
 بیمار اقتصادی با بوی بنزین 
به کما می رود 

 دیدار
  با 
مرد عنکبوتی

به دنبال رشد غیر واقعی قیمت ها در بازار مسئوالن اعالم کردند:

معادله سوخت در گیر و دار قیمت ها 

 اختراع جدید برای 
خالصی از آلودگی هوا 8

دوباره جاده خوزستان
72 قربانی گرفت 

4

راه اندازی سامانه 129 الکترونیکی 
5برای ثبت جرائم مشهود

راه عالج وضعیت ما تنها اصالح مدیریت 
است

فرافکنی به سبک آبی ها علیه سپاهان

جیک جیک مستان به زمستان رسید!

چند تا عامل را من می ش��مارم برای وضعی��ت کنونی اقتصادی 
ایران، اما راه حل چیس��ت؟ راه حل، عمدتاً مدیریت کشور است؛ 
یعنی درست است که چهار عامل این وضعیت را درست کرده، اما 
مهم ترین عامل که ما از این شرایط بیاییم بیرون، اصالح و بهبود 
مدیریت کشور است. ما تنها از این طریق می توانیم بیایم بیرون. 

  میزبانی از 167 
هنرمند مجسمه ساز

167 هنرمند مجسمه ساز از سراسر کشور برای شرکت 
در جش��نواره برف آورد کوهرنگ)ش��هر برف��ی( راهی 
شهرس��تان کوهرنگ می ش��وند تا در این جشنواره به 
رقابت ب��ا یکدیگر بپردازند. شش��مین جش��نواره برف 
آورد کوهرنگ)ش��هر برف��ی( از ف��ردا 16 بهم��ن م��اه 
در کوهرن��گ آغاز می ش��ود و 167 هنرمند مجس��مه 
 س��از به رقابت با یکدیگ��ر م��ی پردازن��د. در حالی در 
هفته های گذشته مس��ئوالن برگزاری جشنواره مانند 
سال گذشته نگران کمبود برف در سایت برگزاری بودند...

س مهر[
]عک
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کمک نقدی۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی برای 
4

هر فرد در اسفند

تأمین اجتماعی محروم از 
پزشک متخصص 3

حدود سه سال پیش زمانی که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 
در کش��ور به عنوان یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور نام 
برده ش��د هیچ کس تصور نمی کرد که در ابتدای اجرای این 
طرح مجبور به دست کش��یدن از کار جراحی شوند و بیمار را 

چندماهی به حال خود رها کنند.
همین عوامل باعث شد که بیمار اقتصادی از بوی سیاست هایی 
که در رابطه با بنزین بود به کما برود.گرچ��ه این امر به خاطر 
کاهش قاچاق سوخت و غیره انجام ش��د، اما معادله بنزین در 

گیر و دار قیمت های مختلف از هر زاویه ناعادالنه بود.
طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت مي بایست در سه مرحله، 

ظرف مدت پنج سال و به تدریج قیمت حامل های انرژی را در 
کشور آزاد کند. مرحله نخس��ت اجرای هدفمندي یارانه ها از 
28 آذرماه سال گذشته کلید خورده که طی آن، تاکنون بنزین 
به عنوان مهم ترین کاالی اس��تراتژیک در بخش انرژی کشور 
با دو نرخ س��همیه 60 لیت��ری 400 و آزاد 700 تومان عرضه 

شده است.
 این در حالی است که هنوز سال 91 به پایان نرسیده، برنامه ای

دیگر برای بنزین چیده ش��ده و آن حذف ش��دن خودروهای 
لوکس و گران از چرخه سوخت یارانه ای است.

 ابالغ حکم رفع فیلتر 
سایت »تابناک«

 وام بانک رفاه به
 بخش صنعت

 لوک خوش شانس
دو روز دیگر در اصفهان 

 اجرای 72 برنامه در
 دهه فجر در شهرکرد 

حضور ایران در 7 رشته 
المپیک نوجوانان آسیا
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چهره روزیادداشت

 پیام تسلیت  رهبری  
به  خانواده  شهدای پاکستان

علی اکبر والیتی، دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسللامی در ادامه سفر 
خود به پاکستان، در شهر کویته با خانواده بیش از یکصد شهید این شهر 
دیدار و پیام تسلیت و همدردی رهبر معظم انقاب را به آنها اعام کرد. 
والیتی در این دیدار ضمن تأکید بر وحدت شللیعه و سنی گفت: در این 
جلسه مسئوالن شورای وحدت هزاره ها، نظیر سردار سعادت، عبدالقیوم 

چنگیز و حجت االسام جمعه اسدی حضور داشتند.

 توافقی برای اجرای فازدوم هدفمندی 
نشده است

حجت االسام حسین سللبحانی نیا، عضو هیأت رییسه مجلس شورای 
اسامی به ارایه گزارشی از جلسه غیر علنی روز گذشته پارلمان پرداخت و 
اظهار داشت:  در این جلسه آقای الریجانی توضیحاتی درباره نشست های 
کمیته کاری دولت و مجلس که درباره مسائل اقتصادی بود، ارایه کرد.  وی 
افزود: رییس مجلس به شکل کلی توضیحات اجمالی را مطرح کرد مبنی 
بر این که در این کمیته توافقی برای پرداخت یک مرحله کمک نقدی به 
مردم انجام شده است. این عضو هیأت رییسه مجلس همچنین متذکر 
شد:  طبق گفته الریجانی درباره اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در 

کمیته کاری دولت و مجلس توافقی انجام نشده است.

 دادن سمت های مردانه 
به زنان انحراف است

 آیللت اهلل علم الهللدی، امام جمعه مشللهد گفللت: برخی از مسللئولین 
ناآگاه نظام با در اختیاردادن سمت های مردانه به زنان برابری زن و مرد را 
مطرح می سازند که این مسأله خود یک نقطه انحراف است. وی با بیان این 
که انجام وظیفه زن در مکتب اسام در عرصه های مختلف مشخص شده 
و مانع فعالیت های اجتماعی آن نیست، تصریح کرد: امروز در جامعه والیی 

از نظر رفتاری با یک اصل انحرافی فمینیسم روبه رو هستیم.

راه اندازی سامانه 129 الکترونیکی 
برای ثبت جرائم مشهود

رییس مرکز آمار فناوری اطاعات قوه قضاییه گفت: توسعه اتوماسیون 
اداری و مالی و پشتیبانی قوه قضاییه از اقدامات این مرکز است. شهریاری 
تأکید کرد: ایللن مرکز با ایجللاد دبیرخانلله الکترونیکی و حسللابداری 
الکترونیکی، در آینللده ای نزدیک برای صرفه جویللی در مصرف زمان و 
کاغذ اقدام می کند. وی از راه اندازی سللامانه 129 الکترونیکی به منظور 
یکپارچه سللازی در این حوزه، مشللاور حقوقللی، دریافللت تصاویری از 

زورگیری های خیابانی و جرایم مشهود خبر داد.

 ابالغ حکم رفع فیلتر 
سایت »تابناک«

پایللگاه خبری-تحلیلی »تابناک« پس از هفت روز رفع فیلتر می شللود. 
محمد جواد بربریان، مدیر مسئول سایت خبری-تحلیلی تابناک اعام 
کرد: سایت تابناک به زودی رفع فیلتر می شود. مدیر مسئول سایت تابناک 
افزود: بازپرس دادسرای فرهنگ و رسانه روز گذشته حکم رفع مسدودیت 
این سایت را اباغ کرد. پایگاه خبری- تحلیلی تابناک بامداد روز یکشنبه 
)91/11/8( به دستور دادستانی تهران فیلتر شد. دادستانی تهران علت 
فیلتر شدن سایت تابناک را انتشار نظرات توهین آمیز تعدادی از کاربران 

این سایت اعام کرده بود.

 دیدار رهبر مخالفان سوری 
با صالحی

یک رسانه غربی اعام کرد معاذ الخطیب، رییس ائتاف مخالفان سوری 
با وزیر امور خارجه جمهوری اسامی ایران در حاشیه کنفرانس امنیتی 
مونیخ دیدار کرد. رویترز گزارش داد: معاذ الخطیب با علی اکبر صالحی 
و سللرگئی الوروف، وزیران امور خارجه ایران و روسیه دیدار کرده است. 
رویترز با اشللاره به حمایت های ایران و روسللیه از حکومت سوریه، این 
 دیدار را نشللانه ای برای پایان دادن به بحران موجود در سللوریه ارزیابی 

کرده است.

 امیدوارم سوریه 
پاسخ تجاوز  اسرئیل را بدهد

سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه در خصوص حمله 
رژیم صهیونیستی به سوریه اظهار داشللت: البته کشور قدرتمند سوریه 
همچنان که تاکنون ایستاده است، امیدواریم پاسخ این تجاوز  را هم بدهد 
زیرا تنها با ایسللتادگی، مقاومت و مقابله به مثل می توان در مقابل رژیم 

صهیونیستی ایستاد.

پس از کش و قوس های فللراوان باالخره اسللتیضاح وزیر  کار  در 
مجلس انجام شللد. در این جلسلله که با حضور رییس جمهور نیز 
همراه بود، تعدادی از مخالفین و موافقین استیضاح صحبت  کردند 

که در زیر خاصه ای از آن می آید: 

مطهری:حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد
علی مطهری، از امضاکنندگان اسللتیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، با بیان این که حرمت امامللزاده را متولی نگه می دارد، 
گفت: اگر دولت به عنوان مجری قانللون، خود پایه گذار بی قانونی 

باشد، دیگر نباید از مردم انتظار مراعات قانون را داشت.
نماینده مردم تهران، در جلسه استیضاح شیخ االسامی به بعضی 
از شبهات مطرح در این زمینه اشاره کرد و افزود: مایه تأسف است 
که اصرار بر بی اعتنایی به قانون در موضللوع انتصاب مرتضوی به 
مدیرعاملی صندوق تأمین اجتماعی منجربه استیضاح وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی و اختصاص وقت مجلس به این موضوع شده 
است. وی تصریح کرد: الزم است صورت مسأله آنچنان که هست 
برای نمایندگان و مردم روشن شللود؛ زیرا گفته می شود لجاجت 
میان طرفین قضیه عامل این اقدام بوده، اما در اینجا اعام می داریم 
که هیچ سللابقه خصومتی میان امضاکنندگان اسللتیضاح از یک 
طرف و وزیر کار و مرتضوی از طرف دیگر وجود ندارد. نماینده مردم 
تهران در مجلس خاطر نشان کرد: گاهی نیز گفته اند که این اقدام 
با ضرورت تعامل مجلس و دولت سازگار نیست و موجب واگرایی 

مجلس و دولت می شود، اما پاسللخ این است که آیا مقصود تعامل 
مجلس و دولت، تعامل در اجرای قانون اسللت یللا تعامل در قانون 
شکنی؟ مطهری اظهار کرد: به تعبیر رهبر گرامی انقاب نمی شود 
یکی بایسللتد و دیگری خود را با او هماهنگ کند. آنچه که تعامل 
را عملی می کند، محوریت قانون اسللت. ایللن نماینده اصولگرای 
مجلس در ادامه ابراز کرد: برخی گفته اند که استیضاح  یک وزیر در 
ماه های آخر عمر دولت، برای تضعیف دولت و بهره برداری سیاسی 
است. به این افراد باید گفت به پیروی از قرآن کریم، از ظن و گمان 
بپرهیزید که برخی از گمان ها گناه است و چیزی را که به آن علم 
و یقین ندارید بیان نکنید، به عاوه فرق است میان استیضاح یک 
وزیر به خاطر عملکرد ضعیف او و استیضاح به خاطر قانون ستیزی.

مطهری اضافه کرد: در واقع، اولللی در ماه های  آخر کار یک دولت 
چندان صواب نیست، اما دومی واجب عقلی است به دلیل جایگاه 
واالی قانون. نماینده مللردم تهران در مجلس گفللت: بنابراین ما 
جمعی از  نمایندگان به خاطر این قانون سللتیزی مستمر پس از 
نزدیک به یک سللال تصمیم به اسللتیضاح وزیر کار گرفتیم، این 
 در حالی است که مجلس هشللتم نیز اقدام به استیضاح  کرد، اما از 

حسن ظن استیضاح کنندگان  سوء استفاده شد. 

توکلی: به قانون دهن کجی شده است
احمد توکلی که به عنوان اولین ناطق موافق استیضاح شیخ االسام 
در جلسه علنی صبح روز یکشنبه صحبت می کرد، گفت: هدف از 

استیضاح، تأمین منافع ملت است. وی با اشاره به پرونده کهریزک 
نیز اظهار کرد: آقای وزیر از این پرونده باخبر بوده و این را می دانسته 
که در جریان پرونده کهریزک که دل امللام و ملت را به درد آورده، 
یکی از اولین اقدامات عزل دادسللتان تهران بوده است. اگر فرزند 
دانشجوی آقای وزیر هم قربانی پرونده کهریزک بود، آیا باز چنین 
اقدامی صورت می گرفت؟ آقای وزیر اگر بخواهد زمین یا ماشللین 
بخرد بیش از این تحقیق می کند، آیا به صللاح نبود که او قبل از 
صدور حکم انتصاب مرتضوی با دادسللتان تماس بگیرد و از او در 

مورد علت عزل مرتضوی سؤال کند؟
وی ابراز عقیده کرد: سؤال ما این اسللت که چرا یک قاضی معلق 
متهم به معاونت در قتل باید در چنین سللمت مهمی قرار بگیرد؟ 
این ها دهن کجی وزیر به قانون اسللت. آن چه کلله وزیر بر مبنای 
آن پیشللنهاد سلللب اختیار از خودش را به دولت داده، مواد 181 
و 182 برنامه پنجم توسللعه اسللت که می گوید وزیر کار می تواند 
اختیارات خود را در برنامه ریزی آمایش سرزمینی به استانداری ها 
واگذار کند. سؤال این است که چطور از چنین موادی این برداشت 
صورت می گیرد که وزیر می تواند اختیار عزل و نصب در نهاد تأمین 
اجتماعی را بلله رحیمی، معاون اول رییس جمهللور بدهد. توکلی 
با بیان این که »وزیللر اهمیتی به تأکید مجلللس بر مغایرت حکم 
انتصاب مرتضوی با قانون نداده اسللت« گفت: ایللن اقدامات وزیر 
کار، ستیزه با قانون اسللت. وزیر در 12 بهمن ماه گفت که تصمیم 
دولت مبنی بر سلللب اختیارات او قبل از این گرفته شده، این در 
 حالی است که اسللناد وجود دارد و نشللان می دهد که ادعای وی 

خاف  واقع است.

مصباحی مقدم : رهبری اش�اره ای برای انجام نشدن 
استیضاح نداشته اند

رییس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نه از ناحیه رهبری و نه حتی 
به صورت غیر رسللمی از ناحیه رییس مجلس هیچ اشاره ای برای 
انصراف از استیضاح وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی نشده است. 
مصباحی مقدم با بیان این که نقض قوانین توسط برخی مقامات 
کشور به صراحت مشاهده می شود، افزود: نادیده گرفتن قانون در 
مناسبات سیاسللی و اقتصادی موجب جری شدن قانون شکنان و 
شکسته شدن قداست قانون می شود. این نماینده استیضاح کننده 
مدعی شد: یک مقام غیر قانونی مدتی است که در اموال بزرگ ترین 
صندوق کشور تصرف می کند که سه روز است که از طرق مختلف 
از جمله مسئوالن استانی و کشللوری تحت فشار قرار گرفته ایم تا 
از استیضاح منصرف شویم؛ تحت فشار قرار دادن نمایندگان با چه 

اهدافی انجام می شود؟!

استیضاح وزیرکار در مجلس 

اردوغان تهدید به مرگ شدتوکلی: اقدامات وزیر کار ستیز  با قانون است
حللزب چپگللرای آزادی خلق انقابللی ترکیه کلله یکی از 
اعضللای آن روز جمعه عملیات انتحاری در مقابل سللفارت 
 آمریللکا در آنللکارا انجللام داد، در بیانیلله ای از اردوغللان 
به عنوان هدف بعدی خود یاد کرد.حللزب چپگرای آزادی 
خلق انقابی که در فهرست گروه های تروریستی قرار دارد، 
بیانیه ای منتشر کرده که در آن آمده است : »آمریکا از ترکیه 

به عنوان یک برده استفاده می کند.«
این حزب در این بیانیه خود خطاب بلله آمریکا اعام کرده 
 اسللت: »آمریکای آدمکللش تو از خللروش مللردم در امان

 نخواهی بود.« در این بیانیه همچنین رجب طیب اردوغان، 
نخست وزیر ترکیه تهدید شده و در آن آمده است : »اردوغان 

تو هدف بعدی ما خواهی بود.«

 پیروزی جبهه مقاومت 
حتمی است

شللیخ نعیم قاسللم تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی به خاک 
سللوریه و رخدادهای دو سال اخیر در سللوریه را طرح رژیم 
 اشللغالگر قدس و آمریکا قلمداد کرد و پیللروزی مقاومت بر 

طرح های پلید این دو را حتمی دانست. 
معاون سید حسللن نصراهلل  طی سللخنانی در یک مراسم 
مذهبی این سللؤال را دربللاره مواضع کسللانی مطرح کرد 
که تمایل دارنللد بحران سللوریه ادامه پیدا کنللد یا معادله 
 عوض شود و نتیجه به سود رژیم صهیونیستی و مخالفان و 
گروه های مختلفی که می خواهند در سللرنگونی سللوریه 
 مقاوم مشارکت کنند، تغییر کند. وی همچنین اظهار داشت 
تجربه ها روز به روز شکست امیدواری ها به پیش بینی های 
آمریکا )بر باد رفتن آرزوی کسانی که به آمریکا دل بسته اند( 
را ثابت خواهد کرد و کسللانی که برای کرامت کشور و ملت 

خود پایبند مقاومت هستند، پیروز خواهند شد.

مخالفت حماس با تشکیل کشور 
فلسطین در مرزهای موقت

رییس دفتر سیاسللی جنبش حمللاس اعام کرد: انتشللار 
اخباری مبنی بللر موافقت این جنبش با تشللکیل کشللور 
فلسطین در مرزهای موقت یک ادعاست.خالد مشعل، رییس 
دفتر سیاسی جنبش حماس در گفتگو با تلویزیون رسمی 
اردن اعام کرد: سوریه شاهد توطئه نیست، بلکه با بهار عربی 
روبه رو است. وی گفت: جنبش حماس نمی تواند حامی نظام 
سوریه در استفاده از گزینه نظامی علیه مردم این کشور باشد.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

راه عالج وضعیت ما تنها اصالح 
مدیریت است

محسن رضایی/ دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام  

چند تا عامل را من می شللمارم برای وضعیت کنونی اقتصادی ایران، اما 
راه حل چیست؟ راه حل، عمدتاً مدیریت کشور است؛ یعنی درست است 
که چهار عامل این وضعیت را درست کرده، اما مهم ترین عامل که ما از این 
شللرایط بیاییم بیرون، اصاح و بهبود مدیریت کشور است. ما تنها از این 
طریق می توانیم بیایم بیرون. راه  عاج فقط یکی بیشتر نیست و آن مدیریت 
است. مدیریت اقتصادی بسیار 
مهم است؛ مدیریت رایزنی های 
خارجللی و دیپلماسللی خیلی 
مهم است. مثًا ما در کنفرانس 
بغداد واقعاً می توانسللتیم یک 
امتیاز بگیریم که آن را از دست 
دادیم. به دلیل یک نیازی این ها 
آمدند در بغداد، ولی ما امتیاز را 

نتوانستیم بگیریم. 
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سعید جلیلی با بشار اسد دیدار کرد

شبکه اسکای نیوز عربی در خبری گزارش داد سللعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران با بشار اسد، رییس جمهور سوریه در دمشق دیدار کرد. جلیلی پیش تر نیز با 

وائل الحلقی، نخست وزیر سوریه دیدار کرده بود.

انتخابات
 حتما آزاد است 

 مخالفت رهروان 
با فاز دوم هدفمندی

علی یونسی، وزیر اطاعات دولت خاتمی درباره نحوه ورود اصاح طلبان 
به انتخابات گفت: نحوه ورودشان را ازخودشان بپرسید، اما الزم است که 

در انتخابات شرکت کنند؛ مگر می شود که در انتخابات شرکت نکنند؟ 
 وی در مورد بهترین کاندیدا برای اصاح طلبللان تصریح کرد: نمی دانم؛ 
هر کس که اصاح طلبان بر روی وی اجماع کنند، بهترین کاندیدا برای 
اصاح طلبان است. وزیر اطاعات دولت خاتمی در خصوص نظرش درباره  
انتخابات آزاد اظهار داشت: مگر می شللود انتخابات آزاد نباشد؛ انتخابات 
حتما آزاد است. یونسی در مورد کاندیدا شللدن هاشمی رفسنجانی  در 
انتخابات 92 گفت: من به آقای هاشمی  توصیه می کنم که خودشان در 
انتخابات کاندیدا نشللود و از هرکس که مد نظرشللان است و به نظرشان 

صاحیت دارد، حمایت کنند. 

