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صفحه چهارم  اصفهان

دليل واقعى نشدن قيمت 
مسكن در اصفهان چيست؟

در روزهاى بحرانى پلى اكريل چه گذشت؟

كارگران: اخراجمان نكنيد
مديرعامل: هيچ كس را

رييس انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: سرمايه هاى سرگردان  اخراج نكرده ايم
مانع جدى پيش روى واقعى كردن نرخ مسكن و زمين در اصفهان است.  
احمد توال اظهار داشت: با توجه به تورم هايى كه در حوزه اقتصاد شاهديم و 

موج افزايش قيمتى كه هر از گاهى...
وضعيت صنعت كشور، حال و روز خوبى ندارد. البته، بحران را فقط نبايد 

صفحه سوم در حوزه صنعت ديد؛ اقتصاد كشور ... صفحه سوم 

شايد در ماه هاى آينده 
آبى براى خوردن باقى نماند

در حال حاضر حجم سد زاينده رود به كمتر 
از 10 درصد ظرفيت خود رسيده كه با توجه به 
عدم پيش بينى دقيق ميزان بارندگى و 
افت شديد سفره هاى آب 
زيرمينى، اطمينان 
كافى براى تامين 
آب ماه هاى پايانى 
پاييز وجود ندارد

با تيم دارى باشگاه ذوب آهن در ليگ دسته يك  

واليبال اصفهان
 جان دوباره اى مى گيرد

ــگاه ذوب آهن براى تيم  اصفهان امروز: با اعالم آمادگى دوباره باش
دارى در واليبال ، چراغ  اين رشته ورزشى در اصفهان روشن شد.تيم واليبال 

صفحه هفتم ذوب آهن از پنج سال پيش و پس از كناره گيرى...

اصفهان امروز: در سال هاى اخير، بيش از آنكه اصفهان را 
با ظرفيت ها و توانايى هايش در حوزه هاى مختلف بشناسند، 
با طرح هاى نيمه تمام مى شناسند. طرح هايى كه هر يك به 
درجه اى از پيشرفت رسيده اند اما يا ناتمام رها شده اند و يا در 
جدال با مشكالت، از نفس افتاده اند و ناى ادامه راه را ندارند. 
اكنون، هر يك از اصفهانى ها، حتى آنهايى كه زياد ارتباطى 
ــانه هاى گروهى ندارند هم مى توانند چند طرح بزرگ  با رس
ــت آباد، مصالى  نيمه تمام را نام ببرند. پروژه انتقال آب بهش
بزرگ اصفهان، ورزشگاه نقش جهان و قطار شهرى اصفهان 
از جمله پروژه هايى هستند كه اين روزها، بسيارى از مردم را 
ــرايطى است  نيز درگير ناتمام بودن خود كرده اند. اين در ش
ــين، اهتمام جدى براى رفع مشكالت قرار  كه در دولت پيش
ــر راه اين پروژه ها وجود نداشت. با اين وجود اما،  گرفته بر س
ــيون صنايع و معادن  ــنهادى كه از سوى رييس كميس پيش
ــده، مى تواند راهكار حل  مجلس شوراى اسالمى مطرح ش
ــكالت پروژه هاى نيمه تمام اصفهان باشد. رضا رحمانى  مش
ــاى نيمه تمام به  ــه «واگذارى پروژه ه ــروز اعالم كرد ك دي
بخش خصوصى، بهترين راهكار براى جبران كسرى بودجه 
ــت.» او كه پيش از اين بارها و بارها بر لزوم تامين منابع  اس
مالى جديد با استفاده از شيوه هاى متفاوت و به روز تاكيد كرده 
است، اعتقاد دارد كه «تا جايى كه امكان دارد دولت نبايد به 
ــعه ملى دست درازى كند و سياستگذارى هاى  صندوق توس
بودجه اى و يارانه اى هم بايد در راستاى حمايت از توليد باشد؛ 

بنابراين منابع صندوق توسعه ملى بهتر است در بخش هاى 
ــتقراض از صندوق توسعه ملى  ــعه اى هزينه شود و اس توس
ــيار ضرورى صورت بگيرد.» پيش از طرح اين  در مواقع بس
پيشنهاد، بسيارى از كارشناسان حوزه عمران، مهمترين علت 
ــته  عدم تكميل پروژه هاى اصفهان را كمبود اعتبارات دانس
ــه با تامين منابع اعتبارى، مى توان در  بودند و تاكيد دارند ك
ــاهد بهره بردارى هر يك از اين پروژه ها بود.  آينده نزديك ش
اين در شرايطى است كه برخى آمار نشان مى دهد پروژه هاى 
نيمه تمام بسيارى در استان اصفهان وجود دارد كه 604 طرح 
را در بر مى گيرد. نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان 
نيز در خطبه هاى نماز جمعه هفتم ارديبهشت ماه امسال با انتقاد 
از رويكرد دولت دهم نسبت به پروژه هاى عمرانى اصفهان تاكيد 
كرده بود: «بيشترين ميزان ماليات پرداختي در كشور به اصفهان 
تعلق دارد كه مساوي با 20 استان كوچك كشور است؛ اما چهار 
پروژه نيمه كاره مترو، آب، ورزشگاه نقش جهان و مصالي اصفهان 
كه در دولت هاي قبلي آغاز شده بود، در دولت نهم كندتر شده و 
بر همين اساس بيان شعارهايى نظير اينكه مردم اصفهان هنرمند، 
خوب و ايثارگر هستند و در كشور  نظير ندارند، دردي را دوا نمي كند؛ 
اين مردم از قبل همينطور بودند.» نماينده مردم مباركه در مجلس 
شوراى اسالمى نيز چندى پيش از قول مساعد رييس جمهور 
ــكالت استان اصفهان خبر داده بود. على ايرانپور  براى رفع مش
ــتورات الزم  تاكيد كرده بود كه رييس جمهور قول داده دس

براى تكميل طرح هاى نيمه تمام در اصفهان را صادر كند.

بخش خصوصى
 درمان درد پروژه هاى نيمه تمام اصفهان

ــتين قرعه كشى مسابقه روزنامه خوانى  روز گذشته نخس
اصفهان امروز مربوط به نظرسنجى شماره 1968مورخ13آبان 
ــن همراه  ــماره تلف ــده عزيزى كه با ش ــد و خوانن ــام ش انج
ــركت كرده بود به  ــنجى ش 7002***0933 در نظرس
عنوان نخستين برنده 500000ريالى مشخص شد.از اين خواننده 
گرامى درخواست مى گردد در اولين فرصت ضمن تماس 
و يا مراجعه به روزنامه جهت اعالم مشـخصات و 
دريافت جايزه اقدام نمايد.از ساير شركت كنندگان روز 
ــت نيز دعوت مى شود با تداوم شركت در نظرسنجى ها  نخس
بازهم با ما همراه باشند . طبق وعده،تمامى شركت كنندگان در 

قرعه كشى شماره 2000شركت داده خواهند شد.
همچنين از آنجايى كه شركت در نظرسنجى ها بدون ارسال 
ــخصات برنده ابتدا با  نام و نام خانوادگى صورت مى گيرد،مش
شماره تلفن همراه و پس از مراجعه و دريافت جايزه در روزهاى 

آتى با شرح و عكس  اعالم مى شود.
نتايج نظرسنجى ها در اين دو روز از عالقه ويژه خوانندگان 
به محتواى بخش تندرستى روزنامه حكايت دارد به صورتى كه 
به تنهايى نزديك به نيمى از پيامك هاى ارسالى مربوط 
به مطالب حوزه و صفحه تندرسـتى بوده اسـت.از 
آنجاييكه هدف اصلى اين مسابقه نزديك شدن محتواى روزنامه 
با خواست و نياز مخاطبان بوده است تالش خواهيم كرد با در 

نظر گرفتن اين اولويت ها،محتواى روزنامه را متحول كنيم.
بار ديگر از شما دعوت مى كنيم اگر  مى خواهيد اصفهان امروز 
روزنامه اى مورد پسند شما باشد،با شركت در نظرسنجى روزانه 

ما را يارى كنيد.
در ضمن براى اطالع خوانندگان روزنامه دو مطلبى كه در 
شماره 1968مورخ 13آبان بيشترين درصد آراى مردمى را به خود 

اختصاص داده اند به شرح زير هستند:
رتبه نخست كد6807با تيتر:يكى قول داد ديگرى رد 

كرد مربوط به صفحه تندرستى با 43درصد آرا 
رتبه دوم كد6805باتيتر:يك روزنامه صميمى و لوله 

بخارى مربوط به صفحه فرهنگ و هنر با 25درصد آرا

گزارش به خوانندگان 

0933***7002
نخستين برنده 

نظرسنجى 

مديريت شعب 
بانك كشاورزى استان اصفهان

آگهى استعالم قيمت نقاشى

مديريت بانك كشاورزى استان اصفهان در نظر دارد 

امور رنگ آميزى ســاختمان هاى ادارى و شــعب  بانك كشاورزى 
استان اصفهان

سطح استان را از طريق استعالم قيمت به پيمانكاران واجد 

شرايط و داراى سوابق كارى واگذار نمايد.

1- نام و نشانى كارفرما: اصفهان خيابان مطهرى حدفاصل 

پــل آذر و پــل فلزى جنــب آتش نشــانى مديريت بانك 

كشاورزى استان اصفهان.

2- زمان و محل دريافت اسناد: از ساعت 7:30 لغايت 14 

مورخ 92/8/15 لغايــت 92/8/25 به آدرس مديريت 

بانك كشاورزى استان اصفهان طبقه دوم گروه ساختمان.

3- زمان و محل تحويل پيشــنهادها: تا پايان وقت ادارى 

مورخ 92/8/30 به آدرس مديريت بانك كشاورزى استان 

اصفهان طبقه سوم دفتر حراست.

4- هزينه درج آگهى بعهده برنده مى باشد.
مديريت شعب 

بانك كشاورزى استان اصفهان

MDF آگهى استعالم قيمت ساخت و نصب دكوراسيون از جنس

مديريت بانك كشاورزى استان اصفهان در نظر دارد 
امور ســاخت و نصب دكوراســيون شــعب اعم از  بانك كشاورزى 

استان اصفهان

گيشه، كمد، ديواركوب و غيره ساختمان هاى ادارى و شعب 
سطح استان را از جنس MDF و از طريق استعالم قيمت به 
پيمانكاران واجد شرايط و داراى سوابق كارى واگذار نمايد.

1- نام و نشانى كارفرما: اصفهان خيابان مطهرى حد فاصل 
پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مديريت بانك كشاورزى 

استان اصفهان.
2- زمان و محل دريافت اسناد: از ساعت 7:30 لغايت 14 
مــورخ 92/8/15 لغايــت 92/8/25 به آدرس مديريت 

بانك كشاورزى استان اصفهان طبقه دوم گروه ساختمان.
3- زمان و محل تحويل پيشــنهادها: تا پايان وقت ادارى 
مورخ 92/8/30 به آدرس مديريت بانك كشاورزى استان 

اصفهان طبقه سوم دفتر حراست.
4- هزينه درج آگهى بعهده برنده مى باشد.

صفحه سوم 

حبيب ا... عسگر اوالدى درگذشت

غروب مرد تكليف
صفحه دوم

***********
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گزارش دوم حاشیه

۱۰ نفر اول کنکور 86 
اکنون کجا هستند؟

روزنام��ه هف��ت صبح در گزارش��ی با بررس��ی 
وضعیت کنونی 10 نفر نخس��ت برگزیده در کنکور 

سراسری سال 1386، این نتیجه را منتشر کرد.
1.  نوی��د نادري علي زاده از قائم ش��هر: نفر اول 
کنکور ریاضی در س��ال 86 ک��ه در آن زمان حتی 
ریاض��ی خود را 100% زده ب��ود در حال حاضر در 
مقطع دکترای مهندس��ی برق دانش��گاه ُکرنل در 
نیوی��ورک آمریکا تحصیل می کند. او کارشناس��ی 
خود را در برق ش��ریف با مع��دل 18/93 به پایان 
رس��انده بود و پس از آن تحصیل در خارج از کشور 

را انتخاب کرد.
2. حس��ین فرزین از اهواز: از وضعیت رتبه دوم 

رشته ریاضی خبری در دسترس نیست.
3. س��لمان فرج��ي از ش��میرانات: رتبه س��وم 
دانشگاه برق شریف پس از اتمام دوره کارشناسی، 
کش��ور سوئیس را برای ادامه تحصیل خود انتخاب 
ک��رده اس��ت. او به تازگ��ی فوق لیس��انس خود از 
دانشگاه تحقیقاتی EPFL با نمره 6 از 6 به پایان 
رس��انده و در حال حاضر مشغول تحصیل در رشته 
دکتراس��ت و در همین دانشگاه نیز مشغول به کار 

شده است.
4.  س��یامک زماني دادانه از سنندج: او جزو آن 
دس��ته از دانش��جویان برق شریف اس��ت که فعال 
تحصی��ل در ایران را انتخاب کرده و در حال حاضر 
مش��غول گذراندن کارشناسی ارشد در این دانشگاه 

است.
5. احس��ان مش��ایخ از تهران: نفر پنجم رش��ته 
ریاض��ی در س��ال 86 ه��م ماندن در ای��ران را به 
تحصیل در کش��ورهای خارجی ترجیح داده است. 
او ب��ر خالف نفرات رتبه ه��ای برتر کنکور ریاضی، 
رش��ته مکانیک ش��ریف را انتخاب کرده و در حال 
حاضر در مقطع ارش��د این دانشگاه در همان رشته 

مکانیک در حال تحصیل است.
6. س��ید ش��هاب الدین میرجلیلي از یزد: دانشگاه 
اس��تندفورد آمریکا جایی اس��ت ک��ه او در حال حاضر 
مش��غول تحصیل در آن است. او هم رشته مکانیک را 
انتخاب کرده بود و برای تحصیل در مقطع فوق لیسانس 
به این دانش��گاه رفت و در حال حاضر هم دانشجوی 

مقطع دکترا در رشته مکانیک همان دانشگاه است.
7.  محمدعل��ي آذرخ��ش از تهران: دانش��جوی 
ش��ریف دانش��گاه تهران ترجیح داده فوق لیسانس 
را نی��ز در ای��ران بگیرد و پس از ف��ارغ التحصیلی 
از دانش��گاه ش��ریف، تحصیل در دانشگاه مدیریت 
دانش��گاه تهران را انتخ��اب کرده و به تازگی از آن 

فارغ التحصیل شده است.
8. می��الد تجوی��دي از تهران: رتب��ه 8 کنکور 
سراس��ری س��ال 86، کان��ادا را به عن��وان مقصد 
تحصیلی خود انتخاب کرده است. او در حال حاضر 
دانشجوی ارشد رش��ته مهندسی کامپیوتر دانشگاه 

Calgary کاناداست.
9.  مریم اس��المي از ش��یراز: تنه��ا دختر حاضر 
در می��ان 10 نفر برتر کنکوری های س��ال 86 هم 
کانادا را به عنوان محل ادامه تحصیل خود انتخاب 
کرده است. او در رشته مهندسی مکانیک تحصیل 
می کرد و فوق لیس��انس را هم در همین رش��ته در 

کانادا ادامه می دهد.
10.  علي جوادي ابهري از شمیرانات: مهندسی 
برق دانشگاه پرینسون آمریکا جایی است که او در 
حال حاضر مش��غول تحصیل در ان است. جوادی 
پس از پایان دوره کارشناس��ی خود به آمریکا رفته 
و پ��س پایان مقطع فوق لیس��انس در حال حاضر 
مشغول تحصیل در سال دوم مهندسی برق مقطع 

دکترای پرینسون است.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
دکتر روحانی یک شیخ دیپلمات واقعاً توانمند است گفت: 
تندروهای چپ و راست نباید او را اذیت کنند. به گزارش 
ایسنا، محمدرضا باهنر افزود: من اواخر دولت قبل گفتم 
که مسایل داخلی ما 30 درصد به خاطر تحریم ها و 70 
درصد نداشتن سیاست راهبردی سعی و خطا کردن در 
اداره حکومت و بی تدبیری است. وی با بیان اینکه ما به 
دولت یازدهم بسیار امیدواریم و فکر می کنیم کارها را 
جلو می برد، گفت: البته اگر مطرح ش��ود که مشکالت 
داخلی کشور به خاطر تحریم هاست، حتما اشتباه است، 
البته ما این حرف را از دولتمردان نشنیدیم اما اگر بگویند، 

اشتباه است.

باهنر: تندروها، نباید روحانی را 
آزار دهند

آغاز روند استیضاح وزیر علوم 
در مجلس

جاسوسی برزیل از سفیر ایران

تکذیب سخنان ناطق نوری

گزارش

گروه رویداد: »من رفتنی ام و آفتاب عمرم لب بام است. 
دیری نخواهد پایید که دیگر نیس��تم. من برای قبر، برزخ 
و قیامت جواب می خواهم.« و دیری نپایید که آفتاب عمر 
حبیب ا... عسگراوالدی، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و 
رهبری غروب کرد. او این سخنان را دی ماه سال گذشته 
به زبان آورده و گفته بود که من باید منصفانه به مس��ائل 
بپردازم و از مرده باد و زنده باد اثر نپذیرم. نباید زنده باد به 
من سرعت ببخشد یا مرده باد ُکند کَند. من به عنوان یک 
شهروند ایرانی حق دارم نظر حقیقی خودم را بگویم. با این 
حال، مرد تکلیف دیروز در بیمارس��تان دی تهران جان به 
جان آفرین تسلیم کرد تا پس از نیم دهه فعالیت سیاسی، 

از جسم خود را از انقالب جدا کند.
عسکراوالدیکهبود؟

دانش��نامه ویکی پدی��ا در معرفی حاج حبیب عس��گر 
اوالدی، او را سیاس��تمدار و ب��ازرگان ایران��ی معرف��ی 
می کند ک��ه یکی از نامزدهای چهارمی��ن دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و وزیر بازرگانی دولت اول میرحسین 
موسوی بوده است. اما 65 سال فعالیت سیاسی حبیب ا... 
عسگراوالدی قبل و بعد از انقالب خیلی بیشتر از این دو 
خط روایت اس��ت. در عرصه تجارت، برادرش حاج اسدا... 
را بیش��تر از او می شناسند که از تجار معروف و تاثیرگذار 
تهران اس��ت. عسگراوالدی ها برادر دیگری هم دارند که 
نش��انی از دو برادر دیگرش نداشته است. حبیب ا... درباره 
برادرش ص��ادق می گوید: برادر بزرگ من صادق توده ای 
بود و دو س��ال است که فوت کرده؛ من و ایشان از پامنار 
سرازیر می شدیم و مردم جلوی نانوایی تجمع کرده بودند و 
برادرم پرسید: چه خبر است؟ گفتم: آقا فردا کسب و کار را 
حرام کرده اند و مردم می خواهند نان فردای شان را فراهم 
کنن��د. گفت: داری مزخرف می گویی! گفتم: نه! بیا برویم 
و بپرس��یم؛ جلوی نانوایی رفتیم که روبروی منزل آیت ا... 
کاش��انی بود و گفتیم: اینجا چه خبر اس��ت؟ گفتند: مگر 
نمی دانی؟ آیت ا... گفته اند فردا کسب و کار تعطیل است و 

ما آمده ایم نان فردای مان را تهیه کنیم.
سردوگرمچشیدهعرصهسیاست

حبیب ا... عس��گراوالدی س��رد و گرم چشیده عرصه 
سیاس��ت، مشق سیاست را پای منبر شهید نواب سیاسی 
آموخت، اگر چه تاثیر  شیخ محمد حسین زاهد بر او بیشتر 
از س��ایرین اس��ت. او مبارزاتش را از همان محضر شیخ 
محمد حسین زاهد آغاز می کند: »من روز 30 تیر خدمت 
مرحوم شیخ محمد حسین زاهد بودم که از مسجد جامع 
صدای شلیک شنیده شد. اطالعات به دست آوردم که در 
اثر کنار زدن دکتر مصدق و روی کار آمدن قوام السلطنه، 
مردم جلوی مجلس اعتراض کرده اند؛ خدمت شیخ محمد 
زاهد عرض کردم که اجازه می دهید ما هم برویم شرکت 
کنی��م؟ فرمودند موضوع چیس��ت؟ گفتم: این اس��ت که 
آیت ا... کاشانی امروز که 30 تیر است هر نوع کار و کسب 
را تا بازگش��ت حکومت ملی دکتر مصدق حرام کرده اند. 
فرمود: بله بروید. بنده به بهارستان رفتم و این اولین کار و 

شرکت فعال در امور سیاسی بود.«
جشنسپاسوحبسابد

حبس ابد، ارمغان حکومت پهلوی برای حاج حبیب ا... 
عسگراوالدی بود که به جشن سپاس گره خورد. جشنی 
که گاهی اپوزیس��یون از آن برای هجمه به حاج حبیب ا... 
عسگراوالدی و برخی چهره های مبارز انقالب سوءاستفاده 

می کنند. اما به گفته اس��دا... بادامچیان، همراه همیشگی 
حبیب ا... عسگراوالدی، »آقایان علما به ما تکلیف کردند 
که ش��ما مقابل رژیم در زندان مقابله نکنید.« او می گوید: 
علم��ا گفتند »از آنجا که روحانیت و مردم ش��ما را قبول 
دارند، بنابراین ش��ما از این به بعد موظف هس��تید حالت 
برخوردی که داخل زندان با رژیم داشتید، را کنار بگذارید 
و از زندان بیرون بروید. ولو اینکه رژیم را گول بزنید. بروید 

بیرون و مبارز را اداره کنید.«
چهشدکهعسگراوالدیازپهلویتقدیرکرد؟

در زندان ش��اه، عسگر اوالدی، شهید عراقی، کچویی 
و الجوردی دور هم می نش��ینند و درباره تکلیف ش��رعی 
خودشان بحث می کنند. در نهایت قرار می شود برای ادامه 
مبارزات در بیرون از زندان، عس��گراوالدی به همراه چند 
ت��ن دیگ��ر از زندانیان در مقابل دوربین از ش��اه به خاطر 
اعطای آزادی به آنها تجلیل کنند. عسگراوالدی 13 سال 
پس از تحمل حبس و شکنجه از زندان آزاد می شود. سه 
ماه بعد از این واقعه، امام راحل در س��ال 56 توسط شهید 
مطهری به حبیب ا... عس��گراوالدی پیام می دهد: »ریشه 
ش��جره خبیثه پهلوی از خاک بیرون است، همت کنید و 

برای همیشه او را خاک میهنتان به دور بیندازید.«
عسگراوالدیپسازانقالب

پس از انقالب، حاج حبیب ا... عسگراوالدی که بزرگ 
ش��ده بازار و درس آموخته منبر روحانیون بود و در جریان 
مبارزات انقالبی مش��ق سیاست را خوب آموخته بود وارد 
کابینه شد. »من از ابتدای انقالب سه دوره وزیر بازرگانی 
بودم. یک مرحله، در دولت ش��هیدان رجایی و باهنر، یک 
دوره در دول��ت آیت ا... مهدوی کنی بود و یک مرحله هم 
در دولت مهندس موس��وی. در بدو تشکیل کابینه آقای 
موس��وی، پیش از اینکه وزارت را بپذیرم از حضرت امام 
کسب اجازه کردم و گفتم به شرطی قبول می کنم که شما 
اجازه دهید من ماهانه خدمت شما برسم و گزارش کنم و 
نظرات شما را بگیرم.« مسئولیت هایی همچون نمایندگی 
ول��ی فقیه در کمیته امداد امام خمینی)ره( را هم بر عهده 
داش��ت. بعدها که از کارهای اجرایی در عرصه سیاس��ت 
کنار کش��ید و پایی به سن گذاشت، نقش ریش سفیدی 
به خود گرفت. او به چهره متنفذ جریان اصولگرایی تبدیل 
ش��د و در قامت دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری 
به تکالیف ش��رعی و سیاسی خود عمل می کرد: »بنده در 
طول 65 س��ال سیاسی و مذهبی که بیش از نیم قرن آن 
در حزب موتلفه اسالمی گذشته به یاد ندارم ترک وظیفه 
ش��رعی و سیاسی کرده باشم.« و براساس همین تکلیف 
شرعی و سیاسی خود، تالش بی وقفه برای حفظ وحدت 

سیاسی در داخل کشور انجام می داد.
عسگراوالدیوانتخابات

در انتخابات سال 76 از حامیان علی اکبر ناطق نوری 
بود. در انتخابات 84 بر اساس ساز و کار شورای هماهنگی 
به حمای��ت از علی الریجانی برآمد و در انتخابات س��ال 
88 ه��م حامی احمدی نژاد بود. گاه از همان جایگاه ریش 
س��فیدی خود توصیه هایی هم به دولت احمدی نژاد کرد 
که ناشنیده گرفته شد. تجربه بازار او سرانجام هدفمندی 
یارانه ه��ا را برایش متصور می کرد از همین رو نامه ای به 
احمدی نژآد می نویسد: »دو نامه به احمدی نژاد نوشتم؛ اول 
اینکه گفتم س��عی کنید مردم حقوق بگیر دولت نشوند و 
هدفمن��دی را در دهک های نیازمن��د نگه دارید و نظارت 

حبیب ا... عسگر اوالدی درگذشت

غروب مرد تکلیف

نماینده مردم اصفه��ان در مجلس از احتمال آغاز 
روند استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به علت 
انتصاب��ات اخیر در این وزارتخان��ه خبر داد. به گزارش 
فارس، عباس مقتدایی با اش��اره به عملکرد اخیر وزیر 
علوم گفت: با توجه به انتصابات و عملکرد وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری ظاهراً روند مقدماتی استیضاح وزیر 
به زودی آغاز خواهد ش��د. وی افزود:  امروز نزدیک به 
70 نفر از نمایندگان مجلس در خصوص انتصابات اخیر 
به وزیر علوم تذکر کتبی دادند. این عضو کمیس��یون 
آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای اس��المی ادامه 
داد: نارضایتی اعضای کمیس��یون آموزش و تحقیقات 
مجلس به این دلیل بیشتر از گذشته است که پیش از 
جلسه رای اعتماد و در جلسه با اعضای این کمیسیون 
وزیر علوم این اطمینان را به نمایندگان داد که در عزل 
و نصب های خود از افرادی که شائبه حضور آنها در فتنه 

وجود دارد، استفاده نخواهند کرد.

مطبوعات برزیل از اقدامات جاسوسی این کشور 
علیه س��فیر ایران خبر دادند. به گ��زارش خبرگزاری 
فرانسه، انتشار یک س��ند جدید در مطبوعات برزیل 
نشان می دهد دولت این کشور در یک دهه گذشته از 
دیپلمات ها در سفارتخانه های روسیه، ایران و آمریکا در 
خاک برزیل جاسوسی کرده است. بر اساس این سند 
مربوط به سازمان جاسوسی برزیل، از نظامیان روس 
شرکت کننده در مذاکرات فروش تجهیزات نظامی در 
برزیل و کنسول سابق روسیه در شهرهای ریودو ژانیرو 
و آناتولی کاشوبا جاسوسی شده است. روزنامه »فولها 
دی ساوپاولو« در گزارشی نوشت: سازمان جاسوسی 
برزیل سید داوود محسنی صالحی منفرد سفیر وقت 
ایران در کوبا را به هنگام سفر پنج روزه اش به برزیل 
در سال 2004 تحت نظارت داشته است. این جاسوسی 
شامل عکس��برداری از سفیر ایران و و تعقیب رفت و 
آمد او در خیابان ها بوده اس��ت. در این گزارش درباره 
جاسوس��ی از س��فارت آمریکا در برزیل هم مطالب و 

جزئیاتی منتشر شده است.

دفتر حجت االسالم ناطق نوری در اطالعیه ای اخبار 
منتشر شده از سوی برخی رسانه ها را تکذیب کرد. در 
این اطالعیه آمده است: به دنبال سفر حجت االسالم 
ناطق نوری به شهرستان مینودشت در استان گلستان 
و شرکت در جلسه ای دوستانه، نقل قول های تحریف 
گونه ای از این جلسه در جراید و خبرگزاری ها منتشر 
گردیده اس��ت که موجب نگرانی دوستان و نارضایتی 
ایشان است. ضمن تکذیب تمامی نقل قول ها، ارباب 
جراید را به حف��ظ امانت و نقل اخبار از منابع صحیح 
دعوت می نماید.« در برخی از رسانه ها آمده بود: علی 
اکبر ناطق نوری در سخنرانی در شهرستان مینودشت 
در واکنش به بحث های ب��ه وجود آمده در خصوص 
حض��ور وی در انتخابات مجلس آین��ده به عنوان و 
محور فعالیت بخشی از اصالح طلبان گفت: به عنوان 
سردس��ته اصالح طلبان به میدان نخواهم آمد؛ اگر در 
انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کردم رای داشتم 

اما عمر سیاسی من تمام شده است.

گروه رویداد: رییس جمهور در دیدار با سفیر جدید اتریش در تهران تصریح 
کرد: پیش��رفت های خوبی در مذاکرات بین جمهوری اس��المی ایران و گروه 
مذاکره کننده 1+5 در زمینه هس��ته ای حاصل شده است. حسن روحانی ابراز 
امی��دواری کرد: در مذاکرات هفته جاری در ژنو ش��اهد گام های جدید و مؤثر 

بیشتری در پیبشرفت  این مذاکرات باشیم. وی همچنین تأکید کرد: از اتریش 
به عنوان عضو ش��ورای حکام آژانس انرژی اتمی انتظار داریم در این آژانس 
فعال ت��ر عملکرده تا هر چه زودتر پرونده اتمی ایران به حالت عادی باز گردد. 
رییس جمهور در ادامه با اش��اره به س��وابق خوب روابط ایران و اتریش، ابراز 
امیدواری کرد: در دوران مأموریت س��فیر جدید اتریش در تهران، ش��اهد ارتقا 
و ش��کوفایی روابط و همکاری ها در تمامی عرصه ها میان دو کش��ور باشیم. 
روحانی با اش��اره به روابط و همکاری های برجس��ته فرهنگی میان دو کشور 
و حض��ور ایرانی��ان فرهیخت��ه در الیه های خ��وب اجتماعی کش��ور اتریش، 
تصری��ح کرد: دولت جدید ایران اراده ای جدی برای توس��عه روابط با اتریش 
در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد. رییس جمهور با اش��اره به 
دیدارها و مذاکرات رؤس��ای دو کش��ور در نیویورک، این مذاکرات را س��ازنده 
خواند و ادامه این گفتمان را برای توسعه روابط و همکاری های دو کشور مؤثر 
و مهم ارزیابی کرد. فریدریش اشتیفت سفیر جدید اتریش در تهران نیز در این 
دیدار، استوارنامه خود را تقدیم رییس جمهوری اسالمی ایران کرد. وی در این 

دیدار تأکید کرد: رییس جمهوری اتریش نیز امیدوار اس��ت که گفتمان خوبی 
که بین رؤس��ای جمهور دو کش��ور ایران و اتریش در نیویورک شروع شده در 
تهران و وین نیز دنبال ش��ود تا آثار خوبی برای ملت های آنها به ارمغان آورد. 
س��فیر جدید اتریش در تهران حضور قائم مقام وزارت امور خارجه اتریش در 
ایران و مالقات با مقامات ایرانی را بسیار مثبت و سازنده ارزیابی کرد و گفت: 
یکی از اهداف این سفر ایجاد فضای اعتماد میان ایران و اتحادیه اروپا بود که 
س��نگ بنای آن با این س��فر گذاشته شد. وی نقش ایرانیان تحصیل کرده در 
جامعه اتریش که در پست های حساس و کلیدی از جمله پزشکی و مهندسی 
مش��غول به فعالیت هستند را برای اتریش بسیار با اهمیت خواند و گفت: من 
بس��یار خوش��حالم که در چنین فضایی، مأموریتم را در ایران شروع می کنم. 
فریدریش اش��تیفت در ادامه با اشاره به سفر آتی مقام های اتاق های بازرگانی 
دو کش��ور، اظهار داشت: روابط بسیار صمیمانه و خوبی بین رؤسای اتاق های 
بازرگانی دو کش��ور ایجاد ش��ده که مبنای خوبی برای توسعه روابط تجاری و 

اقتصادی ایران و اتریش خواهد بود.

گ�روه رویداد: وزارت امور خارجه کش��ورمان اعالم کرد این 
کش��ور به طور ویژه درباره جاسوسی آمریکا از سفر سال 1388 
رهبر معظم انقالب به استان کردستان پیگیری های جدی انجام 
خواهد داد. س��خنگوی وزارت ام��ور خارجه دیروز در کنفرانس 
مطبوعاتی هفتگی خود گفت: این پیگیری در ابعاد مختلف و در 
راس آن بعد سیاسی انجام خواهد شد. مرضیه افخم اضافه کرد: 

امیدواریم ساز و کارها و تالش هایی که در سطح بین المللی برای 
مواجهه و مقابله با چنین رویدادهای غیرقانونی شروع شده است 
و ما نیز همگام با آنها هستیم، کمک کند تا فضاهای سایبری و 
الکترونیکی از جاسوسی هایی که هم حریم شهروندان جهان و 
هم حریم رهبران مختلف جهان را به طور بی سابقه مورد تعرض 

قرار داده است، مصون بماند. 

