
هرجا سپاه تضعیف می شود 
جریان انحرافی فعال است

 روش های 
 کاهش استرس
 در کودکان

عضو کمیسیون عمران مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس

گوارا 
همچون داماش! 6

زمان عرضه مجدد سهام بلوکی 
ذوب آهن مشخص شد 48

4

 ۵ نکته برای آن که
8راننده بهتری باشید  

 درصدغنی سازی ایران
 به کسی ارتباطی ندارد

با هم اندیشی بزرگ تر ها مشکل آب کشاورزان حل شد 

این بار، آب را گل نکنید 

مذاکرات آقای جلیلی با ۱+۵ نش��ان داد که موضع ایران 
ثاب��ت و تزلزل ناپذی��ر اس��ت و در این اج��اس، ۱+۵ به 
پیش��نهاد پنج ماده ای ایران در اجاس روس��یه پاس��خ 
داد. مواضع۱+۵ نس��بت به گذش��ته بهتر و واقع بینانه تر 

بوده است.

ارشاد اصفهان آرام 
گرفت 

با حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اس��امی، محمد قطبی 
سکان هدایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی اصفهان 
را به دس��ت گرفت. در آیین تودیع و معارفه مدیرکل 
فرهنگ و ارشاد اسامی استان اصفهان با حضور علی 
اسماعیلی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی اصفهان، اس��ماعیلی معاون سیاسی امنیتی 
استانداری اصفهان، محمود شالویی مدیر سابق اداره 
کل ارش��اد اس��امی اصفهان، مس��ئوالن اداره ارشاد 

اصفهان و تعداد زیادی از هنرمندان اصفهانی در...

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

2

3

تعطیلی پنجشنبه های اصفهان
3

 لغو شد

2800 پزشک بسیجی
 در استان داریم 7

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به این که جریان انحرافی 
در فکر جذب آرای خاموش و خاکستری است، به اصولگرایان واقعی 
توصیه کرد تا در یک جبهه قرار بگیرند و گفت: هرجا دیدید سپاه، 
بسیج و یا وحدت ملی تضعیف می ش��ود، بدانید جریان انحرافی 
آنجا فعال اس��ت. بیژن نوب��اوه، نماینده مردم ته��ران در مجلس 
 شورای اسامی در گفتگو با مهر با تش��ریح ویژگی های دشمن و 
سرمایه گذاری بر روی جریان های انحرافی، اظهار کرد: دشمن از هر 
فرصتی برای ضربه زدن به انقاب از ابتدای انقاب استفاده کرده، 
به طوری که از دولت موقت، بنی صدر،  ترور یا ازعوامل سیا در زمان 

های گوناگون در این راس��تا بهره برده است. وی با اشاره به تفاوت 
ظاهری دش��من و جریان انحرافی تصریح ک��رد: جریان انحرافی 
 ظاهرش مثل دش��من نیس��ت، ولی همانند دش��من اصل نظام، 
آرمان های انقاب و والیت فقیه را هدف گرفته است. وی با اشاره 
به خطرناک و مشکوک بودن روش های جریان انحرافی گفت: آنها 
از هر واحد یا نهادی استفاده می کنند تاخود را نشان دهند؛ مثل 
مارکسیست ها که هدف وسیله را برایشان توجیه می کرد، آنها نیز 
سعی می کنند به هر نحوی که شده رأی گروه های خاموش و رأی 

افراد در سایه و خاکستری را جلب کنند.

 مبارزه با گرانی 
جهاد محسوب می شود

 خودروهای فرسوده 
باید جمع آوری شود

تعطیالت؛  پنجمین مانع 
کسب و کار درکشور

یارانه مطبوعات تا 
پایان سال واریز می شود

جدال برسر شلیک 
توپ های رنگی
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با شعار دادن،  مردم خانه دارنمی شوند

ادامه در صفحه 2

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

BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

سركردگان
كودكان متكدي تحت 
تعقيب قرارمي گيرند

مهرزاد 
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سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد آپارتمان 
مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید:

مشخصات آپارتمان ها:
1- واحد مسکونی جنوب غربی به مساحت تقریبی 263/60 مترمربع واقع در طبقه دوم
2- واحد مسکونی جنوب شرقی به مساحت تقریبی 281/50 مترمربع واقع در طبقه دوم

به نش��انی اصفهان- خيابان آذر- كوی باغ جنت- ششمين پالک سمت راست- مجتمع 
مسكونی 6 طبقه- 24 واحدی

 متقاضیان جهت آگاهی بیش��تر، دریافت و تکمیل اس��ناد مربوطه، ارائه آنها و ش��رکت در مزایده 
می توانند از روز يكشنبه مورخ 91/12/6 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 91/12/15 به 

نشانی خيابان 22 بهمن- مجموعه اداری اميركبير، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 0311-2673075

آگهی مزایده عمومی ) نوبت دوم/2(

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های 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
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4

3

زندگی دوگانه نوه حاج محمود 10

فوتبال اصفهان پاِک پاک است 13

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

س روبرو 
ن و نیز مخالفت مجل

ی از کارشناسا
مخالفت بس��یار

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

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

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

یارانه ه

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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فرماندار تهران

به دو كانديدا تذكرداد

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

ببري
جي

دويچي
شسان

بهرو

میراث فرهنگی 

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

12

12

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 

را از پا درآوردن

12
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در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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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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جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده 
س: هادی نعم

]عك

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

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

فرمائيد.

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

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

تلفن: 0381-3333222-4

روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال و بختیاری

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

مدت مزایده: يكسال شمسی بعد از عقد قرارداد

دستگاه مزایده گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجاره: واقع در كشتارگاه دام نجف آباد

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

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

محل دریافت اسناد مزایده: امور قراردادهای شهرداری نجف آباد

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

آباد تحويل نمايند.

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

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

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

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

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

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

محسن خندان- شهردار نجف آباد

نوبت دوم

تشنه جام به سرچشمه رسید   

مسکن می شود40درصد درآمد کارگران خرج 

اصفهانی می شود بهنام صفوی تیر ماه 

+music

ما منتظر چهارمی اش هستیم!

دست مردم یا شهرداری؟احیای بافت همت آباد به  3

کم جمعیت ترین نقاط دنیا آشنایی با  12

6

صفویه، دوران کمال 
باغ سازي

11

قلیانی  ها به گوش و هوش باشند

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

چرخ تئاتر اصفهان چرخید

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

س[
س: فار

]عك

8

3

میزان حیف و میل در کشور 
2

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

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

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

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

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

راديو اصفهان جهانی شد
روسیاهی ماند به ذغال

رأی پرونده تبانی فوتسال اعالم شد
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بهروشساندويچيجيببري

بازیچه اختالفات و فرصت طلبی هامیراث فرهنگی 
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ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم
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توفان سرخ 
را از پا درآوردن

12  

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

12

در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهدکهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن

12

12

12BBC
بازيگردان اختالفات

+4 Pages
تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان تعقيب قرارمي گيرندكودكان متكدي تحت سركردگان

مهرزاد 
دانش

Society,Cultural Newspaper  ISSN:
 2012-2129

اجتماعی روزنامه فرهنگی، 

پنجشنبه 4بهمن 1390 | 1  ربیع الثانی 1433 
شماره 732 / 8  صفحه | قیمت:100 تومان

No. 732, Feb 23,20128Pages| 1000 Rls

آگهی مزایده

آگهی مزایده

شورای  مصوبه  استناد  به  برخوار  دستگرد  بدينوسيله شهرداری 

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

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

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

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

مالی شهرداری دستگرد مراجعه وپيشنهاد خود را حداكثر تا پايان 

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

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

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

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

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

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

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

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

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

مصطفی حسینی- شهردار دستگرد

آگهی مناقصات عمومی

شماره مناقصه

موضوع مناقصه

نوع بودجه

مبلغ تضمین 
)ریال(

91-1-58

GIS پياده سازی شبكه فاضالب شاهين شهر

جاری
9/620/000

91-1-59

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

به منظور كاهش بو

عمرانی
225/000/000

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

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

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

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

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

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان
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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
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آگهی مناقصه

شماره 
برآورد )ریال(تضمین )ریال(نوع بودجهمحل اجرامناقصه

77/000/0001/618/568/367جاریخط انتقال فاضالب ايمانشهر )منطقه مينادشت(91-1-73

23/000/000448/298/349جاریاجرای عمليات توسعه شبكه فاضالب شاهين شهر91-1-74

مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 1391/3/6
تاریخ گشایش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز يكشنبه 1391/3/7

WWW.abfaesfahan.ir دریافت اسناد: سایت اینترنتی
WWW.iets.mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

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

نوبت دوم
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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!«

 آخرین فرصت ذوب آهن
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چهره روزیادداشت

 آیت اهلل مهدوی کنی
 کاندیدای ریاست خبرگان خواهد شد

یک منب��ع مطل��ع از کاندیداتوری آی��ت اهلل مهدوی کن��ی و اقبال 
اعضای خبرگان به وی خبر داد. سیزدهمین اجالس رسمی مجلس 
 خبرگان رهبری15و16ماه جاری برگزار خواهد شد. انتخابات هیأت 
رییسه از مهم ترین برنامه های اجالس آتی مجلس خبرگان رهبری 

است.
درحالی برخی رس��انه ها  از احتمال کاندیداتوری آیت اهلل هاش��می 
رفس��نجانی خبر می دهند که یک منبع مطلع به خبرنگار سیاسی 
خبرگزاری فارس گفت که به احتمال بسیار زیاد آیت اهلل مهدوی کنی 
کاندیدای ریاست خبرگان خواهد شد. وی گفت که اعضای خبرگان 
رهبری نسبت به کاندیداتوری آیت اهلل مهدوی کنی اقبال دارند و در 
صورت کاندیداتوری، ایشان مجددا رییس مجلس خبرگان رهبری 

خواهد شد.

بحرین وارد مرحله »زندان شهدا« 
شده است

شیخ عیسی قاسم عالم دینی بارز بحرینی در اشاره به خودداری رژیم 
آل خلیفه از تحویل دادن پیکر شهدای بحرینی به خانواده های آنها 

گفت: بحرین وارد مرحله »زندان شهدا« شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطالع رس��انی جمعیت 
وفاق ملی اس��المی بحرین، شیخ عیسی قاس��م امام و خطیب نماز 
جمعه در مسجد جامع امام صادق )ع( در منطقه الدراز گفت: بحرین 
که به »زندان زنده ها« ش��ناخته می ش��ود، درحال ورود به مرحله 

»زندان شهدا« است.
وی افزود: هم��ان طرفی که در تالش برای به شکس��ت کش��اندن 
گفتگوی ملی اس��ت، به قتل و حذف فیزیکی ش��هروندان مبادرت 

می کند.
شیخ عیسی قاس��م درباره خودداری رژیم آل خلیفه از تحویل پیکر 
شهید محمود عیسی الجزیری به خانواده اش از بیش از 8 روز پیش 
تصریح کرد: این کشور به زندان زنده ها متمایز می شود و ما ورود به 

مرحله زندان شهدای آزاده را آغاز کرده ایم.
وی در اش��اره به اقدام رژیم آل خلیفه در به زندان انداختن ش��مار 
زیادی از مردم و ظلم و ستم و ش��کنجه و بدرفتاری با آنها افزود: ما 
کشوری هستیم که باید در بین کشورها به تعداد زندان های زنده ها، 
زندان زنان و زندان شهدا به همراه شاهکارهای زیادی از این دست و 

بدتر افتخار کند؛ شاهکارهایی که ملت از آن مبراست. 

 تالش اوباما و پوتین برای
 توقف ماشین جنگ در سوریه

در حالی که وزیر خارجه عربستان درگیری ها در سوریه را به جنگ 
جهانی تشبیه کرد، رؤس��ای جمهور آمریکا و روسیه، وزرای خارجه 
خود را به ارایه طرح هایی جدید برای حل بحران سوریه مکلف کردند.

والدیمیر پوتی��ن رییس جمهوری روس��یه و ب��اراک اوباما همتای 
آمریکایی وی در تماس��ی تلفنی ضمن گفتگو در خصوص وضعیت 
 س��وریه، اعالم کردند که وزیران خارجه خود را مکل��ف کرده اند تا 

طرح های جدیدی برای حل و فصل بحران سوریه ارایه دهند.
بنا ب��ه گ��زارش این ش��بکه خب��ری، رؤس��ای جمهور دو کش��ور 
 همچنین تأکید کردند که وزیران خارجه روس��یه و آمریکا مکلفند

تماس هایشان برای ارایه طرح های جدید و قابل اجرا با هدف حل و 
فصل سیاسی بحران سوریه را ادامه دهند.

بنا به گزارش دفتر مطبوعاتی کاخ کرملین، پوتین و اوباما همچنین 
با یکدیگر توافق کردند که در خصوص موضع بین المللی دو کش��ور 

درباره سوریه با یکدیگر همکاری محکم داشته باشند.

»قانون«، کلیدواژه ای علیه دولت است 
سخنگوی دولت،»قانون« را کلیدواژه ای علیه دولت خواند و گفت: ما 
برای حرکت قانونمند خویش در موضوع استخدام ها حجت روشنی 
داریم و نباید این فرصت را بسوزانیم و به صرف این که برخی مدعی 
شوند کار ما غیرقانونی اس��ت آن را رها کنیم. دولتی که قوی ترین، 
پرتالش ترین و کارهایش پرامضاترین از س��وی رهبر معظم انقالب 
است، نباید با القای این شبهات مس��یر  راگم کند و در کار و خدمت 

کوتاه بیاید.
غالمحسین الهام، معاون توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی رییس 
جمهور، در همای��ش معاون��ان توس��عه مدیریت و منابع انس��انی 
استانداری های سراسر کشوربا اشاره به اجرای مصوبه مهرآفرین از 
 طریق س��امانه کارمند ایران گفت: توسعه دولت الکترونیک راه حل

ح��ذف امضاهای طالی��ی از نظام اداری و عادالنه و ش��فاف ش��دن 
فرآیندهای اداری اس��ت و ما ت��ا آخرین روز عمر دول��ت، این امر را 
باجدیت تمام پیگی��ری خواهیم کرد، زیرا تح��ول در نظام اداری از 
مهم ترین مأموریت های دولت به حس��اب می آی��د و به هیچ وجه 

وقفه بردار نیست.

با پایان یافتن مذاکرات ایران و گروه 1+5 در آلماتی قزاقس��تان 
 برخی پرس��ش ه��ا درب��اره آن قابل طرح اس��ت که پاس��خ آنها 
می تواند تا حدود زیادی ابعاد مختلف موضوع را روش��ن کرده و 
جلوی ش��بهات را بگیرد. به همین دلیل در گزارش��ی که پایگاه 
مطالعاتی ایران هسته ای منتشر کرده، در قالب پرسش و پاسخ به 

برخی از ابعاد مهم مذاکرات آلماتی اشاره شده است.

1     پیش�نهادی که گ�روه 1+5 در آلماتی ب�ه ایران داد 
چه بود؟

هنوز متن دقیق پیشنهاد گروه1+5 به ایران در مذاکرات آلماتی 
از جانب هیچ یک از دو طرف علنی نشده است. با این حال منابع 
غربی به وی��ژه روزنامه نیویورک تایمز ی��ک روز پس از مذاکرات 
آلماتی بخش هایی از این پیش��نهاد را علنی کرده اند که به نظر 
می رسد به واقعیت نزدیک باشد. خالصه این داده ها این است که 
پیشنهاد مکتوبی که از جانب گروه1+5 در آلماتی به ایران داده شد 
نسخه بازنویسی شده ای از پیشنهاد بغداد است که هم در حوزه 
درخواست هایی که از ایران می کندو هم در حوزه امتیازهایی که 

به ایران پیشنهاد می کند اصالح و بازنویسی شده است. 
پیش��نهاد آلماتی آن طور ک��ه منابع غربی گفته ان��د از اصطالح 
کاهش آمادگی فردو استفاده می کند و معنای آن، این است که 
فعالیت غنی سازی در فردو به طور محدود )6 ماهه( تعلیق شود و 
در عوض گروه1+5 از جمله آمریکا تحریم ها در حوزه پتروشیمی 

و طال را علیه ایران تعلیق نماید. این پیش��نهاد خواهان تعطیلی 
فردو نمی شود و بحث تعلیق غنی س��ازی به طور کلی نیز در آن 

نیامده است. 

2      تفاوت پیشنهاد آلماتی با پیشنهاد بغداد چیست؟
پیش��نهاد بغداد عالوه بر این که خواهان تعطیلی غنی سازی20 
درصد در فردو، تعطیلی تأسیس��ات فردو و خروج کلیه مواد20 
درصد از ایران می ش��د، در فازهای بع��دی خواهان تعلیق کامل 
غنی سازی در نطنز هم بود. همچنین این پیشنهاد هیچ پیشنهاد 
مش��خصی در زمینه کاهش تحریم ها مطرح نمی کرد. در حوزه 
ما به ازا هم پیش��نهاد بغداد چیزی بی��ش از تعلیق تحریم صدور 
قطعات هواپیما به ایران و پیشنهادهای کم ارزشی از این دست به 

ایران ارایه نمی کرد.

3      آیا این یک پیشنهاد جدید بود؟
از دید ایران، آن طور که دکتر سعید جلیلی در کنفرانس مطبوعاتی 
خود پس از پایان مذاکرات نیز اعالم کرد آنچه درآلماتی از سوی 
گروه 1+5 ارایه شد در واقع یک پیشنهاد جدید نبود، بلکه پاسخی 
به پیشنهادهایی بود که از سوی ایران در مسکو به این گروه ارایه 
شد و تا کنون پاسخی رسمی از جانب این گروه دریافت نکرده بود.

4      چرا ایران گفت این پیشنهاد مثبت است؟

نخس��تین نکته در اینجا این اس��ت که ایران صریح��ا اعالم کرد 
 از آنجا که گ��روه1+5 در این پیش��نهاد ب��ه اندازه چن��د گام به 
دیدگاه های ایران نزدیک ش��ده و از دیدگاه های قبلی خود دور 
ش��ده، ایران این پیش��نهاد را مثبت تلقی می کند، ولی بالفاصله 
پس از آن، اعالم ش��د که ایران عقیده دارد گ��روه1+5 هنوز راه 
درازی برای پیم��ودن دارد، بنابرای��ن ایران این پیش��نهاد را به 
دلیل برداشته شدن چند گام مثبت و دور شدن از برخی مواضع 
 قبلی، در اندازه ای محدود مثبت اعالم کرده است، ولی درباره آن 
به طور کلی اعالم تحفظ نموده است. نکته دوم این است که دکتر 
جلیلی اعالم کرد که ای��ران عقیده دارد پیش��نهاد آلماتی باید با 
توجه به اصل هم وزنی، تناس��ب و همزمانی گام ها اصالح شود. 
 معنی این سخن این اس��ت که ایراد اصلی این پیشنهاد در حوزه، 
 ه��م وزن ب��ودن امتیازهای��ی اس��ت ک��ه م��ی ده��د و 

درخواس��ت هایی که از ایران 
دارد. ب��ا این ح��ال، این نکته  
که آمری��کا تا کن��ون همواره 
تأکید می ک��رد تحریم ها غیر 
قابل بازگش��ت و غیر قابل لغو 
اس��ت، اکنون رس��ما وارد فاز 
لغو تحری��م ها ش��ده و این از 
دید ای��ران مس��أله ای مثبت 
است و یک تغییر مهم نسبت 
 به گذشته محسوب می شود.

ایران چنی��ن تغیی��ری را در 
دی��دگاه آمری��کا در حالی به 
وجود آورده اس��ت ک��ه هیچ 
تغییری در دیدگاه های خود 
در موضوع هسته ای و در رفتار 
عمل��ی هس��ته ای اش ایجاد 

نکرده است.

5      آیا ایران پیشنهاد آلماتی را پذیرفت؟
ایران در آلماتی اعالم کرد که این پیشنهاد را مثبت می داند، ولی 
هرگز سخنی درباره پذیرفتن آن به میان نیامد. بلکه برعکس، ایران 
با هدف متوازن سازی پیشنهاد آلماتی، خود یک پیشنهاد جدید به 
گروه1+5 ارایه کرد. ضمن این که بنا شد جزئیات پیشنهاد آلماتی 
در روز 28 اسفند در نشست کارشناسان در استانبول بررسی شود 
و بنابراین بحث درباره پذیرش پیش��نهاد آلماتی از س��وی ایران 

کامال بی معنی است.

یک گزارش جامع درباره محتوای آخرین مذاکرات ایران و غرب

ادامه از صفحه یک- نوب��اوه از اهداف جریان انحرافی ایران در مذاکرات آلماتی چه گفت و چه شنید؟
را نشانه گیری مشخص حاکمیت دین و مذهب دانست 
و گفت: آنها حاکمیت دین را به این ش��کل قبول ندارند 
و حتی آیات عظ��ام و نقطه نظر والی��ی را نمی پذیرند، 

هرچند به ظاهر جرأت بیان کردن آن را ندارند.
 وی از راه ه��ای مقابل��ه با حرک��ت انحراف��ی را پیروی 
از رهبری و آرمان های انقالب دانست و خاطر نشان کرد: 
این مسأله بس��یار مهم اس��ت زیرا آنها به صورت خزنده 
 و الک پش��تی حرکت می کنن��د و باید با ایس��تادگی و 
پی��روی از رهبری و آرمان ه��ای انقالب جل��وی آنها را 

بگیریم.
 عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس با اش��اره ب��ه وجود

جریان های مختلف انحرافی از صدر اسالم اظهار داشت: 
امروز نیز هر جا را ک��ه نگاه کنید و ببینی��د آرمان های 

انقالب تضعیف شده، رد پای آنها را می توان دید.
نوباوه ادامه داد: م��ا آمریکا، اس��رائیل، منافقین ودیگر 
دشمنان را به خوبی می شناس��یم، اما متأسفانه جریان 
انحرافی به ظاهر نظام را قبول دارند و این به پیچیدگی 
این جریان افزوده است، هرچند به لحاظ سیاسی صحیح 

نیست که افراد فعال آنها را معرفی کنیم.
وی با اشاره به این که افراد بسیاری که نماینده امام )ره( 
بودند بعدا آمدند و گفتند اصال اصل والیت فقیه را قبول 
نداریم، اظهار داشت: همه افرادی که ظرفیت و  پتانسیل 
رویارویی در مقابل خط ام��ام)ره(  و رهبری و والیت را 
دارند، می توانند جریان انحرافی باشند و تنها راه مقابله با 

آنها پیروی از منویات رهبری است.
عضو کمیس��یون فرهنگی مجلس ضمن تحسین مردم 
 ایران گف��ت: به نظر م��ن م��ردم، این جری��ان راخوب 
می شناسند و هرجا دیدید سپاه، بسیج و یا وحدت ملی 
 تضعیف می ش��ود، بدانی��د جریان انحراف��ی آنجا فعال 

است.
 نوباوه با اش��اره ب��ه انتخاب��ات پی��ش رو و فعالیت های 
جریان انحرافی گفت: جریان انحرافی در زمان انتخابات 
با هر طیفی متحد می ش��ود، همان طور که در انتخابات 
گذش��ته اعضای مش��ارکت با کارگزاران متحد ش��دند، 
 هرچن��د با هم تف��اوت فکری داش��تند و ای��ن دوره نیز 
ممکن اس��ت جریان انحرافی با هر کس یا طیفی متحد 

شود.
وی اصولگرای واقع��ی را پیروان رهبر دانس��ت و گفت: 
در انتخابات آتی، اصولگرای��ان واقعی باید در یک جبهه 
باشند، زیرا جریان انحرافی فکر می کند که آرای خاموش 

وخاکستری دارند.

