
 تعطیالت بی برنامه،
 شرنگی در کام بخش خصوصی  

»نمایش های ایرانی« 
منتشر شد

+BOOK
حکایت نان هایی که با خشکی زاینده رود آجر شد

تااطالع ثانوی کار  مفید تعطیل! 

مهم ترین چالش 
رییس جمهور آینده  2

تلفن های هوشمند؛  
سوئیچ آینده خودروها 82

3

 هیچ چیز تا ابد 
5در سایه باقی نمی ماند

نوع رفتار نظام بانکی غیرقابل 
تحمل است

 چله نشینی اصفهانی ها 
در اربعین حسینی

روابط فعاالن اقتص��ادی و نظ��ام بانکی دریک چالش جدی اس��ت، 
البته خ��ود نظام بانکی و مؤسس��ات مال��ی و اعتباری نی��ز به عنوان 
بنگاه های اقتص��ادی دراین چال��ش قرارگرفته ان��د و امیدواریم این 
 چالش ها هرچ��ه زودت��ر برط��رف و رفع آن ب��ه عنوان ی��ک تحول 

مطرح شود.

 خطر از بیخ گوش 
ماهان گذشت

تی��م بس��کتبال فوالدماه��ان ب��ا غلب��ه ب��ر تی��م 
 پتروش��یمی بن��در امام ع��اوه ب��ر شکس��تن نوار 
پیروزی های تیم ماهش��هری، امیدهای خود را برای 
تصاح��ب صدرنش��ینی در هفته های آت��ی نیز زنده 
نگه داش��ت. این دیدار ک��ه با پی��روزی 82-80 تیم 
فوالدماهان س��پاهان خاتمه پیدا کرد همان طور که 
پیش بینی می شد، جذاب ترین و حساس ترین بازی 
هفته یازدهم لقب گرفت. تی��م فوالدماهان در حالی 
موفق به کسب پیروزی در این دیدار شد که در کوارتر 
اول و عمده دقایق کوارتر دوم فرسنگ ها از قالب یک...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

4

3

غرفه شرکت آب منطقه ای اصفهان 
4

غرفه برتر

واکنش نمایندگان به استخدام بی ضابطه دولت
هشدار به بی قانونی 2

»تعطیلی پنجشنبه های اصفهان غیرکارشناسی است«؛ این جمله 
سرجمع همه حرف های مدیران و مردمی است که با طرح تعطیلی 
پنجش��نبه ها مخالفند؛ چرا ک��ه معتقدند ضرب��ه اي که تعطیلي 
پنجشنبه ها به بخش خصوصي مي زند، تبعات منفی فراوانی دارد.
 درآن س��وی این ط��رح، موافقان ک��ه ارتباطات ق��وی تری

دارن��د، ح��رف هایش��ان را بیش��تر و زودت��ر رس��انه ای 
کردند:»ارتق��ای س��امتی ب��ا تعطیل��ی پنجش��نبه ها«، 
 »هزین��ه س��نگین تعطیل��ی ب��رای اصفهان«،»تعطیل��ي 
 پنجش��نبه ه��ا؛ هدفمن��د و نظ��ام مند«،»ط��رح تعطیل��ی 
پنجشنبه ها موقتی است«،»تعطیلی پنجشنبه ها کارشناسی 

ش��ده اس��ت« و ... همه تیتر های ضد و نقیضی هستند که از 
ابتدای طرح تاکنون، زیاد به گوش��مان خورده و یا چشممان 
دیده و قطعا همراه خود عامت س��ؤال هایی دارد که باالخره 
این تعطیات خوب اس��ت یا نه؟ پرس��ش هایی که در دل آن 
پاسخ های بسیاری دارد؛ پاسخ ها و پرسش هایی که این روزها  

حاشیه هایی را درخود داشته است. 
ماجرای تعطیلی پنجشنبه ها  با دستور استاندار کلید  خورد و 
با موافقت و مخالفت های فراوانی روبه رو شد، تا آنجایی که پس 

ازمدتی، استاندار از موقتی بودن این طرح خبرداد. 

4

 جایزه بیداری اسالمی
 عمار  به اصفهان رسید

30 هزار تن برنج  از 
بندرعباس به اصفهان آمد 

زمزمه خداحافظی علی 
کریمی  از دنیای فوتبال 

 سهم تعطیالت هفته از
 فوتبال؛ فقط 31 درصد!

544  طلبه خواهر در استان 
مشغول به تحصیل هستند
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اصفهان تشنه دلسوزی است، نه فرصت سوزی 

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

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

12 12 12
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46

3

IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

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

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

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

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

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

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک

12

4

شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

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

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

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

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

مهم ترین چالش رییس جمهور آینده 
عضو ش��ورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز از کاندیداهای ریاست 
جمهوری خواست با اخالق صحیح، قانون مندی و احترام به دیگران، 
وارد عرصه انتخابات شوند و گفت: مهم ترین چالش پیش روی رییس 
 جمهور آینده، سامان دادن به مشکالت ناشی از مسائل اقتصادی و 
 بی ثباتی مدیریتی اس��ت. س��ید رض��ا اکرمی مس��ائل اقتصادی را 
مهم ترین چالش پیش روی رییس جمهور آینده دانست. اکرمی در 
ادامه از آماری که در جهت رفع بیکاری داده شده است اظهار گالیه 
کرد و گفت: در یک مقطع یک میلیون و600 هزار، در مقطعی دیگر 
دو میلیون و500 هزار و در مقطع سوم دو میلیون نفر آمار دادند که 

هیچ کدام این آمارها از سال 86 جنبه عملی به خود نگرفته است.

 برخی تالش   می کنند 
جریان بدلی اصالحات را درست کنند

رییس دوره ای ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات معتقد است برخی 
 تالش  می کنند در آس��تانه انتخابات جریان بدلی اصالحات را درس��ت 

کنند.
 نجفقلی حبیبی درباره شرایط اصالح طلبان در آستانه انتخابات ریاست 
جمهوری یازدهم، اظهار کرد: نظام ما جمهوری اس��المی است و بر این 
اساس، اداره امور در کش��ور مبتنی بر رأی مردم است، لذا ضروری است 
زمینه های الزم برای مشارکت همه گروه ها و جریان های سیاسی فراهم 
شود. وی افزود: دس��ت اندرکاران انتخابات، اعم از وزارت کشور و شورای 
نگهبان باید فضای مناس��بی را ایجاد کنند تا مردم بتوانند در انتخابات 
حضور یابند. وظیفه قانونی نظام این اس��ت که امکان مش��ارکت را برای 
احزاب و گروه های سیاسی مختلف جهت ش��رکت در انتخابات به طور 
آزادانه فراهم کند. حبیبی با بیان این که حض��ور در انتخابات به معنای 
اعتقاد به نظام اس��ت، تصریح کرد: تمام تدارکات الزم برای مش��ارکت 
گروه های سیاسی مختلف که می خواهند در انتخابات شرکت کنند، باید 
فراهم شود، البته کسانی که ممکن است دادگاه آنها را محکوم کرده باشد، 
طبق موازین قانونی نمی توانند کاندیدای انتخابات شوند، اما سایر افراد 

باید اجازه شرکت داشته باشند و البته حق رأی برای همه محفوظ است.

حرمت شکنی ممنوع 
مدیر کل دفاتر و مراکز خدمات گردش��گری کش��ور از اعالم هشدار به 
آژانس های گردشگری برای برپایی تورهای گردشگری در ایام تعطیالت 
اربعین حسینی خبر داد و گفت: تورهای گردشگری باید حرمت این ایام 
را حفظ کنند. مرتضی شریفی اظهار داشت: به دلیل تعطیلی مدارس در 
ایام پایان هفته و تعطیل بودن روزهای پنج شنبه و جمعه این هفته که 
مصادف با اربعین حسینی است، آمار سفرهای مردم افزایش خواهد یافت.

 تأکید رهبری بر 
S200 متحرک سازی سامانه

امیر فرزاد اس��ماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء)ص( 
در مراس��م بزرگداشت ش��هید س��تاری فرمانده اس��بق نیروی هوایی 
ارتش، با اش��اره به دی��دار با فرمان��ده معظ��م کل ق��وا در 14 آبان ماه 
س��ال جاری گفت: رهب��ر انق��الب در این دی��دار تجلیل شایس��ته ای 
 از شهید س��تاری داش��تند. اس��ماعیلی با بیان این که س��تاری مبتکر 
تحرک پذیری س��امانه های پدافندی در عملیات والفج��ر 8 بود، افزود: 
حضرت آقا در این دیدار فرمودند همین رون��د را ادامه دهید و این کار را 
درمورد سامانه موشکی S 200 نیز دنبال کنید. وی ادامه داد: همچنین 

حضرت آقا تأکیدی نیز بر موضوع توسعه سامانه های دیده بانی داشتند.

 ممنوعیت  افزایش  یارانه  نقدی  
تا پایان  سال

رییس مجلس در پی تأخیر رییس جمهوری، قانون منع افزایش قیمت 
حامل های انرژی و س��ایر کاالها و خدمات در قانون هدفمندی یارانه ها 
در سال 1391 را ابالغ کرد که براساس آن، در ماه های باقیمانده از سال 
جاری هرگونه افزایش یارانه سرانه نقدی از هر منبعی ممنوع است. علی 
الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی با توجه به انقضای مهلت مقرر 
در ماده یک قانون مدنی و در اجرای تبصره م��اده یک، قانون الحاق یک 
تبصره به بند )44( و یک تبصره به بند )45( قانون بودجه سال 1391 را 

ابالغ کرده است.

عیدی پلیس ایران به مردم اروپا
سردار علی مؤیدی گفت: بر اس��اس اقدامات اطالعاتی مشخص شد که 
سوداگران مرگ قصد دارند محموله دو تنی مواد مخدر از نوع هروئین را 
به اروپا منتقل کنند. رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: یک محموله 
دو تنی مواد مخدر به مقصد اروپا کشف و ضبط شد. وی افزود: از آنجا که 
پلیس ایران به تعهدات بین المللی و دینی خود عمل می کند، تالش کرده 
تا این محموله کشف شود. سردار مؤیدی گفت: اگر این محموله به اروپا 
منتقل می شد، به طور قطع تمام مردم اروپا را به خطر می انداخت و جوامع 

بشری را به نابودی می کشاند.

در پی مصوبه اخیر دولت مبنی بر استخدام بی ضابطه 1500 
 نفر و بخش��نامه ای ب��ه وزیران و اس��تانداران ک��ه اختیارات 
فرا قانونی نظیر اس��تخدام بی ضابطه را به آنها می دهد، احمد 
توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این 
تصمیم دولت، آن را در طول تاریخ جمهوری اسالمی بی سابقه 
دانس��ته و گفت: گویا رییس جمهور می خواه��د در این 5-6 
ماه آخر، همه نظامات اداری کش��ور را بر هم بریزد و سرزمین 

سوخته تحویل بدهد.
توکلی با طرح این سؤال که نمی دانم دولت برای چه اقدامات 
 عجیب و غریب��ی در حوزه اقتص��ادی و دیگر ح��وزه ها انجام 
می دهد، خاطر نشان کرد: البته می توان حدس هایی در این 
خصوص زد، ام��ا آدم دلش نمی خواهد باور کن��د که عده ای 

مصمم هستند کشور را به هزینه های سنگین دچار کنند.
 این موضوع را ب��ا اعضای کمیس��یون ه��ای مختلف مجلس 
در میان گذاش��ته ایم و نظر آنها را در خصوص عملکرد دولت 
در حیطه کاریش��ان جویا شده ایم. از آنها پرس��یده ایم که آیا 
 از نظر ش��ما این گونه تصمیمات دولت عامدانه بوده یا از روی 

بی تدبیری است؟ 

 این گونه اقدامات دولت قطعا عامدانه است 
محمدعلیپور سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو 
با فرارو گفت: تغییراتی ک��ه دولت در چند وق��ت اخیر انجام 
داده اس��ت، هیچ توجیه منطقی ندارد؛ ب��رای مثال عزل وزیر 
بهداشت با توجه به بودن دولت در ماه های پایانی چه توجیهی 

می تواند داشته باش��د. حتی اگر دولت بعد از سه ماه یک وزیر 
پیش��نهاد کند و مجلس آن را بپذیرد، این وزیر در دو سه ماه 

چه می تواند بکند؟ 
 علیپور تصریح کرد: حرکت های اینچنینی اصال عالئم خوبی 
نیستند و معلوم نیست که شخص آقای رییس جمهور چه در 
سر دارد و چگونه می خواهد این دولت را تحویل بدهد. اما نکته 
اساسی این اس��ت که این گونه اقدامات دولت هیچ توجیهی 
ندارد. وی با اشاره به مسأله ارز و  اشتغال در کشور گفت: دولت 
از یک سو می گوید که هیچ ارزی را بیشتر از قیمت ارز مرجع 
نفروخته است و این در حالی اس��ت که مجلس به فروش این 
ارزها بیش��تر از قیمت مرجع اطمینان دارد. تاکنون یک ریال 
از مابه التفاوت فروش ارز به خزانه واریز نش��ده است و معلوم 
نیس��ت که دولت این پول را در کجا نگهداری می کند و قصد 

صرف در چه محلی را دارد.
 س��خنگوی کمیس��یون اقتصادی مجلس با توجه به مس��أله 
اشتغال گفت:80 درصد از مراجعات مردمی به نمایندگان در 
رابطه با اشتغال است و این نشان می دهد که وعده دولت مبنی 
بر ایجاد 2/5 میلیون شغل در س��ال به هیچ وجه محقق نشده 
است. وی با تأکید بر عامدانه بودن اقدامات دولت گفت: قطعا 
این گونه اقدامات دولت عامدانه است و از روی تصادف نیست.

این گونه اعمال، به مشکالت دولت دامن می زند   
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت:  بدیهی 
اس��ت که کمیته تطبیق مصوبات مجلس می تواند بالفاصله 

مصوبات دولت را بررس��ی کند و هر بخش از آن را که با قانون 
اختالف دارد لغ��و کند که در صورت لغو مصوب��ات، هیچ نهاد 

قانونی اجازه اجرای آن را نخواهد داشت. 
 قادری در پاسخ به این س��ؤال که آیا این گونه اقدامات دولت 
عامدانه اس��ت یا نه گفت: متأسفانه دولت دس��ت به اقداماتی 
می زند که هیچ دولتی در شرایط عادی به آن دست نمی زند. 
دولت در آستانه انتخابات به امید گشودن گره ای به این اعمال 
دس��ت می زند، اما این گونه اعمال ممکن اس��ت به مشکالت 

دولت دامن بزند.

 عدم پرداخت بودجه بهداشت عمدی بوده است 
محمد حسین قربانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس  
هم در این خصوص گفت: در صورتی که گفته های آقای توکلی 
صحت داش��ته باش��د، این اقدام دولت، جفایی به بسیاری از 
نیروهای خالق و متخصص در جامعه است که سال های سال 

در پشت درهای مراکز دولتی منتظر انجام وظیفه هستند. 
 قربانی در پاسخ به تصمیمات کلی دولت در حوزه بهداشت و 
درمان گفت: تصمیمات دولت در این زمینه به هیچ وجه خوب 
نبوده است. عزل وزیر بهداشت در حالی که مشکالت این حوزه 
اساسا ش��خص محور نیست و عمدتا مش��کالتی است که تیم 
اقتصادی دولت و بانک مرکزی آن را به وجود آورده است یک 

نوع فرافکنی غیر منطقی است.
  وی با اش��اره به عدم اختصاص بودجه در حوزه بهداش��ت و 
درمان گفت: عدم اختصاص10 درصد از کل درآمد هدفمندی 
و مشکالت ناشی از آن مانند ناتوانی دانشگاه های علوم پزشکی 
در پرداخت حقوق و فقدان تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی، 
حاصل بی تدبیری های دولت اس��ت که در عرصه بهداشت و 
درمان اعمال ش��ده است. عضو کمیس��یون بهداشت مجلس 
در پاس��خ به این س��ؤال که این اقدامات دولت عمدی است یا 
نه، گفت: من بیش��تر این اقدامات دول��ت را حاصل اطالعات 
غلطی می دانم که به رییس جمهور می رسد؛ برای مثال عدم 
به نتیجه رسیدن طرح پزشک خانواده از سوی دولت علیرغم 
 حمایت رییس جمهور، به اطالعات غلط ایشان از زیرساخت ها

برمی گردد. وی با اشاره به البی هایی در بدنه دولت در خصوص 
تخصیص ارز مرجع به غذای س��گ و زین اس��ب به جای دارو 
گفت: تنها نکته ای که می توان آن را از س��وی رییس جمهور 
عامدانه دانست، عدم پرداخت10 درصد سهم حوزه بهداشت 

از درآمد هدفمندی است.
یک تحلیل نه چندان خوش��بینانه این است که این سخنان با 
رویکرد انتخاباتی ایراد می شود و رییس جمهور درصدد جذب 

قشر خاکستری و یا طیف فکری خاصی است.

واکنش نمایندگان به استخدام بی ضابطه دولت

 همکاری ترکیه و قطر هشدار به بی قانونی 
برای تجزیه عراق

ی��ک تحلیلگ��ر عراق��ی، ترکی��ه را به هم��کاری ب��ا رژیم 
صهیونیس��تی و قطر برای اجرای ط��رح خاورمیانه جدید 
 و برافروخت��ن آت��ش فتن��ه و تجزی��ه ع��راق مته��م کرد. 
احمد الشریفی کارشناس عراقی مسائل استراتژیک اظهار 
داشت: ترکیه با همدستی قطر و رژیم صهیونیستی سعی در 
شکست روند سیاسی عراق از طریق برانگیختن فتنه مذهبی 
دارد. الشریفی با هشدار درباره اوضاع فعلی عراق، بر ضرورت 
اتخاذ تصمیمات فوری از سوی مسئوالن به خصوص نوری 
مالکی نخس��ت وزیر این کش��ور، تأکید کرد و افزود: فضای 

کنونی عراق، مجالی برای تعارفات سیاسی نیست. 

پوتین خواستار اتحاد   روسیه  شد
والدیمیر پوتین رییس جمهور روسیه، روز دوشنبه در آغاز 
س��ال جدید میالدی، اتحاد این کش��ور را پس از یک سال 
اعتراضات بی سابقه دولتی خواستار شد. پوتین گفت: توسعه 
روسیه به تالش های مشترک،  اتحاد و مسئولیت پذیری ما 
وابسته اس��ت. تنها با اتحاد می توانیم با تمامی مشکالت و 
نابسامانی ها مقابله و جامعه ای مدرن ایجاد کنیم. پوتین ماه 
مه بار دیگر به رأس قدرت در روسیه بازگشت. وی پیش تر 
نیز در سال2000 تا 2008 رییس جمهور روسیه و پس از آن 
طی یک دوره چهار ساله نخست وزیر این کشور بود. پوتین 

طی سال اخیر با اعتراضات بی سابقه ای مواجه بوده است. 

2013 ،سال توافق با ایران 
خواهد بود

معموال غربی ها وقتی می خواهند از مواضع تند خود عدول 
کنند، زمینه سازی این امر را به رسانه هایشان می سپارند. 
در این خصوص ی��ک روزنامه معتبر انگلیس��ی در تحلیلی 
تأکید کرد سال 2013 یا س��ال توافق با ایران خواهد بود و 
یا سال جنگ و چون نمی تواند سال جنگ باشد، پس حتما 
سال توافق خواهد بود. روزنامه فاینشنال تایمز نوشت: »اگر 
2014 س��ال وقوع جنگ نباش��د، پس باید 2013 را سال 
گش��ایش دیپلماتیک به روی ایران و آمریکاپنداش��ت«. به 
 گزارش ایران هسته ای،این روزنامه با بیان این که مهم ترین

  چال��ش سیاس��ت خارج��ی اوبام��ا در دوره دوم ریاس��ت 
جمهوری اش این است که معامله ای را با ایران جوش دهد، 
می نویسد: »همه جنجال های این کشور درباره طرح هایش 

برای حمله به ایران هم تلطیف شده و فروکش کرده است«.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

 سخنان اخیر احمدی نژاد 
صبغه انتخاباتی دارد

  نماینده مردم اصفهان/ حمیدرضا فوالدگر 
درباره س��خنان اخیر احم��دی نژاد تحلیل خوش��بینانه این اس��ت که 
ایشان در پروسه عملگرایی واقع شده اس��ت و یک مقداری از شعارهای 
آرمانگرایانه دور ش��ده و به س��مت رویکرد عملگرایانه تغییر جهت داده 
است، البته در همین پروسه تغییر از آرمانگرایی به عملگرایی می بینیم 
که برخی از بهترین حامیان وی هم کنار گذاشته شدند و مدیران اجرایی 
به  تع��داد خاصی محدود ش��دند و آن تع��داد محدود نی��ز دقیقا همین 
دیدگاه عمل گرایان��ه را دارند. 
نظر من این اس��ت که مسائل 
انتخاباتی را به عنوان رقابت به 
طور صریح بگوین��د؛ یعنی آن 
چیزی که روزنام��ه ایران از آن 
یاد کرده است که ما نه اصولگرا 
 هس��تیم و ن��ه اص��الح طلب،

این را آقای رییس جمهور بیاید 
مطرح کند.
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اقدام دولت، کودتای اداری است

محمدرضا خباز عضو هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ضمن برشمردن مغایرت های مصوبات دولت 
مبنی بر مجوز استخدام بی قید و شرط به معاون اجرایی رییس جمهور و استانداری ها، گفت: قصد دولت 
این است که در آستانه انتخابات، مردم را در مقابل مجلس قرار دهد. وی این کار را نماد کودتای اداری خواند.

 آمادگی برقراری امنیت 
در منطقه را داریم 

فرمانده نیروی دریایی ارتش تأکید کرد: همکاری کش��ورهای حاشیه خلیج 
فارس موجب ارتقای سطح امنیت منطقه می شود.