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: باند سرقت از منزل 
یک نماینده مجلس با اقدامات مناسب و پیگیری نیروهای پلیس 
آگاهی پایگاه دوم ته��ران و کالنتری فردوس در غرب تهران 
شناسایی شد. به گزارش خانه ملت، مهناز بهمنی  به سرقتی که 
در ماه گذشته از منزلش رخ داد اشاره کرد و گفت: باند سرقت از 
منزلم با اقدامات مناسب و پیگیری نیروهای پلیس آگاهی پایگاه 
دوم تهران و کالنتری فردوس در غرب تهران شناسایی شد که 

به دنبال شناسایی و دستگیری سارقان مشخص شد که این افراد 
مجرمانی سابقه دار و خطرناک هستند. نماینده مردم سراب در 
مجلس شورای اسالمی گفت: این افراد با تشکیل باندی بزرگ 
اقدام به س��رقت از بیش از 30 منزل مسکونی در غرب تهران 
کرده بودند. به گفته وی مقداری وجه نقد، طال و اثاثیه از منزل 
وی به سرقت رفته بود که پس از دستگیری سارقان طالهای 

شخصی عودت شد اما وجوه نقدی و اثاثیه برنگشت.

رییس جمهور در دیدار با سفیر جدید اتریش:

پیشرفت های خوبی در مذاکرات 
ایران و 1+5 حاصل شده است

واکنش وزارت خارجه از جاسوسی امریکا
در سفر رهبری به کردستان

جزییات سرقت از منزل یک نماینده مجلس

کنید؛ درس��ت اس��ت این پول ریختن ها گش��ایش هایی 
را ایج��اد کرد اما این پول ها وارد بازار ش��د و کنترل تورم 
میس��ر نشد؛ لذا پیشنهاد دادم تا از کمیته امداد و بهزیستی 
برای توزیع یارانه ها استفاده شود. زمانی که احمدی نژاد در 
برابر 5 برابر کردن یارانه ها صحبت کرد نامه دیگری به او 
نوش��تم و گفتم که اگر ای��ن کار را بکند مردم حقوق بگیر 
دولت می ش��وند و اصل هدفمندی زیر س��ؤال می رود، اما 

معتقدم تالش های دولت باید در تاریخ ثبت شود.«
عسگراوالدی به عنوان منتقد احمدی نژاد

او البت��ه بعدها منتقد احمدی نژاد ش��د و وقتی ماجرای 
س��فرهای استانی رییس جمهور س��ابق با اسفندیار رحیم 
مش��ایی پیش آمد، گفت که »اینها دو دوره رییس جمهور 
بودند اما باز می خواهند در مس��ند قدرت بمانند. اگر دقت 
کنید در دوره آخر هاش��می هم عده ای می خواستند زمینه 
ماندن ایشان در مسند ریاست جمهوری را تمدید کنند و در 
زمان خاتمی هم الیحه دوقلو را تنظیم کردند. احمدی نژاد 
با طرح م��دودف می خواهد در قدرت بمان��د، احمدی نژاد 
می خواهد ریاس��ت جمهوری اش با مشایی ادامه پیدا کند 
و بعد از 6 ماه مشایی استعفا دهد و دوباره احمدی نژاد وارد 

عرصه شود و قدرت را در دست بگیرد.«
تنورانتخاباتراگرمکرد

او ش��ش ماه قبل از انتخابات با »برادر« خطاب کردن 
دو نامزد انتخابات س��ال 88 و بیان اینکه آنها فتنه س��از 
نیس��تند، هجمه ه��ا را به جان خرید تا ب��ه تنور انتخابات 

س��ال 92 دمیده باشد و به وظیفه ش��رعی و سیاسی اش 
که همانا تدبیل کردن انتخابات به میدان جشن ملی بود 
عم��ل کند: »من این هجمه ها را به فال نیک مي گیرم و 
اگر اعتراضي باش��د به آن جواب خواهم داد.« تا آس��تانه 
اخ��راج از حزب متبوع خود هم رفت، خ��ود را آفتاب لب 
بام دانس��ت ک��ه باید به تکلیفش عمل کن��د و در جواب 
کس��انی ک��ه او را کف روی آب دانس��ته بودند، گفت که 
من می خواهم جواب »کف روی آب« را با نقل س��خنی 
از امام)ره( بدهم؛ امام)ره( فرمودند اگر شما را از در بیرون 
کردن��د، از پنجره وارد ش��وید، اگر از پنجره بیرون کردند، 
زاویه ای پیدا کنید و از آن وارد ش��وید. شما مثل ریگ ته 
جوی بمانید. ش��ما برای تصفیه آب هستید. اینکه شما را 
کجا راه می دهند یا نه، به فکر آن نباشید. شما باید بمانید 
و آب را تصفیه کنید. احس��اس تکلیف را با شعار زنده باد 
مرده باد عوض نمی کند. او می گوید که من باید منصفانه 
به مسائل بپردازم و از مرده باد و زنده باد اثر نپذیرم. نباید 
زنده باد به من سرعت ببخشد یا مرده باد ُکند کَند. حبیب ا... 
عسگراوالدی می گوید که بیش از 80 سال زندگی کرده  
است و همه عمرش را وقف مبارزه و انقالب کرده  است. 
»من و خانواده ام برای پیروزی انقالب از جان و مال خود 
مایه گذاشتیم. من قبل از انقالب کار اقتصادی می کردم. 
بازاری بودم و کار تجارت می کردم. منتها هر چه بیش��تر 
به انقالب نزدیک ش��دیم، تجارت را   رها کردم و در امور 

سیاسی به فعالیت پرداختم.«   

شماره تماس گروه رویداد
6293750 داخلی 128

آگهی مفقودی
بش��ماره  ب��اري  هوش��مندناوگان  كارت 
4199739 كامي��ون كش��نده م��اك م��دل 
1352 بش��ماره انتظامي 169 ع 49 ايران 
23 مفقود گرديده از درجه اعتبارساقط مي 

باشد

آگهی مفقودی
كارت هوش��مند رانن��دگان حرف��ه ايي 
بشماره 1804266 متعلق به اينجانب 
حجت اله ترابي مفقود گرديده از درجه 

اعتبارساقط مي باشد

آگهی مفقودی
برگ سبز، برگه كمپانی نوع خودرو سواری پژو 405 به 
شماره انتظامی   41338 اصفهان 11  به شماره موتور 
2725772 و ش��ماره شاسی 2725772 مدل 1978   
به نام ناصر زرنگ دهنوی  فرزند  محمد علی   ش��ماره 
شناسنامه  56   صادره از  اصفهان   مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

آمانو به ایران می آید
رییس س��ازمان ان��رژی اتمی از دع��وت یوکیا 
آمان��و، مدیرکل آژانس بین الملل��ی انرژی اتمی به 
ایران برای 20 آبان خبر داد. به گزارش ایسنا، علی 
اکبر صالحی درباره اینک��ه مذاکرات آینده  ایران و 
آژانس در 20 آبان به امضای توافق میان دو طرف 
می انجامد؟ گفت: بنده از آقای آمانو برای س��فر به 
تهران در 20 آبان دعوت کرده ام و امیدواریم ایشان 
این دعوت را بپذیرند اما هنوز پاس��خ قطعی ندادند. 
وی درباره  مذاکرات ای��ران و آژانس در وین که 6 
و 7 آبان برگزار ش��د، گفت: ما ب��ر روی کلیات به 
توافق رس��یدیم و قرار ش��د توافق را مرحله بندی 
کنیم. آن ها و ما خواس��ته هایی داریم که بیشترین 
درخواس��ت های آژان��س مرب��وط ب��ه فعالیت های 
گذش��ته و حال ایران اس��ت. قرار شد در چارچوب 
توافق شده مسائل گذشته و حال را از یکدیگر جدا 
کنیم. وی ادامه داد: بر اساس توافق صورت گرفته 
قرار اس��ت ابتدا به مس��ائل مربوط به حال پرداخته 
ش��ود و این مس��ائل برطرف ش��ود و سراغ مسائل 
و س��واالت مربوط به گذشته فعالیت های هسته ای 
ایران که از س��وی آژانس مطرح است برویم تا به 
شیوه ی الزم به آن ها پرداخته شود. رییس سازمان 
ان��رژی اتمی درباره  احتمال س��فر آمانو به ایران و 
امضای یک توافق با آژانس تصریح کرد: اگر آقای 
آمانو به ایران بیایند امیدواریم بتوانیم به یک جمع 
بندی درباره  فرآیند کار برس��یم. وی تاکید کرد: در 
حال حاضر آژانس بین المللی انرژی اتمی از رویکرد 
مثبتی به مذاکرات پا گذاشته است و ما هم با توجه 
به اقدامات گذش��ته با آژانس و همکاری های الزم 

رویکرد تعاملی و مثبت داریم.   

فرزند حبیب ا... عس��گراوالدی گفت: مرحوم عس��گراوالدی همواره به دوس��تان خود صبر و استقامت را توصیه 
می کردند. به گزارش ایسنا، علیرضا عسگراوالدی به بیان جزییاتی از آخرین ساعات حیات پدرش پرداخت و گفت: ما 
دوشنبه شب نزد ایشان بودیم، حالشان بد بود. دکترها به ما گفتند که علی رغم تالش هایشان کاری نمی توانند انجام 
دهند. ایش��ان از دوش��نبه شب در بیهوشی قرار داشتند که متاسفانه صبح دیروز به ما اعالم کردند که به دلیل حمله 
قلبی فوت شده اند. وی با بیان این که من این مصیبت را به رهبری و ملت اسالمی تسلیت می گویم، ادامه داد: ایشان 
همواره خود را خادم ملت می دانست و همواره در صف اول انقالب قرار داشت. فرزند مرحوم عسگراوالدی در ادامه به 
بیان خاطراتی از پدرش پرداخت و گفت: اهل مشورت بودن یکی از ویژگی های بارزی بود که ایشان داشتند؛ ایشان 
همواره بهترین روش را انتخاب می کردند و در مسائل مختلف »و امرهم شوری« را رعایت می کردند. فرزند مرحوم 
عسگراوالدی یکی دیگر از ویژگی های پدرش را ذوب در والیت بودن عنوان و خاطرنشان کرد: تمام دوستان و دشمنان 
پدرم بر این ویژگی صحه گذاشتند. وی در پاسخ به این پرسش که آیا پدرتان وصیتی از خود به جای گذاشته اند ، گفت: 
ایشان همواره می فرمودند روزی که ما می آییم باید فکر کنیم که روز دیگر از دنیا می رویم. ایشان همیشه آماده رفتنن 
بودند و تالش داشتند درکارهایی که انجام می دهند هیچ اشتباهی صورت نگیرد ایشان همواره به دوستان خود صبر و 

استقامت را توصیه می کردند.   

آخرین ساعات حیات حبیب ا... عسگراوالدی از زبان فرزندش

خبر کوتاه
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ن صـــفــــهـــا ا

»آرمان همراه آرین« برند برتر 
نمایندگی های رسمی تلفن 

همراه شد 

نرخ هر ساعت استفاده از اینترنت 38۰۰ تومان

مشتریان ناراضی اند

اعضای تیم اقتصادی دولت
 اهل بخیه اند!

رای قاطع مجلس به تفحص از 
صنعت فوالد کشور

یک ارائه دهنده خدمات حضوری اینترنت گفت: نرخ 
نامه ارائه شده از سوی اتحادیه فناوران رایانه برای اعضا 
قابل قبول است اما مشتریان آن را پر هزینه می دانند. 
علی محمودی اظهار کرد: اجرای نرخ رسمی اتحادیه 
فناوران رایانه اعتراضات مردم را به دنبال دارد و باعث 
کاهش تعداد مش��تری می شود. وی ادامه داد: در حال 
حاضر نرخ اس��تفاده از اینترنت ساعتی 3800 تومان 
است که با وجود دریافت ساعتی 3000 تومان مشتریان 
ناراضی هس��تند و از سویی دیگر هزینه های سنگین 
بابت دریافت اینترنت از شرکت های خصوصی پرداخت 
می شود که به دالیل مختلف نارضایتی مشتریان را در 
پ��ی دارد. او تصریح کرد: در قرارداد اینترنت خریداری 
شده از شرکت ارائه دهنده آمده است اشتراک خدمات 
یک به چهار است که در واقعیت یک به شش یا یک 
به هشت اس��ت و در زمان کاهش سرعت مشتریان 
کافی نت داران را دروغ گو و متقلب می دانند. این ارائه 
دهنده خدمات حضوری اینترنت یادآور ش��د: هر چند 
وقت یکبار شرکت های ارائه دهنده اینترنت بدون هیچ 
دلیلی افزایش نرخ بس��تر اینترنت یا حجم اینترنت را 

برروی فاکتورهای خود لحاظ می کنند.   

رییس اتاق بازرگانی تهران با اش��اره به برگزاری 
جلسه شورای پول و اعتبار درباره  تعیین نرخ سود بانکی 
تاکید کرد که نرخ س��ود در تعادل اقتصادی کشور به 
ش��دت تاثیر گذار است. یحیی آل اس��حاق با اشاره به 
تغییرات مکرر تصمیمات در بین مسووالن قبلی اظهار 
کرد: ما نباید دیگر شاهد آنچه در گذشته بوده ایم باشیم. 
به خصوص تکرار تصمیم گیری ها در خصوص بیانات 
و نظرات افراد در حوزه های اجرایی در این مورد بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. وی با بیان این که تغییرات مکرر 
تصمیمات در نهایت باعث شد که نظام تصمیم گیری 
متزلزل شود، تصریح کرد: ولی متأسفانه این تغیرات در 
تصمیم گیری ه��ا در تیم کاربلدی که حوزه اقتصاد در 
دولت فعلی تشکیل شده کم کم در حال نمود پیدا کردن 
است. رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: تیم اقتصادی 
دولت یازدهم همه اهل بخیه هستند. ابراز دیدگاه های 
مختلف ایرادی ندارد ولی باید در شورای هماهنگی به 
عزم واحد دست بیابند و آن عزم را همه به طور یکسان 
مطرح کنن��د. وی تاکید کرد: خواهش ما این اس��ت 
که تصمیم برای حل مش��کالت در دولت به صورت 

جدی تر دنبال شود.   

نمایندگان در جلس��ه دیروز مجل��س با تقاضای 
تحقیق و تفحص از صنعت فوالد کش��ور با اکثریت 
آراء موافقت کردند. به گزارش ایس��نا، از 226 نماینده 
حاضر در جلسه، 156 نفر با تحقیق و تفحص از صنعت 
فوالد کش��ور موافقت کردن��د. موافقت نمایندگان در 
پی توضیحات سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس و یکی از طراحان طرح تفحص رقم خورد. نادر 
قاضی پور در توضیحاتی در خصوص دالیل تحقیق و 
تفحص از صنعت فوالد کشور، گفت: در ابتدای سال 
84 بر اساس اعالم مسئوالن فوالد کشور، میزان تولید 
9 میلیون تن در سال بود حاال پس از هشت سال این 
میزان حداکثر به 13 میلیون تن رس��یده در حالی که 
مصرف داخلی فوالد از 17 به 24 میلیون تن افزایش 
داشته است. این طراح طرح تفحص از صنعت فوالد 
کش��ور گفت: روزی طرح ها فروخته می شود، روز بعد 
شرکت ملی فوالد کشور تعطیل می شود و روز دیگر 
تصمیم به تداوم کار گرفته می ش��ود؛ این چه روندی 
است؟ باید علل این مسائل روشن و با خاطیان برخورد 
ش��ود. قاضی پور مدعی شد: مبالغ اختصاص یافته به 
صنعت فوالد به جای توس��عه استخراج معادن صرف 

موارد غیرضرور شده است. 

اصفهان ام�روز: معاون بهره برداری ش��رکت آب 
و فاضالب اس��تان اصفهان گف��ت: در صورت عدم 
همکاری همه بخش ها و مش��ترکان در مصرف آب، 
احتمال افت فشار و قطعی آب به ویژه در طبقات باال 
وجود خواهد داشت. مجتبی قبادیان با اشاره به وضعیت 
آبرس��انی به ش��هرهای اس��تان، اظهار داشت: آبفای 
اس��تان اصفهان با تحت پوش��ش 92 شهر و بیش از 
یک میلیون انشعاب، آب جمعیتي در حدود 4 میلیون 
نفر را تأمین می کند. وی افزود: آب 85 درصد جمعیت 
بیش از 50 شهر و 300 روستا از طریق طرح آبرساني 
اصفهان بزرگ مشتمل بر تصفیه خانه آب باباشیخعلي و 
چاه هاي فلمن حاشیه رودخانه زاینده رود تأمین مي  شود 
که به طور مستقیم از رودخانه زاینده رود متأثر هستند. 
معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان با بیان اینکه اس��تان اصفهان برای هفتمین 
سال پي در پي با وقوع پدیده خشکسالی مواجه شده 
است، خاطرنشان ساخت: به دلیل تغییر اقلیم، کاهش 
بارش در این منطقه صورت گرفته و میزان ذخیره آب 
پشت سد زاینده رود را رقم زده که حجم سد زاینده رود 
به ش��دت کاهش یافته است. وی افزود: در سال های 
گذشته با توجه به نیاز آبي بخش هاي مختلف از جمله 
کشاورزی، باغداران و صنعت، به کرات آب در رودخانه 
زاینده رود جاري شده که این امر بر چگونگی تأمین آب 
ش��رب استان تأثیر قابل توجهی داشته است. قبادیان 
چاه های فلمن را دومین منبع تامین آب استان دانست 
و بیان داشت: در روزگاری نه چندان دور دبی برداشتی 
از چاه های فلمن تا حدود 4 هزار لیتر بر ثانیه می رسید 
و نیز چاه های حریمی و متفرقه که به ش��دت متاثر از 
جریان آب در رودخانه هستند در حال حاضر با خشکی 
و یا کاهش شدید آبدهی روبرو هستند. وی تاکید کرد: 
آبدهی چاه های فلمن هم اکنون به حدود 250 تا300 
لیتر بر ثانیه رس��یده و  در س��ال های اخیر نیز حجم 
منابع آب های زیرزمینی نیز تقلیل یافته است. معاون 
بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان 
ادامه داد: با توجه به کاهش ش��دید ذخیره آب پش��ت 
سد، تأمین آب شرب نسبت به سایر نیازهای آبی دیگر 
در اولویت است. وی تاکید کرد: در حال حاضر حجم 
سد زاینده رود به کمتر از 10 درصد ظرفیت خود رسیده 
که ب��ا توجه به عدم پیش بینی دقیق میزان بارندگی 
و افت شدید سفره های آب زیرمینی، اطمینان کافی 
برای تامین آب ماه های پایانی پاییز وجود ندارد. قبادیان 
خاطرش��ان کرد: الزمه تأمین آب، صرفه جویی همه 
شهروندان و مشترکان استان در مصرف آب حداقل به 

میزان 20 درصد است.   

رییس انجمن انبوه س��ازان اس��تان اصفهان گفت: 
سرمایه های سرگردان مانع جدی پیش روی واقعی کردن 
نرخ مس��کن و زمین در اصفهان است. به گزارش مهر، 
احمد توال اظهار داشت: با توجه به تورم هایی که در حوزه 
اقتصاد شاهدیم و موج افزایش قیمتی که هر از گاهی در 
این حوزه به وجود می آید اما هنوز به شاهد نرخ واقعی در 
این زمینه نیستیم. وی بیان داشت: تا زمانی که سرمایه های 
سرگردان از چند میلیون تا چند میلیارد در دست مردم است 
و براساس تورم کشور شاهدیم مردم سرمایه گذاری خود 
را یک بار در حوزه طال و سکه، یک روز در زمینه خودرو 
انجام دهند، که با این اوضاف نمی توان امید به واقعی شدن 
قیمت مسکن و زمین داشت. رییس انجمن انبوه سازان 
استان اصفهان ابراز داشت: امسال هم همچون هر سال در 
نیمه دو سال شاهد رکود در حوزه مسکن و زمین هستیم 
و پیش بینی می شود با نزدیک شدن به پایان سال با یک 
رونق نس��بی روبرو شویم. وی ادامه داد: از نیمه های دی 
ماه و تا اواخر اسفندماه این رونق وجود دارد اما پس از عید 
بین دو تا سه ماه با یک رکود دوباره مواجه می شویم که 
پس از آن بستگی به تورم و تغییر قیمت انرژی قیمت ها 

متفاوت می شود. 

احتمال افت فشار آب و قطعی  در طبقات باال

شاید در ماه های آینده آبی برای 
خوردن باقی نماند

دلیل واقعی نشدن قیمت مسکن 
در اصفهان چیست؟

اقتصاد

گزارش

وضعیت صنعت کش��ور، حال و 
روز خوب��ی ن��دارد. البته، بحران 
را فق��ط نباید در حوزه صنعت دید؛ اقتصاد کش��ور، ش��رایط 
وخیمی را می گذراند. به روز نبودن قوانین، اطالعات ناکافی 
نیروهای غیرمتخصص فعال در این حوزه و خودتحریمی های 
بسیاری که دامن اقتصاد و صنعت کشورمان را گرفته، همه 
و همه عاملی ش��ده تا هر روز از گوش��ه و کنار کشور، فریاد 
اعتراض واحدهای صنعتی بلند شود. این بار هم نوبت به فریاد 
اعتراض کارگران و کارمندان پلی اکریل اصفهان رسیده تا به 
سیاس��ت های در پیش گرفته از س��وی مدیران این شرکت 
اعتراض کنن��د. آنها به اجرای طرح های کوچک س��ازی در 
شرکت پلی اکریل اعتراض دارند و تاکید می کنند که مدیران 
این شرکت نباید به اجرای طرح هایی مانند تعدیل نیرو اقدام 
کنند. از سوی دیگر، مدیران شرکت پلی اکریل می گویند که 
این شرکت با 30 درصد ظرفیت حقیقی خود فعالیت می کند 
و کاری وج��ود ندارد که کارگران و کارمن��دان انجام دهند. 
البته مدیران این ش��رکت تاکید می کنند که هیچ گاه راضی 
ب��ه تعدیل نیرو و اخراج کارکنان نش��ده اند. آنگونه که کریم 
فروزان، مدیرعامل شرکت پلی اکریل ایران می گوید، به دلیل 
کاهش فعالیت کارخانه، هیچ یک از کارگران و کارمندان اخراج 
نشده اند: »حتی شرایطی ایجاد کردیم که کارگران بدون اینکه 
فعالیتی انجام دهند، حقوق خود را دریافت کنند و سر و کارشان 

به بیمه بیکاری و اخراج و اداره کار نیفتد.«
داستانپلیاکریلازکجاآغازشد؟

چهارشنبه هفته پیش برخی از کارگران و کارکنان شرکت 
پلی اکریل در اعتراض به تکه تکه  شدن این شرکت و نگرانی 
نسبت به امنیت شغلی خود در این کوچک سازی ها دست به 
تجمعی زدند که تا اوایل همین هفته هم ادامه داشت. داستان 
آنگونه ادامه پیدا کرد که چهار شیفت از کارکنان و کارگران 
شرکت پلی اکریل از چهارشنبه به بعد اجتماع  شان را همچنان 
ادامه دادند تا خواسته های خود را بیان کنند؛ خواسته هایی که 
بی توجهی به آنها می تواند یکي از صنایع مادر و مهم  کشور که 
محصوالت آن ماده اولیه صنعت نساجي  است را بر زمین بزند؛ 
کارخانه ای استراتژیک که تولید کننده الیاف مصنوعي اکریلیک 
در کش��ور اس��ت و تحت نظارت بخش خصوصی. آنگونه 
ک��ه کارگران و کارمندان این کارخان��ه می گویند، »مدیران 
پلی اکریل قصد دارند این شرکت را به 10 شرکت کوچک تر 
تقسیم کنند و در همین راستا به کارگران اعالم کرده اند که 

باید با شرکت های خصوصی جدید قرارداد ببندند.«
کارگرانچهمیگویند؟

کارگران این کار را قبول ندارند چرا که معتقدند قراردادهای 
یک ساله تبدیل به قراردادهای سه ماهه و قراردادهای شش 
ماهه به ی��ک ماهه مبدل می ش��ود و مدی��ران پلی اکریل 
می خواهند به اجبار هم که شده کارگران تن به امضای این 
قراردادها بدهند. یکی از کارگران این ش��رکت با بیان اینکه 
حقوق کارگران پلی اکریل چند س��الی است که تغیر نکرده 
می گوید: »پنج س��ال پیش به کارگران بن 40 هزار تومانی 
می دادند؛ حاال هم رقم بن همان 40 هزار تومان اس��ت؛ در 
این ش��رایط، فیش حقوقی برخی از مدیران دست به دست 
می چرخد و رقم 51 میلیون تومانی را نش��ان می دهد؛ یعنی 
پنج برابر حداکثر حقوق یک کارگر در طول یک ماه.« او که 

به نمایندگی از دیگر کارکنان سخن می گوید، با بیان اینکه 
در شرکت پلی اکریل بیش از 1500 کارگر مشغول به فعالیت 
هستند، می افزاید: »اجتماع کارگران فقط برای گرفتن حق شان 
است و نباید به آنها هیچ گونه برچسب سیاسی زد؛ کارگران 
می خواهند با شرکت پلی اکریل کار کنند و دنبال یک لقمه 
نان حالل برای خود و خانواده هایشان هستند. آنها می خواهند 
زیر نظر خود ش��رکت پلی اکریل باشند نه تحت نظارت زیر 

مجموعه شرکت های کوچک خصوصی دیگر.«
اگرکارگراناعتراضکنند،چهمیشود؟

یکی دیگر از کارگران این شرکت نیز می گوید: »اعتراض 
کارگران نسبت به جداسازی و تکه تکه کردن شرکت است؛ 
مدیران قصد تقسیم شرکت به قسمت های کوچکتر را دارند، 
اما کارگران نسبت به این موضوع اعتراض دارند ولی کسی 
به اعتراض ما رسیدگی نمی کند، به همین دلیل از چهارشنبه 
هفته گذشته شروع به تجمع در کارخانه کردیم.« او می افزاید: 
»مدیران شرکت ادعا می کنند شرکت ضرر می دهد، اما آنها 
چند ش��رکت صوری ثبت کرده اند و خودشان هیات مدیره 
این شرکت ها را تشکیل می دهند و می خواهند قسمت های 
کوچک شرکت را به شرکت های جدید واگذار کنند.« او با بیان 
اینکه کارگران معوقه حقوقی ندارند، اضافه می کند: »شرکت 
به کارگران حداقل حقوق اداره کار را می دهد و کارگران حق 
هیچ گونه اعتراضی ندارند؛ حتی ش��ورای کارگری شرکت را 
منحل کردند و دیگر اجازه تشکیل شورای کارگری جدید را 
نمی دهند.« این کارگر شرکت پلی اکریل با بیان اینکه تجمع 
روزهای اخیر کاماًل صنفی اس��ت، تصریح می کند: »در این 
مدت حتی یکی از کارگران نیز به دلیل مشکالت شخصی 
مدیرعامل با او اخراج شد. برای حل این مشکالت نمایندگان 
کارگران با رییس اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و 
نمایدگان مجلس صحبت کردند اما آنها هم می گویند دست ما 
از لحاظ قانونی بسته است و پایان قرارداد یعنی پایان همکاری 
و نمی توانن��د خارج از قوانین با ش��رکت برخ��ورد کنند.« او 
می گوید: »اگر کسی اعتراض کند، قرارداد او را سه ماهه، یک 
ماهه و یا 20 روزه تمدید می کنند و حتی تعدادی از کارگران را 
تا دو ماه پشت در کارخانه نگه داشتند تا با خواهش و التماس 

اجازه برگشت به آنها داده شود.« 
مسئوالنپلیاکریلچهمیگویند؟

مدیرعامل ش��رکت پلی اکریل که تا پی��ش از این همه 
اعتراض های کارگران این ش��رکت را بی پاسخ گذاشته بود، 
سرانجام در یک نشست خبری، به ابهامات موجود در درباره 
نوع فعالیت و آینده این شرکت پاسخ گفت. کریم فروزان که 
اعتقاد دارد پاسخ گویی به همه ابهامات نیازمند بررسی وضعیت 
پلی اکریل از ابتدای آغاز مشکالت است، می گوید: »پلی اکریل، 
کارخانه ای است که مواد اولیه صنایع دیگر را تولید می کند و 
اگر این مواد تولید نشوند، دیگر کارخانه ها هم می خوابند؛ این 
در ش��رایطی است که پلی اکریل اکنون با 30 درصد ظرفیت 
خود فعالیت می کند و حفظ اش��تغال کنونی این شرکت، به 
نوعی دردسر تبدیل شده است.« او درباره بخش های مختلف 
فعال در شرکت پلی اکریل نیز می گوید: »این شرکت، در حوزه 
فعالیتی به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش اکریلیک، تنها 
کارخانه فعال در ایران اس��ت ک��ه 100 درصد مواد اولیه این 
کارخانه از خارج کشور تامین می شود؛ بر اساس ظرفیت تولید 

درروزهایبحرانیپلیاکریلچهگذشت؟

کارگران: اخراجمان نکنید
مدیرعامل: هیچ کس را اخراج نکرده ایم

سعید ابوالقاسمی

این کارخانه، ساالنه 60 هزار تن اکریلیک باید وارد خط تولید 
شود؛ در این شرایط، طی 10 سال گذشته، باالترین ظرفیت 
فعالیت بخش اکریلیک پلی اکریل، 70 درصد بوده و در یک 
سال گذشته نیز فقط 20 هزار تن اکریلیک وارد کارخانه شده 
است؛ بنابراین کارخانه اکریلیک پلی اکریل اکنون با ظرفیت 
28 درص��دی کار می کند.« مدیرعامل ش��رکت پلی اکریل 
درباره کارخانه پلی اس��تر نیز توضیح می دهد: »100 درصد 
ماده اولیه مورد نیاز این کارخانه در کش��ور تولید می شود؛ با 
این حال در 10 س��ال منتهی به سال 92 هیچ گاه بیشتر از 
50 درص��د ظرفیت ایجاد ش��ده در پلی اکریل، مواد اولیه به 
این کارخانه اختصاص نداده اند؛ پس طبیعی است که کارخانه  

بدون سود، با زیان دهی مواجه می شود.«
اشکمارادرآوردهاند!