 اخبارکوتاه

خبر ویژه

 درصدغنی سازی ایران
 به کسی ارتباطی ندارد

امام جمعه موقت تهران
 حجت االسالم صدیقی  

مذاکرات آقای جلیلی با 1+5 نشان داد که موضع ایران ثابت و تزلزل ناپذیر 
اس��ت و در این اجالس، 1+5 به پیش��نهاد پنج ماده ای ایران در اجالس 
روسیه پاس��خ داد. مواضع1+5 نس��بت به گذش��ته بهتر و واقع بینانه تر 

بوده است.
البت��ه پ��اره ای از خبرگزاری ه��ا یاوه هایی گفته ان��د که ای��ران با توقف 
غنی س��ازی20درصد موافقت 
کرده است که این حرف اساسی 
ندارد. ملت ایران هسته ای شده 
و آن را حق مسلم خود می داند، 
چرا که درصد غنی سازی ما به 
کس��ی ارتباطی ن��دارد و ملت 
ایران بر اساس نیاز خود از حقوق 
اساسی اش استفاده می کند و از 

هیچ قدرتی هم نمی ترسد.
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برای افتتاح خط لوله »صلح«،  احمدی نژاد به پاکستان می رود

رییس جمهوری اس��المی ایران ماه جاری برای یک دیدار دو جانبه عازم کش��ور پاکستان 
خواهد ش��د تا قرارداد خط لوله »صلح« را با این کشور امضا کند. محمود احمدی نژاد برای 
یک دیدار دوجانبه عازم  پاکستان می شود تا قرارداد خط لوله صلح را با این کشور امضا کند.

Society,Cultural  Newspaper No. 991  |  March  3   ,2013  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com

 مبارزه با گرانی 
جهاد محسوب می شود

توسعه پهپادهای  دریاپایه 
در دستور کار

دبیر تشخیص مصلحت نظام تأکید کرد: آمدن به صحنه و مبارزه با گرانی یک 
جهاد محسوب می شود.

محسن رضایی با اشاره به جانفشانی های شهدا و رزمندگان، گفت: دشمنان از 
آینده این انقالب و رسیدن ایران به افق 1404 ترسیم شده از سوی رهبر معظم 
انقالب در هراس و نگرانی هستند، چراکه می دانند ایران اسالمی با پشت سر 
گذاشتن تحریم ها به ایران بزرگ اسالمی و یک قدرت تمدن ساز تبدیل می شود 

و در تصمیمات منطقه ای به عنوان یک بازیگر بزرگ تصمیم ساز خواهد بود.
وی افزود: دشمن امروز با این اندیشه که ضعف خوبی علیه ایران را شناسایی 
کرده است، سعی دارد از طریق تحریم های اقتصادی، کشورمان را از رسیدن 

به این هدف باز دارد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با اشاره به شناور پرنده جدید ایران گفت: 
شناور پرنده موشک انداز ایران به زودی رونمایی می شود.

سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگو با خبرنگار 
دفاعی خبرگزاری فارس، با اشاره به توانمندی های دفاعی جمهوری اسالمی 
ایران گفت:  ما دستاوردهای بسیار خوبی داریم که در زمان خود اعالم خواهند 
شد. وحیدی در خصوص توانمندی های ایران در حوزه پهپادهای دریاپایه نیز 
با بیان این که ما االن هم یک مفهوم پهپاد دریاپایه داریم، افزود: برنامه توسعه 

پهپادها و هواپیماهای دریاپایه در دستور کار وزارت دفاع قرار دارد.
وحیدی تأکید کرد: امروز پهپادهایی در اختیار نیروی دریایی ارتش است که 

می تواند از روی شناور پرواز کرده و به انجام مأموریت های محوله بپردازد.

رییس مجلس ش��ورای اس��المی با بیان این ک��ه نگاه های 
مقامات هندی و ایرانی به یکدیگر بسیار همگراست، افزود: 
رایزنی درمورد مس��ائل منطق��ه ای، مبارزه با تروریس��م و 

مذاکرات اقتصادی، مهم ترین محورهای سفر به هندبود.
علی الریجانی رییس مجلس ش��ورای اسالمی در بازگشت 
از سفر خود و هیأت پارلمانی کش��ورمان از هند در فرودگاه 
مهرآباد و در جمع خبرنگاران با اشاره به نتایج این سفر گفت: 
همان طور که مستحضرید در معیت نمایندگان مجلس به 
دعوت رییس مجلس هند در سفری که به این کشور داشتیم 
در سه روز کاری تالش کردیم که روابط پارلمانی را موفق به 
پیش ببریم. نماینده مردم قم در مجلس ش��ورای اسالمی 
با بیان این که در این س��فر تالش کردیم اف��ق کالنتری را 
در روابط دو کش��ور به وجود آوریم، افزود: در حوزه مسائل 
اقتصادی رایزنی هایی صورت گرفت و به همفکری هایی دست 
یافتیم. وی با تأکید بر این که ایران و هند می توانند از ابعاد 
مختلف به توسعه پایدار بیندیشند، تصریح کرد: الزم بود در 
افق درازمدت تری با دوستان هندی خود رابطه داشته باشیم.

رییس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: در این سفر 
درباره مسائل جاری دو کش��ور و نیز حل و فصل مشکالت 

جاری مذاکراتی انجام شد.

در همایش جامعه اسالمی مهندسان اصفهان رسول حامدیان 
بر اهمیت انتخابات آتی مجلس تأکید کرد.

مؤسس جامعه مهندسان اصفهان با تأکید بر این مسأله گفت: 
جبهه خط امام)ره( در اصفهان متشکل از10تشکل است و 
در حال حاضر مدتی است که جلسات این تشکل با انسجام 

بیشتری برگزار می شود.
 وی اضاف��ه کرد: بای��د ارتباطات گس��ترش یاب��د و در بین 
اصول گرایان انسجام ایجاد ش��ود و اگر برخی کاستی ها در 
شانزده سال گذشته وجود دارد باید این موارد برطرف شود و 
همه در راستای منویات رهبر معظم انقالب  بتوانند وظایف 
خود را در این مقطع حساس انجام دهند. 34 سال است که 
انقالب اس��المی پویا و بالنده در حال تداوم است و علیرغم 
مش��کالت و توطئه های داخلی و خارجی، هر روز پویاتر در 
مسیر پیشرفت حرکت نموده است. رسول حامدیان با اشاره 
به این که اکنون در مقطع حساس تاریخ انقالب قرار داریم، 
اظهار داشت: برگزاری دو انتخابات همزمان نقطه عطفی است 
که تأثیراتی نیز بر یکدیگر دارند که این مس��ائل و انتخابات 
 بر ادام��ه حیات انقالب نیز تأثیر دارد و بس��یار مهم اس��ت. 
وی یادآور ش��د: همزمان با انتخابات ریاس��ت جمهوری با 
انتخابات شوراها نیز روبه رو هستیم که بسیار تعیین کننده 

است. 

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس با 
انتقاد از فقدان ثبات در سیاستگذاری و تصمیم گیری حکام 
عرب، تصریح کرد: جزایر سه گانه بر اساس توافق نامه دهه50 

شمسی جزء  اراضی ایران قلمداد می شود.
مهدی دواتگ��ری در واکنش ب��ه ادعای دبیرکل ش��ورای 
همکاری خلیج فارس درباره مالکیت امارات بر جزایر سه گانه، 
گفت: این ادعا به دنبال تصمیم اعضای کمیس��یون امنیت 
ملی و سیاست خارجی مجلس برای سفر به جزایر سه گانه و 
بازدید از این مناطق بیان شده، در حالی که ایران، تنب بزرگ 
و کوچک و ابوموس��ی را جزء الینف��ک تمامیت ارضی خود 
می داند. نماین��ده مراغه و عجب ش��یر در مجلس افزود: هر 
کشوری نسبت به تصمیم  گیری درباره چگونگی اداره قلمرو 
حاکمیتی خود مختار اس��ت و با توجه به این که این جزایر 
نیز جزء قلمرو حاکمیتی جمهوری اس��المی ایران اس��ت، 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس وظیفه دارد 
نسبت به وضعیت امنیت ملی در این مناطق حساس باشد. 
وی گفت: کمیسیون امنیت ملی مجلس همان حساسیتی 
را که نسبت به مرزهای شمالی یا شرقی و غربی دارد،  نسبت 
به قلمرو آبی و جزایر سه گانه دارد و این سفر نیز در راستای 
سفرهای اعضای کمیسیون به استان ها و نوارهای مرزی و به 

منظور بررسی وضعیت امنیتی مناطق مرزی صورت می گیرد.

رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید مل��ی و نظارت و 
پیگیری سیاس��ت های اصل 44 قانون اساسی گفت: دولت 
در همایش دومین سال اجرای هدفمندی یارانه ها گزارشی 
داد و در گزارش 21 ماهه خود اعالم کرد که 71 هزار میلیارد 
تومان به مردم پرداخت شده است که حدود 46 هزار میلیارد 
آن از افزایش قیمت ها به دست آمده که البته محاسبات ما 
هم این را نش��ان می دهد، بنابراین مابه التفاوت این رقم با 
آنچه که به مردم پرداخت ش��ده، از سایر منابع بوده که بعدا 
باید تسویه ش��ود. رییس کمیس��یون ویژه حمایت از تولید 
ملی گفت: در بخش تولید ه��م 2200 میلیارد تومان یارانه 
پرداخت ش��ده که کمتر از100 میلیارد توم��ان آن از محل 
افزایش قیمت ها بوده است و باقی آن از منابع دیگر پرداخت 
شده است. یک مورد آن که گزارش آن را هم به مجلس دادیم 
از محل فروش فوالد هرمزگان ب��ود که فوالد مبارکه فوالد، 
هرمزگان را خرید و پ��ول آن را به هدفمندی اختصاص داد. 
وی گفت: بنابراین اگر منظور رییس جمهور این باشد که با 
احتس��اب پرداخت یارانه ها از محل های غیر از هدفمندی 
 کس��ری در اجرای این قانون نبوده، درس��ت است، اما همه 
می دانند که این پرداخت ها از منابع غیر از آنچه که در قانون 

برای آن مشخص شده بود انجام شده است.

احزاب بین المللبین الملل اقتصاد کالن

ایران و هند   می توانند به توسعه 
پایدار در منطقه کمک کنند

در مقطع حساسی از 
تاریخ انقالب هستیم

 جزایر سه گانه 
متعلق به ایران است

پول فروش فوالد هرمزگان 
خرج یارانه ها شد

پیشنهاد آلماتی 
از اصطالح کاهش 

آمادگی فردو 
استفاده می کند 
و معنای آن، این 
است که فعالیت 

غنی سازی در فردو 
 به طورمحدود  

 )6 ماهه( 
تعلیق شود



یادداشت

 حدود 400 کارآموز وکالت 
در اصفهان فعالیت می کنند 

رییس کانون وکالی دادگس��تری اس��تان اصفهان به فارس گفت: در 
حال حاضر ح��دود 400 کار آموز وکالت در س��طح اس��تان اصفهان 
فعالیت می کنند و این افراد در حال انجام مرحله کار آموزی برای وکالت 
هستند. س��ید مصطفی انوری زاده با اش��اره به تعداد وکالی فعال در 
استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار و 666 وکیل در سطح 
استان اصفهان فعالیت می کنند که حدود 550 نفر از این وکال از بانوان 
هستند. وی به حق الزحمه وکالی دادگس��تری اشاره کرد و ادامه داد: 
براساس ماده 19 قانون وکالت و ماده یک آیین نامه، توافقات بین وکیل 
و موکل معتبر بوده و الزم االجراست. رییس کانون وکالی دادگستری 
 اس��تان اصفهان تأکید کردکه موکل باید براساس مذاکرات و توافقات 

صورت گرفته حق الوکاله وکیل را بپردازد.

 ترویج فرهنگ نقد پذیری 
نیازمند حمایت نظام آموزشی است

رییس شورای اسالمی شهر ش��هرضا گفت: ترویج فرهنگ نقد  پذیری 
نقش بسیاری در توس��عه و آبادانی جامعه ایفا می کند و با توجه به این 
موضوع، ساختار نظام آموزشی کش��ور باید برای تبیین این اصل مهم 
سیاس��ت گذاری کند. عبد الرس��ول کاظم پور با بیان این که آموزش و 
تبیین وظایف و حقوق متقابل افراد در سطوح مختلف جامعه با استفاده 
از ابزار های آموزشی و فرهنگی امکان پذیر است، اظهار کرد: در یک دهه 
گذشته شاهد فراهم ساختن زیر ساخت های الزم در سطح رسانه های 
کشور در راس��تای ارایه نقد های کارشناس��ی و آگاهانه در حوزه های 
مختل��ف جامعه بوده ایم. وی با اش��اره به این که مجموعه رس��انه ها و 
مطبوعات در راس��تای توجه به فرهنگ نقد پذیری کارشناس��ی شده 
و آگاهانه در جایگاه قاب��ل قبولی قرار دارند، اضاف��ه کرد: آموزش نقد 

اسالمی در جامعه باید به عنوان یک علم و هنر سازنده مطرح باشد. 

 دستگاه آسیاب آزمایشگاهی 
در اصفهان طراحی و ساخته شد

رییس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان از طراحی و ساخت دستگاه 
آسیاب آزمایشگاهی )رز دیسپرسر( توسط یکی از شرکت های مستقر 
در این شهرک خبر داد. محمود شیخ زین الدین اعالم کرد: این دستگاه 
توسط ش��رکت دانش بنیان آس��یا رزفام پردیس و با کاربری آسان و 
کارایی باال به عنوان جانشینی مناسب برای آسیاب های آزمایشگاهی 
طراحی شده اس��ت. وی افزود: صنایع رنگ و پوشش، تولیدکنندگان 
رنگدانه، مرکب های چاپ، صنایع نساجی، مستربچ و پالستیک، مصالح 
ساختمانی، س��یمان و بتن رنگی و تمامی صنایع وابسته به رنگدانه ها 
از مهم ترین صنایع مصرفی این دس��تگاه است. رییس شهرک علمی 
و تحقیقاتی اصفهان گفت: این دستگاه می تواند در واحدهای کنترل 
کیفیت مواد اولیه، تولید و کنترل کیفی محصول حین فرآیند، بخش 

تحقیق و توسعه و بازرگانی و خرید مواد اولیه کاربرد داشته باشد.

 وقوع جرایم در سمیرم
50درصد کاهش یافته است

جانش��ین فرماندهی انتظامی س��میرم به ایرنا گفت: وق��وع جرایم به 
ویژه سرقت، در این شهرستان50 درصد نس��بت به یک سال گذشته 
کاهش یافته است. سروان سهراب قرقانی افزود: این شهرستان با وجود 
پراکندگ��ی زیاد روس��تایی و جغرافیایی یکی از امن ترین ش��هرهای 
 استان اصفهان محسوب می شود. وی با بیان این که پیشگیری یکی از 
مهم ترین وظایف پلیس اس��ت، اظهار کرد: 190 س��ارق در یک سال 

گذشته در این شهرستان دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. 

گشتی در اخبار

 پنج هزار پایگاه 
آماده دریافت هدایاي مردمي

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان اصفهان/مهدی مجلس آرا 

جشن نیکوکاری در اس��تان اصفهان از 16 تا 18 اس��فند ماه برگزار 
خواهد شد. پنج هزار و490 پایگاه جمع آوری کمک های مردمی در 
ایام جشن نیکوکاری در سراسر اس��تان اصفهان برپا شد که در100 
پایگاه ش��هر اصفهان،270 پایگاه در شهرستان های استان، سه هزار 
و500 پای��گاه در مدارس،120 پایگاه در پایگاه های بس��یج اس��تان 

و یک ه��زار و500 پایگاه در 
مس��اجد، کمک های مردمی 
را جم��ع آوری می کنند.  در 
سال گذشته در سراسر استان 
اصفهان دو هزار و 432 پایگاه 
اقدام به جمع آوری کمک های 
مردمی کردند و794 میلیون 
توم��ان کمک ه��ای مردمی 

جمع آوری شد.
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چهره روز
سهم یک درصدی زنان در بودجه سال 92

مریم مجتهدزاده، رییس مرکز امور زنان و خانواده گفت: در بودجه سال 92 تالش 
کردیم تا یک درصد از بودجه به حوزه زنان و خانواده اختصاص داده شود. در حوزه 

زنان کارهای بر زمین مانده زیاد است.
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مدیرعامل سازمان پایانه های شهر اصفهان 
 گروه 
اعالم کرد: اقدام��ات و برنامه ریزی های شهر

گسترده ای برای اس��تقبال از مسافران 

نوروزی در پایانه های چهارگانه شهر اصفهان در دست اقدام است. 
سید جالل هاشمی نژاد با بیان این مطلب، گفت: با توجه به این که 
 هر س��ال در ایام نوروز تعداد س��فرها از طریق پایانه ها افزایش 

می یابد، اقدامات رفاهی و خدماتی متنوع و ویژه ای در پایانه های 
چهارگانه شهر در دست اقدام است تا مسافران با خاطره ای خوشی 
اصفهان را ترک کنند. وی با بیان این که اقدامات الزم برای انجام 
سفر مطلوب و ایمن برای مسافران از 25 اسفندماه تا 15 فروردین 
 س��ال 92 اندیش��یده ش��ده، افزود: در ماه پایانی س��ال نظافت، 
رنگ آمیزی جداول، نرده ها، گلکاری، تأمین مس��ایل امنیتی، 
بهداشتی، بازسازی هتل های کاوه، صفه و استراحتگاه رانندگان 

انجام شده است. 
وی با اش��اره به نصب دوربین های مداربس��ته در سطح پایانه ها 
تصریح کرد: تعویض تابلوه��ای راهنمایی و رانندگی، س��اخت 
وتجهیز سالن انتظار مسافر )ش��بانه(، نصب نماد پرواز با موضوع 
شهدای انقالب، احداث ایس��تگاه مطالعه در پایانه کاوه و صفه، 
تعویض بلوک فرش ه��ای پایانه ها، س��فره های هفت س��ین، 
تهیه250هزار جل��د کتاب وتوزیع رایگان به مس��افران از جمله 
اقدامات این س��ازمان برای خدمات رس��انی به مس��افران است. 
مدیرعامل سازمان پایانه های مس��افربری شهرداری اصفهان با 
اشاره به آماده باش مس��ئوالن هتل، جایگاه های سوخت و کلیه 
غرفه ها، اظهار داشت: جلسات هماهنگی جهت استقرار نیروهای 

تعزیرات بازرس��ی، بهزیستی، ستاد هدایت مس��افران نوروزی، 
 امربه معروف، بهداشتی صنوف شرکت ها و رانندگان اداره کل و

حمل ونقل تش��کیل شده است. هاش��می نژاد افزایش آبنماها و 
ال سی دی، نور پردازی پایانه صفه، نقاشی سه بعدی کف سالن 
انتظار، پیگیری جهت نصب سیستم اطالع رسانی وضعیت هوای 
کشور و آذین بندی سطح پایانه ها را از دیگراقدامات این سازمان 
عنوان کرد و ادامه داد: تش��کیل جلس��ات توجیهی با رانندگان 
تاکس��ی های برون و درون ش��هری، پخش اذان و برگزاری نماز 
 جماعت در س��ه نوبت در طول س��ال از جمله اقدامات سازمان 
پایانه ها برای خدمات رسانی به مسافران است. وی تصریح کرد: 
طی هماهنگی های انجام شده در ایام نوروز، تمام اتوبوس های 
چهار پایانه شهر اصفهان به مس��افران خدمات رسانی می کنند و 
در این ایام تعداد اتوبوس ها وسفرهای نوروزی افزایش می یابد. 
 هاش��می نژاد با تأکید بر این که س��ازمان پایانه ها در تمام طول 
شبانه روز در سال آماده خدمت رسانی به مسافران و شهروندان 
اصفهانی است، خاطرنشان کرد: تمامی پرسنل سازمان پایانه ها نیز 
در ایام نوروز در آماده باش کامل خواهند بود تا بتوانیم پاسخگوی 

افزایش تعداد مسافران و سفرها باشیم. 

آماده باش پایانه های اصفهان 

در ایام نوروز، 
تمام اتوبوس های 
چهار پایانه شهر 

اصفهان به مسافران 
خدمات رسانی 

می کنند و در این 
ایام تعداد اتوبوس ها 

وسفرهای نوروزی 
افزایش می یابد

خبر ویژه

تعطیلی پنجشنبه های 
اصفهان لغو شد

 گروه شهر- وقتی خبر تعطیلی پنجش��نبه ها در اصفهان
با مصوبه هیأت دولت آم��د، نظرات متعددی را به خود جلب 
کرد که این نظرات همواره با دیدن برخی از مسایل در هنگام 
تعطیلی پنجشنبه ها بر قوت خود باقی بود. یکی از مسایلی 
که متعاقبا مشکالتی را نیز به همراه داشت، شلوغی بی حد 
و مرز بر اثر حضور اتومبیل ها در سطح شهر بود که مشکالت 
ترافیکی را به وجود آورد، همچنین حضور بدون دلیل مردم در 
بازارهای اصفهان بر مشکالت دامن زده بود. جدا از بحث هایی 
از جمله نارضایتی برخی از مردم از این تعطیلی و حاشیه های 
پیرامونی آن، مجلس شورای اسالمی به دنبال این اعتراضات، 

مصوبه ای مبنی بر لغو تعطیلی پنجشنبه ها صادر کرد. 
به گزارش اصفه��ان فردا و به نقل از بولت��ن نیوز،عضو هیأت 
رییس��ه مجلس از لغو تعطیلی پنجش��نبه ها در اصفهان از 
اول فروردین 1392 خب��ر داد و گفت: در نهایت مقرر ش��د 
که تعطیلی پنجشنبه ها در استان اصفهان فقط تا آخر سال 
ادامه یابد و از اول فروردین سال 1392 کلیه ادارات استان در 
روزهای پنجشنبه باز خواهد بود، مگر در پنجشنبه هایی که 
در کشور تعطیل رسمی باشد. علیرضا منادی با اشاره به سؤال 
هشت نماینده استان اصفهان از مصطفی محمد نجار، وزیر 
کشور در خصوص اقدام استانداری این استان برای تعطیلی 
ادارات در روزهای پنجشنبه گفت: استانداری اصفهان از چند 
ماه قبل روزهای پنجشنبه در این استان را تعطیل کرد که این 

امر مورد اعتراض و انتقاد نمایندگان استان بود. 
نماینده تبربز، اسکو و آذرش��هر در مجلس شورای اسالمی 
افزود: هشت نماینده استان در همین راس��تا از وزیر کشور 
س��ؤال کردند و خواس��تار پاس��خگویی وزیر در این زمینه 
 شدند که سؤال برای بررسی به هیأت رییسه مجلس ارجاع 

شد.
 عضو هیأت رییس��ه مجلس با بیان این که روز چهارش��نبه،

9 اسفند جلسه ای با حضور اس��تاندار اصفهان، وزیر کشور، 
نمایندگان سؤال کننده و اینجانب برگزار شد، افزود: در این 
جلسه بعد از بحث و بررسی و ارایه پاسخ های استاندار برای 
علت تعطیلی و رد این پاسخ ها از سوی نمایندگان استان، در 
نهایت مقرر شد که تعطیلی پنجشنبه ها در استان اصفهان 
فقط تا آخر سال ادامه یابد و از اول فروردین سال 1392 کلیه 
ادارات استان در روزهای پنجش��نبه باز خواهد بود، مگر در 
پنجشنبه هایی که در کشور تعطیل رس��می باشد. منادی 
تأکید کرد: جمع بندی این جلسه لغو تعطیلی پنجشنبه ها 

در استان اصفهان بود.

