
با ایرانی نبودن نمی توان جهانی شد 

»تولد اژدها« به 
سینما می آید 

با لباس سفید ازدواج می کنیم، با آمار سیاه طالق می گیریم

گفتگوی اختصاصی روزنامه زاینده رود با سعید اسدی 

احتمال حذف تعطیلی 
تاسوعا و 29 صفر 2

 SMS گل ها و زنبورها هم
بازی می کنند! 8 7

مردمی کردن اقتصاد از راهکارهای 
5تحقق اقتصاد مقاومتی است

باید اقتصاد مقاومتی را به 
فرهنگ عمومی تبدیل کنیم

جزییات دستورالعمل پیش فروش سکه اعالم شد 

 سه شنبه ، سکه و بانک تجارت 

باید اقتصاد مقاومتی را در شرایط جنگ اقتصادی دشمن 
به یک فرهنگ عمومی تبدیل کنیم؛ چرا که رهبر معظم 
انقالب در بیانات خود بر آموزش و کار جهادی و بس��یج 
س��ازندگی تأکید و فرمودند که با ق��وت، کار بزرگ خود 

را ادامه دهید.

گیتی پسند و شش امتیاز 
برای قهرمانی پاک

هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال  ایران عصر امروز 
با برگزاری شش بازی برگزار می شود که در مهم ترین 
دیدار گیتی پسند صدرنشین، میزبان شهید منصوری 
قرچک است. رقابت گیتی پسند و صبای قم در جدول، 
کار را به جایی رس��انده که به احتمال زی��اد باز هم به 
مانند دوره قبل سرنوشت قهرمان لیگ در هفته پایانی 
مشخص خواهد شد. با این تفاوت که امسال خبری از 
ماهان نیست و تیم قرچکی می تواند نقش تیم منحل 

شده فوتسال اصفهان را بازی کند.

س: حمیدرضا نیکومرم/زاینده رود[
]عک
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برگزاری دومین همایش ملی شهر 
3

اسالمی

تاالب گندمان؛ منحصربه فردترین 
تاالب کشور7

سعید اس��دی دریک روزخردادی در سال 1332 در تهران به دنیا 
آمد. اوتحصیالتش را درانگلیس، س��وئد وآمریکا گذراند ودرسال 
1۹۷۹)13۵۸( دررش��ته س��ینما از آمریکا فارغ التحصیل شد . 
اسدی از آنجا به سوئد بازگش��ت و کالس های هنرپیشگی )برای 
سینما و تلویزیون( فیلمسازی )از سناریو نویس��ی تا اکران( را در 
دانشکده هنری »کولتی راما« پایه ریزی کرد تا به مدت 12 سال 
در کنار فیلمسازی، به تدریس در این رشته بپردازد. او که همزمان 
فیلنامه نویسی، ش��راکت درتهیه و تولید فیلم های همکاران را به 
عهده داشت، اولین کار بلند سینمایی  اش را در سال 1۹۸3 ساخت. 
این فیلم از پر سر وصداترین فیلم های سال 1۹۸۴ در سوئد بود که 
موقعیت اسدی را به عنوان فیلمسازی که حرفی برای گفتن دارد 
درآن کش��ورتثبیت کرد. از دیگرکارهای اسدی که خارج از وطن 
س��اخته و همه برای او اعتبارکس��ب کرده اند، می توان به سراب 

 1۹۸۴ )س��وئد(، مراکش بهشت تسخیرش��ده 1۹۸۵ )مراکش(، 
قتل عام در س��کوت 1۹۸۷ )صحرای غربی(، وصیت نامه 1۹۸۹ 
)الجزایر(، ایبرو خشک می ش��ود 1۹۹1 )اسژانیا - سوئد( نام برد. 
پس از اکران فیلم »ایبرو خشک می شود« اسدی مجددا به آمریکا 
نقل مکان کرد و همزمان دو س��ناریو را آماده تولید داش��ت که به 

جشنواره فیلم فجر دعوت شد. 
نمایش فیلم »ایبرو خشک می شود« در این جشنواره و دعوت او به 
ایران پس از 20 سال، همه برنامه های او را عوض کرد. او به دعوت 
یکی از مسئوالن سینمای کشور برای س��اختن فیلم »مرثیه ای 
برای یک دوست « در رابطه با انهدام ایرباس هواپیمای ملی - بین 
ایران و آمریکا در رفت و آمد شد، البته این معلقی بین زمین و هوا 

هنوز هم ادامه دارد.

احترام به ایران، شرط 
پيشرفت مذاكرات

امروز كشور به مهندسان 
شهروند نياز دارد

فوالد مباركه در بخش 
فلزات اساسي اول شد

پرواز ۴۰۰ كيلومتری 
پهپاد ایوب دراسرائيل

 سينمای جوان با 
۲۵ فيلم در حسنات
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3 آمار تلخ است. سیاه است و نه س��فید.عددها، پرطمطراق 
خودشان را به رخ می کشند تا بگویند به رتبه چهارم جهان رسیده ایم؛ 
آماری که نمی ش��ود به آن افتخار کرد. حاال مث��ل یک آب خوردن 

معمولی، ازدواج می کنیم بعد از آن، به همان راحتی چشممان را ...

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد

12 12 12
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چهره روزیادداشت

وزیر خارجه سوریه به تهران می آید
روسیا الیوم از سفر ولید معلم به تهران خبر داد. شبکه روسیا الیوم اعالم 
کرد که وزیر امور خارجه سوریه پیش از سفر به روسیه و دیدار با مسئوالن 
آن کش��ور، به ایران خواهد آمد تا با علی اکبر صالحی، همتای ایرانی اش 
دیدار و گفتگو کند. این شبکه در ادامه افزود که ولید معلم 25 فوریه به 
منظور مالقات با سرگئی الوروف، همتای روسی اش به مسکو می رود.  بر 
اساس اعالم روسیا الیوم، انتظار می رود که طرفین درباره بحران سوریه 
و راه ه��ای تأمین امنیت ش��هروندان روس و دیپلمات ها در این کش��ور 

گفتگو کنند.

 ناوهای ارتش، امروز وارد 
اقیانوس آرام می شوند

فرمانده نیروی دریایی ارتش از ورود ناوگروه این نیرو به اقیانوس آرام خبر 
داد. امیر حبیب اهلل سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش در نشست خبری 
از حضور ناوگروه 24 ارتش در اقیانوس آرام خبر داد.  وی افزود: ناوگروه 24 
ارتش متشکل از ناو بالگردان بر خارک و ناوشکن سبالن تا امروز از تنگه 
ماالکا خارج می شوند و وارد اقیانوس آرام خواهند شد.  سیاری تأکید کرد: 
این اولین بار است که ما تنگه ماالکا را پشت سر گذاشته ایم و وارد اقیانوس 
آرام می شویم.  سیاری ادامه داد: این ناوگروه سپس در بندر ژانگ ژانگ 

چین پهلو می گیرد.

 کیفرخواست دادستانی 
علیه قضات کهریزک

دادستانی تهران در کیفرخواست پرونده کهریزک سه نفر از قضات تعلیقی 
این پرونده را به »مشارکت در بازداش��ت غیرقانونی« و متهم سرشناس 
آن را عالوه بر اتهام مذکور به »معاون��ت در تنظیم گزارش خالف واقع از 
طریق امر یا ترغیب مأموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود« 

متهم کرده است.

جنگنده قاهر 313 تاکسی می شود
سردار احمد وحیدی درباره زمان پرواز آزمایشی جنگنده قاهر 313 اظهار 
داشت: ان شاءاهلل مراحل تاکسی و پرواز این جنگنده آغاز خواهد شد. وزیر 
دفاع همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا رادارهای جدید ایران فضای 
رژیم صهیونیستی را نیز تحت پوشش قرار می دهند، تصریح کرد: ما برنامه 
تولید رادارهای برد سه هزار کیلومتر را در دستور کار داریم و طبیعی است 
که این رادارها می توانند هر منطقه ای که تا فاصله سه هزار کیلومتری ما 

باشد را شناسایی کنند. 

 تیم های مذاکره کننده 5+1 
وارد آلماتی شدند

چهار هیأت مذاکره کننده ایران و 1+5 با ورود به آلماتی، محل مذاکرات 
برای آغاز دور جدید گفتگوها آماده می ش��وند. تیم های مذاکره کننده 
گروه 1+5 وارد آلماتی ش��دند. سرپرس��تی هیأت آمریکایی را همچون 
دور قبلی این مذاکرات وندی ش��رمن بر عهده دارد. هی��أت ایران هم به 
سرپرستی سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از آن وارد 
آلماتی ش��ده بود.  دور بعدی گفتگوهای ایران و 1+5 ام��روز در آلماتی 

برگزار می شود.

 احتمال حذف تعطیلی تاسوعا 
و 29 صفر

یک نماینده مجلس از بررس��ی طرح حذف تعطیلی تاسوعای حسینی 
و شهادت امام رضا)ع( توسط نمایندگان مجلس خبرداد. نماینده مردم 
شهرستان های نجف آباد و تیران و کرون از کاهش تعطیالت رسمی در 
کشور خبرداد. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به صدماتی که تعطیالت برای 
کشور دارد، از طرح مجلس برای کاستن از آنها خبر داد. وی افزود: طرح 
حذف 9 روز از تعطیالت رسمی کشور همانند روز 12 فروردین، تاسوعای 
حسینی، شهادت امام رضا)ع( و مواردی از این قبیل با امضای نمایندگان 

بررسی خواهد شد تا در صورت تصویب در مجلس اجرایی شود.

 رایزنی مجلس با مصلحی 
برای حادثه قم

رییس کمیته  ویژه  کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اسالمی برای پیگیری حوادث 22 بهمن قم، از دیدار اعضای این 
کمیته با وزیر اطالعات خبر داد و گفت: در این جلسه رایزنی هایی با آقای 
مصلحی برای همکاری بیشتر و شفاف سازی درباره حادثه  22 بهمن قم 
انجام شد. منصور حقیقت پور  با بیان این که جلسه کمیته ویژه کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر اطالعات یک ونیم ساعت به 
طول انجامید، گفت: در این جلسه ضمن تبادل نظر اعضای کمیسیون با 
وزیر اطالعات برای همکاری های بیشتر و شفاف سازی درباره  حادثه قم، 
قرار شد پیگیری های الزم برای مشخص شدن ابعاد آن حادثه انجام شود.

هش��تم اس��فند دور تازه ای از مذاکرات میان هفت ق��درت برتر 
جهانی در قزاقس��تان رقم خواهد خ��ورد. به رغم آنک��ه غرب در 
تالش اس��ت با ایج��اد بن بس��ت در مس��یر مذاکرات ب��ه اهداف 
نامش��روع خود دس��ت یابد، اما پایبندی ایران به مسیر مذاکرات 
و نشس��تن پش��ت میز مذاکره ب��ا 1+5، حاک��ی از آن اس��ت که 
جمهوری اس��المی ایران قبل از انتخاب ه��ر گزینه دیگری، فقط 
به تداوم مذاک��رات و تالش برای پیش��رفت و ح��ل اختالفات در 
مس��یر مذاکرات فکر می کند. اکنون اگرچه جمهوری اس��المی 
ایران به تناس��ب گزینه ه��ای انتخاب��ی غرب عم��ل می کند، اما 
 خ��ود را دارای دس��ت برت��ر می دان��د و در واق��ع ب��ا توج��ه به 
حس��ن عملکردی که تاکنون داش��ته و پرهیز از تکرار خطاهای 
بین المللی غرب همچون ساخت و اس��تفاده از تسلیحات کشتار 
 جمع��ی، خ��ود را دارای وزانت جهان��ی و خرد جمع��ی می بیند. 
بر این اساس، در مذاکرات آتی مهم ترین دستاوردی که 1+5 باید 
به دنبال آن باشد، اعتمادس��ازی و تالش برای جلب نظر و اعتماد 
ایران است تا پس از آن، جمهوری اسالمی درباره پیشنهادات 5+1 

تصمیم نهایی را بگیرد. 

  نتیجه نهایی مذاکرات در دست برتر ایران 
قدرت امروز ایران برای تمام کشورهای دنیا کاماًل پیداست، تا آنجا 
که آمریکا به تازگی اعالم کرده، مایل اس��ت در حاشیه مذاکرات 
هس��ته ای ایران و گروه 1+5 با طرف ایرانی دیدار و گفتگو داشته 
باشد. این البته بر عهده مقامات ایرانی است که تصمیم بگیرند آیا 

دیدار و گفتگو با بزرگ ترین ناقض حقوق بش��ر در جهان و دارنده 
بیشترین تسلیحات کشتار جمعی صحیح و به نفع صلح جهانی و 
ملت های جهان هست یا خیر، اما در هر حال تکاپوی آمریکایی ها 
برای بر هم زدن مس��یر مذاکرات را نباید نادی��ده گرفت. بنابراین 
جمهوری اس��المی ایران باید با نگاه به سوء سابقه غرب، خصوصاً 
آمریکا ک��ه در پرونده بین المللی خود ثب��ت کرده اند، از بین تمام 
گزینه هایی که در نظر دارد بهترین را انتخاب کند.1+5 باید نهایت 
تالش خود را در این مذاکرات به کار بندد و بداند که نتیجه نهایی 
مذاکرات آتی بستگی به تصمیم ایران دارد. درست بر همین اساس 
سعید جلیلی، دبیر ش��ورای عالی امنیت ملی در دومین همایش 
ساالنه مدیران صنعت هس��ته ای کش��ور تأکید کرد:»امیدواریم 
طرف غربی در مذاکرات آتی با یک راهبرد جدید و بدون اشتباهات 
گذشته بر سر میز مذاکرات وارد ش��ود؛ چراکه آنچه که آنها به کار 
گرفته اند برای خود آنها نیز هزینه بر بوده است، بنابراین آنها باید با 
راهبرد و پیشنهادات جدید در مذاکرات آلماتی وارد شوند و بتوانند 

از این طریق اعتماد ملت ایران را جلب کنند.« 

رعایت حقوق ملت ایران، الزمه پیشرفت مذاکرات 
خش��م ملت ایران در برابر خش��ونت های قطعنام��ه ای غرب طی 
س��ال های اخیر به حدی بوده ک��ه کار 1+5 را در مذاکرات آتی به 
شدت سخت کرده است. همان طور که دبیر شورای عالی امنیت 
ملی نیز اعالم کرده، آنها باید تمام تالش خود را در راستای جلب 
اعتماد مل��ت ایران به کار ببندن��د. ملت ایران باره��ا، خصوصاً در 

راهپیمایی روز 22 بهمن ثابت کرده ک��ه در برابر تحریم هایی که 
مستقیما حقوق بشر را نشانه گرفته است، قد خم نخواهد کرد و تا 
آخرین نفس ایستاده و ایس��تادگی و مقاومت کنار هم را بیشتر از 
ایستادن کنار آمریکا می پسندد.  بنابراین، نمایندگان 1+5 در حالی 
که به نمایندگی از دولت متبوع خود پش��ت میز مذاکرات حضور 
می یابند، باید از این واقعیت مطلع باشند که نمایندگان ایران نه تنها 
نماینده دولت جمهوری اسالمی محسوب می شوند، بلکه نماینده 
ملت ایران نیز هستند و حاضر به پذیرش پیشنهاداتی که خالف نظر 
جمعی مردم و خواسته عمومی ملت باشد، نیستند. این شرایطی 
اس��ت که اگرچه مذاکره را برای 1+5 در برابر قدرت دیگر جهانی 
یعنی ایران س��خت کرده، اما قطعاً اگر آنها به جای پرونده سازی و 
اتهام بافی با کالف دروغ و حرکت با ژست قلدر دنیا در مسیر قواعد 
و حقوق بین المللی حرکت کنند و با استفاده از تجربیات گذشته 
و ابزار عقل و منطق به حقوق ملت ایران احت��رام بگذارند، نتیجه 

مطلوب دو طرفه کسب خواهد شد.  

بیانیه 252 نماینده مجلس در حمایت از منافع ملی 
بیانیه 252 نفر از نمایندگان مجلس در م��ورد دور آتی مذاکرات 
ایران ب��ا 1+5 ک��ه روز یکش��نبه در صحن علنی مجل��س قرائت 
ش��د نیز بیانگر آن اس��ت که مس��ئوالن و نمایندگان جمهوری 
 اس��المی در ی��ک پیون��د عقیدت��ی ب��ا مل��ت ای��ران، حاضر به 
عقب نشینی در برابر زورگویی و تهدید نیستند؛ حتی به اندازه یک 
قدم. در این بیانیه اعالم شده اس��ت: »با توجه به موضع منطقی و 
روشن نمایندگان ملت بزرگ ایران نسبت به موضوع هسته ای به 
عنوان حق مسلم ملت، نکات ذیل را به عنوان تذکر و هشدار جدی 

مطرح می نماییم: 
1- تیم مذاکره کننده با جدی��ت از حقوق ملت ایران در چارچوب 
عهدنامه NPT و مقررات آژانس دفاع کند و هر گونه توافقی را بر 

مبنای این حقوق و منافع ملی صورت دهد. 
2- از دو کشور روسیه و چین به عنوان اعضای دائم شورای امنیت 
س��ازمان ملل انتظار می رود از زیاده خواهی ها و درخواس��ت های 
غیرمنطقی آمریکا تبعیت نکنند و از اصول عهدنامه NPT به ویژه 
اصل 4 که حق داشتن فناوری هس��ته ای را به اعضا می دهد، دفاع 
کنند و مخصوصا با روش های جدید و پلیسی کردن عرصه اقتصاد 

جهانی توسط آمریکا مقابله کنند. 
3- آمریکا هم��ه روش های جن��گ روانی، ص��دور قطعنامه های 
غیرقانونی و اعمال تحریم ه��ای فراقطعنامه ای آزموده و پاس��خ 
ملت بزرگ ایران را در س��ی و چهارمین س��الگرد پیروزی انقالب 
اسالمی ایران   دریافت کرده اس��ت، بنابراین ادامه این راه، آب در 

هاون کوبیدن است. 
پیش��نهاد ما به عنوان نمایندگان مل��ت بزرگ ایران ب��ه آمریکا 
و هم پیمان��ان غربی، این اس��ت که واقعیت های هس��ته ای امروز 
جمهوری اسالمی ایران را بپذیرند و سیاست تقابل را به تعامل تغییر 
دهند و بدانند که قطار هسته ای ایران در چارچوب اهداف صلح آمیز 

هرگز متوقف نخواهد شد.

دور تازه مذاکرات ایران و 1+5 امروز در قزاقستان از سر گرفته می شود

هشدار المالکی به برخی 
کشورهای عربی 

نخس��ت وزیر عراق، برخی کش��ورهای عربی را به تالش 
 ب��رای تحمیل خواس��ته های خ��ود به کش��ورش متهم 

کرد.
نوری المالکی که در همایش دو روزه اس��تانداران میانی 
و جنوبی ع��راق در بصره س��خن می گفت، با هش��دار به 
برخی کش��ورها )ب��دون ذکر ن��ام(، تصریح ک��رد: عراق 
مانند دوره رژیم سابق نیس��ت و ما اجازه مداخله در امور 
داخلی عراق را ب��ه دیگران نمی دهی��م. المالکی افزود: ما 
 باید برای س��اخت این کش��ور مجروح که از رژیم سابق و 
طایفه گری ضربه خورده است، با یکدیگر همکاری کنیم. 

 حمله نیروهای امنیتی بحرین
با خودرو به مردم

به گزارش رس��انه های بحرینی، نیروه��ای امنیتی رژیم 
بحرین درجریان س��رکوب اعتراضات مس��المت آمیز در 
اکثر شهرها و روس��تاهای بحرین، تعدادی از معترضان را 

زخمی کردند. 
این تظاهرات برای درخواست جهت تعیین حق سرنوشت 
و برپایی نظامی عادالنه براساس اصول دموکراتیک برگزار 
شد. در همین راستا، اهالی ش��هرک القیدم در تظاهرات 
خود از حمد بن عیس��ی آل خلیفه، شاه بحرین خواستند 
که استعفا کند. شرکت کنندگان در تظاهرات در شهرک 
الجفیر نیز در وفاداری به ش��هید محمود عیسی الجزیری 
که اخیراً به ضرب گلوله نیروهای امنیتی بحرین زخمی و 

سپس به شهادت رسید، راهپیمایی کردند.

من پزشکم؛ از خونی که ریخته 
می شود  ناراحتم

بشار اسد، رییس جمهوری سوریه طی دیداری گفته است: 
من خودم پزشک هستم و بر خالف تصور دشمنانم خشن 
نیس��تم. وی که اخیراً با هیأتی از اردن دیدار کرده، به آنها 
گفته است که من خودم انسانی از گوشت و پوست و خون و 
اعصاب هستم و از خونی که ریخته می شود بسیار ناراحتم. 
من خودم پزشک هستم و بر خالف تصور دشمنانم خشن 
نیستم. به گفته فعاالن سیاسی اردنی حاضر در این جلسه، 
وی همچنین گفت: بعد از کشته شدن ده ها نفر در داریا 
توسط جریان های مخالفم،  بسیار ناراحت و افسرده شدم.

