
رابطه»الهام«باعزلونصبها!

عجایبی در 
 دنیای زیرآب 
که نشنیده اید 

گزارش زاینده رود از تعطیلی های  مکرر مراکز آموزشی

درباره مرد همه فن حریف 

 راهیان نور، کارگاه عملی
7 ایثار و فداکاری است

تن »تختی« در گور 
لرزید 64

3

شماره گذاری تندر90 
8متوقف شد

 نه زیر سلطه برویم، نه داعیه
  زیر سلطه بردن داشته باشیم 

حال و روز آرد و نان در بررسی زاینده رود 

این نان که تو می خوری از آرژانتین است

وقتی که انس��ان با دیگری زندگی می کند، بای��د فرهنگ، زبان، 
زمان و خصوصیت آنها را بداند و تعامل متقابل داشته باشد؛ یعنی 
نه زیر سلطه برود، نه داعی داشته باشد آنها را زیر سلطه ببرد و ما 
اگر ندانیم در جهان چه می گذرد و بخواهیم در یک گوشه زندگی 

کنیم، این انزوای نامقبولی است.

 بنا رفت؛
جزینی همه کاره شد

پ��س از کناره گی��ری رس��می و کتبی محم��د بنا از 
سرمربیگری تیم ملی کش��تی فرنگی، رسول جزینی 
به طور موق��ت س��کاندار هدای��ت این تیم ت��ا جام 
 جهانی 2013 تهران ش��د. محمد بنا پس از مدت ها 
کش و قوس با حضور در رأس امور تیم ملی کش��تی 
فرنگی، صبح  روز گذش��ته طی نامه ای کتبی رسماً 
از این س��مت کن��اره گیری ک��رد. بدی��ن ترتیب با 
هماهنگی های انجام ش��ده، رس��ول جزینی یکی از 
مربیان تیم ملی کشتی فرنگی فعال به طور موقت تا ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

4

 پدافند غیرعامل باید دستور اول 
3

در ساخت و ساز شهری باشد

عکس رضا کیانیان 
9 میلیون فروخته شد5

الهام، مرد مرموز کابینه احمدی نژاد اس��ت که بع��د از فاصله ای 
که از دولت گرفت، دوباره و در حالی که ش��مارش معکوس برای 
پایان دولت ش��روع ش��ده، به تیم احمدی نژاد پیوس��ت. او نشان 
داده که کاًل چند ش��غله اس��ت؛ یعنی یا نم��ی آید یا اگ��ر بیاید، 
حتما چند پس��ت در دولت خواهد داش��ت. این بار نیز نرس��یده، 
 تا به حال س��ه حکم ب��رای الهام خ��ورده و از او به عن��وان یکی از 
گزینه هایی نام می برند که احمدی نژاد ممکن  است برای  انتخابات 
 س��ال بعد اس��تفاده کرده و به عنوان نماینده خ��ود معرفی کند. 
رییس جمهور در حکمی غالمحس��ین الهام را ب��ه عنوان رییس 
شورای اطالع رس��انی و س��خنگوی دولت منصوب کرد.پیش از 
این، دولت دارای دو سخنگو بود که با تصمیم جدید هیأت دولت، 
وظایف این دو سخنگو با یکدیگر ادغام شده و الهام بار دیگر به عنوان 
تنها سخنگوی هیأت دولت منصوب ش��د. الهام در دولت نهم نیز 

سخنگوی دولت بود، اما با آغاز دولت دهم، احمدی نژاد به جای وی 
دو سخنگو منصوب کرده بود. یکی از مهم ترین پست های دولتی که 
در ارتباط با سایر بخش های دولت است، جایگاه سخنگویی آن است 
که در حال حاضر به غالمحسین الهام سپرده شده است.  وی البته 
در کنار این پست، به تازگی سمت های دیگری را هم کسب کرده؛ از 
جمله: »نمایندگی رییس جمهور در شورای نظارت بر سازمان صدا و 
سیما« و »معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور«.  
وی در دولت نهم نیز احتماالً به دلیل شایستگی های فراوان که از 
خود نشان داده بود، همواره چندین پست را در کنار هم داشت که 
گاه از این بابت دولت و شخص الهام مورد انتقاد قرار می گرفتند، اما 
شایستگی به سبک الهام و شایسته ساالری به تعریف احمدی نژاد 

چگونه است ...

2

استیضاحرییسجمهور
درصورتاجرایفازدوم

اجرایفازدومهدفمندی
درسال92بهصالحنیست

80درصدتولیداتفرش
استانصادرمیشود

روزی3کیلو
گوجهفرنگیبخورید

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

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
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آگهی مناقصه
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه 

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

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

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

77/000/0001/618/568/367جاری

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

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

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

نوبت دوم

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
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آگهی فراخوان انبوه سازان و سازندگان مسکن
به منظور تکمیل واجرای طرح های مسکن مهر استان چهارمحال و بختیاری

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

 س��ال 91 تئات��ر اصفه��ان ب��دون  هی��چ اجرایی 
ش��روع ش��د وتا ای��ن روزه��ا ه��م ادامه داش��ت، 
لبت��ه ای��ن ام��ر ش��اید ب��ه دلی��ل روزه��ای   ا
پر اجرایی باش��د که در حال ش��کل گیری اس��ت. 
جالب این که اصفهان پتانس��یل اجراهای بسیاری 
را در تم��ام مدت س��ال دارد  و این ک��ه در فواصلی 
 از س��ال نمایشی در ش��هر اجرا نمی ش��ود، شاید از  
انتظار گذاشته اند.بی برنامگی  این صنف است که مخاطبان خود را  در 

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

روابط عمومی سازمان رفاهی تفریحی
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پایان روز دوم هفته سی ویکم لیگ برتر فوتبال

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی
) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان 

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

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

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

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

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

»آگهی مزایده نوبت دوم« نوبت دوم



چهره روزیادداشت

 تکذیب دیدار  اخوان المسلمین
 با حاج  قاسم

عصام الحداد، مسئول روابط خارجی دفتر ریاست جمهوری مصر خبر 
دیدار با فرمانده سپاه قدس ایران را تکذیب کرد.  متن تکذیبیه الحداد 
با زبان انگلیسی در صفحه فیس بوک او منتشر شده است. در این خبر، 
روزنامه القبس چاپ کویت مدعی ش��ده بود که در ۲۶ تا ۳۰ دس��امبر 
س��ال ۲۰۱۲، س��ردار س��لیمانی، فرمانده س��پاه قدس ایران با سران 
اخوان المس��لمین دیدار داش��ته و طی این مالقات، موضوع مذاکرات 
دوطرف، چگونگی تسلط و کنترل بر س��رویس اطالعات و امنیت مصر 

بوده است.

اعتراض مشایی به حکم مداحان
وکیل مدافع »اس��فندیار رحیم مش��ایی« با اش��اره به آخرین وضعیت 
پرونده شکایت از دو مداح مش��هور، تأکید کرد که یکی از این دو مداح 
 به دلیل توهی��ن به موکلش به پنج ه��زار تومان محکوم ش��ده بود، نه

 5۰ هزار تومان!  س��یدعلی اصغر حس��ینی در این باره افزود: معاونت 
حقوقی رییس جمهوری و ش��خص رحیم مش��ایی از دو مداح به دلیل 
اظهارات شان شکایت کرده بودند که یکی از این دو مداح اتهاماتی مانند 
تهدید به قتل، توهین، افترا، نش��ر اکاذیب و هجو داشت که دادگاه او را 
از همه این اتهام ها تبرئه کرد و ما نیز ب��ه این رأی اعتراض کردیم.  وی 
تصریح کرد: دادگاه درخصوص شکایت مش��ایی علیه یک مداح دیگر، 
حکمی صادر کرده و با محکوم ش��ناختن او مج��ازات هم برایش مقرر 
کرده است، اما چون طبق ماده ۲58 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه 
تجدیدنظر نمی تواند حکم دادگاه بدوی را تش��دید کند، اعتراض آقای 
مشایی نسبت به حکمی که علیه او صادر شده فایده ای ندارد؛ زیرا دادگاه 
بدوی علیه مداحان رأی صادر کرده و به حداقل مجازات حکم داده است 
و اگر اعتراض شود، باز هم دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات متهمان 
را بیشتر کند، ولی معاونت حقوقی ریاست جمهوری می تواند نسبت به 
تبرئه شدن این مداح از اتهام توهین به رییس جمهور اعتراض کند که 

این نهاد این کار را نیز انجام داده است.

سفر احمدی  نژاد به شهر خود 
س��فر احمدی نژاد برای افتتاح شش طرح بزرگ س��منان قوت گرفت 
و م��ردم این اس��تان ب��ه احتمال زی��اد سه ش��نبه این هفت��ه میزبان 
 رییس دولت هس��تند. در حالی استاندار س��منان پیش تر از دعوت از 
احمدی  نژاد برای افتتاح ش��ش طرح بزرگ س��منان خبر داده بود که 
امروز برخی منابع، زمان انجام این س��فر را روز سه ش��نبه هفته جاری 

اعالم کردند.

صالحی سفرش را به مصر تأیید کرد
علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه کشورمان که برای سفر به چند کشور 
آفریقایی در بنین به س��ر می برد، با تأیید انجام سفرش به قاهره گفت: 
این یک دیدار رسمی است که روز چهارشنبه انجام می شود.مالقات با 
رییس جمهور و وزیر امور خارجه مصر و دیدار با مقامات غیررس��می از 
جمله شیخ االزهر، مرش��د اخوان المسلمین و شخصیت ها و نخبگان از 
برنامه های دیگر این سفر است. همچنین مالقات با اخضر ابراهیمی در 
صورت حضور وی در قاهره، از دیگر برنامه های این سفر خواهد بود. این 
سفر چهارشنبه، ۲۰ دی ماه تا پنجشنبه ۲۱ دی ماه ادامه خواهد داشت.

 اژه ای پیگیر
معوقات بانکی شد

 دادس��تانی کل کش��ور به صورت وی��ژه معوق��ات بانک��ی را پیگیری 
می کند. در پی مباح��ث مطروحه پیرامون فهرس��ت معوقات بانکی و 
بنا به دستور دادستان کل کشور از س��وی معاونت اقتصادی دادستان 
کل کشور، از گروهی از ش��خصیت های حقوقی که بر اساس فهرست 
بانک مرکزی ب��ه عنوان بده��کاران کالن معرفی ش��ده بودند، دعوت 
 ش��د تا در جلس��ه ای که بدین منظور در محل دادس��تانی کل برگزار 

می گردد، شرکت کنند.

 بی توجهی خاتمی 
به پیشنهاد جبهه اصالح طلبان

س��خنگوی جبهه اصالح طلبان از برگزاری کنگره بزرگ اصالح طلبان 
در اسفندماه سال جاری به منظور اجماع و رسیدن به کاندیدای واحد 
 خبر داد و تأکی��د کرد: کاندی��دای مورد حمایت هاش��می، کاندیدای

 اصالح طلبان نیس��ت. مجید محتشمی با اش��اره به پیشنهاد برخی از 
اصالح طلبان به خاتمی مبنی بر ایجاد جبهه واحد اصالح طلبی، گفت: 
در دیدارهای انتخاباتی که با خاتمی داشتیم، پیشنهاد دادیم جبهه واحد 
اصالح طلبی شکل بگیرد تا هم چارچوب های این جریان و افرادی که در 
آن فعالیت می کنند مشخص شود و دیگر آنکه این جبهه به نمایندگی 
از جریان اصالحات در مورد موضوعات مختلف از جمله اتفاقات سیاسی 
روز، رابطه با آمریکا، مس��أله بودجه، انتخاب��ات و... اظهارنظر کند، اما 

متأسفانه این پیشنهاد با بی توجهی روبه رو شد.

الهام، مرد مرموز کابینه احمدی نژاد است 
گروه 
که بعد از فاصله ای ک��ه از دولت گرفت، سیاست 

دوباره و در حالی که ش��مارش معکوس 
برای پایان دولت شروع شده، به تیم احمدی نژاد پیوست. او نشان 
داده که کاًل چند شغله است؛ یعنی یا نمی آید یا اگر بیاید، حتما 
چند پست در دولت خواهد داشت. این بار نیز نرسیده، تا به حال 
سه حکم برای الهام خورده و از او به عنوان یکی از گزینه هایی نام 
می برند که احمدی نژاد ممکن  اس��ت برای  انتخابات سال بعد 

استفاده کرده و به عنوان نماینده خود معرفی کند. 
رییس جمهور در حکمی غالمحس��ین اله��ام را به عنوان رییس 
شورای اطالع رس��انی و س��خنگوی دولت منصوب کرد.پیش از 
این، دولت دارای دو سخنگو بود که با تصمیم جدید هیأت دولت، 
وظایف این دو سخنگو با یکدیگر ادغام ش��ده و الهام بار دیگر به 

عنوان تنها سخنگوی هیأت دولت منصوب شد.
 الهام در دولت نهم نیز سخنگوی دولت بود، اما با آغاز دولت دهم، 

احمدی نژاد به جای وی دو سخنگو منصوب کرده بود.
یکی از مهم ترین پست های دولتی که در ارتباط با سایر بخش های 
دولت است، جایگاه س��خنگویی آن اس��ت که در حال حاضر به 

غالمحسین الهام سپرده شده است. 
 وی البته در کنار این پس��ت، به تازگی سمت های دیگری را هم 
کسب کرده؛ از جمله: »نمایندگی رییس جمهور در شورای نظارت 
بر سازمان صدا و سیما« و »معاونت توس��عه مدیریت و سرمایه 

انسانی رییس جمهور«.  
 وی در دولت نهم نی��ز احتماالً به دلیل شایس��تگی های فراوان 
که از خود نش��ان داده بود، همواره چندین پس��ت را در کنار هم 
داشت که گاه از این بابت دولت و ش��خص الهام مورد انتقاد قرار 
می گرفتند، اما شایس��تگی به س��بک الهام و شایسته ساالری به 
تعریف احمدی نژاد چگونه است که یک شخص توانایی فعالیت 
در چند پست کاماًل غیرمرتبط را پیدا می کند؟! آیا شخصی مانند 
الهام برای کار کردن در این پست های متفاوت وقت کم نمی آورد؟ 
البته با نگاهی به آثار فعالیت این شخص، متوجه می شویم که وی 

یحتمل وقت اضافه هم می آورد!  
 در یک نمونه، ب��ه طور مثال اگ��ر بنگریم می بینی��م که وی در 
جایگاه سخنگویی دولت وقتی با اصحاب رسانه مواجه می شود، 
در پاسخ به س��ؤاالت آنها می گوید: »به نظر می رسد اگر شایعات 
نباش��د، برخی رس��انه ها باید کار خود را تعطیل کنن��د«، البته 
کاماًل مش��خص اس��ت که مقصود الهام از برخی رسانه ها تمامی 
رسانه هاست؛ زیرا او که در دولت پست های فراوانی برعهده دارد 
و در اصل تغییر که به قول خودش بنیاد عالم بر اساس آن است، 

استثنا به حساب می آید. 
ش��اید یکی از دالیلش این باش��د که اله��ام به ش��دت از افکار و 
بیانات رییس خ��ود الهام می گیرد، آن چنان ک��ه اظهارنظر وی 
درخصوص رسانه ها هم برداش��تی آزاد از مواضع احمدی نژاد در 
دیدار با فوتبالیس��ت ها بود که گفت: »من اگر فوتبالیست بودم 

به هیچ عنوان به صحبت رس��انه ها توجه نمی ک��ردم، نه روزنامه 
می خواندم و نه تلویزیون نگاه می کردم و خیلی راحت کار خودم 
را انجام م��ی دادم. چند نفر بیکار نشس��ته اند و ب��ه ما می گویند 
چه کاری انج��ام بده و چ��ه کاری انجام نده. آنه��ا فکر می کنند 
 اگر به ما مس��أله ای را نگوین��د، اتفاق  خاصی می افت��د. خیلی از 
مطالب ارزشی ندارد، اما برخی ها می خواهند به ما خط بدهند که 

این طوری کار کنید. «  
 الهام در جایگاه س��خنگویی دولت، البته گاه��ی اوقات به دلیل 
ناهماهنگی با منابع اصلی سخن، دچار اش��تباه و خطا می شود. 
وی در دولت نهم اخب��ار مرتبط با عزل مصطف��ی پورمحمدی، 
 وزی��ر کش��ور را که م��ورد س��ؤال برخی اصح��اب رس��انه بود، 

دروغ ۱۳ خوان��د و حال آنکه 
 قبل از ای��ن اظهارنظ��ر وی، 
دس��تور عزل به وزیر کش��ور 
اعالم ش��ده بود! در خصوص 
عزل وزی��ر بهداش��ت نیز که 
اخی��راً ش��اهد بودی��م، الهام 
در اظه��ار نظ��ری آن را رد 
کرده بود و حال آنکه ش��اهد 
 بودی��م آنچ��ه خبرن��گاران 
خبر داش��تند، از سخن آقای 
 سخنگو به واقعیت نزدیک تر 

بود! 
با این وضعیت، باید پرس��ید 
اگر ب��ه خیال آقای س��خنگو 
واقعیاتی که از س��وی ایشان 
به ش��ایعات تعبیر می شود و 
به همین خاطر  در س��خنان 

ایشان در جایگاه س��خنگویی دولت نمی گنجد یا رد می شود، اما 
چند روز بعد درست همان می شود که اصحاب رسانه می گفتند، 
پس بر چه اساسی ایشان پست سخنگویی را پذیرفته اند؟! آیا برای 
فلسفه بافی در حضور خبرنگاران که علت تغییر وزیر بهداشت را 
بر اساس اصل تغییر و حرکت که بنیاد عالم است، توجیه کنند؟ 

الاقل ایشان اگر واقعاً شایس��ته فعالیت در چند پست ناهمگون 
هس��تند، همچون مهندس نیکزاد، بهتر نیس��ت که در قبال هر 
کدام از فعالیت های خود، تعریفی از واقعیات و ش��ایعات و سخن 
راست و غیرراست در ذهن خود داشته باشند تا در ذهن برخی، 
این گونه القا نشود که با وجود غالمحسین الهام اگر خیال پردازی 
و ناراست گویی نباشد، جایگاه سخنگویی دولت تعطیل می شود!

درباره مرد همه فن حریف 

 ورود 5 ناو جنگی روسیه رابطه»الهام«باعزلونصبها!
به سواحل سوریه

یک هفته نامه انگلیسی از ورود پنج کشتی جنگی به سواحل 
س��وریه خب��ر داده و آن را اقدام��ی در واکنش به اس��تقرار 

موشک های پاتریوت ناتو در خاک ترکیه دانست. 
هفته نامه س��اندی تایمز انگلیس اعالم کرد که پنج کشتی 
روس��یه که۳۰۰ نظامی را در خود جای داده بود، به ش��رق 
دریای مدیترانه و ورودی های بندر سوری طرطوس رسیده 
است. این هفته نامه اعالم کرد که ورود کشتی های روسی 
به سوریه، به نظر می رسد واکنشی از سوی مسکو نسبت به 
استقرار موش��ک های پاتریوت ائتالف ناتو در خاک ترکیه و 

مرزهای سوریه بوده است.

 احساس خطر 
شاهزادگان سعودی

 مناب��ع وابس��ته ب��ه مخالف��ان عربس��تانی اع��الم کردند: 
ولید بن طالل، ش��اهزاده س��عودی در نامه ای که هفدهم 
 سپتامبر گذش��ته به وزیر کشور عربستان نوش��ته، درباره 
اوج گیری تظاهرات مردمی احس��اس خطر کرده است. در 
این نامه آمده است: ما در قبال تحرکات برای آزادی بازداشت 
ش��دگان و جرأتی که مردم پیدا کرده اند احساس خطر می 
کنیم و این تحوالت خطرناک است. طالل می نویسد: زمان 
آن فرا رس��یده که با پرونده زندانیان و بازداش��ت شدگان با 
شفافیت کامل و همانند کشورهای متمدن برخورد شود. وی 
می افزاید: قبل از آنکه مشکل بزرگ تر شود و نتوان بر آن غلبه 

کرد، باید مشکل را مهار کرد.

 طرح سیا برای ترور 
یک رییس جمهور

»رافائل کوره آ« رییس جمهور اکوادور اعالم کرد که سازمان 
اطالعات آمریکا )س��یا( در ت��الش برای ت��رور وی پیش از 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۳ است.کوره آ این اظهارات 
را با اس��تناد به گزارش »پاتریس��یو مری بل« یک خبرنگار 
شیلیایی مطرح کرده اس��ت. مری بل اطالعاتی را در اختیار 
دولت اکوادور قرار داده که نشان می دهد یک نقشه پنهانی 
توسط سازمان سیای آمریکا برای قتل کوره آ در جریان است. 
کوره آ در خالل مبارزات انتخاباتی خ��ود در ایالت گوایاس 
گفت: »نمونه های زیادی از دخالت س��ازمان س��یا در امور 

داخلی آمریکای التین وجود دارد.«

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

نه زیر سلطه برویم، نه داعیه 
زیر سلطه بردن داشته باشیم 

آیت اهلل جوادی آملی  

وقتی که انس��ان با دیگری زندگی می کند، باید فرهن��گ، زبان، زمان و 
خصوصیت آنها را بداند و تعامل متقابل داشته باشد؛ یعنی نه زیر سلطه 
برود، نه داعی داشته باشد آنها را زیر سلطه ببرد و ما اگر ندانیم در جهان 
چه می گذرد و بخواهیم در یک گوشه زندگی کنیم، این انزوای نامقبولی 
است. تاکنون نظام اسالمی به فکر تقریب بین انسان ها نیفتاده، در حالی 
که دین برای همه انسان ها برنامه دارد. این بیان نورانی سیدالشهدا )ع( 
در قتلگاه که فرمود: اگر اسالم را 
قبول ندارید انسان که هستید؛ 
این مصیبت و روض��ه و گریه 
نیس��ت، این حرف دیپلماسی 
جهانی اس��ت. ما ی��ک اصول 
مشترک انسانی داریم. قوانین 
حقوق بشر س��اخته یک گروه 
مخصوص اس��ت و اص��اًل پایه 

علمی ندارد.
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آیت اهلل مکارم شیرازی  تصریح کرد: دولت باید هر چه سریع تر مشکالت اقتصادی کشور را رفع کند و شاخ 
غول تورم را بش��کند. وی همچنین  با انتقاد از تورم باالی اقتصادی کشور افزود: با پنهان کردن مشکالت 

اقتصادی مشکلی در کشور حل نمی شود، باید وضعیت موج ود اقتصادی برای مردم تبیین شود.

