
تالش برای اتحاد 

»چیزهایی هست 
 که نمی دانی«
 در شبکه نمایش

گرانی در بورس خیابان حافظ 

۲+۱؛ ائتالفی که نه ۲ آن مشخص است و نه یک آن 

 ۱۱-RQ شکار دو فروند پهپاد
آمریکا توسط ارتش 2

قلب گاو به انسان 
پیوند زده شد 88
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 راه های باال رفتن
5 اعتماد به نفس

 بی حجابی های فعلی در ایران 
ته مانده  اقدامات رضاخان است

اصفهانی ها این روزها سر درد دارند

 »گومامی«، ویروس خطرناک در بین مردم

امام جمعه اصفه��ان گفت: بی حجابی ها و فس��ادی که امروز 
مش��اهده می کنیم، ته مانده جنایات رضا خان در امر کش��ف 
حجاب اس��ت. آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد ظهر روز 
گذش��ته در خطبه های نماز جمعه اصفهان با اشاره به حادثه 

کشف حجاب در 17 دی ماه سال 1314، اظهار داشت:...

 ذوب آهن- استقالل؛ 
یک تیر و دو نشان!

حس��اس ترین بازی هفته بیس��تم لیگ برت��ر در حالی 
امروز بین دو تی��م ذوب آهن و اس��تقالل برگزار خواهد 
 شد که آلودگی هوای شهر تهران بازی های این هفته را 
تحت تأثیر قرار داد و سه بازی پرسپولیس وگهر، راه آهن و 
سپاهان به همراه رقابت پیکان و داماش را به زمان دیگری 
موکول کرد تا برای یک هفته هم که شده بازی سپاهان 
بعد از مسابقه استقالل برگزار شود. بازی های نیم فصل 
دوم با وضعیتی متفاوت نسبت به نیم فصل اول آغاز شده...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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قیمت هر کیسه برنج 
4

به ۵۰ هزارتومان رسید

فیلماولیهایشگفتیساز
5

درانتظارسیمرغ

بس��یاری از کارشناس��ان سیاس��ی معتقدند، ائت��الف 2+1 تمام 
ظرفیت اصولگرایان نیس��ت. دولت ائتالفی که این روزها اسم آن 
حول و حوش حدادع��ادل، والیتی و قالیباف چ��رخ می زند، ابتدا 
ای��ده و راهکار محس��ن رضایی ب��رای ورود به انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ب��ود. ماه های منتهی ب��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری 
88 بود که ایده دول��ت ائتالفی برای اولین بار در فضای سیاس��ی 
و انتخاباتی کش��ور مطرح ش��د. با وجود آن که ایده دولت ائتالفی 
 که برای اولین بار در فضای سیاسی کشور مطرح می شد جذاب و 
قابل توجه به نظر می رس��ید، ام��ا در نهایت ازس��وی جریان های 
اصولگرا با استقبال و واکنش مثبت مواجه نشد و آنهایی هم که برای 
تشکیل و نتیجه بخشی این ائتالف تالش کردند، در نهایت دولت 
ائتالف را طرحی شکست خورده یافتند.این روزها در شرایطی که 
حدود شش ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم باقی 

مانده و فضای سیاسی کشور رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته 
است، می توان ائتالف 2+1 را جدی ترین فعالیت انتخاباتی برشمرد. 
 ایده ائت��الف 2+1 را 27 آذرم��اه غالمعلی حدادعادل رس��انه ای

کرد و با بیان این ک��ه آقایان والیتی و قالیب��اف و من با هم رقابت 
 نخواهیم کرد و هر سه وارد عرصه نخواهیم شد، گفت: ساز و کاری

را طراحی می کنیم که بر اساس مشروعیت و مقبولیت و کارآمدی، 
هر کس مناس��ب اس��ت بیاید و تعدد کاندیدا اتف��اق نیفتد. این 
 اظهار نظر حداد عادل واکنش های فراوانی را از س��وی گروه های

سیاس��ی مختلف ب��ه هم��راه داش��ت. حمیدرضا ترق��ی، عضو 
ش��ورای مرکزی حزب مؤتلفه اس��المی در این رابطه اعالم کرد: 
 حدادعادل ب��ا والیت��ی و قالیباف تفاهم ک��رده، اگر چ��ه به نظر 

می رسد این تفاهم مورد گالیه جبهه پایداری قرار گرفته است.
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 بام ایران، رتبه ششم تولید 
قارچ خوراکی کشور

کیفیت هوای شهر اصفهان 
بحرانی خواهد شد

اصفهان میزبان پهلوانان 
جهان  می شود

 امربه معروف ونهی ازمنکر
الزمه ادامه حیات است

تخریب بخشی از پل 
تاریخی خواجوی اصفهان
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آگهی مناقصه عمومی

جواد جمالی- شهردار مبارکه

برآورد اعتبار )ریال(عنوان پروژهردیف

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

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

شرايط متقاضيان:
الف( کلیه اش��خاص حقیقی یا حقوقی دارای تایید صالحیت و رتبه بن��دی معتبر با رعایت 

ظرفیت خالی)مجاز( ارجاع کار
ب( داشتن تجهیزات، امکانات، تخصص الزم و سابقه کار مرتبط با پروژه مذکور

ج( توانائی ارائه تضمین شرکت در مناقصه و همچنین تهیه ضمانتنامه انجام تعهدات جهت 
عقد قرارداد

مبلغ و نوع تضمين ش�ركت در مناقصه: 5% مبلغ کل برآورد اعتبار، بصورت ضمانتنامه 
بانکی یا سپرده نقدی در وجه شهرداری مبارکه

محل دريافت اسناد مناقصه: مبارکه- میدان آنقالب، ساختمان شهرداری، امور قراردادها 
)5222021-0335( با ارائه معرفی نامه کتبی

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

مهلت تكميل و تحويل پيشنهادات به دبيرخانه ش�هرداری: تا ساعت 12 بعدازظهر 
روزهای 91/10/27 و 91/10/28

زمان بازگشايی پيشنهادات مناقصه: راس س��اعت 17 روز شنبه مورخ 91/10/30 در 
محل ساختمان شهرداری

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختارمی باشد.

نوبت دوم

دستگاه مناقصه گزار:شهرداری مبارکه
موضوع مناقصه:

مرحله اول )نوبت اول(
شهرداری شهرضا

شهریار خان احمدی- شهردار شهرضا

بهای کل )ریال(مقداربهای واحد )ریال(واحدنوع عملیاتشماره

5251525مترمربعآبپاشی و کوبیدن بستر031005

518015180مترمکعبپخش و آب پاشی با تراکم 031104%100

967019670مترمکعبتهیه مصالح تونان14002

مترمکعب حمل مصالح تا 5 کیلومتر030903
کیلومتر

4×980×113920

19295جمع کل بدون ضرایب

نحوه دريافت اسناد: مراجعه به سایت ش��هرداری www.shahreza.ir یا مراجعه به 
واحد قراردادهای شهرداری شهرضا

محل تحويل اسناد: دبیرخانه محرمانه شهرداری )سایر شرایط در اسناد موجود می باشد.(
تلفن تماس: 0321-2241010

ضمنًا كليه هزينه ها و كسورات برعهده برنده مزايده می باشد.
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات بدون ذکر دلیل مختار می باشد.

مناقصه خاکریزی همراه حمل مصالح و تهیه مصالح مناس��ب تا فاصل��ه 5 کیلومتر در 
محدوده خیابان گاز.

مبلغ س�پرده ش�رکت در مناقصه: مبلغ س��پرده ی��ا ضمانت ش��رکت در مناقصه: 
80/000/000 ریال که به صورت وجه نقد به حس��اب 3100000052002 بانک ملی 
ش��هرضا یا چک تضمینی بانکی و یا ضمانتنامه در وجه ش��هرداری شهرضا در صورتی 
که نفرات اول تا س��وم برنده در مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به نفع 

شهرداری ضبط می شود.
آخرین مهلت دریافت اسناد: دوشنبه 91/11/2 ساعت 14

آخرین مهلت تحویل پیشنهادها: دوشنبه 91/11/2 ساعت 14
تاریخ گشایش پیشنهادها: سه شنبه 91/11/3 ساعت 12

مبلغ پایه: به مبلغ 1/500/000/000 ریال طبق فهرست بهای سال 1388 راه:  



چهره روزیادداشت

به قاضی تعلیق شده کهریزک در سازمان 
تأمین اجتماعی، پست داده شد  

علی اکبر حیدری فر معاون دادستان س��ابق تهران که احکام اعزام افراد 
بازداش��ت ش��ده به کهریزک را امضا کرده بود با حکم سعید مرتضوی، 
به عنوان معاون حقوقی ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تأمی��ن یکی از 
ش��رکت های وابس��ته به س��ازمان تأمین اجتماعی انتخاب شده است.

حیدری فر در مرداد ماه س��ال 89 از مقامش تعلیق شد. سعید مرتضوی 
دادستان پیشین تهران، حسن دهنوی معاون امنیت وقت دادستان تهران 
و علی اکبر حیدری فر دادیار و معاون آقای مرتضوی، سه قاضی متهم در 
این پرونده بودند. آنه��ا در این پرونده به »معاون��ت در قتل عمد« متهم 
شده اند. روز 18 تیر سال 1388 ش��ماری از بازداشت شدگان اعتراضات 
خیابانی به نتایج انتخابات ریاس��ت جمهوری دوره دهم، به بازداشتگاه 
کهریزک منتقل شدند که چهار نفر از این افراد جان خود را در بازداشتگاه 
کهریزک از دس��ت دادند. محس��ن روح االمینی، محمد کامرانی و امیر 
جوادی فر به همراه یک نفر دیگر، کشته شدگان این بازداشتگاه هستند. با 
ورود مرتضوی به عنوان مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اکثر مدیران 

ارشد شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی تغییر کرده اند.

 وزیر نفت 
از حجت االسالم نقویان شکایت کرد  
رستم قاسمی وزیر نفت در پی سخنان حجت االسالم ناصر نقویان درباره 
دریافت رشوه یک میلیارد تومانی در مجموعه وزارت نفت، شکایتی را از 
وی تنظیم و به مراجع قضائی ارایه کرده است. نقویان چهارم دی ماه طی 
سخنانی در دانشگاه تربیت مدرس به بحث ارتشا و فساد در داخل کشور 
اشاره کرد و گفت:»یکی از دوستان بنده برای این که پروژه ای را در وزارت 
نفت انجام دهد، مجبور شد به یکی از معاونین یا مدیران کل آن وزارتخانه، 
مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان رشوه بدهد و من وقتی کپی 
چک مربوط به آن رش��وه را به آقای پورمحمدی رییس سازمان بازرسی 
کل کشور نشان دادم و ایش��ان را در جریان آن موضوع قرار دادم، ایشان 
در پاس��خ گفتند:   ای بابا! اینجور چیز ها که در مملکت بسیار است.« این 
سخنان با واکنش های گسترده ای در س��طح رسانه های کشور رو به رو 
شد و البته واکنش های وسیعی نیز در بین صاحبنظران و سیاستمداران 
در پی داشت.گفته می شود به زودی معاون حقوقی ریاست جمهوری نیز 
شکایتی درخصوص سخنان نقویان پیرامون عملکرد رییس جمهور به 

مراجع قضائی ارایه خواهد کرد.

پشت پرده اتهام آل خلیفه به ایران  
یک پژوهشگر مس��ائل سیاس��ی می گوید: آل خلیفه در تالش است تا 
دست پنهان خارجی ها و به خصوص ایران در حوادث بحرین پیدا شود تا 
موضوع را تا حد یک دسیسه و تحریک خارجی تقلیل دهند. مجید تفرشی 
تاریخ نگار و پژوهشگر با موضوع بررس��ی تحوالت بحرین گفت: در حال 
حاضر س��لطنت و دولت بحرین نه می خواهد و نه می تواند به یک توافق 
عادالنه با مردم آن کشور دس��ت یابد. نمی خواهد، چون بر این باور است 
که اعطای حقوق بدیهی و قانونی اکثری��ت مردم بحرین به معنای پایان 
عمر خودکامگی و نقض سیستماتیک قانون در آن کشور است و نمی تواند، 
چون به فرض رسیدن اکثریت مردم بحرین با حکومت، پشتیبانان غربی 
آن حکومت،  بر اس��اس منافع راهبردی و توس��عه طلبان��ه خود، موافق 

دستیابی بحرینی ها به یک راه حل مسالمت آمیز منصفانه نیستند.

 سخنان رییس جمهور در پایان 
دولت دهم، تبلیغات سیاسی است

معاون امور بین الملل حزب مؤتلفه اسالمی با بیان این که رییس جمهور 
باید حافظ جمهوریت و اس��المیت نظام باش��د، گفت: س��خنان رییس 
جمهور در پایان دولت دهم، نوعی تبلیغات سیاسی است. حمیدرضا ترقی 
گفت: در تمامی دوره ها  در آس��تانه انتخابات ورود به این نوع مباحث را 
داشته ایم. عده ای برای جلب توجه اقشار خاکستری جامعه که بی تفاوت 
 هستند، حرف هایی می زنند که درواقع نشان دهنده عقب نشینی نظام از 
جامعه سازی و دولت سازی اسالمی و به ضررفضای انتخاباتی است. وی 
افزود: ما باید فضای انتخاباتی را به سمتی ببریم که انتخاب مردم روز به روز 

به معیارهای اسالمی نزدیک تر  شده و مردمساالری دینی محقق شود.

شکار دو فروند پهپاد RQ-11 آمریکا 
توسط ارتش

امیر دریادار امیر رستگاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی 
ایران اعالم کرد دو هواپیمای RQ-11 به وسیله واحدهای پدافند هوایی 
نیروی دریایی ایران در اوت 2011 و اکتبر 2012 ش��کار شدند. فرمانده 
نیروی دریایی ارتش تصریح کرده است که کارشناسان این نیرو اطالعات 
هر دو پهپاد سرنگون شده را کامال استخراج کرده اند. جمهوری اسالمی 
ایران بارها به نقض حریم هوایی خود از سوی هواپیماهای آمریکایی که 

نقض آشکار قوانین بین المللی به شمار می آید، اعتراض کرده است.

بسیاری از کارشناس��ان سیاس��ی معتقدند ائتالف 2+1 تمام 
ظرفیت اصولگرایان نیست.

دولت ائتالفی که این روزها اسم آن حول و حوش حدادعادل، 
والیتی و قالیباف چرخ می زن��د، ابتدا ایده و راهکار محس��ن 
رضایی برای ورود به انتخابات ریاس��ت جمهوری بود. ماه های 
منتهی به انتخابات ریاس��ت جمهوری 88 بود که ایده دولت 
ائتالفی برای اولین بار در فضای سیاس��ی و انتخاباتی کش��ور 

مطرح شد. 
با وجود آن که ایده دولت ائتالفی که برای اولین بار در فضای 
سیاس��ی کش��ور مطرح می ش��د، جذاب و قابل توجه به نظر 
می رسید، اما در نهایت ازسوی جریان های اصولگرا با استقبال 
و واکنش مثبت مواجه نش��د و آنهایی هم که برای تش��کیل و 
نتیجه بخشی این ائتالف تالش کردند، در نهایت دولت ائتالف 

را طرحی شکست خورده یافتند.
این روزها در شرایطی که حدود شش ماه تا برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم باقی مانده اس��ت و فضای سیاسی 
کش��ور رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته اس��ت، می توان 

ائتالف 2+1 را جدی ترین فعالیت انتخاباتی برشمرد. 
ایده ائتالف 2+1 را 27 آذرماه غالمعلی حدادعادل رس��انه ای 
کرد و با بیان این که آقایان والیتی و قالیباف و من با هم رقابت 
نخواهیم کرد و هر س��ه وارد عرصه نخواهیم شد، گفت: ساز و 

کاری را طراحی می کنیم که بر اساس مشروعیت و مقبولیت 
و کارآمدی، هر کس مناسب است بیاید و تعدد کاندیدا اتفاق 

نیفتد.
این اظهار نظر حداد ع��ادل واکنش های فراوانی را از س��وی 
گروه های سیاس��ی مختلف به همراه داشت. حمیدرضا ترقی 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی در این رابطه اعالم 
 کرد: حدادعادل با والیتی و قالیباف تفاهم کرده، اگر چه به نظر 
 می رس��د این تفاهم مورد گالیه جبهه پای��داری قرار گرفته 

است.
همچنین روح اهلل حسینیان عضو ارش��د جبهه پایداری گفته 
است به نظر بنده با توجه به مباحث جبهه پایداری، این تشکل 

از چنین ائتالفی هرگز حمایت نخواهد کرد.
 در کنار تم��ام انتقاداتی که به این ائتالف از س��وی گروه های

سیاس��ی مختلف وارد ش��ده اس��ت، محمدباقر قالیباف یکی 
 از اض��الع آن نی��ز انتقادات��ی را ب��ه حدادع��ادل وارد ک��رده 

است. 
نقوی حسینی س��خنگوی کمیس��یون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجل��س در این زمینه م��ی گوید: آق��ای قالیباف در 
خصوص این ائتالف اظهار نظر کرده که به هیچ وجه قرار نبوده 
این نشست علنی شود، ایشان حتی گالیه کرده است که چرا 
آقای حداد عادل این موضوع را مطرح کرده، در حالی که قرار 

نبوده نشست ما علنی شود.
گذشه از تمام انتقادهای وارد شده به این ائتالف و این موضوع 
که بسیاری معتقدند این ائتالف پایدار نخواهد بود، موضوعی 
که بسیاری از کارشناس��ان مطرح می کنند این است که این 

ائتالف، ائتالف چند نفره بوده و ائتالف اصولگرایان نیست.
 موس��ی الرضا ثروت��ی نماینده م��ردم بجنورد در ای��ن زمینه 
می گوید درباره تش��کیل ائتالف 2+1 با بی��ان این که در این 
ائتالف مشخص نیست کدام شخصیت، شماره یک و کدام یک 
شماره دو است، باید بزرگان اصولگرایی در کنار یکدیگر جمع 

شوند و به دنبال وحدت باشند.
عوض حیدرپ��ور عضو فراکس��یون ره��روان والی��ت معتقد 

اس��ت عالوه بر ائتالف س��ه 
نفره، برخ��ی دیگ��ر از افراد 
منجمل��ه آق��ای رضای��ی، 
باق��ری  و  پورمحم��دی 
 لنکران��ی، چهره های��ی اند

که در میدان هستند و قطعا 
دای��ره اصولگرایی محدود به 

ائتالف2+1 نیست.
بر همین اس��اس محس��ن 
کوهکن عض��و جبهه پیروان 
خط امام و رهبری می گوید: 
ظرفیت جری��ان اصولگرایی 
را نباید مح��دود به چند نفر 
کرد و قطع��ا ظرفیت جریان 
اصولگرایی فراتر از سه نفری 
اس��ت ک��ه ائت��الف 1+2 را 

تشکیل داده اند.
 در عی��ن حال از گوش��ه و کن��ار هم ب��ه گوش می رس��د که 
حجت االسالم والمسلمین پورمحمدی که از او به عنوان یکی 
از جدی ترین گزینه های جبهه پیروان خط امام و رهبری نام 

برده می شود نیز در آستانه ملحق شدن به این ائتالف است.
هم اکن��ون در ش��رایطی که کمتر از ش��ش ماه ت��ا انتخابات 
زمان باقی مانده اس��ت، باید دید این ائتالف ب��ه فعالیت خود 
ادامه خواه��د داد یا نه. ه��ر چند از آن طرف ع��ده زیادی نیز 
 به این ائتالف خوش��بینانه نگاه می کنن��د و آن را به فال نیک

 گرفته اند، چون جدی ترین گزینه ه��ای اصولگرایان در این 
ائتالف به سر می برند و تحلیل آنها، این است که می توان همه 

را زیر این خیمه جمع کرد.

۲+1؛ ائتالفی که نه ۲ آن مشخص است و نه یک آن 

 آیت اهلل مجتبی تهرانیتالش برای اتحاد 
 به ملکوت اعلی پیوست

رهبر معظم انقالب بر پیکر آیت اهلل تهرانی نماز خواندند. 
 حضرت آیت اهلل خامنه ای با حضور در مراسم تشییع آیت اهلل

تهرانی، بر پیکر این استاد وارسته نماز خواندند. مراسم تشییع 
پیکر آیت اهلل مجتبی تهرانی در مدرسه عالی شهید مطهری 
برگزار شد. جمع کثیری از مردم برای بدرقه پیکر این استاد 
وارسته اخالق در این مراس��م حضور یافتند. در این مراسم 
جمعی از مس��ئوالن از جمله محم��ود احمدی نژاد رییس 
جمهور، آیت اهلل مهدو ی کنی رییس مجلس خبرگان، حجت 
 االسالم والمس��لمین محمدی گلپایگانی، آیت اهلل جنتی، 
آی��ت اهلل امام��ی کاش��انی، حج��ت االس��الم صدیق��ی، 
رس��ولی محالتی، حجت االس��الم علی اکبر ناط��ق نوری، 
 حجت االسالم مصطفی پورمحمدی، غالمحسین الهام، کلهر،

حجت االسالم ابوالحسن نواب، سید احمد خاتمی، غالمعلی 
حداد عادل، مرتضی تمدن، محسن اسماعیلی، ذوالنور و... 
حضور دارند. رهبر معظم انقالب پس از آن که بر پیکر مرحوم 
تهرانی نماز خواندند، برای وی فاتحه ای  قرائت کردند.پیکر 
این مرحوم در میان جمعیت محبان وی به ویژه طالب جوان 
و دانش پژوهان عالقه مند به س��مت حرم عبدالعظیم وی 
تشییع ش��د. پیش از آن نیز در پی ارتحال آیت اهلل حاج آقا 
مجتبی تهرانی، رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تسلیتی، 
درگذشت آن عالم عامل ربانی و معلم اخالق را ضایعه ای برای 
حوزه  علمیه و روحانیت و جامعه مذهبی تهران خواندند و این 
مصیبت را به بازماندگان بیت شریف ایشان تسلیت گفتند. 

متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح است:
بس��م اهلل الرحمن الرحی��م. با تأس��ف و تأثر ف��راوان، خبر 
درگذش��ت عالم عامل ربانی، مرحوم آیت اهلل آقای حاج آقا 
مجتبی تهرانی رحمت اهلل علیه را دریافت کردم. این حادثه 
ناگوار، ضایعه ای برای ح��وزه  علمی��ه و روحانیت و جامعه 
مذهبی تهران و به ویژه ارادتمندان و ش��اگردان ایش��ان و 
جوانانی است که از مجالس پر فیض و درس های سازنده  این 
معلم اخالق بهره می بردند. اینجانب تسلیت صمیمانه خود را 
به آن بیت شریف و بازماندگان، به ویژه اخوی بزرگوار و نیز به 
همسر مکرم و آقازادگان ارجمند و دیگر بازماندگان این بیت 
شریف تقدیم داشته، علو درجات آن فقید سعید را از خداوند 
متعال مسألت می نمایم. آیت  اهلل   حاج  آقا مجتبی تهرانی، که 
از مراجع عظام تقلید و از شاگردان مبّرز مکتب فقهی، اصولی، 
فلسفی، اخالقی و عرفانی امام خمینی)ره( بودند، در سن 75 
سالگی و با بیش از 30 سال کرسی دروس اسالمی در حوزه  

علمیه   تهران دار فانی را وداع گفت.

