
 سوءمدیریت 
کشاورزی اصفهان را فلج کرد

»سلطه 
همه جانبه« 
منتشر شد 

درهمایش قانون وهوای پاک، حاشیه بیشتر از متن بود 

بررسی زاینده رود از تبعات خشک شدن زاینده رود 

 کارهای ممنوع 
بعد از خوردن غذا 8

هر چیزی که مورد نیاز است 
باید در داخل کشور ساخته شود 27
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خانواده؛ مهم ترین عامل 
5شکل گیری یک جامعه باثبات 

 2 +1 حدود۶۰ درصد رأی
 انتخابات آینده را دارد

 کاش پنجشنبه ها 
فرهنگی ترمی شد، نه آلوده تر

غالمعلی حدادعادل با اش��اره به این که ادامه هدفمندی یارانه ها 
مورد تأیید مجلس است، گفت: تغییرات این طرح محتمل است.

حدادعادل در حاش��یه همایش حقوقدانان بس��یجی،  قضات و 
وکالی بسیجی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در جمع 

خبرنگاران گفت: ادامه قانون هدفمندی یارانه ها مورد تأیید...

 نطقی برای تعامل یا 
پیامی برای انتخابات!؟

محم��ود احمدی ن��ژاد هفت��ه گذش��ته  در مجلس 
حاض��ر ش��د و س��خنانی در خص��وص مس��ائل 
 کالن اقتص��ادی کش��ور ب��ه زب��ان آورد ک��ه البته 
شاه بیت آن، تأکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندی 
یارانه ها بود. درباره این حضور و سخنان رییس جمهور 
گفتنی بسیار است و تعدادی از نمایندگان مجلس و 
همچنین رییس مجلس تذک��رات و توضیحاتی را در 
این باب دادند که ارجاع می شود به متن این خبرها، 

اما آنچه در این نوشتار محل توجه است...

س: مهر[
]عک
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ماهان به حقش رسید 6

پیست اسکی کوهرنگ بازگشایی می شود
7

ارتفاع برف به حد استاندارد رسید

برای هر اصفهانی نشین، زاینده رود تداعی کننده تالطم زندگی 
و طراوت و شادابی در این دیار نیمه بیابانی بود.

صدای عبور آب از دهانه های س��ی و سه پل و پل خواجو و نسیم 
خنک آب این رودخانه زنده، چهره زندگی در اصفهان را روشن و 
خندان کرده بود، اما کم کم صدای آب آن فروکش کرد و نس��یم 
نیز از روی آن با قهر گذشت و دیگر نمی توان در کنار این رودخانه 
که شهر را زنده کرده بود، زندگی را دید. امروز زاینده رود معبری 
است خش��ک، با تعدادی پل بر روی آن که تنها نام رود را یدک 
می کشد و دیگر هیچ. قطع جریان آب زاینده رود از سویی مردم 
اصفهان و گردشگرانی که این شهر را برای سفر انتخاب کرده اند 

آزرده است و از سوی دیگر، اقتصاد مردم شهرها و روستاهایی که 
در حاش��یه آن قرار دارند به خصوص شرق شهرستان اصفهان را 
که زندگی مردمش وابسته به کش��اورزی است، تحت تأثیر خود 
 قرار داده است. مسئولین و مقامات دولتی عمدتا خشکسالی های

متعدد و متوالی را عامل عمده خشک شدن زاینده رود می دانند 
و بر این عقیده اند که افزایش جمعیت در کالنش��هر اصفهان که 
زاییده استقرار صنایع بیش از توان این کالن هر است و نیز وجود 
صنایع مختلف در شعاع50 کیلومتری و در پی آن مهاجرت های 

بی رویه از دیگر عوامل خشک شدن زاینده رود است. 

 مذاکرات ایران و آژانس 
از سر گرفته شد

 کار اوقاف از مو باریک تر 
و از شمشیر برنده تر است

از طرح تحقیق و تفحص 
ذوب آهن دفاع می کنیم

 گالبتون سازی اصفهان 
ثبت جهانی می  شود

 افسانه تمام نشدنی
 نقش جهان
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آگهی مزایده )نوبت اول(
شهرداری دولت آباد برخوار به استناد مجوز شورای اسالمی شهر در نظر 
دارد )54( پنجاه و چهار فقره پالک کارگاهی دارای پروانه ساختمانی واقع 
در منطقه صنعتی ش��هر دولت آباد از طریق مزایده و قیمت کارشناسی به 

فروش برساند.
لذا عالقمندان شرکت در مزایده می توانند از تاریخ درج آگهی همه روزه به 
جز ایام تعطیل جهت دریافت اسناد و مدارک مزایده به شهرداری مراجعه و 
حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 1391/11/14 جهت تسلیم مدارک 

به دبیرخانه شهرداری اقدام نمایند.
محمد زارعان- شهردار دولت آباد

ادامه در صفحه 4



چهره روزیادداشت

استقبال چین  از حکم رهبر  انقالب 
در ممنوعیت سالح هسته ای  

چین اعالم کرد که از حکم رهبر معظم انقالب در خصوص ممنوعیت 
ساخت سالح هسته ای و تبدیل ش��دن آن به یک سند بین المللی 
حمایت می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه چین چهارشنبه شب 
گفت این ابتکار جمهوری اسالمی ایران قابل توجه و مورد استقبال 
 دولت متبوعش اس��ت.»هونگ لی« با اش��اره به عضوی��ت ایران در

ان پی تی و همکاری الزم با آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی، تأکید 
کرد: چین به این مس��أله که ایران قصد دارد فت��وای رهبر عالی این 
کشور را به یک سند بین المللی تبدیل کند، بسیار اهمیت می دهد.

اظهارات سخنگوی دستگاه دیپلماسی کش��ورمان مبنی بر این که 
 ایران آمادگ��ی دارد فتوای رهبر معظم انقالب، به عنوان یک س��ند 
 بین المللی به ثبت برس��د، ط��ی دو روز اخیر م��ورد توجه محافل 

رسانه ای و کارشناسی چین قرار گرفته است.

شرط لیسانس برای نامزدی شوراها
مدیرکل انتخابات وزارت کش��ور گفت: کمترین اعضای شوراها در 
ش��هرهای با جمعیت50 هزارنف��ر دارای 7 نفر عض��و اصلی و 3 نفر 
عضو علی البدل و بیشترین اعضای ش��وراها در کالن شهرها دارای 
25 عضو اصلی و10 عضو علی البدل هستند. حسنعلی نوری یادآور 
شد: هر چه به نسبت جمعیت اضافه شود، دو نفر نیز به اعضای اصلی 
در شوراها اضافه خواهد ش��د. نوری بیان داشت: در کالنشهر تهران 
به طور اس��تثنا31 نفر عضو اصلی و 12 نفر عضو علی البدل خواهیم 
داشت. وی همچنین به مدرک تحصیلی کاندیداهای شوراهای شهر 
و روستا اشاره کرد و افزود: در روستاهای زیر1500 نفر باید کاندیداها 
سواد خواندن و نوشتن داشته باش��ند و در روستاهای باالی1500 
نفر با مدرک دیپل��م ثبت نام به عمل خواهد آم��د. وی تصریح کرد: 
برای کاندیداهای شهرها نیز داش��تن مدرک لیسانس برای ثبت نام 

کاندیداها الزامی است.

تعیین سهم ایران از دریای خزر 
رییس کمیس��یون امنیت مل��ی مجلس گفت: تعیین میزان س��هم 
ایران از دریای خزر، تابع سیاس��ت های کالن نظام و شورای امنیت 
ملی است. عالءالدین بروجردی در دومین همایش ملی دریای خزر 
اظهار داشت: دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان از نظر 
راهبردی، سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی دارای اهمیت ویژه ای 
است. وی به جایگاه ایران در منطقه اشاره کرد و اظهار داشت: نقش 
ایران در تحوالت خاورمیانه خاص است. بروجردی با اشاره به حمالت 
صهیونیس��ت ها به مناطق خاورمیانه در جنگ 33 روزه، 22 روزه و 
جنگ 8 روزه اخیر  بیان داشت: ایران در تحوالت حمله به خاورمیانه 
نقش مؤثری داشت. رییس کمیس��یون امنیت ملی مجلس شورای 
اسالمی با اعالم این که عدم موفقیت آمریکا در جلوگیری از دستیابی 
ایران به فناوری هسته ای، یک چالش10 ساله است، متذکر شد: ایران 
در بخش انرژی هسته ای از مرحله استخراج تا غنی سازی اورانیوم در 

مرحله تسلط قرار دارد.

 مذاکرات ایران و آژانس 
از سر گرفته شد

مذاکرات هیأت های فنی و کارشناسی ایران و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی که از صبح روز چهارشنبه 27 دی ماه در محل سازمان انرژی 
اتمی آغاز شده است، صبح پنج شنبه از سر گرفته شد. هفتمین دور 
از مذاکرات ایران و آژانس که به ریاست علی اصغر سلطانیه، هرمان 
ناکارتس، معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان ها برای رسیدن به 
چارچوبی مشخص در جهت حل مسائل باقی مانده، برگزار می شود. 
آخرین دور از مذاکرات ایران و آژانس 23 آذر ماه در تهران برگزار شد.

تأکید ایران بر افزایش
تأثیرگذاری غیرمتعهدها

محمد خزاعی نماینده کش��ورمان در س��ازمان ملل در نشس��ت ماهانه 
مرکز هماهنگی جنب��ش عدم تعهد که با حضور س��فیران و نمایندگان 
 کش��ورهای عض��و و ب��ه ریاس��ت ای��ران در نیوی��ورک برگزار ش��د، از 
فعالیت های ریاست جمهوری اسالمی ایران بر این مرکز در فاصله یک ماهه 
بین دو نشست قبلی، به اعضا خبر داد. تشریح مواضع جنبش عدم تعهد 
در نشس��ت های ش��ورای امنیت، مجمع عمومی و دیگر ارکان سازمان 
ملل و نیز مالقات های  هیأت تروئیکای جنبش، از جمله محورهای این 
گزارش بود. خزاعی افزود: س��ران جنبش عدم تعه��د به ویژه جمهوری 
 اس��المی ایران به عنوان رییس کنون��ی آن، تقوی��ت کاربردی جنبش 
غیر متعهدها با هدف عملیاتی شدن تصمیمات و مصوبات آن را در صحنه 
بین المللی خواستارند. نماینده کشورمان در سازمان ملل متحد گفت: 
جنبش عدم تعهد قصد دارد گروه هایی کاری برای بررسی ابعاد تغییرات 
و جنبه های حقوقی آن تشکیل دهد که امیدوارم بتوانیم در مسیر تقویت 

جنبش عدم تعهد حرکت کنیم. 

محمود احمدی نژاد هفته گذشته  در مجلس حاضر شد و سخنانی 
 در خصوص مس��ائل کالن اقتصادی کش��ور به زبان آورد که البته 

شاه بیت آن تأکید بر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بود.
درباره این حضور و س��خنان رییس جمهور گفتنی بسیار است و 
تعدادی از نمایندگان مجلس و همچنین رییس مجلس تذکرات و 
توضیحاتی را در این باب دادند که ارجاع می شود به متن این خبرها، 
اما آنچه در این نوشتار محل توجه است، وجه سیاسی و انتخاباتی 

این حضور و سخنان است.
احمدی نژاد به گونه ای سخن راند که اگر فردی بی اطالع از اوضاع 
سیاس��ی ایران بدان گوش می داد، حتما تصور می کرد که ایشان 
به عنوان رییس جمهور در اولین جلس��ه حضور خود در مجلس 
برنامه های کالن خود را دارد توضیح می دهد. آقای احمدی نژاد 
از طرح های بزرگی س��خن گفت که قرار است دولت با همکاری و 
تعاون مجلس به مرحله اج��را درآورد. وی خود نیز بر غیر طبیعی 
بودن چنین ادعاهایی در این بره��ه زمانی و در فرصت باقی مانده 
از عمر دولت واقف بود و خود بالفاصله هم اشاره کرد و البته گالیه 
کرد که چرا عده ای می گویند در ماه های آخر عمر دولت نباید این 
طرح های بزرگ را اجرا کرد. رییس جمهور در تشریح استدالل و 
نیت خود و دولتش برای اجرایی کردن طرح های بزرگ، دقیقا به 
این جمله اشاره کرد:» مگر شش ماهه اول دولت با شش ماهه آخر 

آن تفاوت دارد؟«
در پاسخ به این که ش��ش ماهه اول دولت با ش��ش ماهه آخر آن 

تفاوت دارد یا نه، مسلم است که باید گفته شود تفاوت دارد. حداقل 
این تفاوت آن اس��ت که دول��ت در ابتدای راه ی��ک فرصت چهار 
 س��اله پیش روی خود دارد که بر اساس این موقعیت و مدت زمان 
می تواند طراحی و برنامه ریزی داشته باشد، اما در شش ماهه آخر 
سال، فرصت برنامه ریزی و کلید زدن پروژه های به تعبیر رییس 
جمهور بزرگ، نیست، بلکه ش��ش ماهه آخر عمر دولت ها عموما 
صرف تکمیل پروژه های آغاز ش��ده و کارهای نیمه کاره می شود. 
مگر غیر از این است که آقای احمدی نژاد در ابتدای شروع به کار 
خود، برنامه چهارم توسعه را به کناری نهادند و روش دیگری را در 
 پیش گرفتند. حاال چه تضمینی وج��ود دارد که دولت بعدی هم 
طرح های بزرگ دولت فعلی را کنار نگذارد و راهی دیگر را انتخاب 
کند. در این میان آنچه هدر می رود هزینه های کالنی است که از 

جیب بیت المال خرج می شود.
به نظر می رس��د کانال ورود به اهداف سیاسی- انتخاباتی حضور 
احمدی نژاد در مجلس و بیان مواضعش، در همین بخش از سخنان 
او باشد. او به گونه ای سخن می گوید که گویی قرار نیست مجموعه 
فکری و اجرایی نزدیک به او، ق��درت را واگذار کند که این گونه از 
طرح های بزرگ دم می زند. پیام صریح این سخنان به مخاطبان در 
حقیقت این نکته است که دولت، طرح ها و برنامه های بزرگی در 
سر دارد که هنوز تکمیل نشده و برای تحقق آنها بهتر آن است که 

همین مجموعه بر سر کار بماند و راه نیمه تمام را به پایان برساند.
 مجموع��ه اقدام��ات و رفتاره��ای دول��ت در چند ماه��ه اخیر،

تقویت کننده این گمانه اس��ت که اصل مهم ب��رای دولت و حلقه 
پیرامونی آن، حفظ قدرت اجرای��ی در بین حلقه همفکران دولت 
فعلی است. ماندن در قدرت، اصلی است که بخش زیادی از فعالیت ها 
و اقدامات دولت در چند ماهه اخی��ر را جهت می دهد. به تعبیری 
مجموعه اقدامات دولت تحت الشعاع انتخابات ریاست جمهوری 
دور آینده و ماندن در قدرت اس��ت. طرح ه��ا و مصوباتی همچون 
استخدام520 هزار نفر و اصرار بر اجرایی شدن مرحله دوم هدفمند 
 کردن یارانه ها و به خصوص اظه��ارات و بیان مواضعی قابل تأمل

و دور از انتظار درب��اره انتخابات و تأکید بر آزاد ب��ودن انتخابات و 
تغییرات و جابه جایی های معنادار در درون دولت و...، همگی نشانه ها 
و رفتارهایی آشکار است از اهداف و انگیزه های انتخاباتی دولت. بنا 

بر گفته ه��ای مقامات دولتی، 
کمتر از100 هزار نفر، قرار است 
بر اساس مصوبات جدید دولت 
در سال 91 جذب دستگاه های 
 دولتی ش��ده و بقی��ه هم طی 
سال های دیگر استخدام شوند. 
طبیعی است که دولت بعدی 
 خ��ود بهتر م��ی دان��د در چه 
حوزه هایی، چه تعداد نیرو الزم 
دارد که بخواه��د جذب کند و 
نیازی نیس��ت که دولت فعلی 
برای دولت آین��ده نیرو جذب 

کند.
همه اینها در حالی اس��ت که 
دولت و آقای احمدی نژاد که 
در شش ماهه آخر عمر دولت 
خود چنین طرح های بزرگی را 

در سر می پرورانند، از بدیهی ترین وظایف قانونی خود سرباز زده و 
در حال حاضر تدوین و ارایه الیحه بودجه سال آینده با وجود تأخیر 

40 روزه، هنوز به دست مجلسیان نرسیده است.
به هر روی به نظر می رس��د بیش از آن که ه��دف رییس جمهور، 
تعامل و مشورت با مجلسیان بوده باشد، استفاده از تریبون عمومی 
مجلس بود برای ارتباط گیری با مخاطبانی دیگر؛ یعنی توده مردم 
و ارسال این پیام که ما طرح های بزرگی در دست داریم که تحقق 
آنها نیاز به زمان بیشتری دارد و البته که مجلس هم در راه اجرای 
این طرح های بزرگ مانع تراش��ی می کند. در غیر این صورت اگر 
 هدف، تعامل بود و هم اندیشی، رییس جمهور به مجلسیان احترام 

می گذاشت و حداقل در مجلس می ماند و نظرات آنها را نیز می شنید.

نگاهی دیگر به دالیل حضور احمدی نژاد در مجلس

  حرف های مرسی دردساز شد  نطقی برای تعامل یا پیامی برای انتخابات!؟
سی ان ان اعالم کرد اظهارات قدیمی محمد مرسی علیه رژیم 
صهیونیستی برایش دردسرساز ش��ده است. به گزارش این 
 شبکه، هیأتی از سناتورهای آمریکایی خواستار آن شده اند

که محمد مرسی رییس جمهور مصر درباره سخنانی توضیح 
بدهد که سال 2010 مطرح کرده و اخیرا منتشر شده است. 
وی در این س��خنان، یهودیان را فرزن��دان میمون و خوک 
 توصیف کرده اس��ت. محمد مرس��ی تأکید دارد سخنان او 

به درستی نقل نشده است.
رضا سیاح خبرنگار شبکه در این خصوص گفت:»اظهارات 
توأم ب��ا نفرتی ک��ه محمد مرس��ی دو س��ال پی��ش علیه 
صهیونیس��ت ها مطرح کرده، س��بب شده اس��ت وی آماج 
انتقادهای مختلف قرار بگیرد. دولت اس��رائیل نیز از محمد 
مرسی انتقاد کرده است. محمد مرس��ی که در سال 2010 
از سران مطرح اخوان المس��لمین بود در اظهاراتی که اخیرا 
در یوتیوب منتشر شده است صهیونیست ها را جنگ افروز 
توصیف کرد و با س��گ و خوک خواندن آنها خواستار قطع 

روابط کشورهای اسالمی با اسرائیل شد.

 اردوغان به خالد مشعل 
چه گفت؟

»رجب طیب اردوغان« با ابومازن و خالد مشعل درباره آخرین 
جریان مذاکرات آش��تی در قاهره گفتگویی تلفنی داشت. 
ابومازن در این تماس تلفنی به اردوغان گفت: امیدوارم که 
در آینده نزدیک و در کوتاه ترین زمان ممکن با ش��ما دیدار 
کرده و درباره مذاکرات صلح گفتگو کنم. مذاکرات س��ازش 
میان تشکیالت خودگردان فلس��طین و رژیم صهیونیستی 
 از س��پتامبر2010 تاکن��ون ب��ه دلی��ل ش��هرک س��ازی 

صهیونیست ها در اراضی فلسطین متوقف شده است.
به گزارش ایسنا اردوغان در صحبت با خالد مشعل و محمود 
عباس، خشنودی خود را نس��بت به مثبت بودن مذاکرات 
میان این دو اعالم و تأکید کرد که کش��ورش برای برقراری 
صلح و آشتی میان تمام طرف های فلسطینی که بتواند آنها را 
یکپارچه سازد و قدرت آنها را در مقابله با دشمنانشان آشکار 
سازد، اهمیت بسیاری قائل است. درگیری ها میان افراد صلح 
جنبش حماس و اعضای دس��تگاه های امنیتی وابس��ته به 
تشکیالت خودگردان فلسطین به اختالف و تقسیم در نظام 
سیاسی فلسطین انجامید و منجر شد که حماس، نوار غزه را 
تحت کنترل خود بگیرد و محمود عباس دولت وحدت ملی را 
که در آن زمان به ریاست اسماعیل هنیه، نخست وزیر کنونی 

دولت حماس اداره می شد، برکنار کند.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

هر چیزی که مورد نیاز است 
باید در داخل کشور ساخته شود

احمدی نژاد 

  باید تمام انرژی و جهت علمی کار دانش��مندان ایران در این راستا 
باشد که هر چیزی در کش��ور مورد نیاز اس��ت باید در داخل کشور 
ساخته ش��ود، چرا که علم هیچ حد و مرزی ندارد و ایران نیز باید به 

جایگاه بین المللی خود درعرصه علم و فناوری دست یابد.
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و آموزشی کش��ور نیز باید تمام توجه و 
همت خود را در این راستا قرار دهند و برای کار خود هیچ سقفی قائل 
نباش��ند. ملت ایران همواره 
در عرصه علم و فرهنگ جزء 
تمدن های برت��ر تاریخ قرار و 
جزء انس��انی ترین تمدن ها 
بوده اس��ت. ما باید چنان در 
کار علمی پیشرفت کنیم که 
بتوانیم به قله های پیشرفت 
و صف اول پیش��تازان علمی 

دنیا برسیم.
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گروگان گیری ایرانی ها دروغ است 

یک مقام مسئول در سفارت ایران در دمشق گفت که خبر گروگان گیری بیست تن از شهروندان 
ایرانی در سوریه دروغ است و العربیه مانند گذشته خبرسازی کرده است. چندی پیش نیز سایت 
العربیه بارها اعالم کرد که سه تن از 48 زائر ایرانی کشته شده اند که بعد معلوم شد خبرسازی بوده است.