 اخبارکوتاه

اخبار بین الملل

حلقه انحرافی در برابر مرجعیت 
می ایستد

عوض حیدر پور/نماینده مجلس 

حلق��ه انحرافی از خط ام��ام)ره( و اصل والیت فقیه منحرف ش��ده و 
اخبار و اطالعاتی که به دس��ت ما رس��یده، نش��ان می دهد انحراف 
حلقه انحرافی بسیار عمیق است و آنها می خواهند در مقابل والیت، 
روحانیت و مرجعیت بایستند. آقای هاش��می بهتر است وارد فضای 
انتخاباتی نش��ود و علت اول این، آن اس��ت که امروز نسل جوانی سر 
کار آمده و باید به جوان های پرورش یافته نس��ل س��وم و جوان های 
دیگ��ر فرص��ت دارد. جریان 
انحرافی می خواهد با تحریک 
هاش��می او را وارد کارزار 
انتخاباتی کن��د؛ زیرا آنها فکر 
می کنند در این صورت رأی 
اصولگرای��ی ممکن اس��ت به 
دو قسمت تقسیم شود و این 
دلیل استقبال حلقه انحراف از 

حضور هاشمی است.
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بهنفعهیچکسکنارنمیکشم

دبیر مجمع تش��خیص مصلحت نظام در  واکنش به حضور احتمالی هاش��می رفسنجانی در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری گفت: به نفع هیچ کس کنار نمی کشم و حاال نوبت دیگران است.
رضایی افزود:  در گذشته به اندازه کافی به نفع دیگران کنار کشیده ام و االن نوبت دیگران است.
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هنوز به تصمیمی درباره 
کاندیداتوری نرسیده ام

نماینده مردم تهران در مجلس با بی��ان این که اقدام جبهه پیروان در انتخاب 
بنده به عنوان نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری بر اساس تفاهم نبوده است، 

گفت: درباره کاندیداتوری در انتخابات تصمیم نگرفته ام.
محمدرضا باهنر در گفتگو با فارس درباره قرار گرفتن در لیس��ت نامزدهای 
جبهه پیروان خط امام و رهبری برای کاندیدات��وری در انتخابات خرداد92، 
تأکید کرد: دوستان ما در جبهه پیروان لطف دارند، اما بنده هنوز به تصمیمی 
 درباره کاندیداتوری نرسیده ام. وی افزود: اقدام جبهه پیروان در انتخاب بنده 
به عنوان نامزد انتخابات ریاس��ت جمهوری بر اس��اس تفاهم نبوده اس��ت و 
در حقیت آنها لط��ف دارند. باهنر گفت: ب��ه کاندیدات��وری در انتخابات آتی 
ریاست جمهوری فکر می کنم اما هنوز هیچ تصمیم قطعی در این  مورد  ندارم.

فرمانده نیروی هوا فضای س��پاه گف��ت:  رژیم صهیونیس��تی می گوید، 
پهپاد ۶۰ ال��ی ۷۰ کیلومتر در فضای اس��رائیل پرواز ک��رد، در حالی که 
پهپاد 4۰۰ کیلومتر در فضای رژیم صهیونس��تی پرواز داش��ت. س��ردار 
امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوا فضای سپاه در بخش دیگری از 
سخنانش در مستند شکار طبس با اشاره به پهپاد ایوب، گفت: اسرائیلی ها 
باورشان نمی شد که ایران توانایی تولید فناوری این پهپاد را داشته باشد 
و می گفتند تنها آلمانی ه��ا به این فناوری دسترس��ی دارند. حاجی زاده 
تأکید کرد:  فناوری این پهپاد به گونه ای بود که می توانست بدون این که 
صهیونیست ها متوجه ش��وند برود و عملیات خود را انجام دهد و برگردد 

که تجربه آنها را به کرات دیده بودیم.

علی  اکبر والیتی  با اشاره به س��رمقاله یکی از روزنامه ها در 
خصوص نامه ای که به همراه جمعی از اساتید دانشگاه ها به 
مقامات مصری نوشتند، گفت: این نامه ابتدا به ساکن نبود 
و مدتی پیش چند نفر از گریختگان از جمهوری اسالمی که 
زیر پرچم انگلیس بودند، نامه ای به مرسی در خصوص عدم 
ادامه راه انقالب اسالمی ایران و عدم دخالت دین در سیاست 
و همچنین در ترویج سکوالریسم نوشتند که در رسانه های 

بیگانه هم تبلیغ بسیاری شد.  
مش��اور رهبری در امور بین الملل بیان داشت: این اقدام به 
منطقه و دنیا القا می کرد که در ایران افراد طرفدار حکومت 
جمهوری اس��المی افرادی متحجر و اف��رادی که در لندن 
زندگی می کنند، روشنفکر هستند و این ها مخالفند. والیتی 
تصریح کرد: در مقابل ما نیز این را بر خود وظیفه دانس��تیم 
که به عنوان کسانی که س��ابقه دانشگاهی و کارهای علمی 
 داش��تیم، این عمل را انجام داده و بگویی��م، آن نظامی که 
آزادی بخش اس��ت، همین جمهوری اسالمی است و هیچ 
تعلق غیر اعتقادی نداریم و اعتقاد به این نظام داریم و گفتیم 
که شما هم که این مشکالت را دارید، راهتان ادامه این انقالب 
است؛ »انا هدیناه السبیل اما ش��اکرا اما کفورا«، خواه قبول 

کنند و خواه قبول نکنند.

س��خنگوی جبهه پیروان خط امام و رهبری با بیان این که 
گروه انحرافی ش��اگردان ماکیاولی هستند، گفت: آنها برای 
رسیدن به هدفش��ان نه تنها از زور، بلکه از تزویر و پول نیز 
استفاده می کنند. سید کمال الدین سجادی در گفتگو با مهر 
با اشاره به رسوخ جریان انحرافی در دولت نهم و دهم گفت: 
بحث رسوخ انحراف در دولت نهم و دهم یک داستان طوالنی 
اس��ت و آنها با طرح مواردی همچون دوس��تی با اسرائیل، 
 مکتب ایرانی، ش��عار زنده باد بهار و توجیهات یک س��ری

کارهای  عجیب و غریب، درصدد آن هستند که ذهن مردم 
و مطبوعات را مش��غول کنند. وی جری��ان انحرافی را یک 
طیف قدرت طلب خواند و تصریح کرد: در واقع آنها خواستار 
تداوم قدرت هستند و می خواهند با پایان یافتن دولت دهم 
همچنان در قدرت بمانند و برای این کار نشست های پیدا 
و پنهان، حضور در فضای مجازی و تشکیل شبکه اجتماعی 
را تدارک دی��ده اند. س��خنگوی جبهه پیروان خ��ط امام و 
 رهبری با اشاره به پیچیدگی گروه انحرافی، آنها را شاگردان 
خوش حافظه ماکیاولی دانس��ت و گفت: من فکر می کنم 
گروه انحرافی ش��اگردان خوش حافظه ماکیاولی هس��تند 
و برای رس��یدن به هدف، از هر اقدامی استقبال می کنند و 
مرکزیت طراحی این عملیات در این راستا از هاشمی، خاتمی 

یا اصالح طلبان دوم خرداد نیز استفاده خواهد کرد.

صفار هرندی، عضو مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: 
لزوم تشکیل دولت وحدت ملی در زمان بروز بحران است و ما 
وقتی می بینیم که یکی از گروه ها به روی کار می آید، باید با 
او همکاری کنیم. وی افزود: گروه های شرکت کننده باید از 
تمام ظرفیت ها برای اداره کشور استفاده کنند و نباید پیش 
و پس از انتخابات به تخریب یکدیگر بپردازند. وی مش��کل 
دولتمردان با احمدی نژاد را عدم همکاری با دیگران دانست 
و گفت: احمدی نژاد همه کسانی را که می توانستند کمک 
کنند از اطراف خود پراکنده کرد. وی با اشاره به حربه های 
دشمنان در زمان انتخابات گفت: ابتدا باید از نگاه دشمن به 
انتخابات، راهبردها را کشف کنیم که س��ه راهبرد از طرف 
دشمن وجود دارد. صفار هرندی اولین راهبرد را جلوگیری 
از بحث انتخابات دانس��ت و گفت: ما تجرب��ه انتخابات زیر 
موش��ک را داریم و البته در س��ال 82 در انتخابات مجلس 
هش��تم اتفاقاتی افتاد که کروبی و خاتمی از رهبر، خواستار 
لغو انتخابات شدند و شرایط کشور را برای برگزاری انتخابات 
نامناس��ب عنوان کردند. وی اف��زود: در آن زمان تعدادی از 
اس��تانداران، نمایندگان و مسئوالن اس��تعفا کرده بودند و 
اتحادیه اروپا نیز تهدید به نپذیرفتن نتیجه انتخابات و قطع 
رابطه با ایران کرد. هرندی تصریح کرد: رهبری در آن زمان 

فرمودند این کارها برای به هم ریختن بیشتر کشور است.

امیر خجس��ته، نماینده مجل��س با بیان این که در جلس��ه 
کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی مجلس ادامه رسیدگی 
به طرح نح��وه فعالیت گروه های سیاس��ی در قانون جدید 
احزاب مورد بررسی قرار گرفت، گفت: کمیسیون در جهت 
تحکیم و تقوی��ت پایه های مردم س��االری دینی و توجه به 
حضور حداکثری م��ردم در صحنه، مصوب کرد که عالوه بر 
دو نفر نماینده دبیران کل احزاب کشور، یک نفر نیز از دبیران 

استانی در ترکیب کمیسیون ماده 1۰ احزاب حاضر باشند.
در ترکیب فعلی کمیسیون ماده 1۰ احزاب تنها یک نماینده 
از میان دبیران کل احزاب کش��ور وج��ود دارد که در قانون 
جدید و طبق مصوبه کمیس��یون ش��وراها این یک نماینده 
به س��ه نماینده؛ دو نماینده از احزاب ملی و یک نماینده از 
احزاب اس��تانی ارتقا می یابد. همچنین رییس کمیسیون 
شوراها حضور همراه با رأی نماینده وزارت اطالعات و معاون 
دادستان را از دیگر مصوبات امروز این کمیسیون نام برد. در 
ترکیب فعلی کمیس��یون ماده 1۰ احزاب، نماینده وزارت 
اطالعات حق رأی ندارد و یک نماینده از سوی دادستان در 
این کمیسیون حضور دارد که طبق مصوبه کمیسیون شوراها 
به جای نماینده دادستان، معاون وی در کمیسیون ماده 1۰ 

احزاب حضور خواهد داشت.

انتخابات انتخاباتسیاست خارجی  سیاست داخلی

 برای نوشتن نامه 
به  مرسی وظیفه داشتیم

حفظ قدرت؛ تنها هدف 
گروه انحرافی

احمدی نژاد همه را  از دور 
خود پراکنده کرد 

ترکیب جدید کمیسیون 
ماده 10 احزاب

احترامبهایران،شرطپیشرفتمذاکرات

پرواز ۴00 کیلومتری 
پهپاد ایوب دراسرائیل



یادداشت

مردم در طرح های توسعه ای بسیج 
سازندگی مشارکت کنند

فرمانده سپاه صاحب الزمان)عج( اس��تان اصفهان، گفت: مردم باید در 
اجرای طرح های توسعه و اس��تفاده از تس��هیالت و امکانات به میدان 
بیایند. سردار غالمرضا سلیمانی در جلسه س��تاد پشتیبانی اردوهای 
هجرت 3 بسیج سازندگی، با اش��اره به عملکرد خوب اردوهای هجرت 
دانشجویی و بسیج محالت در طول سال های گذشته اظهار کرد: گرایش 
اردوهای هجرت از سال گذشته تا کنون در جهت تقویت مبانی اقتصاد 
مردمی برنامه ریزی و ساماندهی شده است. وی افزود: با تشکیل قرارگاه 
مقاومتی در کنار تحقق مؤلفه های اقتصاد مقاومتی، س��عی شده است 
که از تمام ظرفیت اردوهای جهادی در آموزش و ترویج و ابعاد مختلف 
اقتصادی استفاده شود. س��لیمانی ادامه داد: امروز بزرگ ترین چالش 
نظام، مبارزه اقتصادی است که البته این فرصت کم نظیری است که در 

این تنگناها ما خود را از این وابستگی ها برهانیم.

 بررسی طرح حذف کنکور 
هفته آینده

سخنگوی کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی به 
ایرنا گفت: طرح یک فوریتی حذف کنکور هفته آینده در این کمیسیون 
بررسی می شود. عباس مقتدایی افزود: این طرح تا پایان سال جاری و 
حداکثر تا قبل از آغاز ثبت نام کنکور س��ال 93 در صحن علنی مجلس 
برای تصویب آن، مطرح می شود. وی اظهارکرد: در صورتی که تصویب 
بودجه سال 92 با تأخیر مواجه نشود، این طرح امسال به احتمال قوی 
به تصویب مجلس شورای اسالمی خواهد رسید. سخنگوی کمیسیون 
 آم��وزش و تحقیق��ات مجلس ش��ورای اس��المی تصریح ک��رد: طرح 
یک فوریتی س��نجش و پذیرش دانش��جو اواس��ط بهمن امس��ال در 
کمیس��یون آموزش و تحقیقات پیش نویس و به هیأت رییسه مجلس 

شورای اسالمی تحویل شد. 

تشکیل کمیته ای برای پیگیری 
مشکالت کشاورزان

امام جمعه ورزنه گفت: کمیته ای متش��کل از نماینده ویژه اس��تاندار، 
نمایندگان کش��اورزان و امام جمعه این ش��هر برای پیگیری مصوبات 
 مربوط به حل مش��کالت کش��اورزان ش��رق اصفهان تش��کیل ش��د. 
 حجت االس��الم و المس��لمین حمیدرضا صادق زاده اظهار کرد: برای 
آگاه سازی کشاورزان از مصوبات جلسه شنبه شب استانداری اصفهان 
که با حضور محمدمهدی اس��ماعیلی معاون سیاسی امنیتی استاندار، 
جمعی از نمایندگان کش��اورزان، امام جمعه ورزنه و برخی مسئوالن و 
مدیران ارشد اس��تان برگزار شد، نشست های مش��ترک با کشاورزان 
مناطق مختلف شرق شهرس��تان اصفهان برگزار می شود. وی تصریح 
کرد: حضور مهدی رقایی، نماینده ویژه استاندار در بین کشاورزان باعث 

ایجاد حس اعتماد بین آنان و مدیریت استان شد.

رشد ۲۰درصدی تعرفه های پزشکی 
برای سال آ ینده

معاون درمان وزارت بهداش��ت به ف��ارس گفت: تعرفه ه��ای خدمات 
درمانی و تشخیصی برای س��ال آینده حدود 2۰درصد افزایش خواهد 
یافت، اما با توجه به تورم حداقل 39درصدی در حوزه س��المت دولت 
باید مابه التفاوت هزینه این بخش را به طور مس��تقیم به مراکز پزشکی 

دولتی پرداخت کند. 
حس��ن امامی رضوی  اف��زود: در ش��رایط فعلی چون می دانیم فش��ار 
اقتص��ادی زیادی ب��ر دوش مردم اس��ت، تالش می کنی��م تعرفه های 
 پزشکی س��ال آینده را طوری تعیین کنیم که فش��ار بیشتری به مردم

 وارد نشود.

گشتی در اخبار

برگزاری دومین همایش ملی شهر 
اسالمی 

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری 
اصفهان/ حبیب اهلل تحویل پور

 در این راس��تا حرکت هایی از قبیل برگزاری کارگاه ها و نشست ها 
و همایش ها به صورت پراکنده در ش��هرهای مختلف کشور صورت 
گرفته اس��ت. ش��هرداری اصفهان نیز بر اس��اس برنامه پنج س��اله 
 شهرخود را جهت تحقق شهر اسالمی هدف گذاری کرد و در پرتو این 
چش��م انداز، اهداف تبیی��ن و ویژگی های ش��هر اس��المی تعریف 

شد. شهرداری اصفهان پیرو 
مصوبه دولت مبنی بر تشکیل 
دبیرخان��ه دایم��ی معماری 
اسالمی در شهر اصفهان، در 
س��ال ۸9 اقدام به تأس��یس 
دبیرخانه دایمی شهر اسالمی 
ک��رد. تاکنون بی��ش از ۴9۰ 
مقال��ه در محورهای مختلف 

همایش دریافت شده است.
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چهره روز
تصویب طرح جامع کاهش آلودگی خاک

علی محمد شاعری، قائم مقام سازمان محیط زیست گفت: طرح جامع کاهش آلودگی 
خاک در کمیس��یون های تخصصی مجلس با همکاری سازمان محیط زیست،  وزارت 

جهاد کشاورزی و سایر سازمان های ذی ربط بررسی دقیق شد و به تصویب رسید. 

3

»امروزه یک مهندس موفق باید محیط زیست گرا، وکیل مطلق در 
مالکیت معنوی، متخصص ارشد کسب و کار، سیاستمدار، موفق 
در کار گروهی و دارای روابط عمومی باال باش��د، در عین حال در 
حوزه مهندس��ی خودش یک فرد مسلط باش��د«؛ این قسمتی از 
صحبت های مرتضی سقائیان نژاد، شهردار اصفهان به مناسبت روز 

ملی مهندس بود که در دومین جشنواره روز ملی مهندس مطرح 
کرد. صحبت های وی را در ادامه گزارش می خوانید:

    روز پنجم اس��فندماه، روز تولد خواجه نصیر الدین طوس��ی 
این فقیه، ش��اعر، منجم و ریاضیدان به نام روز مهندسی در ایران 
نام گذاری ش��ده اس��ت. در قرن نوزدهم ک��ه اوج تکنولوژی در 
این قرن اتفاق افت��اد، نظریه های زیادی همچ��ون نظریه آگس 
 کنت، نیچه، داروین و لنین مطرح ش��د که مهم ترین آنها نظریه 
آگس کنت با این منطق اس��ت که چون به علم رسیدیم، دیگر به 
اخالق نیاز نداریم و نظریه نیچه که دین را قیدی بر دس��ت و پای 

بشر می دانست. 
    این تفکرات در قرن نوزدهم که به واس��طه غرور بش��ریت از 
قرار گرفتن در اوج عل��م و تکنولوزی به وجود آمده بود، س��یلی 
محکمی بر آن جوامع زد و در دو کش��ور جن��گ جهانی رخ داد، 
به این ترتیب مطلق گرایی علمی در قرن بیس��تم شکس��ته شد 

و بسیاری از این نظریه ها زیرس��ؤال رفتند. تقریباً هر چیزی که 
 امروزه مردم لمس می کنند توس��ط مهندس��ان س��اخته شده و 
هر کس مهندس می شود نیز پیوسته در حال تغییر و تحول است.

نیاز به مهندسان شهروند احساس می شود
    امروزه یک مهندس موفق باید محیط زیست گرا، وکیل مطلق 
در مالکیت معنوی، متخصص ارش��د کس��ب و کار، سیاستمدار، 
موفق در کار گروهی و دارای روابط عمومی باال باشد، در عین حال 
در حوزه مهندسی خودش یک فرد مسلط باشد. در شرایط حاضر 
نیاز به مهندس��ان عملگرا در جامعه حس می ش��ود که در قالب 

مهندس شهروند پدیدار می شوند.
    واژه مهندس که معنی معلوم خود را دارد، اما ش��هروند یعنی 
کسی که در داخل شهری که زندگی می کند نسبت به مسائل آن 
اطالع داشته باشد و مثل یک نفر از اعضای خانواده بزرگ شهری 

عمل کند. امروز ما به مهندس شهروند نیاز داریم؛ مهندسی که در 
جامعه زندگی کند و با ادبیات و فرهنگ افراد آن جامعه آشنا باشد، 
راه برون رفت از بحران را بداند و در صورتی که چنین خصوصیتی 
در او نباش��د، نه شهروند است و نه مهندس ش��هروند و این بحث 

امروز خودش را کاماًل نشان داده است.
    این که ما در س��ال یک بار دور یکدیگر جمع می شویم، برای 
این است که این مس��ائل را به یکدیگر متذکر شویم، نقاط ضعف 
خودمان را برطرف کنیم و ظرفیت ها را بشناسیم. اصفهان از هر 
لحاظ ظرفیت باالیی دارد، به طوری که دو دوره سازندگی حداقل 
در اصفهان بود که مربوط به دوران صفویه و شیخ بهایی می شود و 
دوران سازندگی فعلی که توسط مهندسان صورت می گیرد نیز 
باید لحاظ کرد. اصفهان قطب علمی کش��ور است و در بسیاری از 
علوم کار گش��ا بوده و قطعاً دو دوره سازندگی در این استان اتفاق 

افتاده است.

