
آنچه در قم رخ داد، در راستای 
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آغاز به کار مجدد بال هایپر با انرژی مضاعف
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رونق ساخت و ساز هدایت شود 78

گران ترین خودروی جهان  
8متعلق به کیست؟

 مراجع و علما 
نگران اخالل گری هستند

ایران 3 میلیون کودک کار دارد

اصفهان، شهری پاک از کودکان کار

 الحمداهلل راهپیمایی22 بهمن باش��کوه تر از هر سال برگزار شد 
و نشان داد که مردم در صحنه هستند. حضور گسترده و باشکوه 
مردم نشان دهنده عزم جدی و توجه آنان به اصل نظام و والیت 
فقیه بوده و حساب مش��کالت را با مسائلی که کش��ور را تهدید 

می کند، مقایسه نمی کنند.

به دنبال  موج هنری تازه ای 
در استان هستیم

تولی��د مل��ی، حمای��ت از کار و س��رمایه ایران��ی از 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اس��ت که در ابتدای 
س��ال جاری مس��ئولین و م��ردم را در راس��تای قدم 
برداشتن در این زمینه توصیه کردند. در همین زمینه، 
شهرداری سده لنجان برای تحقق بخشیدن به فرموده 
رهبر معظم انقالب اقدام به فراخ��وان در زمینه فیلم 
کوتاه با محوریت تولیدملی، حمایت از کار و س��رمایه 
ایرانی کرد. در نشس��ت خبری که برای اطالع رسانی 
درباره چگونگی برگزاری جشنواره در محل شهرداری...

س ایمنا[
]عک
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مشکل ذوب آهن باید حل شود 6

ملت ایران با انقالب خود 
الگوی مسلمانان جهان شد7

هنوز زمان زیادی از بیانات روشن و صریح رهبر انقالب مبنی 
بر حفظ و صیان��ت از وحدت مل��ی نمی گذرد. بیان روش��ن 
رهبری، تأکید بر آن بوده اس��ت که اختالف افکنی و تأکید بر 
اختالفات در ش��رایط کنونی امری خائنانه به انقالب و کشور 
و مردم محسوب می ش��ود: »البته اختالف نظر، فراوان است، 
هیچ اش��کالی هم ندارد - دو نفر مس��ئولند، رفیقند، اختالف 
نظر هم دارند، همیشه هم بوده است -  اما اختالف نظر نباید به 
اختالف در عمل و اختالف در برخوردهای گوناگون، به اختالف 
علنی، به گریب��ان گیری، به مچ گیری در مقابل چش��م مردم 
 منتهی شود، چون آن اختالفات آنقدر اهمیت ندارد. یک وقت

 یک چیزهای مهمی اس��ت، خب مردم باید مطلع ش��وند، اما 
این اختالفاتی که انس��ان می بیند بین این حضرات هس��ت، 
چیزهایی نیس��ت که این قدر اهمیت داش��ته باشد که حاال با 
ادعاهای گوناگون، ما این ها را بزرگ کنیم، جلوی چشم مردم 
نگه داریم، به این ه��ا اهمیت بدهیم  که اهمیت��ی هم ندارد. 
اختالفات را نباید علنی کرد، اختالفات را نباید به مردم کشاند، 
احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختالف تحریک کرد. 
از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت 
ایجاد اختالف به کار بگیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است.«
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 مواضع عسگراوالدی
 تحسین برانگیز است

کشف 23 هزار لیتر روغن 
احتکار شده در اصفهان

عالقه مردم به انقالب 
اسالمی فطری است 

 شرایط گیتی پسند 
روبه بهبود است

 دعوای رحمتی
 و فردوسی پور باال گرفت
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پارکینگ اینجا تقریبا خالی است، تردد مشتری ها هم آنقدر بال هایپر  ورشکست نشده است 4
کم است که به نظر می رسد فروشگاه تعطیل است، ولی باید مشاهده 
کرد. درب الکترونیکی فروشگاه کنار می رود و آدم وارد دنیای ساکنی 

می شودکه پویایی ندارد. قفسه های خالی، گوشت و مرغ و ماهی...
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شركت عمران شهر جديد مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر 
دارد تعداد محدودی از واحدهای تجاری واق��ع در میدان کوثر )محله فرهنگ( 
شهر جدید مجلسی را بصورت اجاره از طریق مزایده عمومی )بمدت یک سال( 
واگذار نماید. متقاضیان محترم می توانند از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم به مدت 
یک هفته به امور مسکن و واگذاری این شرکت مراجعه یا جهت کسب اطالعات 

بیشتر با شماره تلفن های 2284 و 5452228-0335 تماس حاصل فرمایند.
نشانی: اصفهان- کیلومتر 20 جاده مبارکه بروجن- شهر جدید مجلسی- بلوار 

ارم- شرکت عمران مجلسی 
WWW.majlessi-ntoir.gov.ir :سایت اینترنتی

آگهی مزایده اجاره

شرکت عمران شهر جدید مجلسی

شركت عمران شهر جديد فوالدشهر در نظر دارد نسبت به واگذاری یک قطعه زمین خدماتی دارای 
سوله و مستحدثات با شرایط نقد و اقساط )به شرح زیر( از طریق مزایده اقدام نماید.

بدیهی است کلیه متقاضیان خرید می توانند جهت کسب اطالعات بیش��تر و دریافت اسناد مزایده از 
تاریخ 91/11/19 لغایت 91/12/2 به سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر مراجعه نمایند.

ضمناً متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 3-2630161-0334 تماس 
حاصل نمایند.

www.omranpooladshahr.com :نشانی سايت
مبلغ سپرده شرکت در مزایده برابر 1/350/000/000 ریال می باشد.

آگهی مزایده فروش )نوبت هشتم(
سال 1391 به شماره 91/10799/ص مورخ 91/11/18

روابط عمومی شرکت عمران شهر فوالدشهر

م الف/ 18292

نوبت اول

با قیمت پایه فروش مساحت عرصهکاربری زمینشماره پالکردیف
نقد و اقساط

توضیحات

5681/8626/414/197/346خدماتی12000
شرایط 15 درصد نقدی و مابقی اقساط 5 ساله )ناحیه 

اشتغال- سایت صنعتی( زمین موصوف دارای 
اعیانی  مستحدثات می باشد.



چهره روزیادداشت

چرا فائزه هاشمی به انفرادی رفت
علت تنبیه انضباطی و انتقال فائزه هاش��می به انفرادی مش��خص شد.   
چندی پیش س��خنگوی قوه قضائیه از تنبیه انضباطی فائزه هاش��می 
رفس��نجانی و انتقال وی به انفرادی خبر داده بود، ام��ا توضیحی در این 
خصوص ارایه نکرد. یک منبع آگاه، علت انتقال فائزه هاشمی را حضور در 
تجمع اعتراضی زندانیان و اخالل در نظم اعالم کرد و گفت: در تاریخ ۲۹ 
مهر، تجمعی اعتراضی از سوی زندانیان بند نسوان صورت گرفت که طی 
آن، شعارهای تندی نیز سر داده شد.  اگر چه مسئوالن زندان این اقدام را 
»سازمان یافته« دانسته و فائزه هاشمی را به انفرادی منتقل کردند، اما او 
ادعا کرد با حضور در تجمع، صرفا از مطالبات معترضان حمایت کرده است. 

 ادعای رویترز 
درباره فعالیت غنی سازی ایران

رویترز به نقل از دیپلمات ها مدعی ش��د که به نظر می رسد ایران تبدیل 
مقادیر کم اورانیوم با غنای باالی خود به س��وخت راکتور را از سر گرفته 
است؛ فرآیندی که اگر گس��ترش یابد می تواند زمان بیش��تری را برای 
مذاکرات بین واش��نگتن و تهران درب��اره برنامه هس��ته ای ایران فراهم 
کند. رویترز با اعالم این خبر گ��زارش داد: این احتمال که ایران در حال  
تبدیل اورانیوم غنی  ش��ده به سوخت اس��ت یکی از معدود روش هایی 
است که می تواند از وقوع بحرانی تا اواسط تابستان سال میالدی جاری 

جلوگیری کند.

حمایت حجاریان از نامزدی هاشمی
س��عید حجاریان به صف حامیان کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی 
پیوسته است. وی جلسات متعددی با اصالح طلبان داشته تا آنها را 

برای دعوت و حمایت از نامزدی هاشمی متقاعد کند.

معرفی هفت نامزد اصالحات
در جلس��ه ش��ورای اصالحات برای معرفی کاندیدای ریاست جمهوری 
رأی گیری ش��ده اس��ت. در ای��ن رأی گیری بیش��ترین آرا ب��ه ترتیب 
متعلق به اف��راد ذیل بوده اس��ت: 1-علیرضا بهش��تی ۲-بی��ژن زنگنه 
 3-حبی��ب اهلل بیط��رف 4-محم��د ص��در 5-مصطفی محق��ق داماد

6 - اس��حاق جهانگیری 7-محمد رضا عارف.  اعضای مجمع روحانیون 
تأکید بیش��تری بر کاندیداتوری محقق داماد دارند، ام��ا اعضای حزب 
کارگزاران معتقد به معرفی کاندیدا از شورای مرکزی کارگزاران هستند.

 حضور مقتدی صدر 
در راهپیمایی 22بهمن

حجت االسالم والمسلمین سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق که 
چند سالی است در جمهوری اسالمی ایران و در شهر قم اقامت دارد، در 
راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حضور یافت. شاید بتوان حضور سید مقتدی 
صدر در راهپیمایی۲۲ بهمن13۹1 را اولین حضور این سیاستمدار عراقی 
در عرصه سیاسی ایران دانست.ناگفته نماند رهبر جریان صدر عراق پیش 
از این در بسیاری از مراس��م فرهنگی و دینی در شهرهای مختلف ایران 

حضور یافته بود.

 آمریکایی ها از مذاکره 
درپی تأمین نیازهای خود هستند

علی س��عیدلو معاون امور بین الملل رییس جمهور درباره اصرار آمریکا 
در ماه های اخیر برای مذاکره مس��تقیم ب��ا ایران گف��ت: آمریکایی ها 
به دنب��ال تأمین نیازه��ای خود هس��تند، همان طور ک��ه رهبر معظم 
 انقالب این موضوع را فرمودند.وی افزود: آمریکایی ها در سیاس��ت های
 خاورمیانه ای خود شکس��ت خورده و مفتضح تر از گذش��ته ش��ده اند

و امروز می خواهند با این پیشنهاد، این طور به دنیا نشان دهند که ایران 
انقالبی می خواهد پای میز مذاکره بیاید و سیاست هایش برگشته است. 
وی در پاسخ به این سؤال که رسانه های بیگانه در پی اختالف بین سران 
قوا به دنبال ناکارآمد نشان دادن نظام هس��تند، گفت: دشمنان ما سال 
هاست این حرف ها را می زنند. دشمنان ما از ولی فقیه می ترسند چون 
می دانند که این انقالب را امام خمینی)ره( ولی فقیه زمان به پا کرده است.

بحران های منطقه ای
توسط کشورهای منطقه حل می شود

علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی که برای ش��رکت در 
اجالس مجالس کش��ورهای عضو اکو به پاکستان س��فر کرده است در 
 بدو ورود به اس��الم آباد در جمع خبرنگاران تأکید کرد: بین المجالس

اکو نهاد جدیدی است که به همبس��تگی منطقه کمک می کند و این 
مهم اس��ت که در ش��رایط بین المللی که به منطقه تحمیل می شود، 
 کشورهای منطقه خودشان مسائلشان را از طریق پیمان های منطقه ای

حل کنند.الریجانی با تأکید بر این که کش��ورهای فرامنطقه ای که به 
منطقه می آیند دلس��وز مردم منطقه نیس��تند،گفت: این کشورهای 

منطقه هستند که قادر خواهند بود مسائل و بحران ها را حل کنند.

هنوز زمان زیادی از بیانات روشن و صریح رهبر انقالب مبنی بر 
حفظ و صیانت از وحدت ملی نمی گذرد. بیان روش��ن رهبری، 
تأکید بر آن بوده است که اختالف افکنی و تأکید بر اختالفات در 
شرایط کنونی امری خائنانه به انقالب و کشور و مردم محسوب 
می شود: »البته اختالف نظر، فراوان است، هیچ اشکالی هم ندارد 
- دو نفر مس��ئولند، رفیقند، اختالف نظر هم دارند، همیشه هم 
بوده است -  اما اختالف نظر نباید به اختالف در عمل و اختالف 
در برخوردهای گوناگون، به اختالف علنی، به گریبان گیری، به 
مچ گیری در مقابل چشم مردم منتهی شود، چون آن اختالفات 
آنقدر اهمیت ندارد. یک وقت یک چیزهای مهمی اس��ت، خب 
مردم باید مطلع شوند، اما این اختالفاتی که انسان می بیند بین 
این حضرات هس��ت، چیزهایی نیست که اینقدر اهمیت داشته 
باشد که حاال با ادعاهای گوناگون، ما اینها را بزرگ کنیم، جلوی 
چش��م مردم نگه داریم، به اینها اهمیت بدهیم  که اهمیتی هم 
ندارد. اختالفات را نباید علنی کرد، اختالف��ات را نباید به مردم 
کشاند، احساسات مردم را نباید در جهت ایجاد اختالف تحریک 
کرد. از امروز تا روز انتخابات، هر کسی احساسات مردم را در جهت 

ایجاد اختالف به کار بگیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است.«
اما در چند روز اخیر، چه اتفاقی در کشور افتاد که در دهه فجر و 
در شرایطی که کشور نیازمند آرامش فکری و ذهنی است، چنین 

هیاهوی غیر متعارفی در کشور ایجاد می شود؟ 
اگر پیش تر چنین رویه ای را غافالنه می شمردیم، امروز باید آن 

را خائنانه برشمریم، چرا  که کامال بر احساسات مردم تأثیرگذار 
است و در مسیر تحریک برای بسط اختالفات استوار می شود.

در خبرها چنین آم��د: » صبح امروز در مراس��م راهپیمایی۲۲  
بهمن  در ش��هر مقدس قم، عده  اندکی که مشخص بود از قبل 
سازماندهی ش��ده بودند، تالش کردند با برخی ش��عارها علیه 
رییس مجلس، مانع سخنرانی دکتر الریجانی در مراسم شوند و 
در مراسم باشکوه گرامیداشت پیروزی انقالب اسالمی در شهر 
مقدس قم ایجاد آشوب کنند. رییس مجلس پس از شعارهای این 
افراد، سخنرانی خود را نیمه تمام گذاشت. شنیده ها حاکی از آن 
است که این اقدام با سازماندهی و تحریک عوامل جریان انحرافی 

صورت گرفته است.« 
اما به واقع، چ��را باید روز ۲۲ بهمن که ی��وم اهلل پیروزی انقالب 
اسالمی است، شاهد رفتارهای س��لبی و ضد انقالبی علیه یکی 
از مسئوالن نظام باشیم؟ آن هم در شرایطی که می رفت غوغای 
جریان استیضاح فرو بنش��یند و از یادها برود  و فستیوال بزرگ 

وحدت، آبی باشد بر آتش اختالفات.
 این که برخی افراد که علی الظاهر به  جریانات خاصی متصلند و 
از آن منبع تغذیه می کنند، ۲۲ بهمن و در بحبوحه بزرگداشت 
پیروزی انقالب اسالمی ایران، به میدان بیایند و تحرکات خائنانه 
از خویش نشان دهند، نشان از چیست؟ آیا به جز خیانت امری 
دیگر متصور اس��ت؟ آن هم پیش چشم رس��انه های بیگانه که 
منتظرند تا به گونه ای گرامیداشت پیروزی انقالب و همراهی مردم 

را غیر واقعی جلوه داده و از آن سوءبرداشتی را به خورد جهانیان 
دهند. رهبر حکیم انقالب در سخنرانی1۹بهمن به صراحت وقایع 
اخیر را »بداخالقی« نامیدند. حال سؤال این است که چه کسانی 
به اس��تمرار این بداخالقی سیاسی مش��غولند و برای آن کف و 
 هیاهو به راه انداخته و در شهر مقدس قم فتنه انگیزی را سامان 

داده اند؟
نکته جالب در این میان نحوه برخورد با رییس مجلس است. سؤال 
این است که مگر آغاز کننده اختالف در کشور، رییس قوه مقننه 
 بوده اس��ت که حاال عده ای از او مطالبه حق و حقوق خویش را

 م��ی کنن��د؟ فارغ از مش��ی 
سیاسی الریجانی- که طبعا 
ممکن است به آن انتقادهایی 
وارد باشد- آیا حادثه دیروز قم 
انتقام کش��ی از مجلس برای 
اس��تیضاح وزیر کار و پاس��خ 
قاطع به ب��ی اخالقی رییس 

جمهور،  نبود؟
حت��ی اگر ف��رض را ب��ر این 
بگیری��م که ریی��س مجلس 
در وقای��ع تل��خ هفت��ه های 
گذشته مقصر اس��ت، باز هم 
هی��چ توجیهی ب��رای بر هم 
زدن برنامه رس��می و مهم و 
راهبردی ۲۲ بهمن نیس��ت 
که به بهانه اختالفی، اختالفی 

دیگر را کلید بزنند! دوما اگر قرار بر واکنش میدانی مردم باشد، در 
همان لحظات و در میدان آزادی تهران، مردم به خاطر مشی غیر 
اخالقی و التهاب آفرین رییس جمهور  حتی نباید می گذاشتند 
»بسم اهلل« رییس جمهور هم منعقد ش��ود! اما از آنجا که مردم 
همواره جلوتر از سیاس��یون هستند، ترجیحش��ان بر سکوت و 
وحدت و مسالمت تا طی کردن این دوران غریب است، نه آن که 
بی مدارا و چشم بسته، سالگرد پیروزی انقالب را با کفش و نعلین 

همراهی کنند! 
بنابراین مشخص است که افرادی که در جماعت مردم در می آیند 
و چنین روش هایی را پیش می گیرند، عمال رفتارهایی خائنانه 
را بروز می دهند. در عمل این عده، مردم نیس��تند و بدنه مردم 
هیچ تش��ابهی با چنین افرادی ندارد. افرادی که عملکردشان به 
انحراف می گراید و بی شک جریان توفنده  انقالب  آنان را محو 

خواهد کرد.

جفایی آشکار به حضور حماسی مردم در 22 بهمن 

تقدیر رهبرانقالب از مردم آنچه در قم رخ داد، در راستای حفظ وحدت بود؟!
برای حماسه22بهمن

حضرت آی��ت اهلل خامنه ای ب��ا تش��کر از یکایک مردم 
ایران برای حضور به موقع در صحنه، افزودند: درس��ت 
در لحظه ای که دش��منان اس��تقالل و عزت ملت ایران 
انتظار داشتند که مردم به ندای انقالب و ندای جمهوری 
اسالمی پاسخ ندهند، مردم با حضور خود دشمن را ناکام 

و مأیوس کردند.
 حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای رهب��ر معظ��م انقالب 
اس��المی صبح دیروز در کالس درس خارج فقه با تقدیر 
و تشکر از بصیرت، ش��جاعت و موقع شناسی ملت ایران 
 در خلق حماس��ه عظی��م مردمی و باش��کوه۲۲ بهمن، 
این حضور گسترده مردمی را حادثه ای بزرگ خواندند 
 و تأکید کردند: حضور همه اقش��ار از پی��ر و جوان، زن و 
 م��رد در صحنه، آن ه��م در ش��رایطی که 34 س��ال از 
پیروزی انقالب اسالمی گذشته است، بزرگ ترین نعمت 
 الهی اس��ت که باید همه عم��ر را برای آن ش��کرگزاری 

کرد. 
 به گ��زارش پایگاه اط��الع رس��انی دفتر رهب��ر معظم 
 انقالب، رهبر انقالب اس��المی ضمن مقایس��ه برگزاری

س��الگرد جش��ن پیروزی انقالب اس��المی در ای��ران با 
س��ایر کش��ورهایی ک��ه در آن انق��الب رخ داده 
 اس��ت، افزودند: هن��ر بزرگ و برجس��ته این اس��ت که

 در ای��ران، م��ردم خ��ود، صاحب��ان انق��الب و کش��ور 
 هس��تند و کار برگ��زاری جش��ن انق��الب ب��ر دوش 
 خود آنان اس��ت و به همی��ن دلیل م��ردم از این ثروت 
 عظیم که مای��ه ع��زت و اس��تقالل آنهاس��ت حمایت 
 می کنند و هرج��ا که نیاز باش��د حضور خود را نش��ان 

می دهند. 
 حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای با تش��کر از یکایک مردم 
ایران برای حضور به موقع در صحنه، افزودند: درس��ت 
در لحظه ای که دش��منان اس��تقالل و عزت ملت ایران 
انتظار داشتند که مردم به ندای انقالب و ندای جمهوری 
اسالمی پاسخ ندهند، مردم با حضور خود، دشمن را ناکام 

و مأیوس کردند. 
  ایش��ان با تأکی��د بر ای��ن ک��ه دش��منان در تبلیغات، 
 تالش می کنند ک��ه این صحن��ه های عظی��م مردمی 
را کمرنگ جل��وه دهند، افزودن��د: البته آن��ان واقعیات 
 صحنه را  می بینند و می فهمند و آن را تحلیل می کنند و 
به این نتیجه می رس��ند که نمی شود با این ملت مواجه 

شد.

 اخبارکوتاه

خبر ویژه

 مراجع و علما 
نگران اخالل گری هستند

آیت اهلل مکارم شیرازی 

 الحمداهلل راهپیمایی۲۲ بهمن باشکوه تر از هر سال برگزار شد و نشان داد 
که مردم در صحنه هستند. حضور گسترده و باشکوه مردم نشان دهنده 
عزم جدی و توجه آنان به اصل نظام و والیت فقیه بوده و حساب مشکالت 
را با مسائلی که کش��ور را تهدید می کند، مقایس��ه نمی کنند. مسئوالن 
البته مش��غول مطالعه درباره حادثه رخ داده در قم هستند و بعدا در این 
 باره صحبت های مناس��ب خواهد ش��د. باید جلوی کارهای اخالل گرانه

گرفته ش��ود. باید بررسی کرد 
که آیا ای��ن کارها ریش��ه های 
انتخاباتی دارد یا نه. متاس��فأنه 
عده ای یا فریب خورده هستند و 
یا اغراض خاصی دارند.مراجع، 
علما، فضال و طالب، همه ازاین  
اقدام نگران هس��تند و منتظر 
نتیجه مطالعات مس��ئوالن در 

این خصوص هستند.
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80 ایراد شورای نگهبان به طرح ارزی مجلس

ارسالن فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از80 ایراد شورای نگهبان به طرح 
مبارزه با اخاللگران ارزی پارلمان و رفع40 ایراد آن تاکنون خبر داد و گفت: این موضوع 

بعد از رفع ایرادات، هفته آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چه اتفاقی در 
کشور افتاد که 
در دهه فجر و 

در شرایطی که 
کشور نیازمند 
آرامش فکری 
و ذهنی است، 

چنین هیاهوی غیر 
متعارفی در کشور 

ایجاد می شود؟

 انتقاد از 
شعار احمدی نژاد

من 
آماده محاکمه ام

محمد کوثری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از سخنان 
رییس جمهور در جمع راهپیمایان تهرانی گفت: سخنران راهپیمایی۲۲ بهمن 
باید عملکرد یک ساله مجموعه نظام را به اطالع مردم برساند، نه این که صرفا به 
مجموعه تحت امر خود بپردازد. وی با بیان این که رییس جمهور در سخنرانی 
خود در جمع مردم تهران تنها به عملکرد دولت پرداخت، افزود: متأسفانه آقای 

رییس جمهور در سخنان خود مراعات نکردند. 
 کوثری درباره تکرار چندباره ش��عار »زنده باد بهار« که گفته می ش��ود شعار 
انتخاباتی فرد موسوم به لیدر حلقه انحرافی است، تصریح کرد: اگر شعاری که از 
سوی آقای احمدی نژاد بیش از سه مرتبه در بخش هایی از سخنرانی و خاتمه 
سخنانش تکرار شد، شعار نامزد دولت برای انتخابات آتی باشد، این امر تخلف 

قطعی و به نوعی مهندسی انتخابات است.