کاظم جالی، رییس فراکسللیون رهروان والیت مجلس شورای اسامی 
با اشاره به جلسه روز گذشللته این فراکسیون، گفت: در این جلسه ضمن 
ارایه  گزارش جلسللات مشللترک دولت و مجلس، اعضای فراکسیون نیز 
نظرات خود را درباره  نحوه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها مطرح 
کردند. رییس فراکسیون رهروان والیت مجلس، افزود: تاکنون در جلسات 
مشترک دولت و مجلس، توافق خاصی به غیر از کمک یک مرحله ای شب 
عید صورت نگرفته و در مورد این که هدفمنللدی یارانه ها چطور و از چه 
زمانی اجرایی شللود و نیز به چه میزان یارانه نقدی پرداخت شود، توافق 
نشده است. جالی یادآور شد: نظر اعضای فراکسیون این است که اجرای 
مرحللله  دوم هدفمندی یارانه ها در شللرایط فعلی باعث تورم می شللود، 

بنابراین با آن مخالفند.

الریجانی، رییس مجلس شورای اسامی گفت: در  آیین نامه 
تأکید شده اسللت که بودجه باید در مهلت مقرر به مجلس 
ارایه شللود، اما دو ماه از زمللان مقرر می گللذرد و بودجه به 
مجلس ارایه نشده و نه دولت و نه مجلس هیچ توضیحی در 

این زمینه نمی دهند.
وی در بخش دیگری از تذکر خود به توافق مجلس و دولت 
برای کمک به وضعیت معیشت مردمی قبل از عید اشاره کرد 
و گفت: توصیه شده است که به اقشار ضعیف و مردم پیش از 
عید کمکی شود. این توصیه، توصیه مهمی است اما منطق 
اقتضا می کند که از طریق قانون اجرا شللود. وی ادامه داد: 
گاهی مصاحبه می شود که 100 هزار یا 200 هزار تومان به 
مردم داده خواهد شد و این تصمیم خبرگان مجلس است، 
در حالی که ما چیزی به عنوان خبرگان مجلس نداریم. در این 
که موضوع مهم است و باید انجام شود و نسبت به آن تأکید 
شده شکی نیست، اما دولت باید الیحه پیشنهادی خود را به 
مجلس دهد تا این کمک به تصویب مجلس برسد. الریجانی 
در پاسخ به سنایی گفت: دولت باید الیحه را در مهلت مقرر 
به مجلس می داد اما این کار را نکرده مجلس هم نمی تواند 
برای بودجه طرح دهد. وی گفت: دولت تأخیر داشته و طبق 
قانون اگر از 15 آذر عبور کنیم و بودجه به مجلس داده نشود 
دولت عاوه بر الیحه بودجه باید الیحه چند دوازدهم بدهد.

وائل الحلقی و سللعید جلیلی در دیدار روز گذشته شان 
در دمشللق، اقدامات مورد نظر برای حل بحران سوریه 
و همچنیللن حمات اخیللر رژیم صهیونیسللتی به یک 
پژوهشللگاه در جمرایا را مورد بررسللی قرار دادند. بنابر 
اعام این خبرگزاری، الحلقی، دبیر شورای عالی امنیت 
ملی ایران را در جریان اقدامات دولت سللوریه برای حل 
بحران کشللورش و همچنین دیدارهای مشورتی دولت 
سوریه با گروه های سیاسی برای فراهم کردن مقدمات 
برگزاری کنفرانس گفتمان ملی قرار داد. جلیلی نیز در 
این دیدار با محکللوم کردن حمله رژیم صهیونیسللتی 
به سللوریه تصریح کللرد که ایللن حمله حماقللت رژیم 
صهیونیستی به شمار می رود و بیانگر اقدامات خصمانه 
این رژیم اسللت. وی افزود که این حمله نشان می دهد 
که رژیم صهیونیسللتی تهدیدی بللرای امنیت منطقه و 
ثبات آن به شمار می رود.  دبیر شورای عالی امنیت ملی 
ایران، با اسللتقبال از طرح سیاسللی دولت سوریه برای 
حل بحران در این کشور و باز کردن آغوش خود به روی 
معارضان ملی که مایل به حضور در روند سیاسللی این 
کشور هستند، تأکید کرد که این مسأله یک اصل برای 
حل بحران در سوریه به شمار می رود و ایران از این طرح 

حمایت می کند.

جو بایدن که در نشسللت سللاالنه امنیتی مونیخ شللرکت 
کرده، اعام کرد آمریکا در صورتی که ایران برای مذاکرات 
مستقیم جدی باشد، آماده است مسللتقیماً با تهران وارد 
مذاکره شللود. به گزارش»واشنگتن پسللت«، جللو بایدن 
معاون رییس جمهور آمریکا بار دیگر برای مذاکره مستقیم 
واشنگتن تهران اعام آمادگی کرد.بایدن که برای شرکت 
در اجللاس امنیتی به مونیخ سللفر کللرده، در مصاحبه با 
روزنامه »دویچه وله« آلمان اظهاراتی مشللابه مطرح کرده 
بود. وی در صحبت های خود برقراری مذاکرات مسللتقیم 
میان ایران و آمریکا با موضوع برنامه  هسته ای را به جدیت 
ایران در این مذاکرات منوط کرده است. معاون باراک اوباما 
که در نشست سللاالنه امنیتی مونیخ صحبت می کرد، در 
مورد برنامه هسللته ای ایران گفت: هنوز زمان وجود دارد، 
هنوز فضای کافی برای دیپلماسللی و همراه با آن فشار در 
جهت دستیابی به موفقیت وجود دارد. وی در صحبت های 
خود بدون اشللاره به اقدام اخیر 5+1 در به تعویق انداختن 
مذاکرات هسللته ای، گفت: اکنون »تللوپ در زمین ایران 
است« تا نشللان دهد که با طرزفکری صحیح به مذاکرات 
ادامه می دهد. بایدن در پاسللخ به این سللؤال که چه زمان 
ممکن است مذاکرات مسللتقیم ایران و آمریکا انجام شود، 

گفت: زمانی که رهبری ایران، رهبر معظم، جدی باشد.

آیت اهلل مقتدایی، عضو مجلللس خبرگان رهبری گفت: 
اصولگرایان باید با همدیگر متحد و منطبق شوند و مردم 
نیز برای انتخاب نهایی تحقیق و سللؤال کنند و هر که را 

اصلح دیدند به او رأی دهند. 
وی در بخش دیگری از سللخنان خود گفت: امروز نظام 
اسللامی همانند خورشللیدی در جهان نورافکن است 
و این نظام، نظامی الهی اسللت که توسللط امام راحل و 
همراهی و همت مردم آغاز شد که جنبه الهی بودن آن 
باید برای نسللل امروز بازگو شود. مدیر سابق حوزه های 
علمیه سراسر کشللور ابراز داشللت: امام راحل با انگیزه 
الهی و برای رضای خدا قیام کرد و ایشان با الگو گرفتن 
از وجود پیامبر اکرم)ص(، هرگز و در هیچ شللرایطی در 
برابر حکومت طاغوت، هراسی به دل راه نداد. عضو جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: وقتی حکومت شاه، 
امام راحل را تهدید می کرد، ایشان این گونه می فرمود 
که من این سللینه را هدف قرار دادم برای تیرهای شما، 
خون ها راه ما را تقویت می کند. آیت اهلل مقتدایی اضافه 
کرد: وقتی امام راحل را به تهران تبعید می کردند، فرمود 
که وهلل نترسللیدم، ولی افرادی که من را دستگیر کردند 
می ترسللیدند. وی امام راحللل را دارای انگیللزه الهی و 

استقامت باال دانست.

بین الملل مذاکرهمجلس انتخابات

کمک به مردم ،توصیه 
رهبر انقالب بود

حمایت ایران از طرح 
سیاسی دولت سوریه

 آماده مذاکره مستقیم 
با ایران هستیم 

اصولگرایان با همدیگر 
متحد  شوند

Society,Cultural  Newspaper No. 974  |  Fabrury  4   ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



یادداشت

 افزایش بلیت اتوبوس  
قابلیت اجرایی دارد

سخنگوی شورای اسالمی ش��هر اصفهان به فارس گفت: پنج روز از 
زمان قانونی پاسخ فرمانداری اصفهان برای تأیید مصوبه افزایش بلیت 

اتوبوس ها گذشته و این مصوبه قدرت اجرایی به خود گرفته است. 
ابوالفضل قربانی در پاس��خ به این س��ؤال که مصوب��ه بلیت افزایش 
اتوبوس های اصفهان از چ��ه زمانی در خطوط اتوبوس��رانی اجرایی 
می ش��ود، اظهار کرد: حدود یک ماه گذش��ته الیحه افزایش بلیت 
اتوبوس های اصفهان توسط شورای اسالمی شهر به تصویب رسیده 
است. وی با تأکید بر این که این الیحه پس از تصویب در شورا برای 
تأیید نهایی به فرمانداری ارسال ش��ده، ادامه داد: فرمانداری نیز در 
مدت 15 روز باید این مصوب��ه را تأیید یا رد می کرده و عدم پاس��خ 
فرمانداری به این مصوبه، به معنای تأیید نهایی آن به شمار می رود. 

 فروش 98 واحد تجاری 
بدنه شرقی چهارباغ اصفهان

 مدیرعامل س��ازمان میادین و مش��اغل ش��هرداری اصفهان گفت: 
98 واحد تجاری واق��ع در احیای بافت بدنه ش��رقی اصفهان آماده 

واگذاری و فروش مالکیت است. 
س��ید رضا حکیم فعال با اش��اره به احیای بافت بدنه شرقی چهارباغ 
اصفهان اظه��ار کرد: چهار ب��اغ اصفهان یک خیابان اس��تثنایی در 
جهان اس��ت که بخش��ی از بافت فرس��وده این خیابان که مش��رف 
به پارک است، طی س��ال های گذشته مورد بازس��ازی قرار گرفت. 
وی اف��زود: قس��متی از احی��ای س��اخت بدن��ه ش��رقی چهارباغ 
که در ح��ال انجام ب��ود همزم��ان ب��ا والدت پیامبر اک��رم)ص( به 
پایان رس��یده و آماده واگذاری ش��ده اس��ت. مدیرعامل س��ازمان 
 میادی��ن و مش��اغل ش��هرداری اصفه��ان تصری��ح ک��رد: بخ��ش 
احیا شده بدنه شرقی چهارباغ در سه طبقه واحدهای کوچک و بزرگ 

ساخته شده است.

 مشکل اساسی این استان 
کمبود آب است

استاندار اصفهان گفت: این استان با مشکل اساسی کمبود آب مواجه 
است و باید برای رفع این معضل چاره اندیشی کرد. 

 علیرضا ذاک��ر اصفهان��ی در آیین بهره ب��رداری از کارخان��ه تولید 
دان گستر اردس��تان افزود: مدیران باید با بهره گیری از شیوه های 
نوین توزیع و آبیاری کشاورزی، از آب استفاده بهینه کنند. وی اظهار 
 امیدواری نمود که با س��رمایه گذاری در روش های جدید آبیاری و 
بهره برداری از آنها در بخش کش��اورزی، بتوان از منابع آبی استان 
اصفهان بیشترین بهره را حاصل کرد. استاندار اصفهان همچنین از 
افتتاح و بهره برداری بیش از دو هزار طرح عمرانی، خدمات، هنری 

و آموزشی در دهه مبارک فجر امسال در استان اصفهان خبر داد.

گشتی در اخبار

پیشرفت 380 درصدی طرح های 
عمرانی اصفهان 

معاون عمرانی استاندار اصفهان
مهدی جمالی نژاد

از ابتدای دولت دهم طرح های عمرانی در اس��تان اصفهان با افزایش 
چشمگیری روبه رو بوده و تاکنون پیش��رفت قابل قبولی داشته است. 
در سال 87 که سال پایانی دولت نهم بود، تعداد 358 پروژه عمرانی به 
ارزش دو هزار و 772 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. در سال جاری 
که س��ال پایانی دولت دهم اس��ت، بهره برداری از طرح های عمرانی 
شتاب گرفته و تعداد یک هزار و 726 پروژه عمرانی در استان اصفهان 

به به��ره ب��رداری می رس��د. 
 ب��ا تم��ام ت��وان در راس��تای 
به��ره ب��رداری از طرح های 
عمرانی حرک��ت می کنیم. با 
وجود تحریم ه��ای روز افزون 
به جمه��وری اس��المی ایران 
 در جه��ت خدمت رس��انی به 
هم اس��تانی ها کوتاه نیامده و 

گام مؤثر بر می داریم. 
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چهره روز
خبری از آنفلوآنزای خوکی در اصفهان نیست

دکتر رضا فدایی، مدیرگروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت اصفهان گفت: مردم نگرانی 
به دل خود راه ندهند؛ چون این آنفلوآنزای موجود در سطح شهر یک سرماخوردگی عادی 

است که تنها با شیوع فصل سرما خود را نشان می دهد.

3

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 974  |  Fabrury  4   ,2013  |  8 Pages

تعیین تکلیف وضعیت ودیعه گذاری قبوض حج

س��ازمان ح��ج و زی��ارت جمه��وری اس��المی ای��ران در 
اطالعی��ه ای، تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت دارن��دگان قبوض 
قدیم��ی ودیع��ه گ��ذاری عمره بان��ک مل��ی ای��ران را اعالم 
ک��رد. ای��ن س��ازمان پی��رو فراخوان��ی در خص��وص ل��زوم 
 تش��رف دارن��دگان قب��وض عمره ی��ا اع��الم انص��راف آنان 
علی رغم آن که آخرین فرصت تش��رف دارندگان این قبوض 
گذشته اس��ت، با این اوصاف و با توجه به هماهنگی و تعاملی 

 که با بانک ملی ای��ران به عمل آم��ده، اعالم ک��رد: دارندگان 
 این گونه قبوض می بایس��ت به منظور تعیین تکلیف وضعیت 
 ودیع��ه گ��ذاری خ��ود )تبدی��ل س��ند ی��ا انص��راف( از روز 
ش��نبه م��ورخ 1391/11/7 تا پای��ان وقت اداری روز ش��نبه 
 مورخ 1392/2/7 با در دس��ت داش��تن اصل و کپ��ی از قبض 
ثبت نامی خ��ود و خانواده تح��ت تکفل )در صورت داش��تن 
قبض( به یکی از ش��عب بانک ملی ایران مراجعه و نس��بت به 
 ارایه درخواست و مدارک یاد شده جهت تبدیل قبوض خود به 
قبوض ثبت نامی جدید با قابلیت تشرف در عمره آتی و یا اعالم 
انصراف اقدام نمایند. بنا به ای��ن گزارش، در حال حاضر امکان 
ثبت نام این گونه قبوض در گروه های زیارتی وجود نداش��ته 
 و تش��رف افراد، منوط به طی نمودن مراحل تبدیل به ش��رح 
فوق الذکر خواهد ب��ود. ضمناً عدم اقدام اف��راد به هر دلیل در 
مهلت تعیین شده برای تبدیل قبوض خود به ثبت نام جدید، 
به منزله انصراف از تشرف بوده و این اشخاص صرفاً می توانند 
 نسبت به اخذ اصل مبلغ ودیعه گذاری و منافع حاصله از بانک 

اقدام کنند.

در پی استقبال شهروندان اصفهانی از مسابقه عکس »شهر×1۰« 
مهلت ارسال آثار به این جشنواره تا پایان بهمن ماه تمدید شد. 
جشنواره »شهر×1۰« با هدف فراهم کردن زمینه های حضور 
 و مشارکت بیشتر شهروندان در مسائل شهری و شهروندی برپا 
می ش��ود تا ظرفیت ها و تحوالت کالن ش��هر اصفهان در قالب 

مسابقه عکس شهروندی به تصویر کشیده شود. 
 دبیرخان��ه برگ��زاری مس��ابقه عکس »ش��هر×1۰« ب��ا صدور 

اطالعیه ای ضمن تشکر از استقبال قابل توجه شهروندان عزیز 
اصفهانی برای شرکت در این جشنواره، اعالم کرد: از آنجا که طی 
سه روز اخیر حجم مراجعات ش��هروندان برای تحویل عکس به 
دبیرخانه جشنواره بسیار باال بوده است، از این رو ستاد برگزاری 
مسابقه عکس »شهر×1۰« زمان تحویل آثار را تا پایان بهمن ماه 
تمدید کرد. شهروندانی که تحوالت ش��هر را با دریچه دوربین 
خود ثبت کرده اند می توانند با شرکت در این جشنواره، تصاویر 
برگزیده خود را در معرض دید عموم ق��رار دهند و بهترین این 

عکس ها از سوی داوران مسابقه انتخاب خواهد شد. 
محت��وای مرتبط با هر ی��ک از س��رفصل ها و فرم ثب��ت نام از 
 طری��ق درگاه الکترونیک��ی ش��هرداری اصفه��ان ب��ه آدرس
  www.isfahan.ir و خبرگ��زاری ایمن��ا ب��ه آدرس

 www.imna.ir قابل دسترسی است. 
آدرس دبیرخانه جشنواره اصفهان، میدان امام حسین )ع( 
ابتدای خیابان طالقانی- س��اختمان رس��انه ای شهرداری 
اصفهان- طبق��ه س��وم- اداره ارتباطات رس��انه ای روابط 

عمومی شهرداری اصفهان است.

تمدید مهلت شرکت در مسابقه عکس »شهر× ۱0«

SMS

 در س��ال جاری مدیری��ت درمان اس��تان 
 گروه
اصفهان طی سنت شکنی، برای اولین بار به  شهر

صورت مستقل اقدام به ارایه عملکرد ساالنه 
خود در این حوزه کرد که این نشست با حضور مدیر درمان و 
جمعی از معاونان وی در جمع اصحاب رس��انه برگزار شد. در 
این نشست نیم روزه، حسین عطایی و محسن مصلحی به ایراد 

سخن پرداختند که در ادامه می خوانید:
   بر اساس آخرین آمار دو میلیون و 913 هزار نفر در استان 
اصفهان تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند. البته باید 
توجه داشته باشیم که مدیریت درمان شهرستان های کاشان 
و آران و بیدگل بر عه��ده مدیریت درم��ان تأمین اجتماعی 
کاشان است. در حال حاضر سه بیمارستان و 25 پلی کلینیک 
عمومی و تخصصی به صورت مستقیم و چهار هزار و 453مرکز 
نیز به صورت غیر مس��تقیم خدمات درمانی تأمین اجتماعی 
را به مردم استان اصفهان ارایه می دهند. همچنین تعدادی از 
بیمه شدگان تأمین اجتماعی اس��تان های همجوار نیز برای 
 تأمین نیازهای تشخیصی و درمانی به مراکز درمانی استان و 

به ویژه شهر اصفهان مراجعه می کنند.
    دو هزار و 942 پزشک،48 بیمارستان،1۰ دی کلینیک، 
153 پلی کلینیک و درمانگاه، 7۰3 داروخانه، 256 آزمایشگاه، 
136 رادیولوژی و سونوگرافی، 174 فیزیوتراپی، چهار مزکز 
MRI و 18 مرکز سی تی اس��کن با دفتر رسیدگی به اسناد 
تأمین اجتماعی اس��تان قرارداد دارند. در 9 ماه ابتدای سال 

جاری 16 میلیون و 626 هزار و 131 نسخه پزشکی در دفتر 
رسیدگی به اسناد پزش��کی تأمین اجتماعی استان اصفهان 
رسیدگی شده اس��ت، همچنین 2۰4 هزار و 3۰مورد صورت 
حس��اب بس��تری نیز در این بازه زمانی در دفتر رسیدگی به 
اسناد پزشکی تأمین اجتماعی اس��تان بررسی شده است. از 
ابتدای سال جاری تا کنون 222 میلیارد و 62۰ میلیون تومان 
در بخش درم��ان تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان به صورت 

مستقیم و غیر مستقیم پرداخت شده است.
    مراکز درمانی تأمین اجتماعی اس��تان اصفهان خدماتی 
مشابه با کیفیت و کمیت خدمات بیمارس��تان های دانشگاه 
علوم پزشکی را به مردم ارایه می دهد، ولی متأسفانه از نعمت 

پزشک متخصص محروم است.
 محمد مصلحی، مدیر درمان استان اصفهان

  در دوره زمانی مذکور، تعداد هشت هزار و 622 مورد زایمان 
به روش طبیعی و س��زارین در بیمارستان های تابع مدیریت 
درمان انجام شده اس��ت. توافقنامه برای نوسازی بخش قلب 
بیمارستان شریعتی امضا شده و عملیات اجرایی آن تا پایان 
سال جاری انجام می ش��ود. 95 درصد مردم از خدمات بیمه 
تأمی��ن اجتماعی رضای��ت دارند و حجم مراجع��ات مردم به 
این مرکز زیاد اس��ت. مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان 
اصفهان با کمبود رادیولوژیس��ت مواجه اس��ت؛ زیرا پزشکان 
رادیول��وژی با تعرفه ه��ای دولتی با این نهاد ق��رارداد منعقد 

نمی کنند.