ف��روزان در بخ��ش دیگ��ری از صحبت ه��ای خود به 
خودتحریمی ها، قوانین ناکارآمد و سنگ اندازی های موجود بر 
سر راه تولید در کشور اشاره می کند و می گوید: »خارجی ها 
حاضرند مواد اولیه مورد نیاز را به ما بفروشند؛ اما مقدمات این 
کار که باید در کش��ور انجام شود، به خوبی انجام نمی شود؛ 
یک  س��ال اس��ت که ماده اولیه AN مورد نیاز خط تولید 
اکریلیک شرکت پلی اکریل خریداری شده و هزینه آن نیز 
پرداخت ش��ده، اما از یک سال و چهار ماه پیش در گمرک 
باق��ی مانده و به دلیل اخت��الف بانک مرکزی و یک بانک 
دیگر، اجازه ترخیص به این مواد داده نمی ش��ود.« او تاکید 
می کند: »ما حتی اعالم کرده ایم که حاضریم دو برابر ارزش 
موادی که در کمرگ ذخیره شده، وثیقه بپردازیم تا این کاال 
ترخیص ش��ود؛ با این حال با پاسخ »به من چه؟« از سوی 
بانک ها مواجه می شویم که اشک ما را درآورده  است؛ ما هم 

به قوه قضاییه شکایت کرده ایم.«
پلیاکریلقاچاقچیسوختبود؟

اندک��ی پیش از آنک��ه اعتراضات کارگری در ش��رکت 
پلی اکریل آغاز ش��ود، پایگاه اطالع رس��انی تعزیرات استان 
خوزس��تان از اعمال جریمه 220 میلی��ارد ریالی برای این 
ش��رکت به دلیل قاچاق س��وخت خبر داده بود. مدیرعامل 
ش��رکت پلی اکریل در پاس��خ به این موضوع می گوید: »در 
سال 85 یعنی هفت سال پیش و چهار سال پیش از اینکه 
مسئولیت مدیرعاملی این شرکت را بر عهده بگیرم، پلی اکریل 
AN وارد کرده اس��ت؛ این کاال، همانند 40 سال گذشته با 
ثبت تمامی مشخصات کاالی وارداتی در گمرک تخلیه شده 
اما مسئوالن گمرک به صورت شبانه صورت جلسه کرده اند 
که بخش قابل توجهی از ANهای وارد ش��ده، با کاهش 

روبه رو بوده؛ یعنی اگ��ر AN وارداتی باید 12 تن می بوده، 
5 تن گزارش ش��ده اس��ت؛ از همین موضوع به این نتیجه 
رسیده اند که شرکت پلی اکریل اقدام به قاچاق کرده؛ پس از 
این موضوع ما در پروسه های قانونی به دادگستری و دیوان 
عدالت اداری ش��کایت کردیم و با ارسال و بررسی مدارک 
مشخص شد که پلی اکریل هیچ گاه قاچاق نکرده و کاالی 

مورد نیاز را به صورت رسمی وارد کرده است.«
همهحقوحقوقکارگرانرارعایت

کردهایم
او در بخ��ش دیگری از صحبت های خود، با اش��اره به 
اعتراض های اخیر کارگران شرکت پلی اکریل هم می گوید: 
»کارخانه ای که به دنبال ادامه فعالیت و تولید بیشتر است، 
هی��چ گاه اقدام به جذب نیرو نمی کند؛ ما نیز همه نیروهای 
فعال در پلی اکریل را قرارداد مستقیم این شرکت کرده ایم و 
بساط قراردادهای تامین نیروی کار را برچیده ایم؛ قراردادهای 
همه 1500 کارگری که در پلی اکریل فعالیت دارند، در س��ه 
سال گذشته تمدید ش��ده و در این مدت حتی پنج نفر هم 
از کار اخراج یا تعدیل نش��ده اند.« او با اشاره به اینکه در سه 
سال گذشته حقوق هیچ کارگری را تضییع نکرده ایم، ادامه 
می دهد: »حقوق، خط قرمز پلی اکریل است؛ همه حقوق ها 
را در موعد مقرر پرداخته ایم و عیدی  را نیز از 12 تا 22 بهمن 
به حس��اب کارگران واریز کرده ایم؛ ام��ا اگر موردی مطرح 
می شود که پلی اکریل قرارداد برخی از نیروهای خود را تمدید 
نکرده، باید موضوعی را اعالم کنم؛ در سه سال گذشته فقط 
قراردادهای افرادی تمدید نش��ده که با جعل مدرک در این 
شرکت استخدام شده  بودند؛ آن هم به این دلیل که مراجع 
ذی ربط از پلی اکریل خواس��ته بودند همه مدارک کارگران 
را مورد اس��تعالم قرار دهند و ما نیز پس از استعالم به این 
نتیجه رسیدیم که 45 نفر، با دست کاری مدارک به استخدام 
پلی اکری��ل درآمده بودند که البت��ه از معرفی آنها به مراجع 
قضایی هم خ��ودداری کردیم چون معتقدیم آنها برای نیاز 

دست به چنین عملی زده اند.«
سرانجامداستانپلیاکریلوکارگرانچهمیشود؟

داس��تان اعت��راض کارگ��ران و شفاف س��ازی مدیران 
پلی اکریل، داستان پیچیده ای نیست. کارگران مطالباتی دارند 
که نیازمند پاسخ گویی است و مدیران نیز دفاعیاتی دارند که 
نیازمند اطالع رسانی و شفاف سازی است. شایعه سازی کمکی 
ب��ه وقایع پیش آمده نمی کند. حق این اس��ت که کارگران 
معترض و مدیران پاسخ گو رو در روی یکدیگر بنشینند و به 

مطالبات هم پاسخ بگویند.   

گروه اقتصاد: هر س��ال با شروع فصل س��رما، بسیاری از 
کارگران فصلی از مناطق دور و نزدیک و شهرهای کوچک به 
امید یافتن کاری مناسب عازم کالن شهرها می شوند تا معیشت 
خود و خانواده هایشان را فراهم کنند؛ در این بین کارگران شاغل 
در بخش های س��اختمانی، کش��اورزی و  صی��ادی، کارگران 
کارخانه های برنج کوبی، قند و رب و کنسروس��ازی بیشترین 
تعداد کارگران فصلی را تش��کیل می دهند. به گزارش ایسنا، 

بر اساس قانون کار، مشاغل فصلی 
جزو کارهای غیرمستمر و غیردائم 
محسوب می ش��وند و از این منظر 
ش��امل قراردادهای موقت کارند لذا 
چنانچه کارگری در چنین مشاغلی 
اشتغال به کار داشته و تغییر عمده ای 
در ماهیت ش��غلی وی ایجاد نشده 
باش��د تا زمانی که در همان ش��غل 

اش��تغال داشته باشد به عنوان کارگر فصلی شناخته می شود. 
متاسفانه در بحث پرداخت دستمزد، رابطه کارگری و کارفرمایی 
میان کارگر فصلی و کارفرم��ا در غیر فصول کاری به حالت 
تعلیق در آمده و با توجه به قرارداد اولیه کار و قبول شرایط کار از 
سوی کارگر، دستمزدی برای غیر فصل کار پرداخت نمی شود، 
مضاف بر اینکه هنگام محاسبه سنوات خدمت تنها مجموع 
فصول کار به عنوان س��ابقه کار مفید کارگر مالک عمل قرار 
می گیرد؛ در مشاغل فصلی نوع خاصی از قرارداد کار استفاده 
نمی شود بلکه هر س��ه نوع قرارداد کار اعم از موقت، معین و 

دائم منعقد می ش��ود و نوع قرارداد کار هیچ ارتباطی با فصلی 
بودن یا نبودن کار موضوع آن قرارداد ندارد. در سال های گذشته 
بس��یاری از کارگران فصلی به دلیل افزایش هزینه ها و تورم 
موجود و عدم بهره مندی از مزایای بیمه و حقوق مکفی خواهان 
اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل،  رفع مش��کالت سنواتی و 
افزایش دستمزد ماهانه شده اند، شرایط سخت و طاقت فرسای 
مش��اغل فصلی و بیکاری های مداوم از یک سو و عدم بیمه 
کارگران فصلی از سویی دیگر یکی 
از دغدغه ها و نگرانی های اساس��ی 
این گروه از کارگران به شمار می رود. 
در همین رابطه س��خنگوی کانون 
عالی انجمن ه��ای صنفی کارگران 
کشور می گوید: با شروع فصل سرما 
بسیاری از کارگران فصلی از جمله 
کارگران ساختمانی به دلیل کاهش 
تقاضای کار دچار افت کار می شوند و ناچار برای تامین معیشت 
خانواده به شهرهای بزرگ عزیمت می کنند. هادی ابوی با بیان 
اینکه تاکنون شغل جایگزینی برای کارگران فصلی پیش بینی 
نشده می افزاید: کارگران فصلی فاقد امنیت شغلی هستند و این 
مساله یکی دیگر از دغدغه های اصلی آنان به شمار می رود. او 
بر ضرورت برخورداری کارگران فصلی از حمایت های اجتماعی  
و پوشش های بیمه ای تاکید می کند و می گوید: کارگران فصلی 
با وجود فعالیت در مزارع و کارخانه ها از خدمات و مزایای بیمه 

که مهمترین دغدغه کارگران است، محرومند.   

سوز سرما رسید، کارگران فصلی را دریابید

شماره تماس گروه اقتصاد
6293750 داخلی 121

صندوق بین المللی پول با رده بندی کشورها از نظر نرخ بیکاری در سال 2013 اعالم 
کرد ایران با نرخ بیکاری 13/1 درصدی در رتبه 18 جهان قرار گرفته و اگرچه وضعیت 
بیکاری در ایران بدتر شده اما نرخ بیکاری 10 کشور اروپایی همچنان بیشتر از ایران است. 
به گزارش تسنیم، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده نرخ بیکاری ایران که در سال 
2012 بالغ بر 12/2 درصد بوده، در پایان سال جاری میالدی به 13/1 درصد افزایش 

پیدا کند. این نهاد بین المللی به رده بندی 105 کشور جهان از نظر نرخ بیکاری در سال 
2013 پرداخته و ایران را از این نظر در رتبه 18 جهان قرار داده است. بر این اساس در 
سال جاری تنها 17 کشور نرخ بیکاری باالتری از ایران خواهند داشت. ایران در رده بندی 
امسال صندوق بین المللی پول نسبت به سال گذشته صعودی 6 پله ای داشته است. 
ایران از نظر نرخ بیکاری در سال 2012 رتبه 24 را در میان کشورهای جهان بدست آورده 
بود. در صدر رده بندی جهانی بر اساس آمار نرخ بیکاری در سال 2013 کشور مقدونیه 
قرار گرفته است. نرخ بیکاری این کشور برای امسال 30 درصد برآورد شده که باالترین 
نرخ بیکاری در سطح جهان است. بوسنی با نرخ بیکاری 27 درصدی و یونان با نرخ 
بیکاری 26/9 درصدی به ترتیب در رتبه های دوم و سوم از این نظر قرار گرفته اند. نرخ 

بیکاری 10 کشور اروپایی در سال 2013 بیشتر از ایران برآورد شده که 3 کشور در این 
بین به نام های اسپانیا،  پرتغال و ایرلند جزو کشورهای اروپای غربی محسوب می شوند. 
نرخ بیکاری اسپانیا 26/8 درصد اعالم شده و رتبه 4 باالترین نرخ بیکاری جهان به این 
کشور اختصاص یافته است. پرتغال نیز با نرخ بیکاری 17/4 درصد در رتبه 9 و ایرلند با 
نرخ بیکاری 13/7 در رتبه 17 قرار گرفته اند. آفریقای جنوبی با نرخ بیکاری 26 درصد، 
صربستان با نرخ بیکاری 25 درصد، سودان با نرخ بیکاری 19 درصد، و ارمنستان با نرخ 
بیکاری 18/5 درصد نیز به ترتیب در رتبه های 5 تا 8 قرار گرفته اند. رتبه های 10 تا 16 
نیز به ترتیب به کشورهای قبرس، گرجستان، تونس، کرواسی، بلز، جامائیکا، و اسلواکی 

اختصاص یافته است. نرخ بیکاری این کشور از 17 تا 13/7 درصد اعالم شده است. 

رتبه 1۸ بیکاری جهان
 به ایران رسید

روابطعمومیشرکتگاز
استاناصفهان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی

1- موضوع مناقصه: انجام خدمات امداد، نگهداری، بهره برداری و تعمیرات تاسیسات گازرسانی 
در سطح منطقه 3 اصفهان و بهارستان، نجف آباد و توابع آن و انجام خدمات کنتورخوانی و توزیع 

صورتحساب مشترکین، وصول مطالبات و خدمات عمومی در سطح شهرستان نجف آباد و توابع.
2- نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، شرکت گاز استان اصفهان

3- مهلت اعالم آمادگی: حداکثر تا تاریخ 1392/8/26
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه در سطح منطقه 3 اصفهان : 180/000/000 ریال )یکصد 

نوبت دوم

شرکت ملی 
گاز ایران
شرکت گاز 
استان اصفهان
)سهامی خاص(

و هشتاد میلیون ریال( کد فراخوان: 1341376
5- میزان تضمین شرکت در مناقصه در سطح بهارستان: 151/000/000 ریال )یکصد و پنجاه و یک میلیون 

ریال( کد فراخوان: 1341378
6- میزان تضمین شرکت در مناقصه در سطح نجف آباد: 316/000/000 ریال )سیصد و شانزده میلیون ریال(  

کد فراخوان: 1341381
7- می��زان تضمین ش��رکت در مناقصه در نجف آب��اد: 170/000/000 ریال )یکصد و هفت��اد میلیون ریال(                       

کد فراخوان: 1341382
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی شرکت گاز استان اصفهان 
به آدرس: www.nigc-isfahan.ir، www.iets.mporg.ir یا با ش��ماره تلفن های 0311-6271031-5 

امور قراردادهای شرکت گاز استان اصفهان تماس حاصل فرمایند.
م الف/8328

 : ز و م�ر ن ا صفها ا
ش��رکت آرم��ان هم��راه 
آرین )نمایندگی رس��می 
 sony گوش��ی های 
ای��ران(  در   hTC و 
اج��الس  س��ومین  در 

جهانی نش��ان منتخب »رویکرد مدیریت تعالی« 
را دریاف��ت ک��رد و به عنوان برن��د برتر در میان 
نمایندگی ه��ای رس��می تلف��ن هم��راه انتخاب 
ش��د. ای��ن اج��الس در روزهای شش��م و هفتم 
آبان س��ال جاری در س��الن همایش های صدا و 
س��یمای جمهوری اسالمی ایران برگزار شد، که 
در مراس��م اختتامیه، لوح سومین اجالس جهانی 
نش��ان منتخب به آیدین آرام، مدیرعامل شرکت 
آرمان همراه آرین اهدا شد. شرکت آرمان همراه 
آرین با ارائه راهکاره��ای نوین در زمینه فروش 
و با هدف مش��تری مداری در زمینه خدمت پس 
  hTC و  sony از ف��روش تلفن های هم��راه
با گارانت��ی آرین و با بهره گیری از کادری مجرب، 
کارآزموده و با اس��تفاده از روش ه��ای نوین و به روز 
ف��روش، بازاریابی و خدمات توانس��ته در مدتی کوتاه 
جایگاه ویژه ای در صنعت موبایل ایران به دست آورد.   

شماره پیامک
 ارسال کد 30007446

کد مطلب
7001
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گزارش

گروه اصفهان : پس از تغییر مدیریت ارشد در استان و انتخاب 
رسول زرگرپور به عنوان استاندار اصفهان، گمانه زنی های بسیاری 
در ارتباط با چگونگی انتخاب مدیران اجرایی این استان انجام شده 
است. با این حال، زرگرپور در تازه ترین اظهار نظر خود، آنچه برای 
انتخاب مدیران ارشد استانی در نظر دارد را اعالم کرده است. او 
در آیین تودیع و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
استانداری اصفهان گفت که مدیران ارشد دستگاه های اجرایی 
استان را از درون همان مجموعه انتخاب خواهد کرد. زرگرپور 
تاکید کرد: مدیران بومی ش��ناخت مطلوبی از استان اصفهان 
دارند و بر همین اس��اس تمامی تالش خود را به کار خواهیم 
گرفت تا مدیران ارشد و معاونین دستگاه های اجرایی استان را 
از درون مجموعه استان انتخاب کنیم. استاندار اصفهان با اشاره 
به ویژگی های مد نظر برای انتخاب مدیران ارشد استان تصریح 
کرد: چهار ویژگی تعهد، تخصص، تعامل و اعتدال برای انتخاب 
و انتصاب مدیران ارشد و معاونان دستگاه های اجرایی استان در 

نظر گرفته شده است.
افرادتندروجاییدرمدیریتاستانندارند

او در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به اینکه 
نیاز کنونی کش��ور و استان اصفهان اعتدال گرایی و استفاده 
از تجربی��ات متخصصین برای پیش ب��رد امور و همچنین 
رفع مش��کالت به دور از حاشیه های سیاسی و گروه گرایی 
است، گفت: بر اساس شاخص های تبیین شده، افراد تندرو 
هیچ جایگاهی در مدیریت استان اصفهان نخواهند داشت. 
زرگرپور با اشاره به اینکه در دوره های گذشته مدیران کاردان، 
متخص��ص و متعهدی به دلیل ب��روز اختالفات گروهی و 

جناحی از کار کنار گذاشته شده اند، تاکید کرد: این نیروهای 
متخصص و کاردان که به دلیل نامالیمت های سیاس��ی و 
گروه گرایی از کار کنار گذاشته  شده اند باید بازگردند و باز هم 

به مردم خدمت کنند. 
وضعیتنیروهایقراردادیمشخصشود

اس��تاندار اصفهان همچنین بر تعیین وضعیت نیروهای 
قراردادی تاکید کرد و گفت: وضعیت این نیروها باید مشخص 
شود و پس از ساماندهی به یک حالت تعادل برسد. او افزود: 
وظیفه ذاتی استانداری، سیاستگذاری، نظارت و امور حاکمیتی 
است و هیچ گونه وظیفه اجرایی بر عهده ندارد. زرگرپور تاکید 
کرد: دستگاه حاکمیتی وظیفه نظارت، مدیریت، سیاستگذاری 
و هماهنگی امور را بر عهده دارد؛ بنابراین استانداری هیچ گونه 
وظیفه اجرایی بر عهده ندارد. او بیان داشت: تمامی دستگاه های 
اجرایی، ساختار و اعتبارات الزم را برای اجرا در اختیار دارند و 
الزم نیست استانداری جایگاه دیگر دستگاه ها را پر کند؛ چنانچه 
برخی دستگاه ها به این رویه عادت کرده اند. استاندار اصفهان 
تصریح کرد: سیاستگذاری در قالب سیاست های کالن کشور، 
نظارت بر عملکرد و هماهنگی دستگاه ها وظیفه استانداری 
اس��ت و اگر خلل یا کوتاهی وجود داشته باشد، آن را برطرف 

خواهیم کرد.
برایانتصابدراستانداریاصفهانفشارهایی

وجوددارد
اس��تاندار اصفهان در بخش دیگ��ری از صحبت های 
خود تصریح کرد: بخش هایی از اس��تانداری که به سمت 
فعالیت های اجرای��ی رفته اند، باید ب��ه موضع اصلی خود 

بازگردند و راه فراری که برای برخی دس��تگاه ها در محول 
کردن وظایف خود به استانداری ایجاد شده، باید بسته شود. 
وی با اش��اره به دیدارش با نمایندگان گرایش ها و فعاالن 
سیاسی استان در ابتدای آغاز فعالیت در استانداری اصفهان، 
اظهار داش��ت: افراد زیادی برای پست های مختلف به من 
پیشنهاد شدند که پس از بررسی سوابق آنان، توانمندترین 
افراد انتخاب خواهند شد. زرگرپور ادامه داد: فشارهایی برای 
برخی انتصاب ها وج��ود دارد ولی هیچ تأثیری در انتخاب 
نیروها نداشته و تمام س��عی خود را برای انتخاب بهترین 
و صحیح تری��ن گزینه ها انجام خواهم داد. او با بیان اینکه 

انتظارات خود را از معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی در 
پنج محور در حکم سیستانی درج کردم افزود: استفاده بهینه 
از نیروها، ارتقای کیفی و کمی منابع انس��انی، ساماندهی 
امور IT و به کارگیری نیروهای متعهد و مؤثر از جمله این 
انتظارات است. استاندار اصفهان در خصوص توزیع امکانات 
و تبعیض هایی که ممکن است وجود داشته باشد از معاون 
جدید خود خواست این مس��ائل را بررسی و در این زمینه 
تعادل الزم را ایجاد کند. بر اس��اس این گزارش، حس��ین 
سیس��تانی به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع 

انسانی جایگزین فرزاد زیویار شد.   

استانداراصفهانپاسخمیدهد

مدیران ارشد اصفهان چگونه انتخاب می شوند؟

شهرضا � اصفهان امروز: به  مناسبت فرارسیدن محرم، ماه پیروزي خون 
بر شمش��یر، آیین سیاه پوش ش��دن عزاداران حس��یني در محل بیت الحسین 
هیأت سینه زن ش��هرضا برگزار شد. این مراسم که به همت هیأت سینه زن 
شهرضا با حضور امام جمعه، فرماندار، مسئول سازمان تبلیغات اسالمي و تني 
چند از مسئولین شهرضا، پیشکسوتان، پیرغالمان و عزاداران حضرت اباعبدا... 
الحسین)ع( برگزار شد، شرکت کنندگان طي آییني توسط پیرغالمان حسیني 
و در جهت زنده نگه داش��تن یاد و نام ش��هدای کربال و آمادگی برای ورود به 
ماه محرم و صفر و نوکری خالصانه و عزاداری براي امام حسین)ع( و اصحاب 
با وفایش، با انداختن ش��ال هاي مشکي و سبز، پیراهن های سیاه به تن کرده 

و مش��کي پوش اباعبدا... الحسین)ع( شدند. این آیین که با تالوت آیاتی چند 
از کالم ا... مجید آغاز شد، حجت االسالم سیف ا... یعقوبی، نماینده مقام معظم 
رهبری در شهرستان و امام جمعه شهرضا، طي سخناني با اشاره به حدیثي از 
نبي مکرم اس��الم گفت: اخالص س��ري از اسرار پیامبر است که آن را در دل 
بندگاني که دوستشان دارد، به امانت مي گذارد. وی با بیان اینکه دستگاه امام 
حسین )ع( تنها اخالص می خواهد، تاکید کرد: روح عزاداري حضرت اباعبدا... 
الحس��ین)ع( اخالص اس��ت و هر چه نیت ما خالص تر باشد، کیفیت عزاداري 
ما باالتر مي رود و انس��ان از فضاي معنویت آن بیشتر استفاده مي کند. وي در 

ادامه افزود: سعي کنیم درجه اخالص خود را باال ببریم.   

اصفهان امروز: دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي خمیني شهر 
در مجام��ع علمي افتخ��ار آفریدند و ب��رگ زرین دیگري بر 
دستاوردهاي علمي دانشگاه افزوده شد. مهران مجلسي، رییس 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینی شهر در تشریح دستاوردهاي 
علمي و پژوهش��ي این دانشگاه گفت: این دانشگاه با حضور 
اساتید برجسته علمي در رشته هاي فني و مهندسي، سومین 
دانشگاه بزرگ در استان اصفهان به شمار مي رود و دانشجویان 
و اساتید در مجامع مختلف علمي در سطوح ملي و بین المللي 
به دستاوردهاي بزرگ علمي و تحقیقاتي نائل آمده اند. وي افزود: 
دانشجویان رشته هاي فني و مهندسي در مسابقات دانشگاه 

صنعتي اصفهان شرکت کردند و توانستند مقام نخست مسابقه 
کش��وري موش��ک آبي  هدف زن را به خود اختصاص دهند. 
مجلسي ادامه داد: ثابت، دانشجوي رشته مهندسي عمران و 
شیریان دانشجوي مهندسي مکانیک با حضور فعال خود در 
مسابقات موشک آبي هدف زن در بین 18 تیم به مقام اول نائل 
شدند که دانشگاه هاي دولتي و صاحب نام نیز حضور فعال داشتند 
و تیم دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمي با اقتدار به رتبه برتر دست 
یافت. از سوی دیگر، دانشجویان مخترع و نوآور دانشگاه نیز در 
تدارک حضور در مسابقات موتورهاي برقي هستند که در ماه 

آینده به صورت کشوري برگزار خواهد شد.   

اصفهان امروز: دومین دوره از سلسه همایش های سالمت 
کارکنان در شرکت گاز استان اصفهان برگزار شد. این همایش 
با حضور حس��یني، مدیر منابع انسانی شرکت ملی گاز ایران، 
مدیرعامل، کارکنان و خانواده های کارکنان شرکت گاز استان 
اصفهان در سالن آمفی تئاتر این ش��رکت برگزار شد. در این 
همایش با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهی، مباحث تربیتی 
فرزندان کارکنان، سالمت روح و جسم و تغذیه مناسب فرزندان 
و کارکنان  به صورت تخصصی مورد بررس��ی و آموزش قرار 
گرفت. بر اس��اس این گزارش، شرکت گاز استان اصفهان با 

توجه به اهمیت و تاثیر سالمت کارکنان خود در راستای تعالي 
سازماني درصدد است سلسه همایش هایی را در جهت ارتقای 
سالمت جسم و روح کارکنان و خانواده های آنها برگزار کند که 
این همایش دومین دوره آن بود. به اعتقاد مدیرعامل و مسئوالن 
شرکت گاز استان اصفهان، هیچ سازماني پیشرفت نمي کند مگر 
با فراهم آوردن سالمت کارکنان خود؛ در صورتی که رضایتمندی 
کارکنان و دغدغه های آنها که سالمت خانواده یکی از مهمترین  
این موارد است، فراهم شود می توان انتظار داشت که  اهداف و 

برنامه های یک سازمان به خوبی محقق شود.   

برگزاري آیین »سیاه پوشان حسینی« 
در شهرضا

دانشگاه آزاد اسالمي خمیني شهر
 افتخارآفرین شد

دومین دوره همایش های سالمت کارکنان 
شرکت گاز اصفهان برگزار شد

اصفهان امروز: معاون بهره برداری ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان 
گفت: با عنایت به ایجاد الیه کنترل آنالین دبی مشترکین پر مصرف در نرم 
افزار نجما، شرایط الزم برای مونیتورینگ لحظه ای مشترکین پرمصرف در سطح 
استان اصفهان اعم از مشترکین مسکونی و غیرمسکونی و انشعابات تجمعی 
روستایی از طریق این نرم افزار فراهم شده است. مجتبی قبادیان گفت: برای آن 
تعداد از مشترکین پرمصرف که بر روی انشعابات آنها فلومتر نصب شده، با نصب 
دیتاالگر GSMدار از طریق زیرساخت شبکه موبایل به نرم افزار نجما انتقال 

اطالعات انجام می شود.   

دبی مشترکین پر مصرف آب 
آنالین کنترل می شود

شماره تماس  گروه اصفهان
6293750 داخلی 128

مدیرکل ثبت احوال اس��تان اصفه��ان با بیان اینکه به 
طور میانگین در 6 ماه نخس��ت سال جاری در هر ساعت 
9.32 نوزاد در اصفهان متولد ش��ده اس��ت، گفت: طی این 
مدت، چهار هزار و 556 نوزاد در اصفهان متولد شده اند.تورج 
حاجی رحیمیان در گفت وگو با فارس با اش��اره به آمار 6 ماه 
نخس��ت والدت در اصفهان، اظهار کرد: طی 6 ماه گذشته 
در اصفهان، چهار هزار و 556 نفر متولد شده اند.وی با بیان 
اینکه از تعداد اعالم شده 36 هزار و 469 نفر شهری و چهار 
هزار و 87 نفر روستایی بوده اند، ادامه داد: تعداد والدت های 
پسران در این مدت 6 ماه، بیشتر بوده است، به طوری که 

در اصفه��ان 20 هزار و 821 نوزاد پس��ر و 19 هزار و 735 
نوزاد دختر به دنیا آمده اند.مدیرکل ثبت احوال استان اصفهان 
با اش��اره به اینکه نسبت جنسی پسران به دختران 105 به 
100 نفر است، متذکر شد: نرخ جاری والدت در این مدت 
6 ماه در اصفهان، 16.51 درصد بوده اس��ت که نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته 16.44 بوده است.حاجی رحیمیان 
در پایان اضافه کرد: به طور میانگین در 6 ماه سال  جاری در 
هر ساعت 9.32 نوزاد در اصفهان متولد شده است که این 
میزان در طول ماه نزدیک 6 هزار و 712 نوزاد گزارش شده 

که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. 

تولد 4556 نوزاد در 6 ماه نخست امسال
 در اصفهان

آگهی ابالغ
آگهی ابالغ وقت دادرسی به فرهاد یزدان پناه فرزند محمد موضوع دادخواست بانک قوامین مبنی بر مطالبه 
که تحت کالسه 1640-91ح/9 ثبت شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان شده است به علت نامعلوم 
بودن محل اقامت خوانده درخواست ابالغ به وسیله نشر آگهی شده است که مراتب طبق ماده 73 برای یک 
نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی درج و منتشر می گردد. بدینوسیله به نامبرده ابالغ می گردد 
که در تاریخ 92/9/27 ساعت 8/30 صبح جهت رسیدگی در شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان حاضر 
شوید در صورت عدم حضور و یا عدم ارسال الیحه دفاعیه و یا عدم معرفی وکیل دادگاه غیاباً رسیدگی و رای 

مقتضی صادر خواهد نمود. مدیر دفتر شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهي فقدان سند مالكيت                   
خانم فاطمه بیگم عسکری فرزند علی باستناد یکبرگ استشهاد محلي که هویت و امضاء شهود رسما گواهي 
شده مدعي است که سند مالکیت 228 سهم مشاع از 2088 سهم ششدانگ پالک ثبتی شماره 415واقع 
درقطعه 4 بخش  11 ثبت اصفهان که در صفحه 512دفتر 376 امالک ذیل ثبت 91302 به دیگری انتقال 
نگردیده است.  نحوه گم شدن یا از بین رفتن : براثر جابجایی از بین رفته است چون درخواست صدور المثني 
سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحي ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهي میشود 
که هر کس مدعي انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهي ذکر شده ( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهي تا ده )10( روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد .  اگر 
ظرف مهلت مقرر اعتراضي  نرسد اصل سند ارائه نشود المثناي سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضي تسلیم 

خواهد شد   تاریخ انتشار: 92/8/15   م/ الف 1355  رئیس ثبت اسناد و امالک نجف آباد- شیران

آگهی ابالغ وقت رسيدگی                 
شماره ابالغیه : 9210103731203529   شماره پرونده : 9209983733000431  شاکی علی طالبی شکایتی 
علیه بابک ثابت پور فرزند احمد به خواسته خیانت در امانت تقدیم دادگا ه های عمومی شهرستان نجف آباد 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه 103دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری شهرستان نجف آباد واقع در نجف 
آباد ارجاع به کالسه 9209983733000431   ثبت گردیده که وقت رسیدگی به تاریخ 92/9/30ساعت 11 
تعیین گردیده است . به علت مجهول المکان بودن خوانده و در خواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر 
االنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  م/الف  

1380  منشی شعبه 103 دادگاه عمومی )جزایی( دادگستری نجف آباد � سید احمد موسوی

حصروراثت                                   
آقای علی اکبر داودی دارای شناسنامه شماره 33 به شرح دادخواست به کالسه 21/92 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد حسین داودی بشناسنامه 115 شماره ملی 
1090645961 در تاریخ 56/8/1 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به:1 � لیال داوری اشنی فرزند محمود به شماره شناسنامه 961 متولد 1303/3/1   2 � خدیجه داودی 
اش��نی شماره شناس��نامه 1950 متولد 1332/6/15    3 � خانم نجمه داودی شماره شناسنامه 1795 متولد 
1329/3/2 شماره ملی 1090662777    4 � صادق داودی شماره شناسنامه 34 متولد 1333/3/16 شماره 
ملی 1091913366   5 � علی اکبر داودی شماره شناسنامه 33 متولد 1324/9/1 شماره ملی 1091853800   
6 � محمد رضا داودی شماره شناسنامه 1796 متولد 1330/4/14 شماره ملی 1090662785 )فرزندان متوفی(  
متوفی به غیر از نامبردگان وارث دیگری ندارد. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی 
ظرف مدت یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  م/ الف 1433  رئیس شعبه چهارم 

شورای حل اختالف مهردشت

آگهی اخطار اجرایی
شماره کالسه: 509/91  مشخصات محکوم علیه   نام: سعید  نام خانوادگی: معصومی شغل: آزاد نشانی محل 
اقامت: مجهول المکان   مشخصات محکوم له  نام: کاوه  نام خانوادگی: روان فر  نام پدر: امین شغل: آزاد 
نشانی محل اقامت: اصفهان- قلعه شور)بهارستان(- کوچه پمپاژ آب- بعد از فرعی 5 سمت راست – پالک 
68  محکوم به  بموجب رای شماره 833 تاریخ 91/8/28 شعبه 26 شورای حل اختالف شهرستان اصفهان 
که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به: پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و 
سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق محکوم له.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم 
علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر باشد و در صورتی که خود 
را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند 

و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.  شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف استان اصفهان 

آگهی آراء صادره 
از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان نظر به این که 
آراء صادره از طرف هیات های حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شمال غرب اصفهان باستناد 
اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه متقاضیان زیر را احراز نموده 
لذا طبق ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه اجرایی آن نسبت به آراء صادره در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آراء اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از طریق انتشار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم نمایند و معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی ظرف یک ماه مبادرت به تقدیم دادخواست 
به مرجع ذیصالح قضائی نماید و گواهی تقدیم دادخواست را از مراجع قضائی اخذ و به اداره ثبت محل تحویل 
دهد در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه را به ثبت محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند مالکیت می نماید صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد. 1- رای 
شماره 139260302026013898 مورخ 92/7/15 آقای سید جمال شاه والیتی فرزند سید احمد نسبت به 
ش��ش دانگ یکباب ساختمان احداثی در پالک ش��ماره 41 فرعی از 15177 اصلی واقع در بخش 5 ثبت 
اصفهان به مساحت 285/82 مترمربع ثبت شده در صفحه 404 و 401 دفتر 163. تاریخ انتشار نوبت اول: 
92/8/1   تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/8/15   7666/م الف  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک شمال غرب 

اصفهان- ذبیح ا... حبیبی

آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 3279- 1392/8/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای 
علی رضا شیخ صراف فرزند مهدی به شماره شناسنامه 1323 صادره از حوزه 3- اصفهان به شماره ملی 
1286455553 در یکباب خانه به مساحت 148/60 مترمربع پالک 667 – اصلی واقع در اراضی شمس آباد 
بخش نه ثبت اصفهان که خودش مالک رسمی می باشد محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم  و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 92/8/15  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/8/29    629/م الف رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان- محمدرضا امینی

آگهی ابالغ
ش��ماره ابالغیه: 9210100351203348  ش��ماره پرونده: 9209980351200038 ش��ماره بایگانی شعبه: 
920038  تاریخ تنظیم: 1392/7/28 خواهان محمد قاس��می دادخواستی به طرفیت خوانده محمد نامجو 
به خواس��ته تنفیذ فس��خ قرارداد مالی غیر منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و به کالسه 
9209980351200038 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/9/25 ساعت 9:30 تعیین شده است. به 
علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود 
تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم 
دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد.  7933/م الف  شعبه دوازدهم 
دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری کل 

استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321

آگهي احضارمتهم مجهول المكان
دادستان عمومي وانقالب شهرستان شهرضا بموجب کیفرخواست شماره 920124  درپرونده کالسه 
9009983649001524 ب��راي بایزیدطهمورث نژادوکورش ابوالحس��ن بیگي گله زن به اتهام حمل 
موادمخدرب��ه میزان 80کیلو 300 گرم ازنوع تریاک تقاضاي کیفر نموده که رس��یدگي به موضوع به 
این ش��عبه ارجاع ووقت رس��یدگي براي مورخه  7 / 10 / 1392  ساعت 00 : 10  تعیین گردیده است 
باعنایت به مجهول المکان بودن وعدم دسترسي به متهم کورش ابوالحسن بیگي گله زن ودراجراي 
مق��ررات مواد115 و 180 قانون آئین دادرس��ي دادگاههاي عمومي انقالب درامورکیفري مراتب یک 
نوبت منتشرتامتهم جهت دفاع ازاتهام انتسابي دروقت مقرر دردادگاه حاضرگردد. بدیهي است درصورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رسیدگي غیابي به عمل خواهدآمد  مدیرشعبه اول دادگاه انقالب اسالمي 

شهرستان شهرضا

دادنامه
ش��ماره دادنامه: 9209970368200927  ش��ماره پرونده: 8909980351100551 ش��ماره بایگانی شعبه: 
900492  تاریخ تنظیم: 1392/7/18 تجدید نظر خواندگان: 1- خانم سیمین دخت شهدادیان با وکالت آقای 
سید حسین صفوی زاده به نشانی اصفهان، خ شیخ صدوق شمالی، نبش کوچه پیام )32( اولین مجتمع، طبقه 
4 دفتر وکالت. 2- آقای مرتضی امانی پور به نشانی: اصفهان، خ محتشم کاشانی کوچه بیژن مجتمع گلشن 1 
طبقه 4 پالک 4/3، 3- خانم بیتا گلچین به نشانی: اصفهان، خ محتشم کاشانی کوچه بیژن مجتمع مسکونی 
گلشن 1 طبقه 4 پالک 4/3  تجدید نظر خواندگان: 1- موسسه مالی اعتباری سینا شعبه رودکی به نشانی: 
اصفهان، خ رودکی، موسسه مالی اعتباری سینا، 2- بانک سپه اصفهان به نشانی: اصفهان، خ سپه، 3- آقای 
امیرحسین شفاعت به نشانی: اصفهان، خ رزمندگان، مجتمع زیتون، بلوک نارون A پالک 432، 4- شرکت 
خدماتی بازرگانی فراز سپاهان به نشانی: اصفهان، خ رزمندگان، مجتمع زیتون، بلوک نارون A پالک 432، 
5- آقای افشین رستمی فر به نشانی: مجهول المکان، 6- آقای جمشید رستمی فر با وکالت آقای مجید 
بنکدار به نشانی: اصفهان، بوستان سعدی، مقابل صدا و سیما، ساختمان زاینده رود، طبقه دوم، واحد 4 پ 52 
دفتر وکالت، 7- خانم میترا رستمی فر به نشانی: مجهول المکان، 8- آقای منصور گلچین به نشانی: خ نظر 
غربی کوچه آراسته بن بست بیتا پالک 10، 9- آقای مهرداد حریرچیان به نشانی: مجهول المکان، 10- آقای 
علی رستمی فر به نشانی: مجهول المکان، 11- خانم بیتا گلچین به نشانی: اصفهان خ محتشم کاشانی کوچه 
بیژن مجتمع مسکونی گلشن 1 طبقه 4 پالک 4/3  تجدید نظر خواسته ها: 1- الزام به تنظیم سند رسمی 
ملک 2- ابطال وکالتنامه 3- ابطال سند )موضوع سند مالی است(  گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
و انجام مشاوره ختم رسیدگی را اعالم و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می 
نماید. رای دادگاه در این پرونده خانم اشرف گلچین فرزند حسین به طرفیت آقای مرتضی امانی پور فرزند 
غالمحسین دادخواستی به خواسته خلع ید و مطالبه اجرت المثل از یک واحد آپارتمان مسکونی و انباری به 
شماره پالک ثبتی 1917/66/52 به آدرس اصفهان ، خیابان دقیقی، کوی بیژن مجموعه گلشن یک، طبقه 4 
واحد غربی تقدیم و به رونوشت مصدق سند مالکیت رسمی به شماره 1049 استناد نموده است که دادخواست 
مطالبه اجرت المثل مسترد گردیده است، خانم بیتا گلچین فرزند منصور به طرفیت طرفین دعوی مذکور 
دادخواستی با خواسته ورود ثالث تقدیم و توضیح داده است که شوهر خانم اشرف گلچین )خواهان اصلی( که 
شوهر عمه وی محسوب می شود به وکالت از پدرش آقای منصور گلچین که در حال حاضر مفقوداالثر می 
باشد سه واحد آپارتمان خریداری و با مفقود شدن آقای منصور گلچین اسناد آن را بنام همسرش خانم اشرف 
گلچین تنظیم و یک واحد از سه واحد مذکور جهت سکونت در اختیار وی قرار گرفته است، دادگاه رسیدگی 
کننده بشرح دادنامه شماره 41-82/1/20 دعوی وارد ثالث را با استناد به سند رسمی مالکیت خواهان اصلی و 
این توضیح که خواسته مشخصی ندارد مردود شناخته رای بر خلع ید خوانده اصلی آقای مرتضی امانی پور از 
یکباب آپارتمان موضوع خواسته صادر نموده است، پرونده با تجدید نظر خواهی آقای مرتضی امانی پور به 
شعبه دوم محاکم تجدید نظر استان اصفهان ارسال دادگاه تجدید نظر بشرح دادنامه شماره 82/5/9-674 
پرونده را بلحاظ عدم اظهار نظر محکمه بدوی در خصوص خواسته خواهان وارد ثالث به محکمه بدوی اعاده 
و خواسته خواهان مذکور را »الزام به انتقال رسمی یکباب آپارتمان موضوع خواسته« تعریف نموده اند، محکمه 

بدوی مجدداً راجع به خواسته مذکور وارد رسیدگی شده و بشرح دادنامه شماره 627-83/6/19 راجع به دعوی 
وارد ثالث بلحاظ اینکه تا کنون فوت حقیقی یا فرضی آقای منصور گلچین مشخص نیست دعوی خواهان 
وارد ثالث را قابل اس��تماع ندانس��ته قرار رد دعوی صادر نموده است، قرار موصوف نیز بشرح دادنامه شماره 
1623-83/9/29 محکمه تجدید نظر نقض و مجدداً به محکمه بدوی اعاده می گردد و دادگاه بشرح دادنامه 
شماره 81-84/2/8 با این توضیح که خواهان وارد ثالث امین اموال آقای منصور گلچین نمی باشد مجدداً قرار 
رد دعوی صادر نموده است، دادگاه تجدید نظر در این مرحله بشرح دادنامه شماره 701-84/5/15 توضیح می 
دهد که خواهان وارد ثالث بعنوان اصیل طرح دعوی نموده نه نماینده و با استناد به مقررات ماده 149 قانون 
امور حسبی که ورثه امین را محق در طرح دعوی جهت مطالبات غائب شناخته است قرار موصوف را مجدداً 
نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نموده است، محکمه بدوی مجدداً وارد رسیدگی می شود و پرونده 
کالسه 534-83 با موضوع دعوی خانم سیمین دخت شهدادیان )امین غائب مفقوداالثر( به طرفیت خانم 
اشرف گلچین و آقای علی رستمی فر بخواسته انتقال رسمی یکباب منزل مسکونی به شماره 495/1 واقع در 
خیابان نظر غربی و استرداد اموال منقول و دفاتر و اسناد بازرگانی جهت رسیدگی توأمان ضمیمه پرونده می 
گردد و در اثناء رسیدگی دادخواست حاضر در آن قسمت که راجع به انتقال رسمی یکباب منزل مسکونی به 
شماره 495/1 واقع در خیابان نظر غربی است مسترد می شود، متعاقباً پرونده کالسه 288-84 با خواسته الزام 
به انتقال سه دستگاه آپارتمان پالک های ثبتی مرقوم در ستون خواسته که قباًل منتهی به دادنامه شماره 
731-84/4/16 گردیده و بشرح دادنامه شماره 1297-84/11/21 محکمه تجدید نظر نقض شده است جهت 
رسیدگی توأمان ضمیمه پرونده امر گردیده است، محکمه بدوی وارد رسیدگی شده است و بشرح دادنامه 
شماره 1108 الی 1106-85/10/25 خانم اشرف گلچین و آقای علی رستمی فر را به تحویل اموال منقول 
بشرح صفحه یک الیحه شماره 921-83/12/3 ثبت لوایح محکوم و نسبت به مازاد اموال مورد مطالبه بر 
لیست مذکور حکم بر بیحقی صادر نموده است و از جهت الزام به انتقال سه دستگاه آپارتمان به پالک های 
ثبتی 52 و 1917/66 و 1917/108/127 و 122 و 1917/116 واقع در بخش پنج ثبتی اصفهان بلحاظ اینکه 
اسناد مذکور در رهن بانک قرار گرفته با استناد به رای وحدت رویه 620-76/8/20 و با توجه به اینکه پالک 
ثبتی 1917/112/116 بنام آقای جمشید رستمی فر می باشد دعوی خواهان را قابل استماع ندانسته قرار رد 
دعوی وی را صادر می نماید و نسبت به دعوی خلع ید بلحاظ اعتبار دادنامه 41-82/1/20 دادگاه را فارغ از 
رسیدگی اعالم و از جهت دعوی وارد ثالث با تکیه بر استدالل فوق مبنی بر در رهن بودن پالک موضوع 
خواسته قرار رد دعوی صادر می نماید، پرونده با تجدید نظر خواهی خانم سیمین دخت شهدادیان، خانم بیتا 
گلچین، خانم اش��رف گلچین و آقای علی رستمی فر به محکمه تجدید نظر ارسال و خانم سیمین دخت 
شهدادیان با تقدیم دادخواست جلب ثالث آقای جمشید رستمی فر را به دادرسی جلب می نماید که پرونده 
تحت ش��ماره 86/489 شعبه دوم تجدید نظر دادگاه تجدید نظر بشرح دادنامه ش��ماره 1546 الی 1543-

86/12/26 تجدید نظر خواهی خانم سیمین دخت شهدادیان راجع به صدور حکم بر بیحقی وی نسبت به 
قسمتی از اموال منقول موضوع خواسته را وارد ندانسته و دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تایید می 
نماید و تجدید نظر خواهی وی و خانم بیتا گلچین را از جهت صدور قرار عدم استماع دعوی نسبت به الزام به 
انتقال وارد تشخیص استدالل محکمه صادر کننده قرار را نپذیرفته پرونده را به انضمام دادخواست جلب ثالث 
تقدیمی جهت رسیدگی در ماهیت اعاده می نماید، خانم اشرف گلچین در خرداد ماه سال 1387 فوت و وراث 
وی بنام های آقایان 1- علی رستمی فر 2- جمشید رستمی فر3- افشین رستمی فر 4- میترا رستمی فر به 
دادگاه معرفی گردیده اند، محکمه بدوی با ورود مجدد به پرونده قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین 
وضعیت ثبتی سه واحد آپارتمان موضوع خواسته صادر می نماید که بشرح نظریه کارشناس 1- پالک 127 و 
1917/108 شامل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و انباری و مشاعات واقع در طبقه چهارم شرقی 
بلوک گلشن دو که مالکیت آن بموجب سند شماره 89317-79/8/30 دفتر 12 اسناد رسمی اصفهان از ناحیه 
شهرداری اصفهان بنام خانم اشرف گلچین انتقال یافته و در زمان اجرای قرار در تصرف خانم فرنوش گلچین 
بوده است. 2- پالک 52 و 1917/66 شامل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و انباری و مشاعات واقع 
در طبقه چهارم غربی بلوک گلشن 2 که مالکیت آن به موجب سند شماره 89322-79/8/30 دفتر دو اسناد 
رسمی اصفهان از ناحیه شهرداری اصفهان به خانم اشرف گلچین انتقال یافته است و در تصرف خانم بیتا 
گلچین می باش��د. 3- پالک 122 و 1917/116 شامل ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی و انباری و 
مشاعات واقع در طبقه دوم غربی بلوک گلشن 2 که مالکیت آن بموجب سند شماره 89324-79/8/30 دفتر 
12 اسناد رسمی اصفهان از ناحیه شهرداری اصفهان به خانم اشرف گلچین انتقال یافته است و در تصرف 
آقای جمشید رستمی فر می باشد خانم اشرف گلچین بموجب وکالت نامه شماره 89367-79/9/2  دفتر 12 
اسناد رسمی اصفهان کلیه اختیارات راجع به انجام امور اداری و رهن و فروش و انتقال قطعی ششدانگ پالک 
های فوق الذکر را به آقای علی رستمی فر فرزند محمد واگذار نموده است که ششدانگ پالک 1917/6652 
متعاقباً به آقای امیرحسین شفاعت انتقال قطعی یافته و بموجب سند شماره 14350-83/12/18 دفتر 105 
اسناد رسمی اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته است و ششدانگ پالک 108 و 1917/127 بنام آقای 
امیرحسین شفاعت با سمت مدیر عامل شرکت تولید خدماتی بازرگانی فراز سپاهان خلیج فارس انتقال قطعی 
یافته و بموجب سند شماره 13671-83/9/28 دفتر 105 اسناد رسمی اصفهان در رهن بانک سپه قرار گرفته 
است و ششدانگ پالک 1917/122/116 به موجب سند شماره 126546-82/7/1 دفتر 105 اسناد رسمی 
اصفهان بنام آقای علی رستمی فر انتقال قطعی یافته است و نامبرده مالکیت خود رابه موجب سند شماره 
123683-84/11/30 دفتر 15 اسناد رسمی اصفهان به آقای جمشید رستمی فر انتقال قطعی داده است و از 
ناحیه وی بموجب سند رسمی شماره 181622-86/3/1 دفتر 56 اصفهان به آقای مهرداد حریرچیان فرزند 
هرمز منتقل شده است و توسط وی به موجب سند شماره 181623-86/3/1 دفتر 56 اسناد رسمی اصفهان 
در رهن شرکت مالی و اعتباری بنیاد شعبه رودکی اصفهان قرار گرفته است، خانم سیمین دخت شهدادیان 
دادخواستی به خواسته ابطال وکالتنامه های رسمی به شماره های 140985-83/12/10 )راجع است به وکالت 
آقای علی رستمی فر به آقای جمشید رستمی فر در پالک ثبتی 1917/122/116 که متعاقباً به موجب سند 
رسمی ش��ماره 123683-84/11/30 به وی انتقال قطعی یافته اس��ت( و 89367-79/2/9 دفتر 12 اسناد 
رس��می اصفهان و سند رسمی شماره 126546-82/7/1 دفتر 105 اسناد رسمی اصفهان و بطرفیت سایر 
طرفین دعوی اصلی تقدیم نموده است و عالوه بر افراد مذکور موسسه مالی و اعتباری سینا را طرف دعوی 
قرار داده است، همچنین خانم سیمین دخت شهدادیان دادخواست جلب ثالث به خواسته ابطال اسناد رهنی و 
انتقالی ش��ماره های 181622-86/3/1 و 181623-86/3/1 دفتر 56 اس��ناد رسمی اصفهان تقدیم و آقای 
مهرداد حریرچیان و موسسه مالی و اعتباری بنیاد را عالوه بر سایر طرفین خوانده قرار داده است و دادخواست 
جلب ثالث دیگری نیز به خواسته مذکور به طرفیت جمشید رستمی فر و سایر طرفین دعوی به خواسته ابطال 
سند رسمی شماره 123683-85/11/30 تقدیم داشته است و همچنین از ناحیه وی دادخواستی به خواسته 
ابطال اسناد رسمی صلح حقوق به ش��ماره های 13671-83/9/17 و 14350-83/12/18 دفتر 105 اسناد 
رسمی و شماره های 118753-87/4/18 و 118752-87/4/18 دفتر 19 اسناد رسمی بطرفیت آقای جمشید 
رستمی فر با وکالت آقای مجید بنکدار و شرکت خدماتی بازرگانی فراز سپاهان و بانک سپه و آقای امیرحسین 
شفاعت و سایر طرفین دعوی اصلی تقدیم نموده است، شعبه یازدهم محاکم عمومی حقوقی اصفهان در 
نهایت بشرح دادنامه شماره 153-90/2/15 و ضمن توضیح جریان دادرسی آورده اند که »اظهارات شهود و 

سایر قرائن و شواهد همچنانکه در متن دادنامه های 108 و 106-85/10/25 این دادگاه منعکس شده و در 
نهایت داللت بر این داشته است که خانه واقع در خیابان نظر از وجوه ارسالی غائب مفقوداالثر آقای منصور 
گلچین خریداری ش��ده« و سپس به قرائن و شواهدی در خصوص اثبات اینکه سه واحد آپارتمان موضوع 
دعوی از محل ثمن حاصل از فروش خانه واقع در خیابان نظر خریداری شده پرداخته اند و در نهایتاً نتیجه 
گیری کرده اند که با تصدی وکالت در امری لزوماً این نتیجه حاصل نمی شود که وکیل ثمن متعلق به هر 
معامله را از محل وجوهی که از موکل در اختیار دارد پرداخته باشند و امارات مورد اشاره را مکفی جهت اقناع 
وجدانی ندانسته اند و راجع به دعوی وارد ثالث توضیح داده اند که خواسته وارد ثالث انتقال سند آپارتمان بنام 
خود اوست نه غائب مفقوداالثر و در خصوص اینکه از ناحیه غائب مفقوداالثر مالکیت آپارتمان به وی منتقل 
شده باشد دلیلی ارائه نشده و خواسته را خارج از شمول مقررات مواد 149 و 150 قانون امور حسبی دانسته اند 
و به تبع از استدالل سایر دعاوی راجع به ابطال اسناد رسمی را ثابت ندانسته نهایتاً حکم بر بطالن دعوی 
صادر نموده اند که با تجدید نظر خواهی خانم بیتا گلچین و آقای سید حسین صفوی زاده به وکالت خانم 
سیمین دخت شهدادیان پرونده به این دادگاه ارجاع گردیده است با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و مفاد 
دادنامه های متعدد صادره راجع به شقوق متفاوت قضیه و نتایج حاصله از آن و همچنین دالئل تحصیل شده 
در طول دادرسی و مشروح سوابق ثبتی سه باب آپارتمان موضوع اختالف اوالً دعوی خلع ید مرحوم اشرف 
گلچین به طرفیت آقای مرتضی امانی پور از دو جهت واجد ایراد است الف: آن که متصرف واقعی یکباب 
آپارتمان موضوع خواسته به شماره 52 و 1917/66 خوانده دعوی آقای مرتضی امانی پور نیست بلکه خانم بیتا 
گلچین به تبعیت از ادعای مالکیت پدرش آقای منصور گلچین در آپارتمان مذکور تصرف دارد و سکونت آقای 
مرتضی امانی پور نه اصالتاً و بعنوان متصرف بلکه بواسطه تصرف همسرش خانم بیتا گلچین و رابطه زوجیت 
فیمابین بوده است در نتیجه نامبرده متصرف آپارتمان موضوع خواسته نبوده است تا مستحق طرفیت در 
دعوی خلع ید باش��د در ثانی با انتقال س��ند مالکیت آپارتمان موضوع خواس��ته برابر سوابق ثبتی به آقای 
امیرحس��ین شفاعت خانم اشرف گلچین و وراث وی دیگر سمتی در تعقیب دعوی نداشته اند و آقای امیر 
حسین شفاعت که قائم مقام نامبرده در دعوی مطروحه است ادعائی را در این خصوص مطرح ننموده است 
فلذا به اعتقاد دادگاه دعوی خلع ید به کیفیت مطروحه توجهی به خوانده نداشته مستنداً به مقررات مواد 358 و 
بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 41-82/1/20 قرار 
رد دع��وی خل��ع ید مطروحه به طرفیت آقای مرتضی امانی پور را صادر و اعالم می نماید و اما اس��تدالل 
محکمه محترم صادر کننده دادنامه شماره 153-90/2/15 راجع به دعوی وارد ثالث موجه بنظر می رسد به 
فرض آنکه استدالل مطروحه در آراء سابق راجع به خواسته خواهان وارد ثالث را بپذیریم و خواسته وی را الزام 
به انتقال س��ند رس��می مالکیت آپارتمان مذکور در دعوی اصلی )خلع ید( بدانیم باز این ایراد به دادخواست 
تقدیمی وارد است که نامبرده خواسته انتقال به خود را مطرح و دلیلی بر انتقال مالکیت از ناحیه پدرش منصور 
گلچین و یا وکیل وی ارائه نداشته است با این وصف قضیه از شمول مقررات مواد 149 و 150 قانون امور 
حسبی نیز خارج بنظر می رسد فلذا مستنداً به مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدید 
نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را در این قسمت تایید و استوار می نماید و اما راجع به 
دعاوی مطروحه از ناحیه خانم سیمین دخت شهدادیان بعنوان امین غائب مفقوداالثر به خواسته ابطال اسناد 
رس��می وکالت، رهن، صلح و انتقال مالکیت بش��رح مذکور در دادخواس��ت های تقدیمی آنچه از مجموع 
محتویات پرونده قابل استنباط است آن است که آقای علی رستمی فر در طول دهه شصت تا زمان مفقوداالثر 
شدن آقای منصور گلچین و حتی بعد از آن به نمایندگی از ناحیه وی تصدی اداره اموال و دارائی های منقول 
و غیر منقول نامبرده در خاک ایران را عهده دار بوده و این مهم از مجموع قرائن و مستندات ارائه شده از جمله 
مکاتبات آقای هوشنگ گلچین با نامبرده و مؤدای گواهان تعرفه شده در صفحات 98 به بعد پرونده اصلی و 
ظهرنویسی عکس های ساختمان مسکونی نظر و رای صادره راجع به محکومیت نسبت به اعاده قسمتی از 
اموال منقول و همچنین اقرار نامه رس��می خانم صدیقه آتشی ضمیمه دادخواست تقدیمی اظهارات خانم 
سیمین دخت ش��هدادیان راجع به روابط مالی مذکور، رونوشت محتویات پرونده کالسه 1283-69 دادگاه 
انقالب و سایر قرائن قابل استنباط است و مجموع این قرائن تصرفات چندین ساله فرنوش و بیتا دختران 
منصور گلچین در دو واحد از سه واحد آپارتمان موضوع خواسته و اینکه تصرفات نامبردگان بر مبنای مالکیت 
بوده نه به واس��طه دیگری و ادعائی نیز در این خصوص در هیچیک از مراحل دادرس��ی از ناحیه خواندگان 
مطرح نگردیده است و همچنین توالی حاکم بر فروش خانه واقع در خیابان نظر از ناحیه آقای علی رستمی فر 
با همکاری همسرش خانم اشرف گلچین در انجام معامالت مذکور تعلق ثمن معامله به آقای منصور گلچین 
را به اثبات می رساند در نتیجه به اعتقاد دادگاه موضوع موضوع منطبق است با مقررات ماده 197 قانون مدنی 
که معامله با ثمن دیگری را معامله برای صاحب ثمن دانسته است فلذا ادعای خانم سیمین دخت شهدادیان 
راجع به اینکه اقدام به خرید سه واحد آپارتمان موضوع خواسته توسط آقای علی رستمی فر و خانم اشرف 
گلچین از محل ثمن متعلق به نامبرده است را ثابت می داند مستنداً به مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی 
مدنی دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 153-90/2/15 را در این قسمت نقض و حکم بر ابطال اسناد 
رسمی وکالت، رهن و صلح و انتقال مالکیت راجع به سه واحد آپارتمان موضوع خواسته صادر و با عنایت به 
اینکه متعاقب بر خرید آنها از شهرداری سند مالکیت به واسطه ضرورت های اداری بنام مرحوم خانم اشرف 
گلچین انتقال یافته است حکم بر الزام وراث مرحوم اشرف گلچین به انتقال رسمی بنام آقای منصور گلچین 
)غائب مفقوداالثر( صادر و اعالم می نماید. رای صادره نسبت به آقای مهرداد حریرچیان غیابی و ظرف مهلت 
بیست روز قابل اعتراض در این دادگاه و نسبت به سایر طرفین دعوی حضوری و قطعی است.   8318/م الف  
مستشاران دادگاه: محسن نصیریان – محمد اکبری   شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان نشانی: 

اصفهان- چهارباغ باال- چهارراه نظر- مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان اصفهان

آگهی فقدان سند مالكيت
خانم سامره صفیر جرفی فرزند غالمرضا باستناد یک برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 4270 واقع در بخش 4 ثبت اصفهان که 
در صفحه 431 دفتر 308 امالک ذیل ثبت 56952 به نام اشرف قیصرزاده فرزند محمدعلی ثبت و صادر و 
تسلیم گردیده و به موجب سند رسمی شماره 110957-88/10/17 دفترخانه 9 اصفهان به او انتقال قطعی 
شده ضمناً به موجب نامه شماره 480/89ش2-89/2/21 شعبه دوم اجرای احکام کیفری اصفهان در قبال 
مبلغ پانصد میلیون ریال در وثیقه است و به موجب نامه شماره 890499ب4-89/9/2 شعبه چهارم بازپرسی 
دادسرای عمومی و انقالب اصفهان مازاد بر وثیقه بازداشت گردیده است و در اثر نامعلوم از بین رفته است چون 
درخواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب آگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن 
یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند با ارائه 
کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.  8292/م الف  رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک 

شمال اصفهان- قویدل
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مح��رم آغاز ش��ده و در همه 
ج��ای نصف جه��ان، صدای 
نوحه ها و اش��عاری آش��نا به گوش می رسد. در البالی 
م��ردم و همراه ب��ا آنان آثاری هنری خل��ق و زمزمه می 
شود که انجمنی ادبی به وسعت مردم مخاطب آن هستند 
و س��ینه های س��وزناک کودک و پیر همراه آن شده اند. 
بیتی خوانده می ش��ود و اش��ک بی اختیار از گوشه چشم 
رهگ��ذران، بر صورت لرزانش��ان می  دود. ش��اعران این 
ش��عرها چه کرده اند؟ و جهان آنها چگونه بوده است؟ چه 
لزومی داش��ته که از غم و اندوه بگویند؟ چرا با اشعارشان 
نش��ان داده اند که برخی مسائل حادثه تاریخی نیستند و 
فراتر از زمان و مکان، زنده هس��تند؟ آیا این اندوه با اندوه 
و غم هایی که همین شاعران مخاطب را از گرفتار شدن 
به آن نهی کرده اند چه تفاوتی دارد؟ اصوال شادی و غم 
شاعرانه، چه کارکردی دارد؟ و صدها پرسشی از این دست 
مرا به خود وا می دارد... ش��عر بازتاب درون ش��اعر است 
درونی که نماینده عالم بزرگی به نام ش��اعرانگی اس��ت. 
ش��اعرانگی هر ش��اعر تمام جهان او را در می نوردد و از 
هر گوش��ه و کناری، چیزی در س��فره خیال وی می نهد 
و مخاطب بر س��ر آن خوان هفت رنگ همه نوع حس��ی 
را مزمزه می کند. مخاطب ش��عر به ویژه ش��عر فارسی با 
نگاهی به ش��دت عاطفی برخوردهای مختلف و متنوعی 
دارد. وی در البالی اشعار که می گردد از عشق و شادی 
تا هجران و اندوه و شکست را می تواند زمزمه کند. تنوع 
و گستردگی موضوع درست به همان اندازه گسترش عالم 
شاعرانگی شاعران، در طول تاریخ شعر دیده می شود. غم 
و اندوه یکی از حس های شخصیت انسان است از سویی 

ذک��ر مصیبت ها و دردها نیز با غم و اندوه همراه اس��ت. 
ش��عر آیینی با نگاهی به مصیب��ت های وارد به اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع(، اگر چه بزرگ ترین اندوه  های وارد 
به بش��ریت را انعکاس می دهند ولی هرگز به غمی انزوا 
طلب مخاطب را توصیه نمی کنند و موج یاس و ناامیدی 
را در ذهن و جان خواننده آثارشان نمی پاشند. اشعار آیینی 
از نوعی ش��اعرانگی عزتمند و حماسی برخوردار هستند 
و در ای��ن ن��وع کارها می توان عرفان و حماس��ه در اوج 
مصیب��ت و اندوه دید. به عبارتی مخاطب این اش��عار اگر 
چه اش��ک می ریزد و با تمام وج��ودش ناراحتی را حس 
می کند ولی سست نمی شود و می خواهد برخیزد و علیه 
ظلم ها و ناروایی ها اقدام کند؛ به عبارتی شاعر آیینی در 

البالی ذکر مصیبت به رسم آموزه های اهل بیت پیامبر، 
ب��ه مخاطب خود می گوید: نه ظلم کن و نه زیر بار ظلم 
برو!  این مخاطب با ش��عر زندگی می کند و میان او شعر 
فاصله ای وجود ندارد به عبارتی جهان شاعرانگی در شعر 
آیین��ی مخاطب را نیز در بر می گیرد و مخاطب نقش��ی 
ش��اعرانه ایفا می کند و تالش می کند تا ادامه شعر را در 
درونش، نشانه گذاری کند. شعر آیینی بیش از اشعار دیگر 
زمزمه می شود و در میان اقشار مختلف جامعه خوانده می 
شود. بسیاری از این اشعار در قالب نوحه ها به میان دسته 
جات عزاداری و طبقات متفاوت و متنوع اجتماعی راه پیدا 
می  کند؛ به این ترتیب ش��عر آیینی وجه رسانه ای بودن 
هنر ش��عر قدیم را بیش از بقیه هنرها و اشعار حفظ کرده 

است. نکته قابل توجه اینکه این رسانه با داشته های کوتاه 
م��دت و گذرای ذهنی کاری چندان ندارد و با درون مایه 
های ماندگار ارتباط برقرار می کند و از همین روست که 
می تواند چند وجهی بودن خودش را حفظ کند. ماه محرم 
و صفر، یکی از مهمترین زمان هایی است که شعر آیینی 
به ویژه اش��عاری که پیرامون حادثه عظیم کربال رخداده 
است در جامعه رخ بنماید. نام امام حسین)ع( تبدیل به واژه 
ای آشنا در هر کوی و برزن می شود و شاهکارهای شعر 
آیینی نیز در قالب های مختلف بین مردم رد و بدل. شعر 
آیینی جدای از سطح ارتباط عمومی، به ویژه در سال های 
اخیر توانس��ته در محافل ادب��ی نیز حضور جدی و تعیین 
کننده ای داشته باشد. اکنون بسیاری از شاعران کارهای 
خاص ولی آیینی می سرایند و به مخاطب اجازه می دهند 
تا سطوح مختلف زیبایی شناسی خود را با احساس های 
آیینی ارتقا دهد. این شعر درون بی قراری را انعکاس می 
دهد که با اشک سازنده آرام می گیرد و تبدیل به نیروی 
برای س��اختن بر اس��اس دانایی و راستی می شود. اندوه 
درون این اش��عار صبر را از سویی به مخاطب انتقال می 
دهد و از س��ویی امید به پایان خوش تاریخ و انتقام تمام 
س��تمکاران را گوشزد می کند. شعر آیینی وابسته به یک 
عالم بزرگ تر است و ضرورتی ندارد تا یک شعر خودش 
همه این ها را بیان کند بلکه مخاطب به واس��طه ش��عر 
آیینی به جهان ش��اعرانگی آیین وصل می ش��ود و از آن 
جهان هر آنچه الزم داش��ته باشد را می گیرد. آن جهان 
ملکوتی زیباست و این زیبایی ملکوتی است که توان شعر 
آیینی را بیش از حد می کند و اجازه می دهد تا در جهان 

زیست مخاطب ماندگار شود.

فیلم سینمایی »آس��مان زرد کم عمق« ساخته بهرام 
توکل��ی به روی پرده می رود. به گزارش مهر، این فیلم 
که پخش آن برعهده هدایت فیلم اس��ت پس از دهه 
اول م��اه محرم در گروه س��ینمایی آزاد اکران عمومی 
می شود. این پخش کننده به دلیل اینکه نتوانسته موقعیت 
زمانی مناسبی برای اکران این فیلم در گروه های اصلی 
سینمایی ایجاد کند و نمی خواهد زمان را از دست ندهد، 
»آس��مان زرد کم عمق« را به ص��ورت آزاد اکران می 
کند. مواد تبلیغی فیلم نیز هم اکنون در حال آماده سازی 
است. ترانه علیدوستی، صابر ابر، سحر دولتشاهی، سعید 
چنگیزیان و حمیدرضا آذرنگ بازیگران » آسمان زرد کم 
عمق« هستند. در خالصه داستان این فیلم آمده است: 
زوج جوانی در مدتی کوتاه لحظات زندگی گذشته شان 
را مرور می کنند و این مرور خاطرات، زندگی حالش��ان 
را تحت تاثیر قرار می دهد. دیگر عوامل فیلم سینمایی 
»آس��مان زرد کم عمق« عبارتند از مدیر فیلمبرداری: 
پیمان شادمانفر، صدابرداران: محمود سماک باشی، رضا 
نظری، طراح چهره پردازی: سعید ملکان، تدوین: بهرام 
دهقانی، تهیه کننده: سعید ملکان. بهرام توکلی کارگردانی 
فیلم های سینمایی »پابرهنه تا بهشت«، »پرسه در مه« 

و »اینجا بدون من« را در کارنامه دارد.