نگرانی های کشاورزان قابل درک است
علیرضا ذاکر اصفهان استاندار اصفهان با بیان این مطلب که در سه 
الی چهار سال اخیر مطالبات کشاورزان افزایش یافت و استانداری 
نیز در ماه های اخیر نگاه ویژه ای به موضوع آب و کشاورزی داشته 
اس��ت، گفت:» نگرانی های جامعه کش��اورزان ب��رای دولت قابل 
درک است. مدیریت اس��تان در ماه های اخیر با همکاری سازمان 
جهادکشاورزی و مدیریت آب تالش کرده تا برنامه های کوتاه مدت 
و میان مدتی را به اجرا بگذارد که در نهایت مدیریت خوبی داشته 
است. دغدغه های اخیر کشاورزان منجر به بروز برخی التهابات در 
روزهای اخیر شده، مس��ائل روزهای اخیر، هم برای کشاورزان و 
هم برای دستگاه های اجرایی مشکل ایجاد کرد و ما بر این اعتقاد 

هستیم که در فضای التهابی نمی توان پاسخ مطالبات را داد.«
وی در ادامه می گوید:»در این جلسه 55 نفر از کشاورزان منطقه 

ش��رق اصفهان حضور داشته و مسئوالن دس��تگاه های امنیتی و 
مدیریتی استان نیز حضور یافتند که طی آن کشاورزان نقطه نظرات 
خود را بیان کرده و دستگاه های اجرایی استان نیز مسائل خود را با 
کشاورزان در میان گذاشتند و هر دو طرف به دنبال رفع معضالت 

ایجاد شده، بودند.«

از عرض رودخانه کم کنید
آیت اهلل یوس��ف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفه��ان نیز در این 
خصوص بیان داش��ت:»به کش��اورزان اصفهانی در خصوص ابراز 
ناخشنودی نسبت به ضایع شدن حقابه حق می دهم، اما ترکاندن و 
آسیب رساندن به خطوط آب شهرهای دیگر عملی نادرست و غیر 
شرعی است. معیشت مردم شرق اصفهان تنها از راه کشاورزی است 
و مدیران استانی باید در شرایط خشکس��الی فعلی، به روش های 

دیگر به آنان کمک کنند. ش��هر اصفهان درحال حاضر دو میلیون 
جمعیت دارد مردم باید در مصرف آب دقت بیشتری داشته باشند.« 
وی ادامه داد:» به مدیران پیشنهاد می کنم از یک طرف از عرض 
رودخانه بکاهند و دوم این که از خروجی سد زاینده رود لوله ای به 
منطقه شرق متصل کنند تا این قدر آب در مسیر رفت اسراف نشده 

و به سرعت انتقال یابد.«

حوادث گذشته مورد رضایت نبود
همچنین در این خصوص معاون سیاسی استانداری اصفهان نیز به 
مهر گفت:» خوشبختانه با هوشیاری مردم، دیگر شاهد هیچ مشکل 
خاصی نبوده و از اختالف و درگیری دیگر هی��چ موردی گزارش 
نشده است. حوادث روز سه شنبه و چهارش��نبه هفته گذشته به 
هیچ وجه مورد رضایت ما نبود، اما خوشبختانه ما شاهد هیچ کشته 
و تلفات جان��ی در این خصوص نبوده ایم و ای��ن موضوع در حالی 
است که در حوادث کوچک تر به سبب برخی بی احتیاطی ها بعضا 

مخاطرات زیادی را شاهد هستیم.«

مدیریت صحیح در بخش زاینده رود نداریم
در س��فری که محمد جواد محمدی زاده رییس س��ازمان محیط 
زیست کشور به اصفهان برای بازدید از طرح های صنعتی داشت، 
به بارگذاری مضاعف و مدیریت نادرس��ت بر روی سد زاینده رود 
 اشاره کرد و در این رابطه گفت:» عدم مدیریت صحیح در محدوده 
زاینده رود باعث شده تا سدی که باید یک  میلیارد و200 میلیون 
متر مکعب آب را در پشت خود ذخیره کند، فقط190میلیون متر 
مکعب ذخیره آبی داشته باشد و اس��تفاده نابجا از منابع حیاتی و 
فش��ار مضاعف بر روی آنها، نتیجه ای جز انحطاط این منابع مانند 

آنچه که امروز شاهد آن هستیم، ندارد.«

190 میلی�ون متر مکعب آب پش�ت س�د زاینده رود 
ناامیدکننده است

محمدی زاده می گوید:» هنگامی ک��ه به پیرامون خود نگاه کنیم 
متوجه می شویم جهان با چالش های جدی از جمله گرمایش زمین، 
خشکسالی، کمبود آب، توسعه بیابان و محدودیت جنگل ها مواجه 
است که این اتفاق ها فقط متوجه استان اصفهان نیست. مصرف آب 
در استان اصفهان از100میلیون متر مکعب در گذشته به رقم 470 
میلیون متر مکعب در سال جاری رسیده است، طبیعی است که 
کاهش آب پشت سد پس از این همه بارگذاری مضاعف به وجود 
بیاید و اگر این بارگذاری ها بر روی زاینده رود که یک محدوده بسیار 
 کوچکی است مدیریت نشود، مشکالت بیشتری را ایجاد می کند.

وی معتقد است:» زمانی که سد زاینده رود ساخته شده برای یک 
میلیاردو200 میلی��ون متر مکعب آب طراحی ش��ده بود و امروز 
متأسفانه به دلیل این که تغییرات مختلفی به همراه بارگذاری های 
مضاعف بر روی این منطقه ایجاد شد، حاال باید رقم ناامید کننده 
190میلیون متر مکعب را اعالم کنیم، درحالی که مصرف آب در 
این منطقه از100 میلیون متر مکعب به470 میلیون متر مکعب 

افزایش یافته است.«

با هم اندیشی بزرگتر ها مشکل آب کشاورزان حل شد 

این بار ، آب را گل نکنید

از قدیم مطرح است که وقتی جایی نزاع می شود و یا درگیری شدت پیدا می کند باید ریش سفیدان  داوود 
پا پیش بگذارند تا بتوانند با گفتگو این نزاع را خاتمه دهند و منجر به وقوع حوادثی احتمالی نشود، شیخ جبلی

ولی این موضوع درمورد کشاورزان شرق دیرتر از آنچه که باید روی می داد، محقق شد و پس از گذشت 
 چند روز اعتراض گسترده از سوی این قشر، باالخره خبر آمد که مسئولین اس�تان اصفهان که نقش ریش سفیدان را ایفا 
می کردند پس از بررسی های الزم و ایجاد جلسات شور و مشورت با مسئولین کشوری و استانی، همچنین معتمدان محلی 
کشاورزان شرق به نتیجه های مطلوبی رس�یدند که در خبری از علیرضا ذاکر اصفهانی اس�تاندار اصفهان و محمد مهدی 

اسماعیلی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان در نشریات منتشر شد.

زیر پوست شهر/ اصفهان  در هفته ای که گذشت
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 خودروهای فرسوده 
باید جمع آوری شود

مسئول واحد بیماری های واگیردار ش��بکه بهداشت و درمان اردستان گفت: 
چند نوع بیماری واگیردار در زواره و اردستان بسیار شایع شده است. مهدی 
قاسمی در همایش راه های پیشگیری از بیماری های واگیردار در جمع دبیران 
و معلمان زواره اظهارکرد: کارکنان بهداشتی مدرسه با آگاهی از چگونگی عالیم 
و سیر بیماری و با اقدام به موقع و مؤثر، می توانند از پیشرفت بیماری در فرد و 
همه گیر شدن آن بیماری بین دیگر دانش آموزان جلوگیری کنند. وی عنوان 
کرد: سالک یکی از بیماری های واگیردار شایع در این منطقه است که از طریق 
پشه  مولد س��الک به انسان منتقل می شود. قاس��می اظهارکرد: یکی دیگر از 
 بیماری های واگیردار، بیماری پدیکلوزیس )شپش سر و تن( است که در منطقه 
اردستان شایع است، به طوری که تعداد مبتالیان به این بیماری زیاد گزارش 

شده است.

رییس سازمان محیط زیس��ت کش��ور با بیان این که 95 هزار خودروی 
فرسوده در اصفهان در حال تردد است، به ایرنا گفت: این خودروها باید از 
این شهر جمع آوری شود. محمدجواد محمدی زاده افزود: طرح اسقاط 
خودروهای فرسوده در اصفهان از س��ال آینده آغاز می شود. وی تصریح 
کرد: مردم اصفهان برای کاهش آلودگی از وس��ایل حمل و نقل عمومی 
استفاده کنند. وی با بیان این که اصفهان از نظر تعداد روزهای ناسالم بعد 
از تهران دومین استان آالینده کش��ور محسوب می شود، افزود: اصفهان 
امسال46 روز ناسالم داش��ت که نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته با 
اجرای سیاست های تدوین شده کاهش یافته است. معاون رییس جمهور 
به کارگروه آلودگی هوا در اصفهان اش��اره و تصریح کرد: مدیریت استان 

تاکنون اقدامات خوبی برای کاهش آلودگی هوا انجام داده است.

شیوع بیماری  های 
واگیردار در اردستان

 

بهره برداری از کارخانه تولید سوخت بیودیزلتودیع و معارفه مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان اصفهاننشست جبهه پیروان خط امام و رهبریاختتامیه المپیاد ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی



چهره روزیادداشت

بازدید  خبرنگاران  بیداری  اسالمی  یمن 
از شرکت فوالد مبارکه

گروه اقتصاد - جمعی از خبرنگاران و نویسندگان کشور یمن که در 
کنفرانس بین المللی بیداری اسالمی شرکت نموده اند از شرکت فوالد 
مبارکه بازدیدکرده و از نزدیک با پیش��رفت های کش��ورمان در حوزه 

فوالد آشنا شدند.
به گزارش خبرن��گار خبرنامه ف��والد این دی��دار با حض��ور جمعی از 
خبرنگاران و نویسندگان کشور یمن صورت پذیرفت و طی این دیدار، 
میهمانان کنفرانس بیداری اسالمی از نزدیک با پیشرفت های صنعتی 
کشورمان آشنا شدند و در بازدید از خطوط تولید در جریان روند تولید 
فوالد قرار گرفتند. این گزارش حاکی اس��ت احمد حام��ی خبرنگار و 
نویس��نده یمنی گفت:پیش��رفت ها واقعا باور نکردنی اس��ت و به نظر 
می رسد دولت های غربی خودشان را تحریم کرده اند و تحریم ها هیچ 
تأثیری بر اقتصاد و صنعت ایران نداش��ته است. کش��ورهای عربی هم 
باید از ایران الگو گرفته و با اتحاد و همبس��تگی در برابر دشمنان اسالم 
بایستند. امروز موج بیداری اس��المی که در برخی کشورهای مسلمان 
به وجود آمده است باید تداوم پیدا کند و تا حصول یک اتحاد و بیداری 
جهانی ادامه یابد. س��امی توش یکی دیگر از خبرنگاران حاضر در این 
بازدید بود که ضمن اظهار خش��نودی از فراهم آمدن امکان این دیدار 
گفت: ایران نیازی به کش��ورهای غربی ندارد و این دولت های غربی و 
استکباری هستند که به تکنولوژی و نفت و توانمندی ایران نیاز دارند 

و به آن حسادت می کنند.

خبر ویژه

4
زمان عرضه مجدد سهام بلوکی ذوب آهن مشخص شد

 بلوک56درصدی سهام شرکت ذوب آهن اصفهان 23اسفندماه، از سوی سازمان خصوصی سازی در بازار 
دوم فرابورس عرضه می شود. قیمت پایه هر سهم بر اساس قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه، معادل قیمت 

بسته شدن سهام در روز قبل از عرضه به اضافه50درصد، تعیین شده است.
 تعطیالت؛

 پنجمین مانع کسب و کار درکشور
 عضو هیأت رییسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس 

ابوالفضل ابوترابی

تعطیالت بیش از اندازه، پنجمین مانع کسب و کار در کشور است و 
به همین دلیل، طرح ساماندهی تعطیالت رسمی کشور هفته گذشته 
در صحن علنی مجلس اعالم وصول ش��د و ب��رای اقدامات بعدی به 

کمیسیون مربوطه ارجاع خواهد شد. 
ایران جزء معدود کشورهایی است که س��ه نوع تعطیالت مختلف؛ 
یعن��ی تعطیالت مذهب��ی، تعطی��الت ملی و تعطی��الت حکومتی 
را داراس��ت و این س��ه نوع 
تعطی��الت مختل��ف، باعث 
ایج��اد حج��م وس��یعی از 
تعطی��الت در کش��ورمان 
ش��ده اس��ت که ما در طرح 
ساماندهی تعطیالت رسمی 
در تالش هس��تیم از تعداد 

روزهای تعطیل بکاهیم.
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افزایش تولید شیر در اصفهان
مدیرعامل اتحادیه دامداران اصفهان از افزایش تولید ش��یر 
در این استان خبر داد و گفت: به علت توسعه دامداری های 

صنعتی در اصفهان، میزان تولید شیر افزایش داشته است.
قاسمعلی حس��ن زاده ادامه داد: در حال حاضر تولید روزانه 
شیر اصفهان به دوهزار و800 تن رس��یده که50 درصدآن 
به خارج از اصفهان صادر می شود. وی در پاسخ به خبرنگار 
ایس��نا مبنی برچگونگی تحق��ق وعده مس��ئوالن پیرامون 
تخصیص نهاده های دامی به قیمت دولتی به دامداران گفت: 
دامداران پس از عقد قرارداد ب��ا کارخانه مربوطه و تأیید آن 
توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت وسازمان پشتیبانی 
امور دام به ازای هرکیلو ش��یر تحویلی به کارخانه، مقادیری 

نهاده دریافت می کنند.

 تعلیق پروانه 8 واحد 
تولید فرآورده های گوشتی

مدیرکل استاندارد استان اصفهان گفت: در حال حاضر پروانه 
هش��ت واحد تولید کننده فرآورده های گوش��تی در استان 

اصفهان تعلیق شده است.
غالمحس��ین ش��فیعی با بیان این که کارخانه ه��ای تولید 
فرآورده های گوش��تی باید از مواد اولیه س��الم و با کیفیت 
مناس��ب اس��تفاده کنند، اظهار داش��ت: اس��تاندارد بودن 
فرآورده های گوشتی تولید ش��ده در سطح کشور از اهمیت 
بسیاری برخوردار است و محصوالت عرضه شده در بازارهای 

استان نیز از کیفیت بسیار باالیی برخوردار هستند.

 با شعار دادن
 مردم خانه دارنمی شوند

عضو کمیس��یون عمران مجلس گفت: خانه دار شدن تمام 
ایرانیان در یک زمان کوتاه غیرممکن اس��ت و این دغدغه با 

شعار دادن مرتفع نمی شود.
منصور آرامی در واکنش به خانه دار ش��دن تمام ایرانیان تا 
پایان سال۹2، تصریح کرد: مس��ئوالن باید درمورد مسائل 
مربوط به مسکن واقع بینانه صحبت کنند و لزومی ندارد که 
در این مورد ش��عارهایی بدون پایه و اساس منطقی و علمی 
بدهند. وی با اشاره سخنان چندی پیش مسئوالن وزارت راه 
و شهرسازی مبنی بر این که تا پایان سال۹2هیچ فرد ایرانی 
بدون خانه نخواهد بود، اظهار داش��ت: این موضوع که مردم 
دغدغه مسکن نداشته باشند بسیار مهم تر از آن است که هیچ 

فردی بدون خانه نباشد.

اخبار کوتاه

اما صنعت خودروس��ازی کش��ور در چند ماهه  اخیر نشان داد که 
آن قدرها استقالل صنعتی نیافته اس��ت. پراید10میلیون تومانی 
امروز قریب به20میلیون تومان معامله می شود و این یعنی حتی 
ساده ترین و پیش پا افتاده ترین خودروی داخلی ما نیز توان مقابله 
را نداشته و جایگاه خودروس��ازی ما را به این مرزها رسانده است. 
فارغ از حس��اب و کتاب های اقتصادی و آمارهای معمول، ذکر دو 

نکته ماهیتی در این بین اهمیت دارد.
صنعت خودروسازی ما با توجه به ماهیت غیر رقابتی آن در عرصه 
کالن، فقط نگاه درون کشوری داشته است )اگر صادرات محدود و 
معدود را نادیده بگیریم( و تمام تالش آن، این بوده است که صنعت 
خودروسازی را محدود به تولیدات ملی برای مردم کشورمان کند. 
حال آن که همین نگاه محدود فعلی، حادثه اینچنینی را رقم می زند 
و باعث می شود که خودروساز داخلی کشور فقط برای تأمین خودرو 
در مرزهای داخلی نیز دچار چالش شود، چراکه آمال و غایت آن، 

همین مرزهاس��ت. حال آن که، اگر نگرش فرامرزی می داشتیم و 
برای تولید جهانی خودرو برنامه ریزی می کردیم، جایگاه امروزمان 
این گونه نبود. خودروسازی ملی ما به س��مند و تیبا محدود است 
و مردم ما هنوز از 206 و ریو و مگان و امث��ال آنها که تولید داخل 
هستند، اما ماهیت غیر ایرانی دارند به عنوان خودروی مطلوب یاد 
می کنند؛ این قیاس یعنی حتی در کشور خودمان هم نتوانستیم 

مردم را راضی نگه داریم.
 میزان پیشرفت و تعالی یک صنعت به میزان برنامه ریزی و نگرش 
آن است و حاال که خودروس��ازی ما نگرش جهانی نداشته است، 
چنین وضعیتی برای آن تصویر می شود. امروز، فنر نگه داشته شده 
انحصار برای خودروسازی داخلی با جهش ارزی آنچنان درمی رود 

که نیاز و خألهای بیش از پیش صنعت را آشکار می نماید.
از س��وی دیگر به نظر می رس��د که تداوم روند گلخان��ه ای برای 
خودروس��ازان م��ا، کار را از قب��ل هم بدت��ر می کند. م��ا از ورود 

آزاد خودروه��ای خارج��ی ک��ه ب��ه وض��وح کیفیت و س��اخت 
مطلوب ت��ری دارن��د، ممانع��ت می کنی��م و ای��ن یعن��ی امتیاز 
بیش��تر به خودروس��از داخلی مان که بتواند در بازارهای داخلی، 
 خودروی تولیدی اش را به قیم��ت پایین تر و در فضای غیر رقابتی

با خودروهای خارج��ی به فروش برس��اند. تالش ب��رای انحصار 
خودروسازی کشور سال هاس��ت که ادامه دارد و معلوم نیست چه 
زمانی این انحصار قابل برداشت است. زمانی می توانیم ادعا کنیم 

صنعت خودروسازی داخلی ما 
موفق است که دست کم مردم 
خودمان در شرایط رقابتی، آن 
را ترجیح بدهند و به س��مت 
خودروی ایرانی روی بیاورند؛ 
امری که امروز فقط در شرایط 
انحصار خ��ودروی داخلی و از 
س��ر اکراه واجبار برای مردم 

کشورمان محقق شده است.
ام��روزی  راهکاره��ای 
 خودروس��ازی که در کش��ور 
� چ��ه در دول��ت و چ��ه در 
مجل��س � مطرح می ش��ود، 
موقتی اس��ت و ب��رای آینده 
خودروسازی ایرانی دردی را 
درمان نمی کند. ما در صنعت 

خودروسازی نیاز به پرش داریم. این که امروز به هزار زور و ضرب 
قیمت خودرو را10 تا20 درصد کاهش دهیم و باز هم پراید را مثال 
به قیمت14میلیون روانه بازار کنی��م، یعنی هنوز بر مدار تفکرات 
پیش��ین رفتار کرده ایم؛ یعنی فقط داریم تالش می کنیم صنعت 
خودرویمان بچرخد، ولو آن که در س��طوح کیفی پایین و قیمتی 
باال قرار داشته باش��د. راه رهایی از این وضعیت، طراحی هدفمند، 
کالن و بلندمدت یک پرش استراتژیک است. اگر صنعت خودروی 
ما می خواهد در کالس جهانی قرار بگیرد، در درجه اول الزم است 
از انحصار درآید و البته این مسأله، هزینه ها و فشارهای زیادی را به 
صنعت خودروسازی تحمیل خواهد کرد، اما به مرور، توسط ماهیت 
فضای رقابتی انگیزه سازی ویژه ای برای این صنعت ممکن می شود و 
این یعنی ما خواهیم توانست صنعت خودرو را از بالتکلیفی امروزی 
آن درآوریم. راهکارها و چگونگی جه��ش و طراحی یک پرش در 
صنعت خودرو خارج از این بحث اس��ت، اما صورت مس��أله بهبود 
صنعت خودرو، یک پرش الزم دارد. از دولت فعلی که گذشت، آیا 

دولت بعد حاضر خواهد شد  بپرد؟!

مروری بر وضعیت چرخه معیوب صنعت خودروسازی داخلی

چرا صنعت خودرو به این روز افتاده است؟

در شرایطی که وضعیت خودروسازی ما در س�ال های اخیر در قالب گلخانه ای قرار داشته  گروه 
است و این صنعت در تکاپوی تولید محصوالت داخلی و ملی خویش دست و پا می زند، امروز اقتصاد

شاهد جهش های قیمتی در عرصه خودروهای داخلی هستیم. زمانی که ارز جهش صعودی 
پیدا کرد و چالش خاصی را در اقتصاد کش�ورمان به وجود آورد، کاالهای مختلف و صنایع گوناگون دچار تغییر و 
تحوالت ناشی از این فشار ش�دند. کاالهای مختلف با ارزبری های متفاوت همه به س�مت چند برابر شدن قیمتی 

حرکت کردند و این یعنی گران شدن کاالها و خدمات بر اساس صعود قیمت ارز، طبیعی نیز می نماید.