الهام به شدت 
از افکار و بیانات 

رییس خود الهام 
می گیرد، آن چنان 

که اظهارنظر وی 
درخصوص رسانه ها 
هم برداشتی آزاد از 
مواضع احمدی نژاد 

در دیدار با 
فوتبالیست ها بود

 استیضاح رییس جمهور 
در صورت اجرای فاز دوم

 هدف احمدی نژاد 
از حضور در مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: اگر دولت بدون اجازه مجلس فاز دوم 
هدفمندی یارانه ها را اجرا و قیمت کاالهای را افزایش دهد، باید رییس جمهور 
را استیضاح و عدم کفایت سیاس��ی وی را مطرح کرد. علی مطهری در رابطه 
با احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و  افزایش قیمت نان و بنزین به 
دنبال این موضوع،گفت: طبق مصوبه مجلس ش��ورای اسالمی دولت تا پایان 
س��ال جاری حق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را ندارد. عضو کمیسیون 
فرهنگی مجلس شورای اس��المی تصریح کرد: دولت می تواند با پیش بینی 
منابعی در بودجه سال ۹۲ کل کشور، اجرای فاز دوم را به مجلس پیشنهاد و بعد 
از تصویب اجرا کند. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اگر دولت بخواهد فاز 
دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا کند، باید رییس جمهور را استیضاح کرد تا پس 

از برکناری او طبق قانون، ظرف پنجاه روز رییس جمهور جدید انتخاب شود.

حجت االسالم حسین سبحانی نیا اظهار کرد: نامه احمدی نژاد به مجلس 
توسط لطف اهلل فروزنده، معاون پارلمانی رییس جمهور نوشته شده و به 
رییس مجلس شورای اسالمی تحویل داده شده است. وی افزود: پیش تر 
آقای احمدی نژاد خواستار حضور در مجلس ش��ده بود، اما امروز با ارایه 
نامه ای جدید، قرار ش��د که در فرصت مجدد ب��رای گفتگو با نمایندگان 
به مجلس بیاید. عضو هیأت رییسه مجلس ش��ورای اسالمی با بیان این 
که زمان جدید حضور احمدی نژاد در مجلس را هیأت رییس��ه به زودی 
اعالم خواهد کرد، گفت: احمدی نژاد قرار بود این هفته به مجلس بیاید که 
حضورش به تعویق افتاد. وی درباره زمان حضور احمدی نژاد در مجلس، 
ادامه داد: دولت اعالم زمان حضور ریی��س جمهور در مجلس را به بعد از 
تعیین فرصت مجدد از سوی مجلس شورای اسالمی موکول کرده است.

به گزارش انتخاب، به احتمال قوی سید محمد حسینی 
وزیر ارش��اد، گزینه بعدی برکناری های رییس جمهور 

است.  
بنا بر این گزارش، ش��نیده ش��ده احمدی نژاد نسبت به 
عملکرد سید محمد حسینی ناراضی است و درصدد است 
در فرصتی مناسب، وی را از وزارت ارشاد عزل کند.  پیش 
از این، احمدی نژاد صراحتاً از تصمی��م و اظهارات وزیر 
ارشاد در توقیف روزنامه شرق انتقاد کرده بود.  در همین 
 حال، گفته شده که اختالفات وزیر ارشاد و احمدی نژاد
 طی ماه های اخیر افزایش یافته است.  همچنین شنیده

ش��ده رییس جمه��ور و اطرفیان��ش، از انتص��اب علی 
 اصغر پورمحمدی )رییس سابق ش��بکه سوم سیما( به 
قائم مقامی وزارت ارش��اد ناراضی هستند، این در حالی 
است که روز گذشته وزیر ارشاد سخنانی به زبان آورد که 
باعث ناخرس��ندی اطرافیان رییس جمهور شده است.  
وزیر ارشاد گفته است: »سال گذشته که خدمت رهبری 
رس��یدیم، رییس جمهور گفت که بحث های اقتصادی 
مهم اس��ت، مباحث فرهنگی را به زمان دیگری موکول 
کنید ک��ه بنده به ریی��س جمهور گفت��م، فرهنگ را بر 
همه چیز مقدم بدارید؛ چون رهبری اهتمام ویژه دارند و 

می خواهند در جریان امور فرهنگی باشند.«

عضو کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
با تکذی��ب این موضوع ک��ه بخش حذف ش��ده در گزارش 
کمیس��یون امنیت ملی پیرامون فوت ستار بهشتی مربوط 
به اعترافات مأموران خاطی ب��وده، گفت: این حرف صحت 
ندارد و من این موضوع را تکذیب می کنم. مهدی دواتگری، 
عضو کمیس��یون امنیت ملی مجلس  در خصوص گزارش 
قرائت ش��ده در صحن علنی روز گذش��ته مجل��س درباره 
فوت ستار بهشتی، اظهار داشت: تخلف ممکن است در هر 
سازمان و یا دستگاهی رخ دهد، اما مهم، جدیت در برخورد 
با تخلفات اس��ت که دس��تگاه قضایی و نیروی انتظامی در 
این موض��وع خاص این جدی��ت را از خود به خوبی نش��ان 
داد. مأمور رس��یدگی به پرونده ستار بهشتی در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با بیان این که بنده 
موظف بودم گزارشی را در خصوص فوت ستار بهشتی تهیه 
و به کمیس��یون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ارایه 
 دهم، اظهار داشت: بنده به دور از فضاسازی های سیاسی و

 رسانه ای و در یک مسیر کاماًل حقوقی این گزارش را آماده 
کردم.نماینده مردم مراغه اظهار داشت: گزارش من فردی 
است و وقتی بخواهد این گزارش به عنوان مصوبه کمیسیون 
امنیت ملی مجلس به صحن علنی مجلس بیاید، مستلزم اخذ 

نظر سایر اعضای کمیسیون نیز هست.

عضو هیأت تطبیق مصوب��ات دولت از تالش دولت برای 
استخدام4۹۰ تا 5۰۰ هزار نفر در سراسر کشور خبر داد 
و گفت: طرح دولت که به نام» مهر آفرین« مصوب شده، 
برای کشور بسیار خطرناک است و هیأت تطبیق کلیات 
این مصوبه را مغایر با اصول قانون اساسی، برنامه پنجم 
توسعه و قانون خدمات کشوری دانست. محمدرضا خباز، 
با اش��اره به مصوبه دولت که تحت عنوان » مهرآفرین« 
منتشر شده اس��ت، اظهارداشت: براس��اس این مصوبه، 
دولت به مس��ئوالن اجرایی استان و اس��تانداران مجوز 
و اختیار استخدام نیرو داده اس��ت. وی به مصوبه قبلی 
دولت برای استخدام ۱5۰۰ نفر در نهاد ریاست جمهوری 
 اش��اره کرد و گفت: ریی��س مجلس در نامه ای ش��ش 
صفحه ای اس��تدالل ه��ای حقوقی و قانون��ی پیرامون 
مغایرت این مصوبه را به دولت ابالغ کرد. نماینده کاشمر 
در چهار دوره مجلس شورای اسالمی گفت: باخبر شدیم 
که دولت در هم��ان تاریخ ۲۹ آذرماه ک��ه این مصوبه را 
پیشنهاد و به تصویب رس��انده، مصوبه دیگری که بسیار 
خطرناک تر از مصوبه اولی اس��ت، داش��ته که براساس 
آن، اختیاراتی به اس��تانداران داده ش��ده تا نیروهایی را 
اس��تخدام کنند.وی ادام��ه داد: این مصوبه ه��م از نظر 

قانونی، همان ایرادات مصوبه قبلی را دارد. 

مع��اون وزی��ر ام��ور خارج��ه جمه��وری اس��المی ایران 
با مثبت خوان��دن طرح ریی��س جمهوری س��وریه، اعالم 
کرد: علت درخواس��ت برخی طرف ها ب��رای کناره گیری 
بش��ار اس��د، نگرانی آنها از انتخاب مجدد وی در انتخابات 
اس��ت. حس��ین امیرعبداللهیان، معاون وزی��ر امورخارجه 
جمهوری اس��المی ایران ب��ا تأکید بر ض��رورت حمایت از 
 ط��رح ریی��س جمه��ور س��وریه گف��ت: س��وریه فق��ط 
دو راهکار دارد؛ یکی ادامه وض��ع موجود و دیگری گفتگو و 
حل سیاس��ی. امیر عبداللهیان اظهار داشت: معتقدیم که 
 این ابتکار آقای بشار اسد شایسته حمایت های منطقه ای و 
بین المللی اس��ت. عبداللهیان طرح بشار اس��د را در سایه 
برقراری نوعی ثبات و امنیت نسبی در این کشور طی هفته 
های اخی��ر، گامی مهم توصی��ف کرد و گفت: ب��ا همکاری 
مش��ترک دولت س��وریه و نیروه��ای مردم��ی در جنگ با 
گروه های تروریس��تی، در هفته های اخیر وضعیت سوریه 
به نفع حکومت و مردم سوریه ش��کل گرفت.وی افزود: این 
طرح کاماًل سوری است، اما قبل از آن، مقامات سوریه تالش 
کردند در رایزنی با روسیه، چین و ایران ایده کلی خود را ارایه 
و دیدگاه های تکمیلی را به آن اضافه کنند. عبداللهیان تأکید 
کرد: این اقدام آقای بش��ار اسد و طرحی که به نظر می رسد 

جامع باشد، به توقف خشونت ها در سوریه کمک می کند.

مجلس دولتدولت بین الملل

وزیر ارشاد در آستانه 
برکناری؟!

بخش حذف شده گزارش 
بهشتی،  اعتراف نبود

ضرب االجل دولت برای 
استخدام 500 هزار نفر 

 نگرانی برخی طرف ها 
از انتخاب مجدد اسد
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یادداشت

 راه اندازی خانه آمار 
نخستین بار در کشور 

عضو هیأت مؤس��س خان��ه ریاضی��ات اصفه��ان از راه ان��دازی خانه 
آمار در این ش��هر به عنوان نخس��تین خانه آمار کش��ور خبر داد. علی 
رجالی ب��ا اذعان بر این که ای��ن خانه با هدف عمومی ک��ردن علم آمار 
 و ایجاد ارتب��اط در زمینه آمار بین مراکز علمی، کارشناس��ان و صنایع 
راه اندازی می ش��ود، گفت: مجوز تأس��یس خانه آمار اصفهان توسط 
انجمن آم��ار ایران اعطا و اساس��نامه آن آماده ش��ده و منتظر تصویب 
حمایت آن از س��وی ش��هرداری اصفه��ان هس��تیم. وی تصریح کرد: 
این خانه به پیش��نهاد خانه ریاضی��ات اصفهان و با هم��کاری انجمن 
آمار ایران، دانش��گاه ها و س��ازمان آموزش و پرورش اس��تان اصفهان 
تأسیس می شود. رجالی با اش��اره به این که خانه آمار در محل »شهر 
 علم«  اصفهان راه اندازی می شود،گفت: با تأس��یس خانه آمار، تعداد 

خانه های علم در این شهر به سه عدد می رسد. 

 پدافند غیرعامل نیازمند 
تولید دانش بومی است

معاون امور عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت:تولی��د دانش بومی در 
پدافند غیرعامل بسیار مهم است و اقتدار می آورد. 

مهدی جمالی نژاد در همایش عمران و شهرس��ازی ب��ا رویکرد پدافند 
غیرعامل در اصفهان افزود: مهم ترین تهدید این اس��ت که واردکننده 
دانش از کشورهای دیگر باشیم. وی تأکید کرد: هزینه پژوهش در کشور 
بس��یار کمتر از هزینه هایی اس��ت که برای خنثی کردن ویروس ها و 
هکرهای نرم افزاری هزینه می کنیم. وی با تأکید بر اهمیت تولید دانش 
بومی در همه زمینه ها اظهار کرد: مهم ترین جریان های دنیا به سمت 
قدرت نرم)Soft Power( می رود که این قدرت نرم چیزی جز دانش 
نیست. معاون امور عمرانی اس��تاندار اصفهان گفت: نباید اجازه دهیم 
وارد کننده علم باشیم؛ زیرا تا زمانی که واردکننده باشیم، تهدیدات بر 

ما اثر ناگواری می گذارد.

ثبت 10 موقوفه در شهرضا 
رییس اداره اوقاف و امورخیریه شهرضا گفت: بر اساس آمار و اطالعات 
موجود از ابتدای س��ال جای تاکنون تعداد 10 موقوفه در شهرس��تان 
شهرضا به ثبت رسیده است. حجت االسالم مهدی طاهری با بیان این 
مطلب اظهار کرد: براس��اس مطالعات انجام گرفته شهرستان شهرضا 
در زمینه وقف از جایگاه شایسته ای در سطح استان اصفهان برخوردار 
اس��ت. وی ادامه داد: از آنجایی که حدود صد خیابان و کوچه در سطح 
شهرستان جزء مناطق وقفی قرار گرفته، مقرر شد که براساس مصوبه 
شورای اسالمی شهر و تعامل و همکاری شهرداری شهرضا زمینه تنظیم 
اجاره نامه این اماکن مهیا شود. رییس اداره اوقاف و امور خیریه شهرضا 
با اشاره به افزایش چشمگیر درآمد موقوفات در سال جاری گفت: بر این 
اساس، از ابتدای سال جاری تاکنون میزان هفت میلیارد و 500 میلیون 

ریال درآمد موقوفات در سطح شهرضا بوده است.

 مستحکم کردن بنیان خانواده 
نقش اصلی بانوان است

مس��ئول احیای امر به معروف و نه��ی از منکر اصفه��ان گفت: یکی از 
ویژگی هایی که نقش بانوان در آن تعیین کننده است، مستحکم کردن 
بنیان خانواده اس��ت. جواد مأمن پوش در همای��ش عفاف و حجاب در 
فرمانداری ش��اهین شهر که به مناس��بت 17دی ماه، س��الروز کشف 
حجاب برگزار شده بود، با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب اظهار کرد: اگر 
بخواهیم به جایگاه این موضوع بپردازیم، قبل از آن باید به جایگاه نظام 
و افراد در مجموعه نظام پرداخته شود. وی ادامه داد: این نظام نیمی از 
پیشرفت های آن مدیون زنان است که یکی از ویژگی هایی که نقش زنان 

در آن تعیین کننده است، مستحکم کردن بنیاد خانواده است.

گشتی در اخبار

پدافند غیرعامل باید دستور اول 
در ساخت و ساز شهری باشد

معاون سیاسی-امنیتی استاندار اصفهان  
محمدمهدی اسماعیلی

 پدافند غیرعامل یک اصل برای همیشه است، نه برای یک مقطع خاص 
و نه برای وقتی که احس��اس تهدید بالفعل می کنیم. در رژیم گذش��ته 
یک سری ساخت و سازها در کش��ور به ویژه در استان اصفهان بدون در 
نظر گرفتن تفکر همه جانبه نگر و راهبردی انجام شد که تنها توسعه را 
مد نظر داشت. به همین دلیل امروز در استان اصفهان عمده تأسیسات 

 مه��م و حیات��ی در ش��عاع 
40 کیلومت��ری از ش��مال ت��ا 
جنوب قرار گرفته که ضروریات 
پدافند غیرعامل در آن رعایت 
نش��ده اس��ت. به دلیل در نظر 
نگرفتن ی��ک ن��گاه راهبردی 
در آن زمان، ام��روز با افزایش 
آلودگی ه��وا، کمیت��ه بحران 
استان ناگزیر به تعطیلی است.
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چهره روز
آمپول اشتباه، مدیرعامل ذوب آهن را عزادار کرد

اصفهان فردا نوش��ت: دلیل فوت خواهر مدیرعامل باش��گاه ذوب آهن مشخص شد. گفته 
می شود دلیل فوت او آمپول اشتباهی بوده که به وی تزریق شده است. مدیرعامل ذوب آهن 

این روزها به دلیل از دست خواهر خود بسیار غمگین است. 
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 امنیت مدارس 
زیر سایه آتش نشانی 

ریی��س پژوهش��کده آب و فاضالب دانش��گاه صنعت��ی اصفه��ان گفت: بر 
اس��اس تحقیقات محققان دانش��گاه صنعتی و با تدوین طرح کالن مدیریت 
جامع بحران اس��تان، این طرح به هم��راه تحلیل های علم��ی و عملیاتی به 
اس��تانداری اصفهان ارایه می ش��ود. حمیدرضا صفوی با اش��اره ب��ه این که 
طرح کالن پژوهش��ی مدیریت جامع بحران اس��تان اصفهان از اواخر س��ال 
 1388 ب��ه این دانش��گاه ابالغ ش��د، اظهار کرد: ای��ن طرح پ��س از قریب به 
سه سال تحقیقات گسترده و مستمر، هم اینک مراحل پایانی تدوین و ارایه به 
استانداری اصفهان را پشت سر می گذارد. وی به جایگاه مهم استان اصفهان در 
کشور اشاره و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت های اقلیمی و جغرافیایی، عبور 
خطوط اصلی گاز و راه های شریانی از این استان و نیز ویژگی های پر اهمیت 

استان اصفهان در کشور، این طرح به دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد.

مدیرعامل سازمان آتش  نش��انی ش��هرداری اصفهان گفت: مدیران مدارس 
شهرس��تان اصفهان می توانند نس��بت به اس��تعالم ایمنی ب��رای مجموعه 
آموزشی خود اقدام کنند و آتش نش��انی آماده صدور شناسنامه ایمنی برای 
مدارس اصفهان اس��ت. بهزاد بزرگزاد با اش��اره به این که از سال های گذشته 
تاکنون تعامل ویژه ای میان آموزش و پرورش و س��ازمان آتش نش��انی وجود 
دارد، اظهار ک��رد: ایمنی مدارس در مقابل حوادث و س��وانح آتش س��وزی و 
جلوگیری از بروز خسارت های احتمالی اهمیت بسیاری دارد. وی با بیان این 
که افزایش ایمنی مدارس یکی از مهم ترین محور های فعالیت این س��ازمان 
 اس��ت، اضافه کرد: مدارس به دو بخش تقس��یم می ش��وند که طرح مدارس 
تازه تأسیس باید از لحاظ معماری و ورودی های ساختمان مورد تأیید سازمان 

آتش نشانی قرار بگیرد.

رییس ات��اق بازرگانی اصفهان گف��ت: ات��اق بازرگانی برای 
توسعه زیرس��اخت های اقتصادی و بازرگانی اصفهان ساخت 
و تجهیز جایگاه تش��ریفات اختصاصی ف��رودگاه اصفهان را 

برعهده گرفت.
خسرو کسائیان در نشس��ت هماهنگی با مدیرکل و معاونین 
ف��رودگاه اصفهان با اش��اره ب��ه این ک��ه اصفهان ب��ه دلیل 
ویژگی های اقتصادی، فرهنگی و توریس��تی همواره یکی از 

شهرهای مورد توجه جهانگردان و بازرگانان داخلی و خارجی 
است، اظهار داشت: CIP فرودگاه یکی از نیازهای اساسی این 
شهر محسوب می شود که وجود آن در راستای فراهم کردن 
شرایط مناسب برای ورود و خروج فعاالن اقتصادی داخلی و 
خارجی الزم اس��ت. وی الگوبرداری از جایگاه های تشریفات 
اختصاصی فرودگاه های داخلی و خارجی را ضروری دانست و 
افزود: این سرمایه گذاری به صورت BOT خواهد بود و پس 
از مدت توافق شده، در اختیار فرودگاه اصفهان قرار می گیرد.

 CIP رییس اتاق بازرگانی اصفهان خاطر نش��ان کرد: بخش
شامل انتقال میهمان با خودروهای اختصاصی از پای پلکان 
هواپیما تا مح��ل CIP و بالعکس، انجام ام��ور گذرنامه ای و 
گمرکی مس��افر، دریافت کارت پرواز، دریاف��ت و تحویل بار 
مسافر، پذیرایی از مسافران، بهره مندی از امکانات ویژه سالن 
CIP نظیر اینترنت wireless و وب کیوسک، دسترسی به 
مطبوعات و تماشای تلویزیون اس��ت. مدیرکل فرودگاه های 
استان اصفهان با اس��تقبال ازس��رمایه گذاری اتاق اصفهان 
درساخت جایگاه تشریفات اختصاصی گفت: در طرح جامع 
فرودگاه اصفهان بخ��ش CIP در کنار ترمین��ال پروازهای 

داخلی جانمایی شده است.

مرداد ماه س��ال جاری بود که به علت باال رفتن قیمت مرغ در 
بازار آزاد و ب��ه دنبال آن توزیع مرغ دولتی، مردم س��اعت ها در 
صف های طوالن��ی خرید مرغ دولتی می ایس��تادند و امروز نیز 
برنج، مردم را به حضور در صف های طوالنی دعوت کرده است. 
حدود چهار ماه از کمبود برنج خارجی در بازار می گذرد و این در 
حالی است که مسئوالن سازمان صنعت، معدن و تجارت از وفور 

واردات برنج خارجی به کشور می گویند.

 برنج در مراکز دولتی 27 هزار تومان به فروش می رس��د و این 
در حالی است که مردم عادی برای خرید برنج خارجی با قیمت 

دولتی باید در صف های طوالنی درب مغازه ها بایستند.
اکنون قیمت برنج خارجی در بازار آزاد بین 35 تا 45 هزار تومان 
نوس��ان دارد و جالب تر این که این نوع برنج در بازار اصفهان به 
ندرت یافت می شود و در صورتی که جیب پرپول و یا فامیل بقال 

داشته باشی، می توانی یک کیسه برنج خارجی را تهیه کنی!
سید مصطفی بحق، رییس اتحادیه خوار و بار فروشی اصفهان 
که در این باره با ایس��نا حرف می زد، نیز در خصوص وضعیت 
توزیع برنج در اس��تان اصفهان گفت: از این پس توزیع برنج به 
صورت دولتی انجام می شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت 
وظیفه توزیع برنج را بر عهده گرفته اس��ت. وی با بیان این که 
فروش��گاه های بزرگ و تعاونی ه��ا در اولوی��ت اول توزیع برنج 
خارجی اصفهان هس��تند، ادام��ه داد: در اولویت بعدی در بین 
سوپر مارکت هایی که پروانه فعالیت داشته باشند، برنج خارجی 
توزیع خواهد ش��د. رییس اتحادیه خوار و بار فروش��ی استان 
 اصفهان قیمت مصوب هر کیس��ه برنج خارجی 10 کیلویی را 
30 هزار تومان اعالم کرد و افزود: در هفته جاری برنج خارجی 

در اصفهان توزیع خواهد شد. 