70 درصد از فیلمبرداری فیلم سینمایی »کالشینکف« 
به کارگردانی سعید سهیلی به پایان رسید. سعید سهیلی، 
کارگردان سینما با اعالم اینکه 70 درصد از فیلمبرداری 
فیلم سینمایی »کالشینکف« به پایان رسیده است، گفت: 
در حال حاضر گروه فیلمبرداری در مناطق جنوب شهر 
تهران حضور دارند و سکانس های مربوط به این بخش ها 
را می گیرند. تا امروز بازیگرانی چون رضا عطاران، فرهاد 
اصالنی، ساعد سهیلی، جمشید هاشم پور و جواد عزتی 
جلوی دوربین رفته اند. وی در پاسخ به این که آیا حضور 
ابوالفضل پورعرب در این فیلم سینمایی منتفی است، 
توضیح داد: شرایط جسمی ابوالفضل پورعرب مشخص 
نیست و با توجه به اینکه هنوز نوبت بازی او در این فیلم 
سینمایی نرسیده است، نمی توانم قطعا بگویم که حضور 
پورعرب در »کالشینکف« منتفی است. ممکن است 
این بازیگر سینمای ایران طی روزهای آینده بهبود پیدا 

کرده و برای فیلمبرداری سر صحنه حضور پیدا کند.
سهیلی در پاسخ به این پرسش که آیا تا امروز بازیگران 
جدیدی به فیلم اضافه شده اند یا خیر، گفت: تا زمانی 
که هر کدام از بازیگران انتخاب شده در این فیلم جلوی 
دوربین نروند نمی توانم بگویم که مثال این بازیگر حتما 
در فیلم حضور خواهد داش��ت. در این فیلم بازیگرانی 
چون جواد عزتی، رضا عطاران، پوالد کیمیایی، جمشید 
هاشم پور، فرهاد اصالنی، شقایق فراهانی و ساعد سهیلی 

بازی می کنند. 

سعید آقایی

فرهنگ و هنر

در شهر هفت هنر

  شام غریبان در گالری مهرگان    

شاعران »به ساعت اصفهان« 
شعر می خوانند

»پندار« با هنرنمایی نوازندگان 
انگلیسی در بازار موسیقی

   بازی بابک حمیدیان 
نمایش��گاهی از آثار هنری با عنوان »شام غریبان« در در نمایش بهزاد فراهانی

ایام تاس��وعا و عاش��ورا در گالری مهرگان اصفهان برپا 
می شود. مدیر نگارخانه مهرگان در این خصوص به ایمنا 
گفت: همواره س��عی کرده ایم مناسبت های مختلف و 
مهم را مد نظر داشته باشیم و مطابق با آنها برنامه هایی 
را اجرایی کنیم. مرجان مشتاقیان افزود: این روزها نیز با 
فرا رسیدن ایام محرم تصمیم گرفتیم نمایشگاهی از آثار 
ویژه هنرمندان در این زمینه برگزارکنیم. او ادامه داد: در این 
نمایشگاه آثاری از هنرمندان در گونه های مختلف هنری 
مانند نقاشی، تصویرگری، خطاطی و خوشنویسی ارائه می 
شود. مدیر گالری مهرگان با بیان اینکه این نمایشگاه در 
روزهای تاسوعا عاشورا برپا می شود؛ گفت: موضوع این 
نمایش��گاه محرم است و چه بهتر که در روز های تاسوا، 
عاشورا عالقه مندان بتوانند چنین فضایی را تجربه کنند. 
او اضافه کرد: اینکه مخاطب صرفا با یک نمایشگاه هنری 
روبه رو نشود و فضا و حال و هوای خاصی از محرم را در 
این نمایشگاه تجربه کند، اهمیت خاصی برای ما دارد که 
با برپایی ویزه برنامه »شام غریبان« در حاشیه نمایشگاه 
در صدد بوجود اوردن آن هستیم. گفتنی است؛ هنرمندان 
عالقه مند تا 20 آبان  ماه فرصت دارند که آثار خود به محل 
این گالری واقع در خیابان باغ دریاچه، کوی مهرگان پالک 

8 ارسال نمایند.  

مدیر خانه ادبیات حوزه هنری اصفهان گفت: اولین 
شب شعر فصلی اس��تان اصفهان با عنوان »به ساعت 
اصفهان« فردا 16 آبان ماه در س��الن سوره حوزه هنری 
برگزار خواهد شد.بشیر خالقی پور در گفتگو با ایسنا، گفت: 
اولین شب شعر فصلی استان اصفهان با عنوان »به ساعت 
اصفهان« با حضور جمعی از شاعران استانی و کشوری در 
سالن سوره حوزه هنری برگزار خواهد شد. وی با بیان اینکه 
این آثار طی فراخوان عمومی به این خانه ارسال گردیده 
است؛ یادآور شد: اولین شب شعر فصلی استان اصفهان با 
حضور شعرای جوان و با محوریت شعر آزاد ) قالب های 
شعری مختلف( و با هدف استعدادیابی، معرفی شاعران 
جوان به کشور و باال بردن انگیزه شعرا برگزار خواهد شد. 
خالقی پور در مورد مهمانان این برنامه عنوان کرد: دکتر 
علیرضا قزوه، محمد حسین جعفریان، سعید بیابانکی، کمال 
شفیعی و علی داودی به همراه تعدادی از شعرای فارسی 
زبان کشورهای هند و افغانستان از مهمانان اولین شب 
ش��عر فصلی استان اصفهان هستند و در این شب شعر 
آثار منتخب خود را قرائت خواهند کرد. مدیر خانه ادبیات 
حوزه هنری اصفهان ادامه داد: در نشست ستاد اولین شب 
شعر فصلی استان اصفهان که هفته گذشته با حضور من 
و معاونت فرهنگی هنری حوزه هنری برگزار شد، محمد 
حسین ملکیان به عنوان دبیر این شب شعر شناخته شد. 
وی با بیان اینکه ورود عموم عالقه مندان به این شب شعر 
آزاد است، افزود: اولین شب شعر فصلی استان اصفهان با 
عنوان »به ساعت اصفهان« پنجشنبه 16 آبان ماه ساعت 
17:30 در سالن سوره حوزه هنری واقع در خیابان آمادگاه 

برگزار خواهد شد.   

آلبوم موسیقی »پندار« اثر امیرمهیار تفرشی پور به بازار 
موسیقی رسید. این مجموعه، ساخته هایی از امیر مهیار 
تفرشی پور را در برمی گیرد که شامل قطعاتی برای سولو 
فلوت، پیانو، کنترباس و ابوا، همچنین یک دوئت برای ویلن 
و پیانو و یک تریو برای هارپ، ویلن و ویلنسل هستند. به 
گفته ناشر آلبوم، کلیه آثار در انگلیس و توسط نوازندگان 
مشهور انگلیسی اجرا شده اند. به گزارش ایسنا، امیر مهیار 
تفرش��ی پور فارغ التحصیل آکادمی موسیقی اسبیرگ 
دانمارک و کالج ترینیتی لندن در مقطع لیسانس، دانشکده 
موسیقی گیلدهال لندن در مقطع فوق لیسانس و همچنین 
دارای درجه دکتری آهنگسازی و اپرای مجلسی از دانشگاه 
برونل است. وی هم اکنون عالوه بر آهنگسازی به تدریس 
در دانشگاه تهران و آزاد نیز مشغول است. آلبوم »پندار« 

توسط نشر »هرمس« منتشر شده است.

بابک حمیدیان در نمایش جدید بهزاد فراهانی با نام »خون 
و گل س��رخ« ب��ازی می کند.فراهانی که قرار اس��ت این 
نمایش را دی ماه به صحنه بیاورد به ایسنا گفت: براساس 
صحبت هایی که انجام داده ایم، قرار است بابک حمیدیان 
در نمایش ما بازی کند و امیدوارم برنامه های دیگرش به 
گونه ای هماهنگ شود که بتواند همراه ما باشد. وی در ادامه 
درباره دیگر بازیگران این اثر نمایشی توضیح داد: تاکنون 
حضور بازیگرانی همچون ناهید مسلمی، فهیمه رحیم نیا، 
مس��عود رحیم پور، فریدون محرابی، حمید صفایی، عزیز 
هنرآموز، عباد کریمی، امیر مهدی کیا و... قطعی شده است. 
فراهانی که نویسندگی و کارگردانی نمایش »خون و گل 
سرخ« را بر عهد دارد، درباره درون مایه این اثر نمایشی گفت: 
این نمایش درون مایه ای اجتماع��ی دارد و به دیدگاه های 
مردم می پردازد. این هنرمند تئاتر عالوه بر نویس��ندگی و 
کارگردانی این نمایش خود ایفاگر یکی از نقش ها نیز خواهد 
بود، همچنین فخری سلیمی دستیار کارگردان و برنامه ریزی 
این اثر نمایشی است. نمایش »خون و گل سرخ« دی ماه 

امسال در تاالر »حافظ« به صحنه خواهد رفت.

گزارش

از جهان شاعر تا جهان آیین در محرم

اکران »آسمان زرد کم عمق« 
در گروه سینمایی آزاد

پورعرب در صورت بهبود
به سینما باز می گردد

جواد شمقدری مذاکره با بن کینگزلی برای بازی در نقش 
محمدرضا پهلوی در فیلمی که یک سایت خارجی ادعا کرده 
بر اساس تسخیر النه جاسوسی آمریکا توسط شرکتی خارجی 
ساخته می ش��ود، تکذیب کرد. به گزارش مهر، پایگاه خبری 
بولتن نیوز در خبری به  نقل از ناسیونال اعالم کرد که کمپانی 
فیلمسازی گیت فیلمز، استودیوی تولید فیلم مستقر در انگلستان 
و منا س��ینه فیانس، به دنبال ساخت فیلمی جدید در رابطه با 
تاریخچه انقالب اسالمی و ناگفته های بحران گروگانگیری 
سفارت امریکا در سال 1979 است. این منبع خبری همچنین 
اعالم کرد در این فیلم س��ینمایی قرار اس��ت بن کینگزلی در 
نقش محمدرضا پهلوی بازی کند. براساس اخبار منتشر شده، 
بخش هایی از فیلمنامه این فیلم سینمایی در ایران رخ می دهد 
که گویا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی طبق قراردادی قرار بود 
از این کمپانی برای حضور در ایران دعوت کند تا بخش های 
مورد نظر در ایران و کاخ نیاوران فیلمبرداری شود. همچنین در 
این خبر آمده اس��ت، این فیلم سینمایی یک درام 40 میلیون 
دالری )معادل 147 میلیون درهم( است که قرار است به گفتۀ 
آنها » شکست سیاست خارجی آمریکا را در این دورۀ تاریخی 

»به تصویر بکشد.
در بخشی از این خبر آمده است »کریس هاوارد« تهیه کننده 

کمپانی گیت فیلمز در خصوص ساخت این فیلم سینمایی گفته 
است: س��ر و صدای زیادی از گوشه و کنار به گوش می رسد. 
نیکسون و کارتر بیش از حد با شاه ایران همراهی می کردند و به 
وی میدان می دادند، بی آنکه برای عواقب این سیاست آماده شده 
باشند و اینکه چگونه این رفتار آنها عربستان سعودی را تحت 
تاثیر قرار داده بود. آنها در رویکرد خود نسبت به این موضوع تا 
حدی امپریالیستی رفتار کرده اند و اینکار نوعی جایگزین برای 
انتخاب سیاست خارجی مشفقانه تری برای منطقه بود . این 

ماجرا یک داستان سیاسی دیدنی از کار در خواهد آمد. 
این تهیه کننده همچنین تاکید کرده که این فیلم گزارشی 
دست و پا شکسته و کج و معوج از اتفاق تسخیر سفارت آمریکا 
نخواهد بود. ما امیدواریم، وقایع را درست کنار یکدیگر قرار دهیم 
و تصویر درستی از یورش به سفارت آمریکا در تهران به نمایش 
بگذاریم، تحولی که در آن 52 کارمند سفارت توسط دانشجویان 
مبارز به گروگان گرفته شدند. در ادامه این خبر می خوانید: وقتی 
حرف از وضعیت گروگان ها به میان می آید، تنها چیزی که اکثر 
آمریکایی ها می دانند عواقب شکست این سیاست است. اما 
چیزی که آنها درک نمی کنند این است که چگونه شاه آمریکا 
را سر یک انگشت می چرخاند و چگونه به او تا این حد بال و 
پر می دادند که کار را به وقوع انقالب اس��المی کشید. هاوارد 

جواد شمقدری:

   مذاکره  ای برای بازی بن کینگزلی 
در نقش شاه نداشتیم

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای حسین شایان دارای شناسنامه شماره 134 به شرح دادخواست به کالسه 455/92 از این دادگاه درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی شایان بشناسنامه 27 در تاریخ 1389/11/11 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :  1- بتول حسین گلی 
فرزند براتعلی به ش.ش 167 نسبت با متوفی زوجه  2- زهرا عدسی فرزند علی به ش.ش 112 نسبت با 
متوفی فرزند   3- طال عدسی فرزند علی به ش.ش 23 نسبت با متوفی فرزند 4- مریم شایان فرزند علی 
به ش.ش 144 نسبت با متوفی فرزند  5- فاطمه عدسی فرزند علی به ش.ش 172 نسبت با متوفی فرزند 
6- سکینه شایان فرزند علی به ش.ش 161 نسبت با متوفی فرزند 7- حسین شایان فرزند علی به ش.ش 
134 نسبت با متوفی فرزند  8- عباس شایان فرزند علی به ش.ش 3810 نسبت با متوفی فرزند  9- داود 
شایان فرزند علی به ش.ش 117 نسبت با متوفی فرزند و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. رئیس 

شعبه اول دادگاه عمومی بخش بادرود 

رونوشت آگهی حصر وراثت
خانم سمانه علی اکبر دارای شناسنامه شماره 2-011813-116 به شرح دادخواست به کالسه 216/92 از 
این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اردشیر حیدرزمان آبادی 
بشناسنامه 248 در تاریخ 92/7/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر 
است به :  1- حسین حیدرزمان آبادی فرزند اردشیر ش.ش 6-069739-116 )فرزند متوفی( 2- سمانه علی 
اکبرزمان آبادی فرزند نیازعلی ش.ش 2-011813-116 )همسر متوفی( 3- زینب محمدی پور چرمهینی 
فرزند شیرزاد ش.ش 2292 )مادرمتوفی( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در سه نوبت پی 
در پی ماهی یک مرتبه آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نشر نخستین آگهی ظرف سه ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  628/م الف شعبه سوم 

حقوقی شورای حل اختالف باغبادران 

آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 3275- 1392/7/30 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی سعید 
پرتو آذر فرزند مهدی به شماره شناسنامه 44892 صادره از حوزه 4 اصفهان به شماره ملی 1282371738 در 
یکباب مغازه )ساختمان تجاری مسکونی(  به مساحت 167/95 مترمربع پالک 15- اصلی واقع در فالورجان 
خریداری از مالک رسمی حاج محمدتقی نیکان فالورجانی محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم  و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 92/8/15  تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/8/29 623/م الف رئیس اداره ثبت 

اسناد و امالک فالورجان- محمدرضا امینی

آگهی اخطار اجرایی
شماره کالسه: 1383/91  مشخصات محکوم علیه   نام: 1- محسن 2- علیرضا 3- حامد نام خانوادگی: 
1- احمدی 2- خدایار دهقانی 3- یعقوبی  نشانی محل اقامت: 1- خ شهید اشرفی اصفهانی کهندژ رهنان 
نبش ک 114 تعمیرگاه مکانیکی 2- رهنان خ شریف شرقی روبروی بستنی 22 بهمن صنایع چوب ققنوس 
3- مجهول المکان   مشخصات محکوم له  نام: حسین  نام خانوادگی: خاکزاد  نشانی محل اقامت: اصفهان 
خ شریف غربی بن بست یازدهم پ 120 محکوم به   بموجب رای شماره 2122 تاریخ 91/12/26 حوزه 8 
شورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است.  محکوم علیه محکوم است به: محکومیت 
خواندگان به انتقال سند یکدستگاه سواری 206 به شماره انتظامی 415ج49-53 و هزینه دادرسی به مبلغ 
40/000 ریال و هزینه نشر آگهی به نحو تساوی در حق محکوم له.  ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد 
یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن مسیر 
باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود 
را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعالم نماید.   7820/م الف شعبه هشتم حقوقی شورای 

حل اختالف استان اصفهان 

آگهی فقدان سند مالكيت
نظر به اینکه آقای محمد باغبانی ریزی فرزند یدا... باستناد دو برگ استشهادیه محلی که هویت و امضاء 
شهود رسماً گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین پالک 742/1 واقع در سده 
لنجان بخش 9 ثبت اصفهان که در صفحه 178 دفتر 71 امالک این اداره ذیل ثبت 6348 به نام وی ثبت 
و سند مالکیت به شماره چاپی 730813الف/16/88 صادر و تسلیم گردیده و معامله دیگری انجام نشده و به 
علت جابجایی مفقود شده است. لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده، طبق ماده 120 
اصالحی آئین نامه قانون ثبت، مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف 
یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز پس از آن به این اداره مراجعه و 
اعتراض خود را کتباً با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت 
اعتراض، اصل سند یا سند معامله ارائه نشود، اداره ثبت، المثنای سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی 

تسلیم خواهد کرد.  630/م الف رئیس ثبت لنجان- اکبر پورمقدم

آگهی ابالغ وقت دادرسی                           
تجدید نظر خواه جابر کریمی دادخواستی به خواسته اعتراض به دادنامه 250/ 92/5/27بطرفیت تجدید نظر 
خوانده محسن عزیزی به شورای حل اختالف شعبه سوم شهرستان نجف آباد تسلیم نموده که پس از ارجاع 
به شماره 92/84 تجدید نظر  ثبت گردیده علیهذا چون تجدید نظر خوانده مجهول المکان دارای آدرس و 
نشانی معین  نمی باشد به تقاضای خواهان به دستور شورا برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب 
یکبار در یکی از روزنامه های رسمی و کثیراالنتشار و محلی آگهی می شود و به خوانده اخطار می گردد که با 
نشر آگهی ظرف مدت 10 روز به دبیر خانه شورا مراجعه و نسبت به دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم 
اقدام نماید والیحه دفاعیه خود را کتبا به شورا ارائه دهد . بدیهی است در صورت عدم حضور شورا به خواسته 
رسیدگی نموده و تصمیم شایسته اتخاذ خواهد نمود و چنانچه نیاز به انتشار مجدد آگهی باشد فقط یک نوبت 
درج خواهد شد.  م/الف 1432  آدرس شورا : خیابان گلبهار غربی انبار داروی سابق    دبیر شعبه  سوم حقوقی 

شورای حل اختالف  نجف آباد

آگهی ابالغ 
وقت دادرس��ی و دادخواست و ضمائم به صفرعلی خلجی  کالسه پرونده: 921072ح/16 وقت رسیدگی : 
92/9/25 س��اعت 11 صبح  خواهان: عفت عس��گری  خوانده: صفرعلی خلجی  خواسته: طالق خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی  نموده که جهت رسیدگی به شعبه 921072 ارجاع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده و به علت مجهول المکان بودن خوانده و به درخواست خواهان و دستور دادگاه و به تجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار محلی آگهی می شود تا 
خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی حضور بهمرساند.  مدیر دفتر شعبه 

16 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی برابر رای 2998 مورخه 1392/7/6 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی علی 
توکلی گارماس��ه فرزند هاشم  به شماره شناسنامه 52 صادره از حوزه دو مرکزی فالورجان به شماره ملی 
1111312583 در یکباب خانه به مساحت 159/76 مترمربع پالک 83 فرعی از 406- اصلی واقع در گارماسه 
خریداری از مالک رسمی آقای/ هاشم توکلی گارماسه محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 

اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  
و پس از اخذ رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد.   تاریخ انتشار نوبت اول: 92/7/27   تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/8/11  580/م الف رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک فالورجان- محمدرضا امینی

آگهی موضوع 
ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون هیات تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 3278- 1392/8/1 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی فالورجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
آقای علی حیدری فرزند اکبر به شماره شناسنامه 680 صادره از حوزه روستایی بوئین میان دشت به شماره 
ملی 6219244915 در یکباب خانه به مساحت 152 مترمربع پالک 667 – اصلی واقع در اراضی کوه دنبه 
خریداری از مالک رسمی )خودش(  محرز گردیده است.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم  و پس از اخذ 
رسید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.   تاریخ 
انتشار نوبت اول: 92/8/15   تاریخ انتشار نوبت دوم: 92/8/29   627/م الف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

فالورجان- محمدرضا امینی

آگهی مفقود شدن سند مالكيت
آقای کرم میرعالیی فرزند نورعلی به اس��تناد دو برگ استش��هاد محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا 
گواهی شده مدعی است که سند مالکیت ششدانگ یکباب کارگاه 430/1039  واقع در ایمانشهر بخش 
9 ثبت اصفهان به سریال 675863ب/91 که در صفحه 526 دفتر 334 امالک ذیل ثبت 46291 به نام 
نامبرده فوق ثبت و  صادر و تسلیم گردیده است و سپس مفقود شده است. بنابراین چون نامبرده درخواست 
صدور سند مالکیت المثنی نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب گواهی 
می شود که هر کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از 
تاریخ انتشار این آگهی تا 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتباً ضمن ارائه اصل سند مالکیت 
و س��ند معامله تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد و در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض و یا وصول اعتراض بدون ارایه اصل سند مالکیت ، المثنی 
سند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد.   634/م الف  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

فالورجان- محمدرضا امینی

شماره تماس گروه فرهنگ و هنر
6293750 داخلی 129

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره وضعیت روزنامه »هم میهن« و »نشاط« 
گفت: مش��کلی که برای این دو روزنامه در قوه قضائیه به وجود آمده اس��ت باید 
پیگیری شود تا بتوانیم مشکالتشان را تا جائی که امکان دارد رفع کنیم. به گزارش 
ایسنا، علی جنتی در حاشیه »نشست فعاالن حوزه رسانه های دیجیتال« در پاسخ 
به این پرسش که »چگونه در حالی که انتشار دو روزنامه »هم میهن« و »نشاط« 

توسط معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بالمانع اعالم شده است، 
از انتشار هر دو روزنامه توسط قوه قضائیه جلوگیری شده است؟« اظهار کرد: قوه 
قضائیه بر اساس قوانین خودش عمل می کند، البته من درباره روزنامه نشاط مطمئن 

نیستم.
وی در پاسخ به این پرسش که »مگر استعالم الزم از معاونت مطبوعاتی برای 
انتشار صورت نگرفته پس چرا قوه قضائیه مانع از انتشار این دو روزنامه شده است؟« 
گفت: ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی وظیفه حمایت از مطبوعات و 
آزادی مطبوعات را برعهده داریم. آن چیزی که به ما مربوط می شود حتی در هیأت 
نظارت که در اقلیت قرار داریم، سعی مان بر حمایت از مطبوعات است. من واقعا 
اطالع ندارم که چرا قوه قضائیه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه 

هر دو روزنامه مجوز الزم برای فعالیت را دارند.
جنتی درباره وام مس��کن خبرنگاران نیز، تصریح کرد: فعال نمی توانیم درباره 

وام مسکن خبرنگاران قولی بدهیم، چرا که صندوق حمایت از نویسندگان، روزنامه 
نگاران و هنرمندان تعهدات بسیار زیادی از گذشته بر عهده دارد و حتی این دولت 
برای پرداخت دیون گذشته این صندوق دچار مشکل است. این صندوق حدود 60 
هزار خانوار را تحت پوشش دارد بنابراین با توجه به اینکه وام مسکن تعهد سنگینی 
است قطعا نمی توان در شرایط فعلی آن را عملی کرد. وزیر ارشاد در پاسخ به این 
پرس��ش که » آیا ممکن است شرایطی رقم بخورد که دسترسی راحتی به فیس 
بوک به وجود بیاید؟« گفت: مگر در حال حاضر دسترسی راحت نیست؟ به هر حال 
موضوع فیس بوک مربوط به کمیته فیلترینگ است که مستقیما زیر نظر وزارت 
ارشاد نیست و ما فقط یک نماینده در این کمیته داریم. با مجموعه دوستانی که 
در آن کمیته هستند باید صحبت شود چرا که نه تنها فیس بوک بلکه سایر شبکه 
ها اجتماعی نیز باید قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برای دسترسی به آنها 

برداشته شود.

وزیر ارشاد: 
مشکل روزنامه های »هم میهن« 

و »نشاط« را رفع می کنیم

می گوید این فیلم می تواند نوعی بازتولید متعادل از حقایق باشد 
و با فیلم »آرگو« برنده جایزه اس��کارِ بن افلک بسیار متفاوت 
است. سازندگان این فیلم سینمایی بیش از هرچیز تاکید دارند که 
فیلم مورد نظر مانند »آرگو« نیست که در آن فقط آمریکایی  ها 
را می بینید که وارد صحنه می ش��وند و گروگان ها را نجات 

می دهند بلکه تماش��اگر در 
ای��ن فیلم می بین��د که آنها 
چگونه برای مس��لح کردن 
شاه تالش می کنند. او معتقد 
است که دولت ایران حق دارد 
که به خاط��ر روایت وارونه از 
انق��الب در این فیلم رنجیده 
خاطر شود. »آرگو« برای شما 
داستانی نقل می کند که در 
آن فضای ایران به شدت سیاه 
نمایی شده و انقالب اسالمی، 
پدیده ای تک بعدی است که 
فقط افراد را در آنجا شکنجه 
می کنند. اما میشل نیکلسون 
یکی از تهیه کنندگان شرکت 
منا سینه فیانس، می گوید که 

وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ایران از این گروه فیلمسازی 
دعوت کرده اس��ت تا بخش هایی از این فیلم را در کاخ ش��اه 
فیلمبرداری کنند. در همین راستا، جواد شمقدری رئیس سابق 
سازمان سینمایی در پاسخ به اینکه آیا در دوران مسئولیت وی در 

سازمان سینمایی با این شرکت فیلمسازی برای ساخت این فیلم 
مذاکره شده است؟ گفت: ساخت این فیلم سینمایی و دعوت 
از عوامل این فیلم به ایران، هیچ ربطی به دوران مدیریت من 
در سازمان سینمایی و یا دولت دهم ندارد و فکر می کنم تمام 
این اخبار گمانه زنی هایی از سوی منبع منتشر کننده خبر یعنی 
سایت »بولتن نیوز« است 
و چنین فضای رس��انه ای 
سبب خواهد شد تا به این 
فیلم اعتباری قابل توجه 
داده ش��ود. وی بیان کرد: 
البته نمی دانم دولت جدید 
برای س��اخت ای��ن فیلم 
س��ینمایی قول همکاری 
به این ش��رکت داده است 
یا خیر. شمقدری همچنین 
در پاسخ به این پرسش که 
پس از پایان دوران ریاست 
او در س��ازمان سینمایی 
چه نس��بتی بین س��ایت 
»س��ینماپرس« و او ک��ه 
پیش از این مس��ئول این 
سایت بوده است، گفت: خبرگزاری مهر چه نسبتی با سازمان 
تبلیغات اسالمی دارد؟ »سینماپرس« نیز همین گونه است. البته 
در حال حاضر من هیچ مسئولیتی در این سایت ندارم و مدیریت 

»سینماپرس« به افراد دیگری محول شده است.
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ه تا کــــــو خبر سبک زندگـی

راه های درمان سفیدی مو

دلیل ترخیص نشدن 
کیسه های خون از گمرک 

یک متخصص پوس��ت و مو، گفت: سفید شدن 
موها در سنین باالی 16 سال طبیعی است و نیازی به 
مراجعه به پزشک ندارد. دکترحسین کاووسی، تصریح 
کرد: سفید شدن موها در سنین زیر 16 سال به عنوان 
یک مشکل پاتولوژیک در نظر گرفته می شود، اما در 
س��نین باالی 16 سال این اتفاق عادی است و نیازی 
ب��ه مراجعه به پزش��ک ندارد.به گفته این متخصص 
پوس��ت و مو، سفید ش��دن موها دارای عوامل ارثی و 
خانوادگی اس��ت، ضمن اینکه اس��ترس های روحی 
شدید، مشکالت عصبی و ابتال به برخی از بیماری ها 
نیز می تواند س��بب سفید ش��دن موها شود. کاووسی 
افزود: سفید شدن موها در افراد سفید پوست به میزان 
بیشتری دیده می ش��ود.وی در ادامه با بیان اینکه راه 
درمانی خاصی برای جلوگیری از س��فید شدن موها 
وج��ود ندارد، گفت: تنها با جلوگیری از قرار گرفتن در 
معرض استرس های شدید روحی می توان روند سفید 
شدن موها را به تأخیر انداخت.این متخصص پوست و 
مو، ادامه داد: اس��تفاده از برخی داروها همچون قرص 
»پابا« می تواند روند پیش��رفت سفید شدن موها را به 
تأخیر بیندازد. وی در ادامه با اشاره به اینکه تبلیغ برخی 
شامپوهای درمان کننده سفیدی مو به هیچ عنوان جنبه 
علمی ندارد، گفت: مصرف این گونه شامپوها تأثیری در 
درمان سفید شدن مو ندارند و تنها موها را رنگ می کند 
و با قطع مصرف آن ها رنگ مو به حالت پیشین خود 
برمی گردد. به گزارش ایسنا، وی گفت: کندن موهای 
س��فید نیز تأثیری در افزایش یا کاهش تعداد موهای 

سفید ندارد.

رییس کل گمرک ایران گفت: ترخیص نش��دن 
کیسه های خون به گمرک مربوط نمی شود و وزارت 
بهداش��ت به دلیل نداش��تن بودجه نتوانس��ته حقوق 
چهار درصدی ترخیص کاال را پرداخت کند. مس��عود 
کرباسیان تصریح کرد: تمام کاالهایی که به گمرک 
وارد می شود سرمایه به حساب می آیند پس نباید این 

کاالها در گمرک انباشت شوند.
وی ادام��ه داد: اگر کاالهایی ک��ه به گمرک وارد 
شده اند ثبت سفارش ش��ده و تمام مجوز های الزم را 
دریافت کرده باش��ند، با پرداخت حق گمرکی و دیگر 
موارد می توان کاالها را از گمرک ترخیص کرد. رییس 
کل گمرک ایران یادآور شد: حجم خودروی موجود در 
گمرک آنچنان چشم گیر نیست و برخی از خودروهای 
وارد شده به خاک ایران در مناطق ویژه و آزاد هستند. 

همه ما معموالً به دنبال موفقیت شاد  و در صورت 
نرسیدن به خواسته هایمان اندوهگین می شویم. برای 
نمون��ه، گرفتن نم��ره باال در ی��ک امتحان موجب 
شادمانی یک دانشجو و مردود شدن در یک درس، 
موجب اندوهگینی او می شود.اما واقعا چطور می شود 
فردی دچار اتفاقات مثبت یا منفی شود؟ شما فقط به 
یک طریق می توانید وق��ت و زندگی خود را تحت 
کنت��رل در آوری��د و آن هم تغیی��ر دادن روش فکر 
کردن، کار کردن و نحوه روبرو شدن با سیل بی پایان 
کارهایی اس��ت که هر روز بر سرتان می ریزد. میزان 
تحت کنترل در آوردن کارها و فعالیت هایتان بستگی 
دارد به اینکه تا چه حد بتوانید انجام بعضی از کارها 

را متوقف کنید.