روز گذش��ته در س��ازمان تأمی��ن اجتماعی 
 گروه
علی اصغر دادخواه، مدیرکل این سازمان همراه  شهر

با وحید خانلری، رییس اداره امور شعب بانک 
 رف��اه کارگ��ران اس��تان اصفه��ان ب��رای ارای��ه عملک��رد 
یک س��اله خود در خصوص س��ازمان تأمین اجتماعی اس��تان 
اصفه��ان در جمع خبرن��گاران حاضر ش��دند و به ایراد س��خن 
پرداختند که در ادامه گزیده ای از صحبت های آنها را می خوانید: 
علی اصغر دادخواه، مدیرکل تأمین اجتماعی استان 

اصفهان
     شرکت اتوبوسرانی شهر اصفهان با مبلغ 6۰ میلیارد تومان 
بدهی، رتبه نخست بدهکاران تأمین اجتماعی استان اصفهان را 
از آن خود کرده است. با بس��تن برخی از حساب های شهرداری 
اصفهان، تاکن��ون مبلغ 5۰۰ میلیون تومان را از این حس��اب ها 
برداش��ت کرده ایم و با گرفتن حکم قضایی تالش داریم تکلیف 
این طلبکاری را هر چه زودتر مش��خص کنیم. طلبکاری تأمین 
 اجتماعی اس��تان اصفهان از تمام��ی مراکز مبلغ��ی در حدود 

36۰ میلیارد تومان است. 
    تاکنون مراکزی که بدهکاری های آنها مبالغ ریز را ش��امل 
می شده، بیشترین مراجعات را به تأمین اجتماعی استان اصفهان 
داشته اند. در صورت تأیید نهایی، کارفرمایان بخش کشاورزی نیز 
از خدمات تأمین اجتماعی بهره مند می شوند. این امر به صورت 
موقتی انجام ش��ده و تالش داریم س��ازمان های اقماری تأمین 
اجتماعی نیز قادر به دریافت هزینه های این نوع بیمه شدگان که 

جزء بیمه شدگان خاص  محسوب می شوند، گردند.
   یک ش��خص در دو س��ال آخر کاری خود به نس��بت حقوق 
دریافتی و پرداخت حق بیمه کامل، از حقوق بازنشستگی استفاده 
خواهد کرد. در 4۰ ش��عبه تأمین اجتماعی استان اصفهان، یک 
میلیون و 6۰۰ هزار دفترچه درمانی صادر ش��ده تا مردم بتوانند 
از مراکز درمانی ملکی و غیر ملکی سارمان تأمین اجتماعی بهره 
ببرند. طبق مصوبه مجلس، جانبازان گرانقدر بر اس��اس آخرین 

حقوق و مزایای خود بازنشسته می شوند.
وحید خانل�ری، رییس اداره امور ش�عب بانک رفاه 

کارگران استان اصفهان
   به دلیل ارج نهادن به  دغدغه رهب��ر معظم انقالب مبنی بر 
تولید و حمایت از کار و س��رمایه ایرانی، این بانک تاکنون مبلغ 
17۰۰ میلیارد ریال در بخش صنعت وام پرداخت کرده اس��ت. 
بانک رفاه کارگران اس��تان اصفهان با 84 ش��عبه و 8۰۰ نیروی 
انسانی و همچنین منابع و مصارف 1۰ هزار میلیارد ریالی همواره 

خدمات نوینی در اختیار مشتریان خود قرار داده است.
  صد درصد مستمری بگیران تأمین اجتماعی، پول خود را تنها 
از شعب بانک رفاه کارگران دریافت می کنند. در راستای تسهیل 
حقوق پرداختی از طری��ق خدمات الکترونیک��ی، 7۰ درصد از 
مشتریان این بانک از کارت های الکترونیکی بهرمند شده اند. طبق 
قانون، بانک معادل مبالغ قرض الحسنه دریافتی خود، تسهیالت 
الزم را پرداخت می کند و در سال جاری نیز امکان پرداخت بیشتر 

از 4۰۰ میلیون ریال تسهیالت وجود نداشته است.

 یک شخص در 
 دو سال آخر 
کاری خود به 
نسبت حقوق 
دریافتی و 
پرداخت حق بیمه 
کامل، از حقوق 
بازنشستگی 
 استفاده 
خواهد کرد

مراکز درمانی 
تأمین اجتماعی 
استان اصفهان 
خدماتی مشابه 
با کیفیت و 
کمیت خدمات 
بیمارستان های 
دانشگاه علوم 
پزشکی را به مردم 
ارایه می دهد

در جلسه سازمان تأمین اجتماعی عنوان شد؛مدیر درمان استان اصفهان:

اتوبوسرانی اصفهان، رتبه نخست بدهکارانتأمین اجتماعی محروم از پزشک متخصص

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟

روزنامه فرهنگی،اجتماعی | شماره 732 | پنجشنبه4اسفند 1390 |1  ربیع الثانی 1433

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش
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سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی بر همگان مبارک باد 

ارائ�ه اطالع�ات صحیح به بازرس�ان بیم�ه ضامن 
حمایت از نیروی کار است. 

روابط عمومی و امور فرهنگی
اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان   

آگهی فراخوان
مهلت ارائه پیشنهادمهلت دریافت اسنادموضوعنوبت آگهیشمارهنوع فراخوانردیف
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چهره روزیادداشت

بومی سازی قالب دوخت خط  ورق رنگی 
در شرکت فوالد مبارکه

شرکت فوالد مبارکه با همکاری شرکت های سازنده  داخلی موفق شد، 
س��اخت قالب دوخت خط ورق رنگی را با موفقیت به انجام رسانده و از 

خروج بیش از50 هزار یورو ارز از کشور ممانعت به عمل آورد.
س��یدعلیرضا رضیان تکنس��ین قطعات یدکی خطوط گالوانیزه و ورق 
رنگی با تأیید این خبر و این که قطعه  مورد نظر وظیفه دوخت و اتصال 
انتهای کالف داخل خط به ابتدای کالف ورودی به خط را بر عهده دارد 
و متشکل از قطعات پیچیده و گلوگاهی خط رنگی است، اظهار داشت: 
س��فارش خرید خارج این قطعه در اواخر س��ال1389 در سیستم ثبت 
گردید و از آن تاریخ واحد خرید اقدامات الزم را در خصوص خرید قالب 
مذکور از س��ازنده اصلی به عمل آورد، ولی به دلیل مشکالت موجود و 
عدم پاسخ دهی صحیح و منطقی از سوی شرکت س��ازنده، تصمیم بر 
آن ش��د که اقدامات الزم در جهت بومی سازی نیز به صورت همزمان و 
موازی به عمل آید. وی اظهار داشت: س��اخت این قطعه در ابتدا با تهیه   
نقشه های ساخت آن در طی چندین مرحله توسط واحد های مهندسی 
معکوس و بومی سازی و شرکت ادیب طرح آرین با نزدیک به1000 نفر 
ساعت کار آغاز شد. در ادامه با پیگیری های قسمت خرید قطعات یدکی 
ساخت داخل و همکاری واحد ورق رنگی و دفتر فنی تعمیرات نورد سرد 
به شرکت فنی مهندسی آکس تکنیک ارسال گردید و پس از آن شرکت 
مذکور موفق به س��اخت و حتی بهبود در طراح��ی و عملکرد بعضی از 

قطعات قالب و تست اولیه آن شد. 

خبر ویژه

4
افزایش 50 درصدی قیمت آجیل و خشکبار

مصطفی احمدی رییس اتحادیه آجیل و خش��کبار گفت: آجیل و خش��کبار شب عید کامال تأمین 
شده است و 25 درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می شود. قیمت های فعلی نسبت به یک ماه 

گذشته حدود10درصد و نسبت به سال گذشته حدود50 درصد افزایش پیدا کرده است.
کمک نقدی۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومانی 

برای هر فرد در اسفند
 ارسالن فتحی پور/ رییس کمیسیون اقتصادی مجلس 

بعد از توصیه رهبر معظم انقالب تصمیم  بر آن ش��د که به افراد تحت 
 پوشش کمیته امداد، بهزیستی و کسانی که در نوبت هستند20 درصد

باالتر از س��ایر اف��راد یارانه پرداخت ش��ود. بر این اس��اس به تمامی 
یارانه بگیران70 هزار تومان یارانه نقدی و به افراد تحت پوشش کمیته 
امداد بهزیستی20 درصد بیش��تر از این میزان یعنی مبلغ بالغ بر90 
هزار تومان در روز اول اس��فند پرداخت می شود. پرداخت، به صورت 
کارتی نیس��ت، چرا که قرار 
است این پرداخت نقدی برای 
یک بار انجام گی��رد و چون 
این احتمال وجود داشت که 
کارت ها به قیمت های کمتر 
فروخته شود، قرار شد که این 
مبالغ به حساب ها واریز شود 
تا این پول ها برای خرج بین 

کل کاالها توزیع گردد.
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محکومیت میلیاردی 
قاچاقچیان کاال در اصفهان

قاچاقچی��ان کاال در اصفه��ان به پرداخ��ت بیش از یک 
میلیارد و 301 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق 
دولت محکوم شدند. در راستای حمایت از تولید ملی، کار 
و سرمایه ایرانی، مأموران نیروی انتظامی گلوگاه شهید 
امامی اصفهان طی بازرس��ی های خود مقادیری کاالی 
قاچاق ش��امل انواع مواد نیروزا، ابزارآالت، سیگار، کفش 
و پوشاک خارجی کش��ف و پرونده هایی را در این رابطه 

تشکیل دادند.

خودرو نخرید، ارزان می شود
مقامات مسئول به دنبال رشد غیرواقعی قیمت ها در بازار 
خودرو از مردم خواستند از خرید این محصول خودداری 
کنند. این مقام��ات تأکی��د می کنند ب��ه زودی قیمت 

خودروها در بازار کاهش خواهد یافت.
اگرچه از چند هفته پیش به دلیل توقف عرضه از س��وی 
خودروسازان سیر صعودی قیمت خودرو آغاز شد، اما از 
روز گذشته دالالن و واس��طه های بازار با سوءاستفاده از 
ابالغ مصوبه جدید قیمت گذاری، قیمت این محصول را 

به شدت و به طور غیر طبیعی افزایش دادند. 

جزئیات استفاده از 
وام ۵۰ میلیونی ساخت مسکن

مدی��ر مرک��ز برنامه ری��زی و ارزیاب��ی عملک��رد بانک 
مس��کن گفت: با توجه ب��ه افزایش هزینه ه��ای احداث 
واحد مسکونی، بانک مسکن اس��تفاده همزمان از اوراق 
گواهی حق تقدم تس��هیالت مس��کن و حساب صندوق 
پس انداز برای احداث یک واحد مسکونی، جمعا تا سقف 
500میلیون ریال را در صورت رعایت ضوابط، امکان پذیر 
کرد. ابوالقاسم رحیمی انارکی تصریح کرد: پرداخت دو 
فقره تس��هیالت به منظور احداث و تکمی��ل یک واحد 
مسکونی به صورت توأم و از محل اوراق گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن )در حال حاضر تا سقف200 
میلیون ریال( و حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن 
)در حال حاضر تا س��قف300 میلیون ریال( در مواردی 
که پدر و فرزند، مادر و فرزند و یا زن و ش��وهر به صورت 
مشترک )سه دانگ، سه دانگ( اقدام به احداث و تکمیل 
واحد مسکونی نمایند، ضمن رعایت سایر شرایط توسط 

بانک مسکن، امکان پذیر شد. 

اخبار کوتاه

ب��ه گفت��ه خیل��ی ه��ا س��ناریویی الدن 
بستر ساز ورود به سکوی باالتر قیمت ایرانمنش

بنزین اس��ت؛ قیمتی که قرار است با 
 اج��رای گام دوم هدفمن��دی یارانه ها بع��د ت��ازه ای در رابطه با 
تک نرخی شدن به خود بگیرد، بماند که به گفته کارشناسان این 
تدبیر در رابطه با دو نرخی بودن فکر درستی است؛ به این معنا که 
به هر حال کسی که ماشین گران قمیت مثال تا100 میلیون تومان 

دارد به بنزین یارانه ای فکر هم نمی کند.
 البته قص��ه بنزین ب��ه اینجا ختم نمی ش��ود، چرا ک��ه در ابتدای

س��همیه بندی، دولت به درس��تی از یک سو اس��تدالل نمود که 
خودروهای پرمصرف و لوکس خارجی از سهمیه یارانه ای محرومند 
و از طرف دیگر به تدریج سهمیه خودروهای داخلی را نیز به60 لیتر 
در ماه کاهش داد و رانندگان که از امکان سوختگیری با قیمت آزاد 
نیز برخوردار بودند، رفتار مصرفی خود را به تدریج تنظیم کردند 
که این تجربه نش��ان دهنده اس��تقبال مردم از استدالل و اصالح 

تدریجی است.
  س��مندریان رییس کمیت��ه خودروهای کالس��یک در اصفهان

می گوید: به نظر من بنزی��ن از ابتدا باید تک نرخی می ش��د زیرا 
نوسانات قیمت بنزین به این شکل باعث می شود که مردم نتوانند 
برای زندگیش��ان برنامه داشته باش��ند. اگرچه از همان موقع که 
 بنزین 400 تومانی یارانه ای در کارت های سوخت سرازیر می شد 
 ماش��ین های گران قیم��ت باید بنزی��ن700 تومان��ی خریداری 

می کردند و برداشته ش��دن این یارانه از جیب بنزین ماشین های 
لوکس به معنای گران شدن بیشتر است. 

البته او از منظر دیگری هم ب��ه این قضیه نگاه م��ی کند؛ این که 
وقتی فردی به زور یک پراید 14 میلیونی می خرد نمی تواند برای 
رفت و آمد و ترددش بنزین آزاد بزند و این برای او صرفه اقتصادی 

چندانی ندارد.
در این میان شایعاتی مبنی بر تک نرخی شدن بنزین نیز مسأله ای 
است که همواره مردمی که در طبقه اجتماعی پایین تر هستند را با 

بحران قیمت های آتی بنزین روبه رو می کند.
پوشیده نیس��ت که عمده دلیل تدریجی بودن افزایش قیمت ها، 
 دادن فرصت کافی به دولت برای اصالح فنی خودروها و آماده سازی

زیرس��اخت های الزم خصوص��ا در بخش حمل و نق��ل عمومی 
است. لذا درصورت آزاد س��ازی ناگهانی قیمت حامل های انرژی 
توسط دولت و پیش از فراهم سازی مقدمات مذکور، برای شبکه 
حمل ونقل عمومی مشکالتی به وجود می آید که در وهله نخست، 
هزینه اضافی آن به خانواده ها منتقل شده، اقشار متوسط و ضعیف 

جامعه از این نظر آسیب خواهند دید.
از آنجا که بنزین مهم ترین حامل انرژی خصوصا از منظر بار روانی 
است و قیمت آن بر رفتار مردم، س��ایر قیمت ها و در نتیجه تورم 
تأثیرگذار خواهد بود، بنابرای��ن تصمیم گیری در خصوص قیمت 
آن باید با توجه به تمام جوانب اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی 
صورت پذیرد و اجرای یک باره یک تصمی��م، آن هم در این حد و 

اندازه به هیچ روی به صالح کشور نیست. 
در همین رابطه عماد حسینی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس 

شورای اسالمی نیز دیدگاهی همسو دارد. 
وی ضمن هش��دار به دول��ت، معتقد اس��ت: تک نرخ��ی کردن 
قیمت بنزی��ن نباید اتف��اق بیفت��د، زیرا اگ��ر این ام��ر رخ دهد، 
عالوه بر قانونی نبودن، تبع��ات خاص خود را نی��ز همراه خواهد 
داش��ت. این اتفاق غیر از ایجاد تنش، شبهه و ش��ائبه، اثراتش را 
 بر روی قیمت دیگر کاالهاخواهد گذش��ت که بای��د از این رخداد 

دوری کرد.
 آنچه مسلم و محرز است این اس��ت که دولت نشان داده هیچ گاه 
پایبند به این چنین نظریه هایی نبوده و هر تصمیمی که خود اتخاذ 
کند به آن اهمی��ت خواهد داد. به نظر می رس��د دولت در تدارک 
افزایش قیمت است و سهمیه ها را نیز حفظ خواهد کرد، هرچند 
گمانه زنی ها درمورد میزان افزایش، چندان معتبر نیست، اما طبق 
گفته ها قیمت بنزی��ن آزاد در حدود1000 تومان خواهد ش��د و 
 بنزین دولتی نیز به600 تومان خواهد رسید، البته دولت نشان داده 
غیر قابل پیش بینی اس��ت و می تواند هر آنچه خ��ود در نظر دارد 

درمورد این انرژی مهم به کار گیرد.
اگرچه با حذف یکباره سهمیه ها و قیمت آزاد بنزین برای کلیه افراد 
)در حدود 700 تومان فعلی(، افراد بدون خودرو دیگر هزینه یارانه 
صاحبان خودروهای متعدد و پرمصرف را نمی پردازند، بس��یاری 
از افراد کم درآمد هم که برای ام��رار معاش، خودرویی مدل پایین 
 و ارزان قیمت به صورت اقس��اطی خریده اند، به یکباره با افزایش

 100 درصدی هزینه تأمین سوخت مواجه می شوند. میزان افزایش 
یارانه های نقدی قطعا نه تنها پاس��خگوی این نیاز حداقلی ش��ان 
 نیس��ت بلکه آنه��ا را ازیک س��فر کوت��اه خانوادگی نی��ز محروم 
 می کند، چراکه مبلغ افزایش یافته در یارانه نقدی را نیز باید خرج 
پر  کردن چاله های تورم روانی ناش��ی از افزای��ش یکباره قیمت 

بنزین کنند.
  در اکثر کشورهای  پیش��رفته  اروپایی  که  نرخ  بنزین  در آنها بیش  

از یک  دالر است، درآمد سرانه،  باالی  پنج  هزار دالر در سال  است. 
  حال  آن که  درآمد سرانه  مردم  سوئیس 40 هزار دالر، ژاپن  39 هزار 
دالر، آمریکا 38 هزار دالر و کشورهای  صنعتی  32 هزار و500 دالر 
است. درآمد سرانه  امارات  در پایان  سال  2002 میالدی  حدود 20 

هزار دالر برآورد شده  است. 
  بررسی های  انجام  شده  از نرخ  بنزین  در کشورهای  اروپایی  و مقایسه  
آن  با ترکیه  نیز نشان  می دهد که  کش��ور ترکیه  با 1/15 دالر اول، 
فرانس��ه  با اعمال  1/12 دالر در هر لیتر بنزین  سوپر که  گران تر از 
بنزین  معمولی  است، همراه  با ایتالیا در ردیف  دوم، بلژیک  با 1/09 
دالر س��وم، انگلیس  با 1/04 دالر چهارم  و س��وئد با 0/98 دالر در 

ردیف  پنجم  در جهان  قرار دارند. 
نزول  درآمدهای  سرانه  مردم  چیزی  نبوده  جز سیاست های  نادرست  
اقتصادی،  بنابراین  ابتدا برای  هر افزایش��ی  بای��د به  ارتقای درآمد 
سرانه  توجه  داشت و مقایس��ه  قیمت  بنزین  بدون  مقایسه  با سایر 

کاالها همچون  مسکن، چندان  توجیه پذیر نیست.

