
سرما آمد؛ اصفهان را گاز گرفت 

گردنکشی مقابل رهبری عزت  نیست

آشنایی با 5 
پدیده عجیب 
خواب

افزایش2 برابری آمار قربانیان گاز گرفتگی 

علی الریجانی :

ماجراجوترین ورزشکاران 
جهان را بشناسید 8

 نمایشگاه خوشنویسان
5 در نقش خانه
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تنیسورهای اصفهانی  

8در صدر بهترین ها

 استاندار دستور تعطیلی پنجشنبه ها 
را ابالغ کرد

قیمت موبایل باال رفت، تقاضا پایین آمد

 استاندار اصفهان اعالم کرد: به منظور پیشگیری و کاهش آلودگی های 
زیس��ت محیطی به ویژه آلودگی هوا و اثرات زیان بخش ناشی از آن، با 
تعطیلی روزهای پنجش��نبه س��اعت کاری دس��تگاه های اجرایی شهر 
اصفهان از روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 تا ۱۵ تعیین می شود. 

 اینجا که جنگی
 رخ نداده است 

 از تاریخ بیس��ت وهفتم مهر الی نهم آبان ماه در تاالر 
هنر،»آخرین نام��ه« کاری از پی��ام میرکی در حال 
اجراست و هر روز ساعت ۱8:30 میزبان عالقه مندان 

خود است.
این اثر، کاری از گروه نمایش خوابگردهای صحنه به 
قلم مهرداد کوروش نیا و با ب��ازی محمد ترابی، رضا 
مولودی و مهدی خادمیان است که روایت دیگری از 

جنگ را برای بیننده خود بازسازی می کند.

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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 سؤال از رییس جمهور 
2

از حد نصاب افتاد

انتقاد مسئوالن فدراسیون از صدا و سیما
پول کم بود، واترپلو پخش نشد6

علی الریجانی که هفته قبل میهمان دانشجویان قمی در حوزه 
انتخابیه اش بود، به دانش��گاه علم و صنعت رفت و به سؤاالت 
گوناگون دانشجویان این دانشگاه پاسخ داد؛ نشستی طوالنی 
که حاوی چند خبر و موضعگیری ه��ای صریح در حوزه های 

مختلف بود.

گردنکشی مقابل رهبری عزت نیست
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه سخنان خود در پاسخ 
به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر این که آیا تا به حال شده 
کسی از مس��ئولین جلوی رهبری بایس��تد، گفت: گردنکشی 
مقابل رهبری و ایس��تادن جلوی ایش��ان عزت نیست، اگرچه 
کسانی این کار را کرده اند کار غلطی بوده است. علی الریجانی 
در پاسخ به اظهارات انتقادی یکی از دانشجویان دانشگاه علم و 
صنعت درخصوص مقایسه اسالم صدر اسالم و اسالم جمهوری 

اسالمی، گفت: پایه س��ؤال ایشان مقایس��ه نتایج اسالم صدر 
اسالم و اسالم جمهوری اسالمی اس��ت و برداشت ایشان این 
بود که این فاصله زیاد است. وی افزود: نباید اسالم صدر اسالم 
را به سادگی با اسالم جمهوری اس��المی مقایسه کرد؛در آنجا 
پیامبر عظیم الشأن محمد مصطفی)ص( حضور داشتند و یاور 
ایشان امام علی )ع( و مالک اش��تر بودند و بسیاری از صحابه از 
نزدیک با معصومین)ع( ارتباط داشتند. چه کسی ادعا می کند 
که ما آن شرایط را داریم، خیلی از اشکاالت وجود دارد و توان 
ما آنقدر نیست. این نباید ذهنتان را آزار دهد، آن یک جایگاه 
و حکومت متعالی بوده است. مسئولین جمهوری اسالمی هم 
ادعا نکرده و نمی توانند ادعا کنند که ما مثل آن زمان هستیم، 
حتی رهبری نظام ه��م این ادعا را ندارن��د؛ آنها والیت مطلقه 

داشتند و معصوم بودند.
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 سپاهانی ها خواهان
 بازگشت جانواریو

راهیابی سه نمایش از 
اصفهان به جشنواره فجر

 بیداری و معرفت  در
 سایه والیت حاصل می شود

 کشاورزان برای
 کشت پاییزه آب ندارند

 خودرو در خطر 
توقف تولید
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چهره روزیادداشت

ثبت نام بورس دکتری خارج کشور 
متوقف ش�د

معاون بورس وزارت علوم با بیان این که ثب��ت نام برای بورس دکتری 
 92 تا اطالع ثانوی انجام نمی ش��ود،  گفت: ریی��س جمهور برای اعزام 
بورسیه های سال های گذشته به بانک مرکزی دستور صریح داده است. 
حسن مسلمی نائینی اضافه کرد: ش��ورای مرکزی بورس وزارت علوم 
تصویب کرد که ثبت نام بورس خارج دکتری 92 تا اطالع ثانوی به دلیل 
برخی مسائل ارزی متوقف ش��ود. وی گفت: زمان مشخصی برای فعال 

شدن فراخوان بورس خارج 92 در نظر گرفته نشده است.

پایداری رسانه ای جزء اولویت های 
نخست پدافند غیرعامل است

جاللی دبیر مرکز پدافند ایران درباره این که تمهیدات رسانه ای پدافند 
غیرعامل در شرایط بحران چیست، گفت: پایداری رسانه ای یک عامل 
مهم به شمار می رود و اهمیت این موضوع را می توان در جریان حمله 
آمریکا به عراق دید. وی افزود: در جریان حمله آمریکا به عراق نخستین 
مراکزی که مورد هدف قرار گرفت، مراکز رس��انه ای و زیرساخت های 
اطالع رسانی بود. سردار جاللی رسانه را در شرایط بحران یکی از عوامل 
اساسی در پایداری ذکر کرد و گفت: حفظ پایداری رسانه ای در شرایط 

بحران، جزء اولویت های بسیار باالی پدافند غیرعامل است

مسئله هسته ای 
بهانه ای برای تحریم است

حس��ین ش��ریعتمداری مدیر مس��ئول کیهان با اش��اره به مشکالت 
اقتص��ادی کش��ور گف��ت: تف��اوت مش��کالت اقتص��ادی ما ب��ا غرب 
این اس��ت که در کش��ور ما در عرصه اقتص��ادی معارض وج��ود دارد؛ 
 یعنی دس��ت ه��ا و ق��درت هایی ک��ه با م��ا در ای��ن عرصه ب��ه مقابله 
پرداخته اند و تحریم ها بخش��ی از آن است، اما بحران اقتصادی در غرب 
 ساختاری است. ش��ریعتمداری در پاسخ به س��ؤالی مبنی بر این که آیا 
 تحریم ها بر علیه ایران به دلیل برنامه هس��ته ای اس��ت و ی��ا این برنامه

 هسته ای برنامه  ای برای تحریم هاست گفت: پرونده یک کشور تنها در 
دو حالت قابل انتقال به شورای امنیت است؛ یکی آن که تذکرات آژانس 
را برای پیشگیری رعایت نکرده باشد و دیگر این که شواهدی حاکی از 
انحراف پرونده و انحراف در استفاده از فعالیت های صلح آمیز  به سمت 
تولید سالح دیده شود که هیچ کدام از این موارد در پرونده ایران نیست.

رایزنی جاسبی با نمایندگان مجلس
یکی از طراحان تحقیق و تفحص از دانش��گاه آزاد اس��المی از رایزنی 
 جاس��بی ب��ا نمایندگان ب��رای مخالفت با طرح تحقی��ق و تفحص از 
بدهی های کالن دانشگاه آزاد در صحن علنی مجلس خبر داد و گفت 
که این طرح در دوماه اخیر در نوبت بررس��ی قرار دارد. زهره طبیب 
زاده ب��ا بیان این که این تحقیق و تفحص مدت زیادی اس��ت که در 
کمیسیون آموزش و تحقیقات به تصویب رسیده است، اظهار داشت: 
طراحان این تحقیق و تفحص  خواس��تار بررس��ی درآمدها و هزینه 
های دانشگاه آزاد در دوران مدیریت جاسبی بر این دانشگاه هستند. 

 سؤال از رییس جمهور 
از حد نصاب افتاد

نماینده مردم مبارکه در مجلس ش��ورای اس��المی اعالم کرد: طرح 
س��ؤال از رییس جمه��وری از 102 امضا به 68 امضا رس��ید. علی 
ایرانپور افزود: طی دو یا س��ه روز گذش��ته 34 نفر از طراحان سؤال 
از ریی��س جمهوری، امضای خود را پس گرفتند. وی ادامه داد: این 
موضوع به دلیل فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در سفر اخیر ایشان 
به اس��تان خراس��ان ش��مالی بود که بر همدلی و وحدت قوا تأکید 
کردند. این عضو فراکس��یون رهروان والیت مجلس شورای اسالمی 
افزود: من یکی از کسانی بودم که امضای خود را به دلیل فرمایشات 

رهبر انقالب پس گرفتم.

 درگیری ایران و کانادا 
در اتحادیه بین المجالس

 ایرج ندیمی نماینده مجلس شورای اس��المی و سرپرست هیأت ایرانی 
شرکت کننده به هنگام س��خنرانی »جان برد« وزیر خارجه کانادا که به 
وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض داشت، به این سخنان اعتراض کرد 
و نشست اتحادیه بین المجالس را جای مناسبی برای مطرح کردن این 
موضوعات ندانست. ندیمی در مصاحبه با خبرنگاران گفت: خوب است ما 
هم در این نشست از استقالل منطقه کبک از کانادا حمایت کنیم ؟ اینجا 
محل مناسبی برای بیان این موضوعات نیست. جان برد در سخنان خود 
در این نشست به شدت نسبت به سیاست های دولت ایران انتقاد کرد و 
مدعی شد ایران از تروریسم حمایت کرده و حقوق اقلیت های مذهبی، 
قومی و جنسی این کشور را نقض و با ترویج نفرت افکنی علیه یهودیان از 

نسل کشی حمایت می کند!

علی الریجانی که هفته قبل، میهمان دانشجویان قمی در حوزه 
انتخابیه اش بود، به دانش��گاه علم و صنعت رفت و به سؤاالت 
گوناگون دانشجویان این دانشگاه پاسخ داد؛ نشستی طوالنی 
که حاوی چند خبر و موضعگیری ه��ای صریح در حوزه های 

مختلف بود.

گردنکشی مقابل رهبری، عزت نیست
رییس مجلس شورای اسالمی در ادامه سخنان خود در پاسخ 
به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر این که آیا تا به حال شده 
کسی از مس��ئولین جلوی رهبری بایس��تد، گفت: گردنکشی 
مقابل رهبری و ایستادن جلوی ایش��ان، عزت نیست، اگرچه 
کسانی این کار را کرده اند، کار غلطی بوده است. علی الریجانی 
در پاسخ به اظهارات انتقادی یکی از دانشجویان دانشگاه علم و 
صنعت درخصوص مقایسه اسالم صدر اسالم و اسالم جمهوری 
اسالمی گفت: پایه س��ؤال ایشان مقایس��ه نتایج اسالم صدر 
اسالم و اسالم جمهوری اسالمی اس��ت و برداشت ایشان این 
بود که این فاصله زیاد است. وی افزود: نباید اسالم صدر اسالم 
را به سادگی با اس��الم جمهوری اسالمی مقایسه کرد، در آنجا 
پیامبر عظیم الشأن محمد مصطفی)ص( حضور داشتند و یاور 
ایشان امام علی )ع( و مالک اش��تر بودند و بسیاری از صحابه از 
نزدیک با معصومین)ع( ارتباط داشتند. چه کسی ادعا می کند 

که ما آن شرایط را داریم، خیلی از اشکاالت وجود دارد و توان 
ما آنقدر نیست. این نباید ذهنتان را آزار دهد، آن یک جایگاه 
و حکومت متعالی بوده است، مسئولین جمهوری اسالمی هم 
ادعا نکرده و نمی توانند ادعا کنند که ما مثل آن زمان هستیم، 
حتی رهبری نظ��ام هم این ادعا را ندارن��د، آنها والیت مطلقه 

داشتند و معصوم بودند.
 

ایران در صحنه بین المللی
 الریجانی اضافه کرد: البته مقایسه برخی نکات در صدر اسالم 
و دوران کنونی اش��کالی ندارد. در صدر اس��الم فکر مجاهدت 
اسالمی یک رکن بود و درون تفکر اس��المی عنصر مجاهدت 
وجود دارد که اگر از آن گرفته شود ناقص است. ما معتقدیم اگر 
کسی با همه هستی مجاهدت کرد، خدا دریچه های مجاهدت 
را به رویش باز می کند، اتفاقا در جمهوری اسالمی عنصر جهاد 
به صورت کانونی مورد توجه قرار گرفته و امروز اگر ما به بسیج 
احترام می گذاریم به خاطر این اس��ت که لباس مجاهدت به 

تن دارد. 
وی در پاسخ به بخش دیگری از س��ؤال این دانشجو مبنی بر 
جایگاه بین المللی کش��ورمان در ش��رایط فعلی خاطرنش��ان 
کرد: مگر ملت ای��ران ام��روز در صحنه بین المللی س��رافراز 
نیس��تند؟ الریجانی ادامه داد: اش��تباه نکنی��د، اطالعات من 

نسبت به صحنه بین المللی کم نیست، ما همچنین ارتباطات 
زیادی با ش��خصیت های منطقه داریم؛ مثال ش��ما از حس��ن 
هیکل از ش��خصیت های برجسته مصر س��ؤال کنید و ببینید 
راجع به جمهوری اس��المی چه می گوی��د. او خواهد گفت که 
جمهوری اس��المی پش��تیبان آزادی خواهان و کش��ورهایی 
است که می خواهند دموکراسی ایجاد کنند. وی همچنین در 
بخش دیگری از س��خنان خود گفت: مگر در جنگ 33 روزه، 
عزتی نبوده که به وجود آمده است. این بخش از صحبت های 
الریجانی با استقبال تعدادی از دانشجویان حاضر مواجه شد. 
رییس مجلس همچنین در ادامه سخنان خود حزب اهلل را مرید 
امام)ره( و رهبری ایران و اهل مجاهدت توصیف کرد و گفت: 
شهید رضوان از شهدای حزب اهلل تربیت شده مکتب امام)ره( 
بوده اس��ت، امام )ره( صحنه را عوض کرد و عنصر مجاهدت را 
وارد س��بک زندگی انس��ان ها کرد. غربی ها این عنصر را جدا 
کردند و برخی عرب های مرتجع هم عنصر جهاد را از خود جدا 
کردند، البته آنها گاز، نفت و ثروت خوبی دارند ولی نوکر آمریکا 

هستند و با یک تشر عقب می نشینند. 

در دوران مجال�س هش�تم و نه�م، رهب�ری هیچ 
دستوری به مجلس ندادند

 الریجانی با بیان این که در دوران مجالس هشتم و نهم، رهبری 
هیچ دستوری به مجلس ندادند، تأکید کرد: ممکن است ایشان 
نظرشان را به من گفته باش��ند و من چون معتقدم ایشان فرد 
خبیری هستند، نظر ایش��ان را در نظر گرفته باشم، اما ایشان 
هیچ وقت نگفتن��د وظیفه تان را انجام ندهی��د بلکه معتقدند 
مجلس باید کار خود را انجام دهد، در استیضاح هم همین طور، 
ممکن است نظر ایشان را پرسیده باشند و ایشان گفته باشند 

مخالفم یا نظری ندارم.

 اختالف شخصی نداریم
 الریجانی در پاسخ به این پرسش با بیان این که بنده نیز به این 
موضوع که نباید اختالف قوا به رسانه ها کشیده شود معتقدم، 
گفت: زمانی که برادر عزیزم آقای احمدی نژاد در رس��انه ها از 
من نام بردند، بنده به صحبت های ایش��ان پاسخ ندادم که این 
موضوع نیز تنها به خاطر شرایط کش��ور بود، اما اختالفات ما 
شخصی نیست، ممکن است همین االن من صحبتی کنم، اما 
رس��انه ها طوری از آن تیتر بزنند که موضوع به شکل دیگری 

منعکس شود.

علی الریجانی : 

 بشار اسد گردنکشی مقابل رهبری،عزت  نیست
عفو عمومی اعالم کرد

تلویزیون س��وریه در خبری اعالم کرد،بش��ار اسد رییس 
جمهوری سوریه با صدور حکمی، در این کشور عفو عمومی 
اعالم کرده و به موجب این حکم، تمام��ی مجرمانی که تا 
پیش از تاریخ 23 اکتبر 2012 مرتکب جرم ش��ده باشند، 
بخشیده می شوند. این اقدام بشار اسد در واقع تالشی برای 
برقراری صلح در سوریه و متقاعد کردن مخالفان برای پایان 

دادن به خشونت های خونین در این کشور است.

فرد شماره ۲ القاعده:
 من زنده ام

مرد ش��ماره 2 القاعده در یمن در ویدئویی که در اینترنت 
منتشر شده، خبر کشته ش��دنش را در حمله هواپیماهای 
بدون سرنشین تکذیب کرد. سعید الشهری که در عربستان 
متولد ش��ده و نفر دوم القاعده در یمن محسوب می شود، 
اظهار داشت: خبر کشته شدن من یک شایعه برای سرپوش 
گذاشتن بر کشته شدن غیرنظامیان بی گناه مسلمان بوده 
است. این ویدئو توس��ط شاخه رس��انه ای القاعده در یمن 
منتشر ش��ده اس��ت. مقام های یمنی پیش تر گفته بودند 
الشهری و ش��ش تن از همدس��تان او در ماه سپتامبر و در 

حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا کشته شده اند.

 پس لرزه های 
نامه دوستانه مرسی به پرز

گروه های فلسطینی از جمله جنبش جهاد اسالمی، خشم و 
ابراز تأسف شدید خود را از اقدام اخیر محمد مرسی رییس 
جمهوری مصر درخصوص به کار بردن عبارات دوستانه در 
نامه به ش��یمون پرز رییس رژیم صهیونیستی ابراز کردند.

گفتنی اس��ت گروه ه��ای مختلف فلس��طینی ضمن ابراز 
خشم خود از نامه مرسی، از رییس جمهور مصر خواستند 
س��فیر خود در تل آویو را فرا خوانده و به محاصره نوار غزه 
پایان دهد. محمد مرس��ی رییس جمهور مصر، در نامه ای 
که چندی پیش برای معرفی س��فیر جدی��د مصر در رژیم 
صهیونیستی برای شیمون پرز رییس این رژیم فرستاد و با 
به کار بردن عبارت »عزیزم و دوست بزرگوار من« در آغاز 
نامه  و عبارت » مرسی دوست وفادار ش��ما« در پایان آن، 
دست به اقدامی زد که برای فلسطینیان، بسیار توهین آمیز 

و تکان دهنده بود.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

باید از تصمیمات شتابزده 
پرهیز کنیم 

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
اخالق به عنوان محور زندگی انسان ها بر سه پایه عقاید، 
احکام و مس��ائل اخالقی اس��توار است و مس��ئوالن باید با ایجاد 
همدلی و وح��دت، با اعالم واقعیت های موجود و به دور از آمار و 

ارقام شعاری، اعتماد مردم به نظام را تقویت کنند.
 آنچ��ه در ب��ازار ارز کش��ور اتفاق افت��اد، بر بخش ه��ای مختلف 
اقتص��ادی و تولیدی از جمله واردات و صادرات و س��رمایه گذاری 
آثار منفی گذاش��ته اس��ت و این تجربه به ما نش��ان داد که باید 
از تصمیمات شتابزده پرهیز 
کنی��م. حمای��ت صحیح از 
تولیدکنن��دگان منج��ر ب��ه 
کیف��ی  و  کم��ی  افزای��ش 
محص��والت و در واقع جلب 
مصرف کنن��دگان  رضای��ت 
خواهد ش��د و شرایط فعلی 
کشور نیازمند توجه ویژه به 

تولید و تولیدگران است.
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۲
مراقب جنبه های هویتی انقالب باشیم

آیت اهلل صافی گلپایگانی مرجع تقلید شیعیان گفت :  باید مراقب باشیم که جنبه های هویتی انقالب 
تضعیف نشود و این هویت دینی و اسالمی را نگه داریم، در حالی که برخی همایش ها و برنامه ها که 

با بودجه بیت المال برگزار می شود، مطابق اسالم نیست.