اخبار کوتاه

خبر ویژه

هراسی از انعکاس اخبار ایران 
نداریم

 سخنگوی وزارت امور خارجه
 مهمانپرست

درب��اره صحب��ت هایی ک��ه درباره ش��روع فعالیت های بی بی س��ی 
انگلیس��ی در ایران مطرح ش��ده اس��ت، ما هیچ هراس��ی نداریم که 
 رس��انه های مختلف در کش��ور ما فعالیت داشته باشند و تا زمانی که

حقایق را منعکس کنند، از همکاری با آنها اس��تقبال می کنیم و هر 
موقع که احس��اس ش��ود که این رس��انه ها از انجام مسئولیت اصلی 
خ��ود ک��ه انع��کاس واقعیات 
اس��ت دور ش��دند و به فتنه 
انگیزی و ارایه تصویر غلطی از 
کش��ور  می پردازند از فعالیت 
 آنه��ا جلوگیری خواهد ش��د، 
همان طور که این کار در همه 
کش��ورها صورت م��ی گیرد. 
 اقدام به قطع برخی شبکه های

جمهوری اسالمی یک رسوایی 
بزرگ برای دنیای غرب است.
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۲
مأموریت من اجرای کامل مصوبه استخدام در دولت است

معاون توسعه مدیریت و س��رمایه انس��انی رییس جمهور با تأکید بر این که طبق اصل 126 قانون 
اساسی، اختیارات اداری و استخدامی کشور با رییس جمهور است، مأموریت خود را در این معاونت، 

اجرای مصوبه جنجالی اخیر دولت درخصوص استخدام های بی ضابطه خواند.

این روزها در 
شرایطی که 

حدود شش ماه تا 
برگزاری انتخابات 
ریاست جمهوری 

یازدهم باقی مانده 
است، می توان 
ائتالف ۲+1 را 

جدی ترین فعالیت 
انتخاباتی برشمرد

 فتنه 88 
نظیر جنگ احزاب بود 

مجلس، مصوبه  دولت 
را لغو کرد  

حسین ش��ریعتمداری با بیان ش��باهت های فتنه 88 به فتنه های صدر 
اسالم اظهار داشت: فتنه 88 نظیر جنگ احزاب بود، از این رو احزاب باید 
مراقب یارگیری های خود باش��ند. در جنگ احزاب، همه حزب ها گرچه 
با هم مشکل داشتند، اما متحد شده بودند که ابتدا اسالم را از بین ببرند 

سپس به مشکالت خود بپردازند.
ش��ریعتمداری عنوان کرد: تعداد خواص آلوده در زمان حال نس��بت به 
جمعیت، کمتر از صدر اسالم است و مس��أله اصلی این است که در صدر 
اسالم، نگاه ها به خواص بود و اگر خواصی می لغزید، خیلی های دیگر نیز 
می لغزیدند، اما اکنون نگاه به ولی فقیه است و با وجود خواص آلوده، مردم 
با نگاه به رهبری در مسیر رهبری حرکت کردند و سیلی به راه انداختند 

که برای فتنه گران بنیان  برانداز بود.

علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی طی نامه ای به رییس جمهور، 
مغایرت قانونی ابالغیه استخدام نیروهای نهاد ریاست جمهوری را ابالغ کرد. 
هیأت دولت پیش از این، طی مصوبه ای بر واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی 
معاون اجرایی رییس جمهور بر استخدام1500 نفر بدون طی ضوابط قانونی 
تأکید کرده بود. به دنبال این ابالغیه که به معاونت اجرایی داده شده بود، معاون 
نظارت مجلس اعالم کرد که این ابالغیه مغایرت های زیادی با قانون اساسی، 
قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه ساالنه و قانون جامع خدمات کشوری 
دارد و نیاز است که رییس جمهور در اجرای آن تجدیدنظر کند. هیأت تطبیق 
مصوبات دولت با قوانین نیز این مصوبه دولت را مورد بررس��ی قرار داد و نظر 
خود مبنی بر مغایرت های قانونی این مصوبه را به رییس مجلس اعالم کرد و 
رییس مجلس نیز  طی نامه ای این مغایرت های قانونی را به اطالع دولت رساند.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس معتقد است ائتالف 1+2 
در آینده گسترده تر خواهد شد.

اس��ماعیل   کوثری نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون 
اصولگرایان در گفتگو با خبرآنالی��ن در خصوص انتخابات 
سال 92 و چگونگی ورود اصولگرایان به آن، اظهار داشت: در 
مرحله کنونی به طور مش��خص نمی توان در این باره اظهار 
نظر کرد و باید کمی بیشتر صبر کرد، چون همه کسانی که 
مدعی پست ریاست جمهوری هستند، به طور مشخص اعالم 
موضع نکرده ان��د، لذا کمی باید تأمل ک��رد تا همه مدعیان 
وارد میدان ش��وند و بعد بر این اس��اس، بتوان تحلیل کرد. 
وی در پاس��خ به این که آیا اصولگرایان در انتخابات ریاست 
جمهوری هم به مکانیزمی شبیه انتخابات مجلس خواهند 
رس��ید یا این که باید منتظر مدلی جدید بود، تصریح کرد: 
رقابت در انتخابات آتی، بیشتر بین جریان های اصولگرایی، 
اصالح طلبان و جریان دولت )جریان انحرافی( است که برای 
انتخابات سال بعد برنامه دارند.  کوثری که معتقد است دولت 
در انتخابات سال آینده کاندیدا معرفی می کند، خاطر نشان 
کرد: شاید به اسم دولت مطرح نشوند، اما از مجموعه کسانی 
که در دولت هستند، احتمالش زیاد است که چهره ای وارد 
انتخابات شود.این نماینده تهران می گوید نشانه های ورود 

دولت به انتخابات را می بیند.

وزیر کش��ور، موضوع برکناری خود از این س��مت را شایعه 
عنوان کرد و گفت: این شایعات از اول وجود داشته و توجهی 
به این موضوع��ات نداریم و با ق��درت، کارم��ان را به پیش 
می بریم. محمدمصطفی نجار در حاشیه جلسه هیأت دولت 
در پاس��خ به س��ؤال دیگری مبنی بر طرح اصالحیه قانون 
انتخابات و ایرادات ش��ورای نگهبان ب��ه بخش هایی از این 
اصالحیه گفت: زمانی که اصالحیه قانون انتخابات در مجلس 
شورای اسالمی مطرح شد، ما به صراحت نظر دولت را گفتیم 
و اعالم کردیم که این موضوع خالف قانون اساسی است و با 
اصل تفکیک قوا مخالفت دارد و تأکید داشتیم که برگزاری 
انتخابات کار اجرایی است. وزیر کشور با بیان این که البته هر 
قانونی که تصویب و ابالغ شود ما آن را اجرا می کنیم و بحثی 
درمورد آن نداریم، ادامه داد:مجلس، ماده 35 این اصالحیه 
را خود اصالح کرد و درمورد ماده 31 نیز نظراتی داش��تیم و 
معتقد بودیم که در مواردی در کار اجرای برگزاری انتخابات 
و کار وزارت کشور دخالت شده است. وی افزود: وزارت کشور 
جهت برگزاری انتخابات نیازمند این است که لوازم اجرایی 
خود را داشته باشد و همانطور که اشاره شد شورای نگهبان 
ایرادات را به این اصالحیه داشته است و ما منتظریم ببینیم 
که در مجلس ش��ورای اس��المی نمایندگان چه تصمیمی 

درمورد ایرادات شورای نگهبان می گیرند.

یک کارشناس مسائل روس��یه می گوید: روسیه در سوریه 
دارای منافعی است، اماعالوه بر سوریه و خاورمیانه، در سطح 

بین المللی نیز دارای منافع و سیاست ها و اهدافی است.
محمود ش��وری مدیر گروه مطالعات اوراس��یا، کارشناس 
مسائل روسیه، آس��یای مرکزی و قفقاز در مرکز مطالعات 
اس��تراتژیک مجمع تش��خیص مصلحت نظام ب��ا موضوع 
تغییر رویک��رد روس ها در قب��ال بحران س��وریه گفت: از 
ابتدا نیز گفته می ش��د که روس��یه منافعی در سوریه دارد 
و در مرحله اول به دنبال حفظ دولت بش��ار اسد بود، وقتی 
فش��ارها افزایش پیدا ک��رد، روس ها به این س��مت رفتند 
که از طریق سیاس��ی، موضوع را حل و فصل کنند. شوری 
افزود: اما از س��ویی روس ها امیدوارند ک��ه اگر این روند هم 
 عملی نشد، بتوانند در گفتگوها و معامالتی که با طرف های

بیرونی درگیر در مس��أله س��وریه دارند، حداقل بخشی از 
منافع خود را حفظ کنند. من فکر می کنم اگرچه روس ها 
از مرحله اول یعنی حفظ دولت بشار گذار کرده اند و بیشتر 
به دنبال آنند که ه��م اکنون از طریق ایج��اد یک مصالحه 
سیاسی در داخل به نتیجه برسند، ولی در مرحله سوم گام 
مهم دیگری نیز برداشته اند که در آن سعی می کنند برای 
خود در آینده سوریه از طریق گفتگو با طرف های بیرونی نیز 

نقش ایجاد کنند.

  عوض حیدر پ��وراز نمایندگان عضو فراکس��یون رهروان 
والیت مجلس درگفتگو با خبرآنالی��ن پیش بینی کرد که  
اصولگرایان با نامزد واحد وارد انتخابات ریاس��ت جمهوری 
شوند. وی که معتقد است س��ازگاری 2+1 می تواند هسته 
اولیه وحدت بی��ن اصولگرای��ان در انتخابات س��ال آینده 
باش��د، گفت: البته احتمال این که دوس��تان دیگری هم به 
این مجموعه بپیوندند، وج��ود دارد تا درنهایت اصولگراها با 
 یک نامزد وارد انتخابات ش��وند. وی در پاسخ به این که فکر 
نمی کنید به وحدت رس��یدن بیش از اندازه، خوش��بینانه 
باشد، گفت: اصولگرایان حاضر نیستند کاری بکنند که نظام 
جمهوری اسالمی آسیب ببیند، بر این اساس به دنبال ساز 
وکاری خواهند بود که بیش��ترین سود را برای کشور داشته 
باشد. حیدر پور در پاس��خ به این که آیا اتفاقات سال 84 در 
میان اصولگرایان دوباره تکرار شود، گفت: این اتفاق نخواهد 
افتاد، چون شرایط حاضر، حس��اس است و همه کسانی که 
دل در گروی انقالب دارند، قطعا برای این که حادثه ای برای 
کشور به وقوع نپیوندد به صورت متفق با یک نامزد اصولگرا 
وارد عرصه خواهند شد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 
84 هم اصولگرایان براساس مکانیزمی تصمیم به انتخاب یک 
 کاندیدا واحد گرفتند ولی در نهایت، هر ی��ک از کاندیداها 

به صورت واحد وارد عرصه انتخابات شدند.

دولت بین المللانتخابات انتخابات

 دولت برای انتخابات 
سال آینده برنامه دارد

همچنان در وزارت کشور 
می مانم

برای      روس ها   حفظ  بشار  اسد 
مهم تر است   یا  تعامل   با  غرب؟  

 اصولگرایان
 به وحدت می رسند 
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یادداشت

اخبار کوتاه

اولویت اتمام طرح های نیمه تمام 
استاندار اصفهان طی بازدید از تعدادی از طرح های عمرانی شهرستان 
تیران و کرون بر سرعت بخش��ی و اتمام این طرح ها تأکید کرد. علیرضا 
ذاکر اصفهانی در ارتباط با اتمام طرح های حیاتی استان اظهار داشت: 
اتمام طرح های حیاتی استان که از اولویت بیش��تری برخوردار است، 
بسیار حائز اهمیت است. وی خاطر نش��ان کرد: باید روند اجرایی این 
طرح ها، توسط دس��تگاه های اجرایی مربوطه پیگیری شده و اقدامات 
الزم به منظور هر چه سریع تر تکمیل شدن آن صورت پذیرد. استاندار 
اصفه��ان ضمن بازدی��د از چند مجموعه تاریخی بازس��ازی ش��ده در 
روستای جاجا این شهرس��تان،  اذعان داشت: بسط و گسترش توریسم 
و گردشگری در مناطق روس��تایی می تواند در توسعه منطقه و آبادانی 

آن مؤثر واقع شود.

 بی حجابی های فعلی در ایران 
ته مانده  اقدامات رضاخان است

امام جمعه اصفهان گفت: بی حجابی ها و فس��ادی که امروز مش��اهده 
می کنیم، ته مانده جنایات رضا خان در امر کشف حجاب است.

آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد ظهر روز گذش��ته در خطبه های 
نماز جمعه اصفهان با اشاره به حادثه کشف حجاب در 17 دی ماه سال 
1314، اظهار داش��ت: دنیای غرب همواره به دنبال گرفتن مقوله دین 
از مردم ایران و به دنبال آن سوار شدن بر گرده این مردم است؛ چرا که 
آنها می دانند مسلمان به هیچ عنوانی زیر بار خفت نمی رود. وی با اشاره 
به این که در زمان رضا خان قلدر با اس��تفاده از زور، فساد و بی حجابی 
رواج یافت، تأکید کرد: امروز با استفاده از جنگ نرم، تالش دارند بی بند 
 و باری را رواج دهند. امام جمعه اصفهان گفت: کش��ف حجاب از زمان 
رضا خان آغاز نشد، بلکه با به روی کار آمدن آتاترک تالش کردند مظاهر 
اس��المی از بین برود. وی در مورد ارتحال حاج آقا مجتبی تهرانی بیان 
داش��ت: عزاداری مردم برای این مردم بزرگ نشان دهنده این است که 
مردم در برابر تمام افرادی که برای آنها زحمت می کشند، خواه روحانی 

یا غیر روحانی، قدر شناس هستند.

تخریب بخشی از پل تاریخی 
خواجوی اصفهان

سرپرس��ت اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری 
اصفهان گفت: برخی افراد ناشناس یکی ازپنجره های مشبک آجری 

دیواره های پل خواجو را تخریب کرده اند.
مصلحی افزود: درپی این تخریب، این اداره کل به س��رعت با تجهیز 
یک گروه  مرمتی، مرمت این پنجره مش��بک را در دستور کار خود 
قرار داد. وی گفت: برای حفاظت فیزیکی از پل های تاریخی ش��هر 
اصفهان به خصوص در شب ها، باید تدابیر ویژه ای  با همکاری سایر 
نهادهای مس��ئول و انتظامی استان اندیش��ید تا دیگر شاهد چنین 
اتفاقاتی نباشیم.پل خواجوی اصفهان درسال1060 هجری در زمان 
سلطنت ش��اه عباس صفوی بنا ش��ده و از جمله زیباترین پل های 

تاریخی جهان است.  

فرهنگ باید توسعه پیدا کند
مدیر کل دفتر ام��ور اجتماعی اس��تانداری اصفهان گفت: 
فرهن��گ باید توس��عه یابد و این توس��عه از پای��ه یا همان 
مراکز علمی ش��روع ش��ود. حجت االس��الم والمس��لمین 
 محم��د قطب��ی عص��ر چهارش��نبه در نشس��ت ش��بکه 
هم افزایی و تعامالت میان سازمانی دستگاه های فرهنگی 
شهرس��تان فالورجان، گفت: کارهای خوبی در کش��ور در 
زمینه فرهنگی انجام شده و در حال حاضر به طرح پیوست 
فرهنگی توجه می شود. وی با اش��اره به جزییات این طرح 
افزود: پیوست فرهنگی، یعنی مداخله فرهنگی در امور غیر 
فرهنگی اعم از اقتصاد، کشاورزی و سایر امور که باید در آنها 
مداخله فرهنگی صورت بگیرد. وی تأکید کرد: قبل از انجام 
هر اقدامی در کشور، باید آسیب شناسی فرهنگی آن انجام 

شود و مداخله فرهنگی در آن صورت گیرد.

 رسیدگی به مشکالت
 پایانه های مسافربری شرق 

فرمان��دار شهرس��تان اصفه��ان خواس��تار رس��یدگی به 
مش��کالت پایانه های مس��افربری ش��رق اصفهان و ارایه 
 راهکاره��ای مؤث��ر به منظور ایمن س��ازی س��فرها ش��د. 
فض��ل اهلل کفی��ل در جلس��ه هماهنگی ش��ورای ترافیک 
شهرس��تان اصفهان اف��زود: حم��ل و نقل س��ریع، ارزان و 
قابل اعتماد یک��ی از مهم ترین پایه های رش��د و توس��عه 
شهرهاست. وی با بیان این که در س��ال گذشته 653 هزار 
 مسافر از طریق پایانه مس��افربری»جی« جابه جا شده اند،

تصریح ک��رد: بهبود خدمات حمل و نق��ل همگانی موجب 
شتاب دهی در جابه جایی، افزایش رضایت و جلب اعتماد 
شهروندان می شود. فرماندار اصفهان ضمن بررسی وضعیت 
فعلی پایانه و پارک س��وار جی، خواس��تار اختصاص مکان 

جدید برای این پایانه مسافربری شد. 

بازدید از تونل سوم کوهرنگ
علی اکب��ر محرابی��ان، دس��تیار وی��ژه ریی��س جمهور و 
رییس طرح ه��ای مهرماندگار کش��ور به همراه اس��تاندار 
اصفهان از مراح��ل اجرایی تونل س��وم کوهرن��گ بازدید 
 کرد. محرابیان با اش��اره به این که در ح��وزه آب طرح های

خوبی در استان طراحی شده، اظهار داشت: طرح های آبی 
استان از طرح های مهم مهر ماندگار استان اصفهان است. وی 
ادامه داد:  تونل سوم کوهرنگ یکی از این طرح هاست که در 
طول یک سال اخیر مراحل اجرایی آن سرعت خوبی گرفته 

و به زودی امکان انتقال آب را خواهیم داشت.

گشتی در اخبار

کیفیت هوای شهر اصفهان 
بحرانی خواهد شد

کیومرث کالنتری
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان                               

 با ادامه شهرنشینی با روند کنونی هوای شهر اصفهان همچنان آلوده 
خواهد ماند؛ مردم نیز باید در کنار مسئوالن برای کاهش آالینده های 
هوا تالش کنن��د. در مواردی ک��ه افزایش غلظ��ت آالینده های هوا 
 موج��ب تعطیل��ی می ش��ود، ت��ردد خودروه��ای تک سرنش��ین و 
خیابان گردی ه��ا در اصفهان همچن��ان ادامه دارد. متأس��فانه این 
موارد نشان می دهد که اطالع رسانی در خصوص تأثیرات آالینده ها 

بر س��المتی و نقش مردم در 
کاهش آلودگ��ی ضعیف بوده 
است. نیروگاه های مجاور شهر 
اصفهان کماکان از س��وخت 
مازوت اس��تفاده می کنند و 
وزش باد، آلودگی ایجاد شده 
ناش��ی از این نیروگاه ها را به 
سمت ش��هر اصفهان هدایت 

می کنند.  
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چهره روز
تبدیل امامزاده ها به مراکز فرهنگی 

حجت االسالم والمسلمین حسین اژدری، رییس اداره اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: 
امامزاده ها باید به مراکز فرهنگی بزرگ تبدیل شود. اگر کسی می خواهد یک مرکز فرهنگی 

بسازد، آن را در کنار امامزاده ها بنا کند تا این اماکن مقدس تبدیل به قطب فرهنگی شود.
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یکی از این امراض که شاید در اکثر شما هنگام کار روزانه در روزهای 
اخیر مشاهده می شود، ایجاد س��ردردهای مکرر بوده که یک نوع 
کالفگی را در فرد ایجاد می کند. اتفاق نظری بین گفته ها در رابطه با 

علت این نوع سردردها وجود دارد و آن هم آلودگی هواست.
در تأیید این گفته ها منصوره تقا، متخصص مغز و اعصاب به فارس 
اعالم کرد:» آلودگی هوا با دو مکانیس��م ایجاد سردرد می کند، به 
طوری که آلودگی هوا و مواد س��می موجود در هوا از عوامل ایجاد 
سردردهای میگرنی هستند. توصیه می ش��ود افرادی که میگرن 
دارند به ویژه آنهایی که دردش��ان با درمان کنترل نشده است، از 
تردد در هوای آلوده اجتناب کنند یا ترجیحاً مدت زمان آن را کوتاه 
نمایند. با کاهش اکسیژن در بدن به طور طبیعی اکسیژن کمتری 
به مغز می رسد و فرد دچار س��ردرد می شود و حتی با تغییر مکان 
و اکسیژن رسانی مطلوب، بازهم زمان الزم است تا سردرد بهبود 
یابد.« استفاده از ماس��ک های فیلتر دار یکی از راه های جلوگیری 
از سردرد در آلودگی هواست، همچنین استفاده از تهویه خودرو، 

بسته نگه داشتن شیشه ها و پنجره های خودرو و منازلی که در هوای 
آلوده قرار دارند، می تواند از ورود آلودگی به محیط جلوگیری کند و 
استفاده از دستگاه های اکسیژن ساز در داخل منزل توصیه می شود. 
منصوره تق��ا در ادامه می گوی��د:» افرادی که تنگ��ی عروق مغز، 
 فش��ار خون باال، دیابت و اس��تعداد س��کته مغزی دارن��د، اگر در 
 دراز مدت در معرض ترکیبات اکس��یژن مانند دی اکسید کربن و 

مونواکسید کربن قرار بگیرند خطر آفرین است.«

گومامی، ویروس خطرناک در بین مردم
یکی دیگر از امراضی که در روزهای اخیر به نوعی همه گیر ش��ده 
و وحشتی در میان مردم به وجود آورده، ویروس خطرناکی به نام 
»گومامی« اس��ت که همه را به وحش��ت انداخته و رتبه اول را در 
بین عفونت های تنفسی کسب کرده است، همچنین در ایجاد این 

عفونت، آلودگی هوا دخیل است.
 »هم��کاری بی��ن بخش ه��ای توس��عه ای دارو، تولی��د کننده، 

مصرف کننده و اطالع رسانی مناس��ب باید انجام شود تا بر بحث 
مقاومت میکروبی غلبه کنی��م«؛ این مطلبی بود که محمدمهدی 
 فیض آبادی، رییس انجمن میکروب شناس��ی ب��ر آن تاکید دارد 
» افزایش مقاومت آنتی بیوتیک در بیمارستان ها مشکلی است که 
در  همه کش��ورها وجود دارد و فقط مختص ایران نیست و به سوء 
مدیریت بر نمی گردد. ممکن است عفونتی در بخش بیمارستانی 
بیاید و به بخش کودکان نیز سرایت کند،  بنابراین نمی توان گفت 
در کودکان بیشتر است یا در بزرگساالن؛ چون امکان سرایت دارد و 

باکتری ها میزبان را بدون تبعیض انتخاب می کنند.«

مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک مشکل ساز شده است
در حوزه پیش��گیری اقدامات خوبی ش��ده، اما بیش��تر مشکالت 
در شهرها و بر اثر مصرف خود س��رانه آنتی بیوتیک، خود درمانی 
بدون توجه به تجویز پزشک و قطع خود سرانه دارو اتفاق می افتد. 
در شهرها به دلیل رش��د فرهنگی مردم و دسترسی آسان آنها به 
اینترنت و منابع دیگر، شاهد مصرف بی رویه آنتی بیوتیک هستیم. 
وقتی برای تهیه آنتی بیوتیک به مراکز فروش و داروخانه ها مراجعه 
می کنید، به راحتی می توانید با دادن نام قرص مذکور، آن را تهیه 
و بدون ممانعت اقدام به مصرف کنید، در حالی که تجربه نش��ان 
داده در اغلب مناطق دور افتاده کشور که امکان دسترسی کمتری 
به آنتی بیوتیک وجود دارد، نمونه های مقاومت هم کمتر اس��ت. 
مردم مناطق محروم و روستایی در واقع به میکروب ها حساس تر 
مانده اند؛ چرا که هر چقدر مردم با میکروب ها درگیر شوند، مقاومت 
و مبارزه میکروب ها بیشتر می ش��ود و از ذخایر ژنتیکی خودشان 

استفاده می کنند.  
م��ی ده��د: توضی��ح  ارتب��اط  ای��ن  در  آب��ادی   فی��ض 

» الگوهای مقاومت در مراکز دانشگاهی بررسی و تشریح می شود 
و بر این اساس، انواع میکروب ها مشخص شده و می دانیم در کدام 
شهر کدام نوع باکتری، مقاومت بیشتری دارد و حتی مقاومت های 
جدید شناسایی می شوند که البته طبق این یافته ها گاهی مراکز 
علمی به خوبی تجهیز می شوند و گاهی هم این امکان وجود ندارد.«

مصرف آنتی بیوتیک در گذشته بسیار باال بوده، اما در سال های اخیر 
به دلیل افزایش سطح آگاهی کمتر شده است. 

