقریباً غیرممکن اس��ت. از همین رو داش��تن یک کاپش��ن ضد آب 
می تواند نگرانی های شما را در مورد بارش های ناگهانی از بین ببرد.

     جیب نیز م��ی تواند یک نکته در هنگام خرید کاپش��ن باش��د. 
مدل هایی که جیب های بیش��تری در داخل و بیرون کاپشن دارند 
 از ارزش بیش��تری برخور دار هس��تند؛ چرا که وس��ایل بیشتری را 

می توان در آنها ذخیره کرد.
     چند نکته ساده نیز وجود دارد که باید هنگام خرید آنها را مد نظر 
داشته باشید. برای مثال وجود یک پوش��ش دکمه ای بر روی محل 
زیپ می تواند به زیبایی کاپشن کمک کند و یا این که دوخت خوب 

جداره داخلی و جیب ها بسیار مهم هستند.

با ظه��ور اینترنت و وب، کارب��رد آن در زندگی عادی 
روز به روز بیشتر ش��د و مردم برای بسیاری از مسایل 
 به ای��ن وب ها مراجع��ه می کنن��د، همین مس��أله 
سبب شد تا تولید صفحات وب و وب سایت ها افزایش 

یابد. 
ش��ما به عنوان یک ش��رکت یا یک فرد نیاز دارید تا 
دیگران به راحتی با ش��ما آشنا ش��وند، اما این امر در 

دنیای مجازی و وب چگونه اتفاق می افتد؟
داده های ش��ما در ی��ک س��ری صفحات ک��ه لزوما 
نشان دهنده اطالعات اس��ت، قرار می گیرد و دیگران 
از طریق اینترنت می توانند به راحتی به آن دسترسی 

پیدا کنند.
بگذارید قدری به عقب برگردیم؛ پس از توسعه  شبکه 
پروتکل های آن مانند TCP/IP � که سنگ بنای وب 
امروزی است � پروتکل های دیگری برای تولید محتوا 
و دسترسی دیگران به ش��بکه طراحی و توسعه داده 
شد که HTTP را سنگ بنای اینترنتی می دانند که 
در حال حاضر از آن اس��تفاده می کنید،  اما همان طور 
 HTTP (Hyper Text Transfer ک��ه از ن��ام
Protocol) پروتکل برای انتقال ابرمتن ها استفاده 
می شود، این انتقال ابرمتنی قرار است ساختار شبکه 
اینترنت را پوش��ش دهد و به صورت چندخطی باشد 
)یا حتی صفحه ای) یا برقراری ارتباطی بین نود های 

یک شبکه قرار بگیرد.

یکی از محتویاتی که در HTTP استفاده 
می ش�ود HTML ی�ا زب�ان نش�انه گذاری 

ابرمتن هاست، اما منظور از ابرمتن چیست؟
تا پیش از این، متون در رایانه به صورت متن های خام 
و بدون هیچ س��اختار خاصی وجود داشت که به آنها 
 Raw Text گفته می شد )یا Plain Text اصطالحا
متن خام)، پس نی��از بود که این متون یک س��اختار 
پیچیده تری به خود بگیرند تا بیننده ها را به خواندن 

کل متن ترغیب کند. 
مهم تری��ن نکت��ه در تولی��د ای��ن مت��ون، زیبایی و 
ساختارمندبودن آن اس��ت؛ یعنی کاربر بتواند همان 
چیزی را ک��ه پیش از ای��ن در مج��الت و روزنامه ها 

می دید، در دنیای رایانه نیز ببیند.
HTML تم��ام نیاز ها ب��رای تولی��د این مت��ون را 
برآورده می کرد، اما این اطالع��ات باید به گونه ای در 
رایانه نمایش داده می ش��د. بعد از ای��ن بود که بحث 
مرورگر های اینترنتی مطرح شد. مرورگرها برنامه ای 
هس��تند که قابلیت دسترسی به س��ایت ها از طریق 
 HTML را دارند و می توانند متون HTTP پروتکل

را به درستی و با ظاهری زیبا به نمایش بگذارند.