صنعت 
 خودروسازی ما 

 با توجه 
 به ماهیت 

 غیر رقابتی آن 
در عرصه کالن، 

 فقط نگاه 
درون کشوری 

 داشته 
است
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1                          یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583 Sauday 7 August 2011 

ابالغ
6107 شماره ابالغیه: 9110100351202735، شماره پرونده: 9009980351201110، 
ش��ماره بایگانی شعبه: 901115، خواهان شرکت نگار سنگ به مدیریت محمد حسن 
صبری دادخواستی به طرفیت خواندگان حسین زارعی و مروارید مالئی به خواسته 
مطالبه طلب تقدیم دادگاههای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رسیدگی 
به ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ 
چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 
شماره 321 ارجاع و به کالسه 9009980351201110 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1392/01/20 و س��اعت 9:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن 
خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13776 دفتر شعبه 

دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
7430 کالسه پرونده: 911182 ح/ 26، وقت رسیدگی: 92/1/20 ساعت 11/30 صبح، 
خواه��ان: مهرانگیز قائد امینی هارونی فرزن��د علی مرد، خوانده: اکبر حیدری فرزند 
حاجی قلی، خواس��ته: طالق. خواهان دادخواستی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه 26 ارجاع گردیده و وقت رس��یدگی تعیین شده بعلت 
مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی 
آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت 
نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. ارژندی- مدیر دفتر 

شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

حصر وراثت
7680 آقای عبدالرحمن کریمی دارای شناس��نامه ش��ماره 128 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 915/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده 
و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عبداله کریمی اندانی بشناس��نامه 64 در تاریخ 
1383/11/8 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم 
منحصر اس��ت به: 1- فاطمه محمدی اندانی فرزند کاظم ش ش 2454 )همسر دائمی 
متوفی(، 2- اس��ماعیل کریمی فرزن��د عبداله ش ش 17 )فرزن��د(، 3- جعفر کریمی 
فرزن��د عبدال��ه ش ش 3310 )فرزن��د(، 4- عبدالرحمن کریمی فرزن��د عبداله ش ش 
128 )فرزن��د(، 5- براتعلی کریم��ی فرزند عبدال��ه ش ش 123 )فرزند(، 6- عصمت 
کریمی فرزن��د عبداله ش ش 111 )فرزند(، 7- صدیق��ه کریمی فرزند عبداله ش ش 

10 )فرزن��د( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در 
ی��ک نوبت پی در پی ماه��ی یکمرتبه آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به 
دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
7681 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1727/91 خواه��ان زهرا خزای��ی با وکالت 
آقای محمدعلی ش��مس دادخواس��تی مبنی بر تنفیذ صلحنامه به طرفیت ش��عبان- 
محم��د- حبیب- خانم ها مه��ری- صدیقه- مری��م و زهرا اس��المیان تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز ش��نبه مورخ 92/1/31 س��اعت 12 ظه��ر تعیین 
گردیده اس��ت. ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
براب��ر 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 اصفه��ان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع 
ش��ماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را 
اخ��ذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم 
 مقتض��ی اتخاذ می ش��ود. دفت��ر ش��عبه 12 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7682 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1842/91 خواه��ان آق��ای امی��ن ش��یروی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه وجه چک به طرفی��ت آقای س��یروان چراغی تقدیم 

نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/1/28 ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 واق��ع در اصفهان ابت��دای خیابان 
آتش��گاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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. دفتر ش��عبه 12 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7683 در خصوص پرونده کالس��ه 1853/91 ش 11 خواهان امین شیروی خوزانی 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به طرفیت اکبر رس��تمی زاده تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/1/28 ساعت 10/30 
تعیی��ن گردیده اس��ت. با توجه ب��ه مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای 
خواه��ان براب��ر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف 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. دفتر ش��عبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7684 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1928/91 خواه��ان قدرت ال��ه امیرحاجیلو 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ ده میلیون ریال و هزینه دادرسی و غیره به طرفیت 
اکبر صالحی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/26 ساعت 10/30 
صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه 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. خالویی- مدیر دفتر شعبه 8 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7685 ش��ماره: 91-527 ش 7 و 1690/91 ب��ه موج��ب رأی ش��ماره 1472 تاریخ 
91/10/5 حوزه 7 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است 
محک��وم علیهما 1- رضا جمالی 2- علیرض��ا باقری هر دو مجهول المکان محکومند 
به: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال رسمی س��ند موتورسیکلت کوثر 

CG 125 به ش��ماره انتظامی 82285-تهران 33 و پرداخت مبلغ 36/000 ریال بابت 
هزینه دادرسی به نام خواهان محمدرضا نجفی نشانی محل اقامت: اصفهان خ هزار 
جریب کوی س��پاهان خ هش��تم صادرمی گردد. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن 
را ب��ه موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند 
که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که خود را 
قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود 
را به قسمت اجرا تس��لیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 7 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7686 کالسه پرونده: 1607/91، ش��ماره دادنامه: 1986، مرجع رسیدگی: شعبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: محمد اسکندری نشانی: خ کاوه کوچه شهید 
احمد رحیمی کوچه آزادی بن بس��ت کوثر با وکالت ندا حیدری به نش��انی: شریعتی 
غربی نرس��یده به چهارراه پلیس س��اختمان ایران زمین ط 5 واحد 109، خواندگان: 
1- س��ید ایمان خادم طبائی تلک آبادی 2- حسن قاسمی علویجه ای هر دو مجهول 
المکان 3- حمیدرضا اس��کندری فرزند حاتم به نش��انی اصفه��ان خ احمدآباد کوی 
بهاران انتهای بن بس��ت بهاران سمت چپ پ 19. خواسته: تقاضای الزام خواندگان 
به تنظیم سند رس��می حضور در دفترخانه جهت انتقال رسمی یک دستگاه اتومبیل 
پرای��د به ش��ماره 426 ق 25 ایران 23 مقوم ب��ه 40/000/000 ریال به انضمام کلیه 
هزینه های دادرس��ی از جمله حق الوکاله. گردش��کار: پ��س از ارجاع پرونده به این 
شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، 

قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می نماید. 
رأی قاضی شورا: در خصوص دعوی خواهان آقای محمد اسکندری با وکالت خانم 
ندا حیدری به طرفیت خواندگان 1- س��ید ایمان خادم طبایی تلک آبادی 2- حس��ن 
قاس��می علویجه ای 3- حمیدرضا اس��کندری به خواس��ته الزام به انتقال سند یک 
دس��تگاه خودروی پراید به ش��ماره انتظامی 426 ق 25 ایران 23 و مطلق خسارات 
دادرسی به ش��رح دادخواست تقدیمی اس��ت که خواهان اعالم داشته که خودروی 
مذکور را از خوانده ردیف س��وم خریداری نموده و خودرو و کلیه مدارک آن در ید 
خواهان می باشد و خوانده ردیف سوم متعهد به انتقال سند در مورخه 1391/5/26 
ش��ده ولی تاکنون اقدامی ننموده اس��ت و خواس��تار الزام به انتقال سند شده است. 
خواندگان ردیف اول و دوم با وصف ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حاضر نشده 
اند و الیحه ای تقدیم ننموده اند خوانده ردیف س��وم در جلس��ه رس��یدگی مورخه 
1391/11/16 حاضر و به فروش خودرو به خواهان اقرار و اعالم داشته از خوانده 
ردی��ف دوم خریداری نموده اس��ت نظر به اس��تعالم واصله از راه��ور که مالک را 
خوانده ردیف اول اعالم نموده اس��ت لذا ش��ورا تسلس��ل ایادی را احراز لذا شورا 
دعوی خواهان نس��بت به خوانده ردیف اول را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 
219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 ق.آ.د.م حکم 
به محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال 
رس��می خودرو به ش��ماره انتظامی 426 ق 25 )ایران 23( و پرداخت کلیه خسارات 
دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. دعوی نس��بت به خواندگان ردیف دوم و س��وم را وارد ندانسته و به استناد 
بن��د4 ماده 84 آئین دادرس��ی مدنی قرار رد دعوی خواهان را نس��بت به خواندگان 
ردیف دوم و سوم صادر و اعالم می نماید. دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف 
اول را وارد دانس��ته و طبق مواد فوق الذکر حکم ب��ه محکومیت خوانده ردیف اول 
به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رسمی و انتقال رسمی خودرو 426 ق 25- ایران 
23 و پرداخت کلیه خس��ارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه قانونی در 
ح��ق خواهان صادر و اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظرف 20 روز 
 از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
7687 شماره دادنامه: 9109970350101126، شماره پرونده: 9009980350100901، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 900907، خواهان: بانک ملت با وکالت آقای آرش ش��یرانی 
به نش��انی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابت��دای ک 23 دفتر وکالت، خواندگان: 
1- آقای س��ید احمد حسینی به نشانی خوراس��گان خیادان ک شهید دهقانی پ 52، 
2- آقای علی اصغر بهرامی سوسارتی به نشانی خوراسگان خیادان ک شهید دهقانی 
بعد از آرایش��گاه، 3- آقای محمود زمانی به نشانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه 
وجه س��فته، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
با اس��تعانت از خداوند متعال به ش��رح ذیل مبادرت به ص��دور رأی می نماید. رأی 
دادگاه: آق��ای آرش ش��یرانی به وکال��ت از بانک ملت به طرفی��ت آقایان علی اصغر 
بهرامی سوس��ارتی فرزند محمدعلی، س��ید احمد حس��ینی فرزند رس��ول و محمود 
زمانی فرزند رضا دادخواس��تی به خواسته مطالبه مبلغ 44/600/000 ریال وجه یک 
فقره س��فته به ش��ماره 360800 با تاریخ واخواس��ت 89/10/6 به انضمام خسارات 
دادرس��ی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد )20 درصد( در تاری��خ 90/8/25 تقدیم نموده 
است. آقای علی اصغر بهرامی در جلسه رسیدگی شرکت و مدعی است بعد از تقدیم 
دادخواس��ت بخش��ی از دین خود را پرداخت نموده و علی رغم اعطاء مهلت دلیلی بر 
صح��ت ادعای خود ارائه ننموده اس��ت. خواندگان علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
رسیدگی ش��رکت نکرده و ایرادی نسبت به مستندات تقدیمی ننموده اند. با عنایت به 
مراتب فوق خواسته ثابت مستنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آئین دادرسی 
دادگاه ه��ای عمومی وانقالب در امور مدنی، 230 قان��ون مدنی و 249، 304، 309 و 
403 قان��ون تج��ارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبل��غ چهل و چهار میلیون و 
ششصد هزار ریال بابت اصل خواسته، خسارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ واخواست 
تا زمان وصول برمبنای قرارداد منعقده، پرداخت هزینه واخواست و خسارت تأخیر 
تأدیه آن برمبنای تغییر ش��اخص اعالمی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست و 
کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه نشر آگهی و یک میلیون و بیست 
و دو هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره 
نس��بت به خواندگان ردیف های دوم و س��وم غیابی ظرف بیست روز پس از تاریخ 
ابالغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیست روز پس از انقضاء مهلت 
واخواهی و نس��بت به سایر موارد ظرف مهلت بیس��ت روز پس از تاریخ ابالغ قابل 
اعتراض دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. راجی- دادرس شعبه اول 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350101180 دادنام��ه:  ش��ماره   7688
9109980350100337، ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910342، خواه��ان: بانک ملت با 
وکالت آقای آرش ش��یرانی به نش��انی خ فروغی روبروی بانک صادرات ابتدای ک 
23 دفتر وکالت، خواندگان: 1- خانم نازنین شجاعی به نشانی خ سجاد خ سپهساالر 
مجتمع مس��کونی سپهس��االر 2 ط 3 س��مت چپ، 2- خانم عظیمه شجاعی 3- آقای 
ابراهیم ش��جاعی هر دو به نشانی مجهول المکان، خواس��ته ها: 1- تأمین خواسته، 
2- مطالبه وجه سفته، گردشکار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: آقای آرش ش��یرانی به وکالت از بانک ملت به 
طرفی��ت آقای ابراهیم ش��جاعی فرزندعلی اصغر و خانم ها نازنین ش��جاعی فرزند 
اردش��یر و عظیم شجاعی فرزند محمدجواد دادخواس��تی به خواسته مطالبه مبلغ 
50/000/000 ریال وجه یک فقره س��فته به ش��ماره 753317 با تاریخ واخواس��ت 
90/4/5 به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه وفق قرارداد )18 درصد( در 
تاریخ 91/3/27 تقدیم نموده اس��ت خواندگان علیرغم ابالغ از طریق انتشار آگهی در 
جلسه رس��یدگی شرکت نکرده و ایرادی نسبت به مس��تندات تقدیمی نشده است با 
عنایت به مراتب فوق خواس��ته ثابت مس��تنداً به مواد 198، 515، 519 و 522 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی، 230 قانون مدنی، 249، 
304، 309 و 403 قانون تجارت خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون 
ریال بابت اصل خواس��ته، خس��ارت تأخیر تأدیه آن از تاریخ واخواس��ت تا زمان 
وصول برمبنای قرارداد منعقده، پرداخت هزینه واخواس��ت و خسارت تأخیر تأدیه 
آن از تاریخ تقدیم دادخواس��ت تا زمان وصول برمبنای تغییر شاخص اعالمی بانک 
مرکزی محاسبه خواهد گردید و کلیه خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله و هزینه 
نش��ر آگهی و یک میلیون و یکصد و چهل و س��ه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در 
حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از تاریخ 
اب��الغ قابل واخواهی در همین دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از انقضاء 
مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. 

راجی- دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
پرون��ده:  ش��ماره   ،9109970350201717 دادنام��ه:  ش��ماره   7689
9109980350200657، ش��ماره بایگانی شعبه: 910668، خواهان: آقای سید حسین 
حج��ازی با وکالت آقای علیرضا مرادی به نش��انی خ فیض مجتمع نگین ط 3 واحد 
11 دفتر وکالت مرادی، خواندگان: 1- آقای علی زاد جهان کهن به نش��انی ش��یراز 
دروازه اصفهان بازار نو نرس��یده به س��ه راه احمدی مغازه نادر غالمی، 2- آقای 
غالمرض��ا گ��ودرزی به نش��انی خ رب��اط دوم خ گل محمدی محل��ه جاللیه کوچه 
رس��الت پ 33، خواس��ته ها: 1- مطالبه وجه چک، 2- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رأی می 
نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان س��ید حسین حجازی با وکالت آقای 
علیرض��ا مرادی بطرفیت خواندگان 1- عل��ی زاد جهان کهن 2- غالمرضا گودرزی 
ب��ه خواس��ته مطالبه مبلغ دویس��ت میلیون ری��ال وجه چک به ش��ماره 733518-

91/3/30 عهده بانک ملی ش��عبه شیراز با احتساب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 
تأدی��ه نظر به دادخواس��ت تقدیمی و فتوکپ��ی مصدق متن و ظه��ر گواهینامه عدم 
پرداخ��ت وجه چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اش��تغال 
ذم��ه خواندگان در قبال خواهان ب��ه میزان مبلغ ف��وق را دارد و اینکه خواندگان با 
 اطالع از دعوی مطروحه و جریان رس��یدگی در جلس��ه دادرسی حاضر نشده اند و 
نس��بت ب��ه دعوی دفاع مؤثری به عم��ل نیاورده اند و دلیلی بر پرداخت وجه س��ند 
مدرکیه اقامه نکرده اند لذا دادگاه با اس��تصحاب اش��تغال ذمه خواندگان، دعوی را 
وارد تش��خیص و مس��تنداً به مواد 310 و 311 و 312 قانون تج��ارت و مواد 198 
و 515 و 519 قان��ون آئی��ن دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی 
و قان��ون الحاق ی��ک تبصره به ماده 2 قانون چک و استفس��اریه آن مصوب مجمع 
تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامنًا به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال 
بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ )چهار میلیون و پنجاه و پنج هزار ریال بابت هزینه 
دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و پرداخت خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید چک لغایت اجرای حکم براس��اس شاخص تورم مربوطه 
در حق خواهان محکوم می نماید. اجرای احکام مکلف اس��ت خس��ارت تأخیر تأدیه 
را به ش��رح فوق محاسبه و از خوانده اخذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره 
غیابی بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ دادنامه قابل واخواهی در محکمه 
صادرکنن��ده رأی بوده و پ��س از 20 روز دیگر قاب��ل تجدیدنظرخواهی در محاکم 
تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باش��د. معقولی- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان



یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

خالق لینکن درکن
برگزارکنندگان جشنواره فیلم کن، استیون اسپیلبرگ را راضی کردند تا ریاست هیأت داوران بخش 
مسابقه اصلی این جش��نواره را به عهده بگیرد. در هفت دهه برگزاری جشنواره کن، افرادی چون 
تنسی ویلیامز، اینگرید برگمن و فرانسیس فورد کوپوال ریاست داوران جشنواره را به عهده داشته اند.
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 تأثیر گذاری بر جامعه
 با حفظ ارزش های دینی 

معاون امور فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی گفت: مدیریت فرهنگی 
با حفظ ارزش های دینی می تواند میزان 
تأثیر گذاری بر جامعه را افزایش دهد و 
بدین منظور خود باید مزین به اخالق 
اله��ی باش��د و در کن��ار آموزش های 
مدیریتی نگاه اخالق مدارانه را فراموش 
نکند. علی اسماعیلی در آیین تودیع و 
معارفه مدیر کل جدید اداره فرهنگ و 
ارش��اد اس��المی اصفهان با تأکید بر این که مدی��ران فرهنگی پرچمدار 
سکان های مدیریت کشور محسوب می شوند و باید تهدیدها و فرصت  های 
حوزه فرهنگ شناس��ایی و آنها را به فرصت تبدیل کنند، اظهار داشت: 
پویایی، بالندگی، شکوفایی و موفقیت یک جامعه  جز با رو آوردن به فرهنگ 

مبتنی بر ارزش های اسالمی امکان پذیر نیست. 

ارشاد اصفهان آرام گرفت 
با حکم وزیر فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
محمد قطبی س��کان هدایت اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان را به 
دست گرفت. در آیین تودیع و معارفه 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
اصفهان با حضور علی اسماعیلی معاون 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی اصفهان، اس��ماعیلی معاون 
سیاسی امنیتی اس��تانداری اصفهان، 
محمود شالویی مدیر سابق اداره کل ارشاد اسالمی اصفهان، مسئوالن اداره 
ارشاد اصفهان و تعداد زیادی از هنرمندان اصفهانی در رشته های مختلف 
هنری، از زحمات محمود شالویی در طول تصدی۱۰ماهه  اش بر اداره کل 
فرهنگ و ارشاد اسالمی اصفهان تقدیر و محمد قطبی به عنوان مدیرکل 
جدید فرهنگ و ارشاد اسالمی استان منصوب شد. محمد قطبی در این 
آیین با اشاره به شایعاتی که در طول این مدت درباره مدیر فعلی و قبلی 
اداره ارشاد اصفهان شنیده می شد، تأکید کرد: برخی بحث های انجام شده 
در ارتباط با مدیران ارشاد در شأن اصحاب فرهنگ نیست و از ظاهر برخی 

عبارات مشخص بود که به صورت عمدی مطالبی مطرح می شود.

  تقدیم یک تبسم هم
 نوعی احسان و نیکوکاری است

رییس بنیاد س��ینمایی فارابی معتقد 
است: تقدیم یک لبخند و تبسم هم، در 
نوع خود یک کار حسنه و خیر محسوب 
می شود. سید احمد میر عالیی در گفتگو 
با س��تاد خبری جش��نواره فیلم کوتاه 
حسنات اظهار داش��ت:  برگزاری این 
جش��نواره که در نوع خود یک برنامه 
بزرگ فرهنگی است باعث جهت دهی 
معن��وی ب��ه اف��کار عمومی ب��ه ویژه 
 هنرمن��دان و س��ینماگران م��ی ش��ود. ب��ه گفت��ه وی، رون��د برپایی 
جشنواره های موضوعی به گونه ای  است که در مقاطعی یک فرصت ویژه 
در شکل دهی افکار جامعه محسوب شده و از این حیث فوق العاده مؤثر است. 
وی با اشاره به این که پرداختن به جشنواره های موضوعی در همه جای 
جهان می تواند جهت دهنده باشد افزود: نفس کلمه حسنات، ارزشمند  است. 
میر عالیی  تصریح کرد: اصفهان به عنوان مهد تمدن و هنر ایران اسالمی 
همواره بسترساز زیرساخت ها و تکامل فرهنگ و هنر کشورمان بوده است.

 »ناجیان آقای رییس جمهور«
در راهند  

اکران جدیدترین س��اخته س��ینمایی آنتون��ی فوکوآ ب��ا نقش آفرینی 
چهره های ش��ناخته ش��ده  و مطرحی همچون مورگان فریمن و جرارد 

باتلر، از 22 ماه مارس2۰۱3 )2 فروردین ماه( آغاز می شود.
فیلمنامه این تریلر اکشن را سرتون رودربرگر و کاترین بندیکت به صورت 
مشترک به رشته تحریر درآوردند. بنابر این گزارش، داستان این اکشن 
هیجان انگیز روایت نجات جان رییس جمهور آمریکا و نزدیکانش توسط 
یک افسر اخراج شده گارد حفاظت کاخ سفید از مرگ حتمی به دست 

تروریست هاس��ت. این افس��ر )با بازی جرارد 
باتلر( به خاط��ر یک حادث��ه از کارش اخراج 
شده و مجبور اس��ت مثل یک پلیس ساده تا 
زمان بازنشستگی اش در خیابان گشت بزند، 
اما گروگان گرفته شدن رییس جمهور آمریکا 
و نزدیکانش در پی یک حمله تروریس��تی و 
غافلگیرانه در داخل کاخ س��فید، پای او را به 
صورت ناخواسته به این ماجرا باز می کند و این 
افسر کاربلد با شناخت دقیقی که از کاخ سفید 
دارد تمام تالش خود را برای نجات گروگان ها 

انجام می دهد، به طوری که...

