
دلیل حصر 6 ساله تاجیک چه بود؟

 عجیب ترین 
رکوردهای گینسی 

 زمستان از راه رسید

بازگشت دیپلمات ایرانی به کشور

کسی که بگوید یک شبه اقتصاد  
را درست می کند، دیوانه است 2

تونل سوم کوهرنگ، راهگشای 
بحران کم آبی زاینده رود نیست 32

4

 خبر مرگ 
8حسنی مبارک رد شد

 مسئوالن ارشاد اسالمی 
بر فیلم ها بیشتر نظارت کنند 

هندوانه شیرین حذفی در یلدای اصفهان

امام جمعه موق��ت اصفهان با تأکید بر نق��ش نظارتی وزارت 
فرهنگ و ارش��اد اس��امی بر محصوالت فرهنگی، خواستار 
نظارت بیشتر بر تولید فیلم ها شد. حجت االسام و المسلمین 
محمد تقی رهبر در نماز جمعه این هفته شهر اصفهان گفت: 
همان طور که امام خمین��ی )ره( و رهبر معظم انقاب تأکید 

کرده اند، هنر باید تقویت کننده ارزش ها باشد.

کابوس سینما برای دنیا 
تعبیر می شود

ش��ایعات اخیری که س��ر زبان ها افتاد تا فیلم های 
هالیوودی را برایمان از تخیل به تحقق برس��اند بهانه 
خوبی بود که آنها را مرور کنیم، کس��ی چه می داند 
شاید  این آخرین مطلبی است که می خوانیم، ولی این 
را همه می دانند که س��ینمای آخرالزمانی، سینمای 
قهرمان پرور اس��ت. جهان��ی که رو به نابودی اس��ت 
قطعا به چند قهرمان نیاز دارد که ناجی مردم شوند. 
همین است که فیلم های آخرالزمانی را مخاطبان هم 

دوست دارند...

س[
س: فار

]عک
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آزادی مهدی هاشمی 
2

خیانت نیست 

هدیه فوتبال به فرهنگ
کری بخوان و فحش بشنو!6

نصرت اهلل تاجیک، دیپلمات ایرانی اس��ت که شش سال در کشور 
انگلیس در حصر خانگی به سر می برد. تاجیک بامداد چهارشنبه 
به تهران بازگشت. حکم استرداد نصرت اهلل تاجیک، سفیر اسبق 
ایران در اردن از انگلیس به آمریکا  پس از شش سال باالخره لغو شد. 
این حکم در دادگاهی در انگلس��تان  با تاش های دولت و وزارت  
امور خارجه جمهوری اس��امی ایران باالخره  در روز پنجش��نبه 
)23 آذر ماه 1391( لغو شد؛ حکمی که به اعتقاد ایران از ابتدا نیز 
مبنایی نداشت. او زمانی که در سال 1385 برای  تحصیل به دورهام 
انگلیس رفت، دستگیر شد، اما این دستگیری در پی توطئه مأموران 
مخفی آمری��کا صورت گرفت. آنه��ا ادعا کرده بودن��د که تاجیک  
تعدادی دوربین دید در ش��ب خریداری کرده و به همین اتهام نیز 
دولت انگلیس تاجیک را بازداشت کرد. ماجرای دستگیری و پرونده 
تاجیک از ابتدا بر اس��اس نوعی نیرنگ شکل گرفت. جریان خرید 

دوربین های دید در شب و اس��نادی که در این باره در این پرونده 
وجود دارد، تنها تعدادی ایمیل است.  تاجیک در مصاحبه ای گفته 
است که در آخرین س��فر به ایران درس��ال 1385 با فردی که  در 
دانشگاه در رشته پلیمر درس می خواند آشنا شده که این فرد در 
ماقاتی به وی گفته است که قصد دارد یک پروژه تحقیقی اجرا کند 
و نیاز به یک دستگاه دوربین دید در شب دارد. وی خودش با ایمیلی 
که به شرکت آی تی تی زده، با آنها در ارتباط است و قرار است که 
یک دستگاه دوربین دید در شب از هلند برایش بفرستند.   بر اساس 
این گزارش، ظاهرا طرف مورد نظر از تاجیک خواسته است که چون 
به ش��رکت خارجی اعتمادی ندارد، وجه این دستگاه دوربین که 
معادل 50 هزار دالر بود، از سوی وی و در صورت دریافت دوربین 

برای فروشنده خارجی ارسال شود. 
2

اصفهان پنجمین خط هوایی 
مستقیم به استانبول را دارد

سهم بسزای شهر موزه 
اصفهان در گردشگری

 شناسایی۸میلیون نفر
برای حذف یارانه نقدی

 نظام توزیع، متناسب 
با اقتصاد مقاومتی نیست

اصفهان در مدیریت 
بحران، پیشرو  است
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قبای گرانی بر تن پوشاک زمستانی زار می زند

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش

؟؟؟؟؟؟؟؟

؟؟؟؟؟؟

???????

آگهی مزایده
شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 1447 مورخ 
91/9/15 شورای اسالمی شهر آران و بیدگل نسبت به فروش یک قطعه زمین 
واقع در نبش خیابان 24 مت��ری معین آباد با کاربری تجاری- مس��کونی و با 
امتیاز آب و برق و گاز به متراژ 230/5 م.م با قیمت کارشناس��ی از قرار متری 
7/000/000 با شرایط خاص از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا از کلیه 
واجدین ش��رایط دعوت بعمل می آید جهت اطالع از ش��رایط، اخذ مدارک و 
ش��رکت در مزایده حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار نوبت دوم این 

آگهی به شهرداری آران و بیدگل مراجعه نمایند. 
ضمنًا هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد. 

مهدی عموزاده- شهردار آران و بیدگل

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوراننوبت دوم
شرکت آب منطقه ای اس�تان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد آئین نامه 
اجرائی بند »ه« از ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مش��اورانی را که در رشته آب تخصص 
آبیاری و زهکش��ی، پایه 3 و باالتر توس��ط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری احراز صالحیت ش��ده اند، در چهارچوب ضوابط آئین نام��ه مذکور برای خدمات 
مهندسی تهیه گزارشات مطالعاتی، ارزیابی کیفی نماید. بدین وسیله از مشاوران واجد شرایط 
دعوت می ش��ود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی مش��اوران از تاریخ 1391/9/26 
لغایت 1391/9/29 از طریق سایت شرکت به نش��انی www.cbrw.ir مدارک مربوطه را 
دریافت نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و شرکت پس از انجام 

مراحل ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.

شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

نوبت دوم

 ????

?????
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول : محمدرضا شواخی زواره
جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119 ، واحد 3

1- مناقصه گزار: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان
2- موضوع مناقصه: مرمت و استحکام بخشی ستون های چوبی ایوان، دوپوش و پیشانی جلوی ایوان و کف سازی ایوان ستون دار عمارت عالی قاپو

3- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه بانکی به مبلغ 13/000/000 ریال یا واریز به حساب شماره 2172620206000 بانک ملی ایران. 
4- برآورد اولیه: مبلغ 2/039/070/000 ریال از محل اعتبارات تملک د ارایی های سرمایه ای برمبنای شرح برآورد تهیه شده توسط اداره کل.

5- مدت اجراء: هشت ماه شمسی
6- تاریخ اخذ اسناد مناقصه: از تاریخ 1391/10/2 لغایت تاریخ 1391/10/6

7- تاریخ تحویل پاکات: تا پایان وقت اداری 91/10/16 
8- تاریخ بازگشایی: رأس ساعت 10 صبح مورخ 91/10/17

9- محل دریافت اسناد مناقصه، تحویل و بازگشایی پاکات: اصفهان خ مشتاق دوم، دفتر فنی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
استان اصفهان )ساختمان شماره 3 استانداری(

توضیحات:
* به پیشنهادات فاقد مهر و امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر آگهی در مناقصه واصل شده ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه درج شده است.
* هزینه درج آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

* با توجه به الزام ثبت اطالعات مناقصات در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور، کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست در پایگاه مذکور به 
آدرس اینترنتی: »http://iets.mporg.ir« ثبت نام و کد کاربری دریافت و همراه پاکت های پیشنهادی خود تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان

نوبت اول

م الف/ 15652

با اس��تعانت از درگاه ایزد منان و در اجرای ماده 11 اساس��نامه انجمن و مصوبه هیئت مدیره انجمن در مورخ 91/9/20، مجمع 
عمومی عادی انجمن، در روز چهارشنبه مورخ 1391/10/27 ، راس س��اعت 9 صبح لغایت 12 در محل سالن اجتماعات اداره 
تعاون، کار و امور اجتماعی شهرستان اصفهان واقع در خیابان کارگر، برگزار می گردد. لذا از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت 

به عمل می آید تا شخصا در جلسه مذکور، حضور یابند.
دستور جلسه به شرح زیر است:

1- استماع گزارش دبیر و خزانه دار هیئت مدیره
2- ارائه گزارش بازرسین

3- تصویب ترازنامه انجمن
4- انتخاب هیئت مدیره و بازرسین جدید

5- سایر مواردی که در صالجیت مجمع می باشند
همچنین بدینوسیله از کلیه اعضای محترم که حائز شرایط و متقاضی عضویت در هیئت مدیره یا انتخاب به عنوان بازرسین انجمن 
هستند تقاضا می گردد تا مراتب را حداکثر 24 ساعت قبل از تاریخ برگزاری مجمع به صورت کتبی به دبیر یا رئیس هیئت مدیره 

و انجمن واصل نمایند، بدیهی است به تقاضای واصله بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد نشد.

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
انجمن صنفی کارفرمائی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی استان اصفهان

هیئت مدیره انجمن

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
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سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
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آگهی فراخوان های عمومینوبت اول
شماره 910/6016، 910/6017، 910/6018 و 910/6019

شرکت فراخواننده: شرکت برق منطقه ای اصفهان

دریافت پرسشنامه ارزیابی کیفی:
1- درياف�ت فیزيکی پرسش�نامه: مراجعه به آدرس: اصفهان، خ می��ر، حدفاصل میدان فیض و 
چهارراه جهانگیرخان قشقایی، ضلع شمالی، پالک 73، كدپستی 77413-81646. شرکت مهندسین 

دانشمند، تلفن: 6633199-0311، دورنگار: 0311-6643422
2- دريافت اينترنتی پرسشنامه: مراجعه به پورتال معامالت و تأمین کنندگان وب سایت شرکت 

 www.erec.co.ir برق منطقه ای اصفهان به آدرس
تاريخ دريافت پرسشنامه ارزيابی كیفی: 91/10/3 لغایت 91/10/16

محل تحويل پرسشنامه ارزيابی كیفی: اصفهان، خیابان چهارباغ باال، دبیرخانه شرکت برق منطقه 
ای اصفهان

مهلت تحويل پرسشنامه ارزيابی كیفی: حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/10/30
نکات قابل توجه:

1- سایر شرایط و اطالعات مربوط به فراخوان ها در پرسشنامه ها موجود می باشد.
2- جهت دریافت پرسشنامه اولیه همراه داشتن معرفی نامه الزامی می باشد.

3- پس از بررس��ی اس��ناد و مدارک واصله فراخوان در چهارچوب ضوابط و مقررات از شرکت های 
واجد شرایط برای دریافت اسناد و مدارک مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد.

4- به درخواست ها و مدارک دریافتی بعد از تاریخ های اعالم شده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- بدیهی است ارائه مدارک پرسشنامه تکمیل شده هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شرکت 

در مناقصه ایجاد نخواهد کرد.
6- ش��رکت برق منطقه ای اصفهان می تواند تا 2 س��ال آینده از نتایج این فراخوان ها جهت اجرای 

پروژه های مشابه استفاده نماید.
ضمنًا می توانید این آگهی را در سایت های اینترنتی زیر مشاهده کنید.

 www.tavanir.org.ir           http://Iets.mporg.ir                   www.erec.co.ir

موضوع فراخوانشماره فراخوان

ارزيابی كیفی توان تأمین هادی های پرظرفیت خطوط 63 كیلوولت910/6016

ارزيابی كیفی توان تأمین يراق آالت هادی های پرظرفیت خطوط 63 كیلوولت910/6017

ارزيابی كیفی توان تأمین انواع اسپیسرهای بین فازی خطوط 63 كیلوولت910/6018

ارزيابی كیفی توان تأمین كابل و ملحقات خطوط كابلی 63 كیلوولت910/6019

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای اصفهان
م الف/ 15681



چهره روزیادداشت

 توضیحات یک روزنامه 
درباره وثیقه هاشمی

روزنامه جمهوری اسالمی نوشت:  برخالف جنجال هایی که توسط بعضی 
رسانه ها بر سر سند وثیقه گذاشته ش��ده برای آزادی مهدی هاشمی به 
راه افتاده، اطالعات موثق حکایت از این دارد که اول این که هشت سند 
به وثیقه گذاشته شده نه یک س��ند، دوم این که این اسناد به نام آیت اهلل 
هاشمی رفسنجانی نیست بلکه متعلق به هشت نفر از فرزندان و بستگان 
ایشان است و سوم این که این اسناد مربوط به واحدهای ساختمانی است 
که در زمین مربوط خانه قبل از انقالب آیت اهلل هاش��می رفسنجانی در 
شمیران ساخته شده اند و با واگذار شدن زمین به فرزندان و بستگان آنها 
واحدهایی را که خود ساخته اند و در آنها سکونت دارند به نام خود سند 

گرفتند و اکنون همان سندها به وثیقه گذاشته شده اند. 

ممانعت کانادا از انتشار مقاالت 
دانشمندان ایرانی

رییس دانشگاه صنعتی شریف از دستور جدید دولت کانادا به مجالت این 
کشور برای ممانعت از انتشار مقاالت دانشمندان ایرانی در آنها خبر داد. 
این خبر را رضا روستاآزاد، رییس دانشگاه صنعتی شریف اعالم کرد. وی 
گفت: پیامکی به دست من رسید که در آن اعالم شده است دولت کانادا 
به همه مجالتی که در همه شهرهای این کشور منتشر می شوند، دستور 

داده مقاالت دانشمندان ایرانی را منتشر نکنند.  

نصرت اهلل تاجیک، دیپلمات ایرانی اس��ت که شش سال در کشور 
انگلیس در حصر خانگی به سر می برد. تاجیک بامداد چهارشنبه 
به تهران بازگشت. حکم استرداد نصرت اهلل تاجیک، سفیر اسبق 
ایران در اردن از انگلیس به آمریکا  پس از شش سال باالخره لغو شد. 
این حکم در دادگاهی در انگلس��تان  با تالش های دولت و وزارت  
امور خارجه جمهوری اس��المی ایران باالخره  در روز پنجش��نبه 
)23 آذر ماه 1391( لغو شد؛ حکمی که به اعتقاد ایران از ابتدا نیز 
مبنایی نداشت. او زمانی که در سال 1385 برای  تحصیل به دورهام 
انگلیس رفت، دستگیر شد، اما این دستگیری در پی توطئه مأموران 
مخفی آمری��کا صورت گرفت. آنه��ا ادعا کرده بودن��د که تاجیک  
تعدادی دوربین دید در شب خریداری کرده و به همین اتهام نیز 
دولت انگلیس تاجیک را بازداشت کرد. ماجرای دستگیری و پرونده 
تاجیک از ابتدا بر اس��اس نوعی نیرنگ شکل گرفت. جریان خرید 
دوربین های دید در شب و اس��نادی که در این باره در این پرونده 
وجود دارد، تنها تعدادی ایمیل اس��ت.  تاجی��ک در مصاحبه ای 
گفته است که در آخرین س��فر به ایران درسال 1385 با فردی که  
در دانشگاه در رشته پلیمر درس می خواند آشنا شده که این فرد 
در مالقاتی به وی گفته است که قصد دارد یک پروژه تحقیقی اجرا 
کند و نیاز به یک دستگاه دوربین دید در شب دارد. وی خودش با 
ایمیلی که به ش��رکت آی تی تی زده، با آنها در ارتباط است و قرار 
است که یک دستگاه دوربین دید در شب از هلند برایش بفرستند.   

بر اس��اس این گزارش، ظاهرا طرف مورد نظر از تاجیک خواسته 
است که چون به شرکت خارجی اعتمادی ندارد، وجه این دستگاه 
دوربین که مع��ادل 50 ه��زار دالر بود، از س��وی وی و در صورت 
دریافت دوربین برای فروشنده خارجی ارسال شود. تاجیک پس 
از بازگشت به انگلستان از طریق مکالمه تلفنی و ایمیل، با شرکت 
مذکور در تماس ب��وده و تأکید کرده که تنه��ا در صورت دریافت 
 دوربین وج��ه را پرداخت خواهد کرد. در حقیق��ت این طور گفته 
می ش��ود که به دلیل درخواست آمریکا برای اس��ترداد تاجیک، 
پرونده وی از نوع اس��ترداد بوده و در این پرونده ها نیز در دادگاه 
به محتوا توجهی نمی ش��ود. آنچه در شش سال گذشته نیز بیش 
از هر موضوع دیگری مورد اعتراص ای��ران و تاجیک بوده، همین 
اس��ت که در درجه اول در این پرونده هیچ نوع معامله ای صورت 
نگرفته و دوم این که  کل پرونده بر اس��اس بریده و تفسیر ایمیل 
است، نه اقدامی عملی. اما درخواست اس��ترداد از سوی آمریکا و 
بر اساس قرار استرداد سال 2003 و س��پس موافقتنامه استرداد 
سریع بین این دو کشور که در س��ال 2006 بعد از سه سال رفت و 
آمد بین مجلس و دولت در زمان دولت بلر که دیوید بالنکت وزیر 
کشور بود صورت گرفته است، اما بر این اساس، در این موافقتنامه 
چهار زمینه مش��خص که مهم ترین آن مورد اتهام باید در هر دو 
کشور جرم تلقی ش��ود باید وجود داشته باش��د و در مورد پرونده 
تاجیک نیز یکی از زمینه های استدالل وکاًل عدم وقوع جرمی در 

انگلیس بود که متأسفانه دادگاه این موضوع را نپذیرفته بود. دولت 
آمریکا از سال 2005 و با دریافت ایمیل اول شرکت ایرانی در این 
ماجرا وارد شده و اصاًل مشخص نیس��ت که  مسئولین اطالعاتی 
 این کش��ور چگونه به ایمیل های یک دیپلمات ایرانی دسترسی 
داشته اند. اما نصرت اهلل تاجیک ساعت شش صبح روز پنجشنبه 
26 ماه اکتبر 2006  توسط پنج پلیس ویژه استرداد اسکاتلندیارد 
انگیس و در منزل دستگیر ش��ده که البته این دستگیری همراه با 
بازرسی و توقیف برخی از اسناد و مدارک و حتی کامپیوتر شخصی 
وی بوده اس��ت.  صبح روز جمعه او را  به دادگاه��ی در لندن اعزام 
کردند و در روز جمعه با یک وکیل تس��خیری ک��ه صحبتی نیز با 

تاجیک انجام نداده بود، دادگاه اولیه برگزار شد. 
 دادگاه با آزادی مش��روط تاجیک موافقت نمی کند و قاضی حکم 
بر زندانی ش��دن وی می دهد و  محل زندان و جلسه بعدی برای 
درخواست آزادی مشروط، تعیین و او روانه زندان می شود. تاجیک 
را به  زندان »Wands Worth« در جنوب لندن بردند و هفت 
روز در آنجا بود. در این مدت بر خالف قوانین، تاجیک اجازه مالقات 
با همسر و فرزند خود را نداش��ت و تنها یک بار با سفیر کشورمان 
مالقات ک��رد.   در تاریخ س��وم نوامبر س��ال 2006 دادگاه آزادی 
مشروط برگزار شد. مبلغ 500 هزار پوند از سوی سفارت جمهوری 
اس��المی ایران و مبلغ 20 هزار پوند نیز ازسوی همسر تاجیک  به 
حساب دادگاه به صورت امانت واریز شد و یکی از اساتید مسلمان 
دانشگاه به عنوان دوست، به قرآن کریم س��وگند یاد و تعهد کرد. 
مبلغ 10 هزار پوند نیز او پرداخت و به این ترتیب با آزادی مشروط 
تاجیک موافقت شد. آزادی مشروط نیز بر این اساس بود که تاجیک 
باید از 8 تا 6 صبح در منزل س��کونت داشته باشد و اجازه خروج از 
استان دورهام را نیز نداشت. تاجیک از آن زمان شش سال در حبس 

خانگی به سر  برد.   
 تاجیک با اقدامات وزارت خارجه جمهوری اس��المی ایران و وکاًل 
البته با وجود برگزاری دادگاه های متعدد هرگز به آمریکا مسترد 
نشد و باالخره در آذرماه امس��ال دادگاهی در انگلیس با استرداد 
تاجیک به آمریکا مخالفت کرد و وزارت کشور انگلیس نیز اعالم کرد 
به این حکم اعتراض نخواهد کرد.  ناگفته نماند که دولت عمان نیز 
در طول مدت حصر خانگی تاجیک اقدامات بسیاری را برای آزادی 
وی صورت داد. نصرت اهلل تاجیک، دیپلمات سابق کشورمان پس از 
دریافت حکم آزادی و رفع اتهام خود از دادگاه لندن، تأکید کرد که 
برای اعاده حیثیت و همچنین اعتراض به نقض حقوق انسانی خود 
طی شش سال گذشته، علیه وزیر کشور انگلیس شکایت می کند. 
از طرف دیگر، آگاهان سیاسی انصراف انگلیس از پیگیری اعتراض 
به حکم آزادی تاجیک را سیگنالی مثبت در روابط تهران و لندن 
ارزیابی می کنند؛ هرچند با توجه به این که ش��کایت اولیه وزارت 
کشور انگلیس از تاجیک به نیابت از دولت آمریکا بوده، برخی نیز 
این آزادی را نتیجه انصراف دولت آمریکا از پیگیری این قضیه به 
دلیل رایزنی های عمان تلقی می کنند؛ کشوری که در آزاد شدن 
سه آمریکایی که به دلیل ورود غیر قانونی به ایران بازداشت شده 

بودند، نقش اساسی داشت.