به نظر می رسد 
بیش از آن که هدف 

رییس جمهور، 
تعامل و مشورت 
با مجلسیان بوده 
باشد، استفاده از 
تریبون عمومی 

مجلس بود، برای 
ارتباط گیری با 
مخاطبانی دیگر

دلیل توهین به مقدسات؛ 
ترس از پیشرفت اسالم

مخالف برگزاری همزمان 
انتخابات نیستیم

 رییس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: این که در دهه اخی��ر در برخی 
 م��وارد کاره��ای توهی��ن آمیز صری��ح و آش��کاری به س��احت مقدس 
پیامبر )ص( و قرآن می ش��ود به خاطر ترس از رش��د و پیشرفت اسالم 
 است و اگر رش��د اس��المی س��رعت کافی نداش��ت آنها را به این کارها 

وا نمی داشت. 
علی الریجانی با بیان این که جریانات تندرو بهانه به دست عده ای داده 
است تا به قرآن و اس��الم توهین کنند افزود: این گروه های تندرو گرچه 

ظاهر بزک کرده ای دارند، اما پشت صحنه دارند.
الریجانی افزود: در بدو تشکیل این گروه های تندرو، اهدافی وجود داشت 
ازجمله این که چهره ای مش��وش از اسالم درس��ت کنند و یا شاید برای 

مقابله با شوروی سابق بود که البته هر دوی این علل قابل جمع است.

رییس ش��ورای عالی اس��تان ها از ادامه پیگیری برای جلوگیری از برگزاری 
همزمان انتخابات شوراها و ریاست جمهوری خبر داد و گفت: مجلس مخالفتی 
با این موضوع ندارد، اما اعالم کرده که به لحاظ قانونی امکان جدا برگزار کردن 

این دو انتخابات وجود ندارد، بنابراین باید راه حل قانونی آن پیش بینی شود.
مهدی چمران به مکالمه خود با وزیر کشور درباره برگزاری انتخابات شوراها 
و ریاست جمهوری به صورت جداگانه اش��اره کرد و گفت: وزارت کشور هم به 
این موضوع راضی اس��ت و مخالفتی برای برگزاری این دو انتخابات به صورت 
جداگانه ندارد. وی خاطرنش��ان کرد: برگزاری جداگانه انتخابات ش��وراها و 
ریاست جمهوری موجب می ش��ود که این موضوع از نظر اجرایی برای وزارت 
کش��ور راحت تر باش��د، اما باید منع قانونی آن را برط��رف و راه قانونی آن را 

پیش بینی کرد.

نماینده ولی فقیه در سپاه با بیان این که دشنان به دنبال 
مانع تراشی و ایجاد جو روانی بر علیه سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی هستند، گفت: نمایش اقتدار و عزت سپاه در صحنه 
بین الملل، اعالم مواضع و دیدگاه های سپاه و پاسخگویی 

به شبهات، از وظایف ذاتی روابط عمومی سپاه است.
نماینده ولی فقی��ه در همایش مس��ئولین روابط عمومی 
کل و استانی س��پاه پاسداران انقالب اس��المی با اشاره به 
تالش های دش��منان برای ایجاد خلل در انقالب اسالمی 
خاطرنش��ان کرد: دش��من با فراهم کردن شرایط سخت 
برای ملت ایران و راه اندازی بحران سازی های اقتصادی 
برای ایران اس��المی به دنبال تس��لیم کردن ملت در برابر 
خواس��ته های ناحق و اس��تکباری خود اس��ت. وی ادامه 
 داد: رفتار آمری��کا در قبال کش��ورهای جه��ان، رفتاری 
فرعون گونه اس��ت و می بایس��ت با به کارگیری تدبیر و 
هوشمندی الزم در برابر این خواسته های استکبار جهانی 
تسلیم نشویم و در راس��تای ایجاد آرامش و امید در مردم 
حرکت  نماییم. نماینده ولی فقیه در س��پاه خاطرنش��ان 
کرد: متأسفانه برخی از رسانه های داخلی با بزرگ نمایی 
اخبارهای الته��اب آور و تکرار بیش از ح��د موارد فرعی، 
غیر ضروری و جهت دار، در راستای امید بخشی به مردم 

حرکت نمی کنند.

آیت اهلل کعبی گفت: رییس جمهور شرعا و قانونا موظف 
است تدابیر رهبر معظم انقالب را اجرا کند و اگر بر خالف 
این موضوع عمل کند، خالف شرع و خالف قانون مرتکب 

شده است.
 آیت اهلل عباس کعب��ی عضو مجلس خب��رگان رهبری 
در س��خنانی در س��ومین گردهمایی بزرگ حقوقدانان 
بسیجی سراسر کشور، اظهار داشت: باید نقش اجتهاد و 
نقش فقاهت را در قانونگذاری به شکل برجسته در نظر 
بگیریم، ولی هم اکنون ساختار به گونه ای است که نقش 
فقاهت و اجتهاد و قانونگذاری برجس��ته و فعال نیست. 
رییس جمهور اگر منصوب رهبری نباشد، طاغوت است 
و س��ه قوه مقننه،  مجریه و قضائیه در کشور ما مکلف به 
انجام سه کار بزرگ از ش��ئون ولی فقیه هستند. هرکس 
در هر جایگاه و مقامی در کشور فکر کند که مردم منهای 

ولی فقیه از او استقبال می کنند، در توهم است.
وی با تأکید بر این که مش��روعیت این نظ��ام به والیت 
فقیه و فقه اسالمی است، متذکر ش��د: مبنای قدرت در 
جمهوری اسالمی ایران شرعی اس��ت و ساختار قدرت 
مردمی اس��ت یعنی مردم س��ازندگان قدرت هستند و 
هیچکس نمی تواند نقش مردم را در نظام سیاسی کشور، 

منکر شود ولی مبنای قدرت در کشور الهی است.

حجت االسالم والمس��لمین غالمحسین محسنی اژه ای 
در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سؤال که موسوی 
و کروبی صالحیتشان در انتخابات آینده تأیید می شود 
یا خیر، اظهار داشت: صالحیت کاندیداها هیچ ربطی به 
مجرم یا غیر مجرم بودن آنها ندارد و قرار نیس��ت کسی 
که تأیید صالحیت می ش��ود الزام��ا محکومیت قضائی 

نداشته باشد. 
 وی گفت: هر کس که مراجع ذیصالح تش��خیص دهند 
که صالحیت حض��ور در انتخابات آین��ده را دارد، مورد 
تأیید قرار می گیرد و الزامی به پرونده قضائی داش��تن یا 

نداشتن ندارد. 
 این مسئول بیان داشت: موسوی و کروبی افرادی هستند 
که نسبت به نظام و ملت ظلم کرده و مرتکب خالف شدند 
و چنانچه از کرده خود توبه نکنند و جبران مافات نکنند، 
قطعا صالحی��ت حض��ور در انتخاب��ات و کاندیداتوری 

ریاست جمهوری را ندارند. 
   این مس��ئول در پاس��خ به این س��ؤال که آیا جوانفکر 
به خاطر قانون مطبوعات به مرخصی رفته است، گفت: 
مرخصی محکومان بستگی به ش��غل و حرفه آنها ندارد 
که بخواهی��م آن را به کار مطبوعات��ی و غیر مطبوعاتی 

ربط دهیم.

غالمعلی حدادعادل با اش��اره به این ک��ه ادامه هدفمندی 
یارانه ها مورد تأیید مجلس است، گفت: تغییرات این طرح 

محتمل است.
حدادعادل در حاشیه همایش حقوقدانان بسیجی،  قضات و 
وکالی بسیجی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی در 
جمع خبرنگاران گفت: ادامه قانون هدفمندی یارانه ها مورد 
تأیید مجلس اس��ت، هرچند اعمال تغییرات در این قانون 
محتمل است. وی درمورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها 
افزود: اختالف مجلس و دولت این است که چه میزان یارانه ها 

به تولید تعلق گیرد. 
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اگر اصالح طلبان یا نزدیکان 
دولت به طور جدی وارد انتخابات نشوند، ائتالف 1+2 ادامه 
پیدا خواهد کرد،گفت: نفس ائتالف خوب است، اما درمورد 
فعالیت  اصالح طلبان و نزدیکان به دولت باید منتظر روزهای 
آینده باقی ماند. این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی در 
پاسخ به این سؤال که چه دستگاه هایی درمورد شما، آقای 
قالیباف و والیتی نظرس��نجی انج��ام داده اند،گفت: نتیجه 
نظرسنجی های انجام گرفته این است که من، آقای قالیباف 
و والیتی ح��دود60 درصد رأی انتخاب��ات آینده را خواهیم 
داشت، اما این که چه دستگاه هایی این نظرسنجی را انجام 

داده اند، االن پاسخ نمی دهم.

انتخابات قوه قضائیهسپاه انتخابات

دشمنان به دنبال مانع تراشی 
در برابر سپاه هستند

رییس جمهور اگر منصوب 
رهبری نباشد، طاغوت است  

 موسوی و کروبی
 باید  توبه کنند 

2 +1 حدود۶۰ درصد رأی 
انتخابات آینده را  دارد
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یادداشت

 کار اوقاف از مو باریک تر 
و از شمشیر برنده تر است

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران 
اداره اوقاف و امورخیریه اس��تان، گفت: موقوف��ات متعلق به مردم و 
بیت المال اس��ت، لذا بدانید کار اوقاف از مو باریک تر و از شمش��یر 

برنده تر است.
آیت اهلل سید یوس��ف طباطبایی نژاد، نماینده ولی فقیه در استان و 
امام جمعه اصفهان در دیدار با مدیران اداره اوقاف استان اصفهان به 
حساسیت کار اوقاف اشاره و گفت: موقوفات متعلق به مردم است، لذا 

باید به درستی از آنها محافظت و آنها را احیا کرد.
 طباطبای��ی ن��ژاد تأکی��د ک��رد: کار اوقاف ب��ه دلیل ظراف��ت ها و 
حساسیت های خاصی که دارد، از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر 
است، لذا باید همه هم و غم مس��ئوالن در گرفتن حق موقوٌف علیه 
معطوف ش��ود. عضو مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: وقف هم 
صدقه جاریه اس��ت که هم در قرآن و هم در روایات به آن س��فارش 
بس��یار ش��ده، بنابراین همان گونه که مردم آنچه را داشته اند وقف 
کرده اند، باید شما نیز که توفیق خدمت گزاری در این عرصه را پیدا 

کرده اید، خودتان را وقف خدا کنید.
وی با اش��اره به روایات گفت: اگر صدقه 70 دست بگردد تا به دست 
نیازمند برسد، همه این70 نفر در ثواب آن شریکند، لذا نگهداری و 
احیای صدقات و موقوفات نیز که توسط شما صورت می پذیرد، خود 

صدقه است.

?

شفاف ترین مدیریت مالی 
استان در اوقاف است 

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
اصفهان 

  
حجت االسالم حسین اژدری 

در حال حاضر تمام درآمد های موقوفات برای موارد مشخص شده هزینه 
می ش��ود و یک ریال از درآمد این موقوفات به هدر نمی رود و شفاف ترین 
مدیریت مالی به اوقاف اصفهان اختصاص دارد. با توجه به این موضوع، این 
سنت باید در جای جای جامعه ترویج ش��ود. پیامبر اکرم )ص( به عنوان 

نخستین واقف بوده اند و وجود 
موقوف��ه در زندگ��ی تمام اهل 
بیت اس��ام )ع( اهمیت سنت 

حسنه وقف را نشان می دهد.
وقف صدقه ج��اری و باز بودن 
نامه عمل واقفان در قیام قیامت 
به ش��مار م��ی رود و اصفهان از 
استان های برتر در زمینه احیای 

این سنت محسوب می شود.
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چهره روز
طرح  نوسازی مسکن در 250 روستای استان

رضا رجایی، مدیر تأمین مس��کن و امور مهندسی س��اختمان کمیته امداد استان، گفت: مسکن 
روستاییان غرب استان در اولویت بازسازی و نوس��ازی کمیته امداد قرار دارد. وی افزود: از ابتدای 
سال تا کنون طرح  نوسازی مسکن در 250 روستای استان برای 700 خانه روستایی اجرا شده است.

3

 نوش��ته روی بنرها خبر از افزایش روزهای س��الم و 
کاهش روزهای خطرناک در سال 91 می داد.

ای��ن دو نم��ودار  باع��ث م��ی ش��د هاله های��ی از 
س��ؤاالت اط��راف س��ر مخاط��ب تش��کیل ش��ود 
 مبنی ب��ر این ک��ه ک��ه چگون��ه روزهای س��الم و 
غی��ر خطرن��اک افزای��ش یافت��ه ان��د، درحالی که 
 بیش��ترین تعطیل��ی ناش��ی از آلودگ��ی ه��وا را در 

نیمه دوم امسال شاهد بوده ایم؟ 
مسئول غرفه در پاسخ به این پرسش بزرگ می گوید: 
»معیار این سنجش بر اساس استاندارد آمریکاست 
و دستگاه ها نش��ان می دهند روزهای سالم امسال 

بیشتر از سال گذشته بوده است.«

تأخیر در شروع برنامه
مدعوین توس��ط برگزارکنندگان همایش به سالن 
اجتماع��ات راهنمایی می ش��دند تا برنام��ه ای که 
قرار ب��ود طبق زم��ان بن��دی س��اعت9:30 صبح 
روز چهارش��نبه بیس��ت وهفتم دی ماه آغاز شود، 
با تأخیر حداق��ل 20 دقیق��ه ای و با اج��رای امین 
صادق��ی برگزار ش��ود. آقای مجری پش��ت تریبون 
رفت و هرچه شعر و دکلمه که برای آغاز یک برنامه 
بلد بود ب��ا ریتمی کند قرائ��ت ک��رد و در ادامه هم 
 با جمله»خ��ب به دلیل تأخی��ر در ش��روع برنامه و 
عقب ب��ودن از زم��ان بندی، به س��راغ س��خنرانان 

می رویم« کار را ادامه داد.

زمان بندی برنامه روی تعدادی از برگه های مسابقه 
که بین مدعوین توزیع شد، وجود داشت. شاید نحوه 
زمان بندی تأخیر در برنامه را سبب شده بود؛ چرا که 
زمان شروع و اتمام همایش اصًا معلوم نبود و فقط 
برای سخنرانان و گروه موس��یقی سنتی بین پنج تا 
15 دقیقه وقت درنظر گرفته بودند که با این وجود، 
بسیاری عاوه بر اسامی لیست، پشت تیریبون رفتند 

و عده ای هم اصًا نیامده بودند.

 رتبه اول اِچ اس ایی به پاالیشگاه اصفهان 
رسید

مدیرعامل پاالیش��گاه نف��ت اصفه��ان اولین نفری 

ب��ود که پش��ت تریب��ون رفت و خب��ر اح��راز رتبه 
نخس��ت دریافت گواهینام��ه اِچ اس ایی از س��وی 
 ای��ن پاالیش��گاه را در بی��ن تم��ام پاالیش��گاه ها و 

شرکت های نفتی کشور به سمع حضار رساند.
گویا این گواهینامه محیط زیس��تی از سوی کشور 
ایتالیا اهداشده و تأییدی برای فعالیت های متناسب 
با محیط زیست اس��ت. لطفعلی چاوش��ی در ادامه 
به س��راغ فعالیت های پاالیشگاه در مس��یر مبارزه 
با آالین��ده های ه��وا، آب و خاک رفت که پرس��نل 
پاالیشگاه برای کنترل آنها برنامه ریزی کرده بودند 
و با هم��کاری و تاش هم��کاران ای��ن گواهی عدم 
آالیندگی هوا کسب شده بود. با این حال، وی اعتقاد 
داشت کنترل شرایط کافی نیست و باید خودشان را 

به استانداردهای روز دنیا برسانند. 

استاندارد یورو 5
در مقوله صنایع نفتی، اس��تاندارد مورد نظر یورو 5 
است که با توجه به س��خنرانی مهندسان پاالیشگاه 
و مدی��رکل اداره حفاظت محیط زیس��ت اصفهان 
در س��اده ترین حالت، یعنی10 پی پ��ی ام گوگرد 
در بنزی��ن. مطلبی ک��ه طبق گفته ه��ای کیومرث 
کانت��ری، مدی��رکل حفاظ��ت محی��ط زیس��ت 
ما با آن فاصله زی��ادی داری��م: »70درصد آلودگی 
مربوط به ت��ردد خودروها و وس��ایط نقلیه موتوری 
اس��ت،30 درصد ه��م ب��ه کارخانجات، نی��روگاه 
ها،پاالیش��گاه ها و صنایع و مصارف خانگی مربوط 
اس��ت«. کانتری با علم بر ضیق وق��ت، از نرم افزار 
پاورپوینت ب��رای ارایه مطالبش بهره ب��رد و به یکی 
 از صفح��ات ک��ه ناخوانا بود اش��اره کرد ک��ه دلیل 
نام گذاری روز بیس��ت و نهم دی ماه ب��ه روز هوای 
پاک را بیان می کرد. در این روز در سال 79، آلودگی 
هوا باعث تجمع مردم ته��ران در یکی از پارک های 
 سطح شهر شد و آنجا بود که روز هوای پاک به تقویم 
پر مناسبت ما راه یافت.وی در ابتدای توضیحاتش از 
مرگ ساالنه سه میلیون نفر در جهان به دلیل آلودگی 
هوا خبر داد و از راهکارهای کاهش آلودگی س��خن 
گفت: »توس��عه و احداث پارکینگ ه��ای عمومی و 
طبقاتی، توسعه فضای سبز و معاینه فنی خودروها 
از جمله راهکارهای کاهش آلودگی هواس��ت که با 

معاینه فنی خودرو می توان 20 درص��د آلودگی را 
کاهش داد.«

آلودگی پاالیشگاه به اصفهان نمی رسد
رییس خدمات فنی ومهندسی ش��رکت پاالیشگاه 
نفت اصفهان با اش��اره به طرح بهبود فرآیند و بهینه 
سازی پاالیش��گاه که بخش��ی ازآن به اجرا درآمده، 
گفت: اگر این طرح به طور کامل اجرا شود، به مراتب 
آالیندگی ها چه در محدوده پاالیشگاه و چه در سطح 
کانشهر اصفهان کاهش  خواهد یافت. البته حسین 
یاوری معتقد است جهت بادهای غالب در طول سال 
در اصفهان به گونه ای اس��ت که آلودگی پاالیشگاه 
به سمت اصفهان  نمی آید و کوه های خمینی شهر 

میزبان این آالیندگی ها هستند.

استاندار و آقای داد و بیداد
نزدیک به دوساعت از شروع با تأخیر همایش گذشته 
بود که اس��تاندار به جمع حاضرین در س��الن اضافه 

شدند و بعد به دعوت مجری پشت تریبون رفتند. 
آقای اس��تاندار که معلوم بود از دست عده ای بسیار 
کافه و ناراحت اس��ت، فرصت را مغتنم شمرد و به 
گایه از افراد سیاس��ی اصفهان پرداخت:»متأسفانه 
آلودگی ه��وا مثل بس��یاری از مس��ائل در اصفهان 
سیاس��ت زده ش��ده و یک س��ری از سیاس��ی ها از 
موضوعات برای مطرح کردن خودش��ان اس��تفاده 
می کنند. عده ای خودش��ان در این آلودگی س��هم 
 دارن��د، بع��د درمحافل خب��ری ظاهر می ش��وند و 
می گویند کار را دست ما بدهند تا مشکل آلودگی را 
حل کنیم. باید به این افراد بگویم، اگر هنری دارید، 
اول مشکل خودتان را برطرف کنید.  ما یک سال است 
با جلسات متعددی که با اداره کل حفاظت از محیط 
زیس��ت داش��تیم، به صورت علمی درحال برطرف 
س��ازی و مقابله با آلودگ��ی هوا هس��تیم. بعد آقای 
دادو بیداد که هیچ آم��اری ندارد، می گوید تعطیلی 
پنجش��نبه ها در کاه��ش آلودگی نقش��ی ندارد«. 
درپایان همایش هم به چندشرکت برای ایفای نقش 
س��بز در کاهش آلودگی هوا لوح تقدیر اهداش��دکه 
فوالدمبارکه، ذوب آهن، پلی اکریل و صدا و سیما از 

جمله دریافت کنندگان لوح بودند.

درهمایش قانون وهوای پاک، حاشیه بیشتر از متن بود 

کاهش 20 درصدی آلودگی هوا با معاینه فنی خودرو

70درصد آلودگی  اصفهان مربوط به خودروهاست

هفته گذشته ملقب به هوای پاک بود و این دلیلی شد تا اداره کل حفاظت از محیط زیست با همکاری پاالیشگاه اصفهان همایش  سمیه 
قانون و هوای پاک را در شهرک شهید منتظری برگزار کند؛ همایشی که کمترین زمان آن به هوای پاک و قوانین موجود در این مسرور

زمینه اختصاص داشت. در ورودی س�الن همایش بنر بزرگی برای خیرمقدم استاندار معزز نصب شده بود که در ابتدای جلسه 
تشریف فرما نشدند.البی سالن اجتماعات مزین به دستگاه های سنجش آلودگی بر اساس استانداردهای اِی کیو آی آمریکا بود. این غرفه جمع و جور 

به همراه تعدادی بنر سؤال برانگیز به همت اداره کل حفاظت از محیط زیست استان اصفهان در البی استقرار یافته بودند.

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 732 |پنجشنبه 4اسفند 1390 | 1  ربیع الثانی 1433

4
???
???

معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟
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آگهی فراخوان عمومی نوبت اول
شماره 910/6020
شرکت فراخواننده: شركت برق منطقه ای اصفهان

موضوع فراخوان: ارزیابی کیفی توان تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شرکت 
برق منطقه ای اصفهان 

شرط ورود به فراخوان: دارا بودن گواهینامه صالحیت پایه 4 در رشته ارتباطات یا نیرو
دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی:

1- درياف�ت فیزيکی اس�ناد با مراجعه به آدرس: ته��ران- خیابان ولیعصر- باالتر از 
میدان ونک- خیابان عطار- پالک 12- واحد دیسپاچینگ و اتوماسیون- 

تلفن: 81961-021               فاكس: 021-88771206
2- دريافت اينترنتی پرسشنامه با مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب 

www.erec.co.ir :سایت شرکت برق منطقه ای اصفهان به آدرس
تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابی كیفی: 91/11/2 لغایت 91/11/14

محل تحويل پرسش�نامه ارزياب�ی كیفی: اصفهان- خیابان چهارب��اغ باال- دبیرخانه 
شرکت برق منطقه ای اصفهان

مهلت تحويل پرسشنامه ارزيابی كیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 
1391/11/28

نکات قابل توجه:
1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان در پرسشنامه موجود می باشد.

2- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از 
شرکت های واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد.
3- به درخواس��ت ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم ش��ده ترتیب اثر داده 

نخواهد شد.
4- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان 

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

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

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

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف/ 17065



چهره روزیادداشت

باغداران؛ قربانیان اصلی واردات  میوه
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان 
این که در حال حاضر مرکبات ش��مال و سیفی جات جنوب خریدار 
ندارد،گفت: متأسفانه قربانیان اصلی واردات بی رویه میوه،  باغداران 
هستند، چرا که واردات موجب شده که بخشی از تولیدات باغداران 

روی دست آنها باقی بماند.
عباس پاپ��ی زاده بالنگان اظهارداش��ت: درحال حاضر کش��اورزان 
 با مش��کالت عدیده ای مواجه هس��تند که یکی ازاساسی ترین آنها 
بازار رسانی محصوالت تولید شده اس��ت و واردات بی رویه موجب 

شده بخشی ازمحصوالت کشاورزی بدون خریدار باقی بماند.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با بیان این که در حال 
حاضر مرکبات شمال و سیفی جات جنوب خریدار ندارد، تصریح کرد: 
یکی از دالیل این موضوع تولید محصول بیش از میزان تقاضاست که 
متأسفانه به دلیل نبود مدیریت قوی در بخش کشاورزی این مشکل 

بروز کرده است.
وی با بیان ای��ن که در حال حاضر نمایندگان مجل��س اعداد و ارقام 
مشخصی درمورد میزان واقعی تولید و میزان نیاز به واردات ندارند 
افزود: در حال حاضر درمورد برخی از محصوالت مانند مرکبات اصال 
نیازی به واردات نیست، اما متأسفانه تصمیم برای واردات در فصول 
 دیگری از سال گرفته می ش��ود و در نهایت واردات در فصلی انجام 
می شود که کشاورزان مشغول برداشت محصوالت خود هستند و این 

همزمانی، ضرر و زیان تولیدکنندگان را رقم می زند.

خبر ویژه

4
 افتتاح اداره منابع آب برخوار، شاهین شهر و میمه

در ادامه افتتاح ادارات و نمایندگی های امور منابع آب در شهرستان های فاقد اداره منابع آب استان، اداره 
منابع آب شهرستان های برخوار و شاهین ش��هر و میمه نیز افتتاح گردید. این اقدامات در راستای اصل 
تمرکززدایی تکریم ارباب رجوع بوده و ازتردد متقاضیان به مرکز استان جهت انجام امور اداری جلوگیری می کند. 

 از طرح تحقیق و تفحص در
 ذوب آهن دفاع می کنیم

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی
مجید منصوری  

از طرح تحقیق و تفحص از ذوب آهن، قاطعان��ه دفاع می کنیم تا همه 
ابهامات در این باره روش��ن ش��ود. مباحثی از قبیل عدم ش��فافیت در 
استخدام ها، تعلل در وصول مطالبات شرکت که حق بیت المال است، 
عدم روند رشد در پروژه ها، استارت نخوردن مراحل طرح توسعه، عدم 
 برنامه ریزی صحیح در جذب نیرو و شکایت مردم شهرستان های اطراف 
ذوب آهن نس��بت به رعایت 
نش��دن عدالت در س��همیه 
اس��تخدامی ای��ن مناط��ق و 
به خصوص مش��کالت ایجاد 
ش��ده در طرح افزایش تولید 
5 میلی��ون ت��ن، از مهم ترین 
بخش ه��ای این طرح اس��ت 
و بیشتر س��هم لنجان از این 

استخدام ها مبهم است.
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591  مشترک با قرائت از راه دور 
کنترل می شوند

مدیر امور برق ش��مال ش��رکت توزیع ب��رق اصفهان گفت: 
سیس��تم قرائت از راه دور برق، یکی از سیستم های نوین در 
سطح جهان اس��ت که تاکنون591 مشترک منطقه شمال 

اصفهان، از این امر بهره مند شده اند.
 علیرضا عریض��ی در جمع اصحاب رس��انه اظهار داش��ت: 
به مناسبت سی  و پنجمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب 
اسالمی،30 طرح بزرگ برق رسانی و همچنین بهینه سازی 
و بازسازی بخشی از شبکه های فرسوده با اعتبار20 میلیارد 

ریال به بهره برداری می رسد.

 تولید کنندگان ایرانی 
به خودکفایی می رسند 

یک تولید کننده سیس��تم های سرمایش��ی و خنک کننده 
در کش��ور با بیان این که تحریم های غرب علیه کش��ورمان 
را دور می زنیم، گفت: تولیدکنن��دگان ایرانی از توان باالیی 
برای دستیابی به خودکفایی برای تولید محصوالت داخلی 

برخوردار هستند.
محمدعلی صدقی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین المللی 
تجهیزات و تأسیسات سرمایشی و گرمایشی با اشاره به این 
که نمایشگاه ها فرصتی برای توس��عه فعالیت های صنعتی 
اس��ت، اظهار داش��ت: واحد های تولیدی و صنعت��ی باید از 
ظرفیت های موجود در نمایشگاه ها برای ترغیب مردم برای 
استفاده از کاال ها و تولیدات داخلی استفاده کنند. وی اضافه 
کرد: نمایشگاه ها مکان مناسبی برای ارایه و معرفی تولیدات 
و محصوالت داخلی است، اما در حال حاضر به دلیل وضعیت 
اقتصادی حاکم بر کش��ور و تحریم ها و نوسانات موجود در 

بازار ها، واحد های تولیدی و صنعتی با رکود مواجه شده اند. 

مخاطبان اصلي نمایشگاه 
محصوالت سرمایشی و گرمایشی

 رییس امور نمایش��گاه ه��ای داخلی و بین الملل ش��رکت 
نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان نیز گفت: واقعی 
ش��دن حامل های انرژی و تحریم ها موجب بومی س��ازی 
تجهیزات گرمایشی و سرمایشی در کشور شده است. مجید 
نائب زاده بیان داشت: طی دو سال اخیر، مخاطب اصلی و بازار 
هدف نمایشگاه محصوالت سرمایشی و گرمایشی، مهندسان 

تأسیسات و کارشناسان ارشد ساخت و ساز بوده اند.

اخبار کوتاه

در این میان        ادامه از صفحه  یک:
گروه 
دی��دگاه ه��ای کارشناس��ان از  اعظای اقتصاد

کمیس��یون کش��اورزی و صنای��ع اتاق 
بازرگانی گرفته تا مسئوالن جهادکش��اورزی و اساتید دانشگاه 
درباره تأثیر خشک ش��دن زاینده رود بر روی بخش کشاورزی و 
موضوعی که به تازگی در شهرک علمی- تحقیقاتی اصفهان مورد 
بررسی و بازبینی مجدد قرار گرفته است، قابل واکاوی و تأمل است 
که به صورت مختصر گزیده ای از صحبت های این کارشناسان در 

ادامه می آید. 

حمیدرضا مؤمنی/ نایب رییس کمیسیون کشاورزی 
و صنایع تبدیلی اتاق اصفهان

    اگر قرار اس��ت مدیریت آب به صورت استانی و محلی صورت 
پذیرد، استان خوزستان نیز نباید اجازه خروج نفت را بدهد.

   خشک ش��دن زاینده رود عالوه بر تأثیرات روانی بر مردم این 
شهر، در بخش اقتصاد کشاورزی، زیان های بسیاری بر کشاورزان 

و صنعت گردشگری استان وارد کرده است. 
   مشکل اصلی خشکی این رودخانه، تصمیمات غیرکارشناسی 
در مدیریت آب است، به واقع مدیریت باید به صورت حوزه صورت 
بگیرد که استان های ذینفع مش��ترکا و به استناد سوابق )طومار 
شیخ بهایی (، بررسی وتصمیمات نهایی گرفته شود تا منافع همه 

استان ها لحاظ گردد.

   از مسئولین می خواهیم  اجازه ندهند کشاورزی استان اصفهان 
که سابقه چند هزار ساله در بستر رودخانه زاینده رود دارد با مشکل 

روبه رو شود که جبران آن غیر ممکن خواهد بود. 
   مناب��ع آب، نفت، مناب��ع طبیعی جزء انفال عمومی اس��ت و 
مدیریت کالن کشور باید در راس��تای منافع عمومی کشور، این 
منابع را به کار گیرد که بدون شک این مهم محقق نمی شود مگر 
این که چون همیشه با همدلی و تعامل به کمک یکدیگر بشتابیم. 
   امیدواریم با همدلی مدیریت خدوم، ارزشی و تأمل همه جانبه، 

شاهد جریان زندگی در زاینده رود باشیم.

منوچه�ر خراج�ی/ عضو کمیس�یون کش�اورزی
 اتاق بازرگانی

   کاش��ت درخت گردو و بادام در کوهس��تان با آب زاینده رود 
مقرون به صرفه نیست و متأس��فانه روزانه در حال صدور مجوز 

برداشت های بی رویه از این رودخانه هستیم.
   گردش آب به چرخه حیات در کوهس��تان هم��راه با آلودگی 
 است و متأسفانه پس از آبیاری درختان در کوهستان، آب همراه با 
گل و الی مجدد وارد بس��تر رودخانه می شود که این آب نه تنها 

مزیتی ندارد، بلکه برای محیط زیست نیز زیان آور است. 
   آب مصرف ش��ده در دش��ت ها جه��ت کش��اورزی در قالب 
سفره های زیرزمینی و تصفیه شده باید مجدد به چرخه محیط 

زیست باز می گشت. 

مهرداد مرادمند/ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 
اصفهان

   خشکسالی امسال و به تبع آن قطع جریان آب در زاینده رود 
تاکنون حداقل350 میلیارد تومان به کشاورزان این شهرستان که 

زندگی آنها وابسته به کشاورزی است، خسارت وارد کرده است. 
   مهم ترین تأثیرات خشکی زاینده رود، کاهش آب سفره های 
زیر زمینی شهرستان اصفهان بوده و تعداد چاه های شهرستان 
اصفهان که حدود 12 هزار حلقه اس��ت، هم اکنون خشک شده 
و کش��اورزان حتی تا الیه های س��وم زمین و عم��ق300 متری 
هم حفر زمین و کف ش��کنی کرده اند که به نتیجه نرسیده اند. 
با تخلیه سفره های آب زیر زمینی، نشست زمین را به طور قطع 
در شهرستان اصفهان خواهیم داشت که جبران آن در سال های 

پرآب غیر ممکن است.

دکتر اسماعیل کهرم/ استاد دانشگاه 
   رودخانه هم مانند یک آدم، دارای »ساختار« است. رودخانه هم 
مانند یک آدم، شخصیت و رفتار دارد، اما شوربختانه ما با آگاهی 
از ویژگی های طبیعت به حریمش تافت��ه ایم و هر آنچه امروز بر 

سرمان می آید پاسخ طبیعت است به دست درازی هایمان.
   ما زمانی قهرمان سدسازی ش��ده ایم که جهان، سد سازی را 
کنار گذاشته است، در آمریکا سالی نزدیک به100 سد را ویران 

می کنند، زیرا از آسیب هایش آگاهی یافته اند.
   ما قهرمان سدسازی شده ایم در حالی که جهانیان رکورد دار 
ویرانی سد هستند و کتاب هایی چاپ می کنند که چگونگی ویران 
 کردن س��د را آموزش می دهد. ما امروز داریم راهی را می رویم

که 50 سال پیش دیگر کش��ورها رفتند و به بن بست رسیدند و 
آسیب دیدند و امروز در حال بازگشت از آن هستند، اما شوربختانه 
ما چشم هایمان را بسته ایم و داریم همان راه را می رویم و هرچند 
که نشانه های نادرس��تی راهی را که در پیش گرفته ایم هر روز 
نمایان تر می ش��ود، اما گویا خودمان را به خواب زده ایم و همه 
اینها یعنی بی مدیریتی. ما مدیریت نداشته ایم. آب را پشت سد 
انبار می کنیم و حقابه ها را نمی دهیم. از سرچش��مه زاینده رود 
آب را برداش��ته ایم و به یزد داده ایم. جای��ی نزدیک محل به هم 
 رسیدن سرشاخه های زاینده رود، شالیکاری و برنج کاری به راه 
انداخته ایم و در کوس و کرنا می کنیم کارمان را، آخر جایی بهتر 

از اصفهان برای برنج کاری در ایران پیدا نمی شد؟
 در گستره خشکی که گرمایش، آب را تبخیر می کند شالیکاری 
می کنیم، شگفتا از این مدیریت! با این همه می خواهید زاینده 

رود هنوز هم زنده باشد و سرحال؟

بررسی زاینده رود از تبعات خشک شدن زاینده رود 

سوءمدیریت، کشاورزی اصفهان را فلج کرد
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ابالغ اجرائیه
6865 ش��ماره اجرائیه: 9110420350200262، شماره پرونده: 9009980350200149، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900153، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090350203573 و ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970350200979 محکوم علیه 
بهرام کاظمی فرزند یداله مجهول المکان محکوم اس��ت به: 1- غیابًا حکم به تنفیذ اعمال 
حق فس��خ در مورخه 89/12/19 و پرداخت اجور معوقه به مبلغ یک میلیارد و یکصد و 
پنجاه و دو میلیون و چهارصد و ش��صت ه��زار و هفتصد و نود و پنج ریال و تخلیه و 
تحویل عین مس��تأجره بابت اصل خواسته به مبلغ بیست و سه میلیون و یکصد و چهل 
و نه میلیون و پانصد ریال بابت هزینه دادرسی و شصت درصد حق الوکاله در مرحله 
بدوی در حق محکوم له بانک اقتصاد نوین شعبه توحید نشانی: خ توحید چهارراه توحید 
بانک اقتصاد نوین. و 2- پرداخت نیم عش��ر دولتی در حق صندوق دولت. محکوم علیه 
مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا 
حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را قادر به اجراي 
مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا 
تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت 
مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محک��وم به بوده اید لیکن براي 
فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهید 
بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 
روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي 
احکام مدني میباش��د به م��واردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني 
مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نح��وه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 

آبان 1377 توجه نمائید. قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6866 ش��ماره دادنامه: 9109970351301231، شماره پرونده: 8909980351301074، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 891088، خواهان ه��ا: 1- آقای محمدرضا م��رادی 2- آقای 
محمد ساس��ولی با وکالت آقای امید امینی دش��تی به نش��انی س��ه راه سیمین مجتمع 
اس��پادانا ط 4 واحد 2، خوانده: خانم مژگان خس��روی بنجار به نشانی مجهول المکان، 
خواسته:1- مطالبه خسارت 2- مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات 
پرونده ختم دادرس��ی را اعالم و با اس��تعانت از درگاه ایزد متعال بش��رح زیر مبادرت 
به اصدار رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی محمد ساس��ولی و محمدرضا 
مرادی با وکالت امید امینی دش��تی بطرفیت مژگان خس��روی بنجار به خواسته مطالبه 
مبلغ چهارصد و بیس��ت میلی��ون ریال به انضمام هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل 
و خس��ارت تأخیر تأدیه با توج��ه به محتویات پرونده و مس��تندات ابرازی خواهان ها 
و اینکه وکیل خواهان ها اظهار داش��ته خواهان محمد ساس��ولی مبلغ دویست و هفتاد 
میلی��ون ریال و خواهان محمدرضا م��رادی مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به خوانده 
پرداخ��ت نموده اند که خوانده از بازپرداخت آن امتناع نموده اس��ت و نظر به ش��هادت 
ش��اهد تعرفه شده از س��وی خواهان ها و اینکه مس��تندات ابرازی اشتغال ذمه خوانده 
را ایج��اب م��ی نماید و خوان��ده علیرغم ابالغ وقت رس��یدگی از طریق نش��ر آگهی در 

دادگاه حاضر نش��ده و دفاعی که مؤثر در دعوی باش��د از خود بعمل نیاورده اس��ت 
لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تش��خیص علیهذا دادگاه به اس��تناد مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویس��ت 
 و هفتاد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته در حق خواهان محمد ساس��ولی و پرداخت 
مبل��غ یکص��د و پنجاه میلی��ون ریال بابت اصل خواس��ته در حق خواه��ان محمدرضا 
م��رادی و پرداخت مبل��غ پنج میلی��ون و چهارصد هزار ریال در حق محمد ساس��ولی 
باب��ت هزینه دادرس��ی و پرداخت مبلغ س��ه میلی��ون ریال در ح��ق محمدرضا مرادی 
باب��ت هزینه دادرس��ی و پرداخت حق الوکال��ه وکیل و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه 
از زم��ان تقدیم دادخواس��ت 89/10/19 تا زمان تأدیه آن در ح��ق خواهان ها صادر و 
اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از اب��الغ قابل واخواهی 
 در همی��ن دادگاه و پ��س از آن ظرف بیس��ت روز قاب��ل تجدیدنظرخواه��ی در دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. طاوس��ی- رئیس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ
6867 شماره درخواست: 9110460350600003، شماره پرونده: 9009980350600174، 
شماره بایگانی ش��عبه: 900175، خواهان ها فاطمه سرجوقیان، منیژه غالمی، علیرضا، 
طهمین��ه، غالمرض��ا، ملیحه، پروی��ن، صدیقه، رضوان و لیال ش��هرت همگ��ی ترابی با 
وکال��ت آقایان محمدرض��ا قنبریان و فرهاد حاج��ی احمدیان دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان 1- بت��ول اخوان حری��ری 2- عباس کریم��ی جونی 3- اداره ثبت اس��ناد 
و ام��الک اصفه��ان 4- دفت��ر اسنادرس��می ش��ماره 15 اصفهان به خواس��ته اصالح 
اس��ناد انتق��ال 30356-1337/10/17 و 34240-1341/5/15 تنظیم��ی در دفتر اس��ناد 
رس��می ش��ماره 15 اصفه��ان تقدی��م دادگاه نموده اند  که جهت رس��یدگی به ش��عبه 

شش��م دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفه��ان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال 
خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 310 

 ارجاع و به کالسه پرونده 9009980350600174 ثبت گردیده و پس از رسیدگی، نظریه 
کارش��ناس رسمی دادگس��تری واصل ش��ده اس��ت که به علت مجهول المکان بودن 

خوان��دگان ردی��ف ه��ای اول و دوم و درخواس��ت وکالی خواه��ان ها و ب��ه تجویز 
م��اده 73 قان��ون آیی��ن دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انق��الب در ام��ور مدنی و 
 دس��تور دادگاه مرات��ب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود 
ت��ا خواندگان مجهول المکان پس از نش��ر آگهی و اطالع از مف��اد آن ظرف یک هفته به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نظریه کارش��ناس را رویت و چنانچه 
اعتراضی دارند، کتبا به این دادگاه ارائه نمایند. دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ رأی
6868 ش��ماره دادنامه: 9109970351400762، شماره پرونده: 9009980351401091، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901091، خواهان: آقای حس��ین روزبان به نشانی اصفهان خ 
کهندژ خ نبوی منش شهرک آزادی کوچه نسیم پ 14، خوانده: آقای مجید الهی دهقی به 
نشانی مجهول المکان، خواسته: اعتراض به رأی شورای حل اختالف، گردشکار: دادگاه 

با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به 
ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص تجدیدنظرخواهی 
آقای حس��ین روزبان فرزنداسماعیل نس��بت به دادنامه ش��ماره 416 مورخ 89/4/26 
صادره از ش��عبه 19 شورای حل اختالف اصفهان، نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده دلیلی 
بر صحت ادعای خود ارائه ننموده و در خصوص امضای وی بر روی س��فته نیز ابتدا 
منکر و س��پس با تقدیم الیحه ای اعالم داش��ته که امضاء منتسب به وی می باشد علی 
ایحال نظر به اینکه رسیدگی مطابق موازین بوده و دلیلی بر عدم مدیونیت و یا پرداخت 
دین و برائت ذمه ارائه نشده است ضمن رد اعتراض با اجازه حاصل از ماده 31 قانون 
ش��ورای حل اختالف دادنامه موصوف را عینًا تأیید م��ی نماید. رأی صادره قطعی می 

باشد. محمدی جرقویه ای- رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6869 ش��ماره دادنامه: 9109970350800643، شماره پرونده: 8909980350800585، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 890585، خواهان: پست بانک استان اصفهان به نشانی اصفهان 
خ محتش��م کاش��انی نبش بن کیوان، خواندگان: 1- خانم پروین حدادی، 2- آقای رضا 
تحویلیان همگی به نشانی مجهول المکان، 3- آقای علی قلی مرادی نیا به نشانی اصفهان 
خ آل محم��د کوچه 21 ش��هید واثقی پ 9 طبق��ه 2، 4- آقای مجتبی حدادی به نش��انی 
اصفهان کیلومتر 12 جاده آبش��ار روستای راشنان روبروی قرض الحسنه منزل محمد 
قنبری، 5- آقای مهدی ش��یرانی به نشانی فوت نموده، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: 
دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص دادخواست پس��ت بانک استان اصفهان با مدیریت غالمحسین صباغی به 
طرفی��ت 1- پروین ح��دادی و 2- مجتبی حدادی و 3- علی قلی م��رادی نیا و 4- رضا 
تحویلیان و وراث مهدی شیرانی به اسامی 5- عصمت 6- شهره 7- فرزاد و 8- بهزاد 