بخش CIP فرودگاه شهید 
بهشتی ساخته می شود

مردم در صف های برنج 
سرگردانند!

 شهروندان دائما در گالیه های خود اذعان دارند که
» مدت کوتاهی بود توانسته بودیم تا خود را با تعطیلی 
پنجشنبه های مدارس وفق بدهیم که این آلودگی هوا 
نیز هر روز بر مش��کالت ما دامن می زند.« موضوعی 
که به ذهن اکثر مردم پس از تعطیلی دانش آموزان 
خطور می کند، نداش��تن برنامه ای ب��رای گذراندن 
اوقات بیکاری فرزندشان در خانه بدون حضور پدر و 
مادر است که یک اپیدمی تلخ را در این روزها به وجود 
آورده و سبب ش��ده تا آنها این تعطیلی ها را دغدغه 
 ای در زندگی خود تلقی کنند و هرگاه خبر این گونه

 ای��ام تعطیلی که بدون برنامه باش��د به آنها برس��د، 
می تواند ضربه روح��ی را به آنها وارد کند، همچنین 

تبع��ات منف��ی را در تربی��ت فرزن��دان ب��ه دنبال 
داش��ته باش��د.تعطیلی یک روز عادی در هفته که 
 روزکاری والدین محس��وب می ش��ود، نه تنها برای 
 دانش آموزان نم��ی توان��د مفید واقع ش��ود، بلکه 
می توان��د به دلی��ل عدم برنام��ه ری��زی در آن روز 
 ب��رای پ��ر ک��ردن اوق��ات فراغ��ت دانش آم��وزان 
ضربه ای محلک را در صورت نداشتن برنامه ای منظم 

برای آنها به همراه داشته باشد.

دور شدن از تحصیل پس از تعطیلی های 
مکرر

از دیگر معضالتی ک��ه پس از تعطیل��ی های مکرر 

 به دلی��ل آلودگی ه��وا دانش آم��وز را ه��دف قرار 
می دهد، تنبلی دانش آموز از رفتن به مدرسه است. 
 درس��ت در زمانی ک��ه تعطیل��ی پنجش��نبه های

م��دارس در اصفهان ب��ه اج��را در آمد باعث ش��د 
تا یک وقفه تحصیلی در مدارس ش��امل این قش��ر 
 ش��ود و با اضافه کردن س��اعات تحصیل بار درسی 
دان��ش آم��وزان در طول هفت��ه ب��اال رود و بازدهی 
تحصیلی آنها نیز به همین دلیل پایین آید. س��عید 
حجاریان، معلم دوره ابتدایی در این رابطه باور دارد: 
» تعطیلی مدارس نه تنها ب��ه دانش آموز در بازدهی 
تحصیلی کمک نمی کند، بلکه باعث می ش��ود تا با 
استفاده از اضافه کردن ساعات تحصیلی برای جبران 

تعطیلی پنجشنبه ها در طول هفته بر خستگی دانش 
آموز در طول روز بیفزاید و از بازدهی یادگیری آن به 

مراتب بکاهد.«
وی همچنین می گوید: » از دیگر مشکالتی که در این 
برهه از زمان دانش آموزان را هدف قرار داد، تعطیلی 
مدارس پس آلودگی هواست که تعداد آن هر هفته 
در حال ازدیاد است و باعث شده تا یک وقفه تحصیلی 
را برای دانش آموز به همراه داش��ته باشد.« تصویب 
طرح تعطیلی مدارس در پنجشنبه ها، باعث شد تا 
گرفتاری خانواده ها در کنترل فرزندانش��ان مشکل 
ش��ود؛ زیرا به گفته برخی از محقق��ان این تعطیلی 
بدون در نظر گرفتن حضور والدین در خانه به تصویب 
رس��ید و ابعاد عدم حضور آنها در خانه مورد بررسی 

قرار نگرفت. 
در ای��ن رابط��ه مجی��د عاملی��ان، مدی��ر کل 
 آم��وزش و پ��رورش اس��تان اصفه��ان م��ی گوید:

» از ن��کات منف��ی تعطیلی پنجش��نبه ه��ا که در 
 ابت��دای مصوب ش��دن بس��یار حس ش��د، حضور 
دانش آموزان در خانه و ع��دم نظارت والدین بر روی 
آنها بود؛ زیرا با در نظر گرفتن این مسأله که والدین 
مجبور بودند پنجش��نبه ها در محل کار حضور پیدا 
کنند و از فرزندان غافل ش��وند که خوش��بختانه با 
تعطیلی ادارات در روزهای پنچش��نبه، این مشکل 
بر طرف ش��د.« وی ادامه داد:» از نگاه من به عنوان 
 یک مسئول آموزشی در شهر، این تعطیلی ها برای 
دانش آموزان مثبت ارزیابی شده و می تواند برای آنها 

مثمر ثمر واقع شود.« 
نکته اصلی این مس��أله ب��ه جایی بر م��ی گردد که 
والدین اکث��ر دان��ش آم��وزان در ادارات خصوصی 
مش��غول به کارن��د و ی��ا ای��ن ک��ه دارای کار آزاد 
 هس��تند و این تعطیلی معطوف به آنها نمی ش��ود.

می توان گفت که معض��ل بالتکلیفی دانش آموزان 
و احتم��ال انحرافات آنها در روزهای��ی که والدین بر 
روی آنها اشراف ندارند هنوز بر قوت خود باقی است. 
همچنین با تعطیلی های مک��رر به دالیل مختلف از 
جمله افزایش حجم آالینده ها در س��طح هوای این 

شهر، بر شدت این معضل هر روز افزوده می شود.
راهکاری که اکثر خانواده ها ب��رای جبران روزهای 
تعطیل مدارس به ذهنشان خطور می کند، گرفتن 
مرخصی اجب��اری و گذران��دن روز با فرزندانش��ان 

اس��ت تا این گونه بتوانند جل��وی خطرات احتمالی 
 که کودکان و نوجوانان را در روزهای تعطیل تهدید 
می کند بگیرند. طبعا با فش��ارهایی ک��ه بر خانواده 
وارد می ش��ود، گاهی در چنین روزهایی که حضور 
در فضای آزاد به دلیل آلودگی بیش از حد هوا ممنوع 
ش��ده، خانواده مجبور می ش��ود برای گشت و گذار 
همراه با فرزندانش��ان به بیرون خانه م��ی روند و در 
این هوای آلوده که حتی تعطیلی مدارس را به همراه 

داشته است، روز را سپری می کنند.

موضوع تعطیلی راه حل نیست
محمدجواد محمدی زاده، رییس سازمان حفاظت 
محیط زیست معتقد است:» آلودگی هوا در شهرهای 
بزرگ بیش��تر متأثر از گرد و غب��ار و ذرات معلق در 
هواس��ت. آلودگی ه��وا در حد کمی متأث��ر از نوع و 
کیفیت سوخت مصرفی اس��ت. گرد و غبار و ذرات 
معلق در هوا تأثیر زیادی در آلودگی دارند که بخش 
زیادی از آن مربوط به کشورهای همسایه غربی است. 
موضوع تعطیلی راه حل نیست، بلکه باید با مدیریت 
کردن با این مسأله برخورد کرد. اطالعات ما حاکی از 
آن است که ش��اخص های آلودگی امسال نسبت به 

سال گذشته بهبود یافته است.

مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا
 آماره��ای مرکز فوریت های پزش��کی ایران نش��ان 
می دهد که در روزهای تشدید آلودگی هوای تهران، 
شمار بیماران تنفسی »افزایش تا 60 درصدی« را به 
دنبال داشته است. نادر توکلی، رییس اداره اورژانس 
بیمارستانی مرکز فوریت های پزشکی کشور با اشاره 
 به وجود شواهد علمی مبنی بر تشدید بیماری های

مرتبط با سیستم قلبی، عروقی و ریوی براثر افزایش 
آالینده های ه��وا، به ایس��نا می گوی��د:» در عمل 
نیز طبق بررس��ی های انجام شده در ش��هر تهران 
ای��ن فرضیه علمی ثابت ش��د. مطالعات پژوهش��ی 
 در بیمارس��تان های مرکزی ش��هر ته��ران درباره 
 بیماری های تنفسی و ارتباط سنجی با نوع آالینده ها

به انجام رس��یده و نتایج این پژوهش نشان می دهد 
که بیشترین عامل مرتبط با تش��دید بیماری های 
تنفسی دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و منواکسید 

کربن است.« 

گزارش زاینده رود از تعطیلی های  مکررمراکز آموزشی

آیا تعطیلی  مدارس درمان این درد هاست؟

»به دلیل حجم باالی آالینده ها در شهر مهدکودک ها، مدارس ابتدایی و راهنمایی فردا تعطیل هستند.« شاید این جمله را در  داوود
 شش ماهه دوم سال جاری بارها از رسانه ها دیده یا شنیده باش�ید. اولین دغدغه ای که بعد از شنیدن این پیام به ذهن خطور  شیخ جبلی

می کند، این است که چگونه می توانید خود را با فرزندتان که فردا در خانه به دلیل تعطیلی مدارس حضور دارد وفق دهید و او را 
تنها نگذارید. به زبان آوردن واژه تعطیلی به مراتب می تواند آسان باشد، ولی باید دید که این تعطیلی چه زیان هایی برای مردم به همراه دارد. به عنوان 

مثال، می توان به مشکالت بعد از تعطیلی یعنی در خانه ماندن دانش آموزان و بالتکلیفی والدین اشاره کرد. 

تدوین مهم ترین 
راهکارهای مدیریت



چهره روزیادداشت

سایه 25 درصدی واردات بر مبل ایرانی    
رییس اتحادیه صنایع مبل و دکوراسیون استان اصفهان گفت: با وجود 
پتانسیل صنعت مبل در ایران، به دلیل عدم مدیریت دولت، شاهد واردات 

۲۵ درصدی مبل از کشورهای چین، ترکیه و مالزی به کشور هستیم.
حجت اهلل پورحقانی در گفتگو با ایمنا با اشاره به این که مبلمان ایرانی، 
صنعتی پویا و زنده اس��ت، اظهار داشت: متأس��فانه کمتر از پنج درصد 
تولیدات مبل ایران به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس صادر می شود. 
وی با بیان این که بعد از تهران، اصفهان در تولید مبلمان پیشتاز کشور 
است، افزود: حدود۵۰ هزار واحد صنفی تولید و فروش مبلمان در کشور 
وجود دارد که از این تعداد حدود دو هزار واحد در اصفهان فعالند. وی با 
انتقاد بر این که با وجود مذاکرات بسیار صنف مبلمان، این بخش از سوی 
مسئوالن به چشم صنعت دیده نمی شود، به تأثیر تحریم ها و نوسانات 
نرخ ارز اشاره کرد و گفت: به دلیل نوسانات نرخ ارز، قیمت مواد اولیه تولید 
مبل از جمله ابر، فنر، رنگ، چوب و پارچه بین ۷۵ تا ۱۰۰ درصد افزایش 
داشته است. وی تأکید کرد: قیمت مبلمان ایرانی به دلیل نوسانات نرخ ارز، 
امسال نسبت به سال گذشته بین ۷۵ تا ۸۵ درصد افزایش داشته است، 
اما عدم گرایش مردم به خرید، افزایش نرخ مبل، اندکی با کاهش مواجه 
شد. وی تأکید کرد: ساخت مبلمانی که در کشورهای دیگر به ۱۲ ساعت 
زمان نیاز دارد، در ایران چهار ماه به طول می انجامد. پورحقانی همچنین 
یادآور شد: ضعف مدیریت دولتی، تحریم ها و نوسانات نرخ ارز و واردات 
مبلمان خارجی، منجر به تعطیلی۲۰ درصدی واحدهای تولیدی مبل در 

اصفهان شده است.

خبر ویژه

4
شماره گذاری تندر90 متوقف شد

 مشاور انجمن خودروسازان ایران از توقف شماره گذاری تندر۹۰ پارس خودرو خبر داد. داوود میرخانی با 
بیان این که توجیه پلیس راهنمایی و رانندگی برای این اقدام یک ایربگه شدن تندر ۹۰ پارس خودرو است، 
افزود: شرکت پارس خودرو اخیرا به دلیل مشکالت تأمین قطعه، تندر۹۰ را با یک کیسه هوا تولید می کند. 

 اجرای فاز دوم هدفمندی در
سال 92 به صالح  نیست

 موسوی الرگانی/ نماینده مردم فالورجان در مجلس

  اگر در بودجه سال ۹۲ از سوی دولت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها
مطرح ش��ود، در صورت تصویب مجلس، اج��رای آن در نیمه ابتدایی 
سال۹۲ به هیچ وجه امکان پذیر نیس��ت. به دلیل شدت تحریم های 
خارجی، نوسانات نرخ ارز و طال در کشور و تورم موجود، هم اکنون مردم 
در فشار شدید اقتصادی قرار دارند. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
به معنای افزایش قیمت حامل های انرژی اس��ت که اکنون سوبسید 
 ب��ه آن می دهیم. ب��ه جرأت 
می ت��وان عن��وان ک��رد که 
افزای��ش یاران��ه نق��دی، 
جوابگوی ت��ورم نخواهد بود 
و متأس��فانه دولت در فاز اول 
مجبور شد بخش��ی از درآمد 
حاصل ف��روش نفت را صرف 
کند و بخش��ی نی��ز از بانک 

مرکزی، قرض بگیرد.
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این که ن��ان در اصفهان بی کیفی��ت یا با کیفیت 
است مسأله ای نیس��ت که بتوان با عدد ورقم به 
 آن اس��تناد کرد، ولی به همان اندازه که عده ای
 معتقدند کیفیت نان با اجرای هدفمندی یارانه ها

افزایش پیدا کرده، عده دیگری معتقدند نان، هم 
گران شده و هم بی کیفیت.

 »ر.ک« یکی از مش��تریانی اس��ت ک��ه در صف 
نانوایی ایس��تاده و می گوید: روز به روز از حجم و 
کیفیت نان ها کاسته و بر قیمتش افزوده می شود. 
حداقل در گذش��ته برای خرید نان پول کمتری 
 می دادیم و اگر کیفیت باالیی نداشت خیلی به ما 
 فش��ار نمی آمد، ول��ی االن ک��ه هر ق��رص نان 
 اینقدر گران ش��ده، ب��ی کیفیت بودنش بس��یار 

آزار دهنده و غیر قابل قبول است.

مهدی اس��ماعیل زاده ش��اطر یک��ی از نانواهای 
 س��طح ش��هر، بی کیفیت ب��ودن ن��ان را تأیید 
می کند و دلیل آن را آردهای بی کیفیت می داند: 
 بیش��تر آردهای موجود، از گن��دم وارداتی تهیه 
 ش��ده که ما نمی دانی��م از کجا وارد م��ی کنند. 
 تنها چیزی که ما می دانیم این اس��ت که تقریبا 
 ن��ود درصد آرده��ای موج��ود در ب��ازار و داخل 
نانوایی ها از گندم وارداتی تهیه ش��ده اس��ت که 
کیفیت چندان��ی ندارد و نان خوب��ی از آن تولید 

نمی شود.
وی با بیان این که نان��وا تالش می کند نان خوب 
دست مردم بدهد اضافه می کند: سعی می کنیم 
نان باکیفیتی پخت کنیم، ولی وقتی آردکیفیت 
باالیی ندارد،ش��اطرها چه کاری می توانند انجام 

دهند. تنها کاری که از دس��ت م��ا  برمی آید این 
 اس��ت که نانی بپزیم ک��ه حداقل اگ��ر دعایمان 

نمی کنند، ناسزا هم نگویند.

کیفیت متفاوت نان در سطح شهر
با این وجود نمی توان گف��ت تمام مردم اصفهان 
از خوردن نان با کیفیت محروم هس��تند، چراکه 
در برخی نقاط شهر، نان هایی که عرضه می شود 
از کیفیت بسیار خوبی برخوردار است؛ موضوعی 
 که دالیل زی��ادی مانند، نوع آرد، تن��ور و نانوا در 

شکل گیری آن نقش دارد. 
حسینعلی محمدی خرید نان سنگک را بهترین 
گزینه تقریبا با کیفیت می داند. او معتقد اس��ت 
نان تافتون و ل��واش و یا بربری ب��ه خصوص بعد 

 از حذف یارانه ها خیلی گ��ران و با کیفیت پایین 
 عرض��ه می ش��ود. ب��ه همی��ن خاط��ر از نظراو، 
س��نگک بهترین گزینه برای خ��وردن نان خوب 

است.

اصفهان؛ برترین اس�تان در پخت نان 
با کیفیت

رییس اتحادیه نانوایان اصفهان هم تلویحا کیفیت 
پایین نان را تأیید می کند، با این حال اصرار دارد 
که بگوید رتبه اول تولید نان باکیفیت در کش��ور 
در دست اصفهان است: نان در اصفهان با کیفیت 
 خوبی تولید می ش��ود، چراکه توس��ط نانواهای 

دوره دیده پخته می شود. 
وی می افزاید: با همکاری اتحادیه نانوایان، شرکت 
غله و فنی و حرفه ای بی��ش از پانزده هزار نفر در 
دوره های آموزشی نانوایی اصفهان شرکت کرده 
و گواهینامه دریافت نمودند، بنابر این می توانیم 
بگوییم اصفه��ان ح��رف اول را در تولی��د نان با 

کیفیت در کشور می زند.
بی کیفیت ش��دن نان دالیل مختلفی دارد؛ یکی 
از دالی��ل آن نی��روی کار آموزش ندیده اس��ت. 
عل��ت دیگر گران��ی نهاده ه��ای م��ورد مصرف، 
مانندخمیرمایه برای تولید نان است؛ مثال قیمت 
هر کیس��ه ده کیلویی خمیرمایه از س��ی و هفت 
هزار تومان به پنجاه هزار تومان رسیده است. اگر 
 هزینه نهاده های تولید نان مانند قیمت نان ثابت 
می ماند نانواها می توانس��تند ن��ان بهتری پخت 

کنند.
به گفته عباس صابری بی کیفیت بودن آرد نقش 
پررنگ تری در این بین دارد. آرد حاصل از گندم 
وارداتی به دلیل داشتن گلوتن باال، کشش پذیری 
و مقاومت باالیی دارد. آرد تولی��د داخل اما رمق 
خوبی داش��ته و اگر با آرد گندم وارداتی مخلوط 
شود، ترکیب خوبی خواهد شد که منجر به تولید 

نان با کیفیت می شود.
اگ��ر مس��ئوالن در زم��ان نی��از و ب��ه موق��ع 
گن��دم  ب��ا  را  آن  و  کنن��د  وارد   گن��دم 
داخل��ی ترکیب و باه��م آرد نمایند قطع��ا آرد با 
کیفیتی به دس��ت می آید که نان خوبی به مردم 

می دهد.

برای بی کیفیت بودن آرد، مستندات 
بدهید

کارش��ناس مدیری��ت زراع��ت س��ازمان جهاد 
 کش��اورزی اس��تان اصفهان بی کیفی��ت بودن 
گندم های وارداتی و گندم تولید شده در اصفهان 
را تکذیب می کند و می گوید: صحبت کردن در 
این خصوص بدون س��ند و مدرک راحت اس��ت 
امابرای تأیید این ادعا باید مستندات ارایه بدهند، 
چراکه طبق اس��ناد موجود ک��ه حاصل آزمایش 
گندم اصفهان در مؤسس��ه غالت تهران اس��ت، 
گندم ما از نظر ارقام، وضعیت کشت و کیفیت، در 
رتبه باالیی قرار داشته و در بین پنج  استان برتر 

در جمع 33 استان کشور است.
مسیح رجایی با اشاره به این که گندم دوره خواب 
دارد می افزاید: برای اس��تفاده از گندم برداشت 
شده باید بین پنج تا ش��صت روز به آن استراحت 
 داد تا فع��ل و انفع��االت در آن ص��ورت گرفته و 
به اصطالح بعد از سپری شدن دوره خواب، آماده 
بهره برداری شود.  اما در اصفهان بالفاصله بعد از 
برداشت، از گندم اس��تفاده می کنند که این کار، 
کیفیت آن را کاهش می دهد، در حالی که گندم 
وارداتی تا بخواهد به اینجا برسد، دوره خوابش را 

سپری کرده و کیفیت خوبی پیدا می کند.

خداحافظ خودکفایی گندم
خشکسالی و گرانی نهاده های کشاورزی و قیمت 
پایین خرید گندم، باعث ش��ده خودکفایی گندم 
به فراموشی سپرده ش��ود، چراکه به گفته مسیح 
رجایی، کش��اورزان با وجود گران��ی نهاده های 
 کش��اورزی برای تولید به دنبال کشت محصولی 
می روند که صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین 
دلیل در الگوی کشت تغییر داده و خیلی ها دیگر 

گندم کشت نمی کنند. 
عباس صابری ه��م خشکس��الی را دلیل کاهش 
گندم تولید داخل به خصوص در اصفهان می داند 
که واردات گندم را سبب ش��ده است؛ اتفاقی که 
 ضرر بزرگی به کش��اورزان زده و با وجود افزایش 
بی روی��ه نهاده های کش��اورزی مش��کالت این 
بخش از تولید و تأمین غ��ذای جامعه را افزایش 

داده است. 