بازگشت دیپلمات ایرانی به کشور

طالبانی به آلمان منتقل شددلیل حصر 6 ساله تاجیک چه بود؟
ج��الل طالبانی، ریی��س جمهور ع��راق با ی��ک هواپیمای 
اختصاصی جهت ادامه معالجات، عراق را ترک کرد و راهی 
آلمان ش��د. نصیر العانی، رییس دیوان ریاس��ت جمهوری 
عراق اظهار داشت: صبح روز گذش��ته رییس جمهور عراق 
جهت ادام��ه معالجات، ع��راق را ترک ک��رد و راهی آلمان 
ش��د. وی افزود: این انتقال صبح روز گذشته به وسیله یک 
هواپیمای اختصاصی انجام شد و تیم پزشکی آلمانی و عراقی 
نیز طالبانی را در این س��فر همراهی خواهن��د کرد. رییس 
دیوان ریاست جمهوری عراق، مدت زمان معالجه طالبانی 

را نامعلوم دانست. 

 خبر مرگ حسنی مبارک 
رد شد

درحالی که اخباری در خصوص مرگ رییس جمهور مخلوع 
مصر به دنبال افتادن در حمام زندان طره منش��ر شده بود، 
یک منبع در وزارت کش��ور مصر با رد ای��ن اخبار اعالم کرد 
که مبارک پس از انجام معاینات پزشکی به بازداشتگاه خود 
بازگش��ت. به گزارش روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، 
حسنی مبارک، رییس جمهور سابق مصر که شنبه گذشته 
پس از سر خوردن در سرویس بهداشتی در زندان قاهره دچار 
آسیب دیدگی شده بود، به منظور انجام معاینات پزشکی، به 
بیمارستان نظامی انتقال داده شد. محمد ابراهیم، معاون وزیر 
کشور خطاب به مسئوالن زندان تأکید کرده بود که قرار است 
حسنی مبارک برای ادامه درمان به یکی از بیمارستان های 

نظامی انتقال داده شود و به محض پایان درمان بازگردد. 

  مرگ ایرانی مقیم  آمریکا 
بر اثر بازجویی

یک ایرانی مقیم آمری��کا پس از بازگش��ت از تبریز و در پی 
بازجویی طوالنی مدت افسران آمریکایی، دچار حمله قلبی 
شد و درگذشت. در شب انتخابات آمریکا، »داریوش سرشته« 
73 ساله به همراه همسرش، وارد فرودگاه بین المللی دالیس 
آمریکا شد. بر اساس اعالم سکینه سرش��ته، داریوش مورد 
بازجویی قرار گرفت و افسران آمریکایی در جریان بازجویی 
وی را تهدی��د کرده و بر س��ر او فریاد می زدند. بازداش��ت و 
بازجوی��ی داریوش بیش از پنج س��اعت به ط��ول انجامید.  
س��کینه افزود: پس از اتمام بازجویی در اواسط نیمه شب، 
وی رنگ پریده و هراسان بود. دو روز بعد، وی به حمله قلبی 
ناگهانی دچار شد و در منزل دخترش در فالز چرچ درگذشت.  

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

 پاک ترین دولت تاریخ این کشور 
این دولت است

احمدی نژاد 

دولت مال همین مملکت و کشور است. این نیست که کشور برای عده 
ای باشد و بقیه کشور مستأجر باش��ند. باید دست به دست هم بدهیم 
کارها را جلو ببریم. بحث ها باید عقبه کارشناسی داشته باشد. چرا ما باید 
به دولت بی اعتماد باشیم؟ پاک ترین دولت تاریخ این کشور، این دولت 
است. من ادعا می کنم و خودم اثبات می کنم. کما این که همه بسیج 
شدند یک لکه به دولت بچسبانند، نتوانستند. حاال باید کشور را بسازیم؛ 
به خدا می ش��ود س��اخت. ما 
نوکر ملت هستیم. نوکر وقتی 
خوش��حال اس��ت که اربابش 
باال برود، ادعایی ه��م در این 
کشور نداریم به خدا. بد است 
که همه مناسبات کشور را در 
مسائل سیاس��ی و انتخاباتی 
تجزیه و تحلی��ل کنیم؛ زمین 

می خوریم.
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احمدی نژاد امروز به شبکه اول سیما می آید

محمود احمدی ن��ژاد، رییس جمه��ور ایران ام��روز، دوم دی به مناس��بت دومین س��الروز قانون 
هدفمند سازی یارانه ها به شبکه اول س��یما می آید. احمدی نژاد  به مناسبت دومین سالروز قانون 

هدفمند سازی یارانه ها از شبکه اول سیما با مردم صحبت می کند.
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آزادی مهدی هاشمی خیانت نیست 
غالمعل��ی حدادعادل در نشس��ت پرس��ش و پاس��خ با 
دانش��جویان علوم پزشکی دانشگاه ش��یراز در پاسخ به 
سؤالی در خصوص آزاد ش��دن مهدی هاشمی از زندان 
گفت: قاض��ی پرونده تش��خیص داده که ب��ا وثیقه 10 
میلیارد تومانی آزادی ممکن اس��ت و این حرکت کاماًل 
قانونی است. وی تصریح کرد: تشخیص قاضی است که آیا 
 آزادی متهم به پرونده صدمه می زند و یا خیر. در اینجا ما 
نمی دانیم که قاضی چه مبانی و یا مدارکی داش��ته که 

چنین تشخیص داده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره 
به این که ای��ن آزادی به معنی پایان محاکمه نیس��ت، 
تأکید کرد: آزاد کردن این متهم به معنی محکوم شدن 
و یا نش��دن او نیست؛ ممکن اس��ت در آینده محاکمه و 
زندانی هم شود. حداد عادل تصریح کرد: درعالم سیاست 
آزادی مهدی هاشمی برای مخالفان او هم تعجب آور و 

انتقادبر انگیز بود.

نایب رییس مجلس شورای اس��المی از بررسی نامه درخواستی آقای هاشمی 
رفسنجانی برای پاس��خ ویی به نطق حمید رس��ایی در کمیته حقوقی هیأت 

رییسه مجلس در اسرع وقت خبر داد. 
محمدرضا باهنر در مورد آخرین تصمیم هیأت رییس��ه مجل��س درباره نامه 
درخواستی آقای هاشمی رفس��نجانی برای پاس��خ به نطق رسایی در صحن 
علنی مجلس، گفت: براس��اس ماده 78 آیین نامه داخلی و تأکیدات حضرت 
امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب، اگر از تریبون باز مجلس در صحن علنی 
به شخصی نسبت سوئی داده شود و آن ش��خص در مجلس و در مقام دفاع از 
خود حضور نداشته باشد، شخص غایب می تواند پاسخ خود را به هیأت رییسه 
مجلس ارسال کند. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
شورای اسالمی، ادامه داد: پس از دریافت درخواست شخص مورد توهین قرار 
گرفته در صحن علنی مجلس، این درخواس��ت در هیأت رییسه مورد  بررسی 
قرار گرفته و در صورت تشخیص نسبت ناروا موضوع در صحن علنی مطرح و 

درخواست قرائت خواهد شد. 
نایب رییس مجلس ش��ورای اس��المی، یادآور ش��د: در مورد نامه درخواست 
آقای رفسنجانی روال به این صورت است که این نامه  از سوی کمیته حقوقی 
هیأت رییس��ه مجلس مورد بررس��ی قرار خواه��د گرفت و پ��س از تصمیم 
 نهایی این کمیته، نامه درخواس��ت در صحن علن��ی و در اولین فرصت قرائت 

خواهد شد.

احمد توکلی، نماینده مجلس  اظهار کرد: تأثیر بر صادرات و واردات، قدرت رقابت 
خارجی، تأمین بودجه دولت، س��طح عمومی قیمت ها و تولید و س��رمایه گذاری، 

مهم ترین مسیرهای تأثیر تغییرات نرخ ارز بر اقتصاد هستند. 
 وی یادآور شد: اگر کسی بگوید و ادعا کند که یک شبه وضعیت اقتصادی کشور را 
سامان می دهد، بدانید که دیوانه یا شارالتان است.  نماینده مردم تهران در مجلس 
شورای اسالمی در پاسخ به سؤالی در  ارتباط با علت گرانی ها و البته متأثر شدن این 
مهم از تحریم، افزود: فساد مالی، سوء مدیریت، سوء سیاست و سوء تدبیر از دیگر 

دالیل افزایش نرخ ارز و گرانی هاست. 
 توکلی ادامه داد: در راستای موضوع سوء سیاست باید گفت؛ وقتی که تکیه بر نفت و 
درآمدزایی از این راه را مدنظر داشته باشیم، مباحث ارزی به نتیجه دلخواه نمی رسد 
و تورم و گرانی ها پایدار می ماند. وی تصریح کرد: فساد مالی، توزیع درآمد را نابرابر و 
از مسیر توازن و عدالت خارج می سازد و بهره وری را کاهش می دهد. نماینده مردم 
تهران در مجلس شورای اسالمی در پاسخ به این سؤال که چرا در زمان اختالف شما 
با محمود احمدی نژاد در مجلس در سایت شما نامه ای مبنی بر کناره گیری رییس 
جمهور درج شد، گفت: این نامه و متن اشتباهی در سایتم درج شد و وقتی متوجه 
اشتباهم شدم، آن را برداشتم.  توکلی در پاسخ به س��ؤال دیگری مبنی بر این که 
رهبری فرمودند هر کس اختالف ها را میان بکشد خیانت به کشور کرده است، اظهار 
کرد: من برای فرمایش رهبری احترام قائل و پیرو خط ایشان هستم و برای متعالی 

شدن جامعه، همگی باید مطیع رهبری و والیتمدار باشیم. 

مجلس اقتصاد

 بررسی درخواست آیت اهلل هاشمی
 در مجلس

 کسی که بگوید یک شبه اقتصاد
 را درست می کند دیوانه است



یادداشت

انهدام باند 10 نفره سارقان منازل 
اعضای باند 10 نفره ای که با شیوه ای خاص اقدام به سرقت منازل 
در شهرهای شاهین شهر، گز و اصفهان می کردند، توسط کارآگاهان 
پلیس آگاهی استان اصفهان شناس��ایی و دستگیر شدند. مصطفی 
صادقیان با بی��ان این مطلب گف��ت: در پی اعالم ش��کایت هایی از 
طرف ساکنان برخی از منازل در سطح شهرهای شاهین شهر، گز و 
اصفهان، مبنی بر سرقت از منازل آنها، موضوع به صورت ویژه وجدی 
در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی افزود: 
در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد این سرقت توسط یک عده 

و با شیوه ای خاص صورت می گیرد.

اصفهان پنجمین خط هوایی مستقیم 
به استانبول را دارد

معاون مدیرعامل شرکت هواپیمایی ترکیش ایرالین گفت: اصفهان 
پنجمین خط هوایی مستقیم به استانبول را دارد.

 اکیف کن��ار در مراس��م افتتاحی��ه پروازهای اس��تانبول � اصفهان 
اظهار داش��ت: من غ��رور خ��ود را ب��رای برق��راری این پ��رواز به 
اصفه��ان اع��الم و همچنی��ن از تم��ام وج��ود، از هم��کاران خود 
در ش��هر اصفهان به دلیل اس��تقبال گ��رم از این هی��أت ترکیه ای 
تش��کر می کنم. وی افزود: این پنجمی��ن نقطه فرودگاه از کش��ور 
ایران اس��ت که پرواز مس��تقیم از اس��تانبول به آن برقرار می شود. 
مع��اون مدیرعامل ش��رکت هواپیمای��ی ترکیش ایرالی��ن تصریح 
 کرد: هفته آینده شش��مین خط مستقیم از اس��تانبول به کرمانشاه 
راه اندازی می شود. وی ادامه داد: از این که چنین سفری را به اصفهان 

آغاز کردیم، بسیار خوشحال هستیم.

دستگیری یک خوار و بار فروش 
صاحب یک خوار و بارفروشی که به صورت گسترده اقدام به فروش 
تری��اک در واحد صنفی خود می کرد توس��ط مأم��وارن فرماندهی 
 انتظام��ی شهرس��تان اصفهان دس��تگیر و مغ��ازه وی نی��ز پلمب 

شد. 
سرهنگ حسن یاردوس��تی  فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با 
بیان این مطلب اظهار داشت: در پی کس��ب خبری مبنی بر فروش 
گس��ترده مواد مخدر دریک واحد صنفی خوار و بار فروش��ی توسط 
متص��دی آن، موضوع به صورت وی��ژه در دس��تور کار مأموران این 
فرماندهی قرار گرف��ت. وی افزود: مأموران پ��س از انجام تحقیقات 
الزم و کس��ب اطمینان از درس��تی موضوع با انجام اقدامات خاص 
پلیس��ی و طی هماهنگی با مق��ام قضائی، محل م��ورد نظر را مورد 

بازرسی قرار دادند.

جامعه به تربیت روحانی نیاز دارد
امام جمعه اصفهان گفت: امروز بیش از قبل انقالب به تربیت روحانی 
احساس نیاز می کنیم و به همین دلیل بیش از200 حوزه علمیه پس 
از انقالب در کشورهای مختلف راه اندازی شده و هم اکنون با نظارت 

رهبر معظم انقالب فعالیت می کنند.
  آیت اهلل س��ید یوس��ف طباطبایی نژاد در مراس��م افتتاح ساختمان 
 جدید حوزه علمیه فوالدش��هر اظهار کرد: تش��کیل مراکز تعلیم و 
 تعل��م دین��ی واج��ب کفای��ی اس��ت و هر چ��ه ف��را گرفته ای��م از 
همین حوزه های علمیه بوده اس��ت. وی با اشاره به نقش حوزه های 
علمیه در ترویج فرهنگ انس��ان س��از در جامعه تأکید کرد: چیزی 
که معنوی��ت، بصیرت و علم و دان��ش را در جامعه ب��اال می برد، کار 

فرهنگی است.
 امام جمعه اصفهان گفت: امروز بیش از زمان قبل انقالب به تربیت 
روحانی احس��اس نیاز می کنیم و به همین خاطر اس��ت که بیش از 
200 حوزه علمیه در سال های پس از انقالب در کشورهای مختلف 
راه اندازی ش��ده و هم اکنون با نظارت رهبر معظم انقالب اس��المی 

فعالیت می کنند.

گشتی در اخبار

سهم بسزای شهر موزه اصفهان 
در گردشگری

معاون عمرانی استاندار اصفهان                     
مهدی جمالی نژاد

جاذبه های اقتصادی، فرهنگی و گردشگری، ایران را به مقصد بسیاری 
از گردش��گران جهان تبدیل کرده اس��ت. وجود جاذبه های بی شمار 
گردشگری می تواند  ایران را به یکی از مقاصد گردشگری جهان تبدیل 
 کند و مطمئنا باز شدن درهای کشور  به روی دنیا برای اصفهان به عنوان

ش��هری که در طول حیات خود بارها پایتخت ب��وده و همچنان باور 
پایتخت بودن دارد س��ود آور است. قرن هاست جهانگردان، اصفهان را 

 با عناوین مختلف می شناسند
 و گنبدهای نیلگون و بازارهای

پرش��کوه هیچ گاه اصفهان را 
 از اذه��ان  نمی کن��د. یکی از 
برنامه های استانداری برگزاری 
هفت��ه فرهنگی اصفه��ان در 
اس��تانبول و برعک��س اس��ت 
ک��ه راه اندازی خ��ط هوایی 
اصفهان به این  اس��تانبول – 

امر کمک شایانی می کند.
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چهره روز
افتتاح فاز دوم ترمینال سفرهای خارجی اصفهان

مدیر کل فرودگاه های استان اصفهان به فارس گفت: ترمینال سفرهای خارجی در فرودگاه 
اصفهان با 14 هزار متر مربع، امکان سفرهای همزمان خارجی را بیشتر فراهم می کند. برای 
انجام هر کاری یک زیرساخت های الزم است که از جمله آنها ساخت همین ترمینال هاست.

3

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper No. 945  | December   22   ,2012  |  8 Pages

 »تا اواسط سال آینده فاز اول خط تراموا از ایستگاه 
پاس��داران امام خمینی )ره( تا میدان جمهوری به 
طول ۷ کیلومتر راه اندازی می شود. راه اندازی خط 
اول تراموا و بهره برداری از فاز دوم BRT تا پایان دی 
ماه صورت می گیرد.همچنین 200 میلیارد تومان 
برای حمل ونقل عمومی اعم از خرید اتوبوس و قطار 
شهری در بودجه سال آتی درنظر گرفته شده است.«

ش��هردار اصفه��ان در ادام��ه اعالم ک��رد:» تقویت 
و توس��عه حمل و نقل عموم��ی تأثیر بس��زایی در 
کاهش آلودگی هوا دارد و ب��ه همین جهت قرارداد 
راه ان��دازی خ��ط تراموا ب��ا ش��رکتی داخلی تحت 
عنوان لکوموتی��و مپنا منعقد ش��ده اس��ت. تراموا 
 در ۵0 کیلومت��ر از س��طح کالن ش��هر اصفه��ان 
راه اندازی می شود و فاز اول تراموا حدفاصل ایستگاه 

پاسداران و میدان جمهوری به طول ۷ کیلومتر در 
اواسط سال آینده به بهرده برداری می رسد.

BRT بهره برداری از فاز دوم
توسعه مسیر اتوبوس تند رو BRT از دیگر مسائلی 
بود ک��ه این مس��ئول درب��اره آن گفت:» ف��از دوم 
BRT از می��دان آزادی ت��ا پایانه باغ قوش��خانه تا 
پایان دی ماه به به��ره برداری می رس��د و با توجه 
به اجرای طرح تعری��ض پل بزرگمه��ر، احداث دو 
 پل مکانیزه عابرپیاده و همچنی��ن تأمین اتوبوس،

راه اندازی فاز دوم خط ی��ک BRT به تعویق افتاد، 
اما پس از تأمین مباحث ایمنی، این مسیر، همزمان 
 با بهره برداری طرح تعریض پ��ل بزرگمهر تا پایان 

دی ماه راه اندازی خواهد شد. 

ت�ور نی�م روزه بازدی�د ش�هروندان 
از طرح های شهری

 سیر و س��یاحت در اصفهان که ش��اید برای برخی 
از ش��ما  هنوز رخ نداده اس��ت از جمل��ه قول های 
س��قائیان نژاد به ش��هروندان بود که در این رابطه 
افزود:» برگزاری تور نیم روزه بازدید ش��هروندان از 
طرح های فرهنگی، عمرانی و خدماتی ش��هرداری 
 اصفه��ان تح��ت عنوان»ایس��تگاه ده��م« از اول 
دی ماه س��ال جاری تا پایان هفته اصفهان در سال 
آینده محقق می ش��ود ک��ه تورایس��تگاه دهم در 
پنج مس��یر و با بازدی��د از نمایش��گاه نصف جهان 
انجام می ش��ود که مس��یر اول طرح می��دان امام 
علی)ع(، مرکز همایش های بی��ن المللی اصفهان، 
مس��یر دوم مجموعه رس��انه ای ش��هرداری، مرکز 

مدیریت و کنت��رل ترافیک، بدنه س��ازی چهارباغ، 
خانه مش��روطیت، مس��یر س��وم کارخانه بازیافت 
و کود کمپوس��ت، مرکز فرماندهی آتش نش��انی، 
ش��هر رؤیاها، مس��یر چهارم مجموع��ه فرهنگی، 
 مذهبی و تاریخی تخت فوالد، آش��نایی با سازمان 
فرهنگی- تفریحی ش��هرداری، خان��ه علوم و رصد 
ستارگان و مسیر آخر بازدید از قطار شهری را شامل 

می شود.