در گذشته هر نسخه ای که به داروخانه می آمد حتماً آنتی بیوتیک 
در آن تجویز شده بود، در حالی که امروز با تشخیص پزشکان کمتر 
 شده است. رییس انجمن میکروب شناسی هش��دار می دهد که

» در مقابل، مقاومت در سطح بیمارستانی حاد شده است. هنگامی 
که بیمار عمل جراحی کرده و در فضای بیمارستانی آنتی بیوتیک 
مصرف می کند، به میکروب ها امکان فعالیت می دهد و این در حالی 
است که بیماران ضعیف هستند و امکان مبادله ژن های مقاومتی 
بیش��تر می ش��ود.«  فیض آبادی باور دارد ک��ه» در ایجاد عفونت 
تنفس��ی با ویروس گومامی، تا حد کمی آلودگی هوا دخیل است 
و فاکتورهای متعدد دیگری در ایجاد این عفونت ها مؤثر هستند. 
مصرف بجا و درس��ت آنتی بیوتیک و پرهیز از خود درمانی در این 

زمینه بسیار مهم است«.

اصفهانی ها این روزها سر درد دارند

 »گومامی«، ویروس خطرناک در بین مردم

چند هفته ای است با شروع آلودگی های پی در پی هوا در کشور، مخصوصاً در شهر صنعتی اصفهان،   داوود
موجی از امراض مرتبط با آالیندگی در شهروندان به خصوص افراد مستعد)کودکان و سالمندان( ظاهر  شیخ جبلی

شده است، تا جایی که باعث ش�ده مبتالیان به بیماری  برای درمان به بیمارستان مراجعه کنند و گاه 
بستری شوند. مهم ترین عامل این آالیندگی را می توان صنعتی بودن شهر و عدم تطبیق صنایع با محیط زیست نام برد؛ زیرا 

فیلترینگ نامناسب، سبب می شود اینورژن آلودگی در هوا بیش از پیش منتشر و راهی برای ایجاد امراض جدید شود.
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟
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آگهی مزایده عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد به استناد ماده 43 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 

دولت، مستغالت به شرح جدول ذیل را برای مدت یکسال اجاره دهد.

کمیسیون معامالت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

شماره نام ملک
مزایده

پالک کاربری
ثبتی

عرصه 
)مترمربع(

اعیان )مترمربع(
قیمت پایه 

)ریال(

مبلغ 
سپرده 
)ریال(

توضیحاتنشانی
سایرساختمان

1

عرصه و انبار 
مدیریت جهاد 

کشاورزی 
شهرستان 
فالورجان

اجاره ماهیانه -15/7416001100اداری91/13
53/500/000

32/100/000
فالورجان- 

بلوار طالقانی- 
جنب داروخانه 

پاستور

مورد اجاره شامل محوطه 
انبار، ساختمان سوله، 

اتاق، انبار، دستشویی،  
حمام و یک پارکینگ 

مسقف می باشد

2

قسمتی از مرکز 
تکثیر و پرورش 
آبزیان اصفهان 

)کرسگان(

تولید 91/14
شیالت

6 اصلی 
بخش 
9 ثبت 
اصفهان

اجاره ماهیانه -61159 هکتار
20/000/000

12/000/000
اتوبان ذوب 

آهن کیلومتر12 
)منطقه 

کرسگان(

مشخصات کامل مورد 
اجاره ضمیمه اسناد 
مزایده می باشد. 

* ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب تملک دارائیهای سرمایه ای )سایر منابع به شماره 2164200213001( نزد بانک کشاورزی شعبه جهاد کشاورزی بنام سازمان جهاد کشاورزی 
استان اصفهان

1- داوطلبان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/10/20 برای بازدید از محل های فوق و دریافت اسناد مزایده مراجعه نمایند.
2- محل دریافت اسناد مزایده: خیابان هزارجریب، سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، دبیرخانه کمیسیون معامالت، اتاق 250 یا اتاق 251 و یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات 

http://iets.mporg.ir :کشور به نشانی
3- مهلت تحویل اسناد: از تاریخ 91/10/24 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/11/3 و زمان بازگشایی روز چهارشنبه مورخ 91/11/4 ساعت 9 صبح می باشد.

4- محل تحویل اسناد مزایده: دبیرخانه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

ف
ردی

م الف/ 16461

آگهی تجدید مناقصه
شماره 91/9565/ص مورخ 91/10/12

1- موضوع مناقصه: خرید لوازم موردنیاز جابجایی خطوط لوله انتقال آب معارض بر مسیر مترو اصفهان- فوالدشهر- 
زرین شهر

2- مناقصه گزار: شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر
3- مهلت و محل دریافت اس�ناد مناقص�ه: از تاریخ 1391/10/13 ت��ا پایان وقت اداری م��ورخ 1391/10/18 
 و از طری��ق مراجع��ه ب��ه پای��گاه اینترنت��ی WWW.OMRANPOOLADSHAHR.COM ی��ا

http://iets.mporg.ir و یا به شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی، بلوار ولی عصر میدان ولی عصر، تلفن: 
0334-2630161-5

4- محل و زمان تسلیم پیشنهاد قیمت و تاریخ گشایش آن: مهلت تحویل پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری 
مورخ 1391/10/28 به دبیرخانه شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر بوده و زمان گشایش پاکت های پیشنهاد قیمت 

در تاریخ 91/10/30 در محل شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر می باشد.
 5- نوع و میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ دویست و ده میلیون )210/000/000( ریال بصورت ضمانت نامه

بانکی در وجه ش��رکت عمران ش��هر جدید فوالدش��هر دارای حداقل اعتبار س��ه ماه و قابل تمدید به مدت س��ه ماه 
 و یا فیش واریزی به حس��اب ش��ماره 2173690205004 س��یبا بان��ک ملی به نام تمرکز وجوه س��پرده ش��رکت 

عمران شهر جدید فوالدشهر.
7- مدارک موردنیاز جهت دریافت اسناد به صورت حضوری: ارائه معرفینامه کتبی.

تذکر: به قیمت های ارائه شده توسط فروشنده هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نمی گیرد.
روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

نوبت اول

SMS

شرور سابقه دار در دام قانون گرفتار    
شد

با تالش پلیس امنیت عمومی استان اصفهان، شرور سابقه دار و تحت تعقیب 
که با اعمال مجرمانه خود موجب سلب آسایش شهروندان شده بود دستگیر 
ش��د. س��رهنگ عباس صوفی وند، با اعالم این خبر اظهار داشت: در راستای 
اجرای طرح ارتقای امنیت محله محور و به منظور برخورد قاطع با مزاحمان 
و مجرمان تحت تعقیب و در پی کس��ب خبری مبنی بر ای��ن که فردی به نام 
»خ – الف« با انجام اقدامات ش��رارت آمیز، موجب سلب آسایش شهروندان 
شده است، دس��تگیری متهم در دس��تور کار مأموران امنیت این پلیس قرار 
گرفت. وی تصریح کرد: پس از انجام تحقیقات میدانی و اقدامات الزم، مشخص 
شد نامبرده عالوه بر دارا بودن پرونده های مفتوح در محاکم قضایی، به اتهام 
مشارکت در نزاع دسته جمعی محکوم به شش سال حبس تعزیری و تبعید به 
یکی از شهرستان های استان های همجوار بوده که در این راستا نامبرده با تغییر 
مکرر مخفیگاه های خود به جهت فرار از دس��تگیری و مجازات های قانونی، 
متواری می شده است. این مقام مسئول عنوان داشت: با گسترش چتر اطالعاتی 
مأموران انتظامی، محل تردد و مخفیگاه وی در نقطه ای از شهر، شناسایی و طی 
یک عملیات شبانه و غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. در بازرسی از مخفیگاه 

متهم دو قبضه سالح سرد از نوع قداره بلند و قمه کشف و ضبط شد. 

تجاری سازی اولیه تشک لگن دار 
ویژه بیماران

مخترع تشک لگن دار ویژه افراد بستری از ورود این طرح به فاز نیمه صنعتی 
و تجاری س��ازی اولیه خبرداد. مدیر مرک��ز کارآفرینی دانش��گاه آزاد واحد 
خوراس��گان در مورد این طرح به ایس��نا گفت: در این ط��رح محفظه ای در 
داخل تشک و تخت بیمارستانی طراحی ش��ده که فرد می تواند در صورت 
نیاز به س��رویس بهداش��تی، با باز نمودن این محفظه از آن اس��تفاده کند. 
 وی ادامه داد: عملیات پایی��ن و باال رفتن حفره درون تش��ک و جای گیری

محفظه، با اس��تفاده از تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی انجام خواهد شد. 
مدیر مرک��ز کارآفرینی دانش��گاه آزاد واحد خوراس��گان در خصوص دلیل 
کاربردی بودن این طرح افزود: با توجه به این که تمام افراد بس��تری اعم از 
بیماران، س��المندان، جانبازان، معلولین جس��می و بیمارانی که در شرایط 
س��خت بیماری و یا بعد از عمل جراحی نیاز به اس��تفاده از لگن جهت دفع 
دارند، وجود چنین تش��ک و تختی بس��یار کارآمد و مفید اس��ت. انصاری 
تصریح کرد: همچنی��ن این ط��رح در رفاه حال بهی��اران و پرس��تاران نیز 
مؤثر واقع می گردد و پیاده س��ازی این طرح باعث بهینه س��ازی و کاربردی 
نمودن تش��ک ها و تخت ه��ای بیمارس��تانی ب��ا حداقل قیمت می ش��ود.

مدیر عامل سازمان آرامستان های شهر اصفهان از ایست قلبی به عنوان 
قاتل شماره یک اصفهانی ها و بیشترین عامل فوت شهروندان خبرداد و 
اعالم کرد:پس از ایست قلبی، سکته و نارسایی های قلبی نیز دیگر علل 
مهم فوت شهروندان به ش��مار می روند. مجتبی کاظمی با اشاره به این 
که به طور میانگین روزانه 16 نفر در شهر اصفهان فوت می کنند، افزود: 
این آمار میزان فوتی های شهر اصفهان  است که فقط در باغ رضوان دفن 
می شوند و در کل این کالنشهر این آمار به دوبرابر افزایش می یابد. وی 
با بیان این که ساالنه به طور متوسط پنج هزار نفر در این مکان دفن می 
شوند، اظهار داشت: مش��کالت قلبی این روزها گریبان گیر بسیاری از 
شهروندان شده و به لحاظ پزش��کی دالیل مختلفی نیز دارد. کاظمی با 
تأکید بر این که بر اساس قانون شهرداری ها حمل و انتقال اموات دارای 
گواهی فوت به آرامستان بر عهده شهرداری است، اذعان داشت: به منظور 
رفاه شهروندان بر اساس مصوبه شورای اسالمی شهر، شهرداری اصفهان 
برای حمل اموات از نقاط مختلف شهر به آرامستان باغ رضوان هیچ گونه 

هزینه ای دریافت نمی کند.

 شهرداری برای حمل اموات
 هزینه ای دریافت نمی کند



چهره روزیادداشت

دوشنبه؛ زمان برداشت یارانه دی ماه
معاون یارانه های مس��تقیم سازمان هدفمندس��ازی یارانه ها گفت: 
یارانه نقدی مرحله  بیست و سوم روز سه شنبه ۱۹ دی قابل برداشت 
اس��ت. س��ید جالل الدین عارفیان معاون امور یارانه های مس��تقیم 
سازمان هدفمندسازی یارانه ها افزود: یارانه نقدی مرحله 23 به ازای 
هر نفر 455 هزار ریال ساعت 24 روز دوشنبه ۱8 دی واریز و از صبح 

سه شنبه ۱۹ دی ۹۱ قابل برداشت است. 

 احتمال افزایش20 درصدی
 حداقل دستمزد سال 92

حداقل دس��تمزد س��ال جاری کارگران و مش��موالن قانون کار در 
پایان اسفندماه۹0 توس��ط ش��ورای عالی کار به میزان 38۹ هزار و 
700 تومان تعیین ش��ده که نسبت به حداقل دس��تمزد330 هزار 
و 300 تومانی س��ال 8۹ به میزان ۱8 درصد افزایش داشته است. با 
افزایش نرخ تورم در س��ال جاری و ثبت یک رکورد در این بخش و 
احتمال ادامه این روند در ماه های آینده، احتمال تعیین بیش��ترین 
 میزان رشد سالیانه دستمزد نسبت به سنوات گذشته برای سال ۹2 
وجود دارد. در صورت افزایش20 درصدی حداقل دس��تمزد س��ال 
آینده کارگران و مش��موالن قانون کار، میزان رشد سالیانه مزد 77 
هزار و ۹40 تومان خواهد بود که در نهایت حداقل دس��تمزد 38۹ 
هزار و 700 تومانی امسال در س��ال ۹2 به 467 هزار و 640 تومان 

خواهد رسید. 

اخبار کوتاه

4
نشان ملی استاندارد محصوالت ارگانیک تصویب شد

نش��ان ملی اس��تاندارد برای محصوالت ارگانیک )زیس��تی ایران( به تصویب رس��ید. از این پس، 
محصوالتی با عنوان محصوالت زیستی ایران)ارگانیک ( امکان عرضه در کشور را دارند که بر اساس 

ضوابط مربوطه، ارزیابی شده و موفق به اخذ مجوز استفاده از نشان استاندارد شده باشند. 
 قیمت هر کیسه برنج 

به ۵0 هزارتومان رسید
 علی ایرانپور / نماینده مجلس  

طرح انتزاع وزارت جهاد کشاورزی از وزارت صنایع و معادن، هفته آینده 
در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

با توجه به این که وزارت صنعت، معدن و تجارت قیمت دولتی هر کیسه 
برنج را 23 هزار و500 تومان اعالم کرده بود به جهت عدم نظارت کافی 
 به رس��یدن برنج ها به دس��ت مصرف کننده و عدم کنت��رل قیمت ها،

سودجویان به نیت این که برنج ها را شب عید به قیمت چند برابر بفروشند 
 دس��ت ب��ه احت��کار زده اند

 و درح��ال حاض��ر قیم��ت 
ه��ر کیس��ه برن��ج هن��دی و 
 پاکس��تانی در استان اصفهان 
ب��ه ح��دود 50 ه��زار تومان 
رس��یده اس��ت. این اتفاق در 
چند استان دیگر هم رخ داده، 
اما شدت آن در اصفهان بیشتر 

است.
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ساعت هشت صبح است و 
الدن 
هن��وز کرک��ره مغازه های ایرانمنش

ب��ورس ل��وازم خانگی در 
خیابان حافظ؛ جایی که می توان از شیر مرغ تا جان 
آدمیزاد را در رابطه با جهیزی��ه پیدا کرد، باال نیامده 
است. چراغ یکی از مغازه ها در انتهای پاساژی روشن 
است. حاج ناصری از با سابقه های بازار است که سالها 

است خاک اینجا را خورده است. 
زمانی که کاالهای خارجی کمتر پا به این مغازه های 
لوکس گذاشته بودند و دالر یقه بازار را نگرفته بود، تا 
ویروس به جان بازار بیفتد و خیلی چیزها را به گرداب 

افزایش قیمت بکشاند.
 حاال حاجی مانده و مشتریانی که هر بار با قیمت های 
تازه ای روبه رو می شوند . به گفته این فروشنده، بازار 
با گرانی دالر افت زیادی پیدا کرده است ،بسیاری از 
مغازه ها عطای ماندن را به لقایش ترجیح داده و کار 
 دیگری برای خود راه انداخته اند. آنها هم که مانده اند

 دچار تزلزل و ضرر ش��ده اند و همین باعث شده که 
بورس فروش لوازم خانگی در این روزها حال و هوای 
خوبی نداشته باش��د. از س��ویی، مردم برای تأمین 
مایحتاج مورد نیاز خود به ب��ازار مراجعه کرده اند و 
از سوی دیگر، بازار حالتی دوگانه دارد که نه نشان از 

رکود است و نه نشان از رونق.
با این احوال وقتی مردم با برنامه ریزی و جمع و جور 
کردن پس اندازهای خود وارد بازار شده اند، با گرانی 
 حداقل۱0 ت��ا ۱5 درصدی کاالها مواجه ش��ده اند،

درحالی که ش��اید هفته گذش��ته اگر برای خرید به 
بازار مراجعه م��ی کردند، می توانس��تند اجناس را 
ارزان تر خرید کنند؛ اجناسی که فرقی ندارد اجناس 
خارجی باشد یا ایرانی،گرچه گرانی نوع خارجیشان 
توجیه پذی��ر اس��ت، اما به گفت��ه بس��یاری، گرانی 
افسار گس��یخته نوع داخلی  محصوالت خانگی اصال 
قابل هضم نیست. در این روزها، حال و هوای عروس و 
دامادها هم دیدنی است و البته ناراحت کننده. آنهایی 

که برای تأمین مایحتاج منازل خود برای آغاز زندگی 
بودجه ای را تهیه کرده و روانه بازار شده اند، اکنون با 
 قیمت هایی مواجه می شوند که حساب و کتاب های

 آنها را به هم ریخته اس��ت. به گفت��ه الهام جرجانی 
تازه عروسی که با مادرش برای خرید جهیزیه آمده 
اس��ت گرانی دالر بر روی لوازم خانگی ایرانی هم اثر 
گذاشته است و این برای مردم مشکالت بسیاری را 

ایجاد کرده است. 
او می گوید:» م��ن یک یخچال ایران��ی را تا یک ماه 
پیش 400 هزار توم��ان قیمت کردم، ام��ا حاال که 
آمده ایم بخریم می گوید 550 هزارتومان. این وضع 
بازار اصال جالب نیس��ت، برای این ک��ه گرانی دالر 
 باعث شده که هر روز برچسب جدیدی بر قیمت ها،
 آن هم از نوع ایرانیش بخورد. حاال  اگر ساید بای ساید

خارجی می خواس��تم دلم نمی س��وخت، اما وقتی 
اینق��در تبلیغ می کنند ک��ه جنس ایران��ی بخرید 
قرار نیس��ت هر روز این اقالم گران تر از دیروز شود 

 . خیالم راحت بود که با همین هزینه ای که می کنم، 
می توانم چند قلم از کاالهایی را که می خواهم بخرم 
اما حاال که آمده ام، فقط می توانم ی��ک یا دو قلم را 
 تهیه کنم .«  چهره اش را درهم می کشد و می گوید:

» ای کاش مسئوالن در این رابطه نظارت درستی بر 
قیمت ها داشتند.« 

خانواده دیگری هم آمده اند. دختر دوم خانواده قرار 
است به خانه بخت برود، اما اوضاع بازار به هم ریخته و 
خانواده مستأصل قرار است برای باقیمانده و تکمیل 
 کردن جهیزیه او با موانع بس��یاری روبه رو ش��وند .

