
توديع و معارفه  در 5 دقيقه! 

 عنوان ششمى تكرار مى شود؟

«سراسر مه» 
در بازار موسيقى 

سرانجام جمشيدى بركنار شد 

حضورگيتى پسند درآسيا با بازيكنان قرضى

پافشارى پوتين 
براى حمايت از بشار اسد 2

بسته پيشنهادى 
سياست براى سينما   58

10 فناورى كه جهان را در 
20135 تغيير مى دهد

شوراها بازوان پرتوانى براى 
اداره شهرهاى بزرگ هستند

ُجرمى كه در جيب مجرمان اصفهانى خودنمايى مى كند 

تيغه چاقو بر گردن اصفهان 

شوراها از ريشه دارترين نهادهاى مديريتى در جامعه هستند 
كه مطابق قانون اساسى از اركان مهم تصميم گيرى كشور و 
مظهر حاكميت ملى مى باشند. عملكرد شوراها در شهرها و 
ــيل الزم در شوراهاى  استان هاى كشور مثبت بوده و پتانس

اسالمى به عنوان نهادى مردمى و قانونمند وجود دارد...

حرف هاى ناگفته 
ازهنرمند  اصفهانى

ــاز اصفهانى متولد  حسن عليرضايى، بازيگر و فيلمس
ــرى  ــانس بازيگ ــدرك ليس ــال 56 داراى م ــان س آب
ــال 78 با ايفاى نقش در فيلم سينمايى  ــت. و از س اس
ــب اهللا بهمنى  ــه كارگردانى حبي ــى 707 » ب «زندان
فعاليت هنرى خود را آغازكرد و تاكنون در بيش از 70 
ــينمايى و تلويزيونى حضورى مستمر داشته   پروژه س
ــندگى، تهيه و توليد 20 فيلم  است. وى عالوه برنويس
داستانى و پويانمايى و همين طور سابقه بازيگرى درآثار 

كارگردانانى چون ...

س: مهر]
[عك
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 پاى دالالن نبايد دوباره 
به بازار باز شود4

احتمال وقوع زلزله در اصفهان  3
وجود دارد

ــوان نماينده ايران براى  ــند به عن تيم واليبال بانوان گيتى پس
دومين سال متوالى در جام باشگاه هاى آسيا حضور دارد كه بايد 

ديد مى تواند از عنوان ششمى خود دفاع كند يا خير.  
ــگاه هاى واليبال  ــام باش ــاى ج ــن دوره رقابت ه چهاردهمي
ــت تيم آغاز مى شود كه تيم  بانوان آسيا از امروز با حضور هش
ــال متوالى به عنوان قهرمانى  ــند كه براى دومين س گيتى پس
ليگ برتر رسيده است، نماينده ايران در اين دوره از مسابقات 
است. گيتى پسند در گروه اول با نمايندگان چين، كره شمالى 
ــتان، تايوان،  ــت و در گروه دوم هم قزاقس و ژاپن همگروه اس
ويتنام و تايلند قرار دارند. چين در نخستين دوره اين مسابقات 
ــت تيم برگزار شد، توانست  ــال 1999 با حضور هش كه در س
ــون 13 دوره  ــود ثبت كند. تا كن ــى را به نام خ عنوان قهرمان

ــابقات برگزار  ــال 2003 مس ــده (س از اين رقابت ها برگزار ش
نشد) كه تيم واليبال بانوان چين با كسب شش اولى، ركوردار 
ــيا است. تايلند با كسب 3 عنوان  قهرمانى جام باشگاه هاى آس
قهرمانى در سال ها 2011، 2010 و 2009 در جايگاه دوم قرار 
ــب يك عنوان  ــتان و كره جنوبى نيز با كس دارد. ژاپن، قزاقس
قهرمانى به طور مشترك سوم هستند. ايران هم از سال 2008 
ــركت كرد. پس از آن  ــابقات ش با حضور ذوب آهن در اين مس
سايپا، ذوب آهن، پرسپوليس و گيتى پسند نمايندگان ايران در 
جام باشگاه هاى واليبال بانوان آسيا بودند. در بين نمايندگان 
ايران و در طول حضور در مسابقات، بهترين عنوان كسب شده 
ــت كه نمايندگان ايران در  براى پرسپوليس و گيتى پسند اس

جايگاه ششم قرار گرفتند.

قاليباف در صدر نظرسنجى
 صدا و سيما

مراكز استعداديابى 
در استان احداث مى شود

براى خلق حماسه سياسى 
بايد حماسى كار كرد

 اولين واكنش دختران به 
بلوغ چيست؟

برگزارى اولين دوره 
داورى درجه 3 فوتبال 

بعد از 10 سال
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ادامه در صفحه 6

6 اصرار و پافشارى هاى مديركل اداره ورزش و جوانان مبنى بر ايجاد 
ــتان، روز گذشته جواب داد و بعد از  تغييرات در رأس اداره ورزش شهرس
گذشت تقريباً چهارسال و سه ماه از حضور احمد جمشيدى در اين اداره، 

وى بركنار شد و افشين مواليى به جاى او بر صندلى رياست تكيه زد.

3

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيب بري
به روش ساندويچي

جيب بري
به روش ساندويچي

ميراث فرهنگى 
بازيچه اختالفات و فرصت طلبى ها

به روش ساندويچي 1212

ت الهى/ زاينده رود]
س: هادى نعم

[عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى ساليانه 
جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه نوبت اول شركت تعاونى مصرف كاركنان 
شركت مخابرات اصفهان راس ساعت 14/30 روز چهارشنبه مورخ 92/3/1 در 
محل سالن كوثر مخابرات به آدرس: خيابان بى سيم شرقى – سالن اجتماعات 

كوثر مخابرات تشكيل مى گردد.
لذا از كليه اعضاء دعوت مى شـود با در دسـت داشـتن كارت شناسايى و يا 
دفترچه عضويت راس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانيد و يا 

وكيل / نماينده خود را كتبًا معرفى نمائيد.
ضمناً به اطالع مى رساند كه به موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع 
عمومى، تعداد آراء وكالتى هر عضو حداكثر 3 راى و هر شخص غير عضو تنها 
يك راى خواهد بود و اعضاى متقاضى اعطاى نمايندگى مى بايست به همراه 
نماينده خود حداكثر تا تاريخ 92/2/30 در محل شركت تعاونى حاضر تا پس 

از احراز هويت و تائيد وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت نمايند.
دستور جلسه:

گزارش هيات مديره و بازرسان 
طرح و تصويب صورتهاى مالى سال 1391/12/29 و نحوه تقسيم سود ويژه و 

بودجه سال جارى شركت.
ارائه گزارش تغييرات اعضاء و سرمايه شركت تعاونى 

انتخاب بازرسان اصلى و على البدل 
تعيين خط مشى آينده شركت تعاونى 

داوطلبان تصدى سـمت بازرسى به موجب ماده (2) دسـتورالعمل موظفند 
حداكثر ظـرف يك هفته از انتشـار آگهى دعوت فرم داوطلبـى را تكميل و 

تحويل دفتر تعاونى نمايند.

هيات مديره شركت تعاونى مصرف 



ــن نامه جديد اين  ــوراى نگهبان درباره آيي عضو حقوقدان ش
ــوراى نگهبان مدت هاست در جلسات  شورا با بيان اين كه ش
ــى و مذهبى است، گفت:  ــغول تعريف رجل سياس متعدد مش
اصل 115 قانون اساسى توجه به شخصيت افراد دارد و شوراى 
ــرايط رجل سياسى و مذهبى را  نگهبان در جلسات مختلف ش
ــرايط مثل مدير و مدبر بودن بررسى مى كند  در كنار ساير ش

تا موضوع باز شود. 
 حسينعلى اميرى، عضو حقوقدان شوراى نگهبان در خصوص 
ــورا كه براى بررسى دقيق تر  جزييات آيين نامه جديد اين ش
ــورى تدوين  ــت جمه ــت كانديداهاى انتخابات رياس صالحي

شده است، گفت: شوراى نگهبان يگانه مرجع احراز صالحيت 
ــوراى  ــت جمهورى، مجلس ش كانديداها براى انتخابات رياس

اسالمى و مجلس خبرگان است. 
ــرايط انتخاب رييس  ــرد: در اصل 115 يكى از ش  وى اظهار ك
ــى و مذهبى انتخاب  جمهور اين است كه از ميان رجل سياس
ــى و مذهبى بودن تعريف خاصى دارد كه  ــود و رجل سياس ش

احراز آن برعهده شوراى نگهبان است. 
 اميرى در ادامه افزود: شوراى نگهبان مدت هاست در جلسات 
متعدد مشغول تعريف رجل سياسى و مذهبى است تا مشخص 
ــى و يا رجل مذهبى  ــانى مصداق رجل سياس ــود چه كس ش

هستند. 
 وى با بيان اين كه كسى كه نماز و روزه مى خواند را نمى توان 
ــال درس  ــى كه چند س ــل مذهبى معرفى كرد وكس يك رج
ــد به عنوان رجل سياسى محسوب  علوم سياسى خوانده باش
ــود، گفت: اصل 115 قانون اساسى توجه به شخصيت  نمى ش

افراد دارد. 
 اين عضو شوراى نگهبان تصريح كرد: شوراى نگهبان درحال 
ــرايط رجل سياسى را در  ــات مختلف خود ش حاضر در جلس
ــرايط مثل مدير و مدبر بودن را بررسى مى كند  ــاير ش كنار س

تا موضوع باز شود.

ــخنانى با اشاره به  ــهردار تهران طى س محمدباقر قاليباف، ش
برخى سخنان مبنى بر اين كه قاليباف از ساكتين فتنه است، 
ــاكت  ــتر حرف هايى كه مى زنند و مى گويند ما س گفت:  بيش

فتنه ايم، دروغ محض و دروغ محض است.
ــالمى گذشته و هر فرد  وى افزود:  34 سال از تاريخ انقالب اس
كارنامه اى دارد. اگر بخواهيم 34 سال گذشته بنده را به عنوان 
34 برگ از تاريخ انقالب اسالمى نگاه كنيم، بايد ببينيد قاليباف 
ــد ببينيم در حادثه  ــتاده بود. باي در حادثه بنى صدر كجا ايس

منافقين يا دفاع مقدس افراد كجا ايستاده بودند.
ــال 82 و در كف خيابان  عضو ائتالف پيشرفت ادامه داد: در س

ــت. باالخره در  ــود كه چه كسى حضور داش بايد مشخص ش
ــتعفا دادند،  ــر اس ــود،11 وزي ــرى ب ــان 25 روز درگي آن زم
ــتاندار  ــدار و 18 اس ــم، 120 فرمان ــدگان مجلس شش نماين

استعفا كردند. 
حال بايد ببينيم زمانى كه در سال 88 فتنه اتفاق افتاد، افراد 

چه كارى انجام دادند و چه وظيفه اى را به عهده گرفتند.
قاليباف تأكيد كرد: سؤال من از آقايان اين است كه مگر همين 
انقالب در سال 82 در معرض خطر نبود؟ يكى از آقايان در سال 

82 كجا بود كه از مظلوميت انقالب دفاع كند؟
ــه در مورد  ــت ك ــرارگاه ثاراهللا مركزى اس ــد كرد: ق وى تأكي
ــا همه  ــى عملكرده ــد. در ارزياب ــاوت مى كن ــا قض عملكرده
ــومين دستگاه  ــال 88 بعد از بسيج و سپاه س دستگاه ها در س
شهردارى تهران شد؛ چرا اين را نمى گويند؟ به هر حال در اين 

شهردارى كسى غير از قاليباف حضور داشته است؟
ــا افرادى كه جلو  ــرفت ادامه داد: تكليف ما ب عضو ائتالف پيش
واليت ايستاده اند از حادثه بنى صدر، سال 78، سال 82 و سال 

88 روشن است. 
ــا طلبكارند،  ــتند و از م ــى كه دل داده قضيه فتنه هس از آنهاي
خواهش مى كنم سوابق خود را از سال 78 تا 88 بگويند و عنوان 

كنند كه كجا بودند و چه كار مى كردند؟ 

ــت جمهورى 92، درگير آفت بزرگى شده است  انتخابات رياس
ــد؛ رويكردى كه به طور  كه مى توان آن را «مزايده رأى» نامي

آشكارى در تضاد با منافع ملى است. 
ــرح ها و ــا ارايه ط ــت جمهورى ب ــاى رياس ــه كانديداه اين ك

ــبد رأى خود  ــذاب، آراى رأى دهندگان را به س  برنامه هاى ج
معطوف كنند امرى طبيعى در سراسر دنياست، اما قرار نيست 
ــرمايه هاى ملى، براى خود  كانديداها، با زدن چوب حراج بر س

رأى جمع كنند.
ــزار و 500 تومان يارانه نقدى به  هم اكنون، هر ماه مبلغ 44 ه
هر ايرانى ثبت نام كرده در طرح هدفمندى پرداخت مى شود. 
پرداخت وجه نقد، برگ برنده اى مهم در انتخابات است و اساساً 
ــت كه اقشار كم درآمد  يكى از اميدوارى هاى دولت نيز اين اس
ــى شهرها، به پاسداشت   جامعه، مخصوصاً در روستاها و حواش
ــات آينده به  ــان، در انتخاب ــر ماهانه ش دريافت هاى بى دردس
گزينه مورد نظر دولت رأى دهند. هم از اين روست كه اكنون، 
بحث نحوه استمرار يارانه هاى نقدى، به موضوعى مهم در ميان 
كانديداها مطرح شده و تقريباً همه آنها متفق القول هستند كه 

حذف يارانه ها، الاقل در شرايط كنونى، ميسر نيست.
سخن اما بر سر اين است كه رقابتى نانوشته براى افزايش مبلغ 
يارانه نقدى درگرفته و برخى افراد مى كوشند با افزودن بر رقم 

يارانه ها، آراى بيشترى را جذب كنند.

آنها در محاسبات خود، يك چيز را در نظر گرفته و نكته ديگرى 
ــته اند. آنچه آنان در نظر گرفته اند، اثرگذارى  را مغفول گذاش
ــب آراى طبقات  «وعده ملموس» افزايش يارانه نقدى در كس

فرودست جامعه است. 
ــيارى از رأى دهندگان،اساساً كارى با  واقعيت اين است كه بس
برنامه ها و سوابق افراد ندارند و خيلى ها هم برنامه هاى اعالمى 
ــورت پيروزى فالن  ــد و همين كه بدانند در ص را باور نمى كنن
كانديدا، سر ماه پول بيشترى به حساب شان واريز مى شود، در 

رأى دادن خانوادگى به او ترديد نمى كنند.
بنابراين وقتى مثًال محمود احمدى نژاد مى گويد مى خواهيم 
يارانه را از 44 هزار و 500 تومان به250هزار تومان برسانيم، اين 
«گروه هدف» را نشانه گيرى كرده و درصدد جذب آراى آنها به 

نفع كانديداى دولت است.
ــت كه مردم منتظر بنشينند تا ببينند چه  اين، خيلى ناگوار اس

كسى قيمت باالترى مى گويد تا رأى شان را به او بفروشند.
اما آنچه مغفول مانده، منبع تأمين اين افزايش است. با توجه به 
اين كه حدود 70 ميليون ايرانى يارانه نقدى مى گيرند، افزايش 
تنها10 هزار تومان به مبلغ كنونى يارانه، به 700 ميليارد تومان 

پول اضافى در هر ماه نياز دارد.
ــيد وقتى در اوضاع فعلى،دولت10هزار ميليارد  حال بايد پرس
ــه و از كجا  ــرى دارد، چگون ــت يارانه ها كس ــان در پرداخ توم

مى توان يارانه بيشترى به مردم داد؟ 
ــت،  ــى ترين اقالم زندگى اس ــه جزء حيات وقتى براى دارو، ك
ــمول ارز مرجع خارج  ــد و از ش ــته باش پول كافى وجود نداش
ــا جز با حراج  ــا را  زياد كرد؟ آي ــود، چگونه مى توان يارانه ه ش
سرمايه هاى ملى؟ جز با استقراض از سيستم بانكى؟ جز با چاپ 
ــاد ملى؟ جز با افزايش بى رويه  پول و تحميل نقدينگى بر اقتص
قيمت كاالها و خدماتى كه در اختيار دولت است و در يك كالم 

جز با تشديد فشار بر مردم؟!
اگر كانديدايى در شرايط فعلى، سخنى عليه يارانه نقدى بگويد، 
با خطر جدى ريزش آرا مواجه مى شود. مردم هم البته با توجه 
ــران حذف يارانه اى  به گرانى هاى روزافزون، حق دارند كه نگ

ــند كه الاقل گوشه اى از  باش
مخارجشان را تأمين مى كند.
ــه نبايد تا  اما اين وضعيت ك
ــدا كند و  ــه ادامه پي هميش
ــر دايمى  ــردم، حقوق بگي م
ــت نيز،  ــند و دول دولت باش
ــردن ميزان  با باال و پايين ك
ــردم را تنظيم  يارانه، رفتار م

كند.
ــه آثار  ــم ك ــوش نكني فرام
ــام  ــتمرار نظ ــدت اس دراز م
در  ــدى  نق ــاى  ه ــه  ن يارا
ــزان  مي از  ــتن  فروكاس
دموكراسى، شبيه آثار اقتصاد 
نفتى در سياست حكومتى در 

يكصد سال اخير است.
ــادى نيز ادامه  از منظر اقتص

ــور را به جاى آن كه معطوف به سمت  وضع موجود، منابع كش
ــماً و ماه به ماه هدر  ــاد ارزش افزوده كند، رس كار و توليد و ايج

مى دهد.
بنابر اين، بهتر است كانديداها، به جاى اين كه براى رأى آورى 
ــد و همانند يك  ــتر به مردم وعده رقم هاى باالترى بدهن بيش
ــند، از طرح هاى خود براى نجات  مزايده، مشترى رأى آنها باش
اقتصاد ملى بگويند كه بر مبناى آن، رفته رفته، اوضاع به سمتى 
برود و فضاى كسب و كار و اقتصاد به حدى رونق يابد كه عموم 
مردم، اساساً نيازى به يارانه نقدى نداشته باشند و اال فروش نفت 
و گاز و برق و دريافت ماليات و عوارض و سپس آن را بين مردم 

تقسيم كردن كه مملكت دارى در عصر جديد نيست!

چهره روزادداياددايادداشتيادداشت

قاليباف در صدر نظرسنجى
 صدا و سيما

ــيما،  ــدا و س ــط  ص ــه توس ــورت گرفت ــنجى ص ــر س ــاس نظ براس
ــه نامزدهاى  ــال عمومى ب ــدر ميزان اقب ــر قاليباف در ص محمد باق
ــك منبع آگاه  ــرار دارند.  ي ــت جمهورى ق احتمالى انتخابات رياس
ــازمان  ــنجى س ــات نتايج مركز نظرس ــرارو، جزيي ــا ف ــو ب در گفتگ
ــع آگاه  اين  ــن منب ــالم اي ــه اع ــرد. بنا ب ــالم ك ــيما را اع ــدا و س ص
ــت. براساس اين  ــنجى در روز 25 فروردين ماه انجام شده اس نظرس
گزارش، نتايج به دست آمده از ميزان اقبال عمومى مردم به نامزدهاى 

احتمالى انتخابات رياست جمهورى به اين شرح است: 
1    محمد باقر قاليباف                                       19/4   درصد
2     سيد محمد خاتمى                                     14/5   درصد
3     على اكبر هاشمى                                         13/2   درصد
4    على اكبر واليتى                                               6/8   درصد
5     غالمعلى حداد عادل                                      6/7   درصد
6    على الريجانى                                                           6    درصد
7    محسن رضايى                                                        5    درصد 
8    اسفنديار رحيم مشايى                                4/2    درصد

ــبت به بقيه نامزدهاى  ــاس اعالم اين منبع آگاه، اقبال عمومى نس براس
ــت.  الزم به ذكر است، مركز  ــت نفر ذكر شده اس احتمالى كمتر از هش
نظر سنجى صدا و سيما از مهم ترين و معتبرترين مراكز نظرسنجى كشور 

به حساب مى آيد. 

عدم  حذف  سنگسار 
از قانون  جديد مجازات  اسالمى

ــار از قانون جديد  نايب رييس كميسيون قضايى مجلس گفت: سنگس
ــده، بلكه در نحوه اجراى آن تغييراتى ايجاد  مجازات اسالمى حذف نش
شده است.  حميدرضا طباطبايى اظهار داشت: در قانون جديد مجازات 
اسالمى بحث رجم حذف نشده، بلكه در نحوه اجراى آن تغييراتى صورت 
گرفته و يكى از اصالحات شوراى نگهبان نيز مربوط به اين موضوع بوده 
است.  وى افزود: يكى از ايرادات شوراى نگهبان اين بود كه بحث رجم بايد 
از لحاظ فقهى در قانون باشد و تنها نحوه اجراى آن تغيير كند. طباطبايى 
ــالب حيات است  ــالمى رجم، س تأكيد كرد: در قانون جديد مجازات اس
ــيله اعدام يا ساير  ــنگ نيست، بلكه به وس و نحوه اجراى آن از طريق س

شيوه هايى است كه با تدبير قوه قضاييه صورت مى گيرد.

تكذيب توافق هاشمى 
با اصالح طلبان

ــنجانى با اصالح طلبان  ــايعات مربوط به توافق آيت اهللا هاشمى رفس ش
درباره كانديداى مشترك براى انتخابات رياست جمهورى، صحت ندارد.  
ــخيص مصلحت نظام با اعالم اين  يك منبع نزديك به رييس مجمع تش
ــالمى گفت: آيت اهللا هاشمى رفسنجانى  مطلب به روزنامه جمهورى اس
هيچ توافقى با هيچ يك از جناح ها در مورد انتخابات رياست جمهورى به 

عمل نياورده است.  

مزايده رأى در انتخابات

ديدار فرستاده روسيه حراج سرمايه هاى ملى در انتخابات رياست جمهورى
با سيدحسن نصراهللا

ميخائيل بوگدانوف، معاون وزير خارجه روسيه كه در سفرى 
ــد اين كشور ديدار  چند روزه به لبنان رفته و با مقامات ارش
مى كند، به همراه الكساندر زاسبكين سفير روسيه در بيروت 

به ديدار سيد حسن نصراهللا دبيركل حزب اهللا لبنان رفت. 
 سيد عمار الموسوى، مسئول روابط عمومى حزب اهللا نيز در 
اين ديدار حضور داشت. دو طرف، تحوالت لبنان و منطقه و 
ــى قرار دادند. جزييات  ــوريه را مورد بررس به ويژه بحران س
بيشترى از ديدار بوگدانوف با سيد حسن نصراهللا منتشر نشده، 
اين در حالى است كه معاون وزير خارجه روسيه امروز و پيش 
ــى مطبوعاتى در فرودگاه  از ترك بيروت قرار است كنفرانس

اين كشور برگزار كند.