 هویت فرهنگی؛ 
هم گرایی یا تلفیق

گروه فرهنگ: جهانی ش��دن با افزایش حجم، س��رعت 
و وس��عت ارتباطات میان فرهنگ ه��ا و جوامع گوناگون 
پیامدهای شگرفی برای هویت های فرهنگی داشته است، 
در تماس روزافزون با همدیگر قرار دادن هویت های محلی، 
نفوذپذیر کردن مرزهای ملی، ایجاد احساس تعلق هایی 
فراتر از مرزهای سیاس��ی و فرهنگی، پدید آوردن جهان 
مجازی در کنار جهان فیزیکی )دوجهانی ش��دن(، امکان 
انتقال س��ریع و بالفاصله محصوالت فرهنگی از محلی به 
محل های دیگر، دگرگونی هایی در سرتاسر آنچه موجب 
 تش��ابه گروهی از مردم و تمایز ایش��ان از گروه های دیگر 

می شد، به وجود آورده است. 
جهانی شدن»تش��ابه و تمایز« ها را تحت تأثیر قرار داده 
اس��ت. گرچه مفهوم »جهانی ش��دن« تنها در دهه های 
پایانی قرن بیس��تم رواج یاف��ت و گرچه ت��ا اوج نگرفتن 
»انقالب تکنولوژی اطالعات��ی و ارتباطاتی« روند جهانی 
ش��دن تش��دید نش��د، با این حال این روند نیز خود یکی 
از پیامده��ای مدرنتیه ای اس��ت که خیلی پی��ش از آن، 
 آغاز ش��ده اس��ت. به تعبیر آنتونی گیدن��ز »مدرنتیه ذاتا 

جهانی کننده است«.
 وی تاریخچ��ه دگرگون��ی های��ی ک��ه ام��روزه تح��ت 
عن��وان جهانی ش��دن، مباح��ث گس��ترده ای را ب��ه راه 
 انداخته اس��ت را همپ��ای تجدد و مدرنیس��م م��ی داند

 و نطفه ه��ای این تغیی��رات را در هم��ان دگرگونی هایی 
می داند که منجر به گذار از سنت به مدرنیته شده است. 

مباحث مربوط به جهانی شدن ش��امل جنبه های متعدد 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که این دگرگونی را مورد 
بحث شاخه های مختلف علوم انسانی، اقتصادی، سیاسی 
و اجتماعی قرار داده است. در دنیای معاصر، فرهنگ های 
مناطق و گروه های انسانی مختلف در تماس روزافزونی با 
هم قرار گرفته اند، این که این تماس و تالقی چه تأثیری بر 
فرهنگ ها می گذارد و چه تصویری از آینده فرهنگی انسان 
می توان متصور شد مورد بحث است. از یک منظر دیدگاه 
های عمده را در سه جبهه کلی: کسانی که معتقد به همگن 
شدن و همگرایی فرهنگ ها هس��تند )دیدگاه همگرایی 
فرهنگی (، گروهی که گمان می کنند جهانی شدن اتفاقا 
موجب دورشدن و متفاوت شدن فرهنگ ها و تمدن ها می 
شود )دیدگاه تفاوت گرایی فرهنگی ( و در نهایت دسته ای 
هم اعتقاد به تلفیق فرهنگ ها دارند )دیدگاه تلفیق گرایی 

فرهنگی( دسته بندی کرده اند.
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»  کازینو رویال «انگلیسی ترین جیمز باند سینما  »  ذره ای آرامش  « »  سقوط آسمانی   «

الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - دنیل کریگ متولد 2 مارس ۱۹۶۸ در شهر چستر در کشور انگلستان 
بوده که در حال حاضر، بازیگر و هنرپیشه مطرح سینمای هالیوود است. وی ششمین 

شخصیت جیمز باند در مجموعه فیلم های جاسوسی »جیمز باند« است.
 گزینش او به عن��وان بازیگر ایفا کننده نق��ش جیمز باند با واکن��ش منفی طرفداران 
 ای��ن فیلم مواجه ش��د، ول��ی نق��ش آفرین��ی او در فیلم کازین��و رویال موجب ش��د 
برخی منتقدان، وی را بهترین جیمز باند تاریخ بدانند. او که از هواداران باشگاه فوتبال 
لیورپول اس��ت تنها هنرپیشه ای است که در کنار ملکه انگلس��تان در مراسم المپیک 

قدم زد. 
برخی فیلم ه��ای او که بعد از ایفای نقش جیمزباند مهم ش��دندعبارتند از: »س��یلویا 

پالت«، »کازینو رویال«، »مونیخ«،» ذره ای آرامش« و »سقوط آسمانی«. 
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 »سه تفنگدار« 
به تلویزیون می آیند

 یارانه مطبوعات 
تا پایان سال واریز می شود

سریال اقتباسی »سه تفنگدار« سال آینده  میالدی به روی آنتن می رود.
رمان معروف »الکس��اندر دوما« نویس��نده  بزرگ فرانس��وی به نام »سه 
 تفنگدار« قرار اس��ت به صورت سریالی۱۰قسمتی از ش��بکه تلویزیونی 
بی بی س��ی۱پخش ش��ود. »آدرین هاجز« فیلمنامه نویس برنده   جایزه  
بفتا متن این س��ریال را به نگارش درآورده اس��ت.»تام برک« از سریال 
»آرزوهای بزرگ«، »سانتیاگو کابررا« از »مرلین« و »هوارد چارلز« عضو 
کمپانی تئاتر سلطنتی »شکسپیر« قرار است نقش های »سه تفنگدار«  را 
ایفا کنند. به گزارش بی بی سی ، »هاجز« پیش از این، فیلمنامه  آثار مهمی 
چون »هفته من با مرلین« و سریال علمی - تخیلی »دوران کهن« را به 

رشته تحریر درآورده بود.

وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��المی از واریز یارانه مطبوعات تا پایان سال جاری 
خبرداد. سیدمحمد حس��ینی در پاس��خ به س��ؤالی درباره زمان واریز یارانه 
مطبوعات اظهارداشت: یارانه را سعی می کنیم تا پایان سال و به اندازه ای که 
در توانمان است به مطبوعات و رسانه ها بدهیم. وی در پاسخ به این سؤال که 
آیا انتش��ار عکس افرادی نظیر س��یدمحمد خاتمی در صفحه اول روزنامه ها 
 منعی دارد،  افزود: اج��ازه بدهید در این زمینه اطالع کس��ب کنم، بعد از آن 
پاسخ می دهم. وزیر ارشاد در پاسخ به سؤال دیگری درباره شکایت این وزارتخانه 
 از یک روزنامه ب��ه دلیل انتش��ار کاریکاتوری از رییس جمه��ور تصریح کرد: 
 بنده در جلس��ه ای که با ای��ن موضوع و چن��د روز پیش برگزار ش��د، حضور 

نداشته ام. 

انتقادهای شدید به رفتار میشل اوباما در 
گروه 
اسکار باعث شد که مدیر ارتباطات وی فرهنک

در بیانیه ای اعالم کند که پیشنهاد این 

حضور از سوی آکادمی اسکار مطرح شده بود.  
به نقل از آسوش��یتدپرس، روز یک شنبه میشل اوباما از طریق 
ماهواره به صورت زنده از کاخ سفید، »آرگو« را به عنوان برنده 

 جایزه بهترین فیلم س��ال اس��کار معرفی و تم��ام افرادی که 
مراسم را تماشا می کردند، متعجب کرد، خیلی از منتقدان نیز 
از این حرکت خوش��حال نبودند و ناراحتی ش��ان را هم پنهان 

نکردند.
جنیفر روبین که ستون نویس محافظه کار واشنگتن پست است، 
به ان بی س��ی نیوز گفت که این حضور هم خود میشل اوباما و 
 هم ش��وهرش پرزیدنت اوباما را»کوچک و در دسترس« نشان 

داد.
روبی��ن همچنین درباره حض��ور بیش از حد میش��ل اوباما در 
مطبوعات که بیش��تر برای پیش��برد مبارزات علیه چاقی اش 
اس��ت، گفت: حدی وجود دارد که اگر از آن بگذرید دیگر زیاد 
جلو رفتید و مردم شما را خاص حساب نمی کنند. انگار همین 
 کافی نیست که همسر پرزیدنت اوباما در تک تک مراسم های 
رسمی ورزش��ی حضور پیدا می کند. این بار میشل اوباما خود 
را مستحق می داند تا در مراسمی س��رگرم کننده و برای سود 
و منفعت هالیوود که پول انتخابات همس��رش را تأمین کرده، 
حضور پیدا کند و از افراد نظامی به عنوان حامی اش اس��تفاده 

کند.
تاد استارنز از فاکس نیوز هم بانوی اول را مورد انتقاد قرار داد و 

گفت: آن شب قرار بود درباره هالیوود باشد، اما خانم اوباما شب 
را درباره خودش کرد.

دانی دوی��چ از MSNBC، ک��ه کال به عنوان ش��بکه خبری 
چپ گرا ش��ناخته می ش��ود نیز حرف های تندی برای میشل 
اوباما داشت و او را  یک »میهمان ناخوانده« توصیف کرد و گفت: 
لحن صدایش نوعی کیفیت س��لطنتی داش��ت. به نظر من که 
خیلی خیلی بی پروا بود و از این که بانوی اول این کار را انجام 

داد خیلی شگفت زده شدم.
 کاخ س��فید هنوز به صورت مس��تقیم به این مس��أله اش��اره 
نکرده، اما کریس��تینا ش��یک که مدیر ارتباطات مردمی خانم 
اوباماس��ت، بیانیه ای منتش��ر کرده و گفته که تهیه کنندگان 
 اس��کار به بانوی اول پیش��نهاد حض��ور در مراس��م را دادند، 

نه بر عکس.
ش��یک نوش��ت: کمیته آکادمی به بانوی اول درباره حضور در 
بخش��ی از مراس��م پیش��نهاد داد و او به عنوان یک دوستدار 
فیلم های سینمایی، پذیرفت در مراسمی که برای گرامیداشت 
ستارگان سینما برپا می شود، حضور داش��ته باشد، مخصوصا 
س��تارگان جوانی که با عالقه، مهارت و خالقیتشان به همه ما 

الهام می بخشند.  

نقدهای تند علیه میشل اوباما

اسکاری که برای کاخ سفید دردسرساز شد

مدیر ارتباطات 
مردمی خانم اوباما، 

بیانیه ای منتشر 
کرده و گفته که 
تهیه کنندگان 

اسکار به بانوی اول 
پیشنهاد حضور در 
مراسم را دادند، نه 

بر عکس

آفت اصلی نگارش متن های طنز تلویزیونی ش��اید رس��یدن 
به استفاده از یک ش��یوه تکراری در پردازش قصه ها و نوشتن 
کارهایی باشد که قرار است در یک مناسبت خاص از تلویزیون 
پخش شوند. در این صورت ایراد اصلی متوجه نویسنده نخواهد 
بود، چون در این وضعی��ت خالقیتی وجود ندارد تا ش��خص 

نویسنده یا نویسندگان طبق آن عمل کنند.
می توان گفت فراوانی تولیدات تلویزیون گاهی نتیجه عکس 
 می دهد و به جای آن که شاهد آثار فاخر در دسته سریال های
 تلویزیونی باشیم، با مجموعه هایی بی رمق روبه رو می شویم

 ک��ه معم��وال در پرداخ��ت قص��ه و مضم��ون م��ی لنگن��د. 
با توجه به این که نگارش متن فیلمنامه رکن اساسی در هر کار 
تولیدی است، بنابراین آسیب ها بیش از هر قسمت دیگری در 
 همین بخش خالصه می شوند. در خصوص نگارش فیلمنامه ها

باید گفت که ما نیازمند حضور نویسندگانی هستیم که در هر 
زمان حرف تازه ای برای بیننده داشته باشند و ترقند جدیدی 

را رو کنند. 
دو نکته اساسی؛ یعنی تفکیک تیپ و شخصیت در سریال های 

نمایش��ی و مجموعه هایی که به صورت آیتم ارایه می شوند، 
مورد بحث واقع می شوند. حضور کسی که ما آن را شخصیت 
بنامیم و ویژگی های یک کاراکتر واقعی را داشته باشد معموال 

در یک سریال نمایشی خودنمایی بیشتری دارد.
  این شخصیت به طور معمول رئال و دربردارنده خصلت های

آدمی اس��ت که در موقعیت های حاد گرفتار می شود و حاال 
برای رهای��ی از این مش��کالت بای��د راه حل های��ی را اتخاذ 
کند. ه��ر اندازه این ش��خصیت ب��رای از بین بردن س��دهای 
 قابل خ��ود کوش��ش بیش��تری انج��ام دهد،موقعی��ت های

مختلف��ی نیز س��ر راه وی س��بز می ش��ود. ش��رایط تیپ اما 
کمی متف��اوت تر اس��ت، چون تیپ، فردی ش��ناخته ش��ده 
و از گروهی خاص اس��ت ک��ه اعم��ال و رفتارهای��ش تقریبا 
برای همه آشناس��ت. به همین دلیل تی��پ در گونه کارهای 
 آیتم��ی جایگاه بهت��ری پیدا می کند و ش��اید ه��م به زودی

از خاطر همه محو شود.این تیپ به وجود آمده به طور معمول 
می تواند در طنزهای شبانه که بیش��تر هدف سرگرمی دارند 

خود را نشان دهد.  

 حاال زمانی است که می توانیم بگوییم از کمبود فیلمنامه های
 خوب طنز رنج می بریم و ب��ا وجود تم��ام مجموعه هایی که 
 در سال های اخیر ساخته شده، اما باز هم تماشای سریال های

 قدیمی طنز جداب تر است.
 تطاب��ق ذه��ن مخاط��ب ب��ا س��وژه هایی ک��ه دم دس��تی 
هس��تند و در ح��ال حاضر حرفی ب��رای گفت��ن ندارند کمی 
 خطرن��اک اس��ت. نکته بع��دی آش��فتگی ش��خصیت هایی

 اس��ت که در درون یک سوژه دس��تمالی ش��ده غوطه ورند. 
داستانک هایی که در جریان اصلی داس��تان هر سریال جای  
می گیرند در اکثرمواق��ع به قدری تکراری هس��تند که لزوم 
پرداخت به آنها به خوبی حس نمی ش��ود. نویس��نده ممکن 
اس��ت هر قصه ای را در داخل وضعیتی قرار دهد که اس��م آن 
را طنز بگ��ذارد، در صورتی که هیچ ویژگ��ی خاصی از طنز در 
آن دیده نمی شود. ش��اید این گونه اس��ت که این داستان ها 
اگر وجهه اجتماعی خود را حفظ کنن��د، بتوانند در بیان اثر و 
 همچنین جذب مخاطب خود تا به انتها امیدوار باشند چون در 
غیر این ص��ورت دلیلی ب��رای دنبال کردن یک کار از س��وی 

بیننده وجود ندارد. 
به نظر می رسد طنز موقعیت، طنزی است که ارتباط بیشتری 
با مخاطب می گی��رد، به این دلیل که هم رئال تر اس��ت و هم 
غلو شده نیس��ت. این گونه در اصل به دور از حرکت های آنی 
و شوخی های کالمی و رفتاری صرف جلو می رود. تعریف در 
پشت اثر که ش��امل ش��کل گیری موقعیت ها، شخصیت ها و 
ماجراهاست، بیش از هر مورد دیگری اهمیت دارد. این نکات 
ظریف است که طبع نوشتن یک نویسنده را نسبت به نویسنده 
دیگر که فقط در پی خلق یک موقعیت خنده آور و بدون مفهوم 
است،آشکار می کند. ش��گرد نویس��ندگان و کارگردان های 
سریال های تلویزیونی حاال شاید بیش از همه به سمت و سوی 

ایجاد طنز موقعیت متمایل شده است. 
 ترکی��ب واقعیت ه��ای اجتماع��ی و در کن��ار آن اس��تفاده 
 از طنز، اکنون به یک شیوه مرس��وم تبدیل شده که در نهایت 
 مسیر تکرار را دنبال می کند. نویسندگان در این نوع داستان ها

 ت��الش می کنند تا توس��ط ش��خصیت ه��ا ارتب��اط  بهتری 
با مخاطب خود برقرار کنند. اش��کال اصلی کار در این اس��ت 
که این اش��خاص ویژگی های خود را تا ب��ه انتهای کار حفظ 

نمی کنند.
شاید شنیدن این جمله کلیش��ه ای و تکراری که ما با کمبود 
فیلمنامه های خوب روبه رو هستیم، از مواردی باشد که بیان 
آن شکلی رایج دارد، اما معضل واقعی شاید فقط مربوط به این 
بخش نباشد. در این باره به طور معمول گله و شکایت هایی را 
از زبان نویسندگان مختلف می شنویم که در واقع سندی است 
که موجب نافرم شدن یک اثر در زمان تولید خود شده است. با 
توجه به این که طنز، دارای خصلت هایی است که خواه ناخواه 
حساسیت ها را بر می انگیزد، بنابراین کار نگارش فیلمنامه را 

برای نویسندگان کمی دشوار می کند.

درباره فیلمنامه سریال های طنزاین روزها 

از»راه در رو« تا » پایتخت« در شبکه اصفهان

گروه  این روزها اگر سری به شبکه استانی اصفهان زده باشید، بی شک با مجموعه های طنز روبه رو
 ش�دید که در کنداکتور پخش این شبکه به وفور یافت می ش�ود،به همین علت باهم نگاهی فرهنگ 

داریم به فیلمنامه های طنز تلویزیونی که این روزها کثرت آنها زاید شده است، اما... 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

تیم مرحوم داداشی کهریزک 
قهرمان لیگ برتر بسکتبال با ویلچر

چهار تیم مرحوم داداشی کهریزک، ایثار قم، هیأت اراک و مخابرات 
اصفهان به میزبانی باش��گاه ایثار قم به مصاف هم رفتند و در پایان و 
بعد از برگزاری شش دیدار، تیم مرحوم داداشی کهریزک به عنوان 

قهرمانی این فصل دست یافت. 
ایثار قم نی��ز عنوان نای��ب قهرمان��ی را از آن خود ک��رد و تیم های 
هیأت اراک و مخابرات اصفهان نیز به ترتیب عناوین س��وم و چهارم 

رقابت های این دوره را به دست آوردند.

از کتاب بازی های بومی محلی استان 
رونمایی شد

به گزارش ایسنا، مراس��م تجلیل از رتبه های برتر چهارمین المپیاد 
ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی استان اصفهان که شامگاه 
جمعه در اردوگاه شهید بهشتی باغ ابریش��م اصفهان برگزار شد، از  
250 ورزشکار عناوین برتر رش��ته های مختلف ورزش های سنتی و 

بازی های بومی محلی استان اصفهان تجلیل شد.
در این مراس��م، آقایان رده ه��ای برتر رش��ته های دو صحرانوردی، 
لی لی، دال پالن، هفت س��نگ، طناب کش��ی، تیران��دازی با کمان 
و بازی ه��ای بومی محلی م��دال و جای��زه خود را دریاف��ت کردند. 
همچنین بانوان  برتر در رش��ته های لی لی، دال پالن، طناب کشی، 
 دوومیدانی، سوارکاری، تیراندازی با کمان و بازی های بومی محلی

 معرفی شدند. 
در این مراس��م از کتاب »ورزش های سنتی و بازی های بومی محلی 
استان اصفهان« رونمایی شد. گردآورنده این کتاب سعید رستمی، 
مسئول کمیته آموزش هیأت ورزش های روستایی و بازی های بومی 
محلی اس��ت و این کتاب اطالعات کاملی از بازی های بومی استان 

اصفهان را در خود جای داده است.

چند مدال رنگارنگ برای اصفهانی ها
ناهید شهبازی، نایب رییس بانوان هیأت کاراته استان اصفهان گفت: 
در مسابقات قهرمانی کشور که در سالن پنجم مرداد اراک برگزار شد، 
در روز آخر یک طال در بخش جوانان و یک نقره و یک برنز در بخش 

نوجوانان سهم بانوان اصفهانی شد.

محسن ترکی، داور دیدار دو تیم 
کره ای و ژاپنی

به نقل از سایت  فدراسیون فوتبال،  تیم داوری ایرانی دیدار تیم های 
سوان بلووینگز کره جنوبی و کاشیوا ریسول ژاپن را در گروه هشتم 
لیگ قهرمانان آسیا قضاوت خواهند کرد. این بازی 14 فروردین 92 

در سوان کره جنوبی برگزار می شود.
محسن ترکی به همراه محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا منصوری 
داور و دو کمک داور بازی انتخاب ش��د ه اند. داور چهارم این بازی از 
کشور کامبوج و ناظر بازی از کشور بنگالدش انتخاب شده است. ناظر 

داوری هم از کشور هندوستان خواهد بود.

 مخالفت اولیه پرسپولیس 
با پیشنهاد دایی

مصطفی شکری، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس در باره مذاکرات 
روز چهارشنبه با علی دایی گفت: ما جلس��ه خوبی را برگزار کردیم، 
اما پس از نشس��ت داخلی به این نتیجه رس��یدیم ک��ه نمی توانیم 
 اولوی��ت پرداخت های خود را در س��ه ی��ا چهار روز آین��ده به دایی 

داشته باشیم. 
ما طلبکاران زیادی از سال های گذشته داریم که منتظر طلب های 
خود هس��تند و باید به آنها هم جواب بدهیم، پ��س باید همه چیز را 

پله به پله جلو برویم. 
قرار بود من پس از جلسه با رویانیان نظر نهایی را اعالم کنم که باید 
این موضوع را االن به اطالع برسانم که پس از جلسات اولیه با پیشنهاد 

نمایندگان آقای دایی فعال مخالفت شده است.  

 جایگاه سوم، در اولین تجربه 
آینده سازان میهن 
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 در ش��هرهای مختلف برگزار ش��د که در پایان تیم  ش��هرداری بم با 

108 گل زده و 58 امتیاز قهرمان شد.
 دیگر تیم مدعی این رقابت ها  ملوان بندر انزل��ی با 107 گل زده و 
57 امتیاز در جایگاه دوم ایستاد وتیم آینده سازان میهن نجف آباد 
اصفهان که اولین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، توانست 

با 42 گل زده و 38 امتیاز در رده سوم قرار گیرد.
تیم پاس هم��دان نیز پس از کس��ب 18 امتیاز به لیگ دس��ته  یک 

رقابت های لیگ دسته اول سقوط کرد.

 با استرس بردیم!
فرهاد کاظمی/ سر مربی تیم ذوب آهن   

به جرأت می گویم، ما این برد را مدیون تمام رسانه ها، مطبوعات و هواداران 
خوب ذوب آهن و سپاهان هستیم که امروز به ورزش��گاه آمدند و مودت 

به خوبی معنا کردند.  با این که اس��ترس و دوس��تی را 
روی دوش بچه های م��ا بود، اما تمام زی��ادی 

تالش خود را کردی��م که این بازی را 
ببریم. مقابل تیمی بازی می کردیم 
که در آستانه پیوس��تن به تیم های 
ته جدول است و ممکن است سقوط 
کند. م��ا با ای��ن ک��ه موقعیت های 
آنچنانی نداش��تیم، اما ب��ه اهدافمان 
رس��یدیم و همان گونه که س��عد 
محمدی، مدیرعام��ل کارخانه 
ذوب آهن خواس��ت، امروز به 

خوبی عمل کردیم.