معادله سوخت در گیر و دار قیمت ها 

بیمار اقتصادی با بوی بنزین به کما می رود 
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ابالغ وقت دادرسی
6912 کالس��ه پرونده: 911116 ح/ 26، وقت رسیدگی: 91/12/23 ساعت 10/30 صبح، 
خواه��ان: طاهره جان نث��اری دارانی، خوانده: علی مرادی خولنجانی فرزند قاس��معلی، 
خواس��ته: مطالبه مهریه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان 
بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود. 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. ارژندی- مدیر دفتر ش��عبه 26 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

مزایده
6988 قس��مت اجرای احکام ش��عبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد در خصوص 
پرونده کالس��ه 436/91 ج ح 6 و موضوع دعوی خانم فرزانه مایلی به نشانی اصفهان، 
خ رب��اط، خ باهنر، کوی 17 ش��هریور، چهارراه خادم��ی، پ 70 و به طرفیت خانم زینب 
شیرانی به نشانی اصفهان، خ رباط اول، خ باهنر، چهار راه خادمی، ک 17 شهریور، جنب 
پارک، روبروی ساختمان 5 طبقه، منزل حاج علی شیرانی و موضوع دستور فروش شش 
دانگ ملک قولنامه ای )یک واحد آپارتمان( به نش��انی اصفهان، خ امام خمینی، خ عاشق 
آباد، مقابل گلس��تان شهدای عاش��ق آباد، ک باران، پالک انتهای کوچه جلسه مزایده ای 
را در تاریخ پنج شنبه 1391/12/3 ساعت 9 تا 10 صبح در دادگستری کل اصفهان واقع 
در خ نیکبخت، طبقه س��وم، اتاق 309 )قسمت اجرای شعبه 6 حقوقی( برگزار کند و ملک 
موضوع توقیف را از طریق مزایده به فروش برساند. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل 
از تاریخ مزایده از محل بازدید و در صورت تمایل به خرید با واریز ده درصد قیمت پایه 
کارشناسی به حساب 2171290210008 بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان در جلسه 
مزایده ش��رکت نمایند. مزایده از قیمت کارشناسی شروع و برنده مزایده کسی است که 
باالترین قیمت پیشنهادی را ارائه نماید. مشخصات ملک موضوع مزایده: ملک موصوف 
به مساحت عرصه حدود 80/3 مترمربع، شرقًا به طول تقریبی 12/7 متر به گذر، جنوبًا 
ب��ه طول تقریبی 6/15 متر به گذر و جهات دیگ��ر آن به پالک های مجاور محدود بوده 
و اعیانی آن ش��امل طبقه همکف و اول بوده ولی موضوع گزارش کارشناس��ی صرفًا 
ارزیابی ملک طبقه همکف می باشد. اعیانی طبقه همکف به مساحت تقریبی 60 مترمربع 
و با کاربری مس��کونی ش��امل هال، آش��پزخانه، حمام، یک اتاق خواب و یک سرویس 
بهداش��تی در کن��ار حیاط می باش��د و ورودی آن از طریق یک حی��اط اختصاصی به 
مس��احت تقریبی 20 مترمربع می باش��د. کف واحد موردنظر موزائیک، س��قف و بدنه 
دیوارها گچ ولی فاقد رنگ، آش��پزخانه و حمام و س��رویس های بهداش��تی سرامیک و 
کاش��ی، آش��پزخانه فاقد کابینت ولی دارای اوپن با مصالح بنایی، درهای خارجی فلزی 
و درهای داخلی چوبی، سیس��تم سرمایش کولر آبی و سیستم گرمایش بخاری، اسکلت 
س��اختمان نیز دیوار باربر با طاق تیرچه بلوک، نمای س��اختمان در حیاط سیمان و در 

با کوچه فاقد نمای کار شده می باشد. قدمت ساختمان نیز بالغ بر 15 سال می باشد. لذا 
توجه به جمیع جهات شش دانگ محل موردنظر 175/000/000 ریال محاسبه و برآورد 

می گردد. مدیر اجرای احکام شعبه 6 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7133 ش��ماره اجرائیه: 9110420351500356، شماره پرونده: 9109980351500248، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910253، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351501035 محکوم علیهما 1- فرهاد شمس آبادی 
2- محمدحس��ن ش��مس آبادی هر دو مجهول المکان، محکوم است به: 1- متضامنًا به 
پرداخت مبلغ 140/000/000 ریال بابت اصل مبلغ خواسته و مبلغ دو میلیون و هشتصد 
و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم ل��ه اکرم کوراوند فرزند آقاجان 
نش��انی: اصفهان ورودی امیرحمزه کوچه شهید س��الم پور بن بست میخک درب آخر. 
2- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم به از تاریخ خرداد 91 لغایت زمان اجرای حکم 
وفق جدول ش��اخص اعداد تورمی بانک مرکزی. 3- پرداخت نیم عش��ر دولتی )اجرای 
رأی منوط به اعمال تبصره 2 ماده 306 می باش��د(. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ 
اب��الغ اجرائیه: 1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیب��ي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي 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 سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم 
ش��ود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 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 قسمتي 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 میباشد 

ب��ه مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. رحیمی- مدیر دفتر شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7135 شماره اجرائیه: 9110420351000306، شماره پرونده: 9009980351001073، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901073، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
ش��ماره دادنامه مربوط��ه 9109970351000281 محکوم علیه فره��اد هنرمندی فرزند 
محمدعلی نش��انی: اصفهان خ ش��یخ بهایی خ آذر کوچه ش��هید اخوان بن بست نرگس 
محکوم اس��ت به: استرداد مقدار 1080 گرم 270 س��وت طالی نساخته و پرداخت مبلغ 
1005100 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و مبلغ 1800000 ریال به عنوان حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له محمد ذبحی فرزند ابراهیم نشانی: نجف آباد خ شریعتی روبروی 
کارواش الماس شرکت کیمیا گوشت زبحی با وکالت عاطفه غالمعلی نشانی: اصفهان خ 
وحید نبش حسین آباد پاساژ عسگریه ط 2 واحد 2 و پرداخت مبلغ 2500000 ریال به 
عنوان نیم عشر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف است 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 قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي ندارد 
صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
ق��ادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیک��ن 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 باش��د 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 میباشد 
ب��ه مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدن��ي مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7136 شماره اجرائیه: 9110420351000322، شماره پرونده: 9009980351001272، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901272، بموجب درخواس��ت اجرای حکم مربوطه به شماره و 
ش��ماره دادنامه مربوطه 9109970351000947 محکوم علیه محمدجعفر احمدی فرزند 
علی اکبر نش��انی: سمنان میدان معلم س��ازمان بازرگانی محکوم است به: پرداخت مبلغ 
80/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1655000 ریال به عنوان هزینه دادرسی 
و مبل��غ 2800000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاری��خ 88/9/30 در حق محکوم له محمد مهدی کاظمی فر نش��انی: اصفهان چهارباغ 

خواجو چاپ اندیشه با وکالت مینا افشون نشانی: اصفهان خانه اصفهان خ گلخانه مقابل 
مس��جد المحمود مجتمع پزشکی گلها ط 2. و پرداخت مبلغ 4000000 ریال به عنوان نیم 
عش��ر اجرایی در حق صندوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 
1- پ��س از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي 
پرداخ��ت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن 
میسر باشد 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 س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به 
اج��راي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي ف��رار در پرداخت اموال خود را 

معرف��ي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي خود بدهی��د بنحوي که اجراي تمام یا 
قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 61 روز ت��ا 6 ماه محکوم 
خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد 
ب��ه مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدن��ي مصوب 79/1/21 و 
همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مص��وب 10 آبان 1377 توجه 

نمائید. هاشمی- مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7137 شماره دادنامه: 9109970350801376، شماره پرونده: 9109980350800093، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910101، خواهان: آقای رمضان صادقی با وکالت خانم مهری 
خانی به نش��انی بهارس��تان حدفاصل میدان ولیعصر و چهارراه ایثار محله 3 پ 608، 
خوانده: آقای داریوش خردپژوه به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه خسارت، 
گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 

رأی دادگاه: در خص��وص دادخواس��ت مهری خانی به وکال��ت از رمضان صادقی به 
طرفیت داریوش خرد پژوه دائر بر مطالبه مبلغ 125/000/000 ریال طبق س��ند عادی با 
احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، دادگاه با مالحظه مدارک و مستندات تقدیمی 
پیوست که حکایت از اشتغال ذمه خوانده داشته و از ناحیه خوانده نیز دفاع و ایرادی به 
عمل نیامده، ادعای خواهان را وارد دانس��ته و به استناد مواد 198 و 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی خوانده را به پرداخت مبلغ 125/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته با 
احتس��اب خسارات دادرسی )هزینه دادرس��ی و حق الوکاله( به انضمام خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ 89/10/8 لغایت زمان تأدیه محکوم و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت 
ب��ه خوانده غیابی ب��وده و ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این مرجع می باش��د. 

بهرامیان- رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
7138 شماره: 1481/91 ش 7 بموجب رأی شماره 907 تاریخ 91/5/25 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه علی محمدی مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و یکصد و 
چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 
به ش��ماره 384543-79/12/18 به مبلغ ده میلیون ری��ال و 384549-79/8/18 به مبلغ 
ده میلیون ریال تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له محمد س��یاه مرد نش��انی محل 
اقامت: اصفهان خ ش��ریعتی بن بست فیروزه پ 116 واحد 1. 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 هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7139 شماره: 1038/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 1324 تاریخ 91/7/30 حوزه 14 
شورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای رضا 
صادق پور جزی فرزند علی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ چهل میلیون 
ری��ال )40/000/000 ریال( بابت اصل خواس��ته و مبلغ هفتصد ه��زار ریال )700/000 
ریال( بابت هزینه کارشناسی و مبلغ سی هزار ریال )30/000ریال( بابت هزینه دادرسی 
و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم ل��ه آقای احمد جاللی با وکالت 
آقای موس��ایی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ فیض بعد از بانک صادرات نبش کوچه 
11 مجتمع سفید ط 1 واحد 3. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
ی��ا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند 
باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر 

مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7140 ش��ماره: 448/91 به موجب رأی شماره 1023 تاریخ 91/6/25 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه شهرام اسماعیلی 
جونی نام پدر: مرتضی مجهول المکان محکوم است به: انتقال رسمی سند موتورسیکلت 
به شماره 9161 اصفهان 51 بنام محکوم له سید ایمان هدایت مند نام پدر: سید منصور 
شغل: سرباز نشانی محل اقامت: اصفهان خ امام خمینی روبروی گز سکه، کوچه مهران 
کوچه مطهری پالک 19. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه 
محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاض��ی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اج��راء محکومیت های مالی ب��ه اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
7141 شماره: 2283/90 به موجب رأی شماره 1098 تاریخ 91/6/30 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه غالمحسین بابایی 
اش��نی نام پدر: علی مجهول المکان محکوم است به: انتقال رسمی سند موتورسیکلت به 
ش��ماره 34315 اصفهان 13 به نام محکوم له س��یدعلی موس��وی نام پدر: سید محمود 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ س��جاد حجتیه دوم جنب مس��جد خاتم االنبیاء بن بست 
آقالر یا 59 پ 12 و پرداخت مبلغ چهل و دو هزار ریال خسارت دادرسی در حق محکوم 
ل��ه. ماده 34 قانون اجراي اح��کام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر 

باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم 

نماید. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7142 پرونده کالس��ه: 1263-80 ع 33، دادنامه: 186-81/2/30، مرجع رسیدگی: شعبه 
33 دادگاه عمومی اصفهان، خواهان: علی اکبر چکش��ی فرزند محمد بازنشس��ته ساکن 
خیابان بزرگمهر خیابان 22 بهمن روبروی ش��هر و روستا کوچه شهید محمدی شمس 
پالک 39، خوانده: حس��ین قاتل��ی فرزند رضا مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، دادگاه 
ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: 
خواهان باس��تناد فتوکپی های مصدق ش��ش فقره حواله بش��ماره ه��ای 467187 به 
سررس��ید تاریخ 79/1/6 و 591330-79/1/16 و 857008-79/6/7 و 79/7/4-857009 
و 861224-79/6/15 و 857048-79/6/28 مضب��وط در پرون��ده بطرفیت خوانده طرح 
دع��وی و مطالبه خواس��ته نموده نظر ب��ه اینکه خوانده با آگاهی از وقت رس��یدگی در 
دادگاه حاضر نش��ده و الیحه ای ارس��ال نداش��ته و ایراد و دفاع��ی در قبال دعوی و 
مس��تندات آن بعمل نیاورده و دلیل��ی بر پرداخت حواله ها و برائ��ت ذمه خویش ارائه 
ننموده و ذیل حواله ها را بعنوان متعهد امضاء کرده بنابراین دعوی خواهان را صحیح 
تش��خیص داده مستنداً به مواد 223 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی 
حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 46000000 ریال بابت اصل خواسته در حق 
خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
این دادگاه اس��ت. بدیهی است خواهان بایستی پس از اخذ محکوم به نسبت به پرداخت 

هزینه دادرسی اقدام نماید. طریق االسالمی- رئیس شعبه 33 دادگاه عمومی اصفهان
 

ابالغ رأی
7143 شماره دادنامه: 9109970351301471، شماره پرونده: 8909980351300560، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 890563، تجدیدنظرخواه: خانم پری محمودیان به نشانی خ پل 
ش��یری خ صائب فلکه مارنان ش��هرداری منطقه 1 مجموع��ه الوا، تجدیدنظرخواندگان: 
1- آق��ای منصور احمدی، 2- آقای علیرضا عس��گری، 3- آقای البرز کریمی، 4- آقای 
مس��عود کریمی همگی به نش��انی مجهول المکان، تجدیدنظرخواسته: اعسار از پرداخت 
هزینه دادرس��ی، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دعوی پری 
محمودی��ان به طرفیت مس��عود کریمی و الب��رز کریمی و منصور احم��دی و علیرضا 
عس��گری به خواسته صدور حکم اعس��ار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر 
با توجه به محتویات پرونده و اینکه با اس��تماع شهادت ش��هود اعسار تجدیدنظرخواه 
احراز نگردیده اس��ت و تجدیدنظرخ��واه دلیلی که مثبت ادعایش باش��د به دادگاه ارائه 
نکرده اس��ت لذا دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه را غیروارد تش��خیص علیهذا دادگاه حکم 
به رد دعوی صادره و اعالم می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. طاوسی- رئیس شعبه 

13 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
7144 ش��ماره اجرائیه: 9110420352200191، ش��ماره پرون��ده: 9009980352200375، 
شماره بایگانی شعبه: 900400، بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره و شماره 
دادنامه مربوطه 9109970352200940 محکوم علیه عباس یوس��فی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ 163/940/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 1/800/000 ریال 
بابت ح��ق الوکاله وکیل و مبلغ 1/790/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم لها 
ناهید رضایی شاهزاده علی اکبری نام پدر: رضا نشانی: اصفهان بهارستان خ بنفشه میدان 
نیلوف��ر پ 610. حق االجرا مبلغ 8/376/500 ریال محاس��به و پرداخت آن به عهده محکوم 
علیه می باشد. محکوم علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف 
ده روز مف��اد 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 باشد و در صورتي که خود را 
ق��ادر به اجراي 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 سال بعد از 
انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن 
ب��راي ف��رار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خ��الف واقع از دارایي خود 
بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر 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 میباشد به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 
79/1/21 و همچنی��ن مفاد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 

توجه نمائید. افغانی- مدیر دفتر شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

تفاوت هایمان را بپذیریم
دوایرانی به نمایشگاه ساالنه هنردر فضای باز در فلوریدای آمریکا راه پیدا کردند. آثار محمد افشارو 
مائده مصورزاده، جزء40 اثر برگزیده و راه یافته به این رویداد بین المللی است. این رویداد هنری 

با موضوع » تفاوت هایمان را بپذیریم« در طول ماه های آوریل و می2013 صورت خواهد گرفت.

5

خط خطی های یک خط
»خ��ط خطی های ی��ک خ��ط« عنوان 
گزیده ای از طراحی ها و نوشته های جواد 
بادپر)هامون( به زودی توسط انتشارات 

مهرآذین به بازار کتاب عرضه می شود.
وی درمورد این کت��اب گفت: این کتاب 
در230 صفحه شامل نوشته های من در 
قالب شعر و نثرهای ادبی کوتاه همراه با 
طراحی کاراکترهای ذهنی اس��ت. این 
طراح و مدرس هنر در ادامه افزود: این آثار بین سال های ۸۸ تا۹0 شکل 
گرفته است و هم نوشته ها و هم تصاویر نوعی فی البداهگی هنگام خلق 
داشته اند. وی همچنین خاطرنش��ان کرد: ساختار کتاب طوری است که 
در یک صفحه نوشته و در صفحه مقابل طراحی جای گرفته که به نوعی، 
شاید نه همیشه مستقیم به فضای نوش��ته و شعرها مرتبط است و هر دو 
 اثر در یک حال و هوا آفریده شده اس��ت. این هنرمند تصریح کرد: کتاب

 هم اکنون در مرحله صحافی اس��ت و پس از چاپ در ابتدای سال آینده 
همراه با نمایش��گاهی که اصل آثار طراحی ش��ده را به نمایش می گذارد 
رونمایی می شود. گفتنی است هامون بادپر سابقه برگزاری سه نمایشگاه 
گروهی طراحی و نقاشی در اصفهان و مش��هد و برگزاری نمایشگاه های 

گروهی متعددی را در کارنامه اش دارد. 

قدس در جشنواره فیلم فجر 
شرکت نکرد

مدیر س��ینما قدس اصفهان گفت: سه 
سینما برای نمایش فیلم های جشنواره 
فجر در اصفهان کافی ب��ود و ما ترجیح 
دادیم سینما قدس در جشنواره شرکت 

نکند.
منصور نورپور در ادامه گفت: جش��نواره 
فیلم فجر مانند یک س��نت در سینمای 
ایران اس��ت که همه عوامل س��ینمایی 
از مدیران س��ینما گرفته ت��ا بازیگ��ران و کارگردانان باید در این س��نت 
هرس��اله ش��رکت کنند. وی در ادام��ه در رابطه با علت ش��رکت نکردن 
س��ینما قدس در این رویداد هنری افزود: تعداد فیلم هایی که قرار است 
در اصفهان به نمایش در بیاید تنها20 فیلم ب��ود و به دلیل این که تعداد 
فیلم ها زیاد نبود همان س��ه س��ینما ب��رای نمایش فیلم ه��ا کافی بود. 
مدیر س��ینما قدس در ادامه در رابطه ب��ا فیلم های ب��ه نمایش در آمده 
در فجر تهران اظهار داش��ت: تاکنون10 فیلم جش��نواره را دیده ام که از 
 این میان »رس��وایی« ده نمکی با اس��تقبال بس��یار خوب مردم روبه رو

شد و حتی نشسته بر روی زمین فیلم  را تماشا می کردند. 

شهید همت درخیابان های اصفهان
جعفرنجیبی مدرس مجسمه سازی، به 
سفارش سازمان زیباس��ازی شهرداری 
اصفهان در حال ساخت مجسمه شهید 
 همت اس��ت. ای��ن مجس��مه یک��ی از

بزرگ ترین مجسمه های فیگوراتیو ایران  
اس��ت که به زودی در شهر نصب خواهد 
شد.جعفرنجیبی گفت: این روزها مشغول 
ساخت مجسمه شهید همت با ابعاد ۹ متر 
برای نصب در استان اصفهان هستم. مجسمه شهید همت را به سفارش 
سازمان زیبا سازی می سازم. این مجسمه ساز تصریح کرد: این مجسمه 
یکی از بزرگ ترین مجس��مه های فیگوراتیو ایران اس��ت. وی افزود: این 
مجسمه هم اکنون درمرحله قالب گیری است و با بتن گالسه قالب گیری 
می شود. نجیبی مدرس مجسمه سازی است و پیش ترمجسمه شاعرانی 

چون شمس تبریزی، حافظ و عطار را نیز ساخته است.

دیدار با مرد عنکبوتی
مارک وب کارگردان شناخته شده سینما هفته آینده فیلمبرداری دومین 
قسمت اکشن فانتزی »مرد عنکبوتی شگفت انگیز« را در نیویورک کلید 

می زند.
فیلمنامه دومین قس��مت فیلم محب��وب و پرطرفدار »م��رد عنکبوتی 
ش��گفت انگیز« را اس��تیو دیتکو بر اس��اس طرحی از الک��س کورتزمن 
نوش��ته و طبق برنامه  ریزی های صورت گرفته، قرار است »مرد عنکبوتی 
شگفت انگیز 2« در سال 2014 میالدی برای اکران در سینماهای سراسر 

جهان آماده شود.
بنابر این گ��زارش، اکثر صحنه های 
این فیلم۹0 میلیون دالری در شهر 
نیوی��ورک فیلمب��رداری می ش��ود 
صحنه ه��ای  تنها10درص��د  و 
این فیل��م در مکان��ی ب��ه ج��ز 
نیوی��ورک فیلمب��رداری خواه��د 
 ش��د. کمپان��ی کلمبی��ا پیکچ��رز

به عنوان تهیه کننده »مرد عنکبوتی 
شگفت انگیز 2« درباره لوکشین دوم 
این اکشن ابرقهرمانانه و فانتزی هیچ 

توضیحی نداده است.

تکنولوژی و مرگ نوستالژی 
گروه فرهنگ - از دیرباز ورود تکنولوژی با دردسرهای 
فراوانی روبه رو بوده وهست و امروز صنعت سینما جدا از 
صنعتی بودنش همراه خاطراتی است که ما را از کودکی 
تا امروز رسانده؛ فیلم هایی را همراه آپارات های قدیمی 
دیدیم که آپاراتچی آن گوشه ای نشسته بود وبا ما و فارغ 
از سالن خالی سینما، »کاله قرمزی وپسر خاله« را دنبال 

می کرد،یادتان هست؟!
امسال جشنواره س��ی ویکم فیلم فجر، فیلمسازانی را که 
متقاضی حضور در جشنواره هستند موظف کرد تا فیلم 
هایش��ان را به ش��یوه دیجیتالی در اختیار جشنواره قرار 
 دهند. این اتفاق از سویی به پیش��رفت تکنولوژی کمک 
 می کن��د و از س��ویی مرگ نوس��تالژی هایم��ان را رقم 

می زند!
در سی سال گذشته س��ینمای ایران و جش��نواره فیلم 
در نس��خه های س��ی و پنج میلی متری خالصه می شد 
 و عاش��قان س��ینما و مخاطبی��ن اصلی و جش��نواره ای 
 تم��ام عشقش��ان تماش��ای فیل��م ه��ای س��ی و پن��ج

  میلی متری و صدای آپارات بود، اما چه کنیم که پیشرفت 
تکنولوژی و اس��تفاده از ابزارهای روز برای بهتر زندگی 
کردن انس��ان، گریبان س��ینما را هم گرفت و برای این 
که از دنیا عق��ب نماند باید فیلم ها ب��ه صورت دیجیتال 
 ساخته و پرداخته می ش��د. این پیشرفت ممکن است با 
گذش��ت زمان تمام عشق و روح سینمای س��ی و پنج را 

از ما بگیرد. 
سابق بر این عشقمان این بود که قهرمان های فیلم های 
محبوبمان را به صورت نسخه سی پنج میلی متری بر روی 
پرده ببینیم و وقتی تجربه به تماش��ا نشستن فیلم های 
 بزرگی چون »هامون« و »س��ارا« و »پری« را با نس��خه

 سی و پنج  میلی متری داریم، دیدن فیلم های دیجیتال 
در لحظه اول به دلمان نمی چسبد.

عدم نیاز به نگاتیو و هزینه های سنگین برای کپی کردن 
نسخه های س��ی و پنج میلی متری از مزایای دیجیتال 
 ش��دن اس��ت، اما هویت س��ینما در نسخه س��ی و پنج 
میلی متری  است که رفته رفته این نوستالژی هم از بین 
 خواهد رفت و فیلم های دیجیتال به جای نسخه های سی 
 و پنج میلی متری اکران می ش��وند، آپارات ها خاموش 
 ش��ده و س��ینما پروجکش��ن ه��ا به ج��ای آن روش��ن 

می شوند. 
ولی امیدواریم سینما پروجکشن ها بتوانند در طول سال 
چراغ سینمای ایران را روش��ن کنند تا مردم، راه ورود به 

سالن ها را پیدا کنند.