پافشارى پوتين 
براى حمايت از بشار اسد

والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه در سخنانى بار ديگر 
حمايت خود را از نظام سوريه ابراز داشت.  دام پرس نوشت: 
منابع سورى و اروپايى اظهار داشتند والديمير پوتين، رييس 
جمهور روسيه در نشستى كه چندى پيش پشت درهاى بسته 
داشت، عنوان كرده اگر درگيرى هاى سوريه به خيابان هاى 
مسكو هم بكشد، بازهم از حمايت بشار اسد دست برنخواهيم 
ــع، همچنين پوتين  ــاس گفته هاى اين مناب ــت.  براس داش
درخواست اوباما مبنى بر به جلوكشيدن موعد ديدار با وى را 

از ماه ژوئن به 18ماه مى رد كرده است. 

ورود نظاميان آمريكا 
براى تجاوز به سوريه

منابع آگاه از ورود گروه هاى ويژه نظامى آمريكايى و انگليسى 
به منطقه و استقرار آنها در اسرائيل، اردن و تركيه براى آغاز 
تجاوز به سوريه خبر مى دهند. به نظر مى رسد تحركات نظامى 
كشورهاى  همجوار سوريه حكايت از اين دارد كه اين كشورها 
درپى تدارك حمله اى نظامى به اين كشور هستند، به ويژه آن 
كه گروه هاى تروريستى و افراد مسلح مورد حمايت طرف هاى 
منطقه اى و بين المللى سوريه موفق نشدند اهداف مورد نظر 
اين طرف ها را در سوريه محقق كنند.  به نظر مى رسد ناكامى و 
شكست طرف هاى توطئه كننده عليه سوريه، آنها را واداشته 
ــوريه از سالح هاى  ــتاويز قرار دادن استفاده نظام س تا با دس
شيميايى، زمينه را براى اقدام نظامى عليه سوريه فراهم كنند.  

اخبار كوتاه

بين الملل 

آمريكا در سوريه شكست خورد
عالء الدين بروجردى  

رييس كميسيون امنيت ملى مجلس 

ماجراى سوريه با گذشت بيش از دو سال، صحنه شكست بسيار خفت بار 
آمريكا و هم پيمانانش در منطقه است. آمريكا و هم پيمانان خود در ماجراى 
سوريه همه امكانات خود را به  كار گرفته اند، اما نتوانستند كارى از پيش 
ببرند. محاسبات كسانى كه در اين تصميم گيرى ها نيز شريك بودند، اين 
بود كه طى چند ماه كار سوريه تمام است اما در حال حاضر نيروهاى مسلح 
سوريه موفقيت هاى زيادى كسب كرده اند. بحث استفاده از سالح شيميايى 
ــلح  از نقاط ضعف مخالفان مس
ــى بود و نقطه  با حمايت خارج
ــوريه. در طراحى  قوت دولت س
ــن موضوع نمود  جنگ روانى اي
دارد؛ يعنى هم در اردن و هم در 
تركيه تعدادى از جنگنده هاى 
رژيم صهيونيستى مستقر شده 
ــات نظامى تدارك  و براى عملي

الزم ديده شده است.
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به زودى اسناد قرارداد 450ميليون يورويى را منتشر مى كنيم

پورمحمدى، رييس سازمان بازرسى در پاسخ به اين سؤال مبنى بر قرارداد 450ميليون يورويى در 
ــوى معاون اجرايى رييس جمهور كذب خوانده شده  كيش كه سازمان بازرسى مانع آن شده و از س

بود، گفت: به زودى اسناد آن را منتشر خواهيم كرد.

بهتر است كانديداها 
به جاى اين كه براى 
رأى آورى بيشتر به 

مردم وعده 
رقم هاى باالترى 

بدهند و همانند يك 
مزايده، مشترى رأى 

آنها باشند، از 
طرح هاى خود براى 

نجات اقتصاد ملى 
بگويند

شوراى نگهبان مذاكره خصوصى با كانديداها نداردطلبكاران ما سوابق خود را بگويند

یادداشتیادداشت

؟؟؟

پیگیری

برخی رؤسای بهزیستی قانون 
حمایت از معلوالن را بلد نیستند

رییس سازمان بهزیستی کشور
همایون هاشمی

چهره روز
؟؟؟
؟؟
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آگهی مناقصه عمومی 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد از طریق مناقصه خریدهای ذیل را مطابق جدول 

زیر از فروشندگان ذیصالح انجام دهد 

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه مورخ 92/02/21
گشایش پاکات مناقصه: از ساعت 08:30 صبح روز یکشنبه مورخ 92/02/22

www.abfaesfahan.ir محل دریافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی
پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات: www.iets.mporg.ir                                         تلفن: 0311-6680030

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

مبلغ تضمین)ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

92-1-67

خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار در اقطار 
600،300،250 میلیمتر جهت مناطق: شاهین شهر، 

دهاقان، کوهپایه، شهرضا

1/009/325/000عمرانی

180/000/000عمرانیآبفا شاهین شهر)قطر 600 میلیمتر(

446/125/000عمرانی آبفا دهاقان)قطر 300 میلیمتر(

318/500/000عمرانیآبفا کوهپایه )قطر 250 میلیمتر(

64/700/000عمرانی آبفا شهرضا )قطر 250 میلیمتر(

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 43/92/3 
)نوبت دوم(

اداره کل راه آهن اصفهان در نظر دارد بنابر آئین نامه اجرائی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات به روش ارزیابی ساده 
به شرح زیر اقدام نماید.

1- شرح مختصر موضوع مناقصه: خدمات امور اداری 
2- مدت و محل انجام کار: یکسال شمسی در ایستگاه اصفهان 

1-2- داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی و مرتبط بودن موضوع فعالیت شرکت )مندرج 
در اساسنامه( با موضوع مناقصه فوق الزامی است.

3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت 13/30 روز چهارشنبه مورخ 92/02/11 با در دست داشتن 
معرفی نامه کتبی به نشانی: اصفهان – جاده شیراز – بعد از ترمینال صفه – ایستگاه راه آهن – امور قراردادها 

4- مهلت و محل تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت 13/30 روز دوشنبه مورخ 92/02/23 به نشانی دبیرخانه امور اداری.
5- زمان و محل تشکیل جلسه مناقصه: ساعت 13/30 بعدازظهر روز سه شنبه مورخ 92/02/24 به نشانی: دفتر مدیریت اصفهان

6- هزینه اسناد: مبلغ )2/000/000( ریال بحساب سیبا به ش�ماره 2176400205007 نزد بانک ملی شعبه راه آهن بنام 
اداره کل راه آهن اصفهان 

HTTP://IETS.MPORG.IR 7- آدرس سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور
8- هزینه چاپ و نشر دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

اداره کل راه آهن اصفهان 
م الف: 1208

)نوبت اول(



شوراها بازوان پرتوانى براى اداره 
شهرهاى بزرگ هستند

عباس حاج رسولى ها
رييس شوراى اسالمى شهر اصفهان 

ــتند كه  ــه دارترين نهادهاى مديريتى در جامعه هس ــوراها از ريش ش
ــور و مظهر  ــم تصميم گيرى كش ــى از اركان مه مطابق قانون اساس
ــهرها و استان هاى  ــند. عملكرد شوراها در ش حاكميت ملى مى باش
كشور مثبت بوده و پتانسيل الزم در شوراهاى اسالمى به عنوان نهادى 
مردمى و قانونمند وجود دارد كه ضمن رفع مشكالت مردم، مى تواند 
ــمت عمران، آبادانى و پيشرفت سوق دهد. شوراى شهر  كشور را به س

ــى از موفق ترين  اصفهان يك
ــور محسوب  ــوراهاى كش ش
ــهرى  ــود. مديريت ش مى ش
ــهردارى  ــا 14 ش ــان ب اصفه
ــازمان، حجم  منطقه و 15 س
كار بااليى دارد. امسال بيش از
 2 هزار و 600 ميليارد تومان 
بودجه براى اجراى پروژه هاى 
شهرى پيش بينى شده است.

يادداشت
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اعضاى بدن يك جوان 19 ساله 
اصفهانى اهدا شد

اعضاى بدن يك جوان 19 اصفهانى، باهماهنگى واحد فراهم آورى اعضاى 
پيوندى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى اصفهان، به بيماران نيازمند 
اهدا شد. به گزارش روابط عمومى معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكى 
اصفهان،«اميد پرناك»كه دچار مرگ مغزى شده بود، پس از انجام مراحل 
قانونى، تحت عمل جراحى برداشت اعضا قرار گرفت. دو كليه و كبد اين 

جوان براى انجام عمل پيوند استفاده شد. 

گذرگاه هاى اطراف باغ پرندگان بايد 
سامان دهى شود

ــهر اصفهان گفت: وضعيت گذر گاه هاى اطراف  عضو شوراى اسالمى ش
باغ پرندگان بايد ساماندهى شود و شهردارى اصفهان بايد به اين موضوع 

توجه كند.
ــان بايد با  ــهردارى اصفه ــاره به اينكه ش ــر اصفهانى، با اش عليرضا نص
ــاماندهى وضعيت اين اماكن و  ــبت به س ــب نس يك برنامه ريزى مناس
ــهر اقدام كند،  ــتى  موجود در پارك هاى سطح ش سرويس هاى بهداش
تأكيد كرد: وضعيت گذر گاه هاى اطراف باغ پرندگان بايد ساماندهى شود 

و شهردارى اصفهان بايد به اين موضوع توجه كند.

توليد برق  از زباله هاى  شهرى در 
اصفهان

ــهرى شهردارى اصفهان گفت:  مديرعامل سازمان بازيافت و پسماند ش
ــرق اصفهان جمع آورى و ذخيره سازى  روزانه 250 تن زباله در سايت ش

مى شود كه از اين ميزان زباله به راحتى مى توان برق توليد كرد.
تيمور باجول اظهار كرد: اصفهان از جمله شهرهايى است كه دفن زباله 
ــدن زباله ها مقدارى از آن به كود  ندارد. وى ادامه داد: پس از تفكيك ش
استاندارد كمپوست و مقدارى ديگر بازيافت مى شود و آن درصدى از زباله 

كه قابل بازيافت نيست ذخيره سازى مى شود.

دستگيرى قاتل پرونده 
درگيرى ناژوان

قاتل جوان 17 ساله خمينى شهرى كه بر اثر اصابت چاقو به قتل رسيده 
بود، با تالش كارآگاهان پليس آگاهى استان اصفهان شناسايى و دستگير 

شد.
ــى 110  بنا به اين گزارش در پى تماس تلفنى با مركز فوريت هاى پليس
مبنى بر قتل يك جوان 17 ساله در درگيرى و نزاع بين چند فرد ناشناس 
ــرعت در محل حادثه  حوالى پارك ناژوان، كارآگاهان اداره جنايى به س

حاضر شدند و به بررسى صحنه پرداختند.
سرهنگ سليميان، رييس پليس آگاهى استان اصفهان در اين باره اظهار 
داشت: پس از به دست آمدن اطالعات الزم از متهم اصلى پرونده، اقدامات 
پليسى صورت گرفت و سرانجام در حالى كه به منزل پدرى خود مراجعه 

كرده بود، شناسايى و دستگير شد.

جارى شدن دائمى آب زاينده رود 
راه نجات كشاورزان 

ــاورزى استان اصفهان گفت: رفع مشكل  مديرعامل كانون خبرگان كش
كشاورزان استان اصفهان تنها با جارى شدن دايمى آب در مسير رودخانه 

زاينده رود برطرف مى شود.
اسفنديار امينى امروز با اشاره به اينكه مديران استان تنها با استفاده از يك 
راهكار اصلى مى توانند به خشكسالى ها و مشكالت ناشى از خشكسالى 
پايان بدهند، اظهار كرد: بازگرداندن آب به حوضه زاينده رود و مشخص 
شدن مالكيت حق آبه كشاورزان، بايد در دستور كار مديريت استان باشد.

گشتى در اخبار 
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يادداشت ياددا چهره روزاددا
روند تكميل سالن اجالس سران اصفهان بايد سريع شود

ــهر اصفهان گفت: تكميل سالن اجالس  سردار كريم نصر اصفهانى،عضو شوراى اسالمى ش
سران بايد به عنوان يكى از پروژه هاى مهم اصفهان از سوى مسئوالن شهرى و استانى دنبال 

و روند تكميل آن سريع شود.
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بيمه طاليى براى خانواده   
بازنشستگان فرهنگى 

ــتان اصفهان از  ــهر و ميمه اس ــاهين ش ــتان ش فرمانده انتظامى شهرس
ــف 19 قطعه انواع اشياء با ارزش  ــتگير ى دو قاچاقچى عتيقه و كش دس
ــوران اين فرماندهى  ــط مأم عتيقه مربوط به دوران صفوى و زنديه توس

خبر داد.
ــتان ــهر س ــى ش ــده انتظام ــه» فرمان ــاس بلفك ــرهنگ غالمعب «س
 شاهين شهر و ميمه استان اصفهان با اعالم اين خبراظهار داشت: براساس 
ــياء كشف شده مر بوط به  اعالم كارشناسان سازمان ميراث فرهنگى اش
ــش از150ميليون ريال  ــوده و ارزش تقريبى بي دو ران صفويه و زنديه ب

دارند.
وى گفت: در اين رابطه، هر دو متهم دستگير و با تشكيل پرونده براى سير 

مراحل قانونى به مراجع قضايى تحويل داده شدند. 

مديرعامل كانون بازنشستگان فرهنگى استان اصفهان گفت: در حال حاضر 
ــتان اجرا شده و از ابتداى تير ماه  بيمه طاليى براى بازنشستگان فرهنگى اس
ــش فرهنگيان بازنشسته نيز اجرا  ــال، اين بيمه براى تمام افراد زير پوش امس

مى شود.
مجيد روستايى با اشاره به اينكه اجراى بيمه طاليى از مدت ها پيش به عنوان 
يكى از مهم ترين خواسته هاى فرهنگيان بازنشسته بوده است، اظهار كرد: به 
دنبال پيگيرى هاى صورت گرفته از سوى فرهنگيان بازنشسته، بيمه طاليى 
از ابتداى دى ماه سال گذشته، براى تمام بازنشستگان فرهنگى و غير فرهنگى 
موجود در سطح كشور اجرا شده است.  وى اضافه كرد: از اين پس بيمه طاليى 
تنها به فرهنگيان بازنشسته اختصاص ندارد و تمام بازنشستگان در سطح كشور 

مى توانند از اين بيمه استفاده كنند.

يك نفر ديگر طعم تيز تيغ 
دريا
ــيد. قدرتى پور ــينه اش چش را بر س

ــوان ــك نوج ــار ي ــن ب اي
ــاله. اين وقايع، اصفهان را بر سكوى سوم   17 س
ــوز هم اليحه  ــت، اما هن ــانده اس قتل با چاقو نش
ــرد با  ــالح س ممنوعيت حمل، فروش و توزيع س

اينكه 6 ساله شده، خاك مى خورد.
ــاختمان مجلل بهارستان و  قفسه هاى بايگانى س
ــيون مربوطه، براى اليحه اى  كه قرار بود  كميس
سال ها پيش رنگ مصوبه به خود بگيرد، شاهدان 
ــتند، اما اكنون با وقوع صدها قتل در  خوبى هس
ــرد، هنوز هم بايد در  ــالح هاى س اصفهان با س

انتظار ديدن رخت عزا به تن شهروندان بود.
ــردار آقاخانى، فرمانده نيروى انتظامى استان  س
ــرد  ــالح س ــا تأكيد گفته كه حمل س اصفهان ب
ــود، اما اين جرم همچنان  جرم محسوب مى ش
در جيب مجرمان اصفهانى خودنمايى مى كند. 

سردار آقاخانى، طى اظهاراتى صريح اعالم كرد: 
امنيت در اصفهان حرف اول را مى زند، اما با تمام 
ــكى قانونى روى لبه تيز تيغ  اينها وقتى آمار پزش
چاقو، كالن شهر ما را در مقام سوم مى آورد، عمق 
قضيه آشكار مى شود؛ امرى كه بايد در روزهاى 

بهارى بهارستان به نتيجه برسد.
ــار اصفهان،  ــه و كن هر بار با وقوع قتلى در گوش
ــب قانون  ــرورت تصوي ــا در مورد ض واكنش ه
ممنوعيت حمل سالح سرد به گوش مى رسد. اين 
ــرد توسط افراد  اليحه «ممنوعيت حمل سالح س
عادى» نام دارد و از سوى دولت به مجلس هفتم 
ــد و يك فوريت آن به تصويب نمايندگان  ارائه ش
رسيد و براى بررسى بيشتر به كميسيون قضايى و 

حقوقى سپرده شد.
ــون ممنوعيت  ــه و اجراى قان تصويب اين اليح
ــرد، مى تواند در  ــروش و توزيع سالح س حمل، ف
كاهش وقوع جرايم خشن و قتل با سالح سرد به 

ــى نقش مهمى ايفا كند.  ويژه جنايت هاى خيابان
ــه مجلس هفتم  ــى اين اليحه ب با اين حال بررس
ــتم نيز آن را  ــيد و قضايى  هاى مجلس هش نرس
تنقيح نكردند تا اين كه مجلس هشتم هم به خط 
ــت اليحه ممنوعيت حمل  پايان رسيد و سرنوش
سالح سرد روشن نشد و امروز بسيارى اميدوارند 
تا مجلس نهم اين طرح را به صحن بياورد و آراى 

مثبت نمايندگان را جلب كند.
نخستين بار در سال 86 همزمان با وقوع افزايش 
ــث ممنوعيت  ــرد، بح ــن با سالح س جرايم خش
حمل سالح سرد از سوى ناجا مطرح شد و نيروى 
ــرد را به عنوان ــوع حمل سالح س انتظامى موض
ــن مطرح   راه حلى براى كاهش وقوع جرايم خش
ــروش و توزيع  ــت حمل، ف ــرد و طرح ممنوعي ك
ــوى پليس آگاهى مطرح و  سالح سرد ابتدا از س
ــيله دولت به عنوان يك اليحه به مجلس  به وس

وقت ارائه شد. 

ــان  ــن طرح اغلب كارشناس ــن درباره اي همچني
نظرات متفاوتى دارند، اما وجه اشتراك اظهارات 
ــت كه تصويب اين اليحه و اجراى  آنها در اين اس
قانون ممنوعيت حمل، فروش و توزيع سالح سرد 
ــن و قتل با  مى تواند در كاهش وقوع جرايم خش
سالح سرد به خصوص جنايت هاى خيابانى نقش 

مهمى ايفا كند.
با توجه به اين مسائل، رضا صدرعاملى،كارشناس 
ــناس معتقد است  در طرح  اجتماعى و آسيب ش
ــرد، صرف تصويب يك  ممنوعيت حمل سالح س
قانون در برخورد با چنين قضايايى، راهكار جامع 
ــد بايد  ــوده و بنابراين به نظر مى رس و كاملى نب
همزمان با وضع قوانين سختگيرانه، مجازات هاى 
ــترهاى  ــد تا بس ــديد هم در ارتباط با آن باش ش

جرم خيز در جامعه خشكانده شود.
ــازى اجتماعى را در  ــال فرهنگ س او در عين ح
ــه در كنار  ــم مى داند ك ــن جرايم مه كاهش اي
تصويب قانون مى تواند زمينه هاى قتل با سالح 

سرد را كم كند.
ــندگان  ــوى ديگر ماجرا، فروش در اين ميان در س
ــان چاقو  ــانى كه همچن ــتند؛ كس ــالح ها هس س
ــند بدون هيچ محدوديتى.بر اساس آمار  مى فروش
ــش قتل در كشور رخ مى دهد كه  پليس، روزانه ش

نيمى از آنها چاقو است. 
ــس و....  ــه بوك ــه، پنج ــو، قم ــود چاق ــا اين وج ب
ــى نيز براى  ــود و قانون ــى فروخته مى ش به راحت
ــود ندارد.  ــد و فروش و حمل آن وج مقابله با خري
ــى پرونده قتل هايى كه با سالح سرد صورت  بررس
ــتر قاتالن بين 16 تا  ــان مى دهد بيش گرفته، نش
ــتگيرى مدعى  ــس از دس ــد و پ ــاله بوده ان 25 س
ــته اند. به گفته  شده اند انگيزه اى براى قتل نداش
ــال هاى  ــائل اجتماعى، طى س ــان مس كارشناس
ــتانه تحمل در بين افراد جامعه اخير با كاهش آس
 به ويژه جوانان روبرو هستيم؛ به طورى كه در برابر 
هر حادثه اى از خود واكنش نشان مى دهند. حال 
در اين زمان اگر وسيله دفاعى همراه داشته باشند از 

آن استفاده مى كنند.
ــايرين به  ــئوالن نيروى انتظامى، بيش از س مس
ــتند و همواره در  ــن اليحه هس دنبال تصويب اي
ــگاران گفته اند، هر جا  ــات به خبرن تمامى جلس

فروشنده سالح سرد مشاهده كردند، مراتب را به 
نيروى انتظامى اطالع دهند.

ــيون  ــه كميس در همين رابطه عضو هيأت رئيس
ــن طرح يك  ــى مجلس، از تدوي قضايى و حقوق
ــرد  ــالح س فوريتى ممنوعيت به كارگيرى از س
ــتفاده از  خبر مى دهد و مى گويد: هم اكنون اس
سالح سرد، عامل 60 درصد از قتل هاى خيابانى 
ــت. ابوالفضل ابوترابى تصريح مى كند: طرح  اس
ممنوعيت به كارگيرى از سالح سرد، طرحى ويژه 
و كاربردى براى جامعه كنونى است. در اين طرح 
تغييرات بسيارى داده شده، اما اصل اين طرح با 

طرح قبلى يكسان است.
ــه وقوع ــاره ب ــس نهم، با اش ــده مجل اين نماين

ــيله  ــى به وس ــاى خيابان ــد از قتل ه  60 درص
سالح هاى سرد، اظهار تأسف مى كند كه بسيارى 
ــالح سرد  از قتل ها، تجاوزات و زورگيرى ها با س
ــگ خطرى براى  ــود، كه اين آمار زن انجام مى ش

جامعه قلمداد مى شود.
ابوترابى با بيان اينكه هم اكنون بر اساس ضرورت 
جامعه بايد ساخت، توزيع و فروش سالح سرد در 
كشور كنترل شود، تصريح كرد: در قانون جديد 
تنها بايد براى مصارف غير جرم خيز مانند نمايش 

و صادرات اجازه توزيع و فروش داده مى شود.
وى  با اعالم اينكه در طرح ممنوعيت به كارگيرى 
ــرد دو مجازات نيز در نظر گرفته شده  از سالح س
ــاه و جزاى  ــت، افزود: حبس از 96 روز تا 6 م اس
ــون تومان، از  ــه ميلي ــدى از يك ميليون تا س نق
مجازات هاى اين قانون است. از طرف ديگر قضات 
ــى، حكم به  ــوارد نزاع هاى عموم مى توانند در م

قصاص دهند.
ــه اكثر قريب به  ــد مى كند: در حالى ك وى تأكي
ــته از مجرمان مرد هستند، اخيراً  اتفاق اين دس
شاهد هستيم مجرمان زن هم چاقو حمل كرده و 

از اين سالح استفاده مى كنند. 
از سوى ديگر بررسى پرونده هاى جرايم به وقوع 
ــان مى دهد، مجرمان در  ــته با كارد نيز نش پيوس
ــيوه وقوع جرم در چند مورد با هم مشتركاتى  ش
ــور نيز  ــراد مزب ــه معموالً اف ــن اينك دارند. ضم
سابقه دارند؛اگرچه اخيراً زورگيرانى كه دستگير 

مى شوند، بدون سابقه هستند.