اما س�اختار متون HTML به چه صورت 
است؟ 

همان ط��ور ک��ه از اس��م آن برمی آی��د، ی��ک زب��ان 
نش��انه گذاری است؛ یعنی ش��ما بخش هایی از متون 
خود را باید نش��انه گذاری کنید ت��ا بتوانید به راحتی 
به آن دسترسی داشته باش��ید، اما این نشانه گذاری 

چگونه انجام می گیرد؟
ش��ما با tag)برچسب)های مش��خص که در ساختار 
HTML  تعریف ش��ده ، متون خود را نش��انه گذاری 
می کنید ت��ا هنگام نمایش، مفس��ری که قرار اس��ت 
این ساختار متنی را با نمای ظاهری نمایش دهد، به 
راحتی بتواند با استفاده از این برچسب ها متن خروجی 

شما را تولید کند و به شما نشان دهد.

این برچسب ها به چه صورت هستند؟
 برچس��ب ها ی��ک س��اختار کل��ی دارند ب��ه صورت 
«tag [attributes]»content»/tag«. در 
بخش attributes شما یک سری خصوصیات برای 
 »a»»/a» برچسب خود مشخص می کنید؛ برای مثال
یک anchor برای صفحه شما به وجود می آورد که 
شما از طریق آن می توانید به بخشی از صفحه موردنظر 

یا یک صفحه دیگر ارجاع داده شوید. 
این برچسب یک صفت به نام href دارند که مشخص 
می کند این برچسب قرار است ش��ما را به کجا ارجاع 
دهد و content متن یا محتوایی بوده که قرار است 

به کاربر نمایش داده شود.
 HTML این برچسب بعد از تفسیر توسط مفسرهای
به صورت یک متن که عبارت beytoote نوشته شده  
است، نمایش داده می شود و شما با کلیک کردن آن، به 

سایت اصلی بیتوته ارجاع داده می شوید.
اما این متون هن��وز به آن ایده آلی که مدنظر اس��ت، 
نرس��یده  و فقط صرفاً یک متن خام است. اینجاست 
که CSSبه کمک ش��ما می آید و این متن خام بدون 
ظاهر را به یک متن با ساختاری زیبا تبدیل می کند، 
به طوری که شما به عنوان خواننده بتوانید ساعت ها 

وقت بگذارید و از خواندن لذت ببرید.

CSS چیست؟
CSS یا Cascade Style Sheet همان طور که از 
اسمش پیداست، یک استایل است که صورت آبشاری 
را به یک صفحه اختصاص می دهد. در CSS دس��ت 
ش��ما باز اس��ت و به راحتی می توانید ی��ک متن خام 
با ظاهری س��اده را به یک متن قوی ب��ا ظاهری زیبا 

تبدیل کنید.
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دانستنی

خواندنی

سالمتی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

محققان ایتالیایی با بررسی چندین خوشه 
ستاره ای موفق به رمزگش��ایی از اسرار پیر 
شدن ستارگان شده اند که نشان می دهد، 
روند پیر شدن خوشه های مختلف ستاره ای 

با یکدیگر تفاوت دارد.
محققان دانشگاه بولونیا با استفاده از تصاویر 
تهیه شده توسط تلس��کوپ فضایی هابل و 
رصدخانه جنوبی اروپا، 21 خوشه ستاره ای 

را مورد بررسی قرار داده اند.
ای��ن مطالعه ک��ه بر پای��ه ن��وع جدیدی 
از آنالی��ز انجام ش��ده، نش��ان می دهد که 
برخی خوش��ه های س��تاره ای جوان تر از 
س��ن واقعی خود دیده می ش��وند، درحالی ک��ه برخی دیگر از س��تارگان کم��ی پیرتر از 
 س��ن اصلی به نظر می رس��ند. محققان نوع خاصی از س��تاره موس��وم به «آوارگان آبی« 
)Blue stragglers) را مورد بررس��ی قرار دادند؛ این س��تاره به قدری سنگین است که با 
گذشت زمان تمایل به کشیده شدن به سمت هسته خوشه ستاره ای را دارد. اخترشناسان با 
کمک «آوارگان آبی« به عنوان نوعی از ساعت کیهانی، قادر به محاسبه میانگین سن ستارگان 
در آن خوشه شدند. «فرانچسکو فرارو« از محققان دانشگاه بولونیا تأکید می کند: با بررسی 
توزیع ستاره آبی در خوشه های ستاره ای، دریافتیم که برخی خوشه ها بسیار سریع تر از عمر 
خود تکامل یافته اند و با توس��عه یک روش جدید، موفق به محاسبه روند پیری خوشه های 
ستاره ای شدیم. خوشه های ستارگان تقریباً عمر یکسانی دارند، اما در برخی خوشه ها روند 
کشیده شدن «آوارگان آبی« به سمت هسته خوش��ه، کندتر از عمر واقعی ستاره است. این 

شیوه آنالیز در مراحل نخست قرار دارد.