حضور این جشنواره در استان توانست تأثیرات مثبت خود را بر 
سینماهای قدیمی اصفهان بگذارد. سینما خانواده اصفهان به 
سیستم پخش فیلم به صورت دیجیتالی مجهز شد و این سینما 
به همراه سینماهای ساحل و سپاهان با تهیه سیستم دیجیتالی 

به استقبال سی و یکمین جشنواره فیلم فجر می رود.
توس��عه گس��تره جش��نواره بین المللی فیلم فجر، گس��ترش 
مش��ارکت اهالی و عالقه مندان س��ینما در بزرگ ترین رویداد 

سینمایی کشور است. 
این جش��نواره ضمن انتش��ار ثمرات تمرکززدایی در این حوزه 
تخصصی، عالقه مندان مردمی این هنر را نیز افزایش می دهد 
و به عبارتی، برگزاری هم زمان جشنواره فیلم فجر در استان ها 

گامی مؤثر در مردمی تر کردن صنعت و هنر سینماست.
 اگر همراه با آثار سینمایی، آفرینندگان و بازیگران این آثار در 
شهرستان ها حضور یابند، روند مردمی و فراگیرتر شدن سینما 
سریع تر و مؤثرتر خواهد بود. جش��نواره فیلم فجر می تواند در 
درمان اقبال کم شهرس��تانی ها به سینمای کشور نقش مؤثری 

ایفا نماید.
بی ش��ک برگزاری همزمان جش��نواره فیلم فجر در استان ها با 
رشد هیجانات و احساس��ات هنری در گستره وسیع کشوری و 
آشنایی به روز و بهنگام عالقه مندان شهرستانی با پرجاذبه ترین 
رویداد فرهنگی کشور و تزریق انرژی متراکم به محافل و مراکز 
هنری و سینمایی استان ها، نقش��ی غیرقابل انکار در شکوفایی 
استعدادهای سینمایی و هنری دارد و کشف استعدادهای پنهان 

را به دنبال خواهد داشت.
ولی نباید فراموش کنی��م که جامعه ج��وان و پرانرژی ما برای 
برداش��تن گام های بلند در عرصه هن��ر فاخر س��ینما، نیاز به 
امید، نشاط و ش��ادابی دارد و رویکرد جشنواره سی ویکم فیلم 
فجر، اگر به درستی تدبیر و مدیریت شود، سینمای کشور را در 
کمیت و کیفیت متحول خواهد کرد. نمایش فیلم های جشنواره 
در اس��تان ها با حضور کارگردان��ان و بازیگران آث��ار، برگزاری 
کارگاه های آموزشی و دعوت از هنرمندان استان ها جهت داوری 
و یا لحاظ نظرات آنان در بخش فیلم های برگزیده تماشاگران اگر 

صورت بگیرد، می تواند جشنواره مؤثرتری  را در جهت شکوفایی 
استعدادهای شهرس��تانی به اجرا گذارد وگرنه تبدیل به مکانی 
می شود برای مالقات دوستانی که س��ال ها با هم قهر بوده اند 
وحاال به ضرورت زمان و مکان باید همدیگر را در آغوش بگیرند.

ضمن این ک��ه ما به لح��اظ اس��تعداد فیلمس��ازی نباید فقط 
به نیروهای مس��تقر در تهران اکتف��ا کنیم، بلک��ه باید از همه 

استعدادهای کشور بهره مند شویم.
در پایان، اسامی فیلم هایی که در اصفهان به نمایش درمی آید 
را به س��مع ونظر ش��ما می رس��انیم وامیدواریم س��ینماهای 

اصفه��ان ن��ه فق��ط در زمان 
جشنواره، بلکه در طول سال 
مورد نگاه مسئولین ومتولیان 
هنر وفرهنگ این استان قرار 
بگیرد و ب��ه آن نه ب��ه عنوان 
یک تفریح وسرگرمی بلکه از 
منظر فرهنگ نگریسته شود:

 »تابس��تان طوالن��ی« علی 
خزاعی ف��ر، »آفتاب، مهتاب، 
 زمی��ن« عل��ی ق��وی ت��ن،

»گام های ش��یدایی« حمید 
بهمن��ی، »تنه��ای تنه��ای 
تنها« احس��ان عب��دی پور، 
 »اش��یاء از آنچ��ه در آیین��ه

می بینی��د به ش��ما نزدیک 
ترند« نرگس آبیار، »ابرهای 
ارغوانی« س��یامک ش��ایقی، 

»برلین 7-« رامتین لوافی پور، »دل بی قرار« قربان محمدپور، 
»روز روشن« حسین ش��هابی، »مروارید« سیروس حسن پور، 
»زیباتر از زندگی« انسیه شاه حسینی، »بشارت به یک شهروند 
هزاره سوم« محمد هادی کریمی، »عملیات مهدکودک« فرزاد 
اژدری، »هیس دختره��ا فریاد نمی زنند« پوران درخش��نده، 
»عقاب صحرا« مهرداد خوش��بخت، »گه��واره ای برای مادر«  
پناه بر خدا رضایی، »اس��ترداد« علی غفاری، »ترنج« مجتبی 
راعی، »سر به مهر«  هادی مقدم دوست، »فرزند چهارم« وحید 
موسائیان، »ساکن خانه چوبی« حسین لیالستانی، »قصه عشق 
پدرم« محمدرضا ورزی، »از تهران تا بهشت« ابوالفضل صفاری، 
»خاکستر و برف« روح اهلل س��هرابی، »او خوب سنگ می زند« 
سیدهادی محقق، »بزرگ مرد کوچک« صادق صادقی دقیقی 

و »یک، دو، سه، پنج«  محمد معیری.

مردم اصفهان   میزبان جشنواره سی ویکم فیلم فجر

استانی شدن  فیلم فجر؛ درمان کم اقبالی سینما ها
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 زندان زنان 
در خانه سینما

 لوک خوش شانس
دو روز دیگر در اصفهان 

منیژه حکمت تهیه کننده و کارگردان طی گفتگویی، معرفی هیأتی از سوی 
ریاست جمهوری برای احیای خانه سینما را بازی ای بیش ندانست و گفت: از 
نظر من اینها بازی هایی است که برای آرام کردن اعضای بدنه خانه سینما به 
راه انداخته اند و هرگز دستاوردی ندارد، زیرا اگر قرار بود این مسائل و قول ها 
اجرایی شود حاال باید یک خانه سینمای پویا را شاهد بودیم. من هرگز گول این 

بازی ها را نمی خورم ودرکش خارج از شعور من است.
این کارگردان ح��ال و روز بدنه خانه س��ینما را رنجور توصی��ف کرد و گفت: 
مشکالت در خانه سینما بیداد می کند، اما حوزه هنری میلیاردی فیلم می سازد 
و هیچ نگرانی در بخش بودجه ندارد، در صورتی که بدنه خانه سینما به لحاظ 

بیکاری اعضا دچار مشکالت زیادی است و این روزها به یاد همه ما می ماند. 

کارگردان فیلم س��ینمایی »لوک خوش ش��انس« گفت: با برطرف شدن 
مشکالت، تا دو روز دیگر فیلمبرداری این فیلم در اصفهان آغاز خواهد شد.
 مجید کاش��ی فروش��ان گفت: خاص ب��ودن داس��تان و فیلمنامه» لوک

 خوش شانس« باعث شد که مشکالتی برای گروه ایجاد شود و فیلمبرداری 
مرتب به تعویق بیفتد. وی در ادامه افزود: مش��کل عم��ده ای که کار را به 
تعویق انداخت عوض ش��دن بازیگران بود. در تست گریم با چندبازیگر به 
توافق نرسیدیم و مشکل دیگری که بود عده ای از بازیگران سوارکاری بلد 
نبودند. وی خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر حضور تع��دادی از بازیگران 
قطعی شده است، اما حتی تاکنون نیز تکلیف تعدادی از بازیگران تهرانی 

مانند سیاوش خیرابی و فتحعلی اویسی مشخص نشده است. 

 »حبیب محبیان« دو سه سالی هس��ت که گهگاه در خیابان های 
تهران دیده می شود و انتش��ار عکس های یادگاری دوستدارانش با 
این خواننده در خیابان های تهران و برخی نقاط دیگر کشور، دیگر 

هیچ شک و ش��بهه ای را در بین مخاطبان موسیقی باقی نگذاشته 
که همان گونه که برخی اخبار از این واقعیت حکایت می کرد، او در 
ایران اس��ت و وطنش را برای ادامه  فعالیت های هنری اش انتخاب 

کرده  است.
اما در سال های گذش��ته صحبت ها و حرف و حدیث های فراوانی 
 هم در ای��ن زمینه مطرح ش��ده که هیچ گاه از س��وی مس��ئوالن

به طور رس��می تأیید یا تکذیب نشده اس��ت. نبود هیچ اظهار نظر 
رسمی از س��وی مدیران عالی فرهنگی، باعث ش��د هر روز شاهد 
شایعات و اخبار درگوشی درباره  این خواننده، در محافل و سایت های 
خبری باشیم تا رفته رفته ماجرای »حبیب« و ادامه  فعالیت های او 
در داخل کشور، سؤال بزرگ بسیاری از اهالی هنر در ایران باشد. در 
این بین و حدود س��ه هفته پیش، انتشار قطعه دو صدایی حبیب و 
»سمیر زند« )خواننده جوان داخلی(، باعث شد گمانه زنی ها برای 
انتشار رسمی آلبوم حبیب در ایران بیشتر و بیشتر شود. همه این 

موارد بهانه ای شد تا ایسنا طلسمی قدیمی را بشکند:
»انتش��ار آلبومم در ایران کامال جدی اس��ت. البته به خاطر وجود 
برخی افراد ش��خصی و غیر دولتی که انگیزه ه��ای مالی عجیب و 
غریبی را سعی داش��تند با من محقق کنند، کار کمی عقب افتاده 
است. قطعه ای به نام »عشق های خدایی« را در آلبوم جدید برای آن 

دوره خاص تاریخ ایران ساخته ام.
برخالف خیلی ها که فکر می کنند این آث��ار را برای گرفتن مجوز 
تولید ک��رده ام، باید بگویم من ب��رای اعتقادات قلب��ی ام نیازی به 

 مج��وز نمی بین��م. ای��ن آث��ار را در س��ال 2006 س��اخته ام؛ در
سال هایی که اصال قرار نبود به ایران بیایم. این بهترین جوابی است 
که می توانم بدهم تا همه بفهمند ارادت من به ش��هدا و رزمندگان 
دلی است و برایم مهم است که از مفاهیم اعتقادی ام سوءبرداشتی 

صورت نگیرد. 
من چهار س��ال اول جنگ را در ایران بودم و جزء کسانی نبودم که 
بالفاصله بعد از انقالب از ایران خارج ش��دند. کامال با حال و هوای 
جنگ در ایران آشنا بودم و هستم و تصاویر آن هنوز هم در ذهن من 
مانده است؛ تصاویری که در این ویدئوها آمده، تصاویری است که 
از جنگ در ذهن من بوده و با چشم خودم آنها را دیده ام. رابطه من 
با جنگ یک رابطه کامال حس��ی و عمیق است و درهیچ برهه ای از 
زندگی هنری ام، کار یا قطعه ای را به سفارش جایی اجرا نکرده ام و 
نخوانده ام و اصوال اعتقاد دارم اگر در اثری، رابطه ای حسی وعمیق 
نباشد، بدون ش��ک آن اثر نمی تواند با مخاطب ارتباط برقرار کند. 
هنرمند با م��ردم و برای مردم زندگی می کن��د. هیچ وقت کاری با 
سیاست نداشته و ندارم و اتفاقا همیشه هم از آن فراری بوده ام. تاریخ 
نشان داده که بزرگ ترین برنده ها در جهان و در مقوله هنر، کسانی 
بوده اند که به نوعی صدای مردم زمان خودشان بوده اند و این برای 

من از همه چیز مهم تر است.« 

حرف های مهم »حبیب« به ایسنا چه بود؟

برای اعتقادات قلبی ام به »مجوز« نیازی ندارم!

 تاریخ نشان داده 
که بزرگ ترین 

برنده ها در جهان 
و در مقوله هنر، 

کسانی بوده اند که 
به نوعی 

صدای مردم 
زمان خودشان 

بوده اند

 جمال اصفهان به عنوان یکی از میزبانان جشنواره سی ویکم فیلم فجر کار خود را با نمایش 27 فیلم از 14 تا 
24 بهمن ماه آغاز کرده است  واین فرصت خوبی است تا دوباره مردم  با سالن های خالی سینما آشتی  نوروز باقری

کنند.
27 فیلم در اصفهان اکران می شود که از این تعداد، 10 فیلم در بخش مسابقه، 8 فیلم در بخش نگاه نو و مابقی خارج از بخش 
مسابقه، در بخش آئینه سینمای ایران هستند. از برنامه های جنبی این جشنواره می توان به دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران 
و حضور در گلستان شهدای اصفهان اشاره کرد، همچنین دبیر اجرایی جشنواره از داوری آثار در دو بخش تخصصی و آرای 

مردمی خبر داد.

 اگر همراه با 
آثار سینمایی، 
آفرینندگان و 

بازیگران این آثار 
در شهرستان ها 

حضور یابند، روند 
مردمی و فراگیرتر 

شدن سینما 
سریع تر و مؤثرتر 

خواهد بود



صدرنشینی فوالد ماهان در ریکرو مردان توصیه باقری به کریمی؛ در اوج خداحافظی کنمعاون امور بانوان وزیر ورزش، دوشغله استجواد خیابانی داغدار شد

ورزش به روایت تصویر

چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

 حذف جام تختی
 از مسابقات جایزه بزرگ فیال

نایب رییس فدراس��یون کش��تی می گوید که فدراسیون کشتی در 
 حال پیگیری اس��ت تا دالیل فیال را برای تغییر جام تختی از سری 

رقابت های جایزه بزرگ فیال به تورنمنت بین المللی بداند.
حسن رنگرز اظهار کرد: خود ما هم از طریق ایمیل فیال متوجه شدیم 
که جام تختی از جایزه بزرگی بیرون آمده و جام ساساری ایتالیا که 

به هیچ عنوان در سطح جام تختی نیست، جایگزین آن شده است.
وی افزود: حدس من این اس��ت که به خاطر تغییر زمان جام تختی 
این اتفاق افتاد؛ چون قرار ش��د به خاطر برگزاری جام جهانی، جام 
تختی را در اردیبهشت ماه برگزار کنیم. وی ادامه داد: برای ما جامی 
در سطح تختی بسیار مهم است و نمی خواستیم جوری این جام را 
برگزار کنیم که به س��طح کمی و کیفی آن ضربه بخورد، ولی به هر 
 حال موضوع را از طری��ق فیال پیگیری می کنیم تا ای��ن جام دوباره 

به عنوان جایزه بزرگ مطرح شود. 

حضور ایران در 7 رشته المپیک 
نوجوانان آسیا

دومین دوره المپیک نوجوانان آس��یا 25 مرداد تا دوم شهریور سال 
آینده به میزبانی نانجینگ چین با حضور ورزشکارانی در رده سنی 
14 تا 17 سال و در 15 رشته ورزش��ی برگزار خواهد شد. با تصمیم 
هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک، کاروان نوجوانان ایران در دومین 
دوره از بازی های آسیایی در هفت رشته بسکتبال، هندبال، جودو، 
پینگ پنگ، وزنه ب��رداری، تیراندازی و دوومیدان��ی در دومین دوره 

بازی های نوجوانان آسیا در چین حضور خواهد داشت. 

محرومیت پترو در جذب یار خارجی
فدراسیون جهانی بس��کتبال)فیبا( تیم پتروشیمی ایران را از جذب 
بازیکن خارجی جدید محروم کرد. تیم بس��کتبال پتروشیمی بندر 
امام دو فصل گذشته یک بازیکن آمریکایی به نام »جولیوس هاچ«  را 
به خدمت گرفت که این بازیکن به دلیل پرداخت نشدن دستمزدش 

از ایران رفت. 
حاال پس از دو سال که این بسکتبالیس��ت به دنبال دستمزد عقب 
افتاده اش است، پرونده او در فدراسیون جهانی باز شده و تیم جنوبی 
نمی تواند تا زمانی که پول او را بپردازد، بازیکنی خارجی به خدمت 
بگیرد. هم اکنون »س��انی بچیروویچ« بسکتبالیس��ت اسلوونیایی 
پتروشیمی تا آخر فصل با این تیم قرارداد دارد، اما قرارداد »جاسمین 
هوکیک« به پایان رس��یده و او ایران را ترک کرده اس��ت. ش��نیده 
می شود مسئوالن پتروش��یمی در اندیشه جذب »په په سو« بازیکن 
فصل گذشته مهرام هستند که هم اکنون در لبنان بازی می کند، اما 
شکایت »جولیوس هاچ«  اجازه نمی دهد آنها قراردادی با بازیکنان 
خارجی امضا کنند. البته مسئوالن پتروشیمی اعالم کرده اند به دلیل 
محدودیت در انتقال پول نتوانسته اند دس��تمزد »هاچ« را پرداخت 
کنند، اما فدراسیون جهانی با ارسال نامه ای به ایران، از این شکایت 

حمایت و این تیم جنوبی را محروم کرده است. 

 پاداش سیلی 
به صورت رییس کمیته داوران!

غالمرضا محمدی با حکم سرپرست فدراسیون کشتی به عنوان مربی 
تیم ملی کشتی آزاد انتخاب شد.

غالمرضا محمدی، سرمربی س��ابق تیم ملی کشتی آزاد که پیش از 
المپیک لندن و با حضور خادم از ادامه همکاری با این تیم کناره گیری 
کرده بود، برای حضور در اردوهای جام جهانی مجدداً به اردو دعوت 
شد. بعد از حدود چند هفته از حضور محمدی به صورت غیررسمی 
در کنار آزادکاران رس��ول خادم، مدیر تیم های ملی کش��تی آزاد و 
سرمربی تیم ملی بزرگساالن به طور رسمی حکم مربیگری محمدی 

را صادر کرد.  

نهم شدن در جهان انگیزه ام را 
بیشتر کرد

علیرضا افضل/ سرمربی تیم گیتی پسند

انتخابم به عنوان نهمین مربی برتر سال جهان انگیزه ام را بیشتر کرد و 
متوجه شدم که باید بیشتر کار کنم؛ زیرا فاصله ام با مربیان مطرح زیاد 
اس��ت. همچنین باید دانش خودمان را باال ببریم تا در 
سال های آینده نتیجه اش را بگیریم. قباًل هم گفته 
بودم، بعید است بتوانم با وجود تیم های قدرتمندی 
چون روسیه، برزیل و اسپانیا جزو سه مربی برتر سال 
باشم. به هر حال انتخاب بهترین مربی سال ارتباط 
مس��تقیمی با نتایج تیم های ملی دارد. در 
صورتی که تیم ملی ما می توانس��ت در 
جام جهانی به فینال برود و یا جزء چهار 
تیم باشد، احتمال این که می توانستم 
جزو س��ه مربی برتر قرار بگیرم وجود 
داشت، ولی چون تیم ملی نتیجه نگرفت، 

امتیازات کمتری هم به من رسید.

6
سریال نوروزی با موضوع فوتبال کلید خورد 

سروش صحت سریال جدید خود را با نام »پژمان« کلید زد. این سریال با مضمونی طنز، روایتگر داستان یک 
فوتبالیست از خودراضی و ناشی است که فصل جدید فوتبال آغاز شده اما هنوز نتوانسته است تیمی را برای 
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»پله« بازی انگلستان - برزیل را از دست داد
بازیکن افس��انه ای فوتبال برزیل به دلیل عمل جراح��ی ران قادر به 
مسافرت به لندن برای تماشای دیدار دوستانه تیم های انگلیس- برزیل 
نخواهد بود. پله که سه بار با برزیل به عنوان قهرمانی جام جهانی دست 

یافته است، قصد داشت این دیدار را چهارشنبه در ومبلی تماشا کند.

 گواردیوال برعکس فن گال است
الیور کان سبک بازی گواردیوال را کامالً با روش همتای خود، لوییس 
فن گال متفاوت می داند: »پپ نمی تواند یک روزه سیستم خود را در 
بایرن پیاده کند. برعکس لوییس فن گال که تنها به یک نتیجه پایانی 

فکر می کرد، سیستم پپ انعطاف پذیرتر است.«

 رم »زمان« را برکنار کرد
پس از شکس��ت رم در بازی برابر کالیاری هواداران 
این باش��گاه با اعتراض های ش��دید خ��ود خواهان 
برکناری »زدنیک زمان« ش��دند. ب��ه همین خاطر 
س��ران باش��گاه جالوروس��ی او را  برکنار و آئورلیو 

آنرزولی راجایگزین او کردند.
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ذوب آهن دو هوادار 
استرالیایی دارد!