فاضل الریجانی طی نامه ای به دادس��تان تهران با تأکید بر این که آمادگی 
محاکمه را دارد، خواستار رسیدگی به اتهامات مالی اطرافیان رییس جمهور 
شد. انتش��ار بخش هایی از یک فیلم توس��ط محمود احمدی نژاد در جلسه 
استیضاح وزیر کار که مربوط به مالقات س��عید مرتضوی و فاضل الریجانی 
بود، واکنش های فراوانی را برانگیخت. فاضل الریجانی رییس واحد علوم و 
تحقیقات دانشگاه آزاد آمل، یک روز پس از این اقدام رییس جمهور، از وی 

به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد. 
 وی در بخشی از نامه خود به عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران که 
نسخه ای از آن در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت، با تأکید بر این که درمورد 
مطروحه هیچ گونه سوء استفاده مالی از طرف او وجود نداشته، علیه رییس 

جمهور و مرتضوی اعالم جرم کرد.

 حجت االس��الم س��یدرمضان موس��وی مقدم با تش��ریح 
برنامه های صدا وس��یما برای انتخابات آتی کش��ور افزود: 
تبلیغات انتخابات در این رسانه مانند سال های قبل صورت 
 می گیرد. وی همچنین تأکید کرد که مجموعه برنامه های

تبلیغاتی و تبیینی صدا وسیما پس از تصویب در کمیسیون 
تبلیغات انتخابات که در وزارت کشور مستقر است، اجرایی 
می شود. موس��وی مقدم ادامه داد: برنامه های تبلیغاتی در 
این رسانه بستگی زیادی به تعداد نامزدها دارد و اگر تعداد 
آنها بیش از تعداد مورد نظر باشد، تغییراتی ایجاد می شود، 
اما از نظر شکلی تغییراتی نخواهد داشت. وی با بیان این که 
 مجموعه برنامه های انتخاباتی صدا وسیما، تدوین، تنظیم و

برنامه ریزی ش��ده و باید هماهنگی با کمیسیون تبلیغات 
انتخابات انجام شود، افزود: تبلیغات انتخاباتی از اوایل سال 
آینده شروع می ش��ود و نسبت به س��ال های گذشته فقط 
کیفی��ت آن تغییر خواهد کرد. بر اس��اس قان��ون انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، به منظور تضمین برخورداری یکسان 
نامزدها از امکانات دولتی، کمیس��یونی به نام کمیس��یون 
بررسی تبلیغات انتخابات در وزارت کشور تشکیل می شود 
که دادستان کل کشور، وزیر کش��ور و رییس سازمان صدا 
وسیما یا نمایندگان تام االختیار آنان اعضای این کمیسیون 

را تشکیل می دهند.

آیت اهلل نوری همدانی از مراجع تقلید و آیت اهلل جواد فاضل 
لنکرانی از علمای قم، ضمن تماس تلفنی با رییس مجلس، 
حوادث تلخ ۲۲ بهمن قم را محکوم کرده و از حلم و بردباری 

دکتر الریجانی تجلیل کردند. 
 آیت اهلل جواد فاضل لنکرانی در پی هتک حرمت نسبت به 
حرم ش��ریف حضرت فاطمه معصوم��ه )س(در یوم اهلل ۲۲ 
بهمن و اهانت به رییس مجلس طی تم��اس تلفنی با علی 
الریجانی رییس مجلس، این اقدام زشت را به شدت محکوم 

کرد و آن را در راستای اهداف دشمنان خواند. 
 آی��ت اهلل جواد فاض��ل لنکرانی ب��ا بیان این که نبایس��تی 
تعدادی اندک حرمت ریی��س قوه مقنن��ه و نماینده قم را 
در ش��هر مرجعیت مورد اهانت قرار دهند، حرکت این افراد 
 را اقدامی نادرست، شنیع و اهانت به آستان حضرت فاطمه

 معصومه )س( در ی��وم اهلل ۲۲ بهمن عنوان کرد. همچنین 
آیت اهلل العظمی ن��وری همدانی از مراج��ع عظام تقلید در 
تماس تلفنی با رییس مجلس، ضمن اظهار تألم و تأثر فراوان 
و فاجعه بار خواندن اتفاق ۲۲ بهم��ن قم، اقدام افرادی را که 
حرمت آستان حضرت فاطمه معصومه )س( و سالروز جشن 
بزرگ انقالب را رعایت نکردند، منزجر کننده خواند. آیت اهلل 
العظمی نوری همدانی همچنین از حل��م و بردباری رییس 

مجلس تجلیل  و از حوادث تلخ ۲۲ بهمن ابراز تأسف کرد.

حجت االس��الم  والمس��لمین مجید انص��اری در ارتباط با 
اظهارات هفته های اخی��ر حبیب اهلل عس��گراوالدی اظهار 
داش��ت: تفاهم و همدلی و اخ��وت بین نیروه��ای انقالب، 
ضرورت و امری ممکن است که وظیفه همه دلسوزان نظام 
و جامعه تالش در این جهت است و اقدامات بعضا مشکوک 
یا از روی نادانی که در جهت تفرقه انجام می شود، بی تردید 
برخالف مصالح ملی و آموزه های قرآنی و به نفع دشمنان و 

نظام و مردم است. 
  عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظ��ام با بی��ان این که از 
شخصیت های پیشکسوت انقالب مانند آقای عسگراوالدی 
همین گونه سخنان انتظار می رود، افزود: آقای عسگراوالدی 
با سخنان اخیر خود، کار خوبی را انجام دادند و من در حاشیه 
جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام از ایشان تشکر کردم. 
عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز گفت: شرایط 
کشور و جامعه به گونه ای اس��ت که همدلی و وفاق بیش از 
گذشته اهمیت پیدا کرده است. البته عده ای از روی جهالت 
یا کس��انی با مأموریت خاص به دنبال این هستند که میان 
نیروهای انقالب وحدت اتفاق نیفتد و اتفاقا بعد از س��خنان 
درست، مشفقانه و دلسوزانه آقای عسگراوالدی، دیدیم که 
برخی به جای راه انداختن موج همکاری و همدلی، همین 
مسأله را دستمایه دعوا و تفرقه و هجمه به ایشان قرار دادند.

حس��ن روحانی درباره احتمال کاندیداتوری اش گفت: 
بررس��ی هایی را انجام داده ام و اگر احس��اس کنم برای 
کش��ور می توانم مفید باشم، انش��ا اهلل کاندیدا می شوم. 
 اگر زمانی ش��رکت کردم، به صورت مستقل وارد میدان 
می شوم، اما اگر گروهی و جریانی بخواهد از من حمایت 
کند، متشکر خواهم بود.حسن روحانی در پاسخ به سؤالی 
درباره احتمال کاندیداتوری اش در انتخابات آتی گفت: 
بررس��ی هایی را انجام داده ام و اگر احس��اس کنم برای 
کش��ور مفید هس��تم و می توانم به بهبود شرایط کمک 

کنم، انشاءهلل کاندیدا خواهم شد. 
وی با بیان این ک��ه امیدوارم حض��ورم بتواند برای حل 
مشکالت کشور کارساز باش��د، درباره کاندیداتوری اش 
از بین جریانات سیاسی، گفت: اگر زمانی شرکت کردم، 
به صورت مستقل وارد میدان می شوم، اما اگر گروهی و 
جریانی بخواهد از من حمایت کند، متشکر خواهم بود. 
وی در پاسخ به این که آیا برای کاندیداتوری اش، رایزنی 
خاصی با هاش��می رفس��نجانی انجام داده است، گفت: 
آقای هاش��می رییس مجمع تش��خیص مصلحت نظام 
هس��تند و بنده هم عضو مجمعم. عالوه بر این سال ها با 
ایشان در مجلس، دولت و در جنگ و جبهه، همکار بوده 

و همواره از نظرات ایشان استفاده کرده ام.

22 بهمن سیاست داخلیانتخابات انتخابات

زمان برنامه های انتخاباتی 
صدا وسیما

اظهار تأسف مراجع و علما 
از حوادث قم

مواضع عسگراوالدی 
تحسین برانگیز است

انشا اهلل
 کاندیدا می شوم
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یادداشت

 کمک هالل احمر 
به محرومین خور و بیابانک 

120نفر از نخبگان ه��ال احمر به مردم مناطق مح��روم خوروبیابانک 
خدمات درمانی و آموزش��ی ارای��ه کردند . رییس جمعی��ت هال احمر 
شهرستان اصفهان گفت:120 نفر از نخبگان جمعیت هال احمر استان 
اصفهان شامل پزش��کان، پیراپزش��کان، داوطلبان، جوانان و نیروهای 
امدادی ای��ن جمعیت به م��ردم فقی��ر خوروبیابانک خدم��ات درمانی 
و آموزش��ی ارایه دادند. علی محمد هاش��می افزود: ط��ی ارزیابی های 
صورت گرفته از س��وی داوطلبان جمعیت هال احمر استان اصفهان، 
مناطق دور افتاده اس��تان شناس��ایی و پس از نیازس��نجی که بر اساس 
محرومیت ه��ای منطقه انجام می ش��ود، ب��ه ارایه خدمات بهداش��تی، 
درمانی و ویزی��ت رایگان م��ردم این مناط��ق می پردازی��م. وی با بیان 
این که این کاروان س��ومین کاروان س��امت و نیک��وکاری جمعیت در 
این سال به مناطق محروم اس��تان اس��ت، ادامه داد: با تاش پزشکان، 
پیراپزش��کان و داوطلبان اعزامی سومین کاروان س��امت و نیکوکاری 
داوطلبان جمعیت ه��ال احمر به منطقه کم برخ��وردار خوروبیابانک، 
 بیماران این شهرس��تان کویری از خدم��ات بهداش��تی و درمانی آنان 

بهره مند شدند.

 جشن دانش آموختگان 
و تقدیر از دانشجویان ممتاز

به مناس��بت فارغ التحصیلی بیش از 400 نفر از دانش پژوهان و تقدیر 
از دانش��جویان ممتاز رش��ته های تحصیلی، جش��ن دانش آموختگی 
 در دانش��گاه آزاد اسامی خمینی ش��هر برگزار ش��د. در ابتدای مراسم

 خلیفه س��لطانی، رییس دانشگاه گفت: دانش��گاه آزاد اسامی در طول 
 حیات طیبه خود خدم��ات فراوانی را به جامعه اس��امی ارایه کرده که

 فارغ التحصیل شدن مدیران برجسته کشور از این دانشگاه، نمونه ای بارز 
از خدمات ارزنده آن است. 

 بهره برداری از 9طرح 
آموزشی پژوهشی دانشگاه صنعتی

همزمان ب��ا ایام اهلل دهه مب��ارک فجر و با حضور حس��ین نادری منش، 
معاون آموزش��ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ش��نبه گذش��ته از 
9طرح عمرانی آموزشی، پژوهشی و رفاهی در دانشگاه صنعتی اصفهان 
بهره برداری شد. این طرح ها ش��امل دانشکده جدید مهندسی نساجی، 
طبقه جدید ساختمان دانش��کده مهندسی صنایع، س��اختمان جدید 
مرکزپژوهشی کش��ت بدون خاک،10 آزمایشگاه جدید، محوطه سازی 
 و نورپردازی جنب تاالرهای مفاخر ورستوران سنتی با هزینه ای حدود 
93 میلیارد و 166 میلیون ریال احداث و تجهیز ش��ده اس��ت. احداث و 
تجهیز دانشکده مهندسی نس��اجی با زیربنای 9 هزار و500 مترمربع و 
با هزینه ای بالغ بر 75 میلیارد ریال در طول حدود 28 ماه به س��رانجام 

رسیده است. 

 تغییر کاربری کارخانه ریسباف 
به موزه اصفهان

زمین های بزرگی که در سطح شهر اصفهان وجود دارد، از سوی شورای 
اسامی شهر و ش��هرداری اصفهان برای خدمات ش��هری در نظر گرفته 
شده اند که یکی از این زمین ها زمین کارخانه ریسباف واقع در چهارباغ 
باالست که با توجه به بافت قدیمی آن، به عنوان موزه اصفهان در نظر گرفته 
شده است. نایب رییس شورای اسامی ش��هر اصفهان با بیان این مطلب 
گفت: زمین های بزرگی که در سطح ش��هر اصفهان وجود دارد از جمله 
زمین سیلو و زمین منابع پاالیشگاه اصفهان در دروازه شیراز از زمین هایی 
هستند که برای خدمات شهری مانند مراکز تفریحی، آموزشی و بهداشتی 

از سوی شورای اسامی شهر و شهرداری اصفهان در نظر گرفته شده اند.

گشتی در اخبار

عالقه مردم به انقالب اسالمی 
فطری است 

استاندار اصفهان/ علیرضا ذاکر اصفهانی 

این انقاب از جذابیت باالیی برخوردار است و بسیاری را شیفته خود کرد 
و انقابی است که از اعتقادات مردم برخاسته است. وقتی سایر کشورها با 
مفاهیم این انقاب آشنا می شوند، به راحتی آن را پذیرفته و با این مفاهیم 
دوست می شوند. انقاب اسامی ایران توانس��ته در کوتاه ترین زمان به 
دستاوردهای خود نائل شود، البته در بسیاری از بخش ها، جای کار هست 
و بس��یاری از مردم به مطالبات خود رس��یده اند. این انقاب دنبال این 

نیست که در این حد بسنده کند 
و اوج انقاب اس��امی و فلسفه 
آن تمدن س��ازی آن است و ما 
باید برای نظ��ام جهانی الگویی 
 داش��ته باش��یم. اکنون فصل 
تمدن سازی است و باید از آنچه 
که به عن��وان می��راث تمدنی 
داریم  حراست کرده و به جوانان 

خود نیز انتقال دهیم.
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چهره روز
دما،۴تا۵درجهکاهشمییابد

کارشناس مسئول پیش بینی هوای اصفهان گفت: بر اساس نقشه های هواشناسی، با فعالیت 
سامانه ای ناپایدار بر روی اس��تان، افزایش ابر، بارش های رگباری متناوب و گاهی وزش باد 

نسبتاً شدید را در اکثر مناطق استان پیش بینی می کنیم. 

3

زیر پوست شهر/ صف برنج در اصفهان ، هر روز طوالنی تر از دیروز...
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ترخیص دانش آموزان 
شین آبادی از بیمارستان

فرماندار اصفهان گفت: نمایندگان کش��اورزان ش��رق اصفهان برای بررسی 
 مش��کات و مطالبات خود با مع��اون اول ریی��س جمهور، وزیر نی��رو، وزیر 

جهاد کشاورزی و جمع دیگری از مسئوالن عالی رتبه کشور دیدار می کنند.
فضل اهلل کفیل در گفتگو اختصاصی با ایرنا اظهار کرد: قرار است این دیدار امروز 
در تهران انجام شود. وی افزود: در سه سال گذشته یکی از مهم ترین مطالبات 
کشاورزان اصفهان گرفتن حقابه بوده است. وی با اشاره به اقدامات انجام شده 
 در شهرستان اصفهان برای صدور سند آب کش��اورزان، گفت: تا کنون بیش 
از 11 هزار و 500 نف��ر در مراکز خدمات جهاد کش��اورزی این شهرس��تان 
برای گرفتن س��ند آب اقدام کرده اند. فرماندار اصفهان دلیل اس��تقبال کم 
 مردم شهر ورزنه برای دریافت س��ند آب را عدم اطاع رسانی مناسب به آنان 

بیان کرد.

رییس بیمارستان سوانح س��وختگی امام موس��ی کاظم )ع( اصفهان با 
بیان این که تمامی دانش آموزان حادثه دیده شین آبادی تحت درمان در 
این مرکز مرخص ش��ده اند، گفت: در حال حاضر این شش دانش آموز در 

اصفهان و تحت تکمیل درمان های مراقبتی هستند.
فریدون عابدینی که با ایمنا س��خن می گفت، با بیان این که زمان درمان 
سوختگی شامل دو مرحله است، اظهار داش��ت: 15 درصد زمان درمان 
بیماران سوختگی در بیمارستان و 85 درصد دیگر بعد از مرخص شدن 
آنها صورت می گیرد. وی با بیان این که اعم��ال مراقبتی بعد از ترخیص 
بیماران سوختگی مهم ترین قسمت درمان این افراد است، تصریح کرد: 
در زمان بعد از ترخیص ممکن اس��ت زخم های بیماران عفونی شده و به 

اعمال مراقبتی شدید نیاز داشته باشند.

دیدار کشاورزان با 
معاون رییس جمهور 

 کشتار ساالنه بیش از ۱/۵ میلیون رأس دام    
در  اصفهان

افزایش کرایه اتوبوس واحد، نخستین عیدی شهرداری 
به اصفهانی ها!

افزایش هزینه حمل و نقل عمومی باری اس��ت که با وجود 
تحمل فش��ارهای اقتصادی دوباره بر دوش مردم گذاشته 
می شود، به ویژه در ش��رایط کنونی در کیفیت حمل و نقل 
عمومی به رضایت مندی نس��بی هم دست نیافته ایم. بهای 
بلیت اتوبوس های واحد اصفهان در حالی روزهای گذش��ته 
افزایش یافته که مسئوالن شهری بارها تأکید کرده بودند نرخ 
جابه جایی توسط اتوبوسرانی افزایش نمی یابد! مدیرعامل 
ش��رکت واحد اتوبوس��رانی اصفهان و حومه از افزایش نرخ  
بلیت اتوبوس های این شرکت با توجه به طول مسیر خبر داد 
و گفت: این افزایش نرخ در تمام خطوط شرکت اتوبوسرانی 
اعمال می شود. عباس روحانی که با ایسنا سخن می گفت، 
با اش��اره به این که مردم باید بخش��ی از هزینه حمل و نقل 
 عمومی را تأمین کنند، اظهار کرد: اگر مردم سهم خود را که 
یک س��وم از هزینه حمل و نقل عمومی است نپردازند، این 
ش��رکت قادر به ادامه فعالیت نیست، بر همین اساس مردم 

نباید از کنترل کارت  بلیت ها ناراحت ش��وند. وی ادامه داد: 
بررسی ها نشان می دهد،30 در صد از مسافران هنگام سوار 

شدن کارت نمی زنند. 
مدیرعامل ش��رکت واح��د اتوبوس��رانی اصفه��ان و حومه  
تأکید ک��رد: مردم بای��د بدانند ک��ه روزانه 800 ه��زار نفر 
توس��ط اتوبوس واحد در س��طح ش��هر جابه جا می شوند و 
هزینه واقع��ی جابه جایی هر نف��ر در مس��یرهای کمتر از 
 هفت کیلومت��ر 450 تومان اس��ت، بنابرای��ن کارت نزدن 
30 درصد از مس��افران روزانه برابر با هشت میلیون تومان 
است. روحانی همچنین در خصوص نحوه توزیع اتوبوس های 
واحد در میان خطوط گفت: تقسیم  و توزیع اتوبوس ها بین 
خطوط بر اساس یک فرآیند کارشناسی شده انجام می گیرد 
و با این حال از 800 هزار نفر مس��افری که توس��ط اتوبوس 
واحد در سطح شهر جابه جا می شوند روزانه حدود صد نفر با 

اتوبوسرانی تماس می گیرند و شکایت دارند.

مدیرکل دامپزشکی استان اصفهان در مراسم افتتاح فاز یک 
مجتمع پرو تئیني نوشین حال شاهین شهر استان اصفهان 
گفت: ساالنه بیش از 1/5 میلیون رأس دام سبک و سنگین 

در کشتارگاه های این استان کشتار می شود.
سید محمد حس��ینی با بیان این که استان اصفهان در حال 
حاضر 33 کش��تارگاه صنعتی و نیمه صنعت��ی فعال دارد، 
اظهار داشت: مهم ترین برنامه اداره کل دامپزشکی اصفهان، 
تعطیلی مراکز آالینده و غیربهداشتی، مرمت کشتارگاه های 

قابل احیا و احداث کشتارگاه های جدید است.
وی مجتمع پروتئینی نوش��ین حال را یک��ی از مهم ترین 
پروژه های ارزش��مند اس��تان اصفه��ان خواند و اف��زود: با 
بهره برداری مرحله نخس��ت این مجتمع، ب��رای 100 نفر 
اشتغال زایی شده و با افتتاح دو مرحله دیگر آن در مجموع 

بیش از400 نفر مشغول به فعالیت می شوند.
مدیرکل دامپزش��کی اس��تان اصفهان ادام��ه داد: مرحله 

نخست این مجتمع شامل کش��تارگاه دام سبک و سنگین 
 )گاو، گوس��اله، گوس��فند و...( بس��ته بن��دی آالیش��ی و 
 بس��ته بندی گوش��ت قرم��ز اس��ت ک��ه تاکن��ون بالغ بر 
 50 میلی��ارد ری��ال ب��رای تأس��یس آن هزینه ش��ده که

20 میلیارد ریال آن تسهیات بانکی و 30 میلیارد ریال دیگر 
از سوی بخش خصوصی تأمین شده است.

وی تصریح کرد: بر اس��اس گزارش مدیریت این مجتمع در 
فاز دوم، تولیدات گوشتی)سوس��یس، کالباس و همبرگر(، 
عمل آوری روده، تهیه خوراک حیوان��ات اهلی، عمل آوری 
پوست و در فاز س��وم پرورش دام، تولید ژالتین )استخراج 
ژل از استخوان دام( غنی سازی بخشی از پسماند به منظور 
خوراک دام، استفاد ه از بیوگاز تا سال 1392 افتتاح خواهد 
ش��د. گفتنی اس��ت، مجتمع پروتئیني نوش��ین حال در 
مساحت 3/2هکتار و زیربناي حدود 15هزار و 580متر مربع 

در سه مرحله به بهره برداري مي رسد.