رانندگی بر روی س��رعت گیرهای خیابان 
می توان��د ب��ه پزش��کان در شناس��ایی 

آپاندیسیت حاد در بیماران کمک کند.
ارتب��اط بین درد ایج��اد ش��ده در بدن بر 
اثر آپاندیس��یت با عبور از سرعت گیرها تا 
کنون مورد شک بوده، اما پژوهش محققان 
دانشگاه آکس��فورد و بیمارستان مندویل 
برای اولین بار توانسته شواهدی برای این 
نظریه ایج��اد کند. پرس��ش از بیماران در 
مورد این که آیا درد آنها در زمان رانندگی بر 
روی سرعت گیرهای خیابان بدتر می شود 
یا خیر، می تواند به پزش��کان در تشخیص 

بیماری کمک کند. 
به گفته محققان، این شیوه به خوبی شیوه های دیگر ارزیابی افراد مشکوک به آپاندیسیت 
است. تشخیص دقیق آپاندیسیت کار ساده ای نیست. تاکنون آپاندیس های سالم زیادی در 
جراحی های غیرضروری برداشته و حتی در برخی موارد آپاندیس های عفونی که ناشناخته 

مانده باعث مسمویت خونی شده اند. 
نتایج پژوهش این محققان نشان داده که درد در سرعت گیرها با دیگر شیوه های تشخیص 
آپاندیسیت قابل مقایسه بوده و حتی دقیق تر است. حساس��یت باال به درد در زمان عبور 
از روی موانع خیابانی در بیماران مبتال به آپاندیس��یت حاد، به این معناس��ت که اگر این 

دست اندازها باعث یک شوک درد نشود، امکان ابتال ضعیف تر است. 
نتیجه این پژوهش نشان داده که پرسش از بیمار در مورد حساسیت آنها به سرعت گیرها 

باید بخشی از ارزیابی عادی برای بیماران آپاندیسیتی باشد.

ستاره شناسان ستاره ای شبیه به زمین نزدیک منظومه شمسی 
ما کشف کرده اند که تنها 12 سال نوری با زمین فاصله دارد. 

یک گروه بین المللی از دانش��مندان اعالم کردند که تائو س��تی 
)Tau Ceti) یکی از نزدیک ترین س��تاره های شبیه خورشید 
اس��ت که احتماالً پنج س��یاره دارد و یکی از آنها در منطقه قابل 
حیات واقع شده است.پل باتلر به عنوان یکی از اعضای این گروه 
بین المللی، اظهار داشت: ما برای نخستین بار رازهای نزدیک ترین 
ستارگان و مخزن سیاره های قابل سکونت بالقوه آنها را مشاهده 
کردیم. این کار تحقیقاتی از زمانی خبر می دهد که ما می توانیم 
به طور مستقیم این سیارات را مشاهده کنیم؛ آنها را برای وجود 

آب، دی اکسیدکربن، متان و سایر عالیم حیات جستجو کنیم.
ستاره تائو س��تی در فاصله 12 س��ال نوری و قابلیت مشاهده با 
 چشم غیر مسلح در آس��مان، نزدیک ترین تک سیاره در همان 
طبقه بندی طیفی خورش��ید ماس��ت. ستاره شناس��ان تصور 

می کنند که این ستاره پنج سیاره داشته باشد که این سیاره ها 
بین دو و ش��ش برابر جرم زمین را دارند. یکی از این سیاره ها در 
منطقه قابل سکونت واقع شده و جرمی پنج برابر زمین دارد و به 
نظر می رسد که آن کوچک ترین سیاره ای باشد که در این منطقه 

قابل سکونت حرکت می کند.