شیرانی دائر بر مطالبه مبلغ 598، 439، 89 ریال طبق قرارداد بانکی با احتساب خسارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه قرارداد بانکی اس��تنادی تنظیمی فیمابین که 
حکایت از مدیونیت خواندگان داشته و حسب ادعای وکیل خواهان خواندگان به تعهدات 
خ��ود عمل ننموده و از ناحیه خواندگان موصوف نیز دف��اع و ایرادی به عمل نیامده و 
دلیل��ی ب��ر برائت ذمه ارائه نگردیده ل��ذا دادگاه ادعای خواهان را ثابت تش��خیص و به 
اس��تناد ماده 10 قان��ون مدنی و 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی خواندگان را 
متضامنًا به پرداخت مبلغ 89/439/598 ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام خس��ارت 
تأخیر تأدیه وفق قرارداد بانکی پیوس��ت پرونده با احتس��اب خسارت دادرسی )هزینه 
دادرس��ی و حق الوکاله( محک��وم و اعالم می نماید. رأی صادره نس��بت به خواندگان 
ردی��ف اول و ردیف 3 تا 8 غیاب��ی بوده و ظرف مدت 20 روز قاب��ل واخواهی در این 

مرجع می باش��د و نس��بت ب��ه خوانده ردی��ف دوم حضوری و ظ��رف 20 روز قابل 
 تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اس��تان می باشد. بهرامیان- رئیس شعبه هشتم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6872 در خصوص پرونده کالس��ه 916/91 خواهان حس��ن مؤمنی دادخواس��تی مبنی 
ب��ر مطالبه وجه چک ش��ماره 55152 و خس��ارت تأخی��ر تأدیه و هزینه دادرس��ی به 
طرفیت کورش زارع تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخه 91/12/9 ساعت 
17/40 عص��ر تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع 
در خیاب��ان س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- 
پالک 57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 23 شورای 
ح��ل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در 

 صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.
م الف/ 17042 خالویی- مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
6700 شماره آگهی: 9100390200400047، شماره پرونده: 1/8600400200400006، 
آگهی مزایده پرونده اجرایی کالس��ه: 20188-2/754. 1- تأسیسات و تجهیزات متعلق 
به ش��رکت قطعه س��ازان پارس گلباز و محل اجرای طرح ش��رکت قطعه سازان پارس 
گلباز متعلق به ش��رکت ش��هرک های صنعتی اصفهان واقع در شهرک علویجه خیابان 
هشتم درب چهارم سمت چپ که دارای کاربری کارگاهی )کارخانه تولید قیر مذاب( به 
مس��احت عرصه 4000 مترمربع و ساختمان س��وله به ابعاد 900 مترمربع و دو واحد 
نگهبانی و آزمایشگاه می باشد. محوطه خاکریزی شده و زمین از سه طرف دیوارکشی 
ش��ده اس��ت. این کارگاه دارای موتورآالت و تانکرها و دس��تگاه های مربوط به ذوب 
قیر شامل میکس��ر، دیگ پخت بزرگ، تانک پیش گرم، باالبر حمل مواد، مخزن سوخت 
25000 لیتری، 3 دس��تگاه هواکش و باالبر معمولی و دو دستگاه تابلو برق بوده و نیز 
از پس��ت مربوط به اداره برق تا تابلو کابلکشی شده اس��ت. کارگاه دارای آب شماره 
اش��تراک 97-80-90 و برق صنعتی 30 کیلو وات به ش��ماره اشتراک 8985550 می 
باشد با عنایت به تمام دستگاه ها و تأسیسات موجود ارزش کلیه تأسیسات و تجهیزات 
به همراه هزینه های انش��عاب برق و آب و کابلکش��ی به مبلغ 1/276/200/000 ریال و 
ارزش عرصه و اعیان و کلیه ابنیه و س��اختمان های مربوط به مبلغ 3/180/600/000 
ریال و جمعًا با جمیع جوانب در نظر گرفته ش��ده ارزش کلیه تأسیس��ات و تجهیزات و 
محل اجرای طرح ش��رکت مذکور بالغ بر 4/456/800/000 ریال برآورد و اعالم ش��د. 
شش دانگ آپارتمان واحد غربی واقع در طبقه اول پالک 133/430 مجزی شده و واقع 
ب��ر عرصه پالک 203 فرعی به مس��احت 2- 247/80 مترمربع با قدرالحصه از عرصه 
مش��اعی و مش��اعات اعم از موتورخانه و راه پله و نورگیر طبق قانون تملک آپارتمان 
هاست واقع در اراضی قلعه امیریه خمینی شهر پالک 123 اصلی خمینی شهر بخش 14 
ثبت اصفهان به آدرس: اصفهان نجف آباد بعد از س��ه راه درچه بن بست بهار که سند 
مالکیت آن در صفحه 205 دفتر 481 امالک به ش��ماره ثبت 104697 و با شماره چاپی 
831615 الف- 83 ثبت و صادر ش��ده اس��ت با حدود: شمااًل در 5 قسمت به طول های 
2/95 متر و 1 متر و 3/10 متر و 0/80 متر و 4/10 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای 
کوچه که قس��مت های دوم و چهارم غربی محس��وب است ش��رقًا اول در دو قسمت 
به طول های 5/40 متر و 2 متر درب و دیواریس��ت به راه پله که قس��مت دوم ش��مالی 
محس��وب است دوم به طول 3/50 متر دیواریست به نورگیر سوم به طول 13/55 متر 
دیواری است اشتراکی با آپارتمان 431 شرقی جنوبًا در سه قسمت به طول های 6/35 
متر و 2 متر و 5/85 متر پنجره و دیواریس��ت به فضای حیاط که قس��مت دوم غربی 
محسوب است غربًا اول به طول 17/40 متر دیواریست به پالک 113 دوم به طول 1/20 
متر دیواریس��ت به فضای کوچه حقوق ارتفاقی له و علیه طب��ق قانون تملک آپارتمان 
هاس��ت که طبق نظر کارشناس رس��می زیربنای آپارتمان مذکور 247/80 مترمربع با 
س��قف تیرچه بلوک، نمای داخلی گچ و نقاشی، کف موزائیک، درب های داخلی چوبی، 
درب های نمای خارجی آلومینیومی، نمای خارجی س��یمان اجرا شده است. آپارتمان 
مذکور دارای انش��عابات آب و گاز مش��ترک و برق و مس��تقل، قدرالس��هم از عرصه 
مش��اعی، موتورخانه، راه پله و نورگیر می باشد ملکی آقای مسعود گل بازخانیان که 
طبق سند رهنی شماره 166477-86/3/31 دفترخانه 20 اصفهان در قبال بدهی شرکت 
قطعه س��ازان پارس گلباز در رهن بانک صنعت و معدن اصفهان واقع می باشد و طبق 
اعالم بانک مدت بیمه نامه س��ند رهنی فوق تا تاریخ 92/7/30 اعتبار دارد و از س��اعت 
9 الی 12 روز ش��نبه مورخ 91/12/5 در اداره اجرای اس��ناد رس��می اصفهان واقع در 
خیابان هش��ت بهشت ش��رقی- چهارراه اول خیابان الهور به مزایده گذارده می شود. 
مزایده از مبلغ پایه 1/276/200/000 ریال جهت کلیه دستگاه ها و تأسیسات و تجهیزات 
و مبل��غ 3/180/600/000 ریال جهت کلیه س��اختمان ها و اعیان و عرصه محل اجرای 
طرح ش��رکت فوق و از مبلغ پایه 991/200/000 ریال جهت ش��ش دانگ آپارتمان فوق 
ش��روع و به هر کس خریدار باش��د به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. 
الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا 
حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت ضمن آنکه پس از مزایده در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
م��ی گردد. ضمنًا این آگهی در یک نوبت در روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان مورخ 
91/10/30 منتش��ر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز بعد موکول می 

گردد. م الف/ 16658  اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
6873 چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین پالک شماره 2/11074  واقع درفضل 
آب��اد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام آقاي ن��وروز قرباني فرزند 
اس��کندردرجریان ثبت است به علت عدم حضورمتقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه 

دستورقس��مت اخیرازماده 15 قانون ثبت و برطبق تقاض��ای نامبرده تحدیدحدودملک 
مرقوم درروز 1391/12/12 س��اعت 8 صبح درمحل ش��روع وبعم��ل خواهدآمد0 لذابه 
موجب این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوساعت مقرردرمحل 
حضور یابند. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ 
تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت،معترض می بایس��ت ظرف مدت یکماه 
ازتاریخ تسلیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواست را ازمرجع ذیصالح 
قضای��ی اخذ و به این اداره ارائه نمای��د ضمنًا چنانچه روز تحدید مواجه باتعطیلی پیش 
بینی نشده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس 

ثبت اسنادوامالک شهرضا

ابالغ وقت دادرسی
6874 از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عموم��ی خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
901080 ح/ 1 به آقایان 1- حسین تولمی 2- عباس تولمی 3- اسماعیل تولمی 4- عبداله 
تولمی فرزندان مرحوم اس��داله خواندگان پرونده فوق الذکر ک��ه مجهول المکان اعالم 
ش��ده اند و خواهان آن آقای ایمان تنهایی فرزند غالمعباس س��اکن خمینی شهر خ امام 
جنوبی نبش خ دوشنبه بازار مغازه کتاب و نوشت افزار فروشی تنهایی بخواسته: تخلیه 
ی��ک باب مغازه جز پالک ثبتی 5410 فرعی از 72 اصلی از بخش 14 ثبت اصفهان و در 
جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز دوشنبه مورخ 91/2/16 ساعت 
10/30 صبح در دادگاه در دادگاه شعبه اول حقوقی محاکم عمومی خمینی شهر مراجعه 
نماید و ی��ا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه 
اعالم و ارسال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود. 
و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه 
مراجعه نماید این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار درج می شود. دفتر شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر

ابالغ
6875 ش��ماره نامه: 9110113635600331، ش��ماره پرونده: 9109980364901365، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 911058، در پرونده کالس��ه 911058 ب 2 آقای محمد کاویانی 
فرزند علیرضا به اتهام خیانت در امانت نس��بت به 23 تن برنج تحت تعقیب می باشد به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه کثیراالنتش��ار آگهی تا 
ظرف مدت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 
انقالب شهرستان خمینی شهر واقع در منظریه بلوار دانشجو حاضر و از اتهام انتسابی 
دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهارنظر می نماید. شعبه 

دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

تأسیس
6876 ش��ماره: 12096 آگهی تأس��یس ش��رکت فنی و مهندس��ی مدرن سازه اردستان 
)س��هامی خاص(. خالصه اساسنامه و اظهارنامه ش��رکت فنی و مهندسی مدرن سازه 
اردس��تان س��هامی خاص که در تاری��خ 91/10/2 تحت ش��ماره 833 با شناس��ه ملی 
14003114608 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 91/10/16 از لحاظ امضاء 
ثبت تکمیل گردیده اس��ت و برای اطالع عموم در روزنامه رسمی کشور روزنامه زاینده 
رود چاپ اصفهان آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیت های عمرانی 
از قبیل طراحی، نظارت، اجرا و کلیه فعالیت ها در امور س��اختمانی، راهس��ازی و نقشه 
ب��رداری، انجام فعالی��ت های خدماتی مانند طراحی و اجرای فضای س��بز و طرح های 
مربوط به آن و جدول بندی و اخذ تس��هیالت از بان��ک های دولتی و خصوصی صرفًا 
جه��ت تحقق اهداف ش��رکت، ش��رکت در مناقصات و مزایدات خصوص��ی و دولتی و 
مشارکت و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی و دولتی و هر گونه اموری که با 
موضوع ش��رکت مرتبط می باشد. 2- مرکز اصلی شرکت: اردستان خیابان شهید فائق 
کدپس��تی: 8381875871، 3- س��رمایه ش��رکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 
س��هم هر یک به ارزش صد هزار ریال که مبل��غ 350/000 ریال آن نقداً پرداخت و مبلغ 
65 درصد آن از طرف صاحبان س��هام تعهد شده است. 4- مدت شرکت: از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود، 5- اولین مدیران و صاحبان امضاء: آقای محمدرضا پویان به س��مت 
رئیس هیئت مدیره آقای ناصر فروزش به س��مت نایب رئیس و آقای وحید درخشان به 
سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دوسال انتخاب کلیه و اوراق و اسناد مالی و تعهدات 
با امضاء اعضای هیئت مدیره متفقًا و با مهر ش��رکت معتب��ر خواهد بود. 6- اختیارات 
مدیرعامل: آقای وحید درخشان مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد 
بود. 7- بازرس اصلی و علی البدل: آقای مجید صادقی به س��مت بازرس اصلی و آقای 
مجتبی ملکی به س��مت بازرس علی البدل ش��رکت برای مدت یکسال انتخاب شده است. 
8- روزنام��ه زاینده رود برای درج در آگهی های ش��رکت انتخ��اب گردید. م الف/ 307  
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هفت

بهرام رادان در جمع سوختگان پیرانشهر
رادان در یک برنامه رادیو یی، اعالم کرد که قرار است با جمعی از هنرمندان و اهالی ورزش به همراه 
انجمن جراحان پالستیک ایران به کمک  بچه های پیرانشهر و مرودشت بروند. او گفت: اگر تنها 
10 جراح پالستیک هم برای این کار اعالم آمادگی کنند این بچه ها می توانند به اجتماع برگردند.
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 مستند  »روشندالن« 
در اصفهان تولید شد

مستند»روش��ندالن« ب��ه منظورنمای��ش 
توانمندی ها و اس��تعدادهای این قش��ر در 
اصفهان تولید ش��د.تهیه کننده و کارگردان 
این فیلم مستند در این رابطه، گفت: دراین 
فیلم ۲۲ دقیقه ای فعالیت ها و توانمندی های 
نابینایان موفق شهرستان کاشان اصفهان در 
حوزه های موسیقی، تحصیل، فراگیری سایر 
زبان ها، درددل آنان و دیدگاه مردم درباره روش��ندالن به تصویر کشیده 
شده اس��ت. امیری نسب افزود: س��ید سعید س��یدیان مقدم صدابردار، 
حمیدرضا عطارزاده تدوینگرفیلم مستند »چادرشب بافی« هستند. وی 
تصریح کرد: این فیلم مستند برای پخش از شبکه چهارسیمای جمهوری 

اسالمی تهیه و تولید شد. 

»خانواده ایرانی« در دست تولید
در سالی که به نام تولید ملی، حمایت از کار و 
س��رمایه ایرانی نامگذاری شده، مجموعه ای 
پویانمایی با محوریت تولیدات داخلی تولید 
می ش��ود. مدیر مرکز آفرینش های فرهنگی 
هنری سیوان گفت: این مجموعه به سفارش 
خانه انقالب اسالمی و والیت استان اصفهان 
و در پن��ج قس��مت 1/5 دقیقه ای س��اخته 
می ش��ود.  وی با بیان این که کارگردانی، فیلمنامه نویسی، برنامه ریزی، 
تدوین، انیمیش��ن و صداگذاری این مجموعه توسط مرکز آفرینش های 
فرهنگی هنری سیوان انجام شده، اظهار داشت: ساخت این مجموعه ها، از 
اوایل آذر سال جاری آغاز شده و تاکنون بیش از هزار نفر ساعت بر روی این 

برنامه کار تخصصی شده است. 

 گالبتون سازی اصفهان 
ثبت جهانی می  شود

مقدمات ثبت جهانی سه رشته صنایع دستی 
اصفهان فراهم شد که از این میان می توان به 
گالبتون س��ازی اش��اره کرد.معاون صنایع 
دس��تی اداره کل میراث فرهنگ��ی، صنایع 
دستی و گردشگری اس��تان اصفهان در این 
رابطه گفت:پرونده های این رشته های هنری 
ش��امل زری بافی، مخمل باف��ی و گالبتون 
سازی اصفهان تکمیل شده است. احمد ادیب با بیان این که تاکنون تنها 
فرش کاشان در این استان به ثبت جهانی رسیده است، تصریح کرد:حدود 
1۹۶ رشته  محصول صنایع دستی استان اصفهان در حال خطر و منسوخ 

دن است که از این تعداد، 10۴ رشته فعال و نیمه فعال هستند. 

 بررسی تئاتر عروسکی نوین 
در هنرسرای خورشید

شیوه های تئاتر عروسکی نوین با حضور مجید 
کیمیایی پ��ور روز یکش��نبه، اول بهمن ماه 
ساعت15:30 در هنرسرای خورشید اصفهان 
بررسی می شود. مجید کیمیایی پور از معدود 
مدرسان و پژوهشگران تئاتر کودک اصفهان 
و مدیر مسئول آموزشگاه هنرهای نمایشی 
آفرینش اس��ت.پیش از این نی��ز همزمان با 
تجلیل از استاد محمد علی کشاورز در اردیبهشت تئاتر اصفهان در سال 
1388، از وی به عنوان بهترین پژوهشگر و مدرس تئاتر کودک تقدیر به 

عمل آمد.

»سلطه همه جانبه« منتشر شد 
کتاب »س��لطه همه جانبه« نوش��ته ویلیام انجدال، با ترجمه معصومه 

تقی زاده از سوی مرکز اسناد انقالب اسالمی منتشر شد.
 دوران جنگ سرد عرصه رویارویی دو قدرت بزرگ جهانی ایاالت متحده 
آمریکا و اتحاد جماهیر ش��وروی بود. آمریکا در ط��ول این دوره خود را 
پرچمدار دنیای آزاد و مدافع دموکراس��ی و آزادی در برابر کمونیس��م 
می دانس��ت. در واقع خطوط کلی سیاس��ت خارجی ایاالت متحده در 
طول نیم قرن درهمین راستا ترسیم شده بود. به عبارت دیگر، تهدیدی 
به نام کمونیس��م جهانی که ش��وروی نماد آن ب��ود، مهم ترین مؤلفه و 

 عنصر قوام بخش سیاست خارجی آمریکا 
به ش��مار می رود. ای��ن کتاب ی��ک اثر 
معمولی در مورد سیاست نظامی نیست، 
بلک��ه تحلی��ل ژئوپلتیک��ی از چگونگی 
 اس��تقرار قدرت��ی را نش��ان می دهد که 
نه تنها پایه های دموکراس��ی، که حتی 
پایه های زندگی ب��ر روی زمی��ن را نیز 

تهدید می کند.
کتاب »س��لطه همه جانب��ه«  با قیمت 
7300 تومان از سوی مرکز اسناد انقالب 

اسالمی منتشر شده است.

فیلمسازان ایرانی در زیر زمین
گروه فرهن�گ - با گس��ترش دسترس��ی ب��ه فضای 
مجازی در دهه 80، سرعت س��اخت فیلم های غیر مجاز 
 مس��تند افزایش یافت و این روند با تش��کیل شبکه های 
فارسی زبان نقطه عطفی را تجربه کرد: »تولید داخلی به 

سفارش خارجی.«
جعفر پناهی، کارگردانی که ای��ن روز ها پس از آنکه خبر 
حضور مستند»این یک فیلم نیس��ت« ساخته مشترک 
وی و میرطهماسب که به صورت زیر زمینی تولید شده، 
در اسکار امسال خبر ساز شده، خبر جدیدی در رسانه ها 
مبنی بر س��اختن یک فیلم دیگر از او منتشر شده است. 
این روز ها جعفر پناهی در حال س��اخت یک فیلم دیگر 
 اس��ت و این بار نیز وی بدون تشریفات قانونی، به صورت 

زیر زمینی در حال کار است.
در یک��ی از فیلم های فارس��ی پی��ش از انق��الب به نام 
»س��رایدار« فرزند خانواده به صورت مخفیان��ه از رفتار 
پ��درش فیلم می گی��رد و آن را در قالب فیلمی مس��تند 
تدوین می کند، فیلم پخش می شود و با نمایش آن، پدر 
خانواده که سرایدار یک شرکت است از کار بیکار می شود 
و خانواده به دردسر می افتد. این فیلم در آن زمان نشان 
داد که یک فیلم غیر مجاز تا چه حد می تواند عواقب بدی 

را به همراه داشته باشد.
حاال بعد از چند دهه از ساخت فیلم »سرایدار« ما هنوز هم 
دست به گریبان فیلم های زیر زمینی هستیم؛ فیلم هایی 
که بدون دردس��ر در داخل کش��ور و ب��ا عوامل حرفه ای 
 ساخته می ش��وند و یکراست سر از جش��نواره های فیلم 
آن س��وی آبی در می آورن��د. این فیلم ها ک��ه هیچ کدام 
تش��ریفات و مراحل عادی پیش تولید را طی نکرده اند، 
بالطبع هیچ کدام از خطوط قرم��ز و ممیزی ها را رعایت 
نکرده و عامداً خوراک خوبی برای تبلیغ می شوند. نمونه 
 این فیلم ه��ا را می توان با گش��تی در فض��ای فیلم های 
فارس��ی زبان به خوبی دید؛ از مس��تند های زیر زمینی تا 
فیلم های سینمایی، همه نوع از فیلم ها در این بازار مکاره 
وجود دارد. فیلم های��ی مانند تهران من ح��راج، دایره، 
کسی از گربه های ایرانی خبر نداره و این یک فیلم نیست 
همگی با عوامل حرفه ای ساخته ش��ده اند؛ بازیگرانی که 
در فیلم های مجاز هم بازی دارند و در بیلبورد های بزرگ 
 عکسشان را بر سر در سینما ها می زنند. کارگردانانی که 
ب��ه راحتی فیل��م جدی��د می س��ازند و عوام��ل فنی که 
سفارش های جدید می گیرند. سؤالی که باید از مسئوالن 
وزارت ارش��اد پرسید، این اس��ت که  چه شرایطی ایجاد 
کرده اند که سینما به زیرزمین اسباب کشی کرده است؟

همه این ها تصمیم هایی هستند که اس��تاندار اصفهان برای 
مردم ش��هر خود گرفت��ه اس��ت.  ذاکراصفهانی چن��د هفته 
 پیش پنجش��نبه های اصفه��ان را تعطیل ک��رد و در آخرین 
حرف هایش در این باره، تعطیلی  را نه تنها  آلودگی هوا بلکه 
تغییر س��بک زندگی اصفهانی ها و کاهش ط��الق عاطفی در 

خانواده ها عنوان کرد. 
اوپنجشنبه ها را تعطیل کرد و پس از آن موج مخالفت ها شروع 
شد. این موج از مسئوالن ش��هری تا نمایندگان استان همه را 
در برگرفت و ماجراهای بسیاری را برای خود رقم زد؛ تا جایی 
که استاندار پس از این مخالفت ها در جلسه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران اس��تانداری اصفهان اعالم کرد، این تعطیلی 
فقط ب��ه دلیل آلودگی هوا نیس��ت، بلک��ه » مباحث فرهنگی 
اجتماعی نیز در آن دخیل اس��ت« و می خواهد سبک زندگی 

اصفهانی ها را تغییر دهد!