حال و روز آرد و نان در بررسی زاینده رود

این نان که تو می خوری از آرژانتین است

چن�دی اس�ت ک�ه مس�أله واردات گن�دم آرژانتین�ی و اس�ترالیایی مط�رح ش�ده ک�ه از آرد آن در پخ�ت ن�ان  سمیه
 استفاده می ش�ود. برخی معتقدند نان پخت ش�ده از این آردها با مزاج ما س�ازگاری ندارد وبه نوعی نان با کیفیتی مسرو

تولید نمی شود. 
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فقدان سند مالكیت
6708 نظر به اینکه خانم جنت عدالت فرزند عبدالحسین باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه شماره 2323 واقع درفضل آباد دواصلي بخش یک 
شهرضا ش��ده که تمامت چهاردانگ ازشش��دانگ پالک فوق در صفحه 169 دفتر 7 
متمم ذیل ثبت ش��ماره 713 بنام غالمحس��ین استواري ثبت وس��ند صادرشده که 
نامبرده بموجب سندش��ماره 154209 – 81/12/11 دفتر3 ش��هرضاتمامت مالکیت 
خودراب��ه حبیب اله گرامي نس��بت ب��ه 3 دانگ و پروین گرامي نس��بت به یک دانگ 
انتقال داده که س��نداولیه درس��هم پروین گرامي قرارگرفته نامبرده نیزبموجب سند 
156416 – 82/7/23 دفتر3 ش��هرضا تمامت یک دانگ مالکیت خودرابه جنت عدالت 
انتقال داده اس��ت که نامبرده نیزمالکیت خودرابموجب سند9992 – 85/9/20 دفتر5 
شهرضا دررهن بانک تجارت شعبه مرکزي شهرضا قرارداده است که این رهن فک 
نشده است اینک جنت عدالت درخواست صدورسندمالکیت المثني نسبت به یک دانگ 
مالکی��ت خودازپالک فوق رانموده لذا دراج��راي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي 
کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود 
را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکی��ت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد. در صورت 
ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در 
دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

فقدان سند مالكیت
6709 نظر به اینکه آقاي نبي اله حداد فرزند حس��ین باارائه دو برگ استشهادمحلي 
که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت دودانگ 
مشاع از شش��دانگ یکباب خانه شماره 2323 واقع درفضل آباد دواصلي بخش یک 
شهرضا شده که تمامت دودانگ مشاع ازپالک فوق در صفحه 173 دفتر 7 متمم ذیل 
ثبت ش��ماره 713 بنام عصمت دهقانزاد ثبت وسند صادرش��ده که نامبرده مالکیت 
خودرابموجب سندش��ماره 154209 – 81/12/11 دفتر3 ش��هرضابه پروین گرامي 
انتق��ال داده نامب��رده نیزمالکیت خودرابه موجب س��ند 156416 – 82/7/23 دفتر3 
شهرضا به نبي اله حداد انتقال داده ونامبرده نیزمالکیت خودرابموجب سند9992 – 
85/9/20 دفتر5 شهرضا دررهن بانک تجارت شعبه مرکزي شهرضا قرارداده است 
که این رهن فک نش��ده است اینک نبي اله حداد درخواست صدورسندمالکیت المثني 
نس��بت به دودانگ مالکیت خودازپالک فوق رانموده لذا دراجراي ماده 120آئین نامه 
اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس نسبت به ملک مورد 

آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت 
نزد خود مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت 
محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم 
نمای��د واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي 
تسلیم خواهد کرد. در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني 
ب��ر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نس��خه آن به متقاضي المثني 
واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک 

شهرضا 

ابالغ
6711 ش��ماره پرون��ده: 1919/91 ش 2. نام و نام خانوادگی: محمد حس��ن قدیری 
فرزند حس��ین مجهول المکان، محل حضور: ش��عبه 2 شورای حل اختالف اصفهان 
واق��ع در خ س��جاد ابتدای حاج رحیم ارباب، وقت حضور: 91/11/24 س��اعت 8:30 
صبح، علت حضور: مطالبه یارانه های واریزی از طرف دولت، دعوی شراره جمالی 
بطرفیت شما جهت رسیدگی در شعبه حاضر شوید. شعبه دوم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6712 کالسه پرونده: 1176/91، ش��ماره دادنامه: 1488، مرجع رسیدگی: شعبه 11 

ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: معصومه رحمتی نشانی: اصفهان خ زینبیه 
حرم مطهر حضرت زینب پاس��اژ زینبی��ه طبقه همکف راهروی دس��ت چپ مغازه 

شماره 99 آرایش��ی بهداشتی، خوانده: حامد خس��روی مجهول المکان، خواسته: 
مطالبه وجه چک بالمحل طی ش��ماره 359179 و وجود س��فته های واخواستی طی 
ش��ماره 489125 و 735247 به مبلغ چهار میلیون و دویس��ت ه��زار تومان و کلیه 
هزینه های دادرسی و خس��ارات تأخیر و تأدیه، گردشکار: پس از ارجاع پرونده به 
این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی 
اعضا قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی معصومه رحمتی بطرفیت حامد 
خس��روی بخواس��ته مطالبه وجه چک بالمحل طی ش��ماره 359179 مورخ 86/4/5 
و وجود س��فته های واخواس��تی طی ش��ماره 489125 و 735247 ب��ه مبلغ چهار 
میلی��ون و دویس��ت هزار تومان و کلیه هزینه های دادرس��ی و خس��ارات تأخیر و 
تأدیه با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در جلس��ه رس��یدگی مورخ 
91/8/8 به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی و عدم حضور خوان��ده علیرغم ابالغ به نحو 
نش��ر آگهی و با توجه به اینکه اصل چک و س��فته ها در ید خواهان می باش��د لذا 
ش��ورا دعوی خواهان را وارد تش��خیص دانس��ته و مس��تنداً به مواد 310 و 313 

قان��ون تج��ارت و م��واد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حکم ب��ه محکومیت خوانده به 
پرداخ��ت مبلغ 42/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبل��غ 44/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و خس��ارات تأخیر و تأدی��ه در رابطه با چک 
موردنظر از تاریخ سررس��ید چک مورخ 86/4/5 و در رابطه با س��فته های پیوست 
پرون��ده از تاریخ تقدیم دادخواس��ت مورخ 91/7/3 در ح��ق خواهان صادر و اعالم 
م��ی گردد. رأی صادره غیابی و 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه 
می باش��د و پس از اتمام مهلت واخواهی ظ��رف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
 محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6713 شماره دادنامه: 9109973633200755، شماره پرونده: 9109983633300329، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910330، خواهان: آقای عباس رحیمی با وکالت آقای سید 
محمدعلی بنی هاش��می به نش��انی: خمینی ش��هر خ ش��ریعتی ش��مالی نرسیده به 
س��ه راه رجای��ی مابین فرع��ی 121 و 123 دفتر وکالت، خوان��دگان: 1- آقای نادر 
براتی به نش��انی: درچه دین��ان ک عمار پ 479 کدپس��تی 8431965361، 2- آقای 
مرتض��ی نوری به نش��انی مجه��ول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه س��فته، دادگاه 
 با بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذی��ل مبادرت به 
ص��دور رأی م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خص��وص دعوی آقای عب��اس رحیمی 
با وکالت آقای س��ید محمدعلی بنی هاش��می علی��ه آقایان 1- ن��ادر براتی فرزند 

براتعل��ی 2- مرتضی ن��وری فرزند احمد به خواس��ته صدور حکم ب��ر محکومیت 
خوان��دگان به پرداخ��ت مبلغ یکصد و پنج��اه میلیون ریال طلب مس��تند به 2 فقره 
 س��فته ب��ه ش��ماره ه��ای 0681837-108970 ب��ه اضافه خس��ارات دادرس��ی و 
تأخی��ر تأدیه دادگاه با توجه به ش��رح دادخواس��ت و مس��تندات اب��رازی و وجود 
اص��ول مس��تندات در ی��د خواهان ک��ه داللت بر وج��ود دین علیه خوان��دگان و با 
توج��ه به دفاعیات خوان��ده اول بر اینکه بابت قس��متی از وجه س��فته ها یک فقره 
چک به ش��ماره 096038 از ش��خص ثالثی ب��ه خواهان تحویل داده اس��ت به مبلغ 
63/000/000 ری��ال ک��ه ای��ن ادعا مورد تأیی��د وکیل خواهان ق��رار گرفته تصویر 
 مص��دق نوش��ته ای هم که داللت بر این ادعا دارد نیز ارائه ش��ده اس��ت لذا دعوی 
خواه��ان را نس��بت ب��ه مابقی خواس��ته خواهان وارد تش��خیص خوان��دگان را 

متضامن��ًا به پرداخت مبل��غ 87/000/000 ریال اصل خواس��ته و مبلغ 1/740/000 
ری��ال هزین��ه دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ سررس��ید س��فته ها 
و ح��ق الوکال��ه وکیل محک��وم می نماید. و نس��بت ب��ه مبل��غ 63/000/000 ریال 
ب��ا توجه به اینک��ه خواهان با دریافت یک فقره چک از ش��خص ثالث��ی که پرداخت 
 آن ه��م در تاری��خ 1391/12/10 می باش��د و مهلت آن نرس��یده اس��ت ل��ذا تبدیل 
تعهد گردیده اس��ت دعوی وارد نبوده حکم برد دعوی خواهان صادر می گردد. این 
رأی نس��بت به آقای نادر براتی حضوری ظرف مهل��ت 20 روز از تاریخ ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواه��ی و نس��بت به آقای مرتضی نوری در قس��مت محکومیت غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی س��پس به مدت بیس��ت روز دیگر قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. اسماعیلی- رئیس شعبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ )نوبت سوم(
2988، شماره ابالغیه: 9110100351102200، شماره پرونده: 9009980351101153، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901155، خواهان غالمرضا زاهدي انارکي دادخواستي به 
طرفیت خواندگان بانک مسکن شعبه سعادت آباد اصفهان و بانک مرکزي جمهوري 
اس��المي ایران ته��ران و وزارت امور اقتصادي و دارایي تهران به خواس��ته ابطال 
اوراق مشارکت بانک مسکن تقدیم دادگاههاي عمومي شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگي به شعبه یازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهار باغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستري کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به کالسه 9009980351101153 ثبت گردیده که 
مراتب اعالم ابطال در اجراي مواد 324 و 327 ق ت در روزنامه منتش��ر تا از تاریخ 
اولین انتش��ار هر کس اطالعي دارد ارائه واال پس از مضي سه سال از اولین انتشار 
دادگاه حک��م مقتضي ص��ادر خواهد نمود. م الف/ 6256 خزایی- مدیر دفتر ش��عبه 

یازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( اصفهان 
 

مزایده مال غیر منقول
6714 بر اس��اس پرونده  اجرائی کالسه 27/2600/ع/90 تمامت ششدانگ پالک ثبتی 
ش��ماره 176/643واقع در اسالم آباد بخش یک ثبتی شهرضا به مساحت  278 متر 
مربع مورد ثبت صفحه 286 دفتر 439  با حدود اربعه ذیل:شماالبه طول 20/70 متر 
درو دیواریس��ت به کوچه عمومی ش��رقا به طول13/50 متر اول به پالک 176/610 
دوم ب��ه پ��الک 176/642  جنوبا به ط��ول 20/50متر دیوار به دیوار خانه ش��ماره 
176/774 غرب��ا به طول 13/5 مت��ر دیوار به دیوار خان��ه 176/684 حقوق ارتفاقی 
ندارد به نام ش��هرزاد عبد الرضا ثبت و س��ند صادر ش��ده اس��ت وبه موجب سند 
رهنی شماره 125983  مورخ 1388/06/23 دفتر چهار شهرضا از طرف نامبرده در 
رهن بانک مس��کن شعبه مرکزی ش��هرضا  قرار گرفته وبه علت عدم پرداخت بدهی 
بس��تانکار تقاضای صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجرائیه به درخواست بانک 
بستانکار باس��تناد قانون اصالح ماده 34 اصالحی قانون ثبت و آئین نامه اصالحی 
مربوط��ه پالک مذکور م��ورد ارزیابی قرار گرفته وبرابرصورتجلس��ه ماموراجراو 
برگ ارزیابی کارش��ناس رسمی دادگستری بدین ش��رح توصیف وارزیابی گردید.
م��ورد بازدید بهبه صورت یک واحد مس��کونی یک طبقه ب��ا عرصه 278 متر مربع 
و اعیان��ی 182 متر مربع با س��قفهای آهن��ی  و تیرچه بل��وک  و دیوارهای آجری 
س��طوح داخلی سفید کاری و سرامیک و گچ و خاک دربهای داخلی چوبی ودربهای 
خارجب پروفیل آهنی و نمای خارجی س��یمان زنی ودارای س��رویس بهداش��تی و 
آش��پز خانه کامل و  دارای اش��تراکات آب وبرق وگازمی باش��د به مبلغ  پانصدو 
پنجاه میلیون ریال)550,000,000 ( ریال ارزیابی گردیده اس��ت ومورد مزایده طبق 
اعالم بانک تا تاریخ 1391/06/23 بیمه میباش��د در جلس��ه مزایده که از س��اعت 9 
صبح الی 12 روزدوشنبه مورخ91/11/9 در شعبه اجرای ثبت اسناد شهرضا تشکیل 
میگردد.از طریق مزایده به فروش میرس��د .چنانچه روز مزایده با تعطیل پیش بینی 
نش��ده ای مواجه گردد روز بعد از آن جلس��ه مزایده تشکیل میگردد.مزایده از مبلغ 
کارشناس��ی پانصد و پنجاه میلیون ریا ل)550,000,000 ( ریال شروع وبه باالترین 
قیمت پیش��نهادی و هر کس که خریدار باشد فروخته میشود طالبین میتوانند قبل از 
تش��کیل جلسه از مورد مزایده به آدرس:شهرضا اسالم آباد خ شهید مطهری کوچه 
ش��هید کش��وری پالک 12 بازدید به عمل آورند الزم به ذکر اس��ت ک��ه کلیه هزینه 
های قانونی اعم از هزینه های انتقال س��ند در دفاتر اس��ناد رسمی ومالیات دارائی 
وعوارض ش��هرداری وبده��ی  های مربوطه به حق انش��عاب وآبونمان ،آب و برق 
وگازوس��ایر هزینه های متعلقه بر عهده برنده مزایده میباش��د این آگهی یکنوبت در 
ورزنامه زاینده رود در تاریخ 91/10/19 چاپ ومنتشر میشود. میر محمدی - رئیس 

ثبت اسناد وامالک شهرضا 
 

ابالغ وقت رسیدگی
6716 در خصوص پرونده کالس��ه 1229/91 خواهان کیومرث و همایون خسروی 
فارس��انی دادخواستی مبنی بر دس��تور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال 500 سهم 
مش��اع از 4970 سهم شش��دانگ از پالک ثبتی 14874/465 بخش 5 و الزام به انتقال 
س��ند به طرفیت ش��هناز خس��روی تقدیم نموده است. وقت رس��یدگی برای مورخ 
91/12/1 س��اعت 9/30 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 

دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6717 در خصوص پرونده کالس��ه 1708/91 ش 33 خواه��ان علیرضا ابراهیمی با 
وکالت آقای امیر ایثاری فرد دادخواس��تی مبنی بر اثبات مالکیت یک دس��تگاه کفی 
تریلر- اس��ترداد کفی تریلر و مطالبه اجرت المثل بانضمام مطلق خسارت به طرفیت 
مجید محمدی- س��عید جعفری- توران پورش��نبه تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز س��ه شنبه مورخ 91/12/8 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
6718 ش��ماره: 550/91 ش 8 به موجب رأی ش��ماره 954/91 تاریخ 91/6/6 حوزه 
8 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه زهرا 
واثقی نام پدر: حس��نعلی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 16/000/000 
ریال بابت اصل خواس��ته و 42/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت 
تأخیر و تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ 
اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان قدرت 
اله نوروزی فرزند س��یف اله نشانی محل اقامت: چهارمحال و بختیاری بخش فالرد 
ش��هرمال خلیفه روستای ش��هریار منزل علی صفر جهانی صادر و اعالم می نماید. 
وجه چک ش��ماره 001398 مورخ 89/10/10 عهده بانک سپه. ماده 34 قانون اجراي 
احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده 
روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي 
معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتي 
که خود را ق��ادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 

8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6720 در خصوص پرونده کالس��ه 1652/91 خواهان فرهاد حمیدی دادخواس��تی 
مبنی بر انتقال س��ند موتورسیکلت 35379-تهران 47 به طرفیت مجید سعیدی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/18 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده، 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد اول 
ارباب روبروی مدرس��ه نیلی پور مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 45 حقوقی مجتمع شماره یک 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
6721 در خصوص پرونده کالسه 1727/91 ش 7 خواهان مجتبی بکایی دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال سند رسمی 
یک دس��تگاه خودروی سواری ماکس��یما مدل 1390 به شماره انتظامی )833 د 39 
ایران 53( به انضمام مطلق خس��ارات به طرفیت صدیقه قزوینی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز پنج ش��نبه مورخ 91/11/12 ساعت 9 صبح تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب 
در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان



اکسپوی عکس تهران91 با نمایش عکس هایی از کامران عدل، 
رضا کیانیان، ناصر تقوایی، سیف اهلل صمدیان، غوغا بیات و... آغاز 
به کار کرد. اکس��پوی عکس تهران91 که قرار بود برای حمایت 
هنرمندان داخلی آغ��از به کار کند، ب��ا قیمت های عجیب خود 
تمام خریداران آثار هنری به خصوص خریداران عکس را شوکه 
کرد. اصوال عک��س در ایران و بین مجموع��ه داران ایرانی فروش 
چندانی ن��دارد، ولی گاهی برخی هنرمندان و سوپراس��تارهای 

سینما با استفاده از نام و رسم خود به دنیای هنرهای تجسمی و 
ساده ترین شکل آن یعنی عکس رومی آوردند و عکس های خود 
را با قیمت های آنچنانی به فروش می رسانند. مدیر گالری شمس 
که برگزارکننده اکسپوی عکس تهران91 است در نشست خبری 
این اتفاق تأکید کرده بود که برای حمای��ت از هنرمندان جوان 
و جویای نام، دس��ت به چنین کاری زده اس��ت، ول��ی با نمایش 
عکس هایی با قیمت های ب��اال از چهره های شناخته ش��ده و نه 
هنرمندان جوان از جمله عکسی از رضا کیانیان با قیمت 9 میلیون 
تومان، متناقض با این ادعا عمل کرد و گویا کسب درآمد بیشتر، 
در اولویت قرار گرفت. نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد 
این است که عکس رضا کیانیان که در کاتالوگ این اکسپو چاپ 
شده است، با آنچه که به نمایش درآمد تفاوت دارد. در این اکسپو 
آثار هنرمندانی چون سیف اهلل صمدیان، ابراهیم حقیقی و یا ناصر 
تقوایی به قیمت های به مراتب پایین تر و قابل قبول تر به روی دیوار 
رفته است. یکی دیگر از ویژگی های آثار به نمایش درآمده در این 
اکسپو که همه آثار آن در کتاب ویژه ای با نام »عکس تهران« نیز 
چاپ شده، این است که سبک های مختلفی را پوشش داده است. 
ایده پردازی در برخی از آثار به نمای��ش درآمده بکر و قابل توجه 

است، ولی برخی از آثار، ایده های تکراری دارند.

مانی حقیقی که این روزها با فیلم سینمایی »پذیرایی ساده« 
به سینماها آمده است، در یکی از گفتگوهای خود با ماهنامه 
»فیلم«  نکات جالب��ی را درباره مقوله انتخ��اب بازیگر برای 

»پذیرایی ساده« بیان کرده است.
در این گفتگو، حقیقی به صراحت بر این نکته تأکید کرده که 
انتخاب اولش برای بازیگر اصلی »پذیرایی ساده« محمدرضا 
گلزار بوده، اما گلزار بازی در فیلم او را رد کرده تا در فیلم درجه 

سوم »تو و من« بازی کند.
گفته های حقیقی در این باره را در ادامه می خوانید:

برای »پذیرایی س��اده« اصال در ذهنم نبود ک��ه خودم بازی 
کنم. در ابتدا به محمدرضا گلزار فکر کرده بودم و هنوز خیلی 
متأس��فم که آن اتفاق نیفتاد. گلزار بازی در »تو و من« را به 

فیلم من ترجیح داد.
بازی او در این نقش، آنقدر برایم زنده و متصور بود که حاضرم 
دوباره این فیلم را بسازم تا او را در این نقش بگذارم، چون واقعا 
می دانستم که می خواهم چگونه از او استفاده کنم و به نظرم 

فوق العاده می شد.
بعد از او با چند نفر دیگر هم صحبت کردم که یا آنها نتوانستند 
انتظار مرا برآورده کنند یا به دالیل دیگری این همکاری اتفاق 
نیفتاد. بعد فکر کردم با زمان مح��دودی که دارم، هیچ کس 
سریع تر از خودم نمی تواند بفهمد که چه می خواهم؛ این بود 

که تصمیم گرفتم خودم نقش را بازی کنم.
 ضمن این که همیش��ه این وسوس��ه وج��ود دارد که ببینی 
 می توانی ه��م کارگردان��ی کنی و ه��م بازی؛ یعن��ی برایم 
یک جور آزمون بود و بازی در این نقش، ربطی به توانایی های 

بازیگری ام نداشت.

یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

»این فیلم نیست«
جامعه ملی منتقدان برن��دگان نامزدهای خود را اعالم ک��رد و در حرکتی قابل پیش بینی 
بهترین فیلم س��ال ۲۰1۲ را »عشق« ساخته میش��ائیل هانکه برگزید. جایزه بهترین فیلم 

تجربی نیز به »این فیلم نیست« ساخته جعفر پناهی و مجتبی میر طهماسب اهدا شد. 

5

 جشنواره فیلم فجر 
به سینماهای اصفهان  رسید

دبیر امور استان های جشنواره فیلم فجر 
گفت: اصفهان با سه سینمای کامال مجهز 
به دستگاه های دیجیتال، جشنواره فیلم 

فجر را همزمان با تهران برگزار می کند.
امسال در اصفهان همزمان با تهران و1۰ 
استان دیگر،جش��نواره فیلم فجر برگزار 
خواهد ش��د. وی در ادامه اف��زود: برنامه 
جشنواره در اس��تان ها درواقع کوچک شده جش��نواره فیلم فجر تهران 
 اس��ت و داوری مردم��ی و داوری فیلم ها نی��ز در شهرس��تان ها انجام

  می ش��ود. اوخاطرنش��ان کرد: اصفهان با سه س��ینمای کامال مجهز به 
دستگاه های دیجیتال در جشنواره ش��رکت می کند و فیلم های بخش 
فیلم اولی ها و سودای سیمرغ نیز در این شهر به نمایش درمی آید. دبیر 
امور استان های جشنواره فیلم فجر در ادامه اظهار داشت:مشکلی که برای 
برگزاری جشنواره در شهرستان ها داشتیم، نبود سیستم های دیجیتال 
بود که به همین دلیل جش��نواره در مازندران و خوزس��تان و سیستان و 
بلوچستان برگزار نمی شود. وی در رابطه با نحوه توزیع نگاتیوها در سطح 
شهرستان ها گفت: امسال خوشبختانه دیگر سیستم توزیع نگاتیو و کپی 
35 نداریم وفیلم ها از طریق server و ویدئوپروژکتور به نمایش درمی آید.