اوباما مذاکره با ایران را
تکذیب کرد

 موافقت روسیه 
با آتش بس در سوریه

باراک اوباما گزارش های برخی رسانه ها درباره موافقت ایران و آمریکا با 
انجام مذاکرات مستقیم را نادرست دانست. به نقل از رویترز عربی، باراک 
اوباما رییس جمهور آمریکا در س��ومین و آخرین مناظره با میت رامنی 
نامزد جمهوریخواه، به انتش��ار گزارش های اخیر درباره مذاکره مستقیم 
ایران و آمریکا واکنش نشان داد. اوباما در جریان این مناظره تأکید کرد: 
این گزارش ها در مطبوعات بوده و نادرس��ت است. خاطرنشان می شود 
روزنامه نیویورک تایمز اخیرا از موافقت ایران و آمریکا با انجام مذاکرات 
مستقیم در موضوع هسته ای خبر داده بود. این روزنامه مدعی شده بود 
این توافق در جریان مذاکرات محرمانه برخی مقامات دو کش��ور حاصل 

شده است.

در دیدار میخائیل باگدانوف معاون وزیر خارجه فدراسیون روسیه با علی اکبر 
صالحی وزیر امور خارجه کش��ورمان، روابط دو جانب��ه و موضوعات مهم 
منطقه ای و بین المللی به ویژه تحوالت سوریه مورد بحث و تبادل نظر قرار 
گرفت. صالحی در این دیدار با اشاره به روابط خوب دو کشور ایران و روسیه، 
دیدارها و تبادل نظر میان مقامات دو کشور را عامل تحکیم و تعمیق این 
روابط دانست و اظهار امیدواری کرد که با تکیه بر مشترکات فراوان میان 
دو کشور و وجود روسیه ای مقتدر و ایرانی مستقل، روابط دو کشور بیش 
از پیش گسترش یابد. معاون وزیر خارجه روسیه پیشنهاد اخضر ابراهیمی 
مبنی بر اجرای آتش بس در س��وریه را به مناس��بت عی��د قربان مثبت و 

سازنده خواند و بر حمایت کشورش از این پیشنهاد تأکید کرد.

علی باقری از گفتگوی تلفنی با اش��میت معاون کاترین 
اش��تون در آینده نزدیک خبر داد. وی همچنین گفت: 
این که بعضی می گویند ایران به میز مذاکره باز نخواهد 
گشت، مبنایی ندارد. ما میز مذاکره را ترک نکردیم بلکه 
آنها آماده نبودند. باقری با اشاره به این که ما پیشنهادمان 
را ارایه کرده ایم و آنها هنوز ج��واب نداده اند، بیان کرد: 
در تماس تلفنی مشترک که خانم اشتون با آقای جلیلی 
در ماه رمضان داشتند، اشتون خواست که برای رسیدن 
به یک فرمول مشترک برای دور آتی مذاکرات بعد از ماه 
رمضان صحبت ش��ود که این روند تا اواخر شوال طول 
کش��ید. معاون امنیت بین الملل دبیرخانه شورای عالی 
امنیت ملی تصریح ک��رد: بعد از آن، زمان��ی که تماس 
تلفنی دیگری صورت گرفت، اش��تون گفت که در یک 
مجمع عمومی هستیم و در حاش��یه این مجمع، دیدگاه ها 
 را به کش��ورها مطرح می کن��م و جواب م��ی دهم. وی 
خاطر نشان کرد: روندی که از سوی ایران طی شد مبتنی 
بر منطق مذاکراتی جدی و سازنده بود و پیشنهاداتی که 
مطرح کردیم صرفا مبتنی بر مواضع خودمان نبوده است.

باقری تأکید کرد: راهکار غیرمنطق��ی غربی ها، راهبرد 
ناکامی اس��ت و دقیقا آنها به دلیل این که ابزار منطقی 

گفتگو را ندارند به ابزار دیگری دست می زنند.

سردار یعقوب سلیمانی دبیر قرارگاه مرکزی راهیان نور در 
کشور، با تسلیت مجدد جان باختن 26 نفر از دانش آموزان، 
معلمان و بسیجیان زائر سرزمین های نور گفت: بدون شک 
بزرگی این فاجعه اس��فبار به اندازه ای است که نمی توان 
به سادگی از کنار آن گذشت و الزم است با بازرسی موشکافانه 
و بدون اغماض، بررسی های عمیق درمورد علل و عوامل 
آن صورت گیرد و با عبرت گیری از کاستی های محتمل، 
از تکرار آن جلوگیری شود. سردار سلیمانی قضاوت های 
غلط و جوسازی های عجوالنه رسانه های بیگانه و انتشار آن 
توس��ط برخی افراد را رد کرده و تصریح کرد: ما در انتظار 
بررسی های جامع دستگاه های مس��ئول از جمله نیروی 
انتظامی و دستگاه قضائی هستیم و رسانه های استعماری 
و کس��انی را که قصد بازی با احساسات مردم برای کسب 
محبوبیت دارند از این اقدام کودکانه بر حذر می داریم. وی 
با اشاره به قانونی بودن اعزام دانش آموزان به راهیان نور عنوان 
کرد: این اردوها به صورت کامال داوطلبانه بوده و بر اساس 
یک فرآیند کام��ال قانونی بر اس��اس تفاهمنامه و ابالغیه 
مشترک وزارت آموزش و پرورش و بسیج برگزار می شود 
و کلیه دانش آموزان با رضایتنامه والدین حضور می یابند 
لذا اجباری بودن آن، گفتاری دروغ و بیانی بی اس��اس و 

ناجوانمردانه است.

محمود احم��دی نژاد با اش��اره به ضرورت ای��ن که جهانی 
شدن زمینه رشد و تعالی صفات انس��انی را فراهم می کند 
گفت: باید انرژی عظیم ملت آزاد شود تا زمینه جهانی شدن 
آن فراهم ش��ود. وی افزود: ما باید زمینه ارتباطات علمی و 
فرهنگی را در س��طح جهانی تقویت کنیم، چرا که برخی از 
مواقع صحبت دو دانش��مند می تواند گره هایی را بگش��اید 
 که صدها جلس��ه دیپلماتیک نم��ی توان��د آن را حل کند. 
رییس جمه��ور در ادامه س��خنان خود با اش��اره به این که 
بعضی ها ملت  را کوچ��ک می انگارند تصریح کرد: آنها تصور 
می کنند اگر استاد ما با یک استاد آمریکایی و اروپایی بنشیند، 
آنها وی را بالفاصله در اختیار می گیرند و این کوچک انگاشتن 
ملت ایران است. احمدی نژاد گفت: من مدت ها قبل نامه ای 
نوشتم و خواستار برقراری یک پرواز مستقیم بین نیویورک و 
تهران شدم تا زمینه سفر اساتید و ایرانیان مقیم فراهم شود، 
اما موافقت نکردند و بعضی ها نیز در داخل با این چیزها موافق 
نیستند که دلیل آن نیز کامال مشخص است.رییس جمهور 
در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تجلیل از فردوسی 
شاعر برجسته ایرانی گفت: فردوسی با کار عظیم خود هویت 
ایرانی را زنده کرد و هویت ایرانی همان هویت توحیدی است 
وکسانی که می گویند فردوسی با زنده کردن هویت ایرانی ضد 

اسالم بود کوته بین هستند. 

معاون امور نظارت مجلس ش��ورای اس��المی با انتقاد از 
عدم ارایه الیحه ش��رح وظایف وزارتخان��ه های ادغامی 
صنعت،معدن و تجارت و رفاه،کار و امور اجتماعی، راه و 
شهرس��ازی و وزارتخانه جدید ورزش و جوانان گفت: با 
توجه به عدم تصویب الیحه شرح وظایف این وزارتخانه ها، 
در سؤال و استیضاح از این وزیران در صحن علنی مجلس 
نیز ابهام وجود دارد. حس��ین مظفر با اشاره به مکاتبات 
معاونت نظارت مجلس با دولت برای ارایه الیحه ش��رح 
وظایف وزارتخانه های ادغامی و وزارت ورزش و جوانان 
اظهار داش��ت: دولت باید در موعد قانون��ی این الیحه را 
به مجلس ارایه می داد و عدم ارایه الیحه ش��رح وظایف 

تخلف است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
پیش از پایان دولت دهم باید این الیحه برای بررس��ی و 

تصویب به مجلس شورای اسالمی ارایه شود.
عضو کمیس��یون آموزش و تحقیقات مجلس ش��ورای 
اس��المی تصری��ح ک��رد: وزارتخان��ه ه��ای ادغام��ی 
صنعت،مع��دن و تجارت و رف��اه، کار و ام��ور اجتماعی، 
راه و شهرس��ازی و وزارتخانه جدید التأسیس ورزش و 
جوانان، مدت هاست که بدون ش��رح وظایف قانونی در 

حال فعالیت هستند.

راهیان نور رییس جمهورانرژی هسته ای دولت

ما میز مذاکره را ترک 
نکردیم 

راهیان نور دانش آموزی 
کامال داوطلبانه است

متهم کنندگان فردوسی 
کوته بین  هستند

 بعضی وزارتخانه ها 
شرح وظیفه  ندارند
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زبان حال پلیس اصفهان

جای ما بودید چه کار می کردید؟ 

یک ضرب المثل قدیمی است که می گوید  
شهرزاد 
از ماست که بر ماست؛ این ضرب المثل  زبان باباعلی پور 

حال عده ای از مردم اصفهان اس��ت که این 
روزها دست به دامان پلیس آگاهی شده اند که دو مجرم کالهبردار 

شرکت گاما را دستگیر کنند. 
ماجرا از این قرار اس��ت که خردادماه امس��ال، پلیس با ضرب و زور 
فراوان توانس��ت در یک عملیات گس��ترده در اصفهان، با حضور در 
مجتمع اوسان هفت نفر از سر شاخه های یک باند هرمی را دستگیر 
کند، به طوری که در ادامه اعالم ش��د در یک عملی��ات همزمان با 

همکاری سربازان گمنام امام زمان 
)عج( و هماهنگی قضایی در تهران 
و اصفهان سرش��بکه ها و مؤسس 
اصلی شرکت گاما دستگیر و دیگر 
این ش��رکت هرمی وجود خارجی 

ندارد.
انهدام ش��بکه ب��زرگ هرمی گاما 
به همی��ن جا ختم نش��د، بلکه در 
ادام��ه 35 تن از عوام��ل اصلی آن 
بازداش��ت ش��دند و در بررسی ها 
مشخص ش��د گرداننده اصلی این 
گروه ب��ه همراه گرداننده س��ایت 
شرکت با اعضای ش��رکت گاما در 
انگلیس در ارتباط بوده و با عملیات 
متقلبان��ه و تبلیغ��ات ک��ذب در 
محیط های دانشگاهی و خانوادگی 

 با ادعاهای واهی مث��ل ارتباط با ش��رکت نفت بریتی��ش پترولیوم
 عضو می گرفتند.

 همان زمان با انتش��ار این خبر در رس��انه ها و حت��ی خبر 20:30، 
ریی��س پلی��س آگاه��ی اصفه��ان از ش��هروندان خواس��ت ک��ه  
از ه��ر گون��ه فعالی��ت در ش��رکت های هرم��ی پرهی��ز ک��رده 
و فریب ای��ن ش��رکت ها را که در قالب هاس��ت و دامی��ن تورهای 
زیارت��ی و س��یاحتی فعالی��ت می کنن��د، نخورن��د. در ای��ن 
 راس��تا حتی اع��الم ش��د ک��ه  مطالع��ات ص��ورت گرفته نش��ان 
می ده��د تنه��ا 2 درص��د از اعض��ای ش��رکت های هرمی س��ود 
 می برند و مناب��ع مال��ی 98 درصد دیگ��ر در اختیار ای��ن 2 درصد

 قرار می گیرد.
 پلیس آگاهی و اداره کل اطالعات استان اصفهان در ادامه از افرادی 
که در این زمینه شکایتی داشتند، تقاضا کرد با پلیس تماس بگیرند 
و  یا مراجعه کنن��د و حتی ش��ماره 2184334-0311 چندین بار 
 در رس��انه ها چاپ ش��د، اما اتفاقی که رخ داد این ب��ود که با وجود 
تماس های پلیس با فریب خوردگان، هیچ کس از این سر شاخه ها 
شکایت نکرد تا با استفاده از وجود نقدینگی مخفی متهمان همانند 
 دالر، طال، ام��الک و خودروهای گ��ران قیمت از جمل��ه حامر، بنز، 
بی ام و و لکسوس که توقیف ش��ده و در اختیار مراجع قضایی بود، 

بتوان برای مالباختگان فکری کرد.
 ای��ن ب��ار اعض��ای س��ابق گام��ا در هم��ان زی��ر ش��اخه ها ک��ه 
میلیون ه��ا توم��ان از جیبش��ان رفت��ه ب��ود ب��ا اج��اره س��ند 
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دو برادر بودند را فراهم  کردند. 
این عده بر این اعتق��اد بودند که  قانون کالهبرداران این اس��ت که 
موقعی که لو رفتن��د فرار را بر قرار  ترجی��ح می دهند، حاال  این ها 
چرا مانده ان��د و فرار نکرده ان��د؟ معنی و مفهوم آن، این اس��ت که 
می خواهند گندی که  ش��ما باال آوردید را سر و سامان بدهند و این 

یعنی اعتقاد به مردم و درست بودن افکار. 
اگر بتوانن��د پول ه��ای م��ردم را از این طری��ق پ��س  بدهند چه 
اش��کالی دارد ؟ تا ب��ه حال آن چ��ه ما از ای��ن قضایا دس��تگیرمان 
ش��ده، ای��ن اس��ت ک��ه ش��ما و ق��وه قضائی��ه،  م��ردم و اعضای 
گام��ا را  م��ال باخت��ه کردی��د و مقص��ر  اصل��ی ش��ما هس��تید؛ 
نه  س��ران گاما. حاال پلیس می گوی��د همین عده این ب��ار با طرح 
 ش��کایت خواه��ان دس��تگیری دوب��اره این متهم��ان ش��ده اند!

با این شرایط رییس پلیس اصفهان از همین عده می پرسد: اگر شما 
جای ما بودید چه کار می کردید؟ 

استاندار اصفهان دستورالعمل مصوبه شورای هماهنگی 
مدیریت بحران را به دس��تگاه های اجرایی استان ابالغ 
کرد. اس��تاندار اصفهان اعالم کرد: به منظور پیشگیری 
و کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی به ویژه آلودگی 
هوا و اثرات زیان بخش ناش��ی از آن، با تعطیلی روزهای 
پنجش��نبه س��اعت کاری دس��تگاه های اجرایی شهر 
اصفهان از روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه از ساعت 7 تا 
15 تعیین می ش��ود. وی اف��زود: دس��تگاه های اجرایی 
موظفند نس��بت به تنظیم س��اعت کاری باقیمانده در 
ش��ش روز هفته براس��اس موازین قانونی و با استفاده از 
آیین نامه دورکاری اقدام کنند. ذاکر اصفهان همچنین 
در مورد ساعات کار مراکز بهداشتی درمانی شبانه روزی، 
بیمارستان ها فوریت های پزشکی و امدادی و نیز مراکز 
نظامی و انتظام��ی و واحدهای عملیاتی دس��تگاه های 
اجرایی، افزود: ساعت کاری این مراکز طبق روال گذشته 
اس��ت. اس��تاندار اصفهان اظهار کرد: در مورد بانک ها با 
هماهنگی س��تاد مرکزی حداقل 50 درصد شعب باید 
در روز پنجش��نبه فعال باش��ند. وی خاطرنش��ان کرد: 
ش��هرداری اصفهان با توجه به وظای��ف محوله و رعایت 
الزامات مربوطه می تواند حس��ب مورد، تصمیم گیری و 

نسبت به اجرای این دستورالعمل اقدام کند.

نایب رییس ش��ورای اس��المی ش��هر اصفه��ان گفت: 
شهرداری سازمانی خدمت رسان است و شهرداری های 
مناطق چهارده  گانه اصفهان از اجرای طرح تعطیلی در 

روز های پنجشنبه مستثنی هستند.
کریم داوودی که با فارس سخن می گفت، با اشاره به این 
که آلودگی هوای اصفهان تنها دلیل اجرای طرح تعطیلی 
این کالنشهر در روز های پنجشنبه نیست، اظهار کرد: به 
نظر می رسد که مسئوالن اس��تان عوامل و پارامتر های 
مختلفی را برای تهیه و اجرای طرح تعطیلی اصفهان در 

روز های پنجشنبه در نظر گرفته اند.
وی با اش��اره به این که فعالیت ش��هرداری ها در سطح 
ش��هرمبتنی برنیاز های مردم اس��ت، ادامه داد: در حال 
حاضر بانک ه��ا و ش��هرداری ها در مصوبه اس��تانداری 
 برای تعطیلی اصفهان در روز های پنجش��نبه مستثنی 

شده اند.
نایب رییس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان این که 
مسئوالن شهری همواره درصدد ارایه خدمات مطلوب و 
مناسب به شهروندان هستند، تصریح کرد: شهرداری های 
مناطق چهارده گانه اصفهان از اجرای طرح تعطیلی در 

روز های پنج شنبه مستثنی هستند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان گفت: 
از ابتدای امسال تاکنون پنج مورد وقف جدید به ارزش 
بیش از دو میلیارد تومان در شهر اصفهان صورت گرفته 

است.
حجت االسالم رضا صادقی با اشاره به این که مردم باید 
با شناس��ایی نیاز های موجود در سطح جامعه نسبت به 
وقف های جدید اقدام کنند، اظه��ار کرد: در حال حاضر 
یک هزار و 475 موقوفه در س��طح ش��هر اصفهان وجود 

دارد.
وی اضافه کرد: نیات وقف ه��ای جدیدی که در اصفهان 
صورت می گیرد متناسب با نیاز های جامعه است و کمک 
به دارو و درمان بیماران، مباحث فرهنگی، رشد و توسعه 
مباحث قرآن��ی در میان مردم و کمک به حس��ینیه ها و 
تکایا از مهم ترین نیات وقف های جدی��د در اصفهان به 

شمار می رود.
سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان اصفهان با اشاره 
به تعداد وقف های صورت گرفته در شهر اصفهان، تصریح 
کرد: از ابتدای امس��ال تاکنون پنج مورد وقف جدید به 
ارزش بیش از دو میلیارد تومان در شهر اصفهان صورت 

گرفته است.

یک جراح ومتخصص زنان، زایمان و نازایی گفت: امواج 
تلفن هم��راه و پارازیت  های ماهواره ای احتمال س��قط 

جنین در سه ماهه اول حاملگی را افزایش داده است.
حش��مت اهلل ازهر که حرف هایش را به ایسنا می زد، با 
اشاره به این که برخی از شایعات در خصوص قرص های 
ضد بارداری و عوارض آن اشتباه است، اظهار کرد: مصرف 
قرص های ضد ب��ارداری هیچ عوارض��ی را برای خانم ها 
به دنبال ندارد. وی به افزایش س��قط جنین در س��ه ماه 
نخست حاملگی در کش��ور و به ویژه شهر اصفهان اشاره 
کرد و ادامه داد: متأس��فانه آماری از تع��داد جنین های 
سقط ش��ده در دسترس نیس��ت. این جراح و متخصص 
زنان، زایمان و نازایی استفاده از تلفن همراه را از دالیل 
سقط جنین عنوان کرد و افزود: اغلب خانم های بارداری 
که مجبور به س��قط جنین می شوند در س��ه ماهه اول 
بارداری در روز بیش از نیم ساعت از تلفن همراه استفاده 
می کنند. ازهر پارازیت های ماهواره ای را از دیگر عوامل 
مهم سقط جنین در خانم های ایرانی عنوان کرد و افزود: 
امروزه پارازیت های ماهواره ای از دالیل مهم سقط جنین 
است. وی تصریح کرد: ضروری است تمام افراد و به ویژه 
خانم های باردار از قرار دادن تلفن همراه در اتاق خواب 

هنگام خوابیدن نزدیک سر خودداری کنند.