تحقق مدیریت واحد شهری
شاید واژه » مدیریت واحد ش��هری « برای تعدادی 
از ش��ما که دائما با مباحث شهری س��ر وکار دارید 
یک واژه ملم��وس باش��د و تعدادی از ش��ما حتی 
یک ب��ار ه��م آن را نش��نیده باش��ید، با ای��ن حال 
ش��هردار اصفهان با امید محقق ش��دن این مقوله، 
به پایان رس��یدن چالش های ش��هری که حاصل 
عدم مدیری��ت واحد اس��ت را با محقق ش��دن این 
 فرآیند در مجلس شورای اس��المی دانست و گفت:

» فراکس��یون مدیریت ش��هری مجلس سعی دارد 
مباحث تحق��ق مدیری��ت یکپارچه ش��هری را در 
برنامه ۵ ساله توس��عه و در قالب ماده 1۷۳ اجرایی 
و عملیاتی کند، این در حالی اس��ت ک��ه در برنامه 
س��وم و چهارم، بر این که مدیریت یکپارچه شهری 
 با همت مجلس��یان محقق ش��ود،تأکید شده بود، 

چرا که این مهم به نفع مردم و شهرها خواهد بود.«

رشد 10 درصدی مواد بازیافتی شهر
بازیافت و پرداخت��ن به این موضوع چندی اس��ت 
که در کش��ورهای در حال توسعه مورد اهمیت قرار 
گرفته تا جایی که باعث ش��ده یک دغدغه اصلی در 
شهرهای این کشورها شود و در این رابطه کارهای 
بسیاری برای اس��تفاده از بازیافت شده است که در 
نمونه بارز آن می توان به تولید انرژی و یا کمپوست 
از تبدیل فرآیند در بازیافت اشاره کرد. سقائیان نژاد 
در این رابطه اعالم کرد:» ضرورت بازیافت در مبدأ  
بسیار حائز اهمیت است، به طوری که در حال حاضر 
۳۵ غرفه ثابت و ۶  ایستگاه سیار بازیافت در مناطق 
14 گانه ش��هر اصفهان فعال اس��ت و  در این راستا 
می توان به رش��د 10 درصدی مواد بازیافتی ش��هر 
اصفهان اش��اره کرد که در روزهای اخی��ر رخ داده 

 است. تنها نیمی از مواد بازیافتی اصفهان از زباله ها
جمع آوری می ش��ود و مابق��ی هنوز در پس��ماند 

وجود دارد.«

پارک دوبل ممنوع
اهمیت حم��ل و نقل و ایج��اد موان��ع ترافیکی در 
شهر اصفهان، ش��هردار را برآن داش��ت تا اخطاری 
در این رابطه ب��ه متخلفین رانندگ��ی بدهد و پیرو 
این صحبت پارک دوب��ل را در خیابان های ش��هر 
اصفهان ممنوع اعالم کرد: »طی جلسه ای با حضور 
مس��ئوالن پلیس راهور، پ��ارک دوبل و س��وبل در 
خیابان ه��ای فرعی بررس��ی و مقرر ش��د با توجه 
به هماهنگی های ص��ورت گرفته بین ش��هرداری 
 و راه��ور تدابی��ری در ای��ن زمینه ص��ورت گیرد و

کمیته ای با هماهنگی پلیس راهور و معاونت حمل 
و نقل و ترافیک در رابطه با اعم��ال قانون ومقررات 
جهت جلوگی��ری از پارک دوبل و س��وبل در معابر 

تشکیل می شود.«

طرح پایداری آب در رودخانه زاینده رود
 ش��هر اصفه��ان ک��ه دغدغ��ه اصل��ی آن را آب 
زاینده رود تش��کیل م��ی دهد، بهانه ای ش��د برای 
این مس��ئول پاس��خگو ت��ا از ای��ن طریق ب��ه درد 
 دل م��ردم از طری��ق تریب��ون رادیویی بپ��ردازد: 
» خشکس��الی رودخانه زاین��ده رود را از مهم ترین 
دغدغه های مدیریت شهری و استانی است که طرح 
پایداری آب در رودخانه زاینده رود در حال بررسی 
است و در اوایل س��ال آینده همایشی در این رابطه 

برگزار خواهد شد. 
همچنی��ن ط��رح ه��ای متع��ددی ب��رای جاری 
ش��دن آب ب��ه ص��ورت دائ��م در رودخان��ه 
کارشناس��ی خواه��د ش��د. م��ی بایس��ت ب��رای 
 جری��ان آب در زاین��ده رود ب��ه ص��ورت زیربنایی 
 برنام��ه ری��زی ش��ود و پای��داری آب در رودخانه 
مسأله ای نیس��ت که فردا یا امروز انجام شود و امید 
اس��ت حقابه ای برای تاالب گاوخون��ی و رودخانه 
زاینده رود همانن��د دریاچه ارومی��ه در نظر گرفته 
ش��ود تا با عنایت مدیران ارشد، ش��اهد جریان آب 
در زنده رود در طی س��ال های نزدی��ک به صورت 

دائمی باشیم.« 

دغدغه های مردم از زبان شهردار اصفهان :

از مدیریت واحد شهری تا خشکسالی رودخانه زاینده رود

شهردار اصفهان این بار میهمان رادیو صدای شهر بود تا از این طریق به صدای مردم گوش داده و در حد  وسع شهرداری   داوود 
نیز قول هایی در جهت بهبود وضعیت رفاهی شهر اصفهان بدهد. پرداختن به حمل و نقل عمومی و ایجاد راهکار برای شیخ جبلی 

بهبود آن، سخن های این مسئول بود که در ادامه این گزارش می خوانید:

زیر پوست شهر/یلدا، شبی طوالنی یا شبی تجملی

اصفهان در مدیریت 
بحران، پیشرو  است

مسئوالن ارشاد اسالمی بر 
فیلم ها بیشتر نظارت کنند 

معاون وزیر و رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: استان اصفهان یکی از 
استان های فعال، پویا و پیشرو در زمینه مدیریت بحران کشور است. 

حس��ن قدمی در جریان بازدی��د از طرح ه��ای مدیریت بحران شهرس��تان 
 مبارکه، افزود: در حادثه زلزله استان آذربایجان شرقی، استان اصفهان خیلی 
خوب عمل کرد. وی اظهارکرد: این استان مناطقی را که برای بازسازی متقبل 
شده بود خیلی زودتر از زمان مقرر و با کیفیتی بهتر از آن چیزی که تعهد کرده 

بود، انجام داد. 
معاون وزیر کشور با اش��اره به اقدامات مفید و مؤثر استان اصفهان در زمینه 
مدیریت بحران، اظهارکرد: یکی از دالیل انتخاب استان اصفهان به عنوان استان 
معین تهران در حوادث و رویدادهای طبیعی، عملکرد قوی س��تاد مدیریت 

بحران این استان در بروز حوادث و بالیاست.

امام جمعه موق��ت اصفهان با تأکی��د بر نقش نظارت��ی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی بر محصوالت فرهنگی، خواس��تار نظارت بیشتر بر تولید 

فیلم ها شد. 
حجت االسالم و المسلمین محمد تقی رهبر در نماز جمعه این هفته شهر 
اصفهان گفت: همان طور که امام خمینی )ره( و رهبر معظم انقالب تأکید 
کرده اند، هنر باید تقویت کننده ارزش ها باش��د. وی با اشاره به ساخت 
فیلم غیر متناسب با فرهنگ ایرانی و اسالمی در کشور، ادامه داد: وزارت 
ارشاد و معاونت سینمایی آن باید کنترل بیشتری بر محصوالت این بخش 
داشته باش��ند. امام جمعه موقت اصفهان تصریح کرد: در این مسأله باید 
حرف کسانی را شنید که از اسالم و انقالب طرفداری می کنند، زیرا مردم 

ما اجازه نمی دهند پول ملت صرف این کارها شود.

 شناسنامه دار شدن  
 موقوفات  استان اصفهان

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت: طبق تفاهمی که با اداره ثبت 
استان داشتیم قرار بر این شد که تمام موقوفه های استان را به ثبت رسانده و 
برای آنها سند صادر کنیم. حجت االسالم حسین اژدری در جمع مسئوالن 
ثبتی و حقوقی ادارات اوقاف شهرس��تان ها گفت: اداره ثبت و اس��ناد استان 
همکاری بسیار خوبی با اوقاف برای به ثبت رساندن موقوفات انجام داده است.

وی در ادامه با اش��اره به پیاده سازی س��امانه GIS برای موقوفات ادامه داد: 
این سامانه سبب می شود تا زمینه مناسبی برای حفظ موقوفات ایجاد شود. 
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان تصریح کرد: نوع کاربری، موقعیت 
جغرافیای��ی و ارزش زمین یا مکان موقوف��ه به راحتی در این س��امانه قابل 
دسترسی و مشخص بوده اس��ت. وی در ادامه، به دیدار خود با مدیرکل ثبت 
اسناد استان اصفهان اش��اره کرد و گفت: در این دیدار قرار بر این شد تا تمام 
موقوفات، سنددار شود. اژدری با اشاره به این که بیش از یک هزار سال است 
که موقوفات انجام شده است، گفت: در حال حاضر این موقوفات به ما رسیده و 

وظیفه ثبت و حفظ موقوفه به عهده ماست.

 گسترش تبعیض علیه زنان 
در آسیای شرقی

استاد دانشگاه ملی جاکارتا گفت: تبعیض در همه جای دنیا در حال گسترش 
است و این در حالی است که این تبعیض ها از دختران کوچک تا زنان در سنین 
باال اعمال می شودکه ریشه در فرهنگ ها دارد. لولوک نور حمیده در همایش 
حقوق زنان در آسیا که در کانون وکالی دادگستری منطقه اصفهان برگزار 
شد، به تشریح وضعیت زنان در جاکارتا و نیز آسیای شرقی پرداخت و اظهار 
کرد: این منطقه از تنوعات قابل مالحظه ای برخوردار اس��ت. وی افزود: نرخ 
فقر در جنوب شرقی آسیا باالست و این امر هم نتیجه شکاف های اقتصادی 
بین مردان و زنان، جمعیت های روس��تایی و ش��هری، گروه های اجتماعی 
و اجتماعات قومی اس��ت. اس��تاد دانش��گاه ملی جاکارتا تصریح کرد: اخیرا 
آشوب های سیاسی در فیلیپین، تایلند و تیمورلست، تأثیر ناپایدارکننده ای 
بر توسعه و امنیت  انسان ها در این کشورها  داشته است. نور حمیده گفت: در 
همین راستا چارچوبی برای ارتقا و حفاظت از این حقوق در اجالس ملل متحد 
ایجاد شد که »حذف کردن همه اشکال تبعیض علیه زنان« یکی از پیمان های 

هسته ای بین المللی حقوق بشری برای زنان است.

دبیر کارگروه آب و منابع طبیعی نظام صنفی کشاورزی اصفهان به ایمنا گفت: 
با توجه به واگذاری و پیش فروش آب به بخش های صنعت و همچنین شرب، 
تونل سوم کوهرنگ و تونل های بعدی آن بحران کم آبی حوزه زاینده رود در 
اصفهان را حل نمی کند. علی رضایی با اشاره به این که تونل سوم کوهرنگ 
قرار بود بین 2۵0 تا ۳00 میلیون مکعب آب وارد حوزه زاینده رود کند، بیان 
داش��ت: بعد از اتمام ۶0 متر باقی مانده از این تونل تا قبل از ساخت آن قرار 
اس��ت100 میلیون مترمکعب حاصل پمپاژ این تونل وارد اصفهان شود که 
متأسفانه پیش از بهره برداری، آب تونل پیش فروش شده است. وی با بیان 
این که کمبود آب اصفهان با تأمین دو میلی��ارد و 1۳0 میلیون متر مکعب 
مرتفع می شود، تصریح کرد: آورد آب حاصل از بارش های سال گذشته معادل 
یک میلیارد و ۷0 میلیون متر مکعب بود که حت��ی ۵0 درصد آب مورد نیاز 
منطقه اصفهان را برطرف نکرد. وی همچنین اظهار داشت: طرح های مختلف 
آبرسانی به دلیل این که هر سال بارگذاری بر روی حوزه زاینده رود افزایش 

می یابد، راهگشای مشکل خشکسالی نیست.

تونل سوم کوهرنگ، راهگشای 
بحران کم آبی زاینده رود نیست

SMS



چهره روزیادداشت

افزایش ۵۰ درصدی نرخ روغن جامد
رییس اتحادیه شیرینی و گز اصفهان گفت: از دو ماه گذشته قیمت هر 
حلب روغن ۱۶ کیلویی با افزایش بیش از ۵۰ درصدی فروخته می شود. 
مهدی رهگ��ذر در گفتگو با ایمنا با بیان این ک��ه قیمت هر حلب روغن 
 ۱۶ کیلویی پیش از نوس��انات نرخ ارز ۳۰ هزار تومان ب��ود و اکنون به 
۶۰ هزار تومان رس��یده است، اظهار داش��ت: این کاال که بیش از اقالم 
دیگر مورد نیاز شیرینی فروشی هاست، قیمت آن نسبت به سال گذشته 
با افزایش ۸۰ درصدی روبه رو ش��د. وی با اشاره به افزایش۴۰ درصدی 
قیمت مواد اولیه در بخش شیرینی و گز نسبت به سال گذشته، افزود: به 
طور مثال قیمت هر کیلو آرد با ۳۰ درصد و شکر نیز با ۱۰ درصد افزایش 
روبه رو شده است. رییس اتحادیه شیرینی و گز اصفهان بیان داشت: از 
حدود دو ماه گذشته با افزایش نرخ مواد اولیه در بازار، قیمت شیرینی نیز 
با تصمیم و مجوز اتحادیه شیرینی،۲۰ درصد افزایش یافت. وی با بیان 
این که مواد اولیه مورد نیاز ش��یرینی و گز به طور عمده وارداتی است، 
اظهار کرد: با نوسانات ش��دید نرخ ارز و تأمین مواد اولیه با قیمت های 
گران از خارج، کارخانجات تولید روغن نباتی در داخل مجبور به افزایش 
نرخ های خود شده اند. رهگذر با اظهار نگرانی از کمبود و گرانی قیمت 
روغن، گفت: کارخانجات به دلیل تهیه مواد اولیه خود با نرخ آزاد، روغن 
مورد نیاز شیرینی  فروشی ها را با قیمت های گزاف و آزادانه می فروشند 
که این امر به هیچ  عنوان برای واحدهای تولیدی شیرینی و گز به صرفه 
نیست. وی متذکر شد: به دلیل قیمت  باالی روغن و فروش با نرخ آزاد، 
کارخانجات حاضر به ارایه فاکتور به تعاونی ها نیستند و می گویند چون 

با ارز آزاد مواداولیه تهیه می شود، برایمان به صرفه نیست.

خبر ویژه

4
شناسایی۸میلیون نفربرای حذف یارانه نقدی

محمدرضا فرزین، س��خنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی در دومین سالگرد اجرای هدفمندی 
یارانه ها از شناسایی هشت میلیون نفر از اقشار پردرآمد برای حذف یارانه نقدی خبر داد و گفت: تورم 

مرحله اول هدفمندی،۱۰ درصد بود.
قیمت ارز در بودجه کمتر از نرخ 

مبادله ای است
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی 

رییس جمهور/ رحیم ممبینی
 به طور قطع قیمت گذاری ارز در الیحه بودجه س��ال ۱۳9۲ کل کشور 
کمتر از قیمت ارز در مرکز مبادالت ارزی است. وابستگی بودجه به نفت 
در  سال های۱۳9۰ و ۱۳9۱، از۶۰ میلیارد دالر به ۵۳ میلیارد دالر رسیده 
 است  و  احتماالً این وابستگی در بودجه س��ال ۱۳9۲ نسبت به امسال، 
۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش می یابد. با گس��ترش سامانه های ماشینی برای 
 وصول مالیات در س��ال ه��ای اخیر، درآمده��ای مالیاتی نی��ز افزایش  

قابل توجهی خواهد یافت. 
در الیحه بودجه سال 9۲ گام 
های مهمی برای شفاف سازی 
مناب��ع و مص��ارف برداش��ته 
خواهد شد. نگاه ما به تعهدات 
اجتماع��ی اع��م از حمایتی، 
بیم��ه ای و س��ایر تعهدات��ی 
ک��ه اس��ناد باالدس��تی برای 
 ما تعری��ف ک��رده،  رویکردی

 متعادل است.
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 با چرخی در بازار پوشاک زمستانی و مقایسه قیمت ها
با سال قبل، سرت سوت می کش��د و موج نگرانی را 
در چش��م پدران و مادرانی که برای خرید پوش��اک 
 دست کودکان و فرزندان خود را گرفته اند و به بازار 
آمده اند، به وض��وح می بینی. خ��وب که گوش تیز 
کنی، نارضایتی های زیرلب مردم از نداش��تن توان 

برای خرید لباس گرم را به خوبی متوجه می شوی. 
علی محمدی، یکی از ش��هروندان که در حال خرید 
کاپش��ن بچه گان��ه ای در ب��ازار س��پاهان اصفهان 
اس��ت، می گوید: »می��زان پول��ی که ب��رای خرید 
کاپش��ن فرزندم کنار گذاش��ته بودم۵۰هزار تومان 
بود، ولی اکن��ون با مراجع��ه به مغازه ها کاپش��نی 
 کمتر از 9۰ه��زار تومان برای بچه چهار س��اله پیدا 

 نمی کنم، در حالی که پارس��ال همی��ن جنس را با 
۴۵ هزار تومان خریدم و برای فرزندم کوچک شده و 

دیگر قابل استفاده نیست.

برای این گرانی پوش�اک به کجا شکایت 
کنیم ؟

راضی��ه کمالی، ش��هروند دیگری ک��ه در پی خرید 
البسه زنانه است، می گوید: »دلمان به ارزانی اجناس 
چینی در مواقع��ی خوش بود که متأس��فانه امروزه 
اجناس چینی هم گران ش��ده اند. ی��ک لباس گرم 
زنانه، بالغ بر ۶۰ هزار تومان باید بابتش پول داد و تازه 
فروشنده می گفت که اگر امروز نخری، فردا گران تر 

خواهد شد.«

وی می افزاید: »مگر مردم چقدر قدرت خرید دارند 
که این اجناس این قدر گران شده است؟ ما باید برای 
این گرانی به کجا شکایت کنیم؟« این شهروند توضیح 
می دهد:»اگر قیمت ها کاهش پیدا نکند، باید منتظر 

سرما خوردن در فصل زمستان باشیم.« 
سراغ یکی از فروشندگان پوشاک در خیابان انقالب 
رفتم و از درددل های مردم گفتم، پاس��خ داد: »باور 
 کنید ما در پرداخت چک ها و نان شبمان مانده ایم.

مردم ب��ا این قیم��ت ها اص��اًل رغبتی ب��رای خرید 
 ندارند. در تأیید این مطل��ب نیز می توانید به فروش 
فوق العاده هایی که بسیار زود هنگام در سطح شهر 
ایجاد شده نگاه کنید؛ چرا که موعد چک ها رسیده و 

قدرت خرید مردم کم است.«

 س��راغ عمده فروش��ان ب��ازار ل��واف ه��ا در میدان 
نقش جهان رفتیم؛ بازاری که بس��یاری از پوش��اک 
خود را از تهران، ترکیه، چین و دیگرکش��ورها وارد 
می کنند و از آنجا پوشاک به مغازه های سطح شهر 

آورده می شود.