احتمال بازگشت 
رحمتی به تیم ملی

ش��اید قباًل نمونه اش را ندیده باش��یم که یک تیم فوتب��ال ایرانی غیر از 
استقالل و پرسپولیس خارج از مرزهای ایران هم هوادار داشته باشد، اما 
ذوب آهن اصفهان دو هوادار خارجی دارد که البته موقتا در ایران زندگی 
می کنند. مارتین و استیو، دوهوادار استرالیایی تیم فوتبال ذوب آهن که 
دانشجوی رشته روزنامه نگاری دانشگاه ملبورن هستند، هفته قبل و در 
دیدار ذوب آهن - نفت تهران در ورزش��گاه فوالدشهر حضور یافته و این 

مسابقه را در میان هواداران ذوب آهن از نزدیک تماشا کردند.
 این دو دانشجوی رش��ته روزنامه نگاری که اهل و س��اکن شهر ملبورن 
 استرالیا هس��تند، درجمع هواداران دوآتیشه ذوب آهن که در سکوهای 
دو و سه ورزشگاه فوالدشهر مستقر می ش��وند، با شور و هیجان خاصی 

ذوب آهن را از ابتدا تا انتهای این مسابقه تشویق کردند.

دبیرکل فدراس��یون فوتبال و سرپرس��ت موقت تیم ملی فوتبال ایران با 
بیان ای��ن که احتمال بازگش��ت رحمتی به تیم ملی وج��ود دارد، گفت: 
دانیال داوری قطعاً در اردوی بعدی تیم ملی و برای بازی با کویت به جمع 
نفرات ملی پوش ملحق می شود. مهدی محمد نبی گفت: علی کفاشیان 
با کارلوس کی روش در این خصوص صحبت کرده تا مقدمات بازگش��ت 
رحمتی به تیم ملی را فراهم کند، ولی قطعاً رحمتی به این اردو نمی رسد. 
سرپرس��ت موقت تیم ملی فوتبال ایران با تأکید بر این که رحمتی نباید 
تصمیمش را رسانه ای می کرد، اظهار داشت: بهتر بود او مشکلش را قبل 
از آن که به صورت سرگشاده عنوان کند، با کی روش در میان می گذاشت. 
آنچه مسلم است، بازیکنانی مثل رحمتی هر موقع آماده باشند و کادر فنی 

الزم بداند، به تیم ملی دعوت می شوند.

مسابقات انتخابی تیم ملی تکواندو مردان در اوزان فرد برگزار 
شد که شکست یوسف کرمی از شگفتی های این رقابت ها بود. 
اما قهرمان تکواندوی جه��ان از کاپیتان تیم ملی تمام قد دفاع 
کرد و از نوع برخوردها با او ناراحت اس��ت. علیرضا نصر آزادانی 
اظهار کرد: از جوی که در سالن مسابقه بعد از شکست یوسف 
کرمی به وجود آمد بسیار ناراحت شدم. کاپیتان تیم ملی بیش 
از 10 سال برای این کشور افتخارآفرینی کرد و پرچم ایران را 

در مسابقات مختلف به اهتزاز در آورد، اما متأسفانه مسئوالن 
برگزاری مس��ابقات هنگام بازی جو س��نگینی را علیه او ایجاد 
کردند. وی افزود: مسابقات انتخابی روی سه شیاپچانگ برگزار 
می شد که هنگام مبارزه یوسف کرمی، مبارزات دو شیاپچانگ 
دیگر را تعطیل کردند و همه توجه ش��ان به مبارزه او معطوف 
شد. از این جو سنگینی که علیه او ایجاد کردند هم اگر بگذریم 
چیزی که بیشتر من را ناراحت کرد، این بود که متأسفانه برخی 

افراد بعد از شکست کاپیتان تیم ملی خوشحال شدند و گویی 
افتخارات او را ندیدند.

قهرمان تکواندوی آس��یا با تأکید بر این که این نوع برخورد او 
را به فکر فرو برد، گفت: بعد از این اتفاقات به این فکر کردم که 
اکنون با یوسف کرمی که این همه افتخار کسب کرده، این طور 
برخورد می کنند، ممکن اس��ت چند سال بعد با من هم چنین 
کارهایی انجام دهند. این نوع برخورد اصاًل خوب نبود و کاری 

کردند که اشک در چشمان یوسف پر شد.
وی داوری های انجام ش��ده در رقابت های انتخابی را مناس��ب 
ندانست و افزود: داوری مبارزه یوسف کرمی کاماًل علیه او بود 
و خیلی زود به او اخطار می دادند. در مورد داوری مبارزات من 

هم به جرأت می گویم که در دو صحنه شش امتیاز من را ندادند 
و چون کارت اعتراض نداشتم، چیزی نمی توانستم بگویم. در 
مورد بقیه مبارزات هم داوری ها مناس��ب نب��ود، به طوری که 
داورانی که کنار سالن بودند به همکاران خود گوشزد کردند که 
در دادن امتیازات دقت کنند و آنها ه��م در صحنه های زیادی 

امتیازات داده شده را پاک کردند.
قهرمان تکواندو آسیا یادآور شد: مس��ابقات انتخابی در سطح 
خوبی برگزار شد و همه حریفان خوب بودند. پنج مبارزه انجام 
دادم که خیلی س��نگین بود. ای��ن اولین بار بود که مس��ابقات 
انتخابی به این ش��کل و در یک مرحله با حض��ور همه مدعیان 

برگزار می شد که نظر کادر فنی بود و من تابع آنها هستم.

علیرضا  نصر آزادانی:

کاری کردند که اشک در چشمان یوسف کرمی پر شد

سال هاست که دو باشگاه پرسپولیس و استقالل 
دستش��ان تا آرنج در جیب دولت ف��رو رفته و در 
ش��رایطی که از این فرصت حداکثر اس��تفاده و 
شاید هم س��وء اس��تفاده را می برند، ولی بازهم 
زبان انتقادشان نسبت به بقیه باشگاه های دولتی 
مثل س��پاهان، ذوب آهن، مس، سایپا و نفت تند 
است و با وجود این که هزینه سالیانه قرمز و آبی 
در طی سال های گذشته در بعضی از موارد حتی 
به دوبرابر هزینه بقیه باشگاه ها هم رسیده، ولی 
باز هم مظلوم نمایی مدیران عامل این دو تیم به 
ابزاری برای پنهان کردن ناکامی های پرسپولیس 
و استقالل در مقایسه با باش��گاهی مثل سپاهان 

تبدیل شده است.
در جایی ک��ه دولت با پرداخ��ت وام های کم بهره 

بلند م��دت و هنگف��ت، کمک ه��ای بالعوض و 
اهدای زمین برای س��اخت ورزش��گاه دست این 
 دو باشگاه پرس��رو صدا را گرفته تا شاید به سوی 
 حرفه ای ش��دن قدم بردارند، ول��ی عملکرد هر 
دو تیم در فوتبال ایران که ب��ه نوعی به تیم ملی 
 ما هم س��رایت ک��رده، نش��ان می ده��د که این 
هزینه ه��ا چیزی به ج��ز آب در ه��اون کوبیدن 

نبوده است.
دو باش��گاهی که مثال قرار اس��ت با اس��تفاده از 
حضور هوادارانش��ان در ورزشگاه و اس��تفاده از 
حق پخش تلویزیونی حتی فرصت وارد شدن به 
بورس را هم پیدا کنند، آنچنان چش��م به کیسه 
دولت دوخته ان��د که حتی ب��رای کوچک ترین 
هزینه خودشان هم باید دس��ت به دامان وزارت 

ورزش شوند.

ب�رو بی�ای س�رخابی در فص�ل نقل و 
انتقاالت یادمان هست

چرا راه دور برویم؟ همین امسال رقابت رویانیان 
و فتح اهلل زاده در فصل نقل و انتقاالت و پیشنهاد 
 مال��ی نجوم��ی آنه��ا ب��ه بازیکنانی مث��ل کریم 
انصاری فر و س��ید جالل حس��ینی به عرصه ای 
برای رقابت و جوالن دادن این دو باشگاه تبدیل 
شده بود و چشم و هم چشمی دو مدیرعامل برای 
بلند شدن بر روی دس��ت یکدیگر و راضی کردن 
هوادارانشان، باعث شد تا از همان هفته اول واژه 
تیم های کهکش��انی در مقابل نام پرسپولیس و 

استقالل حک شود. 

روند یارگی��ری این دو تیم در ابت��دای فصل کار 
را به جایی رساند که حتی رس��انه های همیشه 
حامی این دوتیم هم هزین��ه 30 میلیارد تومانی 
پرسپولیس و اس��تقالل  را تأیید کردند، در حالی 
که از ای��ن مبلغ س��نگین فقط یک س��وم آن از 
س��وی وزارت ورزش ب��رای پرداخت ب��ه این دو 
 باش��گاه به تصویب رس��یده ب��ود و 20 میلیارد 
باقی مانده باید از س��وی رویانیان و فتح اهلل زاده 
تأمین می ش��د.  داس��تان انتقال جواد نکونام از 
اوساسونا به اس��تقالل و پیوستن رضا حقیقی در 
میانه فصل به پرس��پولیس هم ک��ه دیگر مجالی 
برای شکس��تن س��قف قرارداد باقی نگذاشت و 
مشکالت هر دو باشگاه را بیشتر از قبل عیان کرد. 

چک های برگشتی، بالی جان شوالیه 
ایران

البته فعالیت های اقتصادی مدیرعامل سرخ ها و 
قدرت او در جذب اسپانسر تا حدودی مشکالت 
پرسپولیس را حل کرده، ولی همتای او در باشگاه 
 اس��تقالل یعنی علی فت��ح اهلل زاده ای��ن روزها 
حال و روز خوشی ندارد و به قول خودش اگر کار 
تا انتهای فصل همین طور ادامه پیدا کند، شاید 
چک های برگشتی مدیرعامل استقالل کار دست 

شوالیه فوتبال ایران! دهد. 
مدیرعاملی که در ابتدای فصل ب��ه دنبال انفجار 
و ترکان��دن بمب بود، آنق��در بی محاب��ا و بدون 
واهمه خرید کرده که ح��اال کارش به مبالغی در 
حد میلیارد هم حل نمی ش��ود و قرارداد سنگین 
بازیکنانی مثل س��ید مهدی رحمت��ی، مجتبی 
جباری،پژمان منتظری، ج��واد نکونام و در کنار 
آن امیر قلعه نویی و کادر فنی پر تعدادش،کار را 
به جایی رسانده که سرمربی آبی ها مجبور است 
در کنفرانس ه��ای مطبوعاتی خ��ودش به جای 
بحث کردن در مورد نکات فنی بازی و پرداختن 
به ش��رایط دو نیمه متفاوت! دست به دامان وزیر 
ورزش ش��ود تا ش��اید از این طری��ق درصدی از 

مشکالت باشگاه استقالل را کم کند.

مشکالت مالی وزارت ورزش
البته مش��کالت مال��ی وزارت ورزش هم بحران 

دیگری است که باشگاه اس��تقالل را تحت تأثیر 
قرار داده و حتی اهدای نوبتی ورزشگاه های شهر 
تهران به این دو باش��گاه هم نتوانسته سرپوشی 
 بر مش��کالت مال��ی ای��ن دو تیم،  ب��ه خصوص 
استقاللی ها بگذارد. فتح اهلل زاده که همین چند 
 روز قب��ل در مصاحبه ب��ا یکی از خبرگ��زاری ها

عملکرد مدیریت باش��گاه س��پاهان را زیر سؤال 
برده ب��ود و مبلغی در ح��دود 22 میلیارد تومان 
را به حس��اب هزینه های باش��گاه س��پاهان، آن 
هم از دس��ترنج کارگران ش��رکت فوالد مبارکه 
گذاش��ته بود، خودش فراموش ک��رده که مبالغ 
چک های پرداختی اش در ابت��دای فصل چقدر 

بوده و چگونه با جیبی خالی مشغول ورود به بازار 
داغ فوتبالیست های تیمش بوده است. 

فت��ح اهلل زاده بهت��ر اس��ت ب��ه ج��ای حاش��یه 
 سازی برای باش��گاهی مثل س��پاهان، به دنبال 
رفع و رجوع مش��کالت تیمی باش��د که به جای 
 داشتن مدیرعامل، مجبور است به نشان شوالیه 
فتح اهلل زاده دلخوش باش��د و صحب��ت در مورد 
باشگاهی مثل سپاهان که پرافتخارترین تیم در 
 تاریخ لیگ برتر اس��ت را به مدیرانی بس��پارد که

 به جای مدیریت هزینه در ورزش، به دنبال ایجاد 
کارهای زیربنایی در این عرصه بوده اند.

فرافکنی به سبک آبی ها علیه سپاهان

جیک جیک مستان به زمستان رسید!

حکایت بعضی از این مدیران پرسرصدای فوتبال ایران مصداق کاملی از همان داستان معروف »چاه نکنده و منار دزدیده« شده  مسعود 
است که این روزها س�روصدای فراوانی در ورزش ایران به پا کرده و روزی نیست که مصاحبه های رنگارنگ بازیکنان و عوامل افشاری

اجرایی این تیم ها در رابطه با مشکالت مالی باشگاه و عدم دریافت حق و حقوقشان افکار عمومی را تحت تأثیر قرار ندهد.

فتح اهلل زاده بهتر است به جای 
حاشیه س�ازی برای باشگاهی 
مثل س�پاهان، به دنب�ال رفع و 
رجوع مش�کالت تیمی باش�د 
که به جای داش�تن مدیرعامل، 
 مجبور اس�ت به نش�ان شوالیه 
فت�ح اهلل زاده دلخ�وش باش�د 
وصحبت در مورد باشگاهی مثل 
س�پاهان را به مدیرانی بسپارد 
که به جای مدیری�ت هزینه در 
ورزش، به دنبال ایجاد کارهای 
زیربنایی در این عرصه بوده اند



یادداشت

راه اندازی میز خدمت 
در شرکت توزیع نیروی برق استان 

    مدی��ر روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گفت: به 
منظور دستیابی آسان و سریع مردم به خدمات شرکت، کاهش زمان 
رسیدگی به درخواس��ت مراجعان و ارایه خدمات به موقع و مؤثر به 
مردم و همچنین تکریم ارباب رجوع، میز خدمت در ش��رکت توزیع 

نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شد.
حس��ن بیژنی ادامه داد: میز خدمت در روابط عمومی مستقر است 
و وظایف آن ارای��ه اطالعات و راهنمایی ه��ای الزم به مراجعین در 
ارتباط با امور مربوط، دریافت مدارک و درخواس��ت های مراجعین، 
انجام امور و درخواس��ت های متقاضیان در ص��ورت امکان ودر غیر 
این صورت اعالم تاریخ مراجعه بعدی یا زمان ارایه خدمت نهایی به 

مراجعین است.
وی همچنین دریافت نتایج اقدامات انجام شده از واحدهای ذیربط و 
اعالم آن به مراجعین و هدایت مراجعین به واحدهای مرتبط در موارد 
بسیار ضروری پس از هماهنگی با واحد اقدام کننده ذیربط را از جمله 

خدمات این واحد عنوان کرد.
مدیر روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان چهارمحال 
 و بختیاری در پایان گف��ت: امیدواریم با پیگی��ری و جدیتی که در 
 این دس��تگاه پر ت��الش وج��ود دارد و همچنین وظای��ف مهم میز 
خدمت، ش��اهد اجرای دقیق و مطل��وب طرح میز خدم��ت در این 

شرکت باشیم.

خبر ویژه

فرماندار شهرستان شهرکرد 
مراد کاظمی 

در ایام دهه فجر در شهرستان شهرکرد72 عنوان برنامه در این شهرستان 
اجرا می شود و به همین منظور در شهرس��تان شهرکرد 27 کمیته، دو 
ستاد بخش، 13ستاد شهری و300 ستاد آموزشگاهی تشکیل شده است.

دراین شهرس��تان در دهه فجر پروژه هایی از قبیل س��یگنال رس��انی 
تلوزیونی به ش��هرک حضرت ولی عصر)عج(، گاز رس��انی ب��ه فاز 37 و 
38 ش��هرک منظریه، بهره برداری از تولید خوراک آبزیان سورشجان، 
کلنگ زنی پلیس راه استان، افتتاح مرکز بهداشتی و درمانی شماره سه 
ش��هرکرد، آبیاری بارانی شهر 
کیان و افتتاح نمازخانه احرار 
 در طاقانک افتتاح و کلنگ زنی
 می ش��ود. در حال حاضر 69

تعاون��ی مس��کن مه��ر در 
شهرستان شهرکرد با عضویت 
چهار ه��زار و 955 نفر در این 

استان فعال است.

اجرای 72 برنامه در دهه فجر 
در شهرکرد 

چهره روزیادداشت
38 طرح برق رسانی در استان به بهره برداری می رسد

حمامیان مدیرعامل شرکت توزیع برق چهارمحال و بختیاری گفت: برق رسانی به شهرک 
الهیه بروجن، فرادنبه، شهرک مجلسی گندمان و روستاهای سخت گذر شیخ محمود و 
سرخون در شهرستان اردل و... از مهم ترین طرح های افتتاح شده در دهه فجر امسال است. 
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اخبار کوتاه

شرکت شهرک های صنعتی 
استان در کشور اول شد 

گروه شهرستان - بر اساس گزارش مقایسه شاخص های 
برنامه و عملکرد شرکت های استانی که هر نیم سال از سوی 
 سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران منتشر 
 می ش��ود. طی ش��ش ماهه نخس��ت س��ال جاری، شرکت 
شهرک های صنعتی چهارمحال و بختیاری حائز رتبه نخست 

کشوری شد. 

دوباره جاده خوزستان
 قربانی گرفت 

واژگونی اتوبوس در محور شهرکرد به خوزستان سه کشته و 
32 مصدوم برجای گذاشت.

مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های 
پزش��کی چهارمحال و بختیاری اظهار داش��ت: این حادثه، 
ساعت یک و20 دقیقه بامداد روز یک شنبه در پنج کیلومتری 
 ش��هر گهرو اتفاق افتاده اس��ت. امیر معتم��دی اضافه کرد: 
بر اساس نظر کارشناسان، لغزندگی جاده و ناتوانی راننده در 
کنترل اتوبوس، علت این حادثه اعالم ش��ده است. وی ادامه 
داد: به دنبال تماس مردمی با سامانه 115 و اعالم وقوع حادثه، 
هشت دستگاه آمبوالنس اورژانس نسبت به انتقال مصدومان 

به مراکز درمانی اعزام شد.

21 کیلومتر شبکه فاضالب 
در شهرستان لردگان اجرا شد

گروه شهرس�تان - مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب 
چهارمح��ال و بختی��اری گف��ت: تصفیه خان��ه فاض��الب 
 شهرس��تان ل��ردگان دردس��ت س��اخت ب��وده و تاکن��ون

25 درصد پیشرفت داشته است.
 وی افزود: برای س��اخت این تصفیه خان��ه و خطوط انتقال 
 فاضالب، تاکن��ون43 میلی��ارد ریال هزینه ش��ده اس��ت. 
 این تصفیه خانه قادر خواهد ب��ود9000 متر مکعب فاضالب 
را در شبانه روز تصفیه کرده و پساب آن را در اختیار زمین های 
 کش��اورزی قرار دهد.یزدانی اف��زود: تاکن��ون 21 کیلومتر 
 ش��بکه جمع آوری و خط انتقال فاضالب در این ش��هر اجرا 
 ش��ده و ب��ا تکمی��ل آن، فاضالب ش��هر ب��ه تدری��ج تمام 
 مناطق ش��هر ش��بکه جم��ع آوری و ب��ه طور کام��ل تحت 
پوشش خدمات بهداشتی جمع آوری فاضالب قرار خواهند 

گرفت. 

167 هنرمند مجسمه ساز از سراسر کشور برای شرکت در جشنواره 
برف آورد کوهرنگ)شهر برفی( راهی شهرستان کوهرنگ می شوند 

تا در این جشنواره به رقابت با یکدیگر بپردازند.
 ششمین جش��نواره برف آورد کوهرنگ)ش��هر برفی( از فردا 16

بهمن ماه در کوهرنگ آغاز می شود و 167 هنرمند مجسمه ساز 
به رقابت با یکدیگ��ر می پردازند. در حالی در هفته های گذش��ته 
مسئوالن برگزاری جشنواره مانند سال گذشته نگران کمبود برف 
در سایت برگزاری بودند، اما خوشبختانه در اثر بارش های روزهای 
گذشته، برف قابل توجهی در این شهرستان بارید. برف به میزان 
کافی در سایت برگزاری جشنواره باریده و مشکلی دراین خصوص 
وجود دارد. هم اکنون شهرس��تان کوهرنگ در آس��تانه برگزاری 
ششمین جشنواره شهر برفی  حال و هوای دیگری پیدا کرده است.

شهرس�تان کوهرنگ ش�لوغ ترین روزهای س�ال را 
تجربه می کند

برگزاری جشنواره تأثیر باالیی در ورود مسافر و رونق گرفتن بازار در 
کوهرنگ دارد و می توان گفت در روزهای آینده شهرستان کوهرنگ 

شلوغ ترین روزهای سال را تجربه می کند.
هتل های شهر چلگرد نیز برای اقامت هنرمندان جشنواره رزرو شده 

و بعید به نظر می رسد جایی برای مسافران داشته باشند.

جشنواره شهر برفی در روستای قاسم آباد کوهرنگ 
برگزار می شود 

روس��تای قاس��م آباد کوهرنگ در نزدیکی ش��هر چلگ��رد مرکز 
شهرستان کوهرنگ قرار دارد.