امیر دریادار حبیب اهلل سیاری با بیان این که جمهوری اسالمی ایران آمادگی 
 برقراری امنیت در منطق��ه را دارد، گفت: ایران همواره اعالم کرده اس��ت که

 به ویژه با همکاری و هماهنگی کشورهای منطقه، قادر است امنیت را در این 
منطقه حیاتی و استراتژیک برقرار کند. سیاری گفت: علت ناخشنودی برخی 
کشورهای غربی از برگزاری رزمایش ها از س��وی نیروهای مسلح جمهوری 
اسالمی این است که آنها نمی توانند اقتدار علمی ما را ببینند. وی در ادامه گفت: 
کشورهایی که می خواهند حضور نامشروع در منطقه داشته باشند، برای توجیه 
این حضور خود سعی می کنند برگزاری این رزمایش ها را دارای تبعات منفی 

برای منطقه جلوه دهند.

سخنگوی ش��ورای نگهبان از تأیید طرح ممنوعیت ادغام وزراتخانه ها بدون 
مجوز مجلس در این شورا خبر داد. 

 عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان، 
طرح اصالح ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران را که 
با اصالحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس به تصویب رسیده بود، مورد بحث 
و بررسی قرار داد و با توجه به اصالحات به عمل آمده، این طرح مغایر با موازین 
شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسید. طرح اصالح 
ماده 53 قانون برنامه پنجم درباره ادغام وزارتخانه هاست. طبق مصوبه مجلس، 
دولت حق هیچ گونه ادغام، انحالل یا جابه جایی وزارتخانه یا سازمانی را بدون 
مجوز مجلس ندارد.  همچنین وکالی ملت در این قانون مقرر کردند واگذاری 

سرپرستی وزارتخانه های فاقد وزیر به وزیر دیگر ممنوع است. 

 محمدحس��ن طریق��ت منف��رد10 روز پ��س از انتص��اب 
به عن��وان سرپرس��ت وزارت بهداش��ت، نخس��تین اظهار 
 نظ��ر رس��انه ای خ��ود را انج��ام داد. جانش��ین مرضی��ه 
وحید دس��تجردی در حاش��یه مراس��م معارفه خود برای 
رؤس��ای دانش��گاه های علوم پزش��کی در وزارت بهداشت 
 در جم��ع خبرن��گاران ب��ه انتقادات گذش��ته پاس��خ داد. 
طریقت منفرد در پاسخ به این سؤال که آیا شش ماه مهلت 
باقیمانده،برای انجام برنامه هاکافی است، گفت: شش ماه که 
سهل است، حتی در ش��ش دقیقه هم خیلی کارها می شود 
کرد. وی اجرای برنامه پزشک خانواده را، برنامه اصلی خود در 
مدت باقیمانده عنوان کرد و گفت: ادامه اجرای برنامه پزشک 
خانواده حتما از برنامه های مهم من است و من با این برنامه 
بزرگ شده ام. 35 سال پیش آنجایی که این طرح موفقیت 
داش��ت، من پزش��ک خانواده بودم و بدون پزشک خانواده 
نمی شود در وزارت بهداش��ت کاری کرد. وی همچنین در 
اجالس رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی با اشاره به این که 
آمده ام امکانات کشور را به سمت وزارت بهداشت سوق دهم 
ولی نمی توانم معجزه کنم، گفت: از حضور در جایگاه دکتر 
دستجردی که صالحیت داشتند احساس خوبی ندارم چون 
وحید دستجردی با تمام وجود و دلسوزانه در خدمت نظام 

سالمت کشور بود.

رییس مرکز استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام 
گفت: انتخابات ریاست جمهوری سال92 باید با حضور 
حداکثری همه گروه ها انجام ش��ود. حسن روحانی در 
جمع خبرنگاران و در پاس��خ به س��ؤالی درباره احتمال 
نامزدی وی در انتخابات س��ال آینده گفت: بنده حضور 

در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نفی نمی کنم.
وی با بیان این که هر چه فضای کشور را آرام تر کنیم و 
همه گروه های زیر پرچم نظ��ام و انقالب را به حضور در 
این انتخابات ترغیب نماییم، به نفع کش��ور خواهد بود، 
افزود: این انتخابات می تواند بار دیگر به اثبات جمهوریت 
و مردمساالری دینی در کشور تبدیل شود. عضو مجمع 
تش��خیص مصلحت نظ��ام همچنین گف��ت: قطعا اگر 
زمینه ب��رای حضور همه گ��روه های معتقد ب��ه نظام و 
انقالب در انتخابات ریاست جمهوری آینده فراهم شود، 
 شرایط برای کش��ور بهتر خواهد بود. وی با بیان این که

حضور گس��ترده مردم، احزاب و گروه های سیاسی در 
 انتخابات ریاس��ت جمهوری آینده در بحث هس��ته ای 
 هم می تواند در روند مذاکرات تأثیرگذار باشد، ادامه داد: 
 هر چه ق��درت ملی م��ا باالتر ب��رود و مش��ارکت مردم 
 بیش��تر ش��ود در مذاک��رات، کار راحت ت��ری خواهیم 

داشت. 

نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه، قیمت نفت در الیحه 
بودجه را90 تا 100دالر عنوان کرد و گفت : زمان شروع فاز 
دوم، می��زان درآمد حاصل از آن و چگونگی تقس��یم آن در 
کشور، سه سناریوی مهم مورد بررسی نمایندگان مجلس و 

دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی خواهد بود.
 غالمرضا تاجگردون اظهار داش��ت: نمایندگان حداقل50 
روز برای بررس��ی الیحه بودجه سال 92 در کمیسیون های 
تخصصی، تلفیق و صحن مجلس نیاز دارند. وی با تأکید بر 
این که نبای��د کار بودجه به  تصویب دور دوازدهم کش��یده 
ش��ود، گفت: مجلس باید زمان کافی برای بررس��ی الیحه 
بودجه داشته باشد، تا جلوی بی انضباطی  مالی گرفته شود. 
وی با بیان این که قانون هدفمن��دی یارانه ها برای اجرا باید 
در الیحه بودجه سال 92 پیش بینی شود، گفت: نمایندگان 
مجلس و دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی در سال آینده 
اتفاق نظر دارند. تاجگردون گفت: آغاز فاز دوم هدفمندی در 
ابتدای سال و یا اواسط آن نیز جزء دیگر مباحثی است که باید 
با بررسی  بیش��تر درباره آن به اتفاق نظر رسید و قیمت های 
پیشنهادی آن نهایی شود. تاجگردون با اشاره به این که سه 
پیشنهاد مهم برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها وجود 
دارد، گفت: جدول زمان بندی برای اجرای این قانون، میزان 

درآمدها و نحوه تقسیم آن جزء پیشنهادهای مطرح است. 

پروفسور نوآم چامسکی اندیش��مند آمریکایی  در پاسخ به 
س��ؤالی مبنی بر پیش بینی آینده حمای��ت آمریکا از رژیم 
صهیونیس��تی گفت: تاکنون بارها بر این موضوعات تأکید 

کرده ام.
 تا زمانی که آمریکا بر اجماع بین الملل��ی برای خلق توافق 
مانع گردد و تا زمانی که به حمایت از اعمال اس��رائیل ادامه 
دهد، ما نمی توانیم به هیچ گونه پیشرفتی برسیم. رفتارها 
و اعمالی ک��ه در روندی روزمره حتی بیانش��ان نیز بر زبان 
سخت تر از پیش می ش��ود. وی همچنین درباره روند آتی 
این رفتارها افزود: هنوز هیچ نش��انه ای از محو این رفتارها 
نیس��ت، اما هیچ چیزی تا ابد در س��ایه باقی نمی ماند. نوآم 
چامس��کی، چندی قبل نیز عنوان کرده ب��ود: در ابتدا باید 
توجه داشت که آمریکا و اسرائیل مدت زمان مدیدی است 
که با مردم غزه در جنگ هستند و تنها می توان آن را در حال 
حاضر آخرین اقدام آنها علیه مردم غزه دانست. چامسکی در 
خصوص هدف اسرائیل از درگیری های اخیر نیز بر آن است 
که اهداف این حمله نیز مانند حمالت پیشین بوده و اتفاق 
جدیدی نیفتاده است. چامسکی  گفت: مانند همیشه، تنها 
شیوه ای که برای توقف درگیری ها وجود دارد، توافق برای 
 یک آتش بس از سوی دو طرف اس��ت، اما این چاره اصلی 

برون رفت از بحران غزه نیست.

انتخابات مجلسدولت بین الملل

از جانشینی خانم دستجردی 
حس خوبی ندارم

حضورم در انتخابات را 
نفی نمی کنم

 3 سناریوی مجلس 
برای فاز دوم هدفمندی

 هیچ چیز تا ابد 
در سایه باقی نمی ماند
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ممنوعیت ادغام وزارتخانه ها
در شورای نگهبان



یادداشت

 ماسک های معمولی 
جلوی  آلودگی را نمی گیرد

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت اس��تان اصفهان به ایسنا گفت: 
اگر برای مردم کالنش��هر اصفهان مقدور است، از ش��هر  خارج شوند تا 
از آلودگ��ی پیش رو در امان بمانند. حس��ین صفاری با اذع��ان براین که 
ماسک های معمولی که شهروندان استفاده می کنند نمی تواند مؤثر باشد 
چراکه ذرات آالینده کمتر از نیم میکرون قطر دارند، گفت: در ش��رایط 
آلودگی هوا ماس��ک هایی که دارای فیلتر و ضخامت مناس��ب هس��تند 
توصیه می شود و ماسک های معمولی هیچ گونه تأثیری برای جلوگیری 

از ورود آلودگی ندارد.

هزینه های نگهداری درختان 
بختیاردشت بر دوش شهرداری است

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان با اشاره به این که ساالنه 700 
میلیون تومان برای نگهداری درختان بختیاردشت هزینه می شود، اظهار 
داشت: قرار بر این بود که اداره کل محیط زیست سهم پاالیشگاه و دیگر 
شرکت های نفتی منطقه بختیار دشت را برای پرداخت هزینه نگهداری 
فضای سبز این محدوده مشخص کند، اما هنوز بعد از گذشت بیش از یک 
 سال سهمی تعیین نشده و بار این مش��کل بر دوش شهرداری سنگینی

 می کند. محس��ن رنجبر گفت: از مدت ها پیش آلودگی در زمین های 
بختیاردشت وجود داشت و این مسأله به یکباره س��رباز کرد، اما پس از 
تشکیل کمیته حقیقت یاب مقصر اصلی رها شد و هنوز هم شهرداری در 

تالش است تا این بخش بتواند به خوبی نفس بکشد. 

توصیه های پلیس اصفهان برای 
پیشگیری از سرقت در خودپردازها 

اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان 
در اطالعیه ای، با تأکید بر لزوم دقت و هوشیاری بیشتر مردم در استفاده از 
کارت های عابر بانک، توصیه هایی را برای پیشگیری از سرقت وجوه نقد 
از طریق سیستم خودپردازها اعالم کرد. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
در اطالعیه اداره آموزش همگانی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی 
استان اصفهان آمده است که ش��هروندان می توانند برای آگاهی از این 

اطالعیه، به پایگاه اینترنتی اطالع رسانی پلیس اصفهان مراجعه کنند.

 تشکیل چهارمین خیریه 
زندان های استان 

چهارمین خیریه ویژه زندانی��ان و امورات زندان ها ب��ا حضور خیرین و 
مسئولین شهرستان خمینی شهر در این شهرستان تشکیل و بارقه امید 
را در زندانیان دوچن��دان کرد. در ادامه تش��کیل خیریه های متعدد در 
شهرستان های استان، خیرین و مسئولین شهرستان خمینی شهر این 
بار میزبان خیرین و مسئولین اداره کل زندان های استان بودند. در مراسم 
تش��کیل و راه اندازی این خیریه، امیری، مدیرکل زندان های استان در 
طی سخنانی مردم شهرستان خمینی شهر را مردمی والیتمدار، مذهبی 

و خیر دانست.

 مشاهده عفونت 
در دو دانش آموز شین آبادی

رییس بیمارس��تان س��وانح س��وختگی اصفهان گفت: ح��ال دو نفر از 
دانش آموزان شین آبادی مناسب نیس��ت. فریدون عابدینی با بیان این 
که شش نفر از دانش آموزان حادثه دیده مدرسه شین آباد در بیمارستان 
سوانح سوختگی بستری هستند، اظهار کرد: متأسفانه درصد سوختگی دو 
نفر از این دانش آموزان شدید و بین 35 تا 45 درصد است،  و به علت شدت 
سوختگی، عفونت هایی در کلیه، قلب و ریه این دو بیمار مشاهده می شود.

گشتی در اخبار

کاهش 4 تا 67 درصدی جرایم 
در استان اصفهان

سردار عبدالرضا آقاخانی
 فرمانده انتظامی استان اصفهان

با تالش مأم��وران ای��ن فرمانده��ی و اج��رای برنامه های پیش��گیری 
اجتماعی و توس��عه آم��وزش های همگان��ی در بین م��ردم و همچنین 
 اج��رای ط��رح موف��ق امنی��ت محل��ه مح��ور و دس��تگیری مجرمان 
تحت تعقیب و کنترل ویژه مجرمان سابقه دار طی مدت آذرماه گذشته، با 
کاهش های چشمگیر جرایم در استان روبه رو بودیم. خوشبختانه میزان 
کاهش جرایم در آذر ماه از 4 درصد تا 67 درصد اس��ت که این موفقیت 

نش��انگر تأثیرگ��ذاری بس��یار 
خوب طرح امنیت محله محور 
در مدت کم اجرای آن اس��ت. 
بیش��تر جرایم خرد این استان 
 توس��ط افراد معت��اد، ولگرد و 
مجرم��ان  و   ب��ی خانم��ان 
س��ابقه داری که ب��ه تازگی از 
زندان آزاد ش��ده و ی��ا در ایام 

مرخصی هستند رخ می دهد. 
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چهره روز
دوره آموزش نظامی برای مشموالن معاف از خدمت 

س��رهنگ محمود امینی، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان گفت: 
مش��موالنی که از دوازدهم آذرماه س��ال جاری از خدمت دوره ضرورت معاف شده اند، در 

صورت گذراندن دوره آموزش نظامی، برای آنان کارت معافیت صادر می شود.

3

زیر پوست شهر/ مراسم تعزیه خوانی در امامزاده جعفر  )ع( ، ) معروف به امامزاده شاه کرم (

SMS 3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 954 |  January   2   ,2013  |  8 Pages

دستیابی به اقتصادی 
علمی انکار ناپذیر است

اصفهان، نیازمند 3 هزار 
واحد خون در روز 

 در راس��تای ارایه دس��تاوردهای پژوهش��ی و ارایه علوم نوین، چهارمین 
همایش ملی اقتصاد با حضور صاحبنظران، اندیش��مندان و دانش پژوهان 
از سراسر کشور در سالن همایش های شهید آوینی دانشگاه آزاد اسالمی 
خمینی شهر برگزار شد. در مراسم افتتاحیه همایش، دکترخلیفه سلطانی، 
رییس دانش��گاه گفت: علم اقتص��اد تأثیر زیادی در جامعه و مس��ائل روز 
کش��ور دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. وی با اش��اره به این که 
قرن 21 با چالش ها و ضرورت های فراوانی روبه رو اس��ت، اظهار داش��ت: 
برای رسیدن به کشوری توسعه یافته و پیش��رفته، دستیابی به اقتصادی 
پویا و علمی انکار ناپذیر اس��ت. رییس دانشگاه افزود: یکی از وجوه متمایز 
 همایش، تن��وع تعداد مق��االت در زمینه های مختلف علمی اس��ت که از 

10 استان کشور به دبیرخانه همایش رسید.

 مدیرکل س��ازمان انتق��ال خون اس��تان اصفهان به ف��ارس، گف��ت: روزانه 
سه هزار واحد خون مورد استفاده اس��تان اصفهان است و به طور متوسط به 
اندازه ش��ش تا 9 روز ذخیره خونی در انتقال خون استان اصفهان وجود دارد. 
محمد مهدی حریر با اذعان بر این که در س��ازمان انتقال خون فرآورده های 
مختلفی از جمله گلبول قرمز متراکم پالس��ما و پالکت از خون های اهدایی 
تهیه می شود، گفت: همه خون های اهدایی در سازمان انتقال خون ذخیره و 
سپس طبق درخواست بیمارستان و نیاز بیماران به صورت رایگان تحویل داده 
می شود. مدیرکل سازمان انتقال خون استان اصفهان، تصریح کرد: زمانی که 
ذخیره پالسماهای سازمان انتقال خون به 10هزار می رسد، پالسماها به انتقال 
خون تهران تحویل داده می شود تا از تهران به اروپا فرستاده  شود و داروهای 

مشتق از پالسما تهیه و به ایران بازگردد.

 از خودگذشتگی، عامل تمایز    
هالل احمر از سایر ارگان هاست 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان اصفهان گفت: از خودگذشتگی فعاالن 
در حوزه هالل احمر عامل تمایز این مرکز از سایر ارگان هاست. محسن مؤمنی 
در این رابطه اظهار کرد: جنس فعالیت جمعیت هالل احمر با اقدامات دستگاه 
و نهادهای مختلف دیگر متفاوت است و این نهاد مردمی در تمامی حوزه های 
امدادرسانی، توان بخشی، جوانان و کانون طالب فعالیت دارند. وی با بیان این 
که کمک به آسیب دیدگان و خدمات نوع دوستانه تنها به داخل کشور معطوف 
نمی شود، تصریح کرد: این جمعیت همواره در هر نقطه از جهان که مردم به 
دلیل وقوع بالیای طبیعی و جنگ در هرج و سختی قرار می گیرند، به کمک 
آنها می شتابد و برای امدادرسانی و ارسال محموله های امدادی اعالم آمادگی 
می کند. مدیر عامل جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان با تأکید بر این که 
هالل احمر با تمام اقشار جامعه در ارتباط است، بیان داشت: ارتباط با فقیر و 
غنی، معلول و سالم و ...، فضای متفاوتی از سایر ارگان ها را به وجود آورده که 
همین امور مس��تلزم ایجاد یک کار فرهنگی در جامعه است. وی ادامه داد: با 

سرمایه گذاری در این حیطه می توان از نتایج بهتری بهره برد.

طراحی مدل آموزش بازار محور در 
سازمان فنی و حرفه ای

چله نشینی اصفهانی ها در اربعین حسینی

طراحی مدل آموزش ب��ازار محور-آموزش، تولید، بازاریاب��ی و فروش - در 
سال جاری از سوی س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور صورت گرفت. 
کورش پرند، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماع��ی در این خصوص بیان 
داش��ت: تأکیدات حضرت امام خمین��ی )ره(»دانش های فن��ی و حرفه ای 
مورد نیاز جوامع انس��انی را فرا بگیرید«، سیاس��ت های کل��ی نظام اداری و 
 اشتغال ابالغی از سوی رهبر معظم انقالب، سند چشم انداز توسعه20 ساله 
کشور، برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)ماده 19، 21، 80، 
193 و 194(، قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، سند راهبردی 
 مهارت و فناوری س��ازمان آموزش فنی و حرفه ای کش��ور، نظ��ام آموزش 
مه��ارت و فن��اوری - مص��وب آب��ان م��اه1390 هی��أت وزی��ران-، نظام 
آم��وزش ب��ه روش اس��تاد – ش��اگردی از الزام��ات قانون��ی و اس��ناد 
باالدس��تی اج��رای ط��رح مذک��ور هس��تند.پرند اف��زود: تربی��ت نیروی 
انس��انی ماه��ر و خودب��اور در تحق��ق ش��عار س��ال تولید مل��ی، حمایت 
از کار و س��رمایه ایران��ی و همچنین عرص��ه اقتصاد مقاومتی مؤثر اس��ت.

مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل ش��هرداری اصفهان به فارس گفت: در 
حال حاضر حضور بیش از 380 کارگاه ریخته گری در شهر را شاهد هستیم 

که به طور معمول باید 50 کیلومتر از شهر فاصله داشته باشند.  
سید رضا حکیم فعال با اذعان بر این که در شهرک صنعتی امیرکبیر شاهد 
فعالیت کارگاه های تولید قطعات خودرو و قطعات هواپیما هس��تیم و تعداد 
بسیاری از اختراعات حاصل شده در این شهرک به ثبت رسیده، افزود: یکی 
از بزرگ ترین شهرک های صنعتی در کشور، ش��هرک صنعتی امیرکبیر در 
اصفهان است که تولیدکنندگان بزرگ و نام آشنایی را در کنار هم جمع کرده 
است. وی اظهار کرد: سعی سازمان میادین و مشاغل بر این بوده که با توجه 
به اساس نامه ساماندهی مشاغل در این س��ازمان، فضا و شرایط مناسبی را 
برای صنعتگران فراهم کند و در این راستا هیچ گونه حمایتی را از آنان دریغ 
نکرده است. مدیرعامل سازمان میادین و مشاغل شهرداری اصفهان تصریح 
 کرد: از برخی از مشاغل با عنوان مشاغل مزاحم یاد می شود؛ از جمله حرفه  

ریخته گری که سبب ایجاد آلودگی های بسیاری می شود.

 380 کارگاه ریخته گری 
در سطح شهر فعالیت دارند

نشاط اجتماعی از دست رفت
تأثیراین اتفاقات ناگوار زیست محیطی را بیش از همه 

شاید روان شناسان بتوانند تشریح کنند. 
محمد باقرکجب��اف، روان ش��ناس اصفهانی یکی از 
آنهاست که با جمله »امروزخشک شدن زاینده  رود 
باعث کاهش نشاط اجتماعی دراصفهان شده است«، 
نگرانی اش را ابراز می کند: »تصور کنید انسانی را که 
تا به حال نعمتی را دراختیار داشته و این نعمت اکنون 
ازاوگرفته شده؛ بی شک این وضعیت برای وی بسیار 
مشکل است و امروز اصفهانی ها همین حالت را دارند. 
رودی که جایگاه تفریحات و پاتوق گشت و گذارشان 

بوده خشکیده و هیچ راهی نیز برای نجاتش ندارند.«
امروزه نان   بسیاری با خشک ش��دن زاینده رود آجر 
شده و بهترین نمونه آنها عکاس های کنار سی و سه پل 
هستند که دیگر خبری از آنها نیست و جای سه پایه 

دوربین آنها را فقط علف هرز گرفته است. 
از دیگرمعضالت این خشکی می توان به کاهش ورود 
گردشگر به شهر اصفهان اشاره داشت؛ معضلی که به 
گفته کارشناسان، کاهش30 درصدی ورود گردشگر 
و به دنبال آن رکود صنعت هتلداری و سایر مشاغلی 
که چشمشان به دست گردشگران است را به دنبال 

داشته است.