افزایش دو تا س�ه برابری قیمت پوشاک 
زمستانی

قربانی، یکی از فروشندها در بازار لواف ها می گوید: 
»نمی دانیم قیمت ها چگونه ب��ه یکباره افزایش پیدا 
کرد. تا چند روز پیش تمام اجناس خود را فروختم، 
ولی وقتی به تولیدی مراجعه کردم تا دوباره جنس 
بخرم، ش��اهد تعطیلی آن بودم. به تولیدی دیگری 
رفتم که گفت جنس ندارد و تا چند ماه آینده هم روال 
کار همین است و من مانده ام که از کجا جنس پیدا 

کنم و روزی خود را به دست آورم؟«
احمدی، یکی دیگر از بازاری��ان که متوجه صحبت 
ما با آقای قربانی ش��ده بود، ب��ه درون مغازه می آید 
 و می گوید: »البس��ه ای را که تا هفته پیش به قیمت 
۲۰ هزارتومان می خری��دم، امروز ب��ه قیمت ۶۵ تا 
7۰هزار تومان خریدم و مجبور به فروش آن با مبلغی 
بیشتر از ۱۰۰هزار تومان هستم.« وی می افزاید: »مگر 
مردم سر گنج هستند که هر قیمتی ما بگوییم، آنها 
بخرند و در مقابل تولیدکنن��ده به هر قیمتی جنس 

خود را بفروشد؟«

افزای�ش ۲۰ ت�ا ۲۵ درص�دی پوش�اک 
زمستانی در اصفهان

ابراهی��م خطابخ��ش، ریی��س اتحادی��ه پوش��اک 
اصفهان در خصوص صحبت ه��ا و گالیه های مردم 
و عرضه کنندگان پوش��اک می گوید: »گران شدن 
پارچه، باال رفتن نرخ ارز و کاه��ش واردات از دالیل 
نابس��امانی در بازار پوش��اک اس��ت و نرخ پوشاک 
 زمس��تانی نیز به دلیل اس��تفاده از پارچه بیش��تر و 
با کیفیت تر، به صورت طبیعی از انواع دیگر پوشاک 

باالتر است.«
وی ادامه م��ی دهد: »یکی از دالی��ل افزایش قیمت 
پوشاک نسبت به سال گذش��ته، گران شدن پارچه 
در تولیدات داخلی و همین طور رش��د نرخ ارز برای 
پوش��اک وارداتی بوده و البته معتقد اس��ت قیمت 

پوشاک ۲۰ تا ۲۵ درصد فقط افزایش داشته است.«
خطابخش می افزاید: »قیمت پوشاک به نوع پارچه، 
کیفیت دوخت و مس��ائل دیگری نیز بس��تگی دارد 
 و هزینه های جانبی ما افزایش بیش��تری نسبت به 

سال های گذشته داشته است.«
وی در مورد قیمت باالی اجناس خارجی می گوید: 
»در حال حاضر بیشتر پوش��اک خارجی موجود در 
بازار، از کش��ور ترکیه وارد می ش��ود که از کیفیت 
بهتری نیز برخوردار است؛ چرا که اجناس چینی در 
بازار رقابتی پوشاک ایران، دوام نیاورد و خیلی زود از 

چرخه فروش بیرون رفت که دلیل اصلی آن هم پایین 
بودن کیفیت این نوع پوشاک بود.«

رسانه ها در اطالع رسانی ضعیف عمل می 
کنند 

البته رییس اتحادیه پوشاک اصفهان بخشی از علت 
گرانی را متوجه رسانه ها می داند و با انداختن توپ 
در میدان آنها می گوید: »رسانه های جمعی در زمینه 
فرهنگ س��ازی اس��تفاده و خرید مناسب پوشاک 
ضعیف عمل می کنند، باید اطالع رسانی های الزم 
توسط رسانه ها صورت بگیرد تا مردم اجناس تقلبی را 

به اسم مارک های معروف خریداری نکنند.«
به هر حال آنچه به نظر می رسد، این که با قیمت باال 
و نجومی قیمت پوشاک زمس��تانی، قشر معمولی و 
نه ضعیف جامعه باید برای خرید پوشاک زمستانی 
چش��م انتظار کاهش چند باره قیمت ها در حراج ا و 
فروش فوق العاده باشند تا بتوانند تن خود را با لباس 

نو، گرم نگه دارند. 

زمستان از راه رسید

قبای گرانی بر تن پوشاک زمستانی زار می زند

راضیه  نوسانات نرخ ارز و به ویژه دالر در کشور که به صورت سریال وار سبب گرانی تمام اجناس در جامعه شده، پا در کفش 
پوشاک و تولیدکنندگان آن کرده و باعث کاهش قدرت خرید مردم و جمع آوری تولیدی های پوشاک شده است، به دادخواه 

طوری که مردم دیگر هیچ دلخوشی برای خرید لباس های زمستانی خود ندارند. در این بین، مغازه داران نیز با تهدید 
به گران تر شدن پوشاک، مردم را وادار به خرید اجناس به قیمت های غیرواقعی می کنند.

یک�ی از دالی�ل افزایش قیمت 
پوشاک نسبت به سال گذشته، 
گران شدن پارچه در تولیدات 
داخلی و همین طور رش�د نرخ 
ارز برای پوشاک وارداتی بوده 
و البت�ه معتق�د اس�ت قیمت 
پوش�اک ۲۰ ت�ا ۲۵ درصد فقط 

افزایش داشته است



»تیغه«  اصفهان در 
جشنواره لهستان

»10« شوارتزنگر،  ژانویه 
۲01۴ اکران می شود 

فیلم پویانمایی »تیغه« به تهیه کنندگی و کارگردانی حس��ن علیرضایی 
به بخش مسابقه جشنواره زوم کشور لهستان راه یافت. این جشنواره هر 
سال میزبان آثار برگزیده کشورهای جهان در ساختارهای متفاوت است. 
فیلم »تیغه« اوایل امسال به همت هنرمندان اصفهانی تولید شد و چندی 
پیش نیز در اولین جشنواره پویانمایی صدا و سیمای جمهوری اسالمی 
ایران توانست رکورد پرمخاطب ترین اثر بخش مسابقه را از آن خود کند. 
»تیغه« با ساختاری که اصل غافلگیری و گزیده گویی را به خوبی رعایت 
کرده، هشداری جدی نسبت به نابودی منابع طبیعی به مخاطبان داده و 
با توجه به این که محیط زیست در همه جوامع دارای اهمیت است، این 

فیلم می تواند مخاطبان بین المللی را نیز با خود همراه کند.

 تریلر اکشن »10« به کارگردانی دیوید آیر، 24 ژانویه 2014 روی پرده 
سینماها می رود. 

این فیلم تولید شرکت های »اپن ُرد فیلمز« و »کیو ای دی اینترنشنال« و 
آرنولد شوارتزنگر بازیگر مجموعه فیلم های »نابودگر« و فرماندار پیشین 
ایالت کالیفرنیا نقش اصلی آن بازی می کند.شوارتزنگر  در »10« نقش 
 )DEA( رییس یک گروه زبده از مأم��وران اداره مبارزه با م��واد مخدر
را ب��ازی می کند که مأموری��ت آنها مب��ارزه با مرگبارتری��ن کارتل های 
 مواد مخدر در دنیاس��ت. گروه با موفقیت به خانه امن یک کارتل حمله 
می کند. درست زمانی که آنها فکر می کنند همه چیز به خوبی انجام شده، 
 10 عضو گروه به شکلی اس��رارآمیز یکی پس از دیگری از پا درمی آیند.

مسئولین در کنار هنر
 این روزها تجلیل از هنرمن��دان و اثر 

 جمال
هنریشان در اولویت برنامه مسئولین  نوروز باقری

ذیربط قرار گرفته است. به همین لحاظ 
جا دارد در همین جا صمیمانه از آنها تشکر کنیم و از دور دست 
آنها را به گرمی بفشاریم که دغدغه خود را هنر وهنرمند می دانند 
 و فض��ا و امکان��ات را ب��رای تعال��ی و پ��رورش آنه��ا فراه��م 
می کنند.  در اینجا به خود الزم م��ی بینیم تا معرفی کوتاهی از 
تالش این عزیزان ب��رای قدردان��ی از هنر و هنرمن��د را از نظر 

خوانندگان بگذرانیم.

مسئولین در تجلیل از یک اثر هنری
 قبل از خلق یک اثر هنری، مس��ئولین بس��تر را برای زایش آن 
آماده می کنند تا هنری س��الم تولید ش��ود و بتواند در جامعه 
چراغی روش��ن برای همگان باش��د و هیچ گاه عقی��ده خود را 
 به هنرمن��د تحمیل نمی کنن��د و اث��رش را س��رکوب و نابود 
نمی نمایند. حتی فضا را برای نق��د اثرش نیز فراهم می کنند تا 

بتواند در فضایی به دور از تشویش، به کار خود ادامه دهد.
 مسئولین درکنار هنرمند 

 

مس��ئولین همیش��ه و در همه میادین ثابت کرده ان��د که در 
کنار هنرمند و اث��رش تا آخرین قط��ره خون ایس��تاده اند و از 
 آرمان های خ��ود او و اثرش حمای��ت می کنند و ای��ن نکته را 
 می ت��وان در ارتقای س��طح هن��ری در الیه الیه ه��ای جامعه

 به خوبی مشاهده کرد که نمود عینی آن را می توان در هنر هفتم 
به خوبی لمس کرد.

مسئولین در کنار اثر هنری
 مسئولین تمام هم وغم خود را گذاشته اند تا خدشه ای به هنر 

هنرمند در نبودش وارد نشود و حتی اگر الزم باشد، از آرمان های 
 خود به صالح جامعه نیز بگذرند و حت��ی در وصیتنامه خود به 
باقی ماندگان توصیه می کنند که اثر را در کنار جسدش خاک 

کنند تا وفاداری بیش از حد او به هنر، به همگان ثابت شود. 

مسئولین در کنار ارتقای مکان های فرهنگی
 مس��ئولین تمام تالش خود را می کنند تا هر چه بیشتر مکان 
هایی را برای هنر وهنرمند وعالقه مندان آنها فراهم کنند. حتی با 
تغییر کاربری سعی می کنند تا از مکانی که استفاده ای ندارد به 

خوبی بتوان در جهت ارتقای فرهنگی جامعه بهره برداری کرد.

مسئولین در مراسم خاکسپاری هنرمند
وقتی هنرمند فوت می کند و فقدان آن از لحاظ این که دیگر از 
جانب آن تشعشعاتی خواه مضر ومفید حس نمی شود، مسئول 
به خ��ود الزم می بیند تا با ارس��ال پیامی، در غ��م جانگداز این 
هنرمند وارسته عالقه خود را نس��بت به او با ارسال دسته گلی 
 به همگان نشان دهد. در پایان نیز جا دارد از مسئولین به خاطر 

دلمشغولی شان نسبت به مقوله هنر کمال تشکر را ابراز داریم. 

اکران خانگییادداشت

هفت

DVD مستند »درباره چهره ها« به بازار آمد
»سوپرمدل های گذشته و حال« ساخته تیموتی گرینفیلد ساندرس به بازار آمده است. این مستند 
درباره سوپرمدل های دیروز آمریکاست که امروز مادربزرگ شده اند و از سال های اولیه این حرفه 
می گویند. این DVD شامل 43 دقیقه مستند مصاحبه بوده و با قیمت 30 دالر به بازار آمده است. 
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»من درختم،تو انار«
نمایشگاهی از عکس های محمد غاضی 
با عنوان »من درختم، تو انار« از اول تا 
ششم دی ماه س��ال جاری در گالری 

آرته اصفهان برپا می شود.
ای��ن نمایش��گاه ی��ک ن��گاه و تجربه 
شخصی به درختان انار در پاییز است. 
او درباره عالقه خود می گوید: سال ها 
پاییز که می شد به دیدن درختان انار 
می رفتم و از آنها عکس می گرفتم، اما یک بار یک تجربه متفاوت در 
این عکاس��ی برایم رخ داد که تصمیم گرفتم در قالب عکس مانایش 
کنم. او همچنین می گوید: عکس های من بس��یار ش��خصی است و 
دنبال شیوه های دیگر عکاسی نیستم. اصول را رعایت می کنم، اما به 
نظرم دوره ماندن در سبک ها گذشته است، ضمن این که به نظر من، 
ما در ایران هیچ عکاس صاحب س��بکی نداشته ایم و کار های من هم 

سبک ندارند؛ فقط یک خط ربط می توانید در آنها پیدا کنید. 
گفتنی اس��ت، محمد غاضی که س��ابقه چهار نمایش��گاه دیگر را در 
 رزومه خود دارد، در این نمایشگاه 1۹ اثر در سایز های 100 در ۷0 و 
۵0 در ۷0 سانتی متر ارایه کرده اس��ت. عالقه مندان به بازدید از این 
نمایشگاه می توانند در تاریخ یاد شده از ساعت 1۶ تا 20 به گالری آرته 
واقع در خیابان آپادانا دوم، کوچه ش��ماره ۸ )شهید موسی رضایی(، 

بن بست دوم سمت چپ، پالک 24 مراجعه  نمایند. 

 قاسم افشار سکوت خیس را 
منتشر می کند

قاس��م افش��ار در باره جدید ترین اثر 
هنری خود می گوید: آلبوم»سکوت 
خی��س« جدید ترین اث��ر هنری من 
اس��ت که فضایی متفاوت نس��بت به 
کاره��ای قبل��ی ام دارد. محمدرضا 
چراغعلی،ت��ورج ش��عبانخانی،پوریا 
حی��دری، امین قباد و می��الد اکبری 
ملودی وتنظیم »س��کوت خیس« را 
برعهده دارند. افشار درباره غیبت چندین ساله در ارایه آثار موسیقی 
می گوید: دلیل غیبت من دربازار موسیقی در این چند سال ارایه آثار 
متنوع و متف��اوت بود، همچنین س��عی کرده ام در زمین��ه ارتباط با 
مخاطبانم با تأمل بیش��تری قدم بردارم. این خواننده موسیقی پاپ 
درباره اشعار آلبوم »سکوت خیس« خاطرنشان کرد: بابک صحرایی، 
پگاه موس��وی، رومین��ا تجلی،داریوش ش��هریاری و مریم اس��دی 

ترانه های جدید ترین اثر من را سروده اند.

 هشدار مجمع فیلمسازان 
نسبت به نابودی سینمای ایران   

اعضای شورای مجمع فیلمسازان که 
متشکل از علیرضا داوودنژاد، مهدی 
فخیم زاده، کیومرث پوراحمد، مجید 
قاری زاده، مهرداد فرید، داوود موثقی، 
منوچهر مصیری، محم��د احمدی و 
عزیزاله حمیدنژاد هستند، در بیانیه ای 
نسبت به مرگ قریب الوقوع سینمای 
ایران هشدار دادند. در این بیانیه آمده 
است: مردم ایران و آنها که قلبشان برای فرهنگ و هنر ایران اسالمی 
می تپد، طی سال های اخیر ش��اهد جریانی بوده اند که کمر به قتل 
سینمای ایران بس��ته اس��ت؛ جریانی که اگر تدبیر خردمندان آن را 
متوقف نکند، رفته رفته و در آینده ای بسیار نزدیک، شاهد مرگ این 

سینما خواهیم بود. 

»پرنده باز« وارد شبکه نمایش 
خانگی شد

 فیلم سینمایی »پرنده باز« به کارگردانی عطاءاهلل سلیمانیان به شبکه 
نمایش خانگی راه پیدا کرد. این فیلم نخستین ساخته عطاءاهلل سلمانیان 
است و سرمایه گذاری آن را حوزه هنری به عهده داشته است. حسین 
یاری، ماه چهره خلیلی، هوش��نگ توکلی، علی اوسیوند، رضا فیاضی و 
مهران رجبی در آن ایفای نقش کرده اند. فیلم سینمایی»پرنده باز« به 
کارگردانی عطاءاهلل سلمانیان در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به 
روی پرده رفت و در بخش مس��ابقه فیلم های اول و دوم این فستیوال 

حضور داش��ت. این فیلم ک��ه موضوعی 
اجتماعی دارد، روایت یک شخص کفترباز 
است که به مکه می رود و به سفارش یکی 

از دوستانش به جهت ازدواج مجدد، یکی از 
اعمال حج )طواف نساء( را به جا نمی آورد و 

ماجراهای جالبی برای او رخ می دهد. 
گفتنی اس��ت اگر کسی طواف نس��اء را در 
پایان مناس��ک ح��ج انجام به ج��ا نیاورد، 
همس��رش و همه زن��ان دیگر ب��ر او حرام 

می شوند.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 945 | شنبه  2 دی  1391 | 8 صفر 1434

برای »محمد نوری« که درد وطن داشت
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - اول دی ماه، تولد ۸3 س��الگی دالویزترین صداس��ت ک��ه به »گل مریم« 
جان تازه بخش��ید. محمد نوری به س��ال 130۸ خورش��یدی در تهران متولد شد و پس از 
پایان تحصیالت ابتدایی و متوس��طه، در رش��ته  زبان و ادبیات انگلیس��ی از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل شد. او عالوه بر فعالیت در عرصه موسیقی، چند کتاب را هم ترجمه کرد که از 
 جمله رمان »درخت شیطان« نوشته ایرزی کازنیسکی است. نوری ابتدا در هنرستان تئاتر نزد 
اسماعیل خان مهرتاش مدت سه س��ال آواز ایرانی را به طور سینه  به  سینه آموخت. سپس 
به هنرستان عالی موسیقی رفت و زیر نظر استادان مصطفی کمال پورتراب رفت که مکتب 
وس��عت صدای خود را پیدا کند. محمد نوری آثاری را همچون ای  ایران، سفرهای دور، آواز 
سرزمین خورشید، مریم  جان، عروسی، چش��مان آبی و دریا، انتظار، النه متروک، باران ها، 
ترانه های چوپان، سرزمین گیالن، شالیزار، ای به خفته دل، توبیو، نشونشو، الالیی شیرازی و 

آواز سرزمین خورشید از خود به جا گذاشته است.
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۲01۲
سال 200۹، روالند 
امری��چ، فیلم س��از 
آلمانی ک��ه پیش از 
آن ه��م فیلم هایی 
چ��ون »روز بعد از 
»روز  و  ف��ردا« 
استقالل« را ساخته 
بود که هر کدام ممکن است به نوعی زیرمجموعه 
فیلم های آخرالزمانی قرار بگیرند، یاد پیشگویی 
نوس��تراداموس افتاد ک��ه گفته بود پایان س��ال 
2012، پایان جهان اس��ت. امریچ س��ریع به فکر 
ساخت فیلمی درباره نابودی جهان در سال 2012 
افتاد. جان کیوزاک و چیوتل اجیفور ستاره های 
اصلی فیلم بودند. ساخت فیلم آگوست 200۸ در 
ونکوور آغاز ش��د، اما بخ��ش اعظم��ی از آن در 

لس آنجلس فیلمبرداری شد.
قهرمان فیلم دکتری به نام آدریان هلمس��لی)با 
بازی اجیف��ور( اس��ت که عض��وی از ی��ک تیم 
تحقیقاتی زمین شناسی بین المللی است که تأثیر 
اش��عه های رادیواکتیو زمین را بررسی می کند و 
متوجه می شود که هس��ته زمین هر روز در حال 
گرم تر ش��دن اس��ت. او به رییس جمهور آمریکا 
هشدار می دهد که پوسته س��خت زمین ممکن 
است از هم بپاشد و تحمل این اشعه ها را نداشته 
باش��د و اگر مردم جهان آمادگی الزم را نداشته 
باش��ند، همه در اعماق زمین فرو خواهند رفت و 

نسل بشر نابود می شود. 
اما فقط یک نویس��نده جوان)با ب��ازی کیوزاک( 
است که به س��خنان او توجه نش��ان می دهد. در 
شرایطی که سران کشورهای مختلف برای ساخت 
پناهگاهی برای مردم شان در رقابت هستند، این 

نویسنده شخصا اقدام می کند تا خانواده خودش 
را نجات دهد، در حال��ی که زمین لرزه ها و بالیای 
دیگر خبر از نابودی قریب الوقوع زمین می دهند. 
فیلم برای چند هفته در ج��دول پرفروش ها بود. 
گروهی از دانشمندان س��ازمان ملی هوانوردی و 
فضایی ایاالت متحده آمری��کا، این فیلم را از نظر 
علمی »چرندترین فیلم تاریخ س��ینما« نامیدند. 
ایبرت، فیل��م را »مادر همه فیلم ه��ای فاجعه ای 

سینما« خواند.

در جست وجوی یک دوست برای آخر 
دنیا

از فیلم ه��ای خوب 
امسال به کارگردانی 
لورن اس��کافاریا که 
به تازگی هم اکران 
شد و موضوع آن هم 
نابودی جهان است. 
نکت��ه جال��ب این 
اس��ت که این بار دیگر قهرمانی در کار نیست که 
منجی انسان ها یا دنیا شود. زمین قرار است نابود 
شود و ش��کی هم در آن نیس��ت. به جای نجات 
زمین، فیلم س��از با هوش��مندی روی انس��ان ها 
متمرکز می شود و سؤالی جالب را مطرح می کند. 
اگر آخر این هفته جهان به پایان برس��د، در این 

چند روز چه کاری انجام خواهید داد؟
جواب این س��ؤال برای آدم های مختلف متفاوت 
است و فیلم »در جس��ت وجوی یک دوست برای 
آخر دنیا« هم همی��ن را نش��ان می دهد. برخی 
فقط منتظر می نش��ینند، کار و هم��ه زندگی را 
رها می کنند و فقط در س��کوت انتظ��ار مرگ را 
می کشند. برخی همه غرایز خفته در وجودشان 

را آزاد می کنن��د و تبدی��ل به آنارشیس��ت هایی 
می ش��وند که پیش از نابودی جهان، خودش��ان 
دست به نابودی تمدن انس��ان ها می زنند. برخی 
هم انگار نه انگار که قرار اس��ت اتفاقی بیفتد، به 
زندگی روزمره شان مشغولند و چیزی برای شان 
فرق نکرده اس��ت. البته پیش��نهاد خود فیلم ساز 
برای آخر دنیا به نظر بهترین راه حل است. اگر قرار 
است دنیا به آخر برسد، اجازه بدهید کنار کسانی 

تمام شود که دوست شان دارید. 
اجازه بدهید کدورت ها کنار بروند و گذشته ها را 
فراموش کنید؛ چون همه درنهایت به یک نقطه 
رس��یده ایم. اس��تیو کارل و کایرا نایتلی به فیلم 
گرما و جذابیت مضاعفی می بخشند. فیلم از نظر 
منتقدان اثر متوس��طی بود و مخاطبان بیشتر از 

منتقدان به آن عالقه نشان دادند. 