6
قهرمانلیگتیراندازیباکماندراصفهانمعرفیمیشود
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پیروزی شیرین ذوب آهن در ثانیه های 
مسعود
پایانی، باعث ش��د تا ش��اگردان فرهاد افشاری

کاظمی سرانجام به س��ومین پیروزی 
خودشان در نیم فصل دوم لیگ دوازدهم دس��ت پیدا کنند و از 
طرف دیگر با توجه به شکست سنگین آلومینیوم در مقابل فجر و 
ناکامی پیکان در مقابل راه آهن، می توان امیدوار بود که تیم دوم 
فوتبال اصفهان با کسب امتیاز از بازی با آلومینیوم در هفته آینده 
 ش��انس خ��ودش را ب��رای بق��ا در لی��گ برت��ر افزای��ش دهد. 
ذوب آهن در شرایطی در مقابل داماش به پیروزی رسید که گل 
خوردن در دقای��ق پایانی تبدی��ل به نقطه ضعفی ب��زرگ برای 
بازیکنان با تجربه این تیم شده بود، ولی این بار در بر روی پاشنه 
همیشگی نچرخید و اسماعیل فرهادی با زدن یک گل ارزشمند، 
سه امتیاز حساس و سرنوشت ساز را به حساب تیمش واریز کرد. 
عجیب ترین نکته حاشیه ای بازی روز جمعه، استقبال همه جانبه 
هواداران ذوب آهن از تیمشان بود که بعد از مدت ها شور و شوقی 
تأثیرگذار را در ورزشگاه فوالدش��هر ایجاد کردند و ای کاش که 
مدیران ارشد کارخانه ذوب آهن الاقل کمی زودتر به فکر انجام این 
کار افتاده بودند تا ذوب آهن زودتر از این ها از پتانس��یل پرسنل 
کارخانه استفاده می کرد. شرایط ذوب آهن در جدول لیگ به گونه ای 
رقم خورده که ش��اگردان کاظمی برای بقای کامل و بی حرف و 
حدیث در لیگ برتر، باید عالوه ب��ر آلومینیوم از یکی از تیم های 
داماش و سایپا هم در رتبه های سیزدهم و دوازدهم جدول لیگ 
هم سبقت بگیرند تا مجبور نشوند در بازی سرنوشت ساز پلی اف 

 ش��انس خودش��ان را آزمای��ش کنن��د و ب��ه همی��ن خاط��ر 
سه امتیاز بازی با داماش ارزشی بیش از یک بازی معمولی داشت 
و ذوبی ها با شکست داماش، کاری کردند تا تیم حمید درخشان 
هم با توجه به بازی های باقی مانده اش در مقابل مدعیان کاری 
سخت برای ماندن در لیگ داشته باشد. کاظمی در حالی تیمش 
را به دیدار داماش فرس��تاده بود که با نیمکت نشین کردن پیام 
صادقیان و بازی دادن به فوفانو و پهلوان، س��عی داشت تا شاید با 
ارسال از جناحین و قدرت سرزنی مهاجم خارجی اش به دروازه 
داماش نزدیک شود، ولی فوفانو بعد از این که یک موقعیت مناسب 
را با تعلل خودش از دس��ت داد، از لحاظ روح��ی به هم ریخت و 
تعویض زودهنگام او با صادقیان شرایط را به نفع ذوبی ها عوض 
کرد. حضور فرهادی و حدادی فر در خط هافبک و هماهنگی این 
دو بازیکن با یکدیگر تقریباً خط هافبک داماش را از کار انداخت. 
ش��اید باید تأثیرگذارترین بازیکن هفته های اخیر ذوب آهن را 
بازیکنی مثل سپهر حیدری دانست که بعد از باز کردن دروازه مس 
در هفته 26 و گل نخوردن در مقابل سایپا باز هم تأثیری مستقیم 
بر روی گل ذوب آهن ایفا کرد. ذوبی ها قبل از بازی با آلومینیوم در 
روز یکشنبه هفته آینده باید سه شنبه )پس فردا( بازی جام حذفی 
در مقابل پرسپولیس را هم تجربه کنند و شاید روحیه حاصل از 
این پیروزی ارزشمند در مقابل داماش بتواند شاگردان کاظمی را 
در مقابل پرسپولیس و آلومینیوم هم به سوی پیروزی هدایت کند، 
البته به شرطی که کادر فنی ذوب آهن همه بازیکنان اصلی اش را 

در جام حذفی به کار گیرد.

روز جمعه خانه پینت بال اصفهان که 
سمیه 
دوهفته از عمرش م��ی گذرد، میزبان مسرور

مس��ابقات آماتوری پینت بال استان 
اصفهان بود که زی��ر نظر کمیته پینت ب��ال هیأت ورزش های 

همگانی و برای اولین بار در استان برگزار شد. 
هش��ت تیم با لب��اس و تجهیزات کام��ل آمدند تا خ��ود را در 
این میدان مح��ک بزنند و از ط��رف دیگر، کمیت��ه پینت بال 
استعدادهای کشف نش��ده را شناس��ایی کند و برای پشتوانه 
تیم اس��تان آنها را تحت تعلیم قرار دهد. ساعت 10 صبح ثبت 
نام آغاز شد و برای همه ش��رکت کنندگان که هیچ محدودیت 
سنی نداشتند، آی دی کارت صادر شد. گروه هایی سه نفره با 
یک اسپاتر یا همان سرپرست تیم که بیرون خط زمین مسابقه 
هم تیمی هایش را برای حمله به حری��ف راهنمایی می کنند، 
 پایه مس��ابقات بود. بعد یک دس��ت لباس و اسلحه مخصوص 
پینت بال و کلی توپ رنگی که براث��ر اثابت به حریف و موانع یا 
همان بانکر، می ترکید و فضای آبستره زیبایی را در دنیای رنگ 

و نقاشی ایجاد می کرد. 
تیم ها در قالب دو گروه چهارتیمی به رقابت پرداختند و از هر 
گروه دو تیم اول به مرحله نیمه نهایی راه یافتند. در این مرحله، 
تیم ها با هم ضربدری بازی کردند و برنده ها به فینال رسیدند و 
بازنده ها برای احراز مقام سومی به میدان رفتند. تیم خط قرمز 
به عنوان تیم نوپا و اس��تعداد کشف نشده پنت بال انتخاب شد 
 که در عرض یک ماه توانسته بودند خود را به سطح حرفه ای ها

نزدیک کنند. این تیم جوان متش��کل از چهار دوس��ت بود که 
 همگی به این رش��ته مهیج و ج��ذاب عالقه مند ش��ده بودند. 
»خط قرمز«ی ها توانستند در جمع چهار تیم برتر قرار بگیرند 
و در نهای��ت رتبه چهارم را به دس��ت آورند. به دلیل اس��تفاده 
از اس��لحه آماتوری پینت بال، اسم این مس��ابقات را آماتوری 
گذاشته بودند و شرکت کننده ها از اسلحه مکانیکی که با فشار 
ماشه تنها یک توپ شلیک می کند استفاده می کردند. در رشته 
پینت بال دو مدل اسلحه وجود دارد؛ یکی آماتوری و دیگری، 
حرفه ای. مدل حرفه ای، الکترونیکی اس��ت و با فش��ار ماشه 
 در یک ثانیه نزدیک به دوازده توپ رنگی ش��لیک می شود که 

بی شک، هیجان این رشته پر هیجان را چند برابر می کند.
رییس کمیته پینت بال اس��تان هدف از برگ��زاری اولین دوره 
مس��ابقات آماتوری در اصفهان را ترویج و توسعه این رشته در 
بین اقشار مختلف مردم به ویژه قش��ر متوسط اعالم می کند: 
»این مس��ابقات فرصت مناس��بی را برای آنها که به پینت بال 
عالقه دارند فراهم می س��ازد تا از نزدی��ک آن را تجربه کنند. 
جدای از این که حرف��ه ای ها هم می توانند ب��ا حضور در این 
مسابقات آمادگی بدنی خود را حفظ کرده و هر از چندی دورهم 
جمع شوند.« سعید حقیقت ادامه می دهد: »اما هدف اصلی از 
برگزاری مسابقات آماتوری، کشف استعدادهای جدید و نهفته 
بود ک��ه بتوانیم برای تیم پینت بال اصفهان پش��توانه س��ازی 
بکنیم؛ اتفاقی که در این دوره ش��اهدش بودیم و توانستیم تیم 

خط قرمز را شناسایی کنیم.«

هدف اصلی از 
برگزاری مسابقات 
آماتوری، کشف 
استعدادهای 
جدید و نهفته بود 
که بتوانیم برای تیم 
پینت بال اصفهان 
پشتوانه سازی 
بکنیم

 ای کاش که مدیران 
 ارشد کارخانه 
ذوب آهن الاقل کمی 
زودتر به فکر انجام 
این کار افتاده بودند 
تا ذوب آهن زودتر 
از این ها از پتانسیل 
پرسنل کارخانه 
استفاده می کرد

مسابقات آماتوری پینت بال استانذوب آهن نفس کشید

جدالبرسرشلیکتوپهایرنگیگواراهمچونداماش!

گروه ورزش- تیم بسکتبال فوالماهان با واگذاری نتیجه به تیم 
مهرام برای سومین بار پیاپی در مرحله پلی آف،  از راهیابی به فینال 
این دوره از رقابت های لیگ برتر بسکتبال بازماند. سومین بازی از 
سریال پنجگانه رقابت های مرحله دوم پلی آف )نیمه نهایی( لیگ 
برتر بسکتبال جمعه در سالن شهید مخابرات اصفهان و در حضور 

نزدیک به دو هزار تماشاگر برگزار شد.
با توجه به پیروزی دو بر صفر مهرام در دو بازی قبل در این مرحله 
و ثبت دو شکست در کارنامه ماهان،  می شد این طور پیش بینی 
 کرد که بازی آرام و منطقی از س��وی تیم تهرانی و بازی پرفشار و 
با استرسی از تیم اصفهانی شاهد باشیم. تیم ماهان در ابتدا با ترکیب 
محمدرضا اکبری، جواد داوری، س��امان ویسی، کریس ویلیامز و 
محمد کونه بازی را آغاز کرد. فرید اصالنی، مهدی کامرانی، السون، 
مارکو میلیچ و صمد نیکخواه بهرامی نیز ترکیب اولیه مهرام را در 

این دیدار تشکیل می دادند.

کوارتر اول
پرتاب سه امتیازی سامان ویسی اولین س��ه امتیاز را برای ماهان 
ثبت کرد و دو امتیاز کریس ویلیامز حکایت از بازی طوفانی ماهان 
درابتدای این دیدار می داد. اس��تقبال تماشاگران اصفهانی از این 
دیدار به قدری بود که تاالر بس��کتبال ورزشگاه شهدای مخابرات 
برای مهرامی ها تبدیل به جهنم شده بود و این امیدواری به وجود 
 آمد که ماهان می تواند با تشویق و س��ر و صدا و حمایت پرشور و 
بی امان تماشاگرانش پیروز این میدان باش��د. پنج دقیقه از بازی 
نگذشته بود و ماهان کنترل بازی را در دست داشت که صادق زاده 
سرمربی تیم فوالدماهان ترجیح داد سامان را از بازی خارج و به عماد 

سلمانی فرصت بازی در این بازی حساس را بدهد.
با وجود مصدومیت، اوشین ساهاکیان هم چهار دقیقه مانده به پایان 
کواتر اول به زمین آمد. ماهانی ها رو به بازی احساسی آورده بودند و 

بالتبع در کسب امتیاز ناکام.
ارائه بازی خوب از س��وی بازیکنان مهرام و پرتاب های منطقه ای 
از س��وی صمد نیکخواه و فرید اصالنی، حس��ابی ماهانی ها را به 
زحمت انداخت، تا جایی که ماهانی ها برای خالصی از این وضعیت 
با نش��اندن عماد سلمانی بر روی نیمکت، دس��ت به دامان مهدی 
شیرجنگ شدند و اکبری جانشین اوش��ین در زمین شد، اما این 

تعویض ها ماهان را از شکست 17-20 در این کواتر نجات نداد.

کوارتر دوم
ماهان در ش��رایطی کوارتر دوم را آغاز کرد ک��ه ترکیب تیم برنده 
تیمش در ابتدای کوارتر اول، حس��ابی دستخوش تغییر شده بود. 
حضور توامان سلمانی و اکبری درمیدان، در نوع خود قابل تأمل بود 
و جای خالی جواد داوری به شدت در این لحظات احساس می شد. 
مهرامی ها در غیاب جواد، فرصت خوبی برای افزایش فشار حمالت 
خود پیدا کرده بودند. صادق زاده می توانست در این لحظات تعویض 
بهتری انجام دهد، اما ترجیح داد به هم��ان رویه قبلی ادامه دهد. 
آمدن اصغر کاردوس��ت به جای محمد کونه بهترین تصمیم بود؛ 
»محمد کونه« ای که تا آن دقای��ق کار مفیدی برای تیمش انجام 
نداده بود، جای خود را به اصغر کاردوست داد. بازی خوب کاردوست 
خیلی زود به یاری تیم��ش آمد، اما این س��ؤال را در ذهن برجای 
گذاشت که چرا از ابتدا در ترکیب قرار نگرفت و یا چرا با وجود بازی 

بد »کونه« زودتر از این ها به زمین نیامد؟ 
درس��ت پنج دقیقه مانده به پایان پری��ود دوم، محمدرضااکبری 
ب��رای حض��ور ج��واد داوری در زمی��ن تعوی��ض ش��د و بدی��ن 
ترتی��ب با حض��ور کاردوس��ت، س��امان ویس��ی و ج��واد داوری 
 ماه��ان ج��ان ت��ازه ای گرف��ت و ب��ازی ب��رای مهرام��ی ه��ا

 سخت تر ش��د، تا جایی که این پریود با حس��اب 17-15 به سود 
سفید پوشان ماهان پایان یافت.

 کوارتر سوم
صادق زاده با آغاز نیمه دوم دست به ترکیب تیم موفقش نزد. سامان 
ویس��ی، جواد داوری و اصغر کاردوس��ت به همراه کریس ویلیامز 
و عماد س��لمانی برای ماهان به میدان آمدند و کامرانی، اصالنی، 
مارکول، السون و صمد نیکخواه برای ماهان در ترکیب قرار گرفتند. 
اولین امتیاز توسط فرید اصالنی و با پرتاب سه امتیازی او به دست 
آمد. بازیکنان ماهان توپ و می��دان را دراختیار قرار گرفتند که به 
یکباره کریس با محمد کونه تعویض ش��د. چند دقیقه بعد داوری 
جای خود را به ش��یرجنگ داد و دوباره بعد از چند دقیقه به زمین 
بازگشت. سامان با سلمانی تعویض و کار دوست به نیمکت تبعید 
و اکبری جای او را در ترکیب گرفت و نتیجه اش چیزی جز باخت 

19-10 ماهان در این کواتر نبود.

کوارتر چهارم
در این کواتر سامان ویسی با جواد داوری تعویض شد و عماًل همه 
امیدها برای جبران نتایج از دس��ت رفت. عماد سلمانی هم در این 
کوارتر و در برخورد با بازیکن حریف، نقش بر زمین ش��د و تا آخر 
قدرت همراهی تیمش را پیدا نکرد. درست یک دقیقه و 40 ثانیه 
مانده به پایان بازی تابلو نتایج 63-63 را به نمایش گذاشت، اما فشار 
حاکم بر روی بازیکنان ماهان آنها را از انجام بازی معمولی خود هم 
بازداشت و مهرام به راحتی دراین لحظات با هنرنمایی صمد نیکخواه 
بهرامی و مهدی کامرانی نتیجه 73-63 را به س��ود خود رقم زدند 

و مجوز حضور در فینال این دوره از رقابت ها را هم کسب کردند.
نکته جالب توجه، رضایت مس��ئوالن، کادرفن��ی و بازیکنان تیم 
فوالدماه��ان از نح��وه قضاوت ای��ن دیدار ب��ود. برای ای��ن دیدار 
امیرحسین صفرزاده به عنوان سرداور قضاوت کرد که بدون هیچ 
حاشیه ای بازی را به کمک دستیارانش تا پایان سوت زد و در پایان 
مورد تقدیر مدیرعامل باش��گاه فوالدماهان قرار گرفت که با وجود 

باخت تیمش، رضایت کامل خود را از این دیدار عنوان کرد.
فدراس��یون بس��کتبال برای این مس��ابقه حمید خمجانی، دبیر 
فدراسیون، محمدرضا کرمانشاهی رییس کمیته انضباطی و منصور 
انبه، رییس کمیته استان ها را به عنوان ناظر ویژه به اصفهان اعزام 
کرده بود. در دیگر مس��ابقه نیز پتروش��یمی، نایب قهرمان فصل 
گذش��ته میهمان ش��هرداری گرگان بود و 92 بر 50 برنده شد و 
به فینال رس��ید. دیدارهای مرحله نهایی نیز به صورت سه از پنج 

برگزار می شود.

مشکل اصلی ماهان، مصدومیت بود
سرمربی تیم بسکتبال فوالد ماهان سپاهان مصدومیت جواد داوری، 
اوشین ساهاکیان و محمد امجد را  دلیل اصلی شکست تیمش برابر 
مهرام می داند. محسن  صادق زاده پس از باخت برابر مهرام تهران و 
عدم راهیابی به فینال لیگ برتر بسکتبال، گفت: به تیم مهرام تبریک 

می گویم، همچنین به سرمربی تیم ملی. 
وی ادامه داد: متأسفانه در این سه بازی سه گارد نداشتیم. همچنین 
جواد داوری با 50 درصد از نیروی خود بازی می کرد، اما در مجموع 
خواستیم این موضوع رسانه ای نشود و مصدومیت هایی که در بین 
بازیکنان بود بزرگ نمایی نگردد. سرمربی تیم فوالد ماهان سپاهان 
تصریح کرد: البته بچه ها خیلی خوب بودند و کم کاری نداش��تند، 
ولی مشکالت بدنی باعث شد نتوانند بازی را در دست بگیرند. وی 

با بیان این که از جواد داوری نمی ش��د به طور کامل استفاده کرد، 
افزود: مجبور بودیم از این بازیکن به تناوب استفاده کنیم. همچنین 
این مصدومیت ها و دو باخت گذشته ماهان استرس و نگرانی را در 

جمع بازیکنان در ابتدای مسابقه به همراه داشت.
وی پیرامون قضاوت ادامه داد: تنها کس��ی ک��ه در مجمع مربیان 
خواست که قانون فیبا رعایت شود، من بودم. همچنین ما در تهران 
به روند قضاوت ها معترض بودیم و اگر رسیدگی می شد و مسأله روال 

عادی خود را طی می کرد، شرایط بدین گونه نبود.
صادق زاده درب��اره کریس ویلیام��ز عنوان کرد: ای��ن بازیکن باید 
دقایقی را اس��تراحت می کرد و سپس وارد جریان مسابقه می شد. 
همچنین محمدرضا اکبری و عماد سلمانی نیز به خوبی کار کردند. 
اما متأسفانه سلمانی با ضربه آرنج بازیکن تیم حریف مصدوم شد و 
نتوانست به مسابقه ادامه دهد. سرمربی اصفهانی تیم ماهان اظهار 
کرد: محمد کونه به این دلیل در دقایقی به میدان آمد که ویلیامز نیاز 
به استراحت داشت. همچنین ما مجبور بودیم برابر صمد نیکخواه و 

مارکو میلیچ بازیکنان هم قدی بگذاریم.

ماهان در انتخاب بازیکن اشتباه کرد   
سرمربی بسکتبال مهرام در کنایه، خطاب به سرمربی تیم اصفهانی 
گفت: تیم فوالد ماهان در انتخاب بازیکنان در بازی های برابر مهرام 
اشتباه کرد. مهمد بچیروویچ گفت: برای انجام این بازی کاماًل آماده 
بودیم و کارهای تاکتیک��ی و تکنیکی را به درس��تی انجام دادیم. 
خصوصا در این بازی که در اصفهان برگزار شد، سعی کردیم ریتم 

بازی را کند کرده و ریباند های حریف را کنترل کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که مصدومیت اوشین ساهاکیان و جواد 
داوری و محمد امجد از تیم فوالد ماهان سپاهان چقدر در برد مهرام 
تأثیر داشته است، بیان کرد: تیم فوالد ماهان بازیکنان زیادی دارد و 
فکر نمی کنم در نبود این بازیکنان به مشکل برخورده باشد، اما نحوه 

چینش و انتخاب بازیکنان در این بازی ها اشتباه بود.
س��رمربی مهرام اظهار داش��ت: تمام س��عی و تالش خود را برای 
 قهرمانی انجام می دهیم و مطمئن هس��تیم که برابر پتروش��یمی 

بندر امام نیز بازی های خوبی به نمایش خواهیم گذاشت.
سرمربی اسلوونیایی تیم بس��کتبال مهرام افزود: پتروشیمی بندر 
امام و فوالد ماهان سرمایه گذاری بیشتری به نسبت ما در بسکتبال 
داشته اند، اما سرمایه گذاری همه چیز نیس��ت و برای برنده شدن 

باید بهتر بازی کرد.

در حاشیه
    پیش از ش��روع بازی ماه��ان و مهرام، فینال لیگ دس��ته دوم 
بسکتبال در سالن مخابرات برگزار شد که در پایان این بازی، تیم تینا 
ماهان با دومین پیروزی مقابل استقالل به قهرمانی بازی ها رسید 
 و بین دو نیمه جام قهرمانی لیگ دسته دوم به تیم تینا ماهان اهدا

شد.
    تماشاگران اصفهانی پیش از شروع مسابقه علیه مهدی کامرانی 
کاپیتان مهرام ش��عار می دادند، اما برخالف تص��ور در زمان اعالم 
اسامی دو تیم، به تشویق صمد نیکخواه پرداختند. آنها حتی در پایان 
بازی و بعد از شکست تلخ بسکتبال ماهان در برابر مهرام، خطاب به 
مدیرعامل باشگاه فوالدماهان این شعار را سر دادند:»ساکت! یادت 

باشه، فوتسال باید باشه«

خداحافظی زودهنگام تیم بسکتبال فوالدماهان با فینال

رضایت کامل ماهانی ها از کوبل داوری



یادداشت

مسکن مهر چهارمحال روشن شد 
 گروه شهرستان-  ۳۰میلیارد ریال برای برق رسانی طرح های مسکن 

مهر در استان چهارمحال و بختیاری هزینه شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: با اعتباری بیش از۳۰ 
میلیارد ریال طرح های مسکن مهر در اس��تان چهارمحال و بختیاری 
برق دار شدند. مهندس رحمت اله حمامیان افزود: تا کنون ۶۳ هزار متر 
 شبکه توزیع برق احداث و ۵۲ دستگاه ترانسفورماتور نیزدر طرح های

 مس��کن مهر نصب ش��ده اس��ت. وی گفت: با احداث این ش��بکه ها و 
برق رس��انی به پروژه های مس��کن مه��ر۲۴۷۰ خان��وار از نعمت برق 
برخوردار شدند. وی با اشاره به این که طرح های مسکن مهردر شهرهای 
فرخشهر، فرادنبه، هفشجان و فاز اول برق رسانی به الهیه بروجن به اتمام 
رسیده افزود: برق رسانی به مس��کن مهر در شهرکرد، سامان، فارسان، 
لردگان و بروجن نیزدر حال اجراس��ت. مهندس حمامیان خاطر نشان 
کرد: همزمان با آماده شدن واگذاری واحدهای درحال ساخت در پروژه 
مسکن مهر و فراهم شدن زیرس��اخت های الزم، شرکت توزیع نیروی 
برق اس��تان چهارمحال و بختی��اری آمادگی الزم جه��ت تأمین برق، 
تحویل انش��عابات برق و نصب کنتور به متقاضیان را دارد. مدیر عامل 
شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری گفت: به محض 
ساخت بلوک های جدید وآماده سازی مسیر برای احداث تجهیزات برق 
در مسکن مهر، برق رس��انی به بلوک های جدید هم در دستور کار این 
شرکت قرار خواهد گرفت. شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال 
و بختیاری به۲۸۰ هزار و ۵۶۰ مش��ترک ب��رق در بخش های خانگی، 

کشاورزی،تجاری و صنعتی خدمات رسانی می کند.  