وی می گوی��د: »برخی فروش��ندگان اگرچه کاالی 
خود را پیش فروش کرده و حتی فاکتور هم برای ما 
صادر کرده اند، اما چند روز است که از تحویل کاال به 
ما خودداری می کنند و تالش دارند تا با قیمت های 
جدید که حداقل 20 درصد گران تر است، فاکتور ما 

را تغییر دهند.«
 مادر دختر نی��ز وارد بحث می ش��ود و م��ی گوید: 
» برخی فروش��ندگان در این می��ان کاال را فروخته 
اند، اما اکنون به بهانه این که جنس شکسته شده یا 
مشکل پیدا کرده است، از عرضه کاال امتناع می کنند 
و در مقابل، کاالهایی را پیشنهاد می دهند که قیمت 

بسیار باالتری دارد.«
گش��ت و گذاری در بازار لوازم خانگی شاهد خوبی 
است تا رگه های پررنگی از گرانی در بازار پیدا شود. 
 در ای��ن رابطه محصوالت��ی از جمل��ه یخچال های 
ساید بای ساید جنرال الکتریک ، وستینگ هاوس و 
ویرپول از جمله کاالهایی است که قیمت هایش سر 
به فلک می کش��د، چرا که نام خارجی بودن را هم با 

خود یدک می کشند .
ای��ن معادله مجه��ول وقتی ح��ل خواهد ش��د که 
 فروش��ندگان با خریدهای باالتر از عمده فروش��ان 
روبه رو شده و مردم هم در مقابل، وقتی برای خرید 
کاالی خود به ب��ازار مراجعه می کنن��د،  اجناس را 
گران تر از فروش��ندگان خرید کنن��د. در این رابطه 
رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی اصفهان نیز 
خبرهای جالبی در این رابطه می دهد: »فروش لوازم 
خانگی در بازار اصفهان در ش��ش ماه نخس��ت سال 
جاری نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 60 درصد 

کاهش داشته است.« 
اکبر زادمه��ر از افزایش۱50 درص��دی قیمت لوازم 

خانگی در شش ماهه نخس��ت سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته صحبت می کند؛ افزایشی 
که البته شامل همه اجناس موجود در بازار می شود؛ 
ترازویی که باعث ش��ده کفه باالیی آن بر عدم ثبات 
قیمت دالر و افزایش بیش از ح��د آن و کفه پایینی 
آن بر کاهش قدرت خرید م��ردم قرار گیرد و این در 
حالی اس��ت که موضع رییس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگی اصفهان در رابطه ب��ا افزایش یا کاهش 
قیمت در آینده مبهم است و بیشتر روی صحبتش با 
مسئوالن است و خطاب به آنها می گوید: باید نسبت 
به س��اماندهی بازار و  ثبات قیمت توجه بیش��تری 

داشته باشند.
گرچه با توجه به این که بیشتر لوازم خانگی موجود در 

بازار اصفهان جنس خارجی است، به اعتقاد زادمهر 
چنانچه افزایش قیمت ل��وازم خانگی به این صورت 
ادامه پی��دا کند قاچ��اق کاالهای خارج��ی در بازار 

افزایش خواهد یافت.
در این میان فروش��نده ها هم چندان دل خوش��ی 
 از بازار ندارن��د. یکی از آنها در تعری��ف این گرانی ها 
می گوید:»عمده فروش��ان و واردکنن��دگان از عدم 
دریافت ارز دولتی و بروکراس��ی ه��ای پیچیده آن 
شاکی هس��تند و می گویند، هنوز هم باید دالر را با 
نرخ آزاد خریداری کنیم و این صرفه اقتصادی ندارد 
که کاال را با قیمت سابق عرضه کنیم، حتی اگر خرید 

قبلی باشد.« 

گرانی در بورس خیابان حافظ 

دالر یقه بازار لوازم خانگی اصفهان را گرفت 
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ابالغ وقت دادرسی
6138 کالس��ه پرون��ده: 911421 ح 26، وقت رس��یدگی: 91/11/23 س��اعت 9/30 
صبح، خواهان: مرضیه مدنی فرزند س��عید، خوانده: س��ید فرهاد هاش��می فرزند 
محمد، خواس��ته: اثبات زوجیت، خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی 
نم��وده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارج��اع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجه��ول المکان ب��ودن خوان��ده به درخواس��ت خواهان و دس��تور 
دادگاه و بتجوی��ز م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یکی 
از جرای��د کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی 
 حضور بهمرس��اند. م الف/ 14509 ارژندی- مدیر دفتر ش��عبه 26 دادگاه عمومی

حقوقی اصفهان

مزایده
6515 ش��عبه 19 اج��رای احکام دادگاه حقوقی اصفهان پرونده اجرایی به کالس��ه 
890115ح ج19 ل��ه خان��م فریبا س��ی من��ی با وکال��ت خانم زهرا س��عادت علیه 
آقای حس��ن س��ی منی فرزند اس��داهلل بخواس��ته مطالبه مهریه ش��امل پرداخت 
262/5 ریال بابت مهرالس��نه و مقدار ش��صت مثقال طالی س��اخته ش��ده )معادل 
345/346/200 ری��ال( و عی��ن دوازده ع��دد س��که تم��ام به��ار آزادی )مع��ادل 
 145/800/000 ری��ال( بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلی��ون و هفت هزار ریال
باب��ت هزینه دادرس��ی و مبلغ پنجاه هزار ریال بابت ح��ق الوکاله وکیل و مبلغ دو 
میلیون و هفتصد هزار ریال )معادل 2/700/000 ریال( بابت هزینه کارشناس��ی و 
مبلغ 120/000 ریال بابت نش��ر آگهی در حق محکوم لها )و جمع کل طلب محکوم 
لها مبلغ 495/023/200 ریال می باشد( و پرداخت مبلغ 2/000/013 ریال بابت حق 
االج��رای دولتی در ح��ق صندوق دولت )معادل 0/29 مترمرب��ع از 87/5 مترمربع 
س��هم االرث محکوم علیه(، در نظر دارد جلسه مزایده ای مورخ 91/11/5 از ساعت 
9 الی 10 صبح به منظور فروش 72/19 مترمربع از 87/5 مترمربع سهم حسن سی 
منی )سهم االرث از مرحوم اسداهلل سی منی از یک قطعه زمین محصور جزء پالک 
ثبت��ی 25/316 بخش 14 ثبت اصفهان معروف به باغ محمدی( واقع در اصفهان- خ 
اش��رفی اصفهانی- کوچه شماره 27 )نیستان( )که حسب نظریه کارشناس رسمی 
دادگس��تری در نظری��ه ای که مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده اس��ت( محل 
موردنظر بدون مس��تحدثات دارای درب آهنی بزرگ در س��مت کوچه و یک دیوار 
کوتاه در سمت غرب و شمال و جنوب بدون دیوارهای مجاور است و مساحت آن 
حدود 175 مترمربع می باش��د. خواهان )فریبا سی منی( برای مالکیت خود قولنامه 
ع��ادی را ارائه نموده و اظهار می دارد که او مالکیت نصف از محل مذکور را دارد 
و بقیه آن متعلق به ش��وهرش آقای حس��ن سی منی می باش��د. محل مذکور طبق 
نقش��ه هوایی و قولنامه دارای عقب نش��ینی از سمت ش��رق می باشد. لهذا باتوجه 

ب��ه موارد فوق ارزش کل قطعه زمین در وضعیت موجود بانضمام درب و دیوار 
غرب��ی جمعا بمبلغ یک میلیارد و دویس��ت میلیون ریال )مع��ادل 1/200/000/000 
ریال( و در نتیجه ارزش نصف آن سهم خانم فریبا سی منی از آن ششصد میلیون 
 ریال و س��هم آقای حسن سی منی نیز باتوجه به قولنامه که در آن اعالم شده کل
زمین از س��وی پدرش مرحوم اسداهلل س��ی منی به او ارث رسیده است، نیز مبلغ 
شش��صد میلیون ری��ال )مع��ادل 60/000/000 تومان( برآورد م��ی گردد و برای 
پای��ه مزایده اعالم می گردد. لذا کل طلب مهری��ه محکوم لها )495/023/200 ریال( 
و مع��ادل 19333  0/4125 کل زمی��ن می باش��د و در صورتیک��ه کل زمین را 72 
س��هم فرض نمائیم مبلغ فوق معادل 29/70 س��هم از 36 س��هم از 72 س��هم یک 
 قطعه زمی��ن محصور جزء پالک ثبت��ی 25/316 بخش 14 ثب��ت اصفهان معروف
ب��ه باغ محم��دی و مس��احت آن براب��ر 72/19 مترمربع می باش��د. ضمنا میزان 
 س��هم االرث محکوم علیه حس��ب نامه ش��ماره 13031/غ مورخ 1389/5/10 اداره
ثبت اس��ناد و ام��الک غ��رب اصفهان در ح��ق خانم فریبا س��ی منی بازداش��ت 
 گردی��ده اس��ت، مزایده در اتاق 252 واق��ع در طبقه دوم دادگس��تری اصفهان در 
خیاب��ان ش��هید نیکبخ��ت برگزار می گ��ردد، ضمن��ًا متذک��ر می گ��ردد طالبین 
 خری��د می توانن��د حداقل 5 روز قب��ل از مزایده از محل مذکور بازدید و کس��انی 
 می توانند در مزایده ش��رکت که حداقل ده درص��د مبلغ موضوع فروش را نقداً به 
 هم��راه داش��ته و برن��ده مزای��ده ف��ردی اس��ت ک��ه باالتری��ن قیم��ت از نظریه 
کارشناس پیشنهاد نماید. م الف/15864 دفتر شعبه 19 اجرای احکام دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6616 در خصوص پرونده کالس��ه 1071/91 خواهان علی اسفندیاری دادخواستی 

مبنی بر الزام به تنظیم سند به طرفیت عباس چراغی ریزی تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/11/16 ساعت 3/15 تعیین گردیده. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر 
تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 19 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. م الف/ 16362 دفتر 

شعبه 19 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6617 در خصوص پرونده کالسه 1626/91 خواهان صفرعلی امینی با وکالت آقای 
ابراهیم جاللی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه 2 فقره حواله به شماره های 206207 
و 206205 به طرفیت رمضان منصوری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 

روز چهارش��نبه مورخ 91/11/18 س��اعت 9/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خ سجاد اول خ ارباب روبروی مدرسه 
نیلی پور جنب س��اختمان صبا مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6618 در خص��وص پرونده کالس��ه 1627/91 خواهان صفرعل��ی امینی با وکالت 
ابراهی��م جالل��ی دادخواس��تی مبنی ب��ر مطالبه وجه ی��ک فقره حواله به ش��ماره 
206206 به طرفیت رمضان منصوری تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 91/11/18 س��اعت 9 تعیین گردیده، با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این شعبه واقع در خ س��جاد اول خ ارباب روبروی مدرسه نیلی پور 
جنب س��اختمان صبا مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 6 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6619 ش��ماره: 925/91 ش 14 ح ب��ه موجب رأی ش��ماره 1233 تاریخ 91/7/20 
حوزه 14 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه��م آقایان 1- صدری غالمی اصل 2- صمد فی��ض الهی هر دو مجهول المکان 
محکومند به: پرداخت مبلغ پنج��اه میلیون ریال )50/000/000 ریال( بابت یک فقره 
چک به شماره 847547-91/2/25 عهده بانک انصار و مبلغ سی و هشت هزار ریال 
)38/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید 
چ��ک لغایت اجرای حکم در حق محکوم له خان��م فاطمه حاج کرمی خوزانی فرزند 
رضا نشانی محل اقامت: اصفهان خمینی شهر خ شریعتی شمالی خ جانبازان کوچه 
معل��م 18. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچ��ه محکوم علیه محکوم 

ب��ه را پرداخت نکن��د و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام 

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

ابالغ رأی
6620 کالس��ه پرونده: 1193/91، شماره دادنامه: 1601، مرجع رسیدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد خس��روی نش��انی: اصفهان خ امام 
خمینی مقابل گز مولوی آلومینیوم 1001، خوانده: فرش��اد مرادی غریبوند مجهول 
المکان، خواس��ته: مطالبه وجه، با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای محمد خسروی 

به طرفیت آقای فرش��اد مرادی غریبوند به خواسته مطالبه مبلغ 49/000/000 ریال 
وجه چک به ش��ماره 721804 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات 
قانون��ی، با توجه به محتوی��ات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و 
گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی از 
طریق نش��ر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 91/9/6 و هیچگونه الیحه و دفاعیات 
مس��تند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارایه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رس��د که به استناد 
مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرس��ی 
مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت اصل 
خواس��ته و سی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )91/5/25( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست 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
6621 نظ��ر به اینکه خانم الهام صالحی فرزند عبداله به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامش��روع حسب شکایت خانم فاطمه یاری فرزند مصطفی از طرف این دادسرا در 
پرونده کالس��ه 911229 د 29 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم 
نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اج��رای ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیفری مرات��ب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 29 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 
جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در ص��ورت عدم حضور پس از 
یکم��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد ش��د. م الف/ 16279 
پورقیصری- دادیار ش��عبه 29 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان

ابالغ
6622 نظ��ر به اینک��ه آقای رضا صادق��ی فرزند منوچهر به اته��ام ضرب و جرح 
عمدی و توهین و فحاش��ی و تهدید حس��ب ش��کایت آقای حس��ین واثق نیا فرزند 
عبدالرسول از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911525 د 29 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله 
در اج��رای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عموم��ی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 29 
دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود، 
در ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 16278 پورقیصری- دادیار شعبه 29 دادیاری مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6623 نظ��ر به اینکه آق��ای مهدی بهارلو فرزند کاظم به اتهام کالهبرداری حس��ب 
ش��کایت آقای میالد بابایی فرزند حس��ن از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
910936 د 27 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ 
انتش��ار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به 
اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د.  م الف/ 16275  ش��عبه 27 دادیاری مجتمع 

شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970353701012 دادنام��ه:  ش��ماره   6624
9009980359400258، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901375، ش��اکی: آقای حس��ین 
رس��تگاری با وکال��ت آقای محمدرضا – امن��ه یزدان پناه – ضیایی به نش��انی خ 
رودکی مقابل مدرسه محسنیه مجتمع بهشت ط 5 دفتر وکالت محمدرضا یزدانپناه، 

متهمین: 1- خانم ش��بنم دیانی پور 2- آقای س��ید مهدی امامی هر دو به نش��انی 
مجهول المکان، اتهام ها: 1- جعل، 2- اس��تفاده از اس��ناد یا نوشته های غیررسمی 
مجع��ول یا مزور، گردش��کار: دادگاه با بررس��ی اوراق و محتوی��ات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در 
خصوص اتهام آقای س��ید مهدی امامی و خانم ش��بنم دیانی پور مبنی بر جعل و 
استفاده از س��ند مجعول با توجه به شکایت شاکی تحقیقات نیروی انتظامی اسناد 
و مدارک ارائه ش��ده و اس��تعالمات به عمل آمده از دفاتر اسناد رسمی و اظهارات 
آقایان امیر گرجی و علیرضا ش��هداد و مجعول بودن س��ند شماره 45751 مورخ 
84/10/20 دفترخان��ه ش��ماره 86 تهران که با توجه به س��ند مجع��ول فوق الذکر 
اتومبیل موضوع س��ند نقل و انتقال گردیده اس��ت و عدم حض��ور و دفاع متهمان 
بزه آنان را ثابت تش��خیص و مستنداً به ماده 533 قانون مجازات اسالمی هر یک 
از متهمان را از جهت جعل به تحمل یک س��ال حب��س و هر یک از آنان را به جهت 
اس��تفاده از سند مجعول به تحمل یک سال حبس محکوم و سند مجعول نیز پس از 
قطعی��ت حکم معدوم گردید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در همین ش��عبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 16274 نم نبات- رئیس 

شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
6625 شماره دادنامه: 9109970352701231، شماره پرونده: 9109980365600123، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910365، شاکی: آقای امیرحس��ین مسماریان به نشانی خ 
پروین خ معراج خ سپیده کاشانی، کوچه اول، سمت راست جنب مادی پ 5، متهمین: 
1- خانم زهرا س��المتی فرد به نش��انی مجهول المکان، 2- خانم فخری فروغی به 
نشانی خ جی خ کنگاز روبروی مسجد الجواد پ 1، اتهام: مزاحمت تلفنی و توهین، 
گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای امیر 
حس��ین مسماریان فرزند احمد علیه خانم ها 1- زهرا سالمتی فرد دائر بر مزاحمت 
تلفنی 2- فخری فروغی ابری فرزند نصراله و دائر بر الف ایجاد مزاحمت تلفنی ب( 
توهین دادگاه با توجه و بررسی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام شده شکایت 
ش��اکی پرینت مخابرات اخذ شده موجود در پرونده و پیام های پیاده شده ارسالی 
ص 11 و مفاد کیفرخواس��ت صادره و س��ایر محتویات پرون��ده در مجموع اتهام 
انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 2-16-641-608 از قانون مجازات 
اس��المی و لحاظ بند دوم ماده س��وم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت هر 
یک از متهمان فوق الذکر را به جهت بزه ایجاد مزاحمت تلفنی به پرداخت دو میلیون 
ری��ال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم را به جهت بزه توهین 
ب��ه پرداخت  یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. 
رای ص��ادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
مرکز اس��تان اصفهان می باشد. م الف/ 16273  ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ رأی
6626 شماره دادنامه: 9109970353700645، شماره پرونده: 9009980363000027، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 900621،  ش��اکی: آقای سید اسماعیل میرجمالی به نشانی 
اصفه��ان، خ مدرس، مولوی، کوی بهزاد، کوی ش��هید رمضانی، پ 42، متهم: آقای 
حمیدرضا الواریان به نش��انی مجه��ول المکان، اتهام ها: 1- ای��راد جرح عمدی با 
چاقو، 2- توهین، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت 
ب��ه صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حمیدرضا الواریان 
فرزن��د غالمرضا دایر بر ایراد جرح عمدی با چاقو و فحاش��ی، دادگاه با عنایت به 
اینکه ش��اکی در هیچ یک از جلس��ات دادگاه حاضر نش��ده و شاهدی نه در مرحله 
دادسرا و نه در مرحله رسیدگی نهایی معرفی نکرده است، صرف وجود یک گواهی 
پزشکی قانونی را برای اثبات اتهام متهم کافی ندانسته و با استظهار از اصل فقهی 
برائت و مس��تنداً به بند الف ماده 177 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انقالب در امور کیفری حکم بر برائت متهم از اتهام وارده صادر و اعالم می نماید. 
این رأی ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر 
شهر اصفهان است. م الف/ 16271 میرحسینی- دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی 

جزایی اصفهان

 وقتی مردم با برنامه ریزی 
 و جمع و جور کردن 

 پس اندازهای خود وارد بازار 
شده اند، با گرانی حداقل۱0 
تا ۱۵ درصدی کاالها مواجه 
شده اند، درحالی که شاید 

هفته گذشته اگر برای خرید 
 به بازار مراجعه می کردند، 

 می توانستند اجناس را 
ارزان تر خرید کنند



اکران خانگییادداشت

هفت

ویالی من درشبکه نمایش خانگی
جدیدترین ساخته مهران مدیری با نام »ویالی من« قراراس��ت از 26 دی ماه وارد شبکه نمایش 
خانگی شود. برزو ارجمند، سیامک انصاری، عارف لرستانی، کمند امیرسلیمانی، الیکا عبدالرزاقی، 

هادی کاظمی، مریم کاویانی، مهدی فقیه و... ازجمله بازیگران این مجموعه ویدئویی هستند.

5

 »  قصری « تنها عکاس اصفهانی 
اکسپوی عکس تهران

گروه فرهنگ-حامد قصری به عنوان تنها 
عکاس اصفهانی در اکسپوی عکس تهران 
شرکت می کند. حامد قصری  روزنامه نگار 
و عکاس، تنها شرکت کننده این اکسپوی 
معتبرازاصفهان اس��ت.بد نیس��ت بدانید 
اکس��پوی عکس تهران ۹۱ ک��ه نمایش و 
فروش آث��ار۷6 ع��کاس مطرح کش��ور را 
دربرمی گی��رد، از روز ش��نبه ۱6 دی ماه 
ساعت ۱۷ تا 2۰ در خانه هنرمندان ایران، سالن های بهار،تابستان و نامی 
گشایش می یابد. این نمایشگاه تا 2۷ دی ماه همه روزه از ساعت ۱۴ تا2۰ 
ب��رای بازدید عم��وم دایر اس��ت. دراین اکس��پو آثارهنرمندان��ی مانند 
ناصرتقوایی، ش��ادی قدیریان، حمی��د جبلی، رضا کیانیان، س��یف اهلل 

صمدیان،کامران عدل و... به چشم می خورد.

 حضور اصفهان در 
سی ویکمین جشنواره تئاتر فجر

گروه فرهنگ-س��ی و یکمین جشنواره 
بین المللی تئاتر فجر ب��ا حضور دو نمایش 
اصفهانی در بخش تئاتر خیابانی و صحنه ای 

برگزار می شود.
پس از بررس��ی آثار این بخ��ش، تعداد ۱۳ 
نمایش جه��ت حضور در بخش مس��ابقه 
تئاتر خیابانی و هف��ت نمایش برای حضور 
در بخش جنبی جش��نواره معرفی شدند 
که »مرغ و پله« به نویس��ندگی و کارگردانی آزاده کمال بروجردی سهم 
اصفهان در بخش خیابانی است. همچنین ۱۳ نمایش هم در بخش تئاتر 
صحنه ای از جشنواره های تئاتر مناطق به جشنواره سی و یکم راه یافته که 
»بخش شماره شش« به نویسندگی و کارگردانی پیمان کریمی نماینده 
اصفهانی ها در این بخش است. س��ی و یکمین جشنواره بین المللی تئاتر 
فجر با رویکرد تئاتر برای همه و با هدف روز آمدی نمایش ایرانی از طریق 
ارایه الگوهای شایسته مضمونی و ساختاری به مناسبت سی و چهارمین 
سالگرد پیروزی انقالب اسالمی از 26 دی تا ۱2 بهمن ماه به دبیری سعید 

کشن فالح برگزار می شود. 

 دو اصفهانی 
درپنجمین جشنواره نماز و نیایش 

گروه فرهنگ- دو اثر از فیلمسازان جوان 
اصفهان��ی ب��ه بخ��ش مس��ابقه پنجمین 
جشنواره »نماز و نیایش« به روایت دوربین 
راه یافتند.پنجمی��ن جش��نواره »نم��از و 
نیایش« به روای��ت دوربین ک��ه به همت 
انجمن سینمای جوانان ایران و با همکاری 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم 
از دوم ت��ا پنجم بهم��ن ماه در ق��م برگزار 
می شود، میزبان دو اثر از اصفهان است.  نخستین اثر، » آواز قناری« نام دارد 
که در بخش مسابقه داستانی این مسابقه حضور دارد. نصیری از فیلمسازان 
جوان اصفهانی و از سابقه داران ش��رکت در جشنواره های مختلف است. 
دومین اثر نیز فیلمی با عنوان »فراتر از هرمنوتیک« اس��ت که مس��عود 
برخورداری از اعضای انجمن سینمای جوانان اصفهان آن را ساخته است. 
هنرمندان راه یافته به بخش مسابقه این جشنواره باید اصل آثار خود را با 
فرمت AVI تحویل داده یا ارسال کنند.  فیلم های منتخب در نوبت های 
گوناگون از دوم تا پنجم بهمن ماه سال جاری به نمایش گذاشته می شوند.