به این ترتی��ب، این نظ��ر مثل مه��ر تأییدی بود ب��ر تصمیم 
او. ام��ا اس��تاندار زمانی ک��ه این موض��وع را مطرح ک��رد، از 
زیرس��اخت های این تغیی��ر هیچ چیزی نگفت! ای��ن که قرار 
 است در این تعطیلی برای کارمندان دولت دوره های آموزش 
مهارت های زندگی برگزار شود تا با افزایش مهارت های زندگی 
که آنها فرا می گیرند، سبک زندگی آنها تغییر کند. شاید زمانی 

که این  تصمیم را می گرفت، به این مقوله مهم فکرنکرد. 
 ش��اید عالی ترین مق��ام تصمیم گی��ر دولت در اس��تان فکر 
می کرد این تعطیلی می تواند کمکی به نظریه او کند؛ چرا که 
در همان جلسه گفته بود: » سبک زندگی مردم باید به سمت 
شیوه جدید زندگی اسالمی س��وق پیدا کند و درحال حاضر 
بیشتر مردم به سمت سبک زندگی غربی پیش رفته اند و سبک 

زندگی مردم باید تغییر کند«.
اما حاال این که این تغییر سبک و دگرگونی  چگونه باید ایجاد 

ش��ود و چه تغییراتی در زندگی ش��هروندان اصفهانی ما باید 
صورت گیرد که سبک زندگی آنها از غربی به شرقی تغییر کند، 
جای س��ؤال دارد که باید در آن تأمل کرد؛ پرسشی  که نیاز به 

یک پاسخ کارشناسی و علمی دارد.
جالب تر این که استاندار در بخشی ازس��خنان خود به طالق 
عاطفی در بین خانواده ها اش��اره کرده بود و انتظار داش��ت با 

تعطیلی پنجشنبه ها بتوان این موضوع را تعدیل کرد!
»حجم ب��االی ط��الق عاطف��ی درخانواده ها بیانگرتوس��عه 
روش های زندگی غربی درمیان مردم اس��ت. در دنیای غرب 
صنعت، تکنول��وژی و میزان درآمد ج��ای مباحث فرهنگی و 

روش های درست زندگی را گرفته است«.
ب��ه ای��ن ترتی��ب، یک��ی از عل��ت ه��ای مه��م تعطیل��ی 
 پنجش��نبه ها »تغییر س��بک زندگ��ی و رفتارهای م��ردم با 
برنامه های فرهنگی مثل سینما رفتن« بوده است؛ تصمیمی 
که در نگاه نخس��ت و به قول ورزش��ی ه��ا روی کاغذ تصمیم 

درستی بوده، ولی در میدان عمل... !
 به همی��ن دلی��ل در این خص��وص از رحم��ان دیان��ت پور،

مدیر فیلمیران س��ؤال ش��د: »اززمان تعطیلی پنجش��نبه ها 
وضعیت معیشتی س��ینماها در این روز تغییر کرده یا خیر«؛ 
پرسشی که شاید در ابتدا تصور شود پاسخ مثبتی در بر خواهد 
داشت، اما واقعیت این است که  دیانت پور در این مورد پاسخی 

برخالف پیش بینی داد:
»میزان استقبال مردم از این برهه زمانی هیچ تغییری نکرده و 

میزان استقبال ها همانند قبل است«.
 در ی��ک نگره خوش��بینانه م��ی ت��وان گفت که ش��اید وضع 
گالری گردی خوب شده باشد؛ دیدگاهی که زود رد شد، چرا 

که پاسخ گالری داران درتأیید حرف های استاندار نبود . 
اما مصطفی حس��ینی، مدیر س��الن های س��ینما های حوزه 
 هنری نظری متفاوت در این باره داشت: » در این مدت زمانی 
می توانم بگویم سالن های سینماهای حوزه هنری نسبت به 
قبل رونق بیش��تری پیدا کرده و با اس��تقبال بیشتری روبه رو 
بوده، گرچه فیلم هایی که دراین سالن ها درحال اکران هستند 
از لحاظ سطح کیفیت باال نیس��تند، اما مردم از تعطیالتشان 

استفاده کرده و در این مدت فروش بیشتر بوده است «.
این موارد، یعنی این که گرچه نی��ت تعطیلی ازابتدا خیربوده 
و هنوزهم هس��ت، ولی اگر تصمیم گیران کالن استان بعد از 
این تصمیم سلبی برنامه های ایجابی ترتیب می دادند، قطعا 
اتفاقات بهتری می افتاد و آن وقت شاید پنجشنبه های تعطیل 

کمی فرهنگی تر می شد، نه آلوده تر. 

اصفهانی ها آخرهفته ها خوشبختند؟

کاش پنجشنبه ها فرهنگی ترمی شد، نه آلوده تر
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» رقصنده با گرگ  « مردی که با گرگ ها می رقصید  »  تسخیر ناپذیران  « »   رابین هود  «
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - کوین کاستنر، متولد18 ژانویه 1۹55 بازیگر و کارگردان آمریکایی 
صاحب جایزه اسکار است که اکثر فیلم هایش را خودش می سازد.

او درخانواده ای متولد شد که هرگز احتمال هنرمند شدن در آن وجون نداشت؛ چرا که 
پدرش ویلیام کاستنر، برق کار و مادرش شارون تدریک زنی خانه دار بود. او با ساختن 
فیلم با »گرگ ها می رقصد« )فیلم( به شهرت دست یافت و صاحب جایزه اسکار بهترین 
 فیلم و بهترین کارگردانی ش��د. اخیراً این بازیگر سرش��ناس س��ریال »هارتفیلدها و 
مککوی ها« جایزه »گلدن گلوب« بخش بهترین بازیگر نقش اول مرد مینی س��ریال 
 یا تله فیلم ها را به خود اختصاص داد. جای��زه بهترین بازیگر نقش مکمل زن تله فیلم، 
مینی س��ریال و س��ریال های تلویزینی هم نصیب »مگی اس��میت« از کلیسای داون 
تاون ش��د. برخی از فیلم های او عبارتن��د از:  انتقام، محافظ، پس��تچی، دنیای کامل، 
تس��خیرناپذیران، چراگاه عمومی، دنیای آب، رابین هود، دشت باز، محافظ شخصی، 

آقای بروکس، نامه ای در بطری و...
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استاد همایون خرم 
درگذشت 

 زمان تحویل سال 
سینما مشخص شد

همایون خرم، موسیقی دان و آهنگساز سرش��ناس ایرانی بر اثر سرطان روده 
در تهران درگذشت. او زاده 130۹ در بوشهر، نوازنده نامدار ویولن و از اعضای 
ش��ورای عالی خانه موسیقی ایران بود. مادرش از ش��یفتگان موسیقی اصیل 
ایرانی بود و ب��ه دلیل عالقه به دس��تگاه همایون، نام همای��ون را برای فرزند 
خود انتخاب کرد. وی در س��ن 11 س��الگی به مکتب اس��تاد صبا راه یافت و 
 چند سال بعد به عنوان نوازنده 1۴ ساله، در رادیو به تنهایی به اجرا پرداخت. 
بعدها در بسیاری از برنامه های موس��یقی رادیو، خصوصاً در برنامه» گل ها« 
به عنوان آهنگساز، سولیست ویولن و رهبر ارکستر آثاری ارزشمند ارایه داد. 

وی همچنین تحصیالت دانشگاهی خود را در رشته مهندسی برق ادامه داد.
استاد همایون خرم در  ۲8 دی 13۹1 در بیمارستان دی درگذشت.

زمان ه��ای برگزاری مراس��م افتتاحیه و اختتامیه های س��ی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر اعالم شد. 

روابط عمومی سی و یکمین جش��نواره فیلم فجر گفت: مراسم افتتاحیه 
این دوره از جش��نواره عصر روز 11 بهم��ن در تاالر وح��دت تهران برپا 
 می شود. همچنین مراسم اختتامیه بخش مس��ابقه بین الملل جشنواره 

17 بهمن در تاالر وحدت برگزار خواهد شد. 
در این خبر، زمان برگزاری مراس��م اختتامیه س��ینمای ایران ۲۲ بهمن 
عنوان و اشاره شد: مراسم اختتامیه سینمای ایران روز ۲۲ بهمن همزمان 
با پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی در س��الن همایش های برج میالد 

برگزار می شود. 

این روزها بنابه دالیل عدیده، حرف زدن و 
گروه 
نوش��تن درباره کدخ��دای والیات هفت فرهنگ

هنر- تئاتر- و کمبودها، مشکالت و موانع 
موجود در حوزه نمایش کار بسیار سختی است؛ چرا که تا امروز افراد 

صاحب نظر و صاحب صالحیت در این باره به ش��یوه های گوناگون 
سخن گفته و طرح موضوع کرده اند و هر از گاهی در یکی از تاالرهای 
شهر به ایراد نقد ونقادی می پردازند. همچنین اگر باوری مبنی بر این 
که با تئاتر می توان به بهترین ش��کل روح جامعه را معماری کرد و 

تئاتری ها معماران روح جامعه هس��تند وجود داش��ته باشد، باید 
بی هیچ واهمه ای اعتراف کرد که تعدد مشکالت این روزهای تئاتر ما 
متأسفانه آنقدر زیاد ش��دند که حتی برشمردن آنها هم کار آسانی 
نیست.  هنر تئاتر نه تنها در کشور ما، بلکه در اکثر کشورهای دنیا 
نیازمند حمایت های دولتی اس��ت و کمتر می توان دید که تئاتری 
بتواند به تنهایی تمام هزینه های خود را تأمین کند. البته جنس این 
نوع حمایت ها در کشورهای مختلف متفاوت است، ولی در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته این شهرداری ها هستند که بیشترین تعامل 
را با تئاتر دارند. امنیت اقتصادی و اجتماعی در رشد و توسعه هنر 
امری انکارناپذیر است و نوس��ان بنیان های اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی در به اعتال و قهقرا بردن هر هنری نقش مهمی ایفا می کنند. 
در برخی از کشورها دولت از تئاتر حمایت می کند، در برخی کشورها 
ش��هرداری ها تئاتر را حمای��ت می کنند، در بعضی کش��ورها هم 
 سازمان های خصوصی حمایت کننده تئاتر هستند. در این میان، 
به نظر می رس��د که تئاتر ایران نیازمند تعاملی منطقی بین هر سه 
گزینه مذکور اس��ت. بدین معنی که باید تالش ک��رد که در ادامه 
حمایت ه��ای دولتی و غیردولت��ی، برای گس��ترش تئاتر و جذب 
مخاطب نیز کار شود تا در خالل آن مشکل فضاهای اجرای نمایش 
هم به نوعی حل شود. به این معنا که اگر بتوانیم، تعداد صندلی های 

بیشتری برای تئاتر فراهم کرده و تعداد سالن های بیشتری در نقاط 
مختلف شهر ایجاد کنیم، در آن صورت امکان حضور بیشتر مخاطب 
و جذب بیشتر سرمایه نیز وجود دارد. دیگر این که تداوم حمایت های 
دولتی و غیردولتی در س��ه ن��وع حمایت های خصوصی توس��ط 
عالقه مندان این هنر، حمایت بنگاه ها و سازمان های فعال اقتصادی 
پس از پیدایش ش��رایط مس��اعد اقتص��ادی، یک��ی از مهم ترین 
راهکارهای حمایت از اقتصاد تئاتر است. همچنین بر کسی پوشیده 
نیست که افزایش تماشای تئاتر در هر جامعه ای یکی از شاخص های 
اصلی سطح توسعه فرهنگی آن جامعه است. در این حال اگر روند 
تولید و تماشای تئاتر را به فرم عرضه و تقاضای رقابتی بسپاریم، در 
آن صورت تئاتر کاالی لوکس��ی می ش��ود که تمام اقش��ار جامعه 
نمی توانند از آن بهره ببرند. اما دخالت درست و به موقع نهاد دولت 
در این وضع، می تواند هزینه های باالی تولید نمایش، که آثار ناگواری 
از نظر کاهش تماش��اگر را در پی دارد را از میان ب��ردارد و به عموم 
ش��مول بودن این هنر ناب کمک کند. دیگر این که، هنر تئاتر هم 
مانند دیگر شاخه های هنری می تواند آثار جانبی گسترده  مخرب یا 
سازنده ای داشته باشد که دولت با تعریف دقیق حقوق عوامل سازنده 
یک نمایش و تضمین حقوق آنها می تواند آثار مخرب احتمالی آن را 
به حداقل رسانده و آثار مثبت آن را نیز به حداکثر جامعه تعمیم دهد. 

 تئاترم آرزوست...

 بر کسی پوشیده 
نیست که افزایش 
تماشای تئاتر در 

هر جامعه ای یکی 
از شاخص های 

اصلی سطح توسعه 
فرهنگی آن جامعه 

است

 نگین قراراست سبک زندگی اصفهانی ها تغییر کند، طالق عاطفی کاهش یابد  ومهم تر از همه این که قرار 
است همه افراد خانواده درکنارهم باشند  و درتعطیالت دو روز آخر هفته، از در کنار هم بودن لذت ببرند.  فروغی

یعنی یک روز خوب در راه است؛ اتفاق های خوبی که می خواهد اصفهانی ها را خوشبخت کند! پس باید 
 گفت تعطیلی با طعم خوش�بختی. حاال اگراین تعطیلی به دلیل آلودگی هوا باش�د، چه بهتر! ش�نیدن این جمالت و 
 اتفاق های خوب در این زندگی الکترونیکی و مجازی مرهم خوبی برای دردهای زیرپوس�تی اس�ت ک�ه گاه و بی گاه 
 نقشه های مقطعی برای آن کشیده می ش�ود و پس از  اجرای موقتی آن مانند دیگر طرح ها،  به بوته فراموشی سپرده 
می شود. اما این که این خبرهای خوب چه زمانی  به جریان می افتد و برای اجرایی شدن چه بستر سازی هایی شده است، 

از آن دسته  مقوله هایی است که باید به آن پرداخت. 



شوخی جالب یک پرسپولیسی با نکونام اصفهانی در کنار بازیکنان فوتبالهدایتی به ملوان بازگشتبازیکن مد نظر استقالل، با دایی بست

ورزش به روایت تصویر

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

ووشو ماهان در جایگاه سوم ایستاد
تیم فوالد ماهان با شکست مقابل ش��هرداری چترود کرمان در دور 
پایان��ی مرحله گروهی لیگ برتر ووش��وی مردان، در جایگاه س��وم 

ایستاد.

 پیروزی قاطعانه ماهان
 در کشتی فرنگی

تیم کشتی فرنگی فوالد ماهان اصفهان در نخستین بازی دور رفت 
لیگ برتر کش��تی فرنگی جام خلیج فارس، با نتیج��ه هفت بر صفر 

مقابل هیأت کشتی فارس به پیروزی رسید.

 استقبال اصفهانی ها 
از تیراندازی با کمان

هفته اول لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاه های کشور در حالی از 
روز گذشته آغاز شده است که اصفهان با سه نماینده در این رقابت ها 

حضور  بی سابقه ای از خود  نشان داد.
 این مس��ابقات در دو رش��ته ریکرو و کامپوند و ب��ا حضور تیم های 
 دانشگاه علوم پزش��کی گیالن، الوند همدان، بافق یزد، ایدم تبریز، 
ذوب آهن اصفهان، تعطیالت آرام اصفهان، ف��والد ماهان اصفهان، 
دانشگاه عتیق و دانشگاه نیروی انتظامی در بخش مردان در مجموعه 

ورزشی دانشگاه نیروی انتظامی برگزار شد. 
مسابقات بانوان نیز از ششم بهمن ماه در رشته ریکرو آغاز خواهد شد 
که میزبان هفته اول این مسابقات نیز دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
 اس��ت و تیم های دانش��گاه علوم پزشکی گیالن، دانش��گاه عقیق، 

ذوب آهن اصفهان، الوند همدان و ایدم تبریز حضور دارند. 

 میزبان ها
 مراقب رفتار تماشاگرانشان باشند

فدراسیون بس��کتبال طی اطالعیه ای اعالم کرد: اهانت تماشاگران 
به هنگام برگزاری مسابقات منجر به اخطار برای تیم میزبان خواهد 
 شد و تکرار این مس��أله، باخت فنی را برای آن تیم به همراه خواهد 

داشت. 
بدین ترتیب در صورت متشنج شدن فضای سالم ورزشگاه ها توسط 
تماشاگرنماها، ناظر و نماینده فدراسیون این حق را دارد که با توقف 
بازی و خروج تماش��اگران، بازی را دنبال و یا در صوت عدم تمکین 
مس��ئوالن برگزار کننده از ای��ن قانون، تیم میزبان ب��ا باخت منفی 

مواجه شود.
 به نظر می رس��د باالخره اعتراض های مکرر تیم ها از نوع برخورد 
برخی تماشاگران تیم ها اثر گذار بوده و فدراسیون نشین ها را وادار 

به تصمیم گیری در این زمینه کرده است. 

 هت تریک باریج اسانس
 در کسب پیروزی

تی��م والیب��ال باریج اس��انس کاش��ان موف��ق به شکس��ت حریف 
تبریزی خود ش��د تا س��ومین برد پیاپ��ی اش را در نی��م فصل دوم 
رقابت ه��ا جش��ن بگیرد.هفته چهارده��م رقابت ه��ای لیگ برتر 
والیبال باش��گاه های کش��ور با برگزاری ش��ش دیداردر شهرهای 
مختلف پیگیری ش��د که در این دوره باریج اس��انس کاش��ان که با 
دو پیروزی روحیه بخش برابر ش��هرداری ارومیه و س��ایپا به دیدار 
شهرداری تبریز رفت، موفق به کسب پیروزی س��ه بر یک برابر این 
تیم ش��د و با روحیه باالتر برای دیدارهای بعدی آماده خواهد ش��د. 
 شاگردان حس��ین معدنی در س��ت های اول، دوم و چهارم با نتایج 
۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسیدند و تنها نتیجه ست 
سوم را ۲۵ به ۲۷ واگذار کردند. این اولین بار در فصل جاری است که 

باریج اسانس موفق به کسب سه پیروزی متوالی می شود. 

گل زدن در دربی آنقدرها هم 
آسان نبود 

جواهیر سوکای/بازیکن تیم سپاهان

من در این بازی دو گل به ثمر رساندم و یک پنالتی هم گرفتم و به خاطر 
آن خیلی خوشحالم؛ چون گلزنی در ش��هرآورد به این آسانی ها نیست. 
در مورد نیمکت نشینی هم بارها گفته ام که مشکلی ندارم.  من مطمئن 
هستم که استقالل را می گیریم؛ پنج،ش��ش بازی دیگر خواهید دید که 
سپاهان دوباره صدرنشین شده و استقالل را از پیش روی خود برخواهد 
داش��ت. به نظرم رس��یدن به 
اس��تقالل اصاًل سخت نیست؛ 
چون م��ا بازی ه��ای زیادی در 
پیش داریم و یک بازی رودررو 
با استقالل هم در تهران داریم 
که می توانیم در آن مسابقه نیز 
پیروز شویم و از استقالل امتیاز 

بگیریم. 

6
سقوط ایران در رنکینگ فیفا

تیم ملی ایران در تازه تری��ن رده بندی برترین تیم های ملی فوتبال جهان، با یک پله س��قوط 
در رده ش��صتم قرار گرفت. طبق این رده بندی، ایران با مجموع امتیاز ۵3۷ در میان تیم های 
آسیایی پس از ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و ازبکستان رتبه پنجم را به خود اختصاص داده است. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 964 |  شنبه  30 دی  1391 | 7 ربیع االول 1434

والدس قراردادش را تمدید نکرد
سنگربان بارسلونا تأکید کرد که نمی خواهد قراردادش را تمدید 
کند. او دوست دارد بازی در لیگ پایین تری را تجربه کند. والدس 
 تصمیم نهایی خ��ود را گرفته و نم��ی خواهد ق��رارداد خود را با 

آبی اناری ها تمدید کند.

 ثروتمندترین ورزشکار جهان
روی مکی لری، گلف ب��از ایرلندی ش��ماره یک 
جهان با قراردادی پنج ساله  به مبلغ ۲۰۰ میلیون 
دالر به عن��وان پردرآمدتری��ن و ثروتمندترین 

ورزشکار جهان شناخته و معرفی شد. 