خبر ویژه

مدیرکل اوقاف و امور خیریه 
چهارمحال و بختیاری

حجت االسالم والمسلمین سیدمحمد طباطبایی
 خیم��ه ه��ای معرف��ت در چه��ار امام��زاده ش��اخص اس��تان ایجاد 
 می شود. در راستای اجرای طرح آرامش بهاری در امامزداگان استان، 
ایس��تگاه هایی با عنوان خیمه های معرفت در امامزادگان ش��اخص با 
درنظر گرفتن ظرفیت ها و امکانات و می��زان زائرینی که به این اماکن 
مراجعه می کنند  و نمایشگاه هایی نیز با عنوان های حجاب و آرامش 

بهاری در کنار این خیمه ها برپا خواهد شد.
 م��کان ه��ای ایج��اد ای��ن 
خیمه ها در استان، امامزدگان 
حلیمه و حکیمه خاتون)س( 
ش��هرکرد، بابا پیر احمد)ع( 
س��امان، حمزه اب��ن علی)ع( 
 شهر بلداجی و محمدعلی )ع(

روس��تای منج��ر موئ��ی در 
لردگان  خواهند بود.

خیمه های معرفت در4 امامزاده 
شاخص استان ایجاد می شود

چهره روزیادداشت
کتاب»ای یوسف خوشنام ما«آماده چاپ شد

کتاب »ای یوسف خوشنام ما« درباره شرح زندگی شهید یوسف قنبری عدیوی آماده 
چاپ و نشر شد. عباس قنبری عدیوی مدیر انتشارات نیوشه گفت:همزمان با 1۲اسفند 
بیست و ششمین سالروز شهادت یوسف قنبری عدیوی این کتاب آماده چاپ شده است. 
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گزارش خبری

 2800 پزشک بسیجی
 در استان داریم 

در حال حاض��ر۲۸۰۰ نفر از پزش��کان، پیراپزش��کان و 
کلیه فارغ التحصیالن در بس��یج جامعه پزش��کی استان 

عضویت دارند.
رییس دانش��گاه علوم پزش��کی چهارمحال و بختیاری و 
رییس شورای مرکزی بسیج جامعه پزشکی استان گفت: 
در حال حاضر۲۸۰۰ نفر از پزشکان، پیراپزشکان و کلیه 
فارغ التحصیالن این عرصه در س��طح اس��تان در بسیج 

جامعه پزشکی استان عضویت دارند.
دکتر رضا ایمانی در همایش س��الروز بمباران شیمیایی 
بیمارس��تان صحرایی فاطمه الزهرا)س( سردش��ت در 
عملیات والفجر ۸ اف��زود: در این بمب��اران تعداد زیادی 
از پزشکان و پیراپزشکان کش��ور به شهادت رسیدند که 
با برگزاری ای��ن همایش، ی��اد و خاطره آن��ان را گرامی 

می داریم.
 وی ادام��ه داد: هم��کاری بین بخش��ی بس��یج باس��ایر 
س��ازمان ها به ویژه دانشگاه علوم پزش��کی موجب ارایه 
خدمات زیادی به خصوص در مناطق محروم شده است؛ 
به طور مثال می توان به ارایه خدمات در بیمارستان های 

صحرایی و ثابت اشاره کرد.
دکتر ایمانی با بیان این که بسیجی شدن شرایط خاصی 
دارد و در این عرصه اگرچه کمیت دارای اهمیت اس��ت، 
اما کیفیت خدمات ارایه شده از اهمیت باالتری برخوردار 
است خاطرنشان کرد: بسیجیان در دوران جنگ خالصانه 
از جان خود گذش��تند تا معنای واقعی بسیج در ۸ سال 
دفاع مقدس تداع��ی یابد، در آن زمان هی��چ گاه نقصان 
حاکم نبود و فرماندهان و بس��یجیان هیچ تفاوتی با هم 

نداشتند و یکدست و یکرنگ بودند.
وی تصریح کرد: در دوران جنگ، نسل جنگ و نسل حاضر 
در جبهه ها بهترین بسیجیان بودند، چرا که امروزه بحث 
سر جنگ فرهنگی است و جوانان باید در مقابل این جنگ 
بایستند، چون معنای یک بسیجی واقعی ایستادگی در 
برابر انواع تهاجمات است، بسیجیان جامعه پزشکی باید 
عملکرد خود را به عنوان یک ایثارگ��ر به بهترین نحو در 
 عرصه س��المت نمایش دهن��د، این در حالی اس��ت که 
مهم ترین جهاد خواهران بس��یجی در این عرصه حفظ 
عفت و حجابش��ان اس��ت. دکتر ایمانی اظهار داش��ت: 
بسیجی فقط در چفیه بستن نیست بلکه چفیه یک نماد 
اس��ت و اصل، داش��تن بصیرت و فرهنگ بسیجی است، 

بسیجی بودن یک سعادت است، اما لیاقت می خواهد.

شاهین ایل بیگی پور گفت: با توجه به شرایط اقلیمی چهارمحال و 
بختیاری، این استان زیستگاه پرندگانی نظیر کبک است و شکار این 
پرنده برای صیادان و شکارچیان بومی از اهمیت خاصی برخوردار 
بوده و کسانی موفق به شکار این پرنده می شوند که در فنون شکار 

کبک تبحر داشته باشند.
وی اف��زود: درقوم بختیاری، ش��کار از اهمیت خاص��ی برخوردار 
 بوده و م��ردان ش��کارچی از منزلت باالی��ی برخوردار ب��وده اند،

چرا که شکار نشان از دالوری و شجاعت مرد دارد.
ایل بیگی پور مهم ترین نمونه کب��ک درچهارمحال و بختیاری را 
کبک دری دانس��ت و گفت: کبک دری پرنده ای محتاط است که 
پس از احساس خطر، مسافت زیادی را پرواز می کند، همچنین این 
پرنده به اندازه دیگر ماکیان اجتماعی نیست و معموال جفت جفت 

دیده می شود.

میراث معنوی ش��کار نیز در دی ماه91به شماره۵۰۵ درفهرست 
آثار ملی کشور ثبت شد.

مژگان ریاحی مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
چهارمحال و بختیاری در گفتگو با رس��انه های استان، ترانه های 
شکار را یکی از رایج ترین گونه های ادبیات عامیانه در فرهنگ مردم 
استان دانست و افزود: با توجه به اهمیت صید و صیادی درفرهنگ 
قوم بختیاری، بررسی و ثبت این ترانه ها که ریشه در فرهنگ غنی 

این قوم دارد، می تواند آنها را از خطر فراموشی نجات دهد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری در گفتگو 
با ایرنا، اظهار داش��ت: آموزه های قرآن کریم بر مصونیت طبیعت 
و منابع طبیعی و پرهیز از هرگونه تجاوز و تع��دی، تأکید ورزیده 
و تجاوز و تعدی به طبیعت را موجب عذاب اخروی و مس��ئولیت 

دنیوی دانسته است.

 س��عید یوس��ف پور با بیان آیات قرآن کریم و احادیث ائمه اطهار 
علیهم السالم در حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب به آن، 
ادامه داد: هرگونه تصرف در طبیعت که تناسب عناصر و موجودات 
طبیعت را بر هم زند، از منظر دین اس��الم و قرآن مردود شناخته 

شده است.
وی تصریح کرد: ثبت میراث معنوی ش��کار و پرونده شکار کبک 
درفرهنگ بختیاری در فهرس��ت آثار ملی، تخریب محیط زیست 
را به همراه دارد و آسیب رساندن به محیط زیست و منابع طبیعی 

جرم است.
یوسف پور افزود: اداره کل محیط زیست چهارمحال وبختیاری در 

حال تهیه نامه ای برای ارسال 
به س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری 
کشور اس��ت تا با جلوگیری از 
تصویب ای��ن پرونده ها، گامی 
در راستای حفاظت از محیط 

زیست برداشته شود.
یکی از فعاالن محیط زیس��ت 
چهارمح��ال وبختی��اری نیز 
دراین ب��اره گفت: ب��ه دنبال 
معرف��ی و انتخ��اب گونه های 
نم��اد جان��وری اس��تان های 
کش��ور، کبک  دری بر اساس 
نامه شماره ۳۲/۶1۰۸ در تاریخ 
هشتم اردیبهشت ماه 1۳۸۷ از 
سوی سازمان حفاظت محیط 

زیس��ت به عنوان نماد جانوری استان معرفی ش��ده است. هومان 
خاکپور افزود: بنابر اظهارات مس��ئوالن اداره کل حفاظت محیط 
زیست استان، جمعیت کبک استان در اثر شکار بی رویه به شدت 
کاهش یافته و در ش��مار گونه های مورد تهدید تحت برنامه های 

شدید حفاظتی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس اصول انکارناپذیر در حوزه محیط  زیست و 
شرایط فعلی حاکم بر جمعیت حیات وحش، ترویج فرهنگ شکار و 
شکارگری جفا در حق محیط زیست کشور است و پایداری حیات 

در زیست بوم های ایران را به چالش می کشد.
بدون شک ثبت میراث مختلف مادی و معنوی استان گامی مثبت 
در راس��تای حفظ این مواریث اس��ت، اما در این میان حفاظت از 
 طبیعت و گون��ه های مختلف جانوری اس��تان نی��ز نباید مغفول 

بماند.

فعاالن زیست محیطی چهارمحال وبختیاری به ثبت ملی شکار  اعتراض کردند

کبک ها را نکشید 

ثبت ملی پرونده شکار کبک در فرهنگ بختیاری  در فهرست آثار ملی کشور، اعتراض فعاالن محیط  گروه 
زیست و سازمان های مردم نهاد زیست محیطی را برانگیخت.پس از اعالم ثبت پرونده شکار کبک در شهرستان

فرهنگ بختیاری در فهرست آثار ملی، از سوی سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث 
فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری چهارمحال وبختیاری، برخی مس�ئوالن وفعاالن زیست محیطی نسبت به این اقدام 
اعتراض کردند. چندی قبل سرپرست معاونت میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری چهارمحال 
وبختیاری درگفتگو با رسانه های استان اظهار داشت: ثبت پرونده شکار کبک درفرهنگ بختیاری در فهرست آثار ملی با 

شماره 503 به ثبت رسیده است.

 ثبت میراث 
معنوی شکار و 

پرونده شکار 
 کبک در

فرهنگ بختیاری 
در فهرست آثار 

ملی، تخریب 
 محیط زیست 

 را به همراه 
دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
7690 شماره دادنامه: 9109970350201732، شماره پرونده: 9109980350200293، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910299، خواهان: آقای عباس��علی زمانی ب��ا وکالت آقای 
علیرضا مرادی به نش��انی اصفهان خ فیض مجتمع نگین طبقه سوم واحد 11 و خانم 
زهرا نایب صادقی به نش��انی خ فیض مجتمع نگین ط 3 واحد 11، خوانده: آقای بهمن 
عیدی وندی به نش��انی مجهول المکان، خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، 
2- مطالبه وجه چک، گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت 
به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خواهان عباس��علی زمانی 
فرزن��د محمدعلی با وکالت آقای علیرضا مرادی به طرفیت خوانده بهمن عیدی وندی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ هفتاد میلیون ریال وجه چک به شماره 90/11/15-126297 
عهده بانک ملی ش��عبه نجف آباد با احتس��اب هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 
نظر به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق متن و ظهر گواهینامه عدم پرداخت وجه 
چک صادره از ناحیه بانک محال علیه که اساس��ًا داللت بر اش��تغال ذمه خوانده در 
قب��ال خواهان به میزان مبلغ ف��وق را دارد و اینکه خوانده با اطالع از دعوی مطروحه 
و جریان رس��یدگی در جلسه دادرسی حاضر نش��ده و نسبت به دعوی دفاع مؤثری 
بعمل نیاورده و دلیلی بر پرداخت وجه س��ند مدرکیه اقامه نکرده اس��ت لذا دادگاه با 
اس��تصحاب اشتغال ذمه خوانده، دعوی را وارد تش��خیص و مستنداً به مواد 310 و 
311 و 312 قان��ون تج��ارت و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون چک 
و استفساریه آن مصوب مجمع تش��خیص مصلحت نظام خوانده را به پرداخت مبلغ 
هفت��اد میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و نیز مبلغ ی��ک میلیون و چهارصد و پنجاه 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت ش��صت درصد حل الوکاله وکیل مطابق 
تعرفه قانونی در مرحله بدوی و پرداخت خسارت 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 محاسبه و از خوانده 
اخ��ذ و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف مدت بیس��ت روز 
از تاری��خ ابالغ دادنامه قابل واخواه��ی در محکمه صادرکننده رأی بوده و پس از 20 
روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان اصفهان می باشد.  

معقولی- رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7691 در خصوص پرونده کالس��ه 1751/91 خواهان محمد بختیاری دادخواس��تی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت علیرضا آراس��ته- شاهرخ شادکام تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز یکش��نبه مورخ 92/1/18 س��اعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، جنب بیمه 
ایران مجتمع ش��ماره یک 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 13 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی
7694 کالس��ه پرون��ده: 910568 ح/ 14، وقت حضور: هفت روز پس از انتش��ار در 
روزنامه، خواهان: محمد طاوس��ی و محس��ن عباس��ی، خوانده: احمد جهانفر فرزند 
جلیل، خواس��ته: ابالغ نظریه کارشناس��ی وفق مواد 73 و 260 قانون آ.د.م. خواهان 
دادخواس��تی تس��لیم دادگاه ه��ای عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 14 
ارجاع گردیده و نظریه کارشناس��ی ارائه ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به 
درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 و 260 قانون آئین دادرسی 
مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا خوانده 
از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف هفت روز بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم نظریه کارشناسی، نظریه و یا اعتراض خود را نسبت به نظریه 

کارشناسی با ذکر دالیل ارائه نماید. دفتر شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
7695 شماره دادنامه: 9109970352202171، شماره پرونده: 9109980352200801، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910820، خواهان: خانم قدمخیر علیدادی به نشانی اصفهان 
ملک ش��هر خ مفتح مجتمع س��تاره بلوک B واحد 3، خوانده: آقای سید هاشم طاهریان 
به نشانی مجهول المکان، خواسته: صدور حکم طالق به درخواست زوجه، گردشکار: 
دادگاه پس از بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و بش��رح ذیل مبادرت 
بص��دور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دادخواس��ت خانم قدمخیر علیدادی 
فرزند کیامرز به طرفیت همسرش آقای سید هاشم طاهریان فرزند آقاجان به خواسته 

گواه��ی عدم امکان س��ازش با توجه به متن دادخواس��ت تقدیم��ی و فتوکپی مصدق 
مدارک اس��تنادی و اینکه مس��اعی دادگاه و داور منتخب در ایجاد صلح و سازش بین 

طرفین مؤثر واقع نشده و اینکه خوانده با وصف ابالغ قانونی جهت دفاع از خود در 
دادگاه اقدامی ننموده و گواهی پزش��کی قانونی به ش��ماره 23278-91/9/7 که حاکی 
از عدم وجود حمل اس��ت و گواهی دادستان محترم شاهین شهر به شماره 901065-

91/11/25 که حاکی از محکومیت خوانده به ش��الق و جزای نقدی به اتهام مباش��رت 
در چهار فقره س��رقت است و همچنین دادنامه ش��ماره 2345-90/9/7 دادگاه انقالب 
اس��المی اصفهان ش��عبه اول که حاکی از محکومیت قطعی خوانده به شالق و جزای 
نقدی به خاطر نگهداری حش��یش و استعمال آن می باش��د و سایر محتویات پرونده 
خواس��ته خواهان حمل بر صحت تلقی ش��ده و تخلف خوانده از ش��روط ضمن العقد 
مندرج در س��ند رسمی ازدواج ش��ماره 4399-89/8/24 دفترخانه 85 اصفهان به نظر 
دادگاه محرز و مس��لم است لذا مس��تنداً به ماده واحده قانون اصالح مقررات مربوط 
به طالق مصوب 1370 مجمع تش��خیص مصلحت نظام و م��واد 1120-1119-1102 
تبصره ماده 1133-1139-1145-1146 از قانون مدنی و مواد 305-303-199-198-

306 از قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 1379 و بندهای 1-2-8-9-11 از شروط 
ضمن العقد مندرج در س��ند رس��می ازدواج فوق الذکر که طرفین با علم و اطالع ذیل 
آنه��ا را امضاء نموده اند گواهی عدم امکان س��ازش بین زوجین صادر و اعالم می 

گ��ردد. لذا خواهان می تواند به یکی از دفاتر رس��می طالق مراجعه و با بذل قس��متی 
از مهریه اش اصالتًا و قبول آن از طرف همس��رش وکالت��ًا خود را با حق توکیل غیر 
مطلقه به طالق خلع نوبت اول بنماید. رأی صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس 
از ابالغ قابل واخواهی در همین محکمه می باش��د. ش��ریفی- رئیس شعبه 22 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7697 در خصوص پرونده کالس��ه 2086/91 خواهان رس��ول علینقیان دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت ولی اله چاکری پور تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
روز 5 ش��نبه مورخ 92/1/29 س��اعت 8/30 تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در 
اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 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. دفتر شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7698 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2000/91 ش 33 خواهان منص��ور منظری با 
وکالت خانم هاله نیلیه دادخواس��تی مبنی بر مطالبه مبلغ بیس��ت و پنج میلیون ریال 
وج��ه یک فقره چک به ش��ماره تاریخ 49319-86/3/21 عه��ده بانک ملی با انضمام 

خس��ارت تأخیر تأدیه از سررسید لغایت اجرای حکم به طرفیت سید مرتضی مهدوی 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز یکشنبه مورخ 92/2/15 ساعت 11 تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 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 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

دفتر شعبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7699 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2089/91 ش 11 خواهان مس��عود ش��یخی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه مبلغ 19/600/000 به طرفیت صادق میسائی تقدیم نموده 
اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 5 ش��نبه مورخ 92/1/29 ساعت 9/10 تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 
قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 
به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7700 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1313/91 ش ح 28 خواه��ان عب��اس برزگر 

دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت تقی بابایی- محمدحسین شجاعی تقدیم نموده 
است. وقت رسیدگی برای روز چهارشنبه مورخ 92/1/21 ساعت 3/30 تعیین گردیده، 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی 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 رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. ش��عبه 28 حقوقی مجتمع شماره یک شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7701 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1031/91 خواه��ان بهاره و ناص��ر بهرامی 
دادخواس��تی مبنی بر بازگرداندن چک مفقودی و پرداخت خسارت وارد شده توسط 
ایش��ان به طرفیت رضا موس��وی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخه 
92/1/31 ساعت 17/30 عصر 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 س��جاد- اول ارباب- روبروی مدرس��ه نیلی پور جنب 
ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 
23 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. خالویی- مدیر دفتر شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7702 در خص��وص پرونده کالس��ه 995/91 خواه��ان تعاونی اعتب��ار ثامن االئمه 
اصفهان با وکالت مرضیه ش��عبانی دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه وجه 1 فقره چک 
به مبلغ 50/000/000 ریال و خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه به طرفیت محمدرضا 
الواریان تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخه 92/1/18 س��اعت 4 عصر 
تعیی��ن گردیده، ب��ا توجه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان 
سجاد- اول ارباب- روبروی مدرسه نیلی پور جنب ساختمان صبا پالک 57 کدپستی 
8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 23 شورای حل اختالف اصفهان 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. خالویی- مدیر دفتر 

شعبه 23 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7703 در خصوص پرونده کالس��ه 1513/91 ش 7 خواهان حمید شومال دادخواستی 
مبنی بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه رسمی و انتقال سند یک دستگاه پراید 
به ش��ماره 744 س 28- ایران 13 و ضرر و زیان مالی و خس��ارات دادرسی مقوم به 
41/000/000 ریال به طرفیت حس��ین اسماعیلی نصرآبادی- حسین امینی پزوه تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 92/1/22 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده 
است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در 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 رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 

اتخاذ می شود. دفتر شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
7704 شماره: 413/91 ش 33 به موجب رأی شماره 1025 تاریخ 91/6/30 شعبه 33 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حسین 
عیدی وندی مجهول المکان محکوم اس��ت ب��ه: پرداخت مبلغ 15/000/000 ریال بابت 
اصل خواس��ته و س��ی و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت 
تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت )91/8/3( لغایت اجرای حکم در حق محکوم 
له احمد مدولی کاشانی نشانی محل اقامت: تهران خزانه بخارایی اول خیابان عباسی 
کوچه س��لطانی کوچه جواد مرادی پالک 2. ماده 34 قان��ون اجراي احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را 
به موقع اجرا بگ��ذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد یا مالي معرفي کند که 
اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتي که خود را قادر 
ب��ه اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائي خود را به 
قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. شعبه 33 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7705 در خصوص پرونده کالس��ه 2061/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه چک ب��ه طرفیت جهانگیر مجی��دی فرزند داراب تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/6 س��اعت 11 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7706 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 2068/91 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی 
مبن��ی بر مطالبه به طرفی��ت غالمرضا کریم زاده اصفهانی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/2/11 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده، با 
توج��ه به مجهول الم��کان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم کاشانی، 
جنب بیمه ایران مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و 
ضمائ��م را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 
 تصمی��م مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 13 حقوقی مجتمع ش��ماره یک ش��ورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
7707 در خصوص پرونده کالس��ه 1068/91 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه وجه به طرفیت ابراهیم عس��گری تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 
روز شنبه مورخ 92/1/31 ساعت 3/30 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حسب 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 آتش��گاه 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 ش��ود. دفتر ش��عبه 31 حقوقی مجتمع ش��ماره دو 

شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالکیت
7708 ش��ماره: 15686 آقای علی س��لمانی فرزند عباس باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت 
شش��دانگ یک قطعه زمین مخروبه پالک شماره 53/245 واقع در افوشته جزء بخش 
ن��ه ح��وزه ثبتی که در صفحه 134 دفتر 25 امالک ذیل ثبت 3941 بنام علی س��لمانی 
فرزند عباس ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و بموجب س��ند رسمی شماره 10249-

24/4/23 دفترخانه 7 نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده 
در اثر اسباب کشی از بین رفته/مفقود شده است چون درخواست صدور المثنی سند 
مالکی��ت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالح��ی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر 
ش��ده( نسبت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این 
آگه��ی تا ده روز بای��ن اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند 
مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده 
مسترد گردد: اگر طرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند 
ارائه نش��ود المثنی س��ند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد شد. م الف/ 

408 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ وقت رسیدگی
7727 در خصوص پرونده کالس��ه 2087/91 خواهان رس��ول علینقیان دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وجه چک ب��ه طرفیت ولی اله چاکری پور تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز 5 شنبه مورخ 92/1/29 س��اعت 9 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نمایید. در ص��ورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 11 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان



محققان مؤسسه فناوری ماساچوست از اولین چاپگر چهار بعدی 
جهان رونمایی کرده اند. این محققان توانسته اند یک شیوه چاپ 
چهار بعدی اجسام قابل برنامه ریزی را به وجود بیاورند که خود 

مونتاژ هستند. 
این چاپگ��ر چهار بعدی ب��ه جای چاپ یک جس��م کامل، یک 
رش��ته از چندین ماده را ایجاد ک��رده که با ق��رار دادن آن در 
آب، قابل تا ش��دن و تبدیل به ش��کل های مختلف اس��ت.این 
برنامه که با خواص مختلف در س��طح ذرات در درون هندس��ه 
س��ه بعدی مهندس��ی ش��ده، به خود مونتاژهای شبیه سازی 

شده و بهینه س��ازی محدودیت های طراحی منجر خواهد شد. 
دانش��مندان تاکنون تنها توانس��ته اند یک مکعب و همچنین 
حروف MIT را از این طریق بسازند، اما به گفته سازندگان، این 
شیوه خود مونتاژ از کاربرد زیادی برای معماری و دیگر حوزه ها 

برخوردار است. 
این فناوری فقط در پروژه های با مقیاس کوچک کاربرد نداشته 
و در آینده می توان از آن برای ساخت پروژه های معماری بزرگ 
مانند آس��مان خراش ها، ساختمان و یا حتی س��کونتگاه های 

ماه بهره برد.