از خیاب��ان ک��ه می گذش��تیم،  
الهه 
دخترکی ترازویی را جلوی پایش راستین

گذاش��ته بود و منتظر بود از وزن 
 آدم ه��ای دور و ب��رش رزق و روزی خ��ود را 
در بیاورد.گونه هایش قرمز ش��ده بود.تأللؤ سفیدی 
صورت و رنگ آبی چش��مانش مردم را ناخودآگاه به 
س��ویش جلب می کرد. با بازی با عروسک مندرس و 
قدیمی، قصد داشت تا نگاه های کنجکاو را از خود دور 
کند. جلوت��ر رفتیم و به او س��ام کردی��م. با نگاهی 
معصومانه که از گوشه چش��م به ما داشت، به نوعی 

جواب سام را داد.
 »خانوم خانوما اسمت چیه؟« »قمر«، »چند سالته « 
،»هشت سال«، »چه اسم قش��نگی داری! درس هم 
 می خونی؟«، »ن��ه «، »چرا؟«، »خ��وب دیگه« و با 
بی میل��ی آن طرف خیاب��ان را دی��د زد. از نگاه های 
پراکنده اش به صورتمان فهمیدی��م حال و حوصله 
س��ؤال و جواب ندارد. یکی از ما روی ترازو ایس��تاد، 

عقربه ناگهان چرخید و برروی120 کیلو میخکوب 
 ش��د. بچه ها ب��ا دی��دن وزن، خندیدند و س��رخی 
 گونه های قمر بیش��تر ش��د. ش��اید اگر چشم های 
آبی اش را به من می دوخت می توانستم نم اشکش 
را هم ببین��م. پنج هزارتومانی را به عنوان دس��تمزد 
به او دادیم. ب��ا دیدن پول گفت:» بقیه پ��ول را ندارم 
بدهم«. به اتفاق گفتیم عیبی ندارد، بقیه پول را برای 
خودت بردار. پیشانی بلند و سرما سوخته اش با گره 
ابروهایش قاطی ش��د:» من گدا نیس��تم خانم. اصًا 
مهمون من باشید« و ترازویش را برداشت و در مدتی 
کوتاه در ازدحام جمعیت گم شد. تا آن روز غرور به آن 
زیبایی را در وجود هیچ کس ندیده بودم؛ غروری بزرگ 
 منشانه، غروری قابل پرستش. هوا سرد است و کودک 

می اندیشید به پولی که با غرورش معامله نکرد.
اما کم نیس��تند کودکان دیگری که در بازار کارهای 
سخت هم مشغول کار هستند. اگر »کودک« خطابش 
کنی، حتی خودش هم تعجب می کند. نه کودکی اش 

 را ب��اور دارد و نه کودک��ی کردن را بلد اس��ت؛ حتی
 نمی داند روزی به نام »روز ک��ودک« در تقویم رقم 
خورده است. او فقط کار را می شناسد و دشنام و کتکی 

را که مثل جیره روزانه نصیبش می شود.
ه��زاران ه��زار ک��ودک کار در گوش��ه و کن��ار این 
کش��ور در کارگاه ه��ای کوچ��ک و ب��زرگ در حال 
کار هس��تند، با این همه خس��تگی و فرس��ودگی، 
کارفرم��ا حقوقش��ان را به والدینش��ان م��ی دهد و 
 هس��تند والدینی که این پول ها را خ��رج موادمخدر 
می کنن��د و جز حس��رت، چیزی نصی��ب کودکان 
نمی ش��ود. آنها حتی حق��وق خود را نم��ی بینند. 
 در اینج��ا هم��ه ن��وع کاری هس��ت؛ قالب کش��ی، 
گل س��ازی، بار جمع کن��ی و قال��ب داری. اگر یک 
کارفرم��ا حق��وق او و خان��واده اش را خ��ورد مه��م 
نیس��ت، جاهای دیگری هم هس��ت که م��ی توان 
کار یاف��ت. کودکان 10تا13 س��اله ایران��ی و افغانی 
به سرعت مشغول کار کردن هس��تند. یکی از روی 

الگو ورقه ه��ای چ��رم را قیچی می کن��د و دیگری 
 که کمی س��نش بیش��تر اس��ت، با چرخ مش��غول 
دوخت های کناری کیف اس��ت. یک کارگاه تولیدی 
 کیف و تولیدی های دیگر و زندگ��ی های بزرگ در 

پیچ و خم کودکی هایی رنگ و رو رفته.

اصفهان�ی ه�ا ک�ودکان کار را حمای�ت 
می کنند

اما طب��ق آم��ار، اصفهان ش��هری پ��اک از کودکان 
کار اس��ت. س��عید صادقی، معاون ام��ور اجتماعی 
بهزیستی اس��تان اصفهان با اش��اره به این نکته که 
در ش��هر اصفهان با هم��کاری ارگان ه��ای ذیربط 
 کمتری��ن آم��ار ک��ودکان کار و خیابان��ی را داریم 
می گوی��د: » اصفهان در 9 ماهه اول س��ال در حدود 
187 نفر کودک کارداشته که نسبت به بقیه استان ها 
رقم کم و قابل توجهی است. این کودکان غالبا خانواده 
دارند و بد سرپرست اند. فرهنگ نظارت مردم در امور 
اجتماعی یکی از عوامل عدم وجود آمار باالی کودکان 

کار در اصفهان است.«
صادق��ی ادامه  م��ی دهد:» دی��دن ک��ودکان کار و 
خیابانی در معابر و س��طح ش��هر اصفهانی ه��ا را به 
این فک��ر می اندازد که یا خودش��ان کم��ک کنند و 
ی��ا ارگان ه��ای ذیرب��ط را در جریان وج��ود چنین 
 کودکانی ق��رار بدهن��د که ای��ن خ��ود، از فرهنگ 
ن��وع دوس��تی اصفهانی ها سرچش��مه م��ی گیرد. 
دومین عامل پاک ب��ودن اصفهان از ک��ودکان کار و 
خیابانی، همکاری مس��تمر و هماهنگ��ی نهادهایی 
 مثل ش��هرداری، بهزیس��تی، اورژان��س اجتماعی و 
قوه قضائیه است که غالبا با کمک این چند ارگان این 
نوع کودکان شناسایی شده و به سوی مراکز خدماتی 
شامل پزش��کی، روانپزش��کی مددکاری و... جذب 
می ش��وند که این خود باعث توانمندی خانواده ها 

برای سالم سازی این کودکان می شود.«
طبق مصوب��ه ش��ورای عال��ی اداری، 13 ارگان باید 
با بهزیس��تی همکاری کنن��د، اما تنها چه��ار ارگان 
همکاری می کنن��د. ک��ودکان کار و خیابانی نیاز به 
همکاری تمامی دستگاه ها از جمله کمیته امداد، فنی 
و حرفه ای و علوم پزشکی و ... دارند اما متأسفانه تنها 
چند چهار ارگان در این خصوص کمک می کنند که 

این جای تأمل دارد.

 ایران 3 میلیون کودک کار دارد
اما یک استاد دانشگاه با بیان این که طبق آمارها بیش 
از سه میلیون کودک بازمانده از تحصیل ایرانی وجود 
دارد، می گوید: » کودکانی که امکان تحصیل نداشته 
باشند، در جایی مشغول به کار هستند و می توان گفت 
ما س��ه میلیون کودک کار داریم.« دکتر قاسم زاده، 
عضوهیأت مدیره انجمن پویا)فعال در زمینه کودکان 
کار( نیز باور دارد: » طبق پژوهش های انجام ش��ده، 
تنها نزدیک 15 درصد این بچه ها اصًا خانواده ندارند 
و یا از شهرستان به پایتخت می آیند و از خانواده خود 

دور هستند.« 

حمایت از کودکان در قانون کار
متأس��فانه با وجود تدوین قوانین مختلف در زمینه 
عدم به کارگی��ری ک��ودکان در مش��اغل مختلف، 
هم اکن��ون درصد قاب��ل توجه��ی از این گ��روه به 
جای درس و مدرس��ه ترجی��ح می دهن��د در بازار 
کار کش��ور فعالیت داش��ته باش��ند و یا ای��ن که هر 
 دو کار را در یک زم��ان انجام دهند. ب��ه دلیل وجود 
ممانعت های قانون��ی در مورد ک��ودکان، این گروه 
 بیش��تر در مش��اغل فیزیک��ی مانن��د آجرپ��زی و 
شیشه گری به کار گرفته می شوند، به عبارت دیگر، 
زمینه پذیرش کودک در محیط های بخش دولتی و 
بنگاه های بزرگ خصوصی وجود ندارد و این گروه ها 
مجبور می شوند برای اش��تغال، فضاهای دیگری را 

جستجو کنند. 
در حال حاضر آمار مشخصی از تعداد کودکان کار در 
کشور وجود ندارد. البته ممکن اس��ت در این زمینه 
تحقیقاتی نیز توس��ط مراکز آماری و حمایتی کشور 
انجام شود، اما هیچ گاه آمار رسمی از تعداد کودکان 
کار، افزایش و یا کاهش آنان، نوع مشاغلی که در آن 
فعالیت می کنند و یا به کار گرفته می شوند و همچنین 

میزان دستمزدهای آنان ارایه نشده است. 
  قانون کار در ماده 79 به صراحت اعام کرده اس��ت: 
»به کار گماردن افراد کمتر از 15س��ال تمام ممنوع 
است.« در ماده 80 نیز پیش بینی شده کارگری که 
سنش بین 15تا18 سال تمام باشد، »کارگر نوجوان« 
نامی��ده می ش��ود و در بدو اس��تخدام باید توس��ط 
 سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی 

قرار گیرد.

ایران 3 میلیون کودک کار دارد

اصفهان،شهریپاکازکودکانکار



چهره روزیادداشت

کشف 23 هزار لیتر روغن احتکار شده 
در اصفهان

 فرمان��ده انتظام��ی اس��تان اصفه��ان از شناس��ایی کارگاه تولی��دی
روغن های تقلبی در شهرستان دهاقان استان اصفهان خبر داد و گفت: 
با دستگیری متهم 15 هزار لیتر روغن خودرو احتکار شده و 38 بشکه به 
میزان 8 هزار و 380 لیتر روغن تقلبی کشف و ضبط شد.  سردار عبدالرضا 
آقاخانی فرمانده انتظامی اس��تان اصفهان با بیان ای��ن که در این زمینه 
برخورد قانونی با متصدی مربوطه صورت گرفت و ضمن دستگیری وی، 
به مراجع قضائی معرفی شد،خاطر نشان کرد:متأسفانه عده ای سودجو 
و فرصت طلب به قصد گران فروش��ی، کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم 
را احتکار کرده و بعد از مدتی آن را با قیمت باال در بازار عرضه می کنند.  

بهره برداری بیش از3۸۰ پروژه 
تولیدی و عمرانی در اصفهان

معاون عمرانی اس��تانداری اصفهان گفت: همز مان با از سی وچهارمین 
بهار انقاب اس��امی، بیش از380 پروژه تولیدی در اس��تان اصفهان به 

بهره برداری می رسد.
مهدی جمالی  نژاد با اشاره به پروژه های تولیدی مورد افتتاح در دهه فجر 
امسال در قالب طرح های عمرانی، اظهار داشت: 1۹ درصد از کل پروژه ها 
در امور تولیدی و در بخش های کش��اورزی، صنعت، معدن، تأمین آب، 

تولیدات دامی و پرورش آبزیان و آبیاری است. 

اخبار کوتاه

4
پیش فروش اینترنتی بلیت اتوبوس های نوروزی

پیش فروش اینترنتی بلی��ت اتوبوس های نوروزی ازدیروز آغاز ش��د و پیش فروش حضوری هم از 
ابتدای اسفند خواهد بود. طرح نوروزی جابه جایی مسافر از ۲۴ اسفند آغاز می شود و تا 1۶ فروردین 

ادامه خواهد داشت.
 شرایط گیتی پسند 

روبه بهبود است
فوالدگر/نماینده مردم اصفهان در مجلس

شنیده ام که وضعیت تولید گیتی پسند بهبود پیدا کرده و به نظر می رسد 
که دارایی های این شرکت در حدی است که مطالبات مردم را پرداخت 
کند و نگرانی ورشکس��تگی درب��اره آن وجود ندارد. ما قب��ول داریم که 
 تعداد زیادی از مردم بخش عمده ای از دارایی هایشان را در گیتی پسند 
س��رمایه گذاری کرده  و تحت فش��ار هس��تند، اما آنهایی که می توانند 
تحمل کنند، به مس��ئوالن ای��ن واحد تولی��دی زمان دهند ت��ا از این 
مرحل��ه عبور کنن��د. درمورد 
س��رمایه گذارانی که شرایط 
 مال��ی مس��اعدی ندارن��د،

گیتی پس��ند باید کمک کند. 
مطابق آخری��ن خبرها، بانک 
مرکزی شکایتش را پس گرفته 
و  ممنوع الخروج بودن برخی 
از مسئوالن این کارخانه رفع 

شده است.
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کشاورزان
قربانی صنعت شده اند

بروز خشکسالی در10 سال اخیر در فات مرکزی ایران،  از 
یک سو کاهش حجم س��د زاینده رود را به همراه داشت و از 
سوی دیگر قنوات دو استان اصفهان و چهار محال و بختیاری 
را  با مش��کل خش��کی روبه رو کرد و به دنبال آن، سطح زیر 
کش��ت کاهش یافت و به تدری��ج مزارع ب��ه زمین های بایر 

تبدیل شدند.
به همی��ن خاطر در چن��د هفته اخیر، کش��اورزان ش��رق 
 اصفهان در بخش ها و روستاهای مختلف با تجمع و اعتصاب 
 اعت��راض های خ��ود را به گوش مس��ئوالن رس��اندند. آنها 
به واس��طه همین مش��کل بی آبی حتی از کشت پاییزه هم 
محروم ماندند. رییس خانه کش��اورز اس��تان چهار محال و 
بختیاری در ای��ن باره می گوید: تعدیل و کاهش س��هم آب 
در ش��رایط خشکس��الی باید در خصوص بخش صنعت نیز 
اعمال شود. س��ید طاهر نوربخش در گفتگو با ایسنا از لزوم 
وفاق میان کش��اورزان دو اس��تان حرف زد و معتقد اس��ت 
برداش��ت حقابه کش��اورزان اصفهانی توس��ط کش��اورزان 
چهارمحالی ش��ایعه و ادعایی کذب در جهت ایجاد اختاف 
 میان آنان اس��ت، در حالی که هر دو گروه کشاورزان به طور

مش��ترک از صنع��ت ضرب��ه خورده ان��د. وی ب��رای اثبات 
 گفت��ه های��ش ب��ه خش��ک ش��دن دو س��وم قن��ات های

اس��تان چهارمحال اش��اره کرد: به جرأت می توان گفت در 
 اس��تان چهار محال و بختیاری از  مجموع 1۴0رشته قنات، 
دو سوم آن خشکیده که متعاقب آن  از مجموع11دشت تحت 
کشت نیز حدود10دش��ت منطقه کشت ممنوع اعام شده 
اس��ت. نوربخش می گوید:کاهش سطح زیرکشت در هر دو 
استان صرفا ناشی از کاهش بارندگی ها و خشکسالی مستقیم 
در سال های اخیر نیست، بلکه استفاده بی رویه بخش صنعت 
و شهرک های اقماری اصفهان نیز از سهم مشخص و قانونی 
کش��اورزان، موجب بروز این پدیده منفی ش��ده است. وی 
خواستار یکس��ان س��ازی کاهش میزان مصرف برای همه 
 بخش ها ش��د: متأس��فانه تعدیل پروانه های به��ره برداری

از آب زاینده رود فقط شامل کشاورزان شده است، در حالی 
که این کاهش مصرف در خصوص صنعت، طرح های فضای 
سبز و...اعمال نشده اس��ت. وی به حفر تونل های گاب یک 
و دو هم اش��اره ای داش��ت و گفت: حفر این دو تونل به اسم 
کشاورز و به کام صنعت اس��ت: با کمال تأسف عاوه بر بروز 
معضل زیس��ت محیطی، این حجم آب برای استفاده بخش 
کشاورزی استان اصفهان انتقال نخواهد یافت و بخش صنعت 

صاحب و مالک آب این دو تونل خواهد شد. 

دیدگاه

پارکینگ اینجا تقریبا خالی است، تردد  سمیه 
مش��تری ها هم آنقدر کم است که به مسرور 

نظر می رسد فروش��گاه تعطیل است، 
ولی باید مشاهده کرد. درب الکترونیکی فروشگاه کنار می رود و آدم 
وارد دنیای ساکنی می ش��ودکه پویایی ندارد. قفسه های خالی، 
 گوش��ت و مرغ و ماه��ی به می��زان حداق��ل، اجن��اس کمی که 
تخفیف های ده درصدی خورده اند، ولی مشتری ندارند، چرخ های 
خریدی که دسته دسته گوشه فروشگاه بی مشتری ایستاده اند؛ این 

حال و روز بال هایپر تا دو هفته پیش بود.
تعداد مشتری ها کمتر از انگشتان دو دس��ت است. همین تعداد 
 هم ب��دون چرخ خری��د در فروش��گاه قدم م��ی زنن��د و از دیدن

 قفس��ه های خالی و تعطیلی بخ��ش های مختلف ف��روش ابراز 
 تعجب می کنند. ماندانا به عنوان مشتری می گوید: همه پیشرفت 
می کنند، ما پسرفت. مگر چندوقت از عمر این فروشگاه می گذرد 
که به این وضع افتاده اس��ت.گمان می کنم نقش مدیریت در رخ 
دادن این اتفاق پررنگ تر از س��ایر عوامل بوده است. محمد آرین 
از مشتریان س��ابق بال هایپر اس��ت و برای صحت و سقم شایعه 
ورشکستگی به اینجا آمده وهمین طور که بین قفسه های خالی از 
جنس قدم می زند، می گوید: مدیریت فروشگاه خوب نبود. بارها 
آمده ام اینجا، ولی برخاف بزرگ بودن فروشگاه، تنوع محصوالت 
کم بود، به طوری که نتوانستم آن کاال و مارکی را که مد نظر داشتم 
پیدا کنم. جدای از این که سیس��تم فروش نی��ز معیوب بود؛ مثا 

اجناس تخفیف خورده را بدون تخفیف محاسبه می کرد و در بسته 
بندی برخی کاالها مانند مرغ تکه شده و یا دل و جگر مواد زائد و به 
درد نخوری وجود داشت. این شده که حاال قفسه ها خالی است و 

شاید بتوان گفت اینجا پرنده پر نمی زند.

انبار گردانی می کنیم
یکی از متصدیان کنترل فروشگاه در خصوص خالی بودن بیشتر 
قفسه ها ازجنس و تعطیلی قسمت هایی مانند فروش میوه و غذای 
گرم با اعام این ک��ه در حال انبار گردانی هس��تیم و می خواهیم 
برآوردی از اجناس موجود داشته باشیم تا درخواست خرید بدهیم، 
کمی آبرو داری می کند و چنین ادامه می دهد:» در ضمن بخشی 
از جنس هایی که ما استفاده می کنیم؛ مثا برای شیرینی پزی از 
بلژیک تهیه می شود که چون تمام کردیم به تبع آن قسمت فروش 

شیرینی و کیک غیر فعال شده است«.

کسادی در بازار
خلوتی فروش��گاه خیلی به چش��م می آید. جدای از قفس��ه های 
 خالی و تعطیلی غرفه هایی مانند فروش میوه، سبزی خرد شده و 
 ش��یرینی پزی، تعداد مش��تریانی که ب��ال هایپر را ب��رای خرید 
برمی گزینند نیز تقلیل پیدا کرده است. این اتفاق چندماهی است که رخ 

داده و برخی باز شدن هایپر استار در سیتی سنتر را دلیل آن می دانند.
شفیعی از مشتریانی اس��ت که دارد در فروش��گاه بی هدف چرخ 

می زند: » خیلی از دوس��تان من با باز ش��دن هایپر اس��تار دیگر 
اینجا نمی آیند، چون تنوع در اینجا به نس��بت کمتر است. جدای 
از این که بیش��تر خرید مردم به مواد خوراکی محدود ش��ده و در 
مرکز جدید تنوع بیش��تر و قیمت غذا مناس��ب تر اس��ت«. اما در 
مقابل یک��ی از صندوقدارهای بال هایپر دلی��ل این خلوتی و نبود 
مش��تری را به دوعامل نس��بت می دهد؛ یکی باز شدن مجموعه 
خرید جدید در روبه روی سپاهان شهر و دیگری شرایط اقتصادی 
 موجود در کش��ور و اصفهان. او معتقد است این عوامل باعث شده 
بال هایپر خلوت تر از همیش��ه باش��د. این کارمند که ترجیح داد 
 نامش را کسی نداند تا برای شغلش اتفاقی نیفتد، دیدگاه کان تر

و امیدوارنه تری را مطرح کرد:» مردم در حال بررس��ی و انتخاب 
هستند و دارند بین دو مجموعه فروشگاهی بزرگ که در اصفهان 
احداث شده قیاس انجام می دهند تا بهترین را برگزینند. از طرف 
دیگر وضع معیشت آنقدر سخت شده که قدرت خرید مردم بسیار 
پایین آمده، به طوری که تعداد مش��تریان هایپر استار نیز کاهش 

پیدا کرده است«.

شایعه ورشکستگی، کذب است
این روزها تقریبا به هر جایی که س��ر بزنید ش��ایعه ورشکستگی 
بال هایپر را خواهید شنید؛ شایعه ای که به گفته روابط عمومی و 
 واحد رس��انه ای این مجموعه، کذب محض است. از طرفی بعد از 
تاش های مکرر با اهالی بال هایپر، باالخره یک نفر از آنها تصمیم 
گرفت پاس��خ بدهد و باتکلیف��ی ها در خصوص ب��ودن یا نیودن 
بال هایپر روش��ن ش��ود. این خانم که ترجیح داد ب��ه جای درج 
اسمش بنویس��یم کارمند روابط عمومی،  با اظهار اینکه خبری از 
ورشکستگی نیست و در حال حاضر اجناس جدید خریداری شده 
و دارند آنها را در قفسه ها می چینند، ورشکستگی را به طور قطع 
رد کرد. در   س��وی دیگر ماجرا طبق گفته مسئول امور مشتریان،  
اگر ورشکستگی صورت می گرفت، بی شک اول پرسنل مشغول 
به کار در فروشگاه متوجه می ش��دند، چرا که ثمره ورشکستگی 
اخراج پرسنل است، ولی ما مشغول به کار هستیم و مطمئن هستم 
 این یک شایعه بی اساس است. شنیده شده هیأت مدیره فروشگاه 
بال هایپر در حال عوض شدن است و به زودی مدیر جدیدی برای 
فروشگاه معرفی می شود؛ مدیری که قدرت کنترل اوضاع را داشته 
باشد و در این شرایط اقتصادی بتواند سکان هدایت فروشگاه را به 

درستی در دست بگیرد.