این گروه بین المللی از دانش��مندان به سرپرس��تی میکو تومی 
از دانشگاه هرتفوردش��ایر نتایج این تحقیقات را پس از ترکیب 
اطالعات به دس��ت آمده از شش هزار رصد از س��ه ابزار مختلف 
و کاربرد مدل های اطالعاتی ارایه کرده اند. این گروه با استفاده 
از تکنیک های جدید تحقیقاتی به این نتیجه رسیدند که اندازه 
س��یگنال ها با چیزی که پیش تر تصور می شد متفاوت بود. این 
امر تا حد زیادی حساسیت جستجو برای سیاره های کوچک را 
افزایش می دهد. این نتایج زمانی اعالم شده که تلکسوپ فضایی 
کیپلر ناسا کشف کرده است که بیش از دو هزار سیاره در دنیاهای 

دیگر درحال حرکت هستند. 
تاکنون صدها سیاره شبیه به زمین کشف شده اند که در مناطق 
قابل سکونت قرار دارند. این مناطق یک منظومه سیاره ای هستند 
که احتمال وجود آب در سطح س��یاره می رود. هیچ کدام از این 

سیارات کامالً شبیه زمین نیستند.

تشخیص آپاندیسیت با سرعت گیر خیابان!ستارگان چگونه پیر می شوند؟

کشف سیاره قابل سکونت نزدیک به منظومه شمسی

 ساخت یک قصر برفی
 در جیلین چین
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سیدمهدی شجاعی در گفتگو با ش��ماره 94 ماهنامه 
«خیمه«، ناگفته هایی را از کتاب «کشتی پهلو گرفته« 

بیان کرده است.
به گ��زارش مهر، ش��جاعی در بخش��ی از ای��ن گفتگو 
گفته است: «کش��تی پهلو گرفته« در سال های اولش 
خیلی مظلومیت کش��ید. ای��ن گونه نب��ود که   همان 
موقع استقبال شده باشد. سال ۶۰ بود یا ۶1. اما گاهی 
مظلومیت برای آدم خیلی خوب است؛ چون بعد از آن 
خدا آنقدر مواهبش را زیاد می کند که انس��ان دوست 
دارد در مظلومی��ت باش��د. در آن زمان من س��ردبیر 
مجله رش��د بودم و این کتاب را سازمان پژوهش چاپ 
کرد و آقایی که در آن زمان مس��ئول بود و االن هم از 
شخصیت های مسئول مملکت است، گفت که به هیچ 
وجه نباید این کتاب به اس��م آموزش و پرورش بیرون 
بیاید؛ چ��ون مواردی در آن هس��ت که ممکن اس��ت 

مشکل ایجاد کند و وحدت ش��یعه و سنی از بین برود؛ 
کتاب که با آرم آموزش و پرورش بود، برگشت خورد و...

نویسنده کتاب «کمی دیرتر« در بخش دیگری از این 
گفتگوی بلند اش��اره کرده: اس��م این کتاب قباًل «آقا 
نیا« بود. دوستان به ما گفتند، این بد است و گذاشتیم 
«الاقل کمی دیر تر بیا«. بعد هم مج��دداً ایراد گرفتند 
و ش��د «کمی دیر تر«. یکی از دوس��تان می گفت، این 
نویسنده   همان کسی است که چند سال پیش می گفت 

خدا کند که بیایی و االن می گوید نیا.
در این پرونده، یادداشت هایی از صادق کرمیار، محسن 
چینی فروش��ان و زهرا زواریان درباره آثار سیدمهدی 
ش��جاعی منتش��ر ش��ده و نامه نگاری زهرا زواریان و 
ش��جاعی در س��ال 13۶8 هم برای اولین بار در مجله 

خیمه به چاپ رسیده است.
س��یدمهدی میرداماد، م��داح جوان، اما سرش��ناس 

کش��ور هم در مصاحبه ای با خیمه ش��رکت کرده که 
مصاحبه کنن��ده تیتر «با مداح ها زیاد قاطی نش��وید« 
را برای این گفتگو برگزیده اس��ت. خیم��ه به زودی با 
مدیرمس��ئولی محمدرضا زائری منتشر می شود و در 

روزنامه های سراسر کشور موجود است.

با مداح ها زیاد قاطی نشوید!
ناگفته هایی از »کشتی پهلو گرفته« در مجله خیمه
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