ُجرمى كه در جيب مجرمان اصفهانى خودنمايى مى كند 

تيغه چاقو بر گردن اصفهان 

ــود در اذهان مردم  ــان پا نمى گذارد، مدتى ب اينكه زلزله در اصفه
اين شهر ثبت شده بود، اما با آمدن زلزله در شاهين شهر و گلشهر 
و چند شهر ديگر، اصفهان هم به شهرهايى پيوست كه زلزله خيز 

ــناس اصفهانى در اين رابطه اعتقاد  است.ميثم اشرفيان، زمين ش
ــه در اصفهان،  ــاى ثبت زلزل ــر نبودن كانون ه دارد در حال حاض
ــث در اين زمينه  ــت. مهم ترين مباح ــكل ما اس بزرگ ترين مش

ــان وجود  ــلو اصفه ــال در ناحيه قامش ــل هاى فع عبارتند از: گس
ــروه اعزامى به  ــود كه با گ ــه اصفهان ب ــدى پيش از زلزل دارد .چن
ــاهد  ــفر كرديم بنده به طور واضح در اين نواحى ش اين نواحى س
ــودم. در  ــانى آن ب ــح در آب و فعاليت هاى آتشفش ــرات واض تغيي
ــاهده  ــات و مش ــه با اين آزمايش ــن بود ك ــان روز 25 فروردي هم
ــدم كه حتماً در  ــن نواحى مطمئن ش تغييرات انجام گرفته در اي
ــى افتد. با  ــد روز آينده اتفاق م ــات مهمى در چن اين ناحيه اتفاق
ــگاه آن را ــاتيد دانش ــه برخى از اس ــل فعال ك وجود چندين گس
ــل مى دانند، تنش هاى تكتونيكى زيادى را در اصفهان شاهد   گس
ــتيم. به يقين و با وجود اين گونه گسل ها مى توان حتم داشت  هس
ــتن حوادث لرزه اى فراوانى است. گسل قامشلو  كه اين نواحى آبس
ــى هاى  ــت، با بررس ــل در نواحى اصفهان اس تاثيرگذارترين گس
ــه در اين ناحيه بودم.  انجام گرفته در اين نواحى منتظر وقوع زلزل
ــاكن در كوى  ــرى رخ داد و اهالى س ــه در عمق 8 كيلومت اين زلزل
ــاهد اين زلزله بودند و من تصور نمى كنم عمق  امام جعفر صاق ش
ــتگاه هاى لرزه نگار در 27 منطقه از  ــد. دس گفته شده صحيح باش
ــت. در اصفهان گسل هاى فعالى از جمله  اصفهان احداث  شده اس
گسل كاله قاضى، قم زفره وجود دارد كه دشت آبرفتى اصفهان را در 

خطر وقوع زلزله قرار داده است.

ــال هاست  كه در حال  در بخش جنوبى ايران، صفحه عربستان س
ــارها به طور حتم در  ــار آوردن به صفحه ايران است. با اين فش فش
روزهاى آينده، شاهد زلزله هاى باالى هشت ريشتر به سمت تهران 
ــه در نواحى خارج از  ــتگاه هاى انجام گرفت خواهيم بود. نصب دس
اصفهان موجب پيش بينى زلزله قبل حداقل تا 5 ساعت قبل از وقوع 
زلزله مى شود. اين در حالى است كه ميزان تخريب و يا شدت زلزله 
ــان ها  را نمى توان پيش بينى كرد، اما به يقين مى توان از مرگ انس
ــفرى كه چند روز گذشته به منطقه قامشلو  جلوگيرى كرد. در س
داشتم شاهد تغييردماى آب آن نواحى تا 43 درجه بودم و اين تغيير 
آب هشدارى است بر وقوع زلزله در اصفهان و نواحى اطراف آن، كه 

بيشتر اين گسل ها به سمت شمال شرق اصفهان خواهد بود.
بزرگ ترين مشكل موجود در اصفهان، برخوردار نبودن از كانون هاى 
زمين لرزه اى در اين نواحى است، در حال حاضرتالش مى كنيم تا 
ــتگاه هاى زلزله نگار در اطراف اصفهان، اين زلزله ها  با استقرار دس
ــم. آمريكايى ها در حال حاضر به  را ثبت كنيم و از عواقب آن بكاهي
ــت يافته اند. آنها  ــه قبل از وقوع آن دس تكنولوژى پيش بينى زلزل
ــانى و نصب  ــاهده برخى تغييرات آب، فعاليت هاى آتشفش با مش
ــوع زلزله مطلع  ــهرها، از وق ــگار در خارج ش ــتگاه هاى زلزله ن دس

مى شوند.

يك پژوهشگر و زمين شناس اصفهانى:

احتمال وقوع زلزله در اصفهان وجود دارد

 ميزان تخريب و 
يا شدت زلزله را 

نمى توان 
پيش بينى كرد، اما 

به يقين مى توان 
از مرگ انسان ها 

جلوگيرى كرد

زير پوست شهر/ جشنواره فرهنگى هنرى چهار باغ

س: ايمنا ]
[عك
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ابالغ بخشنامه جديد خريد گندم كيفى

 واردات 5 ميليون تن گندم
معاون وزير صنعت،  معدن و تجارت از ابالغ بخشنامه جديد خريد گندم 
كيفى در سال جارى خبرداد و گفت: نظارت كيفى بر روى گندم هاى توليد 
داخلى و وارداتى صورت مى گيرد. عباس قبادى گفت: دستورالعمل كيفى 
ــال جارى، به تازگى به شركت هاى غله مناطق كشور  خريد گندم در س
ــدم قابل خريدارى و  با هدف ارتقاى كيفيت و  ويژگى هاى ظاهرى گن
جهت دهى به عرضه گندم پاك ترو براى حفظ هماهنگى در زمينه خريد 
گندم داخلى ابالغ شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: 
در راستاى اتخاذ رويه يكسان در آزمايشگاه هاى كنترل كيفى شركت هاى 
غله و متصديان امر خريد، دستورالعمل گندم قابل خريدارى، ويژگى ها و 
روش هاى اندازه گيرى و حدود مجاز توسط كارگروه تخصصى گروه خريد 
و نگهدارى غالت براى خريد گندم با كيفيت، به مناطق 31گانه سراسر 
كشور تهيه و ارسال شده است. وى تصريح كرد: كيفيت گندم هاى ذخيره 
سازى شده و آردهاى توليدى، از متغيرهاى مؤثر بر كيفيت وسالمت نان 
توليدى است كه براى بهبود كيفيت نان هاى توليدى، مركز پژوهش هاى 
غالت شركت بازرگانى دولتى با پايش مستمر گندم داخلى و خارجى، به 
ــتاندارد اقدام مى كند.  ــازى گندم و توليد آردهاى اس خريد و ذخيره س
قبادى گفت: در سال گذشته برنامه كنترل كيفيت گندم هاى وارداتى، 
مطابق استاندارد ملى گندم با بيش از 150 نمونه از مجموع 5 ميليون و 
ــد  و موجودى مطلوب  ــده به كشور، انجام ش 180 هزارتن گندم وارد ش

پروتئين و گلوتن دراين گندم ها را در حد مطلوب نشان داد.

خبر ويژه

4
احتمال تغييرات در برخى سياست هاى پولى و بانكى

فرشاد حيدرى، مديرعامل بانك ملى درباره بسته سياستى پولى بانك مركزى گفت: ممكن است تغييراتى 
در برخى سياست ها اعمال شود كه آن تغييرات به بانك ها اعالم مى شود. وى اظهار كرد: اميدواريم با ايجاد 
رونق در اقتصاد، مهار نرخ تورم و گردش مناسب نقدينگى، منابع بهتر بين واحدهاى اقتصادى توزيع شود. 

3 درصد ماليات ايران سهم 
اصفهان شد

مديركل امور مالياتى استان اصفهان
مراد اميرى

ــق اداره موديان  ــور، از طري ــاى كش ــوع ماليات ه ــد از مجم 54 درص
ــزرگ دولتى و ــركت هاى ب ــا و ش ــه بانك ه ــى از جمل ــزرگ ماليات ب
ــتان ها  ــق ادارات مالياتى اس ــور از طري ــى ماليات كش 46 درصد مابق
ــدگان كمترين  ــا توليد كنن ــتان ب ــود. اداره مالياتى اس ــن مى ش تأمي
ــر 99/5 درصد ــد ملى، دفات ــال حمايت از تولي ــكل را دارد و در س مش
ــت. اداره مالياتى  ــت پذيرفته شده اس  توليد كنندگان در مرحله نخس
ويژه توليدكنندگان در استان 
ــائل  ــده تا مس ــدازى ش راه ان
توليدكنندگان راحل كند. اين 
ــورد معوقات  ــط در م اداره فق
ــتور قطع موقت  مالياتى، دس
ــودى را صادر مى كند.  تلفن م
ــال  1500 پرونده در پايان س
ــته در اين اداره مختومه  گذش

شد.
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 هر كارگر مشمول قانون كار در سال 
گروه 
ــه اصلى و اقتصاد ــاس 5 مؤلف ــر اس جارى ب

جانبى حداقل مزد، بن نقدى، سنوات، 
حق اوالد و حق مسكن، بدون اضافه كارى، پاداش، حق پست 
و موارد مشابه آن، ماهيانه بين 541 تا 638 هزارتومان دريافت 

مى كند.
بر اساس مصوبه حداقل دستمزد امسال كارگران و مشموالن قانون 
كار، هر فرد مشمول قانون كار در سال جارى بايد ماهيانه حداقل
ــبت به ــتمزد دريافت كند كه نس ــزار و 125 تومان دس  487 ه
ــد افزايش  ــته، 25 درص ــال گذش ــزار و 700 تومان س  389 ه

دارد. 
شوراى عالى كار اعالم كرد كارگران در سال جارى در ازاى هر روز 
كار، بايد 300 تومان سنوات دريافت كنند كه براى هر ماه مبلغ
ــال  ــن نقدى كارگران در س ــود و ميزان ب ــزار تومان مى ش  9 ه
ــته، 35 هزار تومان براى هر ماه تعيين  ــال گذش جارى مانند س
ــت به عنوان مزاياى جانبى ماهيانه  ــده كه كارفرما موظف اس ش
ــاب افراد  ــغ را به فيش حقوقى اضافه و به حس كارگران، اين مبل

واريز نمايد. 
حق مسكن براى سال 92 مانند تقريباً يك دهه گذشته براى هر 
ماه به ميزان 10 هزار تومان است، ولى حق اوالد به نسبت افزايش 
ــد 48 هزار و 712  ــه كارگران، براى هر فرزن حداقل حقوق روزان
ــزار و 424 تومان در  تومان و براى حداكثر تا دو فرزند نيز 97 ه

نظر گرفته شده است.

حداقل دستمزد براى 25 درصد مشموالن قانون كار
اسداهللا عباسى، سرپرست وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم 
كرد، هر كارگر مشمول قانون كار در سال جارى ماهيانه حداقل 
629 هزار و 500 تومان دريافتى خواهد داشت، اما مقامات بازار 
كار كشور مى گويند 25 درصد كل نيروهاى شاغل در كشور كه 
از قانون كار تبعيت مى كنند، تنها مصوبه حداقل دستمزد 489 

هزار و 700 تومانى را دريافت مى كنند. 

مجموع دريافتى ماهيانه از 541 تا 638 هزارتومان
ــده به  ــد بيش از مبالغ ياد ش ــد و يا نتوان ــر كارفرمايى نخواه اگ
ــراد مجرد  ــوق پرداخت نمايد، اف ــش خود حق افراد تحت پوش
ــاه كار مبلغ ــتند، براى هر م ــى كه صاحب فرزند نيس و يا متاهل
ــد. اين مبلغ براى فرد   541 هزار و 125 تومان دريافت مى كنن
ــزار و 837 تومان و براى  ــك فرزند، به ميزان 589 ه متأهلى با ي
ــزار و 549 تومان ــه مبلغ 638 ه ــا دو فرزند نيز ماهيان افرادى ب

 است.
ــت كه در  ــده تنها براى افرادى اس ــود موارد يادش  يادآور مى ش
بنگاه ها و واحدهاى توليدى تنها از حقوق مصوب شوراى عالى 
كار برخوردار هستند و كارفرمايان آنها تنها مصوبات شورا را در هر 

سال به اجرا مى گذارند. 
براى افرادى كه داراى حداقل دستمزد به مراتب باالترى از مصوبه 
ــبت ميزان دريافتى هاى  شوراى عالى كار هستند، به همان نس

نهايى بيشتر خواهد بود.

مديركل دفتر صنايع ماشين سازى و نيرو محركه وزارت صنعت، 
ــذارى خودرو بايد به  معدن و تجارت با تأكيد بر اينكه قيمت گ
ــرخ گذارى جديد  ــرد به مهرگفت: ن صورت منطقى صورت گي
خودروها نبايد به گونه اى باشد كه به افزايش فاصله قيمتى ميان 
حاشيه بازار و قيمت هاى اعالمى به خودروسازان منجرشود.در 
ــود.  غير اين صورت، پاى دالالن دوباره به بازار خودرو باز مى ش
كيومرث فروتنى گفت: در بخشى از فرمول شوراى رقابت كه از 
آن به عنوان تورم بخشى ياد مى شود، قرار بر اين است كه بانك 
ــاخص قيمت نهاده هاى توليد خودرو را به شوراى  مركزى، ش
ــازان معتقدند قيمت پايه  رقابت اعالم كند. وى افزود: خودروس
سال 91 اصوالً قيمت عادالنه اى نبوده و تحميلى است وشوراى 
رقابت بايد اين نكته را مدنظر قرار دهد. اين در شرايطى است كه 
ــاير قيمت ها و نرخ تورم،  ــب با س مدت ها قيمت خودرو متناس

افزايش نيافته بود.
 فروتنى تصريح كرد: نكته دوم اين است كه تورم بخشى كه از آن 
در فرمول شوراى رقابت ياد شده است، بايد از سوى بانك مركزى 
اعالم شود كه مشخص نيست اين بانك بر چه مبنايى اين تورم 
را اعالم مى كند.  همين بالتكليفى از زمان اعالم فرمول از سوى 
ــاخص تورم از سوى بانك مركزى  شوراى رقابت تا زمانى كه ش
ــود، به معناى توقف توليد و خريد و فروش در بازار  اعالم مى ش
است. به گفته فروتنى، البته كارشناسان معتقدند حتى اجزاى 
تشكيل دهنده شاخص تورمى كه قرار است بانك مركزى اعالم 

كند، مشخص نيست و اين خود يك ابهام است.

 اين در شرايطى است كه خودروسازان باز هم به تجزيه و تحليل 
اين شاخص خواهند پرداخت و همين امر مدتى زمان مى برد و 
ــام فرو مى رود. وى معتقد  باز هم بازار و توليد در هاله اى از ابه
ــا، نهايت  ــى و قيمت خودروه ــت بايد در تعيين تورم بخش اس
ــودرو هرچه زودتر  ــرد تا بحث قيمت گذارى خ دقت صورت گي
ــود؛ زيرا اگر به هر دليلى باز اين قيمت گذارى به  جمع بندى ش
افزايش اختالف قيمتى ميان حاشيه بازار و كارخانه منجر شود، 
باز هم داستان بازار خودرو همان راهى را طى مى كند كه تا پيش 
از سپردن مسئوليت به شوراى رقابت در پيش گرفته بود و دالالن 
ــتند؛ بنابراين نبايد اجازه داد كه پاى دالالن  در بازار حضور داش

دوباره به بازار خودرو باز شود.
 اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان 
ــن تكليف قيمت خودرو پيش  كرد: هر روز تاخيرى كه در تعيي
ــازان و مجموعه ها و نيز تأمين  مى آيد، خودروسازان، قطعه س
ــرد و توليد را  ــودرو را در ابهام فرو مى ب كنندگان مواد اوليه خ
كاهش مى دهد، اين در شرايطى است كه هماهنگ كردن مجدد 
آنها براى توليد و تأمين قطعات و توليد خودرو، كارى مشكل به 
ــت: قيمت گذارى خودرو بايد به  ــد. وى اظهار داش نظر مى رس
ــده و  صورت منطقى صورت گيرد تا بازار از بالتكليفى خارج ش
ــتر و رونق بازار با عرضه و تقاضاى به  شرايط به سمت توليد بيش
موقع پيش رود. به گفته فروتنى، بايد روش فعلى قيمت گذارى 
ادامه يابد تا جمع بندى نهايى ميان خودروسازان و شوراى رقابت 

صورت گيرد.

خودروسازان 
معتقدند قيمت 
پايه سال 91 اصوالً 
قيمت عادالنه اى 
نبوده و تحميلى 
است وشوراى 
رقابت بايد اين 
نكته را مدنظر قرار 
دهد.

حداقل دستمزد 
امسال كارگران و 
مشموالن قانون 
كار، هر فرد 
مشمول قانون كار 
در سال جارى بايد 
ماهيانه حداقل
 487 هزار و 125 
تومان دستمزد 
دريافت كند

روش فعلى قيمت گذارى خودرو فعال ادامه يابدحداقل حقوق دريافتى سال 92 مشخص شد:

 پاى دالالن نبايد دوباره به بازار باز شودحداقل دستمزد بين 541 تا 638 
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
531 کالس��ه پرونده: 91-534. شماره دادنامه: 91/12/12-645. مرجع رسیدگی: 
شعبه 34 ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: عس��گر ابدالی پوره به نشانی 
اصفه��ان- خ جی- خ توحید پالک 130 واحد یک. خوانده: پژمان جعفری نش��انی: 
مجهول المکان. خواس��ته: مطالبه وجه. گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت 
از خداوند متعال بش��رح آت��ی مبادرت به صدور رای می نماید. رای ش��ورا. در 
خص��وص دعوی آقای عس��گر ابدالی پ��وره به طرفیت آقای پژم��ان جعفری به 
خواس��ته مطالبه مبلغ 40/000/000 ریال وجه مدرکیه با توجه به فتوکپی مصدق 
دو فقره س��فته مدرکیه به شماره خزانه داری کل 1- 20/000/000-0247708 و 
2- 20/000/000-0296759 به مبلغ چهل میلیون ریال به انضمام مطلق خسارات 
قانون��ی و هزینه دادرس��ی با توجه ب��ه بقای اصول مس��تندات در بد خواهان و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته و اینکه دفاع خوانده در جلسه شورا 
علیرغم ابالغ قانونی و نش��ر آگهی در جلسه شورا حضور نیافته و الیحه دفاعیه 
نیز ارسال ننموده اند دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به مواد 307 و 
309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق آ م حکم به محکومیت خوانده به 
پرداخت 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و سی هزار ریال هزینه دادرسی 
و خس��ارت تاخیر تادیه که قابل محاس��به در واحد اجرای احکام در حق خواهان 
ص��ادر و اعالم می دارد و رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در 
این ش��عبه و پس از انقضای واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی 

حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 34 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه 9100078
532 بدینوس��یله ب��ه آقای محس��ن طاه��ری مقص��ود بیگی فرزند هوش��نگ به 
شناس��نامه ش��ماره 917 ص��ادره از 2 ش��یراز متول��د 1353 به ش��ماره ملی 
2296143271 که طبق آدرس متن س��ند و تقاضانامه س��اکن: ش��هرضا خیابان 
پاس��داران کوچه4 پ��الک 13 که براب��ر گزارش مأم��ور ابالغ نامب��رده به علت 
خالف واقع بودن در آدرس فوق مورد شناس��ائی واقع نگردیده ابالغ می ش��ود 
طبق س��ند رهن��ی ش��ماره 185253م��ورخ 1387/12/14 تنظیم��ی در دفترخانه 
اس��ناد رسمی ش��ماره 3 شهرضا که شما مبلغ پانصد و ش��صت و هفت میلیون 
و هفتصد هزار ریال )567700000 ریال(از تس��هیالت بانک ملی ش��عبه مرکزی 
ش��هرضا اس��تفاده نموده اید که درقبال تسهیالت مذکور شش��دانگ قطعه زمین 
ش��ماره  2/6604 واقع در فضل آباد بخش یک ثبتی ش��هرضا ملکی علی جعفری 
زیارتگاه��ی درره��ن و وثیقه بانک مذکور ق��رار گرفته و به عل��ت عدم پرداخت 

بدهی اجرائیه به مبلغ پانصد و بیس��ت وش��ش میلیون هشتصدوهفتادوش��ش 
هزاروچهارصدریال )526876400 ریال( بابت اصل طلب، دیرکرد وسود تا تاریخ 
24 /11 /1391 ک��ه از این تاریخ به بعد به ازای هر س��ه هزار ریال 1/480جریمه 
تاخیر روزانه به آن اضافه می گردد، صادر و تحت کالس��ه 9100078در اجرای 
ثبت اس��ناد وامالک ش��هرضا تشکیل و در جریان رسیدگی اس��ت وبرابر قانون 
اص��الح ماده 34 اصالحی قان��ون ثبت وآئین نامه اجرائ��ی مربوطه اقدام خواهد 
ش��د،لذا به اس��تناد ماده 18-آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی مصوب 1387 
مراتب جهت ابالغ به ش��ما یک نوبت درروزنامه زاین��ده رود چاپ اصفهان درج 
ومنتش��ر می گردد وظ��رف مدت ده روز پس ازانتش��ار آگه��ی عملیات اجرائی 
 جریان خواهد یافت. س��ید مهدی میرمحمدی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ وقت دادرسی
533 کالس��ه پرونده: 61/91/ح1. وقت رس��یدگی: دوش��نبه 92/3/20 ساعت 12. 
خواهان: ش��رکت پرسی ایران گاز با وکالت مصطفی مغزی. خوانده: مژده کندری 
فرزند قدرت اهلل. خواسته: مطالبه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی 
نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه اول حقوقی اصفهان ارج��اع گردیده و وقت 
رسیدگی تعیین شده به علت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دستور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت در 

یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین 
آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 

دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رسیدگی 
 حضور به هم رساند. رنجبر – مدیر دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اصفهان 
  

مزایده 
534 اجرای احکام ش��عبه 13 حقوقی اصفهان در اجرای کالسه 910566 له آقای 
ن��ادر کبیری پ��ور بطرفیت آقای علی اکبر حر به نش��انی خ ام��ام خمینی خ عطا 
الملک ش��هرک صنعتی امیرکبیر بلوک A22 پ4 مبنی بر فروش اموال ذیل جلسه 
مزایده ای در روز یکش��نبه مورخ 92/2/29 از س��اعت 9 صبح الی 10 صبح واقع 
در اصفهان خیابان نیکبخت دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه سوم اتاق 358 
M/ 4/20 س��اخت چرچیل انگلس��تان مدل CNC برگزار نماید: 1- یک دس��تگاه

CTYPE HC ب��ا کنترل��ر SIMENSE 802 c  و دو محور X’Z با قطر کارگیری 
800 میلیمتر و کورس کاری 1200 میلیمتر دارای ابزار گیر 12 تایی ،مرغک و سه 
نظام هیدورلیک، دارای سیستم کوالنت )خنک کننده( هر ابزار، دقت 0/01 میلیمتر، 