کتایون ریاحی در مسیر بازگشت
کتایون ریاح��ی بازیگر مطرح س��ینما و 
تلویزیون ایران که بیش از سه سال پیش با 
انتش��ار یادداش��تی از دنی��ای بازیگری 
خداحافظی کرد، احتم��اال دوباره به این 
عرصه بازخواهد گشت. کتایون ریاحی در 
گفتگو با ماهنامه »زندگی ایرانی« سکوت 
چندس��اله اش را شکس��ته و گفته است: 
معتقدم هر چیزی در زمان خودش اتفاق می افتد. در همان متنی که برای 
خداحافظی ام نوشته بودم، تأکید کرده بودم که نمی دانم کی برمی گردم، 
آیا برمی گردم یا نه؟ آن مسأله را خدا برای ما تعیین می کند. من فقط سعی 
می کنم گوش هایم را پاک نگه دارم تا وقتی ندایی آمد، بتوانم پاسخ دهم. 
با این اوصاف، او منتظر یک پیش��نهاد خوب است تا بازگشتش به عرصه 
بازیگری درخش��ان باش��د. او در این گفتگو تأکید کرده که تماس های 
بسیاری از سوی کارگردانان و تهیه کنندگان داشته تا در فیلم و سریالشان 
نقشی به عهده بگیرد، اما تاکنون این نقش ها نتوانسته نظر او را جلب کند.

 نقش های اصفهان 
در کنار زلزله زدگان آذربایجان 

رییس انجم��ن هنرمندان نقاش اصفهان 
گفت: فراخوان انجمن نقاش��ان اصفهان 
برای برگزاری نمایش��گاهی برای فروش 
آثار به نفع کودکان زلزله زده آذربایجان تا 

پایان دی ماه تمدید شده است.
اکبر میخک در ادامه اظهار داشت: هنوز 
محل برگزاری این نمایش��گاه مش��خص 
نشده اس��ت و باتوجه به تعداد آثار رس��یده به دفتر انجمن در این رابطه 
تصمیم گیری خواهد ش��د که احتم��اال در یکی از گال��ری های معروف 
اصفهان این نمایش��گاه برگزار می ش��ود. وی گفت: عواید حاصل از این 
نمایشگاه به کودکان زلزله زده آذربایجان اختصاص دارد. وی  افزود: برنامه 
بعدی ما برگزاری نمایش��گاهی درباره اصفهان اس��ت و در جلسه بعدی 
انجمن با مشارکت اعضا، تصمیم های جدیدی گرفته خواهد شد. وی در 
پایان اظهار داشت: ما همچنان منتظر حضور نقاشان اصفهان در این انجمن 
هستیم و عضویت در انجمن نقاشان برای هنرمندان این رشته آزاد است.

 تازه ترین پوستر فیلم 
جک غول کش 

ش��رکت نیوالین س��ینما یک پوس��تر جدید از فیلم س��ینمایی »جک 
غول کش« به کارگردانی برایان سینگر را برای استفاده در سطح بین المللی 

منتشر کرد.
این فیلم ماجرایی اکشن-فانتری، اول مارس ۲۰13 در قالب های دوبعدی، 
س��ه بعدی و آیمکس روی پرده س��ینماها می رود. »ج��ک غول کش« 
قصه پریان م��درن درباره نبردی باس��تانی اس��ت. یک کش��اورز جوان 

به نام جک، بی خب��ر دروازه بین دنیای 
انسان ها و نژادی ترس��ناک از غول ها را 
باز می کند. غول ها پ��س از قرن ها برای 
اولی��ن ب��ار روی زمین رها می ش��وند و 
می کوش��ند س��رزمینی را که زمانی از 
دس��ت دادند، پس بگیرن��د. جک برای 
مقابله با غول ها وارد عمل می ش��ود و... . 
برایان سینگر سال 1995 با کارگردانی 
فیلم »مظنونین همیش��گی« که برنده 
 دو جای��زه اس��کار بهتری��ن فیلمنامه 
غیر اقتباس��ی و بهتری��ن بازیگر مکمل 
)کوین اسپیسی( شد، به شهرت رسید. 

بررسی تاریخ حضور چهره ها 
در دنیای تصویر

جمال ن�وروز باقری - ب��ا آن که حضور س��تارگان ورزش 
و موسیقی در س��ینما پدیده تازه ای نیس��ت، اما تولید آثار 
 جدید و فیلم ه��ای آماده نمای��ش با حضور ای��ن چهره ها 
به عنوان بازیگر، موج تازه ای به راه انداخته اس��ت. ازس��ال 
گذش��ته تاکنون برخ��ی ازتولیدات جدید س��ینمای ایران، 
به استفاده از چهره های موسیقی یا ورزش��ی رو آورده اند و 
 تالش می کنند با اس��تفاده از عالقه من��دان به این چهره ها

مخاطبان آثار خود را باالببرند.
س��ابقه حضور س��تارگان ورزشی یا موس��یقی در سینمای 
ایران به س��ال های پی��ش از انقالب اس��المی بازمی گردد، 
 اما در سال های پس از انقالب ش��رایط حضور این چهره ها

در جلوی دوربین سینما محدود ش��د و ورود بازیگران توانا 
به س��ینما و فعال ش��دن بازیگران قدیمی تئاتر و سینما در 
 آثار جدید، باعث ش��د چهره ه��ای غیرس��ینمایی فرصت 
ع��رض اندام پی��دا نکنن��د. در دو ده��ه گذش��ته در برخی 
از آث��ار س��ینمایی از ورزش��کاران، خوانن��ده ه��او حت��ی 
 چهره ه��ای ادبی اس��تفاده ش��د ک��ه البته این ت��الش ها

جز در موارد اندک چندان در گیشه موفق نبوده و منتقدان هم 
روی خوشی به این موج نشان ندادند. شادمهر عقیلی، کریم 
باقری، خداداد عزیزی،رضا صادقی، علی پروین، محمدعلی 
 سپانلو، پیام صالحی وهزاران اسمی که بی شک می توانستند

بر پرده نقره ای بدرخش��ند، ولی به شرطی که صرف حضور 
چهره مطرح نباش��د و  بتوانن��د با ایجاد موقعیتی مناس��ب 
به تحلیل ش��خصیتی خود بپردازن��د وآن را درقاب تصویر 
 ب��ه عالقه من��دان خود نش��ان دهن��د؛ اتفاقی که س��ال ها

پیش از این، در س��ینمای جهان رخ داده وبه خوبی توانسته 
تصویری متف��اوت از یک چهره را به دوس��تدارانش نش��ان 
دهد. شایداگرفیلمنامه نویسی درس��ینمای ایران وضعیت 
 خوبی پیداکند و ازمس��یرنگارش فیلمنامه های خوب بتوان 
شخصیت های دقیق و استانداردی درچارچوب آثارقرارداد، 
ورزش��کاران و چهره های هنری هم بتوانند در سایه قدرت 
فیلمنامه و ساختار مناسب فیلم حداقل بازی متوسطی ارایه 
دهند و تماشاگران هم از مسیر آثار کیفی و مناسب بتوانند 
چهره های مورد عالقه خود را ب��ر روی پرده ببینند. باز برای 
تأکید، این جمله را تکرار می کنم که این اتفاق در سینمای 
جهان بارها روی داده و نتیجه خوبی هم دربرداشته است، اما 
اگر از چهره های محبوب و مشهور، صرفا برای جذب مخاطب 
استفاده شود، تماشاگر فهیم خیلی زود درمی یابد که درواقع 

از احساسات او سوءاستفاده شده است.

از آثار سینمایی و تلویزیونی آن طرف آبی و ض��دقهرمانان��ش که 
بگذریم در تاریخ8۰ ساله سینما و5۰ ساله تلویزیون خودمان هم 
می توان ضد قهرمانان زیادی را به خاطر آورد؛ از چهره های سینمایی 
تا نمونه های تلویزیونی که بیشتر مورد تمرکز این یادداشت هستند. 
نمونه هایی نظیر بیوک میرزایی و فریبرز سمندرپور که نخستین 
بد من های تلویزیون پس از انقالب؛ یعنی بدمن های شاخص دهه 
6۰ محسوب می شوند و در غالب سریال های مطرح آن مقطع زمانی، 
ایفاگر چنین نقش هایی بودند که از آن میان می توان به سریال های 
»س��ایه همس��ایه« و »آپارتمان« )بیوک میرزایی( و »53 نفر« و 
»نیمه پنهان ماه« )فریبرز س��مندپور( اشاره کرد. به همین ترتیب 
بازیگرانی مانند اکبر سنگی و حسین سحرخیز، آدم بد های دهه بعد 
بودند که می توان نقش آفرینی منفی آنها را در انبوهی از مجموعه ها 
)نبردی دیگر، شرکت، نرگس، روزی و عقابی و...( به خاطر آورد و 
رسید به دهه های8۰ و 9۰ که بدمن های جوان تری همچون رامین 

راستاد و کامران تفتی به بینندگان تلویزیونی معرفی شدند.

اما بدمن کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ آیا همین که پرسوناژی در 
نقطه مقابل کاراکتر مثبت قصه قرار بگیرد و اعمال شرورانه انجام 
دهد، برای برخوردارشدن از چنین عنوانی کافی است؟ آیا داشتن 
هیکل درشت، چشمان شرور، چهره خشن یا صدای زمخت جزء 
خصوصیات اجتناب ناپذیر چنین عنوانی اس��ت یا این که آدم بد 
قصه می تواند بدون چنی��ن فاکتورهایی به عنوان یک ضد قهرمان 
ش��ناخت��ه ش����ود؟ آیا سرنوش��ت آدم بد قصه لزوما محتوم به 
دوگزینه شکست و نیستی یا پشیمانی و بازگشت به دامان خانواده 
و اجتماع و سربه راه شدن است؟ راستش در تعاریف کالسیک درام 
و سینما نه چنین چارچوب های تنگی برای بدمن های قصه درنظر 
گرفته شده و نه این که در آثار شاخص و مرجع داستانی و سینمایی، 
بدمن ها لزوما آدم هایی تا این اندازه دست و پا بسته و از پیش تعریف 
شده تصویر شده اند، ولی داستان تلویزیون وطنی و آدم بدهایش 
داستان دیگری اس��ت. در واقع تا همین چند س��ال پیش صرف 
برخورداری از همین خصوصیاتی که ذکر شد و احتماال یکی دوتا 

نکته منفی دیگر، برای بدمن بودن یک کاراکتر کافی بود و تقریبا 
برای همه شرطی ش��ده بود که مثال آمدن نام بیوک میرزایی در 
تیتراژ یک سریال، یعنی این که باید منتظر یک نقش منفی دیگر از 
او باشیم، چنان که عالوه بر دومجموعه ای که به عنوان نمونه کارهای 
قدیمی تر او ذکر شد، او در سریال های بی شمار دیگری مثل »باغ 
گیالس«، »صبحگاه خونین« و... که در حوزه آثار داستانی روتین 
سیما بودند تا مجموعه های فاخری مانند »پهلوانان نمی میرند« 
)سردس��ته راهزنان( و ... کماکان در همان مس��یری حرکت کرد 
که انتظارش می رفت، به شکلی که تقریبا )نه صد درصد( می شد 
سیر اتفاقات و درام یک مجموعه را از ترکیب بازیگرانش حدس زد؛ 
آدم هایی بسیار شبیه به هم که فقط در اسم و ظاهر با هم متفاوت 
بودند به کرات در آثار قابل حدس آن دوران به چشم می خوردند. 
اما موج مجموعه های چند س��اله اخیر تلویزیون ک��ه از اوایل دهه 
گذشته شروع شد و دیدگاه س��یاه سیاه یا سفید سفید نگاه کردن 
 به ماجراها و پرس��وناژهای س��ریال ها را عقب زد، دامان بخشی از 
آدم بدهای مجموعه ها را هم گرفت و بینندگان تلویزیونی کم کم با 
تعریف تازه ای از بدمن آشنا شدند؛ بدمنی که لزوما چهره زمخت، 
هیبت ناجور و ... نداشت، الزاما زندان نرفته بود، حتما نمی شد در 
پیشینه اش سابقه ضعیف کشی و ظلم را پیدا کرد و از همه مهم تر 
لزوما پایانی شبیه به پایان بدمن های قدیمی سیما نداشت، بد منی 
که بیش��تر از آن که تیپ باش��د و اعمال و کردار قابل پیش بینی 
 از او س��ر بزند، به مرزهای شخصیت و داش��تن تشخص و هویت 
منحصر به فرد نزدیک بود. »تب سرد« )علیرضا افخمی( از نخستین 
نمونه های نس��ل جدید این گونه مجموعه ها بود که در تابس��تان 
س��ال1383 روی آنتن رفت و بازیگران آن یعنی شهاب حسینی 
و حمید گ��ودرزی که تا پیش از آن، تنها نق��ش مثبت بازی کرده 
بودند، در آن مجموعه به ناگاه به بدمن هایی ناخواس��ته و ناشی از 
شرایط بد اقتصادی- اجتماعی بدل ش��دند که نه از روی دنائت و 
پستی، که تنها به حکم همان شرایط دشوار معیشتی نقشه دزدی 
یک کودک معصوم را طراحی و اجرا کردند؛ سوژه ای که با تغییراتی 
اندک بالفاصله در س��ریال» برای آخرین بار« )اکبر منصور فالح( 
و برای کمدین هایی نظیر امیر جعفری و یوس��ف تیموری که آنها 
هم ناخواسته به آدم ربایی روی آوردند تکرار و کم کم به سرمشقی 
نانوشته برای مجموعه سازان سیما تبدیل شد که البته تا به امروز 
هم ادامه پیدا کرده و بدمن های خاکس��تری تا حدود زیادی جای 
بدمن های کامال سیاه سال های قبل را گرفته اند. از آن میان می توان 
به نمونه هایی نظیر فرهاد اصالن��ی )مجموعه های »راه بی پایان«، 
»گاوصندوق« و...( اش��اره کرد؛ بدمن هایی که ش��باهت کمی به 
اس��الف تلویزیونی ش��ان دارند و نه تنها لزوما احس��اس بدی را به 
بیننده منتقل نمی کنند بلکه در مواردی حتی مخاطب ناخواسته 
از گیرافتادنشان دلگیر هم می شود، اگرچه همین پایان بندی تنگ 
و دوگزینه ای بازگشت به حوزه اخالقیات یا مرگ و نیستی هم به 
نوبه خود به ارایه یک تصویر منطبق با واقعیت از بدمن ها لطمه زده و 
شاید بسط دادن این دایره محدود، یکی از بهترین گزینه های پیش 

روی تصمیم گیران حوزه مجموعه سازی  سیما باشد.

نگاهی به نقش های منفی در سریال های تلویزیونی 

این گروه خشن

  ش�نیدن واژه س�ینمایی »بَدمن« ک�ه ترجمه فارس�یش می ش�ود »کاراکت�ر نقش منف�ی یک اثر نمایش�ی«، 
ناخودآگاه خوانن�ده را به یاد طیف گس�ترده ای از بازیگرانی می اندازد که کارنامه حرفه ایش�ان بیش�تر با چنین 
 نقش هایی پیوند خورده و خارج از این چارچوب، کمتر ش�ناخته و به جا آورده می شوند؛ چهره هایی که اصطالحا 
ضد  قهرمان هم نامیده می ش�وند و بیش�تر از آن که خ�ود صاحب هویت و شناس�نامه ذهنی منحص�ر به فردی 
 برای مخاطبین باش�ند، خاطره یک قهرمان محبوب و عامه پس�ند را برای مخاطبین س�ینما و تلویزیون تداعی 

می کنند.
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»فصل جادوگر«مردی با چشم هایش  »بعدی« »تغییر چهره«
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - نیکوالس کیج متولد ۷ ژانویه 196۴ بازیگر و تهیه کننده آمریکایی است 
 که در سال 1995 توانس��ت جایزه اس��کار بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای فیلم »ترک

 الس وگاس« به دست آورد. 
او با نام »نیکوالس کیم کاپوال« در کالیفرنیای آمریکا از پدری که  پروفسور ادبیات و مادری 
که طراح رقص بود به دنیا آمد، ول��ی مهم ترین فامیل نیکالس، عمویش بود که س��ه گانه 
»پدرخوانده« را در کارنامه داشت.کیج در اوایل دوران پیشرفت شغلی خود، نام خانوادگی اش 
را تغییر داد تا بتواند شهرت خود را جدا از خانواده کسب کند. او دو بار نامزد اسکار شده است. در 
شیوه بازیگری او، بازی میمیک و چشم ها، اهمیت و معروفیت باالیی دارند. برخی از فیلم های 
معروف او عبارت اند از: »بوسه به خون آشام«، »ترک الس  وگاس«،  »صخره«،  »تغییر چهره«، 
»هواپیمای محکومین«، »شهر فرشته ها«، »هشت میلیمتری»، »مرد خانواده«، »رمزگویان 

باد«، »مردان چوب کبریتی«، »گنجینه ملی«، »مرد آب و هوا« و... . 
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بهداد در نمایش حیایی 
نمی خواند

 عکس رضا کیانیان 
9 میلیون فروخته شد

 مانی حقیقی
 به جای گلزار  

من هم به ژرار دوپاردیو 
ملحق خواهم شد

امیرآسانی با اعالم خبرعدم حضور حامد بهداد در کنار گروه»دارکوب« و اجرای 
موسیقی نمایش»قحطی نور« گفت: حامد بهداد گروه موسیقی »دارکوب« را 
در »قحطی نور« همراهی نخواهد کرد و دلیل این مسأله، سفری است که برای 
وی پیش آمده است. بر اساس این خبر، اجرای موسیقی نمایش»قحطی نور« 
به کارگردانی امین حیایی و با حضور همس��رش نیلوفر خوش خلق و جمعی 
دیگر از هنرمندان در تاالر وحدت، بر قوت خود باقی است که البته در این بین، 
علیرغم اخبار منتشر شده، بهداد در زمان اجرا کنار  این گروه موسیقی نخواهد 
بود. وی که پیش از این نیز در برخی آثار نمایشی به ایفای نقش پرداخته است،  
قرار بود در موسیقی نمایش»قحطی نور« و به همراه گروه »دارکوب« به صحنه 

رود که به دالیل شخصی، این گروه را همراهی نخواهد کرد.

بازیگر مشهورس��ینمای فرانس��ه بریژیت باردو که در س��ال های196۰ از 
محبوب تری��ن بازیگران ب��ود،  در اطالعیه ای که در س��ایت رس��می خود 
منتشر کرد، تهدید کرد  به ژرار دوپاردیو در روسیه می پیوندد، اگر دولت به 
درخواست او رسیدگی نکند. بریژیت باردو یکی از فعاالن حمایت ازحیوانات 
است. او مدتی است که نسبت به وضعیت جسمانی دو فیل در باغ وحش شهر 
لیون هشدار داده وبار ها برای مس��ئوالن ذیصالح نامه نوشته ، ولی تاکنون 
هیچ پاسخی از مسئوالن نگرفته است. باردو در اطالعیه خود تهدید کرده 
که در صورت مرگ این دو فیل، تابعیت روسیه را می گیرد.این دومین شوک 
از سوی بازیگران برای دولت فرانسه ظرف این هفته است. اخیرا دوپاردیو نیز 

در اعتراض به قوانین مالیات، تابعیت کشور روسیه را گرفته است. 



تیتو برگشت، بارسا داربی را برد هت تریک کاوانی در شکست تحقیرآمیز رمقوچان نژاد به استاندارد لیژ پیوستبحران بی پولی به پرسپولیس رسید

ورزش به روایت تصویر

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

۲۹ دی؛ اردوی تیم ملی شمشیربازی 
اردوی تیم ملی شمشیربازی در دو اس��لحه اپه و سابر از ۲۹ دی آغاز 

می شود. 
 تی��م مل��ی شمش��یربازی کش��ورمان که ق��رار ب��ود در مس��ابقات 
بین المللی قطر شرکت کند، با تصمیم کمیته فنی و به دلیل این که 
این مس��ابقات فقط در مواد انفرادی برگزار می ش��د، از حضور در آن 
انصراف داد. در تصمی��م جدید کمیته فنی تیم های ملی اپه و س��ابر 
در مس��ابقات جهانی آلمان که اواخر بهمن برگزار می ش��ود، شرکت 
خواهند کرد. بر همین اساس اردوی این دو اس��لحه با حضور نفرات 
دعوت ش��ده در دو مرحله از ۲۹ دی تا 10 بهمن و از 16 تا ۲5 بهمن 

برگزار خواهد شد.  

 برخورد جدی مسئوالن والیبال
 با بدهکاران

تیم آلومینیوم المهدی بندرعباس که بدهی های فصل قبل خود را با 
بازیکنان این تیم تسویه حس��اب نکرده، توسط سازمان لیگ والیبال 
مورد تذکر قرار گرفت تا نسبت به تسویه حساب با بازیکنان فصل قبل 
خود اقدام کند، این در حالی اس��ت که این باشگاه هنوز در این مورد 
اقدامی صورت نداده و به همین دلیل مس��ئوالن سازمان لیگ اعالم 
کردند این تیم تا پایان تسویه حساب از ش��رکت در رقابت های لیگ 
برتر محروم است. بر اساس اعالم سازمان لیگ والیبال، بازی تیم های 
پیکان تهران و آلومینیوم  المهدی بندرعباس از هفته پنجم لیگ برتر 

بالتکلیف است.

 ۶ ماه تعلیق 
برای نایب رییس فدراسیون جودو

جلسه کمیته اجرایی کنفدراس��یون جودوی آس��یا روز یکشنبه در 
کویت برگزار شد و یکی از تصمیمات این جلس��ه، تعلیق شش ماهه 

نایب رییس فدراسیون جودوی ایران در جلسات کومیته اعالم شد. 