شهردار  اصفهان:
امروز کشور به مهندسان شهروند نیاز دارد

زیر پوست شهر/ روایت تلخ خانه خدم و حشم عطاءالملک 
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عدم همکاری سه نهاد 
در اجرای طرح کاداستر

مدیرعامل کانون خبرگان کش��اورزی اس��تان اصفهان گفت: باز گشایی آب 
رودخانه زاینده رود یکی از مهم ترین مطالبات کشاورزان شرق اصفهان بوده 
و مصوب شده است که آب رودخانه زاینده رود در دهه سوم فروردین ماه سال 
آتی بازگشایی شود. اسفندیار امینی با اش��اره به آخرین وضعیت کشاورزان 
شرق اصفهان، اظهار کرد: کش��اورزان حوضه زاینده رود برای بهبود وضعیت 
خود تعدادی درخواست از مسئوالن استان و کشور داشته اند و درخواست های 
خود را برای مس��ئوالن مطرح کرده اند. وی با تأکید بر این که تعدادی از این 
درخواست ها در جلسه ای با حضور معاون اول رییس جمهور مورد تصویب قرار 
گرفته است، اضافه کرد: همچنین تعدادی از این درخواست ها نیز در جلسه ای 
که حسن کامران به عنوان نماینده مردم اصفهان در مجلس با وزیر نیرو در میان 

گذاشته بود، تصویب شده است. 

مدیرکل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان گفت: سه نهاد استانی از جمله 
شرکت برق منطقه ای، ش��رکت آب منطقه ای و س��ازمان جهاد کشاورزی 
استان برای اجرای طرح کاداستر غیرشهری با اداره کل ثبت اسناد و امالک 
اس��تان اصفهان همکاری نداش��ته اند. محمد مجنون با بیان این که منابع 
طبیعی برای اجرای طرح کاداستر غیر شهری همکاری خوبی با ثبت اسناد 
دارد، اظهار کرد: مکاتبات متعددی با سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 
در زمینه اخذ نقشه های اراضی کشاورزی و موات غیرشهری صورت گرفته 
است. وی افزود: تاکنون نقشه زمین های زراعی این استان از سوی سازمان 
جهاد کشاورزی به ثبت اسناد تحویل داده نشده است. مدیرکل ثبت اسناد 
و امالک استان اصفهان گفت: طرح کاداس��تر در 39۱ هزار و ۷۰۰ هکتار از 

اراضی زیر پوشش اداره کل محیط زیست استان اجرا می شود.

تصویب بازگشایی آب 
رودخانه زاینده رود 

آماری که دو برابر شده است 
شاید همین راحت بودن اس��ت که تعداد طالق 
ثبت شده س��ال۸۸ نسبت به س��ال ۷۸ دو برابر 
شده و ما هم در ردیف کش��ورهایی چون آمریکا، 
دانمارک و مصر ق��رار گرفته ایم ت��ا طالق برای 
ما دیگر تابو محس��وب نشود. ش��اید برای همین 
است که همسو با جشن ازدواج،جشن طالقمان 
هم برپا می ش��ود، ام��ا کاش یادم��ان نمی رفت 
که آمار ناخوش��ایند ط��الق، فقط ب��ه چند عدد 
 و رقم خت��م نمی ش��ود. درالبه الی آم��اری که

 به راحتی س��رفصل خبرگزاری ها را پر می کند 

و تیترخبره��ای روزنامه ها می ش��ود، می توانی 
افسردگی، ناکامی، کودکان آسیب دیده، اعتیاد و 
خیلی چیزهای دیگ��ر را پیدا کنی. آمار، خوب به 
تو می فهماند که طی ده ماهه س��ال 9۱ اصفهان 
در همه چیزها گوی سبقت را ربوده است. بعد از 
دیابت و ام اس و س��رطان، کاه��ش ۱3درصدی 
ازدواج و افزای��ش ۵ درصدی طالق در اس��تان، 
آخرین خبرهای ناخوشایندی است که قرار است 

سال با آن تمام شود.
 مردان و زنانی که 3۰ سالگی را تجربه 

نمی کنند 

این در حالی اس��ت که رکورددار بیش��ترین آمار 
ازدواج در ۱۰ ماهه گذشته امسال، مردان 2۵ تا 
29 ساله و زنان 2۰ تا 2۴ ساله بوده اند که از بین 
آنها برخی حتی یک سال هم دوام نیاورده و عطای 

زندگی مشترک را به لقایش بخشیده اند.
مع��اون آم��ار و انفورماتیک ثبت احوال اس��تان 
اصفهان در همی��ن ارتباط می گوید: نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل از ۴۱ هزار و 9۶۷ ازدواج در 
س��ال9۰ به 3۶ هزار و ۷۰۵ مورد در سال جاری 
رسیده است. مجتبی یکتامنش از آمار تلخی هم  
که در ۱۰ ماهه سال جاری رخ داده یاد می کند؛ 

 آماری ک��ه اکثرا نام ج��وان را بر پیش��انی دارند. 
رقم هایی که رده س��نی زنان و مردان 2۵ تا 29 
س��اله را به خود اختص��اص داده و در این مدت، 
افزای��ش ۵ درص��دی را در دفات��ر ثب��ت احوال 
اس��تان اصفهان ثبت کرده اند؛  عددهایی بسیار 
ناخوش��ایند که برای مقابله با اث��رات جنبی آن، 
گاه به دنبال تقوی��ت ازدواج موقت و ی��ا قانونی 
کردن چند همسری هم هس��تیم، ولی به ظاهر 
فراموش کرده ایم به دنبال ریشه اش در ازدواج و 
مسائل مرتبط با آن باید بگردیم، حاال چه سال 9۰ 
باشد با ۵۰ هزار و ۶۰۶ مورد ازدواج و هشت هزار 
و 3۵۵ مورد طالق و چه س��ال های قبل تر از آن. 
به هر حال اپیدمی طالق، بیشتر از همه جوانانی 
را درگیر کرده که هنوز سن 3۰ سالگی را تجربه 

نکرده اند.
در دو دهه  اخیر و با گسترش  زندگی  شهرنشینی ، 
افزایش  ظواهر مدرنیته  و تغییر ش��یوه  زندگی  از 
سنتی  به  مدرن ، نظام  خانواده  در ایران  دستخوش  
تغییراتی  ش��ده  اس��ت، به  گونه ای  که  این  مسأله 
سبب  ش��ده  که  آمار طالق  به  میزان  قابل  توجه  و 
نگران  کننده ای  افزایش  یابد و این معضل اجتماعی 
نیز همچون بسیاری دیگر، آرام آرام در تغییرات 
نظام اجتماعی قبح خود را از دست داده و جمله 
معروف »دختر با لباس سفید به خانه بخت می رود 
و با لباس سفید هم بیرون می آید« به صندوقچه 

تاریخ بپیوندد.

سیاست هایی که به طالق ختم می شوند
این مسأله قابل توجه بسیاری از آسیب شناسان 
ق��رار گرفته است؛کس��انی که انفج��ار هر لحظه 
بمب س��اعتی طالق را پدیده خوبی برای جامعه 
نمی دانن��د و اعتقاد دارن��د» تورم و بی��کاری از 
علل اقتصادی اس��ت که در پخش شدن ویروس 
طالق در جامعه مؤثر است.« بیکارانی که بیشتر 
متولد 2۵�2۰ سال پیش هس��تند و شاید ریشه 
این مش��کل را بتوان در سیاس��ت های 2۵�2۰ 
س��ال پیش که خانواده ه��ا را به داش��تن فرزند 
بیشتر تش��ویق می کرد، جس��ت وجو کرد و یقه 
سیاس��تمداران و دولتمردان را چس��بید.گرچه 
ش��هرام آذربایجانی، جامعه ش��ناس، به مس��أله 
دیگری هم اش��اره می کن��د. او روبنای��ی بودن 
پیوندهای زناشویی جدید را از علل افزایش آمار 
طالق می دان��د:» جوانان، امروزه ب��دون در نظر 
گرفتن شرایط الزم برای ازدواج و دقت به مسائل 
زیربنایی ازدواج، اق��دام به ای��ن کار می کنند و 

ازدواج ها تبدیل به نوعی نمایشگاه و نوعی مسابقه 
نمایش امکانات شده است. این سطحی نگری در 
ازدواج، خود از علل بروز طالق در سال های آینده 
است و بیشتر طالق ها نیز در بین این گروه اتفاق 

می افتد«.

علت یا پیامد، کدام را باور کنیم؟ 
 بدین ترتیب سلس��له اتفاقاتی کلید می خورد که 
به مثابه زنجی��ر، با نرخ ازدواج و ط��الق و به طور 
کلی، ش��کل گی��ری نه��اد خان��واده درآمیخته 
اس��ت و از قوت و ضع��ف آن تأثی��ر می پذیرند؛ 
ب��روز ناهنجاری های��ی مانن��د درص��د ب��االی 
 اخت��الالت روان��ی، افس��ردگی، روس��پی گری، 
کیف زنی و سرقت، اعتیاد و... روی ناخوش همین 
ماجراهاس��ت، هرچند که روابط حاکم بر جامعه 
کاماًل پیوسته و مسلس��ل وار بوده و همزمان هم 
تأثیرپذیرند و هم تأثیرگذار و شاید تشخیص علت 

و معلول بودن برخی ناهنجاری ها آسان نباشد.
به عب��ارت دیگ��ر، عواملی چ��ون فق��ر، طالق، 
افس��ردگی، اعتیاد و... عواملی اند ک��ه نمی توان 
گفت کدام علت اس��ت و کدام پیام��د. در جامعه 
پیچیده انسانی هر ناهنجاری می تواند به معضلی 
تبدیل ش��ود؛ حال یا طالق باعث اعتی��اد، فقر و 
افسردگی شود یا مشکل اقتصادی، افسردگی یا 

اعتیاد به طالق بینجامد.
بررسی چند دوره سرش��ماری میزان ازدواج ها و 
طالق های ایران، بیانگ��ر تغییرات قابل تأملی در 

آمار طالق در کشور است. 
مطابق سرش��ماری س��ال ۱3۶۵، ۱۰3 هزار زن 
 در این سال خود را مطلقه معرفی کردند. پس از 
۱۰ سال یعنی در سال ۱3۷۵، تعداد زنان مطلقه 
کشور به ۱۱۰هزار نفر رس��ید، اما در سرشماری 
 س��ال ۱3۸۵، رقم زن��ان مطلقه کش��ور بالغ بر 
2۵2 هزار نفر گزارش شده است. بررسی دقیق تر 
این آمار نشان می دهد، در سال ۱3۶۵، 3۵ هزار 
مورد، س��ال ۱3۷۵، 3۷ هزار مورد، سال ۱3۸۵، 
9۴ هزار مورد و در سال ۱39۰، ۱3۰ هزار مورد 

طالق در کشور اتفاق افتاده است.
بنابراین، آمار طالق در کش��ور متناس��ب با رشد 
جمعیت، با ش��تاب رو به افزایش است و براساس 
همین آمار در خوشبینانه ترین حالت، از این پس 
ساالنه حداقل۱3۰ هزار زن به تعداد زنان مطلقه 
کش��ور اضافه می ش��ود؛ زنانی که با داشتن مهر 
طالق بر پیشانی، آینده ای مبهم را برای خود به 

ارمغان می آورند.

با لباس سفید ازدواج می کنیم، با آمار سیاه طالق می گیریم 

به رتبه چهارم جهان رسیدیم 

وقتی بخت طالق در اصفهان باز می شود 

الدن  آمار تلخ است. سیاه است و نه سفید.عددها، پرطمطراق خودشان را به رخ می کشند تا بگویند به رتبه چهارم جهان 
رسیده ایم؛ آماری که نمی ش�ود به آن افتخار کرد. حاال مثل یک آب خوردن معمولی، ازدواج می کنیم بعد از آن، به ایرانمنش

همان راحتی چشممان را باز می کنیم و طالق می گیریم.



چهره روزیادداشت

بسیج سازندگی نقشی کلیدی در 
برنامه های اقتصاد مقاومتی دارد

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری اصفهان گفت: بسیج سازندگی 
نقشی کلیدی در جهت دهی به برنامه های متناسب با اقتصاد مقاومتی 

دارد. 
علیرضا همدانیان روز یک ش��نبه در نشس��ت اعضای س��تاد پشتیبانی 
اردوهای ط��رح هجرت3 بس��یج س��ازندگی اظهار داش��ت: اصفهان با 
دارا بودن700ه��زار جمعی��ت روس��تایی،450هزار هکت��ار زمین زیر 
کش��ت دارد و قریب به130هزار هکتار زمین های کش��اورزی به دلیل 
بارش کم نزوالت آس��مانی زیر کشت نرفته اس��ت. وی افزود: در برخی 
روستاها به ویژه مناطق ش��رق اصفهان سیاست اس��تانداری بر تبدیل 
کاربری زمین ه��ای کش��اورزان به کاربری ه��ای مرتب��ط در وضعیت 
کمبود آب در اس��تان اس��ت. وی از همکاری خوب بس��یج سازندگی با 
سایر دس��تگاه های اجرایی استان خبر داد و خواس��تار انتقال تجربیات 
بسیج س��ازندگی به دیگر دس��تگاه ها ش��د. وی با مثبت ارزیابی کردن 
اردوهای طرح هج��رت3 افزود: در ای��ن اردوها جوانان ب��رای اولین بار 
مس��ئولیت پذیری را می آموزند. معاون عمرانی استانداری اصفهان نیز 
 در این نشست با اش��اره به سیاست های توسعه اس��تان و شهرستان ها

گفت: فعالی��ت های بس��یج س��ازندگی به س��مت کاره��ای دائمی و 
 مس��تمر س��وق داده ش��ود. مهدی جمالی نژاد  با اش��اره به گستردگی 
فعالیت های بسیج و حضور اقشار مختلف در بسیج افزود: برآیند همکاری 

در کارهای مداوم، منجر به هم افزایی خدمات صورت گرفته می شود.

خبر ویژه

4
انگلیسی ها یک پله سقوط کردند

سیاست های ریاضت اقتصادی که از دو س��ال و نیم پیش تاکنون در انگلستان در حال پیاده شدن است، 
با هدف حفظ توان وام گرفتن با نرخ پایین اعالم شده اس��ت، اما کاهش رتبه اقتصادی این کشور از سوی 
آژانس  اعتبارسنجی مودی از سه »آ«)AAA( به AA  انگلیسی ها را یک پله از اقتصاد جهان عقب انداخت.

 باید اقتصاد مقاومتی را 
به فرهنگ عمومی تبدیل کنیم 

 معاون استاندار اصفهان / محمد مهدی اسماعیلی

 باید اقتصاد مقاومتی را در ش��رایط جنگ اقتصادی دشمن به یک 
فرهنگ عمومی تبدیل کنیم، چرا که رهبر معظم انقالب در بیانات 
خود بر آموزش و کار جهادی و بسیج سازندگی تأکید و فرمودند که 

با قوت، کار بزرگ خود را ادامه دهید.
تفکر منطقه محور و خط کش��ی هایی که ام��روز در بین ملت های 
مسلمان و به بهانه ملی گرایی هست، در کشور ما نبوده و بسیج چنین 
مرزی را شکسته و به کمک 
تم��ام اس��تان های محروم 
همجوار می رود. این ش��عار 
اصلی انق��الب در همه نقاط 
کش��ور تحقق یافته و نمونه 
بارز آن را در زلزله آذربایجان 
و تعهد در ساخت روستاها به 
کمک سپاه و بسیج می توان 

برشمرد.
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 برنامه ریزی کشت بهاره
 انجام شد

نایب ریی��س نظام صنفی کارهای کش��اورزی شهرس��تان 
 اصفه��ان گفت: ب��ا توجه ب��ه تصمیم ره��ا س��ازی آب در 
زاینده رود، برنامه ریزی برای کش��ت بهاره انجام شد. علی 
 رضایی  اظهار داش��ت: در کش��ت بهاره،کش��اورزان  بخش 
بن رود به کشت پنبه،  بخش جلگه به کشت گلرنگ و بخش 
 مرکزی به کشت ذرت خواهند پرداخت. وی افزود: در کنار 
کشت های پیشنهادی به کش��اورزان، یونجه،  شلغم و دیگر 

اقالم نیز می تواند کشت شود.

رتبه برتر نظام پیشنهادهای 
پاالیشگاه اصفهان

گروه اقتصاد -  نظام پیش��نهادات ش��رکت پاالیش نفت 
اصفهان موفق گردید در بین کلیه شرکت های خصوصی و 
دولتی شرکت کننده در دهمین همایش و چهارمین جشنواره 
ملی نظام پیشنهادها، مقام سوم و تندیس برنزین کشور را به 
خود اختصاص دهد. مسئول نظام پیشنهادهای این شرکت، 
تعداد پیشنهادهای  ارایه شده به دبیرخانه این نظام از ابتدای 
تأسیس تا ۲1 بهمن ماه سال جاری را544۹۶ اعالم نمود و 
گفت: در سال جاری تا پایان همین تاریخ  نیز، تعداد 4۶43 
پیش��نهاد ثبت گردیده اس��ت. مهدی نجمی با بیان این که 
صرفه اقتصادی ناشی از اجرای پیشنهادها در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان، حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده است، افزود: در 
این مدت بهترین پیشنهاد توسط مهندس مهدی نصرآزادانی 
به نظام پیشنهادها ارایه گردیده که موضوع آن»امکان انجام 
Revamp روی توربین های O/E PT-۲001« بوده است. 

فوالد مبارکه اول شد
 گ�روه اقتص�اد - در پانزدهمی��ن دوره رتب��ه بن��دی

ش��رکت های برتر ایران، فوالد مبارکه در بین400 شرکت 
در گروه فلزات اساسی به عنوان واحد برتر انتخاب شد. این 
گزارش حاکی است در ابتدای مراسم، درویش دبیر همایش 
و مجری رتبه بندی ش��رکت ها، گزارش��ی از نحوه انتخاب 
مجموعه های مختلف ارایه کرد. ایش��ان علت افزایش تعداد 
شرکت های حاضر در همایش را از صد به چهارصد رسیدن 
روند رو به رشد بنگاه های صنعتی، اقتصادی و مالی در کشور 
دانست و گفت: شاخص های اندازه گیری نیز از یک شاخص 
در س��ال 77 به ۲۶ شاخص در س��ال۹1 افزایش یافت. لوح 

مذکور برای چندمین سال پیاپی به  فوالد مبارکه  اهدا گردید.

اخبار کوتاه

طبق این بخشنامه، قیمت هر قطعه مسکوک طال )اعم از سکه 
یک بهار و نیم بهار(، توس��ط بانک مرکزی و از طریق س��امانه 

)بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده ( اعالم می شود.
در بخش شرایط و الزامات ثبت نام برای پیش فروش مسکوک 
طال عنوان شده است: پیش فروش مس��کوک طال صرفا برای 
اشخاص حقیقی باالی 18 سال مجاز بوده و بانک عامل مجاز 

به پیش فروش مسکوک طال به اشخاص حقوقی نیست.
در ضمن ه��ر متقاضی می تواند ب��ا مراجعه به یکی از ش��عب 
منتخب بانک عامل، صرفا یک بار و حداکثر5 قطعه مسکوک 
طالی تمام به��ار آزادی یا10قطعه مس��کوک طالی نیم بهار 

آزادی پیش خرید کند.
بانک عامل موظف است کل مبلغ مسکوک طالی پیش فروش 

شده به متقاضی را همزمان با ثبت نام از وی دریافت نماید.
در بخش سوم این دستورالعمل تحت عنوان »شرایط و الزامات 

تحویل مسکوک طالی پیش فروش شده« آمده است: مهلت 
دریافت مس��کوک طالی پیش فروش ش��ده توسط متقاضی، 

حداکثر تا دو ماه تقویمی پس از تاریخ سررسید است.
چنانچه متقاض��ی، در مهلت مقرر، جهت دریافت مس��کوک 
طالی پیش فروش ش��ده مراجع��ه نکند، باید ب��رای دریافت 
مس��کوک طالی پیش فروش  ش��ده، از طریق سرپرستی امور 

شعب بانک عامل در استان مورد نظر اقدام نماید.
همچنین تحویل مسکوک طالی پیش فروش شده به متقاضی 
پیش از تاریخ سررسید، ممنوع بوده و متقاضی، پیش از تاریخ 
سررس��ید صرفا می تواند اصل مبلغ را از بان��ک عامل مطالبه 

نماید.
تحویل مس��کوک طالی پیش فروش شده تنها به شخصی که 
مش��خصات هویتی وی بر روی »رس��ید پیش خرید مسکوک 
طال« درج شده است یا به وکیل قانونی وی، پس از احراز هویت 

نامبردگان امکان پذیر خواهد بود. 
در همین رابط��ه  محمود بهمنی طی گفتگ��وی اختصاصی با  
سایت مجلس موسوم به خانه ملت از منع پیش فروش سکه به 

افراد حقوقی خبر داد.
ریی��س کل بانک مرکزی از من��ع پیش فروش س��که به افراد 
حقوقی خبر داد و گفت: مشکالت ش��رعی پیش فروش سکه 
نیز به دلیل تعیین قیمت قطعی یک میلیون و۲50 هزار تومان 

مرتفع شده  است.
بهمنی در واکنش به وجود ش��بهاتی در پیش فروش سکه از 
لحاظ شرعی، گفت: مشکالت شرعی پیش فروش در دور جدید 
با توجه به فروش قطعی آن مرتفع شده و مانند معامالت سلف 
پول کامل دریافت می شود و در یک مقطع زمانی مشخص سکه 

به افراد تحویل داده خواهد شد.
وی ادامه داد: در پیش فروش دور جدید سکه، تأمین نیاز های 
خرد مدنظر بوده و به همین دلیل افراد حقوقی و شرکت ها از 
خرید ممنوع شده  و به افراد حقیقی سکه تعلق خواهد گرفت.