به زودی اخبار خوبی می شنوید
مدیر رس��انه ای فروش��گاه بال هایپر نیز با رد خبر ورشکس��تگی 
فروشگاه و با به کارگیری تمام توان روزنامه نگارانه اش، خط بطانی 
بر شایعه ها می کشد  و با جمله»به زودی اخبار خوبی می شنوید«، 
ادامه می دهد:» شرایط از هفته پیش تاکنون کاما فرق کرده است 
و یک تیم جدید در هیأت مدیره مستقر شده اند که درحال فعالیت بوده 
و قرار است برنامه های جدیدی ارایه دهند که فضا را متفاوت خواهد 

کرد.«    

آغاز به کار مجدد بال هایپر با انرژی مضاعف

بال هایپر  ورشکست نشده  است

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

فقدان سند مالكيت
7235 نظ��ر به اينكه آق��اي صفرعلي تفنگچي مهياري فرزن��د علي باارائه دو برگ 
استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت شش��دانگ يكباب خانه شماره 2390 فرعي از76 اصلي واقع درمهياربخش 
يك ش��هرضابه مساحت 193/50 مترمربع شده كه ششدانگ پالك فوق درصفحه 
397 دفت��ر 422 ذيل ثبت ش��ماره 70611 بنام نامبرده ثبت وس��ند صادرگرديده 
اينك صفرعلي تفنگچي مهياري درخواس��ت صدورسندالمثني نسبت به پالك فوق 
رانموده اس��ت لذا دراج��راي ماده 120آئين نامه اصالح��ي قانون ثبت مراتب يك 
نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در 
آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت 
س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 

دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا 

فقدان سند مالكيت
7236 نظر به اينكه آقاي ناصرپناه پوري فرزند بهرام باارائه دو برگ استشهادمحلي 
كه هويت وامضاء ش��هود رسمًا گواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت دو – 
شش��م مشاع از دويست وسه - يكهزارودويست وشش سهم ازده سهم ششدانگ 
پالك 171/15 شده كه سند مذكور ذيل ثبت 56783 در صفحه 505 دفتر 350 بنام 
نامبرده ثبت و صادرگرديده اينك نامبرده درخواس��ت صدورس��ندالمثني نموده 
اس��ت لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي 
مي ش��ود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اشاره 
اي نش��ده ويا مدعي وجود سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت 
ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تس��ليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثن��ي را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه 
س��ند مالكيت يا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو 
نس��خه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد 

مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
7237 نظ��ر به اينكه آقاي س��يداحمدفاطمي باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 

هويت وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت هفت حبه 
وشش دهم حبه مشاع ازپالك شماره 36 فرعي از 76 اصلي واقع درمهيارشده كه 
س��ندمذكور در صفحه 487 دفتر 85 بميزان 18 حبه مش��اع به نام نيماشاملوثبت 
وس��ند صادرگرديده س��پس نامبرده بموج��ب سندرس��مي 14056 – 85/8/16 
دفتر127 اصفهانتمامت 18 حبه رابه سيداحمدفاطمي انتقال داده كه نامبرده هم به 
موجب سندشماره 29498 – 85/11/11 دفتر 55 اصفهان تمامت 10 حبه وچهار- 
دهم حبه ازمالكيت خودرابه اس��داله يزداني انتقال داده اينك آقاي سيداحمدفاطمي 
درخواست صدورسندالمثني نسبت به هفت حبه وشش دهم حبه باقيمانده مالكيت 
خودانم��وده لذا دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت 
آگهي مي ش��ود كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن 
اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي باش��د مي بايست 
ظرف مدت ده روز پس از انتش��ار اين آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت 
س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در 
صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد 
معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه 
دهنده مسترد مي گردد.ضمنًا س��ندمذكوربه موجب نامه 9/328 – 90/4/6 شعبه 
نهم اجراي احكام كيفري اصفهان بازداشت گرديد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد 

وامالك شهرضا

فقدان سند مالكيت
7239 نظ��ر به اينكه آقاي فضل اله غالم الدين باارائه دو برگ استش��هادمحلي كه 

هويت وامضاءشهود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالكيت پنج دانگ 
مش��اع ازششدانگ خانه ش��ماره 32/1297 از 268 شده كه س��ندمذكور ذيل ثبت 
21393 در صفحه 373 دفتر 184 به نام وي ثبت گرديده اينك نامبرده درخواست 
صدورس��ندالمثني نموده اس��ت كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون 
ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي شود كه هر كس نسبت به ملك مورد آگهي معامله 
اي كرده كه در آن اش��اره اي نش��ده ويا مدعي وجود س��ند مالكيت نزد خود مي 
باشد مي بايست ظرف مدت ده روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا س��ند معامله تسليم نمايد واگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه 
نش��ود اداره ثبت س��ند مالكيت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسليم 
خواهد كرد .در صورت ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامل��ه صورت مجلس مبني 
بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظيم ويك نس��خه آن به متقاضي المثني 
واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اس��ناد 

وامالك شهرضا

ابالغ
7266 به آقای منصور س��لمانی نژاد كه مجهول المكان اعالم ش��ده اس��ت حسب 
ش��كايت آقای نادعلی شيروی و به موجب كيفرخواست صادره از سوی دادستان 
محترم دادس��رای عمومی و انقالب خمينی شهر ش��ما متهم هستيد به تصادف و 
ايراد صدمه كه جلس��ه رسيدگی به اتهام شما ساعت 10/30 صبح مورخ 92/2/10 
تعيين ش��ده اس��ت. لذا به اين وسيله به ش��ما ابالغ می گردد كه جهت شركت در 
جلسه رسيدگی در وقت مقرر در اين دادگاه حاضر يا نسبت به معرفی وكيل اقدام 
و ي��ا اينكه دفاعيات خود را بصورت كتبی قبل از حلول وقت رس��يدگی به دادگاه 
ارائ��ه نمايند. در صورت عدم حضور يا ع��دم معرفی وكيل بصورت كتبی دادگاه 
بصورت غيابی اقدام به رس��يدگی خواهد نمود. اين آگه��ی وفق ماده 180 قانون 
آيي��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيف��ری برای يك نوبت در 
يكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار درج می گردد. دفتر شعبه 103 دادگاه عمومی 

جزايی خمينی شهر

حصر وراثت
7267 آق��ای حمزه زمانی فروش��انی دارای شناس��نامه ش��ماره 636 به ش��رح 
دادخواس��ت به كالس��ه 899/91 ش ح 7 از اين دادگاه در خواس��ت گواهی حصر 
وراث��ت نموده و چنين توضيح داده كه ش��ادروان ابوالقاس��م زمانی فروش��انی 
بشناسنامه 10816 در تاريخ 1390/6/25 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 

ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- نوبر صفری فروش��انی فرزند 
محمدآقا ش ش 116 )مادر متوفی(، 2- زهرا زمانی فرزند عباسعلی ش ش 11209 
)همس��ر دائمی متوفی(، 3- علی زمانی فروشانی فرزند ابوالقاسم 14879 )فرزند(، 
4- حم��زه زمانی فروش��انی فرزند ابوالقاس��م ش ش 636 )فرزن��د(، 5- روح اله 
زمانی فروشانی فرزند ابوالقاسم ش ش 7764 )فرزند(، 6- زينب زمانی فروشانی 
فرزند ابوالقاس��م ش ش 1228 )فرزند( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر 
كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاريخ نشر آگهی 
ظ��رف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم 

شورای حل اختالف خمينی شهر

حصر وراثت
7268 آقای عليرضا نوروزی دارای شناسنامه شماره 11696 به شرح دادخواست 
به كالس��ه 845/91 ش ح 7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنين توضيح داده كه ش��ادروان حس��ينعلی نوروزی بشناسنامه 8832 در تاريخ 
1390/4/27 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم 
منحصر است به: 1- حبيبه ماهی جانی فروشانی فرزند رضا ش ش 172 )همسر 
دائم��ی متوف��ی(، 2- محمدرضا ن��وروزی فرزند حس��ينعلی ش ش 21 )فرزند(، 
3- مه��دی نوروزی فرزند حس��ينعلی ش ش 1597 )فرزند(، 4- مرضيه نوروزی 
فرزند حس��ينعلی ش ش 7725 )فرزند(، 5- طيبه نوروزی فرزند حسينعلی ش ش 
11697 )فرزند(، 6- عليرضا نوروزی فرزند حسينعلی ش ش 11696 )فرزند(، 7- 

عبدالرضا نوروزی فرزند حس��ينعلی ش ش 2043 )فرزند( و الغير. اينك با انجام 
تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت پ��ی در پی ماهی يكمرتبه 
آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمينی شهر

اخطار اجرایی
7269 شماره: 124/91 بموجب رأی شماره 208 تاريخ 91/5/7 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرستان خمينی شهر كه قطعيت يافته است محكوم عليه علی خنجی 
نام پدر: محمد مجهول المكان محكوم اس��ت به: پرداخت 30/000/000 ريال اصل 
خواس��ته در خصوص هزينه دادرس��ی و تأخير تأديه از سررسيد لغايت اجرا در 
حق محكوم له حميد س��رتيپی نام پدر: محمد نش��انی محل اقامت: خمينی ش��هر 
ش��ريعتی ش��مالی فرعی 89 پ 20. و حق االجرا در حق صندوق دولت. ماده 34 
قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچ��ه محكوم عليه محكوم به را پرداخت نكند و 
اموالی از وی به دست نيايد با تقاضای ذينفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگستری اعالم می شود. 

شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

ابالغ وقت رسيدگی
7270 در خص��وص پرونده كالس��ه 1823/91 خواهان مجيد وط��ن خواه فرزند 
محمدعلی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه 1 فقره چك و هزينه دادرسی و غيره 
به طرفيت حسن س��عيدزاده- مهدی ابراهيميان تقديم نموده است. وقت رسيدگی 
برای مورخ 1391/12/27 س��اعت 9 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی 
مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت 
رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. خالويی كوپايی- مدير 

دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7271 ش��ماره: 1034/91 ح ش 13 به موجب رأی ش��ماره 1573 تاريخ 91/9/11 
حوزه 13 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم 
عليه ش��كراله علی زاده مجهول المكان محكوم اس��ت به: حضور در يكی از دفاتر 
اس��ناد رسمی و انتقال رسمی موتورسيكلت به ش��ماره 25857 اصفهان 13 مدل 
86 تيپ 125 نقره ای رنگ به نام خواهان س��وارعلی جمشيدی نشانی محل اقامت: 
اصفهان خ رباط اول كوچه س��احل كوی مس��جد المهدی فرع��ی بهار پالك 189. 
و پرداخت 40/000 ريال هزينه دادرس��ی و هزينه نش��ر آگهی در حق محكوم له. 
م��اده 34 قانون اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم 
عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اج��را بگذارد يا ترتيبي براي 
پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به 
از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد 
ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر 
مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور 
معلوم ش��ود كه محكوم عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن 
براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خالف واقع از دارائي خود 
داده به نحوي كه تمام يا قس��متي از مفاد اجرائيه متعس��ر گرديده باشد به حبس 
جنحه اي از ش��صت و يك روز تا ش��ش ماه محكوم خواهد شد. شعبه 13 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7272 ش��ماره: 382/91 به موجب رأی ش��ماره 1618 تاريخ 91/9/27 حوزه 12 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه مهدی 
عرب شيبانی نام پدر: علی مجهول المكان محكوم است به: پرداخت پانزده ميليون 
و دويست هزار ريال بابت اصل خواسته و سی و هشت هزار ريال بابت خسارت 
دادرس��ی در حق محكوم له كبری بهارلو نام پدر: محمدتقی نش��انی محل اقامت: 
اصفهان خ زينبيه 16 متری طالقانی س��ه شنبه بازار منزل بهارلو. ماده 34 قانون 

اجراي احكام: همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف است 
ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت محكوم به 
بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و 
در صورتي ك��ه خود را قادر به اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائي خود را به قس��مت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا 

اعالم نمايد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7273 كالسه پرونده: 1483/91، شماره دادنامه: 1846، مرجع رسيدگی: شعبه 14 
شورای حل اختالف، خواهان: رسول پاك دل نشانی: اصفهان سبزه ميدان پاساژ 
غدير طالفروش��ی ميثاق، وكيل: حجت اله خدارحمی نش��انی: اصفهان چهارراه 
توحي��د س��اختمان بانك ملت طبق��ه اول واحد 3، خوانده: مه��دی مرتضوی زاده 
نش��انی: مجهول المكان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه يك فقره 
چك به انضمام كليه خس��ارات قانونی، با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه 
مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نمايد. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای رسول پاك 
دل ب��ا وكالت آقای خدارحمی به طرفيت آقای مهدی مرتضوی زاده به خواس��ته 
مطالبه مبلغ 30/000/000 ريال وجه چك به شماره 309583 به عهده بانك تجارت 
به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به محتوي��ات پرونده و بقای اصول 
مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده 
علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��يدگی حضور نداش��ته و هيچگونه اليحه و 
دفاعيات مس��تند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نس��بت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه 
به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين 
دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ سی ميليون ريال بابت 
اصل خواسته و سی و هشت هزار ريال بابت هزينه دادرسی طبق تعرفه قانونی و 
خس��ارت تأخير در تأديه از تاريخ سررسيد چك موصوف )1390/7/30( تا تاريخ 
اجرای حكم و پرداخت حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر 
و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ قابل 
واخواهی در اين ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز 
قاب��ل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7274 در خصوص پرونده كالس��ه 1737/91 خواهان نجمه قاس��می دادخواستی 
مبنی بر الزام به تعهد به طرفيت 1- ميرزا فاطمی 2- كامران اصفهانی زاده تقديم 
نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/1/17 ساعت 9/30 تعيين 
گرديده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل 
از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخ��ذ نمايي��د. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصميم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7275 در خص��وص پرون��ده كالس��ه 1736/91 خواهان عبدالرس��ول قاس��می 
دادخواس��تی مبنی بر الزام به تعهد به طرفيت 1- عبدالرس��ول قاسمی 2- كامران 
اصفهانی زاده تقديم نموده اس��ت. وقت رسيدگی برای روز شنبه مورخ 92/1/17 
س��اعت 9 تعيين گرديده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حس��ب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب در جرايد منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خيابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ شده تلقی و 
تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

»خاطرات مبهم« رضا یزدانی 
آلبوم »خاطرات مبهم« با صدای رضا یزدانی به زودی از سوی مؤسسه آوای سوته دالن روانه 
بازار موسیقی می شود. موس��یقی این اثر توسط کارن همایونفر انجام شده است، همچنین 

اشعار این آلبوم از اندیشه فوالدوند، احسان گودرزی، حسن علی شیری و... است. 
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دیدار شهدا با سینما گران اصفهانی 
مدیر امور سینمایی اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان اصفهان گفت: 
ب��ا توجه ب��ه ای��ام پی��روزی انقالب 
اس��المی و برگ��زاری چهارمی��ن 
جش��نواره فیل��م فج��ر اصفه��ان، 
سینماگران اصفهانی در بهمن سال 
جاری برای تجدید میثاق با شهدا به 

گلستان شهدا می روند.
رضا دهق��ان با بیان ای��ن مطلب، اف��زود: دهه فجر به خاط��ر برگزاری 
جشنواره فیلم فجر، سال تحویل سینمای ایران است و در ضمن این ایام 
مصادف با پیروزی انقالب اسالمی است؛ اتفاقی که ثمره آن یک جامعه 
اسالمی و سینمایی است که نسبت به این آرمان ها متعهد است، از این رو 
تجدید میثاق با شهدایی که آرامش امروز ما ثمره خون آنهاست کمترین 
کاری است که می توان انجام داد. وی تصریح کرد: در پی آن هستیم تا 
با این تجدید میثاق ب��ار دیگر تعهد س��ینماگران اصفهانی به انقالب و 

آرمان های شهدا را به اثبات برسانیم. 

موزه هنرهای معاصر، میزبان نمایشگاه 
زیورآالت دست ساز

نمایش��گاه زی��ورآالت دست س��از 
دانشجویان رش��ته صنایع دستی در 
م��وزه هنره��ای تزئین��ی اصفهان 
برپاست و تا ۲۵ بهمن ماه ادامه دارد. 
ای��ن نمایش��گاه متش��کل از ۲۰۰ 
سرویس دست س��از با متریال های 

برنج و مس است.
مهناز کلوش��انی از اعضای این گروه 
در این ب��اره گفت: تمامی این آث��ار برگرفته و تح��ت تأثیر موتیف های 
هنری در تاریخ هنر ایران و جهان اس��ت. در طراحی این آثار هر یک از 
هنرمندان دوره ای از تاریخ هنر را انتخاب کرده و با اس��تفاده از نقوش 
و فرم ه��ای آن دوره  به س��اخت زی��ور آالت پرداخته ان��د، مثل نقوش 
فرش و کاش��ی و معماری در دوره های صفویه، هخامنش��ی و یا نقوش 
سفال سیلک نیش��ابور. وی در ادامه افزود: همه این آثار با فلز و ترکیب 
آن با سنگ های زینتی س��اخته ش��ده اند و احتماالً به سبب استقبالی 
 که از این آثار ش��ده، مدت نمایشگاه تمدید خواهد ش��د. این هنرمند 
خاطر نشان ساخت: دست ساز بودن آثار از یک سو و استفاده از نقوش 
 و فرم های اصیل، در اقبال عمومی نس��بت به این کارها مؤثر بوده است. 
عالقه مندان به بازدید از این نمایشگاه می توانند تا تاریخ یاد شده، همه 
روزه از ساعت ۸ الی ۱۳ به موزه هنرهای تزئینی اصفهان واقع در خیابان 

استانداری، روبه روی دانشگاه هنر مراجعه کنند. 

صدا و سیمای اصفهان، بازوی حسنات 
صدا و س��یمای مرک��ز اصفه��ان از 
برگزی��دگان بخش تجربه نخس��ت 
س��ومین جش��نواره ملی فیلم کوتاه 
حس��نات تقدیر می کند. به گزارش 
روابط عمومی جش��نواره ملی فیلم 
کوتاه حس��نات، در جلسه ای که در 
دفتر مدیرکل صدا و س��یمای مرکز 
اصفه��ان با اعض��ای س��تاد اجرایی 
جشنواره برگزار شد، کلباسی  برهمکاری و حمایت از جشنواره حسنات 
تأکید کرد. در این دیدارمحمد سعید عشاقی، قائم مقام رییس جشنواره 
و معاون فرهنگی کانون حس��نات به حضور فعال مراکز صدا و سیمای 
استان های کشور در جشنواره اشاره کرد و ارایه بیش از۳۰ اثر از مراکز 

صدا و سیما را نشان مقبولیت جشنواره دانست.

»پله آخر« به سالن ها ختم شد 
فیلم »پله آخر« به کارگردانی علی مصف��ا در این هفته به روی پرده 

می رود.
قبل از جشنواره فیلم فجر، اکران »پله آخر« به دلیل چالش های میان 
حوزه هنری و شورای صنفی نمایش با وجود داشتن قرارداد به تأخیر 
افتاد. این فیلم تا پایان دی ماه در ۱۸ جشنواره و رویداد بین المللی 
معتبر حضور داش��ته و هفت جایزه نیز در این مجامع دریافت داشته 
اس��ت. این فیلم در اولین حضور بین المللی خود در بخش مس��ابقه 

چهل و نهمی��ن جش��نواره فیلم 
کارلووی واری در جمهوری چک 
در تیر ماه به نمایش درآمد و س��ه 
جایزه بهترین بازیگر، بهترین فیلم 
فیپرشی و بهترین پوستر فیلم را از 
آن خود ساخت.»پله آخر« دومین 
س��اخته بلند علی مصفا در مقام 
کارگردانی پس از »س��یمای زنی 
در دوردست« است. فیلم با هزینه 
شخصی خود وی س��اخته شده و 
از فیلم های مس��تقل در سینمای 

ایران محسوب می شود.

اقتصاد در تئاتر
حرف زدن و نوشتن درباره کدخدای والیات هفت هنر )تئاتر( 
و کمبودها، مش��کالت و موانع موجود در حوزه نمایش کار 
بسیار سختی است؛ چرا که تا امروز افراد صاحبنظر و صاحب 
صالحیت در این باره به شیوه های گوناگون سخن گفته و طرح 

موضوع کرده اند. 
اگر باوری مبنی بر این که با تئاتر می توان به بهترین ش��کل 
روح جامعه را معماری کرد و تئاتری ها معماران روح جامعه 
هستند وجود داشته باشد، باید بی هیچ واهمه ای اعتراف کرد 
که تعدد مشکالت این روزهای تئاتر ما متأسفانه آنقدر زیاد 
شده اند که حتی برشمردن آنها هم کار آسانی نیست و در این 
بین، تقویت بنیه بسیار ضعیف اقتصاد تئاتر ایران، که باز هم به 
هیچ وجه و به هیچ شکلی قابل کتمان نیست، از سوی دولت 
مهم ترین موردی است که باید به سرعت و با اولویت باال از این 

وضع خارج شود.
مسأله کمبود بودجه، یکی از مهم ترین دغدغه های موجود 
در تئاتر کشور ماس��ت و با توجه به وابستگی شدید تئاتر به 
بودجه ای که از سوی دولت س��الیانه برای آن در نظر گرفته 
می شود، می توان گفت که نخستین گزینه در رابطه با بهبود 
اقتصاد تئاتر، به افزایش بودجه این هنر مربوط می شود. امنیت 
اقتصادی و اجتماعی در رشد و توسعه هنر امری انکارناپذیر 
است و نوسان بنیان های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در به 
اعتال و قهقرا بردن هر هنری نقش مهم��ی ایفا می کنند. در 
برخی از کش��ورها دولت از تئاتر حمایت می کند، در برخی 
کش��ورها ش��هرداری ها تئاتر را حمایت می کنند، در بعضی 
کش��ورها هم س��ازمان های خصوصی حمایت کننده تئاتر 
هس��تند. در این میان به نظر می رسد که تئاتر ایران نیازمند 
تعاملی منطقی بین هر سه گزینه مذکور است. بدین معنی که 
باید تالش کرد که در ادامه حمایت های دولتی و غیردولتی، 
برای گسترش تئاتر و جذب مخاطب نیز کار شود تا در خالل 
آن مشکل فضاهای اجرای نمایش هم به نوعی حل شود. به 
این معنا که اگر بتوانیم تعداد صندلی های بیشتری برای تئاتر 
فراهم کرده و تعداد سالن های بیشتری در نقاط مختلف شهر 
ایجاد کنی��م، در آن صورت امکان حضور بیش��تر مخاطب و 

جذب بیشتر سرمایه نیز وجود دارد. 
اگر روند تولید و تماش��ای تئاتر را به ف��رم عرضه و تقاضای 
رقابت��ی بس��پاریم، در آن ص��ورت تئات��ر کاالی لوکس��ی 
می شود که تمام اقش��ار جامعه نمی توانند از آن بهره ببرند، 
ام��ا دخالت درس��ت و ب��ه موقع نه��اد دول��ت در این وضع 
می تواند هزینه های ب��االی تولید نمایش، ک��ه آثار ناگواری 
 از نظر کاهش تماش��اگر را در پی دارد، از میان ب��ردارد و به 

عموم شمول بودن این هنر ناب کمک کند.