 اجرای تخصصی بسکتبال 
برای پایه نخست دبیرستان

معاون تربیت بدنی و س��المت اداره کل آموزش و پ��رورش اصفهان، 
گفت: از ابتدای سال تحصیلی آتی رشته بسکتبال به صورت تخصصی 
برای دانش آموزان پایه نخس��ت دوره متوسطه در سطح مدارس اجرا 
می شود. حسین داوری در گفتگو با فارس با اشاره به این که براساس 
کارشناسی های صورت گرفته در نظام آموزش و پرورش تمام پایه های 
تحصیلی دارای رشته تخصصی ورزشی می شوند، اظهار کرد: افزایش 
آمادگی جس��مانی دانش آموزان ب��رای حض��ور در رقابت های ملی و 
بین المللی ورزشی از مهم ترین سیاست های آموزش و پرورش نسبت 

به اجرای این موضوع در میان دانش آموزان به شمار می رود.

 معرفی بازیکنان قلیانی
 به کمیته  انضباطی 

معاون پزشکی باشگاه استقالل از برخورد ش��دید و قاطع این باشگاه 
با بازیکنانی که رو به قلیان کش��یدن می آورند، خب��ر داد. دکتر امین 
نوروزی گفت: از س��ال ۲014 به احتمال فراوان، نیکوتین جزء مواد 
دوپینگی به حساب می آید، اما بیش از این مسأله، نگرانی من از بابت 

سالمتی بازیکنان است. 
کشیدن قلیان ضمن از بین بردن س��المتی ریه، کیفیت فنی بازیکن 
را نیز کاهش می دهد. به هر حال، تاکنون گزارش��ی از این دس��ت به 
معاونت پزشکی باشگاه نرسیده، ولی اگر با چنین موردی مواجه شویم، 
قطعاً با آن برخورد می کنیم. در سایت های خبری تصویری از ویسنته 
آرزه، بازیکن بولیویایی جدید استقالل در حال قلیان کشیدن منتشر 
شده که البته به نظر می رس��د در خارج از کشور و پیش از حضور این 

بازیکن در استقالل بوده است.

 رضازاده و سلیمی
 به گرد پایم هم نمی رسند! 

سیامند رحمان/ قوی ترین وزنه بردار جهان

مبلغ قراردادم خیلی کمتر از فوتبالیست هاست. البته همین قرارداد 
هم هنوز امضا نشده و من هم به خاطر این که آقای رویانیان ناراحت 
نش��وند، فعاًل صحبتی نمی کنم. البته من محافظه کار نیستم، فقط 
به دلیل احترام به رویانیان حرفی نمی زن��م. به طور یقین اگر لیگ 
وزنه برداری معلوالن راه اندازی شود، استعدادهای جدیدی کشف 
می شوند. خود من از نقطه صفر مرزی با کمک مربیان 
تیم ملی توانستم به عنوان قوی ترین وزنه بردار دنیا 
برس��م. حتی رکوردی در آینده نزدیک خواهم زد 
که در کتاب گینس بنویس��ند. رضا زاده و 
سلیمی به گرد پایم هم نمی رسند! آنها 
اگر ادعا دارند، بیایند با من روی میز 
دراز کشیده و وزنه بزنند، آن وقت 
توانای��ی های هر فرد مش��خص 

می شود.

۶
ویا، جانشین ایده آل فالکائو در بیسنته کالدرون

گویا سران باشگاه اتلتیکومادرید هم می دانند که رادامل فالکائو در تیمشان ماندگار نیست.سران 
اتلتیکو لیستی از نامزدهای جانشینی این ستاره کلمبیایی تهیه کرده اند و گزینه اول این لیست، 
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توصیه »آپاچی« به »یاغی«
کارلوس توس از هم تیمی ایتالیایی خود خواست اشتباه او را تکرار 
نکند:» بالوتلی دوران آسیب دیدگی  و بیماری را پشت سر گذاشته 
و االن در شرایط خوبی به س��ر می برد. از او می خواهم که اشتباه 

سال گذشته ام را تکرار نکند.«

»آرسن ونگر« در جهنم
آرس��ن ونگر روزهای دش��واری را پی��ش رو دارد. 
توپچی ها طی 13روز  با منچسترسیتی،  باسوانزی، 
برایتون در جام حذفی و دیدار با چلسی و وستهام 

را در لیگ جزیره در پیش دارند.

چلسی به دنبال ایسکو پدیده
باشگاه چلسی در تالش است ایس��کو، مهاجم ماالگا 
 را در تابس��تان ب��ه خدمت بگیرد.ایس��کو  ب��ا جایزه 
پسر طالیی اروپا توجه تیم های زیادی از جمله چلسی 

و منچسترسیتی را به خود جلب کرده است.  13
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 بنا رفت؛
جزینی همه کاره شد

عدم فعالیت 
کشتی گیران غیربومی

پس از کناره گیری رس��می و کتبی محمد بنا از س��رمربیگری تیم ملی 
کشتی فرنگی، رسول جزینی به طور موقت س��کاندار هدایت این تیم تا 

جام جهانی ۲013 تهران شد.
محمد بنا پس از مدت ه��ا کش و قوس با حض��ور در رأس امور تیم ملی 
 کشتی فرنگی، صبح روز گذش��ته طی نامه ای کتبی رسماً از این سمت 
کناره گیری ک��رد. بدین ترتیب با هماهنگی های انجام ش��ده، رس��ول 
 جزینی یکی از مربی��ان تیم ملی کش��تی فرنگی فعال به ط��ور موقت تا 
رقابت های جام جهانی ۲013 تهران س��کاندار تیم ملی است تا تکلیف 
سرمربی تیم ملی پس از این مسابقات مشخص شود، این در حالی است که 
تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان باید از روز  ۲3 دی ماه اردوی جدید خود 
برای حضور در رقابت های جام جهانی را در خانه کشتی تهران آغاز کند. 

سرپرس��ت هیأت کش��تی اصفهان گفت: تأکید خاصی روی استفاده از 
کش��تی گیران بومی داریم و به غیربومی ها اجازه فعالیت در رقابت های 
انتخابی ندادی��م. علیرضا میرواح��دی اظهار کرد: رقابت ه��ای انتخابی 
نوجوانان در رشته های آزاد و فرنگی را برگزار کردیم و این کشتی گیران 
پس از برگزاری اردو های آماده سازی در تاریخ های ۲8 و ۲۹ ماه جاری، به 
مسابقات قهرمانی کشور اعزام می شوند. وی ادامه داد: روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه هفته جاری مسابقات انتخابی فرنگی در رده سنی بزرگساالن 
برگزار می شود و پس از آن، برای این کشتی گیران اردوی آمادگی در نظر 
گرفته می شود. میرواحدی به برگزاری لیگ کش��تی اشاره کرد و افزود: 
برگزاری این مسابقات در گرم شدن تنور کشتی اصفهان بسیار مؤثر بود 

و موجب شد نونهاالن و نوجوانان زیادی به این رشته عالقه مند شوند. 

نبرد پرسپولیس با نفت در آزادی، دیداری انتقامی برای گل محمدی 
اس��ت؛ مس��ابقه ای که این مربی جوان با پیروزی در آن می تواند 
شکس��تش برابر ابراهیم زاده را جبران کرده و با نزدیک ش��دن به 

قهرمانی، بهترین پاسخ را به منتقدانش بدهد.
مرحله یک هشتم نهایی رقابت های فوتبال جام حذفی باشگاه های 
کش��ور،  امروز سه ش��نبه، با برگزاری دیدار تیم های نفت تهران و 
پرسپولیس در ورزشگاه آزادی به پایان می رسد؛ دیداری که قرار بود 
ابتدا در ورزشگاه تختی انجام شود، اما با مخالفت مسئوالن شورای 

تأمین، ورزش��گاه آزادی به عنوان میزبان این بازی مش��خص شد. 
این بازی دومین جدال گل محم��دی و ابراهیم زاده در فصل جاری 
مسابقات فوتبال ایران است. گل محمدی که در هفته نهم لیگ برتر 
هدایت تیم صبا را برعهده داشت، در خانه با نتیجه دو بر یک مغلوب 
نفت شد تا این تیم تهرانی را به صدر جدول بفرستد. پس از آن، بازی 
یحیی گل محمدی در مصاحبه ای تند ریشه باخت تیمش را به طبقه 
پنجم فدراسیون فوتبال مربوط دانس��ت و پس از آن مسابقه هم از 
صبا جدا شد. امروز بار دیگر دو مربی مطرح و جوان فوتبال ایران برابر 

هم قرار می گیرند. یحیی که با پرسپولیس احیا شده، به فکر پیروزی 
 برابر نفت و صعود به جمع هشت تیم برتر جام حذفی است تا روند

 رو به رشد این تیم سرخپوش پایتخت را ادامه داده و یک گام دیگر 
به قهرمانی در این جام نزدیک شود. البته بردی که انتقام آن باخت را 
از نفت و ابراهیم زاده خواهد گرفت. از سوی دیگر گل محمدی با این 
برد، مجدداً و به بهترین شکل پاسخ منتقدانش را می دهد؛ منتقدانی 
که طی روزهای گذش��ته انتخاب بگوویچ را زیر سؤال برده و آینده 
خوبی را برای این مربی جوان در پرسپولیس پیش بینی نکرده اند. 
پرسپولیسی ها پس از لغو دیدارشان برابر گهر دورود به دلیل آلودگی 
هوا، چند روز بیشتر استراحت کردند، اما نفتی ها سفری طوالنی به 
هرمزگان داشتند و با خستگی مسیر و مشکالت درون خانوادگی، 

برابر پرسپولیس صف آرایی می کنند. 

نبرد دو تیم در لیگ هم برنده نداش��ت، ولی این ب��ازی باید برنده 
داشته باشد؛ هرچند نفتی ها به زمان برگزاری بازی اعتراض دارند 
و با توجه به فشردگی مس��ابقات تیم نفت و لغو بازی پرسپولیس، 
منصور قنبرزاده مدیرعامل نفت در روزهای اخیر اعتراضاتی را علیه 
برنامه ریزی لیگ برتر مطرح و حتی بحث حض��ور با تیم دوم برابر 

پرسپولیس را نیز بیان کرده است. 
 ضمن این که با توجه به اتفاقاتی که در جریان تمرین روز یکشنبه 
این تیم تهرانی رخ داده، نفتی ها از سوشا مکانی دروازه بان اصلی خود 
در این بازی استفاده نمی کنند و در حالی که به ظاهر میزبان هستند، 
برابر تماشاگران پرسپولیس در ورزشگاه آزادی هیچ سودی از امتیاز 
میزبانی نخواهند برد. برنده این بازی در مرحله یک چهارم نهایی به 

دیدار ذوب آهن خواهد رفت.

یک هشتم نهایی جام حذفی

آتش بازی پرسپولیس با نفت 

»اش��تباهات داوری همیش��ه جزئی از 
مسعود 
 فوتب��ال اس��ت«؛ ای��ن جمل��ه ش��اید افشاری

دم دست ترین و نخ نماترین توجیه برای 
پوشش اشتباهات داوران فوتبال در مستطیل سبز باشد که بارها 
و بارها از زبان مسئوالن داوری فدراسیون فوتبال شنیده ایم، ولی 
این روزها کار از این اش��تباهات جزئی هم گذش��ته و اختالفات 
موجود بین اعضای کمیته داوران و در کنار آن، یارکشی های بین 
کمیته داوران و دپارتمان داوری وضعیت قض��اوت در فوتبال را 
مشکل تر از قبل کرده است. فریدون اصفهانیان به عنوان رییس 
کمیته داوران و حسین عسگری به عنوان رییس دپارتمان داوری، 
نقش اول ماجرایی هس��تند که ه��ر روز ابعاد جدیدت��ری از آن 
رونمایی می ش��ود. اما قبل از بررس��ی این مشکالت، بهتر است 
اشاره ای به ضرورت و نحوه تش��کیل دپارتمان داوری به عنوان 
رقیب کمیته داوران داشته باشیم. اصالح ساختار داوری در فوتبال 
کشورمان یکی از ضرورت هایی بود که از مدت ها پیش احساس 
می شد؛ تشکیالتی که بتواند نه  تنها موجب رشد و ارتقای داوری 
فوتبال ایران در مجامع بین المللی شود، بلکه در میدان های داخلی 
نیز زمینه رقابت سالم بین داوران را برای بهبود قضاوت ها و رضایت 
بیشتر باشگاه ها فراهم کند. بر این اساس فدراسیون فوتبال طبق 
اساس��نامه نس��بت به تش��کیل مجموعه جدیدی تحت عنوان 
دپارتمان داوری اقدام کرد تا مسئولیت اجرایی را به عهده بگیرد 
که بر طبق اساس��نامه، وظیفه کمیته داوران سیاس��ت گذاری 
درخصوص داوری و مسئولیت دپارتمان اجرای قوانین وضع شده 
از سوی این کمیته است. پیش از شروع لیگ دوازدهم کارشناسان 
پیش بینی می کردند این دو مجموعه به دلیل حضور برخی اعضا 

و اختالف نظره��ای جمعی و ش��خصی، با یکدیگ��ر خیلی زود 
اختالفات پنهان را  آش��کار کنند که همین طور هم ش��د و میز 
ریاست بالیی بر سر داوران پیشکسوت فوتبال ایران آورد که هر 

روز ابعاد جدیدتری از اختالفات بین آنها منتشر شد.
یکی از مفاد آیین نامه دپارتمان تأکید دارد که رییس دپارتمان 
داوری از سوی کمیته داوران انتخاب شده و پس از تأیید از سوی 
رییس کمیته، به دبیرکل معرفی می ش��ود تا حکم ریاستش بر 
دپارتمان به امضای رییس فدراسیون برسد، اما در این بین، یک 
مشکل وجود دارد و آن هم این است که آیین نامه کمیته داوران 
فدراس��یون فوتبال به تأیید هیأت رییسه نرسیده و عمل نکردن 
به آن، ای��راد قانونی ندارد. اختالف موجود بی��ن کمیته داوران و 
دپارتمان داوری از جایی آغاز ش��ده که اعضای کمیته داوران به 
اس��تقالل دپارتمان در برخی تصمیم گیری ها معترض هستند 
و در این خصوص حس��ین عس��گری را مقصر می دانند.  غیاثی 
به عنوان رییس س��ابق کمیت��ه داوران که همیش��ه عصبانیتی 
مخصوص به خودش دارد، بعد از جروبحث با هوشنگ نصیرزاده، 
از سمت سخنگوی کمیته داوران برکنار شد تا شاید التهاب داوری 
کاهش پیدا کند، اما تصویب آیی��ن نامه جدید کمیته داوران که 
حداقل مدرک لیسانس و حداکثر س��ن 61 سال را برای اعضای 
این کمیته در نظ��ر گرفته، اتوماتیک وار غیاثی را از لیس��ت این 
 کمیته خارج می کند تا طبق معمول مصاحبه های آتشین مرد 
همیش��ه عصبانی کمیته داوران شروع ش��ود و این بار عملکرد 
فریدون اصفهانیان را زیر سؤال ببرد وبه همه ثابت کند که این بار 
به جای اشتباهات داوری، باید گفت که اختالفات داوری جزئی 

از کمیته داوران است! 

بدون شک لیگ برتر کشتی آزاد امسال 
گروه 
دستاوردی نداشت به غیر از بی احترامی، ورزش

فحاشی و شاید هم کمی کشتی؛ لیگی 
که به غیر از جنگ اعصاب نتیجه دیگری نداشت، لیگی که با حاشیه 

شروع و با درگیری و فحاشی به پایان رسید. 
به قول معروف امسال هم مانند سال های گذشته سفره  لیگ پهن 
شد تا عده ای از این سفره ارتزاق کنند، اما با این تفاوت که امسال 
با چاشنی جنجال جمع ش��د. به هر حال پس از کش و قوس های 
فراوان، اس��تارت آغاز دهمین دوره رقابت های لیگ برتر کشتی 
آزاد از ۲3 آبان ماه با حضور هشت تیم که شش تیم آن مازندرانی 
 بودند، زده ش��د. هر چند که از همان ابتدا ه��م حضور تیم های 
ثامن الحجج )ع( سبزوار، داماش بابل، پرسپولیس جویبار و فوالد 
ماهان س��پاهان با توجه به قدرتی که داش��تند در مرحله پایانی 
لیگ مشخص بود، اما شاهد رقابت های به نسبت زیبا و نزدیکی 
در مرحله گروهی بودیم، به طوری که حت��ی ثامن، قهرمان این 
دوره و دوره قبل نیز از گزند حریفان در امان نماند و یک شکست 
خانگی مقابل سایپا را تجربه کرد تا هیچ تیمی بدون شکست گام 
به مرحله پایانی نگذارد. هر چند که به عقیده کارشناسان داماش 
و ثامن شانس بیشتری برای برگزاری فینال داشتند، اما در نهایت 
این پرس��پولیس و ثامن بودند که دیدار نهایی را برگزار کردند تا 
جنجالی ترین قهرمانی در تاریخ لیگ کشتی آزاد ایران به نام ثامن 
زده ش��ود؛ فینالی که به جنجالی ترین فینال تاریخ لیگ کشتی 
تبدیل شد و با جش��نواره ای از بی اخالقی ها، تخلفات، فحاشی ها 
و حتی درگیری فیزیکی برگ س��یاهی در کارنامه  کش��تی شد. 
اعتراض به نحوه قضاوت داوران مخت��ص به مرحله پایانی نبود و 

حتی در همان مراحل مقدماتی هم شاهد بروز اعتراضاتی نسبت به 
عملکرد داوران بودیم؛ به طوری که در چند دیدار مرحله گروهی 
حتی کار تیم ها به انصراف و تهدید به کناره گیری کش��ید که با 

کدخدامنشی ختم به خیر شد. 
اوج این درگیری ها را در فینال شاهد بودیم؛ جایی که کادرفنی و 
مربیان پرسپولیس و در رأس آنها غالمرضا محمدی با اعتراضات 
پی در پی خود، مانع از برگزاری مسابقه فینال در روال عادی خود 
شد. بدون شک موضوعی که بیش از هر چیزی دل اهالی کشتی 
و گوش شکسته ها را آزرده کرد، بی اخالقی ها و الفاظ رکیکی بود 
 که همگان می دانند ادبیات رش��ته ای پهلوانی مانند کشتی که 
جهان پهلوانانی همچون تختی را در صفحه تاریخ خود می بیند، 
نیست؛ الفاظی که تماشاگران تیم های حاضر در فینال از همان 
س��اعات ابتدایی 1۲ دی ماه در س��الن 1۲ هزار نفری مجموعه 
ورزش��ی آزادی تهران نثار هم کردند تا تن جهان پهلوان هم در 
آستانه چهل وپنجمین سالگرد درگذشتش در گور بلرزد! اهالی 
کش��تی معتقدند که این ادبیات شایسته این رش��ته نیست و از 
فوتبال وارد شده که ش��اید تا حدودی هم حق داشته باشند، اما 
واقعاً باشگاه های ما که با هزینه های میلیاردی به ناگاه تصمیم به 
حضور در لیگ کشتی می گیرند، آیا برای فرهنگ سازی اقدامی 
انجام داده اند؟ش��اید زش��ت ترین پایان هم عدم حضور تیم های 
پرسپولیس و داماش در کنار تیم ثامن روی سکوی قهرمانی بود 
تا جشنواره تخلفات کامل ش��ود. به نظر می رسد این تیم ها نیز با 
همین دیدگاه از ایس��تادن روی سکوی نایب قهرمانی و سومی و 
دریافت جوایز خودداری کردند تا پایانی سیاه بر کارنامه دهمین 

دوره لیگ برتر کشتی آزاد باشد.

وضوعی که بیش 
از هر چیزی دل 
اهالی کشتی و 
گوش شکسته ها 
را آزرده کرد 
بی اخالقی ها و 
الفاظ رکیکی 
بود که همگان 
می دانند ادبیات 
رشته ای پهلوانی 
مانند کشتی  
نیست

 اختالف موجود 
بین کمیته داوران 
و دپارتمان داوری 
از جایی آغاز شده 
که اعضای کمیته 
داوران به استقالل 
دپارتمان در برخی 
تصمیم گیری ها 
معترض هستند 
و در این خصوص 
حسین عسگری را 
مقصر می دانند

لیگ کشتی آزاد به غیر از جنگ اعصاب، نتیجه دیگری نداشتخبری از آرامش نیست

تن »تختی« در گور لرزیداختالفات داوری؛   جزئی از کمیته داوران



یادداشت

80  درصد تولیدات فرش استان 
صادرمی شود

رییس اداره ف��رش صنعت، مع��دن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: 80 درصد تولیدات فرش این اس��تان در بازارهای خارج از کشور 

به فروش می رسد.
علیرضا شیخی در نشس��ت شورای اداری این س��ازمان، اظهار داشت: 
قالیبافان این استان تا پایان اسفندماه برای تبدیل وضعیت بیمه تأمین 
اجتماعی مشمول قانون قبل به قانون جدید مهلت دارند. این مسئول 
عنوان کرد: این اقدام در راستای ارایه خدمات بیشتر به قالیبافان است، 
برهمین اساس این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود. شیخی در ادامه 
از بافت 183 هزار متر مربع فرش دس��تبافت در این استان خبر داد و 
اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 183هزار متر مربع فرش دستباف 
و گبه در این استان تولید شده است. رییس اداره فرش صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری خاطرنش��ان کرد:80 درصد تولیدات 
فرش این استان در بازارهای خارج از کشور به فروش رسیده است. وی 
با بیان این که هر بافنده ساالنه به طور متوسط چهار متر فرش می بافد، 
اظهار داشت: فرش ها و گبه های بافته شده در این استان به کشورهای 
اروپایی، آسیانه میانه، آمریکای جنوبی، چین، آلمان و کشورهای حوزه 

خلیج فارس صادر شده اند.
 شیخی، اصالت نقش��ه، ثبات رنگ و دقت در بافت را مهم ترین ویژگی 
فرش های این استان برشمرد و اذعان داشت: قالی های چالشتری تولید 

شده در این استان از معروفیت جهانی برخوردارند.

خبر ویژه

مدیرکل آموزش و پرورش استان 
علیرضا کریمیان 

راهیان نور،کارگاه عملی اخالص، ایثار و فداکاری برای نس��ل جوان 
اس��ت و دش��من می خواهد جوانان را از این کارگاه عملی جدا سازد.