انرژیمثبتچیست؟
انرژی مثبت اساساً همان چیزی است که در ذهن 
خود تصوری درست و مثبت از آن داریم؛ یعنی همان 
نور، خوبی، محبت، عش��ق، انفاق، صبر، احسان به 

همنوع، امیدواری و...
و به همان اندازه انرژی منفی همان چیزی است 
ک��ه در ذهن خود تصویری منفی ونا درس��ت از آن 
داریم؛ تاریکی، ظلمت و نفرت بد جنس��ی، شرارت، 
رذالت، بی صبری، خودخواه��ی، تعصب، ناامیدی و 

یأس و اندوه.
این دو انرژی مثبت و منفی در دو قطب مخالف 
از همدیگر فعالیت می کنند و ضد یکدیگر هس��تند. 
زمانی که ما بتوانیم این انرژی ها را در درونمان، آرام 
سازیم و بر آن ها تسلط یابیم بی درنگ خدمتگذار ما 

می شوند.
شانسنوعیانرژیاست

واقعاً ش��انس چیس��ت؟ ایا واقعیت دارد؟ انرژی 
مثبت چیست؟ انرژی منفی چیست؟  ایا این چیزها 
واقعیت دارد؟ یا خرافه ای بیش نیست. احتمااًل حتمًا 
برای ش��ما پیش آمده که از محل و یا مکانی متنفر 
باش��ید و دوست نداشته باشید که به آنجا بروید. این 
مسئله دقیقا به خاطر وجود انرژی های منفی موجود 
در آنجا اس��ت که روی شما تأثیر گذاشته و شما به 
صورت ناخودآگاه از آنجا فراری می ش��وید. و هزاران 
پدیده دیگر که علت همه آنها انرژی است. در مورد 
شانس هم همین طور است: وقتی ما احساس کنیم 
خوش شانس هستیم بر روی محیط و جهان هستی 
تأثیر می گذاریم. فکر ما، احس��اس ما و باورهای ما 
باعث می شود انرژی هایی در دنیا پخش شود که ما 
را به سمت خوش شانسی هدایت کند. هر انسانی که 
معتقد است بسیار بدشانس است همیشه بدشانسی 
م��ی آورد. بی��ن افرادی که می شناس��یم خیلی ها را 
می بینی��م که به بدشانس��ی خود معتقد هس��تند و 
همچنان بدشانس��ی می آورند. بهتر اس��ت از این به 
بعد فکر کنیم خوش شانس��یم. به هر حال اگر هم 
هیچ تأثیری نداشته باشد این فایده را دارد که روحیه 
بهتری برای زندگی داریم و در خیلی از موقعیت ها از 

اعتماد به نفس بهتری برخوردار خواهیم بود. 
افکارمثبتومنفی

افکارمثب��ت، افکاری س��ازنده، انگی��زه و انرژی 
بخش هس��تند که بر اثر تلقین، تک��رار و تمرین به 
ذهن راه می یابد و باعث می شود ذهن و فکر مثبت 
ش��ود. در این صورت کنترل فکر در اختیار ماس��ت، 
در حالیکه افکار منفی، اف��کاری بازدارنده و مخرب 
هس��تند و وقتی به ذهن راه یابند، تعمیم یافته و به 
سرعت تمام ذهن را اشغال می کنند. در این حالت ما 
در اختیار تفکرات منفی خود قرار داریم. نحوه تکلم 
انسان ها بیانگر نحوه تفکر آن هاست. مثبت بیندیشیم 
و مثب��ت بگوییم تا انرژی مثبت خ��ود را به دیگران 

منتقل کنیم.
شورونشاط،تضمینخوشبختی

آیا شما هم افرادی را می شناسید که دارای انرژی 
فوق العاده ای هستند و حتی تا سنین باال نیز به  طور 
غیرقابل تصور فعال و توانمند باقی می مانند؟ ما چه 
چی��زی را باید از این افراد بیاموزیم؟ آن ها یک اصل 
مهم را شعار زندگی خود قرار می دهند؛ هر کاری که 
برای ما لذت بخش باشد آن را آسان تر و کم زحمت تر 
انجام می دهیم و در عین حال احساس خوشحالی و 
خوشبختی را در حاشیه اعمالمان لمس می کنیم. اگر 
کاری را ب��ا عالقه و لذت انجام دهیم به طور معمول 
انرژی کم تری به کار می بریم و برای آن کار شور و 
شوق از خود نشان می دهیم مگر خوشبختی اکنون 
چیزی جز داشتن شور و نشاط در هر موردیست؟ به 

عبارتی شور و نشاط تضمین خوشبختی است.
نگرانیمثبت

فراموش نکنید که نگرانی و فشار، یک جنبه مثبت 
نیز دارد. نگرانی مثب��ت می تواند قدرت و انگیزه به 
وجود بیاورد. هنگام صرف تالش زیاد برای انجام کار 
یا مبارزه طلبی )مثاًل در مسابقات ورزشی، امتحانات، 
ارتقای شغلی رقابت جویانه( ما در حال تجربه نگرانی 
مثبت هستیم. از موارد دیگر نگرانی مثبت می توان از 
انجام همراه با موفقیت یک وظیفه یا تکلیف مشکل 
برای برتری یافتن بر دیگران و تجربه کردن تأیید و 

تحسین آنان نام برد.

گفتگوشانس بهتر است یا انرژی مثبت؟

بررسی ها نشان داده است: کودکان به 
طور متوسط 6تا8 مرتبه در سال و 10 
درصد 12 بار و بزرگساالن 3-2 بار در سال به سرماخوردگی 
دچار می ش��وند. اهمیت دستگاه تنفسی بسیار است و ایجاد 
اختالل در این سیستم سالمتی فرد را به خطر می اندازد. این 
اختالالت در همه گروه های س��نی وجود دارد که ما در این 
بحث بیشتر به گروه سنی کودک می پردازیم. برای آگاهی 
بیشتر به سراغ یکی از متخصصان اطفال رفتیم و باب صحبت 
را با دکتر منصور بهنیا گشودیم. به گفته وی آشنایی با دستگاه 
تنفس بسیار مهم است چرا که در صورت آگاهی و اطالع از 
این سیستم می توان از ایجاد بسیاری از اختالالت پیشگیری 
کرد. دکتر بهنیا  دستگاه تنفسی را از نظر درگیری با عفونت ها 

و عوامل بیماری زا به دو بخش تقسیم کرد: 
1/ دستگاه تنفسی فوقانی: از حنجره به باال شامل 

حفرات بینی و سینوس ها، شیپورستاش )گوش و حلق(
2/ دستگاه تنفسی تحتانی: شامل حنجره اپیگلوت، 
نای، شش ها)چپ و راست(، نایژه )نایژه های ریز، نایژک ها و 

کیسه های هوایی( که کاًل در زیر حنجره قرار دارند.
عفونتهایحادتنفسی

دکتر بهنیا تصریح کرد: عفونت های حاد تنفسی فوقانی 
آنهایی هستند که بطور اولیه ساختمان هایی از دستگاه تنفسی 
را در ب��االی حنجره در بر می گیرند. وی اف��زود: حدود 95 
درصد عفونت های حاد دس��تگاه تنفس��ی عمدتاً مربوط به 
این بخش اس��ت و 5 درصد مربوط به عفونت های قسمت 
تحتانی )از حنجره به پایین( است. متخصص اطفال در باره 
خصوصیات بیماری های دستگاه تنفسی فوقانی خاطر نشان 
ک��رد: این عفونت ها در دوران کودکی با س��ن، جنس، نژاد، 
فصل، وضعیت جغرافیایی و ش��رایط اجتماعی و اقتصادی و 
محیطی تغییر می کند. دکتر بهنیا یادآور شد بسیاری از عوامل 
متع��دد )عمدتاً ویروس ها( قادر به ایج��اد بیماری های حاد 
دستگاه تنفسی فوقانی به طور اولیه خواهند بود. وی گفت: 
ممکن اس��ت همان اورگانیس��م )عامل( عفونت غیر واضح 
با عالیم بالینی با ش��دت متفاوت ایجاد ش��ود و بسط آن به 
فاکتورهای میزبان نظیر سن، جنس، آلرژی و وضعیت تغذیه 
ای بس��تگی داشته باشد. بطور مثال در بین افراد یک فامیل 

یک ویروس تنها ممکن است همزمان :
1/ سرماخوردگی تیپیک در والدین

2/ برنشیولیت در شیرخواران

3/ کروپ در کودکان بزرگتر
4/ فازنژیت در کودکی دیگر

5/ عفونت های حاد در سایر موارد را در بر گیرد.
عواملایجادسرماخوردگی

متخصص اطفال در این باره گفت: اکثر عفونت های حاد 
دستگاه تنفسی ناشی از ویروس ها و مایکوپالسماست که در 
شیرخواران موجب سرماخوردگی ، فارنژیت و برونشیولیت 
می ش��وند. دکتر بهنیا خاطر نشان کرد: سرماخوردگی یک 
س��ندرم خود محدود ش��ونده ناشی از بس��یاری ویروس ها 
از جمله رینووی��روس ، آدرنووی��روس، اکوویروس، ویروس 
کوکساکی، آنفوالآنزا و پارا آنفوالآنزاست. که با احتقاق بینی، 
عطس��ه ، گلودرد و عالیم سیستمیک خفیف مشخص می 
شود. وی تصریح کرد: این عفونت شایع ترین بیماری است 
که در دوران طفولیت اتفاق می افتد و با افزایش سن، احتمال 
ابتال کاهش می یابد. دکتر بهنیا با اشاره به اینکه شایع ترین 
عامل سندرم سرماخوردگی رینوویروس ها هستند که عامل 
30 تا 50 درصد تمامی موارد بیماری های حاد تنفس��ی نیز 
محسوب می شوند. وی این نکته را هم یادآور شد که حضور 
کودک در مهد کودک به ویژه در سه سال اول زندگی احتمال 

ابتال به سرماخوردگی را افزایش می دهد.
راههایانتقالویروس

متخصص اطفال افزود: انتقال ویروس از طریق ذرات آلوده 
تنفسی و یا تماس مستقیم صورت می گیرد. دکتر بهنیا خاطر 

نش��ان کرد: علت دیگر سندرم سرماخوردگی ، کرونا ویروس 
اس��ت. این ویروس، عامل حدود 15 درصد عفونت های حاد 
تنفسی فوقانی است که بیشترین شیوع را در کودکان دارد به 
طوری که مکرراً اتفاق می افتد و با خس خس سینه همراه است. 
 Respiyatory وی در ادامه به ویروس دیگری ب��ا نام
Syncytial virous اشاره کرد و گفت: این ویروس 
در ش��یرخواران اغلب با سرماخوردگی شروع می شود اما بعداً 
به قسمت تحتانی دستگاه تنفسی منتشر می شود که ممکن 
است بیماری که در ابتدا به صورت سرماخوردگی معمولی بوده 
به مدت دو هفته طول بکشد. Adenovirous ویروس 
دیگری است که این متخصص اطفال به آن اشاره کرد و افزود: 

این ویروس فقط 3 درصد از سرماخوردگی را شامل می شود.
عفونتهایحاددستگاهتنفسیتحتانی

دکتر بهنیا در ادامه بحث عفونت های حاد دستگاه تنفسی 
تحتانی را به چهار گروه تقسیم کرد: 

1/ عفونت های شامل ایپگلوت یا زبان کوچک، حنجره و 
نای که با خروسک و خرخر کردن همراه هستند.

2/ التهاب نایژه )برونشیت(
3/ التهاب نایژک و برونشیولیت

4/ پنومونی )سینه پهلو یا عفونت ریتین(
دکتر بهنیا تصریح کرد: بعضی از عفونت های شدید نظیر 
برنش��یولیت، پنومونی و یا مننژیت با عالئمی نظیر عالیم 
سرماخوردگی شروع می ش��وند. اینجاست که پزشک باید 

بیماری کودکی که دچار این عالئم است را تشخیص دهد.
زمینهانتقالسرماخوردگی

وی ضمن بیان اینکه ابتال به س��رماخوردگی به صورت 
اپیمیک است به طوری که بیشتر در اجتماعات، مهد کودک، 
دبستان و دبیرستان و ... دیده می شود که چندین عضو از یک 
خانواده از این طریق مبتال می شوند. متخصص کودکان با 
اشاره به اینکه در سرماخوردگی موارد تک گیر، کم دیده می 
ش��ود افزود: با وجودی که ابتال به سرماخوردگی از فردی به 
فرد دیگر است و عمدتاً این زمینه در منزل و مدرسه فراهم 
می شود اطفال به عنوان حاملین بروز سرماخوردگی در خانواده 
محسوب می شوند که البته میزان ابتالی مادران به ویروس 
بیش از پدران اس��ت. دکتر بهنیا همچنین خاطر نشان کرد: 
بهتری��ن درجه حرارت برای رش��د رینوویروس ها 33 درجه 
اس��ت. وی افزود: رینوویروس ها به مدت چند روز، ویروس 
RSV به مدت چند س��اعت در هوای مرطوب یا ترشحات 
خشک شده در محیط قابل س��رایت است. این ویروس ها 
بیش از 30 دقیقه روی دس��تمال و کلینکس زنده می مانند. 
متخصص اطفال خاطر نشان کرد: آلودگی با این ویروس ها 
از راه پخش قطرات و ذرات دهانی و عطسه صورت می گیرد . 
دکتر بهنیا با اش��اره به اینکه ویروس ها بیشتر در ترشحات 
بینی تجمع می کنند تا ترش��حات بزاقی تصریح کرد: الزم 
اس��ت بدانیم انتقال این ویروس ها از طریق دس��ت های 
آلوده به ترش��حات بینی ) به هنگام گرفتن بینی( صورت 
می گیرد. به عبارتی انتقال ویروس از طریق دست ها بیشتر 
از عطسه کردن یا بوسیدن است. بنابراین شستن دست ها 
در پیش��گیری از انتقال ویروس اهمیت زیادی دارد. دکتر 
بهنیا یادآور شد: در حال حاضر همگان به این نتیجه رسیده 
اند که مواردی چون س��رد ش��دن مریض، پاهای خیس و 
مرطوب و جریان تشدید هوا ) باد و باران( علت یا فاکتوری 

مساعد کننده سرماخوردگی نیست.   

شایعترینعاملسندرمسرماخوردگی،رینوویروسهاهستند

کودکان چندبار در سال سرما می خورند؟
الدن  سلطانی

اصفهان امروز: یک پزشک افزود: در افرادی که به کم خونی 
مبتال هستند، خون، اکسیژن کافی را به قسمت های مختلف بدن 
منتقل نمی کند و به دنبال آن فرد احساس خستگی و برخی عالیم 
دیگر خواهد کرد زیرا بدن او اکسیژن کافی را دریافت نمی کند.  
دکتر جمالی تصریح کرد: در موارد ش��دید و یا طول کشیده کم 
خونی، کمبود اکسیژن خون سبب آسیب های جدی و گاهی حتی 
کش��نده به قلب و سایر ارگان های بدن خواهد شد. این پزشک 

افزود: گویچه های سرخ که اریترویست نام دارد. دایره ای شکل و 
شبیه پیراشکی هستند که وسط آن سوراخ نیست. آنها بطور پیوسته 
و مستمر در مغز استخوان داخل استخوان های بزرگ ساخته می 
شوند و طول دوره عمرشان 120 روز است. دکتر جمالی خاطر نشان 
کرد: نقش اصلی گویچه های سرخ در جا به جایی اکسیژن است و 
در کنار آن دی اکسید کربن که فرآورده ای زائد است را نیز از سلول 

ها به ریه منتقل می کند تا از بدن خارج شود.    

 اس��تفاده از آب میوه به مق��دار زیاد 
می تواند باعث سوء تغذیه شود. آب 
میوه ها عالوه بر آب، متداول ترین نوشیدنی کودکان در سنین 
8 ماهگی تا 5 سالگی است. از فواید وجود آب میوه در برنامه 
غذایی کودک، تازه بودن آن، مزه شیرین، قابل دسترس بودن 
و سالم تر بودن آنها نسبت به دیگر نوشیدنی هاست. عالوه 
ب��ر این، آنها تامین کننده انرژی ، آب و بعضی ویتامین ها و 

مواد معدنی ض��روری برای 
بدن هستند. یک دوم لیوان 
آب میوه خالص برابر با یک 
واحد میوه )ی��ک عدد میوه 
متوسط( اس��ت اگر میوه ها 
ب��ه عنوان منب��ع تامین نیاز 
افراد به ویتامین ث اس��تفاده 
ش��وند، 90 تا 180 سی سی 
آب میوه در روز جهت تامین 

نیاز به ویتامین ث کافی است. یک کارشناس ارشد تغذیه در 
این باره گفت: آب میوه ها از نظر فیبر، پکتین، سوربیتول و 
ترکیبات کربوهیدرات بسیار متفاوت است. جمشید فراهانی 
افزود: در میان آب میوه ها به نظر می رسد انگور سفید سهل 
الهضم ترین آب میوه اس��ت. این آب میوه حاوی میزان برابر 
گلوکز، فروکتوز اس��ت. وی خاطر نشان کرد: البته آب سیب 
و گالبی که متداول تر هستند و بیشتر استفاده می شوند اما 
به دلیل مقادیر باالتر فروکتوز و سوربیتول دیرتر جذب می شوند. 
کارشناس ارشد تغذیه با اشاره به اینکه اگر با داشتن یک غذای 
کافی در روز آب میوه هم زیاد مصرف ش��ود می تواند یک 
عامل برای چاقی باشد افزود: استفاده از آب میوه زیاد می تواند 
کودکان را دچار F.T.T )با عدم رش��د( کند زیرا استفاده زیاد 

آب میوه جایگزین مواد غذایی دیگر به ویژه ش��یر می شود. 
جمشید فراهانی گفت: از طرف دیگر استفاده زیاد از آب میوه 
در برنامه غذایی به علت دریافت فرکتوز و سوربیتول زیاد می 
تواند باعث اسهال و عدم جذب بقیه مواذ مغذی در برنامه 
غذایی ش��ود. وی تصریح کرد: نوشیدنی هایی که از آب 
میوه خالص نیستند بیشتر شبیه نوشابه ها بوده و آب میوه 
به حساب نمی آیند حتی اگر آنها ویتامین ث، آوکلسیم هم 
افزوده ش��ده باشد. فراهانی 
در مورد دریافت آب میوه در 
حد مناس��ب برای کودکان 

توصیه هایی را مطرح کرد:
1/ دادن آب می��وه را به 
کودک خود بر عکس آنچه 
که در برخی از کتاب ها از 4 
ماهگی توصیه می کنند تا 8 

ماهگی به تاخیر بیندازید.
2/ مصرف آب میوه ها را در کودکان زیر یک س��ال به 
حداکثر 120 میلی لیتر )یک دوم لیوان( در روز محدود کنید 
و به صورت ایده آل بیش از 60 تا 90 میلی لیتر آب میوه در 

روز به کودک خود ندهید.
3/ در آغاز، آب میوه ها را با آب رقیق کنید.

4/ آب میوه ها را با فنجان به کودک خود بدهید و هرگز 
از بطری )شیشه شیر( استفاده نکنید.

5/ از مخلوط کردن آب میوه ها خودداری کنید.
6/ می توانید به جای آب میوه ها به کودک خود میوه 

تازه دهید.
7/ آب هویج، آب میوه نیست و برای کودکان کمتر از 

2 سال مناسب نیست.

یک فوق تخصص غدد و متابولیسم تاکید کرد: روزانه نیم 
س��اعت پیاده روی تند در پیشگیری از بروز دیابت بسیار موثر 
اس��ت. دکتر مسعود رحمانیان چاقی، کم تحرکی، پرخوری و 
تنبلی را از عوامل مس��تعد کننده بروز دیابت دانست و گفت: 
طبق بررسی های انجام شده چاقی و سابقه خانوادگی دو عامل 
مهم بروز دیابت در افراد ش��ناخته ش��ده است.وی با تاکید بر 
ورزش و افزایش فعالیت بدنی توصیه کرد: روزانه نیم ساعت 
پیاده روی تند در پیش��گیری از بروز دیابت بسیار موثر است. 

به گزارش ایس��نا، دکتر رحمانیان همچنین توصیه کرد: کلیه 
افراد باالی 45 سال و افراد زیر 45 سال که دارای فاکتورهای 
خطر هس��تند بطور مرتب با انجام آزمایش، قند خون خود را 
کنترل کنند.رییس مرکز تحقیقاتی و درمانی یزد همچپنین بر 
پرهیز از مصرف غذاهای پرکالری، افزایش تحرک و ورزش، 
اس��تفاده مرتب و صحیح دارو ها و انجام آزمایش قند خون به 
صورت مرتب تاکید کرد و اف��زود: موارد فوق از اصول درمان 

دیابت است.

کم خونی سالمت قلب را تهدید می کند

 آب انگور سفید آسان هضم ترین آبمیوه است 

روزانه نیم ساعت پیاده روی کنید

شماره تماس  گروه تندرستی
6293750 داخلی 127

کیمیا  فرهنگ

رضاصادقی-سرپرستادارهاوقافو
امورخیریهشهرستاناصفهانناحیهیک

آگهی مزايده

اداره اوقاف و امور خیریه ناحیه یک شهرستان اصفهان و متولیان موقوفه در 
نظر دارند برابر قانون موجر و مستاجر مصوب سال 76 و آیین نامه اجرایی آن 
نسبت به واگذاری به اجاره تعدادی از رقبات موقوفه بشرح ذیل اقدام نمایند. 
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر لغایت پایان وقت اداری روز 
یکشنبه مورخ 92/8/19 به این اداره واقع در فلکه فلسطین مراجعه فرمایند. 

اداره اوقاف
و امور خیریه 
شهرستان 
اصفهان 
ناحیه یک

بدیهی است زمان برگزاری کمیسیون مزایده روز دوشنبه مورخ 92/8/20 خواهد بود.
رقبات قابل واگذاری به اجاره عبارتند از:

1- یک واحد ساختمان آموزشی متعلق به موقوفه آستانه ستی فاطمه )س( واقع در خیابان 
کاش��انی- کوچه شهید احمدرضا نعمتی از قرار ماهیانه 16/000/000 ریال اجاره بهاء و 

مبلغ 100/000/000 ریال ودیعه به مدت یک سال شمسی.
2- یکباب مغازه متعلق به موقوفه طوبی شیرانی )مسجدالمعاد( واقع در خیابان فروغی- 
کوچه ابوریحان به مساحت حدود 10/5 مترمربع با اجاره ماهیانه 700/000 ریال و مبلغ 

5/000/000 ریال ودیعه.
3- یکب��اب مغازه متعلق به موقوفه مس��جد قبا ملک ش��هر واقع در ملک ش��هر- خیابان 
17 ش��هریور– مقاب��ل پارک ملت به مس��احت ح��دود 45/60 مترمربع با اج��اره ماهیانه 

15/000/000 ریال و مبلغ 30/000/000 ریال ودیعه.
4- دو ب��اب مغازه از موقوفه مس��جد عل��ی ابن ابیطالب )ع( واق��ع در خیابان پروین- پل 

سرهنگ- خیابان عطار نیشابوری- جنب مسجد به شرح ذیل:
الف( یکباب مغازه همکف به مس��احت حدود 4/25 مترمربع با اجاره ماهیانه 600/000 

ریال و مبلغ 5/000/000 ریال ودیعه.
ب( یکباب مغازه همکف به مساحت حدود 18/24 مترمربع با اجاره ماهیانه 1/400/000 

ریال و مبلغ 10/000/000 ریال ودیعه.
5- دو ب��اب مغازه متعلق به موقوفه غیر متصرفی حاج محمد حس��ن ت��اج واقع در خیابان 

عبدالرزاق – مجموعه تجاری عبدالرزاق به شرح ذیل:
الف( مغازه شماره 47 به مساحت حدود 10 مترمربع با اجاره ماهیانه 3/800/000 ریال و 

مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه.
ب( مغازه شماره 65 به مساحت حدود 12 مترمربع با اجاره ماهیانه 3/800/000 ریال و 

مبلغ 20/000/000 ریال ودیعه.

شماره پیامک
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خبرکوتاه خبرکوتاه

هافبک بارسلونا:
»میالن« همیشه

 تیم قدرتمندي است
هافبک اس��پانیایي بارس��لونا 
مي گوید باید در بازي برابر میالن 
صبور بود و از کوچکترین فرصت ها 
استفاده کرد.بارسلونا و میالن امشب 

دردیدار برگش��ت خود در لیگ قهرمانان اروپا به مصاف 
هم مي روند.پدرو، بازیکن اسپانیایي درباره بازي با میالن، 
گفت: همه ما دوس��ت داریم که در این دیدار به پیروزي 
برسیم و بتوانیم موقعیت خود در صدر جدول را استحکام 
ببخشیم، اما این را نباید فراموش کنیم که میالن همیشه 
تیم قدرتمندي است. در دیدار برابر میالن باید تمرکزمان 
را معطوف کنیم تا به پیروزي برسیم. مهم این است که ما 
بتوانیم پیروز شویم. در بعضي از بازي ها ما بازي هاي خوبي 
را به نمایش گذاشتیم و درصد مالکیت توپ باالیي داشتیم، 
اما نتیجه  خوبي را کسب نکردیم. در بازي برابر میالن فقط 
باید به فکر کسب نتیجه  خوب باشیم.پدرو در ادامه گفت: 
ما بازیکنان خوبي در تیم داریم. سرمربي جدیدي در تیم 
ما حضور دارد که ایده هاي جدیدي را به تیم آورده است. 
تیم در بازي هاي خود در لیگ نتایج خوبي را کسب کرده 
و توانسته در صدر جدول گروه قرار گیرد.هافبک اسپانیایي 
بارسلونا در پایان، گفت: باید در بازي با میالن صبور باشیم 
و از کوچک ترین فرصت هاي خود نهایت استفاده را ببریم.

پله : 
»نیمار« در حد »مسی« نیست

اسطوره فوتبال برزیل معتقد 
است نیمار بازیکن برزیلی درحد 
لیونل مس��ی نیس��ت ام��ا این 
بازیکن برزیل��ی یکی از بهترین 

بازیکنان حال حاضر جهان است.نیمار مهاجم برزیلی 
بارس��لونا در چند بازی قبلی این تیم نمایش خوبی در 
ترکیب آبی و اناری ها از خود نش��ان داده است. این در 
حالی است که لیونل مسی در چند بازی اخیر تیمش 
نتوانسته گلزنی کند.پله اسطوره فوتبال برزیل درباره این 
که چه بازیکنی باید توپ طال فوتبال جهان را کسب 
کند، گفت: به نظرم از بین کریستیانو رونالدو و لیونل 
مسی یک بازیکن باید به عنوان بهترین بازیکن فوتبال 
جهان انتخاب شود.پله همچنین درباره هموطنش در 
تیم بارس��لونا گفت: به نظرم نیمار توانایی این را دارد 
که به بهترین بازیکن جهان تبدیل شود. اما او تجربه 
کافی ندارد و به همین خاطر در حد مسی نیست. هنوز 
نمی توان��م حدس بزنم که نیمار در بارس��لونا به یک 
بازیکن بزرگ تبدیل خواهد شد یا خیر اما او خیلی جوان 
است، با این حال یکی از بهترین بازیکنان جهان است. 
او تجربه بازیکنانی چون مسی و کریستیانو رونالدو را 
ندارد و فکر می کنم به زودی بتواند خود را به س��طح 
این دو بازیکن برساند. اسطوره فوتبال برزیل همچنین 
درباره دیگو کاستا مهاجم برزیلی االصل آتلتیکو مادرید 
که تصمیم گرفت برای تیم ملی اسپانیا بازی کند گفت: 
فکر می کنم باید به تصمیم او احترام بگذاریم. او دلیل 
خودش را برای انتخاب اسپانیا داشت و من طرز تفکر 
او را دوست داشتم. به نظرم او شجاعانه تصمیم گرفت 

که برای تیم ملی اسپانیا بازی کند. 

دل بوسکه:
امیدوارم قراردادم تمدید شود

سرمربی تیم ملی اسپانیا امیدوار 
است قرارداد خود را با تیم ملی اسپانیا 
پس از جام جهانی 2014 برای دو 
سال دیگر تمدید کند.قرارداد ویسنته 

دل بوسکه با تیم ملی اسپانیا پس از جام جهانی 2014 برزیل 
به پایان خواهد رسید. سرمربی تیم ملی اسپانیا درباره تمدید 
قراردادش با تیم ملی اسپانیا گفت: همیشه در فدراسیون 
فوتبال اسپانیا سیستمی وجود داشته اس��ت که قرارداد 
سرمربی ای که تیم را به جام جهانی ببرد تمدید می شود. 
به همین خاطر به من پیشنهاد شد تا قراردادم را برای دو 
سال دیگر تمدید کنم. البته ممکن است حضور یک مربی 
در یک تیم پس از چند سال تکراری شود اما برای ما این 
موضوع مطرح نیست. فکر نمی کنم حضورم در تیم ملی 

اسپانیا تکراری شده باشد.

داور بین الملل��ی تکواندو اصفهان اعتق��اد دارد نفوذ 
کره ای ها در تکواندو جهان را نمی توان نادیده گرفت زیرا 
یک اخطار اشتباه می توان نتیجه یک دیدار را تغییر داد.

سعید کروندی اظهار کرد: کره جنوبی مهد رشته تکواندو 
محسوب می شود و تشکیالت جهانی این رشته در اختیار 
کره ای هاست.وی در مورد اعتراض تکواندوکاران ایرانی به 
داوری های میادین بین المللی تصریح کرد: کره نفوذ بسیار 
باالیی در رشته تکواندو دارد و در رشته ای مانند کیوروگی 
دادن یک خطای اشتباه به یک بازیکن می تواند سرنوشت 
بازی را تغییر بدهد.داور بین المللی تکواندو اصفهان ادامه داد: 
در رشته پومسه نیز داوری های جهت دار می تواند نتایج را 
تغییر بدهد.دبیر کمیته داوران هیئت تکواندو استان اصفهان 
در ادامه به وضعیت داوری تکواندو در اصفهان پرداخت و 
گفت: در حال حاضر در رش��ته کیوروگی 150 داور فعال 
داریم که حدود 27 نفر بین المللی بوده و آقایان رضوانی و 
جدیری داور درجه یک بین المللی هستند.کروندی با بیان 
اینکه داوری تکواندو اصفهان وضعیت مطلوبی در سطح 
کش��ور دارد، تاکید کرد: در رقابت های مختلف کشوری 
همواره داوران اصفهانی نقش فعالی را برعهده دارند و حتی 
به دلیل کیفیت باالی کاری، داوران درجه دو اصفهان اجازه 

قضاوت در مسابقات لیگ را به دست آورده اند.

داور بین المللی تکواندو اصفهان:
نفوذ کره ای ها را نمی توان 

نادیده گرفت

مدیر فنی تیم فوتس��ال نیک اندیش شهرداری از 
پتانسیل این تیم برای صعود به لیگ برتر سخن گفت 
و اظهار داش��ت: از زمانی که کریمیان مدیرعامل این 
باشگاه شده صحبت هایی با من کردند و من هم که با 
تیمی قرارداد نداشتم و قبول کردم به این تیم ملحق 
شوم.وی در خصوص نفرات این تیم خاطرنشان کرد: 
ای��ن تیم نفرات خوب��ی دارد و بازیکنان جوان و آینده 
داری در این تیم حضور دارند. این هفته نیز با شهرداری 
مازندران بازی داریم و با توجه به اینکه در گروه سختی 
قرار داریم باید تالش مان را دوچندان کنیم تا بتوانیم به 
لیگ برتر صعود کنیم.افضل با بیان اینکه یک بازیکن 
مطرح در این تیم داریم آن هم حسینی دروازه بان سابق 
تیم گیتی پسند است، عنوان کرد: می دانم که این تیم 
پتانس��یل الزم را برای صعود دارد و اگر اینگونه نبود 
هرگز به این تیم نمی پیوستم، ولی باید تمرینات مان را 
بیشتر کنیم تا هماهنگ تر شویم.وی با بیان اینکه می 
خواهیم یک رقیب به فوتسال اصفهان اضافه کنیم، 
افزود: این تیم، تیمی آینده دار است و با تالش زیاد می 

توانیم به لیگ برتر صعود کنیم. 

مدیر فنی تیم فوتسال نیک اندیش شهرداری:

تیم آینده داری هستیم

تحلیل

با اعالم آمادگی دوباره باشگاه 
ذوب آهن برای تیم داری در 
والیبال ، چراغ  این رش��ته ورزشی در اصفهان روشن شد.تیم 
والیبال ذوب آهن از پنج سال پیش و پس از کناره گیری سعید 
آذری منحل شد و در این بازه زمانی هر چند یکسال باشگاه راه 
وترابری در لیگ دسته یک به تیم داری پرداخت اما در حقیقت 
از آن زمان تا کنون و الیبال اصفهان به خواب رفت ، اما با حضور 
دوباره آذری در راس باشگاه ذوب آهن برخی رشته هایی منحل 
شده این باشگاه همچون والیبال و بسکتبال دوباره احیا شدند.