شهرداری شهریاستانداری سالمت

استاندار دستور تعطیلی 
پنجشنبه ها را ابالغ کرد

پنجشنبه ها  برای 
شهرداری تعطیل نیست

5 وقف جدید در اصفهان 
صورت گرفت

پارازیت ها  سقط جنین را 
افزایش داده است

یادداشت

برخی آزادی ها در دانشگاه ها 
نگران کننده است

 حجت االسالم محمدتقی رهبر 
 درحال حاضر برخ��ی از آزادی هایی که در دانش��گاه ها وجود دارد، 
نگران کننده اس��ت؛ زمانی که بن��ده در دور هفتم مجلس ش��ورای 
اس��المی نماینده بودم، طرح اسالمی شدن دانش��گاه ها به مقامات 
اجرایی ارایه شد که در این راستا جوابی دریافت نکردیم و هیچ اتفاقی 
نیفتاد و این در حالی اس��ت که  امروز دانش��گاه های ما به ش��دت به 
معرفت اسالمی نیاز دارند؛ چرا که در حال حاضر برخی از آزادی هایی 
که در دانشگاه ها وجود دارد، نگران کننده است. به همین دلیل نباید 

فرام��وش کرد ایج��اد روحیه 
اس��المی در دانش��گاه  ها تنها 
به معنای حجاب نیست، بلکه 
ایجاد معرفت و روحیه اسالمی 
در تم��ام زندگ��ی و ش��ئون 
دانش��جویان مهم است، البته 
جای تأسف اس��ت که پس از 
33 س��ال تازه به فکر اسالمی 

کردن دانشگاه ها افتاده ایم.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 911 | چهارشنبه 3 آبان 1391 | 8 ذی الحجه  1433

چهره روز
خریداران اموال مسروقه شریک جرم هستند

فرمانده انتظامی استان اصفهان براساس قانون، خریداران اموال مسروقه را در ارتکاب جرم 
سارقان شریک دانست و به خریداران این اموال هشدار داد. سردارعبدالرضا آقاخانی گفت: 

این فرماندهی با جدیت مقابل فعالیت غیرقانونی و مجرمانه این افراد می ایستد. 
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 BRT احداث خط 
با هزینه ای 2 میلیاردی 

استاندار اصفهان پای 
درددل مردم نشست

شهردارمنطقه ۶ اصفهان گفت: خط اتوبوس های BRT با هزینه ای بالغ 
بر20 میلیارد ریال در این منطقه احداث شده است.

فضل اهلل محلوجی با اعالم این مطلب به ایمنا، اظهارداشت: طول مسیر 
خط اتوبوس های BRT در این منطقه، چهار هزار و 300 متر است.

وی با اشاره به تعداد ایس��تگاه های اتوبوس های BRT در این منطقه 
 افزود: در این منطقه هش��ت ایس��تگاه BRT که ش��امل هفت ایستگاه 

دو طرفه و یک ایستگاه یک طرفه می شود، احداث شده است.
محلوجی با اشاره به پروژه های عمرانی انجام شده در یک ماهه گذشته 
در این منطقه گفت: مه��م ترین طرح های تدوین ش��ده در این منطقه 
ش��امل تعیین مس��یرهای حرکت، تعیین عرض خیاب��ان و جهت یابی 

عابرپیاده است.

اس��تاندار اصفه��ان در چهارمین مالق��ات مردمی خود در س��ال جاری 
از نزدیک با جمع��ی از مردم اس��تان اصفهان دیدار و به مش��کالت آنان 

رسیدگی کرد.
علیرضا ذاکر اصفهانی در چهارمین مالق��ات مردمی خود با بیان این که 
این جلسه در ادامه دیدارهای عمومی مدیران استان با مردم است، اظهار 
داش��ت: در این نشس��ت بیش از 30 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی 

استان حضور دارند و مستقیماً با مردم مالقات می کنند.
استاندار اصفهان با اشاره به این که حدود ۶0 نفر از مردم استان در قالب 
50 پرونده در این جلسه حضور دارند، تصریح کرد: برگزاری این نشست ها 
در راستای خدمت رسانی و با هدف پیگیری مطالبات و رسیدگی ویژه به 

مشکالت و نیازمندی های مردم استان است.

افزایش دو برابری آمار قربانیان 
خبرافزایش دو برابری آمار قربانیان گازگرفتگی در 
اصفهان طی شش ماه نخست سال جاری نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته با یک آه بلند همراه است، 

در حالی که این همه ماجرا نیست.
مدیرکل پزش��ک قانونی اس��تان اصفهان وقتی با 
این خبرصدرنشین رسانه ها شد، اعالم کرد:» این 
رقم را درمقایس��ه با آمار قربانیان گاز co در شش 
ماه نخست سال گذشته که تعداد آنان هفت نفر و 
 شامل ش��ش مرد و یک زن بوده، رش��دی بیش از 

دو برابر را نشان می دهد«. 
س��لمان زاده نکته جالب حرف های��ش را در آخر 
ادا کرد: » ناآگاهی، ع��دم فرهنگ ایمنی درمنازل 
و سهل انگاری مردم درآس��تانه فصل سرما باعث 

شده که آنها خودش��ان عزرائیل را به خانه هایشان 
دعوت کنند«.

هشدارها هم جواب نمی دهد 
ازطرفی انگارحوادثی های شهر به این روال عادت 
کرده اند؛ وقتی عنایت، مدیر روابط عمومی سازمان 
آتش نش��انی و خدم��ات ایمنی ه��م از مرگ یک 
خانواده پنج نفری می گوی��د و در هربار ادای این 

خبر، تأسف و نگرانی اش بیشتر می شود. 
او برای مس��تندتر کردن حرف هایش سراغ فیلم 
م��ی رود؛ چرا ک��ه فیلم ه��ا معموالً مس��تندات 
 خوبی هس��تند. فیلم هایی که در بایگانی سازمان 
آتش نشانی نگهداری می ش��وند و قاتلی را نشان 
می دهند که کوچ��ک و بزرگ نمی شناس��ند؛ از 

یک کودک یک س��اله گرفته تا پیرمرد 70 س��اله، 
 قاتلی ک��ه ازس��وراخ ریزلوله فانت��زی بخاری هم 

می تواند وارد شود. 
ای��ن ها هم��ه درحالی اس��ت ک��ه با وج��ود همه 
هشدارها و اطالع رس��انی که از طریق رسانه های 
مختلف صورت م��ی گیرد، خط��رات گازمرگ آور 
مونوکسیدکربن جدی گرفته نمی شود و ناآگاهی 
مردم در این رابطه آنقدر زیاد است که حاال حاالها 

باید بها بدهند. 

سرمایی که قربانی می گیرد 
اصغرصال��ح زاده، مدیرکل اس��تاندارد وتحقیقات 
صنعتی اصفه��ان مقصر اصلی را کس��انی می داند 
که با بی توجهی درنحوه نصب بخاری و استفاده از 

 لوله و اتصاالت غیراستاندارد موجب مرگ خاموش 
می ش��وند: »مونوکس��یدکربن حاصل از اشتعال 
ناقص س��وخت های فسیلی در وس��ایل گازسوز یا 
نبود تهویه مناسب گازهای خروجی درمحیط های 

بسته، بیشترین دلیل خفگی هاست«.
این همان قاتل خاموش��ی اس��ت که قرار است با 
رسیدن روزهای س��رد قربانی بگیرد  انگار.کابوس 
مرگبار مسمومیت با گاز منوکس��ید کربن امسال 
زودتر از س��ال ه��ای گذش��ته خ��واب و آرامش 
را از چش��مان اصفهانی ه��ا ربوده اس��ت؛ آنچنان 
 که با ورود نخس��تین توده هوای س��رد س��ازمان 
آت��ش نش��انی ه��م پن��ج م��ورد م��رگ را در 
آمارگازگرفتگی خود ثبت ک��رده و به این صورت 
دور جدید مرگ ها به خصوص در مناطق پایین شهر 

کلید خورده است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد، نب��ود دودکش های 
اس��تاندارد و عدم اتصال مطمئن وس��ایل گازسوز 
 به دودک��ش ه��ای اس��تاندارد و در نهای��ت نبود 
کالهک های اچ ش��کل در بام ها عام��ل اصلی این 

حوادث تلخ بوده است.

آمار باال و تلخ گاز گرفتگی 
 به هم��ه این دالی��ل، بررس��ی آماره��ای مربوط 
ب��ه تلف��ات ناش��ی از گازگرفتگی در چند س��ال 
گذش��ته تصویر ناراح��ت کنن��ده ای را در خاطره 
شهرگنبدهای فیروزه ای ترسیم می کند؛ چرا که 
هرساله شاهد آمار باال و تلخی از تلفات مسمومیت 
با گازمنوکس��ید کربن هس��تیم و جالب تر این که 
آمارهای متفاوت و گاه با اختالف فاحشی از سوی 
دس��تگاه های مختلف در مورد کش��ته ش��دگان 

منتشرمی شود.
گویی نب��ود مرک��ز مس��تقل جم��ع آوری آمار و 
اطالع��ات در این زمین��ه نیز اثرات خود را نش��ان 
 می ده��د، به گونه ای که آمار منتش��ره از س��وی 
س��ه نهاد مس��ئول و دس��ت اندرکار در این رابطه 
)مرکز فوریت های پزش��کی 115، س��ازمان های 
آتش نشانی و پزشکی قانونی( کاماًل متفاوت است. 
هر چند که همانند آمار کش��ته شدگان تصادفات 
رانندگی، استناد به آمار پزشکی قانونی مقرون به 

صحت و منطقی تر به نظر می رسد. 

به عنوان مث��ال به گفته قادری، مس��ئول آموزش 
اورژان��س و فوریت ه��ای پزش��کی 115 اصفهان 
در س��ال گذش��ته  در اس��تان اصفه��ان 355 
م��ورد گاز گرفتگ��ی و خفگ��ی ب��ا گاز co وجود 
 داش��ته که از این تع��داد 32 نفر فوت ک��رده اند و 
 علیرغ��م هم��ه تأکی��دات انج��ام ش��ده از طریق 
 رس��انه ه��ا، در ش��ش ماهه ابت��دای امس��ال هم 
5۶ م��ورد گاز گرفتگی به وجود آم��ده که پنج نفر 
منجر به فوت شده بود، البته این آمار، آماری است 

که با 115 تماس گرفته شده است.
 در دیگر س��وی ماج��را، آمار س��ال90 س��ازمان 
 آت��ش نش��انی و خدمات ایمن��ی اصفه��ان هم از

31 مورد حادث��ه خبر می دهد ک��ه در آن 4۶ نفر 
نجات یافته و شش نفر فوت کرده اند.

گاز مونوکسید کربن، گاز بی رنگ و بی بویی است 
 که در اثر س��وختن ناقص م��واد س��وختی تولید 
 می ش��ود و اگربه طرز صحیح از محیط دور نشود، 
می تواند توسط هوا وارد ریه ها شده و باعث ایجاد 

گازگرفتگی شود.

پیک نیک های گاز سوز خطرناک 
اگرحوادث فوت ش��دگی درتص��ادف خودروها را 
هم حس��اب کنیم، راننده ها را باید به مش��تریان 
 اصل��ی گازگرفتگی اضاف��ه کرد؛ کس��انی که فکر 
می کنند پیک نیک های گازسوز خطری ندارد. این 
مسأله برای کارگران ساختمانی هم خیلی وقت ها 
پیش می آید؛ کس��انی که مرگ را به سرما ترجیح 

می دهند، می خوابند و هرگز بیدار نمی شوند.
بس��تن کامل پنجره ها هم عامل دیگری است که 
در این م��رگ ها نقش دارد. گاه��ی خیلی ها برای 
هدر نرفتن ان��رژی، تمامی منافذ را می پوش��انند، 
در حالی که هی��چ هوایی رد و بدل نمی ش��ود اما 
این کار ش��اید ب��ه مرگ آنه��ا منتهی ش��ود؛ چرا 
 که وس��یله گرمایش��ی آنها فاقد اس��تانداردهای

 الزم است. 
گرچه بسیاری، بخاری های گازسوز بدون دود کش 
را توصیه می کنند، اما با تمام این ها کارشناس��ان 
این حوزه می گوین��د ترجیحا این بخ��اری ها در 
محیط های کاری استفاده شود که رد و بدل شدن 

هوا بیشتر است و امکان تردد هوا وجود دارد. 

افزایش2 برابری آمار قربانیان گاز گرفتگی 

سرما آمد؛ اصفهان را گاز گرفت 

خبرتکان دهنده است:»افزایش دو برابری آمار قربانیان گاز گرفتگی دراصفهان«. با این که هنوز فصل سرما نرسیده  الدن 
دراین شش ماهه 16 نفر فوت کرده اند؛14 نفر مرد و دو زن. دقیق ترین آماری است که از سازمانی که بهترین آمارها ایرانمنش

را از مرگ و میرها دارد عنوان می شود.

مطالعات صورت 
 گرفته نشان 
 می دهد تنها 

2 درصد از اعضای 
شرکت های هرمی 

سود می برند و 
منابع مالی 98 
درصد دیگر در 

اختیار این 2 درصد 
قرار می گیرد



چهره روزیادداشت

بوق ماشین هم کمیاب شد

خودرو در خطر توقف تولید
چند ماه است که با نوس��انات در بازار و نابسامانی های اقتصادی ناشی از 
تحریم ها بازار خودرو دچار مشکالت متعدد شده است. از افزایش قیمت 
مواد اولیه قطعه سازان تا هزینه واردات برخی از قطعات وابسته، صنعت 
خودرو سازی کشور را با بحران مواجه کرده، به گونه ای که موافقت سازمان 
حمایت از مصرف کننده با افزایش قیمت خودرو هم نتوانست به سازندگان 
خودرو در حل مشکل تولید کمک آنچنانی داشته باشد. آنچه که در این 
بین حائز اهمیت اس��ت، نادیده گرفتن بخش تولید در برنامه ریزی های 
بلندمدت اقتصادی است که باید پیش بینی های الزم برای به وجود نیامدن 
چنین مشکالتی صورت می گرفت. از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند 
که با ادامه چنین روندی اوضاع روز به روز بدتر خواهد شد و تولیدکنندگان 
خودرو مجبور می شوند که بخشی از تولید خود را متوقف کنند. آن طور 
که برخی مشتریان می گویند، در حال حاضر قطعات یدکی هم در بازار 
کمیاب و برخی قطعات حتی نایاب هم ش��ده اند. این وسط ظاهرا بازار با 
بحران بوق مواجه شده و برخی مشتریان که برای تعویض بوق خودروهای 
خود به نمایندگی ها مراجعه کرده ان��د، موفق به تأمین این قطعه یدکی 
نش��ده اند. این در ش��رایطی اس��ت که »بوق« به هر حال یکی از اجزای 
 مهم خودرو به ش��مار می رود و خرابی و از کار افتادن آن حتی می تواند 
حادثه ساز نیز باشد. به نظر می رسد مشکالتی که از ابتدای سال جاری 
گریبان قطعه سازان را گرفته و حتی به کاهش تولید خودروهای داخلی 

نیز ختم شده، بازار لوازم یدکی را نیز تحت تأثیر خود قرار داده است. 

 سهم 5/4 درصدی اصفهانی ها 
از درآمدهای نفتی

محمد رجالی، عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی 
اصفهان با بیان این که سهم اصفهان از درآمدهای نفتی 
5/4درصد است، گفت: این استان به اندازه سهم خود از 

بودجه ملی مالیات پرداخت می کند.  

کشاورزان برای کشت پاییزه 
آب ندارند

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اصفهان گفت: با پیش 
بینی س��ازمان هواشناسی کش��ور حجم بارش ها در سال 
آبی جدید به گونه ای نیست که امکان توزیع آب در بخش 
کشاورزی برای کشت پاییزه وجود داشته باشد. محمدعلی 
طرفه با اشاره به این که بارندگی های امسال قادر به جبران 
اثرات خشکسالی های پی در پی نیست، اظهار داشت: حجم 
 آب سد زاینده رود در انتهای مهر ماه امسال به دلیل وقوع 
دو دوره خشکس��الی بلند م��دت به ح��دود ۱5۰ میلیون 
 مترمکعب رس��یده که با در نظر گرفتن درصدی از این آب 
به عنوان رسوبات دارای شرایط بحرانی است، به گونه ای که 

در4۰ سال گذشته این وضعیت بی سابقه است. 

 شفاف سازی ارزی ذوب آهن 
در فرابورس

مدیر عامل ذوب آهن اصفهان با ارس��ال نامه ای به اداره 
نظارت بر ناشران فرابورس��ی در مورد وضعیت ارزی این 
شرکت اصل چهل وچهاری، شفاف سازی کرد. صفرعلی 
براتی، مدیرعامل ذوب آهن اصفه��ان در این نامه گفت: 
در شش ماهه ابتدای امسال نرخ ارز فروش های صادراتی 
شرکت و همچنین نرخ ارز خریدهای وارداتی با توجه به 
ماهیت دولتی شرکت، بر اساس نرخ مرجع بانک مرکزی 
شناسایی و در دفاتر شرکت منعکس شده است. همچنین 
 از ابتدای س��ال ج��اری نیز با توج��ه به اولوی��ت بندی

خریدهای خارجی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت 
و نظر به این که خریدهای خارجی شرکت )عمدتاً کک 
و ش��مش ( در رده اولویت س��ه قرار گرفته اند، بر اساس 
بخش��نامه مربوطه باید از طریق مرکز مب��ادالت ارزی، 
نیازهای ارزی ش��رکت تأمین ش��ود و بالتب��ع صادرات 
 شرکت نیز با همین نرخ شناس��ایی و در دفاتر منعکس 

می شوند.

اخبار کوتاه

اخبار اصفهان

4
شرکتگازموظفبهتأمینگازنیروگاههاست

کیومرث کالنتری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به این که طبق مصوبه دولت شرکت گاز 
موظف به تأمین گاز نیروگاه های شهید منتظری و نیروگاه اصفهان است، گفت: شرکت گاز باید سوخت 

نیروگاه ها را تأمین کند و چنانچه توان انجام این کار را ندارد، باید مصوبه دولت را تغییر دهد. تیر خالص به نظام پولی کشور 
نزنید

عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان
هوشنگ شجری 

الحاق بانک مرکزی به وزارت اقتصاد به بهانه پاسخگو نبودن بانک مرکزی 
در برابر س��ؤاالت مجلس، به معنای تیر خالص به سیستم پولی کشور 
اس��ت. تئوری های پولی و نیز تجربیات دنیا در این زمینه نش��ان از این 
حقیقت دارند که دولتی ش��دن بانک مرکزی موجبات تورم های باال را 
فراهم می کند. مهم ترین پیامدهای این الحاق، ایجاد تورم افسارگسیخته 
در کش��ور و نیز از بین رفتن اصل هزینه و فایده در امور دولت اس��ت که 
خود را قادر به صرف هر میزان 
پول که می خواه��د می بیند. 
بانک مرکزی دولت��ی، ارزش 
پولی مل��ی کش��ور را به صفر 
می رساند، بنابراین چرا باید با 
طرح مجلس برای الحاق بانک 
مرکزی به دولت ایران، چنین 

تجربه ناگواری را تجربه کند.
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شوک افزایش قیمت تلفن همراه یکی از رویدادهای مهم بازار 
تلفن همراه در ماه های اخیر بود؛ چراکه همزمان با افزایش نرخ 
ارز به خصوص دالر و درهم واردکنندگان این کاالی ارتباطی 

با سردرگمی جدیدی روبه رو شدند. 
هرچند نوس��انات نرخ ارز تغیی��ر و تحوالتی در ب��ازار موبایل 
ایجاد کرده و حتی رک��ورد زدن نرخ دالر این ب��ازار را در یک 
برهه زمانی بس��یار کوت��اه به کما ب��رد، اما با ای��ن وجود این 
بازارهای نیمه تعطیل به حیات خود ادامه داده و فروشندگان 
 آنها نیز ب��ا گالیه من��دی از وضعیت موجود ب��ه فعالیت خود

 ادامه می دهند.
 در ای��ن بازار پرهیاهو برخی فروش��ندگان تا روش��ن ش��دن 
تکلیف نهایی بازار ارز بسیاری از اجناس خود را در انبارها نگه 
داشته اند و قصد فروش ندارند و این در حالی است که برخی 
فروشندگان این بازار نیز برای تأمین نقدینگی به اجبار دست 

به فروش اجناس خود می زنند.

بازار بی رونق گوشی تلفن همراه

به گفته برخی فعاالن بازار، اگر تا همین چند روز پیش تقاضا 
فقط برای گوش��ی های تلفن همراه گران قیمت کاهش پیدا 
کرده بود، هم اکنون این روند در رابطه با گوش��ی های تلفن 
همراه ارزان قیمت نیز طی ش��ده تا به طور کلی بازار گوش��ی 

تلفن همراه بی رونق به فعالیت خود ادامه دهد.
عالوه بر نوس��ان های قیم��ت دالر که از آن به عن��وان عامل 
اصلی بی رونقی بازار گوش��ی تلفن همراه نام برده می شود، 
 از تعرفه واردات نیز به عن��وان عاملی دیگر این اتفاق می توان

 نام برد.
هر چند میزان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اخیراً کاهش 
پیدا کرده، اما به گفته فعاالن بازار این کاهش تا کنون تأثیری 
از خود بروز نداده است؛ چرا که عمر زیادی از این کاهش تعرفه 

نمی گذرد و تا کنون محموله های جدید وارد بازار نشده اند.
بازاریان می گویند اگر نوسان نرخ ارز کم باشد، قیمت گوشی 
 هم ب��ا تغییر کمی هم��راه خواهد ب��ود،  اما اگر ای��ن افزایش 
قیمت زیاد باش��د، جلوی فروش گرفته می ش��ود و از آنجا که 
فروش عمده در بازار تعطیل خواهد ش��د، بازاری��ان هم واقعاً 

نمی دانند که گوشی های درخواستی را با چه قیمتی در اختیار 
مشتریان قرار دهند.