در این بین بحث خشکس��الی، تولید صنایع دستی 
اصفهان را نیز تح��ت تأثیر خود ق��رار داده که خود 

مثنوی هفتاد من دیگری است.

نبود آب، کیفیت هنر را از اصفهان می برد
این گالیه را غالمعلی فیض الله��ی، رییس اتحادیه 
صنایع دستی استان اصفهان این طور بیان می کند: 
»هنر قلمکاری اصفهان از نظر کیفیت گوی سبقت را 
درعرصه جهانی از دیگر رقیبان ربوده، اما این روزها 
کم خروش ش��ده و با آب چاه های کشاورزی پارچه 
قلمکار تولید  ش��ده کیفیت ندارد؛ چرا که روانی آب 

و ریگ هایی که در اطراف رودخانه وجود دارد، سبب 
می شود تا پارچه ها با مالیمت خش��ک شوند و این 
به داش��تن کیفیت خوب در این هنر کمک بسیاری 

می کرد«.

ادام�ه رون�د خشکس�الی در اصفه�ان 
نگران کننده است

با ای��ن اوص��اف، طبیعی اس��ت که باالتری��ن مقام 
 دولتی حال حاضر اس��تان اصفهان هم نگران باشد: 
» درصورتی که فکری به حال خش��کی زاینده رود 
نش��ود، بخش بزرگی ازتم��دن ای��ران نابودخواهد 
ش��د«. این ها حرف ه��ای علیرض��ا ذاکراصفهانی، 

استانداراصفهان بود. 
البته نگرانی اصلی دراین زمین��ه را می توان از جنبه 
اقتصادی این امر بررس��ی کرد؛  چرا ک��ه اقتصاد در 
 اس��تان اصفهان بر پایه آب زاینده رود شکل گرفته و 
با توجه به این که استان اصفهان تا حدی قلب اقتصاد 
کشور اس��ت، با این خشکس��الی در زمینه صنعت و 
کش��اورزی با تهدید ویژه ای مواجه می ش��ود. شاید 
ازهمه بدتر، خشک ش��دن باغ ها و زمین های زراعی 
کش��اورزان و به دنبال آن ایجاد صفی از بیکاران در 
روستا و شهرس��تان ها که نان سفره شان را از زمین 

زراعی شان به دست می آورند، باشد.
مه��دی بصی��ری، ریی��س کمیته آب کمیس��یون 
کشاورزی اتاق اصفهان فروش آب به متقاضیان را از 
چالش های رودخانه زاینده رود می داند: »متأسفانه 
در وزارت نیرو توجهی به حقوق حق آبه داران استان 
اصفهان نمی ش��ود و با وجود خشک ش��دن تاالب 
گاوخونی و حوضه آبریز زاین��ده رود، هیچ صدایی از 

سوی استان اصفهان درنمی آید«.

پشمک یزد، طعم گز اصفهان گرفته است!
این موارد در حالی اس��ت که از نظر مردم اصفهان و 
کسانی که چند پیراهن بیش ازدیگران )در زندگی و 
نه مدیریت( پاره کرده اند »عدم مدیریت یکپارچه و 
برداشت های بی رویه در باال دست« را علت اصلی این 
مشکل می دانند. عده ای از شهروندان نیز که نگاهی 
علمی تر دارند، انتقال آب زاین��ده رود به یزد را علت 

اصلی خشک شدن زاینده رود می دانند. 
در ای��ن خص��وص یک کارش��ناس محیط زیس��ت 

نیز با م��ردم اصفه��ان هم صداس��ت: » وزارت نیرو 
درخشک ش��دن زاینده رود مقصر اس��ت و از سویی 
کش��یدن آب زاینده رود به استان یزد، یکی از دالیل 

اصلی خشک شدن آب این رودخانه است«.
کهرم به مطایبه می گوید: »میزان کشیدن آب از این 
رودخانه و فرستادن آن به یزد آن قدرزیاد بود که این 
اصطالح بین اصفهانی ها رایج شد که پشمک یزد طعم 

گز اصفهان را گرفته است!«
 البته نبای��د از ای��ن نکته غاف��ل ماند که خش��کی 
زاینده رود تأثی��ر بدی نیز ب��ر روی صنایع اصفهان 
گذاشته و بسیاری از واحدهای صنعتی برای تأمین 
آب مورد نیاز خود با مشکالت زیادی روبه رو هستند، 
تا جایی که برخی ازصنایع به دلیل نبود آب تعطیل 
کرده اند و ماحصلش، بیکاری کارگران بیچاره است، 
این در حالی اس��ت که احیای رودخانه ای که عالوه 
 بر تأمین حیات اقتصادی یک اس��تان پشتیبانی از

محیط زیست اصفهان را نیزدر کارنامه درخشان خود 
دارد، وظیفه ای نه تنها اس��تانی، بلکه ملی باید تلقی 
شود و بسنده کردن به چند سفرمقام مسئول دردی 
از دردهای چند ساله اصفهان را درمورد زنده رودش 
دوا نمی کن��د. تصمیم گی��ری درم��ورد این حوضه 
آب رسانی عظیم استان و حتی کشور باید در درون 
جلسات هیأت دولت مطرح و چاره ای اساسی برای 
آن اندیشیده ش��ود تا دیگر شاهد اعمال سلیقه های 

شخصی در این میانه نباشیم.
 آنچه مسلم است، این روزها زنده رود و اصفهانی ها

 بی��ش از هم��ه تش��نه دلس��وزی ها هس��تند ت��ا 
فرصت سوزی؛ زیرا زمانی که سهم 23 هزار شهیدی 
ک��ه اصفهانی ه��ا تقدیم انق��الب کردن��د و حضور 
اصفهانی ه��ا در تمامی عرصه های انق��الب و مقابله 
با بحران های سیاسی فراموش می ش��ود، وقتی که 
80 درصد مس��کن مهر واقع در فوالدش��هر س��هم 
غیراصفهانی هاس��ت، وقت��ی که اصفه��ان محصور 
آلودگی ه��ای ناش��ی از کارخانجات بزرگی اس��ت 
که کمک بزرگ��ی را در تولید و ص��ادرات غیر نفتی 
دارد، پس چرا موقع حق آبه اصفهانی ها که می شود 
آنها کوچک ترین س��هم را از این رود تاریخی دارند؟ 
همگان فکر می کنند اصفهان شهر برخورداری است، 
اما کس��ی جواب برخوردهای نامناس��ب نسبت به 

اصفهانی ها را نمی دهد!

حکایت نان هایی که با خشکی زاینده رود آجر شد

اصفهان تشنه دلسوزی است، نه فرصت سوزی 

این روزها اصفهان با مشکل خشکسالی مواجه اس�ت. 25 کیلومتر از رودخانه زاینده  رود  کاماًل خشک شده که این  راضیه 
مس�أله تأثیرات منفی  اقتصادی، فرهنگی و روانی فراوانی را به دنبال داشته اس�ت؛ رودخانه ای که سال ها طراوت و دادخواه

شادابی را برای اهالی دیار گنبدهای فیروزه ای به ارمغان می آورد. همین ارمغان بود که مردم اصفهان را دراطراف پل 
تاریخی خواجو خوشحال می کرد وآواز سر می دادند و صدای ترانه آب بردهانه  پل های تاریخی، آرامش خاصی را به مردم اصفهان می داد. 
مردم اصفهان به دور ازغم وغصه های روزگار، شادی خود را با خانواده در کنار این رود زیبا تقسیم می کردند، اما درحال حاضر خشک شدن 

این رودخانه تبعات منفی روحی و روانی را برای مردم این دیار به دنبال داشته است.



چهره روزیادداشت

 30 هزار تن برنج 
از بندرعباس به اصفهان آمد 

 معاون برنامه ریزی اس��تاندار اصفهان گفت: در هفت��ه جاری محموله 
30 هزار تنی برنج از بندرعباس به استان اصفهان وارد می شود. علیرضا 
همدانیان در نشس��ت کمیس��یون تنظیم بازار اس��تان اصفهان گفت: 
هم اکنون ذخیره کاال در اس��تان اصفهان بس��یار مطلوب بوده و وجود 
تمامی اقالم م��ورد نیاز از نتای��ج فعالیت های دس��تگاه های اجرایی و 
 نظارتی و همکاری خوب مردم است. وی افزود: تنظیم بازار باید به طور

گسترده انجام ش��ود، در غیر این صورت تأثیرات آن به صورت مقطعی 
است. 

غرفه شرکت آب منطقه ای اصفهان 
غرفه برتر

گروه اقتص�اد - درمراسم اختتامیه هش��تمین نمایشگاه بین المللی 
 صنعت آب و تأسیس��ات آب و فاضالب، غرفه ش��رکت آب منطقه ای

 اصفه��ان غرفه برترش��د. درمراس��م اختتامیه هش��تمین نمایش��گاه 
بین المللی صنعت آب و تأسیسات آب و فاضالب که با حضور وزیر نیرو 
و جمعی از معاونین و مدیران ارشد وزارت نیرو در محل نمایشگاه های 
بین المللی تهران برگزار شد، غرفه ش��رکت آب منطقه ای اصفهان به 
عنوان غرفه برتر درگروه کارفرمایان انتخاب شد و از سوی نامجو، وزیر 

نیرو لوح تقدیر و تندیس نمایشگاه را دریافت کرد.   

اخبار کوتاه

4
کارگاه آموزشی ارزشیابی عملکرد کارکنان واحد مبارکه

دفترمطالعات وآموزش نیروی انسانی واحد مبارکه، یک دوره آموزشی16 ساعته ارزشیابی عملکرد کارکنان 
را توسط استادحمیدرضا روناسی برگزارکرد. مسعود گودرزی مسئول دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی 

واحد مبارکه اهداف این دوره آموزشی را آشنایی با اصول و مبانی ارزشیابی کارکنان عنوان کرد.  
 نوع رفتار نظام بانکی 

غیرقابل تحمل است
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران 

 یحیی آل اسحاق 
روابط فعاالن اقتصادی و نظام بانکی دریک چالش جدی است، البته خود 
نظام بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری نیز به عنوان بنگاه های اقتصادی 
دراین چالش قرارگرفته اند وامیدواریم این چالش ها هرچه زودتر برطرف 
شود و رفع آن به عنوان یک تحول مطرح شود. ادامه پیدا کردن روند این 
چالش ها کل اقتصاد ما را تحت تأثیر قرار داده است، زیرا همه مسائل ما 
در نهایت منتهی به مسائل بانکی است و روندی زنجیر وار موجب شده هم 
از جانب فعاالن خصوصی و هم 
از جانب دولت به بانک ها فشار 
وارد ش��ود و از طرف دیگر نوع 
رفتار، ادبی��ات و فرآیند هایی 
که مجموعه  نظام بانکی نسبت 
به ذی نفعان دارد نیز غیرقابل 
تحمل اس��ت. همچنین ما در 
رابطه ب��ا مس��ائل ارزی نیز با 

چالش هایی مواجه هستیم. 

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 954 |  چهارشنبه  13 دی  1391 | 19 صفر 1434

 درآن سوی این طرح، موافقان که ارتباطات قوی تری
دارند حرف هایش��ان را بیش��تر و زودتر رس��انه ای 
کردند. »ارتقای س��المتی با تعطیلی پنج شنبه ها«، 
 »هزینه سنگین تعطیلی برای اصفهان«،»تعطیلي 
پنج شنبه ها؛ هدفمند و نظام مند«،»طرح تعطیلی 
 پنج شنبه ها موقتی است«،»تعطیلی پنج شنبه ها

کارشناسی ش��ده اس��ت« و ... همه تیتر ها ی ضد و 
نقیضی هس��تند که از ابتدای طرح تاکنون، زیاد به 
گوش��مان خورده و یا چش��ممان دیده است وقطعا 
همراه خود عالمت سؤال هایی دارد که باالخره این 
تعطیالت خوب است یا نه؟ پرسش هایی که دردل آن 
پاسخ های بسیاری دارد؛ پاسخ ها و پرسش هایی که 

این روزها  حاشیه هایی را درخود داشته است . 
ماجرای تعطیلی پنج شنبه ها  با دستور استاندار کلید  
خورد و با موافقت و مخالفت های فراوانی روبه رو شد 

تا آنجایی که پس ازمدتی، استاندارازموقتی بودن این 
طرح خبرداد. ذاکراصفهانی درحالی نسخه تعطیلی 
پنج شنبه های اصفهان را پیچید که این بارنیزمانند 
 س��ال گذش��ته خواس��ت ازتصمیم��ات مقطعی و

مسکن وار برای حل بحران آلودگی هوا استفاده کند و 
به ظاهر آن قالب فرهنگی اجتماعی نیز بدهد، چرا که 
این تعطیلی را برای حفظ بنیان خانواده نیز هدفمند 
دانس��ت! ازدیگرسو مس��ئوالن ومدیران استانی آن 
قدردرگیرحواشی آلودگی هوا وتعطیالت وتأثیرات به 
ظاهر مطلوب و مقبول تعطیلی درزندگی شهروندان 
ش��ده اند که فراموش کرده اند نیم نگاهی به بخش 
خصوصی و صنعت اصفهان که به عنوان قلب تپنده 
این استان محسوب می شد، داشته باشند و  ببینند 
در این برهه زمانی که  صنعت و اقتصاد ما در تحریم 
اقتصادی به سرمی برد، برای این تعطیالت چه  بهایی 

باید  پرداخت کند . درواقع مدیران درحالی این آزمون  
و خطای تکراری را برای چندمین بار تجویز کرده اند 
که گویا فراموش کرده اند تعطیلی دوروز ابتدای هفته 
در دیگر کشورها و تعطیلی دوروز پایان هفته برای ما، 
بخش خصوصی ایرانی را که درگیر صادرات و واردات 

است، با هفته ای سه روزه روبه رو می کند.
شکی نیست که این تعطیلی، فش��ار بر روی بخش 
خصوص��ی را افزایش می ده��د و از آنجایی که تمام 
اداره های دولتی به جزشهرداری ها پنج شنبه تعطیل 
هس��تند، این نس��خه موقت باعث اختالل درروند 
سیکل کاری بخش خصوصی می شود و جمع همه 
این موارد؛ یعنی عقب ماندن ازاقتصادی که درحالت 
معمولی هم  نس��بت به رقیبان خ��ود درحد پایینی 
 قراردارد. روی دیگرسکه حکایتی دیگررا از ضربه های

فنی تعطیالت ب��ه بخش خصوصی نق��ل می کند. 

 آگاه��ان اقتصادی داخل��ی و خارجی ب��ر این نکته 
متفق القولند که ما یکی از پایین ترین نرخ های بهره 
وری نیروی کار را داریم، چرا که از 365 روز سال این 
مملکت، فقط 254 روز، کاری بوده که هشت ساعت 

کار مفید روزانه هم به طور واقعی پر نمی شود.
در واقع یک کارفرمای بخش خصوصی با این حساب  
باید درهرسال حقوق و مزایا و بیمه 52 روزکار نکرده 
 پرس��نل را بدهد؛ یعن��ی بابت 365روز حق��وق و...

می دهد، در حالی که 202 روز کار در این ش��رایط 
بحران زده اقتصادی  تحویل می گیرد.

به عبارت دیگر این تعطیالت به نوعی حکم شرنگی 
را پیدا کرده که در کام اقتصاد آسیب پذیر استانمان  
 ریخته و آن را تا آس��تانه بحرانی بسیار بزرگ پیش 
می برد و جالب این که محاسبات ساعت مفید کاری 
نیز به عدد و رقمی مأیوس کننده خواهد رسید که به 
نظر با افزایش تعطیالت آخر هفته، همخوانی ندارد! 
این درحالی اس��ت که نمایند گان م��ردم اصفهان 
 در مجلس نی��ز مخالفت خ��ود را با ط��رح تعطیلی 
پن��ج ش��نبه ه��ا نش��ان داده ان��د. حمیدرض��ا 
فوالدگرنماینده مردم اصفه��ان درمجلس ازهمان 
ابتدا با اعالم این که »تعطیلی پنج شنبه های اصفهان 
غیرکارشناسی است« صراحتا اعالم کرد که جلوی 

رواج فرهنگ تعطیلی طلبی گرفته شود. 
وی با اش��اره ب��ه این که درس��ال حمای��ت ازتولید 
ملی قرارداریم وکش��وردرفضای اقتصاد مقاومتی و 
جهاداقتصادی است، ازهمگان خواست »فعالیت های 
خود را با مفهوم کار و تالش مضاعف منطبق سازند«.

عب��اس مقتدایی نماین��ده مردم اصفه��ان نیزیکی 
 از منتق��دان این طرح ب��ود که درگفتگو ب��ا یکی از 
روزنامه های محلی استان اصفهان و در انتقاد تندتری 
اعالم کرد:» تعطیلی پنج شنبه های اصفهان نیاز به 
کارکارشناسی بیشتری دارد و چنین دستوراتی فاقد 
پشتوانه کارشناس��ی اس��ت«. عالوه بر نمایندگان 
منتقد این طرح، مردان ش��هر اندی��ش اصفهان هم 
 چندان روی خوشی به قرمز ش��دن پنج شنبه های

 تقوی��م نش��ان ندادند.عب��اس ح��اج رس��ولیها 
جنجالی تری��ن حرف اهالی ش��ورای ش��هر را زد تا 
نکته مهمی را به همه گوش��زد کرده باشد:» با توجه 
به افزایش هزینه های مردم درروزهای پنج ش��نبه، 
تعطیلی ادارات در این روز برای اصفهان بار مالی دارد 
زیرا بسیاری ازاموراقتصادی شرکت ها و ادارات عقب 
می افتد و به ش��هرلطمه می زند. درسال تولید ملی 
و حمایت از کار و س��رمایه ایران��ی باید فعالیت های 
شایسته تری را از سوی مسئوالن کشوری و استانی 
شاهد باشیم وتعطیلی پنج شنبه ها، ما را از رسیدن به 

این مهم دور می کند«.
در این بین مدیرکل محیط زیست استان اصفهان هم 
که قرار بود به ظاهر یکی ازموافقان تعطیلی هایی باشد 
 که به بهانه آلودگی صورت می گیرد، با اعالم این که

 »تعطیلی اصفه��ان درروزه��ای پنج ش��نبه، تنها 
25 درصد ازآلودگی ها دراین شهررا کاهش می دهد« 
گمانه های تازه ای درتعطیلی های تازه مطرح کرد که 
هرگز رسانه ای نش��د. در این میان بازنده بزرگ این 
بازی، بخش خصوصی است که با هفته ای سه روزه 

قرار است اصل 44 را اجرایی و عینی کند!
فراز نظارتی زاده مدیر یک ش��رکت صنعتی اس��ت 
 که اصال دل خوش��ی از تعطیلی پنج شنبه ها ندارد:

» تعطیلی پنج ش��نبه ها باعث ش��ده ک��ه راندمان 
کارکاهش یابد و م��ا را در روند اموری ک��ه با ادارات 
دولتی داشتیم با مشکل روبه رو کند«. محمد مهدی 
هدایت که مدیر یک بخش خدماتی خصوصی است 
 هم دیدگاه��ی موافق و البته متفاوت دارد: »س��عی 
کرده ایم روال امور اداری مؤسسه خود را به گونه ای 
تنظیم کنیم که با مشکل روبه رو نشویم، در واقع خود 
 را با این شرایط سازگار کرده ایم، اما بهتربود به جای

 تعطیلی پنج ش��نبه ها راهکار دیگ��ری را در پیش 
می گرفتند، چرا که با این تعطیلی، بسیاری از افراد 
جامعه و شهروندان بیکار می شوند، آیا برای این افراد 
هم برنام��ه ای وجود دارد؟« این درحالی اس��ت که 
حمیدرضا فوالدگر رییس کمیسیون نظارت براصل 
44 و حمایت از تولید ملی مجلس ش��ورای اسالمی 
نیز به این نکته اشاره کرده است:»روز پنج شنبه یکی 
از روزهای مشترک کاری ما بین تقویم هفتگی ایران 
و کشورهای خارجی اس��ت و افزوده شدن تعطیلی 
غیرکارشناسی پنج شنبه ها سبب اختالف سه روزه 
میان مجموع��ه های صنعتی، تج��اری و تحقیقاتی 
اصفهان بامجموعه های بین المللی خواهد شد، که 
در عمل باعث می شود هر هفته که می گذرد نیمی از 
آن را از دست بدهیم«. این مخالفت ها تا جایی بود که 
استاندار، چند روزپیش با اعالم این که »طرح تعطیلی 
پنج شنبه ها در اصفهان موقتی است و تا پایان اسفند 
 اجرا می ش��ود«، آب پاکی را روی دس��ت تعطیلی 
 پنج ش��نبه ها ریخت، ولی باید باور ک��رد پیچیدن 
 نس��خه های موقتی ومس��کن وار، دردی را درمان

 نمی کند، چراکه این تصمیمات  ممکن است در یک 
 مقطع زمانی و کوتاه مدت  تسکین دهد، اما راه حل

مفیدی نیس��ت. ش��کی نیس��ت که ما در ش��رایط 
اقتصادی خوبی نیستیم و اگر همین اقتصاد  محتضر 
بیش از این دچ��ار خواب آلودگی ش��ود، برای آحاد 

جامعه کابوس تلخی به همراه دارد. 

تااطالع ثانوی کار مفید تعطیل! 