از دوهفته پیش هم با تصمیم مدیر عامل و اعضا هیئت مدیره 
باشگاه ، تیم والیبال ذوب آهن با بهره گیری از کادری مجرب 
تشکیل و تست گیری از بازیکنان برای حضور در لیگ دسته 
یک شروع شد. این تیم هر چند بسیار دیر تمریناتش را آغاز کرد 
اما بسیاری از اهالی والیبال ، تیم داری دوباره باشگاه ذوب آهن 

را در این رشته ورزشی به فال نیک گرفتند.
برگزارینخستینجلسهتمرینیتیموالیبال

ذوبآهن
نخستین جلسه رس��می تمرینی تیم والیبال ذوب آهن 
دوش��نبه شب با حضور نزدیک به 20 بازیکن در سالن ملت 
برگزار شد.ذوبی ها که در گروه الف لیگ دسته یک با هشت 
تیم دیگر هم گروه هستندو برای صعود به مرحله پلی اف باید 
بین یکی از چهار تیم صعود کننده این گروه قرار گیرند. ذوبی 
ها عصر یکشنبه آینده در نخستین بازی در سالن ملت پذیرای 
تیم شهرداری پیشوا خواهند بود. اما آنچه از نخستین جلسه 
تمرینی ذوبی ها بر می آمد ، آمادگی بدنی قابل توجه و شور و 
اشتیاق والیبالیست ها اصفهانی برای بازی در لیگ دسته یک 
بود.جوانانی که هر یک در گوشه ای از شهر اصفهان بدون 

هیچ گونه امید رها ش��ده و اکنون فرص��ت دوباره ای برای 
خودنمایی پیدا کرده بودند. البته ذوبی ها برای این که چندان 
هم دست خالی به مصاف رقبای لیگ یکی نروند چند بازیکن 
از خارج از استان جذب کرده اند.میثم تیموری از اسالمشهر 
تهران، عبدالحکیم آرخی از گنبد و جواد نژادصفری از رشت  
بازیکنان هستندکه ذوب آهن را در لیگ دسته یک همراهی 
خواهند کرد. در جلسه تمرینی دوشنبه شب آمادگی بدنی جواد 
ن��ژاد صفری خیره کننده بود و مربی��ان تیم ذوب آهن از به 

خدمت گرفتن چنین بازیکنی خوشحال به نظر می رسیدند.
پشنگ:سعیکردیمتیمقابلدفاعیببندیم

محمد صادق پش��نگ ، س��ر مربی صاحب سبک تیم 
والیب��ال ذوب آهن پیرامون مراحل آمادگی این تیم چنین 
می گوید:» با توجه به فرصت بسیار اندکی که برای آمادگی 
داشتیم سعی کردیم طی فراخوانی بهترین بازیکنان اصفهانی 
را به همراه چند بازیکن از دیگر استانها جذب کنیم. البته با 
توجه به بودجه محدود باشگاه و درخواست های غیر متعارف 
برخی بازیکنان سعی کردیم تیم قابل دفاعی ببندیم.همچنین 
تعدادی از بازیکنان اصفهانی که در تیم های دیگر اس��تانها 
مشغول به بازی بودند دوست داشتند برای تیم شهرشان بازی 
کنند اما باشگاهایشان به آنها رضایت نامه نمی دادند.« پشنگ 
که در اولین جلس��ه تمرینی به دقت تمرینات بازیکنانش را 
زیر نظر داش��ته و با قطع مداوم بازی نکات فنی الزم را به 
آنها گوشزد می کند ادامه می دهد:» از هیئت مدیره و مدیر 
عامل باش��گاه ذوب آهن تشکر می کنم که به فکر احیای 
تیم والیبال ذوب آهن افتادند.امیدوارم در س��الهای آینده نیز 
دیگر باشگاههای استان به فکر تیم داری در والیبال بیفتند 
و با بازگش��ت بازیکنان مهاجر اصفهانی شاهد رونق دوباره 

باتیمداریباشگاهذوبآهندرلیگدستهیک

والیبال اصفهان جان دوباره ای می گیرد

14 امتیاز از 15 بازی، این عملکردی 
است که ذوب آهن در نیم فصل اول 
لیگ برتر ثبت کرد. گرفتن کمتر از یک امتیاز از هر بازی نشان 
می دهد س��بزهای اصفهانی تا چه اندازه ضعیف بازی کردند. 
آنها روی پله س��یزدهم به کارش��ان در راند اول پایان دادند و 
خوب می دانند فجر با یاوری و راه آهن با ابراهیم زاده در نیم 
فصل دوم، بسان نیمه اول لیگ نخواهد بود. همه این گزاره ها 
یعن��ی ذوب آهن اگر تکانی به خودش ندهد و از فرصت نقل 
و انتقاالت بین دو نیم فصل اس��تفاده نکند، شاید دیگر مثل 
لیگ قبل فرصت پلی آف را هم نداش��ته باشد. اما ذوب آهن 
برای ترمیم نقاط ضعفش احتیاج به تقویت کدام پست ها دارد؟ 
جواب این سئوال را شاید بتوان با چنین عبارتی به طور کامل 

داد؛ همه پست ها.

دروازهبان
پر واضح اس��ت که میالن میاتوویچ نم��ی تواند مرد آرامش 
بخشی در استراتژیک ترین قسمت دفاعی زمین ذوب آهن باشد. 
با فاکتور گرفتن از نمایش او مقابل استقالل، دیگر نمی توان به 
واکنش خاصی اشاره کرد. مسعود همامی هم دیگر آن استعداد ناب 
لیگ های هفتم و هشتم نیست و بحث اصلی درباره کاسپاروف 
هم این است که بوناچیچ چندان به او اعتماد ندارد. بعید است ذوب 
آهن در نیم فصل برای تقویت این نقطه زمین وارد بازار شود چون 
هم محدودیت لیست دارد و هم مهره قابل اعتنایی یافت نمی شود 
اما اطمینان به میاتوویچ آنهم برای یک نیم فصل کامل درصد 

ریسک باالیی دارد.
خطدفاع

هر چقدر دس��ت ذوب آهن در مرکز خط دفاع پر اس��ت، در 

اولویت های ذوب آهن برای ترمیم یک تیم قعر جدولی

از فرق سر تا کف پا
علیرضا خطیبی

امیر حسین احتشامی

شماره تماس گروه ورزش
6293750 داخلی 124

این رشته ورزشی باشیم.«وی پیرامون بازیکنان تیمش نیز 
چنین اظهار نظر می کند:»در تیم کنونی بازیکنی همچون 
فرزاد مالبهرامی به عنوان پاسور حضور دارد که سال پیش 
در عضویت باشگاه پیشگامان کویر یزد بود و دو سال پیش 
پیراهن تیم باریج اس��انس کاش��ان را بر تن می کرد.چند 
بازیک��ن تیم امید و جوانان باش��گاه نیز به جمع ما اضافه 
شده اند که امیدوارم با درخشش در لیگ دسته یک مراحل 
ترقی را پیموده و حتی به پیراهن تیم ملی برس��ند.« نکته 
قابل ذکر این که در کنار پش��نگ که به عنوان س��رمربی 

تیم ذوب آهن را هدایت می کند ،حس��ن افغانی از زحمت 
کشان والیبال اصفهان به عنوان کمک و هوشنگ عابدیان 
به عنوان مربی، ذوب آهن را در لیگ دسته یک همراهی 
م��ی کنند. همچنی��ن امیر عطابخش وظیفه سرپرس��تی 
تی��م را بر عهده دارد.اس��امی بازیکن��ان ذوب آهن: فرزاد 
مالبهرامی،مس��عود چهره رازی،محمد سعیدی،ش��اهین 
حاج رسولیها،مسعود شیرانی،امیر کیانی،میثم تیموری،جواد 
نژاد صفری،عبدالحکیم آرخی،سید محمد حسینی،منصور 

رفاهی،علی حکیمی،بهنام قربانی

جناحین خالی اس��ت. در چند ب��ازی انتهایی نیم فصل از اویس 
کردجهان در سمت چپ خط دفاع استفاده شد و او هم توانست تا 
حدود زیادی این نقطه ضعف را بپوشاند. اما نوع بازی بوناچیچ احتیاج 
مبرم ذوب آهن را به دو مدافع کناری اکتیو و رونده نشان می دهد. 
کردجهان و حتی اکرامی تا حدودی می توانند در این قالب قرار 
بگیرند ولی در سمت راست نه سینا عشوری و نه حتی اکبر ایمانی 
چنین بازیکنی نیستند. به عبارت بهتر می توان چنین گفت که ذوب 
آهن به طور قطع در نیم فصل باید به سراغ یک مدافع راست ولو 

معمولی برود البته اگر اصراری برای جبران نقاط ضعف باشد.
خطمیانی

با بودن عشوری، صلصالی و ایمانی دیگر نیازی به هافبک 
دفاعی نیست ولی در خط سوم، ذوب آهن به یک رنسانس نیاز 
دارد. فقدان یک بازیساز تمام عیار در نیمه زمین رقبا برای ذوب آهن 
حس می شود و قاسم حدادی فر هم نتوانسته )آیا نمی تواند؟( این 
خال را پر کند. شماره هشت با خودش، فرسنگ ها فاصله دارد و 
فاقد آن روحیه و نبوغ سالهای قبلی است. در کناره های زمین هم 
نبودن بازیکنانی از ژانر خلعتبری و صادقیان حس می شود. تبریزی 
در تمامی پست های تهاجمی بازی کرده ولی جز بازی با استقالل 
در سایر دقایق نتوانسته خودی نشان بدهد و محسن مسلمان هم 
به بیماری حدادی فر مبتال شده با این تفاوت که شدت بیماری او 
بسیار بیشتر است. اسماعیل فرهادی به طور کل از قاب چشمان 
بوناچیچ خارج ش��ده و جالب اینکه تیم، فاقد مهره ای با سرعت 
شماره 10 در فاز هجوم است. در یک کالم می توان چنین گفت 
که خط میانی ذوب آهن در همه پست هایش نیاز به تزریق خون 
جدید دارد. این گزاره هم به معنای جذب بازیکن جدید است و هم 

به معنای ایجاد یک تفکر جدید.
خطحمله

مهاجم ذوب آهن کیست؟ محسن بیاتی نیا را شاید بتوان 

بهینه ترین گزینه در حال حاضر معرفی کرد. او خوب می دود و 
جنگندگی باالیی هم دارد ولی اوال به واسطه ضعف باالی خط 
میانی کمتر صاحب توپ می شود و ثانیا توان 90 دقیقه بازی 
کردن را ندارد. تبریزی هم گزینه مناس��بی برای بازی کردن 
در نقش تک مهاجم اس��ت و البته نبای��د از مهدی رجب زاده 
هم غافل ماند. به این دلیل است که ذوب آهن چندان نیازی 
ب��ه مهاجم ندارد ولی اگر بر فرض محال در بازار یک مهاجم 
تمام عیار یافت بشود، بد نیست بوناچیچ دستی به سر و روی 

جلوترین قسمت چیدمانش هم بکشد.
نگاهکلی

ای��راد اصلی ذوب آهن در نیم فص��ل را باید در کمربند 
میانی این تیم جس��تجو کرد. باالنس نبودن خط سوم این 
تیم )چه در آرایش 1-3-2-4 و چه در چیدمان 4-1-4-1( 
باعث فقدان اقتدار در هر دو فاز دفاعی و هجومی می ش��د. 
آم��ار هم موید این مطلب اس��ت. ذوب آهن 13 گل در نیم 
فصل اول زد یعنی بیالنی فقط بیشتر از راه آهن، فجر و مس 
که تیم های قعر جدولی محس��وب می شوند. در فاز دفاعی 
هم 22 گل وارد دروازه این تیم شده که آنها را بدترین خط 
دفاعی نیم فصل اول معرفی می کند )البته استقالل صنعتی 
یک بازی کمتر دارد و بعید است عنوان بدترین خط دفاع را از 
ذوب آهن نگیرد(. تیمی که خوب گل نمی زند و بد گل می 
خورد را باید چطور توصیف کرد؟ خوب گل نزدن یعنی فقدان 
مهاجم و کمبود فرصت. زیاد گل خوردن هم یعنی ضعف در 
دفاع و فقدان خط هافبکی که حمالت رقبا را در نطفه خفه 
کند. به همین دالیل است که می توان گفت ذوب آهن برای 
فرار از منطقه قرمز و جلوگیری از تکرار سناریوی فصل قبل 
نیاز به تغییرات زیادی در ترکیبش دارد، تغییراتی در همه نقاط 

و پست های زمین.

هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن با استعفای لوکا بوناچیچ مخالفت کرد.سعید آذری 
پس از جلسه هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن درباره استعفای لوکا بوناچیچ اظهار کرد: 
من از روز اول معتقد بودم که لوکا شرایط و اختیار الزم برای آماده کردن تیم را از 
ابتدای فصل در اختیار نداشت و االن هم همین اعتقاد را دارم. بعد از بازی با راه آهن 

لوکا استعفای کتبی اش را به ما داد که در این باره جلسه گذاشتیم.وی افزود: اعضای 
هیئت مدیره پس از اینکه صحبت های او را شنیدند تصمیم گرفتند که او بماند اما 
در برخی نقاط تیم تقویت شود. نیاز داریم که تیم را به لحاظ بازیکنی تقویت کنیم.

آذری درباره وضعیت معاوضه محسن مسلمان با میالد غریبی و محمدرضا خانزاده 
اظهارکرد: بعد از دیدار این هفته برابر نفت و به پایان رسیدن نیم فصل با رویانیان 

جلسه خواهم داشت تا تصمیم نهایی در این باره گرفته شود.
همچنین طبق تصمیم کمیته انضباطي باشگاه ذوب آهن، سینا عشوري به دلیل 

اخراج در بازي با راه آهن 60 میلیون تومان جریمه شد.با توجه به تکل خطرناک و 
اخراج سینا عشوری بازیکن تیم فوتبال ذوب آهن در دقیقه 73 دیدار با تیم فوتبال 
راه آهن سورینت که موجب شد تا ذوب آهن با ده نفره شدن، در ادامه این مسابقه 
سه گل پیاپی دریافت نموده و بازی دو بر صفر برده را با شکست سه بر دو معاوضه 
کند، رای کمیته انضباطی باشگاه ذوب آهن که پس از اتفاقات دیدار با تیم فوتبال 
استقالل تهران و سه جلسه محرومیت وی، سینا عشوری را  به صورت تعلیقی 60 

میلیون تومان جریمه کرده بود، قطعی اعالم شد.

مخالفت هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن
 با استعفای »بوناچیچ« 

مدافع تیم فوتبال گیتی پس��ند هدف این باشگاه 
را صعود به لیگ برتر  عنوان کردند.حمید ش��فاعت در 
خصوص شرایط تیمش اظهار کرد: تیم ما خوب بازی 
کرده و تا به اینجا هم نتایج بدی نگرفته ایم و امس��ال 
نیز  س��ال اولی است که در لیگ یک حضور داریم .با 
توجه به اینکه بازیکنان زیادی جذب کرده ایم فرصت 
می برد تا هماهنگ ش��ویم.وی با بی��ان اینکه در برابر 
تیم های صدر نشین نتایج خوبی گرفتیم، تصریح کرد: 
باخت های بدی به گهر و صنعت نفت داده ایم که باید 
جبران کنیم، البته بقیه تیم ها تجربه شان در لیگ یک 
بیش تر از تیم ماست و صنعت نفت نیز تیمی ریشه دار 
و خوب است.شفاعت خاطرنشان کرد: از همان اول که با 
من صحبت کردند هدف شان صعود به لیگ برتر بود و 
ما نیز تمام تالش مان را می کنیم تا گیتي پسند به لیگ 
برتر بیاید، اینجا همه شرایط مهیاست و هم کادر فنی 
زحمات زیادی کشیده و هم خود باشگاه حمایت های 
بی دریغی از ما داش��ته است بنابراین باید در نیم فصل 
کمبودها را جبران کنیم.این مدافع افزود: بازی بعدی مان 
با ساری است که تیم دوم جدول است و از کیفیت خوبی 
هم بهره می برد، ولی ما محکوم به برد هستیم و امیدوارم 
استارتش از بازی با ساری بخورد و می دانیم که می توانیم 

ساری را شکست داده و شرایط را بهتر کنیم.

مدافع تیم فوتبال گیتی پسند :
هدفمان صعود به لیگ برتر است
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عرب - برعكس  5- صبحانه نخورده - انزجار - حرف آخر 6- راي - خانه 
خدا - حرف پيروزي 7- علم غيراكتسابي - صندلي معلولين - از اثرهاي معروف 
سياوش كسرائي 8- بهاي پاكت نامه - خاندان - يك عاميانه - جكوزي  9- از 
حروف يوناني - پايتخت كانادا - فراموشكار 10- سخن آهسته - روبند - واحد 
درسي 11- چوب خوشبو - تاخير - سرود و نغمه 12- با وقار - فرمان خودرو 
ــتان - اندازه قامت 13- بيماري - خزانه - پياز 14- خواستار - سنگ  - زمس

طلق - ديوانه 15- آلت رگزني - پرده مغز

سؤاالت عمودي:
1- عريض و گسترده - بيماري كزاز 2- ماده ها - تاريكي - بدون آن غذا خوردن 
خيلي سخت است!  3- قلعه - پلكان چوبي - ساقه برنج 4- آبادي و دهكده - 
جنس به ظاهر قوي - بزغاله - يال اسب 5- حرف همراهي عرب - رنگ سياه 
- تخت 6- چراگاه - خر ماده - پلنگ  7- عبادت - بيماري آفريقايي - زبان مردم 
كشور گرجستان  8- شاعر تبريزي - خطاب بي ادبانه - درخت جدول - شايد 
9- بيزاري - شايستگي - آتش عرب  10- پرچم و بيرق - پهلوان تازه كار - چوب 
ويولن 11- تفاوت - شكر متبلور - رنگ موي فوري  12- با - پودر گندم - دويار 
هم قد - بي مورد  13- صيد - متعلق به چيزي - بت 14- گاو باز آمريكايي - 

دستور - كليه 15- در حال ناليدن - روش

سؤاالت افقي:
1- تنوره - زمستان - فرزند پسر  2- ريگ نرم - خوراك ساعت - صداي 
ــخن شيوا  3- پيوند دادن - بانوي فرانسوي - درودگري 4- سراي  زنور - س
محبت - خزنده گزنده - نويسنده  5- شايسته - تپه 6- چشمه اي در بهشت 
- زبان يهود 7- صدمه و آسيب - به رو خوابيده - دور دهان  8- مار زهر 
دار - دانگ - جانور حمام 9- ديوار كوتاه - رنگ ناخن - بدن  10- بيمار 
و ناخوش - حيران و سرگردان11- عقيده و نظر - زنگ چهارپايان  12- 
ستون خيمه - كيف سفري - شمردن 13- جانور كيسه دار استراليايي - لخت 
و برهنه - حيوان مفيد  14- كمان تير اندازي - مغز سر - نشانه - ياريگر 

15- نقره گداخته - كشور فراعنه - پنهاني

سؤاالت عمودي:
ــكتبال -  ــاك - محصول آتش - ابزار كوبش  2- خطاي بس ــدر ضح 1- پ
ابريشم ناخالص - عالمت مفعولي - يار رامين  3- ميان - شبه جزيره اروپا 
4- عدد روستا - جاي وزيدن باد - جاودان وابدي  5- دارايي سابق - نابودي 
6- صيد - ظرف رنگرزي 7- دوستي و عالقه - ستون كشتي - كيش ودين 
8- شك كننده - درخت داراي برگ  اي كوچك گرد - حمله كننده 9- 
مادر وطن - حسادت - حرف دهان كجي 10- آب روستايي - پارچه براق 
ــخور - فهم - آخرين توان  13- رود  11- نامادري - زگيل 12- پرنده الش
هند - لباس اتاق عمل 14- كركس - نفس خسته - حجر - نافرمان و سركش 

15- زن بي شوهر - دندان تيز حيوانات - اجير

سؤاالت افقي:
ــود و فايده - آقاي  1- مرد قوي هيكل - داداش، كاكا - قطب مثبت باطري  2- س
فرنگي  3- از انواع ماهي - شيپوري در گوش - استاندار 4- عيد ويتنامي ها - خاندان 
- مايع حيات - نت چهارم  5- لقب كشور هاوائي 6- فرمان كشتي - ضمير فراسوي 
ــماره ماه - از جزاير خليج فارس 7- باب - ضربه راه دور به دروازه - بيماري   - ش
8- انس - كنده كار - نماينده - ذهب 9- پايتخت ايتاليا - كيف سفري - سفيد تركي  
10- آبله فرنگي - شمشاد - راه ميان بر - شريك  11- پايتخت مالزي 12- جوي 
ــت قيمتي  13- اينك و حاال - دعا و  ــته - پوس خون - محصول صابون - آب بس
ــوار - شب سرد 15- پراكنده كردن - دروغ آذري  مناجات - پايتخت نروژ 14- س

- موي گردن اسب

سؤاالت عمودي:
ــكار كردن  2- لخت و برهنه - تيرگي خاطر - در بازي  ــياب دستي - آش 1- آس
ــتاني 4-  ــبو - كمانگير باس ــد  3- قيمت و بها - ثمره درخت - ماده خوش ميزنن
ــفند شاخدار - حرف تاسف  ــخاش  5- تنبل و بيكار - گوس خيش - غالف خش
ــتر  ــيله - ش ــان نامي ايران  8- وس 6- قيمت - درون - آبكي - قرآن  7- از نقاش
ــز - حرف ندا - نيز - مقام و جاه 11-  ــرافي    10- ترس وگري 9- حكومت اش
لحظه كوتاه - كاروانسرا - از حروف يوناني  12- مسافربر عمومي - نان شيريني 
خشك  13- ديوار كوتاه - مير - از شهرهاي آذربايجان شرقي - ستاره بنات النعش 

14- پيچيدن - سمن - خاكستر 15- درس حساب - نفت سياه

سؤاالت افقي:
ــانه - از  ــكر متبلور  2- ميوه كال - موال  3- ش ــك كننده - هم قدم - ش 1- ش
ــيژن  4- در بازي ميزنند - پاره كردن - حرف  رودهاي مهم ايران - تركيب اكس
ــاعي - سفيد رنگ 6- زيرك - استان - زين و برگ  فاصله - كالم معتبر  5- س
ــوخي - منزلت - مرد عرب 8- حركت زمين - بصير  9- مراسم و  ــب  7- ش اس
ــن ها - مقياس اندازه گيري - مجلس اعيان 10- بالش - آمفي تئاتر رم - ليدر  آيي
ــبكه اينترنت - خاك صنعتي - عالمت  11- چرم فروش - از ياد بردن  12- ش
مصدر جعلي - عدد روستا  13- قطار - شاعر معاصر سلطان سنجر - يكي از سه 
حالت ماده  14- فرمانروا - كوزه گر  15- صبر و شكيبايي - همنشين زن - نوعي 

شيريني

سؤاالت عمودي:
1- نمايش تلويزيوني - شاهد - از هفت سين نوروزي - بيد   2- همه - آهستگي  
وقار - صنم   3- خداي بابلي - پيمانه - شهر نيروگاه - نرم دلي و مهرباني 4- آش 
با مغز گردو - غده فوق كليوي  5- باران اندك - كوره سفال پزي - برگ برنده  
ــبز  ــي - س ــار هم قد - اندك - بي خطر 7- كاله انگليس ــود دارد - دوي 6- وج
ــت  ــبيده - دوس ــكاف درون كوه - به هم چس تركي - عامل وراثت  8- قبر - ش
ــمان محكم - گوشت آذري - بخار دهان  ــاد  10- ريس 9- رها - يكدنده - شمش
ــاز شاكي  12- رنسانس - نجات يافته  13-  - تنها 11- حرارت بدن - لوس - س
ــوئيس - زيان - ستاره بنات النعش - زردش هم ميوه است  14- شكم  پايتخت س
بند - بيگانگان - از رودهاي مهم ايران  15- چاي انگليسي - جال دهنده شمشير 

- كاهگل - همراه شلوار  

سؤاالت افقي:
1- سردار نامي ايراني - تيرگي خاطر 2- كاروان - والده گرامي - عدد و رقم  
3- لقب اروپايي - اتحاديه كارگران - زمين تركي 4- برجستگي الستيك - 
دندان تيز حيوانات - بله التين - قوم و خويش 5- كمك پرستار - سوين - انس 
6- بخشش - آفريده شدگان - حمام بخار 7- از انواع ماهي - كلنگ - سبب و 
انگيزه 8- از شهرهاي هسته اي ايران - خار و خاشاك - مرغ ميرود - درشت 
9- از اثرهاي معروف محمود دولت آبادي - فروشنده وسايل دست دوم - تكيه 
ــيقي - جيوه 11- حرف دهان  كردن 10- علي اي ..... رحمت - از آالت موس
كجي - زندانيان - باجناق 12- بردبار - ماه سرد - جد و پدربزرگ - ضمير 
جمع 13- نمايش تلويزيوني - پايتخت آلباني - قسمتي از خانه 14- زمين پست و 

سرازير - سالك - از آالت هندسي 15- مور - از شهرهاي اصفهان

سؤاالت عمودي:
1- الفت - هنر تئاتر  2- آموزشگاه عالي - ياد - دانگ 3- راه فرار - شكست 
خورده - اسباب بازي قديمي 4- شهرداري - حرص - جاي بازگشت - خشكي 
5- كلمه شگفتي - كاله بردار - گاز دستي خودرو 6- فرمان كشتي - مخلوط 
آب و آرد - يار مشهدي 7- كشور خوشبخت - سلسله فراعنه مصر - شب 
سرد 8- راهنما - شراب - صد متر مربع - جرات 9- وسيله پرتابي ورزشي - 
آروين - از شهرهاي مازندران 10- پشم نرم - قاره زرد - امانتداران 11- سحر و 
جادو - جانوران دريايي - مزه خرمالو 12- غوزه پنبه - تهم - واحد تنيس - عالم 
الهي 13- پوسيده - گوشه نشيني براي عبادت - مادر آذري 14- سالمه - نمد 

مال - روانگر 15- چراغ آويز - پشت گردن

سؤاالت افقي:
1- يكي از آالت موسيقي - نارو - مناجات  2- مستمر - واحد طول - تنها و 
منفرد - لقب اروپايي  3- حركت كرم - مرز - ميراب 4- آبكي - پايتخت 
يونان - زنگوله  5- مقابل - راوك 6- سرزمين سربداران - پرستو 7- نيم 
ــان خواب - جنازه - واحد شتر  8- كودن - صداع - حركت و  صداي انس
جنبش 9- از حروف يوناني - پرنده آش سرد كن - صدمه و آسيب  10- 
زبان مردم كشور تركمنستان - زارع  11- اصنام - دوات 12- فرياد شادي 
- ماه خارج - عالمت مصدر جعلي  13- لساني - ميوه حيوان - از بين بردن 
14- رودي در روسيه - سراي محبت - معلق - تازه و مدرن 15- نااميد - 

شكاف و رخنه - از انواع خط

سؤاالت عمودي:
1- شيره انگور - آجر نپخته - پاداش نيكي يا بدي  2- ورم پوست سوخته - 
پايان و انتها - افشرده گوجه - مار بزرگ  3- رگ حياتي مصر - از خطاطان 
مشهور ايراني  4- از شهرهاي كرمان - نيتروژن - باقيمانده 5- مدح - فرشته 
موكل بر آبها 6- داستان بلند - لنگه در  7- زمينه - پرستار - گردش و دوران 
8- فروش به بهاي ارزان - نابود كردن - شهر صنعتي ايران  9- عصب - جرقه 
ــي - از شهرهاي لرستان 11- قالب  ــامه نواز  10- كاله انگليس آتش - ش
كوهنوردي - شب كوري  12- از شهرهاي كرمان - پيروان پيامبر - آخرين 
توان 13- از خطاطان مشهور ايراني - تفاله عسل 14- عقايد - چيز - جريب 

- پسر زكريا(ع) 15- سارق - رنگ و فام - ميوه مقدس و نوراني

سؤاالت افقي:
1- سگ - همنشين - محافظ گل   2- كاال - فرياد بلند  3- اسباب بازي 
قديمي - نوعي كنگره دوزي - حركت زمين  4- درون - پيش شماره - گونه 
ــته - عدد قهرمان  5- از اثرهاي معروف نظام قاري  6- واحد پول  برجس
ــم - فراهم  7- پول ژاپن - آموختني  بالروس - محصول صابون - نت شش
لقمان - زمان خواب 8- سايه و پناه - فرق سر - تصديق آلماني - حرف فاصله  
9- رگ خواب - خروس مازندراني - رخسار 10- از انواع شنا - سست و 
بيحال - نمايش تلويزيوني - عدد و رقم  11- لقب كشور هاوائي 12- معاون 
هيتلر - شماره ماه - شمشاد - كجاست  13- غذايي از تخم مرغ - مباركي 
- جرات 14- شصت و نهمين سوره قرآن - كفگير 15- مراسم و آيين ها 

- جاي گرفته - آتش
سؤاالت عمودي:

ــيقي - برآمدگي پشت شتر  2- ضمير فراسوي - صندلي  1- از آالت موس
ــت - آواز  ــر - جاي بازگش معلولين - زهر  3- گل جوي آب - فرزند پس
ــرق  5- باب - توقف  ــوري از بلوك ش خوش 4- پايتخت بلژيك - كش
ــيب - لنگه در - با  ــمان محكم - صدمه و آس فيلمبرداري - چيز 6- ريس
اهميت  7- از خطاطان مشهور ايراني  8- شتر - نمونه خروار 9- از اثرهاي 
معروف اسماعيل امير خيزي  10- سنگ سرخ - عالمت مفعولي - حرف 
تعجب - تيره 11- شلوار جين - ثروتمند - سايه گاه  12- جوجه تيغي - از 
انواع ماهي  13- عقايد - ضال - يك پنجم - زود و فوري  14- ساز شاكي - 

آغاز و شروع - از رودهاي مهم ايران 15- پيدا و ظاهر - نگهبان بهشت

سؤاالت افقي:
1- گلي زيبا - اگرا - فرياد بلند   2- خانم - عامل تخمير  3- پايتخت سوئيس 
- تهمت - بركت سفره  4- زمينه - لحظه كوتاه - يال اسب - از افعال ربطي 
5- امروزي - انباز  6- خواهش - از شهرهاي اصفهان - بشارت 7- توقف 
فيلمبرداري - مقياس اندازه گيري - دهان عاميانه  8- سپاس - خياط 9- شهر 
خروس جنگي - پسوند پاك كنندگي - جانشين  10- الف و گزاف - غل 
ــمان آويزان كننده ميوه به سقف - جامه  غش دارد - كاله بردار  11- ريس
ــن 12- سراي محبت - او - كاله انگليسي - از شهرهاي تهران  13-  خش
عقيده ونظر - متحير - سرب  14- پهلوان شاهنامه - زادگاه انيشتن 15- عنان 

اسب - ساقه زيرزميني گياهان - بعد از نرمش !
سؤاالت عمودي:

1- ابر سطح زمين - سازمان معروف ارامنه - نمد فروش - از رودهاي مهم 
ايران  2- از شهرهاي كرمان - آهو - طايفه غرب ايران  3- نبا - كشيدني بعد 
از قهر - جايز - عقايد  4- كشور نوشابه - از سبك هاي نقاشي 5- جنس 
به ظاهر قوي - بي آب - ساز شاكي  6- از اثرهاي معروف سياوش كسرائي 
ــاه - موميايي  7- تكنيك - از اثرهاي معروف  ــان - منقار كوت - دور ده
بزرگ علوي - حرف نداري  8- بيماري گياهان - خوب وخوش - خوردني 
ــس از غذا - خرد و كوچك  9- خاك صنعتي - ردياب - آخرين توان  پ
10- حرارت - بويايي - بخار دهان - اسم  11- خشكي - نيتروژن - ميوه 
نيكو 12- هم صحبت - ميوه شبيه هلو 13- عقب و پشت سر - خوراك 
زمين زراعي - خانه شعر - پلنگ 14- سايه گاه - حواري خائن - بي پرده 

15- باران اندك - نگريستن - علم غيراكتسابي - عدد نفس كش

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 8 3
6 9

8 9 5 1
1 2

2 7 3 9
1 8

6 4 2 1
5 2
9 3 8 4
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hardDaily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 1 9 2 8 6 4 3
2 4 3 6 1 7 8 5 9
6 8 9 4 5 3 1 7 2
1 9 8 2 3 4 7 6 5
4 2 7 8 6 5 3 9 1
3 6 5 7 9 1 4 2 8
8 3 6 5 4 9 2 1 7
5 7 4 1 8 2 9 3 6
9 1 2 3 7 6 5 8 4
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Daily Sudoku: Fri 16-Mar-2012
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9 4 3
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8 9 4
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hardDaily Sudoku: Fri 16-Mar-2012
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7 1 5 8 9 4 6 3 2
2 3 4 5 1 6 8 9 7
6 8 9 7 2 3 1 4 5
4 9 3 6 5 7 2 1 8
8 6 7 2 3 1 9 5 4
1 5 2 4 8 9 7 6 3
3 7 6 1 4 8 5 2 9
9 2 8 3 6 5 4 7 1
5 4 1 9 7 2 3 8 6

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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4 8
6 5 2 4

8 5
3 9 5 7

8
6 1 4 2

9 6
5 4 1 3

9 6

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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2 1 7 3 6 4 8 5 9
6 3 5 9 1 8 7 2 4
9 8 4 2 5 7 3 1 6
3 9 1 4 2 5 6 7 8
4 5 2 7 8 6 9 3 1
7 6 8 1 3 9 5 4 2
8 2 3 5 9 1 4 6 7
5 4 6 8 7 2 1 9 3
1 7 9 6 4 3 2 8 5

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 8 3
6 9

8 9 5 1
1 2

2 7 3 9
1 8

6 4 2 1
5 2
9 3 8 4

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Mon 19-Mar-2012
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7 5 1 9 2 8 6 4 3
2 4 3 6 1 7 8 5 9
6 8 9 4 5 3 1 7 2
1 9 8 2 3 4 7 6 5
4 2 7 8 6 5 3 9 1
3 6 5 7 9 1 4 2 8
8 3 6 5 4 9 2 1 7
5 7 4 1 8 2 9 3 6
9 1 2 3 7 6 5 8 4