من افسانه هستم
فرانسیس الرنس در 
 ای��ن فیل��م علمی

-تخیل��ی محصول 
 ،200۷ س��ال 
داستان کره زمین را 
در حال��ی روای��ت 
می کند که بیش��تر 
نوع بش��ر از بین رفته اند و بقیه شان هم تبدیل به 
هیوالهایی وحش��تناک ش��ده اند. قهرمان فیلم 
راب��رت نویل)با بازی درخش��ان ویل اس��میت( 
دانشمندی است که سعی دارد از پخش بیشتر این 
ویروس��ی که هم��ه م��ردم جه��ان را تبدیل به 
موجوداتی ترسناک می کند، جلوگیری کند. نویل 
در واقع تنها انسانی اس��ت که در شهر نابود شده 
نیویورک باقی مانده است و شاید در دنیا هم تنها 

باش��د. با این وجود، سه س��ال تم��ام وفادارانه به 
فرستادن پیام های رادیویی برای بقیه جهان ادامه 
می دهد تا اگر انسانی هنوز زنده مانده، امیدش را 
حفظ کند. هیوالها همه حرکات نویل را زیر نظر 
دارند و منتظرند تا او مرتکب یک اش��تباه شود تا 
نابودش کنند. اما نویل نه تنها به نجات خودش که 
به نج��ات جه��ان و از بین ب��ردن ای��ن ویروس 

می اندیشد. 
فیل��م خوش بینانه  و خوش س��اختی اس��ت که 
با بازی ویل اس��میت می تواند نظ��ر منتقدان را 
هم تا حدی جل��ب کند. فیلم در صدر فهرس��ت 
پرفروش ترین ه��ا ق��رار گرفت و نقده��ای روی 
آن ه��م تقریب��اً مثبت ب��ود. به هرح��ال عادت 
 منتق��دان ای��ن اس��ت ک��ه معم��والً فیلم های 
علمی-تخیلی-آخرالزمان��ی را جدی نگیرند، اما 
شانس »من افسانه هستم« بهتر از بقیه فیلم های 

این ژانر بود.

فرزندان بشر
آلفونس��و کوارون با 
ساخت این فیلم در 
 ،200۶  س��ال 
ب��ه عن��وان ی��ک 
فیلم ساز متفکر در 
جهان مطرح ش��د. 
جه��ان در معرض 
نابودی است. در تمدن جدید، جوانان در سن 1۸ 
سالگی می میرند درنتیجه نوع بشر منتظر منقرض 
شدن اس��ت. همه شهرها را خش��ونت فرا گرفته 

است. 
در این میان زنی باردار دست به سفری می زند که 
هم باعث رستگاری فرزندش شود و هم نوع بشر را 

نجات دهد. فیلم از نظر بصری شگفت انگیز است. 
بازی های خوب، کارگردانی درجه یک کوارون و 
فیلمنامه ج��ذاب و عمیقش باعث ش��د فیلم هم 
در گیش��ه یک اثر موفق باش��د و هم مورد توجه 

منتقدان قرار بگیرد. 
بیشتر منتقدان نقدهای مثبتی روی فیلم نوشتند 
و آن را تحس��ین کردند. آنها به کوارون به عنوان 
یک کارگ��ردان خوش ذوق و تکنیکی خوش��امد 
گفتن��د. پیتر تراورس، از مجله مش��هور رولینگ 
اس��تون فیلم را به عنوان دومین فیلم برترش در 
دهه اول قرن بیست ویکم معرفی کرد. کمتر فیلم 
آخرالزمانی به چنین توفیقی میان منتقدان و قشر 

نخبه سینمابین دست یافته است.

مارس حمله می کند
این کم��دی علمی

-تخیلی ساخته تیم 
برت��ون در س��ال 
1۹۹۶ طبق معمول 
فیلم ه��ای  بقی��ه 
برتون اثری عجیب 
و غری��ب در ژان��ر 
خودش هس��ت. فیلم هجوی��ه ای بر تم��ام آثار 
آخرالزمانی بود که تا آن زمان ساخته شده بودند. 
جک نیکلسون، سارا جسیکا پارکر و پیرس برازنان 

ستاره های فیلم بودند. 
برخی منتقدان به خاطر سبک ویژه برتون، فیلم را 
دوست داشتند و برخی دیگر آن را یک بی -مووی 
تمام عیار دانستند که ارزش چندانی ندارد. فیلم 
البته در اسکار نامزد چند جایزه شد، اما حتی در 
میان آثار برتون هم اثر شاخصی نیست و در گیشه 

هم چندان موفق نشد.

این چند فیلم درباره پایان جهان ساخته شده اند

کابوس سینما برای دنیا تعبیر می شود 
  شایعات اخیری که سر زبان ها افتاد تا فیلم های هالیوودی را برایمان از تخیل 
به تحقق برس�اند، بهانه خوبی بود که آنها را مرور کنیم؛ کسی چه می داند؟ 
شاید این آخرین مطلبی اس�ت که می خوانیم. ولی این را همه می دانند که 
سینمای آخرالزمانی، سینمای قهرمان پرور است. جهانی که رو به نابودی است 
قطعًا به چند قهرمان نیاز دارد که ناجی مردم شوند.  همین است که فیلم های 
آخرالزمانی را مخاطبان هم دوست دارند؛ چون در بیشتر آنها در نهایت این 

قهرمان فیلم است که می تواند بر نیروهای نابودگر پیروز شود و دنیا را همان طور 
که هست برای مردم حفظ کند حتی اگر این کار به قیمت از دست دادن جانش 
تمام شود.  فیلم های آخرالزمانی فروش های خوبی هم دارند؛ چون در برخی 
از نمونه های عمیق ترشان می توان مفاهیم جالبی درباره زندگی و مرگ یافت 
و در فیلم های سطحی ش�ان هم جلوه های بصری به اندازه ای است که بتواند 
مخاطب عمدتا نوجوان و جوان را به سینماها بکشاند. سینمای آخرالزمان شاید 

بیشتر عامه پسند باشد تا مورد توجه منتقدان، اما در طول این سال ها فیلم های 
خوبی هم بوده اند که عالوه بر بعد بصری ماجرا روی سرنوشت انسان ها، افکار 
و فلسفه جهان و زندگی هم تمرکز کرده اند. از آنجایی که سال ۲01۲ قرار بود 
سال پایان جهان باشد، س�ینمای هالیوود هم دست به کار شد و فوری از این 
موضوع جذاب استفاده کرد و همین امس�ال دو فیلم در این رابطه روی پرده 

برد. به این فیلم ها و چند فیلم آخرالزمانی مطرح دیگر نگاهی می اندازیم:

ت[
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ورزش به روایت تصویر/  عجیب ترین مدل موها در بین بازیکنان

چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

پرسپولیس گل کاشت
یحیی گل محمدی توانس��ت خاطره فراموش نشدنی شش تایی ها را بار 
دیگر زنده کند، این بار اما پای استقالل در میان نبود، بلکه این شاگردان 
احمدزاده بودن��د که با خوردن ش��ش گل، این خاطره ش��یرین را برای 

پرسپولیسی ها زنده کردند.
تیم فوتبال پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم جام حذفی به مصاف ملوان 
رفت و آنها را با شکست سنگین و با زدن شش گل به این تیم، بدرقه کرد. 

خیال باریج کمی راحت شد
باریج اسانس با بردی که برابر نوین کشاورز تهران به دست آورد، موفق شد 

یک پله در جدول رقابت ها صعود کند.
هفته س��یزدهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کش��ور روز چهارشنبه با 

برگزاری پنج دیدار و یک رقابت نیمه تمام پیگیری شد.
باریج اسانس، تنها نماینده والیبال اس��تان اصفهان در لیگ برتر که بعد 
از دو هفته بار دیگر رنگ برد را دی��د، باالخره یک پله در جدول رقابت ها 
صعود کرد. باریج اسانس در حال حاضر با شهرداری تبریز هم امتیاز است. 
همچنین دیدار پیشگامان کویر برابر جواهری گنبد به سود نماینده یزد به 
پایان رسید تا این تیم همچنان صدرجدول رقابت ها را در اختیار داشته 
باشد. مصاف پرحاشیه کاله و شهرداری ارومیه اما به علت رفتار تماشاگران 
ارومیه ای، نیمه تمام ماند تا در پایان هفته س��یزدهم لیگ برتر تکلیف 

جایگاه این دو تیم مشخص نشود. 

بازگشت احسان حاج صفی به خانه
احسان حاج صفی هافبک تیم سپاهان به احتمال فراوان از ابتدای هفته 

جاری در تمرینات تیم سپاهان شرکت می کند. 
گویا احسان شنبه یا یک شنبه به تمرینات سپاهان اضافه می شود، البته با 
توجه به این که او با مصدومیتی از ناحیه کشاله ران مواجه شده، در تمرین 
سپاهان مشخص می شود که آیا نیاز به درمان دارد یا در تمرینات گروهی 
تیم اصفهانی شرکت خواهد کرد. حاج صفی از ابتدای فصل گذشته برای 
گذراندن خدمت سربازی خود راهی تراکتورسازی شد و با توجه به این که 

چند روز دیگر خدمت او به پایان می رسد، به تیم خود باز خواهد گشت.

ذوب آهن مقصد علیرضا محمد
سرپرس��ت تیم ذوب آهن گفت: علیرضا محمد بازیکن س��ابق تیم 
فوتبال پرسپولیس طی روزهای گذشته با ذوب آهن تمرین کرده و با 

این باشگاه قرارداد داخلی امضا کرده است. 

کاسترو  در ریل راه آهن 
ایگور کاسترو مهاجم س��ابق برزیل ذوب آهن که شنیده می شد به 
تیم آلومینیوم هرمزگان پیوسته است روز چهارشنبه  با راه آهن به 
توافق رسید و گفته می شود به زودی قراردادش را در هیأت فوتبال 

تهران ثبت خواهد کرد. 

 پیاده روی کوهنوردان اصفهانی 
از کوفه تا کربال

به مناسبت نهم دی، کوهنوردان اصفهانی از شهر کوفه تا کربال را با 
پای پیاده طی می کنند.

صغری حسنی اردکانی نایب رییس هیأت کوهنوردی استان اصفهان 
با بیان این مطلب گفت: به مناسبت نهم دی ماه یوم اهلل ماندگار روز 
بصیرت و میث��اق امت با والیت و اربعین حس��ینی، کاروان ۱۴ نفره 
هیأت کوهنوردی اس��تان اصفهان قص��د دارد روز دوازدهم دی ماه 

مسیر۸۰ کیلومتری شهر کوفه تا کربال را با پای پیاده طی کند.
وی ادامه داد: این حرکت نمادین برای نخس��تین بار اس��ت که در 
هیأت کوهنوردی استان اصفهان اتفاق خواهد افتاد و کاروان هیأت 
کوهنوردی استان اصفهان روز ۸ دی ماه اصفهان را به مقصد کشور 
عراق ترک خواهن��د ک��رد و روز ۱۸ دی ماه به وط��ن عزیزمان باز 
خواهند گش��ت. این حرکت از س��وی امور بانوان هیأت کوهنوردی 

انجام می گیرد.

  نمی دانم شهرداری چگونه در 
این زمین بازی می کند

فرهاد کاظمی/ سرمربی ذوب آهن

میهمان نوازی مردم این استان را شنیده بودم و امروز به وضوح دیدم 
که چه اندازه مردم خونگرمی هس��تند. در ابتدای ورود به ورزشگاه 
تحت تأثیر جو آن قرار گرفتیم؛ چرا که حمایت تماشاگران یاسوجی 
از تیم خودش��ان عالی بود. آنها به خصوص در میانه میدان به قدری 
خوب بازی کردند که هافبک های ما را در میانه میدان از کار انداختند 
و نشان دادند که بازیکنان خالقی هس��تند. این زمین واقعا ناهموار 
و نامناسب برای فوتبال اس��ت و نمی دانم که تیم فوتبال شهرداری 
چگون��ه در آن بازی 
می کند. شهرداری 
تیم خوبی است که 
می توان��د در زمین 
هموار حرف بیش��تری 

برای گفتن داشته باشد.

 هندوانه شیرین حذفی 
در یلدای اصفهان

 گروه ورزش- پیروزی های مش��ابه س��پاهان و ذوب آهن
در مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی باز هم مانند دور اول 
این مسابقات کام اصفهانی ها را شیرین کرد تا مردم اصفهان 
خوشحال از پیروزی هر دو نماینده شهرشان هندوانه های 
شیرین شب یلدا را قاچ کنند! سپاهان و ذوب آهن هرچند که 
در مرحله اول با دو پیروزی خانگی از سد فوالد و ملی حفاری 
خوزستان گذشته بودند، ولی این بار شاگردان کرانچار و تیم 
فرهاد کاظمی با رس��یدن به یک برد خارج از خانه، شانس 
خودش��ان را برای میزبانی در مرحله یک چه��ارم نهایی و 
رسیدن به جمع چهار تیم پایانی جام حذفی افزایش دادند. 

از یک طرف ذوب آهن در حالی ش��هرداری یاسوج را با یک 
گل شکس��ت داد که همین تیم یاس��وجی دو سال قبل در 
فوالدش��هر ش��اگردان منصور ابراهیم زاده را شکست داده 
بود و ذوبی ها با این برد ارزش��مند، هم انتقام آن شکس��ت 
ناباوران��ه را گرفتن��د و هم با رس��یدن به دومی��ن پیروزی 
متوال��ی از لحاظ روح��ی و روانی آماده حض��وری پرقدرت 
 تر در نی��م فصل دوم لیگ برتر ش��دند. فره��اد کاظمی هم 
 کم کم نش��ان م��ی دهد ک��ه ش��ناخت کاف��ی از تیمش 
 به دس��ت آورده و ش��اید تا همین امروز باید ن��ام ذوبی ها 
 به عن��وان تیم ش��گفتی س��از ج��ام حذف��ی ثب��ت کرد. 
ذوب آهن در مرحله بعد این ش��انس را دارد ک��ه اگر بازی 
نفت تهران و پرس��پولیس با برتری ش��اگردان ابراهیم زاده 
به پایان برس��د، آن وق��ت در اصفه��ان میزب��ان تیم نفت 
 و منص��ور خان باش��د و صعودی غ��رور انگیز را ب��ه مرحله 
نیمه نهایی تجربه کند. اما سپاهان هم مانند همیشه بدون 
اشتباه ظاهر ش��د و هرچند که ماراتن فوتبال در رفسنجان 
به۱2۰ دقیقه بازی هم کشیده شد، ولی در نهایت یک گل 
بسیار زیبا از جواهیر سوکای، کار شاگردان بهمن فروتن را 
تمام کرد تا س��پاهان هم مانند ذوب آهن شانس خودش را 
برای رس��یدن به مرحله نیمه نهایی باالتر ببرد. سپاهان هر 
چند که خیلی دیر به گل رسید، ولی خوشبختانه سرنوشت 
تیم پیروز این مس��ابقه را به ضربان مرگبار پنالتی نکشاند،  
چون آنجا بود که شرایط عوض می شد و استرس زدن ضربه 
پنالتی ش��اید کار را برای تیم کرانچار سخت می کرد، ولی 
سپاهان با عبور از سد مس رفسنجان حریف نفت آبادانی شد 
که در یک بازی عجیب راه آهن را شکست داد و سپاهان این 
فرصت را دارد که در فوالدشهر بعد از شکست فوالد با پیروزی 
بر دومین نماینده خوزستان در لیگ برتر، به جمع چهار تیم 

مرحله نیمه نهایی برسد.

یادداشت

6
مسی سومین ورزشکار برتر آرژانتین شد!

در شرایطی که بسیاری از مردم جهان لیونل مسی را بهترین فوتبالیست و ورزشکار جهان می دانند، اما خود 
آرژانتینی ها چندان قهرمان خود را دوست ندارند و در نظرسنجی بهترین ورزشکار س��ال این کشور،  او را در 

جایگاه سوم قرار می دهند!

 رابطه بده بستانی در فوتبال ایران به صورت یک رسم درآمده 
و تماشاگران برای تسویه حساب با بازیکنی که به نوعی دلشان 
را شکسته از خجالت او وخانواده اش درمی آیند؛ الفاظی که در 
بازی رفت دو تیم ملوان و پرسپولیس در شهر انزلی به کار برده 
شد، این بار به جام حذفی هم سرایت کرد تا هواداران سرخ به 
تالفی حرکت انزلی چی ها رگبار فحاشی را به سوی بازیکنان 

ملوان بگیرند.
فحاشی در فوتبال پدیده تازه ای نیس��ت و در طی سال های 
گذش��ته بارها و بارها در مذمت این کابوس فرهنگی س��خن 
گفته ش��ده و چه پول هایی که بابت جریمه این عمل ناپسند 
از جیب باش��گاه های ایرانی به صندوق کمیته انضباطی واریز 
نشده است، ولی متأس��فانه هنوز هم جو ورزشگاه های ایران 

به خصوص در بازی هایی که یک ط��رف آن قرمز و آبی های 
پایتخت هس��تند، س��الم نیس��ت و حتی در مواقعی تماشای 
فوتبال را به یک برنامه مثبت ۱۸ سال تبدیل می کند. اعتراض 
به نحوه قضاوت داور و بازیکنان تیم حریف در همه جای دنیا 
وجود دارد، اما نه به این ش��کل که با به کار بردن الفاظ زشت، 
هم به شخصیت بازیکن و خانواده او توهین شود و هم این که 
جو ورزشگاه به شدت مسموم و متشنج. در کشورهای اروپایی 
هر زمان که تماش��اگران به نحوه قضاوت داور اعتراض داشته 
 باشند با سوت های ممتد اعتراض خود را به تصمیم داور نشان 
می دهن��د، نه این ک��ه هر چه بر زبانش��ان جاری ش��ود، نثار 
داور کنن��د. در ده��ه  اخیر، ش��رایط فرهنگی ورزش��گاه های 
کشور دچار بحران جدی ش��ده و نوع الفاظ و توهین هایی که 

 درمورد بازیکنان و داوران به کار می رود ش��دیدتر و شاید هم 
هتاکانه  تر شده است .

خیلی از مس��ئوالن فرهنگی ما س��عی کردند تا با استفاده از 
واژه  »تماشاگرنما« این جماعت را اندک و انگشت شمار نشان 
دهند، اما به مرور، زمانی که این شعارها از زبان ۱5 یا 2۰ هزار 
تماشاگر خارج شد، دیگر واژه »تماشاگرنما« نیز کاربرد خودرا 
از دس��ت داد. در نهایت تماش��اگران اصیل و ورزش دوس��ت 
چاره ای جز تحریم ورزش��گاه ها ندیدند و این مس��أله فضای 
 بیش��تری را در اختیار گروه هایی قرار داد که با اهداف دیگری 
 به جز تماشای یک مس��ابقه  ورزشی به ورزش��گاه می آمدند؛ 
 گ��روه هایی که حت��ی قب��ل از آغاز مس��ابقه برای فحاش��ی 
برنامه ریزی می کنند و ش��عر هم می سازند. تصور استفاده از 
تماشاگر به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن حریفان و 
داوران مسابقات و به اصطالح »جهنم سازی« به منظور کسب 
امتیاز نیز تفکر اشتباهی بود که متأسفانه برخی باشگاه ها آن 
را به عنوان راه حلی برای پوشاندن نقاط ضعف فنی و تاکتیکی 

خود انتخاب کردند.
تردیدی نیس��ت که در همین بازی پرسپولیس و ملوان الفاظ 
رکیک هواداران پرسپولیس که بر علیه مازیار زارع به کار برده 
ش��د، جو تیم ملوان را به شدت متش��نج کرد و کار را به جایی 
رساند که سرمربی انزلی چی ها چاره ای جز تعویض زارع ندید. 
فوتبال ایران در حالی به این س��مت و سو می رود که همیشه 
ادعای تاریخی باس��تان و فرهنگی غنی در مقابل کشورهای 
تازه به دوران رس��یده داش��ته،  ولی امروز ای��ن رفتارها حتی 
 امکان حضور تماشاگران خانم را هم در ورزشگاه ها سلب کرده 

است.
یک روز بازیکنان با ش��ادي ه��اي غیر متعارف خ��ود فوتبال 
ایران را در جهان یکه تاز مي کنند، یک روز بازیکنان داور را در 
زمین زیر بار مش��ت و لگد مي گیرند، یک روز دیگر بازیکنان 
زمین بازي را با رینگ بوکس اش��تباه مي گیرند و این بار هم 
هوادارنماها بدترین و زننده ترین توهین ها و دشنام ها را نثار 
داور و بازیکن تیم حریف می کنند. ش��اید بهتر باش��د تا این 
بس��اط فوتبال را جمع و به جاي پخش مس��ابقات فوتبال از 
 تلویزیون برنامه هاي آموزنده پخش کنند تا حداقل خانواده ها

خیالش��ان راحت باش��د که فرزندانش��ان از لحاظ فرهنگي و 
اخالقي در امان بوده و مجبور نیستند که بعد از بازگشت فرزند 
نوجوانشان به خانه مشغول س��م زدایی حاصل از حضور او در 

ورزشگاه ها باشند. 

هدیه فوتبال به فرهنگ

 کری بخوان و فحش بشنو!