 محمد رض�ا عبدانی، ش�هردار س�ده لنجان)رییس 
جشنواره فیلم کوتاه(

    این جشنواره در بعد ملی و در راستای اجرایی شدن شعار امسال 
با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی برگزار می شود. 
پیام هایی که در ابتدای هر سال توسط رهبر معظم انقالب به عنوان 
شعار سال انتخاب می ش��ود، با نگاهی خردمندانه و هوشمندانه از 
سوی رهبری است و تمام مردم باید در راستای اجرایی شدن پیام و 
شعار هر سال وارد میدان شوند. مسئوالن شهر سده لنجان درصدد 
هستند که در راستای تحقق کامل ش��عار های انتخاب شده برای 
کشور از سوی رهبر معظم انقالب، اقدامات ویژه ای را انجام بدهند. 
امیدواریم که با برگزاری این جشنواره، گام های مؤثری در راستای 

اعتالی فرهنگ جمهوری اسالمی ایران برداشته شود.
     برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان ابزاری برای نهادینه 
شدن فرهنگ تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در سطح 

کشور است و فرهنگ سازی در راستای تحقق مطالبات رهبر معظم 
انقالب ضرورت دارد. 

     با توجه به نبود فرصت کافی برای انجام مراحل جشنواره فیلم 
کوتاه سده لنجان، امسال این جشنواره در روز های پایانی اسفند ماه 
برگزار می شود. در س��ال های آتی درصدد برگزاری جشنواره های 
 فیلم کوتاه س��ده لنجان در ماه های شهریور و مهر هستیم. امسال 
به عنوان نخستین سال برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان 
به شمار می رود و فرصت برای انجام کار های مقدماتی برگزاری این 
جشنواره محدود بوده است. برآورد اولیه و نهایی برای بودجه های 
مورد نیاز برای برگزاری این جش��نواره حدود 9۰ تا ۱۲۰ میلیون 

تومان است.
     پیش بینی ها حاکی از این است که حدود 6۰ درصد بودجه های 
مورد نیاز برای برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان با استفاده 
از کانال های حمایتی تأمین ش��ود. هر س��اله بین ۳۰ تا ۳4 طرح 

اساسی و اصلی در ش��هر سده لنجان اجرا می ش��ود. تدوین افق و 
برنامه استراتژیک ۱4۰4 یکی از مهم ترین اقدامات صورت گرفته 
توسط شهرداری سده لنجان به شمار می رود و این برنامه راهبردی 

با استفاده از ساعت ها کار کارشناسی تدوین شده است.

 حسین مالیری، دبیر جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان
      با برگزاری جش��نواره فیلم کوتاه س��ده لنجان درصدد ایجاد 
 یک موج هنری در استان هستیم. نخستین جشنواره فیلم کوتاه 
سده لنجان از ۲۳ تا ۲۵ اس��فند ماه امسال برگزار می شود. از صفر 
تا ۱۰۰ جشنواره فیلم کوتاه س��ده لنجان و هزینه های اختصاص 
یافته برای برگزاری این جشنواره، بومی و استانی است و هیچ یک 
از اقدامات صورت گرفته برای برگزاری این جش��نواره در خارج از 

استان انجام نشده است.
     برگزاری این جش��نواره در راس��تای ایجاد فرهنگ س��ازی و 
دستیابی به تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه ایرانی است. در 
صورتی که بدنه جامعه از فیلم های تولید شده در این جشنواره با 
موضوع تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی استفاده کنند، 
گام مؤثری در جهت استفاده ملت ایران از تولیدات داخلی برداشته 
می شود. فیلم س��ازان و تولید کنندگان فیلم های کوتاه برای این 
جشنواره باید عنصر و محرکی برای حرکت مردم در زمینه خرید 

کاال های ایرانی و حمایت از تولیدات داخلی باشند.
     دِر جشنواره فیلم کوتاه س��ده لنجان به روی تمام متقاضیان 
از سراسر کشور باز است. این جشنواره در بخش های مختلفی در 
 میان شرکت کنندگان برگزار می شود که بخش اصلی جشنواره در 
سه عنوان مس��تند، پویا نمایی و داستانی اس��ت. بخش تولیدات 
صنعتی به شرکت ها، کارخانجات و سازمان ها اختصاص دارد و این 
بخش  ها باید در راستای معرفی و ارتقای تولیدات خود آثاری را در 
این جشنواره ارایه کنند. بخش فیلمنامه جشنواره نیز به نویسندگان 
و محققان اختصاص دارد. تاکنون بیش از 4۰۰ اثر در بخش مستند، 

داستانی و پویانمایی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
     مهلت ارسال آثار متقاضیان به جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان 
تا ۳۰ بهمن ماه امسال تمدید شده و درخواست های ارایه شده از 
سوی متقاضیان حضور در جشنواره، از دالیل تمدید مهلت ارسال 
آثار به این جشنواره به شمار می رود. مقرر شده بود که این جشنواره 
از ۱4 تا ۱7 اسفند ماه امسال در شهر سده لنجان برگزار شود، اما به 
دلیل این که جشنواره حسنات به عنوان یک جشنواره استانی در 
روز ۱4 اسفند ماه امسال برگزار می شود، زمان جشنواره فیلم کوتاه 

سده لنجان تغییر یافته است. 
    سه داور از 9 داور در نظر گرفته شده برای جشنواره فیلم کوتاه 
سده لنجان از داوران جشنواره فیلم فجر هستند. استان اصفهان با 
برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان به پایتخت هنری کشور 

تبدیل می شود. 
    در حال حاضر ۲۳ اثر انیمیش��ن و بیش از ۱۰۰ اثر مستند به 
دبیرخانه جشنواره ارسال شده و بیشترین آثار ارسال شده از  استان 

یزد بوده است. 

جشنواره فیلم کوتاه سده لنجان تا 30 بهمن تمدید شد

به دنبال  موج هنری تازه ای در استان هستیم

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از رهنمودهای رهبر معظم انقالب است که در ابتدای 
داوود
سال جاری مسئولین و مردم را در راستای قدم برداشتن در این زمینه توصیه کردند. در همین  شیخ جبلی

زمینه، شهرداری س�ده لنجان برای تحقق بخش�یدن به فرموده رهبر معظم انقالب اقدام به 
فراخوان در زمینه فیلم کوتاه با محوریت تولیدملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی کرد. در نشست خبری که برای 
اطالع رسانی درباره چگونگی برگزاری جشنواره در محل ش�هرداری سده لنجان برگزار شد، محمد رضا عبدانی 
شهردار سده لنجان) رییس جشنواره فیلم کوتاه( و حسین مالیری دبیر جشنواره به ایراد سخن پرداختند که در 

ادامه می خوانید:
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» کنستانتینوس گاوراس «فیلمسازی یونانی که از فرانسه برخاست  »  Z  «
الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ – کنستانتین کوس��تا گاوراس، کنس��تانتینوس گاوراس، متولد
 ۱۳ فوریه ۱9۳۳ کارگردان یونانی تبار فرانسوی است.

او فعالیت های سیاسی خود را از کودکی آغاز کرد و آن را از پدر به ارث برد. پدرش 
یک ارتشی یونانی بود که در برابرهجوم ارتش نازی مقاومت کرد، ولی پس از جنگ 

دولت یونان گاوراس را به اتهام کمونیست بودن از کشور تبعید نمود.
او در ابتدا تمایل داش��ت که به آمریکا برود و در آنجا س��ینما بخواند، ولی به دلیل 
کمونیست بودن مک کارتیس��م، آمریکا از پذیرش او سر باز زد. گاوراس به فرانسه 
 رفت و در س��وربن ادبی��ات خواند و به عن��وان دس��تیار کارگردان با بس��یاری از 

فیلم سازان فرانسوی همکاری کرد.
او در اولین تجربه خود با نام »قتل ماش��ین خ��واب ۱966« از تکنیک های خاص 
کارگردانی که دوستش داشت؛ یعنی رنوارودمی استفاده کرد که بیشتر به تعریف 

داستان فیلم توجه کرد تا به دغدغه فرم.

پس از حکومت نظامیان بر کشور، گاوراس تمرکز خود را بر وقایع کشور مادری اش 
قرار داد و فیلم سینمایی »زد« را در سال ۱969 کارگردانی کرد. این فیلم اشاره به 
قتل گریگوری لمبراکیس، نماینده چپ گرای پارلمان یونان دارد که در ۱96۳ به 

دست نیروهای راست گرا در یونان صورت گرفت.
از دیگر آثار گاوراس »اعت��راف« )۱97۰( درباره زندان های پش��ت دیوار آهنین، 
»حکومت نظامی« )۱97۳( درباره مب��ارزات گروه های ض��د آمریکایی اروگوئه، 
»گمشده« )۱9۸۲( در مورد کودتای ژنرال پینوشه در شیلی، »هاناک« )۱9۸۳( در 
مورد جنایات اسرائیل، »جعبه موسیقی« )۱9۸9( بر محور حضور جنایتکاران نازی 
در آمریکا و »آمین« )۲۰۰۳( در مورد روابط نازی ها با واتیکان موجب ش��دند که 
فیلم های کمتر سیاسی او از قبیل »شهر دیوانه« )۱997( چندان به چشم نیایند.

فیلم »بهشت غرب« )Eden Is West( نام تازه ترین اثر کوستا گاوراس است که 
بعد از ساخت فیلم »ساطور« در سال ۲۰۰۵، تاکنون فیلمی نساخته بود.
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کوین کاستنر در 
فرانسهجایزه می گیرد

 »جیگیل خان«
 در بازار کتاب

کوین کاستنر در این دوره جوایز سزار که ۲۲ فوریه )4 اسفند( برگزار می شود، 
یک جایزه سزار افتخاری دریافت خواهد کرد.آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
فرانسه پیش از این هم با اعطای جایزه سزار افتخاری، از بازیگران و کارگردانان 
صاحب نام هالیوود تقدیر کرده است. کوئنتین تارانتینو، داستین هافمن، مریل 
استریپ و کلینت ایستوود از جمله سینماگرانی هستند که پیش از این جایزه 
س��زار افتخاری گرفته اند. فرانسوی ها با این جایزه از دس��تاوردهای کاستنر 
۵7 س��اله در مقام بازیگر، کارگردان و تهیه کننده و نقش او در تاریخ س��ینما 
به خصوص در فیلم هایی چون »رابین هود: ش��اهزاده دزدان«، »بادی گارد«، 
»یک دنیای کامل« و »تسخیرناپذیران« تقدیر خواهند کرد.کاستنر در سال 
۱99۱ برای فیلم »رقص با گرگ ها« برنده اسکار بهترین فیلم و کارگردان شد.

کتاب »جیگیل خان« نوش��ته کبری بابایی و عباس قدیرمحس��نی منتشر 
می شود. »جیگیل خان« شخصیت شناخته شده مطبوعات کودک و نوجوان 
است و داستان هایی درباره آن پیش از این در مجله همشهری بچه ها منتشر 
ش��ده بود. بابایی به خبرگزاری کتاب ایران گفت: داس��تان »جیگیل خان« 
داس��تان نوزادی به همین نام است که با کارها و ش��یطنت هایش ماجراهای 
داستان را به وجود آورده و پیش می برد.نویسنده کتاب »من آدم آهنی شدم« 
درباره چاپ این کتاب افزود: در آغاز قصدی مبنی بر چاپ این اثر نداش��تیم، 
ولی با توجه به اس��تقبال خوب کودکان از این داستان، تصمیم گرفتیم آن را 
منتشر کنیم.»جیگیل خان« در این داستان با ماجراهایی مواجه می شود که 

در آنها خانواده  خود را نیز درگیر می کند. 

 جشنواره سی و یکم فجر در حالی با اعالم 
گروه 
برگزی��دگان ب��ه پایان رس��ید ک��ه فیلم فرهنگ

»استرداد« و» برلین منفی هفت« متعلق 
به دو نهاد دولتی به ترتیب چهار و سه س��یمرغ از آن خود کرد و در 

مقابل، فیلم های شاخصی چون» هیس! دختر ها فریاد نمی زنند« و 
»حوض نقاشی« مظلومانه با جشنواره وداع کردند تا پوران درخشنده 
نسبت به شیوه انتخاب ها و چینش دولتی جوایز مقابل دیدگان وزیر 
فرهنگ و ارشاد، معترضانه سخن بگوید و عوامل فیلم مازیار میری نیز 

به واس��طه قابل پیش بینی بودن انتخاب ها، اصاًل به کاخ جشنواره 
نیامدند. اختتامیه سی و یکمین جشنواره فیلم فجر نیز بی شباهت به 
دیگر اوقات برگزاری مهم ترین رویداد سینمای ایران نبود و بدون 
نظم و هماهنگی برگزار شد. این مسأله جای بسی تعجب دارد و این 
از ضعف مس��ئوالن برگزاری این دوره برای همراه س��اختن وسیع 
بازیگران، کارگردانان و دیگر قشرهای مؤثر هنر هفتم با این رویداد 
بود که انتظار می رفت حضور داشته باشند. مراسم در شرایطی با دور 
تند برگزار ش��د، تا »اس��ترداد« اثری نه چندان مطرح و نه آنچنان 
برجسته که بنیاد فارابی هزینه کمرشکنی برای ساختش تقبل کرده 
با چهار س��یمرغ بلورین به عنوان بهترین فیلم جشنواره در بخش 
مسابقه اصلی معرفی شود و میرعالیی یک نفس راحت بکشد. البته 
عباسیان، دبیر جش��نواره نیز بی نصیب نماند و اثر نه چندان جدی 
»برلین منفی هفت« که با سرمایه گذاری مؤسسه دولتی رسانه های 
تصویری ساخته شده، در بخش نگاه نو س��ه سیمرغ را صید کرد تا 
عباس��یان با لب خندان جش��نواره را ترک کند. نکته جالب این که 
خزاعی، دبیر دوره پیشین جشنواره فیلمی را که خود تهیه کننده اش 
بود از جشنواره کنار گذاشت، اما عباسیان، دبیر این دوره نه تنها فیلم 

خودش را از این دوره کنار نگذاشت، بلکه... !
در چنین س��ینمای دولتی، تنها یک س��یمرغ به دور از رفتارهای 

پیچیده و پش��ت پرده ها در ش��فافیت کامل صاح��ب پیدا می کند 
و آن هم س��یمرغ بلوری��ن بهترین فیل��م از نگاه بینندگان اس��ت. 
 پوران درخشنده که در روز آخر جش��نواره، فریاد هایش باال رفته و 
پیش بینی کرده ب��ود که در اختتامیه به فیلمش س��یمرغی تعلق 
نخواهد گرفت، در اقدام��ی عجیب از س��وی برگزارکنندگان، این 
سیمرغ را با منوچهر محمدی شریک شد. جشنواره سی ویکم فیلم 
فجر ثابت کرد که سینمای ایران در حال نابودی به وسیله مسئوالنی 
است که نه دغدغه فرهنگی دارند و نه احساس مسئولیتی در قبال آرا 
و نظرات مردم! و باید افزود این دوره از جشنواره تجلیلی بود از خود 
عامالن دولتی سینما تا این چرخه در گردش باقی بماند و نباید توقع 
داشت که سینمای ایران به رشد و بالندگی برسد تا زمانی که سینما 

در سیطره چند نام و عنوان محدود شده است.
جش��نواره س��ی ویکم فیلم فجر به ایس��تگاه آخرخود رسید، ولی 
آنچه در این مس��یر به چش��م دیده ش��د، تعالی فرهنگ و هنر این 
مرزو بوم در فص��ل بهار انقالب نبود، بلکه دور افت��ادن آن از مردم و 
بی اعتنایی نسبت به آن را عینیت بخشید. جشنواره فیلم فجرباید 
تجلی گاه هنری باشد که دغدغه خود راطرح و بیان مشکالت مردم 
 بداند و درصدد برآید تا آن را به گوش مس��ئولین برس��اند، نه بیان 

دیدگاه های شخصی.

سیمرغ های کریستال نصیب سینمای دولتی شد

جشنواره سی ویکم 
فیلم فجر ثابت کرد 

که سینمای ایران در 
حال نابودی به وسیله 

مسئوالنی است که 
نه دغدغه فرهنگی 
دارند و نه احساس 
مسئولیتی در قبال 

آرا و نظرات مردم



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اوشین، بهترین ریباندر غرب آسیا
نفرات برتر مسابقات بسکتبال قهرمانی غرب آسیا در شاخص های 
آماری مختلف معرفی شدند. با پایان رقابت های بسکتبال قهرمانی 
غرب آسیا در تهران، برترین های این مسابقات معرفی شدند. در این 
میان فادی الخطیل لبنانی عن��وان امتیازآورترین بازیکن را به خود 
اختصاص داده است، اما در بخش ریباند اوشین ساهاکیان، در پاس 

منجر به گل مهدی کامرانی از ایران صدرنشین شد. 

 سرپرست پرمشغله 
تنها کاندیدای هیأت والیبال

مجمع انتخاباتی هیأت والیبال اس��تان اصفهان تنها با یک کاندیدا 
برگزار می شود. 

هاشم امینی، سرپرست کنونی هیأت تک نامزد کسب عنوان ریاست 
این هیأت است. انتخابات هیأت والیبال استان اصفهان قرار بود امروز  
برگزار شود، اما سفر ساور معاون پشتیبانی وزارت ورزش به اصفهان و 
مشغله مدیرکل ورزش و جوانان این مجمع را به تعویق انداخت. اداره 
کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان تاریخ دیگری را به فدراسیون 
والیبال پیشنهاد کرده اس��ت. در صورت موافقت، این مجمع اوایل 

اسفند ماه برگزار می شود. 

 جام باشگاه های آسیا
 به تعویق می افتد؟

فدراسیون شنای ایران درخواست خود را مبنی بر تعویق رقابت های 
واترپلوی جام باشگاه های آسیا به کنفدراسیون شنای آسیا ارایه داد. 
مسابقات واترپلوی جام باشگاه های آسیا نخستین رویداد بین المللی 
پیش روست که بعد از رفع تعلیق فدراسیون شنای ایران نمایندگان 

کشورمان در آن حضور می یابند.
  فوالد ماهان و نفت امیدیه با کسب عنوان قهرمانی و نایب قهرمانی 
فصل گذش��ته رقابت ها ج��واز حضور در این مس��ابقات را کس��ب 
کردند، اما تعلیق فدراسیون ش��نای ایران موجب شده بود تا حضور 
دو نماین��ده کش��ورمان در این رقابت ه��ا در هال��ه ای از ابهام قرار 
 گیرد.کنفدراس��یون شنای آسیا هنوز پاس��خی به درخواست ایران

 نداده است.

پاداش قهرمانی فدراسیون بسکتبال 
به ملی پوشان 

اعضای تیم ملی بس��کتبال به خاطر قهرمان��ی در رقابت های غرب 
آسیا از طرف فدراس��یون بس��کتبال پاداش دریافت می کنند. تیم 
ملی بسکتبال شنبه شب گذشته در آخرین دیدار سیزدهمین دوره 
رقابت های غرب آسیا لبنان را شکست داد و با توجه به بردی که برابر 
اردن و عراق کس��ب کرده بود، عنوان قهرمانی این رقابت ها را از آن 
خود کرد. در همین راستا فدراسیون بسکتبال برای هر یک از اعضای 

این تیم پاداش در نظر گرفته است.

 امیدواری هندبالی های سپاهان
 به قهرمانی 

بازیکن تیم هندبال س��پاهان گفت: با باختی ک��ه برابر ثامن الحجج 
سبزوار به دست آوردیم، هیچ چیزی از دست نرفته و همچنان برای 

کسب عنوان قهرمانی امیدواریم.
  س��ید مصطفی س��اداتی در گفتگو با فارس اظهار کرد: بازی بسیار 
سختی را مقابل ثامن الحجج سبزوار برگزار کردیم؛ چراکه این تیم از 
بازیکنان بسیار خوب و ملی پوشی س��ود می  برد. ما هم در این دیدار 
با توجه به شرایط میزبانی حریف بازی خوبی را مقابل تیم سبزوار به 
نمایش گذاشتیم، اما در دقایق پایانی این دیدار با عدم تمرکز موجب 

شد نتیجه را به حریف واگذار کنیم.
وی در ادامه به بازی هفته آینده تیمش برابر ثامن الحجج مشهد اشاره 
کرد و افزود: بازی سختی مقابل این تیم داریم، اما بسیار امیدواریم که 
در این بازی حساس که در خانه خودمان برگزار می شود پیروز شویم.

وی در پاس��خ به این س��ؤال که با توجه ب��ه باختی ک��ه مقابل تیم 
سبزوار به دس��ت آوردید قهرمان می ش��وید، گفت: کار سختی در 
 پیش داری��م، اما چ��را قهرمان نش��ویم؛ زیرا یک باخ��ت نمی تواند 

ما را از هدفمان دور کند.

افتتاح ۵ پروژه ورزشی در اصفهان 
در سفر معاون توسعه منابع و پش��تیبانی وزارت ورزش و جوانان به 
استان اصفهان پنج پروژه ورزشی در شهرس��تان های فالورجان و 
خمینی شهر افتتاح شد. مجموعه ورزشی قدس، سالن چندمنظوره 
آدریان، سالن ورزشی شهدای کوش��ک، سرپوشیده شهدای زازران 
و سالن و زمین چمن این ورزشگاه پروژه های افتتاح شده این سفر 

بودند.

 یعنی می خواهید بگویید
 من سیاسی هستم؟

خسرو ابراهیمی/مدیرعامل ذوب آهن

این که گفته می شود با تحمیل سیاسی و با فشارهای مسئوالن مختلف 
به عنوان مدیرعامل باشگاه انتخاب شده ام و حتی زور مسئوالن استان به 
من  نرسیده که ماه ها بر سر کار بمانم را قبول ندارم. می خواهید بگویید 
من  آدم سیاسی هس��تم؟! مگر والیبال نشس��ته ورزش نیست؟ من ذاتاً 
انس��ان آرامی هس��تم؛ یعنی عکس العمل آنی در مقاب��ل رفتار دیگران 
نشان نمی دهم. می دانید علت 
آن چیس��ت؟ چ��ون مطالعه 
می کنم. علتش آن اس��ت که 
ه��ر روز حاف��ظ می خوانم و 
ان��دازه افراد را می شناس��م و 
من خودم را نباید ب��ه اندازه 
افراد دیگر کوچک کنم. خیلی 
وقت ها باید اندازه هر کس را 

بشناسی.