»چیزهایی هست که نمی دانی« 
در شبکه نمایش

فیلم »چیزهایی هس��ت ک��ه نمی دانی« هش��تمین فیل��م از مجموعه 
برترین های س��ینمای ایران اس��ت. تاکن��ون فیلم ه��ای »ورود آقایان 
ممنوع«، »طهران تهران«، »آقایوس��ف«، »مره��م«، »پرتقال خونی«، 
»سعادت آباد« و »زنان ونوسی، مردان مریخی« از این مجموعه از سوی 
ش��رکت گلرنگ پخش و ش��رکت فیلمس��ازان جوان روانه بازار شده و از 
همین مجموعه به زودی فیلم »جرم« نیز عرضه خواهد ش��د. کارگردان 

 »چیزهایی هس��ت که نمی دانی«
س��اخته س��ال ۱۳۸۹ فردی��ن 
صاحب الزمانی وتهیه کننده آن منیژه 
حکمت اس��ت. این فیلم ک��ه مورد 
تحسین منتقدین قرار گرفته است 
در جشنواره های مختلفی از جمله 
جشنواره فیلم کارلو وی واری شرکت 
داشته و جایزه ویژه هیأت داوران این 
جش��نواره را به خود اختصاص داده 
است. بازیگران این فیلم عبارتند از: 
علی مصفا، لیال حاتمی،  پیام یزدانی، 

مهتاب کرامتی و... .
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پشت صحنه » آخر الزمان « » شعاع دل «پشت صحنه » مصائب مسیح «هالیوودی، ایرلندی، استرالیایی 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - »مل کالم کیل جرارد گیبسون« متولد سوم ژانویه  بازیگر، کارگردان 
و تهیه کننده ایرلندی- آمریکایی است. اس��م کوچک مل گیبسون از یکی از قدیسان 
ایرلندی قرن پنجم به نام »مل« گرفته شده است و اسم دوم او کالم کیل از نام قدیس 
ایرلندی دیگری گرفته شده و همچنین نام کلیسایی در کانتی النگفورد ایرلند؛ جایی 

که مادر مل گیبسون به دنیا آمده و بزرگ شده  است.
او در س��ال ۱۹۹۵ میالدی، برای فیلم »ش��جاع دل« موفق به دریافت دو جایزه اسکار 
بهترین کارگردانی و اس��کار بهترین فیلم از س��وی آکادمی عل��وم و هنرهای تصاویر 
متحرک شد. او در خانواده ای کاتولیک به دنیا آمد و رشد کرد و دومین پسر هاتون و آن 
گیبسون است. پدرش هاتون گیبسون متولد 26 اوت ۱۹۱۸ و یک سوزنبان قطار بود 

و از تبار استرالیایی و مادرش آن ریلی ایرلندی- آمریکایی بود.
از آثار شاخص وی می توان به فیلم های »ش��جاع دل«، »مصائب مسیح«، »نشانه ها«، 

»میهن پرست« و»آپوکالیپتو« اشاره کرد. 
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 » من و زیبا« 
روی » پله آخر« ایستاد

راوی جلفا در گذشتجزئیات تازه ازقتل مریلین مونرو

آلبوم جدید اصفهانی 
منتشر می شود 

علی مصفاکارگردان فیلم »پله  آخر« که این روزها مقابل دوربین اصغر فرهادی 
است، درباره  آخرین وضعیت اکران فیلمش اظهار نظر کرد. 

 ای��ن کارگ��ردان و بازیگ��ر س��ینما در قال��ب یادداش��تی ک��ه در اختی��ار 
خبرگزاری ها گذاشته شده، آورده اس��ت: در خبرها آمده بود شورای صنفی 
نمایش به حرمت اربعین، تحریم سینما آزادی را لغو کرد و حواله اکران فیلم 
»من و زیبا« را صادر کرد. فیلم »پله آخر« که قراردادش را قبل از »من و زیبا« 
ثبت کرده بود و تاریخ هش��تم آذر ماه برای اکرانش تعیین شده بود، به دلیل 
تحریم سینما آزادی توسط همین شورا بهترین فرصت برای اکرانش را از دست 
داد و بعد با پیشنهاد اکران در سینما فرهنگ مواجه شد که ما به خاطر اکران 

نامناسب، ناقص و به صالحدید پخش کننده آقای شایسته آن را نپذیرفتیم.

س��ازمان فدرال آمریکا )FBI( پرونده سانس��ور نش��ده ای از 
زندگی مریلین مونرو را در دسترس قرار داده اما در این پرونده 
جزئیات جدیدی درمورد مرگ ناگهانی این بازیگر وجود ندارد. 
در این پرونده نام دوستان کمونیست و مظنون مریلین مونرو 

که زیر ذره بین FBI قرار گرفته بودند فاش شده است.
این پرونده از طریق بنی��اد آزادی اطالع��ات در اختیار بنگاه 
خبرگزاری آسوشیتدپرس قرار گرفت. در این اسناد فاش شده 
که از سال ۱۹۵۵ تا زمان مرگ مریلین مونرو در ماه اوت ۱۹62 

جاسوسان آمریکایی او را زیر نظر داشتند،  اما سازمان فدرال 
آمریکا هرگز نتوانست ثابت کند که مریلین مونرو عضو حزب 
کمونیست بود. دریکی ازاین اسناد آمده است که مریلین مونرو 
همراه عده ای ازچهره  های دنیای سرگرمی سازی می خواستند 
ویزای ورود به کشور اتحاد جماهیر شوروی را بگیرند. سازمان 
فدرال آمریکا زندگی سیاسی و اجتماعی چهره های مشهور آن 
دوران را زیر نظر گرفته بود، از جمل��ه چارلی چاپلین، فرانک 
 س��یناترا و همسر س��ابق مونرو نویسنده مش��هور آرتور میلر. 
سال هاست که اس��ناد و مدارک س��ازمان فدرال آمریکا نظر 
محققان و نویسندگان کتاب های مرتبط با زندگی و کار مریلین 
مونرو را که اعتقاد دارند مرگ مونرو قتل بوده، کمرنگ کرده 
است. یکی از فرضیه های مرگ مونرو توسط نورمن میلر مطرح 
شد که اعتقاد داشت او را دولت وقت آمریکا به قتل رساند. در 
سال ۱۹۸2 تحقیقات بخش جنایی پلیس لس آنجلس با مرور 
تمام اسناد و مدارک سازمان فدرال آمریکا نتوانست سرنخی از 
قتل مونرو پیدا کند، اما آنها به طور رسمی اعالم کردند که این 

مدارک به شدت سانسور شده اند.

گروه فرهنگ - لئون میناسیان نویس��نده و پژوهشگر حوزه 
تاریخ اصفهان، دارفانی را وداع گفت. به گفته یکی از مس��ئوالن 
کلیسای وانک شهر اصفهان، میناسیان دوشنبه عصر فوت کرد و 
مراسم خاکسپاری وی زمانی انجام می شود که فرزندان او از خارج 

کشور به ایران بازگردند.
از او آث��ار ارزش��مندی مانن��د »چه��ار کت��اب از س��رایندگان 
و نوازن��دگان ارمن��ی فری��دن«، »صومعه ه��ای ارامن��ه 
ای��ران« و »تاری��خ ارمنی��ان جلف��ای اصفه��ان در یکص��د و 

 چه��ل س��ال اخی��ر ۱۹۹6-۱۸۵6« منتش��ر ش��ده اس��ت.
 لئ��ون میناس��یان س��ال ۱2۹۹ خورش��یدی در روس��تای 
ارمنی نشین خویگان در شهرستان فریدن استان اصفهان دیده 
به گیتی گشود. وی سال ۱۳۳۰ به اصفهان آمد و تا سال ۱۳6۰ 
خورشیدی به مدت ۳۰ سال در مدارس ملی ارامنه جلفا مشغول 
آموزش بود. او در اصفهان از س��ال ۱۳۴6 خورشیدی به عنوان 
سرپرست افتخاری موزه ارامنه جلفا و از سال ۱۳۵۱ به مدیریت 
چاپخانه جلفا برگزیده ش��د و پس از بازنشستگی از سال ۱۳۵۹ 
مسئولیت کتابخانه کلیسای وانک نیز به او واگذار شد. میناسیان 
موفق ش��د اس��ناد و مدارک بایگانی شده ۳۵۰ س��اله کلیسای 
وانک را گ��ردآوری و تنظیم کند ک��ه در س��ال ۱۳62 به چاپ 
رسید.  انجمن دوس��تداران اصفهان افتخارداشت که درهمایش 
روزاصفهان که درآذرماه ۱۳۹۱ برگزار ش��د، تندیس اصفهان 
را به پاس یک عمر تالش او در راه ش��ناخت و شناساندن تاریخ 
و فرهنگ ارامنه اصفهان به او تقدیم کند. لئون میناس��یان پس 
از چند روز که در بستر بیماری بود، س��رانجام در بامداد روز اول 

ژانویه 2۰۱۳ میالدی در سن ۹2 سالگی درگذشت.

براساس پایگاه خبری موسیقی ایران، خواننده با سابقه و قدیمی موسیقی پاپ 
ایران در حال جمع آوری آلبوم جدید خود بوده ودراین بین با موزیسین های 
جوان وتیم جدیدی درحال فعالیت است. محمد اصفهانی که آخرین باردوسال 
پیش با آلبوم »بی واژه« در بازار موسیقی کشور آفتابی شد، این بار با ساختاری 
جدید در حال تولید آلبوم خود است و همه توانش در این است که این اثر، اوایل 
سال آینده در بازار موسیقی کشور منتشر شود. اتفاق جالب این اثر، همکاری 
محمد اصفهانی با یکی از استعدادهای نسل جدید تنظیم کننده های مدرن 
ایران، آرون حسینی اس��ت. اصفهانی همکاری های ویژه ای را با کمپانی های 
بزرگ موسیقی جهان دارد و کسب یکی از رتبه های بر تر جشنواره جهانی باعث 

شد نام او در بین بهترین های جهان ثبت شود. 

س��ی و یکمین جش��نواره بین المللی فیلم فجر در 
حالی به روزهای برپایی اش نزدیک می شود که هنوز 
هیأت انتخاب به جمع بندی آرایش��ان نرسیده اند، 
اما ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که امید زیادی به 
فیلم اولی ها می رود، گرچه در نس��ل میانی نیز آثار 

مهمی حضور دارند.
این روزها هیأت انتخاب س��ی ویکمین جش��نواره 
بین المللی فیلم فجر که متشکل از مصطفی شایسته، 
مهدی صب��اغ زاده، علی معلم، جلی��ل عرفان منش، 
محمدحس��ین نیرومند، مهدی عظیمی میرآبادی 
و بهمن حبشی هس��تند هنوز مش��غول دیدن آثار 
س��ینمای ای��ران در بخش های مختلف هس��تند و 
این در حالی است که بخش��ی از فیلم ها هنوز دیده 
نشده اند و یا نس��خه ناقصی از آنها به دفتر جشنواره 

ارایه شده است.
به طور مثال فیلم س��ینمایی »چ« س��اخته ابراهیم 
حاتمی کیا که نس��خه ناقصی از آن در اختیار هیأت 
انتخاب اس��ت، ولی امید می رود که عوامل ساخت 

این اثر بتوانند هر چه سریع تر خود را به ماراتن فجر 
برسانند. »چ« یکی از امیدهای جشنواره امسال است 
و خیلی ها امید دارند حاتمی کیا  بار دیگر سیمرغ های 

فجر را از آن خود کند.
همان ط��ور که از اس��امی هیأت انتخ��اب این دوره 
مش��خص اس��ت، تعدادی از افرادی که در سازمان 
سینمایی در بخش نظارت و ارزشیابی فعال هستند 
در این گروه حضور دارند. در هر صورت حضور چنین 
افرادی مش��خصا برای اصالح آثار س��ینمایی است؛ 
اتفاقی که از یک سو می تواند مثبت و از سوی دیگر 
منفی باش��د. حضور افرادی که از بخ��ش نظارت و 
ارزشیابی وزارت ارشاد به جمع هیأت انتخاب آمده اند، 
این مزیت را دارد که تکلیف خیلی از فیلم ها از همین 
روزها مشخص می شود و حداقل اگر فیلمی اینجا با 
مشکل رو به رو نشود می بایس��ت در زمان اکران هم 
مشکلی نداشته باش��د. گرچه این امر هم به درستی 
محقق نمی شود و یا اگر فیلمی در همین مرحله الزم 
است دچار حک و اصالح شود کارگردان اثر، تکلیفش 

از همین روزها مشخص خواهد بود.
و اما تأثیر منفی می تواند این باشد که نگاه سختگیرانه 
در هیأت انتخاب پررنگ تر شود و زمانی که عناوین 
فیلم های بخش مسابقه و یا فیلم اولی های جشنواره 
فیلم فجر اعالم می ش��ود، تع��دادی از آثار که حتی 
ممکن است جزء فیلم های خوب باشند در این لیست 
دیده نمی شوند. این موضوع البته در دوره های مختلف 
تجربه شده است. امس��ال به گفته برخی از اعضای 
هیأت انتخاب، فیل��م  اولی ها بس��یار امیدوارکننده 
هستند و ما شاهد حضور نس��ل جوانی هستیم که 
می توانند در این دوره جشنواره شگفتی آفرین باشند.

ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت ک��ه فیلم هایی چون 
»روز روشن« ساخته حسین شهابی، »این یک رؤیا 
نیست« محمود غفاری، »گس« کیارش اسدی زاده، 
»مهمونی کامی« عل��ی احم��دزاده، »۳،2،۱...۵«، 
»اشیا از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک ترند«  
نرگس آبیار و»او خوب س��نگ می زند« سید هادی 
 محقق از آثار مهم و قابل توجه بخش فیلم های اول 

سی و یکمین جشنواره فیلم فجر هستند.
گفته می شود از این میان این آثار سه فیلم»گس«، 
»مهمونی کام��ی« و »این یک رؤیا نیس��ت« دچار 
اصالحاتی ش��ده اند و یک فیلم دیگ��ر ممیزی های 
زیادی داش��ته و حتی ممکن اس��ت امکان نمایش 
پیدا نکند ،زیرا با حذفیات پیش��نهادی ممکن است 

محتوای فیلم دچار مشکل شود.
البت��ه این ح��رف و حدیث ها مخت��ص فیلم اولی ها 
نیست و درباره کارگردان های نسل میانی و آثارشان 
نیز مطالب جالبی ش��نیده می ش��ود. در میان آثار 
مهم مس��ابقه س��ینمای ایران، فیلم ه��ای »قاعده 
تصادف« از بهنام بهزادی، »دربند« س��اخته پرویز 
 شهبازی، »زندگی مشترک آقای محمودی و بانو«  از 
روح اهلل حجازی و »آس��مان زرد کم عمق« ساخته 
بهرام توکلی مورد استقبال هیأت انتخاب قرار گرفته 
است،  به طوری که شنیده های ما حاکی از آن است 
 که فیلم بهنام بهزادی یک��ی از بهترین آثار این دوره 

به شمار می رود.
اما گویا فیلم »زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« 
روح اهلل حجازی باید تغییراتی داش��ته باشد و هنوز 
مشخص نیست که این فیلم در چه بخش هایی و به 
چه میزان باید اصالح شود.  البته سال گذشته نیز فیلم 
»زندگی خصوصی آقا و خانم میم« این کارگردان هم 
برای حضور در بخش مسابقه دچار مشکالتی شد که 
با اصرار اهالی مطبوعات و پیگیری دبیر و عوامل فیلم 
در یک سانس برای مطبوعات و منتقدان به نمایش 

درآمد که با استقبال زیادی هم روبه رو شد.
یکی دیگر از فیلم های مهم این بخش »آشغال های 
دوس��ت داشتنی« محس��ن امیر یوس��فی است که 
هنوز مشخص نیس��ت چه وضعیتی دارد. این فیلم 
از تولیدات بنیاد س��ینمایی فارابی است. شنیده ها 
حاکی است این فیلم هم به دلیل عدم رضایت فارابی 
از محصول نهایی، تحویل دفتر جشنواره نشده است. 
اما قائم مقام این مرکز اعالم کرده که مشکلی ندارد و 
به جشنواره می رود، البته این فیلم هنوز توسط هیأت 
انتخاب دیده نشده بود. اما نکته قابل توجه اینجاست 
که در میان نسل فیلمسازان پیشکسوت هم همین 
مسائل دیده می شود. فیلم سینمایی »هیس! دخترها 
فریاد نمی زنند« س��اخته پوران درخشنده نیز باید 
دچار حک و اصالح شود. گویا این فیلمساز باید پایان 
اثر خود را تغییر دهد. وی عنوان کرده که چنین کاری 
را انجام نخواهد داد. در صورتی که درخشنده عمدتا 
فیلمسازی است که کمتر دچار چنین حاشیه هایی 

می شود.
در میان آثار این بخش فیلم»چه خوبه برگش��تی« 

داریوش مهرجویی نی��ز حضور دارد. ای��ن فیلم نیز 
توس��ط هیأت انتخاب دیده شده اس��ت. فیلم تازه 
مهرجویی فضایی همچون آثار س��ال ه��ای اخیر او 
 را دارد و قطعا با نظرات مختلف��ی در میان منتقدان 
روبه رو خواهد شد. در هیأت انتخاب نیز افرادی این 

فیلم را پسندیده اند.
در کنار تمام حاشیه هایی که برای فیلم ها در نسل های 
مختلف به وجود آمده اس��ت باید توج��ه کنیم که 
 امسال س��ه فیلم »خسته نباش��ید« محسن قرایی،

»تاج محل« دانش اقبال ش��اوی و »حوض نقاشی« 
مازیار میری از تولیدات حوزه هنری هم در جشنواره 

فجر حضور دارند.
با نگاهی به مسائل یک سال س��ینمای ایران، حتما 
همه به خاطر می آرویم که بین حوزه هنری و وزارت 
ارشاد اختالف نظرهایی بر س��ر اکران فیلم ها پیش 
آمد که این مس��ائل در یک ماه اخیر برطرف ش��ده 
است، ولی برخی افراد که مخالف حل این اختالف ها 
هستند سعی دارند این مس��ائل را دامن زده و حتی 
دامنه آن را به جش��نواره فیلم فجر گسترش دهند.

در چند روز گذشته نیز برخی رسانه ها سعی کردند 
اعالم کنند که جش��نواره فیلم فجر، فیلم های حوزه 
 هنری را از گردون��ه انتخاب خارج کرده اس��ت. در 
حالی ک��ه پیش از این، هم مس��ئوالن جش��نواره و 
هم حوزه تأکید داشتند که به جش��نواره فیلم فجر 
به عنوان یک جش��ن ملی می نگرن��د و هرگز قصد 
تضعیف آن را ندارند. در بررس��ی دیگر آثار رس��یده 
به این دوره از جش��نواره فیلم های��ی چون »پرویز« 
مجید برزگر و »رسوایی« مس��عود ده نمکی نیز باید 
مورد اشاره قرار گیرد. »پرویز« تا کنون در جشنواره 
 های مختلفی در خارج از کشور به نمایش درآمده و 
جوایز ی نیز دریافت کرده اس��ت. این فیلم نیز مورد 
توجه داوران بوده اس��ت، اما هنوز مشخص نیست با 
توجه به این که پیش از فجر در رویدادهای دیگری 
حضور داشته است، می تواند در بخش مسابقه باشد یا 
خیر.فیلم »رسوایی«  ده نمکی نیز امسال در جشنواره 
 فجر حض��ور دارد و پیش بین��ی می ش��ود یکی از 
پرفروش های سینمای ایران در سال ۹2 باشد. البته 
س��ه فیلم قبلی این کارگردان هم با ای��ن که در این 
رویداد جوایزی را نصیب خود نک��رد، اما فیلم های 
پرفروشی بودند. با توجه به مشکالتی که امسال برای 
اکران شش فیلم در س��ینمای ایران به وجود آمد و 
اختالفاتی را بین ارش��اد و حوزه هنری ش��کل داد، 
نمایندگان سازمان سینمایی در هیأت انتخاب توجه 
بیشتری به محتوای آثار داشته و گویا سختگیری ها 

در این دوره بیشتر شده است.

آخرین خبرها از آرای هیأت انتخاب جشنواره فجر

فیلم  اولی های شگفتی ساز  در انتظار سیمرغ
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ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سه بر صفر به نفع آلودگی هوا!
در پی تش��دید آلودگی هوای تهران، کلیه مسابقات رسمی فوتبال در 
استان تهران در روزهای جمعه و ش��نبه لغو و طی آن دیدار تیم های 
س��پاهان و راه آهن که به میزبان��ی لوکوموتیورانان درته��ران برگزار 
می ش��د، به زمان دیگ��ری موکول ش��د. همچنین بر همین اس��اس 
دیدارهای تیم های پرس��پولیس –گه��ردرود و پیکان-داماش نیز به 
 دلیل آلودگی هوای تهران لغ��و و در تاریخ دیگری ک��ه متعاقبا اعالم 

می شود برگزار خواهد شد. 

حمایت طالیی پوشان  از ذوب آهن 
در بازی امروز    

روابط عمومی باش��گاه س��پاهان، کانون هواداران باش��گاه و اتحادیه 
هواداران سایبری سپاهان در اطالعیه ای مشترک، هواداران سپاهانی 
را به حمایت از تیم فوتبال ذوب آهن در دیدار با استقالل تهران در بازی 
امروز دعوت کردند. در متن این اطالعیه آمده است: از همه هواداران 
عزیز باشگاه سپاهان دعوت می کنیم با حضور در دیدار تیم های فوتبال 
ذوب آهن اصفهان- استقالل تهران در روز ش��نبه ۱۶دی ماه ساعت 
۱۷:۳۰ در ورزش��گاه فوالد شهر، ضمن تش��ویق تیم همشهری مان، 
پشتیبان و حامی ش��اگردان فرهاد کاظمی در این دیدار باشیم و همه 
دست به دست هم دهیم تا تیم شایسته ذوب آهن به پاخیزد و به روزها 
اوج خود بازگردد. همه هواداران طالیی دل در دیدار حساس روز شنبه، 
ذوب آهن را تنها نگذارند و در طول این دیدار محکم و کوبنده این تیم 

اصفهانی را تشویق کنند. 

 اصفهان میزبان پهلوانان جهان 
می شود

سرپرست فدراس��یون ورزش های باس��تانی و پهلوانی کشور گفت: با 
توجه به پتانسیل اصفهان، برگزاری نخس��تین دوره مسابقات کشتی 
پهلوانی پایتخت های جهان در اصفهان پیشنهاد شده که در اسفندماه 

برگزار می شود.
محمدرضا طالقانی ش��امگاه سه شنبه در نشس��ت خبری سرپرست 
فدراس��یون ورزش های باس��تانی و پهلوانی اس��تان اصفه��ان که در 
تاالر افتخارات اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان برگزار شد، 
در جمع خبرنگاران با اش��اره به انتخاب اصفهان برای نخس��تین سفر 
اظهارکرد: در استان اصفهان از گذشته های بسیار دور دوستان بسیار 
خوبی دارم که به بودن با آنها به خود می بال��م و امیدوارم بتوانم دیدار 
مجددی با آنها داش��ته باش��م. وی با بیان این که اصفهان مهد منش 
پهلوانی وعیاری است، تأکید کرد: در آستانه  چهل و پنجمین سالگرد 
درگذشت غالمرضا تختی، برنامه ها و مراس��م بسیاری داریم. در یکی 
از این برنامه ها مراس��می در زندان قصر برگزار می شود، کمیته عالی 
پیشکسوتان را معرفی کرده و برنامه هایی را که قرار است با کمک آنها 
انجام گیرد اعالم می کنیم. وی تصریح کرد: استان اصفهان ستاره ها و 
پهلوانانی دارد که به دلیل منش پهلوانی ناشناخته مانده اند. در خواست 
من از رییس هیأت استان اصفهان این است تا عکس تمام پیشکسوتان 
اس��تان اصفهان را به دس��ت ما برس��اند تا در تقویم پهلوانان که قرار 
است تهیه شود اس��تفاده کنیم؛ چرا که  این تقویم به نوعی شناسنامه 
 پهلوانان ورزش باستانی وکشتی پهلوانی است. وی یکی از مهم ترین و 
بزرگ ترین رویداد ورزش باستانی وکشتی پهلوانی را برگزاری مسابقات 
پایتخت های جهان نام برد وگفت: مدت ها بود این طرح را در ذهن خود 
مرور می کردم و به دنب��ال فرصتی برای اجرایی ک��ردن آن بودم و در 
جلسه ای که داشتیم این موضوع را مطرح کردم که با استقبال مسئوالن 
اصفهان روبه رو شدم.  به این ترتیب در نظر داریم پهلوانان پایتخت های 
جهان را اسفندماه به اصفهان، زیباترین پایتخت جهان دعوت کنیم و در 

همین برنامه نزدیک به 4۰ پهلوانک به هنرنمایی می پردازند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر آن با توجه به ظرفیت، پتانسیل وجایگاه 
اصفهان مسابقات قهرمان کشوری امسال در بخش های هنرهای فردی 

وکشتی باستانی بهمن ماه به میزبانی اصفهان برگزار می شود.