با سیستم انتقال براده و مجهز به درب کشویی با سیستم باز و بست هیدورلیک، 
مدل 1985 میالدی به رنگ بدنه سبز رنگ )به همراه ابزارآالت تولیدی دستگاه( به 
مبلغ 1/000/000/000 ریال. 2- یک دستگاه CNC ساخت چرچیل انگلستان مدل 
CTYE/H 5/40 ب��ا کنترلر SIMENSE  و دو محور X’Z با قطر بکارگیری 800 
میلیمتر و کورس کاری 1200 میلیمتر دارای از ابزار گیر 12 تایی ،مرغک و س��ه 
نظام هیدرولیک، دارای سیستم کوالنت )خنک کننده( هر ابزار، دقت 0/01 میلیمتر 
، با سیستم انتقال براده و مجهز به درب کشویی با سیستم باز و بست دستی مدل 
1988 میالدی به رنگ بدنه طوسی رنگ. )به همراه ابزار آالت تولیدی دستگاه( به 
مبلغ 950/000/000 ریال. 3- تجهیزات کمک تولیدی ش��امل: جرثقیل سقفی 500 
کیلوی��ی با دهن��ه 5/5 متری و 10 متر کورس با موتور بلغاری – کمپرس��ور باد 
کدخدایی 1386 مدل –CK 150 A تک س��یلندر – موتور جوش 200 آمپر ساخت 
اصفهان / کاظمی – میکرومتر در سایزهای مختلف )0/25 – 25/50 – 75/100 – 
 )500/600 -600/700 -275/300 – 250/275 -225/250 -175/200 -100/125
کولیس در سایزهای مختلف – الماس. مته و قلم در سایزهای مختلف – هلدرهای 
متف��اوت ... به مبل��غ 100/000/000 ریال. با توجه به توضیح��ات فوق جمع کل 
ارزش ریال��ی ماش��ین آالت و تجهیزات مربوطه به مبل��غ 2/050/000/000 ریال 
)دو میلی��ارد و پنجاه هزار ریال( برآورد می گردد. طالبین خرید می توانند 5 روز 
قبل از مزایده به نش��انی اصفهان خ امام خمینی بلوار امام خمینی شهرک صنایع 
کارگاهی امیرکبیر بلوار عطاالملک بلوک A22 پ4 کارگاه CNC س��نگین تراش 

س��پاهان مراجعه و بازدید و با تودیع نقدی 10 درصد قیمت پایه کارشناس��ی در 
جلس��ه مزایده شرکت نمایند پیش��نهاد دهنده باالترین قیمت برنده مزایده خواهد 

بود. امینی – مدیر اجرای احکام شعبه 13 حقوقی اصفهان 

ابالغ رأی
535 کالس��ه پرونده: 528/91. ش��ماره دادنامه: 14. تاریخ رس��یدگی: 92/1/24. 
مرجع رس��یدگی: شعبه نهم حقوقی ش��ورای حل اختالف خمینی شهر. خواهان: 
اکبر پناهی به نش��انی درچه – خ جانبازان – کوی س��ید- پالک16. خوانده: 1- 

قاس��معلی کریمی نشانی درچه-والشان – خ حافظ – منزل شخصی. 2- علیرضا 
پوط انداز نش��انی مجهول المکان. خواسته: الزام به انتقال سند. گردشکار: پس از 
ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و 
اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مب��ادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا. در خصوص دعوی آقای 
اکبر پناهی فرزند حسین به طرفیت 1- قاسمعلی کریمی فرزند ابراهیم 2- علیرضا 
پوط انداز فرزند احمد بخواسته الزام به حضور در دفترخانه و انتقال سند خودرو 
سواری پراید به شماره انتظامی 594 ن 36 ایران 13 به انضمام خسارات دادرسی 
با توجه به درخواست تقدیمی و تصویر قولنامه مورخه 91/9/28 و اینکه هیچکدام 
از خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشده و الیحه ای مبنی بر برائت ذمه خود 

و یا ادای دین در حق خواهان ارائه ننموده اند و با عنایت به اس��تعالم بعمل آمده 
از راه��ور نیروی انتظامی اصفهان مورخ��ه 91/11/23 که مالک خودرو را آقای 
علیرضا پوط انداز اعالم نموده است لذا به استناد به مواد 219 و 220 قانون مدنی 
خوان��ده ردیف دوم آقای علیرضا پوط انداز را محک��وم به حضور در دفترخانه 
و انتقال س��ند خودرو س��واری پراید به ش��ماره انتظامی 594 ن 36 ایران 13 و 
پرداخت س��ی هزار ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان می نماید در خصوص 
خوانده ردیف اول آقای قاس��معلی کریمی با توجه به اینکه خودرو بنام وی نمی 
باشد به استناد بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر 
و اعالم می گردد رای صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری اس��ت و 
ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی خمینی 
شهر می باشد و در خصوص خوانده ردیف دوم غیابی است و ظرف بیست روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��ورا و سپس ظرف بیست روز بعد از پایان 
مهلت واخواهی قابل تجدید نظرخواهی در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باشد. 

موسوی – قاضی شعبه نهم شورای حل اختالف خمینی شهر 

فقدان سند مالکیت 
536 آق��ای علی اکبر ابوطالبی فرزند رضا باس��تناد دو برگ اش��تهادیه محلی که 
هویت و امضاء مشهود رسما گواهی شده و مدعی است که سند مالکیت ششدانگ 
ی��ک درب باغ پالک ش��ماره 925 فرعی واقع در زواره بخ��ش هفده ثبت اصفهان 
ک��ه در صفحات 543 و 546 دفتر 35 امالک بنام عل��ی اکبر ابوطالبی فرزند رضا 
س��ابقه ثبت و س��ند صادر و تس��لیم گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله ای 
انجام نگردیده و در اثر اس��باب مفقود شده اس��ت نظر باینکه درخواست صدور 
س��ند مالکیت المثنی نموده، طبق م��اده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب 
آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غی��ر از آنچه در این آگهی ذکر 
ش��ده( نسبت به آن یا وجود س��ند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار 
این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه 
اصل سند مالکیت و سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند 
به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود، المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد ش��د. م الف: 31 ذبیح اله فدایی – رئیس اداره 

ثبت اسناد و امالک زواره 

اخطار اجرایی
537 ش��ماره: 204/91ش ح1 به موجب رای ش��ماره 270 تاریخ 91/6/25 حوزه 
اول ش��ورای حل اختالف شهرستان خمینی ش��هر که قطعیت یافته است محکوم 
علیه احمد مالئی زاده فرزند محمدتقی ش��غل پوشاک فروشی نشانی خمینی شهر 
– منظریه – بلوار فیض االس��الم – خ یزدان پناه ش��رقی – مجتمع مروارید پالک 
17 محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 47/300/000 ریال با احتساب خسارات تاخیر 
تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان پرداخت به عنوان اصل خواسته و پرداخت 
مبلغ 74/000 ریال به عنوان هزینه های دادرسی در حق خواهان حمید خوانساری 
دهکردی فرزند محمدرحیم شغل آزاد به نشانی اصفهان – بازار – سرای هندوها 
– فروش��گاه نصر- ش��ماره همراه 09139588340، در ضمن رای صادره غیابی 
می باش��د. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم 
به را پرداخت نکند و اموالی را از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور 
قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه اول شورای حق اختالف خمینی شهر 

ابالغ وقت رسیدگی
538 در خصوص پرونده کالسه 60/92 خواهان حامد عسگری دادخواستی مبنی 
بر مطالبه مبلغ 2/300/000 ریال به طرفیت عباس عسگری تقدیم نموده است. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/6 ساعت 9 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین 

دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه 
واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه 
و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
 رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
539 در خصوص پرونده کالسه 54/92 خواهان رضا روستایی دادخواستی مبنی 
بر الزام به طرفیت منیره ابوطالبیان تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
پنج ش��نبه مورخ 92/3/9 ساعت 8/30 تعیین گردیده، با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از 
وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در خیابان ارباب روبروی مدرس��ه نیلی پور 
مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ می شود. شعبه 6 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
541 در خص��وص پرونده کالس��ه 1983/91ش33 خواهان بان��ک مهر اقتصاد 
ب��ا وکالت خانم اکرم آدم زاده دادخواس��تی مبنی بر مطالب��ه مبلغ 37/271/525 
ری��ال به انضمام مطلق خس��ارت به طرفیت جالل کریلو قدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز دوشنبه مورخ 92/3/13 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. 
ب��ا توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر ت��ا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 
 می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای حل اخت��الف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
542 در خصوص پرونده کالسه 2001/91ش7 خواهان عابد داوری دادخواستی 
مبنی بر مطالبه 9/500/000 ریال طی 2 فقره چک به شماره 735131-735146 با 
احتساب هزینه دادرسی به طرفیت آزاده دهقانی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 92/3/29 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده 
قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در 
 صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

حصر وراثت 
543 آق��ای بهرام خس��رو زاده با وکالت آقای ایمان ابراهیمی دارای شناس��نامه 
شماره 567 به شرح دادخواست به کالسه 6775/91ح10 از این شورا درخواست 
گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابراهیم خسرو زاده 
بشناس��نامه 20281 در تاریخ 1357/9/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بهرام خسرو زاده ش ش 567 
 )فرزند(.  2- بهمن خس��رو زاده ش ش 992 )فرزند(. 3- علی اکبر خس��رو زاده
  ش ش 77 )فرزند(. 4- علی محمد خسرو زاده ش ش 171 )فرزند(. 5- مهران خسرو زاده

ش ش 132 )فرزند(. 6- پروین خس��رو زاده ش ش 76 )فرزند(. 7- ملکی عطائی 
کچوئی ش ش 398 )همسر( و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

 



بسته پيشنهادى 
سياست براى سينما  

تكرار 
يك بام ودوهوا

مسعود جعفرى جوزانى، كارگردان سينما و تلويزيون احتمال ساخت فيلم 
انتخاباتى نامزدهاى يازدهمين دوره رياست جمهورى را تأييد كرد.

پيش از اين، در برخى از سايت هاى خبرى اعالم شده بود كه جعفرى جوزانى 
ــازد، اما  ــت فيلم انتخاباتى تيم دولت را بس با توافقات صورت گرفته قرار اس
جوزانى در عين تكذيب نكردن اين خبر، آن را تأييد هم نكرد و فقط به گفتن 

«احتمال ساختن فيلم انتخاباتى يكى از نامزدها» بسنده كرد.
ــاى انتخابات خرداد  ــه نفر از نامزده به گفته جعفرى جوزانى تا به امروز س
امسال به او پيشنهاد ساخت فيلم انتخاباتى در جريان رقابت هاى انتخاباتى را 

داده اند، اما سرنوشت اين پيشنهادها همچنان نامشخص است.
جوزانى گفت:«هنوز با هيچ كدام از اين سه نامزد انتخابات براى شركت در 

تيم تبليغاتى او و ساختن فيلم انتخاباتى به توافق نرسيده ام.»

تهيه كننده «تهران 1500» اعالم كرد: همچنان سياست دوگانه صداوسيما 
ــت: با اين كه مدير كل  ــنى گف درخصوص مهران مديرى ادامه دارد. ابوالحس
بازرگانى صداوسيما اعالم كرد مشكلى براى پخش تصوير و نام مهران مديرى 
ــفانه در برنامه  هفت اعالم كردند  در تيزرهاى اين فيلم وجود ندارد، اما متأس
ــم! چند هفته قبل از ممنوع بودن  نمى توانيم تصاوير اين بازيگر را پخش كني
اعالم نام و پخش تصوير مهران مديرى در تيزرهاى فيلم سينمايى و پس از چند 
روز از حل شدن مشكل عدم نام بردن از مهران مديرى در تيزرهاى تلويزيونى 
ــت. اين خبر باعث شد دست اندركاران فيلم، تيزرهايى  اين فيلم حكايت داش
با حضور مديرى بسازند و براى پخش به سازمان بدهند، ولى ظاهراً تا امروز از 
پخش اين تيزرها هم خبرى نشده است،اين در حالى است كه در برنامه نوروزى 

«س مثل سريال» بارها از نام و ساخته هاى مديرى استفاده شد.

يادداشت

روبان سفيد

يادداشت ياددا اتاق موسيقى اددا

هفت

«گذشته» دومين شانس ايرانى 
ــريه سينمايى«ورايتى» به  «گذشته» جديدترين ساخته اصغر فرهادى در نظرسنجى نش
ــريه سينمايى با  ــب نخل طالى كن امسال شناخته شد. اين نش عنوان دومين شانس كس
راه اندازى يك نظرسنجى، شانس هاى كن 2013 را در معرض افكار عمومى قرار داده است.

5

انيميشن سازى در سينماى جوان
ــدن  ــيد محمد طباطبايى از اضافه ش س
ــتم آموزشى  ــن به سيس بخش انيميش
انجمن سينماى جوان اصفهان خبر داد 
و اظهار داشت: عالقه مندان به فراگيرى 
ــش ثبت نام  ــن مى توانند با پي انيميش
ــوده تا زمان  ــن مراجع نم به دفتر انجم

برگزارى آن مشخص شود. 
وى افزود: زمان برگزارى اين كالس ها هنوز به طور دقيق مشخص نيست 
و به احتمال زياد در تابستان سال جارى برگزار مى شود. طباطبايى با بيان 
ــطح كيفى آثار انجمن باال رفته است، گفت:  اين كه در چند سال اخير س
خوشبختانه در يكى، دو سال اخير در اكثر جشنواره هاى مطرح سينمايى 
كشور آثار با كيفيتى را نماينده داريم كه خيلى از اين آثار هم جوايز ملى و 
بين المللى را كسب كرده اند. وى تصريح كرد: اگرچه هنوزبا ايده آل هايى 
كه در ذهن ما هست فاصله دارد، اما در سال جديد به طور قطع توليدات 

هم از نظر كمى و هم كيفى باالتر خواهد شد. 
طباطبايى تأكيد كرد: دوره هاى آموزشى انجمن سينماى جوان اصفهان 
از بهترين اساتيد اصفهان بهره مى برد و در حال حاضر خروجى اين دوره ها 

نسبت به سال هاى گذشته بسيار بهتر از قبل بوده است. 

40 ناشر اصفهانى در نمايشگاه كتاب
مديرعامل تعاونى ناشران استان اصفهان 
ــن مجموعه در  ــور اي ــه حض ــاره ب با اش
ــگاه بين المللى  بيست و ششمين نمايش
كتاب تهران گفت: حدود دو هزار عنوان 
كتاب از سوى 40 ناشر اصفهانى در غرفه 

تعاونى به فروش مى رسد.
حسن پارسافر اظهار كرد: جمعى از ناشران 
عضو تعاونى كه امكان حضور در نمايشگاه را ندارند، كتاب هاى خود را از 
طريق تعاونى در نمايشگاه كتاب عرضه مى كنند. وى افزود: برخى ناشران 
اصفهانى كه در زمينه انتشار كتاب سال هاى زيادى است فعاليت دارند نيز 

به صورت مجزا و مستقل كتاب هاى خود را در نمايشگاه ارايه مى كنند. 
پارسافر با اشاره به ضرورت حضور تشكل هاى صنفى در نمايشگاه كتاب 
ــكل ها و  ــاب فرصتى براى تجميع تش ــگاه كت تهران، عنوان كرد: نمايش
ــت تا در فضايى حرفه اى با فعاليت هاى يكديگر  اتحاديه هاى صنفى اس
ــنايى از تجربه هاى ناشران در حوزه هاى  ــوند. وى اظهار كرد: آش آشنا ش
ــران نيز از ديگر  ــورد نياز ناش ــد واردات كاغذ و ملزومات م مختلف مانن
ــگاه ها مى توان با آن آشنا ــت كه با حضور در اين نمايش موضوع هايى اس

شد.  به گفته پارسافر، اگرچه در طول سال نمايشگاه  هاى استانى نيز برگزار 
ــيع نمايشگاه كتاب تهران، همچنين  مى شوند، اما با توجه به گستره وس
حضور ناشران بين المللى فرصت مغتنمى براى كسب اطالعات از وضعيت 

صنعت نشر در جهان است. 

صلح از زبان كودكى 
ــى آموخت». اين  «صلح را بايد از كودك
ــهر كتاب اصفهان و  مراسم كه توسط ش
ــتداران ادبيات  ــكارى انجمن دوس با هم
كودك ونوجوان برگزار مى شود، با اهداف 

زير به اجرا در خواهد آمد:
- مفهوم صلح چيست؟

- چگونه مى توان كودكان و نوجوانان را با 
مفهوم واقعى صلح آشنا كرد؟

- ادبيات ما چه نقشى در آشنا كردن كودكان با مفهوم صلح داشته و چقدر 
در اين زمينه موفق بوده است؟

با توجه به اين كه مخاطبين اين برنامه را مربيان كودك و والدين تشكيل 
مى دهند، اما دركنار برنامه به معرفى كتاب هايى كه با مفهوم صلح ارتباط 

دارند، پرداخته خواهد شد.

«سراسر مه» در بازار موسيقى 
آلبوم موسيقى «سراسر مه» به آهنگسازى آرش كامور و خوانندگى محمد 
معتمدى توسط مؤسسه فرهنگى هنرى هنر پارسه در بازار موسيقى منتشر 
شد. در اين اثر 9 قطعه با كالم و بى كالم همچون وداع، كهن ديار، يادآر، 
غريبانه، دشت در سوگ، سپيداران، امشب اى ماه، سراسر مه و تكنوازى 
ــط آرش كامور بر اساس اشعارى از  ــم مى خورد كه توس كمانچه به چش
شاعران برجسته ايران همچون نادر نادرپور، على اكبر دهخدا، ملك شعراى 

بهار، مهدى اخوان ثالث، شهريار و شاملو آهنگسازى  شده است. 
ــان متشكل از محمد  ــط گروه موسيقى سروش آلبوم «سراسر مه» توس

ــور:  ــده، آرش كام ــدى: خوانن معتم
آهنگساز و نوازنده كمانچه، حسين قاسم 
زاده: نى، احمد مستنبط: تمبك، مريم 
خدابخش: عود، ميالد محمدى و مهران 
ــينى: تار باس،  فالحى: تار، آرمين حس
مسعود انتظارى: سنتور، سپهر حسن 
خانى: سنتور سوپرانو، فرشيد شعبانى: 
ــنتور باس، عليرضا دريايى: كمانچه  س
آلتو، عليرضا مهديزاده: قيچك، سهيل 
سعادت: دف و مرشد عليرضا خسرونژاد: 
ــده  ــه اجرا ش ــرب زورخان ــگ و ض زن

است.

جهانى شدن 
ــرعت  ــدن با افزايش حجم، س گروه فرهنگ - جهانى ش
ــع گوناگون  ــگ ها و جوام ــعت ارتباطات ميان فرهن و وس
ــگرفى براى هويت هاى فرهنگى داشته است.  پيامدهاى ش
در تماس روزافزون با همديگر قرار دادن هويت هاى محلى، 
نفوذپذير كردن مرزهاى ملى، ايجاد احساس تعلق هايى فراتر 
از مرزهاى سياسى و فرهنگى، پديد آوردن جهان مجازى در 
كنار جهان فيزيكى (دوجهانى شدن)، امكان انتقال سريع و 
ــى از محلى به محل هاى ديگر،  بالفاصله محصوالت فرهنگ
دگرگونى هايى در سرتاسر آنچه موجب تشابه گروهى از مردم 
و تمايز ايشان از گروه هاى ديگر مى شد به وجود آورده است. 

جهانى شدن تشابه و تمايزها را تحت تأثير قرار داده است.
ــدن» تنها در دهه هاى پايانى قرن  گرچه مفهوم «جهانى ش
بيستم رواج يافت و گرچه تا اوج نگرفتن «انقالب تكنولوژى 
اطالعاتى و ارتباطاتى» روند جهانى شدن تشديد نشد، با اين 
حال اين روند نيز خود يكى از پيامدهاى مدرنيته اى است كه 

خيلى پيش از آن آغاز شده است.
ــت عنوان  ــروزه تح ــه ام ــى ك ــى هاي ــه دگرگون تاريخچ
ــترده اى را به راه انداخته است را  جهانى شدن، مباحث گس
همپاى تجدد و مدرنيسم مى دانند و نطفه هاى اين تغييرات 
ــته اند كه منجر به گذار از  را در همان دگرگونى هايى دانس
سنت به مدرنيته شده است، جهانى شدن را محصول برهم 
خوردن نظم فضا و زمان مى دانند، كه با فراهم شدن امكان 

كنش از دور و بافاصله ممكن شد.
ــامل جنبه هاى متعدد  ــدن ش مباحث مربوط به جهانى ش
ــن دگرگونى را  ــت كه اي ــى و فرهنگى اس اقتصادى، سياس
ــانى، اقتصادى،  ــف علوم انس ــاخه هاى مختل مورد بحث ش
سياسى و اجتماعى قرار داده است.  جهانى شدن را از منظر 
ــز آن، تأكيد بر  ــناختى مى نگريم كه نقطه تماي ــان ش انس
«فرهنگ» است. البته جهانى شدن فرهنگى از جنبه هاى 

اقتصادى و سياسى آن جدا نخواهد بود.
ــانى  در دنياى معاصر، فرهنگ هاى مناطق و گروه هاى انس
ــه اند. اين كه  ــاس روزافزونى با هم قرار گرفت مختلف در تم
ــا مى گذارد و  ــه تأثيرى بر فرهنگ ه اين تماس و تالقى چ
ــان مى توان متصور شد  چه تصويرى از آينده فرهنگى انس
ــده را در  ــدگاه هاى عم ــت؛ از يك منظر دي مورد بحث اس
سه جبهه كلى: كسانى كه معتقد به همگن شدن و همگرايى 
فرهنگ ها هستند (ديدگاه همگرايى فرهنگى )، گروهى كه 
گمان مى كنند جهانى شدن اتفاقا موجب دورشدن و متفاوت 
شدن فرهنگ ها و تمدن ها مى شود (ديدگاه تفاوت گرايى 
فرهنگى ) و در نهايت دسته اى هم اعتقاد به تلفيق فرهنگ ها 
دارند (ديدگاه تلفيق گرايى فرهنگى ) دسته بندى كرده اند.

ــاز  ــن عليرضايى، بازيگر و فيلمس حس
گروه 
ــال 56 داراى فرهنگ ــد آبان س اصفهانى متول

مدرك ليسانس بازيگرى است. او از سال 
ــينمايى زندانى 707 به كارگردانى  78 با ايفاى نقش در فيلم س
حبيب اهللا بهمنى فعاليت هنرى خود را آغازكرد و تاكنون در بيش 
ــته  ــتمر داش ــينمايى و تلويزيونى حضورى مس از 70 پروژه س
ــندگى، تهيه و توليد 20 فيلم داستانى و  است. وى عالوه برنويس
پويانمايى و همين طور سابقه بازيگرى درآثار كارگردانانى چون: 
مهدى فخيم زاده، عباس رافعى، جمال شورجه، فرج اهللا سلحشور، 
سعيد ابراهيمى فر، حسن فتحى، داوود ميرباقرى و فريبرز صالح 

را در پرونده هنرى خود ثبت كرده است.
براى سـؤال ابتدايى، توليد فيلم هاى انيميشن را از 

چه سالى آغاز كرده ايد؟ 
سال 85، اولين فيلم انيميشن را با نام «سنگ و نيرنگ» نوشته، 
تهيه و كارگردانى كردم كه بازتاب هاى بسيار خوب اين فيلم در 
بيست و دومين جشنواره بين المللى فيلم هاى كودكان و نوجوانان 
شهر همدان و همچنين جشن خانه سينما در شهر تهران باعث 

شد تا توليدات بيشترى را در سال هاى گذشته به پايان برسانم.
تا امروز چند فيلم انيميشن را توليد كرده ايد؟ 

ــيمان، پرواز، تيغه،  15 فيلم انيميشن كه: ترديد، مترسك، پش
خليج فارس و كالغ ها از جمله آنهاست، البته فيلم هاى داستانى 

نظير قطعه گمشده، معجزه سخاوت، تا آخرين نفس و عبرت را نيز 
نوشته، تهيه و كارگردانى كرده ام. 