6
ایران، کماکان تیم نخست فوتسال آسیا و تیم هفتم دنیا

رتبه بندی 10 تیم برتر فوتسال س��ال جهان در تازه ترین رده بندی فیفا تغییری پیدا نکرد. به این 
ترتیب، ایران با کس��ب 1519 امتیاز کماکان تیم هفتم جهان و تیم نخست آسیاست و ژاپن پس از 
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نیجریه؛ قهرمان جام ملت های آفریقا 
تیم ملی نیجریه برای س��ومین بار قهرمان جام ملت های آفریقا 
شد.این تیم در دیدار فینال جام ملت های آفریقا که در آفریقای 
جنوبی برگزار ش��د، موفق ش��د با تک گل س��اندی ام بیا )44( 

بورکینافاسو، تیم شگفتی ساز این رقابت ها را از پیش رو بردارد.

پیکه: دوست دارم یونایتد صعود کند
جرارد پیکه، مدافع میانی بارسلونا در خصوص دیدار مرحله 
یک هش��تم نهایی لیگ قهرمانان اروپا میان رئ��ال مادرید و 
منچس��تریونایتد گفت: به خاطر تجربه ام در یونایتد، دوست 

دارم این تیم به یک چهارم صعود کند.

مار در دستان مسی
لیونل مس��ی در ش��رایطی که یک مار را در دستان 
خود داش��ت، س��ال نو چینی را تبریک گفت. سال 
نو چینی از روز یکشنبه آغاز و س��ال مار نامگذاری 

شده است. 
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دعوای رحمتی و 
فردوسی پور باال گرفت

بگذار مدتی از 
مربیگری ات  بگذرد

گفته می ش��ود، رحمتی یکی از عوام��ل دعوت از دانی��ال داوری به تیم 
ملی را عادل فردوسی پور و برادرش می داند. شنیده شده که رحمتی به 
فردوسی پور پیغام داده، می داند که او  بیش از سه بار به دیدار کی روش 
در آپارتمانش رفته و حتی فیلم دفعات حض��ور او در البی آپارتمان کی 
روش را هم در اختیار دارد و در صورت لزوم آن را منتشر می کند! از سویی 
دیگر، برخی می گویند مجری برنامه 90 هم پیغ��ام داده در صورتی که 
چنین رفتاری از رحمتی ببیند و فیلم حضورش در البی خانه کی روش 
منتشر شود، او هم با دعوت از برخی همبازیان سابق رحمتی در تیم ملی، 

پشت پرده هایی را علیه رحمتی در برنامه اش افشا خواهد کرد.
به نظر می رسد انتش��ار فیلم و بداخالقی ها به سطح ورزش هم کشیده 

شده است! 

کاپیتان تیم فوتسال گیتی پس��ند درباره صحبت های محس��ن حسن زاده، 
سرمربی تیم فوتسال صبا مبنی بر این که امیدوار است در این فصل تبانی رخ 
ندهد، عنوان کرد: آقای حسن زاده! بیشتر صبر داشته باشید تا حداقل یک سال 
از سرمربیگری تان بگذرد و بعد از آن درباره بازیکنان بزرگی که زیر دست مربیان 
بزرگ پرورش یافته اند صحبت کنید. پس از یک س��ال درباره باش��گاهی که 
صاحب عنوان آسیایی است نظر بدهید. اجازه دهید مدتی بگذرد و بعد شروع 
به مصاحبه کنید. محمد کشاورز در گفتگو با فارس با اشاره به این که حسن زاده 
عنوان کرده بازیکنان فقط اسم ملی پوش را به یدک می کشند، یادآور شد: من 
هم قبول دارم که اسم ها بازی نمی کنند، اما فراموش نکنید که همین بازیکنان 
ملی پوش برای تیم ملی زحمات زیادی کشیده اند و حداقل در پنج سال اخیر 

در بهترین تیم ها حضور داشته  و یا در رده اول و یا دوم بوده اند.

محمدرضا خلعتبری در خصوص آخرین شرایط تیم سپاهان، 
دیدار امروز  تیمش مقابل راه آهن و شانس قهرمانی زرد پوشان 
گفتگوی خواندنی را با فارس انجام داده که در ادامه می خوانید.

 خلعتبری که در هفت��ه های اخیر ع��الوه بر به ثمررس��اندن 
گل های با ارزش ب��رای تیمش نقش تأثیرگ��ذاری را همراه با 
نوید کیا در تیم اصفهانی داش��ته، از تمرینات پرفشار کرانچار 
 و تقس��یم قوای جس��مانی بازیکنان تیمش برای تصاحب هر 

سه جام صحبت کرده است.
وضعیت تیم سپاهان چطور است؟ 

خوش��بختانه از وضعیت خوب��ی برخوردار هس��تیم و با همت 
بازیکنان برای قهرمان��ی بازی می کنیم. انصاف��اً بازیکنان تیم 
ما زحمت می کش��ند و در یکی، دو بازی حقمان باخت نبود و 
فکر می کنم نیم فصل دوم را خوب ش��روع نکردیم، اما مطمئن 
هستم می توانیم جایگاهمان را پس بگیریم. البته می دانیم که 
بازی های آینده بسیار سخت اس��ت، ولی چاره ای جز پیروزی 

نداریم.
سپاهان همیش�ه در طول فصل نوسان دارد، اما در 

اواخر لیگ اوج می گیرد.
من در خصوص امس��ال صحب��ت می کنم؛ تغیی��ر و تحوالت 
زیادی در تیم صورت گرفت و سه، چهار بازیکن از ذوب آهن به 
تیم ما اضافه شدند. محسن ایران نژاد نیز به همراه خودم دیگر 
بازیکنان سپاهان بودیم و زمان می برد که هماهنگ شویم، البته 
حق اشتباه نداریم و همین امروز باید به مصاف راه آهنی برویم 

که فوتبال خوبی بازی می کند، ولی تصور می کنم اگر این بازی 
عقب افتاده را ببریم به جایگاه خوبی برسیم.

سپاهان می تواند باز هم قهرمان شود؟
ما با اس��تقالل بازی رو در رو داریم و آنها هم با تراکتورس��ازی 
بازی دارن��د و مطمئن هس��تم همه تیم های باال نش��ین برای 
قهرمانی می آیند. امیدوارم آن چیزی که اس��تحقاق سپاهان 

است نصیب ما شود.
کار کردن با کرانچار چطور است؟

او مربی بزرگی اس��ت که در تیم های خوبی کار کرده و س��ال 
گذشته توانس��ت س��پاهان را قهرمان لیگ برتر کند. امیدوارم 

برای سال دوم با او بتوانیم جشن قهرمانی بگیریم.
خصوصیت ویژه کرانچار که در مربیان دیگر ندیدی 

چیست؟
من با مربیان زیادی کار کرده ام، اما تمرینات کرانچار فوق العاده 
پرفشار است. او طوری برنامه ریزی می کند که سپاهان برای هر 
سه جام تقسیم بندی قوای جسمانی داشته باشد. بعضی مواقع 
فکر می کنیم با توجه به تمرینات در طول هفته در زمین نتوانیم 
از لحاظ بدنی خوب باشیم، اما وقتی به زمین می رویم می بینیم 
که بدنمان بسیار آماده است و این یکی از خصوصیات شاخص 

کرانچار است که با مربیان دیگر ما تفاوت دارد.
ش�ما با اس�تقالل در نیمه نهایی ج�ام حذفی بازی 

دارید، آن مسابقه را چطور پیش بینی می کنی؟
فعاًل به آن مس��ابقه فکر نمی کنیم و تمام تمرکزمان روی لیگ 

اس��ت. ما بازی به بازی پیش می رویم و در آن مس��ابقه هم هر 
تیمی شایستگی داشته باشد به فینال می رسد.

این روزها محرم نویدکیا باز ه�م خوب کار می کند 
و در بازی گذش�ته هم دو گل به ثمر رساند. نظر تو 

چیست؟
به نظرم نویدکیا شرایط خوبی دارد و بیشتر از همه، ما بازیکنان 
راضی هس��تیم که او این گونه کار می کن��د. او بازیکن بزرگی 
است و امیدوارم تا آخر فصل به همین شکل بازی کند. نویدکیا 
یک فوتبالیست حرفه ای است که در کار هجومی خیلی به تیم 

کمک می کند و ما مهاجمان را خوب می شناسد.
جای او در تیم ملی خالی نیست؟

من شنیدم که محرم به خاطر مشکالت شخصی و قوای 
جسمانی از تیم ملی عذرخواهی کرده، حتی چند وقت 
پیش با نکونام در این زمینه صحبت می کردم و او از من 

می خواست که با محرم حرف بزنیم تا در صورتی که می تواند 
به تیم ملی کمک کند، اما شاید نویدکیا نمی تواند زیاد به پایش 
فشار بیاورد. اگر او به تیم ملی برگردد شک نکنید که یک وزنه 

مؤثر به حساب می آید.
امروز مقابل تیم عل�ی دایی بازی داری�د که قباًل 
س�رمربی تو در تیم ملی بوده، آن ب�ازی را چطور 

می بینی؟
علی دایی یک��ی از بزرگان فوتبال این مملکت اس��ت که به او 
خیلی مدیون هستم. او در بازی های مقدماتی جام جهانی و در 

آن مسابقه س��خت مقابل کره جنوبی به من بازی داد و سابقه 
دو بار قهرمانی با پرس��پولیس را دارد.  می دانم که دایی کارش 
را خیلی بلد اس��ت، ولی ما برای قهرمانی بای��د از تمام بازی ها 
س��ه امتیاز را بگیریم وامروز نیز برای همین هدف وارد زمین 

خواهیم شد.

فوتبالم را به دایی مدیون هستم

خلعتبری: به بازی با استقالل فکر نمی کنیم

مرحله یک هش��تم نهایی مسابقات فوتبال 
 مسعود
 لیگ قهرمانان اروپا از امش��ب ب��ا برگزاری افشاری

دو بازی مهم آغاز خواهد ش��د تا غول های 
فوتبال اروپا در رقابت هایی حساس و دیدنی، دوباره هیجان را 
به خانه های عالقه مندان این رش��ته بیاورن��د. تقابل تیم های 
مدعی لیگ های اروپایی در همین مرحله ابتدایی آنقدر مهم و 
تأثیرگذار است که اکثر رسانه های ورزشی از ماه ها قبل منتظر 
دیدن دوئل رئال با منچستر، بایرمونیخ با آرسنال و بارسلونا با 
اث میالن بوده اند و البته نحوه قرعه کش��ی مس��ابقات هم به 
گونه ای بوده که تیم های صدرنشین مرحله گروهی این شانس 
را دارند ت��ا در رقابت با تیم های دوم در بازی برگش��ت میزبان 
باشند و به همین خاطر باید ش��انس تیم هایی مثل منچستر، 
بایرن مونیخ و بارس��لونا را برای صعود به جمع هشت تیم برتر 
بیش��تر دانس��ت. اما در بازی های امش��ب یوونتوس به عنوان 
صدرنشین بدون رقیب سری آ ایتالیا در حالی به اسکاتلند سفر 
کرده که بعد از پش��ت س��ر گذاش��تن بحران ه��ای مربوط به 
کالچوپولی و پایان محرومیت سرمربی اش آنتونیو کونته بعد از 
دو سال غیبت، با انگیزه ای دوبرابر در مرحله گروهی چهره ای 
مقتدرانه از خود به جا گذاشت و بدون شکست به مرحله حذفی 
صعود کرد. حضور بازیکنانی مثل جی جی بوفون، آندره  پیرلو، 
سباستین جیووینکو، میرکو و وچینیچ در ترکیب راه راه پوشان 
تورینی، تیمی خطرناک از بانوی پیر فوتبال ایتالیا ساخته است. 
البته حریف امش��ب یوونتوسی ها، یعنی س��لتیک معروف به 

ش��یرهای اس��کاتلند با وجود آنکه بازیکنان اسمی در ترکیب 
ندارد، ولی حریف��ی خطرناک برای صدرنش��ین فوتبال ایتالیا 
هستند و پیروزی خانگی سلتیک در مرحله گروهی در مقابل 
بارسلونا به اندازه کافی بیانگر شاگردان نیل لنون ایرلندی بوده 
اس��ت. آنها در بازی امشب امیدوارند تا تیمش��ان با گذر از سد 

یوونتوس اولین شگفتی مرحله حذفی را رقم بزند.
دیگر بازی امش��ب هم یکی از ب��ازی های کالس��یک فوتبال 
اروپاست که در آن والنسیا به عنوان تیم مدعی سال های دور 
این مسابقات باید در نبرد با تیمی فرانسوی ثابت کند که هنوز 
هم می توان در فوتبال اسپانیا به غیر از رئال و بارسلون بر روی 
تیم دیگری هم حساب باز کرد. والنسیا در مرحله گروهی هم با 
دیگر غول فوتبال اروپا، یعنی بایرن مونیخ هم گروه بود و فقط 
به خاطر یک گل زده کمتر در جایگاه دوم گروهش قرار گرفت و 
به همین خاطر باید از سفیدپوشان اسپانیایی با احترام یاد کرد. 
اما پاری س��ن ژرمن هم با کارلو آنچلوتی سرشناس و بازیکنی 
مثل زالتان ابراهیموویچ با اختالفی ش��ش امتیازی نسبت به 
لیون، تیم صدرنشین لوشامپیونه اس��ت و قدرت مالی مالکان 
عرب این باشگاه باعث شد تا پاریس��ی ها در مرحله گروهی در 
رقابت با پورتو به عنوان تیم صدرنشین راهی این مرحله شوند.

برنامه بازی های امشب:
سلتیک_ یوونتوس، ساعت 23:1۵)زنده از شبکه سه(

والنسیا_ پاری سن ژرمن، ساعت23:1۵

ذوب آهن برای دومین بازی متوالی، باز هم 
گروه 
در دقایق پایانی دروازه اش باز شد تا با عوض ورزش

کردن تس��اوی ی��ک امتیازی، با شکس��ت 
همچنان کار سختی برای ماندن در لیگ داشته باشد. حساسیت 
بازی های لیگ در 10 هفته پایانی به خصوص برای تیمی مثل 
 ذوب آهن که با آن کارنامه درخش��انش هفته هاس��ت در بین 
تیم های فانوس بدست لیگ جا خوش کرده، به قدری باالست 
که حتی بازیکنان با تجربه این تیم ه��م در دقایق پایانی بازی 
قدرتی برای کنترل فکر و عضالتشان ندارند و نتیجه این می شود 
که  دو امتیاز ارزش��مند آن هم در این روزهای پرفشار از دست 
فرهاد کاظمی و تیمش بپرد. صحبت های منصور ابراهیم زاده در 
کنفرانس مطبوعاتی پایان بازی ذوب آهن و نفت و اشاره سرمربی 
سابق ذوب آهن به استرس باالی بازیکنان اصفهانی، هرچند که 
با مخالفت کاظمی روبه رو ش��د و به گفته س��رمربی ذوب آهن 
بدشانسی جای استرس را گرفت، ولی فرهاد کاظمی یک هفته 
بعد در اهواز با اش��اره به اس��ترس باالی بازیکنان تیمش از گل 
خوردن در دقایق پایانی، تقصیر را به گردن فشار باالی بازی های 

لیگ انداخت.
  نگاهی به لیس��ت بازیکن��ان ذوب آهن در مقابل فوالد نش��ان

 می دهد که اکثر بازیکنان این تیم تجربه سال ها حضور در لیگ 
برتر را در کارنامه دارند و به طور طبیعی باید توانایی دور کردن 
این فشار و استرس را از تیم داش��ته باشند، ولی فشار مسابقات 
به اندازه ای باالس��ت که حتی بازیکنانی مثل س��پهر حیدری، 

صلصالی و رجب زاده هم دچار مش��کل می شوند. تجمع اسید 
الکتیک در عضالت، ش��عاع حرکتی بازیکنان را کم می کند تا 
در دفع یک توپ ساده دچار مشکل ش��وند و بالیی به سرشان 
بیاید که قباًل هم در بازی مقابل پیکان و نفت تهران هم بر س��ر 
ذوب آهن آمده بود. استرس، اعمال غیرقابل کنترل و همین طور 
ناپایدار یا ترس از موفق نش��دن در بازی بازیکنان ذوب آهن به 
چشم  می خورد و بازیکنی که از ش��دت دوندگی دچار تجمع 
اس��ید الکتیک در عضالتش ش��ده، از دقیقه 80 ب��ه بعد دیگر 
نمی تواند به درس��تی وظایفش را در زمین مسابقه انجام دهد. 
وضعی��ت ذوب آهن تا پای��ان لیگ به همین صورت پرفش��ار و 
پراس��ترس ادامه خواهد یافت و 9 هفته باقیمانده تا پایان لیگ 
و 27 امتیاز این مس��ابقات تأثیری مهم و سرنوشت ساز بر روی 
 شرایط بازیکنان ذوب آهن خواهد داشت و از آنجایی که اکثر این 
بازی ها ش��ش امتیازی و در مقابل رقبای مستقیم تیم کاظمی 
است، باید کادر فنی و پزشکی این تیم توجه ویژه ای به شرایط 

بدنی و روحی بازیکنانشان داشته باشند.
کنترل تغذیه و خواب بازیکنان ذوب در ش��ب قب��ل از بازی و 
استفاده از یک روانشناس ورزشی که وظیفه صحبت با بازیکنان 
را بر عهده داشته باش��د، بدون ش��ک در طی هفته های آینده 
ارزشی دو چندان پیدا خواهد کرد تا بازیکنان ذوب آهن مجبور 
نباش��ند باز هم با نزدیک ش��دن به دقایق پایانی بازی، دست و 
دلشان بلرزد که باز هم قرار  است دروازه شان به روی مهاجمان 

حریف باز شود.

نه هفته باقیمانده 
تا پایان لیگ و 27 
 امتیاز این مسابقات، 
تأثیری مهم و 
سرنوشت ساز 
بر روی شرایط 
بازیکنان ذوب آهن 
خواهد داشت و باید 
کادر فنی و پزشکی 
این تیم توجه 
ویژه ای به شرایط 
بدنی و روحی 
بازیکنانشان داشته 
باشند

 والنسیا در مرحله 
گروهی هم با 
دیگر غول فوتبال 
اروپا، یعنی بایرن 
مونیخ هم گروه 
بود و فقط به 
خاطر یک گل زده 
کمتر در جایگاه 
دوم گروهش 
قرار گرفت و به 
همین خاطر باید 
از سفیدپوشان 
اسپانیایی با 
احترام یاد کرد

استرس پردردسررقابت غول ها

مشکل ذوب آهن باید حل شودیوونتوس و پاریسی ها در فکر صعود



یادداشت

 130 واحد مسکن مهر 
به مددجویان بهزیستی واگذار شد

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری عملیات 
اجرایی احداث130واحد مس��کن مهر مددجویان بهزیس��تی استان به 

اتمام رسیده است.
حسین س��عیدی اظهار داش��ت: با موافقت بنیاد مس��کن، مددجویان 
بهزیستی که در شهرهای زیر 25 هزار نفر زندگی می کنند، می توانند به 
شرط این که محل سکونتشان جزء طرح مسکن مهر باشد، از تسهیالت 
مسکن این بنیاد استفاده کنند. وی افزود: بر همین اساس در روستاهایی 
که بنیاد مسکن دارای زمین است، زمین با20 درصد تخفیف به مددجویان 
بهزیستی واگذار می شود، همچنین این نهاد، تس��هیالت ویژه ای برای 
مقاوم سازی مسکن در روستاها در اختیار مددجویان زیرپوشش بهزیستی 
قرار می دهد. سعیدی با اشاره به سهمیه500 واحدی مسکن استان در 
سال جاری خاطرنشان کرد: از این تعداد،130 واحد به اتمام رسیده است. 
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با بیان این که در طرح نهضت 
تأمین مس��کن معلوالن، زمین واحد احداثی رایگان تخصیص می یابد، 
گفت: اداره  کل مسکن و شهرسازی استان، این زمین را در اختیار معلوالن 
و مددجویان نیازمند قرار می دهد. وی از شناس��ایی بیش از س��ه هزار و 
649 مددجوی فاقد مسکن در استان خبر داد و افزود: این تعداد مددجو 
در راس��تای اجرای طرح نهضت تأمین مس��کن معلوالن و مددجویان 
زیرپوشش بهزیستی در فراخوان عمومی و با ثبت نام مشخصات در سامانه 

مسکن این اداره  کل شناسایی شده اند.

خبر ویژه

معاون پشتیبانی و تحقیقات صنعتی 
ستاد کل نیروهای مسلح  

سردار سرتیپ حجازی 
ملت جمهوری اسالمی، انقالب کرد تا قوانین اسالمی بر کشور حاکم 

شود و دین ستیزی و اسالم گریزی از بین برود.
دستاوردهای انقالب اسالمی در کش��ور فراوان است، اما در استان 
 چهارمحال و بختیاری نسبت به دیگر اس��تان ها بیشتر نمود دارد، 
چرا که این استان بیش از دیگر استان ها طعم محرومیت را چشیده 
و در گذشته وضع فجیعی داشته است؛ به عنوان مثال در حال حاضر 
بیش از90درص��د جمعیت 
شهری و روس��تایی کشور از 
آب آشامیدنی برخوردارند، 
قب��ل از انق��الب ب��ه ندرت 
روستاهای کش��ور از نعمت 
برق برخ��وردار بودن��د، اما 
 امروز تقریبا همه روس��تاها 

برق رسانی شده اند.

ملت ایران با انقالب خود 
الگوی مسلمانان جهان شد

چهره روزیادداشت
بهره برداری از کشتارگاه صنعتی طیور

کشتارگاه صنعتی طیور سفید بال در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید. رحمن 
کرمی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: این کشتارگاه 

صنعتی با50میلیارد ریال اعتبار بخش خصوصی تکمیل و راه اندازی شده است.
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گشتی در اخبار

بخش باباحیدر شهرستان 
لرزید 

زمین لرزه ای به بزرگی 3/5 ریش��تر، شامگاه یک شنبه 
22 بهمن، بخش باباحیدر شهرس��تان فارس��ان استان 

چهارمحال و بختیاری را لرزاند.
به گزارش ایرنا به نقل ازمرکز لرزه نگاری کشور، این زمین 
لرزه، ساعت21 و9دقیقه و19ثانیه در موقعیت جغرافیایی 
32/21 شمالی و 50/23 شرقی در عمق هشت کیلومتری 

از سطح زمین رخ داد.
فرماندار فارسان در گفتگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: 
این زمین لرزه، خسارت های جانی دربر نداشت و اقدامات 
گروه های امدادرسان و مسئول برای برآورد خسارت های 

احتمالی این زمین لرزه آغاز شده است.
بهروز مردانی نژاد تصری��ح کرد: گروه های امدادی هالل 

احمر برای کمک به مردم در منطقه، حضور یافتند.
مرکز شهرستان فارسان در فاصله 35 کیلومتری شهرکرد 

قرار دارد.