 به قول کرانچار،
 ما دیگر حق اشتباه نداریم

امید ابراهیمی/ هافبک سپاهان
انتظار دو شکست متوالی را نداشتیم. ش��وک بزرگی برای تیم ما بود، به 
خصوص بازی با فوالد که تیم ما واقعاً خوب کار کرد، ولی به هرحال این 
اتفاقات و بدشانسی ها ممکن اس��ت در هر مقطعی پیش بیاید. امیدوارم 
این شوک مثل شوک فصل قبل باشد؛ ما سال گذشته همین موقع همین 
شرایط را داشتیم و بعد از باخت هایی که داشتیم، روند صعودی مان آغاز 
شد و مطمئن باشید امسال هم که هدفمان قهرمانی است، تالش می کنیم 

تا ناکامی ها را جبران کنیم.
بازی با راه آهن با حضور دایی مطمئنا 
بازی دش��واری خواهد ب��ود، ولی به 
قول کرانچار م��ا دیگر حق اش��تباه 
نداریم. درست است که استقالل صدر 
است، اما شرایط این گونه نمی ماند و 

بدشانسی های ما نیز تمام می شود.

6
دایی ،گلزن شماره ۷۳ جهان شد

علی دایی، چهره اس��طوره ای فوتبال ایران در گزینش بهترین گلزنان ۱۲ سال گذشته جهان، همسایه 
سرخیو آگوئرو کریم بن زما شد و در رده ۷۳ جای گرفت. دیدیه دروگبا از ساحل عاج با ۱۰4 گل زده در رده 
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تمدید قرارداد والکات با آرسنال
تئو والکات، ستاره جوان آرس��نال، قراردادش را با این باشگاه تا 
چند هفته دیگر  و تا سال ۲۰۱۷تمدید خواهد کرد. یکی از دالیلی 
که موجب ش��ده تا والکات برای تمدید قراردادش متقاعد شود، 

قول ونگر به او برای حضور در پست دلخواهش است. 

دستمزد دردسرساز زالتان
ونسان میشل، رییس مؤسسه حمایت از نابینایان، در انتقادی 
از دستمز زالتان گفت: با دستمزدی که  ابراهیموویچ می گیرد 
می توان  تمام هزینه های انستیتو،۲5۰ محقق و پرسنل آن 
که بر روی بیماری های بینایی تحقیق می کنند را پرداخت.

لمپارد در چلسی می ماند
مدیر برنامه های لمپارد تأکید کرده که فرانک از چلسی 
نمی رود: »چلس��ی تاکنون هیچ پیشنهاد رسمی برای 
تمدید قرارداد با فرانک ارایه نکرده، ولی  او هم فعال قصد 

فکر کردن روی پیشنهاد هیچ تیمی ندارد.«
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 فرهاد تا دربی
 به میدان نمی رود

رویانیان، نامزد جدی 
ریاست شرکت پاالیش 

فرهاد مجیدی چه زمانی در ترکیب استقالل قرار می گیرد؟بدنساز آبی ها 
در این باره می گوید: » مجیدی از لحاظ بدنی شرایط بازی ندارد، ولی در حال 
حاضر در تمرینات هم کار با توپ انجام می دهد و هم کار بدنی را پش��ت سر 
می گذارد. نمی توانم زمان دقیق به شما بدهم، اما او حداقل سه تا چهار هفته 
زمان می خواهد. « امیر قلعه نویی هم در این باره می گوید: » طی این چند روز 
تست هایی از مجیدی در کمیته ملی المپیک گرفته شده و برنامه ای برای این 
بازی ریخته شده  که فاز به فاز پیش می رود.« گویا  قلعه نویی می خواهد از 
فرهاد به عنوان اسلحه خود در دربی بهره ببرد. این بازیکن تا آن روز تمرینات 
ویژه ای را دنبال خواهد کرد تا برای بازی روز ششم بهمن مقابل پرسپولیس 
آماده شود. این تاکتیک ژنرال اس��ت تا در آن دیدار، هم فرهاد انگیزه باالیی 

داشته باشد و هم هواداران با حضور او شور خاصی به سکوها بدهند.

بعد از حضور منتقمی در باشگاه پرس��پولیس آن هم به عنوان قائم  مقام  و در 
جریان قرار گرفتن امور، بسیاری از رسانه ها در خصوص جانشینی رویانیان و 
این که این گزینه وزارت ورزش مدیرعامل بعدی باشگاه پرسپولیس خواهد 
بود، شروع به گمانه زنی هایی کردند که البته مطابق انتظار، با تکذیب رویانیان 
و رییس هیأت مدیره باشگاه همراه بود. یک منبع موثق خبر می دهد که محمد 
رویانیان نامزد جدی حضور در شرکت پخش و پاالیش فرآورده های نفتی، یکی 
از پول سازترین و مهم ترین زیرمجموعه های وزارت نفت است. به نظر می رسد 
اگر این جابه جایی جدی باشد، رویانیان به یکباره از پرسپولیس و فوتبال کنده 
خواهد ش��د تا در این چند ماه باقیمانده از عمر دولت فعلی، در منصبی دیگر 
خدمت کند؛ منصبی که به پس��ت دیگرش  یعنی ریاست ستاد حمل و نقل و 

سوخت بی ارتباط نیست و شاید در آنجا از پرسپولیس هم موفق تر باشد. 

برنامه بازی های امروز:
سایپا_فوالد،  ساعت15

آلومینیوم_ نفت تهران،  ساعت15 
مس _تراکتورسازی،  ساعت15

ذوب آهن_ استقالل، ساعت 17:30

فوتبال ایران در چند سال گذش��ته روی سیکل تکرار اخبار مشابه 
قرار داشته؛ چیزهایی  مانند کری خواندن های مالل آور مدیرعامل ها، 
انتقال های نه چندان هیجان انگیز، فحاش��ی در استادیوم ها و البته 
بدهی های باال آماده. با این همه نقش آفرین اول رسانه های ورزشی 
در چند روز گذاشته یک زن بود. خانم زینب امیرکمالی به خرید تیم 
محبوب نساجی قائمشهر عالقه نشان داده اند و بر سر تمرینات این 
تیم حاضر شده اند. این نوشته سعی  در تحلیل حضور احتمالی  یک 

مدیر عامل زن در فوتبال ایران دارد.

خانم امیرکمالی به عنوان یک زن
فوتبال امروز ایران یک محیط کامال مردانه اس��ت. حدودا سه دهه 
است که زنان ایرانی  در استادیوم های فوتبال حضور ندارند. عده ای 
معتقدند این عدم حضور دلیلی  برای تبدیل این فضا ها به یک محیط 
غیرخانواد گی شده اس��ت؛ فضایی مردانه شده که خشونت کالمی 
در آن موج می زند. ورزش��گاه هایی  که می توانس��تند مکانی برای 
حضور تمام اعضای جامعه، خانواده ها و فضایی متمدنانه مبتنی بر 
روح ورزش باشند، تبدیل به فضاهایی ناهنجار شده اند که عده ای 

در آن تخمه می ش��کنند و عربده می کش��ند. آیا حضور یک زن به 
عنوان مدیرعامل می تواند تلنگری به این فضا باشد؟ شاید عده ای از 
خود سؤال کنند آیا ایشان اجازه حضور در استادیوم برای تماشای 

بازی های تیمی که تمام هزینه هایش را می پردازند را دارند؟

خانم امیرکمالی، به عنوان متولی خصوصی
تا به امروز تعامل بخش خصوص��ی و فوتبال ایران یک اتفاق مثبت 
نبوده؛ از برادران شفیع زاده و پرهام )مالک پیشین نساجی( تا حسین 
هدایتی . استقالل اهواز در لیگ یک، حال و روز خوشی  ندارد و معلوم 
نیست چه بر سر استیل آذین آمده است. تیم پرسپولیس هم پس 

از حضور هدایتی  روزهای موفقی  نداش��ته است. داستان مشترکی 
در مورد این سه تیم وجود دارد؛ دانش نداشته مالکان این تیم ها از 
فوتبال، مدیریت بی  ثبات و پول هایی که موفقیت به همراه نیاوردند. 
خانم امیرکمالی در مصاحبه ای نیت خود را از خرید نساجی، بیمه 
شدن آخرت خود عنوان کرده اس��ت و گفته  که گاهی هم فوتبال 
می بینند؛ اظهاراتی که بی شباهت به آنچه پیش تر مثال از حسین 

هدایتی  شنیده ایم نیستند.
احتماال حضور ایشان را می توان تلنگری مثبت به فوتبال مردانه شده 
ایران دانست؛ حتی اگر نتوان در مورد موفقیت این سرمایه گذاری 

مطمئن بود.

زن پا به توپ؛ تلنگری به فوتبال مردانه

استقالل و ذوب آهن نیم فصل دوم را بسیار موفق 
آغاز کرده اند و امتیازاتی که در دو هفته گذشته به 
شاگردان امیر قلعه نویی و فرهاد کاظمی رسیده، 
ش��رایط هر دو تیم را در جدول رده بندی تا حد 
زیادی نسبت به نیم فصل اول روبه راه کرده است. 
 ذوب آه��ن بع��د از نی��م فصل��ی ناامیدکننده و 
کابوس وار، در چهار بازی اخیرش سه پیروزی و 
یک تساوی به دست آورده که باعث شده ذوبی ها 
هم در لیگ و هم در جدول جام حذفی حضوری 
امیدوار کننده تری نسبت به نیم فصل اول داشته 
باش��ند. یارگیری کاظمی در نیم فصل، ش��رایط 
فنی این تی��م را تا ح��د زیادی بهبود بخش��یده 

که نتیج��ه آن در گل نخوردن ذوب��ی ها در طی 
 چهار بازی گذشته دیده شده است. تیمی که در 
نیم فصل اول دفاعی شکننده داشت، خوشبختانه 
پیشرفت زیادی در کیفیت تیمی داشته که نتیجه 
آن در امتیاز گیری شاگردان فرهاد کاظمی دیده 
می ش��ود. ذوبی ها اگر بتوانند دروازه خودشان 
را در مقابل خط حمله اس��تقالل ک��ه مهاجمان 
 خطرناکی را در خط حمله دارد بسته نگه دارند، 
می توان امیدوار ب��ود که ذوب آه��ن به دومین 
پیروزی خودش در نیم فصل دوم لیگ هم برسد.

نقطه عط��ف این بازی نب��رد زوج ح��دادی فر و 
محس��ن مس��لمان در خط هافبک ذوب آهن با 

مجتبی جباری و جواد نکونام اس��ت که به نوعی 
موت��ور حرکتی تیم اس��تقالل هس��تند. حضور 
مهاجمی مثل فرزاد حاتمی و قدرت س��رزنی او 
در خط حمله، باید مورد توجه مدافعان ذوب آهن 
قرار گیرد و اجازه س��رزنی به این بازیکن س��ابق 

سپاهان را ندهند.
 عباس محمدرضایی و ایمان موس��وی به عنوان 
مهاجمان جدید اس��تقالل هم از س��رعت باالیی 
 برخ��وردار هس��تند و ترکی��ب ای��ن دو نف��ر در 
بازی های قبلی اس��تقالل، همیش��ه ب��رای تیم 
حریف خطرناک بوده و مدافعان��ی مثل برجلو و 
 جراح کار باید یارگیری الزم را در مورد این دو نفر

 داشته باش��ند. مدافعان و دروازه بان ذوب آهن 
در چند بازی گذشته نشان داده اند که پتانسیل 
زیادی ب��رای خطای پنالت��ی در محوطه جریمه 
خودش��ان دارند و اگر قرار باش��د ک��ه این روند 
در مقاب��ل مهاجمان باهوش اس��تقالل هم ادامه 
 داش��ته باش��د، وضعیت به س��ود ذوب آهن رقم 

نخواهد خورد. 
زوج بیاتی نیا و فوفان��ا در خط حمله ذوب آهن و 
انگیزه آنها برای گلزنی به اس��تقالل،  بدون شک 
 روز س��ختی را برای خط دفاعی اس��تقالل رقم 
می زند که آنها هم بعد از باخت به داماش، چهار 
بازی است که دروازه شان باز نشده و باید دید که 
نبرد گل نخورهای لیگ به سود کدام یک از این دو 
تیم به پایان می رس��د. حضور حسن اشجاری در 
ترکیب استقالل و تقابل او با هواداران ذوب آهن، 
یکی از نکات حاش��یه ای این بازی است و فرهاد 
کاظمی و امیر قلعه نویی به عنوان با سابقه ترین 
مربیان فوتبال ایران در پی این مس��أله هس��تند 
تا تجرب��ه باالی خودش��ان را در مقاب��ل حریفی 
سرسخت به اثبات برسانند. غایب بزرگ استقالل 
در بازی امروز فرهاد مجیدی اس��ت که با وجود 
صادر ش��دن کارت بازی، هنوز از لحاظ بدنی به 
شرایط ایده آل نرسیده و باید این مسابقه تیمش 
را هم از تلویزیون تماشا کند. بازی رفت دو تیم در 
هفته س��وم و در روزهایی که رسول کربکندی بر 
روی نیمکت ذوب آهن می نشست، در شرایطی 
با تک گل دقایق پایانی امین منوچهری به س��ود 
اس��تقالل به پایان رس��ید که ای��ن بازیکن دیگر 
 در ترکیب استقالل نیس��ت و البته شرایط امروز 
ذوب آهن بسیار متفاوت تر از آن تیم هفته های 
ابتدایی لیگ است و فرهاد کاظمی می تواند انتقام 
شکس��ت دور رفت تیمش را از قلعه نویی بگیرد. 
پی��روزی ذوب آهن در این مس��ابقه ب��ا توجه به 
تعویق بازی پیکان، می تواند ذوبی ها را به صورت 
موقت یک پله باالت��ر بیاورد، ول��ی در هر حالت 
پیروزی در مقابل صدرنشین لیگ شرایط روحی 
و روانی شاگردان فرهاد کاظمی را برای ادامه لیگ 
هم بهبود خواهد بخشید. متوقف شدن استقالل 
در اصفهان عالوه بر ذوب آهن، شرایط را به سود 
س��پاهان هم تغییر خواهد داد تا فاصله اش را با 
تیم امیر قلعه نویی در صدر جدول کمتر کند و به 
همین خاطر باشگاه سپاهان از هوادارانش خواسته 
تا با حضور در ورزشگاه فوالدشهر شرایط را برای 

پیروزی ذوب آهن فراهم کنند.

انگیزه سبزها برای شکستن طلسم آبی
اس��تقاللی ها برای پنجمین بار است که در تاریخ 
ادوار لیگ برتر ب��رای بازی برگش��ت خود راهی 
اصفهان می ش��وند و نکت��ه قابل توج��ه این که 
آبی های پایتخت هرگز دیدارهای برگش��ت خود 
در اصفهان را واگذار نکرده اند )س��ه تس��اوی و 
یک ب��رد( و این موضوع از لح��اظ روانی می تواند 
به سود ش��اگردان قلعه نویی باش��د، البته انگیزه 
ذوبی ها هم برای جبران ناکامی های فصل جاری 
در این بازی خانگی بس��یار باالس��ت و چه بس��ا 
شاهد طلسم ش��کنی ش��اگردان کاظمی در این 

دیدار باشیم.
نکته دیگر این که اس��تقاللی ها پس از سه فصل، 
برای بازی برگش��ت راهی اصفهان می شوند؛ چرا 
ک��ه در فصل های نه��م، دهم و یازده��م همواره 
دیدارهای برگش��ت دو تیم در تهران برگزار شده 
 اس��ت. همچنین چهار پیروزی برای ذوب آهن، 
سه پیروزی برای استقالل و چهار تساوی در جمع 
تمام دیدارهای اس��تقالل و ذوب آهن به میزبانی 

اصفهان به چشم می خورد.
البته استقالل در هیچ فصلی در دو دیدار رفت و 
برگشت موفق به شکس��ت ذوب آهن نشده و این 
 در حالی است که تیم اصفهانی در فصل چهارم در 
دو بازی که با اس��تقالل انجام داد، به دو پیروزی 

قاطع سه بر یک و سه بر صفر دست یافت.

دیدارهای پایاپای
در هفت فصل اخیر هیچ کدام از دو تیم نتوانسته 
بیش از دو بار دروازه تیم مقابل را باز کند، ضمن 
این که در جریان ۲۳ بازی گذشته، دو دیدار بدون 
گل به پایان رس��یده و پرگل ترین دیدار نیز تنها 

چهار گل داشته که سه بازی را شامل می شود.
همچنین در تاری��خ رویارویی های این دو تیم در 
ادوار لیگ برتر، هیچ کدام بیش��تر ازس��ه گل به 
حریفش نزده، ضمن این که تنها در شش بازی از 
۲۳ بازی، اختالف بیش از یک گل در نتیجه نهایی 

به ثبت رسیده است.

نبرد گل نخورها

ذوب آهن- استقالل؛ یک تیر و دو نشان!

حساس ترین بازی هفته بیستم لیگ برتر در حالی امروز بین دو تیم ذوب آهن و استقالل برگزار خواهد شد که آلودگی  مسعود 
هوای شهر تهران بازی های این هفته را تحت تأثیر قرار داد و سه بازی پرسپولیس وگهر، راه آهن و سپاهان به همراه افشاری 

رقابت پیکان و داماش را به زمان دیگری موکول کرد تا برای یک هفته هم که شده بازی سپاهان بعد از مسابقه استقالل 
برگزار شود. بازی های نیم فصل دوم با وضعیتی متفاوت نسبت به نیم فصل اول آغاز شده و نتایج لیگ در طی دو هفته گذشته نشان می دهد 

که تیم های مدعی راهی سخت برای رسیدن به قهرمانی لیگ خواهند داشت.



یادداشت

پیام تبریک معاون استاندار به استان 
معاون سیاس��ی امنیتی اس��تاندار چهارمحال وبختیاری ش��امگاه 
چهارشنبه در پیامی، افزوده ش��دن دو شهرستان جدید به مجموع 

شهرستان های استان را تبریک گفت. 
در پیام یزدان جاللی خطاب به مردم چهارمح��ال و بختیاری آمده 
اس��ت: با اس��تعانت از ذات بی منتهای ایزد من��ان و تحت توجهات 
حضرت ولی عصر )عج( که تدابیر حکیمان��ه نایب برحقش، همواره 
راهگشا و راهنمای مسائل کالن نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 
 است، به آگاهی هم استانی های عزیز می رساند پس از پیگیری های

مستمر کارشناسی و همراهی دلسوزانه دولت عدالت محور و مردمی 
جناب آقای دکتر احمدی نژاد، بخش های بن و سامان به شهرستان 

ارتقا یافت.
در بخ��ش دیگر پیام معاون اس��تاندار چهارمح��ال وبختیاری آمده 
است: شایس��ته اس��ت با تبریک به مردم والیی و سختکوش استان 
 به ویژه مردم س��امان و بن، ازمس��اعدت همه ارگان ه��ا صمیمانه

 قدردانی و سپاسگزاری کنم. 
ب��ی ش��ک باپیگی��ری ه��ای مجدان��ه ای��ن عزی��زان ب��ه زودی 
ش��اهد ارتق��ای بخ��ش خانمی��رزا ب��ه شهرس��تان، ایج��اد 
 بخ��ش فرخش��هر و تبدی��ل پن��ج روس��تای اس��تان ب��ه ش��هر 

هستیم.
به این ترتیب با افزوده ش��دن شهرستان های بن و س��امان، تعداد 
شهرستان های استان چهار محال وبختیاری به 9 شهرستان افزایش 

می یابد.

 تیم شرکت گاز استان
 جام اخالق گرفت

گروه شهرس�تان- جام اخالق هشتمین دوره المپیاد 
شرکت ملی گاز ایران به تیم فوتسال شرکت گاز استان 

چهار محال و بختیاری تعلق گرفت.
هشتمین دوره المپیاد سراسری شرکت ملی گاز ایران از 
تاریخ یکم تا هشتم دی ماه در مجتمع ورزشی –فرهنگی 

محمود آباد مازندران برگزار شد.
در این دوره از مس��ابقات در رشته فوتس��ال، 25 تیم با 
یکدیگر به رقابت پرداختند که تیم چهار محال و بختیاری 
موفق به حضور در بی��ن چهار تیم برت��ر و دریافت جام 

اخالق این دوره از رقابت ها شد.
آقایان بهنام نبی زاده، احس��ان فروزنده، ابراهیم غالمی، 
کوروش محمدی، س��هراب کری��م زاده، علیرضا اختر، 
سیامک حیدری، حسین رش��یدی، احمد اسماعیلی و 
بهروز خدادوس��تان اعضای تیم، آق��ای مجتبی نظری 
مربی تیم و آقای بهرام امیری سرپرس��ت تیم فوتس��ال 
شرکت گاز اس��تان چهار محال و بختیاری در این دوره 

از رقابت ها بودند.

 بهره برداری ازسه پروژه
 آب و فاضالب استان

گروه شهرستان- امسال سه پروژه بزرگ آب و فاضالب 
در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری می رسد.