گويا انيميشـن خليج فارس مورد توجه رهبر معظم 
انقالب هم قرار گرفته است؟ 

ــت دفتر رهبر معظم انقالب نسخه اى از  بله، با توجه به درخواس
ــال 81 با نويسندگى و  ــد. البته بنده س اين اثر به رهبر تقديم ش
تهيه كنندگى فيلم داستانى «قطعه گمشده» تنديس سوگواره 

فيلم كوتاه را از دفتر ايشان كسب كرده بودم.
چرا توليدات خود را از سيماى مركز اصفهان پخش 

نمى كنيد؟
مبالغى كه صدا و سيماى اصفهان براى خريد فيلم هاى انيميشن 
پيشنهاد مى دهد بيشتر به يك شوخى شبيه است و با اين مبلغ 

نمى توان حتى يك اثر نيمه حرفه اى توليد كرد.
با توجه به اين كه عناوينى همچون پركارترين بازيگر 
اصفهان در سال 86 را به دسـت آورده ايد و در آثار 
شاخصى حضورداشـتيد، آيا از شـما جهت حضور 
در برنامه زنـده رود شـبكه اصفهان دعوت شـده 

است؟ 
برنامه زنده رود تبديل به پاتوق هنرمندان تهران شده و هنرمندان 
اصفهانى را به كل فراموش كرده اند. سال 87 در شهر همدان بنده 
با تهيه و كارگردانى يك فيلم پويانمايى و بازى در دو اثر سينمايى 

ــد در برنامه  ــنواره كودك بودم و قرار ش پركارترين هنرمند جش
زنده رود بعد از جشنواره حاضر باشم، اما سرانجام از عمو پورنگ 
ــد. دليلش چه بود نمى دانم، البته همين  در آن برنامه دعوت ش
ــده كه بسيارى از  ــبكه اصفهان باعث ش ــت هاى غلط ش سياس
تماشاگران خود را از دست بدهد كه شكست سريال هاى مناسبتى 

اين شبكه سندى بر اين ادعاست.
 تاكنون در چه جشنواره هايى شركت كرده ايد؟ 

بهتراست بپرسيد در چه جشنواره هايى شركت نكرده ام؟! به گفته 
كارشناسان جشنواره ها بنده با حضور در بيش از200جشنواره 
ــه فيلم كوتاه و  ــى از ركوردداران عرص داخلى و بين المللى، يك

انيميشن هستم. 
چه عناوينى را از جشنواره ها كسب كرده ايد؟ 

ــنواره هاى آيينه و آفتاب، زيتون سرخ،  ــدن در جش برگزيده ش
ــاجد، وقف، مجازى صدا و سيما، امام  ــوگواره فيلم كوتاه، مس س
ــوده كه در اين  ــى از عناوينى ب ــكانس بيدارى بخش رضا (ع)، س

سال ها براى شهر اصفهان به ارمغان آورده ام.
درمقابل كدام بازيگران بازى راحت ترى داشته ايد؟

ــينمايى «آزادراه»، اشكان خطيبى «در   با مهدى پاكدل فيلم س
مسير زاينده رود»، عبدالرضا اكبرى سريال «خون بها»  و مجيد 
صالحى فيلم سينمايى «ورود زنده ها ممنوع»، همكارى  و فعاليت 

بسيار خوبى داشتيم.
اگرمايل هستيد خاطره اى از سال هاى فعاليت خود 

براى ما تعريف كنيد؟
 روز سه شنبه پانزدهم تيرماه 89 بود كه پسرم به نام بهروز متولد 
شد. براى بازى در سريال «در مسير زاينده رود» كه صحنه هاى 
ــدم. بالفاصله پس از ديدن پسرم  تهران ضبط مى شد حاضر ش
عازم تهران شدم و فرداى آن روز مقابل دوربين حسن فتحى قرار 
گرفتم. شب به اصفهان برگشتم و روز جمعه دوباره به تهران رفتم 
ــينمايى «ورود زنده ها ممنوع» به كارگردانى جواد  و در فيلم س
مزدآبادى بازى كردم. اين همه اتفاق متفاوت در مدت فقط چهار 

روز بسيار برايم جالب و جذاب بود. 
بزرگ ترين دغدغه شما در زندگى چيست؟

 البته قصد شعار ندارم، ولى باور من: خداوند، خانواده و خدمت به 
هنر كشورم، ايران است.

سخن پايانى
 نمى توان به عقب بازگشت و شروع خوبى داشت، اما مى توان آغاز 
كرد و پايان خوبى داشت. از شما به خاطر فرصتى كه در اختيارم 
قرار داديد ممنون هستم و از خداوند متعال براى همه مردم شريف 

ايران سالمتى و عاقبت به خيرى خواستارم.  

گفتگو با حسن عليرضايى، كارگردان و انيماتور اصفهانى 

حرف هاى ناگفته ازهنرمند اصفهانى
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فيلمسازآلمانى كه از دانمارك درخشيد 
الماس ها ابدى اند 

گروه فرهنگ - الرنس فون ترير با نام اصلى الرس ترير از خانواده اى آلمانى 
در سال 1956 در كپنهاگ دانمارك به دنيا آمد و از سن 15 سالگى جذب دنياى 

فيلم و سينما شد. 
ــوپر 8 و فيلم هاى 16 ميليمترى آغاز كرد و بعدها  ــازى را با كارهاى س فيلم س
ــا بيش از  ــد. در آنج ــه فيلم دانمارك ش ــينما وارد مدرس براى تحصيل در س
40 فيلم تبليغاتى ساخت و سرانجام در 1983 فارغ التحصيل شد. او را به عنوان 
ــند و معتقدند  ــازى در دانمارك مى شناس ــى و احياكننده فيلمس محرك اصل
ــل نوى كارگردانان دانمارك و سراسر جهان  ــزايى در پيدايش نس كه تأثير بس

داشته است. 
ــكل گيرى  ــر نقش محورى او در ش ــون ترير فقط به خاط اهميت فيلم هاى ف
پيمان دگما 95 نيست؛ فيلم هاى او از نظر گونه، دامنه اى بسيار وسيع دارند و از 

آونگارد گرفته تا بازسازى كالسيك هاى قديمى را شامل مى شوند.
ــه گانه اروپا»، به طور  ــه گانه اروپايى اش با عنوان «س فون ترير كار خود را با س

همزمان در دانمارك و سراسر جهان تثبيت كرد. 
فيلم هاى اين سه گانه با نمايش آسيب هاى روانى اروپاى آينده به خوبى از روى 
سبك تجربى و شخصى فيلمساز قابل شناسايى هستند. اين سه فيلم عبارتند 
از: «عنصر جنايت» - «همه گيرى» - «اروپا زنتروپا» در الرس فون ترير و پيتر 
آلباك جنسن تهيه كننده فيلم «اروپا شركت فيلمسازى»زنتروپا اينترتينمنتز 
را تأسيس كردند كه امروزه به قدرت اول توليد فيلم در كشورهاى اسكانديناوى 

تبديل شده است. 
ــنواره كن رقم زد، براى سياستمداران  اين فيلم ساز اخيرا با اتفاقى كه در جش

سينماى ايران چهره اى شاخص شد. 
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 مينو فرشچى با اشاره به خاطراتش از شهر 
 گروه 
ــد: «من همه فرهنگ اصفهان، اين گونه مى گوي

ــت و يادم  خاطرات خوبم در اصفهان اس

ــه خودمان بود، درس  ــگاهى كه در كوچه و محل مى آيد در آموزش
نمى دادم اما ماهى يك بار فقط به عشق ديدن ميدان نقش جهان به 
اصفهان مى آمدم و در اين شهر تدريس مى كردم. آن زمان دانشگاه 

سوره آنجا بود و وقت ناهار كه كالس تعطيل مى شد، من چند دور 
در ميدان مى رفتم و مى آمدم.» او ادامه مى دهد: «واقعاً بايد بگويم 
ــام خاطرات بچگى و  وقتى در ميدان نقش جهان قدم مى زدم، تم
ــرد، برايم زنده  ــدان نقش جهان تعريف مى ك زمانى كه پدرم از مي
مى شد و اصفهان و شيراز خيلى برايم خاطره انگيز هستند. به نظرم 
اصفهان شهر بناهاى آسمانى به رنگ الجوردى است و وقتى انسان 

در اصفهان راه مى رود، انگار در تاريخ قدم مى زند.» 
ــورمان در  ــون و تئاتر كش ــينما، تلويزي ــى بازيگر س بهزاد فراهان
ــهر  ــد فرهنگ يك ش ــت: «به نظر من رش ــوص اصفهان گف خص
ــى مردم عجيب  ــد با كار و زندگ ــت كه چقدر هنر بتوان در اين اس
ــا كار و صنعت  ــهر اصفهان ب ــود و همه مى دانند كه هنر در ش ش
ــهر و مردم  ــى به اين ش ــى قابل توجه ــده و ويژگ مردم عجين ش
ــاى قديم و چه  ــه در زمان ه ــأله چ ــت و اين مس آن عطا كرده اس
ــورد توجه  ــدت م ــهر اصفهان به ش ــر در مردم ش ــال حاض در ح
ــردم آن  ــهر اصفهان و م ــود از ش ــاره خاطرات خ ــت.» او درب اس
ــريال  ــلطان در س ــد: «زمانى كه براى بازى نقش ظل الس مى گوي
ــال در  ــلطان» به اصفهان آمده بودم، نزديك به دو س ــايه س «س
ــوادگان واقعى  ــار يكى از ن ــهر اصفهان زندگى مى كردم. يك ب ش
ــبت به  ــت و به من نس ــوى مرا گرف ــلطان در خيابان جل ظل الس
فيلمنامه گله كرد. او به من مى گفت كه در كل تاريخ ايران هر چه 

ظلم و بدى شده، همه را بر سر ظل السلطان خالى مى كنند و بر سر 
ــود  آن مى ريزند، در حالى كه او به آن بدى كه در تاريخ گفته مى ش

نبوده است.»
ــهر اصفهان و تجربه هاى بازيگرى اش  محمد كاسبى با اشاره به ش
در اين شهر تاريخى، مى گويد: «به عنوان يك بازيگر خيلى دوست 
دارم كه در اصفهان كار بازيگرى انجام دهم؛ زيرا شهر خوبى است 
و همه در آن احساس آرامش مى كنند.» وى مى افزايد: «من براى 
جشنواره فيلم كودك و نوجوان هم به شهر اصفهان آمدم و خاطرات 
ــينما و تلويزيون مى گويد:  خوبى از اين شهر دارم.» اين بازيگر س
ــتند و وقتى به اصفهان مى آيم از  «مردم اصفهان، مردم آرامى هس
ــهر آرامش مى گيرم. همه دوست دارند در اين  آرامش مردم اين ش

شهر زندگى كنند و من هم از اين مسأله لذت مى برم.»
ــنده مطرح كشورمى گويد:  مصطفى رحماندوست، شاعر و نويس
«دوست دارم فرصتى پيدا كنم و به اصفهان بيايم و تحت تأثير جو 
ــهر اصفهان و روز اصفهان  ــم.» وى پيرامون ش هنرى آنجا، بنويس
ــت كه اصفهان را نشناسد؟  اين گونه اظهار داشت: «چه كسى اس
ــناخته  ــا بلكه براى همه مردم دنيا ش اصفهان نه براى ما ايرانى ه
شده است و در كشورهاى خارجى وقتى اسم ايران مى آيد، بالفاصله 
به اصفهان اشاره مى كنند. اصفهان مجموعه زيبايى هايى است كه 

باقى مانده و اميدوارم اين زيبايى ها همچنان حفظ شود.»

ازپرسه نواده ضل السلطان در خيابان تا قدم زدن در ميدان نقش جهان

حرف هاى ناگفته از اصفهان به روايت چهره هاى آشنا

همه مى دانند 
كه هنر در شهر 

اصفهان با كار 
و صنعت مردم 
عجين شده و 

ويژگى قابل 
توجهى به اين شهر 

و مردم آن عطا 
كرده است

ــور:  ــده، آرش كام ــدى: خوانن معتم
آهنگساز و نوازنده كمانچه، حسين قاسم 
زاده: نى، احمد مستنبط: تمبك، مريم 
خدابخش: عود، ميالد محمدى و مهران 
ــينى: تار باس،  فالحى: تار، آرمين حس
مسعود انتظارى: سنتور، سپهر حسن 
خانى: سنتور سوپرانو، فرشيد شعبانى: 
ــنتور باس، عليرضا دريايى: كمانچه  س
آلتو، عليرضا مهديزاده: قيچك، سهيل 
سعادت: دف و مرشد عليرضا خسرونژاد: 
ــده  ــه اجرا ش ــرب زورخان ــگ و ض زن

«رقصنده تاريكى»«الرنس فون ترير»



چهره  روزادداياددايادداشتيادداشت

اخبار كوتاه

يك طال و يك برنز 
براى دونده هاى اصفهانى

ــابقات قهرمانى دووميدانى نوجوانان كشور موفق به  تيم اصفهان در مس
كسب يك مدال طال و يك برنز شد. مسابقات نوجوانان پسر از پنجشنبه، 
ــاه و با حضور 217  ــگاه آزادى كرمانش ــت ماه در ورزش پنجم ارديبهش
ــنبه با معرفى نفرات و تيم هاى  ــتان آغاز شد و روز ش ورزشكار از 29 اس
برتر به پايان رسيد. در پايان اين مسابقات تيم همدان با كسب 40 امتياز 
قهرمان شد و تيم هاى كرمانشاه و گلستان به ترتيب با امتيازات 35 و 34 

در مكان هاى دوم و سوم اين رقابت ها قرار گرفتند. 

نيك انديش اصفهان 
قهرمان نيم فصل شد

تيم نيك انديش اصفهان در آخرين ديدار خود در نيم فصل اول ليگ برتر 
فوتسال اميد كشور مقابل شهردارى رشت تن به شكست داد.

ــدار قبلى خود مقابل حريفان به  تيم نيك انديش اصفهان كه در پنج دي
برترى دست يافته بود، روز جمعه در آخرين ديدار از نيم فصل رقابت ها 
ــم با نتيجه  ــان مقابل اين تي ــت رفت و در پاي ــهردارى رش به مصاف ش
ــت خورد.تيم نيك انديش اصفهان كه با سرمربيگرى رضا  4 بر 2 شكس
صادقى پاى به اين رقابت ها گذاشته بود، در نهايت توانست با كسب پنج 
پيروزى، يك شكست و با 15 امتياز به مقام قهرمانى نيم فصل اين رقابت ها 
ــت پيدا كند. نماينده اصفهان در اين رقابت ها 23 گل را وارد دروازه  دس
ــت در اين  حريفان خود كرد و در مقابل 15 گل دريافت كرد. گفتنى اس
دوره از رقابت ها تيم هاى نيك انديش اصفهان، صبا قم، الرجوان، ماكوى 

جوان، شهردارى رشت، فرش آرا مشهد و ميالد تنكابن حضور داشتند.

ديدار راشاد و ماهانى ها تازه مى شود
ــيا صحنه رويارويى دوباره  مسابقات بسكتبال جام باشگاه هاى غرب آس
راشاد اندرسون با هم تيمى هاى سابق خود در ايران و فوالد ماهان است. 
ــاله كه دو فصل پيش در ايران و براى فوالد ماهان  راشاد اندرسون30 س
ــگ LPB ونزوئال بار ديگر  به ميدان رفت، پس از يك فصل حضور در لي
ــون كه در 11 سال اخير حضور در  ــته است. راشاد اندرس به آسيا بازگش
ــكتبال جهان را تجربه كرده، براى تقويت شانفيل  ــطوح مختلف بس س
لبنان در جام باشگاه هاى غرب آسيا به اين تيم پيوسته است. شانفيل در 
رقابت هاى غرب آسيا با هم تيمى هاى سابق خود در فوالد ماهان و البته 
ــاد فصل قبل در رقابت هاى وابا يار كمكى  ذوب آهن ديدار مى كند. راش

ذوب آهن بود و در ديدارهاى اين تيم درخشان نيز ظاهر شد. 
ــراق آغاز برگزار  ــت ماه در دهوك ع اين رقابت ها از 21 تا 28 ارديبهش
ــيمى از ايران، دهوك و كرخ از عراق،  ــود. تيم هاى ماهان و پتروش مى ش
الجيش سوريه، شانفيل و ساجس از لبنان و ASU از اردن در اين رقابت ها 

حاضر خواهند شد.

مجتبى عابدينى در رده 140 مسابقات 
آتن قرار گرفت

ــن در ميان 176  ــابقات جهانى آت ــران در مس ــيرباز المپيكى اي شمش
ــابقات  ــرار گرفت. مس ــان ق ــم جه ــده در رده صدوچهل ــركت كنن ش
ــن  ــى در آت ــان در حال ــى جه ــابر قهرمان ــلحه س ــيربازى اس شمش
ــتند راهى مراحل  ــران نتوانس ــه نمايندگان اي ــيد ك يونان به پايان رس
ــور در المپيك 2012  ــابقه حض ــوند و مجتبى عابدينى كه س باالتر ش
ــگاه 140 را  ــد و جاي ــان دور مقدماتى حذف ش ــت در هم لندن را داش
ــيربازى ــابقه حضور در تيم شمش ــاص داد. عابدينى س ــود اختص به خ

ذوب آهن را در كارنامه دارد.

شكايت فدراسيون بسكتبال 
از اسپانسر چينى به فيبا

ــر چينى به دليل عدم پرداخت مبلغ  فدراسيون بسكتبال از يك اسپانس
ــركت توليدى پيك چين كه قرارداد سه  قراردادش شكايت مى كند. ش
ــكتبال ايران منعقد كرده بود،  ــرى تيم ملى بس ساله اى را براى اسپانس
ــال  ــيده از پرداخت رقم قرارداد دو س در حالى كه اين مدت به پايان رس
خوددارى كرده و تنها يك سال آن را به فدراسيون پرداخت كرده است. 
ــكايتى را تنظيم كرده و قرار  فدراسيون بسكتبال نيز در همين زمينه ش
است به زودى به مانيلى، مدير حقوقى فدراسيون جهانى ارسال كند تا در 
اين مورد تصميم گيرى الزم صورت بگيرد. مبلغ قرارداد فدراسيون با اين 
شركت چينى ساالنه 140 هزار دالر بود كه چينى ها با اين قرارداد،280 

هزار دالر بايد به فدراسيون پرداخت كنند.

افتخار آفرينى اسكيت بازان ايران 
در كره

ــابقات آزاد كره جنوبى شركت كرده اند،  اسكيت بازان ايرانى كه در مس
پيش از رقابت هاى روز گذشته 16 مدال كسب كرده بودند كه با به دست 
آوردن مدال هاى ديروز و موفقيت اسكيت بازان نونهاالن و نوجوان ايرانى 
در روز پايانى، شمار مدال هاى ايران به 22 رسيد تا پرونده اين مسابقات با 

كاركردى تحسين برانگيز بسته شود.

حاج صفى شرافتش را به فوتبال 
نمى فروشد

اميد ابراهيمى/ هافبك تيم سپاهان
ــد كه در مورد  ــان اجازه مى دهن من خيلى ناراحتم كه عده اى به خودش
احسان اين طورى فكر مى كنند. قبل از بازى خيلى از روزنامه ها زده بودند 
ــنهاد دارد و همين موضوع حساسيت را روى  ــتقالل پيش كه احسان از اس
احسان باال برده بود. او در طول بازى خيلى در تالش بود كه اشتباه نكند و 
به دنبال بهترين بازى خودش بود، اما خب نشد. من دوست نزديك احسانم 
و مى دانم كه او با تمام وجودش 
بازى كرده و هنوز از اين موضوع 
ناراحت است. حتى آقا محرم با او 
حرف مى زد تا از دلش در بياورد، 
ــان باز هم ناراحت بود.  اما احس
من او را مى شناسم و از ته قلبم 
مى گويم كه او كسى نيست كه 

شرافتش را به فوتبال بفروشد.

 
حضورگيتى پسند درآسيا

بابازيكنان قرضى
عنوان ششمى تكرار مى شود؟

كار سخت گيتى پسند در دومين سال حضور 
در رقابت ها

ــاگردان آرا با  ــال هم ش امس       ادامه از صفحه  يك:
ــده ايران  ــگ برتر، نماين ــب عنوان قهرمانى در لي كس
ــال 2013  ــيا در س ــال آس ــگاه هاى واليب ــام باش در ج

شدند. 
ــابقات با نمايندگان ژاپن، چين  گيتى پسند در اين مس
ــت كه به نظر مى رسد نماينده  و كره شمالى هم گروه اس
ــختى را پيش رو خواهد داشت. رقابت با  ايران رقابت س
ــت و البته انتظار برد هم از  چين و ژاپن كار راحتى نيس

بانوان ايرانى نمى رود. 
ــت ميانمار براى  اين تيم سال گذشته توانست با شكس
ــمى تالش كند كه در نهايت  ــب عنوان پنجم، شش كس
ــيد، اما امسال كار براى بانوان  هم به عنوان ششمس رس
سخت است. نماينده ايران با هيچ كدام از حريفانش بازى 

راحتى نخواهد داشت.

حضور در جام باشگاه ها با بازيكنان قرضى
تيم واليبال گيتى پسند براى اين كه بتواند در مسابقات 
نتايج خوبى را كسب كند، تعدادى از بازيكنان ملى پوش 
ــد  گاز و ذوب آهن را نيز در اختيار گرفت و به نظر مى رس
از نظر حضور بازيكنان ملى پوش مشكلى ندارد، اما نكته 
قابل توجه باز هم مشكل تكرارى براى بانوان، يعنى عدم 

داشتن بازى تداركاتى است. 
ــان پيگيرى كرده و  اين تيم تنها تمريناتش را در اصفه
هيچ ديدار دوستانه اى را با باشگاه هاى داخلى و تيم ملى 
ــت. اين بار با اين قرعه كشى سخت بايد ديد  نداشته اس
نماينده ايران مى تواند همان عنوان دوره قبل را تكرار كند 

يا نتيجه ديگرى براى بانوان رقم خواهد خورد؟
تيم واليبال بانوان گيتى پسند در اولين گام روز دوشنبه 
ــده چين به  ــى مقابل نماين ــاعت 14 به وقت محل از س

ميدان مى رود.
شبنم عليخانى، فرانك بابليان، فرنوش شيخى، شكوفه 
ــميرا ايمانى،  ــرى، مائده برهانى، س صفرى، فاطمه صف
مهسا صابرى، نجمه عابديان، زينب گيوه، نرگس اميرى 
ــند را در اين  ــم گيتى پس ــه انگوتى نفرات تي و معصوم
رقابت ها تشكيل ميدهند. همچنين هدايت تيم را راحله 

آرا بر عهده دارد. 