تسهیالت مسکن باید به سمت 
رونق ساخت و ساز هدایت شود

 عضو کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اس��المی گفت: 
تسهیالت پرداختی به متقاضیان مسکن باید به سمت رونق 

ساخت و ساز در این بخش هدایت شود.
مجید جلیل س��رقلعه با تأکید بر لزوم تداوم سیاس��ت های 
اصولی دولت در کنترل افزایش قیمت مسکن، اظهار داشت: 
در صورتی که تسهیالت بانک ها به سمت خرید خانه هدایت 
شود، این تس��هیالت موجب افزایش کاذب قیمت مسکن و 
ایجاد بازار سیاه می ش��ود. نماینده مردم شهرستان لردگان 
در مجلس ش��ورای اس��المی با بیان تصمیم اخیر مسئوالن 
بخش مسکن در افزایش س��قف وام ساخت مسکن از طریق 
اوراق حق تقدم و صندوق پس انداز مس��کن به500 میلیون 
ریال، ادامه داد: در صورتی که این تسهیالت به سمت ساخت 
و س��از هدایت ش��ود، نرخ اش��تغال این بخش در کشور نیز 
افزایش می یابد. وی با بیان اقدامات مجلس و دولت در نظارت 
بر بازار مس��کن، افزود: توجه ویژه دولت در پرداخت وام های 
مسکن به افراد فاقد مسکن، ضروری است. عضو کمیسیون 
عمران مجلس شورای اسالمی گفت: در صورت اتخاذ و ادامه 
راهکارهای کارشناسی به منظور خارج شدن مسکن از کاالی 
سرمایه ای به مصرفی، قیمت مسکن در کشور ثابت مانده و از 

افزایش بی رویه قیمت ها جلوگیری می شود.

برودت و س��ردی هوا موجب ش��ده قس��متی از آبشار »شیخ 
علیخان« در شهرستان کوهرنگ یخ بزند و قندیل های یخی 

بسیاری در کنار آبشار ایجاد شود.
اس��تان چهارمحال و بختیاری که در بخش مرکزی کوه های 
زاگرس واقع است ازشمال و شرق به استان اصفهان و از غرب 
به استان خوزس��تان و از جنوب به کهگیلویه و بویر احمد و از 
شمال غرب به استان لرس��تان محدود است و به علت ماهیت 
کوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، 
دارای بارش های نسبتا زیادی است که ریزش های جوی برف 
 و باران منشأ سرشاخه های رودخانه های کارون وزاینده رود

هس��تند. منطقه چهارمحال بختیاری با اقلی��م متنوع دارای 
جاذبه های گردش��گری است و شهرس��تان کوهرنگ ازجمله 
 شهرس��تان های چهارمح��ال بختیاری اس��ت که ب��ه دلیل 
چشمه سارهای متعدد چون چش��مه دیمه، چشمه سرداب، 
چش��مه مروارید، چش��مه آب معدنی کوهرنگ و دیدنی های 
طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبش��ار شیخ علیخان، دشت 
الله واژگون، پیس��ت اس��کی و... شهرت بس��یار دارد. امسال 
در شهرس��تان کوهرنگ ب��ارش های قابل توج��ه برفی انجام 
شد و ارتفاع برف در بس��یار از مناطق این شهرستان به باالی 
یک متر رس��ید. ب��ارش قابل توج��ه برف، زیبای��ی خاصی به 
شهرس��تان کوهرنگ داده و ورزش های زمس��تانی از جمله 
اس��کی، کوهنوردی در برف  و... مسافران بس��یار زیادی را به 

این شهرس��تان کشانده است. شهرس��تان کوهرنگ به عنوان 
یکی ازذخایر آب کش��ور و تولید کننده آب کشور مطرح است 
که در جای جای آن چش��مه ها و آبش��ارهای فصلی و دائمی 
بس��یار زیادی وجود دارد و جلوه های خاص��ی در هر فصل از 
سال ایجاد می کند. مسافران بسیار زیادی هر ساله برای دیدن 
 آبشارها و مناطق گردشگری این شهرس��تان وارد شهرستان 
می ش��وند و در مح��ل های اقامت��ی از جمله هت��ل های این 

شهرستان اقامت می کنند.
 آبشار ش��یخ علیخان یکی از زیباترین آبش��ارهای شهرستان 
کوهرنگ و کشور اس��ت که قرار گرفتن در کنار روستای شیخ 
علیخان که دارای بافت قدیمی است، مسافران بسیار زیادی را 
هر ساله در تمام فصول سال به شهرستان کوهرنگ می کشاند.

 در حال حاضر سرمای کوهرنگ موجب یخ زدن آب بسیاری 
از چشمه های این شهرس��تان که دبی آب آنها کم است، شده 
وبرف و یخبندان جاده های خاکی و ج��اده هایی که تردد در 
آنها کم اس��ت را فرا گرفته اس��ت. درروزهای گذشته با بارش 
برف در شهرس��تان کوهرنگ، سرمای شدیدی)بین منفی15 
تا منفی19درجه سانتیگراد( شهرستان کوهرنگ را فرا گرفت.

  س��رمای ش��دید موجب یخ زدن بس��یار از چش��مه ها وآب 
 برکه های این شهرستان ش��د و یخ هایی با ضخامت باال روی 
برکه های آب این شهرس��تان را فرا گرفت. س��رما همچنین 
موجب شده که آبشار شیخ علیخان کوهرنگ به مجموعه ای 

از قندیل ها تبدیل شود و زیبایی حیرت انگیزی را ایجاد کند. 
ساخته شدن قندیل های یخی س��فید رنگ منظره زیبایی را 
ایجاد کرده که ارتفاع بس��یاری از این قندیل ها به باالتراز نیم 
متر و حتی یک متر می رس��د. فروریختن آب درزمینه سفید 
رنگ ایجاد شده از س��فیدی برف، همراه با قندیل های یخی 

زیبایی غیر قابل توصیفی را در این منطقه ایجاد کرده است.

نبود امکانات در کنار آبشار برای مسافران
یکی از مس��افران ای��ن منطقه در گفتگ��و با خبرن��گار مهر با 

اش��اره به زیبای��ی غیر قابل 
توصیف ای��ن آبش��ار، ادامه 
داد: ای��ن آبش��ار یک��ی از 
زیباترین آبش��ارهای کشور 
 اس��ت. ش��اهرخ ادامه داد:

قندیل های آبشاربسیارزیبا 
هس��تند و تاکنون آبشار به 
این زیبایی در فصل زمستان 
در هی��چ کج��ای کش��ور 
ندیده ام. وی اذعان داشت: 
متأس��فانه با وجود این همه 
زیبای��ی خ��دادادی در این 
منطقه، هیچ امکاناتی برای 
راحتی مس��افران در منطقه 
آبشار اندیشیده نشده است.

وی ادام��ه داد: ب��ارش برف 
دو طرف حاش��یه ج��اده را 

فراگرفته و جایی برای پارک خودرو پیدا نمی شود. وی ادامه 
داد: همچنین  از س��رویس بهداش��تی  موجود در این منطقه 
نمی توان استفاده کرد  و مشکالت بسیاری برای مسافران این 
منطقه ایجاد شده اس��ت که وجود این مشکالت موجب شده 

است مسافران مدت کمی در این منطقه بمانند.

وجود سگ های ولگرد در منطقه
یکی از مس��افران دیگر این منطقه اظهار داشت: وجود تعداد 
بس��یاری س��گ ولگرد در منطقه، موجب  ترس مردم شده و 

مسافران به راحتی نمی توانند به نزدیکی آبشار بروند.
وی گفت: سگ های ولگرد بس��یاری هم اکنون در کنار آبشار 
وجود دارند و این موضوع موجب ترس بس��یاری از مسافران 

شده و مسافران از دورنظاره گر این آبشار می شوند.

آبشار »شیخ علیخان« قندیل بست

منظره های دیدنی از قندیل های یک متری

 ریزش های جوی  
 برف و باران 

در استان 
چهارمحال و 

بختیاری،
 منشأ 

سرشاخه های 
رودخانه های 

 کارون و زاینده رود
است
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
6698 آقای حس��ن نوربخش دارای شناس��نامه ش��ماره 924 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 781/91 ش ح 7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه ش��ادروان س��يد مصطفی نوربخش ورنوسفادرانی بشناسنامه 139 
در تاري��خ 1391/9/13 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حين الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- فاطمه حاجی باقری فروش��انی فرزند محمد تقی ش 
ش 10120 )فرزند(، 2- حس��ن نوربخش فرزند س��يد مصطفی ش ش 924 )فرزند(، 
 3- محم��د نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��يد مصطف��ی ش ش 1816 )فرزند(،

4- س��يد حسين نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سيد مصطفی ش ش 2072 )فرزند(، 
 5- س��يدرضا نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��يد مصطفی ش ش 111 )فرزند(،
 6- خديج��ه نوربخ��ش ورنوس��فادرانی فرزند س��يد مصطف��ی ش ش 38 )فرزند(،
 7- زه��را نوربخ��ش ورنوس��فادرانی فرزن��د س��يد مصطف��ی ش ش 70 )فرزند(،
 8- طلع��ت نوربخ��ش ورنوس��فادرانی فرزند س��يد مصطف��ی ش ش 465 )فرزند(،
 9- زهره السادات نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سيد مصطفی ش ش 113-000422-8

)فرزن��د( 10- صديق��ه نوربخش ورنوس��فادرانی فرزند س��يد مصطفی ش ش 449 
)فرزند( و الغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. 

شعبه هفتم شورای حل اختالف خمينی شهر 

ابالغ وقت رسيدگی
7276 در خصوص پرونده كالسه 1839/91 خواهان رسول مرادی مهر دادخواستی 
مبنی بر انتقال سند موتورسيكلت مقوم به يك ميليون و پانصد هزار تومان به طرفيت 
روح اله دادخواه- محس��ن رضايی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 
91/12/26 س��اعت 10/30 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان براب��ر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب 
در جرايد منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت رس��يدگی به اين ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. خالويی - مدير دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7277 در خصوص پرونده كالسه 1912/91 خواهان حسين خاشعی دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال سند موتورسيكلت به شماره 11827- اصفهان 16 به طرفيت مهرداد 
حاجی عبدالرحمانی خواجوی فرزند هادی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای 
روز دوشنبه مورخ 92/2/16 ساعت 11 تعيين گرديده است. با توجه به مجهول المكان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی مراتب 
در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای 

و خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
ضمائ��م را اخ��ذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رس��يدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7278 شماره: 2178/90 به موجب رأی شماره 520 تاريخ 91/3/27 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه بابك رضاخانی 
مجهول المكان محكوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رسمی و انتقال رسمی 
سند موتورسيكلت به شماره 8612 اصفهان 51 به نام خواهان حسن چگونيان نشانی 
محل اقامت: اصفهان خ سپاه خ مسجد حكيم ك مسجد حكيم بن بست شهيدان ميثمی 
پ 18. و پرداخ��ت مبل��غ 36/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و نيز حق الوكاله وكيل 
برمبنای تعرفه در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. ماده 34 قانون اجراي احكام: 
همين كه اجرائيه به محكوم عليه ابالغ شد محكوم عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد 
آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي ب��راي پرداخت محكوم به بدهد يا مالي معرفي 
كند كه اجراي حكم و اس��تيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را 
قادر ب��ه اجراي مفاد اجرائيه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحًا اعالم نمايد. شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7279 آقای ابوالقاسم فرهمند سوارچی دارای شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست 

به كالسه 6335/91 ح 10 از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين 
توضيح داده كه شادروان بتول كريمی ارزنانی بشناسنامه 115 در تاريخ 91/10/27 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 

1- منصور فرهمند س��وارچی ش ش 2066 فرزند، 2- مهدی فرهمند س��وارچی ش 
ش 1613 فرزند، 3- ابوالقاسم فرهمند سوارچی ش ش 4 همسر، 4- رضا كريمی ش 
ش 8 پدر و الغير. اينك با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يك نوبت 
آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاريخ نش��ر آگهی ظرف يك ماه به ش��ورا تقديم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7280 خانم بتول عمادی دارای شناسنامه شماره 3532 به شرح دادخواست به كالسه 
903/91 ش ح 7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح 
داده كه ش��ادروان آمنه خاتون كاظمی اندانی بشناسنامه 123 در تاريخ 1376/7/28 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت 
ب��ه: 1- احمد عمادی فرزند ابراهيم ش ش 4 )همس��ر متوفيه(، 2- غالمعباس عمادی 
فرزند احمد ش ش 3533 )فرزند(، 3- جميله عمادی فرزند احمد ش ش 186 )فرزند(، 

4- س��كينه عمادی فرزند احمد ش ش 14048 )فرزن��د(، 5- بتول عمادی فرزند احمد 
ش ش 3532 )فرزن��د(، 6- فاطمه عمادی فرزند احم��د ش ش 3534 )فرزند( و الغير. 
اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در يك نوبت پی در پی ماهی 
يكمرتبه آگهی می نمايد تا هر كس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاريخ نش��ر نخس��تين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمينی شهر

تغييرات
7281 آگهی تغييرات ش��ركت خدمات ش��هرك صنعتی اوره نطنز س��هامی خاص به 
ش��ماره ثبت 456 و شناسه ملی 10260094763 و كدپستی 8761633664. به استناد 
صورتجلس��ه هيأت مديره مورخ 1391/9/9 و حكم شماره 19847 مورخ 1391/8/16 
شركت شهرك های صنعتی استان اصفهان تغييراتی به شرح ذيل در شركت نامبرده 
ب��ه عمل آم��ده كه مراتب جهت اطالع عموم در روزنامه رس��می كش��ور و روزنامه 
كثيراالنتش��ار زاين��ده رود آگهی می گردد: 1- هيأت مديره آقای محس��ن ش��اهدی 
را )خارج از اعضاء( به س��مت مديرعامل ش��ركت برای بقيه م��دت لغايت 1393/7/8 
منص��وب نمودن��د. 2- كليه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��ركت از قبيل چك، 
سفته- بروات عقود اس��المی و مشاركت های مدنی و آنچه برای شركت ايجاد تعهد 
نمايد و يا شركت را بری سازد با امضای ثابت مديرعامل و يك امضاء از دو امضاء 
رئي��س هيأت مديره يا نايب رئيس هيأت مديره متفقًا همراه با مهر ش��ركت معتبر می 
باش��د همچنين كليه اوراق عادی و اداری شركت با امضای منفرد مديرعامل يا رئيس 
هيأت مديره همراه با مهر ش��ركت معتبر می باش��د. م الف/ 391 شادمان- كفيل ثبت 

اسناد و امالك نطنز

فقدان سند مالكيت
7282 ش��ماره: 13033 بانك قوامين اردس��تان به موجب وكالتنامه رس��می شماره 
41621-87/11/12 دفتر 50 از طرف محمد فرهاديان به اس��تناد يك برگ استش��هاد 
محلی كه هويت و امضاء ش��هود رس��مًا گواهی ش��ده مدعی ش��ده كه سند مالكيت 
ششدانگ يك باب خانه واقع در اردستان يك اصلی دهستان گرمسير اردستان بخش 
17 ثبت اصفهان در صفحه 1 دفتر 262 به نام نامبرده باال ثبت و صادر گرديده و بر 
اثر جابجايی مفقود گرديده و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواست صدور 
س��ند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی 
می شود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت 

نزد خود می باش��د از تاريخ انتش��ار اين آگهی لغايت 10 روز به اين اداره مراجعه و 
اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و 
عدم وصول واخواهی و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالكيت يا سند معامله 
در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 332 فدايی- رئيس اداره ثبت 

اسناد و امالك اردستان

فقدان سند مالكيت
7283 ش��ماره: 13017 آقای مهدی آقاشاهی به اس��تناد يك برگ استشهاد محلی كه 
هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت 26 دو هفتم حبه 
مش��اع از 72 حبه شش��دانگ يك باب خانه پالك 6751 واقع در كوی محال اردستان 
واقع در اردستان يك اصلی دهستان گرمسير بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 110 
دفت��ر 160 به نام نامبرده باال ثبت و ص��ادر گرديده و بر اثر جابجايی مفقود گرديده 

و معامالت متعددی انجام ش��ده چون درخواست صدور س��ند مالكيت المثنی نموده 
طب��ق م��اده 120 اصالحی آئين نامه قان��ون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس 
مدعی انجام معامله نس��بت به ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از 
تاريخ انتش��ار اين آگهی لغايت 10 روز به اي��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا 
با مدارك مثبت تسليم نمايد در صورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهی 
و يا وصول واخواهی بدون ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور المثنی طبق 
مقررات اقدام خواهد شد. م الف/ 333 فدايی- رئيس اداره ثبت اسناد وامالك اردستان
 

فقدان سند مالكيت
7284 شماره: 13029 ورثه اس��ماعيل عامری به استناد يك برگ استشهاد محلی كه 
هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت شش حبه مشاع 
از س��هم 72 شش��دانگ چش��مه حنا وروزو با كل متعلقات آن پالك 344 اصلی واقع 
در دهس��تان عليای اردستان بخش 17 ثبت اصفهان در صفحه 417 دفتر 197 به نام 
نامبرده باال ثبت و صادر گرديده و بر اثر جابجايی مفقود گرديده و معامالت متعددی 
انجام شده چون درخواست صدور سند مالكيت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی 
آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملك مزبور يا وجود سند مالكيت نزد خود می باشد از تاريخ انتشار اين آگهی لغايت 
10 روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا با مدارك مثبت تس��ليم نمايد در 
ص��ورت انقضاء مدت مذكور و عدم وصول واخواهی و ي��ا وصول واخواهی بدون 
ارائه س��ند مالكيت يا س��ند معامله در صدور المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف/ 334 فدايی- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك اردستان

آگهی فقدان سند مالكيت
7287 ش��ماره: 7789 آقامنصور توكل فرزند مرتضی به اس��تناد يك برگ استشهاد 
محلی كه هويت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده مدعی شده كه سند مالكيت تمامت 
شش��دانگ يكباب خانه پالك ش��ماره 1/9195 واقع در ميمه بخ��ش ثبتی ميمه كه در 
صفحه 67 دفتر 125 امالك ذيل ش��ماره 18443 به نام نامبرده ثبت و صادر و تسليم 
گرديده و معامله ديگری انجام نش��ده به موجب س��ند رهن��ی 18124 دفترخانه 183 
اصفهان نزد مؤسس��ه قرض الحس��نه مهر )بس��يجيان( در ازاء مبلغ چهارصد و ده 
ميليون ريال مرهون است كه به علت جابجايی اثاثيه منزل از بين رفته/ مفقود گرديده 
است چون درخواست سند مالكيت المثنی نموده است طبق تبصره يك اصالحی ماده 
120 آئين نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود كه هر كس مدعی انجام معامله غير 
از آنچه در اين آگهی ذكر شده( نسبت به آن و يا وجود سند نزد خود باشد از تاريخ 
انتش��ار اين آگهی تا ده روز به اين اداره مراجعه و اعتراض خود را كتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالكيت و س��ند معامله تسليم نمايد تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به 
ارائه كننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد يا در صورت اعتراض 
اصل سند ارائه نش��ود المثنی سند مالكيت مرقوم صادر و به متقاضی تسليم خواهد 

شد. نوروز- رئيس ثبت ميمه

ابالغ اجرائيه
7288 آگه��ی ابالغ اجرائيه پرونده كالس��ه 32089-2/871. بدينوس��يله به ش��ركت 
ش��يميايی تابان اصفهان به نش��انی اصفهان خ مجمر مجاور مادی نياصرم بن بست 
س��تاره ش��ماره 73 بدهكار پرونده كه برابر گ��زارش مأمور مربوطه نش��انی فوق 
مورد شناس��ايی واقع نگرديده ابالغ می گردد كه برابر س��ند رهنی شماره 80583-

1385/8/21 تنظيمی در دفترخانه ش��ماره 22 اصفهان، بس��تانكار بانك س��په شعبه 
مي��دان انقالب مب��ادرت به صدور اجرائيه كالس��ه فوق را نموده ك��ه برابر آن مبلغ 
800/000/000 ريال بابت اصل طلب و مبلغ 367/829/614 ريال بابت خسارت تأخير 
تا تاريخ 89/10/30 كه روزانه مبلغ 449/315 ريال خس��ارت به آن اضافه می ش��ود 
بدهكار می باش��يد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مراتب فقط 
يك نوبت در روزنامه زاينده رود چاپ اصفهان جهت اطالع ش��ما درج و منتشر و از 
زمان درج در روزنامه اجرائيه ابالغ ش��ده محسوب می گردد چنانچه ظرف مدت ده 
روز مق��رر در ماده 34 اصالحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مكرر آن 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمائيد بنا به تقاضای بس��تانكار پس از ارزيابی 
تمامی مورد وثيقه ششدانگ دفتر كار پالك 113 فرعی از 4609 واقع در بخش چهار 
ثبت اصفهان و كليه امتيازات مربوطه و قطعيت آن حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ 
قطعيت ارزيابی و با برگزاری مزايده نسبت به وصول مطالبات مرتهن و حقوق دولتی 
اقدام خواهد شد. و جز آگهی مزايده آگهی ديگری منتشر نخواهد شد. م الف/ 17644  

اسدی- رئيس اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان
 

اخطار اجرایی
7289 ش��ماره: 828/91 ش 7 بموجب رأی ش��ماره 1162 تاري��خ 91/6/30 حوزه 7 

ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه محمود 
موسوی نام پدر: عزت اله مجهول المكان محكوم است به: پرداخت مبلغ 21/800/000 
ريال بابت اصل خواس��ته و يكصد و چهل هزار ريال بابت هزينه دادرسی و خسارت 
تأخي��ر در تأديه از تاريخ سررس��يد چك ها به ش��ماره 433758-91/3/15 به مبلغ 
7/800/000 ري��ال و 433792-91/4/10 و 432791-91/2/10 ه��ر ك��دام ب��ه مبلغ 
7/000/000 ريال تا تاريخ اجرای حكم در حق محكوم له حميد خوانس��اری دهكردی 
نام پدر: محمدرحيم نش��انی محل اقامت: اصفهان بلوار آتش��گاه خ قدس كوچه شهيد 
ش��هدا بن بست آسمان پ 36. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محكوم 
علي��ه محك��وم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نيايد با تقاضای ذينفع و 
دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اج��راء محكوميت های مالی به اجراء 