بوفون، بهترین دروازه بان نیم قرن 
 فدراس��یون جهان��ی آم��ار و تاری��خ فوتب��ال بهترین 
دروازه بانان جهان در ۲۵ س��ال اخی��ر را معرفی کرد و 
جیان لوئیجی بوفون باالتر از ایکر کاسیاس و ادوین فن 
در سار در صدر فهرست بهترین دروازه بانان قرار گرفت. 
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واقعاً حق با 
پرسپولیس است؟

بهترین مهاجم 
فرانسه در الغرافه

قرعه کشی جام حذفی در شرایط بس��یار جالبی برگزار شد. نمایندگان 
پرسپولیس، ذوب آهن، استقالل و س��پاهان در حالی قرار بود میهمان و 
میزبان را انتخاب کنند که س��ازمان لیگ از آخرین تکنولوژی موجود در 
فوتبال دنیا برای قرعه کش��ی استفاده می کرد.  فدراس��یون فوتبال در 
اقدامی جالب برای انتخاب میزبان جام حذف��ی، از لیوان یک بارمصرف 
 و کاسه و بشقاب اس��تفاده کرد تا کامال مطمئن ش��ویم که فوتبال ایران 

حرفه ای است و لقب لیگ حرفه ای برازنده فوتبال کشورمان است.  
از همین رو، سعید شیرینی سرپرس��ت تیم فوتبال پرسپولیس به نحوه 
قرعه کش��ی جام حذفی  اعتراض کرد و معتقد ب��ود نماینده ذوب آهن، 
کاغذهای قرعه کشی که نام تیم های میهمان و میزبان روی آن درج شده 

بود را دیده است. 

مهاجم برزیلی تیم فوتبال پاری سن ژرمن به الغرافه قطر پیوست. »نه نه« 
3۱ ساله که با ۲۱ گل زده گلزن ترین بازیکن فصل گذشته لیگ فرانسه 
بود و با این تیم نایب قهرمان لوشامپیونه شد، با عقد قراردادی به الغرافه 
قطر پیوست. وی با کارلو آنچلوتی، سرمربی پاری سن ژرمن اختالفاتی پیدا 
کرده و بیش از یک ماه برای تیمش به میدان نرفته بود. خبرگزاری فرانسه 
مبلغ قرارداد نه نه با الغرافه را ۴/۵ میلیون یورو برای هر فصل اعالم کرده 
اس��ت.  نه نه در ۷۰ بازی برای تیم فرانس��وی 3۵ گل به ثمر رسانده بود. 
الغرافه یکی از چهار باشگاه قطری است که در رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا ۲۰۱3 حضور دارد و الین پرین، سرمربی سابق پورتسموث هدایت 
آن را در دست دارد. تیم فوتبال سپاهان در گروه C لیگ قهرمانان آسیا 

۲۰۱3 با الغرافه قطر هم گروه است.

به جز چند مدیر بای��رن که از چند ماه قب��ل در جریان مذاکرات 
باش��گاه باواریایی با پپ گواردی��وال بودند، مطمئن��ا همه آنهایی 
که ش��نیدند سرمربی س��ابق بارس��ا فصل آینده به آلیانس آره نا 
خواهد رفت، بهت زده ش��دند. نه این که بایرن باش��گاه کوچکی 
 باش��د، اما کمتر کس��ی فکر می ک��رد مقصد مربی اس��طوره ای 
 آب��ی و اناری ه��ا بون��دس لیگا باش��د؛ لیگی ک��ه عل��ی رغم همه 
پیشرفت هایی که داشته، هنوز هم در سطح به مراتب پایین تری 
از لیگ برتر اللیگاس��ت. خیلی ه��ا این انتخ��اب را حاصل ترس 
گواردیوال دانستند؛ این که موفقیت های او در بارسا بیش از این 

که متعلق به خود او باشد، نتیجه طبیعی پروژه بلند مدت باشگاه 
کاتاالنی است و حاال که قرار است او در جایی دیگر به کارش ادامه 
بدهد، نگران است که نداشته هایش خیلی زود رو شود. خیلی از 
ما انتظار داشتیم مقصد بعدی گواردیوال یک باشگاه متمول باشد؛ 
جایی مثل چلسی یا منچسترسیتی که با به خدمت گرفتن»پپ« 
و چند فوق ستاره جدید، یک تیم شکس��ت ناپذیر دیگر تشکیل 
دهد و بعد هم جام پشت جام، رکورد پش��ت رکورد تا همه ما )نه 
فقط طرفداران آن تیم( از دیدن آنها ل��ذت ببریم. ولی گواردیوال 
لیگی را انتخاب کرد که قهرمانی بایرن در آن معمولی ترین اتفاق 

 ممکن است؛ انتخابی که بار دیگر ثابت کرد او یک آنتی مورینیوی 
تمام عیار اس��ت که هر چقدر »آقای خاص« ب��ه دنبال تصویری 
 »ای��ده آل گران��ه« از خ��ود اس��ت، پپ تصوی��ری انس��انی تر و 
دست یافتنی تر را در ذهن دارد. ش��اید به این خاطر که می داند 
 قرار گرفتن در مس��یر تبدیل ش��دن ب��ه بهترین، ب��زرگ ترین، 
پرافتخارترین و...، نه تنها رستگاری در پیش ندارد، که می تواند 
روزهای خوب پشت س��ر را هم خراب کند. حسی که می تواند به 
یک خودویرانگری ختم شود، اما او ترجیح داد وارد این بازی نشود.

خیلی از م��ا زندگی مان را  به خاطر رس��یدن ب��ه »ایده آل های 
غیرممکن« هدر می دهیم؛ ایده آل هایی مثل عش��ق جاودانی، 
شادی ابدی، خوشبختی تمام نشدنی، حقیقت محض...، مفاهیمی 
که حداقل در این دنیا دس��ت نیافتنی به نظر می رس��ند و تالش 

برای رسیدن به آنها، تنها به یک وسواس ابدی تبدیل می شود. اما 
گواردیوال در این یک سال نشان داد که به شادی های زمینی تری 
فکر می کند؛ او نه می خواهد بهترین مربی همه دوران باش��د، نه 
به رکوردهایی که مورینیو و فرگوسن و ونگر و... به جا گذاشته اند 
فکر می کند. داشتن فلسفه ش��خصی و بی توجهی به کلیشه ها 
چیزهایی است که مربیان بزرگ برای موفقیت به آن نیاز دارند. اگر 
فرگوسن به ریشخندهای لیورپولی ها به خاطر ادعاهایش توجه 
می کرد یا اگر مورینیو درگیر لقب »مترجم« می ش��د، هیچ گاه 
نمی توانستند به جایی که حاال هس��تند، برسند. گواردیوال هم با 
انتخاب بایرن نشان داد حتی اگر الزم باشد، روی خط پایان خواهد 
ایستاد. او اگر دوست نداشته باشد، وارد مسابقه ای که بقیه برایش 

ترتیب داده اند، نخواهد شد.

گواردیوال؛ تنهایی یک دونده استقامت
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 »ورزشگاه نقش جهان در خرداد ماه سال 
مسعود 
۱39۲ به بهره برداری خواهد رس��ید«؛ افشاری

این وعده ای است که استاندار اصفهان 
در بازدید روز پنجشنبه اش از این ورزشگاه به مردم اصفهان داده 
تا شاید افسانه این مجموعه بعد از ۲۰ سال، سرانجام به سرمنزل 
مقصود نزدیک شود، آن هم مجموعه ای که در این سال ها تبدیل 
به مهم ترین معضل سخت افزاری ورزش اصفهان شده و مدیران 
متعددی در رأس اداره کل تربیت بدنی استان اصفهان و سازمان 
ورزش جوانان را باالی سر خود دیده که هر یک سعی داشته اند به 
نوعی با باز کردن گره ای از این ورزشگاه، نام خودشان را در تاریخ 
ورزش اصفهان به ثبت برسانند، ولی ماجرا همچنان ادامه دارد و 
این مجموعه در طی ماه های گذشته و بعد از قرار گیری در لیست 
پروژه های مهر ماندگار، باال و پایین ه��ای زیادی را تجربه کرده 
 اس��ت. از یک ط��رف بحث ف��روش ای��ن مجموعه ب��ه کارخانه 
فوالد مبارکه مطرح شد تا شاید خود اصفهانی ها کار را به سرانجام 
برس��انند که فق��ط در حد یک حرف بود و پیش��نهاد س��نگین 
فروشنده ها به کارخانه فوالد مبارکه و موانع قانونی آن به حدی 
زیاد بود که فعال در مورد مالکیت ورزشگاه نقش جهان نمی توان 
اظهار نظری کرد و از طرف دیگ��ر، بازدیدهای متعدد مدیرعامل 
 ش��رکت توس��عه و نگه��داری اماک��ن ورزش��ی نش��ان داد که 
رییس جمهور در کنار وزیر ورزش به دنب��ال پایان دادن به همه 

حرف و حدیث های اطراف این پروژه هستند.
زمان افتتاح ورزشگاه نقش جهان در حالی به خرداد ماه موکول 
ش��ده که قرار بود در بهمن ماه همین امس��ال به به��ره برداری 
برس��د، ولی در هر صورت حتی ای��ن تأخیر چه��ار ماهه هم در 

صورتی که بدقولی دیگری به همراه نداشته باشد، به اندازه کافی 
می تواند امیدوارکننده باش��د تا علیرضا رحیمی مجبور نباشد 
 تهدیدش را عملی کند و بازی های سپاهان در لیگ سیزدهم را به 
استان های همس��ایه انتقال دهد. بدقولی های تکمیل ورزشگاه 
نقش جهان و فش��اری که به خاطر بازی های متعدد ذوب آهن 
و سپاهان به چمن ورزش��گاه فوالدشهر وارد شده، امسال دو تیم 
اصفهانی را هم از داشتن یک چمن صاف و هموار محروم کرده و 
کار را به جایی رسانده که هم کرانچار و هم فرهاد کاظمی به جای 
استفاده از مزیت های بازی خانگی، به دنبال بازی کردن در زمین 

یکدست ورزشگاه آزادی هستند. 
وزارت ورزش در صورتی که بتواند تا خردادماه این پروژه را افتتاح 
کند، اصفهانی ها می توانند تا قبل از به پایان رسیدن عمر دولت 
دهم ش��اهد رونمایی از بزرگ ترین پروژه ورزش��ی خودشان در 
طول تاریخ باش��ند. البته با وجود تالش های مجموعه مدیریت 
اس��تان برای تکمیل این پروژه هنوز هم نمی توان نظری قطعی 
در مورد تاریخ به اتمام رس��یدن این مجموعه داد و بدقولی های 
متعد پیمانکاران ورزشگاه نقش جهان در طی سال های گذشته 
هرگونه پیش بینی در مورد شرایط ورزشگاه نقش جهان را مشکل 

کرده است. 
مشکالت مالی و البته کمبود کارگر برای این مجموعه که گاهی 
با یک تلنگر حل می ش��ود و یک ماه بعد دوباره باعث دردس��ر 
می شود، آنقدر در طی سال های گذش��ته تکرار شده که دیگر 
همه مردم به وعده های پیمانکاران این پروژه اعتنایی ندارند و تا 
زمانی که اولین بازی سپاهان در این ورزشگاه برگزار نشود، هرگز 
نمی توان نسبت به قول های مسئوالن وزارت ورزش اعتماد کرد.

هفت��ه پانزدهم رقابت ه��ای لیگ برتر 
گروه
بسکتبال در حالی با صعود یک پله ای ورزش

تیم فوالد ماه��ان همراه ش��د که تیم 
مهرام به واسطه اعتراضی که به نحوه داوری دیدارشان در مقابل 
همیاری زنجان داش��ت عالوه بر واگذاری نتیجه، جایگاه دومی 
خود را در جدول رده بندی در اختیار تیم اصفهانی قرار داد و بدین 
ترتیب تیم ماهان بعد از دو هفته دوری، دوباره به رده دوم جدول 

رده بندی بازگشت.
تیم مه��رام که در هفت��ه دوازدهم به لطف همی��ن داوری های 
پرحرف و حدیث موفق شد با گذشتن از س��د تیم ماهان به رده 
دوم جدول دست یابد، در هفته پانزدهم زمانی که سوت داوران 
 را مطابق میل خود ندی��د، با بیرون رفت��ن از زمین، باخت فنی 
۲۰ بر صفر مقابل همیاری زنجان را پذیرفت و شرایط را هم برای 
تیم اصفهانی در پل��ی آف راحت تر کرد و هم کمی از اس��ترس 

زنجانی ها برای برد دراین دیدار و ادامه راه کمتر شد.
فوالدماهان این هفته در گرگان میهمان تیم احیا ش��ده گرگان 
بود و با نتیجه ۶۶-۴9 دس��ت پر به اصفهان بازگشت. ماهانی ها 
در حال��ی رده دوم جدول را دوباره تصاح��ب کردند که در هفته 
دوازدهم و در شرایطی نابرابر، مجبور به واگذاری آن به تیم تهرانی 
شده بودند. مهرامی ها البته در آن دیدار تمام قد از تیم داوری و 
نحوه قضاوت امیرحس��ین صفرزاده و کوب��ل داوری او تعریف و 
تمجید کردند، اما به یکباره این هفته همین داور و کوبل داوری او 
را در بازی با زنجان متهم به قضاوت جانبدارانه کردند که در نوع 
خود قابل تأمل است. البته این تنها پایان حواشی هفته پانزدهم 
نبود و صمد نیکخواه بهرامی و مهدی کامرانی با اعالم نارضایتی 

از وضعیت جامعه داوری بسکتبال ایران، تهدید به کناره گیری از 
تیم ملی و لیگ برتر کردند که معلوم نیست این سناریو جدید به 

چه شکلی پیش از گسترش، فیصله پیدا می کند.

صفرزاده: به این جوسازی ها اعتنا نمی کنم
امیر حس��ین صفرزاده در مورد تصمیمات دقایق آخر داوران و 
اعتراضات مهرامی ها بع��د از پایان بازی و جنج��ال های ایجاد 
 شده بعد از بازی، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان می گوید:

»بیرون کش��یدن تیم از زمین کار حرفه ای نیست و هیچ جای 
دنیا چنین چیزی وجود ندارد و  اگر تیمی برای ۱۰ ثانیه از زمین 
بیرون برود، باید باخت فنی اعالم ش��ود.« س��رداور بین المللی 
بسکتبال کش��ورمان در مورد این که چرا جنجال در بازی های 
زیر نظر وی زیاد بوده، هم گفته: »واقعاً در زمین برای من صمد، 
کامران��ی، داوری، داوودی یا بازیکن نوجوانان تی��م زیر گروه یا 
پولدارترین تیم فرقی ندارد و داور خوب بازی های بزرگ را سوت 
می زند. جالب است که یکی از باشگاه ها که هفته قبل اعتراضات 
زیادی به داوری داشته، در اقدام دیگری من را بهترین داور ایران 
معرفی کرده است.« صفرزاده با اشاره به اعتراضات زیاد دو هفته 
قبل اش��اره کرد: »عادی نیس��ت که یک برنامه ورزشی و یا یک 
سایت تنها به قضیه مربوط به یک تیم اختصاص داده شود. این 
افراد که به چنین ش��یوه هایی اظهار نظر می کنند، یا اطالعات 
غلطی دارند یا وجدانشان سرجایش نیست و یا منافع آنها چنین 
ایجاب می کند، اما من از یک چیز نمی گذرم؛ این که کسی پشت 
سر ما و با کنایه تهمت بزند. این حرکات مخصوص فوتبال است 

اگر  کسی شجاعت دارد چشم در چشم، حرف هایش را بزند.«

ماهانی ها در حالی 
رده دوم جدول 
را دوباره تصاحب 
کردند که در هفته 
دوازدهم و در 
شرایطی نابرابر 
مجبور به واگذاری 
آن به تیم تهرانی 
شده بودند

مشکالت مالی 
و البته کمبود 
کارگر برای این 
مجموعه که گاهی 
با یک تلنگر حل 
می شود، آنقدر 
در طی سال های 
گذشته تکرار 
شده که دیگر همه 
مردم به وعده های 
پیمانکاران این 
پروژه اعتنایی 
ندارند

باد آورده را باد می برداز بهمن به خرداد

ماهان به حقش رسیدافسانه تمام نشدنی نقش جهان



یادداشت

نبود فضای مناسب؛ مهم ترین 
مشکالت اقامه نماز مسافران

معاون سیاس��ی اجتماعی فرمانداری شهرس��تان ش��هرکرد گفت: 
توسعه فرهنگ اقامه نماز جماعت در س��طح شهرستان و باالخص 

ادارات ضروری است.
یداهلل گودرزی در اولین جلسه ویژه اقامه نماز با اشاره به ایجاد بانک 
اطالعاتی اقامه نماز در ادارات و بازرسی مس��تمر آن افزود: در حال 
حاضر در30 اداره اس��تان نماز جماعت برپا می ش��ود، در 20 اداره 
 نیز به علت نب��ود روحانی یا کم ب��ودن تعداد کارکن��ان اداره، نماز 
به صورت فردی خوانده می شود. وی تصریح کرد: در چندماه گذشته 
به20 اداره به طور تصادفی سرکشی ش��د که تنها در 14 اداره، نماز 
به صورت جماعت برگزار می شد.گودرزی با تأکید بر پخش اذان در 
ادارات به منظور فرهنگ سازی برای ارباب رجوع اظهار داشت: اگر 
مراجعه کننده هنگام نماز در اداره ای حضور داش��ت، به شرکت در 
نماز جماعت تشویق شود، مس��ئوالن نیز بحث تالوت نور را بین دو 
نماز دنبال کنند. وی افزود: پیشنهاد می ش��ود اداراتی که در جوار 
هم هستند، نماز جماعت را به صورت مش��ترک در یک مکان با هم 

اقامه کنند.
گودرزی نبود فضای مناسب و سرویس بهداشتی در مسیر جاده های 
بین شهری اس��تان و پمپ بنزین ها را مهم ترین مشکل اقامه نماز 
مسافران دانست و از شهرداری خواست با شروع فصل گرما برای اقامه 

نماز جماعت در پارک ها، فضای مناسبی را ایجاد کند.

خبر ویژه

مدیرکل ارشاد اسالمی چهارمحال و 
بختیاری/ حسین گنجی 

 خانواده مهم ترین رکن جامعه و زمینه س��از رش��د جس��مانی، اخالقی 
عقالنی و عاطفی فرزندان اس��ت. هویت فرد در خانواده ش��کل گرفته و 
فرزندان در بستر آن رشد یافته و تربیت می شوند، برهمین اساس خانواده 
در شکل گیری یک جامعه با ثبات نقش بسیار مهمی ایفا می کند. امید 
می رود با فعالیت این بنیاد، بتوان ش��اهد تأثیرات مثبت و اثرگذاری در 
راستای کاهش معضالت اجتماعی در استان باشیم. با برقراری این تعامل 
و همکاری، می توان در ایجاد یک برنامه ریزی مدون و علمی در راستای 
قوام خانواده و پیش��گیری از 
آسیب های اجتماعی گام های 
مهم��ی برداش��ت و انعکاس 
کارشناسی ش��ده  مطال��ب 
و علمی در رابطه با اس��تحکام 
خانواده ها در جراید و مطبوعات 
استان  تأثیر مهمی در این راستا 

خواهد داشت.

خانواده؛ مهم ترین عامل شکل گیری 
یک جامعه باثبات 

چهره روزیادداشت
سعید زارع ، رییس هیأت فوتبال چهارمحال وبختیاری شد

سعید زارع به عنوان رییس هیأت فوتبال چهارمحال و بختیاری انتخاب شد. در مجمع 
انتخاب رییس هیأت فوتبال استان، شش نفر ثبت نام کرده بودند که یک نفر غایب بود و 
یک نفر نیز انصراف داد. زارع به عنوان داور و خط نگهدار، در لیگ برتر نیز حضور داشته است.
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اخبار کوتاه

چهارمحال وبختیاری 
ورزشکاران مستعدی دارد

ریی��س فدراس��یون فوتب��ال جمه��وری اس��المی ای��ران 
گفت:چهارمحال و بختیاری دارای ورزشکاران مستعدی است.

علی کفاش��یان در نشس��ت مجمع انتخ��اب رییس هیأت 
فوتبال چهارمحال و بختی��اری در اداره کل ورزش و جوانان 
 افزود: ورزشکاران این استان در رشته های مختلف در سطح 
بین المللی شناخته شده اند.کفاش��یان یادآور شد: فوتبال 
در این اس��تان عالقه مندان فراوانی دارد و این استان در این 
رشته می تواند بازیکنان بزرگی را به ورزش ایران معرفی کند.

650 هزار خانوار کمیته امداد 
نیازسنجی شدند

مدیرکل مدیریت بحران و مناطق محروم وکمتر توسعه یافته 
کمیته امداد امام خمینی)ره( گفت: 650هزار خانوار مناطق 

محروم زیرپوشش کمیته امداد کشور نیازسنجی شدند. 
حمید احمدی در دیدار با اس��تاندار چهارمحال وبختیاری 
افزود: هم اکنون سامانه نیازسنجی مددجویان مناطق محروم 
کمیته امداد 13 استان، صد درصد و هفت استان نیز80 درصد 
اجرا ش��ده اس��ت. وی گفت: از این تعداد خانوار شناس��ایی 
ش��ده در کش��ور، 395هزار خانوار در س��امانه نیازس��نجی 
مددجوی��ان مناطق محروم و کمتر توس��عه ای��ن نهاد ثبت 
شدند. احمدی افزود: با راه اندازی این سامانه، ادارات کمیته 
 امداد سطح کشور با همکاری دس��تگاه های دست اندرکار

حمایتی می توانند برای توانمند ساختن این قشر گام بردارند. 

ظرفیت سیلوهای استان
 130 هزار تن است

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی چهار محال و 
بختیاری گفت: ظرفیت سیلوهای چهار محال و بختیاری 

130 هزار تن است.
محس��ن ضیائی در دیدار کارکنان شرکت غله و خدمات 
بازرگانی  با نماینده ولی فقیه چهارمحال و بختیاری اظهار 
داشت: بعد از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، ذخیره سازی 
انبار و توزیع، از وظایف ش��رکت غله و خدمات بازرگانی 
ش��د. ضیائی با اش��اره به این که کار اصلی شرکت غله و 
خدمات بازرگانی ذخیره س��ازی گندم و آرد نان اس��ت،  
بیان داشت: این شرکت  در بحث برنج، روغن، قند و شکر 

نیز ذخیره سازی استراتژی دارد.