کارشناس��ان حوزه بازار تلفن همراه با اشاره به عدم نظارت بر 
قیمت گوش��ی های موبایل می گویند: »متأسفانه با شرایط 
پیش آمده نمی ت��وان کنترل��ی در این بازار داش��ت؛ چراکه 
 فعاالن این حوزه هر روز گوش��ی های موبایل را با قیمت های

 مختل��ف ارزی خری��داری می کنن��د. به موج��ب همین امر 
نمی توان کنترلی در قیمت ها داش��ت و از سوی دیگر همین 
 موضوع سبب شده فروش��ندگان از درج فهرس��ت قیمت در 

مغازه ها و همچنین ویترین ها خودداری کنند.
 از سوی دیگر فروش��ندگان این کاالی ارتباطی نیز از شرایط 
موجود بازار تلفن هم��راه گله مند هس��تند و می گویند: »با 
شرایط پیش آمده و افزایش قیمت این وسیله ارتباطی روز به 
روز شاهد افت فروش این کاالدر بازار می شویم که این امر به 

ضرر مصرف کننده و فعاالن این حوزه است.«
آنها معتقدند ک��ه دولت و نهادهای مربوطه برای س��اماندهی 
این بازار پرمصرف و پرهیاهو که بالغ بر 8۰ میلیون مش��ترک 
دارد، باید تدابیری را در نظر بگیرد؛ چراکه با این استمرار این 
وضعیت شاهد خارج شدن فعاالن و سرمایه داران در این حوزه 

خواهیم شد.

پیش بینی وضعیت بازار موبایل در ایام ماه محرم
از این ها گذش��ته کمتر از یک ماه دیگر ماه محرم االحرام فرا 
می رسد که این موضوع تأثیر چشمگیری بر روی کاهش هرچه 
بیشتر بازار خرید و فروش تلفن های همراه خواهد شد؛ چرا که 

در این ماه بازار رونق چندانی نخواهد داشت. 
  یکی از دس��ت ان��درکاران فع��ال در این ب��ازار در ای��ن باره 
می گوید: هر س��اله همزمان با ش��روع ماه ماه محرم خرید و 
 فروش و انج��ام معامالت در بس��یاری از بازاره��ا کاهش پیدا

می کند  و امسال بازار تلفن همراه نیز از این شرایط مستثنی 
 نیس��ت و بازار این کاالی ارتباطی نیز همانند س��ایر بازارها با 

بی رونقی روبه رو می شود.
وی ادامه می دهد: در روزه��ای آینده امیدی به خریدوفروش 
مناس��ب این کاالی ارتباطی نیست؛ چرا که هرس��اله در ماه 
محرم با پرداختن افراد به سوگواری، تعداد مراجعه کنندگان 
برای خرید این کاال به طور چش��مگیری کاه��ش می یابد و با 
وجود نوسانات ارز، کاهش آمار قابل توجهی را برجای خواهد 
گذاشت و این موضوع تنها به ضرر کسانی خواهد بود که در این 

بازار مشغول به فعالیت هستند. 

حیات مغازه های نیمه جان

قیمتموبایلباالرفت،تقاضاپایینآمد

 گروه نوس�انات ارزي طي ماه جاري به یکي از موضوع هاي تکراري در همه حوزه ها، به خصوص در 
حوزه فناوري اطالعات تبدیل ش�ده، اما متأس�فانه این موضوع  درماه های اخیر به اوج خود  اقتصاد

رسیده  و شوک جدیدي در همه بازارهاي دیجیتالي از جمله تلفن همراه ایجاد کرده است.

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

ابالغ نظریه افراز
5029 ش��ماره: 9070 پیرو آگهی ابالغ وقت معاینه محلی اف��راز مندرج در روزنامه زاینده 
رود به ش��ماره چاپ 12/837 مورخه 91/4/31. بدینوسیله قرار شماره 1391/7/19-8969 
ثبت اس��ناد و امالک اردستان مبنی بر دادخواست افراز آقای حمیدرضا فرزین فرزند احمد 
از پالک ثبتی ش��ماره 193 واقع در کوی محال اردستان یک اصلی دهستان گرمسیر بخش 
هفده ثبت اصفهان که با اختیار حاصله از ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع و مواد 
5 و 6 و آئین نامه فوق الذکر صادر گردیده و طبق ماده 6 آئین نامه مذکور در یک نوبت به 
وراث مرحومه بی بی رجبی اردستانی فرزند حاجی محمد که خواهان اعالم داشته تاکنون 
انحصار وراثت مرحومه مذکور انجام نشده ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف مدت ده 
روز پس از انتشار اعتراض خود را به دادگاه عمومی اردستان تسلیم و رسید آن را به این 

اداره ارائه نمایند. م الف/ 231 فدایی- رئیس ثبت اسناد و امالک اردستان

ابالغ وقت رسیدگی
5145 در خصوص پرونده کالس��ه 91-529 خواهان جواد الماس��ی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت غالمحس��ین فخاران تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه 
مورخ 91/9/6 س��اعت 4 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

39 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

تأسیس
5180 ش��ماره: 1887/الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت بازرگانی داریک تجارت بین الملل 
پارس��ی سهامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/6/30 تحت شماره 48090 و شناسه 
مل��ی 10260662519 در این اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/6/30 از لحاظ امضاء 
ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رس��می و کثیراالنتشار زاینده رود آگهی می ش��ود. 1- موضوع شرکت: صادرات و 
واردات قطعات ماش��ین آالت، تولید و توزیع و خرید و ف��روش و صادرات و واردات کلیه 
کاالهای مجاز بازرگانی، تحصیل وام و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت 
تحقق موضوع ش��رکت،عقد قرارداد با اش��خاص حقیقی و حقوقی، ش��رکت در مزایدات و 
مناقصات دولتی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور و هر آنچه 
که با موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- 
مرکز اصلی شرکت: 1-3- استان اصفهان – شهر اصفهان- خیابان آپادانا اول- جنب قالی 
س��لیمان پالک 225 طبقه سوم- 8165634951- تلفن: 09131145103. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 200/000/000 ریال منقس��م به بیست هزار سهم 10/000 ریالی که تعداد بیست هزار 
سهم با نام می باشد که مبلغ 70/000/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 
499 مورخ 1391/6/21 نزد بانک سپه شعبه آزادگان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- آقای هادی سعادت نیا 

به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای محسن برنجی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 
3-5- آقای محمدرضا نورانی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای محمدرضا نورانی 
به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق 
و اسناد مالی تعهدآور شرکت به امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقًا همراه با مهر 
ش��رکت معتبر می باش��د. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره 
می باش��د. 8- بازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای سید مهدی غرضی به عنوان بازرس 
اصلی. 2-8- آقای مس��عود نوربخش مستوفی به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 11343 

آذری- رئیس اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
5181 ش��ماره: 1788/الف 91/103 آگهی تأس��یس ش��رکت افق آینده س��ازان اس��پادان 
س��هامی خاص. ش��رکت فوق در تاریخ 1391/6/23 تحت ش��ماره 48001 و شناس��ه ملی 
10260661810 در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاریخ 1391/6/23 از لحاظ امضاء ذیل 
دفات��ر تکمیل گردیده و خالصه اظهار نامه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه 
های رسمی و کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: اجرا، خدمات 
مش��اوره و نظارت در کلیه پروژه های پیمانکاری عمرانی س��اختمانی، کشاورزی، معدنی، 
صنعتی و فنی، ابنیه و محوطه س��ازی، تأسیس��ات، حفظ و نگهداری فضای س��بز، تأمین 
نیروی انس��انی موقت، برق س��اختمان، تنظیفات اماکن عمومی، طبخ و توزیع غذا، ترخیص 
کاال از گم��رکات ، تولی��د و توزیع و خری��د و فروش و ص��ادارت و واردات کلیه کاالهای 
مجاز بازرگان��ی، تحصیل وام و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی صرفًا جهت تحقق 
موضوع شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مزایدات و مناقصات 
دولت��ی و خصوصی، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کش��ور و هر آنچه که با 

موضوع ش��رکت مرتبط باشد. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز 
اصلی ش��رکت: 1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان- خیابان زینبیه، روبه روی حرم، 
کوچه صدر، پالک 78، کدپس��تی 8197834971، تلفن: 03115518723. 4- سرمایه شرکت: 

مبلغ 1/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 10/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باشد که مبلغ 350/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 3771/1 مورخ 
1391/5/21 نزد بانک صادرات ش��عبه فلکه زینبیه پرداخت گردیده اس��ت و الباقی سرمایه 
در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران ش��رکت: 1-5- آقای ناصر بلکامه به 
س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- خانم زهرا بلکامه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. 5-3- 
خانم فاطمه کاظمینی به س��مت عضو هیئت مدیره. 4-5- آقای ناصر بلکامه به س��مت مدیر 
عامل به مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی 
تعهدات ش��رکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باشد. 7- اختیارات 
مدیرعام��ل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باش��د. 8- ب��ازرس اصلی و علی 
الب��دل: 1-8- خانم اکرم میرزایی به عنوان بازرس اصلی. 2-8- آقای علیرضا ابراهیمی به 
عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 11244 آذری- رئیس اداره ثبت ش��رکت ها و مؤسس��ات 

واحد ثبتی اصفهان

تأسیس
5182 ش��ماره: 1815/الف 91/103 آگهی تأسیس شرکت محاسبات سریع پارسیان سهامی 
خاص. شرکت فوق در تاریخ 1391/6/26 تحت شماره 48005 و شناسه ملی 10260661955 
در ای��ن اداره به ثبت رس��یده و در تاری��خ 1391/6/26 از لحاظ امضاء ذی��ل دفاتر تکمیل 
گردیده و خالصه اظهار نامه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم در روزنامه های رسمی و 
کثیراالنتش��ار زاینده رود آگهی می شود. 1- موضوع شرکت: انجام کلیه پروژه ها و طرح 
های جامع کاربردی در زمینه های محاس��بات کالستر، محاسبات توری، محاسبات ابری، 
فناوری اطالعات و ارتباطات، سیستم های ارتباطی و شبکه های کامپیوتری اعم از طراحی، 
نصب، راه اندازی، نگهداری، پش��تیبانی، مش��اوره، خرید و فروش، واردات و صادرات در 
زمینه های ذکر ش��ده در بخش دولتی )وزارت خانه ها، س��ازمان ها و شرکت های وابسته 
به دولت( و بخش خصوصی، انعقاد قراردادهای همکاری و مش��ارکت با اشخاص حقیقی و 
حقوقی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت، دریافت وام و تس��هیالت مالی و اعتباری اعم از 
ارزی و ریالی در زمینه موضوع فعالیت ش��رکت، تأمین نیروی انسانی متخصص در زمینه 
موضوع فعالیت ش��رکت، اخذ نمایندگی از شرکت های داخلی و خارجی در زمینه موضوع 
فعالیت ش��رکت. 2- مدت ش��رکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3- مرکز اصلی شرکت: 
1-3- اس��تان اصفهان – ش��هر اصفهان- خیابان فردوسی، روبروی عافیت، نبش بن بست 
خراسانی، طبقه چهارم، کدپستی 8144843699، تلفن: 03112225163. 4- سرمایه شرکت: 
مبلغ 10/000/000 ریال منقس��م به یکصد سهم 100/000 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام 
می باش��د که مبلغ 3/500/000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 236 مورخ 
1391/5/3 نزد بانک اقتصاد نوین ش��عبه خیابان فردوس��ی اصفهان پرداخت گردیده است 
و الباقی س��رمایه در تعهد صاحبان س��هام می باشد. 5- اولین مدیران شرکت: 1-5- خانم 
عاطفه الس��ادات علوی به س��مت رئیس هیئت مدیره. 2-5- آقای سید کاظم علوی به سمت 
نائ��ب رئیس هیئ��ت مدیره. 3-5- آقای محمد محمدی به س��مت عضو هیئت مدیره. 5-4- 

آقای محمد محمدی به س��مت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6- دارندگان حق 
امضاء: کلیه اوراق و اس��ناد مالی تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت 
و اوراق ع��ادی و اداری ب��ا امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره همراه با مهر ش��رکت 
معتبر می باشد. 7- اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد. 
8- ب��ازرس اصلی و علی البدل: 1-8- آقای تورج ش��بانیان به عنوان بازرس اصلی. 8-2- 
آقای احمد عس��گریان به عنوان بازرس علی البدل. م الف/ 11190 آذری- رئیس اداره ثبت 

شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری اصفهان

ابالغ
5183 نظر به اینکه آقای جمشید کاظمی فرزند امراله به اتهام فحاشی، تخریب و مزاحمت 

حس��ب ش��کایت آقای رمضان حیدریان فرزند دایخ از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911176 د 27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معل��وم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده است، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انق��الب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در 
ش��عبه 27 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
ش��ود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگه��ی اقدام قانونی معمول 
خواهد ش��د. م الف/ 12039 دفتر ش��عبه 27 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

احضار
5184 نظر به اینکه آقای جهانگیر باقری شکایتی علیه مهدی گلپور فرزند رحمت اله مبنی بر 
تحصیل نامش��روع وجه مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 910939 ب 2 ثبت این شعبه 

و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حسب ماده 115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی 
در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12041 دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و 

انقالب اصفهان

احضار
5185 نظ��ر به اینکه آقای رضا کیانی طادی ش��کایتی علیه س��عید اس��دی مبنی بر خیانت 
در امان��ت مط��رح نموده که پرون��ده آن به کالس��ه 910903 ب 2 ثبت این ش��عبه و وقت 
حض��ور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجه��ول المکان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوب��ت در یکی از روزنامه 
های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می ش��ود و از متهم مذکور دعوت ب��ه عمل می آید جهت 
رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی 
 و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د. م الف/ 12040 دفتر ش��عبه دوم بازپرسی دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5186 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای غالمرضا گرجیان فرزند سردار شکایتی علیه آقای 
حمیدرضا بهرامی فرزند عباسعلی دایر بر خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع مجهول 
المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910739 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی 
عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز 
م��اده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل اب��الغ در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار محلی برای ی��ک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ 
تصمیم خواهد نمود.  م الف/ 12043 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره 

دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
5187 ش��ماره دادنامه: 9109970352700636، ش��ماره پرون��ده: 9009983524700274، 
شماره بایگانی شعبه: 901442، شاکی: آقای محمدرضا اصغری هرندی به نشانی اصفهان 
اژیه ش��هرک المهدی ولی عصر 5 منزل شخصی، متهم: آقای محمدرضا برزگر اردکانی به 
نش��انی مجهول المکان، اتهام: صدور چک بالمحل، گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم دادرسی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: 
در خصوص اتهام آقای محمدرضا برزگر اردکانی فرزند حس��ین دائر بر صدور یک فقره 
چک بالمحل به ش��ماره 619947 به سررس��ید 90/9/6 به عهده بانک ملی به مبلغ هشتاد و 
هش��ت میلیون ریال موضوع ش��کایت آقای محمدرضا اصغری هرندی دادگاه با عنایت به 
ش��کایت ش��اکی، کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت ص��ادره از بانک محال علیه، 
بزه انتس��ابی به وی را محرز دانس��ته و مستنداً به مواد 3 و 7 قانون صدور چک وی را به 
تحمل دو س��ال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محروم می نماید. این رأی 
غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل اعتراض در این ش��عبه و س��پس ظرف بیست روز 
قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/ 12046  کریمی- 

دادرس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
5188 ش��ماره: 9110110364900641 نظر به اینکه آقای مهرداد حیدری به اتهام مزاحمت 
تلفنی حس��ب ش��کایت خانم الهام کریمی فرزن��د خیراله از طرف این دادی��اری در پرونده 
کالس��ه 911153 د/ 30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل 
اقام��ت او ممکن نگردیده اس��ت، بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی 
دادگاهه��ای عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یکماه از 
تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واق��ع در خیابان 
آتش��گاه، دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر شود، در 
ص��ورت عدم حضور پ��س از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانون��ی معمول خواهد 
 گردید. م الف/ 12045 صادقی- دادیار ش��عبه 30 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان

احضار متهم
5189 ش��ماره ابالغیه: 9110100362000648، ش��ماره پرون��ده: 9109980362000333، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910344، در پرونده کالسه 9109980362000333-910344 د/ 1 
این ش��عبه سید سعید صفوی به اتهام انباش��تن زباله های شهری/ خانگی/ نخاله در معابر 
عمومی تحت تعقیب قرار گرفته اس��ت. با عنای��ت به مجهول المکان بودن متهم و در اجرای 
مق��ررات ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور کیفری به 

نامبرده ابالغ می گردد تا در موعد 30 روز از تاریخ نشر آگهی جهت دفاع از اتهام انتسابی 
در این ش��عبه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی 
غیاب��ی بعمل خواهد آمد. م الف/ 12044 ش��عبه اول دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب 

اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5191 کالس��ه پرونده: 910549 ح/ 15، وقت رس��یدگی: 91/9/7 ساعت 10 صبح، خواهان: 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفه��ان، خوانده: علی اس��ماعیلی، خواس��ته: مطالب��ه، خواهان 
دادخواس��تی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع 
گردیده و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجه��ول المکان بودن خوانده به درخواس��ت 
خواهان و دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی 
ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 

12203 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5192 ش��ماره ابالغیه: 9110100350802974، ش��ماره پرون��ده: 9109980350800698، 
شماره بایگانی ش��عبه: 910724، خواهان عبدالرضا کاظمی دادخواستی به طرفیت خوانده 
علی غفاریان به خواس��ته استرداد مال منقول تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان 
نموده که جهت رسیدگی به شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در 
اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 
اتاق ش��ماره 315 ارجاع و به کالسه 9109980350800698 ثبت گردیده که وقت رسیدگی 
آن 1391/09/11 و س��اعت 11:30 تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی 

حاضر گردد. م الف/ 12202  داوری- منشی شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5194 کالس��ه پرونده: 910557/ 15، وقت رسیدگی: 91/9/6 ساعت 11، خواهان: حسنعلی 
اصغری، خوانده: ذبیح اله تن ساز، خواسته: مطالبه، خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای 
عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 15 حقوقی ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز 
ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی 
آگهی می شود. تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت 
مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 12200 رحیمی- مدیر دفتر شعبه 15 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ دادخواست تجدیدنظر
5198 ش��ماره: 1155/90 ح/ 6 شرکت لیزینگ صنعت و معدن دادخواست تجدیدنظرخواهی 
از دادنامه ش��ماره 634-91/5/8 ب��ه طرفیت علی جاهدی به این دفتر تقدیم که به کالس��ه 
154/91 ت تجدیدنظ��ر ثب��ت و به لحاظ مجهول المکان ب��ودن تجدیدنظرخوانده و تقاضای 
تجدیدنظرخواه و به اس��تناد ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدن��ی مراتب در یک نوبت در 
یک��ی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی چاپ و منتش��ر و از تجدیدنظرخواه دعوت می 
گردد ظرف مدت ده روز به دفتر دادگاه مراجعه و پس از دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم تجدیدنظر الیحه دفاعیه خود را جهت ارس��ال به مرجع تجدیدنظر تقدیم دفتر دادگاه 

نماید. م الف/ 12195 فانی- مدیر دفتر شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ نظریه کارشناسی
5200 کالس��ه پرونده: 902062 ح/ 26، وقت رس��یدگی: هفت روز پ��س از ابالغ، خواهان: 
فاطمه نجات بخش فرزند مهدی، خوانده: حس��ین عباس��ی بهارانچی فرزند کاظم، خواسته: 
مطالبه مهریه و مطالبه نفقه. خواهان دادخواستی تسلیم دادگاههای عمومی نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین شده بعلت مجهول المکان بودن 
خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود. تا خوانده از تاریخ 
نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه 
دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نماید و در وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور 

بهمرساند. م الف/ 12188 ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان



نمایشگاه  خوشنویسان 
در نقش خانه

راهیابی سه نمایش از 
اصفهان به جشنواره فجر

یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

چهار فیلم ایرانی در جشنواره »ورمونت«
چهار فیلم ایرانی در بیس��ت و هفتمین جش��نواره بین المللی »ورمونت« آمریکا به نمایش 
درمی آید. »دستور آشپزی«، »آینه های روبه رو«، »این یک فیلم نیست« و »همه چیزهایی 

که او نیاز دارد«  در این جشنواره حضور دارند.