ریی��س کل بانک مرکزی از من��ع پیش فروش س��که به افراد 
حقوقی خبر داد و گفت:  مشکالت شرعی پیش فروش سکه نیز 

به دلیل تعیین قیمت قطعی مرتفع شده  است.
وی از پیش فروش س��که با قیم��ت یک میلی��ون و۲00 هزار 

تومان خبر داد.
بهمنی با تأکید بر این که اش��خاص حقیقی، 5 سکه تمام و در 
صورت درخواست برای نیم سکه،10 قطعه می توانند خریداری  
کنند، افزود: به این ترتیب تا حدود بسیاری از حجم نقدینگی 

موجود در جامعه کاهش خواهد یافت.
وی با بیان این که در پیش فروش دور جدید س��که، بهای آن 
نقد دریافت می ش��ود، تصریح کرد: یک درصد س��ود معقولی 
را که می بایس��ت از قیمت روز بازار باش��د کم کرده و آن را به 
صورت پیش ف��روش قطعی به ص��ورت نقد از اف��راد حقیقی 
دریافت می کنیم. بهمنی در خصوص زمان تحویل سکه های 
پیش فروش ش��ده گفت: در ۶ ماه بعد از خرید نقدی و قطعی 

افراد، سکه به آنان تحویل داده می شود.
رییس کل بانک مرکزی با تأکید بر این که از پیش فروش دور 
جدید س��که دو هدف داش��ته ایم، افزود: با پیش فروش جدید 
س��که عالوه بر تأمین نیاز های خرد، حجم نقدینگی در دست 
افراد حقیقی که موجبات تورم را در جامعه رقم خواهد زد نیز 
کاهش می یابد. وی یادآور ش��د: با دریافت پول نقد حاصل از 
پیش فروش دور جدید سکه همچنین میزان طالیی که به سکه 

تبدیل شده نیز جایگزین می شود. 

جزئیات دستورالعمل پیش فروش سکه اعالم شد 

سه شنبه، سکه و بانک تجارت 

گروه بانک مرکزی دستورالعمل نحوه پیش فروش سکه را به بانک تجارت ابالغ کرد که براساس 
قیمت هر قطعه مسکوک طال، اعم از سکه یک بهار و نیم بهار، بدون محاسبه مالیات بر ارزش  اقتصاد

افزوده، توسط بانک مرکزی و از طریق سامانه اعالم می شود.
فارس دراین باره نوشت این بانک در بخشنامه ای موارد » قیمت گذاری مسکوک طال «، » شرایط و الزامات ثبت نام 
برای پیش فروش مسکوک طال « و »شرایط و الزامات تحویل مس�کوک طالی پیش فروش شده« را جهت اجرا به 

بانک تجارت ابالغ کرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

احضار متهم
پرون��ده:  ش��ماره   ،9110100362001437 ابالغی��ه:  ش��ماره   7617
9109980362002512، ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 912554، در پرونده کالس��ه 
9109980362002512 و بایگانی 912554 د/1 این ش��عبه ش��کایت عبدالرس��ول 
متقی فرزند یداله علیه 1- یوس��ف رمضان پور فرزند حس��ن و 2- حمید رمضان 
پور فرزند حسن و 3- مسلم شهری فرزند حسین و 4- هادی گلستانه فرزند علی 
و 5- ایمان گلستانه فرزند علی به اتهام ایراد جرح عمدی با چاقو تحت تعقیب قرار 
گرفته است. با عنایت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای مقررات ماده 115 
قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری به نامبرده ابالغ 
می گردد تا در موعد مقرر 30 روز پس از نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی است در صورت عدم حضور، مطابق مقررات 
رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 18854  شعبه اول دادیاری دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

اخطار اجرایی
7618 ش��ماره: 586/91 ش 33 بموجب رأی ش��ماره 1345 تاریخ 91/8/24 شعبه 
33 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه 
داود سلمانی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 6/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و سی و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له 
مرتضی داس��تانپور نش��انی محل اقامت: اصفهان اتوبان چمران خ شاهد پوریای 
ولی کوچه پژمان پالک 56. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم 
علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و 
دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء 

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

ابالغ وقت رسیدگی
7619 در خصوص پرونده کالس��ه 101/91 خواهان مهرداد سلطانی دادخواستی 
مبن��ی ب��ر مطالبه به طرفی��ت مختار توکلی عطاآب��ادی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز سه ش��نبه مورخه 92/2/10 س��اعت 4/30 تعیین گردیده، با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- 
اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب س��اختمان صبا پالک 57 کدپس��تی 
8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 15 ش��ورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 15 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7620 نظ��ر به اینکه آق��ای بهروز مهدی��ان فرزند رضا به اته��ام کالهبرداری و 
تحصیل مال از طریق نامش��روع حسب ش��کایت آقای عبدالرضا زکی زاده فرزند 
خداداد از طرف این دادس��را در پرونده کالس��ه 910981 د/ 32 تحت تعقیب است 
و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله 
در اج��رای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 
32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود. در صورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی 
معمول خواهد ش��د. م الف/ 18850 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

ابالغ
7621 نظ��ر به اینکه آقای مهدی بیاتی فرزند یداله به اتهام کالهبرداری - تحصیل 
مال از طریق نامش��روع حسب ش��کایت آقای جواد آزمون فرزند محمد از طرف 
این دادس��را در پرونده کالسه 911324 د/ 32 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در 
ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 

خواهد شد. م الف/ 18851 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 
و انقالب اصفهان

ابالغ
7622 نظر به اینکه آقای نوذر ش��یرمردی فرزند دوس��ت علی به اتهام خیانت در 
امانت حسب ش��کایت آقای ابراهیم عس��گری رنانی فرزند نعمت اله از طرف این 
دادس��را در پرون��ده کالس��ه 911968 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه 
بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 
115 قان��ون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری 
دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در 
ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 18841  دفتر ش��عبه 27 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7623  نظر به اینکه آقای حس��ن ش��هیدی فرزند حس��ینعلی به اتهام فروش مال 
غیر حسب ش��کایت آقای علی اکبر اس��معیلی فرزند محمود از طرف این دادسرا 
در پرونده کالس��ه 911096 ب 15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده 
ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 15 بازپرس��ی دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حض��ور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. 
م الف/ 18846 دفتر ش��عبه 15 بازپرسی مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

احضار متهم
7624 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 91/5685/200200/36 ک 12 این دادیاری 
خان��م صغ��ری غریبوند به اتهام تخلی��ه زباله در کوچه و خارج از نوبت حس��ب 
ش��کایت ش��هرداری منطقه 11 اصفهان از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و 
اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیف��ری مصوب 1378 مراتب 
ب��ه نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی در ش��عبه 28 دادیاری به 
آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت 
پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس از یکماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م الف/ 18847 شعبه 28 

دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
7625 نظ��ر به اینکه آق��ای امیر دادخواه به اتهام مزاحم��ت تلفنی، توهین و تهدید 
حس��ب ش��کایت خانم هاجر نصراصفهانی فرزند قدیرعلی از طرف این دادس��را 
در پرونده کالس��ه 910966 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده 
اب��الغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای 
عموم��ی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت 

ع��دم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
 ش��د. م الف/ 18839  ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
7626 نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��ای نوروزعل��ی افش��اری به اتهام فحاش��ی حس��ب 
ش��کایت آقای س��یداصغر میرحس��ینی فرزند محم��ود از طرف این دادس��را در 
 پرون��ده کالس��ه 911556 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه 
معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون 
آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده 
 اب��الغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای 

عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود. در صورت عدم 
حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. م 
الف/ 18840 ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان

حصر وراثت
7627 آقای سعید احمدی ونهری دارای شناسنامه شماره 16 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 6779/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضی��ح داده که ش��ادروان امیرحس��ین احمدی ونهری بشناس��نامه 
1271999501 در تاری��خ 1391/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- سعید احمدی ونهری ش ش 16 پدر، 
2- زه��را نصیرزاده ونه��ری ش ش 388 مادر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به 
شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. م الف/ 19009 شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7628 آقای حمید خدایاری امین آبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 1304 به شرح 
دادخواست به کالسه 6675/91 ح 10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اکبر خدایاری امین آبادی بشناس��نامه 
2 در تاری��خ 91/9/2 اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: س��ه پسر و یک همس��ر دائمی و مادر به نام های ذیل: 
1- حمی��د خدایاری امین آبادی ش ش 1304 )پس��ر متوف��ی(، 2- امید خدایاری 
امین آبادی ش ش 14496 )پس��ر متوف��ی(، 3- وحید خدایاری امین آبادی ش ش 
1271054760 )پسر متوفی(، 4- فاطمه شیری پایین دروازه ش ش 67748 )همسر 
متوفی(، 5- عزت خانم افغانی خوراسگانی ش ش 41 )مادر متوفی( و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر 
آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7629 در خصوص پرونده کالس��ه 1959/91 ش 33 خواهان سیدمصطفی خدامی 
دادخواستی مبنی بر الزام خوانده نسبت به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی 
جهت انتقال س��ند و یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 5929- اصفهان 
38 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی مقوم بر 2/000/000 ریال به طرفیت مهدی 
فانی قهدریجانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 92/2/7 
ساعت 8 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7630 در خصوص پرونده کالسه 1698/91 خواهان پروین رفیعایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه چهل و دو میلیون ریال س��ه فقره چک و س��فته به ش��ماره های 
673138-88/9/28 و 222857-89/2/27 و 513956 ب��ه طرفیت هدایت اله رجایی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 91/2/8 ساعت 10/30 
تعیی��ن گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7631 در خصوص پرونده کالسه 1697/91 خواهان پروین رفیعایی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه شش میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 91/9/26-916345 
به طرفیت قدرت اله حاجی نیا تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه 
مورخ 92/2/8 س��اعت 10 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 33 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7632 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1205/91 خواه��ان محمدرض��ا ن��ادری 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت مصطفی کریمی فرزند رجبعلی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز دوش��نبه مورخ 92/1/19 ساعت 12 ظهر 
تعیی��ن گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان برابر م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
7633 در خصوص پرونده کالس��ه 1810/91 خواهان محمد مالکی دادخواس��تی 
مبنی ب��ر مطالبه 22/300/000 ریال خس��ارات ناش��ی از تص��ادف و 700/000 
ریال هزینه کارشناس��ی و مطلق خس��ارات دادرس��ی به طرفیت شهره نامداری 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای م��ورخ 92/1/26 س��اعت 8/30 تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قب��ل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واق��ع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970352701315 دادنام��ه:  ش��ماره   7634
9109980365700475، ش��ماره بایگانی شعبه: 910403، شکات: 1- خانم سمیرا 
رفایی 2- آقای منصور مرادی همگی به نش��انی ملک شهر خ مطهری ک مکینه پ 
32، متهم: آقای س��ید رضا شاهزیدی به نش��انی مجهول المکان، اتهام: مزاحمت 
تلفنی، گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور 
رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای و خانم 1- منصور مرادی 
فرزند اکبر 2- س��میرا رفائی فرزند محمدرضا علیه آقای س��ید رضا ش��اهزیدی 
فرزند س��ید حسین )سید حس��ن( و دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی دادگاه با توجه و 
بررس��ی مجموع اوراق پرونده تحقیقات انجام ش��ده شکایت شکات یاد شده فوق 
پرینت مخابرات موجود در پرونده محتویات صفحه 59 و اقرار متهم به اینکه خط 
مربوط به وی بوده است صفحه 66 و اقرار ضمنی و تلویحی و کالصریح وی در 
پرونده و مفاد کیفرخواست پیوستی و سایر محتویات پرونده و عدم حضور متهم 
در جلسه دادگاه و در نهایت عدم دفاع مؤثر از خویش در مجموع اتهام انتسابی را 
ثابت و محرز دانس��ته مستنداً به مواد 2-16-641 از قانون مجازات اسالمی و بند 
دوم ماده س��وم قانون وصول برخی از درآمدهای دولت متهم موصوف الذکر را 
ب��ه پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. 
رأی ص��ادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و 
سپس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر 
مرکز استان )اصفهان( می باشد. م الف/ 18860  ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان



اعالنیادداشت

هفت

کاله قرمزی، نوروز به تلویزیون نمی آید 
حمید مدرس��ی تهیه کننده مجموعه تلویزیونی»کاله قرمزی« درباره مراحل آماده س��ازی این 
مجموعه برای نوروز 92، گفت: با توجه به مشکالت مالی و اداری پیش آمده»کاله قرمزی«میهمان 

خانه ها در نوروز نخواهد شد. 
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دست آفریده ها در ایستگاه آخر 
تهیه کننده مجموعه مس��تند »دس��ت 
 آفریده ها«  با محوری��ت معرفی صنایع 
دستی ایران، از پایان ساخت۱۰ قسمت 

دوم این مجموعه تا آخر سال خبر داد.
داوود س��ماواتی یار درب��اره تازه تری��ن 
فعالیت های مستندس��ازی خود گفت: 
از اول اسفندماه سال جاری۱۰ قسمت 
دوم مجموعه مستند »دست آفریده ها« را با محوریت صنایع دستی 
کلید زدیم. وی ادامه داد: این مجموعه مس��تند درمورد۱۰هنرمند 
صنایع دستی استان فارس است که سه قسمت از آن را رقیه توکلی با 
محوریت نقاشی پشت شیشه بر روی گچ )استاد قهرمانی(، خاتم کاری 
)استاد گلریز خاتمی(، مقرنس  )استاد جانعلی پور( تهیه و کارگردانی 
می کند. مجموعه مستند »دس��ت آفریده ها« شامل2۰ فیلم مستند 
درباره2۰ رشته صنایع دستی است که آثار اساتید بنام این رشته های 
صنایع دس��تی را معرف��ی می کند. ای��ن اس��اتید دارای مهر اصالت 
)یونسکو( هس��تند. پیش از این،۱۰ قسمت ابتدایی آن در اصفهان و 

کاشان ساخته شده بود. 

 نمایشگاه مد و لباس 
میهمان دائمی اصفهان

 معاون برنامه ریزی و توس��عه اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان 
از راه اندازی نمایشگاه دائمی مد و لباس 
در مجتم��ع فرهنگ��ی- هنری اس��تاد 
فرش��چیان خبر داد و گفت: نمایش��گاه 
دائمی مد و لب��اس اس��تان اصفهان به 
تدریج گسترش خواهدیافت و لباس ها 

با تخفیف ویژه عرضه خواهندشد.
احسان مشکالنی با بیان این مطلب، از جلسات متمادی کارگروه مد 
و لباس اس��تان اصفهان در ماه های اخیر یاد کرد و گفت: با توجه به 
استقبال طراحان و تولیدکنندگان اصفهانی از فراخوان جشنواره مد 
و لباس، گردآوری طرح ها را به همراه نام و مش��خصات صاحبان آنها 
آغاز کردیم. مشکالنی در ادامه، خاطرنشان کرد: نمایشگاه دائمی مد 
و لباس استان اصفهان به تدریج گس��ترش خواهد یافت و لباس ها با 
تخفیف ویژه عرضه خواهند شد. اولین جش��نواره مد و لباس استان 
اصفهان، همزمان با برگزاری دومین جشنواره بین المللی مد و لباس 

فجر افتتاح خواهد شد.

 نمایش های اصفهانی
 در تاالرهای تهران

7۱ گروه نمایشی ساکن شهرستان، برای 
اجرای عمومی در سال92معرفی شدند که 
از این میان سهم اصفهان با 6 نمایش پس از 
خوزستان از دیگر شهرستان ها بیشتر بود.

دفتر اس��تقرار گروه های نمایشی دی ماه 
۱۳9۱ ب��ا ه��دف حمای��ت از هنرمندان 
ساکن شهرستان، طی انتش��ار فراخوانی، 
درخواست ارسال نمایشنامه برای اجرای عموم کرده بود که از میان آثار 
رسیده،7۱ اثر برای اجرا در سال92در مرحله اول معرفی شده اند. براساس 
این گزارش، تعداد۵۰ اثر نمایشی دیگر نیز در دست بررسی است که نتیجه 
آن به استان ها به زودی اعالم خواهد شد. نمایش» این روبان سیاه که به 
قاب دنیاست« نوشته سید محمد مساوات به کارگردانی منصور قربانی 
از جمله نمایش هایی اس��ت که از اصفهان برای اجرای عمومی در تهران 

انتخاب شده است.  

»تولد اژدها« به سینما می آید 
فیلم زندگی »بروس لی« با نام »تولد اژدها« به سینما می آید.

فیلم زندگی »بروس لی«، ستاره نامدار فیلم های رزمی سینما با الهام از 
دوئل واقعی وی و »وانگ جک من«، مشهورترین کنگ فوکار چین در 

فیلمی به نام »تولد اژدها« به سینما می آید .
مبارزه آزاد »لی« و »جک من« در سال۱96۵در محله چینی های سان 
فرانسیس��کو روی داد،  در حالی که این محله در کنترل هنگ کنگی ها 
قرار داشت. »کریستوفر ویکینسون« و »استفن ریول« فیلمنامه نویسان 

این فیلم ب��ا اله��ام از ماج��رای واقعی 
مبارزه »لی« و »جک من« داس��تان را 
به گونه ای ادامه می دهن��د که در فیلم، 
این دو کنگ فوکار علیه گروه های تبهکار 
چینی همدست می شوند و فیلمی مهیج 
درباره این ستاره بین المللی ساخته اند. 
»وکینس��ون« و »ریول« بیش��تر برای 
س��اخت فیلم های زندگینامه ای شهرت 
دارن��د و در س��ال۱99۵فیلمنامه فیلم 
»نیکس��ون« ب��ه کارگردان��ی »الی��ور 
اس��تون« را نوش��تند که نامزد اس��کار 

بهترین فیلمنامه شد.
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ایرلندی مشهور سینما 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهن�گ - نیل پاتریک ج��ردن متولد 2۵ فوری��ه۱9۵۰و از کارگردان های 
مشهور سینماست که در سال۱992به خاطر نوشتن فیلمنامه »گریه بازی« توانست 
جایزه اسکار بهترین فیلمنامه را از آن خود کند. او همچنین دو جایزه بفتا نیز برنده 

شده است.
جردن از اواخر دهه ۱97۰ با فیلمنامه نویس��ی وارد سینما ش��ده و از۱9٨2با فیلم 
 »فرشته« کارگردانی را آغاز کرده اس��ت تا با دومین فیلمش »همنشین گرگ ها« 
در ۱9٨٤ موفق ش��د از جش��نواره های مختلف جایزه گرفته و جایزه ای نیز از سوی 
مراسم ایونینگ استاندارد بریتیش فیلم به عنوان خوش آتیه ترین تازه وارد دریافت 

کند. 
دو سال بعد »مونا لیزا« جایزه صدف طالیی جشنواره واالدولید و نامزدی گلدن گلوب 

و نخل طالی کن را برای جردن به ارمغان آورد.