مدیر ورزش و جوانان شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار 
مهر اظهار داشت: پیست اسکی کوهرنگ را این هفته بازگشایی 

می کنیم.
علیرضا ب��دری ادام��ه داد: برف به حد اس��تاندارد رس��یده و 
این پیس��ت درآخر هفت��ه راه ان��دازی می ش��ود. وی اذعان 
داش��ت: بازگش��ایی پیست اس��کی، مس��افران بس��یاری را 
به شهرس��تان می کش��اند که بای��د ارگان های دیگ��ر برای 
پذیرای��ی از این مس��افران آماده باش��ند. وی اظهار داش��ت: 
پیش بینی ه��ای الزم برای راحتی و آس��ایش ورزش��کاران 
اسکی باز در راس��تای اس��تفاده از پیست اس��کی اندیشیده 
شده است. پیس��ت اس��کی چلگرد کوهرنگ800 متر طول و 
شیب بس��یار مناس��ب20 درصد دارد که هوای آفتابی آن در 

بیشتر روزهای زمستان، انباشت حجم بس��یار زیاد برف و راه 
دسترسی آسان، این پیست را در منطقه زاگرس مشهور ساخته 
 است. این پیست، یکی از شناخته ش��ده ترین و معروف ترین

پیست های اسکی زاگرس است که در سال 1354 ساخته شده 
و در مجاورت تونل اول کوهرنگ و در قسمت شرقی کوه قرار 
 دارد. این پیست در حال حاضر دو دستگاه باالبر ویژه آقایان و 
خانم ها و یک دس��تگاه باالبر آموزش��ی با طول200 متر دارد 
و دارای س��ه محوطه تفکیک ش��ده برای خانواده ها، آقایان و 

خانم هاست.

شهرستان کوهرنگ آمادگی کامل برای برگزاری 
جشنواره برف آورد کوهرنگ دارد

معاون فرماندار کوهرن��گ از آمادگی کامل شهرس��تان برای 
برگزاری جشنواره برف آورد)شهر برفی( خبر داد.

اس��کندر کریمی اظهار داش��ت:  نشس��ت ها و جلسات برای 
برگزاری  جشنواره در شهرس��تان کوهرنگ در حال برگزاری 
است و کمیته های مختلف این جشنواره هر یک در حال انجام 

وظایف محوله هستند.
وی ادامه داد: ارگان های مختلف این شهرستان آماده همکاری 
برای برگزاری هرچه بهتر این جش��نواره در این شهرس��تان 
هس��تند. وی تأکید کرد: مردم شهرس��تان نیز در حال آماده 

شدن برای میزبانی از مسافران استانی و کشوری هستند.
وی ادام��ه داد: م��ردم ه��ر 
س��اله با برگزاری جشنواره، 
بس��یاری از صنایع دس��تی 
خود را به فروش می رسانند 
و از برگ��زاری ه��ر س��اله 
جشنواره در این شهرستان 

رضایت دارند.

رونق گرفتن فروش 
صنایع دستی در جشنواره

کریمی یادآور ش��د: عس��ل، 
ش��ده  خش��ک  گیاه��ان 
داروی��ی، آش محلی، لبنیات، 
 صنایع دس��تی مانن��د گلیم و 
لباس های محل��ی و... ازنمونه 
مواردی اس��ت که  هرساله با 
برگزاری جشنواره به مسافران 

وهنرمندان این جشنواره فروخته می شود.
معاون فرماندار کوهرنگ یادآور شد: این جشنواره، نقش بسزایی 
در رونق کسب و کار مردم دارد. وی گفت: برگزاری جشنواره همراه 
با راه اندازی پیست اسکی و ورزش های زمستانی در این منطقه و 
تبلیغات رسانه ای، مسافران زیادی را به این شهرستان می کشاند.

وی ادامه داد: بیشترین مسافران این شهرستان در فصل زمستان 
از استان اصفهان هس��تند که با خودروهای شخصی و یا اتوبوس 
به صورت تور به ای��ن منطقه می آیند. کریم��ی تأکید کرد: پایان 
امتحانات نیمسال اول دانش��جویان موجب می شود، دانشجویان 

بسیار زیادی در بهمن ماه از این منطقه دیدن کنند.
ششمین برف آورد)شهر برفی( چهارمحال و بختیاری دهه فجر در 

روستای قاسم آباد کوهرنگ برگزار می شود.

پیست اسکی کوهرنگ بازگشایی می شود

ارتفاع برف به حد استاندارد رسید

پیست اسکی کوهرنگ بعد از حدود23 ماه تعطیلی، هفته جاری بازگشایی می شود.پیست 
گروه 
شهرستان

 
اسکی کوهرنگ در حدود 23 ماه تعطیل بوده است وتاکنون باالبر آن راه اندازی نشده بود.از 
ابتدای افتتاح تا زمستان سال89 سابقه نداشته که این پیس�ت اسکی به خاطر کمبود برف 
تعطیل باشد، اما در زمستان سال90 این پیست اسکی برای اولین بار به علت نبود برف راه اندازی نشد. بارش کم 
برف در شهرستان کوهرنگ موجب شده بود که ارتفاع برف برای اسکی و ورزش های زمستانی به حد استاندارد 
نرسد. سال گذشته پیست اسکی کوهرنگ به علت کم بارشی بازگشایی نشد و ارتفاع برف به حد استاندارد نرسید.امسال 
از ابتدای فصل بارش، بارندگی خوبی در شهرستان کوهرنگ انجام شد و ارتفاع برف در این شهرستان هفته به هفته با 
بارش های انجام شده افزایش پیدا کرد.هم اکنون سطح پیست اسکی شهرستان کوهرنگ انباشته از برف بوده و 

برف برای راه اندازی این پیست اسکی مناسب است.
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ابالغ وقت دادرسی
6112 کالسه پرونده: 910587 ح 7، وقت رسیدگی: 91/11/8 ساعت 10/30، خواهان: 
ش��رکت زالل کوثر به ش��ماره ثبت 38183، خوانده: ش��اهرخ کوالن فرزند امانعلی، 
خواسته: مطالبه وجه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به شعبه 7 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول 
المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می 
ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و 
در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند. م الف/ 13918  دفتر شعبه هفتم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6243 شماره ابالغیه: 9110100350405504، شماره پرونده: 9109980350400900، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910913، خواهان حمیدرضا ملک زاده دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمود بقاسرش��ت تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که 
جهت رس��یدگی به ش��عبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 308 ارجاع و به کالس��ه 9109980350400900 ثبت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/12/7 و س��اعت 10:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14879 دفتر شعبه 

چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تغییرات
6853 ش��ماره: 12339 آگهی تغییرات ش��رکت فنی و مهندس��ی خدمات کشاورزی و 
مش��اوره ای بازرگان��ی مهر گس��تر اردس��تان به ش��ماره ثبت 762 و شناس��ه ملی 
10862023845. به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده و هیئت مدیره 
مورخه 1391/10/1 شرکت فنی و مهندسی مهرگستر اردستان تصمیماتی به شرح ذیل 
در ش��رکت فوق بعمل آمد. 1- آقای ش��مس الدین مطیعی و خانم نجمه السادات امامی 
و آقای محمد حبیبی الس��یبی به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
ش��دند و آقای شمس الدین مطیعی به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم نجمه السادات 
امامی به س��مت نایب رئیس و آقای محمد حبیبی الس��یبی به سمت مدیرعامل شرکت 
برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اوراق و اسناد و تعهدات در شرکت به امضا مشترک 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. 2- به موضوع 

و ش��رکت آموزش فعالیت های ترویجی و اصالح نژادی- پرورش انواع دام های سبک 
سنگین، طیور و زنبور عسل- کاشت گیاهان علوفه ای و سایر محصوالت کشاورزی- 
اصالح نژاد انواع دام های سبک و سنگین و زنبور عسل اضافه و ماده 2 به شرح فوق 
اصالح شد. 3- سرمایه ش��رکت از مبلغ ده میلیون ریال به مبلغ بیست و شش میلیون 
ریال افزایش یافته و ماده 5 اساس��نامه اصالح گردید. 4- روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند. 5- گزارش بازرس قانونی ترازنامه و 
حس��اب سود و زیان شرکت منتهی به سال 90 مورد تصویب قرار گرفت. م الف/ 312  

فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

اخطار اجرایی
6854 شماره: 639/91  ش8 به موجب رأی شماره 1532/91 تاریخ 91/8/28 حوزه 8 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 1- جعفر 
رضا زاده 2- منوچهر کالنتری 3- بهمن ش��هری، نام پدر: محمدعلی مجهول المکان 
محکومن��د به: حکم ب��ر محکومیت و الزام خوانده ردی��ف دوم )منوچهر کالنتری( به 
انتقال مورد خواسته نس��بت به یک دستگاه خودرو سواری با مشخصات مار البیان 
انتقال س��ند سواری اپل کورس��ا به ش 415 د 98 ایران 33 و هزینه های نشر آگهی 
و 32/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان علی فدائی نشانی محل اقامت: 
اصفهان ملک ش��هر خ مطهری شهرک نگین اطلس 2- نیلوفر یک پالک 25 را صادر و 
اعالم می دارد. و نس��بت به خوانده ردیف اول و سوم و توجه به اینکه دعوی متوجه 
آنان نیست در اجرای ماده 2 از قانون آ.د.م حکم بر رد دعوی آنان در این خصوص 
صادر می گردد. رأی صادره نس��بت به خوانده ردیف دوم )کالنتری( غیابی اس��ت. 
ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند 

و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. 

شعبه 8 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ اجرائیه
6855 ش��ماره بایگانی پرونده: 9100909/1، شماره ابالغیه: 9100510200303842، 
آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9100400200300572/1، بدینوسیله به احمد پارسا فرزند 
مرتضی به ش��ماره شناس��نامه 1049 در آدرس اصفهان خیاب��ان همدانیان خیابان 
محم��دی کوی فجر فرعی اول پالک س��وم کدپس��تی 8133104741 بدهکار پرونده 
کالس��ه 9100400200300572/1 که برابر گزارش مأمور شناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر چک ش��ماره 424515-91/2/21 عهده پست بانک شعبه غدیر بین 
شما و مؤسسه قوامین شعبه بزرگمهر اصفهان مبلغ 135/000/000 ریال به مؤسسه 
مذکور و 6/750/000 ریال به صندوق دولت بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت 
وجه بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه 
صادر و به کالس��ه فوق در این اجراء مطرح می باش��د. لذا طب��ق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاداس��ناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ 
ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه زاینده رود چاپ اصفهان 

درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در 
غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما 

تعقیب خواهد شد. م الف/ 16666 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان

ابالغ رأی
6856 ش��ماره دادنامه: 9109970351000975، شماره پرونده: 9109980351000132، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910132، خواه��ان: تعاونی ثامن االئمه ب��ا وکالت آقای احمد 
انصاری به نشانی اصفهان میدان آزادی ابتدای خ هزارجریب ساختمان فراز ط 1 واحد 
5، خوانده: خانم پروانه ملک زاده به نشانی اصفهان خ عالمه امینی فرعی 2 مجتمع بلور 
ط 2 کدپس��تی 8158937151، خواسته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح زی��ر مبادرت به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص 
دادخواست تعاونی اعتبار ثامن االئمه به وکالت از احمد انصاری به طرفیت پروانه ملک 
زاده دائ��ر بر مطالبه مبلغ هفت��اد و چهار میلیون ریال و حق الوکاله وکیل با احتس��اب 
خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه دادگاه با مالحظه مس��تندات تقدیمی پیوست شامل 
رونوش��ت مصدق چک و گواهی عدم پرداخت که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته 
و بقای اصل چک در ید خواهان و نیز ظهور در اس��تمرار مدیونیت دارد و با عنایت به 
اینکه از ناحیه خوانده دفاع موجهی به عمل نیاورده و دلیلی بر امانی بودن چک و برائت 
خویش ارائه نگردیده ادعای خواهان را وارد دانس��ته را به پرداخت مبلغ هفتاد و چهار 
میلیون ریال بابت اصل خواس��ته با احتساب خس��ارت دادرسی )هزینه دادرسی و حق 
الوکاله به انضمام خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررس��ید چ��ک محکوم و اعالم می 
نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر 

استان می باشد. میرحسینی- دادرس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6857 ش��ماره دادنامه: 9109970351400996، شماره پرونده: 9109980351400228، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910228، خواهان بانک ملت با مدیریت آقای علی دیواندری 
با وکالت آقای محمدرضا قنبریان به نش��انی اصفهان خ نیکبخت جنب ضلع ش��رقی 
دادگس��تری ک 16 )ش صادقی( پ 7 ط 2، خواندگان: 1- آقای پیام روحانی 2- آقای 
ش��هرام دانشورنژاد هر دو به نش��انی مجهول المکان 3- خانم زهره رضا گله داری 
4- آق��ای احمدرضا هادیان همگی به نش��انی اصفهان خ سپهس��االر مجتمع تجاری 
سپهس��االر گالری مروارید، خواس��ته: مطالبه طلب، گردش��کار: دادگاه با عنایت به 

جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی بانک ملت ب��ا مدیریت آقای دیواندری و 
وکال��ت آقای محمدرضا قنبریان به طرفیت 1- خانم زه��ره رضا گله داری 2- آقای 
احمدرض��ا هادیان فرزن��د علی اکبر 3- آقای ش��هرام دانش��ورنژاد فرزند غالمعلی 
4- آقای پیام روحانی فرزند ش��اپور به خواس��ته مطالبه مبل��غ 125/000/000 ریال 
بانضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد و بابت 4 فقره سفته به شماره 
ه��ای 921943-921944-636278-752578 که توس��ط خوانده ردیف اول صادر و 
توسط سایر خواندگان ضمانت شده است. نظر به ابقاء اصول مستندات نزد خواهان 
که داللت بر اس��تقرار دین و اش��تغال ذمه خواندگان دارد و اینکه خواندگان با اطالع 
از دعوی مطروح��ه هیچگونه ایراد و دفاعی بعمل نی��اورده و دلیلی بر پرداخت دین 
و برائ��ت ذمه خویش ارائه ننموده لذا مس��تنددعوی خواهان محمول بر صحت تلقی 
دادگاه خواهان را در دعوی اقامه ش��ده محق تشخیص مستنداً به مواد 198 و 519 و 

522 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی خواندگان را به 
نحو تضامنی به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 5/055/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و واخواس��ت س��فته ها و همچنین حق الوکاله وکیل طبق 
تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه براس��اس قرارداد بانکی از تاریخ واخواست 
س��فته ها تا زمان وص��ول در حق خواهان محکوم می نمای��د. رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. محمدی جرقویه- 

رئیس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6858 شماره اجرائیه: 9110420350300433، شماره پرونده: 9109980350300200، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910200، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 
9110090350303190 و ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970350300677 محکوم 
علی��ه محمدرضا صادقی علویج��ه فرزند علی اکبر مجهول المکان محکوم اس��ت به: 
پرداخ��ت مبلغ 340/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 6/800/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت 
زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی در حق محکوم له بانک انصار با نمایندگی 
محمود کربی نش��انی: اصفهان خ ش��مس آبادی جنب بنیاد ش��هید ب��ا وکالت اصغر 
رضائی فرزند نصراله نش��انی: اصفهان خ بزرگمهر جنب کالنتری 14 ساختمان ارس 
طبقه اول و پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق 
دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي ب��راي پرداخت محکوم به بدهد. 
3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي 
که خود را قادر به اج��راي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جامع 
دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حکم و 
پرداخ��ت محکوم به بوده اید لیک��ن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید 
یا ص��ورت خالف واقع از دارایي خ��ود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از 
مفاد اجرائیه متعس��ر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 
4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي 
از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد 
قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. هاشمی- 

مدیر دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
6859 شماره دادنامه: 9109970351501358، شماره پرونده: 9109980351500595، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910604، خواهان: آقای اس��ماعیل بابائیان کوپایی با وکالت 
آقای محمد خدادادی به نش��انی اصفهان خیابان شریعتی مقابل درب اورژانس پالک 
34 طبقه همکف واحد 2، خوانده: آقای محس��ن مهره کش به نش��انی اصفهان خیابان 
توحید مجتمع ناز طبقه 1 ش��رکت ایرانس��ل نیک فر نام، خواس��ته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح 
ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی آقای اسماعیل 
بابائیان کوپایی با وکالت آقای محمد خدادادی به طرفیت آقای محس��ن مهره کش به 
خواس��ته مطالبه مبلغ صد و چهل و چهار میلیون و س��یصد هزار ریال و خس��ارت 
دادرسی اس��تناد چک ش��ماره 627/538995 مورخ 88/3/28 نظر به اینکه مستندات 
ابرازی خواهان داللت بر اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه دارد 
و خوانده دفاعی که برائت ذمه خود یا بی اعتباری مس��تندات خواهان را ثابت س��ازد 
ارائه ننموده اس��ت دعوی خواهان مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 198 
و 519 قانون آئین دادرس��ی مدنی خوانده به پرداخت مبلغ فوق بابت اصل خواسته و 
مبلغ دو میلیون و نهصد و چهل و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق 
الوکال��ه وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می گردند. ضمنًا دایره اجرا 
خسارت تأخیر تأدیه مبلغ خواسته را از تاریخ سررسید چک لغایت زمان اجرای حکم 
وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی محاسبه و از محکوم علیه وصول و 
به محکوم له ایصال خواهد نمود. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابالغ 
قاب��ل اعتراض در این دادگاه و ظرف بیس��ت روز پ��س از آن قابل تجدیدنظرخواهی 

است. سراج- رئیس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6860 شماره: 911168 ح 3 کالس��ه پرونده: 9109980350301168، وقت رسیدگی: 
91/12/5 س��اعت 10/5 صب��ح، خواه��ان: تعاونی اعتبار ثامن االئمه ب��ا وکالت آقای 

جواد قاس��می، خوانده: محمد کیان خراجی فرزند ش��ریف، خواسته: مطالبه، خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول الم��کان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6861 شماره: 11894چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه پالک شماره 1089 
واقع در کوی محال اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 17 ثبت اصفهان که 
طبق پرونده ثبتی به نام خانم ناهید توس��لی فرزند پرویز و غیره در جریان ثبت می 
باش��د و تحدید حدود آن ب��ه علت عدم حضور مالکین از نوب��ت تحدید حدود خارج 
گردیده اینک بنا به درخواس��ت متقاضیه و دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت تحدید 
حدود پالک مرقوم در روز یک شنبه مورخه 91/11/29 رأس ساعت 9 صبح در محل 
ش��روع و به عم��ل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلی��ه مالکین مجاور اخطار 
می گردد که در روز و س��اعت مقرر در محل حض��ور یابند. اعتراضات مجاورین و 
صاحب��ان امالک طبق ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 
30 روز پذیرفته خواهد شد و طبق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین و تکلیف پرونده 
های معترضین ثبت ظرف مدت یک ماه از تاریخ تنظیم اعتراض به این اداره بایستی با 
تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این 

اداره تسلیم نمایند. م الف/ 302 فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت دادرسی
6862 کالسه پرونده: 1366-91 ح 16، وقت رسیدگی: 91/12/5 ساعت 10/30 صبح، 
خواهان: فرزانه کیانی، خوانده: فتح اله امیرپور، خواسته: طالق، خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 16 حقوقی اصفهان 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول الم��کان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت 

رسیدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6863 ش��ماره: 910941 ح 3، کالسه پرونده: 9109980350300941، وقت رسیدگی: 
91/12/6 س��اعت 11/5 صب��ح، خواهان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان، 
خواندگان: 1- فریبا ذاکری فرزند مظفر 2- حمید خیری فرزند عوض، 3- روش��نعلی 
اس��ماعیلی فرزند نوروزعلی 4- علیرضا آبدار فرزند اکبر. خواسته: مطالبه. خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه سوم حقوقی 
ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول الم��کان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از 
تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نمای��د و در وقت مقرر باال 

جهت رسیدگی حضور بهمرساند. دفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6864 ش��ماره: 910940 ح 3، کالسه پرونده: 9109980350300940، وقت رسیدگی: 
91/12/6 س��اعت 11 صب��ح، خواه��ان: مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر بس��یجیان، 
خوان��دگان: 1- مهرداد زمانی فرزند قدرت 2- مجید رضوی فرزند حس��ین، خواهان 
دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه سوم 
حقوق��ی ارج��اع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن 
خوانده به درخواس��ت خواه��ان و دس��تور دادگاه و بتجویز م��اده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب ی��ک نوبت در یک��ی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می 
ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک م��اه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید 
 و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. دفتر ش��عبه س��وم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

هوای آفتابی در 
بیشتر روزهای 

زمستان، انباشت 
حجم بسیارزیاد 

برف و راه 
دسترسی آسان، 

پیست اسکی 
 چلگرد کوهرنگ

  را مشهور 
ساخته است



بازار خبر مرکز خرید س��ه طبقه ای فعال در ش��مال شرقی 
تهران، این روزها مش��تریان خاص و پر و پا قرص خودش را 
دارد. از س��یل برندهای معروف و محدود گرفته تا شهروند و 
امیر ش��کالت خودمون در این مرکز خرید پیدا می شود. از 
روسری های30 هزار تومنی تا کفش های مردانه300 هزار 
تومنی همه و هم��ه اینجا حاضرند، اما این ب��ار نه صحبت از 

پوشاک است نه خوراک. 

 طبقه اول این مرکز خرید که چند سالی است پا گرفته و به 
نسبت مراکز خرید دیگر در ش��مال و غرب تهران از چینش 
اجناس و تجمیع برندها به ص��ورت کامل تری بهره می برد، 
میزبان برندی اس��ت که برای اولین بار موفق شده در ایران 

نمایندگی بگیرد. 