5

 گراناز به رشد رسید
گ�روه فرهن�گ - فیل��م تلویزیونی 
»گراناز« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
عباس رافعی به بخش مسابقه فیلم های 
 بلن��د چه��ل و دومی��ن جش��نواره 
بین المللی رشد راه یافت. این جشنواره 
به میزبانی تهران از 5 تا 12 آبان برگزار 
خواهد ش��د. »گراناز« ک��ه از تولیدات 
سال 87 محسوب می شود، داستانی از دنیای پاک و صادقانه کودکانی 
را به تصویر می کش��د که بدون هی��چ انتظاری س��عی در کمک به 
همنوعان خود دارند. این فیلم سال 87 نیز در بخش مسابقه بیست و 
دومین جش��نواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان ش��هر 
همدان حضور داشت که با استقبال بس��یار خوب مخاطبان رو به رو 

شد.

شاهزاده مطبخ میهمان فرشچیان شد
نمایش »شاهزاده مطبخ« به کارگردانی 
اس��دا... اس��دی با روایتی نو از قصه ای 
ایرانی در تاالر فرشچیان به روی صحنه 
خواهد رفت.»شاهزاده مطبخ« داستان 
شاهزاده ای است که در جنگی خیالی 
شکست خورده و به مطبخ پناه می برد. 
 درواقع بر اثر شکس��تی ک��ه در زندگی

 می خورد به مطبخ پناه می برد و قصد بیرون آمدن از آن را ندارد. این 
کل داستان این نمایش است که اسد اله اسدی درباره آن با ایمنا حرف 
زده بود. وی چنین ادامه داد: نمایشنامه کار اقتباسی نیست و می توان 

گفت که بازخوانی افسانه های کهن ایرانی است.

»بانی فیلم« مجرم شناخته شد
دبیرهیأت منصف��ه دادگاه مطبوعات 
گفت: در دادگاه نشریات »بانی فیلم« و 
»مهندس��ی پزش��کی« با اکثریت آرا 
مج��رم ش��ناخته ش��دند. علی اکب��ر 
کس��ائیان در دادگاه مطبوعات که در 
شعبه 7۶ دادگاه کیفری استان تهران و 
با قضاوت قاضی مدیر خراسانی برگزار 
شد نشریه »بانی فیلم« به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی 
با اکثریت آرا مجرم شناخته و همچنین مستحق تخفیف دانسته نشد.

وی اظهار داش��ت: همچنین نشریه مهندسی پزش��کی نیز به اتهام 
نشر اکاذیب با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و اعضای هیأت منصفه 
مطبوعات این نشریه را مستحق تخفیف دانست. دبیرهیأت منصفه 
مطبوعات درباره اتهام س��ایت »کیان پرس« نیز گفت: به دلیل این 
که این نشریه از وزارت ارش��اد مجوز نداشت، در دادگاه مطبوعات به 

پرونده آن رسیدگی نشد و به دادگاه عمومی ارجاع داده شد.

صنایع دستی دیگر شغل نیست 
یک هنرمند رشته معرق و مشبک گفت: 
به علت کس��ادی بازار صنایع دس��تی 
بیشتر هنرمندان این رش��ته ها از کار 

هنری فاصله گرفته اند.
زیبا ابراهیمی که حرف هایش را به ایمنا 
م��ی زد، افزود:دیگر به صنایع دس��تی 
نمی توان به عنوان شغل نگاه کرد و تنها 
کس��انی در این حرفه فعال مانده اند که از جنبه هن��ری کار را ادامه 
می دهند. وی خاطرنشان کرد: من 12 سال کار معرق می کردم و در 
کنار آن آموزش هم می دادم، اما دو سالی هست که دیگر کار هنری و 

آموزش را کنار گذاشته و تنها تفریحی کار می کنم.

IMAX پوستر اختصاصی خود را 
منتشر کرد

فیلم »سقوط آسمانی« نه تنها اولین فیلم از سری فیلم های »007: 
باند« اس��ت که در IMAX به نمایش در آمده، بلک��ه این فیلم در 
 آمریکای ش��مالی یک روز زودتر و در 8 نوامبر ب��ه نمایش در خواهد 

آمد.
در کنار »دنیل کری��گ« که نقش اصلی فیلم» مأم��ور 007« را بازی 
می کند، بازیگرانی چون هلن مک کروری، خاویر باردم، رالف فاینس، 

جودی دنچ، نائومی هریس، برینیس 
مارلو و روری کینار ایفای نقش کرده 
اند.به گزارش سینمانگار، IMAX که 
 IMAGE MAXIMUM مخفف
است، نام شرکتی بزرگ است با زمینه 
فعالیتی فیلم و سینما و ابداع کننده 
س��الن های س��ینمایی IMAX و 
نوعی قال��ب منحصر به ف��رد برای 
 فیل��م. از ویژگی ه��ای ای��ن قال��ب 
می ت��وان به ان��دازه بس��یار بزرگ 
تصاوی��ر و وضوح باالی آنها اش��اره 

کرد.

»آلفا رد« یادآور جدی نگرفتن 
مستندهای جنگ

گروه فرهنگ- آیا تا به حال نام »آلفا رد« را شنیده اید؟ 
»آلفا رد«  شاید برای هر یک از ما تنها یک نام خاص باشد 

که جایی در فیزیک یا ریاضی کاربرد داشته است. 
شاید هم شبیه یک نرم افزار یا نهایتا یک برد الکترونیک 
باشد و اگر خیلی تالش کنیم به این نتیجه می رسیم که 
نام یک بازی رایانه ای جدید اس��ت؛ هرچند ما چیزی از 
آلفارد نمی دانیم، اما برای آن دس��ته از نظامیان نیروی 
هوایی ارت��ش، خاطره عملی��ات تیزپروازانی اس��ت که 

پروازشان جاودانه شد.
با این وجود سال ها بعد مس��تند» آلفا رد« ساخته شد تا  
سند افتخار هر ایرانی باشد که قلبش برای وطن می تپد؛  
قصه آلفا رد تنها چند ساعت بعد از اولین تحرکات  نظامی 
از س��وی عراق، رقم خورد. گروه پروازی آلفارد با برنامه 
پروازی یکی پس از دیگری در دل آسمان جای گرفتند. 
هدف آنها پایگاه هوایی کوت در استان میسان عراق بود. 
اما به دلیل عملیات عراقی ها هوش��یار ش��ده  و خلبانان 
باید بیش��تر مواظب اطراف خود بودن��د. خلبانان پس از 
رسیدن به هدف، آنجا را به طور کامل بمباران کردند، ولی 
فانتوم ایرانی به خلبانی سرلش��کر خلبان شهید »محمد 
صالحی« و کمک خلبان سرلشکر شهید »خالد حیدری« 
مورد هدف موشک زمین به هوای پایگاه کوت قرار گرفت 
و این عزیزان همراه با جنگن��ده خود، در عراق جا ماندند 
و دوس��تان خود را تنها گذاش��تند و این دو عزیز، اولین 

شهدای نیروی هوایی نام می گیرند.
متأسفانه برنامه آلفارد چند سال قبل دقیقا زمانی پخش 
شد که کمترین بیننده را داشت و شاید بسیاری از ما حتی 
در س��الروز این حادثه،  پخش آن را ندیدیم و روحمان از 
ساخت مستند چنین ارزشمندی خبر نداشته باشد، گناه 
این بی خبری باشد به گردن کسانی که  نه مستند سازی 
را جدی گرفته اند، نه برای مخاطب از اهمیت مستندهای 
از این دست سخن گفتند تا ش��اید از قصه خالد حیدری 
خلبانی که در مرخصی بود و داوطلبانه این پرواز را هدایت 

کرد بیشتر بدانند.
 بهانه نوشتن این یادداش��ت خبرهای این روزهاست که 
قرار است بعد از گذشت 32 سال از جنگ، جسم گمشده 
خلبانان آلفارد به وطن بازگردانده ش��ود. ش��اید باز هم 
خودشان بهانه پخش دوباره این مس��تند شوند و به آنها 
که مسئول هس��تند یادآوری کنند که از اهمیت نمایش 

مستند هایی از این دست غافل نمانند.
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کینگ کنگمردی که مستند را در ایران بنا گذاشت  علف: نبرد یک ملت برای زندگی مریانسی کوپر

الماس ها ابدی اند 

 گروه فرهنگ – امروز روز تولد»مریان س��ی کوپر« اس��ت؛ مردی که ایرانی ها او راکمتر 
می شناسند، کسی که برای اولین باربه همراه دوستش »ارنست شود ساک«  دوربین تاریخ 
سینما را در ایران متوجه وجوه مردم شناسی و اتنوگرافی کرد، با فیلمی که همواره در تاریخ 
مستند ایران می درخشد. این فیلم  »Grass: A Nations Battle for Life« به معنی 
»علف: نبرد یک ملت برای زندگی« نام داشت که اثری سیاه و سفید و مربوط به سال 1925 
میالدی و 1304 شمس��ی بود. خود کوپر در باره این فیلم می گوید : »هدف ما این بود که 
از پیکار واقعی یک قوم کوچ نش��ین که به خاطر بقا  علیه نیروی طبیعت در جریان است، 
فیلمبرداری کنیم واز این رو دانستیم که به میان یکی از اقوامی برویم که در اطراف سلسه 

کوه ها زندگی می کنند«.
درکارنامه این سینماگر،  بیش از هر چیز تهیه کنندگی می درخشد که تهیه و تولید نخستین 

نسخه کینگ کنگ مهم ترین آن است. 

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural NewspaperSMS No. 911   |  October 24 ,2012  |  8 Pages 

یارانه  مطبوعات پرداخت می شود
محمدزاده در پاس��خ به این س��ؤال ایلنا که کاغذ 1730 تومانی که اخیرا 
معاونت مطبوعاتی به صورت سهمیه ای در اختیار روزنامه ها قرار می دهد، 
از کیفیت الزم برخوردار نیست و با احتساب وزن باالی آن، به   همان قیمت 
کاغذ خارجی تمام می ش��ود، گفت: کاغذ خارجی 48 و نیم گرمی است و 
کاغذ وارداتی 52 گرمی. ما مدعی نیستیم کاغذ تولید داخل کیفیت کاغذ 
خارجی را دارد، اما مگر می توانیم تولید داخلی را متوقف کنیم و فقط متکی 
به خارج باشیم. قیمت این کاغذ 1700 تومان است و نهایتا قیمت تمام شده   
آن با در نظر گرفتن موضوع وزن، شاید 1800 یا 1850 تومان بشود. قیمت 
همین کاغذ 2200 یا 2300 تومان است.  در این قسمت یکی از فعالین حوزه  
مطبوعات خطاب به محمدزاده گفت: من پریروز کاغذ 48 گرمی خارجی را 
با وجه نقد، 2450 تومان خریدم و فروشنده با این قیمت هم حاضر به فروش 
نبود و می گفت من باید کاغذ را نگه دارم تا قیمت دالر مشخص شود. چطور 
شما قیمت دیگری می گویید؟ محمدزاده پاسخ داد: قبول دارم، بنا براین در 
این وضعیت که قیمت کاغذ به این صورت اس��ت، ما باید تالش کنیم تا به 
هر بهانه ای قیمت کاغذ را پایین بیاوریم. کاغذ 2700 تومان بوده که به این 
قیمتی که شما می گویید رسیده و البته من معتقدم که قیمت از این پایین تر 
است، چون واردات در حال انجام اس��ت و با اشباع شدن بازار، قیمت داخل 

هم پایین می آید. 

خنده در نیاوران، بیشتر از اصفهان بود
کارگردان تئاتر »جوجه اردک زشت« گفت : تجربه اجرا در تهران نشان 

داد، خنداندن پایتخت نشین ها آسان تر است.
هاجر پورس��ینا که تئاتر »جوجه اردک زش��ت« را برای اجرا به سالن 
نمایش فرهنگسرای نیاوران برده بود درحالی که با ایسنا سخن می گفت، 
ادامه داد: تماش��اچیان تهرانی اع��م از مخاطب عام ی��ا تئاتری که به 

تماشای این نمایش آمده بودند، با رضایت سالن را ترک کردند.
وی با ابراز خرسندی از استقبال زیاد هنرمندان سینما و تلویزیون افزود: 
افراد زیادی در طول این مدت از نمایش دیدن کردند و به همین دلیل 

اجرای نمایش برای شش شب دیگر تمدید شد.
پورس��ینا با مقایس��ه مخاطبان اصفهانی با تماش��اچی دیگر شهرها 
تأکید ک��رد: مخاطب اصفهان��ی، طن��ازی خاص��ی دارد و خنداندن 
 وی کار آسانی نیس��ت، اما تجربه اجرا در تهران نش��ان داد خنداندن 
پایتخت نش��ین ها آسان تر اس��ت  زیرا در مقایس��ه با اجراهایی که در 
اصفهان داشتیم  می توانم بگویم که صدای خنده ها در نیاوران بیشتر 

از اصفهان بود.
وی اجرا در شهرهای دیگر را جزئی از برنامه کاری خود دانست و ادامه 
داد: سعی می کنم هیچ وقت به اجرای نمایش در اصفهان بسنده نکنم  

و تئاترم را به تمام شهرها ببرم.

همه اهالی »الله« استعفا دادند 
مدتی است اما و اگرها بر سر ساخت پروژه سنگین »الله« نقل محافل 
سینمایی شده و آخرین خبر حاکی از آن اس��ت که سبط احمدی به 
اتفاق برخی از اعضای مشخص ش��ده گروه در اقدامی عجیب استعفا 
دادند. پروژه پر حاش��یه»الله«گویا هرگز قرار نیست به سینما برسد و 
هر روز قرار است اتفاقات جدیدی در باره فیلمی که قرار است به ادعای 

سازندگانش چهره متفاوتی از زن ایرانی را نشان بدهد، بیفتد.
رسانه های سینمایی با شنیدن خبر استعفای دست جمعی عوامل این 

پروژه سینمایی شوکه شدند.
 علیرض��ا س��بط احم��دی ک��ه از ابت��دای تولید ای��ن پ��روژه همراه 
نیک نژاد مش��غول تولید این پ��روژه بود، از س��مت تهی��ه کنندگی 
ای��ن پ��روژه جنجال��ی اس��تعفا داد و در کن��ار او محمدرض��ا نجفی 
 )مدی��ر تولی��د(، ای��رج رامین ف��ر )ط��راح صحن��ه(، نغم��ه نظری 
)برنامه ریز(، مرتضی کریمی )مدیر تدارکات(، س��حر صباغ سرش��ت 
)مسئول هماهنگی و جانش��ین تولید(، علی عابدینی )طراح لباس(، 
تورج اصالنی )مدیر فیلمبرداری( و ایرج حبش��ی )دستیار کارگردان( 

نیز استعفای خود را از این پروژه اعالم کردند.
به نظر می رسد »الله« این روزها وضعیت بدی را پیدا کرده که کسی 
مسئولیتش را قبول نمی کند و بعضی هم می خواهند او را از بین ببرند.

 از تاریخ بیست وهفتم مهرماه الی نهم 
جمال 
آبان ماه در ت��االر هنر،»آخرین نامه« نوروز باقری

کاری از پیام میرکی در حال اجراست 
و هر روز ساعت هجده وسی میزبان عالقه مندان خود است.

این اث��ر، کاری از گروه نمای��ش خوابگرده��ای صحنه به قلم 
مهرداد کوروش نیا و با بازی محمد ترابی، رضا مولودی و مهدی 
خادمیان است که روایت دیگری از جنگ را برای بیننده خود 

بازسازی می کند.
داستان نمایش درباره دو دیده بان اس��ت که با ورود یک تازه 
 وارد به می��ان آنها و منطقه جنگی، دچارمش��کالت وحوادثی

 می شوند که در ادامه  منجر به... .
 ای��ن اث��ر، کاری واقعگراس��ت و س��عی دارد در زم��ره آث��ار

 دفاع مقدس قرار گیرد، ولی تنها پالک آن را حمل می کند وبه 
خوبی نتوانسته داستان وشخصیت ها را درگیر آن بکند و فقط 

وامدار جنگ است وتنها توانسته  موقعیت خود را بر مبنای آن 
بنا کند و آن نیز به صورت نیمه کاره رها کرده است.

داستان از لحاظ ساختاری به صورت کلی با مشکل مواجه است 
چون به خوبی نتوانسته ترسیم کلی از شرایط وفضاهای ملتهب 
جنگ را به تصویر بکشد و فقط به شخصیت ها پرداخته که آن 
نیز به خوبی پرداخت نشده و ش��خصیت ها هیچ وجه تمایزی 
با یکدیگر ندارند، حتی شخصیت فرمانده نیز در کنار سربازها 
قرار می گیرد وهیچ برتری، چه از لحاظ نظامی وش��خصیتی 
در روابط چه ازلحاظ دیالکتیکی و برخوردها حس نمی ش��ود 
وحتی در برخی ازموقعیت ها شخصیت فرمانده به یک ولگرد 

خیابانی نزدیک می شود.
در طراحی صحنه به صورت باس��مه ای عمل ش��ده وتمامی 
وسایل تزئینی هس��تند وهیچ کاربردی ندارند وفقط برای پر 
کردن صحنه استفاده ش��ده اند و هیچ گونه  استفاده ابزاری از 

آنها دیده نمی شود وهمه چیز به صورت مصنوعی  است،حتی 
سعی نشده در ایجاد وترس��یم یک فضای جنگی وانتقال این 

حس و القای آن به بیننده گامی برداشته شود.
در این نمایش سعی شده با بهره گیری واستفاده از گویش های 
استانی به خلق موقعیت های کمدی برسد و در این کار تا حدی 
توانسته موفق عمل کند، از این لحاظ که گویش ها را به سخره 
نگرفته است، بلکه با آنها به خلق موقعیت های کالمی رسیده 
که توانسته کمدی سالمی به دور ازهر گونه سیاه نمایی را در 
برداشته باش��د که در نهایت به تثبیت این موقعیت ها کمک 

کرده است.
موس��یقی های ابتدایی به کار لطمه زده وحت��ی تا جایی فکر 
بیننده را به س��مت و س��ویی دیگر می برد، ولی ب��از در انتها 
توانسته با ترکیبی از موس��یقی زنده به ایجاد فضا و در انتها به 

بیننده در درک حس پایانی کمک کند.
برای ایجاد یک فضای کم��دی در یک فض��ای ملتهب مانند 
جنگ باید از روابط شخصیت ها به موقعیت رسید تا در نهایت 
به  فضاهایی برس��یم که برگرفته ش��ده ازموقعیتی که در آن 
قرار دارد و با آن درگیر اس��ت واز محدودیت ه��ای آن باید به 
فضایی که می خواهیم برس��یم، نه این ک��ه محدودیت ایجاد 
کنیم و بیننده باید در خالل داس��تان حضور خ��ود را در یک 
فضای پرآش��وب حس کند، نه فقط با اس��تفاده از چند افکت 
انفجار و یا خاموش و روشن شدن نورصحنه، بلکه با استفاده از 
خلق موقعیتی که بیننده  با آن درگیر شود وبا شخصیت های 

نمایش همراهی کند.
میزانی برای بازی ه��ا وجود ندارد وان��گار بازیگران طبق یک 
فرم، یک س��ری کار از پیش تعیین ش��ده وبا تک��رار فراوان را 
انجام می دهند ولی توانسته اند در خلق شخصیت تا حدودی 
که به کارگ��ردان مربوط بوده به خوبی عم��ل کنند، زیرا متن 
پرداخت درستی از ش��خصیت ها  ارایه نکرده و فقط به روابط 

پرداخته است.
کارگردان س��عی خود را کرده تا اثر مکتوب را هرچه بهتر در 
قالب نمایش��ی ارایه کند ولی بهتر این بود که قبل از هرکاری 
متن دوباره تصحیح می شد تا ضعف های آن گرفته شود وکار 
بهتری ارای��ه کند تا هم درس��اختار کلی وه��م در پایان و نیز 
در هدف کلی ک��ه نقش زیر بنایی دارد، به تقویت س��اختمان 

نمایش، کمک شایانی کند.
اثری می تواند با مخاطب خود ارتباط برقرار کند که شرح حال 
خوشی ها وناخوشی های دوران خودش باشد با زبان خودشان 
به دور ازهرگونه بزرگ نمایی همراه با قصه ای آش��نا از میان 
مردم وبرای مردم که روایتگر روزگارشان باشد نه قصه ساز آنها.