پیروزی غیرمنتظره شاگردان یحیی گل محمدی در مقابل ملوان همان قدر که رابطه مستقیمی با  مسعود 
جدایی مانوئل خوزه از جمع قرمزهای پایتخت داشت، به همان اندازه هم نقش محمد احمدزاده و افشاری

 مازی�ار زارع را در شکس�ت قوی س�پید پررنگ تر ک�رد تا ثابت ش�ود که چگونه ی�ک مصاحبه 
 غیرحرف�ه ای م�ی تواند ع�الوه بر تحری�ک تیم حری�ف، حتی جو ورزش�گاه ها را هم به س�مت و س�وی نث�ار نقل و 
نبات گونه الفاظ رکیک بکشاند. مصاحبه مازیار سابقا قایقران! آن قدر برای هواداران پرسپولیس سنگین تمام شد که در 
طول نود دقیقه بازی، حتی به خانواده زارع هم رحم نکنند و کارگردان تلویزیونی بازی مجبور شود برای رفع این معضل 
صدای زنده ورزشگاه را کم کند؛ الفاظی که حتی کار را به اختالف بین قومیت های مختلف ایرانی هم بکشاند و از همین 

امروز باید منتظر تالفی این حرکت از سوی تماشاگران ملوان در اولین بازی دو تیم در شهر انزلی هم باشیم.
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 ماچادو 
آبادانی شد

 افضل، 
قید شاپا را زد

هوگو ماچادو بازیکنی که نتوانست با فرهاد کاظمی کار کند، قرار نیست از 
لیگ ایران برود و در نیم فصل دوم، پیراهن نفت را خواهد پوشید.

خلیل صالحی مدیرعامل نفت آب��ادان در ارتباط با ماچادو گفت: ماچادو 
پنجمین بازیکن جدید ماست که بعد از کعبی، رمضانی، کیانی و عساکره 
به تیم ملحق می ش��ود و با توجه ب��ه این که فقط چهار ج��ای خالی در 
فهرست اولیه خود داش��تیم ، ابوذر رحیمی و مارکو شیمیچ گلر خارجی 
تیم هم از ما جدا ش��دند تا در مجموع، شش جای خالی داشته باشیم که 

اکنون پنج نفر آن جذب شده است. 
امروز هم نشستی با مصطفی صبری داریم و چون مصدوم است احتماال 

او هم از فهرست تیم خارج خواهد شد.

رادیمار ونانس��یو معروف به ش��اپا از زمان تعطیلی رقابت های لیگ برتر 
فوتسال باشگاه های کشور برای مسابقات جام جهانی یعنی حدود دو ماه 

پیش به کشورش برزیل رفته و هنوز به ایران باز نگشته است.
اگرچه مسئوالن گیتی پسند در ابتدا اعالم کردند که این بازیکن به زودی 
به تمرینات این تیم اضافه می شود، اما با گذشت نزدیک به دو ماه، هنوز 

خبری از این بازیکن نیست. 
گویا مسئوالن گیتی پسند به سرمربی این تیم اعالم کرده اند که قرار است 
با حل مش��کالت دالر، این بازیکن به ایران بازگردد، اما تأخیر قابل توجه 
این بازیکن باعث شده که سرمربی تیم گیتی پسند از حساب کردن روی 

شاپا منصرف شود.

بارسا پای ویالنووا می ایستد
ویالنووا حدود یک س��ال پیش زیر تیغ جراحان رفت تا توموری 
را که در غده بناگوشی اش رشد کرده بود، بردارد. حاال یک سال 
گذشته و دوباره بیماری او عود کرده است. ساندرو روسل رییس 
باشگاه بارسلونا از ماندن او در این تیم و بازگشت او خبر داده است.

لوسیو به سائوپائولو پیوست
لوسیو پس از فسخ قراردادش با یوونتوس، با عقد 
قراردادی دو س��اله به تیم س��ائوپائولوی برزیل 
پیوست. او  برای نخس��تین بار از سال 2۰۰۱ به 

زادگاهش برمی گردد.

دل بوسکه در فکر بازنشستگی 
مربیگری در تیم ملی اسپانیادر جام جهانی 2۰۱۴ 
آخرین شغل ویسنته دل بوس��که است و پس از آن 
خود را  بازنشسته خواهد کرد. او گفته قصد ندارد در 
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ش��ایعه جدی ش��دن قضیه بازگش��ت رحم��ان احم��دی به تیم 
 س��پاهان چند روزی اس��ت ک��ه  در اصفه��ان بار دیگ��ر به گوش 
می رسد و گفته می ش��ود دروازه بان س��پاهان به زودی با این تیم 

قرارداد امضا می کند.
برای پیگیری این مس��ئله  ایمن��ا طی مصاحبه تلفن��ی با رحمان 
احمدی تا حدودی شفاف سازی کرده است که در ادامه پاسخ های 

او را می خوانید:

  کسی چیزی به من نگفته و من از این مسأله خبری ندارم. اکنون 
هم آماده می شوم که بر سر تمرین سایپا بروم .

  من بازیکن تیم سایپا هس��تم و باید یک دلیلی داشته باشم که 
بروم بگویم رضایتنامه مرا بدهید. حرفه ای تر این اس��ت که وقتی 
باشگاهی یک بازیکن را بخواهد، به باشگاه مورد نظر خود نامه بزند و 
به طور رسمی وارد مذاکره شوند و چون من بازیکن آن تیم هستم، 

خودم نمی توانم برای رضایتنامه ام تالش کنم.

   من بازیکن این تیم هستم و نمی توانم به آنها حرفی بزنم. 
   به هر حال من پارس��ال در س��پاهان  ب��ودم و دوران بس��یار 
خوبی داش��تم. قبل از آن هم آنجا ب��ودم و به نظرم س��پاهان تیم 
 بس��یار خوبی اس��ت. از همه مهم تر تماش��اگران س��پاهان خیلی 
با محبت هستند و در سال هایی که من در آن تیم بودم، با آنها زندگی 

می کردم و طبیعی است که بخواهم به اصفهان بازگردم.
   من به تنها تیمی که در ایران عالقه مند هستم، سپاهان است و 
از نظر من اتفاقات اول فصل دیگر تمام شد. باالخره دالیلی داشت 
که من آنها را فهمیدم و حاال دیگر به آن فکر نمی کنم و نمی خواهم 
کاری که با من کردند را جبران کنم چون دوس��ت دارم حاال که به 
من نیاز دارند، هرطور ش��ده بتوانم به اصفهان بیای��م و به این تیم 

 کمک کن��م و اگر بتوانم صددرص��د این کار را با هم��ه توانم انجام 
می دهم.

   من تنها یک بار با مس��ئوالن سایپا به صورت مستقیم صحبت 
کردم و فقط به آنها گفت��م که درمورد دادن رضایتنامه ام س��نگ 
نیندازید و دیگر نمی دانم چه شده است. به آنها گفتم اگر می خواهید 
بحث رفتن من به س��پاهان جدی ش��ود، س��نگ نیندازی��د و اگر 
نمی خواهید هم بگویید که نمی خواهیم این اتفاق رخ دهد و دیگر 

تیم مقابل را نچرخانید.
    امیدوارم که  پیوستنم به س��پاهان اتفاق بیفتد چون من واقعا 
سپاهان را دوست دارم و دوس��ت دارم که بار دیگر با لباس این تیم 

به میدان بروم.

رحمان احمدی:

قلبم با سپاهان است



یادداشت

 سن ناوگان حمل ونقل 
از متوسط کشور کمتر است

 مدیرکل حمل و نقل و پایانه های چهارمحال و بختیاری گفت: سن 
ناوگان حمل و نقل استان نسبت به متوسط کشور کمتر و این ناوگان 

از متوسط کشور جوان تر است.
فریبرز کرمی بیان داشت: با نوس��ازی 57 دستگاه مینی بوس و 35 
 دس��تگاه اتوبوس، نوس��ازی ناوگان حمل و نقل بین شهری استان 
به ترتیب 96 و 250 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

وی ادامه داد: برای هر دس��تگاه مینی بوس30 میلیون ریال اعتبار 
اسقاطی،80 میلیون ریال تس��هیالت بالعوض و 220 میلیون ریال 
تسیهالت با سود بانکی و 14 درصد به رانندگان پرداخت شده است.

کرمی افزود: برای نوس��ازی اتوبوس ها نیز تنه��ا 150 میلیون ریال 
تسهیالت اسقاط خودرو  اختصاص داده شد. وی بیان داشت: در 9 
ماهه س��ال جاری، 340 هزارتن کاال در درون استان و530 هزارتن 
کاال به صورت برون استانی با میانگین روزانه 400 دستگاه کامیون از 
استان جابه جا شد. کرمی ادامه داد: همچنین در 9 ماهه سال جاری 
یک میلیون و 800 هزار مس��افر درون استان و س��ه میلیون و 500 
هزار مسافر بیرون از اس��تان با میانگین روزانه20 هزار نفر جابه جا 
شد. کرمی با بیان این که 16 هزار راننده در ناوگان حمل ونقل بین 
شهری چهارمحال و بختیاری فعالیت دارند، گفت: چهار هزار و 300 
دستگاه مینی بوس، یک هزار و 800 دستگاه اتوبوس و 800 دستگاه 

سواری در ناوگان حمل و نقل استان فعال است.

 مسابقات روباتیک بروجن 
آغاز شد 

نخستین دوره مسابقات روباتیک چهارمحال و بختیاری 
روز پنج شنبه به میزبانی شهر بروجن آغاز شد.

دبیر اجرایی مسابقات روباتیک چهارمحال وبختیاری در 
حاشیه برگزاری این مسابقات به ایرنا گفت: این مسابقات 
 در دو س��طح دانش آموزی و دانش��جویی و اس��تفاده از 
روبات های ابتکاری و ابداعی ش��رکت کنندگان برگزار 

شد.
سجاد راس��تی افزود: مسابقه در س��طح دانش آموزی با 
روبات های جنگجو روز پنج ش��نبه با حض��ور 40 تیم و 
حمایت مجمع عالی نخبگان چهارمحال وبختیاری و در 
سطح دانشجویی نیز، این مسابقات روز جمعه اول دی ماه 

در بخش رو بات های مسیر یاب برگزار شد.
دبیر اجرایی مس��ابقات روباتیک چهارمحال وبختیاری 
افزود: در گروه دانش��جویی این مس��ابقات، از دو روبات 

انسان نما رونمایی می شود.
 راس��تی اضافه ک��رد: در گ��روه دانش��جویی بیش از10 
گروه کاری از دانش��گاه ه��ای چهارمح��ال وبختیاری، 
 دانش��گاه آزاد اس��المی واح��د ش��هرضا، خوراس��گان، 
 ش��هر مجلس��ی و دانش��گاه های اس��تان ایالم حضور 

داشتند. 

تقویت رسانه های استان 
ضرورت دارد

مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی چهار محال و بختیاری 
گفت: رس��انه های این اس��تان باید تقویت شوند تا بهتر 
بتوانند اس��تان چهارمحال و بختیاری را به استان های 

دیگر کشور معرفی کنند.
مهدی جاللی اظهار داشت: تعداد مقاالتی که این استان 
در این همایش ارایه داده بیش��تر از اس��تان های دیگر 

بوده است.
وی با اشاره به این که نیروی انسانی که در ادارات مختلف 
 مش��غول به کار هس��تند، مهارت زی��ادی در کار دارند، 
 عنوان ک��رد: نیروی انس��انی این اس��تان مه��ارت کار 
کردن را دارند ام��ا ش��هامت آن را ندارند و بای��د آنها را 

تقویت کرد.
جاللی ادامه داد: این استان فرصت های صنعتی و تجاری 
باالیی دارد و وظیفه رسانه هاست که این فرصت ها را به 

دیگران معرفی کنند.

خبر ویژه

مدیرکل راه و شهرسازی/ علی علیخانی

در اس��تان تحقق 8 هزار فرصت ش��غلی راه و شهرس��ازی چهارمحال و 
بختیاری انجام ش��د و در حال حاضر صدور پروانه های ساختمانی، یکی 
 ازجنبه های محاسبه برای آمار اشتغال است و در همین راستا 233 نفر 

بر اساس ساختمان های دولتی مشغول به کار شده اند.
در شش ماهه اول سال جاری، برای سه هزار و 184 نفر ایجاد اشتغال شده 
و تعداد پروژه ها در بخش واگذاری تسهیالت مسکن از طرف بانک مسکن 
حدود 38 میلیارد و 700 میلیون تومان اس��ت که س��ه هزار و 549 نفر 
شغل ایجاد کرده است و از این میزان، بخش مسکن می بایست پنج هزار 
و 871 نفر و بخش راه نیز 125 
نفر اشتغال ایجاد کند. این در 
حالی اس��ت ک��ه فرصت های 
ش��غلی محقق ش��ده خیلی 
بیش��تر از میزان تعهد ش��ده 
اس��ت، به طوری که 8 هزار و 
378 نفر فرصت شغلی محقق 

شده است.

 تحقق 8 هزار فرصت شغلی 
راه و شهرسازی 

یادداشت

گزارش خبری

چهره روز
52مقاله در پژوهشکده زیست فناوری ارایه شده است

اسماعیل اسدی رییس دانشگاه شهرکرد گفت: 52مقاله در پژوهشکده زیست فناوری چهار محال 
و بختیاری ارایه شده است و تولید آزمایشگاهی آنزیم پروتئاز قلیایی، تاکسول از کپک های بومی 

ایران، جدا سازی خالص سازی و شناسایی دو باکتری، از دستاوردهای این دانشگاه است.
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علی اصغر عنابستانی، 28 آذرماه در اولین همایش منطقه ای 
فرصت ها و چالش ها در تولید ملی، حمایت از کار و س��رمایه 
ایرانی، ضمن تبریک میالد امام محمد باقر)ع(، ایشان را آقای 
علم اهل بیت)ع( دانست و با تأکید بر این که از همه هستی خود 
باید برای حفظ آرمان های الهی و اسالمی استفاده کنیم، اظهار 
داشت: رهبر معظم انقالب اسالمی با بصیرت کامل مسیر حمله 
دشمن را تشخیص دادند و با تدبیر حکیمانه خود در راستای 
جهت دهی به مسائل اقتصادی، اقدام به نامگذاری سال ها به 

سمت مباحث اقتصادی کرده اند.
وی  در گفتگو با ایسنا  با اشاره به س��خن امام خمینی)ره(»تا 
ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هس��ت ما نیز هستیم«، 
افزود: جمهوری اسالمی ایران به دنبال حاکمیت آرمان های 
الهی و عدالت در جهان اس��ت و این به معنای مخالفت با همه 
هستی ظلم، بر همین اساس دشمنان به دنبال براندازی نظامی 

هستند که با همه هستی آنان مخالف است.
عنابس��تانی با بیان این که دش��منان ایران جز به حذف کامل 
این اندیشه راضی نمی ش��وند، تصریح کرد: دشمن در همین 

راستا همه صحنه های نبرد را از جنگ اول انقالب و تالش برای 
عدم انعقاد نظام اسالمی، تحمیل طوالنی ترین جنگ معاصر 
 علیه ایران، تالش برای انزوای سیاسی، تهاجم فرهنگی، جنگ 
رسانه ای و روانی تا تحریم های شدید اقتصادی، برای ناکارآمد 
جلوه دادن جمهوری اس��المی ایران که ادع��ا می کند الگوی 

بشریت برای رسیدن به سعادت وعدالت است، امتحان کرد.
به گفته وی، ما ادعا داریم مس��یری که بش��ریت را به سعادت 
رهنمون می شود، مس��یری الهی و متکی به مردم است و آن 

چیزی جز نظام جمهوری اسالمی نیست.
وی ادامه داد: ملت سربلند ایران اسالمی ثابت کرده است که 
در بیش از 30 س��ال بدون اتکا به ظلم، مسیرهای پیش رو را 
یک به یک طی کرده و دش��من را در همه صحنه های نبرد نا 

امید کرده است.
استاندار خاطرنشان کرد: اکنون صحنه ای که دشمنان نظام 
بعد از فتنه سال 88 به آن دل خوش کرده اند، تحریم اقتصادی 
اس��ت تا بر اس��اس آن، ملت توانمند ای��ران را متوقف، نظام 
 اسالمی را ناکارآمد و مردم را در برابر نظام قرار دهند، اما به طور

قطع تفکر بسیجی در این شرایط نیز با تشخیص درست و ارایه 
راهکارعلمی، نظام جمهوری اس��المی ایران را از صحنه نبرد 

تمام عیار خارج خواهد کرد.
وی وظیفه بسیج در تبیین شرایط و یافتن راه خروج از جنگ 
اقتصادی را سنگین دانس��ت و تصریح کرد: هرچند بسیج در 
راس��تای خروج از مش��کالت باید گام های مؤثری بردارد، اما 
این مهم تنها بر دوش این قشر نیست و آحاد مردم نیز باید به 
میدان بیایند و در صورتی که هر کس نقش خود را به درستی 
ایفا کند و ازمسأله ای که امروز جنگ اقتصادی است منحرف 

نشود، پیروزی نهایی محقق خواهد شد.
عنابستانی سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی را 
 فرصتی برای نگاه به درون، بازگشت به خویش و قابلیت های

باالی کشور دانست و اظهار داش��ت: سال های گذشته تأمین 
هزینه های جاری کشور بدون اتکا به نفت، آرزوی ما بود و امروز 

با تحریم اقتصادی، دشمن سبب خیر و این آرزو محقق شد.
وی ادامه داد: ملت ایران ثابت کرده اند که مرد دوران س��خت 
هستند، بنابراین اکنون نیز باید از فرصت به دست آمده بهترین 

استفاده را ببرند و خود را با نفروختن نفت وفق دهند.
استاندار با تأکید بر لزوم اس��تفاده از محصوالت ملی، تصریح 
کرد: اکنون الزم است عرق ملی و تعصب استفاده از محصوالت 
داخلی در ملت ای��ران زنده ش��ود، چرا که با حرک��ت در این 
 مسیر نه تنها اقتصاد کشور شکوفا می شود بلکه کیفیت را نیز 

به دنبال خود خواهد داشت.
وی با اشاره به پدید آمدن عرق ملی در چین، ادامه داد: اجناس 
چینی در این کشور یک و نیم برابر قیمت آن در خارج از چین 
اس��ت، اما مردم این کش��ور به دلیل تعصبی که بر محصوالت 
خود دارند تنها از محصوالت ملی استفاده می کنند و همزمان، 
 با کاهش قیمت کاال ب��رای صادرات، به ش��کوفایی اقتصادی 

رسیده اند.
 عنابستانی با بیان این که اقتصاد مقاومتی باید به اندیشه غالب 
در کشور تبدیل شود، خاطرنش��ان کرد: اقتصاد مقاومتی نیاز 
به همت همه جانبه دارد، این در حالی اس��ت که نظام توزیع 
در کشور متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست و در این نظام آن 
که سود می برد واسطه اس��ت، نه تولید کننده که غلط است و 

باید اصالح شود.
به گفته وی، ملت ایران، ملتی بزرگ با س��ه هزار س��ال سابقه 
حکومت و 11 هزار سال سابقه تمدن است، بنابراین این ملت 
را کس��ی نمی تواند متوقف کند و در همین روزهای س��خت، 

بهترین روزهای کشور با عزت رقم خواهد خورد.

سال تولید ملی، فرصتی برای بازگشت به خود و قابلیت های باالی کشور است 

نظام توزیع متناسب با اقتصاد مقاومتی نیست

اس�تاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اقتصاد مقاومتی نیاز به همت همه جانبه دارد، این در  گروه 
حالی است که نظام توزیع در کشور متناس�ب با اقتصاد مقاومتی نیست و در این نظام آن که شهرستان

سود می برد واسطه است، نه تولید کننده که غلط است و باید اصالح شود.
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تحدید حدود اختصاصی
5030 ش��ماره: 9787 چ��ون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروع��ی جنب خیابان 
بش��ماره پالک 24- فرعی از 7- اصلی واقع در مزرعه احمدآباد اوره جزء بخش 9 حوزه 
ثبتی نطنز بنام آقای علیرضا مرادی فرزند حس��ن و غیره در جریان ثبت میباش��د و بعلت 
اش��تباه در نام و نام خانوادگی مالک در آگهي قبلي بایس��تي تجدید گردد اینكه به موجب 
دستور اخیر از ماده 15 قانون ثبت و تقاضاي نامبرده،  تحدید حدود پالک مرقوم در ساعت 
10 صبح روز 1391/11/30 در محل شروع و به عمل خواهد آمد. لذا بموجب این آگهي به 
كلیه مالكین و مجاورین و صاحبان امالک اخطار مي گردد كه در س��اعت و روز مقرر در 
این آگهي در محل حضور بهمرسانند. ضمنًا اعتراضات مجاورین و صاحبان امالک مطابق 
ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدي تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. 