احكام دادگستری اعالم می شود. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7290 ش��ماره دادنامه: 1970، كالسه: 1543/91، مرجع رسيدگی: شعبه نهم شورای 
ح��ل اختالف اصفهان، خواهان: حميد خوانس��اری دهكردی فرزن��د رحيم به آدرس 
اصفهان بلوار آتش��گاه خيابان قدس كوچه ش��هدا بن بست آسمان پالك 36. خوانده: 
اصغر حمامی ريزی فرزند مانده علی مجهول المكان، خواسته: مطالبه، شورا با عنايت 
به محتويات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می 
نمايد. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دعوی آقای حميد خوانس��اری 
دهكردی به طرفيت آقای اصغر حمامی ريزی به خواس��ته مطالبه مبلغ 31/800/000 
ريال وج��ه 15 فقره چك به ش��ماره ه��ای 89/3/31-969600، 89/2/31-969599، 
 ،88/10/30-969595 ،88/11/30-969596 ،88/12/29-969597 ،89/1/31-969598
 ،88/6/31-969591  ،88/7/31-969592  ،88/8/30-969593  ،88/9/30-969594
 ،88/2/31-969587  ،88/3/31-969588  ،88/4/31-969589  ،88/5/31-969590
969586-88/1/31  عهده بانك كش��اورزی ش��عبه زرين ش��هر ب��ه انضمام مطلق 
خسارات قانونی با توجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان 
و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وج��ه آن دارد و اينكه خوانده عل��ی رغم ابالغ قانونی 
از طريق نش��ر آگهی حضور نداش��ته و هيچ گونه اليحه و دفاعيات مس��تند در مقام 
اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارايه ننموده لذا دعوی خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر می رس��د كه به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 
515 و 522 قانون آئين دادرسی مدنی و ماده 2 و 3 قانون صدور چك مصوب سال 
1355 و اصالحيه بعد از آن حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 31/800/000 
ريال بابت اصل خواس��ته و 264/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و خس��ارت تأخير 
تأديه از تاريخ سررس��يد چكهای موصوف لغايت تاريخ اجرای حكم در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می نمايد. رأی صادره غيابی و ظرف مهلت بيس��ت روز پس از ابالغ 
قابل واخواهی در اين شعبه می باشد. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7291 در خصوص پرونده كالسه 1947/91 ش 11 خواهان علی قاسمی دادخواستی 
مبنی بر تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام خواندگان و حضور در دفترخانه رسمی 
و انتقال س��ند يك دس��تگاه پژو 405 به شماره 761 ج 62- ايران 13 و كليه خسارات 
مطلق به طرفيت ابوالفضل كرمی اش��ترجانی تقديم نموده است. وقت رسيدگی برای 
روز يكش��نبه مورخ 92/1/18 ساعت 9 صبح تعيين گرديده است. با توجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرسی مدنی 
مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خيابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده 
تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر ش��عبه 11 حقوقی مجتمع ش��ماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
7292در خصوص پرونده كالس��ه 1847/91 خواهان رحمت اله بدريان دادخواستی 
مبنی بر انتقال س��ند خودرو س��واری پرايد به شماره 13/ 634 د 67 به طرفيت جالل 
ايمانی فوالدی تقديم نموده اس��ت. وقت رس��يدگی برای مورخ 92/1/17 ساعت 9/30 
تعيين گرديده اس��ت. با توجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��يدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماييد. در 
صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. 
خالويی - مدير دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



یک متخصص بهداشت با معرفی عالئم گوشت مرغ سالم گفت: 
گوشت مرغ بهتر است سرخ نش��ود و به صورت آب پز مصرف 
شود. مجید محرابی توانا با تأکید بر مصرف بیشتر گوشت سفید 
)مرغ و ماهی( به جای گوشت قرمز، اظهار داشت: در صورتی که 
مرغ از فروشگاه های معتبر تهیه شود و در کشتارگاه های مجاز 
زیر نظر متخصصان بهداش��ت و دامپزشکی ذبح شود، مصرف 
آن جای هیچ گونه نگرانی ندارد. وی درمورد احتمال آلودگی و 
فساد گوشت مرغ در فروشگاه ها توضیح داد: هر ماده غذایی که 
تغییر رنگ و بو بدهد تا حدودی نشانه فاسد شدن آن است. مرغ 
تازه هم معموال بدون بو است و دارای رنگ شفاف و براق است، 

در حالی که مرغ فاسد بوی بد دارد و تا حدودی حالت وارفتگی 
و بی رنگی دارد. این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی 

 salmenella بقیه اهلل توصیه کرد: بهتر است آلودگی ها مثل
و باکتری های دیگر که از طریق مرغ آلوده منتقل شود به حداقل 
برسد. حرارت حین طبخ باعث از بین رفتن آلودگی ها می شود، 

در حالی که با سرخ و کباب کردن گرما کامل نفوذ نمی کند.
 وی تأکید کرد: گوش��ت مرغ باید به اندازه کافی پخته ش��ود 
 و مهم تر از آن، اف��راد باید از مصرف مرغ مان��ده پرهیز کنند، 
 زیرا خط��ر آلودگی آن بیش��تر اس��ت. به گفته وی، گوش��ت 
پخته مرغ را نبای��د خیلی در یخچال نگهداری ک��رد و از گرم 
کردن مک��رر آن جلوگیری کرد، زیرا احتم��ال آلودگی ثانویه 

آن زیاد است.

س��ایت اش��تراک گذاری فیلم یوتیوب اعالم ک��رد که طی 
ماه های آینده، دسترسی به برخی از محتواهای خود را پولی 

خواهد کرد.
 سایت یوتیوب قصد دارد در سال جاری میالدی حساب های 
 پولی به کارب��ران خود ارایه کند. س��ایت اش��تراک گذاری 
فیلم یوتیوب اعالم کرد که طی ماه های آینده دسترس��ی به 
برخی از محتواهای خود را پولی خواهد کرد. در این راس��تا 
یوتیوب ب��ا برخی از تهیه کنن��دگان ویدئ��و مذاکراتی انجام 

داده و از آنها خواس��ته اس��ت تا برای ایجاد کانال های پولی 
درخواست بدهند.

گفته شده اس��ت که این کانال های ویدئویی تا سه ماهه دوم 
س��ال جاری میالدی در اختیار کاربران ق��رار خواهد گرفت 
و برای اس��تفاده از آنها، کارب��ران باید بین یک ت��ا پنج دالر 
در هر م��اه پرداخ��ت کنند.یوتیوب که بزرگ ترین س��ایت 
اشتراک گذاری فیلم در جهان است، در گذشته نیز از تصمیم 

خود برای ارایه محتواهای پولی خبر داده بود.

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

سه شنبه  24 بهمن  1391 | 1  ربیع الثانی   1434
شماره 978 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 978  , Fabrury 12     ,2013
8 Pages

انسان های شگفت انگیز 
هرانس��انی توانایی های خاصی دارد و البته در این میان افرادی نیز 
وجود دارند که بر اثر برخی شرایط، قدرت هایی مافوق دیگر انسان ها 

دارند که این باعث می شود تا بسیار شگفت انگیز باشند.
افرادی که دارای قدرت های مختلف هس��تند بیشتر به انسان های 
شگفت انگیز شناخته می ش��وند، چرا که توانایی های آنها خارج از 
 تصور اس��ت. این افراد قادر به انجام کارهایی هستند که افراد عادی

به راحتی توانایی انجام آن را ندارند.

میرسالو ماگوال
شاید در فیلم های تخیلی دیده باشید که 
برخی اف��راد می توانند ب��ه کمک قدرت 
 ذهنش��ان دس��ت به کاره��ای جالب و

غیر قابل باوری مانند تکان دادن اجسام 
بزنند. ای��ن دقیقا همان کاری اس��ت که 
»میرسالو ماگوال« می تواند انجام دهد. 
این فوق انسان اهل لهستان می تواند به 
کمک قدرت ذهن خود جاذبه را به ب��اری بگیرد و بر آن غلبه کند. او 
همچنین می تواند یک قاشق را بدون دست زدن به آن از روی زمین 

بلند کرده  و به جای دیگر منتقل کند.

مانجیت سیگ
کشیدن اجسام سنگین می تواند نشانه ای 
از زور و قدرت افراد باش��د، ولی درمورد 
»مانجیت سیگ« این مورد بسیار متفاوت 
اس��ت. او تا به حال30 رکورد جهانی در 
قسمت کش��یدن اجسام س��نگین به نام 
خودش به ثبت رسانده است. او می تواند 
یک اتوبوس را با موهایش بکش��د، البته 
بهترین رکورد او در سال 2007 بود؛ جایی که توانست یک هواپیمای 
7 تنی را با گوش هایش بکشد. این فوق انسان هندی رمز کار خود را 

تالش و ورزش بسیار می داند.

رو آنتینگ
یکی از انسان های واقعا شگفت انگیز در 
چی��ن زندگی م��ی کن��د.»رو آنتینگ« 
هنرمندی است که می تواند با استفاده از 
اشک چشمانش نوشته هایی را در اندازه 
بزرک بنویسد و یا نقاش��ی بکشد. او این 
توان را دارد که اش��ک چش��مانش را به 
شکل های مختلف به بیرون از چشمش 
ش��لیک کند. او می گوید در کودکی هنگامی که در حال شنا کردن 
بوده به این استعداد خود پی برده است. او این روزها زندگی خود را با 
نمایش هایی که در نقاط مختلف چین ویا در س��ایر کشورهای دنیا 

اجرا می کند به دست می گذراند.

مایکل لوتیتو 
در ده��ه80 و70 میالدی ی��ک هنرمند 
فرانسوی توانست دنیا را شگفت زده کند. 
او یک دس��تگاه گ��وارش ب��اور نکردنی 
داش��ت، به طوری که می توانست همه 
چیز بخورد. دوچرخه، المپ های مختلف 
و خودرو از جمله چیزهایی اس��ت که او 
خ��ورده اس��ت. او همچنین رک��ورد دار 
خوردن یک هواپیما نیز هس��ت. او در س��ال1980 پس از دوس��ال 
توانست یک هواپیما را به طور کامل بخورد. او در طول زندگی دچار 
بیماری های خاصی نشد و همچنین هیچ گاه اضافه وزن نیز نداشت.

 بدن انس��ان تحت ش��رایط مختلفی عرق م��ی کند و
 آب های��ی ک��ه از ب��دن خ��ارج می ش��وند ب��ه همراه 
باکتری هایی که روی پوس��ت هس��تند،  ب��وی بدی را 

متصاعد می کنند.
بوی بدن می تواند در ش��رایطی بسیار ش��رم آور باشد 
 و همچنین باعث می ش��ود تا افراد دیگر درمورد ش��ما 
قضاوت های متفاوتی کنن��د، از همین رو بهتر اس��ت 
همیشه با رعایت نکاتی س��اده از این مشکل پیشگیری 

کنید:

هر روز دوش بگیرید
بهترین راه برای این که از دست بوی بدن خالص شوید 
حمام کردن است. هیچ چیز مانند یک دوش آب گرم به 
همراه صابون و شامپو نمی تواند باکتری ها را از بدن شما 
خارج کند. بهترین زمان برای استحمام صبح است تا هم 
خواب آلودگی ش��ما از بین برود و هم روزی تمیز را آغاز 

کرده باشید.

دئودورانت ها کارساز نیستند
برخی از افراد به دئودورانت های مختلف و اس��پری های 
ضد تع��رق اکتفا می کنن��د، این در حالی اس��ت که این 
مواد ش��یمیایی نه تنها ب��رای بدن ضرر دارن��د، بلکه در 
مواقعی خودش��ان می توانند دلیلی برای به وجود آمدن 
بوهای مختلف باش��ند. این مواد در شرایط گرمای بیش 
 از حد مجاز ب��ا باکتری ها ارتب��اط برقرار ک��رده و باعث 

می شوند تا میزان بیشتری بو ایجاد شود.

لباس تمیز به تن کنید
یکی از نکاتی که شاید کمتر آن را مد نظر دارید تعویض 
لباس هاس��ت. اگر از آن دس��ته افرادی هستید که یک 
دس��ت لباس را چند روز به تن می کنند بهتر اس��ت این 
 عادت خود را ترک کنید. بسیاری از باکتری های بدن به 
 لباس های ش��ما می چسبند و ش��ما هر بار آنها را به تن 
می کنید. شستن لباس ها را نیز بهتر است هر شب یا هر دو 
روز یک بار انجام دهید. استفاده از مواد شوینده استاندارد 
و یا شستن با دست به کمک صابون، بهترین راه برای از بین 

بردن بوی بد لباس است.

لباس را در هوای آزاد بگذارید
هر بار که به خانه می آیید برای چند دقیقه هم که ش��ده 
 اس��ت لباس ها را در هوای آزاد قرار دهید. این کار باعث 
می شود تا بسیاری از بوی لباس ها از بین برود و همچنین 
در صورتی که مقداری باد در آنها جریان پیدا کند باکتری 

ها نیز از لباس جدا می شوند.

از مواد طبیعی استفاده کنید
به جای استفاده از دئودورانت های شیمیایی و مضر برای 
بدن از آنتی باکتریال های طبیعی اس��تفاده کنید. چای 
سبز و لیمو ترش از جمله بهترین دئودورانت های طبیعی 
برای بدن هستند که استفاده از آنها می تواند از بوی بد بدن 
شما جلوگیری کند. سیب نیز می تواند به عنوان یک میوه 

بسیار  مؤثر برای این موضوع استفاده شود.

بهترین راه برای 
مقابله با بوی بدن
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دانستنی

جالب

خواندنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

 نقاش��ی با کارامل یا ش��کر حل ش��ده یکی از 
س��نت های دیرینه چینی هاست و از گذشته و 
از زمانی که شکر و راه های مصرف آن شناخته 

شد، این سنت نیز وجود داشته است.
مردم دنیا س��نت های متفاوت��ی دارند که هر 
کدام از آنها ویژگی و آداب مخصوص به خودش 
 را دارد. در این میان چین کش��وری اس��ت که

 به علت وسعت زیاد، سنت های مختلفی در آن 
پدید آمده است. نقاش��ی با کارامل یا شکر حل 
شده یکی از سنت های دیرینه چینی هاست و 
از گذشته و از زمانی که شکر و راه های مصرف 
آن شناخته شد، این س��نت نیز وجود داشته است.در این مراس��م نقاشان خاصی دور هم 
جمع شده و با استفاده از شکر حل شده و کارامل، نقاشی های مختلفی را به اشکال مختلف 
مانند اژدها یا دیگر حیوانات می کشند. در گذشته تنها چند شکل خاص مد نظر بوده است 
که به مرور زمان نقش های دیگری نیز به آن اضافه ش��ده است. این گونه نقاشی ها بسیار 
سخت هستند و نیاز به تمرین و  تالش افراد برای یادگیری دارند. شکر پس از خارج شدن 
 از ظرف داغ خیلی سریع خنک و خش��ک می ش��ود، به همین دلیل یک خطای کوچک

می تواند نقاشی را خیلی سریع از بین ببرد. نقاشی ها با اس��تفاده از شکر مایع و روی یک 
سطح پالستیکی کشیده می شوند و نکته جالب درمورد آنها این است که اگر تمایل داشته 
باشید می توانید آنها را از سطح جدا کرده و به شکل یک مجسمه از آن استفاده کنید. این 
سنت دیرینه چینی ها البته این روزها به یک شغل تبدیل شده است و خود به عنوان یک 
منبع جذب توریست نیز شناخته می شود. البته این روزها به خاطر نبود نقاشان حرفه ای، 

این سنت نیز رو به زوال رفته و بسیار کمتر دیده می شود.

یک مبتکر آمریکایی، موتورسیکلتی با موتور 
موش��ک طراحی کرده که قادر به رس��یدن به 
س��رعت سرس��ام آور640 کیلومتر در ساعت 
است. استفاده از موتور موشک تنها اختصاص 
به سفرهای فضایی نداشته و سابقه استفاده از 

آن به دهه1920 میالدی بازمی گردد.
»فریتس ف��ون اپ��ل« از گروه خودروس��ازی 
اپل، خودرو، قطار، س��ورتمه و نخستین نمونه 
موتورس��یکلت موش��کی موس��وم به RM  را 
طراحی کرد. در نمونه موتورسیکلت موشکی 
تنها از یک موتور تک س��یلندر500 سی سی 

استفاده شده بود و این مبتکر قصد داشت با کمک شش موتور دیگر، سرعت این وسیله را تا 
220 کیلومتر در ساعت افزایش دهد که این ایده با مخالفت دولت مواجه شد.

پس ازآن، موتورهای موشکی متعددی برای مسابقات طراحی شدند، اما نمونه طراحی شده 
توسط »گلن بریتین« تنها برای تجربه سرعت بسیار زیاد طراحی شده است. وی از معدود 
 )NHRA( افرادی است که دارای مجوز رانندگی پر سرعت از انجمن ملی هات راد آمریکا
است. در این موتورسیکلت پرقدرت از نازل دوگانه موتور موشک برای تولید حداکثری توان 
خروجی معادل15/6 کیلونیوتن استفاده شده است که میزان مصرف سوخت در این شرایط 
 در هر ثانیه 14کیلوگرم بوده و یک باک س��وخت تنها ظرف چند ثانیه مصرف می ش��ود.

 موتور موشک از پراکس��ید هیدروژن با درجه خلوص 98-80 درصد استفاده می کند که 
به جای سوخته شدن در موتور، به آب و اکسیژن تجزیه شده و آب در دمای باالی870 درجه 
به صورت بخار از نازل خارج می شود. نمونه نهایی موتورسیکلت موشکی با قیمتی در حدود 

27 هزار دالر به یک تیم اتومبیلرانی سرعت فروخته شد.

 Oliver« به تازگی یک طراح ش��رکت فولکس واگن به نام
Hubertus«  اطالعات و تصاوی��ری از یک اتوبوس آینده 
ارایه کرده است که می توان بیش��تر در مناطق باز و حیات 

وحش از آن استفاده کرد.

تا به حال طرح های متفاوتی ب��رای خودروهای آینده ارایه 
 ش��ده اس��ت که هر کدام از آنها دارای ویژگی های متفاوتی 
بوده اند و البته بیشتر آنها طرح هایی برای خودروهای سواری 

و کوچک هستند.
 Oliver«به تازگی یک طراح ش��رکت فولکس واگن به نام
Hubertus«  اطالعات و تصاوی��ری از یک اتوبوس آینده 
ارایه کرده است که می توان بیش��تر در مناطق باز و حیات 

وحش از آن استفاده کرد. 
 ای��ن اتوب��وس » VW Auriga« ن��ام دارد و دارای طرح 
بدنه ای خاص و منحصر به فرد است، به طوری که تا به حال 
خودرویی با این شکل و شمایل طراحی نشده است و بسیاری 

از طراحان بزرگ آن را یک خودرو  خاص می دانند.
این اتوبوس در دو بخش طراحی ش��ده اس��ت که می تواند 

نظر و سلیقه تمامی مسافران را برای مسافرت ها به طبیعت 
 برآورده کند. این اتوبوس از یک بخش سکوی آزاد و سکوی 

شیشه ای تشکیل شده است.
به طور کلی»VW Auriga« توانایی حمل20 مس��افر را 
دارد و البته این مسافرین در دو بخش جدا شده اند. در بخش 
آزاد، مسافرانی که دوست دارند سفری هیجان انگیز داشته 
باشند می نشینند و افرادی که بیشتر تمایل به ایمنی دارند 
به قسمت شیش��ه ای که به صورت بادبان در باالی اتوبوس 

قرار دارد می روند.
بدنه این اتوبوس در ابتدا مانند قایق های بادبانی اس��ت و به 
گفته طراح آن، این شکل باعث می شود تا باد در یک جریان 
درس��ت قرار بگیرد و مسافرانی که در س��کوی آزاد هستند 

دچار مشکل نشوند.

 طراحی موتورسیکلت پرقدرت موشکیخوشمزه ترین سنت دنیا 

عجیب ترین اتوبوس برای آینده 

 طوالنی ترین پرچم 
جمهوری اسالمی ایران ،
 توسط هزار دانش آموز 
دختر شهر سده لنجان در 
پرافتخارترین
 روز خدا ایجاد شد.

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
مؤمن همواره خانواده خود را از دانش و ادب شایسته بهره مند می سازد 

تا همه آنان را وارد بهشت کند.
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چه مرغ هایی را نخوریم؟

یوتیوب پولی می شود

شگفت انگیز

نمایشی از هیوالهای 
اسرارآمیز اعماق دریا

ای��ن تصاویر عجی��ب از هیواله��ای اعم��اق دریا به 
شکل زنده یا مرده توس��ط یک عکاس دریایی برای 
دسته بندی موجودات زیر س��طح اقیانوس به تصویر 

کشیده شده اند. 
جیس��ون برادلی این مجموعه تصاوی��ر دقیق را که 
بیش��تر از جانوران مرده ب��وده، برای ارای��ه یک نگاه 
اجمال��ی از حیات موجود در بزرگ ترین س��کونتگاه 
زمین که کمتر مورد بررسی قرار گرفته، تولید کرده 
اس��ت. برادلی ناراحت از این که دانشمندان از دانش 
بیش��تری درمورد ماه و س��یارات موجود در منظومه 
شمسی نسبت به دنیای اعماق اقیانوس برخوردارند، 
این پروژه چالش برانگیز را برای نمایش این سرزمین 
ناشناخته آغاز کرده اس��ت. این موجودات اسرارآمیز 
در مؤسس��ه تحقیقات��ی آکواریوم خلی��ج مونتری و 
آزمایش��گاه های دریایی ماس لندینگ در کالیفرنیا 
و همچنین مواضع بدون سرنش��ین اعم��اق دریا در 
نزدیکی سواحل این ایالت به ثبت رسیده اند. به گفته 
برادلی، تاکنون تنها پنج درصد از ساکنان اعماق دریا 
مورد بررسی قرار گرفته اند. بیشتر ماهی های بیگانه 
چه در حالت زنده یا مرده در پس زمینه های س��یاه یا 
سفید در یک نور آکواریوم با فالش های چشمک زن 

استودیو به ثبت رسیده اند.

گران ترین خودروی جهان 
متعلق به کیست؟

 »بوگات��ی وی��رون« دیگ��ر
گران تری��ن خ��ودروی جهان 
نیس��ت و جای خ��ود را به یک 
خودروی دیگر داده است. این 
خودرو ه��م اکن��ون متعلق به 
فرزند امیر قطر اس��ت. فرارو به 
نقل از المنار در ادامه نوش��ت: 
فرزند ش��یخ حمد ب��ن خلیفه 
آل ثانی، امیر قط��ر گران ترین 
خودروی جهان را که مونتاژ ش��رکت »دبیلو موت��ورز« لبنان و چند 
ش��رکت بین المللی دیگر اس��ت را خریداری کرد. این خودرو از نوع 
»الیکن هایپر اسپرت« بوده و رنگی مشکی دارد. این خودرو که3/5 
میلیون دالر ارزش دارد، با الماس پوشانده شده و تودوزی های داخل 
خودرو با نخ هایی از طال دوخته شده است. این خودرو که در نخستین 
روز نمایش��گاه بین المللی خودروی قطر رونمایی شد، یکی از هفت 
خودرو از این نوع خواهد بود که طی سال جاری ساخته می شود. این 
خودرو که گ��ران ترین خودرو  نامگذاری ش��ده، از »بوگاتی ویرون« 
که قیمتش حدود 1/5 میلیون دالر است پیشی می گیرد. موتور این 
خودرو دارای توان750 اسب بخار بوده و حداکثر سرعت آن به390 
کیلومتر بر ساعت می رسد. این خودرو سرعت صفر تا100 کیلومتر بر 

ساعت را می تواند طی مدت زمان2/7ثانیه طی  کند.
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