بازخوانی آخرین نامه جنگ در تاالر هنر

اینجا که جنگی رخ نداده است 

هنر خوشنویس��ی از دیرباز در اصفهان هنرمندان زیادی را به خود جلب 
 کرده اس��ت. این هنر مخاطبان زیادی نیز در می��ان بازدیدکنندگان از 
گالری ها دارد، آن قدر که در این هفته دو نمایش��گاه خوشنویس��ی در 
اصفهان گشایش یافته اس��ت؛ یکی در نگارخانه کوثر اصفهان و دیگری 
در نقش خان��ه حوزه هن��ری.  نمایش��گاه خوشنویس��ی نگارخانه کوثر 
نمایش��گاهی انفرادی از آثار یک��ی از هنرجویان ح��وزه علمیه اصفهان 
در زمینه خوشنویس��ی و گرافیک و نمایش��گاه نقش خانه نمایشگاهی 
از آثار جمعی از خوشنویس��ان برگزیده اصفهان اس��ت. این نمایش��گاه 
ش��امل 55 اثر از اش��عار و احادیث و س��خن بزرگان اس��ت که در ابعاد 
 متنوع و با خطوط مختلف نس��تعلیق، ثلث، نسخ، شکسته و نقاشی خط 

ارایه شده است.

سه نمایش از اصفهان به کارگردانی اس��ماعیل صرامی، بهنام شمسایی 
وآزاده کمال بروجنی در بخش خیابانی جشنواره تئاتر فجر پذیرفته شدند.

با اعالم طرح های پذیرفته شده سی ویکمین جش��نواره بین المللی تئاتر 
فجر در بخش خیابانی این جشنواره، س��ه نمایش نیز از اصفهان در این 
لیس��ت دیده می ش��د که عبارتند از»مرغ و پله« )نویسنده و کارگردان: 
آزاده کمال بروجردی، »خطر، کارگران مشغول کارند« ) نویسنده : اصغر 
خلیلی، کارگردان: اس��ماعیل صرامی(، »دومینوی سقوط« )نویسنده: 
حسین عبدالهی، کارگردان: بهنام شمس��ایی(.هیأت انتخاب طرح های 
بخش تئاتر خیابانی متشکل از محمود فرهنگ، محمد حسین ناصر بخت 
و علی شوندی تعداد 38 طرح از میان 332 طرح متقاضی را برای ورود به 

مرحله تمرین، برگزیدند.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 شارژ مالی تراکتور 
قبل از بازی سپاهان

پس از مصاف با اس��تقالل، تراکتوری ه��ا باید این هفت��ه و در یک 
دیدار حساس دیگر، برابر سپاهان صدرنش��ین صف آرایی کند. تیم 
سرخپوش تبریز در صورت شکست س��پاهان در این دیدار می تواند 
با یک تیر دو نشان بزند؛ هم این که از پس صدرنشین لیگ بربیاید و 

هم این که به صدر جدول برسد.
با توجه به حساس��یت و اهمیت ب��االی این دیدار، مدیران باش��گاه 
تصمیم دارند قبل از بازی، بازیکنان شان را از نظر روحی شارژ کنند و 
قبل از رویارویی با حریف اصفهانی شان، پاداش پیروزی برابر استقالل 

را به بازیکنان بپردازند.

 تنیسورهای اصفهانی 
 در صدر بهترین ها

در روز نخس��ت رقابت های لیگ برتر تنیس کش��ور که روز گذشته 
برگزار ش��د، بهترین عناوین را تیم تنیس سیمین سپاهان اصفهان 
کسب کرد. فرشید زیدی، س��رمربی این تیم در این باره  اظهار کرد: 
از روز دوشنبه رقابت های لیگ برتر تنیس کشور در تهران آغاز شد و 
تیم تنیس سیمین سپاهان اصفهان موفق شد با نتیجه چهار بر صفر 
تیم البرز گاز کیش را شکست دهد. وی تصریح کرد: در رقابت های 
روز نخست آقایان فرش��اد طالور، انور رحمت اف، حمیدرضا نداف و 
مرتضی معظم براب��ر حریفان خود از تیم الب��رز گاز کیش به برتری 
دست یافتند. سرمربی تیم تنیس سیمین سپاهان با بیان این که در 
روز نخست بهترین عناوین را تیم ما کسب کرد، افزود: فرشاد طالور 
به عنوان بهترین تنیس��ور، تیم ما بهترین تیم و خودم نیز به عنوان 
بهترین سرمربی انتخاب شدم. وی ادامه داد: در روز نخست توانستیم 
صدر جدول را در اختیار بگیریم و تا پایان هفته با س��ه تیم دیگر نیز 
بازی داریم. زیدی تأکید کرد: این رقابت ها به صورت متمرکز تا روز 
جمعه ادامه می یابد و سرپرستی تیم اصفهان را نیز داریوش فخارزاده 

بر عهده دارد.

جنجالی که قوچان نژاد به پا کرد
رضا قوچان نژاد که با درخشش در بازی ایران و کره به ستاره جدید 
فوتبال ملی ایران بدل شده، در لیگ دسته دوم باشگاه های بلژیک 
خبرساز شد. او که در پیروزی س��ه بر صفر تیمش برابر مولن بیک، 
روی نیمکت نشس��ته بود، وقتی مربی از او خواست تا در دقیقه 87 
به میدان برود، از این تصمیم س��ر باز زد تا برای دقایقی نیمکت این 
تیم را به هم بریزد. بالفاصله بعد از بازی بود که گیدو چوئلز، سرمربی 
سنت تروئیدن درباره بازیکن ایرانی اش گفت:» دل رضا دیگر با تیم 
ما نیس��ت. او که برای نیم فصل به اس��تاندارد لیژ می رود، از وقتی 
 قراردادش را بس��ته دیگ��ر دل به تمرین��ات ما نمی ده��د!« به نظر 
می رسد آب و هوای ایران به رضا نساخته و یک هفته حضور در جمع 

بازیکنان ایرانی، او را هم سر به هوا کرده است!

 فرنگی کار ملی  پوش به تیم 
فوالد ماهان اصفهان پیوست

طالب نعمت  پور با عقد قراردادی دو س��اله در صورت برگزاری لیگ 
برتر کشتی فرنگی، دوبنده تیم اصفهانی را می  پوشد. این فرنگی کار 
لرستانی که با نظر محمد بنا به المپیک نرفت، در هفته های گذشته 
با قهرمانی در مسابقات دانشجویان جهان، بار دیگر شایستگی  های 
خودش را نشان داد. لیگ برتر کش��تی فرنگی در یکی دو سال اخیر 
برگزار نش��ده و هنوز تعداد تیم ه��ا در این فصل هم ب��ه حد نصاب 

نرسیده و برگزاری این لیگ در هاله  ای از ابهام است.

 تعطیلی 20 روزه لیگ برتر 
پس از هفته چهاردهم

بر اس��اس برنامه اعالم ش��ده از س��وی س��ازمان لیگ پس از هفته 
چهاردهم رقابت ها، لیگ برتر تعطیل می ش��ود. تیم ملی ایران قرار 
اس��ت پس از پایان رقابت های هفته چهاردهم اردوی 16 روزه ای را 
برگزار کند که در این اردو تیم ایران روز 16 آبان در دیداری تدارکاتی 
به مصاف تیم تاجیکستان که در رده 136 جهان و 18 آسیا قرار دارد، 

خواهد رفت.

توزیع  مجله »روزی روزگاری 
فوتبال« در مراکز فروش

مجل��ه تصوی��ری »روزی روزگاری فوتب��ال« به تهی��ه کنندگی و 
 کارگردان��ی نیکی کریمی که در ش��ماره اول خود به تیم س��پاهان 
می پردازد، از یکش��نبه هفتم آبان ماه در سراسر کش��ور به ویژه در 
اصفهان توزیع می شود. عالقه مندان می توانند این مجموعه را که 
در قالب دی وی دی تهیه ش��ده اس��ت، از مراکز فروش محصوالت 

فرهنگی و سوپرمارکت های معتبر تهیه نمایند. 

تراکتورسازی را ببریم قهرمان 
می شویم

احمد جمشیدیان/ هافبک سپاهان

بدون شک بازی بسیار سختی برابر تراکتورس��ازی داریم، اما اگر بتوانیم 
این تیم را شکس��ت دهیم، می توانیم به قهرمانی در نی��م فصل امیدوار 
باش��یم. تیم تراکتورس��ازی با این بازی خوبی که برابر اس��تقالل انجام 
داد، نش��ان داد تیم بس��یار قدرتمندی اس��ت که تنها ب��ه قهرمانی در 
لیگ فکر می کن��د، اما س��پاهان قصد دارد ب��ا ارایه یک ب��ازی منطقی 
با دس��ت پر از زمین خارج ش��ود. خوش��بختانه هم اکنون ش��رایط تیم 
بسیار خوب اس��ت و تمرینات پرنشاطی را پشت س��ر گذاشته ایم و تنها 
 به برد فکر می کنیم. با کس��ب این س��ه امتی��از و با توجه ب��ه یک بازی 

عقب افتاده ای که داریم، می توانیم به تداوم صدرنشینی 
در لیگ برتر و قهرمانی در نیم فصل امیدوار باشیم. 

6
اساسنامه دو باشگاه سرخابی  اصالح شد

احمد رسولی نژاد، معاون حقوقی پارلمانی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان از واگذاری 25 تا 30 
درصدی سهام دو باشگاه سرخابی در مرحله نخست خبر داد و یادآور شد: در وهله اول 25 تا 30 درصد 
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با دالر ۴ هزار تومان 
ورزشکار کجا برود؟

سپاهانی ها خواهان 
بازگشت جانواریو

مدیر تیم های ملی دوومیدانی گفت: تا زمانی که بودجه فدراسیون دوومیدانی 
از سوی وزارت ورزش و جوانان تخصیص داده نشود، دونده های ملی پوش ایران 
عازم کمپ ها و اردوهای خارجی نمی شوند. تیمور غیاثی در خصوص آخرین 
وضعیت اعزام ورزشکاران ایران به اردوهای برون مرزی و حضور رضا قاسمی، 
دونده اصفهان��ی در کمپ دوومیدان��ی جامائیکا گفت: اعزام قاس��می و دیگر 
ورزش��کاران منوط به در اختیار قراردادن بودجه الزم از سوی وزارت ورزش و 
جوانان است. وی ادامه داد: اگر وزارت اعتبار الزم برای این امر را در اختیار ما قرار 
دهد، قاسمی در اولین فرصت عازم کمپ جامائیکا می شود، اما فعالً باید منتظر 
بمانیم. غیاثی به وضعیت دالر هم اشاره کرد و گفت:  با دالری چهار هزار تومان 

چطور ورزشکاران را به اردوی خارجی بفرستیم و مربی خارجی جذب کنیم؟ 

زالتکو کرانچار، قبل از ش��روع فصل جانواریو را ب��ه خاطر بی انضباطی از 
تیمش کنار گذاشت و این در شرایطی بود که هواداران تیم سپاهان موافق 
جدایی فابیو نبودند. در هر صورت این اتفاق رخ داد تا جانواریو این فصل 
استقاللی شود، اما مشکالت مالی استقالل باعث شد تا این بازیکن تصمیم 
به ترک این تیم بگیرد و در فیس بوک رسماً این مسأله را عنوان کند. قهر 
فابیو از استقالل به نوعی باعث خوشحالی هواداران سپاهان شده؛ چرا که 
آنها امیدوارند که مسئوالن باشگاه اقداماتی در جهت بازگرداندن هافبک 
سابق تیم ش��ان بکنند. البته امیر قلعه نویی به ش��دت در تالش است تا 
رضایت فابیو برای بازگشت را بگیرد؛ بازیکنی که حاال بابت جدایی از تیم 

سپاهان راضی به نظر نمی رسد. 

بارسا از سایت رئال مادرید شکایت می کند
در یکی از سایت های هواداری رئال، لیونل مسی با النس آرمسترانگ، 
دوچرخه سوار دوپینگی آمریکایی مقایسه شده  و باشگاه بارسلونا قصد 
شکایت از این سایت را دارد. در این سایت نوشته شده که مسی نیز مانند 

النس دوپینگ می کند، ولی هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد. 

دومیلیون یورو در انتظار الدروپ
آندرئاس الدروپ، پسر بزرگ مایکل الدورپ تا یک 
سال دیگر با تیم نوردشالند قرارداد دارد و برای انتقال 
به مونشن گالدباخ و اشتوتگارت حداقل دو میلیون 

یورو باید پرداخت کند.

امضای طومار برای متقاعد کردن زیزو  
رییس هیأت فوتبال فرانس��ه درخصوص مجسمه 
برنزی زیدان که از لحظه برخورد س��ر او با س��ینه 
 ماتراتزی س��اخته ش��ده، گفت��ه:» این مجس��مه 

توهین آمیز است و باید ازبین برده شود.« 02
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هنوز شیرینی موفقیت های بی سابقه 
مسعود 
کشتی فرنگی ایران در المپیک 2012 افشاری

لندن فراموش نش��ده ک��ه این روزها 
خبرهای زیادی در مورد حاشیه های فراوان کادر فنی سابق 
تیم ملی کشتی به گوش می رس��د. از زمانی که محمد بنا به 
خاطر معرفی عبداهلل چمن گلی به عنوان بهترین مربی کشتی 
فرنگی جهان در سال 2012 میالدی خانه نشینی را به حضور 
در رأس تیم ملی ترجیح داد، قابل پیش بینی بود که بازگشت 
مجددش منافع بقیه مربیان را به خط��ر خواهد انداخت که 
همین گونه هم شد و انتخاب بنا به عنوان مدیر فنی تیم ملی 
کش��تی فرنگی در همان ابتدا پای چمن گل��ی را از تیم ملی 
کش��تی جوانان برید تا از این طریق تس��ویه حسابی کامل با 
بهترین س��رمربی کش��تی فرنگی س��ال 2012 البته از نگاه 

فدراسیون کشتی فرنگی ایران و فیال انجام داده باشد.
به هر حال بعد از دریافت نش��ان لیاقت توس��ط محمد بنا و 
صحبت های او علیه حجت اهلل خطیب، سرانجام فدراسیون 
عقب نشینی کرد تا بنا با خروج از زیر س��ایه رسول خادم به 
عناون مدیر فنی تیم ملی کش��تی فرنگی انتخاب ش��ود و به 
صورت تام االختیار هر تصمیمی که صالح بداند برای موفقیت 
کشتی فرنگی ایران پیاده کند. نام محمد بنا در کشتی فرنگی 
جهان نام بزرگی اس��ت و حضور او در این پس��ت بدون شک 
اعتبار کش��تی فرنگی ایران را در عرصه های جهانی افزایش 
خواهد داد و از طرف دیگر فشار کاری رسول خادم را هم کمتر 

خواهد کرد، اما داس��تان به همین جا ختم نشده و همکاران 
بنا در کادر فنی تیم ملی کش��تی فرنگی که شاید خودشان 
را محق ترین افراد برای جانش��ینی بنا می دانس��تند، س��از 
جدایی از کشتی فرنگی را س��ر داده اند تا شاید از این طریق 
کم کاری وزارت ورزش و جوانان را در زم��ان اهدای پاداش 
به مربیان موف��ق المپیک 2012 لندن جبران کرده باش��ند 
 و هم مخالفت خودش��ان را با قدرت گرفتن مجدد محمد بنا

 نشان دهند. 
 از یک طرف جمشید خیر آبادی، کمک اصلی بنا در تیم ملی 
اعالم کرده که برای حضور در رأس کادر فنی تیم ملی کشتی 
فرنگی آذربایجان راهی این کش��ور خواهد شد تا با همکاری 
تعدادی دیگر از مربیان تیم ملی ایران در کش��ور آذربایجان 
موفقیت های کش��تی ایران را به آذربایجانی ها انتقال دهند. 
حتی نوربخش، مربی اصلی حمید سوریان هم موفقیت های 
گذشته بنا را زیر سؤال برده و اعالم کرده که آینده مشخص 
می کند که چه کس��انی در تیم ملی کش��تی فرنگی زحمت 
می کشیدند و سودش را چه کس��ی می برد. حضور احتمالی 
تعدادی از مربیان کشتی فرنگی ایران آن هم در کشوری مثل 
آذربایجان که از حامیان اصلی فیفا به شمار می آید و سابقه ای 
طوالنی در تطمیع کش��تی گیران ایرانی دارد، به هیچ عنوان 
به سود کشتی فرنگی ایران نیست و این  تفرقه و دودستگی 
ایجاد ش��ده در بین مربیان ایرانی بدون شک موفقیت های 

آینده کشتی ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

در حالی که تمام ش��رایط برای پخش 
گروه 
ورزش

زنده هفته شش��م لیگ برت��ر واترپلو 
انجام شده بود، درخواست غیرمنطقی 
مسئوالن صداوسیما موجب لغو پخش زنده این مسابقات شد. 
تیم واترپلو فوالدماه��ان، مدافع عنوان قهرمان��ی این هفته به 
مصاف تیم زنج��ان رفت و با نتیجه قاطع 11بریک موفق ش��د 
قهرمانی نیم فص��ل را از آن خود کند؛ دیداری ک��ه قرار بود به 
صورت زنده از شبکه ورزش پخش شود که بنا به دالیلی این امر 
محقق نشد. یکی از مسئوالن فدراسیون شنا درمورد پشت پرده 
عدم پخش تلویزیونی این مس��ابقه، گفت: در حالی که رسالت 
شبکه ورزش توجه به رشته هایی است که کمتر دیده شده اند، 
مسئوالن صداوسیما برای پخش هفته ششم لیگ برتر واترپلو 
اعالم کردند که طبق توافق نامه ای که بین باشگاه فوالد ماهان 
سپاهان و صداوس��یمای اصفهان منعقد شده، این باشگاه باید 
مبلغی را پرداخت کند تا ما بازی را به صورت زنده پخش کنیم. 
وی ادامه داد: با وجود این که مس��ئوالن صداوسیما هیچ حقی 
برای گرفتن این پول نداشتند، فوالدی ها راضی شدند تا برای 
توسعه و دیده ش��دن واترپلو این مبلغ را پرداخت کنند که در 
آخرین لحظات مسئوالن صداوسیما اعالم کردند این مبلغ کم 
اس��ت و باید مبلغ بیش��تری پرداخت کنند. وی اف��زود: گفته 
می ش��د این مبلغ برای صدور مجوز حضور خودروی سیار در 
محل برگزاری مسابقه است، اما به هر حال ما حاضر نشدیم این 

پول زور را پرداخت کنیم.

معمار: زیر بار حرف زور نرفتیم!
همچنین معمار، سرپرس��ت تیم واترپلو ف��والد ماهان در این 
خصوص گفت: طی تم��اس تلفنی که روز سه ش��نبه از طرف 
فدراسیون ش��نا داش��تم، از من درخواست ش��د که شرایط را 
برای پخش زنده مس��ابقه تیمم فراهم کنم. وی با بیان این که 
تصمیم نهایی را باید مدیرعامل باش��گاه فوالد ماهان سپاهان 
می گرفت، ادام��ه داد: نامه نگاری ها انجام ش��د و م��ا هم تمام 
ش��رایط را برای پخ��ش زنده مس��ابقه فراهم کردی��م. با مدیر 
روابط عمومی باشگاه مان صحبت کردم و گفتم که فدراسیون 
پخش زنده مس��ابقه ف��والد ماه��ان در هفته شش��م را گرفته 
است. سرپرس��ت تیم فوالد ماهان خاطرنش��ان کرد: شرایط را 
برای برگزاری بهترین مس��ابقه فراهم کردیم، و لی شب قبل از 
مسابقه مدیر روابط عمومی  باش��گاه اعالم کرد که با مسئوالن 
صداوسیما صحبت کرده  و مس��ابقه ما پخش نمی شود! معمار 
خاطرنش��ان کرد: مسئوالن صداو س��یما اعالم کرده بودند که 
باش��گاه فوالد ماهان باید مبلغی را پرداخت کن��د که ما زیربار 
این حرف نرفتیم. در حالی که به نظر می رس��د هدف مدیران 
ارشد صدا و س��یما از تأسیس ش��بکه ورزش نگاهی یکسان به 
تمامی رش��ته های ورزشی و پوش��ش تمام رویدادهای ورزش 
کشور است، می طلبد تا مدیران صداو س��یما با نظارت و دقت 
نظر بیش��تر در زیرمجموعه های خود اج��ازه ندهند تا ورزش 
کشور به واس��طه برخی تصمیمات شخصی و س��لیقه ای دچار 

بی انگیزگی و سرخوردگی شود.