ساعتی از کشوری سوئیس با نام »رادو«
 این نمایندگی که در روز مش��تریانش از عدد دو دس��ت هم 
تجاوز نمی کند، تنها چهار نوع از انواع ساعت های خود را به 
پش��ت ویترین آورده و مابقی را در داخل مغازه به متقاضیان 

ارایه می دهد. 
این نمایندگی رادو در چهار مدل داخل ویترین خود دو مدل 

برای آقایان و دو مدل هم برای بانوان در نظر گرفته است. 
 مدل ش��اخص رادو ب��رای آقایان که محصول س��ال 2012 
 نیز هس��ت به قیمت 470/000/000 میلی��ون ریال عرضه 
می شود، اما جالب تر از آن، مدل ارایه شده برای بانوان است 

که با رقم 999/000/000 ریال قیمت گذاری ش��ده است؛ 
عددی که برای ثروتمند ترین زن جهان هم بسیار زیاد است.

 مرکز خرید فوق به دلیل تجمی��ع برندهای خاص و پر آوازه 
 توانسته اس��ت مش��تریان مارک پوش و ثابتی را برای خود 
دست و پا کند؛ امری که بس��یاری از پاساژداران در تهران به 
 دنبال آن بودند، اما به اندازه این مرکز در راستای آن به توفیق 

نرسیدند. 
  مطل��ب ف��وق، عریض��ه ای در راس��تای ث��روت س��تیزی 
 و یا همچنی��ن مدح تجم��ل گرایی نب��ود، بلکه ب��ازار خبر 
 تنها درص��دد اس��ت تا ب��ا روای��ت تمام��ی زنجی��ره های 
 اقتصادی کش��ور، فضا را ب��رای مدیران، مس��ئوالن، تجار و 
 مصرف کنن��دگان ش��فاف ت��ر از قبل کن��د، هر چن��د اگر 
قدرت خرید مردم در ش��رایط تورمی ام��روز در حد و حدود 
س��اعت100 میلیونی هم باش��د، این نیز برای ما بسی جای 
افتخار اس��ت و در غی��ر این ص��ورت برای مس��ئوالن جای 

شرمساری.
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مرگبارترین رخدادهای تاریخ 

تا به حال اتفاقات زیادی در نقاط مختلف دنیا رخ داده است که طی 
آن، انسان های زیادی جان خودشان را از دست داده اند. در برخی از 

این اتفاقات حتی آمار کشته ها بیش از چندین میلیون است.
رخدادهای طبیعی و عوامل انسانی از جمله مهم ترین عواملی هستند 
که باعث کشته شدن انسان های بسیار می شود. در ادامه به تعدادی 

از این رخدادها اشاره می کنیم.

 قحطی در چین – 43 میلیون نفر 
 در طی س��ال های 1958 تا1961 عوامل متعددی باعث ش��د که 
اوضاع چین آشفته شود و همچنین مردم بسیاری جان خودشان را از 
دست دهند. از طرفی حکومت به سمت آن رفته بود تا به سرعت نظام 
کمونیستی را پایه گذاری کند و از طرف دیگر شرایط بد آب و هوایی و 
خشکسالی های متعدد باعث شد سه سال قحطی در این کشور ایجاد 
شود. در طی این مدت بیماری و گرسنگی باعث شد تا 43 میلیون نفر 

از جمعیت چین، جان خودشان را از دست بدهند. 

 فتوحات مغولستان – 60 میلیون نفر 
 در تمام طول تاریخ، اگر کسی پیدا شده که به راحتی انسان ها را قتل 
عام کرده و لذت ببرد کسی نیست جز چنگیز خان. او که فرمانروایی 
مغولس��تان را در دست داشت با لشکر کش��ی به کشورهای آسیایی 
بعد از چند س��ال توانس��ت قلمرو حکومتش را آنقدر پهناور کند که 
16درصد از زمین را دربربگیرد. او برای ای��ن که بتواند این حکومت 
را تشکیل دهد نزدیک به60 میلیون نفر از ارتشیان و مردم بی گناه 

را قتل عام کرد. 

 جنگ جهانی اول – 65 میلیون نفر 
در س��ال1914به دالیل مختلف آتش جنگی در اروپا روشن شد که 
بسیاری از کش��ورها را درگیر خودش کرد. در آن دوران بسیاری از 
کشورها نیروهای خودشان را به میدان های نبرد اعزام  می کردند و 
البته تلفات بسیاری نیز می دادند. در سال 1918 و هنگامی که جنگ 
به طور رس��می به پایان رس��ید، وقتی آمار تلفات اعالم شد، رقمی 

نجومی نزدیک به 65 میلیون نفر را نشان می داد. 

 جنگ جهانی دوم – 72 میلیون نفر 
 بعد از جنگ جهانی اول بسیاری از کشورها می پنداشتند که چنین 
آمار تلفاتی هیچ گاه تکرار نخواهد ش��د، اما در سال1939 بار دیگر 
آتش جنگی افروخته ش��د که ای��ن بار کمی بیش��تر تلفات به جای 

گذاشت.
 بع��د از این ک��ه دنیا ب��ه دو دس��ته متحدی��ن و متفقی��ن تبدیل 
 ش��دند ش��روع به جنگ با یکدیگر کردن��د. در بین س��ال های بین 
جنگ های اول و دوم کش��ورها امکانات جدیدی س��اخته بودند و از 
همین رو آمار تلفات به مراتب باالتر بوده است. بعد از به پایان رسیدن 
این جنگ، نزدیک به 72 میلیون نفر از انس��ان های کره زمین جان 

خودشان را از دست داده بودند. 

 استعمار اروپاییان در آمریکا – 100 میلیون نفر 
 در قرن 15 که کریستوف کلمب قاره ای جدید را کشف کرد، بسیاری 
از اروپاییان به آن به عنوان محلی جدید برای زندگی نگاه می کردند و 

به همین علت به سرعت به این قاره مهاجرت کردند.
 مشکل اصلی آنها دقیقا جایی بود که بومیان آمریکایی را پیدا کردند و 
برای این که از دست آنها راحت شوند نزدیک به 80 درصد از این مردم 
را کشتند. در این میان، جنگ هایی نیز رخ داد که باعث شد بسیاری 
از افراد هر دوطرف کشته شوند. اروپاییان و همچنین بومیان آمریکا 

نزدیک به 100 میلیون نفر تلفات دادند.

یک پژوهش جدید نشان داده که مسافران آینده سیاره 
مریخ ممکن اس��ت در طول مأموری��ت طوالنی مدت با 
مشکالت سالمتی از جمله مش��کالت خواب، بی حالی 

و کاهش قابلیت اجرای کارهای ذهنی مواجه شوند.
تجربه »مریخ d-520« یک آزمایش بین المللی بوده که 
توسط آکادمی علوم روسیه با همکاری سازمان فضایی 
اروپا و چین اجرا شد. در این تجربه شش فضانورد بین 
سال های2010 و 2011 در یک فضاپیمای شبیه سازی 

شده به سوی مریخ برای250 روز متوالی قرار گرفتند.
هدف این تجربه، بررسی چگونگی وضع فیزیکی و روانی 
فضانوردان در چنین شرایط ایزوله ای بود. از ادرار و خون 
داوطلبان به طور کامل و روزانه آزمایش به عمل آمده و 

الگوهای خواب آنها نیز ارزیابی می شد.
نتایج این پژوهش در مجل��ه مجموعه مقاالت آکادمی 

ملی علوم منتشر شده است.
 از جمل��ه یافته ه��ای بزرگ ای��ن تجربه این ب��وده که 
تفاوت های زیادی بین واکنش افراد به این شرایط انزوا 

وجود داشت.
چهار مورد از این نتایج، نش��ان دهنده مس��أله ای است 
 ک��ه می تواند منج��ر به ع��وارض جانبی ش��دیدی در 

مأموریت های طوالنی مدت شود.
تجربه های مش��ابه در گذشته به بررس��ی روانشناسی 
گروه های در انزوا مانند پژوهش��ی که افراد در سرمای 
زمستانی قطب جنوب گذراندند، پرداخته، اما مأموریت 
مریخ500 اولین شبیه سازی دقیق از شرایطی بود که 
 ممکن اس��ت در طول یک مأموریت انس��انی به مریخ 

به وجود بیاید.
در حالی ک��ه دو تن از داوطلبان توانس��تند به خوبی از 
 پس ای��ن دوره طوالنی تنهای��ی برآیند، هم��ه اعضا از 
واکنش های گوناگونی برخوردار بودند. بیشتر اعضا در 
یک برنامه دوره خواب 24 ساعته قرار داشتند، در حالی 
 که یکی از داوطلبان به دوره 25 ساعته دچار شده بود. 
بر اس��اس نتایج، این فرد در20 درصد موارد تنها کسی 

بود که برخالف بقیه خواب یا بیدار می شد.
به گفته محققان، این جداش��دگی ب��رای دینامیک و 
انسجام گروه خوب نبوده و باید در یک مأموریت واقعی 

فضای عمیق از آن جلوگیری شود.
مش��اهدات جالب دیگر در این تجربه این بود که همه 
داوطلبان، بس��یار بیش��تر از حد معمول می خوابیدند. 
به عقی��ده محققان، این ام��ر به این دلیل ب��وده که در 
بیش��تر دوران ای��ن مأموریت، کار خاصی ب��رای انجام 
 نبود. بیشتر مردم در جامعه مدرن از کسری خواب رنج 
می برند، چرا که شیوه زندگی، آنها را به فعالیت مداوم و 
استفاده از کافئین ترغیب می کند. با خواب بجا، بیشتر 
ش��رکت کنندگان از عملکرد ش��ناختی افزایش یافته 

برخوردار شده بودند.
روی دیگ��ر ای��ن تجربه این ب��ود که داوطلب��ان اغلب 
تسلیم خستگی و یکنواختی ش��ده و زمان های زیادی 
را به نواختن ساز می پرداختند. داوطلبان در این تجربه 
بی حرکت ب��وده و در زم��ان بی��داری از تحرک کمی 
برخوردار بودند که منجر به خواب و اس��تراحت بیشتر 
 می شد، اما حتی در این مورد نیز بین افراد تفاوت های

 زی��ادی وجود داش��ت. یک��ی از اعضای ای��ن پژوهش 
زمان های کمت��ری را می خوابید که باعث مش��کل دار 
شدن توانایی های شناختی وی ش��ده بود و دیگری به 

افسردگی دچار شده بود.
به گفته محققان، پژوهش های بیشتر در آینده می تواند 
به شفاف سازی عوامل خاصی کمک کند که در شرایط 
مختل��ف مانند میزان حری��م خصوصی ی��ا زمان های 
تعامل اجتماعی بر اعض��ای مأموریت تأثیر می گذارند، 
اما محققان دیگر ممکن است بخواهند بر چگونگی تأثیر 
روزهای مریخی بر فضانوردان تحقیق کنند. از آنجایی 
که روزهای مریخ از زمین کمی بلندتر است )به میزان 
24/65 ساعت(، فضانوردان در سطح مریخ ممکن است 
با مشکل ناهماهنگ شدن ریتم شبانه روزی بدن نسبت 

به دوره های شب و روز واقعی روبه رو شوند.
اگرچه دراین مأموری��ت اتفاقی جدی ب��رای اعضا رخ 
ن��داد، اما مس��ائل زیادی را ب��رای تالش های بیش��تر 
دانشمندان در بهتر کردن شرایط جهت یک مأموریت 
واقعی انسانی در سفرهای طوالنی فضایی روشن کرده 
است. دانشمندان احتماال باید نش��انه های اصلی را که 
نشان می دهد چه نوع مشکل خواب یا روحیه برای چه 
افرادی اتفاق می افتد، شناس��ایی کنن��د. از آنجایی که 
بسیاری از مش��کالت در مأموریت مریخ500 به نسبت 
زودهنگام رخ دادن��د، محققان امیدوارن��د که انتخاب 
گروه آینده شامل یک شبیه س��ازی مشابه، اما کوتاه تر 
باشد تا افرادی که تحت تأثیر قرار گرفته یا نگرفته اند، 

بررسی شوند.
یکی از راه های س��اده برای هماهنگ س��ازی افراد در 
مأموریت های آینده به فضا یا در س��طح مریخ می تواند 
تنظیم نس��بت نور آبی مشاهده ش��ده در ساعت های 
مختلف روز توسط فضانوردان باشد. شبکیه چشم از یک 
رنگدانه خنثی موسوم به مالنوپسین برخوردار است که 
به طول موج آبی حساس بوده و یک بازتاب مستقیم را 
برای هیپوتاالموس مغز فراهم می کند. افزایش نور آبی 
منجر به افزایش فعالیت می شود در حالی که نور قرمز، 

بیشتر فرد را خواب آلوده می کند.
 در نهای��ت ای��ن پژوه��ش همچنی��ن می توان��د برای 
انس��ان هایی که در زمین با مش��کالت خواب روبه رو 

هستند، مفید بوده و به ارتقای ادراکی نیز کمک کند.

 مسافران آینده مریخ 
چه  مشکالتی خواهند  داشت؟

+14-4

+11-5

خواندنی

خبر

دانستنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

محققان مؤسس��ه تکنولوژی کارلس��روهه 
 )KIT(  پوشش ضد زلزله ای کم هزینه ای

برای تقویت و اس��تحکام س��اختمان های 
قدیمی توس��عه داده اند.محققان مؤسسه 
تکنول��وژی کارلس��روهه آلمان، پوش��ش 
جدیدی به ش��کل کاغذ دی��واری طراحی 
کرده اند ک��ه در نمای خارجی س��اختمان 
مورد استفاده قرار گرفته و باعث استحکام 

ساختمان های قدیمی می شود.
بیش��تر س��اختمان های جدید، به گونه ای 
طراحی می ش��وند که از مقاوم��ت در برابر 
زمین لرزه های کوچک و متوسط برخوردار هستند، اما برای مقاوم سازی ساختمان های 

قدیمی چه روشی وجود دارد؟
محققان مؤسسه تکنولوژی کارلس��روهه )KIT(  پوشش ضد زلزله ای کم هزینه ای برای 
 Sisma« تقویت و استحکام س��اختمان های قدیمی توسعه داده اند. پوش��ش ضد زلزله
Calce« از الیاف شیشه و الیاف پلی پروپیلن االستیک ساخته شده است که باعث کاهش 

استرس و فشار زلزله های خفیف و متوسط بر دیوارهای ساختمان می شود.
این پوشش که ش��بیه کاغذ دیواری اس��ت، توس��ط گچ مخصوص بر روی نمای خارجی 
 س��اختمان نصب ش��ده و مان��ع از فروریخت��ن آوار و دیوارها می ش��ود. در زم��ان وقوع 
زمین لرزه های ش��دید و ترک خوردن دیوارها، الیاف پلی پروپیلن با نگهداشتن دیوارها، 

فرصت کافی را برای فرار از ساختمان فراهم می کنند.

تنبلی می تواند ژنتیکی باشد یا بر اثر تربیت 
خانوادگی و محیطی در ما شکل گیرد.

انس��ان ها معموال ترجیح می دهند کاری 
انجام ندهند. بیشتر افرادی که از اصل لذت 
پیروی می کنند ترجی��ح می دهند انرژی 

صرف نکنند و سختی را تحمل نکنند.

 چ�ه کار کنیم تا ب�ر تنبلی غلبه 
کنیم

با برنامه ریزی، می شود بر اصل تنبلی غلبه 
کرد یا آن را کاهش داد، اما در این راس��تا 

برخی از افراد موفق نمی ش��وند زیرا رد پایی از ژنتیک در تنبلی وج��ود دارد و همچنین 
محیط نیز عامل مهمی است.

مهم ترین عامل را می توان عامل محیطی در نظر گرفت. تأثیری که خانواده ها تا سن پنج 
س��الگی بر فرزندان می گذارند تا آخر عمر همراه فرد می ماند، اما کمک روانشناس��ان و 
مشاورین کاهش تنبلی می تواند مفید باشد. عامل تنبلی چه ژنتیکی باشد چه محیطی یا 

تعاملی از محیط و ژنتیک، قابلیت تغییر  دارد.
آدم های منظم زمان آزاد بیشتری دارند که فکر کنند چه کاری انجام دهند، اما آدم نامنظم 

همیشه چند کار دارد که حتی نمی تواند برای انجام آنها برنامه ریزی کند.
نظم، خودش حدودی دارد که نوع پیش��رفته آن وسواس است و نوع میانه آن خوب است.
بهتر است نظم، درونی شود و نظمی که بر اساس باورها و اندیشه های فرد باشد بهتر است.

یکی از عادات بد ما، میوه خوردن بعد از صرف غذاس��ت که 
کار غلطی است. بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا میوه 
نخورید، چون سبب نفخ معده می شود، البته میوه پخته مثل 

کمپوت میوه اشکالی ندارد.
نوشیدن آب یخ بعد از غذا باعث سرطان معده می شود، ولی 
این حرف پایه علمی چندان صحیحی ندارد و تنها مش��کلی 
که با نوشیدن آب یخ بروز می کند، دل درد یا انقباض عضالت 
روده اس��ت. افراد دچار س��ندرم روده  تحریک پذیر، بیشتر 
دچار این مش��کل می شوند. نوش��یدن آب بعد از صرف غذا، 
باعث رقیق شدن شیره معده ش��ده و می تواند در هضم غذا 

اختالل ایجاد کند. 
نتایج تحقیقات نشان داده دود سیگار می تواند محیط معده 
را اسیدی کند و این عامل نیز روی عملکرد معده تأثیر منفی 
می  گذارد و مانع هضم صحیح غذا می ش��ود. از س��وی دیگر، 
کش��یدن س��یگار بعد از غذا، به خصوص در اف��راد مبتال به 
سندرم روده تحریک پذیر، درد و عالئم ش��کمی را به دنبال 

خواهد داشت.
یکی از عادات بد ما، میوه خوردن بعد از صرف غذاس��ت که 
کار غلطی است. بهتر است نیم ساعت قبل و بعد از غذا میوه 

نخورید، چون سبب نفخ معده می شود، البته میوه پخته مثل 
کمپوت میوه اشکالی ندارد.

یکی از باورهای عموم مردم این اس��ت که بع��د از غذا نباید 
حمام کرد، زیرا احتمال بیهوش شدن و از حال رفتن در حمام 
باالست. این حرف تا حدی اس��اس علمی دارد، ولی درمورد 

همه صدق نمی کند. 
پس حداقل نیم س��اعت فاصله بین غذا خوردن و استحمام 
قرار دهید، به ویژه حمام داغ توصیه نمی شود، زیرا در جریان 
خون اطراف معده اختالل ایجاد کرده و بر هضم غذا اثر منفی 
می گذارد. ورزش ممکن است به قلب افراد دچار بیماری های 

قلبی- عروقی، فشار وارد کند. مصرف غذای سنگین و ورزش 
فوری بعد از آن، این فش��ار را چند براب��ر می کند. اگر غذای 
سبکی خورده اید، حداقل دو تا سه ساعت و در صورت مصرف 
غذای سنگین، حداقل سه تا چهار ساعت باید از انجام ورزش 
و فعالیت بدنی خودداری کنید. حداقل نیم یا یک ساعت بعد 
از صرف غذا پیاده روی طوالنی نکنید تا هضم غذا بهتر صورت 
گیرد. حداقل دو ساعت بعد از خوردن غذا نخوابید، بنابراین 
خوردن ش��ام در آخر ش��ب کار بسیار اش��تباهی است. دراز 
کشیدن بعد از خوردن غذا و با معده پر ممکن است باعث شود 
مقداری غذا از معده به مری بازگردد و ریفالکس ایجاد شود. 
در میهمانی  ها هنوز غذا تمام نش��ده، جل��وی میهمان چای 
می گذاریم. چای می تواند محیط معده را اسیدی کند و تأثیر 
منفی بر مواد معدنی معده بگذارد، پس بعد از غذا مایعات باید 

با نیم تا یک ساعت فاصله مصرف شوند.
چای از هر نوعی که باشد )سیاه، سفید و سبز(، حاوی موادی 
 به نام تانن اس��ت. ترکیب ه��ای تانن اگر به فاصل��ه کمتر از 
نیم ساعت بعد از مصرف غذا خورده شوند، به آهن موادغذایی 
می چسبند و مانع جذب آنها می شوند، به همین دلیل تا یک 

ساعت بعد از صرف غذا، چای ننوشید.

راهکار اساسی برای مبارزه با تنبلیکاغذ دیواری ضد زلزله

کارهای ممنوع بعد از خوردن غذا

 یک مرد چینی در یانجی 
 با دوام آوردن 45 دقیقه و 
 7 ثانیه در برف،
 رکورد جهانی تماس 
مستقیم بدن با برف را 
شکست

پیامبر اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
فرزند آدم! وقتي تن تو س��الم اس��ت و خاطرت آس��وده و قوت يك روز 

خويش را داري ، جهانگیر مباش .
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Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خودکشی نابغه 26 ساله 
در آمریکا

آرون سوارتز نابغه 26 ساله اینترنت و از  
چه��ره های مش��هور در می��ان فعاالن 
خواهان آزادی اینترن��ت، در آپارتمان 
ش��خصی خود در نیویورک خودکشی 
کرد. جسد س��وارتز روز جمعه در حالی 
که خود را حلق آویز کرده بود از س��وی 

پلیس کشف شد. 
س��وارتز از طراح��ان اولیه وب س��ایت  

خبری ریدی��ت )Reddit(  ب��ود. این نابغ��ه آمریکای��ی همچنین در 
سن 14 س��الگی یکی از پدیدآورندگان نس��خه اولیه RSS بود. سوارتز 
در ماه های گذش��ته مته��م به ه��ک کردن برخ��ی وب س��ایت های 
 اینترنتی ش��ده بود. اتهام او هک کردن و نفوذ به وب س��ایت دانشگاه ها

و دس��تیابی به ه��زاران صفح��ه از اطالع��ات آکادمیک از وب س��ایت 
 جی استور بود. سوارتز در جلس��ه سال گذشته بازپرس��ی همه اتهام ها

را رد کرده بود و قرار بود ماه فوریه )یک ماه دیگر( دوباره در دادگاه حاضر 
شود. هنوز انگیزه اصلی سوارتز از خودکشی مشخص نشده است.
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