تعطیالت بی برنامه، شرنگی در کام بخش خصوص 

»تعطیلی پنج شنبه های اصفهان غیرکارشناسی است«. این جمله سرجمع همه حرف های مدیران و مردمی است که  نگین 
با طرح تعطیلی پنج شنبه ها مخالفند، چرا که معتقدند ضربه اي که تعطیلي پنج شنبه ها به بخش خصوصي مي زند، فروغی 

تبعات منفی فراوانی دارد.
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احضار
6093 چون آقای حداد آرمند فرزند جلیل ش��کایتی علیه آقای 1- مسعود مجیدی 2- حامد 
زارع��ان مبنی بر 1- ض��رب و جرح عمدی 2- ممانعت در ایراد ضرب و جرح عمدی مطرح 
نموده که پرونده آن به کالس��ه 910709 ک 121 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی برای روز 
91/11/23 س��اعت 8/30 صبح تعیین ش��ده نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد، لذا 
حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یک��ی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/13833 دفتر ش��عبه 121 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

ابالغ
6279 ش��ماره ابالغیه: 9110100351803258، ش��ماره پرون��ده: 9109980351801426، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911470، خواهان زلیخا موسوی دادخواس��تی به طرفیت خوانده 
س��ید مصطفی موس��وی به خواسته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی به شعبه هجدهم دادگاه عمومی 
حقوق��ی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق ش��ماره 220 ارجاع و به کالسه 
9109980351801426 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/21 و س��اعت 12:00 
تعیین ش��ده 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 دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائ��م را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م الف/ 15149 

نوری- منشی شعبه هجدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( اصفهان

مزایده
6282 اجرای احکام شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص 
کالسه اجرایی 268/90 ج ح 4 خواهان گلنوش مومن زاده و پوران عباسی به نشانی شهرکرد، 
میدان ش��هدا، اول خ ش��هریور، جنب پنچرگیری و خواندگان شهال طاهری و صفا و مهسا هر 
دو مومن زاده همگی به نش��انی ملک ش��هر، خ انقالب اس��المی، انتهای کوچه شهرزاد، پ 22 
آبی، واحد 12 مبنی بر مطالبه مبلغ 291/248/119 ریال به منظور فروش 11/46 حبه از س��هم 
خانم صفا مومن زاده و 11/46 حبه از س��هم خانم مهسا مؤمن زاده بابت مطالبه وجه به مبلغ 
127/421/052 ریال از هر کدام از خانم های مذکور و 3/27 حبه از س��هم شهال طاهری بابت 
مطالب��ه وجه به مبل��غ 36/406/015 ریال از پالک ثبتی ش��ماره 20179 فرعی از 68 اصلی به 
نش��انی ملک ش��هر، خ انقالب اسالمی، انتهای کوچه ش��هرزاد، پ 22 آبی، واحد 12 با وصف 
کارشناس��ی ذیل الذکر که مصون از تعرض طرفین واقع گردیده در تاریخ 91/11/1 از ساعت 
9/30 الی 10/30 صبح در محل این اجرا دادگس��تری کل اصفهان طبقه سوم اتاق 306 برگزار 

نماید. در خصوص ملک موردنظر اعمال ماده 111 قانون اجرای احکام مدنی صورت گرفته 
اس��ت. طالبین خرید پنج روز قبل از جلسه مزایده به نشانی ملک قادر به بازدید از آن خواهند 
بود و با تودیع 10 درصد قیمت کارشناس��ی به حساب سپرده دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 ن��زد بانک ملی دادگس��تری اصفهان و ارائه فی��ش واریزی به این اجرا در 
جلسه مزایده شرکت نمایند. مزایده از مبلغ کارشناسی شروع و پیشنهاد دهنده باالترین قیمت 
برنده مزایده خواهد بود. اوصاف ملک براساس نظریه کارشناس: محل مورد بازدید یک واحد 
آپارتمانی مسکونی دو خوابه نوساز واقع در طبقه سوم واحد جنوب غربی شماره 12 مجتمع 
مسکونی پانیذ، 5 طبقه روی همکف پارکینگ و البی و زیرزمین انباری )18 واحدی( تحت پالک 
ثبتی 20179 فرعی از 68 اصلی به مس��احت 88/91 مترمربع با اس��کلت بتون، س��قف تیرچه 
وبلوک، پوش��ش بدنه گچ و رنگ، فرش کف سرامیک، پنجره های بیرونی آلومینیوم و شیشه، 
نمای ش��مال سنگ و جنوب آن آجر، کابینت آشپزخانه ام دی اف، سیستم گرما و سرما پکیج 
و رادیاتور و کولر آبی، مجهز به آسانس��ور، دارای اش��تراکات آب، برق و گاز بوده که شش 
دانگ در تصرف و محل س��کونت نامبرده قرار دارد. علیهذا با عنایت به ش��رح فوق الذکر و با 
توجه به موقعیت محل، مس��احت وضعیت و چگونگی و نوساز بودن بنا، قیمت های معامالتی 
منطقه و نیز با در نظر گرفتن س��ایر عوامل مؤثر در موضوع، کل ارزش شش دانگ آپارتمان 
فوق االش��اره برابر 800/000/000 ریال )هشتصد میلیون ریال( ارزیابی و اعالم می گردد با 
این توضیح که مالکیت هر کدام از مالکین دو دانگ می باشد. م الف/ 15170 مدیر اجرای احکام 

شعبه 4 دادگاه حقوقی اصفهان
 

مزایده
6459 ش��ماره آگهی: 9100390200400042، ش��ماره پرونده: 9000400200200046/1، 
آگهی مزایده پرونده اجرایی شماره بایگانی: 9000059. شش دانگ یکباب خانه دارای پالک 

ثبتی شماره 3587 واقع در بخش 3 ثبت اصفهان با تصدیق به اینکه فوقانی قسمتی از داالن 
مورد ثبت در تصرف خانه 3588 و فوقانی یک باب اسفندان واقع در سمت شمال غربی از 

مورد ثبت مختص خانه 6245 به آدرس: اصفهان خیابان سروش خیابان صغیر اصفهانی 
کوی ش��هرام کوچه عالمه پالک آبی 7 و کدپستی 68311-81558 که اسناد مالکیت آن در 
صفحات 277 و 40 و 311 و 308 دفتر امالک 19 و 88 و 124 و 124 ذیل شماره ثبت 2219 
و 10515 و 18533 و 18532 با ش��ماره چاپی 065453 و 065454 و 174862 و 174861 
ثبت و صادر ش��ده است با حدود: ش��مااًل اول تحتانی اول به دیوار اشتراکی با خانه نمره 
6245 )ش��رق مجاور اس��ت( دوم به دیوار اشتراکی با خانه نمره 3586 رضا و غیره )غرب 
مجاور است( و فوقانی به دیوار اشتراکی با خانه نمره 6245 دوم تحتانی و فوقانی به دیوار 
اشتراکی با خانه نمره 3586 شرقًا اول تحتانی به کوچه منسده و فوقانی به دیوار اشتراکی 
با خانه نمره 3588 دوم در دو قس��مت به دیوار اش��تراکی با خانه نمره 3588 )قسمت اول 
ش��مال مجاور اس��ت( جنوبًا اول به دیوار اشتراکی با خانه نمره 6241 اکبر و غیره دوم به 
دیوار اش��تراکی با خانه نمره 6242 عباس غربًا اول به دیوار اش��تراکی با خانه نمره 6244 
دوم تحتانی به دیوار اش��تراکی با طویل��ه خانه نمره 6144 )فوقانی به دیوار اش��تراکی با 
خانه نمره 6245( طبق نظر کارش��ناس رس��می پالک فوق با عرص��ه ای به میزان 273/5 
مترمربع و اعیانی 300 مترمربع )طبق مس��احی کارش��ناس قبلی( به صورت یک باب منزل 
مس��کونی )ش��امل زیرزمین و همکف با دیوارهای باربر آجری و س��قف تیرآهن و نمای 

آجری و دربهای خارجی آهنی و دربهای داخلی چوبی- کف ها موزائیک و کف آشپزخانه 
و سرویس ها سرامیک و بدنه آنها کاشی ایرانی، کابینت فلزی و سیستم گرمایش بخاری و 
سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن می باشد. ملکی آقای عباس 
رفیعیان و خانم اعظم فلسفین )به ترتیب به نسبت چهار دانگ و دو دانگ( که طبق سند رهنی 
ش��ماره 42380-88/12/24 دفترخانه 113 اصفهان در قب��ال بدهی آقای حمید رفیعیان در 
رهن بانک ملت مدیریت ش��عب استان اصفهان واقع می باشد و طبق اعالم بانک سند رهنی 
فوق فاقد بیمه می باش��د و از ساعت 9 الی 12 روز شنبه مورخ 91/11/14 در اداره اجرای 
اسنادرس��می اصفهان واقع در خیابان هشت بهشت شرقی- چهارراه اول خیابان الهور به 
مزایده گذارده می شود. مزایده از مبلغ پایه نهصد و نود میلیون و پانصد هزار ریال شروع 
و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر 
اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اشتراک و 
مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به 
عهده برنده مزایده است ضمن آنکه پس از مزایده در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد می گردد. ضمنًا این آگهی در 
یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 91/10/13 درج و منتشر می گردد و 
در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می گردد. م الف/ 15786 اسدی- رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6587 ش��ماره: 13273 چون تحدید حدود ششدانگ دو باب طویله مخروبه و اطاق فوقانی 

و بش��ماره پالک 252/1 و 252/5 فرعی از 71- اصلی واقع در سرشک جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز بنام آقای علی یکه سوار فرزند فرج اله در جریان ثبت می باشد بعلت عدم حضور 
مالک در آگهي قبلي بایستي تجدید گردد اینکه به موجب دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت 
و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 10 صبح روز 1391/11/8 در محل 
ش��روع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به کلیه مالکین و مجاورین و صاحبان 
امالک اخطار مي گردد که در ساعت و روز مقرر در این آگهي در محل حضور بهمرسانند. 
ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق م��اده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 349  شادمان- رئیس ثبت 

اسناد و امالک نطنز

ابالغ رأی
6592 کالس��ه پرونده: 608/91، ش��ماره دادنامه: 1614، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: میالد ترکزاد نش��انی: اصفهان خ مس��جد سید روبروی هتل 
طوطیا پارچه مبلی ارمغان، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش س��ه راه س��یمین 
ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم، خوانده مجید صوفیان مجهول المکان، خواسته: مطالبه، 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
بش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی آقای 
می��الد ترکزاد با وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت آقای مجید صوفیان به خواس��ته مطالبه 
مبلغ 30/000/000 ریال وجه چک به ش��ماره 834201-90/10/30 به عهده بانک صادرات 
ایران به انضمام مطلق خسارت قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در 

جلس��ه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت 
به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان، بر شورا ثابت است لذا به 
استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار 
ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید )90/10/30( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از 
سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 
روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 12 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6593 کالس��ه پرونده: 1331/91، شماره دادنامه: 1679، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
ح��ل اختالف، خواهان: س��یدعلی عاملی نش��انی: اصفهان رهنان خ ش��هیدان غربی مبلمان 
اصفهان هنر، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی 
مرجان طبقه س��وم، خواندگان: 1- س��لطان مراد زمانی فرد 2- س��عید قائد امینی هر دو 
مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 10/000/000 ری��ال بابت یک فقره چک، با عنایت به 
محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای 
سید علی عاملی با وکالت شیرزاده به طرفیت آقایان سلطان مراد زمانی و سعید قائد امینی 
به خواسته مطالبه مبلغ 10/000/000 ریال وجه چک به شماره 347910 به عهده بانک سپه 
به انضمام مطلق خسارات قانونی، با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مستندات در 
ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که ظهور در اشتغال ذمه خوانده 
و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده عل��ی رغم ابالغ قانونی در 
جلس��ه رسیدگی حضور نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه 
خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 
519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیون 
ریال 10/000/000 ریال بابت اصل خواسته و چهل و هشت هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک موصوف )91/5/25( 
تا تاریخ اجرای حکم و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این 
ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در 

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

ابالغ رأی
6594 کالس��ه پرونده: 610/91، ش��ماره دادنامه: 1470، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��ید علی عاملی نش��انی: اصفهان رهنان خ شهیدان غربی 
مبلمان اصفهان هنر، وکیل: علی ش��یرزاده نش��انی: اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان 
کاش��ی مرجان طبقه س��وم، خوانده: رضا کیانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه، با عنایت 
به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح 
آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای س��ید 
عل��ی عاملی با وکالت علی ش��یرزاده به طرفیت آقای رضا کیانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه چک به شماره های 800841-90/12/25 و 800844-90/11/15 و 
800845-90/12/15 عهده بانک تجارت به انضمام مطلق خسارت قانونی- با توجه به بقای 
اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و این که 
خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مستند و محکمه 
پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی 
خواهان، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 
519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه 
میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید )چکها( تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در 
حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6595 در خص��وص پرونده کالس��ه 1393/91 خواهان محمدرضا یزدخواس��تی با وکالت 

آقای جاللی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چک و هزینه دادرسی و تأخیر تأدیه 
و ح��ق الوکاله وکیل و... به طرفیت آس��یه امی��ن رعایا- منصور مکارم پ��ور تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/11/12 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان 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 ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6596 در خصوص پرونده کالس��ه 1788/91 خواهان احمد صابر دادخواس��تی مبنی بر انتقال 
رس��می مالکیت به طرفیت مس��عود س��عیدی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخه 
91/11/24 س��اعت 10 صب��ح تعیین گردیده. با توج��ه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در 
خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 6 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. شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6597 در خصوص پرونده کالس��ه 1732/91 خواهان علی ترکی دادخواستی مبنی بر الزام 
به طرفیت رس��ول جهانگیری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
91/11/18 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 
عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 11 

حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6598 در خصوص پرونده کالسه 1658/91 خواهان محمدرضا مشایخی نژاد با وکالت لیال 
رئیس��ی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه به طرفیت پرویز مؤمن زاده تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخ 91/11/30 ساعت 8/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. دفتر شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6599 در خصوص پرونده کالس��ه 1728/91 خواهان ناصر رفیعی دادخواس��تی مبنی بر 
الزام کارت ماش��ین به طرفیت زهرا احمدی افغانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز 5ش��نبه مورخ 91/11/19 س��اعت 9/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6600 در خصوص پرونده کالسه 1477/91 ش 7 خواهان اکرم السادات سیدی دادخواستی 
مبنی بر مهر و موم و تحریر ترکه مرحوم سید رحیم سیدی و بدواً جلب نظر کارشناسی به 
طرفیت اش��رف السادات، جواد، اقبال، مهری منیژه، احمد همگی سیدی و بی بی ماه سلیمی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/30 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. دفتر شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



با ابالغ حکم رسمی احمد ش��اهین فر به عنوان مدیر انجمن 
هنرهای نمایش��ی اصفهان، فعالیت دوباره این انجمن از روز 
شنبه 16 دی ماه با اس��تقرار در تاالرفرشچیان اصفهان آغاز 

خواهد شد.
با تأیید انجمن هنرهای نمایش��ی ایران، حکم رسمی احمد 
ش��اهین فر به عنوان مدیر انجمن هنرهای نمایشی اصفهان 

پس از گذشت یک ماه ابالغ شد.

در انتخابات آبان ماه انجمن هنرهای نمایشی استان اصفهان، 
 احمد ش��اهین فر به عنوان مدیر انجمن ب��رای مدت حداقل 
دو سال انتخاب شد. گویا در دوره جدید قرار است این انجمن 
با اختصاص اتاقی در تاالر فرشچیان برای استقرار گروه های 
نمایشی، به کار خود ادامه دهد. بد نیست بدانید در انتخابات 
انجمن هنرهای نمایش��ی ک��ه در تاالر فرش��چیان اصفهان 
برگزار شد، احمد شاهین فر با ۵۷ رأی و تفاوت تنها یک رأی 
 با رس��ول هنرمند، به عنوان رییس این انجمن انتخاب ش��د. 
1۷6 نف��ر از نمایندگان گ��روه های تئات��ری اصفهان در این 
انتخابات به هفت نامزد شرکت کننده رأی داده بودند که در 
پایان با اختالف رأی اندک، شاهین فر پیروز انتخابات و برای 

دوسال مدیر این انجمن شد. 
رسول هنرمند، احمد شاهین فر، محمدرضارهبری و هوشنگ 
جمشیدیان از جمله کاندیداهای این دوره از انجمن هنرهای 

نمایشی بودند.

 گروه نمایش��ی »خوابگردهای صحن��ه« از اصفهان با ش��رکت 
سه نمایش در دومین جش��نواره ملی بصیرت رتبه های برتر این 

جشنواره را کسب کرد.
سرپرست این گروه که در این رابطه با ایمنا سخن می گفت، اظهار 
کرد: گروه نمایشخوابگردهای صحنه از اصفهان با دو نمایش»پشت 
بوم«  و »بیداری« دربخش صحنه ای جشنواره بصیرت در تنکابن 
و با نمایش »مرگ ناصری« در بخش نمایش��نامه خوانی همین 

جش��نواره در یزد موفق به کس��ب رتبه های برتر ش��د. حسین 
عبداللهی در ادامه افزود: با نمایش »پش��ت بوم« رتبه های دوم 
بازیگری زن)نورا موسوی(، سوم بازیگری زن)شاهده خدادادی(، 
دوم بازیگ��ری مرد)پیام میرکی و علی آذرش��ین(،گریم)فاطمه 
زنجانی ب��رای نمایش های»بیداری« و »پش��ت بوم«(،طراحی 
صحنه برگزیده)حس��ین عبدالهی( و س��وم کارگردانی)حسین 
عبدالهی( را کسب کرد. وی تصریح کرد: هیأت داوران در این بخش 
با توجه به خالقیت در طراحی فضا و صحنه، استفاده از موسیقی 
انتخابی مناسب، بهره مندی از عناصر بصری، بازی ناب بازیگران و 
هدایت صحیح بازیگران، جایزه نگاه ویژه خود را شامل لوح تقدیر 
و جایزه نق��دی، به گروه نمایش »بیداری« ب��ه کارگردانی احمد 
صمیمی تقدیم کرد.  سرپرست گروه نمایشی خوابگردهای صحنه 
اظهار داشت: گروه خوابگردهای صحنه همچنین با نمایش»مرگ 
ناصری« در بخش نمایشنامه خوانی جشنواره بصیرت در یزد نیز 

رتبه های برتر را کسب کرد.

کافه کتابیادداشت

هفت

جشنواره فیلم های ایرانی در پراگ 
 امیر نادری، عباس کیارستمی، بهرام بیضایی، ناصر تقوایی و ابراهیم فروزش از جمله سینماگرانی 
هستند که آثارش��ان در این جش��نواره به نمایش گذاشته می شود. زن درس��ینمای ایران، بهانه 
برگزاری این جشنواره در سال گذشته بود که با نمایش فیلم موفق »جدایی نادر ازسیمین« آغاز شد.

5

»از پنجره تا دیوار« منتشر می شود
مجموع��ه ش��عر»ازپنجره ت��ا دی��وار« 
س��روده محمد حس��ین صفاریان، ش��اعر 
خمینی  شهری  به زودی توسط انتشارات 

سوره مهر منتشر می شود.
ای��ن کت��اب دربرگیرن��ده ۳۰ غ��زل ب��ا 
موضوعات عاش��قانه،  اجتماع��ی و آیینی 
است که حدود یک سال پیش به انتشارات 
س��وره مهر، وابس��ته به حوزه هنری تهران س��پرده و به زودی به چاپ 
می رسد. اش��عار کتاب »از پنجره تا دیوار« منتخبی اس��ت از برخی از 
شعرهایی که پیش از این چاپ شده و نیز تعدادی ازآثار که جدیدترند و 

تا به حال به چاپ نرسیده اند. 

 جایزه بیداری اسالمی عمار 
به اصفهان رسید

فیل��م کوت��اه »11=1+1« ب��ه کارگردانی 
سید محمد طباطبایی به مجری گری طرح 
انجمن سینمای جوانان ایران و تهیه کنندگی 
سازمان هنری، رسانه ای اوج، جایزه بخش 
بیداری اسالمی سومین جش��نواره عمار را 
کسب کرد. داستان این فیلم درباره دو برادر 
دو قلو است که بعد از واقعه 11 سپتامبر وارد 
عراق می شوند؛ یکی از این برادرها عالقه ای به جنگیدن ندارد و از جنگ 
فرار می کند و فیلم، داستان زندگی خصوصی این دو برادر سرباز و جنایات 
و مرگ آنها را روایت می کند. س��ازنده اثر درباره انگیزه اش ازساخت این 
فیلم، اظهارداشت: زمانی که فیلم هایی چون »فتنه« و »سنگسارثریا«  و 
فیلم موهن و چند اثر ضد اسالمی و ضد نظام دیگر را دیدم، به عنوان یک 
فیلمساز ایرانی ترغیب ش��دم که در جواب آنها فیلمی بسازم که پاسخی 
منطقی و کوبنده به این فیلم ها باشد. گفتنی است فیلم »11=1+1« پیش 
از این در بخش ملی و بین الملل جشنواره فیلم کوتاه و در بخش بین الملل 
جشنواره دینی رویش برگزیده شده و جایزه جشنواره عمار سومین جایزه 

این فیلم است.

آوای »هنیواک« در تاالر فرشچیان 
می پیچد

دومین کنسرت گروه موسیقی هنیواک در 
روزهای پنجم و شش��م بهمن م��اه در تاالر 

فرشچیان اصفهان برگزار خواهد شد.
امیر ف��رزان ش��ارقی در این رابط��ه گفت: 
ای��ن کنس��رت، دومی��ن کنس��رت گروه 
موس��یقی هنی��واک اس��ت ک��ه پ��س از 
 اج��رای س��ال 1۳89، تمام��ی قطع��ات

آن ب��ه آهنگس��ازی خودم س��اخته ش��ده اس��ت. ای��ن کنس��رت در 
 دوبخش ب��ی کالم و ب��ا کالم اجرا می ش��ود که بخش ب��ی کالم حدود 
۳۰ دقیقه اس��ت و ب��ا همراهی ش��ش نوازنده اجرا می ش��ود. ش��ارقی 
 صری��ح ک��رد: دربخ��ش دوم 11 نوازن��ده و خوانن��ده گروه ب��ه صحنه 
می آیند که این بخش نس��بت ب��ه بخش اول پیچیدگی بیش��تری دارد 
 و از لحاظ فنی نیز بر روی تنظیمات بیش��تر کار ش��ده و هنری تر است.