توپ و تور

6
تورنمنت بسكتبال زنان ايران رونق مى گيرد

مسئوالن فدراسيون بسكتبال ايران كه به دليل عدم قبول پوشش بانوان بسكتباليست ايرانى قادر به اعزام 
تيم ملى بانوان به رقابت هاى برون مرزى نيستند، براى حفظ آمادگى ملى پوشان بسكتبال و كسب تجربه 

بين المللى به دنبال برگزارى تورنمنت بين المللى هستند.

فراخوان روز شنبه سپاهانى ها و درخواست 
مسعود 
ــگاه براى حمايت هواداران بقيه افشارى اين باش

تيم هاى شهرستانى در فينال جام حذفى، 
گامى ديگر براى مقابله با جنگ رسانه اى باشگاه پرسپوليس بود كه 
ــى فينال جام حذفى ميزبان اين  بعد از خوش شانسى در قرعه كش
بازى در خانه خودشان شدند و البته مطابق توافق اوليه بايد 50 درصد 
از ظرفيت سكوهاى ورزشگاه آزادى را تحويل سپاهانى ها دهند تا با 
ــى را در بازى فينال  ــزار نفره اين فضاى خال جمعيتى حدودا 40 ه
زردپوش ببينيم. البته طبيعى است كه به خاطر زمان برگزارى اين 
ــكالتى كه بابت رفت و آمد  ــط هفته و مش ــابقه در يك روز وس مس
هواداران سپاهان به تهران وجود دارد، شايد امكان پر شدن سكوهاى 
ــوى اصفهانى ها فراهم نشود، اما مسأله اصلى  سهميه سپاهان از س
ــازى ثابت كرده اند كه اگر دلشان  اينجاست كه هواداران تراكتورس
ــداد هواداران  ــد جمعيتى معادل با تع بخواهد به راحتى مى توانن
استقالل و پرسپوليس را راهى ورزشگاه آزادى كنند و بازى هاى اين 
ــى زياد از  ــه جمعيت ــى در تهران هميش ــا قرمز و آب تيم تبريزى ب
ــت.  ــتاده اس ــگاه آزادى فرس تبريزى هاى مقيم تهران را به ورزش
خوشبختانه رابطه دو باشگاه شهرستانى سپاهان و تراكتور به عنوان 
سنت شكن هاى شهرستانى فوتبال ايران در سال هاى اخير هميشه 
خوب بوده و اگر از ماجراى بخشيده شده محروميت رودريگو توزى و 
شكايت سپاهانى ها فاكتور بگيريم، تقريباً روابط حسنه زرد و قرمز 

شهرستانى فوتبال ايران قابل تحسين بوده كه حتى به تبادل بازيكن 
ــيد صالحى و مهدى  ــان حاج صفى، مهدى س ــيده و احس هم رس
كريميان به عنوان بازيكن سپاهان سابقه بازى كردن در تراكتورسازى 
را هم در كارنامه دارند. باشگاه سپاهان در حالى فراخوان حمايت داده 
كه شايد در شرايط معمولى تبريزى ها به خودشان زحمت حضور در 
ورزشگاه آزادى و طرفدارى از سپاهان را ندهند، ولى مسأله اى كه 
شايد كمتر به آن پرداخته شده، اينجاست كه قهرمانى سپاهان در 
جام حذفى مى تواند نقشى تأثيرگذار در آسيايى شدن تراكتور ايفا 
ــايد  ــأله مانور دهند ش ــانه ها بتوانند بر روى اين مس كند و اگر رس
طرفداران تراكتورسازى و حتى فوالد از سر اجبار هم كه شده براى 
تشويق سپاهان راهى ورزشگاه آزادى شوند. سهميه سه و نيم تيمى 
فوتبال ايران براى حضور در ليگ قهرمانان آسيا كه به احتمال زياد 
براى امسال هم مورد تأييد قرار مى گيرد، شرايط را به گونه اى رقم 
زده كه تيم هاى اول و دوم ليگ به صورت مستقيم راهى اين مسابقات 
مى شوند و تيم سوم هم با عنوان قهرمان جام حذفى به اين ليست 
اضافه مى شود تا آن نصف سهميه نصيب تيم سوم ليگ شود كه بايد 
تك بازى مرحله پلى اف را از سر بگذارند و بعد وارد مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان آسيا شود، همان طور كه فصل گذشته هم صباى قم 
ــى موفق به حضور در مرحله  اين شرايط را تجربه كرد و با بدشانس

گروهى نشد.
ــت كه با توجه به فاصله  ــرايط در جدول ليگ هم به گونه اى اس ش

ــر تبريزى ها در  ــازى حتى اگ ــپاهان و تراكتورس چهار امتيازى س
بازى هفته 33 خودشان در بندرعباس پيروز شوند، بازهم به خاطر 
ــى براى گرفتن  بازى آخر خانگى زردها در مقابل آلومينيوم شانس
ــپاهان و نايب قهرمانى ليگ نخواهند داشت و اگر خيلى  جايگاه س
ــوم به پايان خواهند  خوش شانس باشند، ليگ امسال را با رتبه س
ــى ها قهرمان جام حذفى شوند  ــاند. در اين بين اگر پرسپوليس رس
سه سهميه قطعى سال آينده نصيب استقالل، سپاهان و پرسپوليس 
ــور در مراحل گروهى بايد  ــود و اين يعنى تراكتور براى حض مى ش
ــرايط برعكس شود و سپاهان  وارد مرحله پلى اف شود، ولى اگر ش
ــوان قهرمانى  ــپوليس در جام حذفى به عن ــت دادن پرس با شكس
ــد، آن موقع به خاطر نايب قهرمانى احتمالى سپاهان در ليگ  برس

ــوم و قطعى به تيم  سهميه س
ــد كه همان  سوم ليگ مى رس
ــت؛  ــازى تبريز اس تراكتورس
ــى ها از  هرچند كه پرسپوليس
ــته شروع  همين يك ماه گذش
به جو سازى كرده اند تا اگر در 
ــپاهان باختند كار  فينال به س
ــرود كه تيم  به صورتى پيش ب
ــام حذفى ــان ج ــب قهرم ناي
ــى  ــذ_ راه ــه روى كاغ _البت
ــيا شود كه  ليگ قهرمانان آس
خوشبختانه در قوانين فوتبال 
ــزى به ثبت  ــران چنين چي اي
ــى فقط  ــيده و جام حذف نرس
مى تواند يك نماينده را معرفى 
ــرايط  ــا توصيف اين ش كند. ب

به نظر مى رسد كه مانور هواداران باشگاه سپاهان بر روى اين مسأله 
حتى در شبكه هاى مجازى بتواند هواداران تراكتورسازى را مشتاق 
ــدن تيم  ــيايى ش ــگاه آزادى كند تا الاقل براى آس حضور در ورزش
ــگاه آزادى تنها نگذارند.  خودشان هم كه شده سپاهان را در ورزش
پر شدن سكوهاى سهميه باشگاه سپاهان از سوى تبريزى ها حتى 
اگر تشويقى هم از جانب آنها صورت نگيرد، الاقل اين حسن را دارد 
كه هواداران پرتعداد باشگاه پرسپوليس در تهران سهميه اى بيشتر 
از نصف استاديوم نخواهند داشت و اين مسأله مى تواند شرايط سكوها 
را به سود سپاهان تغيير دهد تا كرانچار با خيالى آسوده تركيبى را 
به زمين بفرستد كه با به دست آوردن عنوان قهرمانى جام حذفى، 
هم هواداران خودشان را خوشحال كند و هم تبريزى ها را مستقيم 

به آسيا بفرستد. 

چشم اميدتراكتور به سپاهان

معامله دو سر برد!

پر شدن سكوهاى 
سهميه باشگاه 

سپاهان از سوى 
تبريزى ها الاقل اين 

حسن را دارد كه 
هواداران پرتعداد 

باشگاه پرسپوليس 
در تهران سهميه 
اى بيشتر از نصف 

استاديوم نخواهند 
داشت
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باشگاه يك تماس هم 
نگرفت

با همت هيأت فوتبال شهرستان انجام شد

برگزارى اولين دوره داورى درجه 3 فوتبال بعد از 10 سال
سرانجام جمشيدى بركنار شد 

توديع و معارفه  در 5 دقيقه!

آرزويم حضور در تيم 
ملى است

هافبك گلزن طاليى پوشان در زمان سرمربيگرى اميرقلعه نويى در مركز خط 
ميانى زردها عملكرد درخشانى داشت، اما با خارج شدن قلعه نويى، مرد كروات 
ــپاهان اعتقاد چندانى به بازى او در پازل تاكتيكى تيمش نداشت.  تبار تيم س
احمد جمشيديان با بيان اين مطلب كه همچنان تابع تصميمات باشگاه است، 
ناراحتى خود را اين گونه بيان كرد كه «چرا در اين مدت حتى يك نفر از باشگاه 
با من براى تمرينات آماده سازى تماس نگرفته است؟» وى با اعالم اين كه هيچ 
گونه ارتباطى با هيچ تيم و مربى در ليگ برتر ندارد، گفت: اين اتهامات، بچگانه 
ــتند. البته من صحنه اى كه پنالتى ام را در ديدار نيمه نهايى جام  و واهى هس
ــتقالل خراب كردم حتى يك بار از تلويزيون هم نديده ام، ولى  حذفى برابر اس
خدا را شاكرم كه تيممان برنده از بازى خارج شد. او معتقد است كه سپاهان با 
قهرمانى در جام حذفى مى تواند دل هواداران بى شمارش را دوباره به دست آورد.

 برگزارى نخستين دوره داورى درجه سه 
گروه 
ــه آرزوى ورزش ــه ب ــش جلگ ــال در بخ فوتب

ــه بحث داورى  ــاله عالقه مندان ب 10 س
جامه عمل پوشاند. اولين دوره داورى درجه سه كه با مدرسى رضا 
دهقان، ناظر و داور برجسته فوتبال كشورمان و رييس هيأت فوتبال 
ــه عنوان  ــماعيل صفيرى ب ــد و اس ــتان اصفهان انجام ش شهرس
«ممتحن» در اين دوره از رقابت ها حضور داشت، نزديك به 30 داور 
ــور تحويل داد. اين دوره با همت  ــتان و كش را به جامعه داورى اس
هيأت فوتبال شهرستان اصفهان و در بخش جلگه در شهر هرند و با 
همكارى دانشگاه آزاد هرند از سوم تا ششم ارديبهشت ماه برگزار 
شد. در مر اسم اختتاميه اين دوره، جمعى از پيشكسوتان فوتبال 
استان نيز حضور داشتند كه محمودى به عنوان نماينده اين قشر 

تجربيات و درد دل هاى خود را با داوران جوان در ميان گذاشت. 

ــتان بخش جلگه نيز به گفتن  رييس اداره ورزش و جوانان شهرس
ــت براى آنها  ــن و كارآموزان و آرزوى موفقي خير مقدم به مدعوي
ــيد  ــنده كرد و نوبت به اظهار نظر نماينده هاى كارآموزان رس بس
ــطح كمى و كيفى كالس  كه قرار بود از نحوه برگزارى كالس،  س
ــدگاه خود صحبت كنند كه از اين  و امكانات رفاهى اين دوره از دي
بابت هم مدرس و هم ميزبانان اين دوره از سوى داوران جوان نمره 
ــدرس كالس، اكبرى  قبولى گرفتند. ضمن اين كه رضا دهقان م
رييس اداره ورزش و جوانان بخش جلگه و اليقى داور پيشكسوت 
ــت برگزارى اين دوره مورد تجليل قرار گرفتند.  ــتان و سرپرس اس
رييس هيأت فوتبال شهرستان اصفهان كه همزمان مدرس اولين 
دوره كالس داورى درجه سه بود نيز دقايقى كوتاه صحبت كرد و از 
تمايل و همت همكارانش در هيأت براى برگزارى هر چه بيشتر و 
بهتر اين كالس ها در آينده نزديك و در بخش ها و ساير شهرهاى 
تابعه شهرستان اصفهان نيز برگزار شود. اسماعيل صفيرى، مدرس 
ــناى فوتبال ايران كه خود را  كنفدراسيون آسيا و ممتحن نام آش
براى مراسم افتتاحيه رسانده بود هم صحبت هاى جالبى را براى 
كارآموزان مطرح كرد و بر احترام دوسويه ميان داوران پيشكسوت 
و جوان تأكيد داشت. وى با اعالم اين كه جاى شگفتى دارد كه در 
اين منطقه و با اين تعداد داوطلب اين دوره برگزار شده است گفت: 
به نظر مى رسد با اين چشم انداز، شهرستان اصفهان به زودى در 
ــتان هاى ديگر استان  ــبقت را از شهرس جرگه داورى نيز گوى س
خواهد گرفت.  در پايان هاشمى، رييس شوراى اسالمى شهر هرند 

از مدعوين به خاطر حضور در اين شهر تشكر كرد.

ــارى هاى مديركل اداره  اصرار و پافش
گروه 
ورزش و جوانان مبنى بر ايجاد تغييرات ورزش

ــتان، روز  در رأس اداره ورزش شهرس
گذشته جواب داد و بعد از گذشت تقريباً چهارسال و سه ماه از 
حضور احمد جمشيدى در اين اداره، وى بركنار  شد و افشين 

مواليى به جاى او بر صندلى رياست تكيه زد.
ــم توديع و معارفه رييس اداره تربيت بدنى شهرستان  مراس
ــنبه  ــرانجام روز يكش اصفهان بعد از مدت ها كش و قوس س
ــيدى  ــين مواليى جايگزين احمد جمش ــد تا افش برگزار ش
ــود. محمدرضا محمدجواهرى، مديركل ورزش و جوانان  ش
ــين ماليى طى حركتى كامًال  ــتان اصفهان به همراه افش اس
خودجوش و غافلگير كننده در ساعات اوليه صبح روز يكشنبه 
راهى ساختمان اداره تربيت بدنى شهرستان اصفهان شدند تا 

مراسم توديع و معارفه رييس اين اداره برگزار شود. 
ــرانجام جواهرى با همه تال ش ها و رايزنى هايى كه داشت  س
ــن اداره عملى كرد  تصميم خود را مبنى بر تغيير در رأس اي
ــابق اداره كل ورزش و جوانان  ــاون س ــين ماليى، مع تا افش

جايگزين جمشيدى شود. 
ــم توديع و معارفه  ــون دو بار قصد انجام مراس جواهرى تا كن
جمشيدى و مواليى را داشت كه به دليل پاره اى مخالفت ها 
ــيدى، در عملى كردن اين  و حمايت هاى پيرامونى از جمش

تصميم عاجز مانده بود.
به نظر مى رسد محمدرضا جواهرى در انجام تصميمات خود 
در ورزش استان اصفهان اصرار زيادى دارد و هيچ چيز نبايد 
ــى از نمايندگان  ــد و ظاهرا حمايت بعض برخالف نظر او باش
مجلس و افرادى كه اسمشان درخصوص حمايت از جمشيدى 
ــد هم در برابر تصميم او تاب مقاومت بيش از  ــنيده مى ش ش

اين نداشته اند.
 البته تجربه نشان داده شايد به زودى اين تصميم برگشت داده 
شود و جمشيدى دوباره به دفتر كار خود برگردد، اما اگر اين 
ــت جواهرى و كادرش حمايت الزم  اتفاق هم نيفتد، اميد اس
ــند تا بلكه نيروى مورد نظر آنها پاسخ  را از مواليى داشته باش

اعتماد آنها را با عملكرد خيره كننده خود بدهد. 
ــيدى زير ذره بين و نگاه  هر چه باشد او از االن بيش از جمش
ــانه ها  ــيدى و يارانش و رس نقادانه موافقان و مخالفان جمش

قرار دارد. 

سرمربى تيم فوتبال راه آهن معتقد است كه سيستم فوتبال ايران تغيير 
ــى به رابطه خود با  ــان هجومى كار نمى كنند. على داي كرده و ملى پوش
رسانه ها اشاره كرد و گفت: هميشه سعى كرده ام كه در فوتبالم رابطه اى 
ــم. البته بايد قبول كنيم كه با باال رفتن  با احترام با رسانه ها داشته باش
سنم نگاهم به زندگى نيز عوض شده است. آن اتفاقى هم كه برايم افتاد 
ــد جور ديگرى به زندگى نگاه كنم. وى در  درس بزرگى بود كه باعث ش
ــؤال كه آيا عالقه دارد دوباره هدايت تيم ملى را بر عهده  پاسخ به اين س
ــم، اما آرزويم اين  ــون به تيم ملى فكر نمى كن بگيرد، بيان كرد: هم اكن
است كه دوباره هدايت تيم ملى كشورم را بر عهده بگيرم، اما در آن زمان 
تجربه ام زياد است و قراردادم را آنقدر محكم مى بندم كه با 10 شكست 

ــوم. نيز  بركنار  نش
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گلزنى گرت بيل با فن كاراته!
گرت بيل در ديدار تاتنهام و ويگان، گل اول بازى را به ثمر رساند. 
ــرايطى كه مدافع حريف پاس رو به عقب به دروازه بان  وى در ش
داد و هنگامى كه گلر قصد داشت توپ را دفع كند، با حركتى كه 

شبيه فنون كاراته بود توپ را وارد دروازه كرد.

مانچينى در من سيتى ماندنى شد
ــت از عنوان قهرمانى خود  ــيتى نتوانس منچسترس
ــد و در حالى كه پنج  در ليگ برتر انگليس دفاع كن
هفته به پايان رقابت ها باقى مانده بود، قهرمانى را به 

منچستريونايتد واگذار كرد.

روبن، اولين قربانى گوارديوال
گوارديوال قصد دارد بايرن را مطابق ميل خودش بسازد و 
روبن 29 ساله در برنامه هاى او جايى ندارد. به اين ترتيب 
مونيخى ها آماده فروش هافبك هلندى هستند و چند 
باشگاه ليگ برترى براى خريدن او گوش به زنگ شده اند.  05



يادداشت

كاهش 20 درصدى بيمه زراعت 
به  علت تأخير پرداخت حق بيمه

مدير گروه خدمات بيمه اى بانك كشاورزى چهارمحال و بختيارى گفت: 
در سال گذشته بيمه بخش زراعت استان به علت تأخير پرداخت حق 

بيمه سطح دولت 20 درصد كاهش يافته است.
مجيد يوسفى اظهار كرد: در سال زراعى 92-91 بيش از 71 هزار هكتار 
از باغات، 71 هزار هكتار از مزارع استان زير پوشش بيمه بانك كشاورزى 
ــتان خبر داد و  قرار گرفته اند. وى از افزايش 9 درصدى بيمه باغات اس
گفت: در سال گذشته بيمه بخش زراعت استان به علت تأخير پرداخت 
حق بيمه سطح دولت20 درصد كاهش يافته است. يوسفى با اشاره به 
خسارت 45 ميليارد ريالى وارده به محصوالت كشاورزى استان، افزود: 
ــرمازدگى بيش از 10 ميليارد ريال خسارت  در سال زراعى 92-91 س
به كشاورزان و باغداران شهرستان هاى كوهرنگ، بروجن، سفيد دشت، 
سامان و بن وارد كرده است. مدير گروه خدمات بيمه اى بانك كشاورزى 
چهارمحال و بختيارى ادامه داد: در اين سال بيش از سه هزار هكتار از 
باغات بادام استان دچار خسارت سرمازدگى شده است. وى با بيان اين 
كه باغات بادام در مرحله گل دهى دچار سرمازدگى شدند، افزود: ارقام 
بادام شامل سفيد و مامايى در شهرستان هاى بن و سامان خسارت ديده 
است. يوسفى اضافه كرد: بر اساس برآورد صورت گرفته در سال گذشته، 
افزون بر 88 ميليارد ريال خسارت به بخش كشاورزى استان وارد شد 
ــال با توجه به شرايط آبى و هوايى  كه پيش بينى مى شود خسارت امس

مناسب نسبت به سال گذشته كمتر باشد.

مراكز استعداديابى 
در استان احداث مى شود

رييس هيأت كشتى چهارمحال و بختيارى گفت: در صورت 
داشتن نيروهاى خوب، قطعاً حاميان مالى ورزش به ما كمك 

خواهند كرد. 
ــتان  ــال حاضر جمعيت اس ــوردى افزود: در ح ــعود س مس
ــت؛ يعنى اگر حدود 3 درصد سهميه  1/1 درصد كشور اس
كشورى را در مسابقات كشتى بتوان كسب كرد، حركتى كه 
ــتان درنظر گرفته شده، رو به جلو  براى پيشرفت كشتى اس
خواهد بود. وى در خصوص وضعيت كشتى شهرستان هاى 
استان تصريح كرد: از آن جا كه وضعيت بودجه سازمان ملى 

ورزش و جوانان ضعيف است، انتظار بى جايى از آنها نداريم.
سوردى ادامه داد: استعداديابى ها با توجه به بعد كيلومترى 
ــك مركز احداث  ــود؛ يعنى هر60 كيلومتر ي تعيين مى ش
ــد، هيأت  ــكاران به حدنصاب برس ــده و اگر تعداد ورزش ش
ــرار مى  دهد. وى  ــار آنها ق ــتى امكانات خود را در اختي كش
ــروى جوان، مدير  ــان كرد: اگر ابزار كار من كه ني خاطرنش
ــد، مى توانم در  ــارم باش ــت در اختي ــت اس ــى بالياق و مرب
ــن در حالى  ــود كار كنم، اي ــن خانه خ پاركينگ و زيرزمي
ــتن نيروهاى خوب، قطعاً حاميان  ــت كه در صورت داش اس
ــوردى افزود:  ــرد. س ــك خواهند ك ــى ورزش به ما كم مال
در حال حاضر برنامه استعداديابى را در دستور كار قرار داده ام. 

براى خلق حماسه سياسى 
بايد حماسى كار كرد

ــال و بختيارى گفت:  ــالمى چهارمح مديركل تبليغات اس
ــتن از اصول نيست؛  ــت برداش تحقق حماسه سياسى دس
آنچه مخالف با حماسه است، عدول از اصول و ارزش هاست.  
ــلمين رحمت اهللا اروجى در نشست  حجت االسالم والمس
مسئولين مستندسازى ادارات تبليغات اسالمى استان گفت: 
عمليات تعيين شده اى به نام انتخابات وجود دارد و تاريخ اين 
عمليات مشخص است، مقصدى هم كه بايد فتح شود به نام 

حماسه سياسى است. 
وى افزود: دشمن از تاريخ برگزارى اين عمليات خبر دارد و 
در مرحله اول تمام تالش خود را براى پيشگيرى از وقوع آن 
انجام مى دهد.حجت االسالم اروجى حكمت اولويت حماسه 
ــى در بيان رهبر معظم انقالب را مقدمه نايل شدن به  سياس
حماسه اقتصادى برشمرد. به گفته وى، براى خلق حماسه 
ــى كار كرد؛ چرا كه عافيت طلبى خلق  سياسى بايد حماس

حماسه نمى كند.