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Sat 24-Mar-2012
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8 5
5 7 9 3 1
1 2
7 8 4 3

7
3 2 1 6

1 4
5 3 6 7 2

2 5

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Sat 24-Mar-2012
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3 6 8 7 1 9 4 2 5
5 7 9 4 6 2 3 1 8
1 4 2 5 3 8 9 6 7
7 9 6 8 4 5 2 3 1
4 2 1 3 7 6 8 5 9
8 3 5 9 2 1 7 4 6
6 8 7 2 5 3 1 9 4
9 5 3 1 8 4 6 7 2
2 1 4 6 9 7 5 8 3

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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4 8
6 5 2 4

8 5
3 9 5 7

8
6 1 4 2

9 6
5 4 1 3

9 6

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Wed 21-Mar-2012
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2 1 7 3 6 4 8 5 9
6 3 5 9 1 8 7 2 4
9 8 4 2 5 7 3 1 6
3 9 1 4 2 5 6 7 8
4 5 2 7 8 6 9 3 1
7 6 8 1 3 9 5 4 2
8 2 3 5 9 1 4 6 7
5 4 6 8 7 2 1 9 3
1 7 9 6 4 3 2 8 5

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Wed 28-Mar-2012
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8 6 5
7 3 9 4

9 6 7 3
6 5 2 7

9 7 2 5
2 1 7 5

5 9 1 2
6 4 3

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Wed 28-Mar-2012
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8 1 6 5 7 3 2 9 4
7 3 2 9 4 8 1 6 5
4 5 9 6 1 2 7 3 8
1 6 4 3 8 5 9 2 7
2 8 5 7 9 1 3 4 6
9 7 3 2 6 4 8 5 1
6 2 1 4 3 7 5 8 9
3 4 7 8 5 9 6 1 2
5 9 8 1 2 6 4 7 3

http://www.dailysudoku.com/

http://www.dailysudoku.com/

Daily Sudoku: Sat 24-Mar-2012
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8 5
5 7 9 3 1
1 2
7 8 4 3

7
3 2 1 6

1 4
5 3 6 7 2

2 5

http://www.dailysudoku.com/

hardDaily Sudoku: Sat 24-Mar-2012
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3 6 8 7 1 9 4 2 5
5 7 9 4 6 2 3 1 8
1 4 2 5 3 8 9 6 7
7 9 6 8 4 5 2 3 1
4 2 1 3 7 6 8 5 9
8 3 5 9 2 1 7 4 6
6 8 7 2 5 3 1 9 4
9 5 3 1 8 4 6 7 2
2 1 4 6 9 7 5 8 3

http://www.dailysudoku.com/
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استاندار اصفهان پاسخ مى دهد

مديران ارشد اصفهان 
چگونه انتخاب مى شوند؟

روزنامه سراسرى صبح ايران  تلفن ارتباط خوانندگان : 6293750       شماره ارسال پيامك:30007446        8صفحه +8صفحه راهنماى جامع شهر  

چهار شـنبـه 15
 1392 آبــــان 
 2 مـــحرم 1435 
6  نوامــبـر 2013 
 ســــال دهـــم 
  1970 شـمــاره 
شمــاره ارسـال 
پـــيـــامـك:
3 0 0 0 7 4 4 6
500 تـــومــا ن

صفحه چهارم  اصفهان

دليل واقعى نشدن قيمت 
مسكن در اصفهان چيست؟

در روزهاى بحرانى پلى اكريل چه گذشت؟

كارگران: اخراجمان نكنيد
مديرعامل: هيچ كس را

رييس انجمن انبوه سازان استان اصفهان گفت: سرمايه هاى سرگردان  اخراج نكرده ايم
مانع جدى پيش روى واقعى كردن نرخ مسكن و زمين در اصفهان است.  
احمد توال اظهار داشت: با توجه به تورم هايى كه در حوزه اقتصاد شاهديم و 

موج افزايش قيمتى كه هر از گاهى...
وضعيت صنعت كشور، حال و روز خوبى ندارد. البته، بحران را فقط نبايد 

صفحه سوم در حوزه صنعت ديد؛ اقتصاد كشور ... صفحه سوم 

شايد در ماه هاى آينده 
آبى براى خوردن باقى نماند

در حال حاضر حجم سد زاينده رود به كمتر 
از 10 درصد ظرفيت خود رسيده كه با توجه به 
عدم پيش بينى دقيق ميزان بارندگى و 
افت شديد سفره هاى آب 
زيرمينى، اطمينان 
كافى براى تامين 
آب ماه هاى پايانى 
پاييز وجود ندارد

با تيم دارى باشگاه ذوب آهن در ليگ دسته يك  

واليبال اصفهان
 جان دوباره اى مى گيرد

ــگاه ذوب آهن براى تيم  اصفهان امروز: با اعالم آمادگى دوباره باش
دارى در واليبال ، چراغ  اين رشته ورزشى در اصفهان روشن شد.تيم واليبال 

صفحه هفتم ذوب آهن از پنج سال پيش و پس از كناره گيرى...

اصفهان امروز: در سال هاى اخير، بيش از آنكه اصفهان را 
با ظرفيت ها و توانايى هايش در حوزه هاى مختلف بشناسند، 
با طرح هاى نيمه تمام مى شناسند. طرح هايى كه هر يك به 
درجه اى از پيشرفت رسيده اند اما يا ناتمام رها شده اند و يا در 
جدال با مشكالت، از نفس افتاده اند و ناى ادامه راه را ندارند. 
اكنون، هر يك از اصفهانى ها، حتى آنهايى كه زياد ارتباطى 
ــانه هاى گروهى ندارند هم مى توانند چند طرح بزرگ  با رس
ــت آباد، مصالى  نيمه تمام را نام ببرند. پروژه انتقال آب بهش
بزرگ اصفهان، ورزشگاه نقش جهان و قطار شهرى اصفهان 
از جمله پروژه هايى هستند كه اين روزها، بسيارى از مردم را 
ــرايطى است  نيز درگير ناتمام بودن خود كرده اند. اين در ش
ــين، اهتمام جدى براى رفع مشكالت قرار  كه در دولت پيش
ــر راه اين پروژه ها وجود نداشت. با اين وجود اما،  گرفته بر س
ــيون صنايع و معادن  ــنهادى كه از سوى رييس كميس پيش
ــده، مى تواند راهكار حل  مجلس شوراى اسالمى مطرح ش
ــكالت پروژه هاى نيمه تمام اصفهان باشد. رضا رحمانى  مش
ــاى نيمه تمام به  ــه «واگذارى پروژه ه ــروز اعالم كرد ك دي
بخش خصوصى، بهترين راهكار براى جبران كسرى بودجه 
ــت.» او كه پيش از اين بارها و بارها بر لزوم تامين منابع  اس
مالى جديد با استفاده از شيوه هاى متفاوت و به روز تاكيد كرده 
است، اعتقاد دارد كه «تا جايى كه امكان دارد دولت نبايد به 
ــعه ملى دست درازى كند و سياستگذارى هاى  صندوق توس
بودجه اى و يارانه اى هم بايد در راستاى حمايت از توليد باشد؛ 

بنابراين منابع صندوق توسعه ملى بهتر است در بخش هاى 
ــتقراض از صندوق توسعه ملى  ــعه اى هزينه شود و اس توس
ــيار ضرورى صورت بگيرد.» پيش از طرح اين  در مواقع بس
پيشنهاد، بسيارى از كارشناسان حوزه عمران، مهمترين علت 
ــته  عدم تكميل پروژه هاى اصفهان را كمبود اعتبارات دانس
ــه با تامين منابع اعتبارى، مى توان در  بودند و تاكيد دارند ك
ــاهد بهره بردارى هر يك از اين پروژه ها بود.  آينده نزديك ش
اين در شرايطى است كه برخى آمار نشان مى دهد پروژه هاى 
نيمه تمام بسيارى در استان اصفهان وجود دارد كه 604 طرح 
را در بر مى گيرد. نماينده ولى فقيه در استان و امام جمعه اصفهان 
نيز در خطبه هاى نماز جمعه هفتم ارديبهشت ماه امسال با انتقاد 
از رويكرد دولت دهم نسبت به پروژه هاى عمرانى اصفهان تاكيد 
كرده بود: «بيشترين ميزان ماليات پرداختي در كشور به اصفهان 
تعلق دارد كه مساوي با 20 استان كوچك كشور است؛ اما چهار 
پروژه نيمه كاره مترو، آب، ورزشگاه نقش جهان و مصالي اصفهان 
كه در دولت هاي قبلي آغاز شده بود، در دولت نهم كندتر شده و 
بر همين اساس بيان شعارهايى نظير اينكه مردم اصفهان هنرمند، 
خوب و ايثارگر هستند و در كشور  نظير ندارند، دردي را دوا نمي كند؛ 
اين مردم از قبل همينطور بودند.» نماينده مردم مباركه در مجلس 
شوراى اسالمى نيز چندى پيش از قول مساعد رييس جمهور 
ــكالت استان اصفهان خبر داده بود. على ايرانپور  براى رفع مش
ــتورات الزم  تاكيد كرده بود كه رييس جمهور قول داده دس

براى تكميل طرح هاى نيمه تمام در اصفهان را صادر كند.

بخش خصوصى
 درمان درد پروژه هاى نيمه تمام اصفهان

ــتين قرعه كشى مسابقه روزنامه خوانى  روز گذشته نخس
اصفهان امروز مربوط به نظرسنجى شماره 1968مورخ13آبان 
ــن همراه  ــماره تلف ــده عزيزى كه با ش ــد و خوانن ــام ش انج
ــركت كرده بود به  ــنجى ش 7002***0933 در نظرس
عنوان نخستين برنده 500000ريالى مشخص شد.از اين خواننده 
گرامى درخواست مى گردد در اولين فرصت ضمن تماس 
و يا مراجعه به روزنامه جهت اعالم مشـخصات و 
دريافت جايزه اقدام نمايد.از ساير شركت كنندگان روز 
ــت نيز دعوت مى شود با تداوم شركت در نظرسنجى ها  نخس
بازهم با ما همراه باشند . طبق وعده،تمامى شركت كنندگان در 

قرعه كشى شماره 2000شركت داده خواهند شد.
همچنين از آنجايى كه شركت در نظرسنجى ها بدون ارسال 
ــخصات برنده ابتدا با  نام و نام خانوادگى صورت مى گيرد،مش
شماره تلفن همراه و پس از مراجعه و دريافت جايزه در روزهاى 

آتى با شرح و عكس  اعالم مى شود.
نتايج نظرسنجى ها در اين دو روز از عالقه ويژه خوانندگان 
به محتواى بخش تندرستى روزنامه حكايت دارد به صورتى كه 
به تنهايى نزديك به نيمى از پيامك هاى ارسالى مربوط 
به مطالب حوزه و صفحه تندرسـتى بوده اسـت.از 
آنجاييكه هدف اصلى اين مسابقه نزديك شدن محتواى روزنامه 
با خواست و نياز مخاطبان بوده است تالش خواهيم كرد با در 

نظر گرفتن اين اولويت ها،محتواى روزنامه را متحول كنيم.
بار ديگر از شما دعوت مى كنيم اگر  مى خواهيد اصفهان امروز 
روزنامه اى مورد پسند شما باشد،با شركت در نظرسنجى روزانه 

ما را يارى كنيد.
در ضمن براى اطالع خوانندگان روزنامه دو مطلبى كه در 
شماره 1968مورخ 13آبان بيشترين درصد آراى مردمى را به خود 

اختصاص داده اند به شرح زير هستند:
رتبه نخست كد6807با تيتر:يكى قول داد ديگرى رد 

كرد مربوط به صفحه تندرستى با 43درصد آرا 
رتبه دوم كد6805باتيتر:يك روزنامه صميمى و لوله 

بخارى مربوط به صفحه فرهنگ و هنر با 25درصد آرا

گزارش به خوانندگان 

0933***7002
نخستين برنده 

نظرسنجى 

مديريت شعب 
بانك كشاورزى استان اصفهان

آگهى استعالم قيمت نقاشى

مديريت بانك كشاورزى استان اصفهان در نظر دارد 

امور رنگ آميزى ســاختمان هاى ادارى و شــعب  بانك كشاورزى 
استان اصفهان

سطح استان را از طريق استعالم قيمت به پيمانكاران واجد 

شرايط و داراى سوابق كارى واگذار نمايد.

1- نام و نشانى كارفرما: اصفهان خيابان مطهرى حدفاصل 

پــل آذر و پــل فلزى جنــب آتش نشــانى مديريت بانك 

كشاورزى استان اصفهان.

2- زمان و محل دريافت اسناد: از ساعت 7:30 لغايت 14 

مورخ 92/8/15 لغايــت 92/8/25 به آدرس مديريت 

بانك كشاورزى استان اصفهان طبقه دوم گروه ساختمان.

3- زمان و محل تحويل پيشــنهادها: تا پايان وقت ادارى 

مورخ 92/8/30 به آدرس مديريت بانك كشاورزى استان 

اصفهان طبقه سوم دفتر حراست.

4- هزينه درج آگهى بعهده برنده مى باشد.
مديريت شعب 

بانك كشاورزى استان اصفهان

MDF آگهى استعالم قيمت ساخت و نصب دكوراسيون از جنس

مديريت بانك كشاورزى استان اصفهان در نظر دارد 
امور ســاخت و نصب دكوراســيون شــعب اعم از  بانك كشاورزى 

استان اصفهان

گيشه، كمد، ديواركوب و غيره ساختمان هاى ادارى و شعب 
سطح استان را از جنس MDF و از طريق استعالم قيمت به 
پيمانكاران واجد شرايط و داراى سوابق كارى واگذار نمايد.

1- نام و نشانى كارفرما: اصفهان خيابان مطهرى حد فاصل 
پل آذر و پل فلزى جنب آتش نشانى مديريت بانك كشاورزى 

استان اصفهان.
2- زمان و محل دريافت اسناد: از ساعت 7:30 لغايت 14 
مــورخ 92/8/15 لغايــت 92/8/25 به آدرس مديريت 

بانك كشاورزى استان اصفهان طبقه دوم گروه ساختمان.
3- زمان و محل تحويل پيشــنهادها: تا پايان وقت ادارى 
مورخ 92/8/30 به آدرس مديريت بانك كشاورزى استان 

اصفهان طبقه سوم دفتر حراست.
4- هزينه درج آگهى بعهده برنده مى باشد.

صفحه سوم 

حبيب ا... عسگر اوالدى درگذشت

غروب مرد تكليف
صفحه دوم

اعالم نخستین برنده نظرسنجی 
اصفهان امروز

روز گذشته نخستین قرعه کشی 
مسابقه روزنامه خوانی اصفهان 

امروز مربوط به نظرسنجی شماره 
1968مورخ13آبان اجنام شد و خواننده 

عزیزی  به عنوان نخستین برنده 
500000ریالی )شرح در نسخه چاپی(
مشخص شد.از این خواننده گرامی 
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ابرى

امام على (ع) : غايت و هدف دين ، امر به معروف و 
نهى از منكر و برپاداشتن حدود است

ــمندان دانشگاه كاروليناى شمالى يك  براى نخستين بار دانش
تركيب طبيعى به مواد شيميايى كه معموًال براى ساخت كاشت 

هاى كوچك چاپ سه بعدى مورد استفاده بوده، افزوده اند.
ــنا، دانشمندان با استفاده از ريبوفالوين يا همان  به گزارش ايس
ــاختارهاى چاپ سه بعدى مانند بافت هاى  ويتامين B2 در س

ــكى بر اين باورند كه مى توانند  ــت هاى پزش مصنوعى يا كاش
دستگاه هايى با آسيب كمتر براى سلول ها توليد كنند.

ــاخت  ــه بعدى بطور فزآينده اى براى س ــكى، چاپ س در پزش
ــاى مصنوعى يا در  ــور پرورش بافت ه ــى به منظ چارچوب هاي
ــت هايى مانند گرافت هاى عروقى مورد استفاده است. اما  كاش
ــامل پليمرهايى است كه  ــيوه هاى سنتى چاپ سه بعدى ش ش

مى توانند براى سلول هاى زنده سمى باشند.
ــبزيجات برگدار  ــن در مواد غذايى همچون پنير و س ريبوفالوي
ــش از ريبوفالوين به عنوان  ــود دارد.محققان در اين پژوه وج
آغازگر نورى استفاده كردند كه يك ماده شيميايى مورد استفاده 
ــده و به مواد  ــط نور فعال ش ــه بعدى بوده و توس ــر س در چاپگ
ــود كه به  ــيميايى ديگر تجزيه مى ش ش
ــه بعدى اجازه تركيب و  جوهر چاپ س
جامد شدن مى دهند.محققان با استفاده 
ــوت كبود به  ــزر تيتانيوم-ياق از يك لي
عنوان منبع، توانستند چارچوب هاى سه 
بعدى شبيه كندوى عسل توليد كرده و 
سپس آنها را با سلول هاى شاهرگ گاو 

پر كنند.
چارچوب هاى ساخته شده با ريبوفالوين 
از سازگارى بيشترى با سلول هاى زنده 
ــاوى مواد  ــبت به چارچوب هاى ح نس
شيميايى سنتى برخوردار بودند. چارچوب 
ــيب كمترى  هاى ريبوفالوين باعث آس
ــده و تعداد سلول بيشترى زنده ماندند. ــلولى ش به دى ان اى س

ــه محققان، ريبوفالوين يك آغازگر نورى با تأثير كمتر  به گفت
از نمونه هاى سمى تر كنونى كه در صنعت چاپ سه بعدى مورد 
استفاده اند، بوده اما تالش ها براى غلبه بر اين محدوديت ادامه 
-Regenerative Med ــن پژوهش در مجله  دارد.اي

cine منتشر شده است.    

آيا مى توانيد يك هفته بيدار بمانيد و نخوابيد ؟ اكثر انسان هاى عادى نيز 
نمى توانند اين كار را انجام دهند. اما مورچه ها مى توانند . آنها هرگز در 
طول عمر خود نمى خوابند. حقايق بسيار جالبى در مورد  مورچه ها وجود 
دارد. برخى از آنها مى تواند شنا كنند، بسيارى از آنها دو معده دارند  و ساير حيوانات را تميز مى 
كنند و برخى ديگر  مورچه هاى كارگر هستند. آنها تا 30 سال روى زمين زندگى مى كنند 
و قوى ترين موجود روى زمين هستند.مورچه ها طبق تخمين هاى زده شده حدود 50 تن 
خاك در هر سال در يك متر مربع حركت مى دهند. مورچه هاى قرمز مربع هر ساله باعث 
خسارت 5 ميليارد دالرى به شمال امريكا مى شوند. همه مورچه هاى كارگر، سرباز و ملكه 

زن هستند.برخى از گونه هاى مورچه جنسيت خاصى ندارند، آنها خودشان توليد مثل مى 
كنند و نيازى به جنس نر ندارند. مورچه ها در هر قاره اى پيدا مى شوند به جز قطب جنوب. 

بيشتر مورچه ها مى توانند حدود 24 ساعت زير آب زنده بمانند، 
برخى از آنها مى توانند شنا كنند .بعضى از مورچه ها اصًال چشم 
ــتند و بسيار تنبل . بدترين دشمنان  ندارند و اغلب خواب هس
مورچه ما نيستيم، مورچه هاى ديگر هستند. در بسيارى از نقاط 
جهان، مورچه ها توسط انسان به عنوان يك غذاى لذيذ خورده 
مى شوند. برخى مورچه هاى بالدار موقع سقوط مى توانند تا 
حدى خود را كنترل كنند.   مورچه ها براى برقرارى ارتباط با 
يكديگر از فرومون استفاده مى كنند. اين سيگنال هاى شيميايى 

در مورچه ها نسبت به ساير نازك باالن تكامل يافته تر است. همانند ساير حشرات مورچه ها 
براى تشخيص بوى فرومون، از شاخك هاى بلند و نازِك متحّرك خود استفاده مى كنند. 

مورچه بوسيله دو شاخك خود اطالعات الزم در مورد جهت و شدت بو را استخراج مى كند. 
از آنجايى كه اغلب مورچه ها در روى سطح زمين زندگى مى كنند، از سطح خاك براى بر جا 
گذاشتن رد فرومون استفاده مى كنند تا ديگر مورچه ها نيز 
بتوانند آنرا دنبال كنند. در گونه هايى كه بصورت گروهى 
كاوش مى كنند مورچه اى كه غذا پيدا مى كند يك رد 
ــير بازگشت به النه برجاى مى گذارد و  فرومون در مس
اين مسير بوسيله ديگر مورچه ها دنبال مى شود، پس 
از بازگشت مورچه هاى ديگر با غذا، اين مسير تقويت 
ــود. هنگامى كه منبع غذا تمام مى شود، ديگر رد  مى ش
ــط مورچه ها، در مسير بازگشت گذاشته  جديدى توس
نمى شود و بوى فرومون به آرامى محو مى شود. اين عمل باعث مى شود كه مورچه ها با 

تغييرات محيط خود را هماهنگ كنند.

يك گوشى هوشمند بايد استانداردهاى بى سيم زيادى را مديريت 
ــازى اين استانداردها از هم وجود  كند اما فيلتر مناسبى براى جداس
ندارد. اكنون دانشمندان ايرانى مؤسسه نانوفناورى مسا توانسته اند فيلتر 
جديدى را بر پايه ميكرومكانيك توليد كنند.به گزارش ايسنا، فيلترها با 

قابليت تنظيم دقيق به شكل باند 
فركانسى مطلوب بطور فزآينده اى 
اهميت پيدا كرده اند. در غير اين 
صورت، سيگنال قويتر در اطراف، 
سيگنال دلخواه را غيرمحسوس 
مى كند. همچنين تعداد فركانس 
هاى موجود محدود است، از اين 
رو فيلترها پركارتر نيز مى شوند. 
ــمند از امواج هوا  ــتفاده هوش اس
ــردارى از همه چيزهاى  با بهره ب

موجود نيز اهميت بيشترى پيدا كرده است.فيلترهاى معرفى شده 
ــط هادى يعقوبى زاده، ميالد درويشى و همكارانشان بر اساس  توس
تشديدكننده هاى ميكرومكانيكى بوده و مى توان آنها را به دقت بر 
روى فركانس هاى مطلوب تنظيم كرد.يكى از داليل انتخاب يك 
راه حل مكانيكى اين است كه فيلترهاى رايج از يك القاگر و خازن 
ــى» تشكيل شده اند. بويژه دستيابى به يك القاگر با  يا «مدار ال س
ــه مشكل است. در نتيجه بايد مدارهاى  كيفيت خوب بر روى تراش
جداگانه ال سى را براى هر باند فركانس بر روى تراشه ايجاد كرد كه 

فضاى زيادى را اشغال خواهند كرد.در حال حاضر دانشمندان سراسر 
جهان به دنبال راه حل هاى جديد هستند. استاندارد كنونى يك فيلتر 
الكترومكانيكى موسوم به فيلتر موج آكوستيك سطحى بوده كه آن 
نيز نيازمند فضاى زيادى است.راه حل دانشمندان مؤسسه نانوفناورى 
ــا  از دو تشديدكننده مكانيكى  مس
ــده است. آنها با استفاده  تشكيل ش
ــاده فيزوالكتريك PZT روى  از م
يك فركانس قابل تنظيم، ارتعاش 
ايجاد مى كنند. اين ماده بر فلز اعمال 
مى شود. معموالً ماده فيزوالكتريك 
به شكل عمود بر فلز ارتعاش ايجاد 
ــه به تعيين  ــرده و ضخامت الي ك

فركانس مى پردازد.
ــوان با به  ــه فركانس را مى ت اگرچ
ارتعاش درآوردن آن در جهت همسو با فلز تغيير داد. دو تشديدكننده 
مورد استفاده قرار مى گيرد كه به شكل مكانيكى يا الكتريكى به هم 
متصل نيستند. با تنظيم هوشمند سيگنال هاى ورودى و خروجى از 
دو تشديدكننده، عوارض جانبى «انگلى» خنثى خواهد شد.اين كار با 
كم كردن سيگنال خروجى انجام مى شود در حاليكه سيگنال هاى 
ــو هستند. نتيجه يك فيلتر انتخابى بوده كه از  ورودى با آنها همس
ــك بخش محدود باند عبور كرده و فركانس هاى باال و پايين را  ي

تضعيف مى كند.

 
از گوشه و كنار دنيا

ساخت دانشمندان ايرانى

تنظيم فركانس هاى مطلوب تلفن 
همراه با فيلتر ميكرومكانيكى 

B2 چاپ سه بعدى بهتر با ويتامين

مورچه ها 
هرگز نمى خوابند

يك دريا، عطِش ماه

انهدام باند مخوف سارقان 
سوسك دار

بازداشت زن كويتى
به جرم رانندگى 

كشف 1500 تابلوى نقاشى 
كالسيك در خانه پيرمرد

يك زن كويتى در عربستان 
سعودى به جرم  رانندگى در 
حالى كه پدر ديابتى اش را به 
ــتان مى برد دستگير شد.اين دستگيرى  بيمارس
ــتان  تنها يك هفته پس از اعتراض  زنان عربس
ــلطنتى خليج  به ممنوعيت رانندگى در رژيم س
انجام شده است. نيروى پليس عربستان سعودى 
به روزنامه كويت تايمز گفت: اين زن راننده خودرو 
ــورلت اپيكا بوده كه  همراه پدرش در منطقه  ش
اى واقع در نزديكى مرز با كويت كنار زده بود.در 
توضيحات زن دستگير شده آمده است كه او در 
حال بردن پدر بيمارش به بيمارستان بوده است، 

اما مأموران با او همكارى نكردند. 

در خانه پيرمرد هشتاد ساله اى در مونيخ حدود 
1500 تابلوى نقاشى يافت شده كه گمان مى رود 
توسط نازى ها مصادره شده بود.به گزارش تابناك، 
در ميان اين مجموعه بزرگ كه تخمين زده مى 
شود ارزش آنها به يك ميليارد يورو (بيش از يك 
و نيم ميليارد دالر) برسد، آثارى از هنرمندان نامى 
ــو تا مارك  ــيك مدرن از ماتيس و پيكاس كالس
شاگال، اميل نولده، فرانتس مارك، ماكس بكمان 
و ماكس ليبرمان ديده مى شود.گفته مى شود كه 
مأموران دارايى از اوايل سال 2011 به اين مجموعه 
گرانبها دست يافته اند، اما از درز خبر آن به رسانه ها 
جلوگيرى كرده بودند، زيرا امكان دارد بر سر مالكيت 

تابلوها مشكالت مالياتى و سياسى بروز كند.
به گفته بى بى سى در آن موقع پيرمردى كه با 
مقدار هنگفتى پول نقد با قطار از سويس به مونيخ 
برمى گشت، توجه مأموران را جلب كرد. آنها پس 
از تحقيق از پيرمرد به خانه او در مونيخ رفتند كه 
ــا زير كومه هاى زباله،  ــته از خاكروبه بود؛ ام انباش
گنجى از آلبوم هاى قيمتى پنهان شده بود.مأموران 
ــات وزارت دارايى تابلوها را به محل امنى در  مالي

نزديكى مونيخ منتقل كرده اند.

بهشت اشك

بن بست شماره 20

آنانكه ايمان(به خدا) آورده و نيكوكار شدند خدا به 
سبب همان ايمان آنها را رهبرى كند تا به نعمت 
ــا از زير درختانش  ــتى كه نهره هاى ابدى بهش
ــت زبان  ــت متنعم گردند* در آن بهش جارى س
شوق به تسبيح و تقديس خدا گشايند كه بارالها 
ــش پاك و منزهى و ثناى  ــو از هر نقص و آالي ت
آنها در بهشت سالمت ابدى مى بخشد و آخرين 
سخنشان حمد پروردگار عالميان است(ترجمه آيات 

شريفه 9 و 10 سوره مباركه يونس)
سبحان ا...  كه عشق آب را تشنه مى كند

و درختان را َعلم و َعلم ها را نيزه و نيزه ها را
 در سينه عاشقان جاى مى دهد

جايگاه ابدى
تا درخت طوبى سر به آسمان هفتم بردارد

و او پاك و منزه است
كه فرمان مى دهد خورشيد را

تا هر روز تقويم به خاك سرخ بوسه كند
و در تقدير ماه مى نويسد

هيچ چشم و لبى
ماهى آب فرات نيست

جز قطره اشكى كه روانه نينواست
و پايان دل هاى اندوهگين

در خيمه خرابات ناخدا
يك دريا، عطِش ماه

يك آسمان، بى دل شدن است.

قبل از غلط گيرى: خيالباف در چه فكرى است؟
ــاف در چه فكرى  بعـد از غلط گيرى: قاليب

است؟ (آرمان)
قبل از غلط گيرى: رقيبان سوز، رفقاى افروز

بعد از غلط گيرى: رقيبان ديروز، رفقاى امروز 
(آفتاب)

ــوز بانكى امروز  قبـل از غلط گيرى: نرخ س
تعيين مى شود

بعد از غلط گيرى: نرخ سود بانكى امروز تعيين 
مى شود (ابرار اقتصادى)

قبل از غلط گيرى: انهدام باند مخوف سارقان 
سوسك دار

بعد از غلط گيرى: انهدام باند مخوف سارقان 
ماسك دار (امتياز)

ميرزا غلط گير

در اين ستون قصد داريم به مطالعه تيترهاى به 
ــده روزنامه هاى سراسرى  ظاهر غلط گيرى ش
ــد قبل از  ــدس مى زن ــنده ح ــم. نويس بپردازي

غلط گيرى مطالب به صورت زير بوده است.

سعيد آقايى
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قدرت ا... قاسمى- شهردار تيران

آگهى مناقصه

شــهردارى تيران در نظر دارد از تاريخ 1392/9/1 نظافت و 

رفت و روب و نگهدارى فضاى ســبز شهر تيران را به صورت 

ماهيانه از طريق مناقصه به شركت هاى واجد شرايط به مدت 

نوبت  اول

شهردارى
تيران

يك سال شمسى واگذار نمايد. لذا شركت هايى كه شرايط انجام خدمات 

فوق را دارند مى توانند جهت كســب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد 

مناقصه به شــهردارى مراجعه فرمايند. ضمناً آخرين مهلت جهت ارائه 

پيشنهادات، مورخ 92/8/30 مى باشد.

Online

Online

  مدت زمان برگزارى مسابقه از13آبان ماه(آغاز دهمين سال انتشار)تا 23آذرماه (انتشار دوهزارمين شماره روزنامه)
خواهد بود و در هر روز به قيد قرعه به يك نفر از خوانندگان جايزه نقدى به مبلغ500000ريال اهدا خواهد شد.

   اين مسابقه به منظور انتخاب بهترين مطلب هر شماره روزنامه از نظر مخاطبان طراحى شده است.به همين منظور كد چاپ 
شده در انتهاى مطلب منتخب خود در هر شماره روزنامه را تا ساعت 24روز انتشار به شماره 30007446 پيامك كنيد.

 نتيجه مسابقه هر روز بر اساس قرعه كشى در نسخه چاپى دو روز بعد منتشر مى شود.به عنوان نمونه نتيجه مسابقه 
شماره 1968در شماره 1970منتشر خواهد شد. 

  از هر شماره تلفن همراه در هر روز تنها يك پيامك قابل پذيرش خواهد بود و ساير پيامك ها به صورت اتوماتيك 
توسط سيستم در نظر گرفته نمى شود.

  در روزهاى آينده و برحسب استقبال شركت كنندگان ،بر تعداد و ميزان جوايز روزانه افزوده خواهد شد.
 تمامى شركت كنندگان عالوه بر مسابقه روزانه،در مسابقه ويژه شماره 2000روزنامه كه با جوايز ويژه و در روز 

23آذر ماه برگزار مى شود، شركت داده خواهند شد.
ــى روزنامه به  ــط عموم ــا رواب ــاعات ادارى ب ــد در س ــابقه مى توانن ــان مس ــن حامي ــور در بي ــان حض  متقاضي

شماره6293750داخلى215تماس بگيرند.

با هدف گسترش فرهنگ مطالعه 
و بهره مندى از نظرات مخاطبان

هر روز يك جايزه
500000
ريــالى

 روزانه مسـابقه

www.esfahanemrooz.ir
شماره ارسال پيامك30007446

در ارزيابى روزنامه خود مشاركت كنيد

1
2
3
4
5
6
7

با اسكن QR زير و درج كد مطلب 
منتخب خود، به صورت خودكار در 

نظرسنجى شركت كنيد 

با ارسال كد مطالب امروز در سومين نظر سنجى 
و قرعه كشى اصفهان امروز شركت كنيد

برنده مسابقه روزاول (دوشنبه 13 آبان)   7002 *** 0933

شماره پيامك
 ارسال كد 30007446

كد مطلب
7006

شماره پيامك
 ارسال كد 30007446

كد مطلب
7007

شماره پيامك
 ارسال كد 30007446

كد مطلب
7008
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