 سرپرس��ت گ��روه موس��یقی هنی��واک اظهار داش��ت: قطع��ات بخش 
بی کالم یک قطع��ه نیمای��ی از م.آزاد و بقیه اش��عار، از موالنا هس��تند.

 قیمت بلی��ت این کنس��رت 1۷ ه��زار توم��ان اس��ت و عالق��ه مندان 
می توانند به آموزشگاه درویش خان، آموزشگاه سپاهان سینا، کتابفروشی 
زمان و مؤسسه فرهنگی مکتوب نخست مراجعه نمایید. گفتنی است این 
کنسرت در روزهای پنجم و ششم بهمن ماه از ساعت 2۰ تا 22 و در روز 
22 بهمن ماه از ساعت 1۷ تا 19 و 2۰ تا 22 در دو سانس برگزار می شود. 

»نمایش های ایرانی« 
منتشر شد

کتاب »تعزیه« تألیف صادق عاشورپور از مجموعه »نمایش های ایرانی« 
توسط انتشارات سوره مهر منتشر شد و به کتابفروشی ها آمد.

ص��ادق عاش��ورپور درب��اره هدف��ش از تألی��ف کتاب ه��ای مجموعه 
»نمایش های ایرانی« که جلد دوم آن به موضوع »تعزیه« اختصاص دارد، 
می نویسد: »بعد از مدتی که از ورودم به کار نمایش توسط روانشاد عباس 

نفری، یکی از پیشکسوتان کار نمایش در 
همدان گذشت، دائم این اندیشه در مغزم 
 جا کرده بود ک��ه ایران و یون��ان هر دو، 
دو کش��ور متم��دن و قدرتمن��د جهان 
کهن بوده اند، اما چرا یونان دارای چنان 
تاریخی م��دون در هنر نمایش اس��ت و 
کشور ما حتی در تدوین تاریخ سیاسی و 
اجتماعی خود هم دارای مشکل؟« چاپ 
اول این کتاب در سال 89 منتشر شده و 
چاپ جدید آن با ۵66 صفحه، شمارگان  
دو هزار و۵۰۰ نسخه و قیمت1۰ هزار و 

۷۰۰ تومان منتشر شده است.
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امین حیایی و 
کارگردانی تئاتر

بعد ازگذشت یک ماه از انتخابات آغاز شد

فعالیت انجمن هنرهای نمایشی اصفهان در تاالرفرشچیان
13 رتبه برتر جشنواره به اصفهان رسید

درخشش»خوابگردهای صحنه« در جشنواره سراسری بصیرت

کارگردان »مختارنامه« 
طنز نوروزی می سازد؟

نمایش »قحطی نور« به کارگردانی امین حیایی ازروز یکشنبه، 24 دی درتاالر 
وحدت روی صحنه می رود.گروه بازیگران نمایش »قحطی نور« را هنرمندانی 
چون امین حیایی، نیلوفر خوش خلق، یاس��ر خاسب، محسن گودرزی، امیر 
محمودی، بهادر فاضل، مهسا خسروی و... تشکیل می دهند. همچنین گروه 
موسیقی دارکوب به سرپرستی همایون نصیری و پدرام مرندیز با اجرای زنده 
موسیقی گروه نمایش را همراهی می کنند. به گفته روزبه معینی، مدیر اجرایی 
و روابط عمومی نمایش، »قحطی نور« حکایت دورانی است که سیاهی و ظلمت 
دنیا را فرا گرفته و انسان ها همچون بردگانی در اسارت اهریمن بار گناهان و 
خطاهای خود را به دوش می کشند و خواسته یا نا خواسته، تأمین کننده نیروی 
حیات اهریمن هستند. زمان سلطنت خداوند روی زمین فرارسیده است و ... .

داوود میرباقری در جدیدترین اظهار نظرش درباره ساخت یک سریال طنز 
برای نوروز تلویزیون، گفت: هنوز ساخت این سریال قطعی نیست.

این کارگردان س��ینما و تلویزیون در پاسخ به پرسش��ی درباره بازگشتش 
به کارهای اجتماعی چون »رعنا« به س��ریال »یلدا« که قرار است پخش 
آن از چهارشنبه از شبکه اول شروع شود اشاره کرد و گفت: اگر خودم هم 
به ش��خصه برنگردم، محصوالتی که تولید می کنیم،  در همین راستاست.  
میرباقری درباره  سریال طنزی که قرار است برای تلویزیون بسازد، گفت: 
ظاهرا یک توافقی کردیم و قرار اس��ت من یک کار طنز برای عید امس��ال 
بسازم. او همچنین درباره  سریال »یلدا« که قرار است از دو روز دیگر پخش 

شود، خاطرنشان کرد: این سریال یک کار سیاسی، اجتماعی است. 

 نمایشگاه عکس سیاه و سفید در گالری 
نسترن 
آرته ب��ه دنی��ای پی��ر و فرت��وت اهالی مکارمی 

آسایشگاه س��المندان تعلق دارد.  آزاده 
شیرانی، هنرمند عکاس با استفاده از دوربین آنالوگ و با برداشتی 
س��یاه و س��فید، به باز نمایی دنیای س��المندان پرداخته است؛ 
 س��المندانی که خواس��ته و ناخواس��ته ایام عمر را در این مکان 
می گذرانند. این عکس ه��ا تمام لحظه ها وح��االت عاطفی که 
درطول روز بر دل این س��اکنان س��پید مو م��ی رود را به نمایش 
درآورده است. از دلتنگی ها و تنهایی ها و بی حوصله گی ها گرفته، 
تا کنجکاوی و  شیطنت و دلجویی و همراهی آنها با همدیگر. این 
مجموعه که روی هم رفته فضایی یکدست و نگاهی جستجوگر را 
نشان می دهد، در بعضی از عکس ها با سویه ای متأثر از فضا و حال 
و هوای آسایشگاه گرایشی رمانتیک و احساس گرا به خود گرفته و 
در برخی دیگر، رفتاری کامال خبری و گاه سهل گیرانه داشته است.

شیرانی در خصوص چرایی انتخاب دوربین آنالوگ برای عکاسی 
این مجموعه گفته است: »من برای سوژه های مستند، عکاسی با 
دوربین آنالوگ را ترجی��ح می دهم، با وجودی ک��ه دوربین های 
دیجیتال هم امکانات خوبی برای عکاسی دارند اما احساس کردم 
عکاسی با یک حلقه فیلم سیاه و س��فید و دوربین آنالوگ با حس 
 فضایی که من می خواهم عکاس��ی کنم، انطباق بیشتری دارد.«

وی در خصوص عکاسی مس��تند اظهارداشت: »عکاسی مستند 
کمی حالت خبری دارد و کاًل اتفاقات روزمره ای که در هر کجای 
دنیا روی می دهد را دربر می گیرد. در عکاس��ی مستند، عکاس با 
دنیای واقعی روبه روست، اما من در این نمایشگاه به جای آن که 
دوربین بردارم و سوژه هایم مثال سالمندان را در خیایان عکاسی 

کنم، آنها را در فضایی که بیشتر احساساشان را نشان می دهد یعنی 
در آسایشگاه ها، عکاسی کرده ام.«گفتنی است این نمایشگاه از روز 
جمعه 8 دی ماه آغازوتا 1۳ دی ماه درگالری آرته اصفهان واقع در 
خیابان آپادانا دوم، کوچه شماره 8 )شهید موسی رضایی(، بن بست 
دوم، سمت چپ، پالک 24 از ساعت 16 تا 2۰ پذیرای عالقه مندان 

هنر عکاسی است.

گالری آپادانا و سلیمان ساسون 
گالری آپادانا نیز این روزها نمایش��گاهی از نقاشی های سلیمان 
ساسون، هنرمند باس��ابقه اصفهانی را به نمایش در آورده است. 
س��لیمان ساس��ون متولد 1۳24 اس��ت. او دارای فوق لیسانس 
معماری از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران است و تحصیالت 
 خ��ود را در 1۳49 به پای��ان رس��انده . او در کن��ار کار معماری، 
سال هاست که نقاشی هم می کش��د. او از اعضای قدیمی انجمن 
ایران و آمریکاست و آثار خود را چندین بار در این انجمن و بارها در 
گالری های اصفهان و تهران به نمایش درآورده است. ساسون  که 
سابقه  نمایش��گاه های انفرادی و گروهی و شرکت در اکسپوهای 
متعدد قبل و بعد از انقالب را دارد، آثار خود را در نمایش��گاه های 
 گروهی در چین، روس��یه و اردن نیز به تماش��ا گذاش��ته است. 
نقاشی های ساس��ون با تکنیک آبرنگ و با کارکردی مدرن اجرا 
شده و استفاده هوشمندانه او از کارکردهای رنگ و فضاسازی های 
منحصر به فرد و به خدمت در آوردن رنگ در جهت القای مفهوم به 
آثار او فضایی متفاوت و نگاهی جسورانه بخشیده است. نمایشگاه 
نقاشی های این هنرمند هم از روز 8 دی ماه در گالری آپادانا واقع 
در آپادانا دوم، کوچه  الله آغاز و تا 1۳ دی ماه ادامه خواهد داشت.

 »زندگی خصوصی آقا و خانم میم« فیلم 
گروه 
امساک و پرهیز است. امساک در دادن فرهنگ

اطالع��ات به تماش��اگر، تع��داد اندک 
شخصیت ها و لوکیشن های محدود )عمدتا در فضای داخلی یک 

هتل(.
تجربه گرایی فیلمساز چه در فرم بصری و چه در فیلمنامه ای که 
برای روایت انتخاب کرده، کاماًل مشهود است. این تجربه گرایی 
در کل به نفع فیلم تمام شده و توانس��ته میان انبوه آثار تکراری 
سینمای ایران، طعمی متفاوت را به مخاطب بچشاند، اما قدری 
خام دستی که باتوجه به جوانی فیلمساز قابل توجیه است، زندگی 

خصوصی را در یک قدمی اثری فوق العاده نگاه داشته است. 
این که شخصیت زن فیلم به درستی شکل نمی گیرد و پرهیز از 
دادن اطالعات در موردش به گنگ شدن و در جاهایی تخت شدن 
کاراکت��ر آوا )مهتاب کرامتی( منجر می ش��ود، مش��کل اصلی 

»زندگی خصوصی آقا و خانم میم« نیست. 
مشکل اساس��ی فیلم، تکلفی است که فیلمس��از با وجود تمام 
خوش ذوقی و خوش فکری اش نتوانسته آن را از پیکره اثرش جدا 
کند. به ندرت لحظه ای از فیلم را می توان سراغ گرفت که در آن 
حسی از زندگی مشهود باشد. در این فیلم، فیلمساز چنان در بند 
تکنیک و رعایت تعادل و حرکت بر لبه باریک مضمونی ملتهب 
بوده که کمتر به حس و حال پرداخته و  مشکل فیلم هم این است 
که زیادی شیک و پرداخته است. اما درعوض »زندگی خصوصی 
آقا و خانم میم« اثری است که موفق می شود حرفی مهم را بزند، 
بی آنکه خود فیلم پای پیامش شهید شود. مسأله ای که فیلمساز 
بر آن انگشت می گذارد و گذار ناکام یک طبقه از سنت به مدرنیته 

را به تصویر می کش��د، رنگ و بوی زمانه را دارد و می تواند قدری 
از فضای انتزاعی اثر را با لوکشین ها و آدم های محدودش جبران 
کند. جشن بزرگ کارگردانی روح اهلل حجازی این است که اندازه 
نگه می دارد و با وجود کم مالت بودن داس��تانش، می کوشد تا با 
دکوپاژ و میزانسن هایی سنجیده و البته اس��تفاده بهینه از هنر 
فیلمبردار جوان و خوش ذوقش )هومن بهمنش( جبران مافات 
کند. فیلم با وجود تکلفش در پرداخت، لحن همگون و یکدست 
را تا انتها حفظ می کند و پایانش نیز به شکلی توأمان هوشمندانه 
و رندانه اس��ت؛ هم فرم دایره ای روایت را حفظ می کند )فیلم با 
حضور زن و شوهر در پشت ترافیک آغاز و با تصویری مشابه که 
به قهر زن و خروج مرد و بعد فرزندانشان از اتومبیل می انجامد، 
به پایان می رسد( و هم این که ضمن یافتن یک معادل تصویری 
بسیار س��ینمایی و تأثیرگذار رندانه از نمایش پایان داستانی که 
آغاز کرده، طفره می رود. این پایانی است که حسی از معلق بودن 
و پادرهوایی را به مخاطبش ارایه می کند و فیلمس��از می گوید، 
پاس��خی بر چالش��ی که آغاز کرده ندارد یا ترجی��ح می دهد در 
شرایط فعلی آن را به نمایش نگذارد. فاصله میان »از میان ابرها« 
ساخته اول روح اهلل حجازی با »زندگی خصوصی آقا و خانم میم« 
قابل توجه اس��ت و می توان امیدوار بود که کارگردانی حساس و 
نکته سنج به میدان آمده که خوب می داند چطور سراغ مضمونی 
ملتهب برود و به سالمت بازگردد. چنان که خوب می داند چطور 
از حاتمی کیا به عنوان بازیگر استفاده و او را مبدل به برگ برنده 
فیلمش کند. با چنین هوشی می توان انتظار داشت در فیلم سوم 
حجازی، روح زندگی و حس و حالی درخور نیز با تسلط تکنیکی 

و آزمون فرم های تازه همراه شود.

مشکل اساسی 
فیلم، تکلفی 
است که فیلمساز 
با وجود تمام 
خوش ذوقی و 
خوش فکری اش 
نتوانسته آن را از 
پیکره اثرش جدا 
کند

احساس کردم 
عکاسی با یک 
حلقه فیلم سیاه 
و سفید و دوربین 
آنالوگ با حس 
فضایی که من 
می خواهم عکاسی 
کنم، انطباق 
بیشتری دارد

نگاهی به فیلم »زندگی خصوصی آقا و خانم میم«درباره آنچه این هفته در آرته و آپادانا دیدیم 

طعمی متفاوت از امساک و پرهیزسیاه و سفید این روزهای نرفته...



آلمانی ها دقت فناوری گل را زیر سؤال بردند احتمال انتقال دخه آ و نانی به رئال برای جذب کریسوینكو بگوویچ رسما پرسپولیسي شدفرگوسن با ماشین برقی سر تمرین می رود

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مسن ترین بازیكنان لیگ دوازدهم
در این فصل لیگ برتر10 بازیکن باالی 35 س��ال مش��غول فعالیت 
 هس��تند و جالب این که اکثر آنها نیز در تیم ه��ای خود مهره های 
تأثیر گذار و تعیین کننده ای محسوب می شوند. از این 10 بازیکن 
چهار نفر دروازه بان هستند، یک نفر مدافع، سه هافبک و دو مهاجم.

نیلسون و مهدوی کیا در پرسپولیس، طهماسبی در پیکان و عنایتی 
 در مس کرمان از جمله بازیکن��ان تأثیرگذار در تی��م های خود در 
 نیم فص��ل اول بودن��د. فرهاد مجیدی 37 س��اله نیز قرار اس��ت در 

نیم فصل دوم مشکل گلزنی استقالل را حل کند. 

علیرضا دبیر؛ عضو شورای عالی 
ورزش سیما 

علیرضا دبیر، رییس کمیته ورزش شورای ش��هر تهران به عضویت 
شورای عالی ورزش س��یما درآمد. وی با پایان یافتن تحصیالت در 
مقطع دکتری رشته مدیریت، هم اکنون عالوه بر تدریس در دانشگاه، 
ریاست کمیته ورزش شورای اسالمی شهر تهران را نیز بر عهده دارد.

ITC فرهاد مجیدی صادر شد
کارت بازی فرهاد مجیدی توسط س��ازمان لیگ صادر شد. مجیدی 
که حدود دو هفته پیش با عقد قراردادی یک سال و نیمه به استقالل 
پیوسته بود، پس از ثبت قرارداد مشروط در هیأت فوتبال در تمرینات 
آبی پوشان شرکت کرد. این بازیکن پس از فس��خ قرارداد لیام ردی 
رسما استقاللی شد و کارت بازی این بازیکن نیز صادر شد تا او بتواند 
بدون مشکل برای استقاللی ها به میدان برود. در صورتی که مجیدی 
از لحاظ فنی و بدنی در شرایط ایده  آل باشد، کادر فنی تیم استقالل 
می تواند در دیدار مقابل ذوب آهن از این بازیکن استفاده کند. دیدار 
تیم های اس��تقالل و ذوب آهن روز ش��نبه در ورزش��گاه فوالد شهر 

اصفهان برگزار خواهد شد.  

 زمزمه خداحافظی علی کریمی
 از دنیای فوتبال 

علی کریمی قصد دارد پس از پای��ان فصل دوازدهم با دنیای فوتبال 
خداحافظی کند. هافبک طراح باش��گاه پرسپولیس که از محبوبیت 
فراوانی میان فوتبالی ها برخوردار اس��ت، زمزم��ه های خداحافظی 
 اش از فوتبال را س��ر داده و قصد دارد پس از پای��ان لیگ دوازدهم 

کفش ها را بیاویزد.
کریمی البته خود درب��اره زمان خداحافظ��ی اش از فوتبال چیزی 
نگفته، اما به نظر می رسد شماره 8 پرسپولیس دیگر انگیزه ای برای 
ادامه بازی در پرسپولیس ندارد. نزدیکان علی کریمی معتقدند که او 
می خواهد هرچه زودتر در کالس های مربیگری شرکت کند و شاید 

به زودی سر از نیمکت پرسپولیس درآورد.

 کفاشیان مانع از تنبیه 
باشگاه های بدهكار شد

رییس فدراس��یون فوتبال به دلیل در پیش بودن مجمع فوق العاده 
فدراسیون، اجازه اجرای حکم علیه باشگاه های بدهکار را نداد. کمیته 
انضباطی فدراسیون فوتبال در نیم فصل لیگ دوازدهم اعالم کرد که 
باشگاه های لیگ برتری که تا آغاز نیم فصل دوم بدهی های خود را 
تسویه نکنند و نتوانند با طلبکاران خود به توافق برسند، با مجازات 
کس��ر امتیاز جریمه خواهد کرد.کمیته انضباطی به این باش��گاه ها 

حداکثر تا چهارم دی فرصت داده بود.
نیم فصل دوم ش��روع ش��د و دو هفته هم از آغاز آن گذش��ت، اما نه 
خبری از پرداخت بدهی باشگاه ها ش��د و نه امتیازی از باشگاه های 
بدهکار کسر شد، به خصوص این که دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
نیز در فهرست باشگاه های بدهکار هستند. البته ظاهرا از 18 باشگاه 
 لیگ برتری فقط دو باش��گاه س��پاهان و نفت تهران بدهی ندارند و 

16 باشگاه دیگر بدهکارند.

 تیم ملی فقط برد  می خواهد
 نه چیزی غیر  از آن

کی روش/سرمربی تیم ملی فوتبال
مطمئنم که در س��ال 2013 همه ما تنها از بردهای متوالی 
تیم ملی ح��رف می زنیم و چیزی ب��رای گفتن نداری��م غیر از خبر 
بردهای تیم ملی در هر بازی. تیم ملی در هر بازی تنها برای پیروزی 
به میدان می رود نه چیزی غیر از آن . و اما درباره سرپرست تیم ملی، 
اگر قرار است کسی به جمع ما اضافه ش��ود و بتواند در کمک به تیم 
و بازیکنان کمک کن��د، با آغوش باز به او م��ی گوییم خوش آمدی. 
البته من خیلی امیدوارم مردی که می آید بتواند غیر از کمک به ما، 
به فدراسیون فوتبال و اوضاع اقتصادی اش 
هم کمکی بکند، البته اگرچه... . پیشنهاد 
مسئوالن باشگاه ردبولز هم اگرچه خیلی 
جدی است، اما برای من ایران و تیم ملی 
ایران اهمیت دارد و می خواهم با این تیم 
حضور در جام جهانی برزیل را تجربه کنم.

6
مسی در نقش سلطان اروپا

 لیونل مسی در رأی گیری س��الیانه روزنامه »ال پایس« اروگوئه با کس��ب 108رأی، برای چهارمین بار 
به عنوان سلطان اروپا انتخاب شد. آنچه در این نظرسنجی بیش از همه تعجب برانگیز است، این است که 

کریستیانو رونالدو، تنها توانست 9 رأی کسب کند و در مکان سوم بایستد.  روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 954 |  چهارشنبه  13 دی  1391 | 19 صفر 1434

حقوق هفتگی بكام در چین
اگردیوید بکام، ستاره سابق منچستریونایتد و رئال مادرید از چین 
سردربیاورد، احتماال حدود 250 هزار پوند )حدود یک میلیارد و 
250 میلیون تومان( در هفته حقوق خواهد گرفت که باید هزینه 

20میلیون پوندی بابت تبلیغات را هم به آن اضافه کرد.

گل رضایی، سریع ترین گل جهان
روزنامه  »صدی البلد« مصر گل غالمرضا رضایی 
به فجر را سریع ترین گل سال 2012 دانست. این 
روزنامه  به اش��تباه گل رضایی را که در ثانیه 12 

به ثمر رسید را در ثانیه هشت اعالم کرده است.