خبر ويژه

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت
رحمان كرمى 

ــهيالت  ــتاى حمايت از قاليبافان، افزون بر 11ميليارد ريال تس در راس
مشاغل خانگى در سال گذشته به بافندگان فرش استان اعطا شده است. 
ــتباف توليد مى شود  ــور پنج ميليون متر مربع فرش دس ساالنه در كش
ــتان  ــط بافندگان فرش اين اس كه 400 هزار مترمربع از اين ميزان توس
ــارى و نايينى چهار  ــود. گبه، يلمه، فرش بختي توليد و روانه بازار مى ش
سبك توليد فرش اين استان است. فرش ها و گبه هاى بافته شده در اين 
ــورهاى اروپايى،  استان به كش
آسياى ميانه، آمريكاى جنوبى، 
چين، آلمان و كشورهاى حوزه 
خليج فارس صادر شده  است. 
شركت لچك ترنج چهارمحال 
ــالن  ــوى فارغ التحصي از س
ــرش  ــگان ف ــش آموخت و دان

راه اندازى شده است.

قاليبافان استان 11 ميليارد ريال 
تسهيالت گرفتند

يادداشت

اخبار كوتاه

يادداشت ياددا چهره روزاددا
بهره بردارى از واحد توليد پودر ماهى در چهارمحال و بختيارى

ــازمان جهادكشاورزى استان از  ــاورزى س طهمورث فتاحى، مدير صنايع تبديلى و تكميلى كش
بهره بردارى واحد توليد پودرماهى با ظرفيت شش هزار تن در استان خبر داد. تسهيالت دريافتى 
براى احداث اين واحد، يك ميليارد تومان از محل اعتبارات كارگروه توسعه بخش كشاورزى است.
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استاندار چهارمحال و بختيارى گفت: شايسته نيست در استانى 
كه طرح هاى انتقال آب در آن اجرا مى شود،170 روستاى آن 
در ماه هاى گرم سال با مشكل كم آبى مواجه شوند، به طورى 

كه به وسيله تانكر آب رسانى براى آنها صورت گيرد.
ــم توديع و معارفه مديرعامل  ــتانى در مراس على اصغر عنابس
ــتان، اظهار كرد: اكثر پروژه هاى  شركت آب منطقه اى اين اس
آب استان چهارمحال و بختيارى در دولت نهم و دهم محقق 
شده است؛ چراكه در گذشته هيچ حقى براى مردم استان قايل 
ــال هاى گذشته صداى استان  نبودند. وى با بيان اين كه در س
ــته زمانى كه به  در حوزه آب شنيده نمى شد، افزود: در گذش
ــد كه استان چهارمحال  مسئوالن بلندپايه كشور گفته مى ش
ــخرآميزى به موضوع  ــكل آب دارد نگاه تمس و بختيارى مش
ــئوالن و مردم، صداى آب در  ــتند، اما امروز با تالش مس داش
حوزه مديريتى به خوبى شنيده مى شود. عنابستانى ادامه داد: 
در اجراى طرح هاى انتقال آب ابتدا بايد حق آبه استان مبدأ در 
نظر گرفته شود، اين در حالى است كه در اجراى طرح انتقال 
آب بهشت آباد به فالت مركزى اين حق ناديده گرفته شده بود 
كه با تالش هاى فراوان توانستيم مقدارى از آب اين طرح را به 
استان اختصاص دهيم. استاندار چهارمحال و بختيارى با اشاره 
به اين كه دغدغه مردم تنها تأمين آب استان است نه انتقال آن 
به ديگر استان هاى كشور، گفت: حداقل خواسته مردم استان 

اين است كه نيازهاى اوليه تأمين بشود كه اين خواسته زيادى 
نيست. عنابستانى خاطرنشان كرد: انجام پروژه هاى آبرسانى 

مهم استانى، مهم ترين راه خروج از اين مشكالت است.
ــتاهاى  ــيارى از روس ــال حاضر بس ــرد: در ح ــح ك وى تصري
شهرستان لردگان دچار مشكل كم آبى شده اند. از سويى ديگر، 
ــتان دچار بحران كم آبى شده،  دشت خانميرزا در اين شهرس
اين در حالى است كه طرح هاى انتقال آب در اين استان در حال 
اجراست. اين مسئول خطاب به مديرعامل جديد شركت آب 
منطقه اى، گفت: مديريت جديد بايد سرعت بيشترى به اجراى 
پروژه هاى نيمه تمام بخشند تا با اجراى پروژه هاى جديد اين 

مشكالت خاتمه يابد. 
ــاور وزير نيرو و مديرعامل  ــم، با حضور مش در پايان اين مراس
شركت مديريت منابع آب ايران، استاندار چهارمحال و بختيارى، 
ــارى و جمعى از  ــاورزى چهارمحال و بختي مديركل جهاد كش
ــتانى، محمدعلى مصطفوى به عنوان مديرعامل  مسئوالن اس
جديد شركت آب منطقه اى استان معرفى و از زحمات شكراهللا 

عباسى، مديرعامل سابق اين شركت تجليل شد.
 

بهره بردارى از 25 سد در كشور با گذشت 25 ماه از 
برنامه پنجم

مشاور وزير نيرو و مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران 

ــر اين كه در طول  ــعار وزارت نيرو مبنى ب گفت: با توجه به ش
برنامه پنجم توسعه هر ماه يك سد در كشور بهره بردارى شود، 

تاكنون با گذشت 25 ماه، 25 سد در كشور افتتاح شده است.
ــم توديع و معارفه مديرعامل  ــوليها در مراس محمد حاج رس
ــركت آب منطقه اى چهارمحال و بختيارى، اظهار كرد: در  ش
ــال زراعى92-91 پراكنش بارندگى ها در سراسر كشور در  س

مقايسه با سال پيش از آن رضايت بخش بوده است.
ــور خبر  ــد 15درصدى بارش نزوالت جوى در كش وى از رش
ــور نويدى بر پايان  داد و گفت: افزايش سطح بارش ها در كش

خشكسالى و گذر از اين پديده شوم است.
ــيار  ــه با توجه به بارش هاى بس ــوليها ادامه داد: البت حاج رس

خوب، كشور ايران همچنان 
ــالى  خشكس ــرايط  ش در 
هيدرولوژيكى به سر مى برد 
ــا در  ــن بارندگى ه ــر اي و اگ
ــده تداوم  ــال آين يكى دو س
ــم  ــد، مى تواني ــته باش داش
ــالى هيدرولوژيكى خشكس

ــه پايان  ــران ب ــدون بح را ب
برسانيم.

مشاور وزير نيرو و مديرعامل 
ــركت مديريت منابع آب  ش
ــاس  ايران، اضافه كرد: براس
ــرو مبنى  ــم وزارت ني تصمي
ــه در برنامه پنجم  ــن ك بر اي
ــد در  ــعه هرماه يك س توس
ــور بهره بردارى شود، به  كش

لطف پروردگار و عنايات دولت در قالب طرح هاى مهر ماندگار 
ــد در سراسر  ــت 25 ماه از برنامه پنجم 25 س تاكنون با گذش

كشور افتتاح شده است.
وى از افتتاح هفت سد در سال جارى در كشور خبر داد و گفت: 
اين تعداد سد در استان هاى مشهد، خوزستان و كردستان به 
ــيده، در حال حاضر نيز چهار الى پنج سد در  بهره بردارى رس

كشور آماده افتتاح و بهره بردارى است.
ــت دولت در روزهاى  ــاره به اين كه سياس حاج رسوليها با اش
ــت،  ــا و طرح هاى نيمه تمام اس ــود تكميل پروژه ه پايانى خ
خاطرنشان كرد: اين در حالى است كه هركجا احساس كرديم 
ــرب و صنعت داريم، اين مسأله در اولويت  نياز به تأمين آب ش

قرار خواهد گرفت.

در مراسم توديع و معارفه مديرعامل شركت آب منطقه اى مطرح شد: 

 170  روستاى چهارمحال و بختيارى مشكل كم آبى دارند

 در گذشته زمانى 
كه به مسئوالن 
بلندپايه كشور 

گفته مى شد 
كه استان 

چهارمحال و 
بختيارى مشكل 

آب دارد، نگاه 
تمسخرآميزى 

به موضوع داشتند
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ابالغ وقت رسیدگی
517 در خصوص پرونده کالس��ه 1827/91ش11 خواهان مریم قاسمی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت محمد صادق ملک خویان تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای روز شنبه مورخ 92/3/11 ساعت 10 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 11 مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
518 کالس��ه پرون��ده: 1229/91ش8. ش��ماره دادنام��ه: 91/12/28-2170. مرج��ع 
رس��یدگی: شعبه هشتم شورای حل اختالف اصفهان. خواهان ها: کیومرث و همایون 
خسروی فارس��انی به نش��انی اصفهان- خیابان برازنده – کوچه گلشن – بن بست 
مریم – دس��ت راست – پالک دوم منزل مسکونی خسروی. خوانده: شهناز خسروی 
فارسانی نشانی: مجهول المکان. خواسته: صدور دستور موقت مبنی بر نقل و انتقال 
500 س��هم مشاع از 4970 سهم شش��دانگ از پالک ثبتی 14874/465 بخش 5. شورا 
ب��ا عنایت به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به 
صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورای حل اختالف. ب��ه حکایت پرونده خواهان 
ها کیومرث و همایون خس��روی فارس��انی دادخواس��تی بطرفیت ش��هناز خسروی 
فارس��انی بخواس��ته الزام به تنظیم و صدور حکم به الزام به انتقال 500 سهم مشاع 
از 4970 شش��دانگ پالک ثبتی ش��ماره 14874/465 و براساس کپی مصدق قرارداد 
مورخ 1360/9/25 بش��رح دادخواست و صورتجلسه 91/12/1 و بیان مطالب بر اینکه 
براساس قرارداد ملک را از خوانده خریداری و قسمتی را به شکل ساختمان مسکونی 
دارای انش��عابات برق و غیره و با قدمتی 35 س��اله محکومیت خوانده را خواس��تار 
گردیده ش��ورا با اس��تعالم از اداره ثبت اسناد و امالک ثبت بش��ماره 1407 مورخه 
91/7/16 و همچنین با ارجاع امر به کارشناس��ی و وصول نظریه کارش��ناس مورخ 
91/12/12 که با ابالغ به طرفین مصون از اعتراض در فرجه قانونی مانده و از توجه 
ب��ه اینکه خوانده نیز علی رغم ابالغ از طریق نش��ر آگه��ی هیچگونه دلیل و یا مدرکی 
که موجب رد ادعای خواهان را ایجاد نماید ابراز و ارائه ننموده النهایه قاضی ش��ورا 
بن��ا به مراتب مارالبی��ان و با امعان نظر از اعضای محترم ش��ورا دعوی خواهان را 
مقرون به صحت تلقی دانس��ته مس��تنداً به مواد 198 و 519 از قانون آئین دادرس��ی 
مدنی و مواد 10 و 219 الی 223 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به الزام به 
انتقال 500 سهم مشاع از 4970 ششدانگ از پالک 14874/465 ثبتی براساس قرارداد 

مورخ 60/9/25 و هزینه دادرس��ی به مبل��غ 40/000 ریال در حق خواهان صادر و 
اعالم می دارد رای صادره غیابی ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
و س��پس ظرف همین مدت نسبت به طرفین پرونده قابل تجدید نظرخواهی در محاکم 
عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
519 در خصوص پرونده کالس��ه 126/92 خواهان عبدالعلی هادی زاده دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال سند 2 دانگ زمین به طرفیت مجید زعفرانی – علی فالحتیان تقدیم 
نموده است. وقت رس��یدگی برای روز سه شنبه مورخ 92/3/21 ساعت 8/30 تعیین 
گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان مراتب 
در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان محتشم 
کاشانی جنب بیمه ایران – مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم 
 مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 13 مجتمع ش��ماره یک شورای حل اختالف اصفهان

 
ابالغ وقت رسیدگی

520 در خصوص پرونده کالس��ه 116/92 خواهان آس��یه علیدوستی با وکالت آقای 
علی شیرزاده دادخواستی مبنی بر مطالبه چک به طرفیت بهروز آذرمهر فرزند اسدا... 
تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز پنج شنبه مورخ 92/4/6 ساعت 11 تعیین 

گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع شماره 2 

ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. 

شعبه 12 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
521 در خصوص پرونده کالسه 92-111 خواهان آسیه علیدوستی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه 10/000/000 ریال وجه چک 87969-91/12/13 بانک ملی به انضمام مطلق 
خسارات دادرس��ی و تاخیر تادیه به طرفیت بهروز آذرمهر – محسن آذر مهر تقدیم 
نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای 92/4/5 ساعت 10/30 تعیین گردیده است. با توجه 
به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر تا 
خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این شعبه واقع در خیابان آتشگاه دادسرای مجتمع 
2- مجتمع ش��ماره یک اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 

نمای��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلق��ی و تصمیم مقتضی 
 اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 5 حقوقی مجتمع شماره یک ش��ورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
522 ش��ماره: 1643/91ش ح/14 به موجب رای شماره 1990 تاریخ 91/11/26 حوزه 
14 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای 
س��عید بختیاری رنانی فرزند علی نش��انی محل اقامت مجهول المکان محکوم اس��ت 
به: پرداخت مبلغ یازده میلیون ریال بابت وجه یک فقره چک به ش��ماره 86/12/20-

595/783138 ب��ه عهده بانک صادرات و مبلغ س��ی و چهار ه��زار ریال بابت هزینه 
دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم و پرداخت 
ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در ح��ق محکوم له آقای میالد ترکزاد با وکالت 
آقای علی ش��یرزاده نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین – ساختمان کاشی مرجان 
ط3. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را ب��ه موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از 
آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند یا ظرف 
مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد 

صریحا اعالم نماید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 

تاسیس شرکت 
523 خالصه اساس��نامه و اظهار نامه ش��رکت بین المللی پخ��ش محصوالت طبیعی 
کویر – س��هامی خاص بش��ماره ثبت 105 و شناس��ه مل��ی 14003364680 که در 
تاری��خ 92/2/1 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 92/2/3 از نظر امضا ذیل 
ثب��ت تکمی��ل گردیده برای اطالع عموم در روزنامه رس��می و روزنام��ه زاینده رود 
آگه��ی می گردد: موضوع ش��رکت: انجام بس��ته بندی و پخش محص��والت طبیعی، 
ص��ادرات و واردات کلی��ه کاالهای مج��از بازرگانی، اخذ وام و تس��هیالت از بانکها 
و موسس��ه ه��ای دولتی و خصوصی صرف��ا جهت تحقق اهداف ش��رکت، ترخیص 
 کاال از گم��رکات کش��ور، ش��رکت در مناقص��ات و مزایدات دولت��ی و خصوصی، 
سرمایه گذاری در شرکتهای دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای 

دولت��ی و خصوص��ی داخلی و خارجی، پ��س از اخذ مجوزه��ای الزم. مرکز اصلی 
ش��رکت: زواره خیابان امامزاده یحیی کوی امیران کدپس��تی شماره 8441768811. 
سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم یکصد هزار سهم ده ریالی که 350000 
ریال آن نقدا به موجب گواهی بانک کشاورزی بشماره 171/191-92/1/28 پرداخت 
و مابق��ی در تعهد س��هامداران اس��ت. مدی��ران و صاحبان امضا آقایان س��ید علی 
میرابوطالبی زواره بش��ماره ملی 1189538504 و کدپستی شماره 8441768811 و 
منصور عبابافی بش��ماره ملی 1189527774 و کدپس��تی 8441737583 و علی گلی 
زواره بش��ماره ملی 1189565145 و کدپستی ش��ماره 844154131 بسمت اعضای 
هیات مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند، آقای سیدعلی میر ابوطالبی زواره 
بس��مت رئیس هیات مدیره، آقای منصور عبابافی بس��مت نائ��ب رئیس هیات مدیره 

و علی گلی زواره بس��مت عضو هی��ات مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند 
ضمنا س��ید عل��ی میرابوطالبی بس��مت مدیرعامل نیز برای مدت دو س��ال منصوب 
ش��د. اختیار مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد. بازرسان 
شرکت: آقای سید امیرحس��ین نوربخش طبائی زواره بشماره ملی 1188936247 و 
کدپس��تی 8441836511 بسمت بازرس اصلی و آقای سید حسن طالئی بشماره ملی 
1188933205 و کدپس��تی شماره 8441835871 بس��مت بازرس علی البدل شرکت 
برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه زاینده رود جهت چاپ آگهی های شرکت 
 انتخ��اب گردی��د. م الف: 35 ذبیح اله فدایی – رئیس اداره ثبت اس��ناد و امالک زواره

آگهی تغییرات شرکت خدمات راهگشای کویر اردستان 
524 به اس��تناد صورت جلسه مجمع عمومی و صورت جلس��ه هیات مدیره شرکت 
خدماتی راهگش��ای کویر اردستان )با مسئولیت محدود( و به شماره ثبت 342 دایره 
ثبت ش��رکتها و موسس��ات غیر تجاری اداره ثبت اسناد و امالک اردستان و شناسه 
ملی 10260075839 مورخه 92/1/20 واصله به این اداره مورخه 92/1/31 تغییرات 
زیر به عمل آمد: 1- آقای ابوالقاس��م ش��فیعی اردستانی به سمت رئیس هیئت مدیره 
و آقای س��ید مرتضی حسینی عقدائی به سمت نائب رئیس و آقای ابوالفضل شفیعی 
اردس��تانی به س��مت مدیرعامل برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 2- کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء مش��ترک ابوالفضل شفیعی اردستانی 
مدیرعامل و ابوالقاس��م شفیعی اردس��تانی رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
 دارای اعتبار اس��ت. م الف: 36 خیراله عصاری – رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان 

ابالغ وقت رسیدگی
525 در خص��وص پرون��ده کالس��ه 1988/91ش9 خواهان ش��رکت نماس��ازه نور 
با مدیریت حس��ین نوربخش ن��ژاد با وکالت مه��دی قربانیان و مهرناز س��یفی کار 
دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 90/9/20-172013 عهده 
بانک س��ینا ش��عبه خ گاز به مبلغ 25/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی – 
ح��ق الوکاله وکیل و تاخیر تادیه به طرفیت محس��ن راخین تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رسیدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 92/3/22 ساعت 12 ظهر تعیین گردیده است. 
با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این 
ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 9 حقوقی 

مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان 

اخطار اجرایی 
526 ش��ماره: 1109/91ش/9 ب��ه موجب رای غیابی ش��ماره 1821 تاریخ 91/10/19 
حوزه ش��عبه نهم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت 
محکوم علیه محس��ن سهرابی کوهس��تانی فرزند رجبعلی نشانی محل اقامت مجهول 
المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال سند خودرو 
سمند به ش��ماره انتظامی 856 د 14- ایران23 به نام محکوم له یداله مظاهری فرزند 
محمدباقر به نش��انی اصفهان – کاخ س��عادت آباد غربی- کوچه دادخواه- بن بست 
ساسان- پالک 5/18 . ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه 
ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتیب��ی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء 
محکوم به از آن میس��ر باش��د ودر صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند یا ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند 
 و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. ش��عبه 9 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
527 کالسه پرونده: 1729/91 شماره دادنامه: 92/1/21-23. مرجع رسیدگی: شعبه 6 
ش��ورای حل اختالف اصفهان. خواهان: سجاد آذری نشانی: دروزاه شیراز- خ هزار 
جریب – کوی امام منازل سازمانی شهید وطن پور )هوانیروز( هفتاد دستگاه بلوک4 
طبقه 2 سمت چپ. خوانده: امراهلل کاکابینایی نشانی: مجهول المکان. خواسته: الزام به 

انتقال سند. گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی 
تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا، قاضی شورا ختم رسیدگی را اعالم و 
به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی شورا. در خصوص دعوی 
خواه��ان س��جاد آذری بطرفیت خوانده امراهلل کاکابینایی به خواس��ته الزام به انتقال 
سند رسمی یک دستگاه موتورسیکلت بشماره 13 اصفهان 24988 مدل 86 تیپ 125 
برنگ زرش��کی، ضمن بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان مبایعه 
نامه خرید خودرو را ارائه نموده و اصل س��ند و کارت موتورس��یکلت نیر در ید وی 
می باش��د و جوابیه استعالم از معاونت راهور خوانده را بعنوان مالک موتورسیکلت 
معرف��ی نموده و خوانده علیرغم ابالغ قانونی در جلس��ه حض��ور نیافته و دفاعی در 
قبال موضوع مطروحه بعمل نیاورده اس��ت لذا ش��ورا دع��وی مطروحه را وارد و 
ثابت دانس��ته و باستناد مواد 10 و 219 و 222 ق.م خوانده را محکوم به حضور در 
دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند موتورسیکلت بشماره 13-اصفهان24988 به نام 
خواهان صادر و اعالم می نماید رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه و بیست روز پس از آن قابل تجدید نظر در محاکم 
 عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه ششم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
528 شماره درخواست: 9210463634600001. شماره پرونده: 9209983634600025. 
در پرونده کالس��ه 920027  این ش��عبه خانم ناهی��د ابراهیمی به اته��ام مزاحمت تلفنی و 
توهی��ن تحت تعقی��ب بوده و به لحاظ معل��وم نبودن محل اقامت نامب��رده به تجویز 
ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب 
را در روزنام��ه آگه��ی تا ظرف م��دت 30 روز از تاریخ نش��ر آگهی در این ش��عبه 
حاض��ر و از اته��ام وارده دف��اع نماید و در ص��ورت عدم حض��ور در وقت معین 
 رس��یدگی و اظهار نظر می گردد. ش��عبه اول دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر 

حصر وراثت 
529 آقای غالمرضا عابدی اندانی دارای شناسنامه شماره 71 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 18/92 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان ربابه کاظمی اندانی بشناسنامه 2573 در تاریخ 1389/3/1 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
غالمرض��ا عابدی اندانی فرزند رجبعل��ی ش ش 71 )فرزند(. 2- نوراله عابدی اندانی 
فرزند رجبعلی ش ش 13139 )فرزند(. 3- غالمعلی عابدی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 
15 )فرزند(. 4- قدمعلی عابدی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 28 )فرزند(. 5- جعفرعلی 
عاب��دی اندانی فرزند رجبعلی ش ش 3349 )فرزن��د(. 6- صدیقه عابدی اندانی فرزند 
رجبعل��ی ش ش 70 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت 
530 آقای محمد کریم پور دارای شناسنامه شماره 452 به شرح دادخواست به کالسه 
23/92 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان حسین کریم پور بشناسنامه 129 در تاریخ 1391/10/3 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- ماه بیگم حاجی 
حیدری فرزند علی ش ش 12334 )همس��ر(. 2- رمضان کریم پور فرزند حس��ین ش 
ش 751 )فرزند(. 3- احمد کریم پور فرزند حس��ین ش ش 2-011991-113 )فرزند(. 
4- عبدال��ه کریم پور فرزند حس��ین ش ش 2314 )فرزن��د(. 5- علی کریم پور فرزند 
حس��ین ش ش 43 )فرزن��د(. 6- محمد کریم پور فرزند حس��ین ش ش 452 )فرزند(. 
7- غالمرضا کریم پور فرزند حسین ش ش 675 )فرزند(. 8- فاطمه کریم پور فرزند 
حس��ین ش ش 1023 )فرزند( و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد 
 و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر
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پيامبر اكر م (ص) :
 بزرگ ترين مصيبت ها، نادانى است.