»ما فرشته نیستیم« با شرکت رابرت دنیرو و شون پن در۱9٨9و معجزه در۱99۱نیز 
توانست انتظارات به وجود آمده از وی را برآورده کند، اما اولین شاهکار کارنامه اش 
چند سال بعد با نام »گریه بازی« به نمایش درآمد که برنده اسکار بهترین فیلمنامه 
 و نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد و 7 جایزه از جش��نواره های بین المللی کسب 

کرد. 
 دومین نقطه اوج چش��مگیر کارنامه جردن »پایان یک رابطه عاش��قانه« در ۱999 
ساخته شد و بالفاصله از سوی منتقدان و مردم به عنوان یکی از بهترین اقتباس های 
 س��ینمایی از کتاب ه��ای گراه��ام گری��ن وارد تاریخ س��ینما گردی��د. »پایان یک 
 رابطه عاش��قانه« اوج س��بک جوردن بود، البته دیگر آثار او مانند »پس��ر قصاب«، 
 »در رؤی��ا« و حتی »صبحان��ه در پلوت��و 2۰۰۵ « نیز ب��ر کارنام��ه وی امتیازهایی 

افزودند.
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 سینمای جوان با 
۲5 فیلم در حسنات

حضور ناشران خارجی در 
نمایشگاه کتاب  اصفهان

انجمن سینمای جوانان ایران با 2۵ فیلم داستانی و مستند در بخش مسابقه 
جشنواره حسنات حضور خواهد داشت. انجمن سینمای جوانان ایران با 2۰ 
فیلم داستانی و ۵ فیلم مستند در مجموع 2۵ فیلم در بخش مسابقه جشنواره 
حسنات حضور خواهد داشت. اسامی فیلم های داستانی عبارتند از: من قدیمی 
هستم، آن مرد، از خرید شما متش��کریم، چراغ خورشیدی، چشم بازار، چند 
ثانیه دغدغه ای مشترک، چند شب، حس شیرین، حس کودکانه، خط فاصله، 
دور دست، دیگران، زندگی فی البداهه، سالم مادر، سکوت، سیاه و سفید، صفر 
سرباز، ماهرخ و نزدیکتر و آن پسر انار دارد. فیلم های مستند از ماه تا ماهی، بجار 
جواب، دالکه، دستان بینا و دستهایم آواز می خوانند، 2٤ فیلم راه یافته از انجمن 
سینمای جوانان ایران است که در جشنواره حسنات به نمایش درخواهد آمد. 

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارش��اد اس��المی اس��تان اصفه��ان از حضور 
نمایندگان ناشران خارجی برای نخس��تین بار در هشتمین نمایشگاه کتاب 

این استان خبر داد.
علی حاج زکی با بیان این مطلب گفت: قرار اس��ت عالوه بر ناش��ران داخلی، 
مجموع��ه ای از نمایندگان ناش��ران خارج��ی، کتاب های جدید خ��ود را در 
موضوعات مختلف به نمایشگاه بیاورند. وی افزود: حضور ناشران خارجی در 
آستانه ترم تحصیلی جدید می تواند برای دانشجویان اصفهانی مثمرثمر باشد. 
حاج زکی گفت: قرار است چهار روزنامه محلی استان اصفهان نیز برای نخستین 
بار در غرفه هایی جداگانه  به نمایشگاه کتاب بیایند. به گفته وی، این نمایشگاه 

امسال در دو نوبت از ساعت 9 تا ۱2 و ۱6 تا 2۱ برگزار می شود. 

مراسم اعطای جوایز اس��کار۳۱۰2 در حالی برگزار شد که فیلم 
»زندگی پی« با کسب ٤ جایزه، بیشترین درخشش را داشت.

هشتاد وپنجمین مراسم س��االنه اعطای جایزه اسکار در سالن 
»دالب��ی تئات��ر« لس آنجلس برگزار ش��د که مهم تری��ن اتفاق 

غیرمنتظره در آن، اعطای جایزه بهترین فیلم به »آرگو« بود.
نکته جالب درباره فیلم »آرگو« که وزی��ر خارجه آمریکا برایش 
آرزوی موفقیت کرده بود، این که همسر »باراک اوباما« در پیامی 

ویدئویی، این فیلم را به عنوان اثر برتر اعالم کرد.
   در جوای��ز امس��ال فیلم »زندگی پ��ی« با ٤ جایزه، پیش��تاز 
برندگان بود و پ��س از آن، »بینوایان« و »آرگ��و« با ۳ جایزه در 

رتبه دوم قرار گرفت.
   در بخش بهترین بازیگر نقش اصلی مرد، »دانیل دی لوئیس« 

برای فیلم »لینکلن« جایزه اسکار را کسب کرد.
   در بخش بهترین بازیگر نقش اصل��ی زن، »جنیفر الورنس«  

برای فیلم »کتابچه بارقه امید« جایزه نفر برتر را دریافت کرد.
   در بخش بهترین کارگردانی، جایزه اسکار به »آنگ لی« برای 

فیلم »زندگی پی« اعطا شد.
   در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن، »آن هات وی« برای 

فیلم »بینوایان« جایزه اسکار را گرفت.
   در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، »کریستوف والتز« 

برای فیلم »جانگوی آزاد شده« جایزه اسکار را گرفت.
   در بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی، »عشق« ساخته »میشل 

هانکه« به عنوان بهترین اثر انتخاب شد.
   در بخش بهترین فیلمنامه اقتباس��ی، »کریس تروی« برای 
فیلم »آرگو« جایزه اسکار را دریافت کرد و جایزه اسکار بهترین 
فیلمنامه اصلی ب��ه »کوئنتین تارانتینو« ب��رای »جانگوی آزاد 

شده« اعطا شد.
   در بخش بهترین انیمیش��ن کوتاه، »مرد کاغذی« س��اخته 

»جان کارز« به عنوان اثر برتر معرفی شد.
   در بخش بهترین انیمیش��ن بلند، فیلم »ش��جاع« س��اخته 
مش��ترک »مارک آن��دروس« و »برندا چامپ��ن« بهترین فیلم 

نام گرفت.
   در بخ��ش بهتری��ن فیلمبرداری، جایزه اس��کار ب��رای فیلم 

»زندگی پی« به »کلودیو میراندا« رسید.
   در بخش بهترین جلوه ه��ای ویژه، جایزه اس��کار برای فیلم 

»زندگی پ��ی« به »بیل وس��تن هوفر« و »گویی��الم روچرون« 
اعطا شد.

   در بخش بهترین طراحی لباس، »ژاکلین دوران« برای فیلم 
»آنا کارنینا« جایزه اسکار را دریافت کرد.

   جایزه اسکار بهترین طراحی چهره به فیلم »بینوایان« رسید.
   در بخش بهترین فیلم کوتاه اکشن زنده، »شیپور خاموشی« 

ساخته »شاون کریستن« جایزه اسکار را دریافت کرد.
   در بخش بهترین مستند بلند، »به دنبال مرد شکری« ساخته 

»مالیک بنجلول« بهترین اثر شناخته شد.
   در بخش میکس صدا، »اندی نلسون« برای فیلم »بینوایان« 

جایزه اسکار را دریافت کرد.
   در بخش بهترین صدابرداری، جایزه اسکار مشترکا به دو فیلم 

»سقوط آسمانی« و »سی دقیقه بامداد« تعلق گرفت.
   در بخش بهترین تدوی��ن، »ویلیام گلدن ب��رگ« برای فیلم 

»آرگو« جایزه اسکار را دریافت کرد.
   در بخش بهترین موسیقی فیلم، »میشل دانا« برای »زندگی 

پی« جایزه اسکار را گرفت.
   در بخش بهترین ترانه، جایزه اس��کار به »س��قوط آسمانی« 

تعلق گرفت. 

اسکاری های ۲013 مشخص شدند

سیاست، این بار از همه جای اسکار بیرون زد 

      ادامه از صفحه  یک: 
محمد 
اسدی به خاطر ماندن بیشتر بندرعباسی

در ای��ران و ب��ه س��رانجام 
رساندن پروژه »ایرباس«،  فیلمنامه »عشق گمشده« 
را نوش��ت و تهی��ه و کارگردان��ی کرد. این ش��روع 
کارگردانی او در ایران بود؛کارنامه ای که گرچه وطنی 
بود، ولی انتظار اس��دی را از خودش برآورده نکرد تا 
جایی که او را همواره مرد ناراضی سینما  می نامند. 
فیلم هایی که اسدی در ایران ساخته است، عبارتند 
از:»عش��ق گمشده«)نویس��نده ، تهی��ه کنن��ده، 
کارگردان( برنده جایزه مشعل طالیی برای بهترین 
فیلم و همچنین برنده جایزه بهترین موسیقی متن از 
فستیوال پیونگ یانگ سپتامبر2۰۰۰، »سیب سرخ 
حوا« )کارگ��ردان( ۱۳7٨، »آواز قو« )نویس��نده و 
کارگردان(۱۳٨۰، »مهم��ان« )کارگردان( ۱۳٨۵، 
»فرود در غربت« )نویسنده و کارگردان ( ۱۳٨۵ برنده 
جایزه خ��روس طالیی بهتری��ن فیل��م خارجی از 
جش��نواره  بزرگ چین - اکتب��ر 2۰۰9،» تالفی« 
)کارگردان(۱۳٨6و»خیابان بیست و چهارم« ۱۳٨٨.

او درتلویزیون هم دستی بر آتش تله فیلم ها داشت؛ 

»اکباتان«، »راز«، »چند روز مهربانی«، »پسر ارشد 
من«، »پشت نیمه شب«، »شتاب کن«، »نامه ای به 
 خواه��رم« ، »نی��ال زن��ده اس��ت« و»دارک��وب« 
کارگردانی ه��ای اودر تلویزیون ایران هس��تند. این 
مقدمه و حضورش درکالس های کارگردانی نما آوای 
جام جم بهانه ای ش��د تا حرف های ناگفته ای از او 
بشنویم، گر چه همه حرف هایش را نمی شد نوشت. 
 ب�ا توجه ب�ه آنچ�ه ک�ه از کارنامه ش�ما 
برمی آید بیشتر در تدریس تبحروعالقه 
دارید تا سینماگری.  انگارسینما برای شما 

بیشتر تدریس است؟ 
نه با این درصد باالیی که ش��ما گفتید. سینما برای 
 من یک اتفاق بزرگ است که می توان با آن اتفاقات 
بزرگ تری را رقم زد. چون طی این سال ها و در ایران 
برایم شرایط فیلمس��ازی آن طور که عادی است و 
نه ای��ده آل فراهم نبود، من هم فیلم س��اختم و هم 
تدریس کردم، ولی از هیچ کدامشان راضی نیستم، 
شاید برای همین بعضی دوستان به من لقب »مستر 

ناراضی« داده اند.
خب این نارضایتی نه تنها برای ش�ما که 

برای خیلی ها وج�ود دارد، ول�ی باز هم 
دارند کار می کنند. 

 باورکنی��د آنها هم اولویت هایش��ان را ی��ا فراموش 
کرده اند یا کنار گذاش��ته اند، ولی من همیشه سعی 

کرد ه ام از اولویت هایم کوتاه نیایم. 
یعنی درهیچ یک از فیلم هایتان، شرایط 

برای شما فراهم نبود؟ 
درهیچ فیلمی ش��رایط برای من فراهم نبود. بعضی 
وقت ها بیشتر و بعضی وقت ها کمتر، ولی آنچه خودم 

از سعید اسدی انتظارداشتم رخ نمی داد.
شاید باید اصرار و پافشاری می کردید.

قراراست من فیلم بسازم. قرار است با فیلمم یا مردم 
را سرگرم کنم یا جشنواره ها را، ولی قرارنیست نظام 
سینمایی ایران یا مدیران فرهنگی را تغییر بدهم. آنها 

به چیزهای دیگری نیاز دارند تا تغییر کنند. 
مثال چه چیزهایی؟ 

می خندد. 
 با این روال چندان به جایی نمی رس�یم. 
خیلی حرف ها را ش�ما می زنید که چاپ 
نمی شود، خیلی حرف ها را هم نمی زنید. 

برویم سراغ حضورشما در اصفهان. 
برای تدریس آمدم. تدریس سینما برای جوان ترها 
وعالقه مندان، ولی متوجه شدم باید کالس ها در دو 
نوبت برگزار شود، صبح و بعد از ظهر تا کالس دخترها 

و پسرها جدا باشد.
خب اینجا این طورکالس برگزارمی کنند.

اینجا بچه ها جدا باشند، سر پروژه چی؟ وقتی قرارشد 
 آنها وارد بازی اصلی بش��وند بازه��م دو نوبت پروژه 
می سازند؟ اینجا سینماس��ت. باید از ابتدا تصویر و 

تصور آنها از این اتفاق بزرگ، واقعی باشد.  
حاال که این مشکل حل شد؟ 

بله حسابی حل شد. فکر کنم ادامه این بحث هم برای 
شما دردسرساز بشود. من که این سال ها هرشب را 
با دردسر و سردرد گذراندم، برایم عادی شده است. 

اگریک روز این طورنباشد برایم عجیب است. 
ای�ن س�ردردها و دردس�رها ش�ما را به 

وسوسه مهاجرت نرساند؟
ابدا. چرا بروم؟ من ازهمان ابتدا که به ایران آمدم به 
خودم قول دادم که خودم را وقف تدریس به بچه های 
هموطن کنم، کسانی که بیش از همه استعداد دارند. 
گویا ش�ما در سوئد هم س�ینما تدریس 

می کردید. 
بله، اتفاقا در این مورد خاطره ای برایتان بگویم. اول 
این که همین االن باید مشخص کنیم تدریس، فن 
اس��ت و خیلی ربطی به این ندارد که شما نویسنده 
خوبی هستید یا کارگردان بزرگی. ش��ما باید برای 
تدریس، پالن داشته باش��ید تا بتوانید در پایان، کار 
خروجی را ببینید. در ضمن تدریس س��ینما با همه 
علوم فرق می کن��د و منظورم از نقش��ه یا خروجی 
آنچه به شیوه مرس��وم و معمول هست، نیست. من 
سال ۱979 وقتی فارغ التحصیل شدم نظرم از همان 
ابتدا کارگردانی بود و اتفاقا چند فیلم هم ساختم، ولی 
پیشنهاد تدریس زیاد داشتم. یکی ازاین پیشنهادها 
مربوط به مؤسسه سینمایی »کولتی راما« در سوئد 
بود. اینجا یک مؤسسه خصوصی و البته پرکار بود که 

با شرایط کاری من هم مطابقت داشت. 
گویا دانشگاه سینمایی اسکاندیناوی در 

استکهلم هم از شما دعوت کرده بود؟ 
بله، ولی آنجا تمام وقت من برای تدریس پرمی شد 
و از کارگردانی ونوشتن دورم می کرد. این دانشگاه با 
اسم »دراماتیته اینستوکت« هرسال۱6نفررا ازکل 
اس��کاندیناوی برای تحصیل درسینما می پذیرفت 
ودرهمان س��الی که من در»کولت��ی راما« تدریس 
داشتم، 6 نفرازاین ۱6 نفراز همین مؤسسه به دانشگاه 

راه پیدا کردند.

و بعد آمدن به ایران. 
بله، سال ۱۳72 به ایران آمدم و قرارشد در دانشکده 
هنرهای دراماتیک آن زمان تدریس کنم. قرارش��د 
آقای احمدیان هماهنگ شود که هنوز هم قرار است 

هماهنگ بشود.
فکر کنم ازاینجا بود که کارگردانی ش�ما 

درایران با »عشق گمشده« کلید خورد. 
بله. عشق گمشده در سال ۱۳7۵ ساخته شد.

که گویا حدیث نفسی بود؟ 
بله، یک ایرانی بعد از سال ها به ایران می آید،  به دنبال 

عشقی قدیمی به نام ایران. 
خاطرم هست آن فیلم را خیلی ها محکوم 
کردند که تصاویر لوکسی از ایران و تهران 

ارایه می دهد و بومی نیست .
آن خیلی ها هنوزهم فیلم ساختن در روستاها و دهات 
را فیلم ایران��ی و بومی می دانند ونم��ی دانند بومی 
شدن مفهوم و معنا دارد. انگلیسی ها  از بس انگلیسی 
هستند جهانی می شوند،  ولی ما می خواهیم با ایرانی 

نبودن جهانی باشیم.
خ�ود ش�ما فیل�م هایت�ان را چق�در 

درمسیرفیلم بومی و ایرانی می دانید؟
 من قبال هم گفتم اجازه نمی دهند س��عید اسدی، 
سعید اسدی باش��د. به همین دلیل سینمای او هم 
سینمایی که می داند نمی ش��ود. این فیلم ها شاید 
ایرانی حرف بزنند یا داستانی ایرانی داشته باشند، ولی 

ارتباط  با مخاطب ایرانی برقرار نمی کنند. 
ولی این به طورمطلق نیس�ت که فیلم ها 
به خاطرممیزی یا سواد مخاطبان، ارتباط 
برقرار نکنند، همیشه داریم فیلم هایی که 

با مخاطب ارتباط برقرار می کنند.
بله، ول��ی آیا این یک جریان اس��ت ی��ا یک حرکت 
مقطعی و م��وردی؟ این باید تبدیل ب��ه یک جریان 
بش��ود. وقتی دولت های ایرانی خودشان تمایلی به 
ساخت فیلمی درباره ایرباس ندارند و همه تالش های 
من درخصوص ساخت فیلمی درباه فاجعه ایرباس به 
بن بست می رسد و پاراف یا سفارش هیچ مقامی هم 
کاربرد ندارد، آدم به این نتیجه می رسد که این سینما 
برای کس��ی ارزش ندارد. من بارها هم این مسأله را 
گفته ام، زمانی وحشت این را داشتم که مبادا درغرب 
بمیرم. امروز کابوس ش��بانه ام این است که مبادا در 
 ایران بمیرم! م��ن افول خودم را در ایران نس��بت به 
فیلم هایی که درخارج از کش��ور ساختم، می بینم و 
کاری هم نمی توانم بکنم. سینمای ایران، سینمایی 
است که ش��ما از هلی کوپتر به االغ می رسی! سعید 

اسدی، یک فیلمساز متوسط رو به پایین است.

گفتگوی اختصاصی روزنامه زاینده رود با سعید اسدی 

با ایرانی نبودن نمی توان جهانی شد 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

ماهان بدون باخت می تازد
تیم پینگ پنگ بانوان فوالد ماه��ان  در هفته چهارم با پیروزی برابر 
هیأت اس��تان البرز صدرنش��ینی خود را در جدول رقابت ها تداوم 
بخش��ید. در ادامه این پیکارها تیم های مس کرمان و فوالد ماهان 
سپاهان در یک بازی حساس و تماشایی در هفته پنجم برای کسب 
عنوان قهرمانی نیم فصل، پنجشنبه دهم اس��فند ماه به مصاف هم 

خواهند رفت. 

کناره گیری سپاهان از هندبال، شاید!
سایت رسمی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان روز گذشته خبری در مورد تیم 
هندبال خود روی خروجی این سایت قرار داد که موجب تعجب جامعه 
هندبال اصفهان شد. در این خبر آمده است: »تیم هندبال فوالد مبارکه 
سپاهان در اعتراض به برخی شرایط حاکم بر فدراسیون از حضور در هفته 
پایانی رقابت های لیگ برتر هندبال انصراف داد.  با توجه به میزبانی این 
باشگاه در هفته پایانی رقابت های لیگ برتر هندبال از تیم نیروی زمینی 
تهران در روز پنجشنبه، این باشگاه به دلیل شرایط حاکم بر آن فدراسیون 
و مشکالت به وجود آمده برای این باشگاه از حضور در مسابقه فوق انصراف 
داده و در ارتباط با فعالیت رشته هندبال در سال ۱۳۹۲ تجدیدنظر خواهد 
نمود. این خبر درحالی از س��وی سپاهانی ها اعالم ش��ده که در ماه های 
گذشته و ابتدای فصل جاری لیگ برتر، ش��ایعاتی در مورد تصمیم این 
باشگاه مبنی بر انحالل تیم هندبال سپاهان بر سر زبان ها افتاده بود و این 
موضوع هربار توسط مسئوالن این تیم تکذیب می شد. باید منتظر ماند و 
دید قهرمان ۱۳ دوره لیگ برتر که با ناکامی در فصل جاری، حتی به مقام 
نایب  قهرمانی این رقابت ها نیز نرسید، به همین آسانی از حضور در لیگ 

هندبال کشور کنار خواهد رفت؟

به سپاهان گل بزنم، شادی 
نمی کنم

برونو سزار/مهاجم تیم النصر  
من برای سپاهان احترام زیادی قائل هستم و می دانم که سپاهان باشگاه 
بزرگی اس��ت و تیم خوبی دارد، اما آنقدرها در مورد تیم 
س��پاهان اطالعات ندارم؛ زیرا بازیکنان زیادی از این 

تیم رفته اند. 
سپاهان بازیکنانش را تغییر داده، اما ما تالش می کنیم 

برس��یم. که در این بازی به  پی��روزی 
برای پیروزی مقابل طبیعت��اً 

س��پاهان ب��ه میدان 
می آی��م و حت��ی همه 
تالشم را می کنم که به این تیم 
گل بزنم و بهتری��ن عملکردم را از خود 
به نمایش بگذارم. تالش می کنم به سپاهان گل 

بزنم، اما اگر به این تیم گل زدم، شادی نمی کنم.