یکی از کسبه شهر کوهرنگ که نان محلی تولید می کند در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری جشنواره تأثیر باالیی در ایجاد 

درآمد و اشتغال مردم منطقه دارد.
حاج رضا قلی ناصری ادامه داد: هم اکنون همه کسبه شهر در حال 

آماده شدن برای پذیرایی از میهمانان این شهرستان هستند.
وی ادامه داد: بس��یاری از کس��به در حال تأمی��ن نیازهای خود 
هستند تا در زمان برگزاری جشنواره وجمعیت باالی مسافران با 
کمبودی مواجه نشوند. وی اذعان داشت: مسافران استقبال خوبی 

ازمحصوالت محلی وتولیدات صنایع دستی این شهر دارند.
معاون فرماندار شهرستان کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر بیان 
داش��ت: شهرس��تان در آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران و 
برگزاری جشنواره اس��ت. اس��کندر کریمی ادامه داد: هم اکنون 
جاده های مواصالتی به سایت برگزاری جشنواره برف روبی شده 
و راهداری در آمادگی کامل اس��ت تا مش��کلی در خصوص بارش 
احتمالی برف به وجود نیاید. وی ادامه داد: شهرداری نیز اقدامات 

الزم در خصوص زیبا سازی شهر  و نظافت را انجام داده است.

حضور 28 هنرمند زن در جشنواره
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داش��ت: در شش��مین 

جشنواره برف آورد کوهرنگ 43 گروه شرکت می کنند.

مژگان ریاحی ادامه داد: این 43 گروه شامل 167 نفر می شود که 
در این جشنواره به رقابت با هم می پردازند. وی ادامه داد: شرکت 
کنندگان جشنواره شامل 81 دانشجو، 38 نفر شغل آزاد، یک نفر 
استاد دانشگاه و... است. وی بیان داشت: در این جشنواره 139نفر 

از شرکت کنندگان مرد و 28نفر زن هستند.
مدی��ر کل می��راث فرهنگ��ی چهارمح��ال و بختیاری  ب��ا بیان 
 این ک��ه ای��ن جش��نواره از 16 ت��ا 19 بهمن م��اه در روس��تای

  قاس��م آباد کوهرنگ برگزار می ش��ود، عنوان کرد: هنرمندان در 
هتل های شهر چلگرد اسکان 

داده شده است.

خب�ر آق�ای مع�اون 
درست از آب درآمد 

معاون امور عمرانی اس��تاندار 
چهارمح��ال و بختی��اری از 
برگ��زاری جش��نواره مل��ی 
 ش��هر برفی در روز شانزدهم 
بهمن ماه جاری در شهرستان 

کوهرنگ خبرداد.
محم��ود عیدی در نشس��ت 
کمیت��ه برگزاری شش��مین 
جش��نواره ش��هر برفی گفت: 
ای��ن جش��نواره از 16 ت��ا 
19 بهم��ن م��اه همزم��ان با 
ده��ه فجر در س��ایت قاس��م 

 آب��اد در ش��هر چلگ��رد مرک��ز شهرس��تان کوهرن��گ برگ��زار 
می ش��ود. وی افزود: تا کن��ون 147 نفر در قال��ب 43 گروه برای 
 ش��رکت در این جش��نواره ثبت نام کرده ان��د که از ای��ن تعداد، 
طرح های30 گروه برای شرکت در این جشنواره انتخاب می شود. 
عیدی اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشنواره شهربرفی، پیست 
اسکی چلگرد نیز برای گردش��گران فعال می ش��ود. معاون امور 
عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: هزینه برآورد شده 
برای برگزاری این جشنواره،150 میلیون تومان است و به نفرات اول 
تا پنجم این جشنواره جوایز نفیسی اهدا می شود. وی، همچنین 
از برگزاری نمایش��گاه های صنایع دس��تی به صورت کارگاهی و 
غرفه فروش، غرفه غذاهای محلی و س��وغات استان چهارمحال و 
بختیاری، غرفه فرهنگی به مناسبت دهه فجر، غرفه گردشگری و 
عشایری و برگزاری جشنواره شعر، خط، نقاشی و گرافیک در حاشیه 

این جشنواره ملی خبر داد.

شلوغ ترین روزهای سال در انتظار کوهرنگ

 میزبانی از 167 هنرمند مجسمه ساز

جاده های 
مواصالتی به سایت 
برگزاری جشنواره 

برف روبی شده 
و راهداری در 
آمادگی کامل 

است تا مشکلی 
در خصوص بارش 

 احتمالی برف
به وجود نیاید
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ابالغ رأی
7145 شماره دادنامه: 9109970352501249، شماره پرونده: 9109980352500770، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910784، خواهان: خانم مریم افش��اری بادجانی با وکالت 
خانم بدری قدمی به نش��انی اصفهان بوستان س��عدی جنب تاالر زیتون طبقه اول 
واحد 15، خوانده: آقای حامد هاش��می به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
مهریه، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به صدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم مریم افشاری بادجانی 
با وکالت خانم بدری قدمی به طرفیت آقای حامد هاشمی فرزند ابوالقاسم بخواسته 
مطالبه بخش��ی از مهریه مندرج در س��ند ازدواج ش��ماره 6254 دفتر رس��می ثبت 
ش��ماره 36 داران با احتس��اب وجوه نقد به نرخ روز به شرح دادخواست با توجه 
به احراز رابطه زوجیت دائمی فی مابین و اش��تغال ذمه خوانده نس��بت به خواهان 
در خصوص مهریه مورد مطالبه بموجب س��ند ازدواج فوق االشاره و اینکه خوانده 
علیرغم ابالغ در جلس��ه رس��یدگی مورخ 91/7/23 حاضر نش��ده و دفاعی از خود 
بعم��ل نیاورده اس��ت دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانس��ته و مس��تنداً به ماده 
1082 ق.مدن��ی و تبصره الحاقی ذیل آن و آئین نامه اجرائی تبصره مزبور و ماده 
198 قانون آئین دادرس��ی در امور مدنی خوان��ده را به پرداخت مبلغ چهارمیلیون 
و چهارصد و هش��تاد و هفت هزار ریال وجه نقد که به نرخ روز محاس��به ش��ده 
اس��ت و تعداد یک هزار و دویس��ت قطعه س��که بهار آزادی و مقدار پنجاه مثقال 
طالی س��اخته ش��ده در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 
بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در همین دادگاه و س��پس قابل اعتراض 
 در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. موسوی- رئیس شعبه 25 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ رأی
7146 شماره دادنامه: 9109970352500442، شماره پرونده: 9109980352500040، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910041، خواهان: خانم فریبا سلیمانی به نشانی اصفهان خ 
رباط اول خ س��احل 14 متری صبا بن بس��ت اول س��مت چپ منزل دوم، خوانده: 
آقای محمد حسین آخوندی به نشانی مجهول المکان، خواسته: حضانت، گردشکار: 
دادگاه ب��ا عنایت ب��ه جامع محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح 
ذی��ل مبادرت به ص��دور رأی می نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت 
خان��م فریبا س��لیمانی فرزند محمدرضا ب��ه طرفیت آقای محمدحس��ین آخوندی 
فرزند یداله به خواس��ته صدور حک��م مبنی بر حضانت فرزند مش��ترک بنام نیما 
7 س��اله بش��رح دادخواس��ت با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان در 
جلس��ه رس��یدگی مورخ 91/3/28 و اینکه خوانده علیرغم اینکه در جلسه رسیدگی 
حاضر نش��ده دفاعی از خود بعمل نیاورده اس��ت و فرزند مشترک نیز اکنون نزد 
خواهان زندگی می کند دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانس��ته و مستنداً به تبصره 
الحاق��ی ذیل ماده 1169 قان��ون مدنی حضانت فرزند یاد ش��ده را به مادر واگذار 
می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل واخواهی در 

همین دادگاه و س��پس قابل اعت��راض در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می 
باشد. موسوی- رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ دادخواست تجدیدنظر

7147 شماره: 187/91 ح 6 دادخواست تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1254-
91/8/30 ب��ه طرفیت 1- علیرضا نباتی نژاد 2- حس��ن علی خراس��انی 3- اصغر 
صب��وری به این دفتر تقدیم که به کالس��ه 242/91 ت تجدیدنظ��ر ثبت و به لحاظ 
مجهول الم��کان بودن تجدیدنظرخوان��ده و تقاضای تجدیدنظرخواه و به اس��تناد 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتشار محلی چاپ و منتشر و از تجدیدنظرخواه دعوت می گردد ظرف مدت 
ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم 
تجدیدنظر، الیحه دفاعیه خود را جهت ارسال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه 

نماید. فانی- مدیر دفتر شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ اجرائیه
7149 شماره اجرائیه: 9110420350500385، شماره پرونده: 9009980350501405، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901465، بموجب درخواس��ت اجرای حکم غیابی دادنامه 
9109970350500608 محک��وم علیه علی بینا مجهول المکان محکوم اس��ت به: 1- 
پرداخت مبل��غ 142/480/000 ریال وجه یک فقره چک و خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ 90/10/10 لغایت اجرای حکم و مبلغ 2/690/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی 
و مبل��غ 4/619/520 ریال حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق محکوم له ش��رکت 

لیزینگ س��نگ و معدن )س��هامی خاص( به مدیرعاملی مهدی جمالی نشانی: تهران 
خ خرمش��هر پ 61. 2- پرداخ��ت مبلغ 7/124/000 ریال باب��ت حق االجرا در حق 

صن��دوق دولت. محکوم علیه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ 
اجرائی��ه ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گ��ذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت 
محک��وم به بده��د. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محک��وم به از آن 
میس��ر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهل��ت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگر مالي 
ن��دارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقض��اء مهلت مذکور 
معلوم ش��ود که ق��ادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به ب��وده اید لیکن براي 
ف��رار در پرداخ��ت اموال خود را معرف��ي نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایي 
خ��ود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که 
قس��متي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام 
و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي 
 محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 توجه نمائید. دفتر ش��عبه پنجم دادگاه

عمومی حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
7151 آقای قدمعلی امیرخانی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 205 به شرح 
دادخواست به کالسه 891/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خورشید خانم امیرخانی ورنوسفادرانی 
بشناسنامه 9722 در تاریخ 91/10/21 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- قدمعلی امیرخانی ورنوس��فادرانی 
فرزند عباس��علی ش ش 205 )فرزن��د( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماه��ی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظ��رف یک م��اه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم 

شورای حل اختالف خمینی شهر
 

فقدان سند مالکیت
7152 ش��ماره: 12720 آقای علی قاسمیان به اس��تناد یک برگ استشهاد محلی که 
هویت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی شده مدعی شده که س��ند مالکیت ششدانگ 
خانه 126/1/89 واقع در اردس��تان یک اصلی دهستان گرمسیر اردستان بخش 17 
ثب��ت اصفهان در صفحه 151 دفتر 190 به نام نامبرده باال ثبت و صادر و تس��لیم 
گردی��ده و بر اثر جابجایی مفق��ود گردیده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون 
درخواس��ت صدور س��ند مالکیت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قان��ون ثبت مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله نس��بت به ملک 
مزبور یا وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی لغایت 

10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا با مدارک مثبت تسلیم نماید. در 
ص��ورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون 
ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان
 

ابالغ رأی
7153 شماره دادنامه: 9109973633101259، شماره پرونده: 9109983633100596، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910617، خواهان: آقای علی رحمانی پور به نشانی خمینی 
شهر خ کهندژ نبوی منش وازیچه کوچه 115، خوانده: آقای غالمحسین غنی زاده 

به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه سفته، دادگاه با بررسی محتویات 
پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت آقای علی رحمانی پور فرزند جعفر بطرفیت 
آقای غالمحس��ین غنی زاده به خواسته مطالبه وجه سفته های شماره 0404030-
575055 و 0597154 و 0597155 همگ��ی به سررس��ید 91/6/1 به مبلغ جمعًا نود 
میلی��ون ریال به انضمام خس��ارات تأخیر در تأدیه و هزینه دادرس��ی، با مالحظه 
دادخواس��ت و ضمائم آن و وجود اصول مس��تندات در ی��د خواهان که حکایت از 
اس��تحقاق وی در مطالبه وجه اشتغال ذمه خوانده دارد و مصون از هر گونه ایراد 
و اعتراض باقی مانده است و اینکه خوانده در جلسه دادرسی حاضر نشده و دفاع 
مؤثری و دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را 
محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی 
مدن��ی و م��واد 307 و 308 و 309 از قانون تجارت حکم ب��ه محکومیت خوانده به 

پرداخت مبلغ نود میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/900/000 ریال 
هزینه دادرس��ی در حق خواهان صادر می نماید. در خصوص قسمت دیگر دعوی 
خواهان دائر بر مطالبه خس��ارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه نامبرده دعوای خود را 
در این مورد مس��ترد نموده است لذا دادگاه مستنداً به بند ب ماده 107 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی قرار رد دع��وای وی را صادر می نماید. ای��ن رأی غیابی و ظرف 
بیست روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان است. کریمی- دادرس شعبه 

اول دادگاه عمومی حقوقی خمینی شهر
 

ابالغ رأی
7157 شماره دادنامه: 1974، ش��ماره بایگانی: 91-1536، خواهان: سعید شکروی 
خوزانی به نش��انی خمینی شهر خ کهندژ ایس��تگاه آقا ک مکینه آب ک شهید بیگی 
س��اختمان جمیری منزل شخصی، خوانده: ایرج دادخواه به نشانی مجهول المکان، 
خواس��ته: انتقال سند، گردشکار: شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی 
را اعالم و بش��رح ذیل مب��ادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
خصوص دعوی خواهان سعید ش��کروی خوزانی به طرفیت خوانده ایرج دادخواه 
به خواس��ته الزام خوانده به انتقال رس��می و قطعی س��ند مالکیت خودرو نیس��ان 
)کامیونت( به ش��ماره 971 و 24-13 ضمن بررس��ی اوراق و محتویات پرونده و 
مالحظه شناس��نامه مالکیت خودرو که به نام خوانده می باش��د و هم چنین رؤیت 
مبایعه نامه عادی فی مابین طرفین دعوی و با توجه به اینکه نمایندگی سایپا اعالم 
نموده که کلیه بدهی خودرو فوق الذکر توس��ط خواهان پرداخت گردیده است و با 
توجه به اس��تماع اظهارات خواهان در جلسه و اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی 
در جلسه حضور نیافته و دفاعی در قبال موضوع مطروحه بعمل نیاورده است لذا 
ش��ورا دعوی خواهان را وارد تشخیص داده و مس��تنداً به مواد 10 و 219 و 222 
ق.م خوانده را محکوم به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی 
یک دس��تگاه کامیونت ون نیسان بشماره 971 و24-13 به رنگ آبی مدل 1388 به 
نام خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه شش��م حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ قرار
7158 ش��ماره قرار: 1046، کالس��ه: 1104/91 ش ح 14، مرجع رسیدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: احمد ضیایی نشانی: اصفهان خیابان جی 
خیاب��ان همدانیان بن بس��ت مهدیه پالک 20، خوانده: علی قانیان س��بدانی مجهول 
المکان، ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. قرار تأمین خواس��ته: در خصوص درخواس��ت 
احمد ضیایی بطرفیت علی قانیان س��بدانی مبنی بر تأمین مبلغ سی میلیون ریال از 
اموال خوانده نظر به اینکه مدرک دعوی خواهان یک برگ چک/ س��فته به ش��ماره 
826856 می باش��د که برطبق مقررات قانون تجارت با عدم پرداخت مواجه گردیده 
و خواه��ان اص��ل مدرک خویش را ارائ��ه داده اند. به تجوی��ز مادتین 292 و 208 
قان��ون مذکور و بند ج ماده 108 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مصوب 1379 قرار 
تأمین و توقیف معادل مبلغ س��ی میلیون ریال مجموع وجه چک/ سفته های مزبور 
را از ام��وال خوانده صادر و اع��الم می گردد. این قرار بر طب��ق ماده 117 قانون 
اخیرالذک��ر ظرف ده روز پس از ابالغ به خوانده قابل اعتراض در این ش��ورا بوده 
و پ��س از ابالغ قابل اجرا می باش��د. لذا دفتر:کپی مص��دق قرار صادره جهت اجرا 
به واحد اجرای احکام دادگس��تری اصفهان ارسال گردد. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
7162 آقای مراد ش��ریفیان قهفرخی دارای شناس��نامه ش��ماره 1960 با قیومیت 
غالمرضا ش��ریفیان قهفرخی ش ش 110 به شرح دادخواست به کالسه 5962/91 
ح 10 از این ش��ورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان سلطان شریفیان قهفرخی بشناسنامه 8548در تاریخ 88/12/15 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک 
همس��ر و دو دختر و یک پس��ر و یک پدر به نام های ذیل: 1- فاطمه ابراهیمی ش 
ش 313 )همسر متوفی(، 2- فرشته شریفیان قهفرخی ش ش 4610109964 )دختر 
متوفی(، 3- خاطره شریفیان قهفرخی ش ش 214 )دختر متوفی(، 4- مظفر شریفیان 
قهفرخی ش ش 578 )پس��ر متوفی(، 5- مراد ش��ریفیان قهفرخی ش ش 1960 )پدر 

متوفی( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7163 آق��ای یدال��ه انصاری مهیاری دارای شناس��نامه ش��ماره 1280 به ش��رح 
دادخواست به کالسه 6183/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان خانم باقری اس��فر بشناس��نامه 15 در 
تاری��خ 86/7/3 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت ب��ه: پنج دختر و چهار پس��ر به نام های ذی��ل: 1- مریم انصاری 
مهی��اری ش ش 1653 )دختر متوف��ی(، 2- آمنه انصاری مهیاری ش ش 23 )دختر 
متوف��ی(، 3- صغری انصاری ش ش 8 )دختر متوفی(، 4- صدیقه انصاری مهیاری 
ش ش 4 )دختر متوفی(، 5- نرگس خاتون انصاری مهیاری ش ش 3 )دختر متوفی(، 
6- مصطفی انصاری مهیاری ش ش 1886 )پسر متوفی(، 7- یداله انصاری مهیاری 
ش ش 1280 )پس��ر متوف��ی(، 8- علی انصاری مهیاری ش ش 11 )پس��ر متوفی(، 
9- حسن انصاری مهیاری ش ش 5 )پسر متوفی(. و الغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ش��عبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7164 ش��ماره: 735/91 ش 33 به موجب رأی ش��ماره 1305 تاریخ 91/8/7 شعبه 
33 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
س��ید روح اله محمدی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 42/639/238 
ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق 
الوکاله وکیل طبق تعرفه همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
)91/4/27( لغای��ت اجرای حکم در حق محکوم له یعق��وب اکبری با وکالت مرضیه 
آهی نش��انی محل اقامت: اصفهان ملک ش��هر فلکه مطهری نبش خ بهارستان غربی 
دفتر وکالت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم 
ب��ه را پرداخت نکن��د و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7165 کالس��ه پرونده: 472/91، ش��ماره دادنامه: 1123، مرجع رسیدگی: شعبه 12 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: عبدالمهدی کریم آقایی نش��انی: چهارباغ 
عباس��ی کوچه کازرونی طبقه همکف منس��وجات ش��هرزاد، خوان��ده: غالمرضا 
یزدان��ی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه، ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت به 
ص��دور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دع��وی آقای عبدالمهدی 
کریم آقایی به طرفیت آقای غالمرضا یزدانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 5/850/000 
ریال وجه فاکتورهای به ش��ماره 6492 و 0167 منس��وجات ش��هرزاد به انضمام 
مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای اصول مستندات در ید خواهان و اظهارات 
وی در جلسه دادرسی شورا که ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان 
در مطالب��ه وجه خواس��ته دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
حض��ور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
نس��بت به دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان بر شورا 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم ب��ر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج میلیون و هش��تصد و پنجاه هزار 
ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
در تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/3/20( تا تاریخ وصول که محاس��به آن 
براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در 
حق خواهان ص��ادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از 
اب��الغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظ��رف 20 روز پس از آن قابل اعتراض در 
محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د و پس از آن ظرف بیس��ت روز 
 قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باش��د. ش��عبه 12 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان



یک روانپزشک گفت: از کودکانتان انتظار اطاعت بی چون و چرا 
نداشته باشید و به آنها نگویید »بگو چشم«، چون این کار اعتماد 

به نفس آنها را از بین می برد.
محمود میرزمانی ب��ا تأکید بر نقش والدی��ن در ایجاد و تقویت 
روحی��ه اعتماد به نف��س در فرزن��دان اظهار ک��رد: مهم ترین 
 اق��دام والدین این اس��ت ک��ه وقتی کودکان نس��بت ب��ه آنها 

اعتماد به نفس نشان می دهند با آنان برخورد نکنند.
وی گفت: به ط��ور مثال وقتی کودک از آنه��ا انتقاد می کند، او 
را س��رزنش نکنند یا اگر فرمانی به فرزند خود می دهند انتظار 

نداشته باشند بدون چون و چرا اجرا کند.
وی افزود: وقتی پدر و مادر خواسته ای از کودک دارند،او معموال 
ابتدا فکر می کند و ممکن اس��ت از انجام آن امتناع کند که این 
مسأله باعث ناراحتی والدین می ش��ود. میرزمانی توصیه کرد: 
بهتر اس��ت والدین به جای ناراحتی، حق پرسش و فکر کردن 
را به کودک بدهند تا روحیه پرسش��گری را در او تقویت کنند. 
برخورد شدید والدین حس پرسشگری و اعتماد به نفس کودکان 
را س��رکوب می کند. وی اظهار داشت: ویژگی های شخصیتی و 
اعتماد به نفس کودکان همزمان با رش��د و آغاز س��خن گفتن 
آنها ش��کل می گیرد و والدین باید توجه کنند که رشد فیزیکی 

فرزندشان همراه و متناسب با رشد جنبه های روانی هم باشد.