اصغر یزدانی در نشس��ت خب��ری با خبرن��گاران و اصحاب 
رس��انه چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: تا پایان سال 
جاری طرح های آب شرب شهرهای اردل و لردگان از طریق 
استحصال آب های سطحی تأمین می ش��ود و تصفیه خانه 
فاضالب شهر هفشجان به بهره برداری می رسد. وی گفت: 
برای این طرح ها تاکنون اعتباری بالغ بر 140 میلیارد ریال 
هزینه شده اس��ت و جمعیتی بالغ بر80 هزار نفر از مزایای 
این طرح ها بهره مند خواهند ش��د. وی افزود: آب مورد نیاز 
شهرهای اردل و لردگان به ترتیب از طریق استحصال آب و 
انتقال آن از چشمه های دره بهشت آباد و برم تأمین می شود. 
یزدانی هدف استفاده از آب های سطحی را تأمین آب مورد 
نیاز شهروندان، رفع کمبود آب و دسترسی آسان شهروندان 
به آب شرب سالم و بهداش��تی عنوان و تصریح کرد: ساخت 
اولین تصفیه خانه شهر سامان در مجاورت رودخانه زاینده رود 
آغاز شده و تاکنون 55 تا 60 درصد تجهیزات این تصفیه خانه 

خریداری شده است.

خبر ویژه

رییس سازمان بسیج مستضعفین 
سردار محمدرضا نقدی 

 الزمه ادامه حیات، امربه معروف و نهی ازمنکراست و باید برای نتیجه 
گرفتن از امر به معروف از حوزه استدالل و محبت وارد شد، چرا که 
امر به معروف همان عطش و نهی از منک��ر همان نظام دفاعی بدن؛ 
است و به همین دلیل با قوت باید مسأله امر به معروف و نهی از منکر 

را در جامعه دنبال کرده و باید ستادهای بیشتری را تشکیل داد.
بای��د در مس��أله امر ب��ه مع��روف و نهی از منکر آس��یب شناس��ی 
 ش��ود واگ��ردرکار خ��ود 
آس��یب شناس��ی نداش��ته 
باشیم نمی توانیم زشتی ها 
را اصالح کنیم. بسیج بدون 
امر به معروف و نهی از منکر 
نمی تواند کاری را انجام دهد 
و بای��د روش های خ��ود را 

تغییردهیم.

 امربه معروف ونهی ازمنکر
الزمه ادامه حیات است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
استاندار رحلت آیت اهلل تهرانی را تسلیت گفت

استاندارچهارمحال وبختیاری با صدور بیانیه ای رحلت آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی را تسلیت گفت. 
علی اصغر عنابستانی، درگذشت این عالم ربانی را به رهبر معظم انقالب و حوزه های علمیه تسلیت 

گفت. آیت اهلل آقا مجتبی تهرانی در آستانه اربعین حسینی به دیدار حق شتافت. 
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مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری، 
از فعالیت 22کارگاه تولید قارچ وتولید س��االنه چهارهزارو30تن 
قارچ دکمه ای دراس��تان، خب��رداد. حمیدرضامنص��وری گفت: 
باتولید ساالنه40هزار و30تن قارچ دراس��تان، رتبه ششم تولید 
قارچ خوراکی را درکش��ور داریم  که پیش بینی می شود درسال 

جاری250تن به ظرفیت فوق اضافه شود. 
÷ منصوری اظهارکرد: قارچ تولیدی استان عالوه برمصرف داخل 
استان، به استان های خوزستان، اصفهان، فارس،کرمان وهرمزگان 

منتقل می شود.
وی با اش��اره به این که قسمت هایی از اس��تان دارای اقلیم خنک 
درتابستان هاست، افزود: هزینه های خنک کردن سالن ها دراستان 
کمت��ر از میانگین بوده، بنابرای��ن تولید قارچ خوراکی دراس��تان 

چهارمحال وبختیاری دارای مزیت نسبی است.
بیشترین تولید قارچ خوراکی دراستان به سه شهرستان شهرکرد، 
 فارس��ان و بروجن اختصاص دارد. اجرای طرح های پرورش قارچ 

 به عنوان ی��ک فعالی��ت تولیدی ضم��ن این که گامی به س��وی 
خود اتکایی کش��ور درصنایع غذایی به ش��مارمی رود، می تواند 
بسترساز اش��تغال به کار نیروهای متخصص به خصوص درعلوم 
کش��اورزی و فاقد تخصص گردد، ضمن این ک��ه بانوان کارآفرین 
نیز م��ی توانند باپیاده س��ا زی این طرح، گامی درجهت توس��عه 

میهن بردارند. 

برگزاری اولین کمیته روستایی و عشایری دهه فجر   
اولین کمیته روستایی و عشایری اس��تان با حضور رییس شورای 
هماهنگی تحقیقات اسالمی استان و رییس ستاد دهه فجر استان 
و مس��ئولین دفاتر حوزه نمایندگی ولی فقیه در س��ازمان جهاد 

کشاورزی برگزار شد.
رییس ش��ورای هماهنگی تبلیغات اس��المی اس��تان، با اشاره به 
فرمایش رهبر معظم انقالب مبنی بر این که جشن های دهه فجر 
انقالب اسالمی یکی از مردمی ترین مراسمات و جشن های نظام 

مقدس اسالمی است، خواستار مش��ارکت همه جانبه مسئولین 
محترم کمیته روستایی و عشایری در اجرای این مراسم شد.گرجی 
گفت: آنچه در این مراسم ها مهم است، اجرای برنامه های با کیفیت، 

مطلوب و در شأن نظام مقدس اسالمی است.
دراین جلس��ه مقرر گردید اعض��ای محترم کمیته روس��تایی و 
 عشایری، نس��بت به تشکیل ستادهای شهرس��تانی اقدام کرده و

برنامه های پیشنهادی خود را به دبیرخانه ارسال ومراسمات دهه 
فجر را هر چه باشکوه تر برپا کنند. 

صدورپروان�ه کارب�رد عالم�ت استانداردتش�ویقی 
برای محصوالت کشاورزی

مدیرحفظ نباتات اس��تان چهارمحال وبختی��اری از صدور پروانه 
کاربرد عالمت اس��تاندارد تش��ویقی برای محصوالت کشاورزی  
دارای حدود مجاز باقیما نده سموم وآفت کش ها دراستان،خبرداد. 
جلس��ه توجیهی گلخانه داران و پرورش دهندگان قارچ خوراکی 
جهت دریافت پروانه استاندارد تش��ویقی محصوالت، درسازمان 
جهاد کشاورزی با حضور مس��ئولین س��ازمان جهاد کشاورزی، 
مدیریت حفظ نبات��ات و اداره کل اس��تاندارد وتحقیقات صنعتی 

استان برگزار شد.
حسین برزگرگفت:یکی از راهکارهای مؤثرومطلوب جهت نیل به 
محصول سالم، صدور پروانه کاربرد عالمت استاندارد تشویقی است 

که محصوالت گلخانه ای تازه خوری دراولویت  هستند.
وی با اشاره به این که محصوالت کشاورزی منبع اصلی تأمین غذای 
افرادند و باید توجه بیشتری به کیفیت این محصوالت داشته باشیم 
افزود: محصوالت کش��اورزی نیز همانند سایر محصوالت غذایی 

باید عالمت استاندارد دریافت کنند وتحت نظارت بیشتر باشند.
گلخان��ه داران و پرورش دهن��دگان قارچ خوراک��ی که متقاضی  
دریافت پروانه استاندارد تشویقی هس��تند بامراجعه به مدیریت 
جهادکش��اورزی شهرس��تان ها وتکمیل مدارک، جهت دریا فت 
پروانه استاندارد تشویقی به اداره کل استاندارد وتحقیقات صنعتی 

استان  معرفی می شوند.

  تصوی�ب 340میلیارد ریال تس�هیالت ب�رای ایجاد 
وتوسعه صنایع کشاورزی استان

مدیرصنایع کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان چهارمحال 
وبختیاری نیز از تصویب340میلیارد ریال تسهیالت از اعتبارات 
توسعه بخش کشاورزی، درکارگروه های توسعه بخش کشاورزی 
اس��تان، برای ایجاد وتوسعه 31بخش صنایع کش��اورزی استان 

خبرداد.

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری اعالم کرد: 

 بام ایران رتبه ششم تولید قارچ خوراکی کشور 

گروه  سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری با توجه به تأکیدات فراوان مدیران ارشد 
کشوری و استانی در خصوص فعال سازی بخش کشاورزی در استان، اقدامات مهم و تازه ای شهرستان 

را شکل داده است که برخی از آنها عبارتند از:کسب رتبه ششم تولید قارچ کشور، برگزاری 
اولین کمیته روستایی و عشایری دهه فجر، صدورپروانه کاربرد عالمت استانداردتشویقی برای محصوالت کشاورزی 

و تصویب 340میلیارد ریال تسهیالت برای ایجاد وتوسعه صنایع کشاورزی استان که در ادامه می خوانید. 
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ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352901232 دادنام��ه:  ش��ماره   6627
9109980359800158، شماره بایگانی شعبه: 910425، شاکی: آقای محمد فرتاش 
به نشانی خ فیض نرسیده به چهار راه مالهادی سمت راست ک شهید آقابابایی پ 
25، مته��م: آقای فیض اله حیدری به نش��انی مجهول المکان، اتهام: 1- فروش مال 
غیر، گردش��کار: دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح زیر مبادرت به صدوررأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام 
آقای فیض اله حیدری فرزند خلیل دائر بر فروش مال غیر موضوع ش��کایت مورخ 
90/12/18 آقای محمد فرتاش فرزند اسداله با این توضیح که شاکی مدعی گردیده 
در س��ال 1369 ب��ه موجب یکبرگ قرارداد عادی بدون ش��ماره و تاریخ یک قطعه 
زمی��ن به مق��دار 204/75 مترمربع از پ��الک 61 فرع��ی از 15179 اصلی واقع در 
بخش 5 اصفهان اراضی استوار جی زینبیه از متهم خریداری نموده ولی در تاریخ 
90/11/14 که جهت سرکشی به محل مراجعه کرده متوجه شده که متهم مجدداً در 
سال 85 زمین را مع الواسطه به آقای مجید واعظی پور فرزند محمدحسین فروخته 
و مرتکب فروش مال غیر ش��ده اس��ت، از توجه به محتویات پرونده و تحقیقات به 
عمل آمده و مندرجات نظریه کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی که از این 
حکایت دارد که آقای فیض اله حیدری نس��بت به مقدار 7 هزار سهم مشاع از پالک 
اصلی 15179 بخش 5 اصفهان که دارای فروعات متعدد از جمله پالک ش��ماره 61 
می باش��د مالکیت رسمی داشته که حسب ادعای شاکی مقدار 204 مترمربع از آن 
را به وی فروخته و مقدار 180 مترمربع آن را مع الواسطه به شاکی فروخته است 
لذا دادگاه با توجه به مراتب مزبور صرفنظر از صحت و سقم ادعای شاکی نظر به 
اینکه مالکیت متهم در پالک ثبتی یاد شده محرز گردیده و با توجه به تفاوت متراژ 
زمین فروخته شده مورد ادعای نامبردگان اختالف آنان در تفکیک و انطباق آن با 
وضع موجود می باشد لذا دادگاه با توجه به مراتب مزبور و فقد ادله متقن اثباتی و 
عدم احراز وقوع بزه و فقدان وصف کیفری موضوع وحاکمیت اصل برائت باستناد 
اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حکم بر برائت متهم از ارتکاب بزه 
انتس��ابی صادر و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/ 16269 

حاجی زاده- رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6628 نظر ب��ه اینکه آقای داود دادمهر فرزند مهدی به اتهام تحصیل مال از طریق 
نامشروع حسب ش��کایت آقای امیدرضا خلیلی فرزند حسین از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 911185 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم 
نب��ودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان 

جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/ 16268 دفتر 

شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6629 بدینوس��یله اعالم م��ی گردد آقای علیرضا رئیس��ی هارونی با وکالت آقای 
محمد بهداروند شکایتی علیه آقای عباسعلی نفری فرزند یداله دایر بر کالهبرداری 
و فروش مال غیر و تحصیل نامش��روع م��ال و خیانت در امانت مجهول المکان به 
این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 911159 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و 
با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/ 16264 شریفی- مدیر دفتر شعبه 

16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان 

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110103633503531 ابالغی��ه:  ش��ماره   6631
9109983633500931، شماره بایگانی ش��عبه: 910972، خواهان عاطفه مجیری 
دادخواس��تی به طرفیت خوانده س��یدعلیرضا هاش��می دهنوی به خواسته مطالبه 
مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان خمینی شهر نموده که جهت رسیدگی 

به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان خمینی شهر واقع 
در خمینی ش��هر- بلوار دانش��جو- بلوار پاس��داران- روبروی بسیج خواهران-
مجتمع قضایی شماره یک ارجاع و به کالسه 9109983633500931 ثبت گردیده 

که وقت رس��یدگی آن 1392/2/22 و س��اعت 10/30 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 کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی 
و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110103633503532 ابالغی��ه:  ش��ماره   6632
9109983633500932، شماره بایگانی ش��عبه: 910973، خواهان عاطفه مجیری 
دادخواستی به طرفیت خوانده سیدعلیرضا هاشمی دهنوی به خواسته صدور حکم 
طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان خمینی شهر نموده 

که جهت رس��یدگی به شعبه چهارم دادگاه عمومی )حقوقی( دادگستری شهرستان 
خمینی شهر واقع در خمینی شهر- بلوار دانشجو- بلوار پاسداران- روبروی بسیج 
خواهران-مجتمع قضایی ش��ماره یک ارجاع و به کالس��ه 9109983633500932 
ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/2/22 و ساعت 11/30 تعیین شده است. 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 نش��انی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 

دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

تغییرات
6633 ش��ماره: 3209/ت 91/103 آگه��ی تغیی��رات ش��رکت متین ش��اد اصفهان 
س��هامی خاص به شماره ثبت 47073 و شناس��ه ملی 10260651323. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1391/9/18 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- موضوع شرکت به ش��رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید: تولید گز و س��وهان و انواع خالل  پس��ته و بادام، تولید و توزیع و 
خری��د و فروش و صادرات و واردات کلی��ه کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام 
و اعتب��ارات بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق موضوع ش��رکت، عقد 
قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و مناقصات دولتی و 

خصوص��ی، اخ��ذ و اعطای نمایندگ��ی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که 
با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. 1- تولید و تهیه و پخش مواد ش��وینده و پاک 
کننده و س��لولزی و واردات و ص��ادرات محصوالت و مواد اولیه مرتبط 2- تولید 
و توزی��ع پولکی و نبات و عس��ل و ش��یرینی جات آردی و غی��ر آردی. در تاریخ 
1391/9/25 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و 
 امضاء قرار گرفت. م الف/ 15885 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات 

واحد ثبتی اصفهان

تصمیمات
6634 ش��ماره: 14536/ث-1391/10/5. آگهی تصمیمات شرکت الستیک سازی 

ش��کیب صنعت س��پاهان س��هامی خاص، ثبت شده به ش��ماره 25720 و شناسه 
مل��ی 10260464805. برابر صورتجلس��ات مجمع عمومی ع��ادی و هیأت مدیره 
و ف��وق العاده م��ورخ 29 و 1391/9/30 تصمیمات زیر در ش��رکت اتخاذ گردید: 
مرتضی توکلی با کد ملی 1091651361 و کدپس��تی 8315391846 بسمت رئیس 
هیأت مدیره و س��عیده توکلی با کدملی 0941291464 و کدپس��تی 8138984781 
بس��مت نائ��ب رئیس هیأت مدیره و رس��ول اش��ناک با کدمل��ی 1286987148 و 
کدپس��تی 8138984871 بس��مت مدیرعامل برای مدت دو س��ال انتخاب شدند و 
کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت 
معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعام��ل مجری مصوبات هیأت مدیره می باش��د و مهدی 
کیقب��ادی لمجیری با کدملی 1284949125 و کدپس��تی 8194616538 و محس��ن 
فوالدی ب��ا کدملی 1159563098 و کدپس��تی 8198164831 به ترتیب به س��مت 

بازرس اصلی و علی البدل ش��رکت برای مدت یک س��ال انتخاب شدند و روزنامه 
زاینده رود جهت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید. ماده دو اساس��نامه بدین 
ش��رح اصالح ش��د: تولید و ساخت کلیه قطعات الس��تیکی و پالستیکی و همچنین 
خری��د و فروش و ص��ادرات و واردات کاالهای مجاز بازرگان��ی و عقد هر گونه 
قرارداد با ش��رکت ها و ادارات و اش��خاص حقیقی و حقوقی و شرکت در مناقصه 
ها و مزایده ها و اخذ تس��هیالت بانکی جهت اهداف ش��رکت و به طور کلی هر نوع 
اقدامی که با موضوع ش��رکت مرتبط باش��د. امضای ذیل ثبت در تاریخ 91/10/5 
 تکمی��ل گردید. م الف/ 16227/ آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

غیرتجاری اصفهان

تغییرات
6635 شماره: 3357/ت91/103 آگهی تغییرات شرکت تأمین صنعت هنگام سهامی 
خاص به شماره ثبت 44793 و شناسه ملی 10260627169. به استناد صورتجلسه 
مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ 1391/9/15 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: 1- آقای مسعود حسن خانی به عنوان بازرس اصلی، آقای علی میررمضانی 
ب��ه عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخ��اب گردیدند. 2- روزنامه 
کثیراالنتشار زاینده رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3- اعضاء هیئت 
مدی��ره تا تاریخ 1393/9/15 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای س��یدعلی ابودردا 
و آقای س��ید ابراهیم برزین کروسی و آقای سهراب فرشید تا تاریخ 1393/9/15. 
4- س��مت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی ابودردا 
به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای س��ید ابرهیم برزین کروس��ی به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره و آقای س��هراب فرش��ید به س��مت عضو هیئت مدیره و آقای 
س��هراب فرشید به س��مت مدیرعامل. 5- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدآور با 
امضای آقایان سید علی ابودردا و سهراب فرشید و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
ضمن��ًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/10/5 
ذی��ل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و م��ورد تأیید و امضاء 
 ق��رار گرفت. م ال��ف/ 16191 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
6636 شماره: 14554/ث-1391/10/4. آگهی تغییر مرکز اصلی شرکت پارس پلیمر 
مبین س��هامی خاص، ثبت شده به ش��ماره 36517 و شناسه ملی 10860200465. 
برابر صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/10/2 مرکز اصلی شرکت 
به اصفهان خیابان ش��ریف واقفی- حدفاصل چهارراه نقاشی و سه راه ملک، جنب 
کوی همایون، مجتمع تجاری نور، طبقه دوم، واحد شرقی، کدپستی 8154615114 
انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح شد: امضای ذیل ثبت 
در تاریخ 1391/10/4 تکمیل گردید. م الف/ 16246 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت 

ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

ابالغ اجرائیه
6637 شماره بایگانی پرونده: 9100821/1، شماره ابالغیه: 9100510200303868، 
آگه��ی اب��الغ اجرائی��ه کالس��ه: 9100400200300516/1. بدینوس��یله به محمد 
عص��ارزادگان فرزند محمدعلی ش��ماره شناس��نامه 1228 به نش��انی اصفهان، 
خیاب��ان مش��تاق دوم ب��ن بس��ت آبش��ار پ��الک 127 بده��کار پرونده کالس��ه 
9100400200300516/1 که برابر گزارش مأمور ابالغ ش��ناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر قرارداد بانک 936-1389/8/25 بین ش��ما و بانک سپه اصفهان 
مبلغ 6043500280 )ش��ش میلیارد و چهل و سه میلیون و پانصد هزار و دویست 
و هش��تاد( ریال بابت اصل و س��ود و خس��ارت تأخیر تا تاریخ 1391/3/31 و از 
آن به بعد مبلغ 5103518 ریال خس��ارت روزانه بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی 
اجرائی��ه صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 
آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این 
آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوب��ت در روزنامه زاینده 
رود چاپ و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت ب��ه پرداخت بدهی خود 
اق��دام و در غی��ر این صورت بدون انتش��ار آگه��ی دیگری عملی��ات اجرائی طبق 
 مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 16185 اسدی- رئیس اداره اجرای 

اسناد رسمی اصفهان

تغییرات
6638 ش��ماره: 3365/ت 91/103 آگه��ی تغییرات ش��رکت تأمی��ن صنعت هنگام 
س��هامی خاص به شماره ثبت 44793 و شناس��ه ملی 10260627169. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده م��ورخ 1391/9/22 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د: 1- محل ش��رکت در واحد ثبتی اصفهان به آدرس ش��هر اصفهان- خیابان 
وحید، خیابان باغ دریاچه، نبش کوچه ش��هید کریمی��ان )70(، جنب مجتمع باران، 
پالک 290، کدپستی 8176744511 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصالح گردید. در تاریخ 1391/10/5 ذیل دفتر ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 
غیرتج��اری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 16173 آذری – رئیس 

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6639 ش��ماره: 69503 آگه��ی ابالغ اجرائیه کالس��ه: 353-4191. بدینوس��یله به 
1- ابوالفضل امینی واالش��انی فرزند نوروزعل��ی ش ش 4850، 2- حمید رحمانی 
ف��ر فرزند مرتضی ش ش 572 صادره آبادان بنش��انی اصفهان خ ش��یخ صدوق 
کوی 17 پالک 17 بدهکار پرونده کالس��ه 353-4191 که برابر گزارش واحد ابالغ 
دادگس��تری اصفهان شناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر 83/7/26-3432 
بین شما و مدیریت شعب بانک سپه منطقه اصفهان مبلغ اصل بدهی 120/000/000 
ریال+ س��ود بانک 12/760/305 ریال + خس��ارت تاخیر تا تاریخ 90/7/5 به مبلغ 
107/832/836 ری��ال + تأخی��ر روزانه به مبلغ 112/755 ریال بدهکار می باش��ید 
که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از 
تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا 
طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بشما ابالغ می گردد از تاریخ 
انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه 
زاین��ده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به 
پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات 
اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. م الف/ 15941 اسدی- سرپرست 

اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تغییرات
6640 ش��ماره: 3225/ت91/103 آگهی تغییرات ش��رکت آرمه گس��تر چهلستون 
س��هامی خاص به شماره ثبت 40772 و شناس��ه ملی 10260584703. به استناد 
صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی س��الیانه و هیئت مدیره م��ورخ 1391/9/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- آقای حسین یونس نیا به عنوان بازرس اصلی، آقای 
عل��ی قنداقیان به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند. 
2- روزنامه کثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
3- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می باش��د: آقای داود باستانی و آقای شهاب 
تاب��ش و آقای هادی مرادی��ان نژاد تا تاریخ 1393/9/15. 4- س��مت اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داود باستانی به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای ش��هاب تابش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی مرادیان نژاد 
به سمت عضو هیئت مدیره و آقای هادی مرادیان نژاد به سمت مدیرعامل. 5- کلیه 
اوراق و اس��ناد مالی تعهدآور ش��رکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره 
و با مهر ش��رکت معتبر اس��ت. ضمنًا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می 
باش��د. در تاریخ 1391/9/25 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت 
و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 15936 آذری – رئیس اداره ثبت شرکتها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6641 در خصوص پرونده کالس��ه 267/91 خواهان مژگان حسن زاده دستجردی 
دادخواستی مبنی بر الزام خواندگان به انتقال سند ماشین پراید به شماره انتظامی 
ایران 53-311 د 12 به طرفیت خواندگان وحید خمیس��ی و ژیال حاجی زاده تقدیم 
نموده است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 91/11/18 ساعت 16 تعیین 
گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. م الف/ 16394 دفتر شعبه 37 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 آنکه در فرو بردن خش��م از دیگ��ران پیش تر اس��ت، از همه کس دور 

اندیش تر است.