ستاره شناس��ان در ش��یلی اخی��را یک لی��زر جدی��د را مورد 
 آزمایش قرار داده و یک س��تاره مصنوعی را در آسمان به وجود 

آورده اند.
 لیزر تلسکوپ بسیار بزرگ می تواند تا90 کیلومتر به سمت جو 
ش��لیک کند که در آنجا با الیه ضخی��م10 کیلومتری اتم های 
سدیم که از برخورد شهاب سنگ ها در اطراف زمین باقی مانده، 
تعامل می کند. این لیزر باعث درخشش سدیم شده و یک نقطه 
درخش��ان از نور را ایجاد کرده که مانند یک س��تاره مصنوعی 

عمل می کن��د. ستاره شناس��ان از این نقطه کوچ��ک به عنوان 
مرجع برای نظ��ارت بر اختالالت جوی در خط دید تلس��کوپ 

استفاده می کنند.
 آینه های دگردیس پذیر در تلسکوپ در واکنش به این سنجش 
ها تغییر کرده، تحریفات جو را جب��ران و تصاویر واضح تری از 
اجسام کیهانی را ارایه می کنند. به گفته محققان، این لیزر جدید 
منعطف تر و قابل اطمینان تر از لیزر قبلی بوده که پس از شش 

سال کار کنار گذاشته شد.

Society,Cultural  
Newspaper

روزنامه فرهنگی، 
اجتماعی 

یک شنبه  13 اسفند  1391 | 20 ربیع الثانی   1434
شماره 991 / 8 صفحه | قیمت:200 تومان

No. 991  , March  3     ,2013
8 Pages

 ۵ نکته برای آن که
راننده بهتری باشید  

وقتی که به کارهای روزم��ره همچون رانندگ��ی، کار و بچه داری فکر 
می کنیم درمی یابیم که حتی در کارهایی که عموما آنها را خوب انجام 
می دهیم، باز هم جای بهبود و پیش��رفت وجود دارد. آیا فکر کرده اید 

چطور می توانید توانایی رانندگی خود را بهبود بخشید؟
خوش��بختانه دانش��مندان نی��ز به ای��ن موض��وع توج��ه می کنند و 
پیشنهادهایی برای هر چه بهتر شدن مهارت های ما دارند، مانند پنج 

پیشنهاد زیر:

1     در کالس های مراقبه شرکت کنید
رانندگی فعالیتی چندوظیفه ای )Multi tasking( است. مغز شما 
پیوس��ته بین کارهای مختلف حرک��ت می کند. توجه ب��ه چراغ ترمز 
خودروی جلویی، نگاه کردن گاه به گاه آیینه ه��ا، توجه به افراد پیاده، 
گوش دادن به بوق های هش��دار و برانداز کردن صفحه سرعت س��نج 
خودرو. نتیجه مطالعه جدیدی که در دانش��گاه واش��نگتن انجام شده 
است نشان می دهد افرادی که برای هش��ت  هفته، هر هفته دو ساعت 
در جلسات مراقبه ذهنی )Mindfulness Meditation( شرکت 
کرده اند، نسبت به کسانی که این دوره ها را نگذرانده اند بهتر می توانند 
بر روی عملکردهای چندوظیفه ای تمرکز کنند. به نظر می رسد که این 
آموزش ها به آنها کمک می کند بدون آن که تمرکز کامل خود را بر روی 
کاری که در دست انجام دارند از دس��ت بدهند، متوجه وقفه ها شوند. 
اگرچه این یافته ها را مستقیما نمی توان به فعالیت های جاده ای مربوط 
دانست، اما بهبود توانایی ذهنی برای متمرکز ماندن و چاالکی به شما 

در رانندگی کمک خواهد کرد.

2      تلفن همراهتان را در صندوق عقب بگذارید
مطمئنا همه ش��ما می دانید که پیامک بازی هنگام رانندگی مرگ آور 
است و شاید احساس کنید که صحبت کردن به وسیله هندزفری با تلفن 
همراه کامال ایمن است. اگرچه در برخی نقاط دنیا این کار قانونی است، 

اما سیاست های مربوط به آن گمراه کننده و گول زننده است.
 پائول اچلی روانشناس مؤسسه تحقیقات حمل و نقل دانشگاه کانزاس 
می گوید: »تمام مطالعاتی که توس��ط متخصصان روانشناختی انجام 
شده است نشان می دهد که هنگام رانندگی، استفاده مستقیم از تلفن 
 همراه یا کارب��رد آن به کمک هندزفری هر دو به یک اندازه خطرس��از 
هستند.« این خود مکالمه و نه در دس��ت گرفتن تلفن است که باعث 
حواس پرتی مغز می ش��ود. ب��ه گفته اچلی ب��رای مغز خیلی دش��وار 
اس��ت که ورودی های اجتماع��ی را نادی��ده بگیرد. ب��ه همین دلیل 
 اس��ت که اچلی توصیه می کند تلفن همراه خ��ود را در صندوق عقب 
ماش��ین خود بگذارید  یا آن را خاموش کنید. وی می گوید: »اگر تلفن 
همراه در محدود دسترس شما باشد، به دنبال آن خواهید رفت، حتی 
اگر تلفنتان را درون جعبه گذاش��ته باشید. من حتی افرادی را دیده ام 
که به دنبال تلفن همراهش��ان عملیات آکروباتی��ک در خودرو انجام 

می دهند!«

3      بیشتر رانندگی کنید
ه��ر فعالیت پیچیده ای نیاز به اس��تفاده از قش��ر پیش پیش��انی دارد؛ 
ناحیه کنترلی سطح باالیی از مغز که وظیفه درک قوانین آن فعالیت و 

اولویت بندی اطالعات را بر عهده دارد. 
به گفته اچلی، پ��رورش، تأثیر مهمی ب��ر این قش��ر دارد؛ برای مثال، 
جوانان و راننده های کم تجربه تر در تش��خیص این که حواسش��ان را 
به کجا باید جمع کنند چندان خوب نیس��تند. ممکن است آنها زمان 
زیادی را صرف خیره شدن به سپر ماش��ین جلویی بکنند، به جای آن 
که چند خودرو جلوتر را ببینند تا بتوانند کاهش سرعت یا توقف های 
ناگهانی را پیش بینی کنند. رانندگی مکرر، مغز را پرورش می دهد تا بر 
روی موارد صحیح تمرکز کند. به گفته اچلی اگر تجربه شما کم است، 
گذراندن چند ساعت پش��ت فرمان کمک می کند تا مهارت های خود 

را تند و تیز کنید.

4      یوگا تمرین کنید
رانندگان خوب برای اجتناب از موانع ناگهانی که در سر راهشان ظاهر 
می ش��ود و یا رانندگانی که در ترافیک ناگهان تغییر مسیر می دهند، 
به ادراک دیداری تند و تیز خود تکیه می کنند. ش��اید عجیب به نظر 
برس��د، اما نتیجه چندین مطالعه که در هند انجام ش��ده است نشان 
می دهد که تمرینات یوگا دقیقا می تواند این نوع از تیزحسی دیداری 
را تقویت کند. به احتمال زیاد، کیفیت ه��ای تفکری یوگا دلیل چنین 

بهبودهایی هستند.

5      انتظار بدترین ها را داشته باشید
همواره فرض کنی��د که حداقل10درص��د از دیگر رانن��دگان، گیج و 

حواس پرت هستند.
 به گفته اچلی مطالعات نش��ان می ده��د که این دس��ته از رانندگان 
حتی از رانندگان مست هم خطرناک ترند. دوره های رانندگی تدافعی 
پیشنهاد می کند به خودروهای اطراف خود توجه کنید و برای توقف ها 
یا انحراف های ناگهانی آماده باش��ید. اچلی می گوید: »من همیش��ه با 
این فرض رانندگی می کنم که س��ایر راننده ها برای کشتن من بیرون 
آمده اند و خوشبختانه تاکنون از دو حادثه مرگبار رانندگی جان سالم 

به در برده ام.«

ترس از تاریکی، استرس ناش��ی از انجام تکالیف مدرسه 
و رقاب��ت درس��ی با همکالس��ی ه��ا و... را ه��ر کودکی 
 تجربه می کند. برای رهایی از این فش��ارها خوب اس��ت

روش های مؤث��ر و آرام بخش را ب��ه کودکانتان بیاموزید 
تا بتوانند با اس��ترس های روزانه خود کنار بیایند. به نقل 
از س��ایت »نیوزویک« روش های متفاوتی برای کاهش 
اس��ترس و ایجاد آرامش وج��ود دارد که ه��ر یک تأثیر 
متفاوت��ی دارد. در ابتدا به کودک یک ی��ا دو روش را یاد 
بدهید و سپس به مرور زمان بر حس��ب آمادگی وی این 

روش ها را اضافه کنید.
    نفس عمیق

این روش برای کاهش واکنش طبیعی بدن به اس��ترس 
مؤثر اس��ت. ضربان قلب را کند می کند و فش��ار خون را 
کاهش می دهد. برای انجام این کار ابتدا باید نفس عمیق 
کش��ید، نفس را برای لحظه ای نگهداش��ت و سپس به 
آرامی رها کرد. این کار باید تکرار ش��ود تا فرد احس��اس 

آرامش کند.
    آرامش عضله

ای��ن روش که ب��ه کاه��ش اس��ترس کمک م��ی کند 
 با انقباض و س��پس ش��ل کردن عضله انجام می ش��ود.

1 - ص��ورت:  از ک��ودک بخواهید صورت خ��ود را جمع 
کند، به طوری ک��ه بینی به طرف باال ق��رار گیرد )مانند 
زمانی که چی��ز بدبویی را استش��مام می کند( س��پس 
عضالت صورت را ش��ل کند، این کار را س��ه ب��ار تکرار 
کند.۲ - فک: از ک��ودک بخواهید ف��ک را محکم به هم 
فش��ار دهد و س��پس آزاد کند. )این کار س��ه ب��ار تکرار 
شود.(۳ - دست و شانه: دس��ت ها به سمت جلو، سپس 
 به س��مت باال ت��ا حد امکان کش��یده ش��ود. دس��ت ها

 را ش��ل کند و به کنار بیندازد. )این کار س��ه ب��ار تکرار 
ش��ود.(۴ - معده: از کودک بخواهید به پشت دراز بکشد 
و ب��رای لحظ��ه ای عضله مع��ده را محک��م و منقبض و 
سپس شل کند. )این کار را س��ه بار تکرار کند، در حالت 
ایس��تاده نیز ای��ن ورزش را انجام دهد.(۵ - پ��ا و زیر مچ 
پا تا انگش��ت: از کودک بخواهید بایس��تد و انگش��تان پا 
را به س��مت کف فش��ار دهد، مانند وقتی که انگش��تان 
را در ش��ن فرو م��ی کند، س��پس عضالت را ش��ل کند. 
)این کار س��ه بار تکرار شود.( ۶ - دس��ت و کف دست: به 
او بگویی��د، تصور کند با یک دس��ت محک��م پرتقالی را 
 فش��ار می دهد س��پس آن را روی زمین ره��ا می کند و 
دست ها را کنار بدن شل آویزان کند. )برای هر دست سه 

بار تکرار شود.(
    ورزش

راه رفتن، دویدن و ش��نا کردن از ورزش های مورد عالقه 
کودکان است. این ورزش ها در رفع استرس مؤثر است.

    تجسم کردن
در ای��ن روش، از قدرت تجس��م کودک به��ره بگیرید تا 
 وی از فکره��ای منف��ی و نگران��ی رها ش��ود. این روش 
به ویژه پس از انجام ورزش بس��یار مفید است. تصور یک 
 مکان زیبا و آرام نوعی تجسم است که هر کودکی می تواند

 به آسانی برای کاهش استرس از این روش استفاده کند. 
تجسم رنگ ها نیز به آرامش کودک کمک می کند.

1 - از کودک بخواهی��د رنگی را که دوس��ت دارد و به او 
احساس آرامش و امنیت می دهد، تجسم کند.

۲ - او باید تصور کند، احساس آرامشی را که از دیدن رنگ 
 به دست می آورد با هر نفس��ی که می کشد  به بدن وارد 
می کند و ب��ا خارج کردن نف��س، آن را به تمامی اعضای 
بدن می فرس��تد. ۳- به جای رنگ، می توان بوی خاص، 

احساس گرما یا گرمی نور خورشید را هم تجسم کرد.
    خنده

خندیدن باعث احس��اس آرام��ش می ش��ود. کودک با 
 ش��نیدن لطیف��ه، ی��ا تماش��ا ک��ردن کارت��ون ه��ای 

خنده دار می خندد.
    ورزش های کششی

ورزش های کشش��ی باع��ث تقویت عضالت می ش��ود، 
بنابراین ب��ه او، این ح��رکات را بیاموزید تا ب��ا انجام آن 

احساس راحتی کند.
    نرمش و ورزش های ذهنی

نرمش در رفع استرس مؤثر است. در ادامه مطلب به چند 
نرمش ساده که کودک می تواند هم در منزل و هم مدرسه 

انجام دهد، اشاره شده است.
1 - هنگام نشستن روی تخت یا صندلی در منزل یا پشت 
میز قبل از آغاز درس، دس��ت های خود را روی پاها قرار 

دهد و به آرامی چشم های خود را ببندد.
    نفس کشیدن منظم

نفس عمیق بکش��د و به آرامی هوا را خارج کند، س��پس 
چشم های خود را باز کند.

    بغل کردن
 اس��ترس کودک با بغل کردن فرد م��ورد عالقه، کاهش 
می یابد. به طور کلی این امر باعث کاهش فش��ار خون و 
تولید هورمون های استرس می شود. بنابراین کودک را 

تشویق کنید تا شما را بغل کند.
    انقباض انگشتان پا

این حرکت ساده هر بار10 مرتبه تکرار شود.
1 - از کودک بخواهید به پشت دراز بکشد و انگشتان پای 

خود را حس کند.
۲ - با اس��تفاده از عضله پا، تمامی انگش��تان را به سمت 
صورت بکش��د و تا 10 بشمارد. ۳ - س��پس عضله را شل 
کند.این روش ه��ا برای هر س��نی مفید و مؤثر اس��ت، 
بنابراین والدین هم می توانند همراه کودک این حرکات 

را انجام دهند.

 روش های کاهش استرس
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دومین پرواز »خدمات بازتجهیز تجاری ایس��تگاه فضایی بین المللی« توس��ط اسپیس ایکس 
)SpaceX(، یکم ماه مارس از ایس��تگاه نیروی هوایی کیپ کاناورال در فلوریدا انجام می شود.

سفینه »دراگون« که توسط موشک »فالکون 9« حمل می شود، یک هزار و ۲۶8 پوند تجهیزات 
را برای خدمه ایستگاه فضایی و همچنین برای آزمایش��ات البراتوار مدارگرد حمل خواهد کرد.

موشک فالکون 9 با ارتفاع 1۵7 فوت و دراگون در دفتر مرکزی کمپانی اسپیس ایکس در هاوتورن 
کالیفرنیا ساخته شدند و توسط کامیون به س��ایت پرتاب فلوریدا منتقل شدند. مطابق برنامه ، 
در تاریخ دوم مارس، فرمانده کوین فورد و تام مارشبرن مهندس پرواز ناسا، با استفاده از بازوی 
روباتیک ایستگاه فضایی، دراگون را پس از الحاق به پاسگاه مدارگرد، خواهند گرفت.دستورات 
زمینی برای اتصال سفینه به پورت ماژول »هارمونی« ایستگاه ارسال خواهد شد. سفینه در این 
ماژول هفته ها برای تخلیه بار توسط فضانوردان اقامت خواهد کرد.خدمه سپس سفینه مزبور را 
با بیش از دو هزار و۶00 پوند نمونه های آزمایشگاهی و تجهیزات برای ارجاع به زمین بارگیری 
خواهند کرد. در تاریخ پنجم ماه مارس، دراگون به کمک چتر در اقیانوس آرام و آن سوی ساحل 
باجای کالیفرنیا سقوط خواهد کرد.پرواز اسپیس ایکس دومین پرواز از دست کم 1۲مأموریت به 

ایستگاه فضایی است که کمپانی با همین نام، برای ناسا انجام می دهد.

دانش��مندان آلمانی از پیش��رفت در حوزه طراحی مغز مصنوعی با قابلیت مشابه مغز انسان 
خبر می دهند که قادر به یادگیری بدون نیاز به برنامه نویسی است. محققان فیزیک دانشگاه 
بیلفلد به سرپرس��تی »اندی توماس« در حال آزمایش ممریستورها – میکروکامپوننت های 
الکترونیکی با قابلیت تقلید رفتار س��لول های عصبی طبیعی هس��تند. با طراحی و س��اخت 
ممریستور با توانایی یادگیری، از آنها به عنوان اجزای اصلی برای طرح مغز مصنوعی استفاده 

می شود.
 ممریس��تورها معادل الکترونیکی س��یناپس های مغزی هس��تند که به عن��وان پل ارتباطی 
سلول های عصبی )نورون ها( با یکدیگر محسوب می شوند. ممریستور درست مانند سیناپس 

قادر به یادگیری است و به دلیل این شباهت برای ساخت مغز مصنوعی بسیار مناسب است.
»توماس« خاطرنشان می کند: اصول برگرفته از طبیعت می تواند در سیستم های تکنولوژیکی 
برای توسعه نوروموفیک یا رایانه های مشابه سیستم عصبی دوباره ساخته شده و مورد استفاده 

قرار بگیرند.
ممریستورها می توانند اطالعات را دقیق تر از پردازنده های رایانه ای قبلی ذخیره سازی کرده 
و امکان ساخت پردازنده های قوی و کارآمد از لحاظ انرژی را با توانایی یادگیری فراهم کنند.

یک تحقیق جدید نش��ان می دهد، بخش بس��یار دور دس��ت 
کهکشان راه ش��یری احتماال پناهگاه یک پوس��ته از ستارگان 
باقیمانده از رفتار همنوع خواری کهکش��انی اس��ت. این یافته 
که از ایده رش��د مستمر کهکش��ان راه ش��یری و بلعیده شدن 
 هزاران کهکشان ماهواره ای کوچک حمایت می کند، می تواند

به اخترشناس��ان برای درک بهتر چگونگی گس��ترده جرم در 
سراس��ر کهکش��ان و بررس��ی ماده تاریک منجر شود. دیسک 
کهکش��ان راه ش��یری با هاله کم ن��وری از س��تارگان قدیمی 
 محاصره شده است. اخترشناسان از تلسکوپ فضایی هابل برای 
هزار س��ال نوری با مرکز کهکش��ان اس��تفاده کردند.محققان اندازه گیری حرکت 1۳ستاره در این هاله باستانی در فاصله80 

دریافتند، هاله ستاره های بیرونی کهکشان راه شیری از حرکت 
سطح باالیی نسبت به حرکت شعاعی برخوردار است که حرکت 
 آنها را به سمت یا در حال دور شدن از هسته راه شیری توضیح 
می ده��د. »روالند ف��ان درم��ارل« از محققان مؤسس��ه علوم 
تلس��کوپ فضایی در بالتیمور تأکید می کن��د: هر تصویر هابل 
در برگیرنده بیش از100 هزار ستاره اس��ت و شناسایی تعداد 
انگشت شماری از ستارگان دور افتاده درست مانند جستجوی 
سوزن در انبار کاه بود. وجود ساختار پوسته ای که توسط صفحه 
یکپارچه کهکشان مارپیچی به وجود می آید، می تواند حرکت 

غیرمنتظره هاله ستاره ای را توضیح دهد.

مغز مصنوعی به مغز انسان نزدیک تر شددومین پرواز فضایی اسپیس ایکس به فضا

 سابقه همنوع خواری کهکشان راه شیری!

 سفره ماهی ها 
در ساحل غزه

 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
کسی که غیبت را می شنود، یکی از دو غیبت کننده است.

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

جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
  تلفن : 8- 6284167                                                                                  فکس : 6284166 - 0311
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

رونمایی از اولین چاپگر 4 بعدی جهان

تولید ستاره مصنوعی در آسمان

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R
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