در واقع راهیان ن��ور یکی از راه های مقابله با جنگ نرم اس��ت و باعث 
تح��ول در نوجوانان و جوانان می ش��ود و از نگرانی های دش��من، در 
کنار هم بودن س��پاه و آموزش و پرورش در مقابله با جنگ نرم است. 
وقتی جوانان در میادین نبرد ح��ق علیه باطل حضور پیدا می کنند و 
از نزدیک با فداکاری و گذشت هم سن و ساالن خود در دفاع مقدس 
آشنا می شوند، به خود، کشور و جوانان این مرز و بوم افتخار می کنند و 
استکبار جهانی از گرفتن این 
الگوها سخت دلگیر و نگران 
است و قصد دارد که جوانان را 
به طرف فرهنگ غرب سوق 
دهد، ام��ا فرهن��گ جبهه، 
فرهنگ فداکاری و ایثار است 
که روحیه اس��تکبار ستیزی 

جوانان را تقویت می کند.

 راهیان نور 
کارگاه عملی ایثار و فداکاری است

چهره روزیادداشت
90 میلیارد ریال از مطالبات بانک ها وصول شد

محمد حس��ن بهادرسرپرس��ت اداره کل ثبت اس��ناد وام��الک چهارمحال و بختی��اری گفت: 
 ازابتدای س��ال تا کن��ون،90 میلیارد ریال از مطالبات بانک ها دراس��تان وصول ش��ده اس��ت و

هم اکنون برای بیش از 562 میلیارد ریال مطالبات بانکی، پرونده تشکیل شده است.
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پروژه گردش��گری پیر غار در شهرستان فارس��ان چهارمحال و 
بختیاری مدت هاست که به حال خود رها ش��ده و اقدامی برای 

اتمام این پروژه از سوی پیمانکار انجام نمی شود.
ایران ب��ه عنوان کش��وری با قدم��ت تاریخی و با تن��وع اقلیمی 
زیاد و جاذب��ه های گردش��گری ف��راوان، یکی از کش��ورهایی 
 اس��ت که ظرفیت بالقوه ای برای جذب گردش��گران دارد و این 
توانمندی ها همیشه مورد توجه گردشگران خارجی قرار گرفته 
اس��ت. در این میان چهارمحال و بختیاری یکی از اس��تان هایی 
است که در سال های اخیر به استان مقصد گردشگران داخلی و 
تا حدودی خارجی تبدیل شده و از رشد باالی گردشگر برخوردار 
بوده است. این اس��تان، به لحاظ برخورداری از ظرفیت های بکر 
طبیعی، تاریخی و فرهنگی بستر مناسبی برای سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف است و ایجاد زیرساخت های گردشگری توسط 
بخش دولتی و خصوصی در این حوزه، زمینه ساز توسعه صنعت 

گردشگری در منطقه شده است.
منطقه گردش��گری پیرغار یکی از مهم ترین مناطق گردشگری 
استان چهارمحال و بختیاری محسوب می شود که هر ساله میزبان 
مسافران بسیار زیادی اس��ت. این منطقه به واسطه داشتن آثار 
تاریخی و همچنین طبیعت بکر و داشتن چشمه ای پر آب شهرت 
باالیی دارد. همچنین وجود آبشار فصلی »پیر غار« در این منطقه 

یکی دیگر از زیبایی های این منطقه به شمار می رود.
وجود کتیبه های دوران مشروطیت، فضاهای سبز اطراف آبشار، 
چشمه پیرغار که جزء چشمه های قدیمی و پر آب این استان است 
و چشم انداز باغات اطراف از مهم ترین جاذبه های آبشار پیرغار به 
شمار می رود. در این منطقه برای توسعه گردشگری پروژه توسعه 

زیرس��اخت های گردشگری پیرغار از س��ال 89  از سوی میراث 
فرهنگی چهارمحال و بختیاری در این منطقه آغاز شده است.

اقدامات زیربنایی  توسط پیمانکاردر این منطقه انجام شده است، 
اما مدت هاست که دیگر از سوی پیمانکار اقدامی برای تکمیل و 
انجام زیر ساخت ها انجام نمی شود و این پروژه به حال خود رها 
شده است. معاون گردش��گری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردش��گری اس��تان چهار محال و بختیاری در گفتگو 
با خبرنگار مهر  در این خصوص با اش��اره به ای��ن که در منطقه 
 نمونه گردش��گری پیر غار فارس��ان مطالعات ص��ورت گرفته و 
زیرس��اخت های مورد نیاز در این منطقه ایجاد شده است، بیان 
داشت: س��ازمان نظام مهندسی کشاورزی س��رمایه گذاری این 
منطقه نمونه گردش��گری را ب��ه عهده گرفت، اما ب��ه دلیل عدم 
تأمین امکان��ات و بخش مالی، س��رمایه گ��ذاری در این منطقه 
صورت نگرفت. حیدر صادقی با بی��ان این که برای منطقه نمونه 
گردشگری پیر غار فارس��ان تاکنون دوبار فراخوان در خصوص 
واگذاری این منطقه به سرمایه گذار واجد شرایط صورت گرفته، 
بیان داشت: تاکنون هیچ سرمایه گذاری برای واگذاری این منطقه 
درخواستی نداده است. وی ادامه داد: جذب سرمایه گذار در این 
منطقه ضرورت دارد. وی ادامه داد: گسترش زیر ساخت ها از طریق 
اعتبارات تملک دارایی در راس��تای راه های پلکانی، فضای سبز، 
محوطه سازی، آبرسانی، س��اخت سرویس های بهداشتی و... در 

این منطقه گردشگری تاریخی صورت گرفته است.
صادقی عنوان کرد: در مراحل مختل��ف متولیان نگهداری از این 
 منطقه تاریخی و گردش��گری به دهیاری و ش��ورای روس��تای

 ده چشمه، بخش خصوصی و... واگذار شده است. 

 مدیرعامل مجتمع فوالد سفید دشت گفت: با بهره برداری از 
مجتمع فوالد سفید دشت، ساالنه یک میلیون تن فوالد در 

این مجتمع تولید خواهد شد.
علی عبداهلل زاده ک��ه در این باره با فارس س��خن می گفت، 
اظهار داش��ت: صنعت فوالد به عنوان یکی از صنایع بنیادی 
در هر کش��ور همواره مورد توجه صنعتگران ق��رار دارد و از 
 آن به عنوان یک کاالی اس��تراتژیک و یک��ی از فاکتورهای 
مورد توجه در زمینه شاخص توسعه یافتگی کشورهای جهان 

به شمار می رود.
وی با اشاره به اس��تخراج س��نگ آهن در 48 کشور جهان، 
 افزود: چین، برزیل، استرالیا، روسیه و هند با تولید 70 درصد

سنگ آهن جهان، جزء پنج کش��ور عمده تولیدکننده آهن 
محسوب می شوند.

عبداهلل زاده اظهار داشت: کش��ورهایی که دارای ذخایر گاز 
طبیعی هستند، بیشتر از روش های احیای مستقیم استفاده 
می کنند، در ایران نیز با وجود ذخایر عظیم گازی، استفاده از 

روش احیای مستقیم گسترش یافته است.

فوالد سفید دش�ت یکی از طرح های هشتگانه   
تولید فوالد کشور است

مدیرعامل مجتمع فوالد س��فید دشت با اش��اره به این که 
طرح مجتمع فوالد س��فید دش��ت چهارمح��ال و بختیاری 
یکی از طرح های هش��تگانه تولید فوالد کشور است، گفت: 
این طرح با هدف توس��عه متوازن و عدالت محوری در دولت 
نهم به تصویب رس��ید و در تیر 86 عملیات اجرایی آن آغاز 

به کار کرد.
این مس��ئول میزان اعتبار این ط��رح را 450 میلیارد تومان 
اعالم کرد و افزود: این طرح در مساحت250 هکتار با اعتباری 
افزون بر450 میلیارد تومان در دو واحد احیای مس��تقیم به 

روش میدرکس و فوالد سازی در حال احداث است.
عب��داهلل زاده ادام��ه داد: در حال حاضر این ط��رح در بخش 
 واحد احیا تاکنون 78/5 درصد و در بخش واحد فوالد سازی 

37 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی از تولید س��االنه یک میلیون تن اس��لب تخت��ال در این 
مجتمع خبر داد و گفت: این طرح پس از بهره برداری ساالنه 
یک میلیون تولید خواهد داش��ت و بهره برداری از این طرح 
بزرگ اس��تانی، گام مؤثری در حل معضل بیکاری اس��تان 
خواهد بود.مدیرعامل مجتمع فوالد س��فید دش��ت با اشاره 
به مسأله تأمین آب مورد نیاز این طرح، خاطرنشان کرد: در 
زمینه تأمین آب مورد نیاز طرح60 کیلومتر خط انتقال آب از 

سد جغاخور تا محل طرح در حال انجام است.
این مسئول تصریح کرد: در ارتباط با تأمین گاز نیز از خطوط 
سراس��ری گاز که در فاصله یک کیلومتری طرح قرار گرفته 

استفاده شده است.
عبداهلل زاده متذکر شد: در زمینه تأمین برق نیز پست 400 
کیلو ولت برای تأمین ت��وان 140 مگاوات مورد نیاز طرح در 

دست احداث است.
وی در پای��ان از اش��تغال 850 نفر به طور مس��تقیم در این 
مجتمع خبر داد و اذعان داشت: ظرفیت تولید طرح مجتمع 

فوالد سفید دشت، یک میلیون تن در سال است.

 این طرح 
با هدف توسعه 
متوازن و عدالت 
محوری در دولت 
نهم به تصویب 
 رسید و 
 در تیر 86 
عملیات اجرایی آن 
آغاز به کار کرد

این استان، به 
لحاظ برخورداری 
از ظرفیت های بکر 
طبیعی، تاریخی 
و فرهنگی بستر 
مناسبی برای 
سرمایه گذاری در 
بخش های مختلف 
است

مدیرعامل مجتمع فوالد سفید دشت خبر داد؛نیمه کاره رها شدن طرح گردشگری »پیرغار« فارسان

تولید   ساالنه یک  میلیون تن فوالد  در این مجتمع ضرورت جذب سرمایه گذار
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ابالغ
6558 شماره ابالغیه: 9110100351703211، شماره پرونده: 9109980351701522، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911566، خواهان صفیه جمیل نیا دادخواس��تی به طرفیت 
خوانده مراد نظری به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواست زوجه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به شعبه هفدهم دادگاه 
عموم��ی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ 
ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 2 اتاق 206 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980351701522 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/11/26 
و ساعت 9:00 تعیین شده اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست 
خواه��ان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب 
در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. دفتر ش��عبه هفدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6644 کالس��ه پرونده: 531/91، ش��ماره دادنامه: 1070، مرجع رسیدگی: شعبه سی 
و نهم ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: جواد الماس��ی به نش��انی اصفهان خ 
پروین جنب بانک انصار، خوانده: مهدی خدری مجهول المکان، با عنایت به محتویات 
پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: دعوی جواد الماس��ی به طرفیت مهدی 
خدری به خواس��ته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال وجه حواله ش��ماره چک شماره 
3152022 عهده مؤسس��ه پس��ت بانک ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با 
توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی 
مؤسس��ه مزبور که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه 
وجه خواس��ته دارد و اینکه خوانده در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که 
اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز نداش��ته بر شورا ثابت است لذا به استناد 
م��واد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم ب��ر محکومیت خوانده به 
پرداخ��ت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 108/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و تأدیه از تاریخ صدور چک تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام 
می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نمای��د. رأی صادره غیابی و ظرف 20 
 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. ش��عبه 39 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6688 شماره دادنامه: 9109970351301283، شماره پرونده: 9109980351300294، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910296، خواهان: آق��ای مهرداد واحدی ب��ا وکالت آقای 
مرتض��ی زارعی به نش��انی خ کاوه پل چمران مجتمع اداری آفتاب ط س��وم واحد 
12، خوانده: خانم نرگس الس��ادات اناری به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه س��فته، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح زیر مبادرت به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی 
مهرداد واحدی با وکالت مرتضی زارعی به طرفیت نرگس السادات اناری به خواسته 
مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 737613- مورخ 85/12/30 به مبلغ هیجده 
میلیون ریال و ش��ماره 778540-85/12/20 به مبل��غ پنجاه میلیون ریال به انضمام 
هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه ب��ا توجه به محتویات 
پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان و واخواس��ت نامه های صادره توس��ط بانک 
ملت و اینکه مس��تندات ابرازی اش��تغال ذمه خوانده را ایجاب م��ی نماید و خوانده 
علیرغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در دادگاه حاضر نشده و دفاعی 
که مؤثر در دعوی باش��د از خود به عمل نیاورده است لذا دادگاه دعوی خواهان را 
 وارد تشخیص علیهذا دادگاه با استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی 
مدنی و م��واد 307 و 309 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
ش��صت و هش��ت میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ یک میلیون و سیصد و 
شصت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل و پرداخت 
خس��ارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید سفته ها تا زمان تأدیه آن در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیاب��ی و ظرف بیس��ت روز از ابالغ قابل 

واخواهی در همین دادگاه و پس از آن ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در 
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. طاوسی- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

تأسیس
6690 ش��ماره: 2979/الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت مروارید سفید اصفهان با 
مسئولیت محدود. شرکت فوق در تاریخ 1391/10/9 تحت شماره 48885 و شناسه 
مل��ی 10260671512 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/10/9 از لحاظ 
امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه ش��رکت نامه آن به شرح زیر جهت اطالع 
عموم در روزنامه رس��می آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: تهیه- تولید- بسته 
بندی- پخش و فروش کلیه فرآورده های غذایی- خش��کبار- حبوبات- چای و قند- 
ش��کر- برنج- لبنیات- زغال- کلیه مواد شوینده بهداش��تی- آرایشی- صادرات و 
واردات و خری��د و فروش کلیه کاالهای مجاز بازرگانی، 2- مدت ش��رکت: از تاریخ 
ثب��ت به م��دت نامحدود، 3- مرکز اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان- ش��هر 
اصفهان- ش��هرک ولیعصر- خیابان معرفت- فرعی 15- پالک 655 سی- کدپستی 
8179677737- تلفن: 03117787421. 4- س��رمایه شرکت: مبلغ 1/000/000 ریال 

می باش��د. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای محسن مختاری کرچگانی به سمت 
رئیس هیئت مدیره، 2-5- خانم مینا مختاری کرچگانی به س��مت عضو هیئت مدیره، 
3-5- آقای محس��ن مختاری کرچگانی به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب 
گردیدن��د. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با 
امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
7- اختیارات مدیرعامل: طبق اساس��نامه. م ال��ف/ 16527 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
6691 ش��ماره: 3401/ت 91/103 آگهی تغییرات ش��رکت مهندسی گل بخش شقایق 
س��هامی خاص به ش��ماره ثبت 41102 و شناس��ه ملی 10260587972. به استناد 
صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1391/4/4 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
به پیش��نهاد هیئت مدیره مبنی بر لزوم کاهش اجباری سرمایه شرکت به علت زیان 
ه��ای وارده موضوع ماده 141 الیحه اصالحی تجارت از طریق کاهش مبلغ اس��می 
س��هام موجود پس از قرائت گزارش بازرس قانونی، مجمع تصویب نمود. س��رمایه 
ش��رکت از مبلغ 2/500/000/000 به مبلغ 1/000/000 منقسم به یکصد سهم با نام، 
به ارزش هر س��هم 10/000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید. در تاریخ 1391/10/7 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و 
مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م الف/ 16340 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها 

و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تغییرات
6692 ش��ماره: 3303/ت 91/103 آگهی تغییرات شرکت گروه فنی و مهندسی نوین 
بارش اس��پهان سهامی خاص به شماره ثبت 41454 و شناسه ملی 10260591684. 
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ 1391/8/9 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- 
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مصطفی سبط روضاتی 
به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی سبط روضاتی به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره و آقای محمد سبط روضاتی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سبط 
روضاتی به س��مت مدیرعامل. 2- کلیه اوراق و اس��ناد مالی و تعهدات ش��رکت با 
امضای آقای محمد س��بط روضاتی مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است، ضمنًا 

مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. در تاریخ 1391/10/2 ذیل دفتر 
ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. م 

الف/ 16287 آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6693 خواهان مهدی عس��گری دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه طل��ب به طرفیت 
خوانده ابوالفضل عسگری به شورای حل اختالف حوزه 12 تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به این ش��ورا به کالسه 427/91 حل 8 ثبت گردیده است علیهذا چون خوانده 
دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار و 
محلی آگهی می ش��ود و به خوان��ده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف مدت 

یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خیابان مدرس ش��هرداری منطقه یک 
مراجعه و نس��بت به دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم اقدام نماید. و در 
جلس��ه دادرس��ی تعیین ش��ده حضور یابد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، 
ش��ورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د فقط یک نوبت درج خواهد شد. در ضمن وقت و 
 س��اعت شنبه 1391/11/7 ساعت 4 بعدازظهر می باش��د. دبیر شورای حل اختالف 

شماره 12 خمینی شهر

ابالغ
6694 مرجع رس��یدگی: شعبه س��وم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر مستقر در 
خمینی ش��هر میدان قدس خ دکتر شهید بهش��تی تقاطع دوم مجتمع شوراها. کالسه 
پرون��ده: 859/91 ح��ل 3، وق��ت رس��یدگی: 4/40 بعدازظهر روز دوش��نبه مورخه 
1391/11/2، مشخصات خواهان: نام: مهدی عسگری، نام پدر: اسداله با وکالت خانم 
مریم مشتاقی مقیم خمینی ش��هر خ بوعلی روبروی سازمان تأمین اجتماعی سابق، 
جنب عکاسی نوربخش، مش��خصات خوانده مجهول المکان: ابوالفضل عسگری نام 
پدر: نصراله، خواس��ته و بهای آن: مطالبه مبلغ س��ی و هفت میلیون ریال، خسارات 
دادرسی، حق الوکاله وکیل و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 90/10/3 لغایت 
تاریخ وصول دین، دالیل خواهان: 1- نس��خه دادخواس��ت، 2- فتوکپی مصدق چک 
بشماره 507323 مورخ 90/10/3 عهده بانک صادرات، گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواه��ان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مستندات، یک نوبت آگهی می گردد. 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر

ابالغ
6695 مرجع رسیدگی: شعبه سوم شورای حل اختالف خمینی شهر مستقر در خمینی 
شهر میدان قدس خ دکتر شهید بهش��تی تقاطع دوم مجتمع شوراها. کالسه پرونده: 
860/91 حل 3، وقت رس��یدگی: 4/40 بعدازظهر روز ش��نبه مورخه 1391/11/14، 
مش��خصات خواهان: نام: مهدی عس��گری، نام پدر: اس��داله با وکال��ت خانم مریم 
مشتاقی مقیم خمینی ش��هر خ بوعلی روبروی سازمان تأمین اجتماعی سابق، جنب 
عکاس��ی نوربخش ساختمان کوثر طبقه سوم، مش��خصات خوانده مجهول المکان: 
ابوالفضل عس��گری نام پدر: نصراله، خواسته و بهای آن: مطالبه مبلغ چهل میلیون 
ریال و همچنین پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاری��خ 1390/10/7 لغایت تاریخ 
وصول دین، دالیل خواهان: 1- نس��خه دادخواست، 2- فتوکپی مصدق چک بشماره 
260/507324 مورخ 90/10/7 عهده بانک صادرات، کپی گواهی عدم پرداخت، گردش 
کار: خواه��ان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت 
رسیدگی به وی از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار وفق ماده 
73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی نموده است. لذا 
در اجرای قانون مذکور خالصه دادخواس��ت و مستندات، یک نوبت آگهی می گردد. 
خوانده می تواند با مراجعه به این شورا نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت 
نموده و در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر گردد. شعبه سوم حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
6696 ش��ماره: 2003/90 ب��ه موجب رأی ش��ماره 794 تاری��خ 91/5/11 حوزه 13 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن 
ادهمی مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 34/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 38/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی، حق الوکاله وکی��ل برمبنای تعرفه 
قانون��ی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدی��ه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 90/11/20 
لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی 
برعهده اج��رای احکام در حق محک��وم له رضا گودرزی با وکال��ت جواد رضایی 
نش��انی محل اقامت: خمینی شهر چهارراه شریعتی، طبقه فوقانی قرض الحسنه رفاه 
مس��تضعفین دفتر وکالت. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا 

بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخ��ت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم 
و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مف��اد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت 
 اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. ش��عبه 13 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6697 خانم گوهر زنگ زرد ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 12092 به شرح 
دادخواست به کالسه 817/91 ش ح 7 از این دادگاه در خواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد کاکولی ورنوسفادرانی بشناسنامه 
2 در تاریخ 1391/9/24 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- گوهر زنگ زرد ورنوس��فادرانی فرزند رجبعلی 
ش ش 12092 )همس��ر دائمی متوفی(، 2- ابوالفضل کاکولی ورنوس��فادرانی فرزند 
محمد ش ش 6-018758-113 )فرزند(، 3- حبیب اله کاکولی ورنوس��فادرانی فرزند 
محم��د ش ش 2989 )فرزند(، 4- مجتبی کاکول��ی فرزند محمد ش ش 255 )فرزند(، 
5- محس��ن کاکولی ورنوس��فادرانی فرزند محم��د ش ش 24166 )فرزند(، 6- ولی 
اله کاکولی ورنوس��فادرانی فرزند محمد ش ش 1-011319-113 )فرزند(، 7- رضا 
کاکولی ورنوس��فادرانی فرزند محم��د ش ش 762 )فرزند( و الغی��ر. اینک با انجام 
تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم ش��ورای حل 

اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6698 آقای حس��ن نوربخش دارای شناسنامه ش��ماره 924 به شرح دادخواست به 
کالسه 781/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان سید مصطفی نوربخش ورنوسفادرانی بشناسنامه 139 
در تاریخ 1391/9/13 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- فاطمه حاجی باقری فروش��انی فرزند محمد تقی ش 
ش 10120 )فرزند(، 2- حس��ن نوربخش فرزند س��ید مصطفی ش ش 924 )فرزند(، 
18161 )فرزند(، 4-  3
سید حس��ین نوربخش ورنوسفادرانی فرزند س��ید مصطفی ش ش 2072 )فرزند(، 
1111 )فرزند(، 6-  5
خدیجه نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند سید مصطفی ش ش 38 )فرزند(، 7- زهرا 
نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سید مصطفی ش ش 70 )فرزند(، 8- طلعت نوربخش 
ورنوسفادرانی فرزند سید مصطفی ش ش 465 )فرزند(، 9- زهره السادات نوربخش 
ورنوسفادرانی فرزند س��ید مصطفی ش ش 8-000422-113 )فرزند( 10- صدیقه 
نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند سید مصطفی ش ش 449 )فرزند( و الغیر. اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل 

اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت دادرسی
6699 خواهان مهدی عس��گری دادخواس��تی به خواس��ته مطالبه طل��ب به طرفیت 
خوانده ابوالفضل عسگری به شورای حل اختالف حوزه 12 تسلیم نموده که پس از 
ارجاع به این ش��ورا به کالسه 426/91 حل 8 ثبت گردیده است علیهذا چون خوانده 
دارای نش��انی معین نمی باش��د به تقاضای خواهان و دستور شورا برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یکبار در روزنامه های رس��می و کثیراالنتشار و 
محلی آگهی می ش��ود و به خوان��ده اخطار می گردد که با نش��ر آگهی ظرف مدت 
یک ماه به دفتر ش��ورا واقع در خمینی ش��هر خیابان مدرس ش��هرداری منطقه یک 
مراجعه و نس��بت به دریافت نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم اقدام نماید. و در 
جلس��ه دادرس��ی تعیین ش��ده حضور یابد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور، 
ش��ورا به خواسته رسیدگی نموده و تصمیم شایس��ته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه 
نیاز به انتش��ار مجدد آگهی باش��د فقط یک نوبت درج خواهد ش��د. در ضمن وقت 
 تعیین ش��ده چهارشنبه 91/11/4 ساعت 4 عصر می باشد. دبیر شورای حل اختالف 

شماره 12 خمینی شهر



بازی کردن یکی از کارهایی اس��ت که بسیاری از ما آن را دوست 
داریم، ولی در حالی که به نظر می رسد تنها برای پر کردن اوقات 
فراغت خوب است، می توان از آنها برای باهوش شدن نیز استفاده 
کرد. سرگرمی های زیادی هستند که می توانند به شما در داشتن 
اوقات خوش کمک کنند و همچنین برخی سرگرمی ها از لحظات 

خوش فراتر رفته و هوش شما را نیز تقویت می کنند.