فواید درمانی فوق العاده پیاز

پیاز سرشار از ویتامین C، کلس��یم، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، 
گوگرد و اسید فولیک و مقدار کمی آهن، مس و روی است که تاکنون 

تحقیقات زیادی برای اثبات خواص آن صورت گرفته است.

پیاز و پوکی استخوان  
 خوردن پیاز در پیشگیری از پوکی استخوان مؤثر است، چرا که پیاز با 
جلوگیری از کاهش مواد معدنی به ویژه کلسیم موجود در سلول های 

استخوانی از بروز پوکی استخوان جلوگیری می کند.
 پژوهش��گران دانش��گاه برن س��وئیس، ترکیبی در پیاز شناس��ایی 
 ک��رده اند ک��ه از کاهش حج��م اس��تخوان و پوک��ی آن جلوگیری

  می کند. این ماده در پیشگیری ازکاهش مواد مصرفی � به ویژه کلیه 
سلول های استخوانی � تأثیر زیادی دارد.

پیاز، قند خون و کلسترول را پایین می آورد و یکی از گیاهان بسیار 
 قدیمی اس��ت که انس��ان آن را ش��ناخته و در غذای خود استفاده 
می ک��رده اس��ت. در کتاب های پزش��کان قدی��م از پیاز به س��بب 
 داش��تن الیاف و ویتامین ها و فل��زات به عن��وان داروخانه ای کامل

 یاد شده است.

خواص پیاز   
   بوی آن میکروب های مضر را از بین می برد.

    قند خون را کاهش می دهد.
    از ابتال به سکته جلوگیری می کند.

     قلب را فعال کرده و کلسترول را کاهش می دهد.
    گردش خون را تقویت می کند.

    به سبب داشتن آنتی اکسیدان، تنش و نگرانی را از بین می برد.
    الیاف غذایی آن دستگاه هاضمه را تقویت می کند.

   مصرف پیاز موجب تقویت غده اشکی و گوارشی می شود.
  پیاز دارای مواد آنتی بیوتیکی است که خون و مجاری تنفسی را 

ضد عفونی می کند.
   مصرف پیاز باعث آرامش افراد می شود.
   خوردن پیاز اشتها  را افزایش می دهد.

   پیاز برای افرادی که دچار بی  خوابی هستند نیز مفید است.
   پیاز به دلی��ل ترکیبات گوگردی که داراس��ت، می تواند از ایجاد 
س��لول هایی که با تغییر ش��کل خود سبب بروز س��رطان می شوند، 

جلوگیری کند.

پیاز از سرطان ریه جلوگیری می کند   
  مواد ش��یمیایی موجود در پیاز، خطر ابتال به سرطان ریه را کاهش 
می دهد و م��واد »فالونوید« موج��ود در آن از دچار ش��دن به انواع 

بیماری ها جلوگیری می کند و به وفور در پیاز یافت می شود.
پیاز و سیر از گیاهان طبیعی بسیار خوب بوده و برای سالمتی انسان 
بسیار مفیدند و تنها عیب آنها بوی بدشان است که سبب آزار دیگران 

می شود.
پیاز برای پوست بسیار مفید است، زیرا خون را تصفیه می کند و در 

نتیجه رنگ چهره زیباتر و جذاب تر می شود.
همچنین پیاز به دلیل داشتن گوگرد، باعث افزایش رشد موهای سر 
می شود. پیاز به دلیل داشتن آهک، دندان ها را محکم کرده و باعث 
استحکام اس��تخوان بندی بدن می ش��ود، بنابراین خوردن پیاز در 

کودکان مبتال به نرمی استخوان و سالمندان مفید است.
اگر س��رما خورده اید، چند پیاز را برش داده و در نقاط مختلف خانه 
قرار دهید، پیاز مانند یک دستگاه تصفیه هوا از ابتالی سایر اعضای 

خانواده به این بیماری جلوگیری خواهد کرد.
همچنین اگر خارج ازخانه غذا م��ی خورید، پیاز را همراه آن مصرف 
کنید، زیرا ماده ای در پیاز وجود دارد که از مسمومیت غذایی حاصل 

از خوردن گوشت مانده جلوگیری می کند.
اگر شخصی به دلیل مصیبت وارده دچار حمالت عصبی شده، پیازی 

را به دو نیم کرده و جلوی بینی او بگیرید.

پیازچه   
 پیازچه در اغلب م��وارد برای بهب��ود طعم و مزه غذاها ب��ه کار برده 
می شود، اما عالوه بر این که این گیاه، بسیار خوشمزه و خوش طعم 

است، دارای فواید تغذیه ای زیادی نیز  هست.
 به تازگی متخصصان علوم تغذیه فرانس��ه دریافت��ه اند که پیازچه، 

ادرارآور است، زیرا در صد زیادی از آن را آب تشکیل می دهد.
 پیازچه پتاسیم و س��دیم دارد و دانش��مندان دریافته اند که بخش 
 س��فید رنگ آن دارای مواد قندی اس��ت که در ادرار ک��ردن تأثیر 
می گذارد، بخش س��بز آن نیز ویتامینC دارد که دس��تگاه دفاعی 
بدن را تقویت می کند و ماده کاوتین پیازچه به بازس��ازی سلول ها 

کمک می کند.
همچنین پیاز به دلیل داش��تن ماده گلوکوزین که مش��ابه هورمون 

انسولین است، قند خون را تنظیم می کند.
گفتنی است، خوردن نصف پیاز متوسط در روز، مقدار کلسترول بد 
خون را کاهش می دهد و به جای آن باعث افزایش کلس��ترول خوب 
خون می شود. پیاز منبع غنی نوعی اکسیدان است که از بروز سرطان 

در افراد جلوگیری می کند.
این گیاه خوراکی از بیم��اری آب مروارید در چش��م نیز جلوگیری 

می کند و بنابراین مصرف آن به افراد مسن توصیه می شود.

شاید بارها و بارها این تجربه تلخ را که تمایل به انجام 
کاری داش��ته  ولی ش��هامت به اقدام آن نداشته ایم را 
چشیده ایم و ش��اید بارها به خود گفته ایم از فردا چه 

خواهم کرد، ولی هیچ وقت فردا نمی آید. 
به راستی این فرداها کجا هستند که هیچ گاه نمی آیند 
 یا می آیند و ما از آن فرار می کنیم ت��ا آنها را نبینیم؟ 
چرا ؟ چون می ترسیم؛ می ترسیم دست به کار شویم و 

موفق نشویم و مورد تمسخر مردم قرار گیریم.
 بارها به خ��ود می گوییم مگر نب��ود در فالن امتحان 
موفق شدی، پس باز هم موفق می ش��وی، ولی افاقه 
نمی کند. به مشاور مراجعه می کنیم و پس از شنیدن 
صحبت های او پوزخندی می زنیم و می گوییم تا حاال 
هزار بار این کار را ک��رده ام، ولی فایده نداش��ته، من 
به طور ارثی اعتماد به نفس و همت و پش��تکار ندارم. 
دلیل منطق��ی آن که، پ��در و پدربزرگ��م هم همین 

طور بوده اند. 
خیلی افراد را دیده ام که ش��هامت انجام بس��یاری از 
کارها را دارند. خیلی وقت ها سر کالس با آن که جواب 
سؤاالت را می دانیم، شهامت پاسخ  دادن نداریم و بعد 
از آن که پاس��خ از طرف ش��خص دیگری مطرح شد، 
ش��روع به س��رزنش خود می کنیم و دوب��اره تصمیم 
می گیریم، این بار حتما پاسخ سؤال را بگوییم ولی این 

بازی تلخ همچنان ادامه دارد.

  آیا اعتماد به  نفس تکی�ه بر موفقیت های 
قبلی ماست؟

اگر ما در یک فعالیت موفق شدیم، فقط در همان کار 
توانایی داریم و باید به آن اس��تناد کنیم؟ پس تکلیف 
هزاران توانایی دیگری که به صورت بالقوه در وجودمان 
قرار گرفته و هنوز بالفعل نشده اند تا دریابیم که در آنها 

موفقیم یا نه چه می شود؟
در صورتی که اعتماد به نفس چیزی اس��ت که دانایی 
و توانایی ما را گس��ترش می دهد، بعضی مواقع ما در 
کاری موفق می شویم، ولی از درون احساس توانمندی 
و ارزش��مندی نمی کنیم و بالعکس در برخی موارد از 
نظر دیگران فرد موفقی نبوده ایم، ولی از درون احساس 
ارزشمندی داریم. راستی کدام یک از این دو به معنی 

اعتمادبه نفس است؟
اعتمادبه نف��س واقعی هیچ ربطی ب��ه آنچه در دنیای 
بیرون و زندگی ما اتفاق می افتد ندارد و از کارهایی که 

می کنیم ناشی نمی شود، بلکه زاده  باورهای ماست.
باور توانایی ه��ای درونی مان به این ک��ه هر کاری که 
بخواهیم می توانیم انجام دهیم. م��ا زمانی می توانیم 
بگوییم اعتمادبه نفس داریم که موانع شرطی زندگی 

خود را حذف کنیم.
 اعتمادبه نف��س واقعی این نیس��ت که هیچ ترس��ی 
نداشته باشیم، بلکه زاده این باور است که شما خودتان 
اطمینان داری��د علی رغم همه ترس هایت��ان به جلو 
گام برمی داری��د. وج��ود ترس تنها به این معناس��ت 
که رؤیاهای ب��زرگ و ش��گفت انگیزی دارید و هرچه 
رؤیایتان شگفت انگیزتر باش��د ترس شما هم بیشتر 

خواهد بود.
هرگاه اولین ق��دم را برای اقدام بردارید، ترس ش��ما 
از میان خواه��د رفت و اعتماد به  نف��س در وجودتان 
شروع به جوانه زدن می کند؛ اعتماد به نفسی که تنها 
برخاسته از توانایی شما برای تبدیل شدن به یک نابغه 
بزرگ رایانه ای نیست، بلکه ریشه در این باور دارد که 
شما توانایی اقدام و برداشتن گام برای رسیدن به همه 
اهدافتان را دارید، ولی بعضی وقت ها با این که به همه 
اینها آگاهی دارید تمایل دارید گامی به جلو برندارید، 
اصال ناخودآگاه تمایل دارید اعتمادبه نفس نداش��ته 
باشید )علیرغم این که ظاهرا از اعتمادبه نفس ناکافی 

شاکی هستیم(. 
در بعضی موارد داشتن اعتماد به  نفس باعث می شود 
دلسوزی دیگران را از دس��ت بدهید و یا... . ضمنا اگر 
افراد اعتمادبه نفس باالیی داش��ته باشند دیگر دلیلی 

برای اهمال کاری و تنبلی باقی نمی ماند.
در پایان، چند راهکار کلیدی هم برای این که بتوانید 

مطالب باال را عملی کنید پیشنهاد می شود.
    از افرادی که اعتمادبه نفس ندارند دوری کنید.

    از همنشینی با افرادی که عادت دارند دیگران را 
به باد انتقاد بگیرند دوری کنید.

    از همنش��ینی با اف��رادی که دائم ادع��ای انجام 
کارهای بزرگ را دارن��د دوری نمایید، اینجور افراد با 

حرف زدن، ضعف های خود را جبران می کنند.
    رؤیاها و آرزوهایتان را محدود نکنید.

    از غرور دوری کنید.
    ترس را بهانه توقف کاری نکنید.

    اولی��ن گام را بردارید، ترس ش��ما از بین خواهد 
رفت.

    انجام پی درپ��ی کارهای س��اده، اعتمابه نفس را 
کم می کند.

    دائم معن��ای اعتمادبه نفس را ب��رای خود زمزمه 
کنید.

    ایمان داش��ته باش��ید به این که اعتماد به  نفس 
واقع��ی زاده باوره��ای شماس��ت، ب��اور توانایی های 
درونیتان به این که هر کاری ک��ه بخواهید می توانید 

انجام دهید.
   و ایمان داشته باشید به این که دست به کار زندگی 

شدن، اعتماد به  نفس ما را شکل می دهد نه برعکس.

 راه های باال رفتن
9+4- اعتماد به نفس
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عکس نوشت

ستاره شناسان از امکان شناسایی اولین 
 س��یاره بیگانه ش��بیه به زمین در سال 
آینده خبر دادند ک��ه می تواند منجر به 
ارزیابی مجدد جایگاه انس��ان در جهان 

شود.
در حالی که از چند س��ال پیش تاکنون 
ستاره شناسان توانس��ته اند چند سیاره 
فراخورشیدی را شناس��ایی کنند که از 
یک یا دو ویژگی مشترک با زمین مانند 
اندازه یا دمای احتمالی سطح برخوردار 
بوده اند، هنوز چیزی به اس��م یک زمین 

بیگانه کشف نشده است.
اما به گفته دانشمندان، این امر در سال 
2013 محقق خواهد شد. اولین سیاره فراخورشیدی شبه زمینی در سال 1995 کشف شد که در 
اطراف یک ستاره شبه خورشیدی می چرخید. از آن زمان بیش از 800 جهان در ورای منظومه 
شمسی شناسایی شده و کاندیداهای بسیار دیگری نیز منتظر کسب تأییدیه با مشاهدات بیشتر 

هستند.
برای مثال تلسکوپ فضایی هابل ناسا بیش از 2300 سیاره احتمالی را از مارس 2009 شناسایی 
کرده است. فقط 100 سیاره یا بیشتر تا به امروز تأیید شده، اما دانشمندان این مأموریت تخمین 

زده اند که حداقل 80 درصد آنها واقعی هستند.
اولین یافته های سیارات فراخورشیدی شامل جهان های شبه مشتری بودند که از مدار نزدیک به 
ستاره میزبان خود برخوردار بودند، چرا که شناسایی این سیارات بسیار ساده تر است، اما با گذشت 
زمان و ورود تجهیزات بهتر، کشف سیارات کوچک تر و دورتر که بیشتر شبیه به زمین هستند، 
ممکن شد. به گفته ستاره شناس��ان، حداقل حدود200 میلیارد ستاره وجود داشته که میزبان 
حداقل 50 میلیارد ستاره هستند و با فرض این که یک 10 هزارم این سیارات شبیه به زمین باشند، 

اکنون باید پنج میلیون سیاره شبه زمینی در فضا وجود داشته باشد.

در آخرین روزهای س��ال 2012، ناسا 
یکی از جالب ترین پرتره های شخصی 
کاوشگر کنجکاوی را در مریخ به ثبت 
رس��انده که در آن این روب��ات در برابر 
مقصد نهایی خود)کوه ش��ارپ( دیده 

می شود.
ای��ن تصویر جدی��د از کنج��کاوی در 
حقیقت یک ترکیب از چندین تصویر 
رنگی وضوح باال بوده که از 31 اکتبر تا 
اول نوامبر توس��ط این کاوشگر به ثبت 
رسیده اند. این تصویر، کنجکاوی را در 
میان رد چرخ های آن با یک پیش زمینه 
از کوهستان پنج کیلومتری شارپ در 

دوردست نشان می دهد. این کوه برجسته، قله مرکزی محل فرود این کاوشگر در دهانه عریض 
گیل است. کوه دیگر قابل مشاهده در این تصویر در س��مت چپ کنجکاوی در حقیقت دیواره 
شمالی دهانه است. کنجکاوی برای ایجاد تصاویر چشمگیر از مریخ از تصویربردار عدسی دستی 
مریخ)MAHLI( استفاده می کند که یک دوربین پرقدرت بر روی بازوی روباتیک آن است. این 
کاوشگر مانند یک گردشگر که از خود در برابر بناهای تاریخی عکس می اندازد، دوربین را به سوی 
خود برگردانده و مجموعه ای از تصاویر که تیم این مأموریت برای تولید یک نمای ترکیبی وضوح 
باال به هم چسبانده اند، از خود ثبت کرده است. کنجکاوی برای این عکس باید بازوی روباتیک خود 
را در بیش از 50 موقعیت در یک روز قرار می داد تا از تمام بدنه خود در برابر دوربین عکس بگیرد. 
دانشمندان ناسا از یک نمونه آزمایشی این کاوشگر در زمین برای تمرین بخش های تصویربرداری 
مریخی استفاده کرده اند. ناسا پیش از این در اوایل ماه نوامبر یک نسخه دیگر از پرتره کنجکاوی 
را که از 55 تصویر مجزا ساخته شده بود، به نمایش گذاش��ت. این تصویر جدید شامل جزئیات 
چشمگیر بیشتر و یک نمای گسترده تر اس��ت. مأموریت اصلی این کاوشگر 2/5 میلیارد دالری 

تعیین امکان وجود حیات میکروبی ابتدایی در دهانه گیل در گذشته یا حال است.

یک زن بریتانیایی یکی از نخس��تین افرادی است که از یک 
جراحی پیش��گامانه برخوردار ش��ده و بافتی از قلب یک گاو 

برای بازسازی کبد وی مورد استفاده قرار گرفت. 
این جراحی که از آن با عنوان پیوند عضو از حیوان به انسان 
 )xenotransplantation( یاد می ش��ود، اندام حیوان 

اهدا کننده به طور کامل برداشته می شود. 
  میشل مورگان گرینر42 ساله از لیورپول در سال 2010 به 
یک نوع سرطان نادر کبد مبتال شد. پزشکان در مرحله اول 
به وی گفته بودند که درمانی برای این بیماری نیست، اما دو 
ماه بعد تحت یک عمل جراحی قرار گرفت تا تومور سرطانی 
از کبد وی خارج ش��ود و در طی این جراحی بخش بزرگی از 

سیاهرگ تحتانی وی نیز برداشته شد. 
این رگ مهم خونی در قسمت پشت کبد قرار گرفته تا خون 
را از نیمه پایین بدن به قلب برساند، سپس این رگ به واسطه 
یک تکه از الیه خارجی قلب یک گاو )غشاء خارجی قلب گاو( 

بازسازی شد. 
گفته می شود که این جراحی یک هنر بوده که توسط دکتر 
حس��ن مالک جراح بیمارس��تان های دانش��گاه اینتری در 

لیورپول اجرا شده است. 

  

وی در رابط��ه با این جراح��ی گفت: این جراح��ی طوالنی و 
پیچیده تنها در نقاط معدودی در جهان ارایه می ش��ود. در 
اروپا تنها پنج مرکز، تجربه چنین مواردی را دارند و تاکنون 
تنها150 بیمار در سراسر جهان با این روش درمان شده اند. 
تکه ای از بافت بدن گاو در جراحی ه��ای قلب به کار گرفته 
شده بود، اما تنها در شش جراحی کبد این روش به کار گرفته 

شده و چهار مورد آن را تیم جراحی ما انجام داده است. 
  براساس اظهارات دکتر مالک، آنچه که عمل جراحی میشل 
را اینقدر خاص جلوه می دهد استفاده از غشاء خارجی قلب 

گاو و همچنین برداش��تن بخش بزرگی از سیاهرگ تحتانی 
وی است. معموال بازسازی این رگ با یک نوع ماده مصنوعی 
پالستیکی صورت می گیرد و همچنین در این عمل ریسک 

باالی عفونت و لختگی خون پس از جراحی وجود دارد. 
دکتر مالک در رابطه با چرایی اس��تفاده از بافت قلب یک گاو 
گفت: نوع ماده از نظر ضخامت، مشابه بافت مورد نظر ما بود. 
این بافت انعطاف پذیر است و به سادگی بریده می شود، شکل 
می گیرد و در جای خود بخیه می شود. مواد مصنوعی، سخت 

و خشک هستند و اگر آلوده شوند باید آن را تعویض کرد. 
 مواد گاوی به کار رفته در بدن انسان تا پایان عمر همراه آنها 
می ماند. انتخاب استفاده از مواد مصنوعی و یا گاوی تصمیمی 

است که جراح براساس ارزیابی های خود اتخاذ می کند. 
میشل که متأهل است و به عنوان مدیر بخش بهداشتی برای 
ش��رکت بریتیش تله کام کار می کند گفت: جراحان به من 
گفتند که این روش وجود دارد و آنه��ا می توانند آن را انجام 
دهند، اما آنها نمی دانستند که آیا این روش مؤثر است یا خیر. 
این عمل جراحی،10 س��اعت ب��ه طول انجامی��د و طی آن 
جراحان 80 درصد از کبد میشل را از بدن وی خارج کرده و 

سه چهارم از سیاهرگ تحتانی وی را برداشتند.

آخرین پرتره کنجکاوی در 2012امکان کشف اولین زمین بیگانه در 2013

در یک جراحی 10 ساعته

قلب گاو به انسان پیوند زده شد

 جشن سال نو 
در میدان تایمز نیویورک

صاحب امتیاز : شرکت توسعه رسانه برتر زاینده رود
مدیرمسئول : محمدرضا شواخی زواره

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                فکس : 6284166 - 0311

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

مایکروس��افت از آغاز آزمایش های اولیه بر روی نسل جدید 

سیس��تم عامل ویندوز موس��وم به »ویندوز آبی« خبر داده 
است. 

در حالی که ویندوز 8 با واکنش های متناقضی روبه رو شده 
و بسیاری از کاربران درمورد اس��تفاده از آن دو دل هستند، 
مایکروس��افت به دنبال آماده سازی نس��ل جدید ویندوز یا 

همان Windows Blue است. 
 در ح��ال حاضر جزئی��ات چندان��ی درم��ورد ویژگی های 
این سیس��تم عامل در دس��ت نیس��ت، اما گفته می ش��ود 
قیمت آن نس��بت ب��ه ویندوزه��ای فعلی ارزان ت��ر خواهد 
 بود و ع��الوه بر ای��ن، قابلی��ت های لمس��ی آن نیز بس��یار

 پیشرفته تر خواهد بود. 
 به نظر می رس��د مایکروس��افت از واکنش نه چندان مثبت 
کاربران نس��بت به نحوه کارکرد ویندوز 8 و امکانات لمسی 
 آن درس گرفت��ه و قص��د دارد وین��دوز آب��ی را از این نظر 

متحول کند. 
 این ویندوز که تس��ت آن هنوز در مرحله بسیار مقدماتی یا 
آلفا قرار دارد، کماکان از رابط کاربری مترو بهره مند خواهد 
بود، اما قرار اس��ت برای کاربران، امکانات بیشتری به منظور 
هماهنگ س��ازی این رابط کاربری با عالقه و سلیقه آنها در 

نظر گرفته شود.

نسل جدید ویندوز در راه است
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