6
هت تریک شب انگیز در کسب عنوان مربی سال

 فدراس��یون ش��نا، برترین های لیگ برت��ر واترپلو در س��ال ۹۱ را اعالم ک��رد. بر این اس��اس، حمید 
شب انگیز سرمربی تیم فوالد ماهان سپاهان، قهرمان مس��ابقات به عنوان بهترین مربی فصل انتخاب 
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هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال  
مسعود 
افشاری

ایران  عص��ر امروز با برگزاری ش��ش 
بازی برگزار می شود که در مهم ترین 
دیدار گیتی پسند صدرنشین، میزبان شهید منصوری قرچک 
است. رقابت گیتی پسند و صبای قم در جدول، کار را به جایی 
رسانده که به احتمال زیاد باز هم به مانند دوره قبل سرنوشت 
قهرمان لیگ در هفته پایانی مشخص خواهد شد. با این تفاوت 
که امسال خبری از ماهان نیست و تیم قرچکی می تواند نقش 
تیم منحل شده فوتسال اصفهان را بازی کند.گیتی پسند در 
حالی میزبان منصوری اس��ت ک��ه با توجه ب��ه حکم کمیته 
انضباطی در مورد باخت س��ه ب��ر صفر صبای ق��م در مقابل 
حفاری خوزستان، شاگردان علی افضل توانستند با دو امتیاز 
 اختالف نس��بت ب��ه صبا، خودش��ان را ب��ه صدر برس��انند.

گیتی پسند اگر امروز بتواند منصوری را با شکست بدرقه کند 
و از طرف دیگر صبا هم در ب��ازی خانگی اش در مقابل هالل 
احمر به پیروزی نرس��د، سرنوش��ت قهرمان در همین هفته 
مشخص می شود و قرمزپوش��ان اصفهانی می توانند به یک 
قهرمانی پاک و بی حرف و حدیث در لیگ دست پیدا کنند. 
ولی نتیجه نگرفتن صبا در بازی امروز کمی دور از ذهن است 
و گیتی پسند باید به فکر هفته پایانی لیگ و بازی حساسش 
در شهر تبریز و در مقابل ش��هرداری باشد. بازی رفت این دو 
تیم، یکی از بازی های پرسروصدا و پرحاشیه لیگ امسال بود 
 که ه��واداران منصوری با ش��عار علی��ه مدیرعامل باش��گاه 

گیتی پسند و بازیکنانی مثل سپهر محمدی، صحنه هایی دور 
از ادب را در ورزشگاه خانگی خودشان به وجود آوردند، ولی 
امروز فرصتی ب��رای انتقام از این رفتار قرچکی ها نیس��ت و 
هواداران گیتی پسند باید با تشویقی همه جانبه تیم خودشان 
را به پیروزی و در نهایت رس��یدن به عنوان قهرمانی هدایت 
کنند. اما نکته نگران کننده اینجاست که بعد از حاشیه های 
 ایجاد ش��ده در فصل گذش��ته و اختالفات بین دو باش��گاه 
گیتی پس��ند و منصوری که تا همین امروز هم ادامه داشته، 
بدون ش��ک قرچکی ها با تمام توان و حداکثر قوا به اصفهان 
آمده اند تا با متوقف کردن گیتی پسند، سنگی بزرگ در راه 
قهرمان نشدن این تیم بیندازند و البته از طرف دیگر اگر کار 
به روز پایانی بکش��د، منصوری چون از رس��یدن به قهرمانی 
لیگ دور شده، در بازی مس��تقیمش در مقابل صبا راه را باز 
 خواهد گذاش��ت ت��ا به ه��ر طریق ممک��ن مان��ع قهرمانی 
گیتی پس��ند ش��ود و به همی��ن خاط��ر، علی افضل��ی اگر 
می خواهد که شرایط گیتی پسند دچار اما و اگر نشود، باید 
در بازی امروز به سه امتیاز مسابقه اش با منصوری برسد تا در 

هفته پایانی با خیالی راحت تر راهی تبریز شود. 

دیدارهای امروز ساعت 16
گیتی پسند-منصوری / صبای قم_هالل احمر

دبیری تبریز_حفاری / شهرداری ساوه_شهرداری تبریز
ارژن شیراز_راه ساری /  میثاق تهران_گاز خوزستان

سرای ورزش��کاران مثل همیشه محل 
سمیه 
برگزاری مجمع انتخاباتی بود. ساعت از مسرور

دو گذشته بود که تقریباً افرادی که به 
مجمع دعوت شده بودند در سالن حضور پیدا کردند. با وجودی 
که روی تخته وایت بورد محل انتخابات نوشته شده بود» اسامی 
کاندیدای هیأت والیبال استان اصفهان«، اما فقط یک اسم روی 
تابلو خودنمایی می کرد:» هاشم امینی« مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان که از خرداد ماه به عنوان سرپرست 
هیأت به جمع ورزش��ی های استان اضافه ش��ده بود. برخالف 
مجامع قبلی، مدی��رکل اداره ورزش و جوانان به همراه نماینده 
فدراس��یون با اندکی تأخیر وارد سالن ش��دند. اما هنوز نیامده، 
برگشتند. ساعت به ۲:۲5 رسید که محمدرضا محمد جواهری 
به همراه آقای عرش��ی، نایب رییس فدراسیون والیبال در رأس 
 میز س��الن کنفرانس نشس��تند. پخش یک قرائ��ت قرآن چند

  دقیقه ای حکایت از آن داشت که باید منتظر اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی باشیم. علیرضا صدرایی، مسئول روابط عمومی اداره 
کل مثل همیشه نقش مجری را ایفا کرد و با تعریف و تمجید از 
 ورزش اصفهان، ب��ه خصوص والیبال نصف جه��ان، به زحمات 
بی دریغ محمد جواهری اش��اره و او را به سخنرانی برای حضار 
دعوت کرد. هرچه عقربه های س��اعت به عدد س��ه بعد از ظهر 
نزدیک تر می شد، جای خالی تنها کاندیدای انتخابات بیشتر و 
بیشتر به چشم می آمد؛ چرا که برخالف گذشته که کاندیداها 
جزء نفرات اول حاضر در مجامع انتخاباتی بودند، آقای سرپرست 

هیأت  و مدیرعامل آبفا هنوز در سالن حاضر نشده بودند. محمد 
جواهری دکمه »کال« میکروفون روبه رویش را زد و با روش��ن 
شدن چراغ قرمز دور میکروفون، سخن خود را آغاز نمود. او نیز 
مانند گذشته بیالن کاری داد و از سرزدن هفتگی به نقش جهان، 
هیأت های ورزشی و شهرس��تان ها صحبت کرد:» وقتی آمدم 
مردم فقط از من نقش جهان را خواستند و من نیز تمام سعی ام 
را گذاشته ام که این خواسته بحق آنها را برآورده سازم. در حال 
حاضر یک پایم در هیأت های ورزشی استان است و پای دیگرم 

در شهرستان هاست و سرم در نقش جهان.«
مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان تا توانست رشته کالم 
را در دست نگاه داش��ت و از آن بیشتر، تا توانست سخنرانی اش 
را طوالنی کرد. در این بی��ن مرتب تلفنش را چ��ک می کرد و 
کاغذهایی که مس��ئوالن حاضر در جمع برای��ش می آوردند را 
مطالعه می نمود. ماحصل این رفتار، آن شد که بگوید:»تا کنون 
هر اتفاق و بحرانی در اصفهان رخ داده، شما عزیزان با منطق آن 
را درک کرده و پذیرفته اید. امیدوارم االن هم همین کار را انجام 
دهید؛ زیرا باید از همه عزیزان عذرخواهی کنم و اعالم کنم که  
آقای امینی به عن��وان تنها کاندیدای مجم��ع انتخاباتی هیأت 
والیبال استان اصفهان نمی توانند در جلسه حضور پیدا کنند. 
دلیلش همان بحران کم آبی و تحصن کش��اورزان منطقه شرق 
اصفهان اس��ت.« بعد رو به نایب رییس فدراسیون کرد و گفت: 
»باور بفرمایید تا حاال سابقه نداشته مجمع انتخاباتی ما برگزار 

نشود؛ این یک حادثه غیر مترقبه بود.«

هرچه عقربه های 
ساعت به عدد 
سه نزدیک تر می 
شد، جای خالی 
تنها کاندیدای 
انتخابات بیشتر 
به چشم می آمد؛ 
برخالف گذشته 
که کاندیداها 
جزء نفرات اول 
حاضر در مجامع 
انتخاباتی بودند، 
آقای سرپرست 
هیأت  و مدیرعامل 
آبفا هنوز در سالن 
حاضر نشده بودند

نکته نگران کننده 
اینجاست که بعد 
از حاشیه های 
ایجاد شده در فصل 
گذشته که تا همین 
امروز هم ادامه 
داشته، بدون شک 
 قرچکی ها
 با تمام توان و 
حداکثر قوا به 
 اصفهان آمده اند
تا با متوقف کردن 
گیتی پسند، 
سنگی بزرگ در 
راه قهرمان نشدن 
این تیم بیندازند

مراقب منصوری باشید

 انتخابات والیبال متأثر از بحران آبگیتی پسند و شش امتیاز برای قهرمانی پاک
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برخی رؤسای بهزیستی قانون 
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همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟

؟؟

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

؟؟؟

؟؟؟

؟؟؟ مهرزاد 
دانش

3

آگهی مزایده

شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف

395-4-91فروش یک قطعه زمین در نائین1

مهلت تحویل اسناد: تا ساعت 13/30 روز شنبه مورخ 91/12/19
گشایش پیشنهادها: از ساعت 8/30 صبح یکشنبه 91/12/20 

www.abfaesfahan.ir دریافت اسناد مزایده: پایگاه اینترنتی
www.mporg.ir پایگاه ملی اطالع رسانی

تلفن تماس: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد یک قطعه زمین در نائین مربوط 
به آب و فاضالب نائین را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

امنیت شغلی کارگران، همچنان در صدر مشکالت

 احتمال اجرای مرحله دوم 

 4 نکته برای داشتنهدفمند سازی از خرداد ماه

 شغلی موفق

بررسی مشکالت کارگران

 اندر حکایات

 طنز روتین
15

 اسم شما 

چه رنگی است؟ 
11

3

راه اندازی300 رشته جدید 

در دانشگاه اصفهان

16
شهید اندیشه

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

معلم خصوصی، مد جدید برای درس خواندن امروزی

م و روز 
، روز معل

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

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

قدس که  می 

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

 برگزار می 
ش بزرگی برایش

که همای

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

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

 دیوار باقی بماند. 
ده در حد عکسی روی

باعث ش

کتابخانه مرکزی، جایی 

برای آماتور ها

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

ایران اسالمی از داشتن چند گالری خوب محروم بود 

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

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

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

ار، تازه 
ت بازبی��ن آث

از کلی دوندگ��ی و پذیرش هیأ

ن را در این 
ک هفت��ه آثارش��ا

می توانس��تند برای ی

گالری های سه گانه نمایش دهند. 

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

5

4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

 هنوز رفع نشده، می 
باور کارشناسان معایب اجرای مرحله اول

ن وارد کند.
صاد ایرا

تواند شوک جدیدی به اقت

تشدید نظارت

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

 دول

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

ی��ر دولت 
�ا قرائن��ی در اقدامات اخ

را ب��ه تأخی��ر انداخت، ام�

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

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

همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه ها اقدامات خود را 

د کرده است. 
بازار و قیمت ها تشدی

برای کنترل 

روه کنترل 
ژه روز گذشته کارگ

برای نمونه می توان به مصوبه وی

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

بازار برای واردات4

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

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

 نی

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

آستانه

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

 بر بازار 
خیر از تش��دید نظارت های خود

دولتی طی روزهای ا

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

خبر می دهند، ب

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

ت داده است.
خر اردیبهش

اوا

2
اصفهان کارخانه واگن 

سازي احداث می کند

جنگ سپاهان با اتحاد 

ایتالیایی

دستبند پلیس بر دستان 

مسافرکش  نماهای  

سیاه دل 

اصفهان رتبه دوم مرگ به 

علت اعتیاد را در کشور 
دارد 

 مکانی فرهنگی اما خلوت 

در اصفهان رخ داد 
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آگهی مزایده )مرحله دوم(

شهرداری آران و بيدگل در نظر دارد پيرو آگهی مزايده مرحله 

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

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

وبيدگل نسبت به فروش يک قطعه زمين واقع به عنوان ملک 

همجوار در شهرک صنعتی سليمان صباحی بيدگلی به متراژ 

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

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

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

شرايط، اخذ مدارک و شركت در مزايده حداكثر ظرف مدت 

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

و بيدگل مراجعه نمايند.

ضمناً هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

تاريخ انتشار نوبت اول: 91/2/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 91/2/19

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصات عمومی

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

مطابق جدول زیر از فروشنده ذیصالح تهیه نماید.

شماره 
مناقصه

موضوع مناقصه

نوع 
بودجه

مبلغ تضمین 

)ریال(

برآورد )ریال(

91-1-36

انجام عمليات اجرائی ساخت حوضچه دانه گير و ايستگاه پمپاژ 

پساب برگشتی تصفيه خانه فاضالب شهرضا

عمرانی

7/610/000

622/076/914

91-1-37

P.P و اتصال ماده پوش فيت PEX خريد لوله

جاری

146/960/000

-

91-1-38

احداث مخزن و شيرخانه مدفون 2000 مترمكعبی بادرود و خالدآباد

عمرانی

11/600/000

1/698/183/656

بسمه تعالی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

طریق تابلوی اعالنات شهرک به اطالع ساکنین محترم خواهد رسید.

و السالم علی عباده اله الصالحین

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

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

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

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

تلفن: 0311-6680030

نوبت اول

گفتگو  با  منصور شفاعت، کتاب فروش و شاعر

در انتظارشهرآورد  با کالسیکو

باند سارقان بین المللی به انتهای 
راه رسیدند

راهنمای خرید 
یخچال فریزر

قهرمانی لبخند  می زند

با ارتکاب تنها یک سرقت در اصفهان

رمزگشایی از میخ های 
سیاه و سفید 7

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

بیکاری، بیشترین 
6مشکل اصفهان

تخلفات دور دوم بیشتر بود

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

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

انتظار توانستند به مجلس نهم راه پیدا کنند...

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

در تئاتر اصفهان کلمه 
پیشکسوت تحریف شده 

است

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

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

2

3

رضایت بیماران، بزرگ ترین هدف 
8

طرح اعتباربخشی بیمارستان ها 

نابودی۳۰۰ هزار شغل در کام
  ۳۰ میلیارد دالر قاچاق4

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

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

قبل از انتخابات، رقابت و 
بعد ازآن رفاقت محض است 

 گرانی امان  اصفهانی ها  را  
برید

شنبه های تاالر هنر را از 
دست ندهید 

تأثیرگذارترین فناوری های 
دنیا را بشناسید

 گفت وگو  با خسرو ثقفیان
  از پیشکسوتان تئاتر

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

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه مورخ 91/2/31

 www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پايگاه اينترنتی
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پياده سازی شبكه فاضالب  شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عمليات 

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول
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شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

نوبت اول

سیاست داخلی 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

پورمحمدی :

قطع گاز بدهکاران اصفهانی تا دوماه آینده

نگاهی به کنسرت های این روزهای 
نصف جهان

راهنمای خرید
 مایکروفر

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد

 زوج و فرد کردن خودروها

منچ، دوز و سودوکوی 
دوست داشتنی  7

 نیاز استان به 
دو هزارکالس درس  34

 قیمت جهانی طال
6 باز هم سقوط کرد

در کوتاه مدت محرومیت اصفهان 
برطرف نمی شود

طرحی که نه مسئوالن جدی گرفتند، نه مردم 

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

دغدغه های اصفهانی ها به شمار می رود. 

 عمارت پیشه و هنر 
از احیا و مرمت بازماند

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

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

تاریخی پیرامونش است...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک

3

3

قانون اساسی تحت الشعاع سالیق 
2

و منافع شخصی و باندی قرار نگیرد

آغاز مذاکرات وین در سایه شیطنت های رسانه ای 2

امید پشت درهای بسته

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

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

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

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

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

نعمتی است که هنرسرا برای این گروه فراهم می کند.

10

آب و برق مساجد و 
حسینیه ها رایگان شد

سپاهان انتخاب می کند
الجزیره یا استقالل

هنوز کرایه تاکسی 
گران  نشده

تا به حال هفت را 
ندیده ام

نحوه احیای همت آباد 
به تصمیم مردم بستگی 

دارد
مجوزی که صادر نمی شود

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

دارای رتبه بندی و واجد صالحيت واگذار نمايد.

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

عملي نشده است.

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

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

 مشوش نشود.«

سیاست

پاسخ مرتضوي به توکلي درباره قول شرف 

قول شرف نداده ام

تنها قولي که من 
داده ام و همان 

روز نیز به آن عمل 
کرده ام، اعالم 

آمادگي براي استعفا 
بوده است و الغیر. 
جناب آقاي حداد 

عادل نیز همان 
شب استیضاح، 

مراتب را طي نامه اي 
کتبي به نمایندگان 

استیضاح کننده 
اعالم می کنند

angry birdsاسترس قیمت، اصفهان را  سکته داد
+game 

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

آغوش نمی کشد 7
گورسنگ های کهن 

اصفهان 96
ورزشکاران 25 درصد 

11کمتر سکته می کنند

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

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

حضور رییس جمهور در مجمع 
تشخیص، پس از سه سال

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

غایب بود.

حال فرهنگ خوب نیست

 یک دست لباس
 یک میلیون تومان

بنزین آزاد بدون كارت 
سوخت متوقف شد

 دوگانه قهرمانی 
و انتقام در اهواز

تحریم ایران بازار انرژی 
جهان را بی ثبات كرد

  اصفهان گردی رایگان
برای 30 هزار نفر

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

ایام انجام شده است. 

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

گفتگو بایکی از اصفهان شناسان  قدیم

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

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

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

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

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

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

آگهی مزایده عمومی

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

شکست بزرگ پرسپولیس در آزادی 

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

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

فجرسپاسی با این شکست 38 امتیازی باقی ماند و تیم مس سرچشمه 22 امتیازی شد، اما 
این سه امتیاز تأثیری در وضعیت مس نداشت، چرا که این تیم پیش از این سقوط کرده است.
صبای قم صفر - نفت تهران صفر: صبا با این تس��اوی 47 امتیازی شد و در همان رده 
چهارم باقی ماند و تیم نفت تهران نیز 46 امتیازی شد تا رقابت این دو تیم برای آسیایی شدن 

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

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

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

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

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

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

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

) از دقیقه 46 محمد نوری(
ترکیب سایپا:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 در پایان نیمه اول 
که پرسپولیس دو 

بر صفر از سایپا 
شکست خورد، 

هواداران با کنایه 
به بازیکنان 

پرسپولیس، شعار 
دادند: »بچه ها 

متشکریم!«
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مدیری که برای والیبال وقت ندارد



یادداشت

مردمی کردن اقتصاد، از راهکارهای 
تحقق اقتصاد مقاومتی است

فرمانده س��پاه قمر بنی هاش��م )ع( چهارمحال وبختیاری، مردمی 
کردن اقتصاد و توسعه مشاغل خانگی را از راهکارهای تحقق اقتصاد 

مقاومتی بیان کرد.
 س��ردار  رضا محمدس��لیمانی که در نشست مجمع ش��ورای عالی 
بس��یج کارگری چهارمحال و بختیاری س��خن می گف��ت، با بیان 
راهکارهایی برای حل مشکالت موجود در اقتصاد و اشتغال استان، 
اظهار داش��ت: نهادینه کردن اقتصاد مقاومت��ی در جامعه و تبدیل 
هر خانه به ی��ک کارخانه از راه های خنثی س��ازی تحریم اقتصادی 

دشمن است.
 وی گس��ترش تفکر بس��یجی و انقالبی در عرصه تولید را اس��اس و 
محور پیشرفت دانس��ت و افزود: فرهنگ س��ازی در راستای اصالح 
 الگوی مص��رف در جامع��ه از الزام��ات اقتصاد مقاومتی محس��وب 

می شود.
س��ردار محمدس��لیمانی همچنین با بیان فرمایش��ات رهبر معظم 
انقالب در خصوص بصیرت و هوشمندی مردم در زمان تحریم، گفت: 
بصیرت، هوشیاری و موقع شناسی مردم بهترین ظرفیت برای عبور 

از سختی ها و مشکالت به وجود آمده است.
در این نشس��ت که با حضور مدیرکل تعاون، رف��اه و امور اجتماعی 
برگزار شد، پیرامون مش��کالت جامعه کارگری، صنعت و تولید در 

چهارمحال وبختیاری تبادل نظر شد.