م الف/ 272 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

تحدید حدود اختصاصی
5316 ش��ماره: 10554 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی بش��ماره پالک 
23- فرعی از شماره 285- اصلی واقع در مزرعه هینی كلهرود جزء بخش 11 حوزه ثبتی 
نطنز بنام آقای علی اصغر مظاهری پوركلهرودی فرزند عباس در جریان ثبت می باش��د و 
بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر 
ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 
1391/11/25 در محل ش��روع و بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به كلیه مالكین و 
مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد كه در ساعت و روز مقرر در این آگهی در محل 
حضور بهم رس��انند ضمنًا اعتراضات مجاوری��ن و صاحبان امالک مطابق ماده 20 قانون 
ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد ش��د. م الف/ 289 

شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مزایده اموال منقول و غیرمنقول
6103 اجرای احكام شعبه 21 دادگاه حقوقی )خانواده( اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در 
خصوص پرونده به كالسه 204/90 ج 21 له خانم آرزو سخاوتمندی فرزند كریم و علیه آقای 
مهرزاد باورس��ایی قربانی فرزند علی اصغر با وكالت خانم ام البنین احقاقی به نشانی شاهین 
ش��هر، خ فردوس��ی، بین فرعی 6 و 7 غربی، مجتمع پارسیان، واحد 16، مبنی بر مطالبه مهریه 
1- عین 1500 عدد س��كه تمام بهار آزادی رایج 2- عین 60 مثقال طالی س��اخته شده 18 عیار 
3- مبلغ 835/620/897 ریال بابت وجه نقدی مهریه كه براس��اس شاخص نرخ تورم محاسبه 
گردیده 4- مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوكاله وكیل مرحله بدوی 5- مبلغ 5/105/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی 6- مبلغ 800/000 ریال بابت هزینه كارشناسی ملک، 7- مبلغ 400/000 
 ری��ال بابت هزینه كارشناس��ی تلفن همراه، 8- مبل��غ 80/000 ریال هزینه نش��ر آگهی همگی 
در حق محك��وم لها و مبلغ 50/781/044 ریال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت 
جهت فروش الف: یک خط تلفن همراه به شماره 09133058735 كه براساس نظریه كارشناس 
رسمی دادگس��تری به ارزش ریالی 2/100/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است. ب: سه 
دانگ )36 حبه( از شش دانگ منزل مسكونی به شماره پالک ثبتی 268 و 4479/281 )یک واحد 
آپارتمان مسكونی به انضمام یک انباری( واقع در بخش 5 ثبت اصفهان به نشانی اصفهان، بلوار 
كشاورز، خ مفتح، باالتر از فروشگاه ذوب آهن، كوچه اباذر 3، ساختمان صبا، طبقه اول، واحد 

آپارتمانی ش��مالی، پالک 20  براساس نظریه ذیل جلسه مزایده ای برگزار نماید. در راستای 
اعمال ماده 111 ق.ا.ا.م ملک در تصرف محكوم له )خانم آرزو س��خاوتمندی( می باش��د. طبق 
نظریه هیأت كارشناس��ی ارزش شش دانگ ملک موصوف 760/000/000 ریال بوده كه ارزش  
ریالی سه دانگ مورد مزایده 380/000/000 ریال می باشد. نظریه هیأت كارشناسی به طرفین 
ابالغ و مصون از تعرض باقی مانده است. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده 
به نشانی اعالمی از محل ملک )آپارتمان و انباری( بازدید به عمل آورده و با تودیع 10 درصد 
نقدی قیمت پایه كارشناسی به حس��اب سپرده بانک ملی شعبه دادگستری اصفهان به شماره 
2171290210008 در جلس��ه مزایده شركت نمایند. یا در هنگام مزایده 10 درصد نقدی قیمت 
پایه كارشناسی را به همراه داشته باشند تا حق شركت در جلسه را داشته باشند. برنده مزایده 
فرد یا افرادی می باشند كه باالترین قیمت از نظریه كارشناسی را پیشنهاد دهد. در ضمن كلیه 
هزینه های مربوط به مزایده بر عهده برنده مزایده خواهد بود. زمان مزایده: روز س��ه ش��نبه 
91/10/19 س��اعت 9 تا 10 صبح، مكان مزایده: دادگس��تری كل استان اصفهان، خیابان شهید 
نیكبخت، طبقه چهارم، اتاق 405، ش��عبه 21 اج��رای احكام حقوقی )خانواده( اصفهان، اوصاف 
ملک طبق نظریه كارش��ناس رس��می دادگس��تری: مورد ارزیابی یک واحد آپارتمان مسكونی 
واقع در سمت شمال طبقه اول به انضمام یک باب انباری با پالک های ثبتی فوق الذكر بوده و 
مساحت تقریبی آپارتمان 81/39 مترمربع و 2/19 مترمربع مساحت انباری می باشد. آپارتمان 
مسكونی و با قدمتی بالغ بر 8 سال كه شامل یک حال و پذیرایی، دو اتاق خواب، یک آشپزخانه، 
یک س��رویس بهداش��تی، دستشویی و حمام می باشد. كف كلیه قس��مت ها سرامیک، دیوار و 
سقف اتاق های خواب و سالن پذیرایی از جنس گچ و رنگ، دیوار آشپزخانه سرامیک و سقف 
گچ و رنگ، دیوار حمام و س��رویس بهداشتی نیز س��رامیک و با سقف كاذب از جنس پی وی 
سی می باشد. دیوار تراس نیز با آجر نما سه سانتی و سقف آن با گچ و رنگ اجرا شده است. 
 نمای س��اختمان نیز از آجر نما با پنجره هایی از جنس آهن و شیشه می باشد. در ضمن محل 

تقوی��م  و  ارزیاب��ی  اس��ت.  اختصاص��ی  ب��رق  و  اش��تراكی  گاز  و  آب  انش��عابات   دارای 
 به��اء: با توج��ه به جمیع جه��ات، موقعی��ت محل��ی، وضعیت س��اختمان، قدمت بن��ا، نوع و 

 كیفی��ت مصال��ح مصرفی، مت��راژ و انش��عابات و س��ایر م��وارد و عوامل مرتب��ط ارزش 
ش��ش دانگ واحد آپارتمانی مذكور به انضمام س��ایر متعلقات بال��غ بر 760/000/000 ریال 

)ارزش س��ه دانگ مورد مزایده 380/000/000 ریال( ب��رآورد و ارزیابی می گردد. در ضمن 
یادآور می ش��ود كه آپارتمان مذكور طبق استعالم 91/7/13 در رهن بانک مسكن بوده و مبلغ 
ره��ن )وام( 98/500/000 ریال می باش��د كه خواهان )خانم آرزو س��خاوتمندی( با تودیع 10 
درص��د آن طبق نامه 1921/1575 مورخ 1391/7/30 مبلغ رهن )بدهی( به ایش��ان انتقال یافته 

است. م الف/ 13785 مدیر اجرای احكام شعبه 21 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6127 شماره ابالغیه: 9110100350604696، شماره پرونده: 8909980350600292، شماره 
بایگانی ش��عبه: 890300، واخواه آقای عباس قادری دادخواستی به طرفیت واخوانده ابراهیم 
باقری به خواس��ته واخواهی تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفه��ان نموده كه جهت 
رسیدگی و اس��تماع گواهی گواهان واخواه به شعبه ششم دادگاه عمومی )حقوقی( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیكبخت س��اختمان دادگس��تری كل استان 
اصفه��ان طبقه 3 اتاق ش��ماره 310 ارجاع و به كالس��ه 8909980350600292 ثبت گردیده 

كه وقت رس��یدگی آن 1391/11/09 و ساعت 9 تعیین شده است. به علت مجهول المكان بودن 
واخوانده 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 یكی از جراید كثیراالنتشار آگهی می 
ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
كامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 14118 هاشمی- منشی شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

تحدید حدود اختصاصی
6268 ش��ماره: 12593 چون تحدید حدود ششدانگ مزرعه آبله كوچک مشهور به رضویه 
بشماره پالک 149- اصلی واقع در بخش 9 حوزه ثبتی نطنز بنام علی شریف خفری فرزند 
احمد در جریان ثبت می باش��د بعلت عدم حضور مالک در آگهی قبلی بایستی تجدید گردد 
اینک به موجب دس��تور اخی��ر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای نامب��رده تحدید حدود پالک 
مرقوم در ساعت 10 صبح روز 91/10/28 در محل شروع و بعمل خواهد آمد. لذا بموجب 
این آگهی به كلیه مالكین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می گردد كه در ساعت و روز 
مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رس��انند. ضمن��ًا اعتراضات مجاورین و صاحبان 
امالک مطابق ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 30 روز پذیرفته 

خواهد شد. م الف/ 339 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

مزایده
6283 اجرای احكام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان در نظر دارد در پرونده كالسه 
910365 ج 2 مرب��وط ب��ه خواهان مهرداد كدخدایی فرزند عل��ی و خوانده 1- احمد محمدی 
فرزند عباس��قلی به نش��انی اصفهان خ حافظ كوچه میر عماد، جنب سرای مخلص ابزار گلد 

آس��یا 2- خانم نجمه وجدانی فرزند مجید به نشانی اصفهان، ابن سینا، كوچه 13 سنبلستان، 
كوچه 18، ش��هید طبرس��تانی، مجتمع امین، واحد 2 با خواسته مطالبه وجه چک شامل اصل 
خواس��ته 600/000/000 ریال به انضمام 12/050/000 ریال هزینه دادرس��ی 30/000/000 
ری��ال حق االجرا جمعًا به میزان 646/050/000 ریال و 4/000/000 ریال هزینه كارشناس��ی 
اقدام به برگزاری مزایده جهت فروش 65 س��هم از 981/07 س��هم پ��الک ثبتی 15234/638 
به ش��ماره 82075 متعلق به آقای احمد محمدی طبق نظریه كارشناس��ی در روز س��ه شنبه 
91/10/19 ساعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیكبخت، دادگستری كل استان اصفهان، طبقه سوم، 
اتاق 302 نماید. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در خوراسگان، 
بل��وار ارغوانیه، بعد از پل عابر پیاده، روبروی بیمه كارآفرین بازدید نمایند. مزایده از قیمت 
پایه )ارزیابی ش��ده توس��ط كارشناس( آغاز و برنده كسی اس��ت كه حداقل 10 درصد مبلغ 

 ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده به همراه داش��ته باشد و باالترین قیمت را پیشنهاد نماید. 
نظ��ر كارش��ناس به ش��رح ذیل م��ی باش��د: ملک م��ورد بازدید ب��ه صورت ش��ش دانگ 
 پ��الک ثبت��ی محصور مش��تمل ب��ر دو ب��اب مغ��ازه و كارگاه ب��ه انضمام دو باب س��الن 
 ب��ه موج��ب س��ند رس��می تح��ت پ��الک ثبت��ی 15234/638 ب��ه ش��ماره ثب��ت 82075 
در دفت��ر 403 خ صفح��ه 396 واق��ع در بخش 5 ثبت اصفهان به مالكیت 65 س��هم مش��اع 
 از 981/07 س��هم ش��ش دان��گ پالک و ب��ه مس��احت 981/07 مترمربع به ن��ام آقای احمد 
محم��دی آش��نا اع��الم گردیده اس��ت. مس��احت دو ب��اب مغ��ازه ح��دود 36 مترمربع با 
دیواره��ای آجر، س��قف تیرتخت��ه، درب های پروفیل فل��زی، فرش كف موزایی��ک، دو باب 
 س��الن تراش��كاری حدود 123 مترمربع ب��ا دیوارهای باربر آجر، س��قف تیرآهن و پروفیل 
قوط��ی فل��زی، ب��ه انضم��ام عای��ق پش��م شیش��ه و ورق گالوانی��زه، درب ه��ای پروفیل 
 فل��زی، فرش ك��ف موزاییک دارای اش��تراک برق و در زم��ان بازدید مورد به��ره برداری 
و دایر بوده است و حسب اظهار دارای طرح رعایت بر اصالحی شرقی مجاور خیابان خواهد 
بود. علیهذا با عنایت به شرح موصوف و با توجه به موقعیت محل، مساحت عرصه و اعیان، 

وضعیت و چگونگی و قدمت بنا، نوع س��ند، ش��رایط عرضه و تقاضا و نیز با در نظر گرفتن 
سایر عوامل مؤثر در موضوع كل ارزش 65 سهم مشاع از 981/07 سهم شش دانگ عرصه 
و اعیان پالک ثبتی فوق االشاره برابر 540/000/000 ریال معادل پنجاه و چهارمیلیون تومان 
ارزیابی و اعالم می گردد. ضمنًا مبلغ پایه مزایده 540/000/000 ریال اعالم می گردد. م الف/ 

15169 مدیر اجرای احكام شعبه دوم دادگاه حقوقی اصفهان

تغییرات
6424 آگهی تغییرات ش��ركت خدمات بیمه ای حامی كش��ت كویر به ش��ماره ثبت 682 و 
شناس��ه ملی 10860187160. به اس��تناد صورتجلس��ات مجمع فوق العاده و هیئت مدیره 
مورخه 1391/8/24 شركت خدمات بیمه ای حامی كشت كویر، تغییراتی به شرح ذیل بعمل 
آمد. 1- آقایان مهدی مهدانیان اردستانی و علی اكرمیان و خانم اسماء نبوی بادی به سمت 
اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2- خانم اسماء نبوی بادی به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اكرمیان به سمت نائب رئیس و آقای مهدی مهدانیان 
اردس��تانی به س��مت مدیرعامل شركت برای مدت دو سال انتخاب ش��دند و كلیه اوراق و 
اس��ناد تعهدآور ش��ركت با امضاء مش��ترک مدیرعامل آقای مهدی مهدانیان اردستانی و 
رئیس هیئت مدیره خانم اس��ماء نبوی بادی همراه با مهر ش��ركت دارای اعتبار است. 3- 
روزنامه كثیراالنتش��ار زاینده رود جهت نش��ر آگهی های شركت انتخاب شد. 4- ترازنامه 
حساب و سود و زیان شركت منتهی به سال 90 به تصویب رسید. 5- آقای اسحاق شفیعی 
به س��مت بازرس اصلی و آقای حبیب اله مؤمن زاده به س��مت بازرس علی البدل شركت 

برای مدت یک سال انتخاب شدند. م الف/ 287 فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک ارستان

ابالغ وقت رسیدگی
6425 درخصوص پرونده كالس��ه 1318/91 خواهان حس��ن محمدی دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه وجه حواله 111597- 91/6/29 از مؤسس��ه قرض الحس��نه علی ولی ا... به 
مبلغ 45/000/000 ریال و مطلق خس��ارات دادرسی و تاخیر در تادیه به طرفیت هومان 
بهرامی تقدیم نموده اس��ت؛ وقت رس��یدگی برای مورخ 91/10/28 س��اعت 9/30 تعیین 
گردیده است. باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
6426 درخصوص پرونده كالسه 1319/91 خواهان رسول سلحشوری دادخواستی مبنی بر 
مطالبه وجه 25/000/000 ریال بابت حواله 111598- 91/7/14 مؤسس��ه قرض الحسنه علی 
ولی ا... و مطلق خس��ارات دادرس��ی و تاخیر در تادیه به طرفیت هومان بهرامی تقدیم نموده 
اس��ت؛ وقت رسیدگی برای مورخ 91/10/28 ساعت 10 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به 
مجه��ول المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی 
مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
 6427 آق��ای حس��ن واح��دی دارای شناس��نامه ش��ماره 1891 ب��ه ش��رح دادخواس��ت 
به كالس��ه 5369/91ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده كه ش��ادروان حس��ین واحدی بشناس��نامه 5 در تاریخ 1378/2/10 اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- عباس واحدی ش ش 
1284 فرزن��د 2- عل��ی واحدی ش ش 1210  فرزند 3- جواد واح��دی ش ش 1744 فرزند 4- 
حس��ن واحدی ش ش 1891 فرزند 5- زهرا واح��دی ش ش 6 فرزند 6- فاطمه واحدی ش ش 
73273 فرزند والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی 
در پی ماهی یكمرتبه آگهی می نماید تا هركسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. دفتر شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6428 شماره پرونده: 1131/91 شماره دادنامه: 1598- 91/9/19 مرجع رسیدگی شعبه 14 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: رمضان محمدی فشاركی به نشانی اصفهان خ پروین 
خ ش��یخ طوسی شرقی خ شهید اول كوچه ش��هید مهدیه2 پ609 خواندگان: ردیف 1 رضا 
هاش��می مجهول المكان ردیف 2 محمدعلی رضوانی به نش��انی چهارراه فلسطین نرسیده 
به چهارراه نش��اط سمت چپ س��اختمان 110، ردیف 3 رضا محسنی به نشانی خ پروین خ 

ش��یخ طوسی شرقی كوچه شهید خرازی بن بست پیام پالک12، ردیف 4 علیرضا القاسپور 
مجه��ول المكان ورثه محمد زارع��ی ردیف پنجم بتول طالكوب ردیف شش��م رقیه زارعی 
ردیف هفتم عزت زارعی ردیف هش��تم حس��ین زارعی ردیف نهم حسن زارعی ردیف دهم 
صف��ر زارعی 11 علی زارعی ردی��ف 12 فتح اله زارعی ردیف 13 مرتضی زارعی همگی به 
آدرس اصفهان خیابان شیخ طوسی شرقی آژانس امالک مسكن اصفهان عدالت »ورثه حیدر 
كی��ان زاد« 13 محمد كیان زاد ردیف 16 منیژه پرچم ردیف 17 افس��انه كیان زاد ردیف 18 
فتانه كیان زاد ردیف 19 فرهاد كیان زاد ردیف 20 مهرداد كیان زاد »ورثه نصرت كیان زاد« 
ردی��ف 21 منیژه پرچم ردیف 22 منیره پرچم ردیف 23 مریم پرچم ردیف 24 مهناز پرچم 
ردیف 25 محبوبه پرچم ردیف 26 مس��عود پرچم ردی��ف 27 محمد پرچم همگی به آدرس 
مجهول المكان ردیف 28 بدرالملوک سیاس��ی ردیف 29 زهرا سیاس��ی ردیف 30 غالمعلی 
سیاس��ی ردیف 30 محمد سیاس��ی همگی فرزن��دان عزت آغا ب��ه آدرس مجهول المكان 
 ردی��ف 31 بهجت خانم حقوقی اصفهانی ردیف 32 عف��ت خانم حقوقی اصفهانی ردیف 33 
منوچهر ملكی ردیف 34 حجت اله عس��گری سفیددشتی به آدرس مجهول المكان خواسته: 
الزام به انتقال س��ند 176 متر زمین از پالک ثبتی 14915 بخش 5 ثبت اصفهان و خس��ارات 
دادرس��ی با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضای شورا ختم رسیدگی را 
اعالم و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی شورا: درخصوص دعوی 
خواه��ان آقای رمضان محمدی فش��اركی به طرفیت ردیف اول تا 34 به خواس��ته الزام به 
انتقال س��ند 167 متر از یک قطعه زمین واقع در خ 24 متری دوم از پالک ثبتی 14915/133 
بخش 5 ثبت اصفهان به شرح دادخواست تقدیمی است كه خواهان اعالم می دارد كه زمین 
مذكور را طبق قولنامه م��ورخ 1375/12/27 را از خوانده ردیف اول خریداری كرده و ثمن 
معامله را پرداخت كرده و زمین تحویل ش��ده و خواس��تار الزام به انتقال س��ند شده است. 
خواندگان ردیف دوم و ردیف س��وم در جلس��ه رس��یدگی مورخ 91/8/27 حاضر و انجام 
معامله را قبول نموده اند س��ایر خواندگان با وصف ابالغ قانونی از طریق نش��ر آگهی در 
جلس��ه رس��یدگی حاضر نش��ده اند و الیحه ای تقدیم ننموده اند نظر به استعالم واصله از 
اداره ثبت اس��ناد و امالک اصفهان كه مالكیت م��ورث خواندگان ردیف 14 تا 34 را اعالم و 
باتوجه به گواهی انحصار وراثت به ش��ماره های 1177- 80/4/31 و 540/70- 69/10/27 
و 1970- 76/11/28 و نظریه كارشناسی رسمی دادگستری كه مكان را با پالک منطبق اعالم 
نموده است لذا شورا تسلسل ایادی را احراز نموده و دعوی خواهان را نسبت به خواندگان 
ردیف اول تا سیزدهم را وارد ندانسته و به استناد بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی 
قرار رد دعوی خواهان را اعالم می دارد و نسبت به سایر خواندگان ردیف 14 تا 34 شورا 
دعوی را وارد دانسته و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 225 و 230 و 362 قانون مدنی 
و م��واد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرس��ی مدنی حكم به محكومیت خواندگان ردیف 
14 تا 34 به حضور در یكی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رسمی 176 متر از پالک فوق 
الذكر به نس��بت س��هم االرث در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره غیابی و 
ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوایح
6430 بدینوس��یله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م ب��ه تجدیدنظرخوانده مجهول المكان 
پرونده بدوی 910230ح/5 به نام محمد حس��ین پ��ور فرزند محمدرضا ابالغ می گردد: 
تجدیدنظرخواه شركت مهندسی نسكادن و احمدرضا احمدی فرزند لطفعلی دادخواستی 
به خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1031 مورخه 91/7/25 به طرفیت شما 
تقدیم نموده كه تحت شماره 205 تاریخ 91/9/9 در این شعبه ثبت شده و از تاریخ انتشار 
این اگه��ی 10 روز فرصت دارید به دفتر ش��عبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان واقع 
در خیابان ش��هید نیكبخت مراجعه و پس از تحویل نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن 
نس��بت به تبادل لوایح اقدام نماید مراتب برای یک نوبت در یكی از جراید كثیراالنتش��ار 
محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر پرونده به دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارسال خواهد شد. دفتر ش��عبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی 

اصفهان

ابالغ اخطار تبادل لوایح
6431 بدینوس��یله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجدیدنظرخواندگان مجهول المكان 
پرونده بدوی 900/90ح/5 به ن��ام 1- عاصی بوغنیمه فرزند غالب 2- عباس كرم وندی 
فرزن��د امیرعلی 3- محمد زنگنه فرزند علی ابالغ می گردد: تجدیدنظرخواه بهرام حیدری 
فرزند عباس دادخواس��تی به خواس��ته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 545 مورخه 
90/4/30 به طرفیت شما تقدیم نموده كه تحت شماره 101 تاریخ 90/7/14 در این شعبه 
ثبت ش��ده و از تاریخ انتش��ار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر ش��عبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیكبخت مراجعه و پس از تحویل نسخه 
ثانی دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید مراتب برای یک نوبت در 
یكی از جراید كثیراالنتش��ار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در 
مهلت مقرر پرونده به دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارس��ال خواهد شد. دفتر شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
از نفرین مظلوم بپرهیز زیرا وی به دعا حق خویش را از خدا 

می خواهد و خدا حق رااز حق دار دریغ نمی دارد.