»ریبری«، بهترین بازیكن بوندس لیگا 
فرانک ریب��ری، مهاج��م فرانس��وی تی��م فوتبال 
بایرن مونیخ با پشت سرگذاش��تن مارکو رویس به 
عنوان برترین بازیکن نیم فصل نخس��ت رقابت های 

بوندس لیگا آلمان انتخاب شد. 08
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 »نه«  مظلومی
 به پیكانی ها

اقدام حرفه ای ذوب 
در مورد همامی

با ادامه نتایج ضعیف تیم پیکان در نیم فصل دوم لیگ برتر و شرایط نابسامان 
این تیم، گفته می شود مدیران این باش��گاه دیگر مثل سابق از عبداهلل ویسی 
حمایت نمی کنند و حتی ش��ایعه هایی مبنی بر کنار گذاش��تن این مربی از 
مس��ئولیت فنی تیمش به گوش می رس��د. در این ارتباط البته شایعه شده 
مسئوالن صبای قم  مترصد بازگرداندن ویس��ی به این تیم هستند. هر چند 
هنوز بحث کنار گذاشتن ویسی از سرمربیگری پیکان قطعی نشده، اما شایعه 
شده مسئوالن این باشگاه با پرویز مظلومی برای جانشینی ویسی در کادر فنی 
تیم خود صحبت هایی داشته اند که این مربی به خاطر شرایط تیم در جدول  و 
بازیکنانش حاضر به پذیرش هدایت پیکان نشده است. همچنین گفته می شود 
اصغر مدیر روستا، سرمربی سابق پیکان هم یکی از گزینه های هدایت  این تیم 

در صورت برکناری یا استعفای عبداهلل ویسی است. 

در شرایطی که اقدام حرفه ای باشگاه اوساسونا در قبال مسعود شجاعی، 
لژیونر مصدوم خود در بس��یاری از محافل خبری مورد توجه قرار گرفته 
شده، باشگاه ذوب آهن نیز رفتاری نظیر این باش��گاه در قبال دروازه بان 
مصدوم خود انجام داده است. مس��عود همامی، دروازه بان ذوب آهن که 
در نیم فصل نخست و پیش از دیدار با پرس��پولیس تهران از ناحیه ربات 
صلیبی دچار آس��یب دیدگی ش��د، چند هفته پیش مجبور ش��د ربات 
صلیبی اش را جراحی کند و همین مسأله او را ماه ها خانه نشین و از فوتبال 
دور کرد.  همامی، اما در هفته های گذش��ته فعالیت های درمانی خود را 
طی می کند و نکته جالب این که، ذوبی ها در این مدت معوقات این بازیکن 
را همچون س��ایر بازیکنان خود پرداخت کرده اند و حتی او را در پاداش 

بردهای اخیر خود نیز سهیم دانسته اند.

                  جنگ دارا و ندار

     هوادار هزارتومانی!
 روخوانی صحبت های سرپرس��ت 

مسعود 
فجر سپاسی شیراز در برنامه نود که افشاری

به مبلغ یک میلیارد و 250 میلیونی 
بابت انتقال رضا حقیقی از فجر سپاسی به پرسپولیس اشاره 
کرده بود، آنچنان سروصدایی به پا کرد که حتی فردوسی پور 
هم برای دقایقی در گوشه رینگ ایستاده و مثل یک بوکسور 

مشت های متوالی مدیرعامل پرسپولیس را تحمل کرد.
  شکست فجر در مقابل پرس��پولیس آنقدر برای شیرازی ها

 گران تم��ام ش��د که سرپرس��ت ای��ن تی��م در انتق��اد به 
ریخت و پاش باشگاهی مثل پرسپولیس، مبلغ قرارداد هافبک 
سابقشان را رسانه ای کرد و خشم مدیرعامل پرسپولیس را 
به جان خرید؛ آن هم سرپرستی که شاید بدون هماهنگی با 
مدیرعامل باش��گاهش این صحبت را انجام داده بود و چند 
دقیقه بعد با دیدن عصبانیت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، 
از تالش های او بابت کمک به فجر سپاسی تشکر کرد تا مبادا 
رویانیان دس��ت از کمک به تنها نماین��ده فوتبال فارس در 

لیگ برتر بردارد. 
باش��گاه پرس��پولیس از همان ابت��دای فصل ب��ه پرداخت 
ه��ای میلی��اردی در کنار اه��دای ماش��ین ب��ه بازیکنان 
 جدی��دش معروف ش��ده اس��ت.  ماج��رای انتق��ال کریم 
 انصاری ف��رد از س��ایپا ب��ه پرس��پولیس با مبلغ��ی باالی 
یک میلیارد تومان و قرارداد عجیب و غریب مانوئل خوزه هنوز 
هم روی بورس است و البته سردار رویانیان، مردم و هواداران 
 پرس��پولیس را هم واس��طه کرد و با اهدای ه��زار تومان به

30 میلیون هوادار پرسپولیس-البته به قول خودش- هزینه 
30 میلیاردی باشگاه پرس��پولیس را هم مسأله ای عادی و 

طبیعی جلوه داد.
خشم بی سابقه مدیر عامل پرس��پولیس در برنامه نود برای 
اولین بار اتفاق نیفتاد و بدون ش��ک آخرین بار هم نخواهد 
بود، ولی عدم وجود شفافیت مالی در ورزش ایران و سرپیچی 
از قانون ب��ازی جوانمردانه مالی فیفا، ش��رایط را به گونه ای 
پیش برده که کوچک ترین اطالعاتی از پرداخت های مالی 
در فوتبال ایران منتشر نمی شود و آن وقت گمانه زنی های 
مختلف در مورد پرداخت های میلیاردی در قالب ماشین های 
بنز و پورشه این طور باعث ایجاد جنجال در برنامه ای می شود 
که به جای بررسی مشکالت اساسی و کمبود زیرساخت ها 
در فوتبال باید زمانی نیم س��اعته را به ج��رو بحث لفظی با 
مدیرعاملی اختصاص دهد که از شفاف سازی در مورد مبلغ  

قرارداد بازیکن جدیدش ناراحت شده است.

یادداشت

سرمربی تیم پتروش��یمی بندرامام پیش از آغاز این دیدار، گفته 
بود که از بازیکن خارجی جدید تی��م در این بازی رونمایی خواهد 
کرد، اما گویا حساسیت این دیدار باعث ش��ده بود مهران حاتمی 
دس��ت به ترکیب تیم برنده نزن��د و با حامدآفاق، حامد س��هراب 
نژاد، روزبه ارغوان، علی جمش��یدی و ثانی بچیرویچ بازی را آغاز 
 ک��رد.در نقطه مقابل اما محس��ن ص��ادق زاده، عماد س��لمانی را 
نیمک��ت نش��ین و از س��امان ویس��ی، ج��واد داوری، اوش��ین 
ساهاکیان،کریس��ی ویلیامز و اصغر کاردوس��ت به عنوان پنج یار 

اصلی خود در این دیدار استفاده کرد. 
عملکرد پرنوس��ان و دور از انتظار کاردوست در همان ابتدای کار، 
او را به نیمکت منتقل کرد و در ادامه جابر هم نتوانست کاری برای 
تیمش از پیش ببرد و مهدی ش��یرجنگ هم در دفاع و در ارسال 
ش��وت های بی نقص و همیش��گی اش ناکام ماند. جالب این که 
 این بازیکن در زمان اعتراض صادق زاده ب��ه عملکردش، برخورد 

حق به جانب گرفته بود که داد و فریاد های سرمربی تیم اصفهانی 
را به دنبال داشت و تا آخر هم مورد غضب صادق زاده قرار گرفت. 
 محمدرضا اکبری هم که دقایق کوتاهی برای ماهان به زمین آمد 
به واس��طه بی نظمی در دفاع این تیم، خیلی پرفروغ عمل نکرد و 
دوباره به نیمکت منتقل شد تا عصبانیت خود را با چشم غره ای که 

به نیمکت تیمش رفت، نشان دهد.
ماهانی ها در ابتدای کار و به دلیل استرس و فشار این بازی، از انجام 
بازی همیشگی خودشان بازمانده بودند که بخش عمده ای از این 
موضوع به عملکرد پرنوسان عمادسلمانی، اصغر کاردوست و مهدی 
شیرجنگ مربوط می شد. البته این تیم در اواخر کوارتر دوم بازی 
هماهنگ تر و بهتری را ارائه کرد و خیلی زود نتایج از دست رفته را 
جبران کرد. ماهانی ها با آغاز نیمه دوم بازی هماهنگ چه در دفاع و 
چه در ریباند از خود ارائه کردند و عماد سلمانی و محمدرضا فالحت 
در این کوارتر ستاره های تیمشان بودند و در نقطه مقابل نیز ثانی 

بچیرویچ و حامد سهراب نژاد هم در حمله و ریباند از بهترین های 
پترو بودند. ماهان برای اولین بار در این بازی از حریف پیش افتاد و 

15-21 نتیجه را به سود خود به پایان برد.
با آغاز کوارتر چهارم، تیم ماهان به دنبال ب��رد با اختالف بود و به 
پرتاب های سه امتیازی روی آورد و از طرفی در دفاع چندان موفق 
عمل نکرد و در نقطه مقابل تیم پت��رو با بازی دقیق و نفوذ در قلب 
دفاع ماهان، به راحتی بازی را کنترل کرد. نوسان و استرس حاکم 
 بر بازی، جو نیمکت ماهانی ها را تحت تأثیر خود قرار داده بود، به

 گونه ای که با کس��ب هر امتی��از به س��ود ماهانی ه��ا و یا اعالم 
 خطای آنها همه نیمکت ماهانی ها تا نیمه های زمین پیش روی 
می کردند که هر بار با تذکر امیرحسین صفرزاده، سرداور این دیدار 

روبه رو می شدند.
 ماهان در این دقایق 63-73 از حریف پیش افتاد، اما بی توجهی به 
بازیکنان پیرامونی پترو باعث شد خیلی زود این برتری را از دست 
بدهد و در34ثانیه مانده به پایان بازی 73-78بازی را از دست رفته 
ببیند، اما پرتاب س��ه امتیازی کریس ویلیامز و عمادسلمانی آنها 
را به برد در ثانیه پایانی امیدوار ک��رد و در نهایت، اعالم پرتاب آزاد 
برای ماهان و توسط اوشین ساهاکیان تیر خالصی بر پیکر پترو در 
اصفهان بود. در ثانیه پایانی بازی و زمانی که تنها یک ثانیه تا پایان 
زمان باقی مانده بود، خطای بازیکن پترو بر روی جواد داوری باعث 
شد او نقش بر زمین شود که لحظاتی بازی را با توقف روبه رو کرد. 
سرانجام این دیدار با نتیجه 82-80 به سود ماهان خاتمه پیدا کرد 

تا این تیم با امید بیشتری به استقبال هفته های آینده لیگ برود.

ویلیامز: پتروشیمی خوب بود، اما نه به اندازه ما
بسکتبالیس��ت آمریکایی فوالدماهان بعد از ب��ازی، به تمجید از 
عملکرد خود و هم تیمی هایش پرداخت و معتقد بود پتروشیمی 

در اصفهان عملکرد خوبی داشت، اما بهتر از ماهان نبوده است.
کریس ویلیامز در گفتگویی که با ایس��نا داش��ته درباره این بازی 
گفته: »ترکیب پتروش��یمی به خوبی سازماندهی ش��ده بود، اما 
در نهایت  هرچقدر پتروش��یمی خوب بود، م��ا بهتر عمل کردیم 
و توانستیم پیروز ش��ویم. بازیکن فوالد ماهان از عملکرد خود در 
این بازی هم راضی اس��ت؛ هر چند در کوارت��ر اول و دوم عملکرد 
ناامید کننده ای داش��تم، اما  در ادامه بهتر کار کردم. جواد داوری 
خوب و با اطمینان بازی کرد، اما شیرچنگ که البته بسکتبالیست 
خوبی است در ابتدای مسابقه کمی هیجان زده بود.« وی می گوید 
تفکرات فنی صادق زاده منجر به پیروزی تیم فوالدماهان برابر پترو 
شد: »معتقدم  او سیستم درستی به اجرا گذاشت و راهنمایی های 

او نقش مهمی در پیروزی ماهان داشت. «

بازی پراسترس ماهان در مقابل بازی بی نقص پترو

خطر از بیخ گوش ماهان گذشت

تیم بس�كتبال فوالدماه�ان با غلبه ب�ر تیم پتروش�یمی بندر ام�ام عالوه بر شكس�تن نوار  گروه 
پیروزی های تیم ماهشهری، امیدهای خود را برای تصاحب صدرنشینی در هفته های آتی نیز ورزش

زنده نگه داش�ت. این دیدار که با پیروزی 82-80 تیم فوالدماهان س�پاهان خاتمه پیدا کرد 
همان طور که پیش بینی می شد، جذاب ترین و حساس ترین بازی هفته یازدهم لقب گرفت. تیم فوالدماهان در 
حالی موفق به کسب پیروزی در این دیدار شد که در کوارتر اول و عمده دقایق کوارتر دوم فرسنگ ها از قالب یک 

تیم مدعی و هماهنگ دور مانده بود. 

تعداد بازی های لیگ برتر که در تعطیالت آخر هفته برگزار شده اند 
نشان می دهد که اساسا آخر هفته ها سهم چندانی از فوتبال ندارد 
و شاید این مسأله یکی از اصلی ترین دالیل افت تعداد تماشاگران 

فوتبال باشد.
اگر به لیگ های معتبر اروپای��ی نگاهی بیندازید، خواهید دید که 
بازی ها در تعطیالت آخر هفته برگزار می ش��وند. به عنوان نمونه ، 
دیدارهای لیگ برتر انگلیس همگی در روزهای شنبه و یکشنبه 
برگزار می ش��وند و تنها ش��اید به دلیل خاصی یک بازی دوشنبه 

برگزار ش��ود. همچنین بوندس لیگای آلمان در روزهای جمعه، 
شنبه و یکش��نبه برگزار می شود. شاید هم کش��ورهای صاحب 
فوتبال چندان اطالعی از تأثیر برگزاری بازی در روزهای وس��ط 
هفته ندارند که اصرار دارند تعطیالت آخر هفته خود را با فوتبال 
خراب کنند! مس��ابقه های فوتب��ال ایران طبق گفته مس��ئوالن 
سازمان لیگ برتر برنامه مدون و روشنی دارند و زیر و بم آن کامال 
مشخص است، این در حالی است که این لیگ در فصل جاری بارها 
و بارها به بهانه اردوی تیم ملی تعطیل شده و هر بار یک یا دو هفته 

با رکود مواجه شد. با نگاهی گذرا به برنامه ریزی لیگ برتر در طول 
19 هفته گذش��ته، به تعداد بازی های برگزار شده در آخر هفته 
پرداخته ایم. از بین 19 هفته ای که لیگ برگزار شده، بازی ها تنها 
سه هفته در روزهای پنجش��نبه و جمعه انجام شده اند و در هفت 
هفته دیگر هم، چند بازی در یکی از روزهای پنجشنبه یا جمعه 
برگزار شده است. بر این اساس، از تعداد 171 بازی انجام شده تا 
هفته نوزدهم، 33 بازی در جمعه و 20 بازی در پنجشنبه برگزار 
شده که نس��بت 99/03 درصدی را نش��ان می دهد. بنا بر همین 
گزارش، بیشترین بازی ها در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار 
شده اند. برگزار کردن منظم مسابقه های لیگ برتر و جام حذفی با 

در نظر گرفتن بازی های آسیایی و اردوهای تیم ملی کار چندان 
سختی نیست، مگر این که تصور کنیم مسابقه های فوتبال اروپایی 
از سوی کارشناسان فضایی طراحی شده و مسئول برنامه ریزی آن 

مسابقه ها از مریخ آمده است! 
در نتیجه باید گفت که دلیل تفاوت نظم برگزاری مس��ابقه های 
فوتبال در ایران و اروپا از دو حال خارج نیس��ت؛ ی��ا برنامه ریزان 
فوتب��ال ای��ران در کار خود دق��ت کاف��ی را انج��ام نمی دهند و 
دست اندرکاران فوتبال در ایران به نظم و قاعده اهمیت نمی دهند، 
یا هفته در اروپا به جای هف��ت روز، 15 روز دارد! نیازی به تأکید 
نیست که پاسخ دادن به این سؤال نباید کار چندان دشواری باشد.

سهم تعطیالت هفته از فوتبال؛ فقط 31 درصد!



یادداشت

 آزمایشگاه سم شناسی شهرکرد 
راه اندازی شد

 مدیرکل پزش��کی قانون��ی چهارمح��ال و بختیاری گفت: آزمایش��گاه 
 سم شناس��ی پزش��کی قانونی این اس��تان از ابتدای دی ماه سال جاری 

به صورت عملیاتی کار خود را آغاز کرد.
 منصور فیروزبخت که با فارس سخن می گفت، اظهارداشت: آزمایشگاه

 سم شناسی پزش��کی قانونی این استان با تهیه زیرس��اخت های الزم، 
دس��تگاه های مورد نیاز و نیروی انس��انی متخصص، ازابت��دای دی ماه 
سال جاری به صورت عملیاتی کار خود را آغاز کرد. این مسئول با بیان این 
که با فعال شدن آزمایشگاه سم شناسی دیگر نیازی برای ارسال آزمایشات 
به دیگر استان  ها نیست، افزود: با راه اندازی این آزمایشگاه، از ارسال بیش 
از50 نمونه در هر ماه به استان های  تهران و اصفهان جلوگیری می شود. 
فیروزبخت گفت: عدم ارسال نمونه ها به آزمایشگاه سایر استان ها، عالوه 
بر رفع اطاله دادرس��ی، کاهش هزینه ها و تأمین امنیت نمونه ها از دیگر 
مزایای راه اندازی این آزمایشگاه محس��وب می  شود. فیروزبخت با توجه 
به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در پزش��کی قانونی، گفت: اداره کل 
پزشکی قانونی استان نیازمند تأمین اعتبارات الزم برای تهیه تجهیزات 
روز دنیا در راستای تحقق این هدف است. وی گفت: پزشکی قانونی یکی 
از دستگاه های زیرمجموعه قوه قضائیه است که کار کارشناسی پرونده های 
قضائی را انجام می دهد و با توجه به شرایط خاص کاری در این سازمان، 
سختی کار و سر و کار داشتن با حقوق مردم، خدمت رسانی در آن تنها با 

داشتن روحیه ایثار و از خود گذشتگی امکان پذیر است. 

خبر ویژه

نماینده ولی فقیه درچهار محال و بختیاری 
حجت االسالم محمد علی نکونام  

اعتقادات درتمامی عرصه ها پش��توانه مهمی برای کشوراست و نباید 
فراموش کرد نیروهای یگان ویژه، سرمایه ارزشمندی درجامعه هستند، 
چون فتنه همیشه در جامعه  وجود خواهد داشت و باید همواره هوشیار 
بود تا خدش��ه ای به نظام و انقالب وارد نیاید، زی��را که نظام جمهوری 
اسالمی ایران بر پایه حمایت از والیت فقیه بر پا شده و اجرای منویات 
و فرمایشات ایش��ان، وظیفه اسالمی الهی اس��ت که باید آن را به نحو 
احسن انجام داد. دشمنان در پی این هس��تند که اختالفات را در بین  
اقشار جامعه عمیق کنند و به 
همین دلی��ل درمقابل حق، 
همیش��ه باطل ص��ف آرایی 
دارد و ب��رای مب��ارزه با باطل 
همیش��ه باید حرکت کنیم تا 
 هر وقت آنها از ه��ر ناحیه ای

خواس��تند در داخ��ل رخنه 
کنن��د و ضربه بزنن��د، بتوان 

استوار جلویشان ایستاد.

اعتقادات درتمامی عرصه ها 
پشتوانه مهمی برای کشوراست

چهره روزیادداشت
544  طلبه خواهر در استان مشغول به تحصیل هستند

یداهلل رحمانی مدیر حوزه علمیه خواهران استان چهار محال و بختیاری گفت: 544 طلبه خواهر 
در این استان مشغول به تحصیل هستند و در قالب چهار مدرسه حوزه ای و یک مرکز تخصصی 
حضور دارند. گفتنی این که در سال جاری110 نفر در مدارس حوزه علمیه استان پذیرفته شدند.
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مخاب��رات  مدی��رکل  گروه 
چهارمح��ال و بختیاری شهرستان 

گفت: اجرای پ��روژه فاز 
 پنج تلفن هم��راه این اس��تان در هفت��ه جاری 
 آغاز و تالش می ش��ود ت��ا پایان امس��ال تکمیل

 شود.
علیرض��ا فتح��ی اظه��ار داش��ت: خدمات��ی که 
از س��وی این ش��رکت از آبان 88 تاکن��ون ارایه 
 ش��ده بس��یار متعدد و متنوع اس��ت و ای��ن امر 
نشان می دهد که توس��عه فعالیت های مخابرات 
 بعد از خصوصی س��ازی روند پرش��تابی داش��ته

 است.
وی، خریداری سه هزار پورت جدید را از مهم ترین 
برنامه های این ش��رکت در سال جاری برشمرد و 
گفت: این تعداد پورت در40 مرکز روستایی نصب 

و راه اندازی می شود.
فتحی با بیان این که صد درصد جاده های اصلی 
و روستایی این اس��تان تحت پوشش تلفن همراه 

اس��ت، افزود: در هیچ  یک از جاده های اصلی در 
شهرها و روستاهای باالی500 نفر جمعیت نقطه 

بدون پوشش شبکه وجود ندارد.
این مسئول با اش��اره به اجرای فاز 4 تلفن همراه 
 در این اس��تان، تصریح ک��رد: در این ف��از برای 
بهبود ارتباطات،79 س��ایت فنون با سیستم های 
جدید و ب��ا قابلیت ب��اال تعویض و به روزرس��انی 

شده است.
مدیرکل مخابرات چهارمح��ال و بختیاری ادامه 
داد: فاز پنج تلفن همراه نیز برای توسعه ارتباطات 
همراه اول در جاده های بین راهی در روس��تاهای 

باالی500 نفر جمعیت اجرا می شود.
وی ب��ا بیان این ک��ه پیمانکار طراح ف��از 5 تلفن 
همراه استان انتخاب شده است، ادامه داد: تالش 
می شود تا پایان س��ال جاری مراحل اجرایی این 

پروژه تکمیل شود.
فتحی پروژه جامع مرکز ترانزیت مخابرات استان 
را از دیگر پروژه های مهم سال جاری این شرکت 

برشمرد و گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 10 
میلیارد ریال اجرا شده است.