خبر ویژه

مدیرکل کتابخانه های عمومی
بهروز صادقی 

کتابخانه های عمومی شهرس��تان بروجن از وضعیت نسبتا مطلوبی 
برخوردار هس��تند و امیدواریم با مساعدت مس��ئولین شهرستان و 

کتابداران، به استاندارد شاخص های پیش بینی شده دست یابیم.
انتظار می رود ب��ا تأمین تجهیزات و منابع مورد نیاز از س��وی نهاد و 
کتابداران، مراجعین بیش��تری به این مراکز جذب شوند و فرهنگ 

کتابخوانی بیش از گذشته توسعه و رونق یابد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد 
مطالعه و کتابخوانی وضعیت 
مطلوب��ی در ایران ن��دارد و 
عمدتا مردم ای��ران از خرید 
و یا مطالع��ه کتاب گریزانند 
و اقدامات الزم و جدی جهت 
تروی��ج و اش��اعه فرهن��گ 
مطالعه صورت نگرفته است.

کتابخانه های شهرستان بروجن 
وضعیت نسبتا مطلوبی دارند

چهره روزیادداشت
از 29  اسفندماه جاری؛  اجرای طرح آرامش بهاری در بقاع متبرکه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه چهارمحال وبختیاری گف��ت: همزمان با ایام نوروز طرح 
آرامش بهاری از 29 اس��فند در16بقعه متبرکه و امامزاده اجرا می شود. حجت االسالم 
محمد طباطبایی گفت: این طرح در بقاع متبرکه و بارگاه امامزادگان این استان اجرا می شود. 
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 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال 
و بختیاری از راه اندازی سامانه بلوتوث اطالعات گردشگری از 28 

اسفند ماه جاری در استان خبر داد. 
مژگان ریاحی در گفتگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار داشت: 
اطالعات مربوط به موزه ها، مراکز اس��کان، پایگاه های انتظامی، 
جاذبه ها و مس��یرهای گردش��گری و س��ایر اطالعات مورد نیاز 
مسافران و گردشگران از طریق این سامانه به صورت الکترونیک 

ارسال می شود.
وی افزود: مس��افران نوروزی با روشن کردن بلوتوث تلفن همراه 
خود در مبادی ورودی شهر و پایگاه های اطالع رسانی، می توانند 

اطالعات استان را در کمترین زمان ممکن دریافت کنند.
ریاحی با اشاره به نزدیکی ایام نوروز و آغاز مسافرت های نوروزی، 
نظاف��ت و رعایت بهداش��ت در اماک��ن گردش��گری را نیازمند 
فرهنگ س��ازی دانست و خاطرنش��ان کرد: باید با رعایت تمامی 
نکات بهداشتی، زمینه ماندگاری بیش��تر گردشگران در استان 

را فراهم کنیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و 
بختیاری، فرهنگ سازی به  ویژه اجرای برنامه ها و مسابقات مختلف 
در مدارس اس��تان پیرامون رعایت نظافت در اماکن گردشگری 
استان را ضروری عنوان و تأکید کرد: تمامی دستگاه های استان 

باید در این زمینه فعال باشند.
ریاحی با بیان این که در راس��تای انجام وظایف این کارگروه در 
سال جاری، برخی از دستگاه های استان فعالیت های خوبی انجام 
داده اند، تصریح کرد: دانش��گاه علوم پزش��کی، نیروی انتظامی، 

شرکت گاز و شرکت نفت از جمله دستگاه های برتر در این زمینه 
هستند.

وی از برگزاری ورک شاپ عکاسی و چیدمان در قلعه دزک خبر 
داد و گفت: این ورک ش��اپ عکاسی چهارش��نبه نهم اسفندماه 

جاری برگزار می شود.
ریاحی با بیان این که این ورک شاپ با حضور60 نفر از دانشجویان 
رشته گرافیک برگزار می شود، افزود: این کارگاه یک روزه به منظور 
دس��تیابی به تعاریف جدیدی از آشنایی انس��ان امروز با میراث 

فرهنگی و تاریخی در گستره هنرهای تجسمی برگزار می شود. 

حضور هنرمند چهارمحال و بختیاری در جشنواره 
صنایع دستی قشم

سرپرس��ت معاونت صنایع دس��تی اداره کل می��راث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری از حضور هنرمند 

این استان در جشنواره صنایع دستی قشم خبر داد.
مهرداد رئیسی با اشاره به  این که هنرمندانی که نشان بین المللی 
یونسکو را دریافت کرده اند در جش��نواره قشم شرکت می کنند، 
اظهار داشت: بر همین اساس فاطمه رحیمی که در آبان ماه نشان 
بین المللی یونسکو را دریافت کرده در این جشنواره حضور یافته 
است. وی با اش��اره به اهداف برگزاری این جشنواره افزود: تقدیر 
و تشکر از هنرمندان دریافت کننده نش��ان بین المللی یونسکو، 
ش��رکت در س��مینار یک روزه برند و نمایش آثار دریافت کننده 
نشان بین المللی مرغوبیت، مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره 

قشم به شمار می رود.

مدی��رکل حفاظت محیط زیس��ت چهارمح��ال و بختیاری 
گفت: تاالب گندمان از توابع  شهرس��تان بروجن در فاصله 
90کیلومتری مرکز استان واقع شده که در چهارکیلومتری 
 ش��هر گندمان ق��رار دارد، این ت��االب با مس��احتی حدود

1070 هکتار در ارتفاع 2219متری از سطح دریا واقع شده 
است.

سعید یوس��ف پور افزود: این تاالب در استان منحصربه فرد 
بوده و جزء 105نقطه مهم پرنده نگری و زیستگاه پرندگان 
مهاجر کشور است، از لحاظ بین المللی نیز در دفتر پرندگان 
آبزی لندن در س��ال1952ثبت ش��ده اس��ت و ای��ن تاالب 
زیستگاه ماهی اندومیک، گونه های ماهی گوره خری، گونه 

آفانیوس و الدیکویی است.
وی با بی��ان این ک��ه ت��االب گندم��ان از نوع تورب اس��ت 
 خاطرنش��ان کرد: در این تاالب ب��ه مرور زمان م��واد عالی 
 ناشی از فعالیت های تاالبی مانند موادگیاهی و باقیمانده های

 جان��وری انباش��ته ش��ده ک��ه در زی��ر آن تولید ت��ورب یا 
 همان زغال سنگ ناقص می کند که با توجه به بحران کم آبی 
 چند س��ال گذش��ته، موارد متعددی آتش س��وزی در این 
 ت��االب ب��ه ص��ورت زیرس��طحی رخ داده و یک��ی دیگ��ر 
 از ویژگ��ی ه��ای ای��ن ت��االب حالت اس��فنجی ب��ودن آن 
 اس��ت، به طوری که بخ��ش زی��ادی از آب را در خ��ود نگه 

می دارد.
 یوس��ف پور تصریح ک��رد: ح��دود 15گونه پرن��ده بومی در 
 این ت��االب زندگ��ی م��ی کنند ک��ه از آن��ان می ت��وان به 

لک لک س��فید، چنگر، چنگ��ر نوک قرمز، کش��یم کوچک 
 و س��نقر اش��اره کرد، همچنی��ن ح��دود 35 گون��ه پرنده 
مهاجر مانند خانواده های باکالن، حواصیل، کشیم، اکراس، 
مرغابی، درنا، یلوه، صدف خور، س��لیم، آبچلیک، آوس��ت، 
چاخ لق و کاکایی نیز برای زمس��تان گذرانی وارد این تاالب 

می شوند.
وی با بیان این که پوشش گیاهی این تاالب عمدتا گونه های 
حاشیه ای و نم پسند است افزود: درتاالب گندمان گونه هایی 
چون درختان بید، مرغ، جگن، سازرو، نی، لویی، زنبق، آالله 
آبی، هزارنی، سیم واش، نخل مرداب، عدسک آبی، بزواش و 

سه کوله خیر رشد می کنند.
یوسف پور با اش��اره به آتش سوزی س��ال 88 در این تاالب 
 خاطرنشان کرد: به علت بحران کم آبی و خشکی چشمه های

 مجاور و احداث بن��د در خروجی تاالب چغاخور، برداش��ت 
 بی روی��ه از س��فره ه��ای آب زیر زمین��ی حوزه ت��االب و 
تبدیل بخ��ش زی��ادی از آن به اراض��ی کش��اورزی، باعث 
خشکیدگی بخشی از تاالب ش��ده که همین موضوع باعث 
آتش سوزی آن شده، ولی خوش��بختانه با مدیریت مناسب 
از سال 89 تاکنون هیچ گونه آتش س��وزی در سطح تاالب 

رخ نداده است.
به گفته وی، امس��ال با صرفه جویی آب در بخش کشاورزی 
و هدایت آن به س��مت تاالب و ایجاد بند خاکی در خروجی 
تاالب،30 درصد از س��طح آب تاالب بازمی گ��ردد و تاالب 

دوباره احیا می شود. 

 یکی دیگر 
از ویژگی های این 
 تاالب 
حالت اسفنجی 
 بودن آن 
است، به طوری که 
بخش زیادی از آب 
 را در خود نگه 
می دارد

مسافران با روشن 
کردن بلوتوث 
تلفن همراه خود 
در مبادی ورودی 
شهر و پایگاه های 
اطالع رسانی، 
می توانند اطالعات 
 استان را 
دریافت کنند

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری؛از 28 اسفند ماه صورت می گیرد؛

تاالب گندمان؛ منحصربه فردترین تاالب کشورراه اندازی سامانه بلوتوث اطالعات گردشگری

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

ابالغ رأی
7594 کالس��ه پرونده: 641/91، ش��ماره دادنامه: 975، مرجع رسیدگی: شعبه 38 
حقوقی ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: منصور رضوان��ی، خواندگان: 
1- مهدی حدادیان 2- جاس��م پور فریدون هر دو مجهول المکان، خواس��ته: الزام 
خواندگان به تنظیم و انتقال س��ند یک دس��تگاه رنو مدل 1360 به شماره انتظامی 
985 ص 59- ای��ران 13، گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت 
آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا قاضی 
ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. 
رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی آقای منصور رضوان��ی بطرفیت آقایان 
1- مهدی حدادیان 2- جاس��م پور فریدون بخواس��ته الزام خواندگان به تنظیم و 
انتقال س��ند یک دستگاه رنو مدل 1360 به شماره انتظامی 985 ص 59- ایران 13 
با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در جلس��ه مورخ 1391/10/16 دالیل 
و م��دارک کافی جه��ت اثبات معامله ارائه ننموده و اظهار داش��ته بصورت اتفاقی 
در خیاب��ان اتومبیل را دیده و به منزل خواند ردی��ف 1 مراجعه نموده و اتومبیل 
را خریداری نموده و هیچ ش��اهدی هم در رابطه با معامله ندارم بر ش��ورا ثابت 
تش��خیص داده نشده فلذا با اس��تناد به ماده 197 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر و 
اع��الم می گردد. رأی صادره حضوری و ظ��رف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه 38 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
7595 خانم زهره مرادی س��یاه افش��اری دارای شناس��نامه شماره 841 به شرح 
دادخواس��ت به کالس��ه 6686/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر 
وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحمن مرادی سیاه افشاری 
بشناس��نامه 8 در تاریخ 82/8/8 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو پس��ر و دو دختر و یک همس��ر دائمی به 
نام های ذیل: 1- حس��ین مرادی س��یاه افش��اری ش ش 5400 )پسر متوفی(، 2- 
احمدرضا مرادی سیاه افشاری ش ش 1325 )پسر متوفی(، 3- زهره مرادی سیاه 
افش��اری ش ش 841 )دختر متوفی(، 4- زهرا مرادی س��یاه افشاری ش ش 811 
)دختر متوفی(، 5- بتول رشیدی وانانی ش ش 1708 )همسر متوفی( و الغیر. اینک 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. م الف/ 18920 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

تحدید حدود اختصاصی  
7600 چون تحدید حدود شش��دانگ یک درب باغ مش��جر پالک شماره 2/14 واقع 

درفضل آباد بخش یک ثبتي شهرضا که طبق پرونده ثبتی بنام موقوفه کربالیي 
حیدر به تصدي اداره اوقاف و امور خیریه ش��هرضا در جریان ثبت است به علت 
عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دستورقسمت اخیر از ماده 15 
قان��ون ثبت وبرطبق تقاضای نامبرده تحدید حدود ملک مرقوم درروز 1392/2/5 
س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهدآمد. لذابه موجب این آگهی بکلیه 
مالکین ومجاورین اخطارمی گردد که درروزوس��اعت مقرردرمحل حضور یابند. 
اعتراضات مجاورین وصاحب��ان امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت ازتاریخ تنظیم 
صورتمجل��س تحدیدی تا 30 روزپذیرفته خواهدش��دوطبق تبصره 2 ماده واحده 
قان��ون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می بایس��ت ظرف مدت 
یکماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض خودرابه این اداره گواهی تقدیم دادخواس��ت را از 
مرجع ذیصالح قضایی اخذوبه این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه روزتحدیدمواجه 
با تعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید حدود در روز بعد از تعطیل انجام خواهد 

شد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا

تحدید حدود اختصاصی  
7601 چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه ملک موقوفه پالک ش��ماره 2/305 
واق��ع درفض��ل آباد بخش یک ثبتي ش��هرضا که طبق پرونده ثبت��ی بنام موقوفه 
حاج حس��ین به تصدي اداره اوقاف و امورخیریه ش��هرضا درجریان ثبت اس��ت 
به علت عدم حضور متقاضی ثبت به عمل نیامده اینک بنابه دس��تور قس��مت اخیر 
از م��اده 15 قانون ثب��ت و برطبق تقاضای نامبرده تحدید ح��دود ملک مرقوم در 
روز 1392/2/5 س��اعت 8 صبح در محل ش��روع و بعمل خواهدآمد. لذابه موجب 

این آگهی بکلیه مالکین ومجاورین اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر در 
محل حضور یابن��د. اعتراضات مجاورین وصاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 

ثبت ازتاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د و طبق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت، معترض می 
بایست ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض خود را به این اداره گواهی تقدیم 
دادخواست را از مرجع ذیصالح قضایی اخذ و به این اداره ارائه نمایدضمنًاچنانچه 
روزتحدیدمواج��ه باتعطیلی پیش بینی نش��ده گردد تحدید ح��دود در روز بعد از 

تعطیل انجام خواهدشد. میرمحمدی- رئیس ثبت اسنادوامالک شهرضا 

حصر وراثت
7604 آقای رضا س��لیمی خوزانی دارای شناسنامه شماره 9 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 6753/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده 
و چنین توضیح داده که ش��ادروان ابراهیم س��لیمی خوزانی بشناسنامه 317 در 
تاریخ 1391/11/16 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به: 1- رضا س��لیمی خوزانی ش ش 9 فرزند، 2- مژگان 
سلیمی خوزانی ش ش 32 فرزند، 3- فاطمه سلیمی خوزانی ش ش 1245 فرزند، 

4- آمنه س��لیمی خوزانی ش ش 1270099612 فرزند، 5- زهرا جواهریان ش ش 
317 همس��ر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 
تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

م الف/ 18942 شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7605 در خصوص پرونده کالس��ه 1972/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر مطالب��ه 1/400/000 ریال وجه 2 فق��ره چ��ک 664444-91/10/25 و 
664443-91/9/25 بانک صادرات و مطلق خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به 
طرفیت یوس��ف نعیم زاده تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/22 
ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
ت��ا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفه��ان ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7606 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1996/91 ش 7 خواه��ان حمی��د عابدی 

دادخواس��تی مبن��ی بر مطالب��ه مبل��غ 2/670/000 ریال اصل خواس��ته و هزینه 
دادرس��ی و خس��ارت تأخیر تأدیه به طرفیت سمانه باقری باباش��یخ علی تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/26 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده 
اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع ش��ماره دو شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7607در خصوص پرونده کالسه 1995/91 ش 7 خواهان حمید عابدی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه مبلغ 1/600/000 ریال اصل خواس��ته وجه 2 فقره چک خس��ارات 
تأخیر هزینه دادرسی به طرفیت ش��رکت کوهساران سادات حسینی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/26 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف 

اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350200085 دادنام��ه:  ش��ماره   7608
9009980350200682، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900694، خواهان: آقای مهدی 
حیدری با وکالت آقای مرتضی هنرمند به نش��انی خمینی شهر خ شریعتی جنوبی 
جنب بانک ملت مجتمع آریا طبقه دوم، خوانده: آقای علیمراد کرمی ورنامخواستی 
به نش��انی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک، 2- مطالبه خسارت 
تأخیر تأدیه، گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم 
و بش��رح زیر مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی 
خواه��ان مهدی حیدری با وکالت آقای مرتضی هنرمند به طرفیت خوانده علیمراد 
کرمی ورنامخواستی به خواسته مطالبه مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال وجه چک به 
شماره 297983-89/2/7 عهده بانک صادرات اصفهان با احتساب هزینه دادرسی 
و خس��ارت تأخیر تأدیه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر 
گواهینام��ه عدم پرداخ��ت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا 
داللت بر اش��تغال ذم��ه خوانده در قبال خواه��ان به میزان مبلغ ف��وق را دارد و 
اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلس��ه دادرسی 
حاضر نش��ده و نس��بت به دعوی دفاع مؤثری بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت 
وجه س��ند مدرکیه اقامه نکرده است لذا دادگاه با استصحاب اشتغال ذمه خوانده، 
دعوی را وارد تش��خیص و مس��تنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تجارت و 
م��واد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
ام��ور مدن��ی و قانون الحاق یک تبص��ره به ماده 2 قانون چک و استفس��اریه آن 
مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده را ب��ه پرداخت مبلغ )هفتاد و پنج 
میلی��ون( ری��ال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ )یک میلی��ون و پانصد و پنجاه و 
پنج هزار( ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت شصت درصد حق الوکاله وکیل 
مطاب��ق تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ 
سررسید چک لغایت اجرای حکم براساس شاخص تورم مربوطه در حق خواهان 
محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت خسارت تأخیر تأدیه را به شرح فوق 
محاس��به و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و 
ظرف مدت 20 روز از تاریخ اب��الغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه صادرکننده 
رأی ب��وده و پ��س از 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواه��ی در محاکم تجدیدنظر 
 مرکز اس��تان اصفه��ان می باش��د. معقول��ی- دادرس ش��عبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7609 در خصوص پرونده کالس��ه 1307/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه وج��ه چک به طرفیت اس��کندر کریمی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/1/27 ساعت 5/30 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب 
بیمه ایران، مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. دفتر شعبه 19 حقوقی مجتمع شماره 

یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7610 در خصوص پرونده کالس��ه 1247/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالب��ه به طرفیت محمدرضا فخرالمباش��ری تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای مورخ 92/2/9 ساعت 16 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان محتشم کاش��انی، جنب بیمه ایران، 
مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و 
تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. دفتر شعبه 26 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7611 در خصوص پرونده کالس��ه 1332/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید گلچین جلفایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخه 92/1/31 س��اعت 4/30 عصر تعیین گردیده، با توجه به 

مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 20 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7612 در خصوص پرونده کالس��ه 1333/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید گلچین جلفایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز ش��نبه مورخه 92/1/31 س��اعت 4/45 عصر تعیین گردیده، با توجه به 
مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- 
روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 20 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7613 در خصوص پرونده کالس��ه 1335/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت حمید گلچین جلفایی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخه 92/1/31 ساعت 5 عصر تعیین گردیده، با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در خیابان سجاد- اول ارباب- روبروی 
مدرس��ه نیلی پور جنب س��اختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای 
حل اختالف اصفهان- ش��عبه 20 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی 
ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 20 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7614 در خصوص پرونده کالس��ه 1973/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه 1/700/000 ریال وجه چک های 215459-89/5/15 و 042245-

89/2/20 و مطلق خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت غضنفر خواجه علی 
تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 92/1/22 ساعت 11 صبح تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 
2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
7615 ش��ماره: 636/91 ش ح 1 خواهان: محمدحس��ن مش��تاقی خوزانی نام پدر: 
محمدعل��ی، خوان��ده: هادی اله امینی ن��ام پدر: فتح اله به نش��انی مجهول المکان، 
موضوع: مطالبه وجه حواله قرض الحس��نه به شماره 079741-91/7/20 به مبلغ 
7/500/000 ریال، وقت رس��یدگی: ش��نبه 92/1/17 ساعت 5/30 عصر. شعبه اول 

شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ
7616 ش��ماره: 634/91 ش ح 1 خواه��ان: محمدحس��ن مش��تاقی خوزان��ی نام 
پ��در: محمدعل��ی، خوان��ده: غالمرضا امینی نام پ��در: فتح اله به نش��انی مجهول 
الم��کان، موض��وع: مطالب��ه وج��ه دو فقره چک قرض الحس��نه به ش��ماره های 
356959-91/7/1 و 356962-91/8/2 جمع��ًا ب��ه مبل��غ 34/000/000 ریال، وقت 
 رس��یدگی: شنبه 92/1/17 س��اعت 5/20 عصر. شعبه اول ش��ورای حل اختالف 

خمینی شهر



آلرژی یکی از بیماری هایی اس��ت که مردم زی��ادی به آن مبتال 
 هس��تند، اما برخی آلرژی ها به آبریزش بینی و چش��م محدود 

نمی شوند و مشکالت بزرگی برای افراد ایجاد می کنند. 
 »جک الور میس��ون« پسر پنج ساله ای اس��ت که در انگلستان 
زندگی می کند و یک آلرژی بسیار نادر و در عین حال عجیب دارد 
که باعث می شود نتواند در زیر نور آفتاب برود. این بیماری او باعث 
شده است که فقط، شب ها به خیابان برود و همچنین در مدرسه 
نیز پنجره های کالس درس او با پارچه های ضخیم پوشانده شده 
است. پوست او در مقابل نور آفتاب بسیار حساس است و خیلی 

سریع شروع به سوزش و س��وختن می کند، به طوری که ممکن 
اس��ت پوس��ت او کامال  از بین برود و حتی به گوشت بدنش نیز 

آسیب های جدی وارد شود. 
 او اگر روزها قصد خروج از خانه را داش��ته باشد باید از دستکش 
و کاله های بزرگ و همچنین لباس های بلند و کلفت اس��تفاده 
کند تا هیچ جایی از بدنش با آفتاب برخورد نداشته باشد.  بدن این 
کودک همه روزه باید با کرم های ضد آفتاب پوشیده شود. والدین 
او همه روزه به دنبال راهی هس��تند تا او را درمان کنند، اما فعال 

راهی برای درمان او پیدا نشده است.