آیا کباب غذای سالمی است؟
یک��ی از معمول ترین غذاهایی ک��ه در پیک نیک ه��ای خانوادگی و 

دوستانه با استقبال عمومی همراه می شود، کباب است.
 این روزها به دلیل گسترش آپارتمان نشینی به خصوص در شهرهای 
بزرگ، کباب های خانگی بیشتر در پیک نیک ها پیدایشان می شود و 
پخته  شدن روی آتش، جدا از این که باعث خوشمزه تر شدن کباب 
می شود ، مدتی است بحث سرطان زا بودن کباب زغالی مطرح شده 
و شاید برخی افراد را نگران کرده باش��د که آیا پختن غذا روی آتش 

مستقیم زغال می تواند مشکل ساز باشد؟
برای آش��نایی با روش های مختلف پخت کب��اب و چگونگی حفظ 
س��امت مواد غذایی هنگام کباب کردن، با دکتر آراسب دباغ مقدم 
عضو هیأت علمی دانشگاه، متخصص علوم و صنایع غذایی و بهداشت 

مواد غذایی گفتگو کرده ایم که آن را در ادامه می خوانید.
          چقدر گوشت بخوریم؟

گوشت ها، از گوشت قرمز گاو، گوسفند و س��ایر چهارپایان گرفته تا 
گوشت سفید مرغ، ماهی، میگو و... یکی از چهار گروه اصلی غذایی به 
حساب می آیند که هر کدام بسته به نوع، مقدار و زمان مصرف دارای 
فواید و مضرات متفاوتی هستند. در کل توصیه می شود که افراد در 
هفته بین 3 تا 4 وعده۶۰ تا ۱۵۰ گرمی، در شرایط جسمی و سنین 
متفاوت، گوش��ت س��فید و قرمز مصرف کنند. البته مصرف گوشت 
 قرمز به دلیل کلسترول باالیی که دارد، باید در میانساالن به صورت

حساب ش��ده باش��د زیرا دریافت زیاد این نوع چرب��ی عواقبی چون 
افزایش احتمالی بیماری های قلبی- عروقی و چاقی را به دنبال دارد. 
اما کودکان در حال رشد و زنان باردار و شیرده باید سهم مشخصی از 

برنامه غذایی خود را به این ماده غذایی اختصاص دهند.
        آیا کباب کردن، بهترین روش پخت و پز است؟

کباب کردن یکی از سنتی ترین ش��یوه های طبخ گوشت است و در 
عین حال که می تواند روش مناس��بی برای پخت گوش��ت باشد، به 
همان اندازه می تواند زیان بار نیز باشد. در واقع اگر گوشت را، سفید یا 
قرمز، در شرایط استاندارد کباب کنیم، یک وعده غذایی عالی و مقوی 
خواهد بود و با توج��ه به این که در روش کباب  ک��ردن مواد غذایی، 
روغنی به کار نمی رود تا جذب ماده غذایی شود، انرژی دریافتی آن 
باال نرفته و چاقی و مشکاتی مانند تصلب شرائین را برایمان در پی 
نخواهد داشت و نسبت به سرخ کردن گوشت، شیوه سالم تری است. 
اگر کباب در شرایط غیراستاندارد تهیه شود، نه تنها سالم نیست که 

حتی ممکن است سرطان زا هم باشد.
          کباب استاندارد چیست؟

گوشت قرمز و س��فید برای آن که کاما پخته شود، به ترتیب به ۶۵ 
و 7۵ درجه س��انتیگراد حرارت نیاز دارد ک��ه در روش کباب کردن 
معموال چنین اتفاقی نمی افتد و گوش��ت به اندازه کافی، یکدس��ت 
و یکس��ان حرارت نمی بیند. از آنجا که همیش��ه احتمال دارد انواع 
میکروارگانیس��م ها، انگل ه��ا و عوامل بیم��اری زا از جمله میکروب 
سالمونا در گوش��ت وجود داشته باش��د، حتما باید مغزپخت شود 
تا تمام عوامل بیماری زایش از بین ب��رود، در غیر این صورت به فرد 
منتقل شده و باعث بیماری می شود. البته برای از بین بردن انگل یا 
میکروارگانیسم های موجود در گوش��ت، نباید آن را در حرارت باال و 
آتش تند پخت، زیرا اصوال هر نوع پخت وپزی در درجه حرارت باال، 
موادی سرطان زا با عنوان »آمین های هتروسیکلیک« تولید می کند.
  این مواد شیمیایی به میزان بس��یار کم، در حد یک میلیاردیوم گرم

 به وجود می آیند، اما تجربیات آزمایش��گاهی روی حیوانات نش��ان 
می دهد که آمین های هتروس��یکلیک، دارای خواص س��رطان  زایی 
قوی هستند و معموال در س��طح بیرونی گوشت که به منبع حرارتی 

نزدیک تر است، تشکیل می شوند. 
بنابراین گوش��ت آبپز  ش��ده یا پخته ش��ده در فر که حرارت کمتری 
می بیند، مقدار آمین  های هتروس��یکلیک آن بسیار کمتر از گوشت 
سرخ  شده و کباب  شده روی زغال یا برشته  ش��ده است. البته کباب 
 کردن گوشت، مشکل را دوبرابر می کند، زیرا دود زغال، گوشت را در 
معرض مواد شیمیایی سرطان  زای دیگری به نام »هیدروکربن های 
 آروماتیک پلی س��یکلیک« قرار می ده��د. به این ترتی��ب که وقتی 
 چربی گوش��ت روی زغال می چک��د، دودی تولید می ش��ود که این 
دود روی گوشت می نش��یند و احتمال س��رطان زایی آن را افزایش 

می دهد.

رکوردهای زیادی روزانه در نقاط مختلف دنیا جابه جا 
می شوند که برخی از آنها واقعا عجیب و غیر قابل باور 
هس��تند. این رکوردها به نوعی است که تنها یک نفر 

شاید در دنیا بتواند آنها را به دست آورد.
 رکورده��ای باورنکردن��ی تع��داد زی��ادی ندارن��د، 
 چرا که این کار از دست هر کسی بر نمی آید و تقریبا 
می تواندگفت هیچ کدام از این رکوردها ساده نیستند 
و تنها افراد خاص قادر به انجام آن هس��تند، چرا که 
نیاز به اس��تعدادهای خیلی خاص دارند. اما این چند 
 موردی که ما برای شما انتخاب کرده ایم کمی با آنچه 

تا به حال از رکورد زنی شنیده اید تفاوت دارد.

بیشترین تعداد مار در دهان
این رکورد بسیار عجیب 
در دست یک جوان به نام 
»جک بیبی« است که در 
سال 2۰۰9 به آن دست 
یافت. او توانست به مدت 
۱۰ ثانیه ۱۱ مار مرگبار را 
در دهانش جای دهد و در 
این مدت هیچ کدام او را نیش نزدن��د. این رکورد در 
کنار این که بسیار خطرناک اس��ت میزان زیادی نیز 
ریسک ابتا به بیماری های مختلف در آن وجود دارد.

بزرگ ترین هواپیمای خورده شده
ای��ن رکورد از آن دس��ته 
دس��تاوردهایی است که 
کمتر کس��ی می تواند به 
آن فکر ه��م بکن��د. تنها 
کس��ی که به ای��ن رکورد 
دست یافته است »مایکل 
لوتیتو« یکی از افسانه های 
خوردن آهن اس��ت.  او در س��ال ۱99۰ بزرگ ترین  
نمایش خودش را آغاز کرد  که در این نمایش قرار شد 
او یک هواپیمای سسنا را به طور کامل بخورد. پس از 
دو سال تاش هیچ قطعه ای از هواپیما باقی نمانده بود 
که مایکل آن را نخورده باش��د. او همچنین در س��ال 
2۰۰7 و در سن ۵7 سالگی به علت طبیعی جانش را 

از دست داد.

بیشترین مسافت پرت شدن در تصادف
در یکی از شب های سال 
در  تصادف��ی   2۰۰۱ 
اتوبان های آمریکا رخ داد 
ک��ه ط��ی آن یک��ی از 
رکوردهای گینس به ثبت 

رسید. 
در ای��ن تص��ادف »متیو 
مک نای��ت« با ی��ک خ��ودروی در حرک��ت تصادف 
کرد و 3۵ متر دورتر از محل حادثه به زمین رس��ید. 
 او در ای��ن حادث��ه آس��یب زی��ادی ندی��د و یکی از 
شانه ها و لگن او شکست. هنگامی که او در بیمارستان 
 بس��تری بود، مس��ئولین گینس برای ثبت رکورد به 

سراغ او رفتند.

تحمل بیشترین وزن روی سر
»جان ایوانس« کسی است 
 ک��ه ب��ه خاط��ر رک��ورد 
دست نیافتنی اش بسیار 
معروف ش��د. او تا به حال 
چندین بار ای��ن رکورد را 
جابه جا کرده اس��ت، اما 
هیچ ک��س به رک��ورد او 
نزدیک هم نشده اس��ت. آخرین رکوردی که جان به 
ثبت رساند، نه داشتن یک مینی ماینر ۱۶۰ کیلویی 
روی سرش بود که توانست نزدیک به 33 ثانیه این کار 

را انجام  دهد.

سریع ترین افزایش وزن
شاید به نظر جالب باشد که 
بشنوید یک فرد به دنبال 
کسب رکورد سریع ترین 
افزایش وزن است، اما باید 
رک��ورد  ای��ن  نی��د   بدا
هم اکنون در دس��ت یک 
خان��م ب��ه ن��ام »دون��ا 
سیمپسون«  قرار دارد. او در س��ال 2۰۱۰ نزدیک به 
273 کیلو گرم وزن داشت و تصمیم گرفت در طول دو 
سال تنها غذاهای چرب با کالری باال بخورد و در این 
مدت توانس��ت نزدیک به 4۰۰ کیلوگرم ش��ود. البته 
چندی پیش او از این رکوردشکنی اش دست برداشت 

تا شاید بتواند دوباره الغر کند.

سریع ترین کاهش وزن 
ای��ن رک��ورد یک��ی از 
س��خت ترین و همچنین 
خطرن��اک ترین مورادی 
است که در کتاب گینس 
وج��ود دارد و ت��ا به حال 
افراد زیادی ب��وده اند که 
برای رسیدن به آن تاش 
 کرده، ول��ی در میانه راه جان خودش��ان را از دس��ت 
داده اند. رک��ورد این بخش در دس��تان خانمی به نام 
»روزالی بردفورد« است که توانست در طول سه سال 
نزدیک ب��ه 42۰ کیلوگرم وزن کم کن��د، اما او نیز در 
حین کم کردن وزن به علت سکته قلبی جان خود را از 

دست داد.

 عجیب ترین 
رکوردهای گینسی 
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خواندنی

خالقیت

سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

تا به ح��ال هنرمندان زی��ادی را دی��ده ایم که با 
وس��ایل مختلف مانند چای خش��ک، ش��ن و یا 
حتی زباله نقاش��ی م��ی کنند، ام��ا در این میان 
 برخی هس��تند ک��ه با قلم نقاش��ی م��ی کنند و

خاقیت های خاصی در آن به کار می برند. 
در نگاه اول ش��اید این پرتره به نظر یک عکس به 
نظر برسد، اما این نقاشی حاصل زحمات چندین 
روزه نقاش��ی به نام »میگوئل اندرا« است که هنر 

اصلی اش نقاشی با نقطه هاست. 
 او پس از ۱38 س��اعت کار بر روی این پرتره و با 
کشیدن 2/۱ میلیون نقطه، آن را به پایان رسانده 
اس��ت و به عنوان جدیدترین کار خود، آن را به نمایش عمومی گذاشته است. این هنرمند 
تا به حال نقاشی های متفاوتی با نقطه گذاری کشیده است.   چهره ای که او در این تصویر 
کشیده است نیز خود بسیار خاص است. »بنجامین کایل« کسی است که در سال 2۰۰4 
در سطل زباله یک رستوران پیدا شد و هیچ چیز را به خاطر نمی آورد، از همین رو نام او را 
بنجامین گذاشتند و تا به امروز نیز کسی به دنبال او نیامده است. نکته دیگری که درمورد 
بنجامین جالب است این است که حتی تست های گرفته شده از او نیز هویت اصلی اش را 
نشان ندادند و هیچ پرونده ای در هیچ کجای دنیا ندارد و همچنان کسی واقعیت های او را 
نمی داند. »میگول آندرا« یکی از اهداف کشیدن نقاشی خود را پیدا کردن خانواده بنجامین 

اعام کرد و گفت شاید بدین وسیله بتوان او را دوباره به جهانیان نشان داد.

برخی از فروش��نده های فس��ت فود برای تبلیغات 
بیشتر و جلب توجه مش��تریان، دست به اقدامات 
عجیبی می زنند؛ به عنوان مثال س��رو همبرگری 
که از شدت تندی حتی پوست دست را می سوزاند.  
به تازگی یک رس��توران در انگلستان، همبرگری 
ویژه را در اختیار مشتریانش قرار می دهد که البته 
به عنوان یکی از تندترین غذاهای دنیا ش��ناخته 
می شود.  بسیاری از دوستداران همبرگر که به هر 
نحوی آن را می خوردن��د، می گویند این همبرگر 
که به »اتمی« معروف شده اس��ت تنها باعث درد 
کشیدن اس��ت و خوردن آن از جمله سخت ترین 

کارهای دنیاست.   برای پخت این همبرگر از ادویه های بسیار تند استفاده شده است، اما چیزی 
که آن را از دیگر همبرگرها جدا می کند، سس مخصوصی به نام »سس ارواح« است که می تواند 
پوست دست را هم بسوزاند. این رس��توران دار برای افرادی که این همبرگر را سفارش می دهند 
یک رضایتنامه کتبی می آورد تا آنها مسئولیت های اتفاقات بعد از خوردن این غذا را قبول کنند. 
همچنین برای خوردن آن، نیاز به دستکش دارند تا دستشان نس��وزد. این رستوران تا به حال 
نزدیک به ۵۰۰ عدد از این همبرگرها فروخته است که البته هیچ کس نتوانسته آن را تمام کند. 
جایزه فردی که بتواند این همبرگر را بخورد، این است که اسمش همیشه روی دیوار این رستوران 
 خواهد بود. صاحب این رستوران گفته است که خودش با تمام تاشی که انجام داده است تنها 

یک چهارم این همبرگر را خورده است.

ولید بن طال شاهزاده عربستانی، در آستانه تحویل گرفتن 
نخستین و بزرگ ترین هواپیمای شخصی » ارباس-ای 38۰« 

ادعا کرد که ساالنه فقط یک ریال عربستان، درآمد دارد. 
»حبیب فقیه« رییس شرکت ایرباس خاورمیانه اعام کرد: 
شاهزاده بن طال، نخستین و بزرگ ترین هواپیمای شخصی 
از نوع »ارباس - ای 38۰« را س��ال آین��ده میادی تحویل 

خواهد گرفت. 
 به نوش��ته »عربین بیزنس« این هواپیمای ج��ت که به نام 
»کاخ پرنده« شهرت یافته است، چهار تختخواب مجلل، یک 
وان حمام، فضایی برای حم��ل خودرویی بزرگ از نوع »رولز 
رویس«، اتاق کنفرانس، سالن جش��ن، پنج لژ ملوکانه و یک 
اتاق نماز الکترونیکی خواهد داشت که به صورت خودکار با 
هر چرخش هواپیما به س��مت قبله می چرخد. عاوه بر این 
امکانات، در این هواپیما، آسانس��وری تعبیه ش��ده است که 

طبقه های سه گانه هواپیما را به یکدیگر مرتبط می کند. 
 گزارش ها حاکی از آن اس��ت که این هواپیم��ا بالغ بر 48۵ 

میلیون دالر ارزش دارد و نخس��تین هواپیما از این نوع است 
که به عنوان هواپیمای خصوصی فروخته می شود. با این حال 
انتظار می رود در مراحل آینده، پس از تحویل آن به شاهزاده 
عربستانی، درخواست تولید چنین هواپیمایی افزایش یابد. 

 این در حالی اس��ت که روزنامه »س��بق«، این ش��اهزاده را 
ثروتمندترین مرد عرب نامید و نوشت: بن طال مدعی است 

که ساالنه فقط یک ریال عربستان درآمد دارد. 
وی در مصاحبه با مجله عربین بیزنس در حالی که از افزایش 
۱47 درصدی سهام شرکت مادر تخصصی »المملکه« در ۱2 
ماه گذشته خبر می داد، ادعا کرد که درآمد وی بسیار ناچیز و 

معادل ساالنه یک ریال عربستان است. 
 بن طال در ادامه ادعای عجیب خود، که بیشتر به استهزاء و 
تمسخر مخاطبان شباهت داشت، گفت: در ازای اجاره دفاتر 
شرکت مادر تخصصی »المملکه« در برج »المملکه«، ساالنه 
یک ریال عربستان درآمد دارم و این به آن معنی است که با 
پیوستن این شرکت به بازار بورس عربستان، از این شرکت در 
مدت شش سال گذشته ۱2 ریال سعودی به دست آورده ام، 
که این مبلغ را هم شرکت به من بدهکار است و هنوز به من 

پرداخت نشده است)!( 
ولید بن طال امسال نیز برای هشتمین سال متوالی با ثروتی 
بالغ بر 2۵/9 میلیارد دالر، در صدر فهرست ثروتمندترین های 

روزنامه عربین بیزنس قرار گرفت.

 هتل های مختلف��ی در نقاط مختل��ف دنیا وجود 
دارد که به شما امکانات ویژه ای ارایه داده و در موارد 
مختلف،خاص و ویژه اند و به میزان آن، قیمت های 

مختلفی هم دارند. 
چند وقتی است که یک منطقه دورافتاده در بلژیک 
به یکی از محل های اقامت توریست ها تبدیل شده و 
جالب است بدانید اغلب آنها دوست دارند در دستگاه 

گوارش انسان شب را بگذرانند!!
 هت��ل »دس��تگاه گ��وارش« از جمله هت��ل های 

خاقانه ای اس��ت که چند سالی اس��ت در بلژیک 
مشغول کار شده است و به مسافرین اجازه می دهد 

تا شب را داخل روده و معده انسان بخوابند. 
این هتل در نمای بیرونی، دارای شباهت خاصی به 
دستگاه گوارش انسان هاس��ت و توسط یک طراح 
 »Joep Van Lieshout « دانمارک��ی ب��ه ن��ام

ساخته شده است.
 ای��ن ط��راح خ��اق ای��ن روزه��ا ب��ه دنب��ال 
 ط��رح های��ی ب��رای هت��ل ه��ای ج��ذاب ت��ر 
می گردد. ش��اید به نظر ش��ما زندگی و اقامت در 
دس��تگاه گ��وارش خیلی چن��دش آور باش��د، اما 
توریس��ت ه��ای زیادی هس��تندکه ب��رای اقامت 
 در ای��ن هت��ل ن��ام نویس��ی م��ی کنن��د و حتی 
ممکن اس��ت در صف انتظار نیز برای ورود به این 
 هتل باق��ی بمانن��د. این هتل دارای س��ه س��تاره 
بین المللی بوده و همچنین هزین��ه اقامت در آن، 

شبی ۱۵۵ دالر است.

همبرگر اتمی با سس ارواحنقاشی با دومیلیون نقطه

هواپیمای مجلل شخصی  ودرآمدیک ریالی

هتل گوارشی 

پرندگان برای در امان ماندن از سرمای 
 مسکو به کانال های تهویه هوای
 ایستگاه مترو پناه می برند
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