 ای��ن مس��ئول، خدمت رس��انی ه��ر چ��ه بهتر 
 ب��ه مش��ترکان را از مهم ترین رس��الت های این 
شرکت دانس��ت و متذکر ش��د: در همین راستا 
درح��وزه مال��ی چند سیس��تم مکانی��زه جدید 
راه اندازی شده که در مراکز پرجمعیت، اطالعات 
مش��ترکین به س��هولت در اختیار سیستم مالی 

قرار گیرد.
مدی��رکل مخاب��رات چهارمح��ال و بختی��اری 
خاطرنش��ان کرد: تعویض س��وئیچ تلفن اردل با 
س��وئیچ جدیدی که از آخری��ن قابلیت های روز 
برخوردار است از دیگر برنامه های این شرکت در 

سال جاری بوده است.

ضریب نفوذ تلفن همراه در چهارمحال 
وبختیاری به 90 درصد افزایش یافت

مدیرعام��ل ش��رکت مخاب��رات چهارمح��ال و 

 بختیاری گفت: باتوسعه شبکه ارتباطات و افزایش 
واگذاری ها، ضریب نفوذ تلفن همراه از 50 درصد 
در آبان ماه س��ال 88 به 90 درصد در آبان سال 

جاری افزایش یافته است.
فتحی با بیان اقدامات ش��رکت مخابرات اس��تان 
در بهبود و توسعه ارایه خدمات به مشترکان بعد 
از خصوصی س��ازی مخابرات در سال 88، اظهار 
داشت: تعداد مشترکان تلفن همراه در استان از 
433 هزار مشترک ثابت و اعتباری در آبان ماه 88 
به820 هزار در آبان ماه سال جاری افزایش یافته 
است که بیش از 377 هزار شماره جدید طی این 

مدت واگذار شده است.
وی اضاف��ه ک��رد: واگ��ذاری این تعداد ش��ماره 
 تلفن همراه در چهارمحال وبختی��اری، افزایش

 85 درصدی را نشان می دهد و این استان توانسته 
است در جذب مشترک، رتبه چهارم کشور را به 
خود اختصاص دهد و در رده 10 اس��تان برتر در 

واگذاری تلفن همراه قرار گیرد.

واگذاری تلفن ثاب�ت در چهارمحال و 
بختیاری به روز است

مدیرعامل شرکت مخابرات چهارمحال و بختیاری 
در ادامه با بی��ان اقدامات این ش��رکت در بخش 
تلفن ثابت نیز، گفت: تعداد مشترکان تلفن ثابت 
استان در سال نخست خصوصی سازی مخابرات، 
218 هزار و 450 شماره تلفن بود که این میزان 
در آبان ماه سال جاری به 240هزار و200 شماره 
افزایش یافته است و واگذاری تلفن ثابت در 165 

مرکز انجام می شود.
فتحی تصریح کرد: این میزان واگذاری ش��ماره 
 تلفن ثابت، افزایش10 درصدی را نشان می دهد

که ضری��ب نف��وذ تلف��ن ثاب��ت در چهارمحال 
وبختیاری طی این م��دت از 24/83 صدم درصد 

به 26/3 درصد افزایش یافته است.
وی ادامه داد: از زمان خصوصی س��ازی مخابرات 
تاکنون،21 هزار و750 شماره تلفن ثابت جدید 

به مشترکان واگذار شده است.

اج�رای فیب�ر ن�وری در چهارمحال و 
بختیاری 18 درصد افزایش یافت

 فتح��ی در ادام��ه با بی��ان اقدامات این ش��رکت 
 در اج��رای زیرس��اخت های م��ورد نی��از برای 
 توس��عه ش��بکه، ادام��ه داد: ش��بکه فیب��ر 
 ن��وری چهارمح��ال و بختی��اری از دو ه��زار و 
340 کیلومتر در س��ال 1388 به دو هزار و 791 
کیلومتر در آبان ماه س��ال ج��اری افزایش یافته 

است.
مدیرعام��ل مخاب��رات چهارمح��ال و بختیاری 
 اضافه کرد: طی این مدت، تعداد ایس��تگاه های 
 تلف��ن هم��راه از ه��زار و 283 به ه��زار و 373 
 ایس��تگاه افزای��ش یافته اس��ت که ب��ا افزایش

 88  90 ایس��تگاه تلف��ن هم��راه از س��ال 
تاکنون، تعداداین ایستگاه ها 32 درصد افزایش 

یافت.
این مس��ئول در ش��رکت مخابرات چهارمحال و 
 DATA بختیاری اضافه کرد: مراکز دارای پورت
یا داده از 56 مرک��ز در آبان ماه س��ال 1388 به 
60 مرکز در آبان ماه س��ال جاری افزایش یافته 
 است که طی این مدت، تعداد پورت های داده از 
دو هزار و 654 به 14 ه��زار و 180 پورت افزایش 

یافت.
فتحی گفت: از آبان ماه سال 88 تاکنون، بیش از 
11 هزار پورت داده در چهارمحال و بختیاری اجرا 
ش��د که این میزان، حدود 400 درصد افزایش را 

نشان می دهد.

 افزایش 56 درصدی راه ان�دازی دفاتر 
پیشخوان در  شهرهای  چهار محال   و بختیاری
 مدیرعام��ل ش��رکت مخاب��رات چهارمح��ال و

بختیاری همچنین با بیان اقدامات این ش��رکت 
در راه اندازی دفاتر پیشخوان دولت در شهرهای 
 اس��تان، اضافه کرد:تعداد این دفات��ر از آبان ماه 
سال 88 تاکنون، از90 دفتر به 140 دفتر افزایش 
یافته است که این میزان، توسعه 56 درصدی را 

نشان می دهد.
فتحی تأکید کرد: تعداد دفاتر ارایه دهنده خدمات 
ارتباطی در روس��تاهای چهارمح��ال وبختیاری 
)ICT( از 145 دفتر به 157 دفتر افزایش یافته 
است که این تعداد راه اندازی دفاتر، افزایش هشت 

درصدی را نشان می دهد.

مدیرکل مخابرات استان درجمع خبرنگاران 

اجرای فاز 5 تلفن همراه درچهارمحال وبختیاری
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اخطار اجرایی
6601 ش��ماره: 261/91 به موجب رأی غیابی ش��ماره 408 تاری��خ 91/4/31 حوزه چهارم 
ش��ورای حل اختالف شهرستان شاهین شهر که قطعیت یافته است محکوم علیه هانی مقدم 
فرزند حس��ین مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و چهار میلیون و هشتصد 
و ش��صت هزار ریال )34/860/000( بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 89/10/20- 11/000/000 
ریال، 89/11/25- 5/000/000 ریال و 89/12/29-18/860/000 ریال لغایت اجرای حکم در 
حق محکوم له عباس��علی حدادگر اصفهانی فرزند علی نش��انی محل اقامت: اصفهان خیابان 
کاش��انی جنوبی کوچه جوزدان نرسیده به دبیرس��تان شیروانی بن بست خرم پ 175. نیم 
عش��ر دولتی به عهده محکوم علیه می باشد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه 
به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا 
بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و استیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد 

صریحًا اعالم نماید. شعبه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شاهین شهر

اخطار اجرایی
6602 شماره: 941/91 بموجب رأی شماره 1248 تاریخ 91/7/16 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن بابمانی مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 12/500/000 ریال بابت اصل خواسته و 34/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و نش��ر آگهی و همچنین خسارت تأخیر 
و تأدیه از تاریخ سررس��ید 89/11/20 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان محمدرضا 
معمار با وکالت زهره دهقانی ناژوانی نشانی محل اقامت: اصفهان خ خیام محله ناژوان 
کوی ش��هید فروجانی پالک 111 صادر و اعالم می نماید. ماده 34 قانون شوراهای حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید 
با تقاضای ذینفع و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء محکومیت 
های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6603 ش��ماره: 2072/90 بموجب رأی ش��ماره 643 تاریخ 91/4/19 حوزه 11 ش��ورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه عباس قاسمی فرزند 
رمضان ش��غل: آزاد مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 4/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 36/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید 240408-90/10/7 و هزینه نش��ر آگهی تا تاریخ وصول که محاسبه آن 
براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان 
عبداالمیر صفایی خورزوقی فرزند محمدعلی ش��غل: افسر بازنشسته نشانی محل اقامت: 

اصفهان ملک ش��هر خ مفتح شانزده متری بهاران نبش کوچه شهید فتحی صادر و اعالم 
می نماید. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6604 ش��ماره: 2066/90 ش 33 بموجب رأی ش��ماره 668 تاری��خ 91/4/31 حوزه 33 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه اشرف 
زارعان آدرمنابادی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و سی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید )89/12/2( تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس 
نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق محکوم له 
حمیدرضا آخوند تهرانی نش��انی محل اقامت: فلکه ارتش، ابت��دای خیابان وحید کوچه 
مطهری پالک 28. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به 
را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می 

شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6605 شماره: 942/91 بموجب رأی شماره 1221 تاریخ 91/7/16 حوزه 11 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه صدیقه فرهنگ سهلوانی 

فرزند ناصرقلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 19/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و نشر آگهی 

و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید 89/9/25 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت زهره دهقانی ناژوانی نش��انی محل 
اقام��ت: اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید فروجانی پ 111 صادر و اعالم می 
نماید. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
6606 اجرای احکام ش��عبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده کالس��ه 900345 ح ج 17 له خانم اکرم اصالنی علیه آقای حمیدرضا 
گرج��ی پور مقدم به نش��انی خ کاوه، مقابل ترمینال کاوه، بن بس��ت ایرج میرزا، مقابل 
تربیت معلم، مجموعه مس��کونی نس��یم، طبق��ه دوم، واحد 6 مبنی ب��ر مطالبه مهریه به 
میزان 105/599/259 ریال وجه نقد یک س��فر حج، 110 سکه تمام، یکصد مثقال طالی 

ساخته شده، مبلغ 100/000 ریال نشر آگهی، 2/000/000 ریال هزینه کارشناسی، مبلغ 
3/120/000 ریال هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله و مبلغ 5/780/000 ریال حق االجرای 
دولتی در روز یکش��نبه 91/10/26 س��اعت 9 تا 10 صبح در محل این اجرا واقع در خ 
ش��هید نیکبخت، دادگس��تری کل اصفهان، طبقه دوم، اتاق 207 جهت فروش شش دانگ 
پالک ثبتی آپارتمان به ش��ماره 15182/6627 بخش 5 اصفهان به همان نشانی محکوم 
علیه که در تصرف محکوم علیه می باشد با وصف کارشناسی ذیل الذکر برگزار نماید. 
طالبی��ن خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده به نش��انی مل��ک از آن بازدید و با تودیع 
ده درصد از قیمت در جلس��ه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده باالترین قیمت برنده 
مزایده خواهد بود. اوصاف ملک: س��ازه ساختمان از نوع بتونی، سقف ها تیرچه بلوک، 
نما آجرنما، دارای س��ه اطاق خواب، س��الن پذیرایی سالن، آش��پزخانه اوپن، سرویس 
بهداشتی و حمام است. کف س��الن پذیرایی، آشپزخانه، سرویس بهداشتی و حمام یک 
باب از اطاق ها س��رامیک، کف دو اطاق دیگر موزایی��ک، دیوارها گچ و رنگ، پنجره ها 
آلومینیوم، آش��پزخانه ام دی اف، کف و زیرپله ها از سنگ، سیستم کولر آبی و بخاری 
و گازی، دارای آسانس��ور با قدمت 9 سال، پارکینگ، دارای انشعابات برق اختصاصی 
و آب و گاز مش��ترک است که به مبلغ 1/365/052/500 ریال ارزیابی می گردد. م الف/ 

16261 مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده 
6607 ش��ماره نامه: 9110113766100128، ش��ماره پرونده: 8709980351700669، 
شماره بایگانی شعبه: 880197، اجرای احکام شعبه 17 حقوقی خانواده اصفهان در نظر 
دارد در خصوص کالس��ه اجرایی 880197 ح ج 17 له خانم زهره احمدی و علیه آقای 

علیرضا احمدی پزوه فرزند براتعلی با خواس��ته مبلغ 1- 96 سکه تمام بهار آزادی، 2- 
30 مثقال طال ساخته شده 18 عیار اصل خواسته و مبلغ 100000 ریال هزینه نشر آگهی 
مبلغ 2/000/000 ریال هزینه کارشناسی جلسه مزایده به منظور فروش 1 دانگ از شش 
دانگ یک باب خانه پالک ثبتی 9730/3 بخش 5 به آدرس اصفهان خوراس��گان خ جی خ 
جدید االحداث مسجد علی شمالی کوی محبان زهرا س بن بست نیلوفر پ 84 با مساحت 
عرصه 163 مترمربع و اعیانی 235 مترمربع و بدون اخذ مجوز از ش��هرداری س��اخته 
ش��ده است سازه س��اختمان دیوار باربر س��قف ها از نوع آجر و آهن فاقد نماکاری و 
دارای انشعابات آب و برق و گاز ارزیابی گردیده و می باشد که ششدانگ 867000000 
ریال و 1 دانگ مورد مزایده 144/500/000 ریال کارشناس��ی ش��ده اس��ت. طالبین می 

توانند 5 روز قبل از مزایده در محل از واحد مسکونی دیدن و جهت شرکت در مزایده 
در تاریخ 91/10/26 س��اعت 10 تا 11 در دفتر این اجرا اتاق 207 طبقه دوم دادگستری 
کل اس��تان اصفهان واقع در خیابان شهید نیکخت حاضر شوند. فروش از مبلغ ارزیابی 
شده شروع و برنده کسی خواهد بود که پیشنهاد دهنده باالترین قیمت بوده و حداقل ده 
درصد مبلغ تصویبی را فی المجلس به حس��اب سپرده دادگستری واریز و هزینه های 

مربوط را متقبل شود. مدیر اجرای احکام شعبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ
6609 آقای س��ید خلیل وحدت فرزند سید حسن دادخواستی مبنی بر ابطال سند اوراق 
مش��ارکت به شماره 5004453 بانک مس��کن شعبه ش��هدای اصفهان به طرفیت بانک 
مسکن شعبه ش��هدا و وزارت مسکن و شهرسازی ارائه که تحت کالسه 900417 ح/ 5 
ش��عبه پنجم حقوقی اصفهان ثبت و در جریان رسیدگی قرار دارد بدینوسیله به استناد 
ماده 324 قانون تجارت به اطالع دارنده مجهول س��ند فوق الذکر می رس��اند هرگاه از 

تاریخ انتش��ار اولین اعالن تا سه سال سند را ابراز ننمود حکم بطالن آن صادر خواهد 
شد. م الف/ 16253 زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6610 شماره دادنامه: 9109970350601319، شماره پرونده: 9009980350600906، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900917، خواهان: آقای س��یروس مقدس��ی نائینی به نشانی 
اصفهان خ مرداویج فارابی جنوبی خ هش��تم پ 4، خوانده: آقای حس��ن خواجه خباز به 
نشانی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- تأمین خواسته، 2- مطالبه خسارت، گردشکار: 
دادگاه ب��ا توج��ه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت 
ب��ه ص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوای آقای س��یروس مقدس��ی 
نائینی فرزند محمد به طرفیت آقای حسن خواجه خباز فرزند حسین به خواسته مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه دادنامه ش��ماره 9009970350700135 مورخ 90/2/8 صادره از 
ش��عبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان از توجه به دادخواس��ت تقدیمی خواهان و 
با توجه به تصویر مصدق دادنامه یاد ش��ده که داللت بر محکومیت خوانده به پرداخت 
اج��رت المثل به مبل��غ 477/600/000 ریال و با توجه به گواه��ی قطعیت و عدم اجرای 
دادنامه از ناحیه دفتر ش��عبه یاد ش��ده و اینکه خوانده نس��بت به دع��وای مطروحه و 
مس��تندات خواهان ایراد و دفاعی بعمل نیاورده اس��ت دادگاه دعوای مطروحه را ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی رأی بر محکومیت خوانده 
به پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت لغایت اجرای دادنامه یاد 
شده در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابالغ ظرف 
مهلت بیس��ت روز قابل واخواهی در همین دادگاه است. محمدی- رئیس شعبه 6 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6611 شماره دادنامه: 9009970350500541، شماره پرونده: 8709980350500819، 
8709980350500528، شماره بایگانی شعبه: 870819، 870528، خواهان ها: 1- آقای 
علی ک��رم غریب زاده با وکالت آقای محمدرضا بخت آور به نش��انی خ بزرگمهر جنب 
کالنتری، بن بس��ت مانی، سمت چپ، در اول، طبقه س��وم، 2- آقای خیرا... داوودوندی 
با وکالت آقای حمیدرضا ش��یری به نش��انی خ هشت بهش��ت غربی بین چهارراه ملک 
و گلزار، س��اختمان فرهنگ پ 222 طبقه اول دفتر وکال��ت، خواندگان: 1- آقای خیراله 
دادوندی با وکالت آقای حمیدرضا ش��یری به نش��انی بهارستان خ الفت محله چهار پ 
175 دفتر امالک الفت، 2- آقای عباس��علی عباس��ی طیبی به نشانی مجهول المکان، 3- 
آقای رمضانعلی ابراهیمی خوزانی به نشانی خمینی شهر میدان شهدا خ شریعتی جنوبی 
30 متری مؤسس��ه اعتباری س��ینا طبقه باالی فروش��گاه س��پید برفی پ 67، 4- آقای 
علیکرم غریب زاده به نش��انی بهارس��تان فاز 3- مجتمع زرین هنگام بلوک 2 ورودی 2 
پ 2221 منزل عباس گرمسیری، 5- شرکت عمران شهر جدید بهارستان به مدیرعاملی 
نظری به نش��انی بهارستان انتهای خ الفت شرقی شرکت عمران بهارستان، خواسته ها: 
1- ال��زام به پرداخت ثمن معامله و غرامات وارده، 2- جلب ثالث، گردش��کار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوای آقای علیک��رم غریب زاده به طرفیت آقای 
خیرا... داودوندی به خواس��ته الزام خوانده به پرداخت ثمن معامله و غرامات وارده به 
نرخ روز و خس��ارات دادرس��ی و دعوای آقای خیراله داودوندی به طرفیت رمضانعلی 
ابراهیمی خوزانی و عباس��علی طیبی و ش��رکت عمران بهارستان و علیکرم غریب زاده 
به خواسته جلب ثالث جهت پرداخت ثمن و مطلق خسارات وارده خواهان دعوی اصلی 
مدعی اس��ت که شرکت عمران پالک موضوع دعوی را به آقای علی ابراهیمی و نامبرده 
آن را ب��ه دو نفر یعنی آقایان طیبی و داودوندی واگذار نمود و س��پس آقای داودوندی 
آن را به وی واگذار نمود که بعد آقای عباس عباس��ی طیبی طی دادنامه شماره 2613-

84/12/3 ش��عبه محترم 119 کیفری اصفهان طی دادنامه 563-86/4/21 ش��عبه محترم 
10 تجدیدنظر تأیید گردیده انتقال به آقای طیبی را مقدم دانس��ت و انتقال شرکت عمران 
و بالتبع س��ند وی باطل گردیده و خواهان دعوای جلب ثالث نیز مدعی اس��ت که آقای 
رمضانعلی ابراهیمی پالک مذکور را طی قولنامه 81/4/29 وکالت نامه رس��می ش��ماره 
101554-81/5/3 دفترخان��ه 31 اصفهان به وی واگذار س��پس نامبرده آن را به آقای 
علی کرم غریب زاده طی مبایعه نامه 81/5/16 و اقرارنامه ش��ماره 81/5/23-143736 
دفترخانه 92 اصفهان واگذار نموده سپس معلوم شد که آقای ابراهیمی قبل از فروش به 
وی همان پالک را به آقای عباس��علی عباسی طیبی فروخته بود و دادنامه مذکور مؤید 
این مطلب اس��ت. با توجه به تصاویر مصدق مس��تندات پیوستی باالخص دادنامه های 
فوق الذکر که حاکی از انتقال پالک موضوع دعوی از سوی آقای رمضانعلی ابراهیمی به 
آقای خیراله داودوندی- انتقال مال غیر )عباسعلی عباسی طیبی( بوده که موجب تحقق 
ضمان درک اس��ت و با عنایت به نظریه کارشناس مضبوط در پرونده دادگاه خواسته 
خواهان های هر دو دعوی را موجه دانس��ته و مستنداً به مواد 390 و 391 قانون مدنی 

و 519 قانون آئین دادرسی مدنی آقای داودوندی را به پرداخت مبلغ 54/000/000 ریال 
بابت ثمن معامله مورخه 81/5/16 و مبلغ 472/339/703 ریال بابت غرامات واصله طبق 
نظر کارش��ناس به عنوان اصل خواسته و مبلغ 11/008/194 ریال بابت هزینه دادرسی 
و همچنی��ن ب��ه حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خس��ارات دادرس��ی در حق آقای 
غریب زاده محکوم می نماید و همین طور آقای رمضانعلی ابراهیمی را به پرداخت مبلغ 
46/000/000 ری��ال بابت ثمن معامله مورخه 81/4/29 و مبلغ 418/739/703 ریال بابت 
غرامات حاصله به عنوان اصل خواسته و مبلغ 8/293/695 ریال بابت هزینه دادرسی و 
حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خس��ارات دادرسی در حق آقای داودوندی محکوم 
م��ی نمای��د و در خصوص دیگر خواندگان دع��وی جلب ثالث با توجه ب��ه اینکه رابطه 
قراردادی مستقیم با خواهان دعوی مذکور ندارند دعوی در رابطه با آنها قابلیت استماع 
ندارد و قرار رد این قس��مت از دعوی را صادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر اس��تان اصفهان می 

باشد. م الف/ 16258  زباندان- رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی ابالغ معرفی داور
6612 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 910823 دادخواس��ت خانم سمیه حسینی فرزند 
زاهد بطرفیت آقای رضا جعفری فرزند عیوض به خواسته طالق به دلیل مجهول المکان 
ب��ودن زوج با توجه به ارجاع امر به داوری ب��ه آقای رضا جعفری فرزند عیوض ابالغ 
می ش��ود ظرف مهلت بیست روز نسبت به معرفی داور یکی از بستگان حداقل 40 سال 
تمام آش��نایی نسبی به مس��ائل اجتماعی و خانوادگی معرفی تا ضمن تشکیل جلساتی 
با حضور زوجین و داور زوجه س��عی و تالش خ��ود را در رفع اختالف و اصالح ذات 
البی��ن نموده و نظر خود را ظرف بیس��ت روز کتبًا به این ش��عبه معرفی نماید. در غیر 
این صورت دادگاه رأس��ًا داور معرفی می نماید. م الف/ 16259 دفتر ش��عبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
6613 خانم مریم محمدی جوآبادی دارای شناسنامه شماره 12771 به شرح دادخواست 
ب��ه کالس��ه 713/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که ش��ادروان صدیق��ه زارعی بشناس��نامه 4 در تاریخ 1391/4/2 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1( مریم محمدی جوآب��ادی فرزند علی اکبر ش ش 12771 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر

حصر وراثت
6614 خانم مرضیه عابدی دارای شناس��نامه ش��ماره 21841 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 792/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضی��ح داده که ش��ادروان قدیرعلی عابدی بشناس��نامه 2436 در تاریخ 1391/2/22 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1( 
ماه س��لطان کاظمی اندانی فرزند رحیم ش ش 54 )همسر دائمی متوفی(، 2( امیرحسین 
عاب��دی اندانی فرزن��د قدیرعلی ش ش 408 )فرزند(، 3( رس��ول عاب��دی اندانی فرزند 
قدیرعل��ی ش ش 836 )فرزن��د(، 4( صدیقه عابدی اندانی فرزن��د قدیرعلی ش ش 1456 
)فرزند(، 5( مرضیه عابدی فرزند قدیرعلی ش ش 21841 )فرزند(، 6( عزت عابدی فرزند 
قدیرعل��ی ش ش 2055 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراض��ی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
6615 نظ��ر به اینکه آقای حس��ین رضائ��ی به اتهام ب��ه کارگیری اتب��اع بیگانه بدون 
 پروان��ه کار حس��ب ش��کایت اداره کار از ط��رف ای��ن دادس��را در پرون��ده کالس��ه

910831 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی 
در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پ��س از یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام 
 قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 16280 دفتر ش��عبه 32 دادیاری دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان



Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

چهارشنبه  13 دی  1391 | 19 صفر   1434
شماره 954 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 954  , January   2     ,2013
8 Pages

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

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

پیامبر اکرم )ص( :
بر امت خوی��ش بیش از هر چیز از ه��وس و آرزوی دراز بیم 

دارم. -3+13

-5+12

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

دانستنی

 بهره هوشی در ریاضیات 
بی تأثیر است!