 با وجود این 
که مسئوالن 
صداوسیما هیچ 
حقی برای گرفتن 
این پول نداشتند، 
فوالدی ها راضی 
شدند تا برای 
توسعه و دیده 
شدن واترپلو این 
مبلغ را پرداخت 
کنند که در آخرین 
لحظات مسئوالن 
صداوسیما اعالم 
کردند این مبلغ کم 
است

حضور احتمالی 
تعدادی از مربیان 
کشتی فرنگی 
 ایران آن هم
 در کشوری مثل 
آذربایجان که از 
حامیان اصلی فیفا 
 به شمار 
می آید و سابقه ای 
طوالنی در تطمیع 
کشتی گیران 
ایرانی دارد، به 
هیچ عنوان به سود 
کشتی فرنگی 
ایران نیست

انتقاد مسئوالن فدراسیون از صدا و سیماتفرقه در کشتی فرنگی

پول کم بود، واترپلو پخش نشدوظیفه بنا سنگین تر شد

 محسن مسلمان امسال با ستاره فصل گذشته ملوان خیلی تفاوت دارد که البته به گفته 
خودش نداشتن تمرکز، تغییر پست بازی و بازی نکردن در ترکیب اصلی ذوب آهن، از 
دالیل افت او در فصل جاری به شمار می رود. مسلمان در گفتگویی با ایمنا حرف های 
جالبی می زند و تکیه کالم هایی بر زبان می آورد که خواندن آنها خالی از لطف نیست. 

با وجود تغییر کادر فنی در بازی با آلومینیوم نتوانستید پیروز شوید. 
به نظر من از زمانی که فرهاد کاظمی آمده تمرینات شاداب و خوبی انجام می دهیم و 
فکر نمی کنم ذوب آهن در 11 هفته ای که بازی کرده به این خوبی بازی نکرده است، 
با این وجود ش��انس با ما همراه نبود و بازیکنان آن گونه که باید دستورات مربی را در 
زمین اجرا نکردند و به همین دلیل ما نتوانستیم پیروز شویم. اما با این وجود در بازی 
با آلومینیوم مشخص بود که با تیم کار شده و فکر می کنم در بازی های آینده شرایط 

تیم بهتر می شود و نتایج بهتری کسب خواهیم کرد. 
می گویند تو از تغییرات کادرفنی ذوب آهن خیلی خوشحال بودی، چرا؟

 خب زمانی که یک بازیکن در ترکیب اصلی یک تیم به میدان نمی رود،  طبیعی است 
که ناراحت باشد ولی به هر حال این نظر کادر فنی بود و شاید آقا رسول به من اعتقاد 
نداشت و نمی خواس��ت با من کار کند، ولی آقای کاظمی به من اعتقاد دارد و من هم 

همه تالشم را به کار می گیرم که به تیمم کمک کنم که نتیجه بگیریم. 
پس به همین دلیل اول فصل هم نمی خواستی به ذوب آهن بازگردی؟  

من اول فصل با آقارسول صحبت کردم و به او گفتم که من دوست دارم تهران بمانم؛ 
چون نزدیک به شش س��ال در اصفهان و دو س��ال در انزلی بازی کردم و از خانواده ام 

دور بودم. 
اول فصل از کربکندی اجازه خواس��تم که به تهران بروم و ب��ه او گفتم که می خواهم 
به س��ایپا بپیوندم ولی او به من گفت تو یکی از پایه های تیم هس��تی و بازیکن اصلی 

ما به شمار می آیی، بنابراین من تو را می خواهم به همین دلیل من به اصفهان آمدم. 
زمانی که من به ذوب آهن بازگشتم دیدم پایه که چه عرض کنم، چهارپایه هم نبودم 
و کربکندی دو، سه مسابقه مرا بازی داد و ما به هر حال من در حال حاضر همه تالشم 

را انجام می دهم تا بتوانم برای ذوب آهن خوب کار کنم. 
ولی بعد هم رضایتنامه ات را صادر نکردند، درست است؟ 

نه، باش��گاه اجازه نداد. خب باالخره هر تیمی دوس��ت دارد یک بازیکن مثل محسن 
مسلمان داشته باش��د و فکر نکنم باش��گاه به من این اجازه را می داد. شاید آقا رسول 
کینه ای از من به دل داش��ته که مرا بازی نداده اما به هر حال هرچه بوده تمام شده و 

همه تالشم را می کنم که در حضور کاظمی خوب کار کنم. 
گویا یکی از دالیل اختالفت با کربکندی به پس�ت ب�ازی ات هم مربوط 

می شد؟
بله. من هفت سال اس��ت چه در ذوب آهن و چه در ملوان هافبک بازی می کنم اما آقا 
رسول اصرار داشت که در پس��ت مهاجم نوک بازی کنم ولی من نمی توانستم در این 

پست بازی کنم و همین مسأله باعث شد کارایی ام پایین آید. 
فکر می کنی با این ش�رایط می توانی دوباره ملی پوش شوی و به دوران 

اوج خودت باز گردی؟ 
من در مقابل آلومینیوم یکی از بهترین بازی های هفت سال اخیر خودم را به نمایش 
گذاشتم و از عملکرد خودم خیلی راضی هستم. همه تالشم را می کنم و آقای کاظمی 

باید به من کمک کند که به تیم ملی بازگردم. 
به نظرت ذوب آهن باالخره از قعر جدول کنده می شود؟ 

صد درصد، مطمئن باشید که تیم ما در آینده نتایج بهتری خواهد گرفت و مطمئنم که 
حداقل در آینده جزو یکی از پنج تیم اول جدول رده بندی خواهد بود.

مصاحبه

محسن مسلمان:

هر تیمی دوست دارد یک بازیکن مثل من داشته باشد



یادداشت

 کاهش 71 درصدی مسمومیت 
با گاز منو اکسید کربن 

مدیرکل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری از کاهش 71 درصدی 
مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منو اکسید کربن در این استان خبر 
داد. منصور فیروزبخت که با فارس س��خن می گفت، اظهار داش��ت: 
 در ش��ش ماهه نخست امس��ال دو مورد مرگ ناش��ی از استنشاق گاز 
منو اکسید کربن در این اس��تان گزارش شده است. وی افزود: با توجه 
به آغاز فصل س��رما، مردم ممکن اس��ت در نصب بخاری ها و وس��ائل 
گازس��وز بی احتیاطی کرده و جان خود و خانواده را به خطر بیندازند، 
برهمین اس��اس الزم و ضروری اس��ت تا مردم احتیاط الزم را داشته 
باشند. فیروزبخت آمار کشته شدگان شش ماهه نخست سال گذشته 
را 9 نفر اعالم کرد و گفت: تعداد کشته شدگان این استان در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذش��ته 71 درصد کاهش داشته است. مدیرکل 
 پزش��کی قانونی چهارمح��ال و بختی��اری همچنین با اش��اره به آمار 
کشته شدگان بر اثر مصرف مواد و اعتیاد در شش ماهه نخست امسال، 
گفت: از ابتدای س��ال جاری تاکنون 21 نفر بر اث��ر مصرف مواد، فوت 
کردند که در مقایس��ه با آمار 26 نفر سال گذش��ته 19 درصد کاهش 
داشتیم. فیروزبخت با بیان این که هر رفتاری که در فرد نشان دهنده 
ویژگی هایی مانند پیش��روی، اشتغال ذهنی، احس��اس عدم کنترل و 
ادامه یافتن با توجه به اثرات منفی در فرد باش��د، اعتیاد است، افزود: 
تنها مصرف یک ماده شیمیایی مالک تشخیص ما برای اعتیاد نیست.

خبر ویژه

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد 
شهرکرد 

             مرزبان کریمی 
بیداری اسالمی محصول درایت و بصیرت است و در واقع بیداری، همان 

شعور و معرفتی است که در سایه والیت حاصل می شود.
امامت و والیت یکی از مهم ترین اصول اعتقادی ما شیعیان است که حفظ 
و پاسداش��ت آن، از ضرورت های مهم جامعه دینی به شمار می رود و به 
همین دلیل روز جمعه پنجم آبان که نخستین روز دهه امامت و والیت به 
شمار می رود، با عنوان روز توحید، والیت و امامت نامگذاری شده است. 
اهمیت نامگذاری این روز به این خاطر است که توحید، روح اسالم است 
و حیات همه نبوت ها بستگی 
به توحید دارد، به گونه ای که 
بدون توحید، ایمان معنا ندارد. 
والیت، محور وحدت اسالمی، 
عن��وان دومی��ن روز این دهه 
اس��ت و بر ضرورت مرکزیت 
والیت ب��ه عن��وان عامل مهم 
وحدت مسلمانان تأکید دارد. 

 بیداری و معرفت 
در سایه والیت حاصل می شود

چهره روزیادداشت
9 مجروح حادثه واژگونی اتوبوس ترخیص شدند 

یزدان جاللی معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری چهارمحال و بختی��اری ازترخیص 9 نفر از 
مجروحان حادثه واژگونی اتوبوس دانش آموزان بروجنی خب��ر داد و گفت: وضعیت عمومی این 

دانش آموزان رضایت بخش است و سه نفر از آنان روز گذشته از بیمارستان ترخیص شده اند.
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نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری گفت: احتیاط های 
الزم توسط مسئولین و دست اندرکاران کاروان های راهیان نور 
ضروری است و همه موظفند تمام پیشگیری ها را در زمینه  وقوع 
 چنین اتفاقاتی)حادثه کاروان راهیان ن��ور بروجن( انجام دهند. 
حجت االسالم محمد علی نکونام با بیان تسلیت به خانواده های 
سانحه واژگونی اتوبوس کاروان راهیان نور بروجن، اظهار داشت: 
همدردی عمیق خودمان را به خانواده های داغدار این سانحه ابراز 
می کنیم و امیدواریم خداوند بر درجات متوفیان بیفزاید و مشمول 
رحمت واسعه خودش قرار دهد و خانواده هایشان را از اجر و صبر 
فراوان بهره مند کند و برای مجروحین این حادثه آرزوی شفای 
عاجل داریم. وی ادامه داد: حادثه غم بار و مصیبت سنگینی بود که 
پیش آمد و قطعا آزمونی از آزمون های الهی بود وامتحانی است که 
برای همه پیش آمده است. وی ادامه داد: در این موارد باید احتیاط 
های الزم توسط مسئولین و دست اندرکاران این امور انجام شود و 
همه موظفند تمام پیشگیری ها را در زمینه وقوع چنین اتفاقاتی 
انجام دهند. وی اذعان داشت: همه اقدامات در این خصوص انجام 
شده و همه پیش��گیری ها صورت گرفت و محکم کاری ها انجام  
 شده است، ولی باز حادثه ای پیش آمده و این طبیعی است که پای 
 کسی گذاشته نمی شود و تقدیر الهی اس��ت و همه باید تسلیم 

باشیم.
مقدس بودن؛ اصل کار کاروان های راهیان نور

وی اظهار داش��ت: در هر صورت آنچه که  هم اکنون می ش��ود 

ب��ه آن توجه کرد همین اس��ت که م��ردم در این ط��ور حوادث 
 هوش��یاری و بی��داری کامل داش��ته باش��ند، چون اص��ل کار

)کاروان های راهیان نور( خیلی کار مقدسی و کار بسیار ارزشمند 
و پر ثمری است.

آثار و برکات فراوان رفتن به مناطق جنگی
 حجت االس��الم محمد علی نکونام تصریح کرد: در واقع رفتن و 
حرکت مردم به  این مکان ها و دیدن آن مناطق؛ مناطقی که جای 
پای شهیدانمان است و خون عزیزانمان درآنجا ریخته شده، آثار 
و برکات  خاصی دارد و هم از نظر معنوی و سیاس��ی و هم از نظر 
اجتماعی، رفتن به این مناطق آثار فوق العاده ای دارد. وی تأکید 
کرد: کاروان راهیان نور برای نسل جوان اهمیت بسزایی دارد که 
بروند این مناطق را ببینند که در دام دشمن وتوطئه های دشمن 
نیفتند و خطرات دشمن به این وسیله خنثی می شود و همچنین 

تهاجم فرهنگی  نیز با این اقدام خنثی می شود.
 امام جمعه ش��هرکرد گفت: باید همه مراقبت ها و و احتیاط ها 
صورت بگیرد و همه آنچه را که دست اندرکاران این امور باید انجام 
دهند باید مالحظه داشته باشند و مد نظر قرار بدهند که با چنین 
حوادثی  مانند حادثه کنونی روبرو نش��ویم.  وی بیان کرد: نکته 
قابل توجه این است که همه کسانی که در این حادثه به لقا الهی 
پیوستند اجر فراوانی دارند چون اینها در راه شهدا قدم برداشته اند 

و در مسیری مرگ به سراغشان آمد که مسیر پاک و نورانی بود.

  هفته نخست آبان ماه از سوی سازمان 
گروه 
غذا و داروی وزارت بهداشت به عنوان شهرستان

هفت��ه پیش��گیری از مس��مومیت ها 
نامگذاری شده است. با توجه به شیوه جدید زندگی و دسترسی 
آس��ان مردم به انواع مواد شیمیایی، داروها و س��موم و... بدون 
داش��تن اطالعات کافی از نحوه نگهداری، مص��رف، خطرات و 
هشدارهای مربوط به آن، شیوع مسمومیت های اتفاقی و تعمدی 
در جامعه افزایش یافته است. وقوع مسمومیت های دارویی )به 
عنوان شایع ترین علت مسمومیت( از یک سو و استفاده از وسایل 
گاز سوز و مواد شیمیایی و شوینده در منازل و فقدان آگاهی های 
کافی در اغلب خانواده ها از سوی دیگر، خطرات جدی را متوجه 
 آنان می کند، خصوصا کودکان زیر پنج س��ال بر اس��اس آمار، 
آسیب پذیرترین گروه به شمار می روند. اگر چه بسیاری از این 
مسمومیت ها توسط کادر پزشکی، درمانی کنترل شده و به مرگ 
منتهی نمی شود و لیکن خس��ارات جبران ناپذیری را به پیکره 
اقتصاد، سالمت و بهداشت جسمی و روانی جامعه وارد می کند. 
رضا محمدی معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
از نامگذاری هفته نخست آبان ماه هر سال به هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها خبر داد و بیان کرد: هفته مذکور با هدف کاهش 
مرگ و میر ناشی از مسمومیت ها از طریق آموزش جامعه و گروه 
پزشکی در شش سال گذشته تعیین شده اس��ت. وی در ادامه 
گفت: طبق آمار استخراج شده از وب س��ایت سازمان پزشکی 

قانونی کش��ور از میان 62 هزار و ۴7۳ م��ورد مرگ با عامل غیر 
طبیعی در سال 1۳9۰در کل کشور، سوء مصرف مواد مخدر با 
۵/۸ درصد یکی از عوامل مهم مرگ های غیر طبیعی متوفیان 
بوده است و آمار متوفیان سوء مصرف مواد در سال 1۳9۰ دارای 
رشد تقریبی سه درصد نس��بت به سال 1۳۸9 است. همچنین 
آمار متوفیان استان، ناشی از سوء مصرف مواد مخدر در نه ماهه 
اول سال ۸9، 26 مورد و در نه ماهه اول سال گذشته، ۳6 مورد 
 بوده اس��ت که رش��د تقریبی برابر با ۳۸/۵درصد داشته است. 
وی اعالم کرد در حال حاضر مرکز اطالع رسانی داروها و سموم 
با شماره تلفن ۳۳۴2۴1۳ و ۳۳۳۵۵11 با پیش شماره ۰۳۸1 
در س��اعات اداری آماده پاسخگویی به کلیه س��ؤاالت دارویی و 
مسمومیت مردم عزیز استان اس��ت. به طور کلی موضوعات بر 

اساس روزهای هفته و نامگذاری هر روز به شرح ذیل است:
 دوش��نبه، 91/۸/1 روز پیشگیری از بروز مس��مومیت ناشی از 
داروها، سه شنبه 91/۸/2 روز پیشگیری از مسمومیت در اطفال 
و سالمندان، چهارش��نبه 91/۸/۳ روز پیشگیری از مسمومیت 
ناش��ی از گازها و منواکس��ید کرب��ن، پنج ش��نبه 91/۸/۴ روز 
پیشگیری از مس��مومیت با مواد غذایی و گیاهان سمی، جمعه 
91/۸/۵ روز پیشگیری از بروز مس��مومیت با سموم دفع آفات 
و مواد شیمیایی و ش��وینده های خانگی، ش��نبه ۸/6/ 91 روز 
پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی،  یک شنبه ۸/7/ 91 
روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوءمصرف مواد در جوانان. 

هفته مذکور با 
هدف کاهش 
مرگ و میر ناشی 
از مسمومیت ها 
از طریق آموزش 
جامعه و گروه 
پزشکی در شش 
سال گذشته تعیین 
شده است

کاروان راهیان نور 
برای نسل جوان 
اهمیت بسزایی 
 دارد که بروند
 این مناطق را 
ببینند که در دام 
 دشمن و
 توطئه های دشمن 
نیفتند

از سوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت اعالم شد نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری

رعایت احتیاط های الزم توسط کاروان های 
راهیان نور ضروری است 

هفته اول آبان ماه؛ هفته پیشگیری از 
مسمومیت ها  
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

مزایده
5165 شعبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگستری اصفهان در خصوص پرونده اجرایی کالسه 
910159 له خانم محبوبه قربانی علیه آقای رسول درخشیار فرزند اصغر مبنی بر مطالبه مهریه 
ش��امل یکصد و پنجاه عدد س��که بهار آزادی )معادل یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون 
ریال( و چهل مثقال طالی س��اخته شده 18 عیار )معادل دویست و شش میلیون و هشتصد و 
بیس��ت هزار ریال( و هزینه حج تمتع به میزان پانزده میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 
یک میلیون و ش��صت و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم لها و مبلغ هفتصد 
هزار ریال بابت هزینه کارشناس��ی در حق محکوم لها و پرداخت مبلغ 2/550/000 ریال بابت 
ح��ق االجرای دولتی در حق صندوق دولت در نظر دارد جلس��ه مزایده ای مورخ 91/8/22 از 
س��اعت 9 الی 10 صبح به منظور فروش س��ه دانگ از شش دانگ خودروی سواری ریو تیپ 
ال سی 1500 )حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری در نظریه ای که مصون از هر گونه 
اعتراض باقی مانده( که طبق نظریه کارشناس محترم دادگستری از خودروی مذکور به شماره 
انتظامی 257 ی 67 ایران 13 مدل 1390 به رنگ س��فید روغنی و به شماره موتور 1094142 
و شماره شاسی NAS610022B1195769 بازدید به عمل آورده که با توجه به مدل و نوع و 
مشخصات فنی و ظاهری کاماًل مطلوب و روند بازار در روز قیمت آن بالغ بر یکصد و چهل و 
ی��ک میلیون ریال )معادل 14/100/000 تومان( برآورد و اعالم می گردد. مالکیت اتومبیل فوق 
حسب کد امنیتی 13939693 راهور مورخ 90/7/10 متعلق به محکوم علیه می باشد. ضمنًا مبلغ 
هفتاد میلیون ریال از مبلغ اتومبیل فوق به عنوان مس��تثنیات دین محسوب می گردد و مزایده 
مربوط به مبلغ هفتاد و یک میلیون ریال )7/100/000 تومان می باش��د( در اتاق 252 واقع در 
طبقه دوم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان ش��هید نیکبخت برگزار نماید ضمنًا متذکر می 
گردد طالبین خرید می توانند حداقل 5 روز قبل از مزایده با مراجعه به پارکینگ روش��ن دشت 
از اتومبیل موردنظر بازدید نموده و کس��انی می توانند در مزایده شرکت که حداقل ده درصد 
مبلغ موضوع فروش را نقداً به همراه داش��ته و برنده مزایده فردی اس��ت که باالترین قیمت از 
 نظریه کارش��ناس را پیش��نهاد نماید. م الف/ 12026 مدیر دفتر شعبه 19 اجرای احکام دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5201 ش��ماره: 910854 ح/ 22 آقای سید محسن قریشی خوراس��گانی با وکالت آقای محمد 
اسماعیلی فرزند سید محمود دادخواستی به طرفیت خانم فریبا محمدی فرزند احمد به خواسته 
تمکین عام و خاص به این دادگاه تقدیم نموده است که به کالسه 9109980352200835 و به 
شماره بایگانی 87325 در شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان ثبت شده و وقت رسیدگی 
مورخ 91/9/8 ساعت 11/30 ظهر تعیین شده است. از آنجا که خوانده مجهول المکان می باشد 
به دس��تور دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در یکی از روزنامه 
ه��ا درج می گردد تا خوانده در وقت رس��یدگی فوق حاضر و در این مدت جهت اعالم آدرس 
و دریافت نس��خه ثانی دادخواست و ضمایم به دفتر دادگاه مراجعه نماید. نتیجه عدم حضور 
اتخاذ تصمیم قانونی خواهد بود. م الف/ 12191 افغانی- مدیر دفتر ش��عبه 22 دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ
5202 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100351701775، ش��ماره پرون��ده: 9109980351700930، 