این روانپزشک با اشاره به الفاظی که در بین پدر و مادرها رایج 
اس��ت، گفت: بعضی والدین به کودکان خ��ود تأکید می کنند 
»آنچه من می گویم درست است«، »بگو چشم« یا  »پسر خوب و 
دختر خوب کسی است که بگوید چشم«، درحالی که اگر معیار 
را اطاعت محض کودک و اصطالحا »مثل موم در دست بودن« 
قرار دهند، کودک وقتی وارد جامعه می ش��ود اعتماد به نفس 
ندارد. وی در ادامه تأکید کرد: شاید والدین تصور کنند روحیه 
پرسشگری کودک به نفع آنها نیست و به سرعت با کودکی که 
سؤال می کند برخورد کنند، اما اگرچه این روحیه مغایر خواسته 
آنها باشد اگر سرکوب شود اجازه فکر کردن را از آنها می گیرد و 
اعتماد به نفس کودک را س��لب می کند.به گفته وی، چه خوب 
اس��ت که کودک بداند هم می تواند از والدین خود اطاعت کند 
و هم می تواند اطاع��ت نکند، اما به میل خ��ود اطاعت کردن را 

انتخاب کند.
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محبوب ترین معادالت ریاضی 
برای دانشمندان کدامند؟

معادالت ریاضی نه تنها کاربردی، بلکه بسیار زیبا هستند و دانشمندان 
زیادی اذعان کرده اند که اغلب آنها شیفته فرمول های خاص، نه به دلیل 
کاربرد بلکه به دلیل فرم و حقایق ساده و شاعرانه درونشان می شوند. در 
 E = حالی که برخی معادالت مشهور مانند معادله بودن جرم با انرژی، یا
mc^2 اینشتین بیشترین افتخار بشری را به خود اختصاص داده اند، 
بسیاری از فرمول های کمتر شناخته ش��ده از اهمیت خاص خود در 

میان دانشمندان برخوردارند.
در این گ��زارش از فیزیکدانان، ستاره شناس��ان و ریاضیدانان درمورد 
 معادالت مورد عالقه آنها س��ؤال ش��ده و برترین ها به نمایش درآمده 

است.

 نسبیت عام
این معادله توس��ط اینش��تین به عنوان بخش��ی از نظریه چشمگیر 
نسبیت عام در سال 1915 طراحی شد. این نظریه درک دانشمندان 
را از گرانش با توصیف نیرو به عنوان ی��ک خمیدگی تار و پود فضا و 

زمان متحول کرد.
ماریو لیویو فیزیک اخترشناس مؤسس��ه علمی تلسکوپ فضایی که 
این معادله را به عنوان معادله محبوب خود معرفی کرده، اظهار کرد: 
بخش راست این معادله به توصیف محتویات انرژی جهان مانند ماده 
تاریک و بخش چپ آن به هندس��ه فضا-زمان پرداخته اس��ت. این 
معادله این حقیقت را منعکس می کند که در نسبیت عام اینشتین، 
جرم و انرژی به تعیین هندس��ه و به طور همزمان انحنا پرداخته که 

یکی از مظاهر آنچه گرانش می خوانیم، است.

مدل استاندارد
مدل اس��تاندارد یکی دیگر از نظری��ات حاکم بر فیزیک اس��ت که 
مجموعه ذرات بنیادی سازنده جهان را توصیف می کند. این نظریه را 

می توان در مدل استاندارد الگرانژی قرار داد.
این در حالیست که مدل استاندارد هنوز با نظریه نسبیت متحد نشده 

و از آن جهت نمی تواند گرانش را توصیف کند.

 حسابان
در حالی که دو معادله اول جنبه های خاص جهان را توصیف می کنند، 
معادله دیگر مورد عالقه دانش��مندان می تواند بر تمامی شکل های 
ش��رایط اعمال ش��ود. قضیه بنیادی حسابان، س��تون اصلی شیوه 
ریاضیاتی حس��اب و دیفرانسیل را تش��کیل داده و دو ایده اصلی آن 

یعنی مفهوم انتگرال و مشتق را مرتبط می کند.
پایه های حسابان در روزگاران قدیم چیده شده، اما بسیاری از آنها در 
قرن 17 میالدی توسط نیوتن در کنار هم قرار گرفت که از حسابان 
برای توصیف حرکات سیارات در اطراف خورشید استفاده کرده است.

 قضیه فیثاغورث
یکی از معادالت قدیمی اما خوب، قضیه معروف فیثاغورث است که 

تمام دانش آموزان با آن، یادگیری هندسه را آغاز می کنند.
این فرمول به توضیح این مطلب می پردازد که در هر مثلث قائم الزاویه، 
توان دوم طول وتر)بلندترین ضلع مثلث( با جمع توان دوم طول دو 

ضلع دیگر برابر است.

0/9999999=1 
این معادله ساده که مقدار 1/9999999 را که با تعداد بی نهایت از 9 دنبال 
شده، مساوی با یک می داند، یکی دیگر از معادالت محبوب دانشمندان 

بوده است.

 نسبیت خاص
اینشتین یک بار دیگر نام خود را در لیس��ت مورد عالقه ها با فرمول 
نسبیت خاص تکرار کرده که بر اساس آن، مفاهیم فضا و زمان مطلق 
نبوده بلکه بر اساس سرعت مشاهده گر تا حدی مرتبط هستند. این 
معادله نشان می دهد که هرچه سرعت فرد در هر جهت بیشتر باشد، 

زمان آهسته تر می شود.

 معادله اویلر-الگرانژ یا معادله اویلر
این فرمول ساده در نوع خود، موردی ناب درباره ذات کره است. اگر 
سطح یک کره را به وجوه، لبه ها و رئوس تقسیم کرده و F را به عنوان 
عدد وجوه، E را برای لبه ها و V را برای ع��دد رئوس انتخاب کنیم، 

2 = V – E + F :همیشه این معادله را خواهیم داشت

قضیه نوتر
 قضیه نوتر بر این اساس است که برای هر تقارن پیوسته ای، کمیت 
پایسته ای در سیستم وجود دارد. این فرمول که شکل جدید معادله 
الگرانژی است، پس از قرن20 میالدی توس��ط امی نوتر ریاضیدان 
آلمانی طراحی شده اس��ت. این فرمول برای فیزیک و نقش تقارن، 

بسیار اهمیت دارد.

معادله سطح حداقل
در ریاضیات، سطح حداقل به س��طحی گفته می شود که به صورت 
محلی خود را کوچک می کند. این امر برابر با داش��تن یک میانگین 

انحنای صفر است.

تلفن همراه یکی از وسایلی اس��ت که استفاده بسیار 
زیادی دارد و البته همیش��ه در دست ماست و در هر 
مکانی نیز ممکن اس��ت قرارش بدهی��م، از همین رو 

بسیار آلوده و کثیف است.
رعایت نک��ردن نظافت تلف��ن های هم��راه می تواند 
بیماری های مختلفی را برای ش��ما به همراه داش��ته 
باش��د. بیماری های پوس��تی تا مش��کالت تنفسی و 
همچنین بیماری های دیگر، از جمله مشکالت رعایت 

نکردن نظافت تلفن های همراه است. 
تلفن های همراه را باید همیش��ه تمیز نگه دارید تا از 
بیماری های مختلف جلوگیری ش��ود. تنها با رعایت 
 نکات س��اده و همچنین انجام برخی از تمیزکاری ها 
می توانید به راحتی تمیزترین تلفن همراه را داش��ته 

باشید.
    همیشه پیشگیری از کثیف شدن می تواند بهترین 
گزینه باشد، اما پیشگیری از این که یک تلفن همراه 
کثیف شود بسیار سخت است، ولی غیرممکن نیست. 
اولین نکته این اس��ت که از همراه داشتن این وسیله 
در برخی از محل های بس��یار کثیف خودداری کنید. 
گاهی اوقات همراه نداشتن این دستگاه نیز می تواند 

مفید باشد.
    از ق��رار دادن تلفن هم��راه در محل ه��ای آلوده 
خ��ودداری کنید؛ برای مث��ال اگر روی می��ز کارتان 
مقداری خرده نان و یا لکه های غذا هس��ت، تلفن را 
نزدیک آنها قرار ندهید. به طور کلی سعی کنید موبایل 

را روی یک دستمال بگذارید تا کمتر آلوده شود.
    همیش��ه تلفن همراه را به پش��ت آن روی میز یا 
 زمین قرار دهید. دیده ش��ده اس��ت برخی از س��مت 
ال سی دی گوشی را روی زمین قرار می دهند که این 
باعث می ش��ود تا باکتری ها به روی آن چسبیده و با 
قرار دادن آن روی صورت ممکن است به بیماری های 

پوستی دچار شوید.
    قاب های محافظ و همچنین کیف های مخصوص 
تلفن هم��راه می تواند گزینه خوب��ی برای جلوگیری 
از آلودگی تلفن های همراه باش��د. انتخاب یک کیف 
مناسب، هم از آلوده شدن آن جلوگیری می کند و هم 

عمر تلفن همراه را افزایش می دهد.
    برای تمیز کردن تلفن همراه نیز باید نکات خاصی 
را رعایت کنید. برای تمیزکردن صفحه نمایش تنها از 
پارچه های مخصوص مانیتورها استفاده کنید و از آب 

و مواد شوینده نیز  جدا دوری کنید.
     اگر تلفن همراه ش��ما قابلیت خارج کردن باتری 
را دارد، حتما هر دو هفته یک بار این کار انجام دهید 
و داخل محفظه پشتی گوش��ی را تمیز کنید تا باتری 

دچار مشکالت مختلف نشود.
    اگر تلفن همراه ش��ما کیبورد و یا دکمه های سخت 
افزاری دارد می توانید از دستمال برای تمیز کردن داخل 
کیبورد استفاده کنید و یا از بادهای فشرده شده با فشار کم 

استفاده کنید تا گرد و خاک ها  از آن خارج شود.

چگونه تلفن همراهمان را 
تمیز کنیم؟
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دانستنی

خواندنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

ناس��ا قصد دارد ب��ا اس��تفاده از روب��ات حفار 
RASSOR دامنه اکتشافات فضایی و استخراج 
مواد معدنی در سیارات و سیارک های دوردست 
 Deep را توسعه دهد. پروژه جاه طلبانه شرکت
Space با هدف اکتش��اف و اس��تخراج ذخایر 
معدنی و آب در سیارک های مختلف تا یک دهه 
آینده اجرایی خواهد شد و محققان قصد دارند 
از این منابع، برای تولید س��وخت موشک ها و 
ساخت ایستگاه های فضایی خورشیدی استفاده 
کنند. شرکت Planetary Resources نیز 
در پروژه تسلکوپ فضایی Arkyd-100، طرح 
مشابهی برای مکان یابی سیارک های نزدیک به 
زمین و بهره مندی از ذخایر عظیم آنها ارایه کرده است. در حال حاضر هزینه ارسال هر 0/45 
کیلوگرم محموله به فضا بیش از چهار هزار دالر هزینه در بر دارد وتولید آب و سوخت از خاک 
ماه و سیارات دیگر می تواند هزینه سرسام آور انتقال تجهیزات از زمین را به طور چشمگیری 
کاهش دهد. ناسا نیز که به دنبال ساخت مستعمره انسانی بر سطح ماه و توسعه اکتشافات 
فضایی در سیارک های دوردس��ت و مریخ اس��ت، در حال طراحی و آزمایش نسل نخست 
»روبات عملیات سیستم های سطحی پیشرفته« یا به اختصار RASSOR است.کاهش وزن 
از  اصلی ترین نکات مورد توجه مهندسان ناسا در طراحی روبات حفار فضایی است. امکان باال 
و پایین رفتن از موانع مختلف از جمله تخته سنگ های ماه و تغییر شکل روبات حفار با کمک 
دو بازوی آن و غلتک های دندانه دار فراهم می شود. همچنین این غلتک ها با چرخش20 دور 
در دقیقه می توانند به درون الیه های خاک نفوذ کند. بررسی عملکرد و هدایت روبات حفار 
RASSOR از راه دور امکان پذیر است. مهندسان ناسا در حال طراحی نسل دوم روبات حفار 
هستند که تا سال آینده ساخته ش��ده و مورد آزمایش قرار می گیرد، اما احتماالً تا یک دهه 
 آینده در اکتشافات فضایی مشارکت نخواهد داشت. نمونه نهایی روبات حفار فضایی می تواند

برای اکتشاف و حفاری یخ های پنهان در قطب های سیاره سرخ مورد استفاده قرار گیرد.

محققان به افرادی که می خواهند وزن خود 
را کاهش دهند هش��دار می دهند که صرف 
دیرهنگام ناهار موجب افزایش وزن می شود.

»دیلی میل« از محققان دانشگاه» بریگهام« 
و بیمارستان زنان»بوس��تون« در مطالعه ای 
متوجه شد که دیر ناهار خوردن روند کاهش 
وزن را متوقف می س��ازد. این درحالی است 
زمان صرف وعده های غذایی کوچک تر نقشی 

در متوقف ساختن روند کاهش وزن ندارد.
این مطالعه که در آن420 ف��رد دارای اضافه 
وزن که در یک برنامه درمانی کاهش وزن20 
هفته ای شرکت کرده بودند، نشان داد افرادی 

که ناهار خود را قبل از س��اعت س��ه بعد از ظهر صرف می کردند در مقایسه با افرادی که 
دیرتر از این ساعت ناهار می خوردند30 درصد بیشتر کاهش وزن داشتند. در این مطالعه 
نیمی از افراد، ناهار خود را قبل از ساعت س��ه بعد از ظهر و نیمی دیگر دیرتر از این ساعت 
صرف کردند. این مطالعه که در مجله بین المللی Obesity منتشر شده است، نشان داد: 
افرادی که زود ناهار می خورند به طور متوسط حدود10 کیلوگرم کاهش وزن پیدا کردند.

محققان گفتند: این اولین مطالعه ای است که نش��ان می دهد زمان غذا خوردن در روند 
کاهش وزن تأثیر دارد. نتایج این مطالعه نشان داد، افرادی که دیر ناهار می خوردند نسبت 
به افرادی که زود ناهار خود را صرف می کردند، روند کاهش وزن کندتر و کاهش وزن بسیار 
کمتری داشتند که نشان می دهد زمان صرف وعده مفصل غذایی روزانه عامل مهمی در 
برنامه کاهش وزن است. این مطالعه همچنین نشان داد، افرادی که دیر ناهار می خوردند 
حساسیت آنها نسبت به انس��ولین کمتر بود که این خود یک عامل خطر ساز در ارتباط با 
ابتال به دیابت است. در این مطالعه مشاهده شد افرادی که دیر ناهار می خورند، اما کاهش 
وزن پیدا کرده بودند کالری های کمتری در وعده صبحانه مص��رف کرده بودند و یا اصال 

صبحانه نمی خوردند.

اختراع دو ایرانی می تواند تهران را از آلودگی نجات دهد، البته 
اما و اگرهایی دارد که در ادامه می خوانیم.

در بخش هایی از گزارش عصر ایران آمده است: این خبر که 
چند محقق ایرانی توانس��ته اند اختراعی کاربردی را به ثبت 
برس��انند و حتی از مجامع علمی داخل��ی و خارجی برایش 
تأییدیه بگیرند، برای همه ما بس��یار تکراری و آشناست، اما 
تقریبا همه این خبرها، به رغم تنوع محصوالت و اختراعات، 
در اختتامیه ش��ان، با یکدیگر مش��ترکند؛»عدم اس��تقبال 

مس��ئوالن و نهاده��ای مس��ئول از اختراع��ات و ابتکارات 
ایرانی ها«. نتیجه نیز کامال مش��خص اس��ت؛ س��رخوردگی 
مخترعان ایرانی و گاه، روانه شدن آنها به خارج یا فروختن حق 
امتیاز اختراعشان به ش��رکت های خارجی. جالب اینجاست 
که بعضا همی��ن اختراعات، پ��س از صنعتی س��ازی در آن 
سوی آب ها، به قیمت های گزاف توسط شرکت های داخلی 
خریداری و وارد کشور می شود؛ شرکت هایی که موقع مراجعه 
مبتکران داخلی، آنها را پش��ت درهای بس��ته نگهداش��ته و 

طرح هایشان را مردود دانسته بودند!
یکی از این موارد، اختراع دو جوان لرس��تانی است که از سه 
س��ال پیش، در بروکراسی اداری مانده اس��ت؛ اختراعی که 
اتفاقا به یکی از معضالت اصلی ایران امروز مربوط می ش��ود: 

آلودگی هوا.
از قرار معلوم، این دو مخترع کش��ورمان، دس��تگاه دودگیر 
خودرو و موتورسیکلت ساخته اند که با هزینه ای بسیار کمتر 
از کاتالیس��ت و با ش��یوه ای جدید، آلودگی ناشی از عملکرد 
وسایل نقلیه و حتی دس��تگاه های زباله سوز را مهار می کند. 

سه دکتر شیمی از سه دانشگاه کشور نیز اختراع آنها را تأیید 
 کرده اند. ب��ا این حال، خودروس��ازی ها و نهاده��ای ذیربط،

 نه تنها روی خوشی به این اختراع نشان نداده اند، بلکه حتی 
س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت از این دو جوان، مبلغ پنج  
میلیون تومان پول نقد درخواس��ت کرده تا اختراعش��ان را 
تحویل گرفته و بررس��ی کند! البته، بحث فقط اختراع اخیر 
نیست، بلکه همه ساله، با مخترعین و مبتکرین متعددی در 
کشور چنین برخوردهای زننده ای می شود. همین است که 
مراکز علمی و تحقیقاتی دنیا، پر از ایرانیانی اس��ت که مدام 
دس��تاوردهای جدیدی به جهان عرضه می کنند، ولی نام و 
نانش نصیب کشورهایی می شود که »شعور« میزبانی و رفتار 

درست با انسان های خالق را دارند.
ما هم حداکثر کاری که بعد از راندن این افراد از کشور انجام 
می دهیم این است که در رسانه های داخلی تیتر بزنیم: »فالن 
ایرانی در فالن کشور، فالن اختراع را انجام داد« و سپس، از 
فرط افتخار، ذوق مرگ ش��ویم و به رویم��ان هم نیاوریم که 

این اختراعات و ابتکارات می توانست در داخل محقق شود.

زود ناهار بخورید تا الغر شویدروبات حفار فضایی ناسا 

اختراع جدید برای خالصی از آلودگی هوا

اعتراض نمادین به گرم شدن زمین 
در شهر تایپه

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از حقیقت ایمان این است که حق را بر باطل مقدم داری، هر چند حق به 
ضرر تو و باطل به نفع تو باشد و نیز از حقیقت ایمان آن است که گفتار تو 

از دانش تو بیشتر نباشد.
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اعتماد به نفس کودکان را نگیرید

سبک زندگی

عمر تلفن های بی سیم را 
طوالنی کنید

یکی از وس��ایلی که در همه خانه ها دیده می شود تلفن 
است. این تلفن ها در گذشته به طور ثابت بودند و امکانات 
 خاصی نیز نداش��تند، اما امروزه بس��یاری از خانواده از 

تلفن های بی سیم استفاده می کنند.
 تلف��ن های ب��ی س��یم وس��ایلی هس��تند که نی��از به 
مراقبت های مختلف دارند تا همیشه سالم باشند و بتوان 
از آنها به مدت طوالنی استفاده کرد. برای این که بتوانید 
این وسایل را سالم و بدون آس��یب نگه دارید باید نکات 

خاصی را مد نظر داشته باشید و آنها را رعایت کنید:
     نکته اول در نگهداری از این وسایل، قرار دادن دستگاه 
اصلی در یک مکان خوب است. از قرار دادن این دستگاه 
درمکانی که گرد و خاک زیاد اس��ت خ��ودداری کنید. 
دشمن اصلی تمام وس��ایل الکتریکی را می توان گرد و 

خاک دانست.
     از زدن دس��ت خی��س و ی��ا ریخت��ن آب روی 
دس��تگاه جداخ��ودداری کنی��د. آب باعث می ش��ود 
 تا پردازن��ده های داخل گوش��ی از بین رفت��ه و یا دچار 

سوختگی های خاص و غیر قابل تعمیری شود.
      از ق��رار دادن مرکزاصلی و یا گوش��ی در تابش نور 
مس��تقیم خورش��ید و یا محل های گرم مانند نزدیک 
شوفاژ خودداری کنید. جنس بسیاری از این دستگاه ها 

پالستیکی است و ممکن است دچار آسیب شوند.
     عمر باتری این تلفن ها همیشه از جمله نگرانی های 
خانواده ها بوده اس��ت. برای این که عمر باتری طوالنی 
شود هر بار گوشی را شارژ کنید و تا شارژ بعدی صبر کنید. 
این بدین معنی است که بعد از هربار استفاده آن را روی 

دستگاه اصلی برای شارژ مجدد قرار ندهید.
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