یک پژوهش جدید نش��ان می ده��د که انگیزه س��خت درس خواندن و 
استفاده از تکنیک های خوب مطالعه، نقش مهمی در مهارت های ریاضی 

کودکان دارد و این مسأله به داشتن بهره هوشی باال ارتباطی ندارد. 
  نتایج این تحقیقات که در مجله علمی رش��د کودک منتشر شده نشان 
می دهد که مجبور کردن کودکان برای این که سرشان از کتاب ریاضی 
باال نیاورند، هیچ کمکی به مهارت های ریاضی آنها نمی کند. کو مورایاما 
روانشناس محقق در دانشگاه کالیفرنیای لس آنجلس گفت: تحلیل ها و 
بررسی های انجام شده  بر روی بیش از3500 کودک آلمانی که در کالس 
 پنجم در جایگاه مناسبی قرار نداشتند نش��ان داد که آنها با انگیزه های

باال و اس��تراتژی های یادگیری مؤثر در کالس هش��تم ب��ه جایگاه قابل 
قبولی رسیدند. وی افزود: رشد کودک در دستاوردهای مربوط به درس 
 ریاضی به انگیزه و استراتژی های یادگیری ارتباط دارد و بهره هوشی افراد 
نمی تواند تأثیر چندانی در این میان داش��ته باش��د. این مسأله به همان 
میزان ش��گفت انگیز اس��ت که مهارت های م��ادرزادی در ریاضی برای 
 عده ای جذاب است. برخی از تحقیقات نش��ان می دهد که مهارت های

ریاضی در کودکان ب��ه وجود می آی��د و برخی دیگر نش��ان داده اند که 
فرهنگ، نقش مهمی در ش��کل دادن به ای��ن مهارت ها ایف��ا می کند. 
 در نظرس��نجی ه��ای انجام ش��ده، مردم کش��ورهای ش��رقی تالش را 
مهم ترین عام��ل در برتری ریاضی توصیف کرده ان��د، درحالی که مردم 
در کش��ورهای غربی اظهار می دارند که مهارت ه��ای ریاضی ذاتی اند. 
گروه تحقیقاتی مورایاما برای کش��ف ای��ن که کدام عوام��ل از اهمیت 
بیشتری برخوردار اس��ت، وضعیت3500 کودک را از ایالت بایرن آلمان 
هنگام تکمیل یک آزمایش بهره هوش��ی و مهارت های آنها را در رابطه 
 با هندس��ه و جبر بررس��ی کردند. محققان همچنین نظرسنجی هایی

از دانش آموزان تهیه کردند که طی آن، انگیزه های ذاتی آنها در رابطه با 
ریاضیات اندازه گیری شد، به این ترتیب که از آنها خواستند از یک تا پنج 
 به عبارت هایی چون »تالش زیادی برای ریاضیات انجام می دهم، چرا که

به این درس عالقه مند هستم« نمره بدهند.
 تعجب برانگی��ز نبود ک��ه در آغاز این تحقیق��ات، کودکانی ک��ه دارای 
 بهره هوش��ی بیش��تر بودند، علمکرد بهتری در ریاضیات داشتند، اما با 
تکنیک های بهتر، مطالعه و انگیزه عملکرد کودکان به طرز چشمگیری 

بهبود یافت.

ت��رن هوای��ی یک��ی از وس��ایل مهی��ج موج��ود در 
شهربازی هاست که طرفداران بسیار زیادی در دنیا دارد. 
مهندسین نیز همیشه به دنبال راهی برای بهبود بخشیدن 

این دستگاه بوده اند.
ترن هوایی ها در کنار مهیج بودن، بس��یار ترسناک هم 
هس��تند، البته میزان ترس در هر کدام از این ترن ها به 
مدل آنها بستگی دارد. میزان بلندی، سرعت و مقابله با 
جاذبه از جمله نکات بسیار مهم در میزان ترس از یک ترن 
هوایی است که هر کدام از آنها به چندین سال محاسبه و 

مهندسی نیاز دارند. 

بلندترین و سریع ترین ترن هوایی 
سرعت و ارتفاع، دو نکته مهم در 
یک ترن هوایی هستند و ترن 
»Kingda Ka« در آمری��کا 
هردوی این نکته را در دل خود 
 دارد. تنه��ا 26 ثانی��ه ط��ول 
 می کش��د تا این ت��رن هوایی 
به پایان برسد،  اما در همین مدت از یک ستون 10 متری 
 باال رفته و نزدیک به 206 کیلومتر بر ساعت نیز سرعت 
می گیرد. این ترن هوایی در س��ال 2005 و با هزینه 25 

میلیون دالر ساخته شد.

طوالنی ترین ترن هوایی 
این ترن هوایی در سال 2000 
در ژاپن افتتاح ش��د و توانست 
عالقه مندان زیادی را به ژاپن 
بکشاند تا تنها یک بار روی آن 
سوار شوند. این ترن هوایی به 
قدری طوالنی است که هر دور 
آن نزدیک به 5 دقیقه طول می کشد و افرادی که از آن 
پیاده می شوند دیگر توان فریاد کشیدن ندارند. این ترن 

هوایی بیش از دو کیلومتر طول دارد.

ترسناک ترین ترن هوایی 
 Thunder« ت��رن هوای��ی
Dolphin« به گفته بسیاری 
از کارشناسان، ترسناک ترین 
ترن هوایی دنیاس��ت. این ترن 
هوای��ی دارای بخ��ش ه��ای 
مختلف از جمله دایره های 360 
درجه کامل، رد شدن از سوراخ های خطرناک و پیچ های 
تند و سراشیبی های ترسناک است. این ترن هوایی که 
1066 متر طول دارد، می تواند به س��قف سرعت 130 

کیلومتر در ساعت برسد.

مهرزاد دانش

خواندنی

عکس نوشت

 کبوترهای سفید 
 مقابل مسجد آبی؛ 
مزار شریف، افغانستان. 

 جالب ترین 
ترن هوایی های دنیا 

مهندسان شرکت خودروسازی هیوندایی در کره جنوبی، 
سیستم جدیدی برای خودروهای خود ابداع کرده اند که 
 به راننده امکان می دهد از تلفن هوشمند خود به عنوان
 س��وئیچ خودرو اس��تفاده کند.  این فن��اوری می تواند

طی دو س��ال آین��ده به بازار خ��ودرو عرضه ش��ود. این 
سیستم به جای اس��تفاده از فناوری بلوتوث، از سیستم 
 ارتب��اط میدان نزدی��ک بی س��یم )NFC( اس��تفاده 
می کند که ب��ه راننده اجازه می دهد خ��ودرو را با تکان 
دادن تلفن همراه، جلوی یک برچس��ب کوچک بر روی 
پنجره خ��ودرو، قفل یا باز کن��د. درون خ��ودرو راننده 
تلفن را بر روی پدی در کنس��ول مرکزی قرار می دهد که به طور خودکار آن را شارژ می کند و 
 در عین حال محتوا، هماهنگ شده و به سیس��تم اطالعاتی خودرو و صفحه لمسی آن جریان 
می یابد. این سیستم می تواند عملکردهای درون خودرو از جمله ایستگاه های رادیویی، وضعیت 
صندلی ها و حتی تنظیم آیینه ها را ذخیره کند. این سیستم به گونه ای طراحی شده است که 
برای راننده های مختلف قابل استفاده و ذخیره سازی است. این سیستم نوین در نمایشگاه نسخه 
مفهومی پرطرفدارi30هیوندایی در آلمان عرضه شده است. بر اساس اعالم هیوندایی، ساخت این 

سیستم بخشی از هدف این شرکت خودرو ساز برای تولید فناوری مصرف است.

حتما برای ش��ما هم اتفاق افتاده که در حین خوردن 
س��اندویچ، کاغذ آن را نیز بخورید و این باعث شود تا 

مزه بدی در دهان شما به وجود آید.
خوردن کاغذ س��اندویچ ممکن است ضررهایی را نیز 
برای بدن شما به همراه داشته باشد، اما به تازگی این 
مشکل نیز رفع ش��ده است و یک رس��توران برزیلی 

کاغذهای خوراکی همراه غذا سرو می کند.
با توجه به تحقیقاتی که انجام گرفته اس��ت، در سال 
2011 نزدیک به 75 میلیون تن کاغذ س��اندویچ در 
دنیا مصرف ش��ده که تنها 25 درصد آن وارد چرخه 

بازیافت شده است و از همین رو محققان سعی در درست کردن کاغذهای خوراکی کرده 
بودند.

این رستوران که بیشتر همبرگر می فروش��د اعالم کرده از این پس کاغذهایی خوراکی به 
مردم ارایه می دهد. این کاغذها از مواد غذایی خاصی درس��ت شده است که طعم خوبی 

نیز دارند.
این رستوران همچنان راز خود را فاش نکرده است، اما عکس العمل مشتریان نشان می دهد 

که این کاغذها بسیار خوشمزه هستند و طعم غذا را نیز ازبین نمی برند.

ساندویچی که با کاغذش می خورند!تلفن های هوشمند؛  سوئیچ آینده خودروها

مدیرعامل بانک مه��ر اقتصاد گفت: در حال 
گروه 
حاضر تراکنش های بانکی مهر اقتصاد برای اقتصاد

کل کشور با مرکزیت اصفهان در حال انجام 
اس��ت و با راه اندازی مرکز اطالع��ات تهران این دو مرک��ز همدیگر را 

همپوشانی می کنند.
غالمحس��ین تقی نتاج با توجه به این که در حال حاض��ر نرخ تورم در 
کشور 26 است باید در نظر داشت که نمی توان یک شبه نرخ تورم را به 
زیر10 درصد رساند و کسانی که اینچنین سخن می گویند علمی در 
اقتصاد ندارند. وی با بیان این که  انجام این فعالیت ها به صورت دستی 
امروزه غیر ممکن است، افزود: به عنوان مثال بانک مهر اقتصاد با بیش 
از 10/5 میلیون مشتری و به منظور ارایه خدمات و فعالیت های پولی به 
این مشتریان نیازمند وسایل الکترونیکی است و این مسأله در شرایط 
فعلی یک ضرورت و الزام محسوب می شود. مدیرعامل بانک مهر اقتصاد 
با اشاره به این که بانک مهر اقتصاد در بدنه بانکی کشور همواره به این 
مسأله توجه داشته که از جدیدترین ابزارها و زیرساخت ها در این حوزه 
استفاده کند، تأکید کرد: به همین منظور برای نخستین بار در کشور 
یک بس��تر فعال الکترونیزه را در خارج از ته��ران در اختیار گرفتیم و 

زمینه ای را در یک بستر مناسب تر برای خدمت رسانی ایجاد کرده ایم.

استقرار سیستم پشتیبان در اصفهان 
وی ادامه داد: این بستر در حال حاضر برای همه مؤسسات پولی و مالی 

کشور در تهران مستقر است و این ریسک بسیاری را برای بانک ایجاد 
می کند، زیرا اگر تمام تراکنش ها بخواهد در یک منطقه جغرافیایی رخ 
دهد، می تواند مشکالتی را برای مشتریان آن مؤسسه به وجود آورد و به 

همین منظور ایجاد یک بستر پشتیبان از ضروریات است.
تقی نتاج اضافه کرد: به عنوان نخستین بانک در کشور و به برکت توان 
فنی همکاران، موفق شدیم این مسأله را در اصفهان عملیاتی کنیم و یک 
بستر فعال تراکنش های بانکی را عالوه بر تهران در اصفهان در اختیار 
خواهیم داشت که این مس��أله حداکثر اطمینان موجود در توان فنی 

کشور و دنیا را به تعبیری فراهم می کند.
وی با تأ کید بر این که اگر به هر دلیلی بس��تر تهران با مشکل مواجه 
شود این پشتیبانی مرکز اطالعات بانک مهر اقتصاد به اصفهان منتقل 
می شود، گفت: این طرح یک طرح مطالعاتی پنج ساله بوده و در طی 
سه سال گذشته عملیات زیرساختی آن صورت گرفته و در طی یک 

هفته گذشته عملیاتی نهایی شده است.
وی در پاسخ به سؤالی در ارتباط با این که چرا اصفهان برای این مسأله 
انتخاب شده است، گفت: اصفهان به دلیل بستر مناسبی که از لحاظ 
شبکه مباحث ارتباطی و مخابراتی دارد و همچنین سرمایه گذاری هایی 
که به صورت کش��وری در این استان شده و از س��وی دیگر موقعیت 
جغرافیای��ی اصفهان و ای��ن که با توجه ب��ه س��وابق تاریخی حداقل 
خرابی های ناش��ی از زلزل��ه را در این منطقه داش��ته ایم و امتیازهای 
دیگری از لحاظ پیاده س��ازی این بس��تر اطالعات در بین دیگر نقاط 

کشور، اصفهان انتخاب ش��د. مدیر عامل بانک مهر اقتصاد با اشاره به 
افتتاح مرکز اطالعات بانک مهر اقتصاد در اصفهان، این مرکز را فراتر از 
پشتیبان دانست و تصریح کرد: این مرکز به صورت فعال، تراکنش های 

بانک را در هر لحظه انجام می دهد و فراتر از مبحث پشتیبانی است.

200 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این حوزه انجام گرفته 
است

وی  با تأکید بر این که بالغ بر 200 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این 
حوزه انجام گرفته است، ادامه داد: با توجه به این که تجهیزات در گذشته 
فراهم شده، اگر در حال حاضر قصد چنین اقدامی را داشتیم حدود 600 

میلیارد ریال نیازمند سرمایه بودیم.
تقی نتاج با بیان این که در حال حاضر تراکنش های بانکی مهر اقتصاد 
برای کل کش��ور با مرکزیت اصفهان در حال انجام است و با راه اندازی 
مرکز اطالعات تهران، این دو مرکز همدیگر را همپوش��انی می کنند، 
افزود: اگر در یک نقطه این دیتا سنتر را داشته باشیم این مسأله مشکل 
ساز می شود به دلیل مش��کالت فنی و بحرانی مانند س��یل و زلزله و 
همچنین موضوعات مربوط به خالفکاری ها ممکن اس��ت دیتا سنتر 
را  دچار مشکل کند و وجود دیتا سنتر موازی فعال در کنار دیتا سنتر 
اولیه از الزامات یک بانک است که بتواند خطرات مربوط به این موضوع 
را مدیریت کند. وی با اشاره به بانکداری اسالمی که آن را عنوان چالشی 
دانست، اضافه کرد: هر کشوری یک بانکداری اسالمی خاص خود  دارد.

بانکداری بدون ربا عنوانی برای محقق ش�دن بانکداری 
اسالمی است

وی تأکید کرد: بانکداری اسالمی 60 سال است که در بین کشورهای 
اسالمی رواج یافته است و در کشور ایران نیز از سال 1362 کلید این 
طرح خورد. تقی نتاج عنوان بانکداری بدون ربا را عنوان شایسته برای 
بانکداری اسالمی در کشور عنوان کرد و گفت: البته باید در نظر داشت 

که صد درصد بانکداری ربوی نیست،  بلکه آلوده به رباست.

اجازه ورود به صنایع زیان ده را نداریم
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد به ثبت بانک این مؤسسه اشاره کرد و گفت: 
به عنوان شرکت سهامی عام مهر اقتصاد معرفی شدیم و تا آخر سال 

جاری نیز به منظور تغییر تابلوهای موجود اقدام می کنیم.
وی ورود به عرصه فرابورس بانک مهر اقتص��اد را بهمن ماه اعالم کرد 
و افزود: با 410 میلیارد تومان به فرابورس وارد می ش��ویم. تقی نتاج با 
تأکید بر این که در سه سال اخیر، 550 میلیارد تومان به صنایع اصفهان 
تس��هیالت ارایه کرده ایم، اظهار کرد: ضمن این که به طور مس��تقیم 
س��رمایه گذاری200 میلیارد تومانی به صنایع فوالد اصفهان در سال 
جاری داشته ایم. وی با اش��اره به این که در حال حاضر یک میلیون و 
200 هزار نفر سپرده گذار در اصفهان داریم که یک میلیون و 400 هزار 
نفر از تسهیالت بهره مند هس��تند، بیان کرد:  دو هزا رو 500 میلیارد 
تومان منابع بانک اقتصاد مهر در اصفهان است که دوهزار میلیارد تومان 

تسهیالت ارایه دادیم. 
وی بر آمارهای اخیر بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: حجم سپرده های 
سرمایه گذاری در حال کاهش اس��ت و اگر سپرده های قرض الحسنه 
کاهش پیدا کند، وام های قرض الحس��نه نیز کاهش پیدا خواهد کرد 
که این در اثر شرایط کنونی اقتصاد کشور است. مدیرعامل بانک مهر 
اقتصاد تأکید کرد: افرادی باید مؤسس قرض الحسنه باشند که از تمکن 
مالی برخوردار باشند و یا دولت باید حمایت هایی را مانند صندوق مهر 

امام رضا)ع( انجام دهند.

نرخ ت�ورم دو رقم�ی، حاصل ده ها س�ال اش�تباه کاری 
اقتصادی است

وی با اش��اره به این که باید به بانک ها به عنوان سدهای ذخیره انرژی 
پول در اقتصاد کش��ور اعتم��اد کرد، اظهار ک��رد: این که ن��رخ تورم 
به عدد 26 در س��ال رس��یده یک اتفاق یک س��اله و دو ساله نیست و 
اتفاق ده ها س��اله ای بوده و اگر قرار اس��ت این نرخ تورم را تک رقمی 
کنیم مانن��د این، ده ها س��ال طول  می کش��د تا به این عدد برس��د. 
 ما ب��ه این بیماری ع��ادت کردیم س��ال ها نی��ز زمان می ب��رد تا این

 بیماری درمان شود. 
مدیرعامل بانک مهر اقتصاد با اش��اره به این که در گذشته تنها بنیاد 
سهامدار این مؤسسه بود، تأکید کرد: در حال حاضر10 سهامدار حقوقی 
با س��هم 49 درصد داریم و 51 درصد دیگر از سهم بانک مهر اقتصاد 
 نیز بین 130 هزار نفر س��هامدار حقیقی به صورت فراخوان تقس��یم 

می شود.

مدیران بانکی حق ندارند با سپرده سرمایه گذاران ریسک 
کنند

تقی نتاج با اش��اره به این که برای حفاظت از س��پرده سپرده گذاران 
اقداماتی را برای به حداقل رساندن ریسک انجام می دهیم و ما به هیچ 
وجه نمی توانیم اجازه دهیم که معوقات 30 یا 40 درصد باشد، تصریح 
کرد: البته برخی، این سختگیری ها را در کشور انجام ندادند و معوقات را 
در معرض ریسک های سنگین اقرار دادند ولی مدیران بانک حق ندارند 

با سرمایه های مردم ریسک کنند.

اصفهان مرکز دیتا سنتر بانک مهر اقتصاد

با 410 میلیارد تومان به فرابورس وارد می شویم

در حال حاضر 
تراکنش های 

بانکی مهر اقتصاد 
برای کل کشور با 
مرکزیت اصفهان 

در حال انجام است 
و با راه اندازی مرکز 
اطالعات تهران این 
دو مرکز همدیگر را 

 همپوشانی 
می کنند
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