شرکت مایکروس��افت اعالم کرد که هدف حمله سایبری قرار 
گرفته است. مایکروس��افت اعالم کرده که این حمله سایبری 
مشابه حمله هکری به شرکت اپل و شبکه اجتماعی فیس بوک 
بوده و از طریق آسیب پذیری بستر نرم افزاری اوراکل جاوا انجام 

شده است.

به گفته مقامات مایکروسافت، این شرکت طی تحقیقات خود 
متوجه آلودگی تعدادی از رایانه ه��ای کارکنان به نرم افزارهای 
مخرب شده اس��ت، اما هنوز مدرکی مبنی بر آلودگی اطالعات 
مشتریان در دست نیس��ت. پس از این اتفاق،  مایکروسافت نیز 
به جمع ش��رکت های بزرگ از جمله اپل،  فیس ب��وک،  توئیتر 

و روزنامه های نیویورک تایمز و وال اس��تریت ژورنال که قربانی 
حمله های سایبری شده اند، پیوس��ت. به گزارش پی سی ورلد، 
در حالی که روزنامه های نیویورک تایمز و وال اس��تریت ژورنال 
و شرکت اپل، چین را مسئول این حمله های سایبری می دانند، 

 این کشور هرگونه مشارکت در این حمله را تکذیب کرده است.
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عجیب ترین کلیساهای دنیا 
کلیساها معموال شکل ظاهری یکسان و سنتی دارند، اما گاهی اوقات 
طراحی های عجیب این مکان ها نیز تصور و اجرایی می ش��ود و این 

عبادتگاه ها شاهد تغییرات جالبی هستند. 

کلیسای لگو 
در هلند یکی از کلیساهای بسیار جالب قرار 
دارد که با آجرهای لگو ساخته شده است. 
»فلیپ جونکر« طراح ارش��د این کلیس��ا 
گف��ت: از آنجایی که همیش��ه کلیس��اها 
یکسان هس��تند، خسته ش��دم و تصمیم 
گرفتم کار متفاوتی انج��ام دهم و با کمک 
کارخانه لگو این کلیسا را طراحی کردم. این کلیسا هم اکنون باز است 

و روزانه افراد زیادی برای دعا به آنجا می روند. 

 کلیسای طبیعی 
در س��ال2001 »گیولیانو مایوری« طراح   
ایتالیایی دس��ت به کاری جالب زد و یک 
کلیسا از چوب درختان وش��اخ و برگ ها 
طراحی کرد. او پس از آن، شروع به ساخت 
این کلیسا کرد، اما در میان راه بیمار شد و 
در گذش��ت و پای��ان کارش را ندی��د. این 
کلیسا این روزها به پایان رسیده است و به عنوان بزرگ ترین کلیسای 
طبیعی دنیا ش��ناخته می ش��ود. در س��اخت این بنا از1400 نهال 

استفاده شده است. 
 

کلیسای استخوان ها 
جه��وری چ��ک یک��ی از متف��اوت ترین   
کلیس��اهای دنیا را در دل خود جای داده 
اس��ت. این کلیس��ا در منطق��ه ای به نام 
»Sedlec« ق��رار دارد ک��ه تزئینات آن با 
اس��تخوان های انس��ان اس��ت. دیوارها و 
تمامی نقاط این کلیس��ا با بیش از40هزار 
 اس��تخوان انس��ان پر ش��ده اس��ت. این اس��تخوان ه��ا را برخی از 
خانواده های فوت ش��ده های منطقه به کلیسا اهدا می کنند تا روح 

آنها در این محل به آرامش برسد. 
 

 کلیسای یخی 
در سال 2011 اهالی منطقه باواریا در آلمان   
دس��ت به کار جالبی زدند و یک روستا از 
 »Dean Kajetan«.برف و یخ ساختند
این کلیسا را طراحی کرد و هدف اصلی این 
کار خود را زنده کردن یاد کلیس��ای یخی 
می داند که در سال1911ساخته شده بود. 
ساخت این کلیسا نزدیک به100هزار یورو هزینه داشته و با استفاده 

از1400 بلوک یخی تکمیل شده است. 
  

کلیسا روی تانک 
 »Chris Kuksi« طراح هلندی یکی از 
خالقانه ترین طراحی را برای کلیسا داشته 
است. او روی یک تانک غول پیکر با استفاده 
از مصالح س��اختمانی، یک کلیسا ساخته 
اس��ت. این طراح هدف اصلی خود را از این 
کار، دع��وت کش��ورها ب��ه ت��رک جنگ و 

خونریزی می داند. 
   

کلیسای بادی 
 یک��ی از ایده های بس��یار جال��ب درمورد 
کلیساها طرحی اس��ت که »فرانک لوس« 
ارایه کرده اس��ت. او بعد از چند ماه کار بر 
روی یک پروژه توانست یک کلیسای بادی 
طراحی کند که قابلیت حمل و نقل ساده و 
استفاده در هرمکانی را داش��ته باشد. این 
کلیس��ا در مدل های مختلف با ظرفیت های حداکثر30 نفر ساخته 
شده است و در بسیاری از کشورهای شمالی اروپا از آن استفاده می شود.

   
کلیسای نامرئی 

 بلژیک محلی اس��ت که یکی از کلیساهای 
بسیار جالب در آن قرار دارد. این کلیسا که 
 »Pieterjan Gijs« توسط فردی به نام
ساخته شده است با استفاده از100 الیه و 
2000ستون تکمیل ش��ده است. الیه الیه 
بودن این کلیس��ا باعث شده اس��ت که تا 
حدی نامرئی باشد. البته طراح آن ادعا می کند بسته به زاویه دید شما 
می تواند کامال ناپدید نیز بشود. این کلیسا همه روزه افراد زیادی را 

به سمت خود جذب می کند. 
   

 کوچک ترین کلیسای دنیا 
 در آمری��کا و در جزیره ای ب��ه نام »چپل« 
 کلیس��ایی وج��ود دارد ک��ه ب��ه عن��وان

کوچک ترین کلیس��ای دنیا ش��ناخته می  
شود. این کلیسا در سال1989ساخته شده 
و مساحت آن تنها12متر مربع است. از این 
 مکان بیش��تر برای عروس��ی ها اس��تفاده 
می شود، چرا که منظره بسیار زیبا و ساده ای دارد. البته این کلیسا 
در میان یک دریاچه کوچک قرار دارد و تنها با قایق قابل دس��ترس 

است. 

مشاهده این نوع ماهی در دریاچه تاهو محققان را نگران 
کرده است، چرا که ماهی های قرمز از گونه های تهاجمی 
درنظر گرفته می شوند و می توانند در اکوسیستم دریاچه 

تاهو تغییراتی ایجاد کنند.
محققان یک نوع ماه��ی قرمز غول پیک��ر را در آب های 
عمیق دریاچه تاهو، س��یرا نوادا در آمریکا با وزن دو کیلو 
و طول 45 س��انتیمتر کش��ف کردند. س��ادیپ چاندرا 
دانشمند محیط زیست از  دانشگاه نوادا اظهار داشت: در 
طول این تحقیقات ما یک گوش��ه دنج یافتیم که در این 
 قسمت 15ماهی قرمز دیگر نیز مشاهده شدند که این امر 

نشان دهنده تولید مثل این نوع ماهی غول پیکر است.
 مشاهده این نوع ماهی در دریاچه تاهو محققان را نگران 
کرده است، چرا که ماهی های قرمز از گونه های تهاجمی 
درنظر گرفته می شوند و می توانند در اکوسیستم دریاچه 
تاهو تغییراتی ایجاد کنند. دریاچه تاهو  یک دریاچه آب 
شیرین بزرگ در س��یرا نوادا در آمریکاست. این دریاچه 
در نوار مرزی کالیفرنیا و نوادا، غرب کارسون سیتی واقع 
شده است. بیشینه عمق این دریاچه برابر 514 متر است 
که این امر موجب ش��ده با عنوان دومین دریاچه عمیق 
آمریکا به شمار آید. این دریاچه در حدود دو میلیون سال 
پیش به عنوان بخشی از حوضه آبریز دریاچه تاهو تشکیل 
شد و دریاچه امروزی تاهو از عصر یخ به شکل کنونی خود 
درآمده  است. دریاچه تاهو به خاطر زاللی آب و دارا بودن 
چشم اندازهای کوهس��تانی در تمامی جهات پیرامونش 
شهرت دارد. مشخص نیست که این ماهی غول پیکر یک 
ماهی بالغ است که کامل رش��د کرده و یا هنوز به مرحله 
 رشد کامل نرسیده اس��ت، اما حتی یک موجود کوچک 
می تواند تأثی��ر بزرگی از خود باقی بگ��ذارد. ماهی های 
قرمز یکی از چندین گون��ه ماهی های تهاجمی آب های 
گرم در دریاچه تاهو هستند. براساس اظهارات چاندرا، این 
تهاجم در نتیجه مصرف گونه های بومی از ماهی هاست. 
مسأله مهم این است که ماهی های تهاجمی مواد مغذی 
از خود بیرون می دهند که موجب رشد جلبکی می شود 
و این مس��أله تهدیدی برای آب های زالل دریاچه تاهو 

محسوب می شود.
 آکواری��وم داری در ای��االت متحده و نق��اط دیگری در 
جهان گس��ترش یافته اس��ت و ای��ن امر تبعات��ی برای 
حیات وحش دارد. در گزارش��ی که اخیرا درباره تجارت 
 آکواریومی در کالیفرنیا منتشر شد، مشخص شده است که 
ماهی داران و ص��ادر کنندگان، گونه ه��ای غیر بومی از 
آبزیان را وارد آب های کالیفرنیا می کنند. در سطح جهان، 
تجارت آکواریوم عامل وخیم ش��دن وضعیت یک س��وم 
از گونه های مهاجم آبزی محس��وب می ش��ود، درحالی 
که تع��داد دقیق آکواری��وم دارانی که ماهی��ان خود را با 
قیمت های اندک به فروش می رس��انند نامشخص است 
 و دانش��مندان از این اقدامات مطلع هستند، چرا که این

 گونه ها به طور طبیعی در آب ها وجود ندارد.
 بین20 تا 69 درصد از افرادی که ماه��ی نگاه می دارند 
فروش تعداد کثیری از ماهی های خ��ود به قیمت های 
اندک را مورد تصدیق قرار داده اند. درمیان سایر عواملی 
که گونه های تهاجمی راه خود را به اکوسیستم طبیعی باز 

کرده اند می توان به آبزی پروری اشاره کرد.

گیاهی که با خوردنش 
استرس می گیرید!

یافته های جدید دانشمندان نشان می دهد »اسفناج« از 
گیاهانی است که با خوردن آن نوعی احساس استرس و 

سرزنش سراغ شما می آید. 
احساس س��رزنش، اضطراب و استرس��ی که با خوردن 
اسفناج به سراغ ما می آید ناشی از آنزیم هایی است که 

در برگ و ساقه این گیاه وجود دارد. 
بررسی ها نشان می دهند  اس��فناج با این که روی رفتار 
و خلق و خو ت��ا حدودی تأثی��ر می گذارد، ام��ا مزایای 
 آن بر معایب��ش غلبه می کن��د و نخ��وردن آن عوارض 
جبران ناپذیری را به وجود می آورد. اسفناج گیاهی بومی 
است که در اغلب کش��ورهای دنیا رشد می کند و تقریبا 
در هر نقطه ای از دنیا می توان این گیاه را یافت. اسفناج 
سرشار از لوتئین و گرانتین اس��ت که این کاروتنوئیدها 
از بین برنده مولکول های بی ثبات��ی به نام رادیکال آزاد 
هستند. مطالعات نشان داده است که اسفناج ها با برخی 
سرطان مانند مری، معده و روده مبارزه می کنند، اما در 
 برخی از موارد هم باعث تخریب آث��ار روحی و روانی ما 
می شود. نتایج نشان می دهد اس��فناج اگر خام مصرف 
شود اثر کمتری روی روان ما دارد، زیرا اسفناج  در صورت 
پخته شدن برای طبع های سرد زیاد نباید مورد استفاده 
قرار بگیرد. اسفناج باعث سریع هضم شدن غذا و ازدیاد 
ترشح معده می ش��ود که در معده با ترشح این آنزیم ها 

نوعی حس بی قراری و تنش در ما به وجود می آید.

بزرگ ترین ماهی قرمز جهان
-1+14

-5+13

دانستنی

سالمت

خواندنی

اخبار کوتاه

عکس نوشت

صدها کالیفرنیایی، روز پنج شنبه گذشته )سوم اسفند( از مشاهده عبور یک نور درخشان در 
آسمان خبر دادند که به باور مقامات، یک بارش شهابی بوده است. چندین شاهد از مشاهده یک 
توپ آتشین سبز رنگ در ساعت 22:35 به وقت محلی خبر دادند، در حالی که سایرین رنگ 
آن را سفید و حتی آبی توصیف کرده بودند. ساکنان مناطقی با فاصله 643 کیلومتری موفق 
به مشاهده این گلوله آتشین در یک آسمان شده بودند. این مشاهدات تقریبا یک هفته پس از 
عبور یک شهاب سنگ از آسمان روسیه و برخورد آن با زمین با قدرت مشابه20بمب هیروشیما 
حاصل شده که منجر به مجروح ش��دن بیش از1000 شهروند روس ش��د. در همان روز یک 
سیارک 15 متری با وزن تخمینی143هزار تن در یک عبور تاریخی در فاصله بسیار، از نزدیک 
زمین گذشت. همچنین گزارشات دیگری از مشاهده گلوله های آتشین در سان فرانسیسکو و 
فلوریدا در ماه گذشته ثبت شده است. به گفته دانشمندان، فراوانی این شهاب سنگ ها یک امر 

غیرمعمول نبوده و روزانه یک جسم مانند آن با زمین برخورد می کند.
به گفته کارشناسان، ش��هابی که منجر به نمایش این توپ آتش��ین در آسمان کالیفرنیا شده 
احتماال به اندازه یک توپ بسکتبال بوده که به دلیل حرارت زیاد آن به این شکل قابل مشاهده 

شده است.

در حال حاضر Lumia620  ارزان ترین گوشی هوشمند نوکیا مبتنی بر سیستم عامل ویندوز 
فون 8 محسوب می شود که البته گفته شده گوش��ی جدید از این محصول ارزان تر خواهد بود. 
شرکت نوکیا قصد دارد به زودی مدل جدیدی از سری گوشی های هوشمند Lumia را معرفی 
کند که همراه با آخرین نسخه سیستم عامل همراه مایکروسافت؛ یعنی ویندوز فون 8 و همچنین 
با قیمت مقرون به صرفه و ارزان به دست کاربران می رسد. این شرکت دو هفته قبل گوشی های 
Lumia520 و Lumia720 را معرفی کرد که بین آنها Lumia520  به دلیل قیمت پایین 

خود در خانواده گوشی های مقرون  به صرفه طبقه بندی می شد. 
 Lumia هنوز به درستی مشخص نشده است که نوکیا در این اقدام، قصد معرفی گوشی هوشمند 
1000PureView را دارد یا خیر، اما با این وجود منابع آگاه تأیید کرده اند که به زودی گوشی 
هوشمند ارزان از خانواده Lumia و یک گوشی ارزان دیگر در خانواده Asha از سوی شرکت 

نوکیا معرفی خواهد شد. 
 در حال حاض��ر Lumia620 ارزان ترین گوش��ی هوش��مند نوکیا مبتنی بر سیس��تم عامل 
 ویندوز فون 8 محسوب می شود که البته گفته شده است گوشی جدید از این محصول ارزان تر 

خواهد بود.

پژوهش دانشمندان بریستول برای نخستین بار نشان می دهد 
که حشرات گرده افشان مانند زنبور عسل قادر به پیداکردن 
و تش��خیص س��یگنال های الکتریکی هس��تند که از گل ها 
فرستاده می شوند. محققان دریافتند که گل ها هم الگوهای 
سیگنال رس��انی خاصی برای خود دارند که با استفاده از آن 
می توانند اطالعات را به حشره گرده افشان مخابره کنند. این 
سیگنال های الکتریکی می توانند به اتفاق سایر سیگنال های 
گل همکاری گروهی داش��ته باش��ند و به اصط��الح قدرت 

تبلیغاتی خود را برای جذب حشرات افزایش دهند. 
 گیاهان معم��وال بار منفی دارن��د و میدان ه��ای الکتریکی 
ضعیفی را س��اطع می کنند. از س��وی دیگ��ر زنبورها هنگام 
پرواز در هوا بار مثبت را دریافت می کنند و زمانی که زنبورها 
بر فراز گل ها پ��رواز می کنند، در حقیق��ت نیروی الکتریکی 

اندکی به وجود می آید که می تواند به ط��ور بالقوه اطالعات 
را هدایت کند. 

 محققان با قرار دادن الکترودهایی در ساقه های گل اطلسی 
متوجه شدند که هنگام پرواز زنبور عسل، پتانسیل گیاه برای 

چند دقیقه افزایش می یابد. 
 نکته ش��گفت انگیز این تحقیق در این اس��ت که زنبورهای 
عسل می توانند میدان های الکتریکی متفاوت گل را تشخیص 
و آنها را از یکدیگر تشخیص دهند. پژوهشگران بر این باورند 
که موی زنبورعس��ل های م��ودار با قرار گرفت��ن در معرض 
نیروی الکترواس��تاتیکی به اصطالح س��یخ ش��ده که نوعی 
واکنش محسوب می شود. به گفته دکتر »هیدر ویتنی« یکی 
از نویسندگان این پژوهش، چنین روش مخابره ای که در نوع 
 خود بدیع به شمار می رود، نش��ان می دهد که گل می تواند 
به طور بالقوه حشرات گرده افش��ان را از وضع واقعی ذخیره 
شهد و گرده با خبر کند. بر اساس این گزارش، نتایج به دست 
آمده درک کلی جدیدی را از قوه ادراک حشرات و ارتباطات 

گل در اختیار محققان قرار می دهد. 

ارزان ترین گوشی هوشمند در راه بازارعبور توپ آتشین در آسمان کالیفرنیا

گل ها و زنبورها هم SMS بازی می کنند!

 دو کارگر خارجی 
 در بحرین 
در حال نگاه کردن به 
 صحنه درگیری پلیس 
با معترضان

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
محبوب ترین بندگان در  نزد خدا پرهیزگاران گمنامند.

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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پسری با ویژگی خون آشام ها 

مایکروسافت هم هک شد
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