رنگ را بخوان
این،یکی از بازی های بسیارجالبی است که می توانید دور هم به 

وسیله آن به رقابت بپردازید. در این بازی باید رنگ های هر کدام 
از ردیف ها را بخوانید. دقت داشته باشید که تنها رنگ نوشته را 
بخوانید، نه خود نوشته را، چرا که ممکن است آبی به رنگ نارنجی 
نوشته شده باشد. اشتباهات این بازی بسیار جالب است و البته 

هوش شما را نیز افزایش می دهد.

کلمه را حدس بزنید
یکی از بازی هایی که ش��اید با آن آشنا باش��ید حدس زدن 
کلمه است. در این بازی، یکی از ش��رکت کننده ها کلمه ای 
 را در ذهن دارد و به تع��داد حروف آن، جای خالی روی کاغذ 
می کشد. در این زمان شما باید با حدس حروف آن و پرسیدن 
سؤاالتی از فرد اصلی، به جواب جاهای خالی دست پیدا کنید.

یک روز برعکس
این برنامه نیز می تواند برای شما یک سرگرمی باشد. یک روز را 
کامال برعکس از دست هایتان کار بکش��ید؛ برای مثال اگر شما 
چپ دست هستید تمام کارهایتان را با دست راست انجام دهید. 

مسواک زدن، ش��انه کردن موها و حتی نوشتن با دست مخالف، 
می تواند هوش شما را زیاد کند و همچنین روز قشنگی را مطمئنا  

برایتان ایجاد کند.

عکس را حفظ کنید
یک عکس را که تا به حال ندیده اید پیدا  و یک دقیقه به آن نگاه 
کنید، س��پس عکس را در کناری قرار داده و ش��روع به نوشتن 
جزئیاتی که به خاطر دارید کنید. این کار باعث می شود، میزان 
حافظه شما افزایش پیدا کند و همچنین در فکر کردن بیشتر نیز 

به شما کمک می کند.

برعکس بشمارید
یک سرگرمی ریاضی می تواند به شما در باهوش شدن کمک کند. 
یک عدد را به انتخاب خود در ذهن بیاورید و از آن عدد شروع به 
برعکس شمردن کنید. شاید به نظر سرگرمی آسانی باشد، اما اگر 
عدد را سخت انتخاب کنید، بازی نیز سخت می شود و همچنین 

به باهوش شدن شما نیز کمک بسزایی می کند.
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»زبان بدن«  سیاستمداران

ش��اید بی��ش از هر چی��ز دیگ��ری، م��ردم ب��ه کلمات و س��خنان 
سیاستمداران توجه می کنند ولی آیا، فقط این کلمه ها هستند که 

با ما سخن می گویند؟
روانشناسان معتقدند که سیاستمداران هیچ گاه نمی توانند باورهای 
خود را از جامعه پنهان کنند، چرا که زبان بدن آنان گویا تر از ادبیات 

کالمی است.
در این می��ان، این که سیاس��تمداران تا چه اندازه برای س��خنرانی 
آموزش دیده اند، اهمیت چندانی ندارد زیرا آنان هرگز نمی توانند مانع 
حرکات فیزیکی و بدنی خود ش��وند و احساساتشان را پنهان کنند. 
 به قول دکتر »پیتر کولته« از مرکز س��ازمان علوم سیاسی بریتانیا، 

هیچ کس نمی تواند از چشمان تیزبین مردم در امان باشد.
به گفته او، این بدان معناس��ت که افراد این توانای��ی را ندارند که به 
چیزی که به آن باور ندارند تظاهر کنند، چ��را که در    نهایت چهره و 
دس��تان آنان تمام حقایق را برمال می کند. او ادامه می دهد: »با این 
حال سیاستمدارانی که بیشتر در تالش هستند که حرکات بدنشان را 
در سخنرانی ها و کنفرانس های مطبوعاتی کنترل کنند، مانند کسانی 
هس��تند که در حال بازی پوکرن��د. در این بازی نیز کس��ی که بهتر 
احساسات بدنی خود را کنترل می کند، می تواند پیروز میدان باشد. 

آنان هر چقدر که توانایی و مهارت داش��ته باش��ند نمی توانند مانع 
بیان آن چیزی شوند که از طریق دیگر اعضای بدنشان البته به غیر از 
زبانشان مشخص می شود؛ برای مثال»تونی بلر« نخست وزیر اسبق 
بریتانیا، هنگامی که عصبانی می شد نمی توانست مانع تکان خوردن 
انگشت کوچک دستش ش��ود و یا زمانی که مورد حمله کالمی قرار 

می گرفت، ناخواسته دستانش را بر روی شکمش قرار می داد. 
»جورج ب��وش« ریی��س جمهوری س��ابق آمری��کا، زمان��ی که در 
س��خنرانی ها و کنفرانس های خبری عصبی می ش��د، گونه هایش را 

از داخل گاز می گرفت. 
 »بیل کلینتون« هم وقتی که درصدد بود احساساتش را نشان دهد، 
لب هایش را گاز می گرفت. همچنین نمونه بارز این ادعا زمانی بود که 
می خواست از »مونیسا لوینس��کی« عذرخواهی کند، اما اکنون این 
پرسش مطرح می شود که آیا او توانست از این ترفند برای جلب نظر 

شهروندان کشورش بهره ببرد یا خیر؟
کولته همچنین تأکید می کند که جورج بوش در برخی موارد بر روی 

انگشتان راه می رفت تا خود را از آنچه که هست بزرگ تر نشان دهد.
کولته معتقد است به طور کلی سیاس��تمدارانی که تالش می کنند 
میان آنان و شنوندگانش��ان فاصله زیادی وجود داش��ته باش��د و از 
نگاه مس��تقیم به آنان خودداری می کنند، در حقیق��ت این پیام را 
به مخاطبان خود می دهند که ش��خص س��خنران شایستگی توجه 

را ندارد.
 »روبرت تیتر« ناظر انتخاباتی حزب جمهوریخواه آمریکا در این باره

می پرس��د: آیا زبان بدن به تنهایی می تواند بر دیدگاه ش��نوندگان 
تأثیر بگ��ذارد؟ او با اش��اره به تحقیق��ات بر روی دو گ��روه۱۰ و۱۲ 
 نفری، به س��ؤال خودش این گونه جواب می ده��د: در این تحقیق 
شرکت کنندگان بخشی از فیلم صامتی که تا بیش از آن ندیده بودند 
را تماشا کردند. از همین رو شرکت کنندگان هیچ ایده ای درباره خود 
سخنران و نظرات او نداشتند، اما وقتی که از آنان پرسیده شد که آیا 
سخنران حقیقت را می گفت، اکثر آنان با استناد به حرکت دست ها و 

حالت چهره پاسخ دادند که او راست می گوید.
از طرفی دیگر، برخی از روانشناسان بر این باورند که مقامات با همین روش 
می توانند بر احساسات شهروندان تأثیر بگذارند. »جفری بیتای« استاد 
دانشگاه منچستر نیز معتقد است: زمانی که سیاستمداری دروغ می گوید، 
مانند یک احمق ظاهر می شود. او نمی تواند خنده هایش را کنترل کند، 
چرا که این کار بسیار مشکل است و دفعه بعد که او به صحنه می آید نه تنها 

کالمش بلکه عملکردش نیز به خوبی به سخن می آیند.

تأثیر چای سبز  و پیاز در پیشگیری 
از صدمات کبدی »فلوئورید« 

محققان کش��ور با مطالعه اثرات فلوئورید بر کبد تأکی��د کردند که رژیم 
غذایی حاوی کوئرس��تین در مناطقی که در خطر مس��مومیت ناشی از 
فلوئورید قرار دارند، می تواند بروز آسیب های کبدی ناشی از فلوئورید را 

به شکل چشم گیری کاهش دهد.
سیدمحمد نبوی پنبه چوله محقق مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی کاربردی 
دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل درمورد »اثر محافظت کبدی کوئرستین 
بر آسیب کبدی ناشی از سدیم فلوئورید در موش صحرایی« که برگزیده 
هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی شد، افزود: حدود یک 
سوم جمعیت جهان در معرض خطر مسمومیت ناشی از فلوئورید هستند 
که از این رو مسمومیت با فلوئورید به عنوان یک چالش در حوزه سالمت 

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شناخته می شود. 
وی  گفت: در این طرح دریافتیم که مصرف کوئرستین که یک فالونوئید 
غیر قندی است و به وفور در میوه ها و سبزی هایی همچون سیب، پیاز، 
چای سبز و ... یافت می شود، می توان از آسیب کبدی ناشی از فلوئورید 

جلوگیری کرد .

دنیای زیر آب یکی از زیباترین مکان هایی اس��ت که 
هنوز بخش عظیمی از آن کش��ف نشده است. در زیر 
آب دنیای بی کرانی از ماهی و موجودات زیبا و حتی 
ابتکارات عجیب انس��ان ها وج��ود دارد. تا به حال در 
نقاط مختلف دنیا اتفاق��ات و کارهای عجیبی زیر آب 

انجام شده است.

طراحی زیر آب
یکی از مسابقه های جالب 
و هیج��ان انگی��زی ک��ه 
هرساله در سواحل فلوریدا 
انجام می شود طراحی کدو 
تنبل زیر آب اس��ت. در این 
مسابقه ش��رکت کننده ها 
لباس غواصی به تن کرده و 
تا عمق ۱5 متری پایین می رون��د. آنها در این عمق 
بایدبتوانند زیباترین کدو تنبل را طراحی کنند و آن را 
به ش��کل های زیبا درآورند.  این مسابقه شاید به نظر 
بسیار جالب باش��د، اما به علت فشار آب در آن عمق، 

یکی از سخت ترین مسابقه های زیر آبی است.

جلسه زیر آب
در س��ال۲۰۰9 تعدادی از 
مقام��ات مالدیو ب��ه علت 
گرمایش زمین، جلسه ای 
را زیر آب برگزار کردند و در 
آنجا ط��رح های��ی را برای 
مقابله با این پدیده جهانی 
به امضا رس��اندند. در این 
جلسه هیچ چیز کم نبود و تمام میزهای کار و وسایل 
روی میز به زیر آب منتقل ش��ده بود. این جلس��ه در 

عمق۱۰ متری آب برگزار شد.

تنیس زیر آب
چندی پی��ش در آکواریم 
اصلی ش��هر لن��دن، اتفاق 
بسیار جالبی رخ داد که در 
آن، کوس��ه ها ش��روع به 
تنیس بازی با یک انسان در 
زی��ر آب کردن��د. در این 
رویداد که به خاطر معرفی 
کوس��ه ها ترتیب داده ش��ده بود، یک مرد با امکانات 
کامل تنیس شروع به تنیس بازی در زیر آب و در کنار 
کوسه ها کرد. البته او از این آکواریم، سالم بیرون آمد 

ولی نام او مشخص نشد.

شمشیرخوری زیر آب
در س��ال ۲۰۰7 یک��ی از 
شعبده بازهای معروف به 
نام »دن مییر« توانس��ت 
اولین کسی باشد که زیر آب 
و در درون تانکر کوس��ه ها 
یک شمشیر را می خورد. او 
مه��ارت بس��یار زی��ادی 
درانجام این کار دارد، اما این که این کار را زیر آب انجام 
دهد بسیار عجیب بود. در این برنامه او یک شمشیر 6۰ 

سانتیمتری را کامال در دهان خود جای داد.

هاکی زیر آب
یک��ی از ورزش ه��ای کمتر 
شناخته شده دنیا، هاکی زیر 
آب بوده که زادگاه اصلی آن 
انگلستان اس��ت. این ورزش 
که به هاکی زیر آب مشهور 
اس��ت تع��دادی از غواصان 
دوره۱95۰ برای این که در 
زمستان بتوانند بدنی ورزیده داشته باشند ایجاد کردند. 
در این ورزش، هدف اصلی، میزان حبس نگهداشتن نفس 
است. برای این بازی یک توپ یک کیلو گرمی در انتهای 
استخر قرار داده می شود که غواصان باید آن را روی زمین 

به سمت دروازه حریف هدایت کنند.

 عجایبی در دنیای زیرآب 
که نشنیده اید 

 روزی 3کیلو 
گوجه فرنگی بخورید

محققان دانشگاه کمبریج قرصی را از گوجه فرنگی تهیه 
کرده اند که مصرف روزانه آن می تواند حمله قلبی را قطع 
کرده، جریان خون را بهبود بخشد و سالمت شریان ها را 
حفظ کند. شاید خوردن روزی س��ه کیلو گوجه فرنگی 
برای هیچ کس مقدور و خوش��ایند نباش��د، اما محققان 
اخیرا اقدام به تولید نوعی دارو کرده اند که می تواند مانع 
حمالت قلبی شود. این دارو دوره اولیه آزمایشی خود را 
پشت سر گذاشته، اما محققان درنظر دارند آزمایش های 
بیشتری روی آن انجام دهند تا تأثیر آن در کاهش تعداد 
سکته ها و حمالت قلبی مشخص ش��ود. قرص آترونون 
در قالب کپس��ول دربرگیرنده ماده ش��یمیایی لیکوپن 
است که در پوست گوجه فرنگی یافت می شود. مصرف 
روزانه این قرص دارای ماده ش��یمیایی لیکوپن است که 
 موجب قرمز ش��دن گوجه فرنگی می ش��ود و می تواند

رس��وب های چربی را در ش��ریان ها باز کند.تحقیقات 
دانشگاه کمبریج نشان می دهد که این کپسول جریان 
خونی را بهبود بخشیده و رگ ها را در بیمارانی که سابقه 

بیماری قلبی دارند مورد حفاظت قرار می دهد.
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دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

با کمک داده های توپوگرافی ناس��ا و یک برنامه مدلسازی رایانه ای، نقشه سه بعدی مریخ 
شبیه سازی شده است که گذشته باستانی سیاره سرخ را در زمان جریان داشتن احتمالی 

آب بر سطح آن به تصویر می کشد.
شواهد به دس��ت آمده از شهاب س��نگ ها، کاوش��گرها و مریخ نوردهای مختلف، بیانگر 
احتمال وجود و جریان داشتن آب بر سطح مریخ و گذش��ته باستانی سرسبزی برای این 
 سیاره است.»کوین گیل« مهندس نرم افزار با استفاده از آخرین برنامه مدلسازی رایانه ای

و با کمک داده های توپوگرافی ناس��ا، این مدل سه بعدی را از س��یاره سرخ طراحی کرده 
است. سپس این مدل شبیه سازی شده با اس��تفاده از نرم افزار رنگ آمیزیGIMP  و بر 
اساس تصویر مرمر آبی ناس��ا که از کره زمین تهیه شده اس��ت، رنگ آمیزی شد. »گیل« 
تأکید می کند که هیچ استدالل علمی برای شیوه رنگ آمیزی مدل سه بعدی مریخ وجود 
نداشته و برای این کار از نمونه های مش��ابه بر روی زمین مانند صحرای آفریقا یا مناطق 
 بیابانی استرالیا الگوبرداری شده است. در نقشه سه بعدی رنگی مریخ، پوشش سبز گیاهی، 

توده های ابر، اقیانوس های آبی درخشان، آتشفشان ها و دره ها دیده می شوند.

مایکروسافت از آغاز آزمایش های اولیه بر روی نسل جدید سیستم عامل ویندوز موسوم به 
»ویندوز آبی« خبر داده است.

 در حالی که ویندوز 8 با واکنش های متناقضی روبه رو شده و بسیاری از کاربران درمورد 
استفاده از آن دو دل هس��تند، مایکروسافت به دنبال آماده س��ازی نسل جدید ویندوز یا 

همان Windows Blue است.
در حال حاضر جزئیات چندانی درمورد ویژگی های این سیستم عامل در دست نیست، اما 
 گفته می شود قیمت آن نسبت به ویندوزهای فعلی ارزان تر بوده و عالوه بر این قابلیت های

لمسی آن نیز بسیار پیشرفته تر خواهد بود.
به نظر می رسد مایکروس��افت از واکنش نه چندان مثبت کاربران نسبت به نحوه کارکرد 
ویندوز 8 و امکانات لمسی آن درس گرفته و قصد دارد ویندوز آبی را از این نظر متحول کند.

این ویندوز که تست آن هنوز در مرحله بس��یار 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 سازی این رابط کاربری با عالیق و سلیقه آنها در نظر گرفته شود.

یک انفجار عظیم از سطح خورشید در هفته گذشته نمایشگر 
موجی از پالس��مای بس��یار داغ بود که می تواند بیش از ۲۰ 

زمین را ببلعد.
این جرقه خورشیدی سال نو در روز دوشنبه )۱۱ دی( توسط 
رصدخانه دینامیک خورش��یدی ناسا ثبت ش��د که به طور 
مداوم در اطراف این ستاره میزبان می چرخد. اگرچه به گفته 

مقامات ناسا، این جرقه خورشیدی با وجود اندازه عظیم آن، 
قدرتمندترین نمونه از توفان خورشیدی نبود.

ناس��ا در توضیحی برای این تصوی��ر اظهار ک��رد: نیروهای 
مغناطیس��ی، جریان پالس��ما را هدایت می کنند، اما بدون 
قدرت کافی برای غلبه بر گرانش خورشید، بیشتر این پالسما 
به سطح خورش��ید باز می گردد. طول این جرقه حدود ۲57 
هزار کیلومتر ب��وده که با در نظ��ر گرفتن قط��ر ۱۲/7 هزار 
کیلومتری زمین، این انفجار حدود۲۰ برابر قطر سیاره ما بوده 
است. برخی از مقامات ناسا این جرقه خورشیدی را که در یک 
دوره چهار ساعته رخ داده بود، یک باله خورشیدی خوانده اند.

رصدخانه دینامیک خورش��یدی یکی از چندین فضاپیمایی 
 اس��ت که به طور مس��تمر برای ثبت فعالیت ه��ای جرقه و 
توفان های خورشیدی، این ستاره را زیر نظر دارند. خورشید 
در حال حاضر در فاز فعال دوره ۱۱ س��اله فعالیت خود قرار 
داشته و قرار است در اواخر سال ۲۰۱3 به اوج خود برسد. این 

در حالیست که به گفته دانشمندان ناسا، اوج این دوره موسوم 
به دوره خورشیدی ۲4، ممکن است آرام ترین نوع آن در ۱۰۰ 
سال اخیر باشد.به گفته محققان، تعداد لکه های خورشیدی 
حتی در زمان ورود این ستاره به نقطه اوج فعالیت خود، باز هم 
بسیار کم اس��ت. همچنین امواج رادیویی که نشانگر فعالیت 

خورشیدی باال هستند نیز کامال آرام شده اند.
این جرقه ه��ا و توفان های خورش��یدی همچنی��ن می توانند 
در زمان مواجه��ه با زمین، تأثیرات چش��مگیری ب��ر روی آن 
بگذارند. قدرتمندتری��ن جرقه های خورش��یدی می توانند در 
ارتباطات ماهواره ای تداخل ایجاد کرده، س��المت فضانوردان 
حاضر در م��دار را تهدید کنند و به زیرس��اخت های سیس��تم 
 برق در س��طح زمین آس��یب بزنن��د. توفان های خورش��یدی 
کوچک تر نیز می توانند موجب توفان های جالب ژئومغناطیسی 
در باالی زمین شوند که منجر به نمایش زیبای شفق خورشیدی 

در نزدیکی مناطق قطبی خواهد شد.

نسل جدید ویندوز در راه استشبیه سازی روزگار سرسبز مریخ باستانی

انفجار خورشیدی با قدرت بلعیدن 20 زمین

شنای بچه قورباغه ها 
 در میان ساقه های بلند گل لیلی 
در زیر آب
 در دریاچه ای در ونکور کانادا

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
  آن ک��ه در فرو بردن خش��م از دیگ��ران پیش ت��ر اس��ت، از همه کس 

دور اندیش تر است.

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

سرگرمی هایی برای باهوش شدن

تندرستی
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