 اولين واكنش دختران به بلوغ 
چيست؟

ــت و به شهادت تاريخ، حتى  بلوغ، مرحله اى بحرانى از زندگى انسان اس
جوامع بدوى شروع بلوغ را جشن مى گرفتند. نوجوانى كه با بلوغ جنسى 
ــت كه طى آن نوجوان از مرز بين كودكى و  ــود، دوره اى اس شروع مى ش
بزرگسالى عبور مى كند. در اين ميان سالمت دختران به داليل مختلف 
ــترى دارد، زيرا  ــه با پسران، اهميت بيش فرهنگى و اجتماعى در مقايس
بلوغ مرحله اى است كه نه تنها در مراحل بعدى زندگى دختران، بلكه بر 
زندگى فرزندان آنها نيز مؤثر است. اين درحالى است كه متأسفانه  آگاهى 
ــت نوجوانان در مورد سالمت  نداشتن و ضعف نگرش و نيز رفتار نادرس
جسمى، روحى و روانى بلوغ، مشكالتى چون ازدواج هاى ناموفق، نازايى، 
ــى از جمله اضطراب  حاملگى هاى زودرس و پرخطر و بيمارى هاى روان
ــال 1998 بر روى  ــردگى را به دنبال دارد. در مطالعه اى كه در س و افس
دختران نوجوان انجام شد، مشخص شد دخترانى كه قبل از وقوع قاعدگى 
از آن مطلع و آماده آن بوده اند، آن را پديده اى فيزيولوژيك دانسته اند، اما 
كسانى كه آگاهى و آمادگى الزم را نداشته اند، آن را حادثه اى وحشت آور 
و ترسناك تلقى كرده اند. از آنجاكه سالمتى دختران امروز سالمتى نسل 
آينده را به دنبال دارد، انجام تحقيقات گسترده در زمينه ميزان آگاهى، 
نوع نگرش و رفتار آنها در زمينه سالمت بلوغ و تالش براى ارتقاى سطح 
ــيدن به سالمت فردى و اجتماعى  آن، در واقع، سرمايه گذارى براى رس
ــخ به ميزان آگاهى  ــاس پژوهشى با هدف يافتن پاس است. بر همين اس
ــور انجام و طى آن اين  ــالمت بلوغ در كش دختران نوجوان در زمينه س
موضوع بررسى شده كه آيا بين سطح تحصيالت مادران دختران نوجوان و 
سالمت بلوغ آنها رابطه اى وجود دارد  تا زمينه برنامه ريزى آموزشى توسط 
ــود؟در  آموزش و پرورش براى دانش آموزان و نيز اوليا و مربيان فراهم ش
ــوم راهنمايى تحصيلى از  اين پژوهش، 386 دانش آموز دختر مقطع س
ــمال، جنوب، مركز، غرب و  ــهر تهران (ش 5 منطقه آموزش و پرورش ش
ــه اى، انتخاب و با استفاده از  ــاس نمونه گيرى تصادفى خوش شرق) براس
سه پرسشنامه آگاهى، نگرش و عملكرد، اطالعات در زمينه هاى سالمت 
جسمانى و نيز روانى اجتماعى بلوغ، جمع آورى و داده ها، توصيف و تحليل 
ــدند. در پژوهش حاضر، مادران1/7درصد دختران ديپلم،7/8 درصد ش
ــد و ــناس ارش ــناس، 1/5 درصد كارش ــوق ديپلم،13/8 درصد كارش  ف
ــن دانش آموزان هم13/7  0/3 درصد دكترى و باالتر بودند. ميانگين س
ــال بود كه تمامى آنها، قاعدگى را تجربه كرده بودند. طبق يافته هاى  س
به دست آمده، ميانگين سن شروع قاعدگى دختران مورد بررسى، 12/5 
ــروع قاعدگى 15  ــروع قاعدگى 9 و حداكثر سن ش سال، حداقل سن ش

سال بوده است.

دختران نسبت به بلوغ چه حسى دارند؟
يافته ها نشان داد بين ميانگين سن شروع قاعدگى دانش آموزان در مناطق 

مختلف آموزش و پرورش مورد مطالعه، اختالف معنادارى وجود ندارد.
همچنين78/8 درصد دانش آموزان تعريف كاملى از بلوغ داشتند و بقيه 
(21/2 درصد) تعريف ناقصى ارائه داده اند. از نظر احساس درباره بلوغ، از 
دانش آموزانى كه پاسخ داده بودند، 45/5 درصد بلوغ را ناخوشايند و مايه 
دردسر و 36/7 درصد آن را پديده اى طبيعى و خوشايند بيان كردند و17/8 

درصد نظرى نداشتند.

نخستين واكنش دختران به دريافت عاليم بلوغ
نتايج تحقيق درباره نخستين اقدام در زمان وقوع نخستين قاعدگى، نشان 
ــت شده بودند و تا مدتى به  داد كه10/6 درصد دانش آموزان دچار وحش
كسى چيزى نگفته بودند؛ 17/4 درصد از قبل اطالع و براى اقدامات الزم 
آمادگى داشتند؛ 69 درصد و قبل از هر اقدام به مادر و 3 درصد به دوست 

خود اطالع داده بودند.

نگرش دختران درباره بلوغ
ــالمت بلوغ نگرشى  ــان داد54/4 درصد دانش آموزان به س اين نتايج نش
ــاص مى دهد  ــه خود اختص ــترين فراوانى را ب ــتند كه بيش مثبت داش
ــيار منفى ــوزان با نگرش بس ــه دانش آم ــى، مربوط ب ــن فراوان و كمتري
 (1/3 درصد) است. اين مطالعه حاكى از آن است كه دانش آموزان مناطق 
ــادارى در ميزان  ــورد مطالعه، اختالف معن مختلف آموزش و پرورش م
ــه از 5 منطقه  ــتند؛ به اين ترتيب ك آگاهى، نگرش و عملكرد باهم داش
آموزش در 5 محدوده جغرافيايى تهران، دانش آموزان منطقه 3، آگاهى و 
عملكرد بهترى نسبت به برخى از مناطق (9،11،14 و 19) و دانش آموزان 
منطقه 19، آگاهى و عملكرد ضعيف ترى نسبت به ساير مناطق (3،9،11 
و 14) داشتند. دانش آموزان منطقه 11 نسبت به ساير مناطق (3، 9، 14 
و19)مثبت ترين نگرش را داشتند و بين دانش آموزان ساير مناطق اختالف 

معنادارى يافته نشد.

انتخاب خانواده به عنوان راهنما
نتايج پژوهش ها نشان مى دهد ميزان آگاهى و نگرش دانش آموزان و حتى 
رفتار آنها در زمينه هاى روانى و جسمانى سالمت بلوغ نسبت به دهه قبل 
ــتر نياز دارند و از آنجاكه  بهبود يافته است، اما همچنان به اطالعات بيش
ــاوره انتخاب  ــوان منبع آموزش و مش ــتر موارد، خانواده را به عن در بيش
ــازى مادران و ارائه آموزش به آنها براى انجام اين مهم  مى كنند، آگاه س
ضرورى است.براساس اين پژوهش، 76/5 درصد دانش آموزان، خانواده را 
به عنوان منبع مشاوره در زمينه سالمت بلوغ انتخاب كردند. 8/2 درصد 
بى نظر بودند و15/3 درصد خانواده را ترجيح نمى دادند. همچنين73/4 
درصد از دانش آموزان ترجيح مى دادند خانواده منبع آموزش سالمت بلوغ 
باشد و11/4 درصد نظر خاصى در اين مورد نداشتند و15/2 درصد خانواده 

را ترجيح نمى دادند.

تاثير سطح تحصيالت مادر بر سالمت بلوغ
ــطح تحصيالت مادر و ميزان  همچنين در اين پژوهش، رابطه اى بين س
ــت آمد. بدين معناكه  ــالمت بلوغ به دس آگاهى دانش آموز در زمينه س
ــا ديپلم و باالتر از آ ن  ميانگين نمره آگاهى دانش آموزانى كه مادران آنه
ــطح زيرديپلم بودند،  ــانى كه مادر آنها در س بودند از ميانگين نمره كس

بيشتر بود.

ــتى از  ــراً فهرس ــت اخي ــه فناورى ماساچوس مؤسس
فناورى ها را معرفى كرده كه در سال 2013 مى توانند 
جهان را تغيير دهند. اين مؤسسه هر سال 10 مورد از 
فناورى هايى كه مى توانند جهان را تغيير دهند، معرفى 
كرده و در فهرست امسال بر پيشرفت هاى چشمگيرى 

تمركز داشته است

رسانه هاى اجتماعى موقت
ــيوه تعامل ــى ش ــانه هاى اجتماع ــه رس ــى ك در حال
ــيارى از  ــر داده اند، بس ــدت تغيي ــا را به ش ــان ه  انس
ــكالتى  ــر، مش ــد توئيت ــى مانن ــايت هاى اجتماع س
ــودن  ــترس ب ــى و در دس ــم خصوص ــش حري در بخ
ــى موقت مانند ــانه هاى اجتماع ــات دارند. رس اطالع
« Snapchat »به كاربران اجازه مى دهد تا تصاويرى 
ــخص از بين  ــال كنند كه پس از يك دوره مش را ارس
ــران اجازه  ــه كارب ــترهاى جديد ب ــن بس مى روند. اي
ــته و در عين حال اين  مى دهد تا با يكديگر تعامل داش

تعامالت را در جهان منتشر نكنند.

 انرژى خورشيدى فوق كارآمد
جستجو براى شكل هاى جايگزين عملى انرژى دهه ها 
ــت.  انرژى خورشيدى فوق كارآمد، به  ادامه داشته اس
ــكل هاى انرژى جايگزين نزديك تر شده  استفاده از ش
است. اين دستاوردها به انرژى خورشيدى اجازه مى دهد 

تا با سوخت هاى فسيلى رقابت كنند.

 ساعت هاى هوشمند
ــيوه  ــمند ش محبوبيت فزاينده تلفن هاى همراه هوش
دستيابى و استفاده افراد به اطالعات را تغيير داده است. 
اكنون ساعت هاى هوشمند با جمع آورى اطالعات از 
گوشى هاى هوشمند و نمايش آنها بر روى يك ساعت 
ــاى واقعى  ــدن به دني ــال نزديك تر ش تعاملى، در ح
هستند. برخى از توليدكنندگان اين محصول عبارتند 

ازپبل، سان، موتوروال و متاواچ.

پيشرفت هاى رباتيك
ــرفت ها در فناورى رباتيك، ازامكان تاثيرگذارى  پيش
ــد. يك فناورى  ــمگير بر محل كار نيز برخوردارن چش
جديد كه خالقيت را در محل كار هدايت كرده، فناورى 
«باكستر» شركت Rethink Robotics است. اين 
فناورى با اعمال فناورى ايمنتر و يك نرم افزار شناسايى 
چهره، به ربات ها و كاركنان انسانى كمك مى كند تا در 

كنار يكديگر با امنيت بيشترى كار كنند.

 ساخت افزودنى ها
يكى از محبوب ترين گرايش هاى سال گذشته، ساخت 
ــه بعدى بود.  ــيدن به چاپگرهاى س و عموميت بخش
ــركت ها اكنون در حال بهره بردارى از اين چاپگرها  ش
براى ساخت چند اليه ماده براى محصول كامًال كارآمد 
يا بخشى از آن هستند. اخيراً شركت جنرال الكتريك 
براى هواپيماهاى جديد، با استفاده از چاپگر سه بعدى، 

نازل سوخت توليد مى كند.

 يادگيرى عميق
با مقادير زيادى از قدرت محاسباتى، دستگاه ها اكنون 
مى توانند اجسام را شناسايى كرده و كالم را فوراً ترجمه 
ــرانجام هوشمند  كنند؛ اين يعنى، هوش مصنوعى س

مى شود.

 تعيين توالى دى ان اى دوران باردارى
ــدى تحول ژنومى  ــش دى ان اى جنين ها مرز بع خوان
است كه مى تواند تقدير ژنتيكى كودك متولد نشده را 
به والدين نشان دهد. اوايل سال جارى شركت ايلومينا، 
ــتگاه هاى توالى دى ان اى در  سازنده بزرگ ترين دس
يك شركت تازه كار، حدود نيم ميليارد دالر براى ايجاد 
آزمايشى كه دى ان اى جنين ها را پيش از تولد تعيين 

توالى مى كند، سرمايه گذارى كرد.

كاشت هاى حافظه
يك دانشمند عصب شناس تك رو بر اين باور است كه 
توانسته معماى شكل گيرى حافظه هاى طوالنى مدت 
ــگاه جنوب  ــايى كند. تئودور برگر، از دانش را رمزگش
كاليفرنيا بيش از دو دهه بر روى تراشه هايى كه حافظه 
ــى مى كند، كار كرده و  را براى حدود يك دقيقه بازياب
اكنون قصد دارد اين فناورى را براى حافظه بلندمدت 

مورد استفاده قرار دهد.

 ابرشبكه هاى برق
يك مدارشكن پرقدرت مى تواند شبكه هاى برق جريان 
ــتقيم را عملى كند. خطوط برق جريان مستقيم  مس
ــاى هزاران  ــافت ه ــدرت مى توانند برق را در مس پرق
كيلومترى و در زير آب منتقل كنند و عملكرد بهترى 
نسبت به خطوط جريان متناوب مورد استفاده كنونى 
دارند، اما تاكنون جريان مستقيم برق، تنها براى انتقال 
ــت. يك شركت  ــتفاده بوده اس نقطه به نقطه، قابل اس
ــكن، جريان مستقيم  سوييسى با ساخت يك مدارش
ــاخته كه بخش هايى از شبكه را كه داراى  ولتاژ باال س
ــبكه كار خود را  ــكل بوده، قطع مى كند تا بقيه ش مش

ادامه دهد.
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اخبار كوتاه

عكس نوشت

لباس خوابى هوشمند با نقاطى كه مانند باركد عمل مى كند طراحى شده و  از طريق برنامه 
نرم افزارى تلفن همراه هوشمند يا تبلت، مى تواند براى كودكان قصه گويى كند.

ــمند ــه، طراح لباس خواب هوش ــر روى پارچ ــرد كدهاى QR  ب ــه به نقص عملك با توج
«اسمارت پاجامز» به استفاده از شكل جديدى از نقاط به شكل خط بريل مجبور شد كه به 

راحتى توسط برنامه نرم افزارى تلفن همراه هوشمند و تبلت رمزگشايى مى شود.
ــمند تعاملى جهان، داراى مجموعه اى شامل 47 نقطه رنگى است  نخستين لباس هوش
ــن امكان را مى دهد تا با ــك باركد عمل كرده و به والدين يا كودك اي كه هر كدام مانند ي

ــمند يا تبلت و با كمك برنامه  ــكن كردن اين نقاط به وسيله دوربين تلفن همراه هوش  اس
ــده ــتان يا درس هاى پيش بينى ش نرم افزارى مخصوصى به نام «Smart Pjs » از داس
 قفل گشايى كنند. با كمك اين برنامه نرم افزارى، امكان دسترسى به 47 داستان معروف از 

جمله داستان هاى برادران گريم و هانس كريستين اندرسون فراهم مى شود.
ــى درباره حيوانات به همراه تصاوير آنها به صورت متنى و گفتارى بر  ــتان ها و دروس داس
ــود كه به كودكان در تمرين خواندن نيز  روى تلفن همراه هوشمند يا تبلت پخش مى ش

كمك مى كند.
طراح اين لباس خواب هوشمند تعاملى معتقد است كه مراحل اسكن كردن و رمزگشايى از 
نقاط رنگى روى لباس، باعث ايجاد صميمت بيشتر بين والدين و كودكان مى شود.قيمت 

هر دست اين لباس خواب هوشمند، 25 دالر اعالم شده  است.

ــعه آرايه اى از حسگرها شده اند كه مانند انگشت  محققان چينى و آمريكايى موفق به توس
دست مى تواند فشار را حس كند.

ــان چينى، آرايه اى  ــترك با محقق ــه تكنولوژى جورجيا (GT)  در همكارى مش موسس
ــعه داده اند كه از درجه  ــاس فشار را توس ــتورهاى انعطاف پذير با قابليت احس از ترانزيس

حساسيتى مشابه انگشت انسان برخوردار است.
ــامل هشت هزار  ــكل عمودى، آرايه اى ش ــيم هاى اكسيد روى به ش با استفاده از نانوس
ــار فيزيكى قرار مى گيرد، به طور  ترانزيستور ساخته شده كه هر كدام زمانى كه تحت فش
مجزا قادر به توليد سيگنال هاى الكتريكى است.محققان از خاصيت پيزوالكتريكى براى 
ــتفاده كردند. براى اين كار بايد از  دريافت پاسخ الكتريكى از آرايه هاى ترانزيستورى اس
موادى با خواص هم زمان پيزوالكتريك و نيمه هادى شامل نانو سيم ها و فيلم هاى نازك 

استفاده شود.
ــر حركت مكانيكى مانند  ــت تيم تحقيقاتى تأكيد مى كند: ه «ژانگ لين وانگ» سرپرس
حركت دست يا انگشت ربات، مى تواند به سيگنال هاى كنترلى ترجمه شود كه به توسعه 

پوست مصنوعى هوشمندتر با خواصى مشابه پوست انسان منجر مى شود.
ــت مصنوعى پيشرفته را تسهيل كند. از اين  دستاورد محققان مى تواند روند توسعه پوس
فناورى همچنين مى توان براى ساخت پروتزهاى رباتيك با قابليت لمس سطوح مختلف، 

ويژه افراد معلول يا توسعه ربات هاى شبه انسانى با داشتن حس المسه استفاده كرد.

ــرو، ارزان قيمت و  ــوم ماژوالر ميك « اتاق آزادى» يك مفه
ارتجاع پذير است كه مى تواند به عنوان يك مسكن كوچك، 
ــيار راحت تر ــدان بس ــلول زن ــك و حتى يك س هتل كوچ

 به كار رود.
ــپلتو» يك كارگاه نجارى قرار  ــيار امن «اس درون زندان بس
ــر زندان هاى ايتاليا را تهيه  دارد كه مبلمان مورد نياز سراس

مى كند.
ــازمان كومودو  ــى هنرمندان «چيبيك» به س كارگاه جمع
ــن كارگاه را در خلق ــتعد اي ــاران مس ــا نج ــده ت ملحق ش
ــل ــروژه را در اص ــن پ ــد. اي ــى كن ــاق آزادى» همراه  «ات
ــى از كارگاه  ــورا و ماركو تورتويول ــو ك آلدو چيبيك، توماس

چيبيك ارائه كرده اند.
ــه مهارت هاى  ــى كومودو ك ــه نفربا همكارى كمپان اين س
ــد، تالش كرده اند  ــان ايتاليايى ياد مى ده مفيد را به زنداني

كه پتانسيل چارديوارى هاى كوچك را به حداكثر برسانند.
ــلول هاى 4×2/7 مترى اين زندانيان به عنوان آشپزخانه،  س
ــالن ورزش، كتابخانه و هر مكان مطلوب ديگرى  ــه، س قفس

عمل مى كند و كاربردهاى چندگانه دارد.
اتاق هاى آزادى، داراى مبلمانى است كه موجب صرفه جويى  

در فضا مى شود و همچنين قفسه اى داراى درهاى كشويى به 
همراه ميز، يك تختخواب كه به قفسه تبديل مى شود و يك 

ميز كه مى تواند به عنوان يك ورزشگاه ابتدايى به كار رود. 
به عالوه، يك توالت و دوش نيز در اين فضاى تنگ گنجانده 
ــلول هاى زندان در ايتاليا، دوش  ــيارى از س ــده، زيرا بس ش

ندارند.
ــاق آزادى مى تواند در  ــه ات ــت ك ــى اس ــراح مدع ــم ط تي
ــجويى، هتل هاى كوچك و حتى ــهيالت دانش هتل ها، تس
ــلول  ــارى و صنعتى به كار رود و ارائه يك س  مكان هاى تج
ــده زندان راحت تر، به عنوان هدف نهايى اين پروژه اعالم ش

 است.
نمونه اوليه اتاق آزادى در سال جارى ميالدى و در نمايشگاه 

ــود. ــته مى ش «هفته طراحى ميالن» به نمايش گذاش

پوست مصنوعى، واقعى تر شداولين لباس خواب هوشمند براى كودكان

« اتاق آزادى» زندانيان 

دستگيرى يك فعال محيط 
زيست در لباس خرس قطبى 
در مسكو و مقابل شركت نروژى 
«استات اويل» كه در منطقه 
سيبرى روسيه در حال اكتشاف 
نفت است

دانشمندان جديدترين گونه از حشرات پرى را كشف كرده اند 
كه فقط يك چهارم يك ميلى متر طول دارد.

 «Tinkerbella nana »ــه ــرى ك ــره پ گونه جديد حش
ــت.  ــده اس ــف ش ــاتا ريكا كش نام دارد، در جنگل هاى كاس
ــا  ــر ي ــط 250 ميكرومت ــرات فق ــه حش ــن گون ــى اي تمام
ــردن جنگل  ــد و با جاروك ــارم ميلى متر طول دارن يك چه

جمع آورى شده اند.
ــى «ال سلوا» كشف  ــتگاه زيست شناس گونه مذكور،  در ايس
شده و بال هاى بلند و نازك آن فقط زير ميكروسكوپ مشاهده 
مى شود. همچنين هر يك از اين گونه حشرات موهاى زبر و 

بلند دارند.
ــرات پرى ناميده  حشره« Mymaridae» كه عموما حش
ــواده زنبورهاى  ــوند،  يكى از گونه هاى حدود 18 خان مى ش

«chalcid» هستند. 

اين حشرات در تمامى نقاط جهان به جز قطب جنوب، يافت 
مى شوند، اما به اندازه اى كوچك هستند كه انسان ها به ندرت 

آنها را مى بينند. 
ــراه چترزلف هاى  ــودن ظاهر، بال هاى ظريف به هم نامرئى ب

بلندشان، آنها را به پرى هاى اسطوره اى شبيه كرده است.
ــره بالدار جهان  ــامل كوچك ترين حش گونه  حشره پرى ش
ــت كه طول بدن آن فقط  موسوم به «Kikiki huna» اس
ــده است.كوچك ترين حشره بالغ  155 ميكرومتر گزارش ش
نيز يك حشره پرى است كه جنس نر بدون بال گونه اى به نام
ــط « Dicopomorpha echmepterygis» فق

 130 ميكرومترطول دارد.حشرات پرى از تخم ها و الروهاى 
ــتر در  ــن تخم ها بيش ــه مى كنند و اي ــرات تغذي ديگر حش
ــتر برگ ها يا خاك  مكان هاى مخفى مانند بافت گياهان، بس

گذاشته مى شوند.
ــوار  ــيار دش ــه دليل كوچكى بس ــن تخم ها ب  پيداكردن اي
ــرات ميزبان آن ها ناشناخته هستند.  است و بسيارى از حش
ــيوه زندگى حشرات پرى چيزى  دانشمندان هنوز درباره ش

نمى دانند.

كشف حشره پرى ميكروسكوپى!
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