شماره بایگانی ش��عبه: 910954، خواهان سید ابوالقاس��م صالحی دستگردی دادخواستی 
به طرفیت خوانده زهره ابراهیمیان به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج تقدیم 
دادگاه ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه هفدهم دادگاه 
عموم��ی حقوق��ی )خانواده( شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 206 ارجاع و به کالسه 
9109980351700930 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/09/14 و ساعت 10:00 تعیین 
ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 12192دفتر ش��عبه 17 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
5203 عطف به پرونده کالس��ه 376/88 ح ج 19 به راهنمایی خانم مژگان بقولی زاده از محل 
وقوع پالک ثبتی به شماره ملک 12487/68 بخش 14 ثبت اصفهان بازدید و معاینه به عمل آمد. 
پالک مورد بازدید به آدرس اصفهان ملک ش��هر هزار دس��تگاه فاز 3 بلوک I طبقه 6 واحد 44 
دارای ؟ مترمربع مس��احت با بدنه گچ- آشپزخانه و سرویس وحمام کاشی و سرامیک، درب 
ها چوبی، پنجره ها فلزی شیشه خور، دارای شوفاژ و آب و برق و گاز و آسانسور و انباری 
است. و بدون پارکینگ می باشد. لذا با توجه به موقعیت محل، متراژ مفید، نوع و قدمت ساخت، 
نوع کاربری، اش��تراکات و امکانات و با توجه به کلیه عوامل مؤثر در قضیه ارزش شش دانگ 
آپارتمان مس��کونی مذکور در این تاریخ جمعًا براب��ر با مبلغ 498/000/000 ریال برآورد می 
گردد که س��هم محکوم علیه آقای مجید حافظی به ازاء چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ پالک 

مذکور برابر 332/000/000 ریال معادل سی و سه میلیون و دویست هزار تومان برآورد می 
گردد. م الف/ 12207 اجرای احکام شعبه 19 دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5204 ش��ماره دادنام��ه: 9109970354500989، ش��ماره پرون��ده: 9109980362000575، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910577، متهم: آقای عباس مقصودی به نش��انی مجه��ول المکان، 
اته��ام: ع��دم ثبت ازدواج دائم یا طالق یا رجوع از س��وی مرد، گردش��کار: دادگاه با توجه به 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به اص��دار رأی می نماید. 
رأی دادگاه: در خص��وص اته��ام آقای عب��اس مقصودی فرزند محمدعلی دائ��ر بر عدم ثبت 
واقع��ه ازدواج دائم باتوجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام ش��ده گزارش ش��عبه محترم 
27 دادگاه عموم��ی اصفهان عدم حضور و دفاع مؤثر از ناحیه متهم و س��ایر قرائن و امارات 
موجود در پرونده اتهامش را بش��رح فوق محرز تش��خیص و مش��ارالیه را به اس��تناد ماده 
645 قان��ون مجازات اس��المی و رعایت بن��د 2 از ماده 3 قانون وص��ول برخی از درآمدهای 
دول��ت و مص��رف آن در م��وارد معی��ن بپرداخت س��ه میلیون ری��ال جزای نق��دی در حق 
صن��دوق دول��ت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی اس��ت و ظ��رف ده روز از تاریخ ابالغ 
 قابل واخواهی در همین دادگاه اس��ت.  م الف/ 12216  رس��تم پور- رئیس شعبه 119 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
5205 شماره دادنامه: 9109970354201081، شماره پرونده: 9009980364802029، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910389، ش��اکی: آقای امیرحس��ین جبار زارع با وکالت آقای مجید بهروزی 
به نش��انی ش��اهین ش��هر خ مخابرات بین فرعی 2 و 3 ش��رقی مجتمع تجاری بهار واحد 5، 
متهم: آقای مس��عود رعنایی به نش��انی مجهول الم��کان، اتهام: خیانت در امانت، گردش��کار: 
دادگاه ب��ا توج��ه ب��ه محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذی��ل مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص ش��کایت آقای امیرحس��ین جبارزاع با وکالت 
آق��ای مجید بهروزی علیه آقای مس��عود رعنایی فاقد مش��خصات بیش��تر ب��ه دلیل متواری 
بودن مبنی بر خیانت در امانت یک دس��تگاه خودرو هیوندا آزرا، از توجه به ش��رح ش��کایت 
ش��اکی و اظهارات ش��هود و عدم حضور متهم در دادس��را دادگاه بزه انتس��ابی را محرز و 
مس��لم دانس��ته مس��تنداً به ماده 674 ق.م اس��المی متهم را به تحمل 6 م��اه حبس تعزیری 
محک��وم می نمای��د. رأی صادره غیابی ظ��رف مهلت ده روز پس از اب��الغ قابل واخواهی در 
 همین ش��عبه می باش��د. م الف/ 12215 وط��ن خواهان اصفهانی- رئیس ش��عبه 116 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

احضار
5206 چ��ون آق��ای محمد خداوردیان فرزند محمدعلی ش��کایتی علیه خان��م مرضیه محمدی 
فرتخون��ی فرزن��د باقر مبن��ی بر جعل اس��کناس و کالهب��رداری 35 هزار تومان از ش��اکی 
با اس��تفاده از خرج کردن اس��کناس جعلی مط��رح نموده که پرونده به کالس��ه 910748 این 
بازپرس��ی ثبت گردیده، لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون 
آیی��ن دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر 
م��ی ش��ود و از متهم مذکور دع��وت به عمل می آی��د ظرف مدت یکماه پس از نش��ر آگهی 

جهت پاس��خگویی به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید. در صورت عدم حضور دادس��را 
 تصمی��م مقتض��ی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12210 دفتر ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای 

عمومی انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5207 بدینوس��یله اعالم می گردد آقایان محمود نجوم��ی زاده- محمدرضا عابدان پور- میثم 
طیبی جبلی ش��کایتی علیه آقای امین پورپش��نگ فرزند علی دایر بر جعل و اس��تفاده از سند 
مجعول و کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 910818 ب 16 ثبت 
گردیده اس��ت که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به 
حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در 

یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود.  م الف/ 12208 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5208 چون آقای مجتبی دهقانی فرزند خداداد ش��کایتی علیه آقای مجتبی نوری مبنی بر ایراد 
ضرب و جرح عمدی با چاقو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 901476 ک 102 این دادگاه 
ثبت، وقت رس��یدگی برای روز چهارش��نبه 91/9/8 س��اعت 11 تعیین شده نظر به اینکه متهم 
مجهول المکان می باش��د لذا حسب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت بعمل 
می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
شده تلقی و دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 12211 دفتر شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
5209 شماره درخواس��ت: 9110460352500012، ش��ماره پرونده: 9009980352500373، 
شماره بایگانی شعبه: 900407، در پرونده کالسه بایگانی 900407 این شعبه واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 
262 خواهان امیر مهدی مشرف فرزند خسرو دادخواستی به طرفیت خوانده زهرا اکبری بنی 
به خواسته تقس��یط محکوم به تقدیم که دارای وقت رسیدگی مورخه 1391/9/8 ساعت 9 می 
باش��د. نظر به اینکه آدرس خوانده مجهول المکان اعالم شده با درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و 
ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. مطلبی- مدیر دفتر شعبه 

25 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

مزایده
5210 ش��عبه 19 اجرای احکام حقوقی دادگس��تری اصفهان در خص��وص پرونده اجرایی به 
کالس��ه 910217 ح ج 19 له خانم زهره نیکی با وکالت س��عید وظیفه علیه آقای رضا ماهرانی 
فرزند محمود مبنی بر مطالبه مهریه به میزان پرداخت یکصد و چهارده عدد س��که تمام بهار 
آزادی )معادل یک میلیارد و دویس��ت و س��ی و یک میلیون و دویست هزار ریال( بابت اصل 
خواسته و مبلغ یک میلیون و سه هزار و ششصد ریال )معادل 1/003/600 ریال( بابت هزینه 
دادرسی و مبلغ یک میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال 
بابت هزینه کارشناس��ی خودرو و مبلغ 120/000 ریال بابت نش��ر آگهی در حق محکوم لها و 
پرداخت مبلغ 2/500/500 ری��ال بابت حق االجرای دولتی در حق صندوق دولت در نظر دارد 
جلس��ه مزایده ای مورخ 91/8/18 از س��اعت 9 الی 10 صبح جهت مزایده یکدستگاه خودروی 
هیوندای آزرا 3300 به رنگ نقره ای متالیک برگزار نماید )که حس��ب نظریه کارشناس رسمی 
دادگس��تری در نظریه ای که مصون از هر گونه اعتراض باقی مانده اس��ت( خودروی مذکور 
مدل 2007 میالدی به ش��ماره موتور A697827* و شماره شاس��ی A155629* به شماره 
انتظامی 694 د 28 ایران 14 که مدت س��ه س��ال از تاریخ توقیف در فضای باز متوقف است و 
اعتبار بیمه نامه آن س��پری شده و اس��ناد و مدارک آن رویت نگردیده تا اصالت آن بررسی 
و منطبق گردد. مع الوصف با توجه به مدل و نوع وس��یله نقلیه و روند بازار در حال حاضر 
قیمت روز آن بالغ بر چهارصد و هش��تاد میلیون ری��ال )معادل 48/000/000 تومان( برآورد 
و اعالم می گردد. در اتاق 252 واقع در طبقه دوم دادگس��تری اصفهان واقع در خیابان شهید 
نیکبخ��ت برگزار نماید ضمن��ًا متذکر می گردد طالبین خرید می توانن��د حداقل 5 روز قبل از 
مزایده با مراجعه به پارکینگ ایثار واقع در خ امام خمینی- پشت بیمه تأمین اجتماعی شماره 3 
از اتومبیل مذکور بازدید نموده و کسانی می توانند در مزایده شرکت که حداقل ده درصد مبلغ 
موضوع فروش را نقداً به همراه داشته و برنده مزایده فردی است که باالترین قیمت از نظریه 
کارشناس را پیشنهاد نماید. مدیر دفتر شعبه 19 اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اخطار اجرایی
5211 شماره: 332/91 ش ح 14 به موجب رأی شماره 867 تاریخ 91/5/26 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای علی یزدانی نام پدر: 
اکبر مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می وانتقال رسمی 
موتورس��یکلت به ش��ماره 53447-تهران 27 و پرداخت مبلغ س��ی و دو هزار ریال )32/000 
ریال( بابت هزینه دادرسی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له آقای حسن خشوعی نام پدر: 
غالمعلی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ پروین خ دشتس��تان بن بست احمدی پالک 20. ماده 
34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند و اموالی 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 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسیدگی
5212 در خصوص پرونده کالسه 1109/91 خواهان آقای یداله مظاهری دادخواستی مبنی بر 
الزام به انتقال س��ند خودرو به طرفیت آقای محسن سهرابی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی 
برای مورخ 91/9/26 س��اعت 11 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید 
منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. 
در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

9 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5213 ش��ماره: 91-558 بموج��ب رأی ش��ماره 856 تاریخ 91/5/25 حوزه 11 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محمد علیزاده الدفعی نام پدر: 
رحیم مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 17/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 

38/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر و هزینه نشر آگهی و تأدیه از 
تاریخ سررس��ید 91/3/30-369270 تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از 
س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان حسین بختیاری رئنانی 
نام پدر: مرتضی نشانی محل اقامت: اصفهان خ عطاءالملک فاز 4 پالک 498 صادر و اعالم می 
نماید. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند 
و اموالی 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 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5214 شماره: 846/90 بموجب رأی شماره 51 تاریخ 91/1/29 حوزه 24 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن عطائی مجهول المکان محکوم 
اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ی میلیون ریال بابت اصل خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی و 
خس��ارات تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید مورخه 90/6/27 تا زمان وصول در حق خواهان 
محس��ن فرزام مطلق نشانی: بهارس��تان مجتمع شقایق و همچنین نیم عش��ر اجرایی در حق 
دولت. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت نکند 
و اموالی 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 دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 24 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5215 آقای فرید کوهیان افضلی دارای شناس��نامه شماره 854 به شرح دادخواست به کالسه 
4413/91 ح 10 از این ش��ورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان فاطمه مصحف بشناس��نامه 315 در تاریخ 1391/5/16 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: دو فرزند پس��ر و یک اوالد دختر 
و ش��وهر متوفیه به اسامی زیر: 1- فرزاد کوهیان افضلی ش ش 457 )پسر متوفیه(، 2- فرید 
کوهی��ان افضلی ش ش 854 )پس��ر متوفی��ه(، 3- فریبا کوهیان افضل��ی ش ش 662 )دختر 
متوفی��ه(، 4- نصراله کوهی��ان افضلی ش ش 11642 فرزند فتح اله )ش��وهر موفیه( و غیر از 
نامبردگان فوق وارث دیگری نداشته است. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در ی��ک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
5217 نظ��ر به اینکه آقای یعقوب فروزش فرزند یوس��ف به اته��ام ایراد ضرب و جرح عمدی 
حس��ب ش��کایت ایران مذنبی اصفهانی فرزند حسن از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
910008 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده اس��ت، بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای عمومی و 
انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی در شعبه 
32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در 
 ص��ورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد ش��د. 
م الف/ 12212 دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

 
ابالغ

5218 نظر به اینکه آقای حمزه آقائی فرزند عباسعلی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع 
حس��ب شکایت آقای س��ید احمد لوح موس��وی فرزند عباس از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 910084 د 32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن محل اقامت 
او ممکن نگردیده اس��ت، بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی دادگاههای 
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در ش��عبه 32 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش 
حاض��ر ش��ود، در صورت عدم حض��ور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی 
 معمول خواهد ش��د. م الف/ 12213 دفتر ش��عبه 32 دادیاری مجتمع ش��ماره دو دادس��رای 

عمومی و انقالب اصفهان
 

احضار
5219 ش��ماره: 911168 ب 5 نظ��ر به اینک��ه آقای 1- کریم میرزایی فرزن��د غفور 2- گلبدین 
پیروزی فرزند عبدالرحمان به اتهام قتل عمد از طرف ش��عبه 5 بازپرس��ي دادسراي ناحیه 4 
اصفهان تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر 
نشده بدین وس��یله در اجراي ماده 115 قانون آئین دادرس��ي کیفري مراتب به نامبرده ابالغ 
تا ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهي در شعبه 5 بازپرس��ي اصفهان واقع در اصفهان خ کهندژ 
دادس��راي ناحیه 4 بازپرس��ي 5 جهت پاس��خگویي به اتهام خویش حاض��ر گردد درصورت 
 عدم حضور پس از گذش��ت مهلت مقرر اقدامات قانوني در این خصوص به عمل خواهد آمد. 

م الف/ 12214  دفتر شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 ریاس��ت جز برای اهلش شایسته و روا نیست. پس هر کس 
مردم را به س��وی خود بخواند، در حالی که میان مردم داناتر 

از او هست، خداوند در روز قیامت به او نگاه نخواهد کرد.

آشنایی با 5 پدیده عجیب خواب

 »REM همه این رفتاره��ا را تحت رده کلی »پاراس��ومنیاهای غیر
قرار می دهند. بیماران بدون لباس در بیرون از خانه راه می روند، غذا 
می پزند، دوش می گیرند، برای رفتن به س��رکار آماده می شوند و در 

تمام این اوقات در خواب عمیق باقی می مانند.
زمانی که در خواب به س��ر می بریم، مانند س��ایر زمان های زندگی، 
پدیده های عجیب و خاص��ی وجود دارد که در اینج��ا به پنج پدیده 

عجیبی که ممکن است در حین خوابیدن شما رخ دهد می پردازیم:

فلج خواب
 REM بدن های ما در حین خواب با حرکت آهسته چشم یا خواب 
اساسا در حالتی شبیه به فلج قرار دارد )در غیر این صورت ما شروع به 
اجرا کردن رؤیاهای مان می کردیم(. اما پنج درصد از جمعیت هستند 
که گهگاه هنگامی که به خواب REM ف��رو می روند یا از آن بیرون 
می آیند، دچار ای��ن حالت فلجی می ش��وند. در نتیجه بدن های این 
افراد در حالی که هنوز ذهنشان عمدتا هشیار است، فلج می  شود. این 
وضعیت به خصوص از این لحاظ ناراحت  کننده اس��ت که فلج خواب 

اغلب با »رؤیاهای بیداری« )waking dreams( همراه است.
 

رؤیاهای بیداری
  رؤیاه��ای بی��داری ک��ه اصط��اح علمی ب��رای آنه��ا »توهم های 
هیپناگوژیک« )پیش از خواب( یا »هیپنوپومپیک« )پس از خواب( 
است، ممکن است شامل هر چیزی از صدای ضربه زدن شخصی به در 
یا دیدن هیوالیی که به درون تختخواب می خزد، باشد. این رؤیاهای 
بیداری غریب که ممکن است از چند ثانیه تا چند دقیقه طول بکشد، 
می تواند ناشی از کم خوابی باشد )به خصوص اگر فرد زمینه ژنتیکی 
این عارضه را هم داشته باش��د(. برخی پژوهشگران اعتقاد دارند که 
همین  توهم ها منشأ داستان های همیشگی درباره جادوگران، اشباح 

و بیگانه های فضایی هستند.
 

)Exploding head syndrome( نشانگان انفجار سر
در این نشانگان بر خاف نامش، س��رتان نمی ترکد، بلکه توهم های 
شنیداری را در حین خواب تجربه می کنید. در این عارضه شخص در 
حالی بیدار می شود که احساس می کند صدای انفجار چیزی مانند 
بمب را شنیده است، در حالی که  در محیط اطراف چیزی وجود ندارد 
که این صدا را ایجاد کند. این احساس کاما درونی است و علت اصلی 
آن معلو م نیست، اما نشانگان انفجار س��ر به احتمال زیاد با استرس 

بدتر می شود.
 

خوابگردی، خوردن در خواب و...
 »REM همه این رفتارها را تحت رده کلی »پاراس��ومنیاهای غیر 
قرار می دهند.  بیماران بدون لباس در بیرون از خانه راه می روند، غذا 
می پزند، دوش می گیرند، برای رفتن به س��رکار آماده می شوند و در 
تمام این اوقات در خواب عمیق باقی می مانند. به گفته کارشناسان 
این عارضه به علت استرس یا داروها یا علت های ناشناخته دیگر رخ 
می دهد. در این مورد هم به نظر می رسد زمینه ژنتیکی دخیل باشد.

 
REM اختالل رفتاری

 افرادی که در حین مرحله REM یا رؤیابینی حالت فلجی معمول را 
 REM پیدا نمی کنند، ممکن است در معرض خطر اختال رفتاری
باش��ند.  در این عارضه ف��رد رؤیاهایش را اجرا می کن��د؛ برای مثال 
ممکن است در حین دیدن رؤیایی که فردی به آنها حمله می کند، از 
خود دفاع کنند و گلوی همسرشان را که در کنارشان است، بفشارند. 
مواردی از ارتکاب به قتل به وسیله افراد در حین خواب گزارش شده 
است. اختال رفتاری REM می تواند ناشی از سکته مغزی، تومور 

یا ناهنجاری ژنتیک باشد.

رواج خاک خوری در میان مردان
پژوهش های جدید نشان می دهد فقط زنان باردار و کودکان نیستند که 
خاک می خورند، بلکه این موضوع در میان مردان نیز رواج یافته است. به 
گفته کریستوفر گولدن رهبر ارشد این مطالعه از انجمن جامعه جغرافیایی 
ملی، تحقیقات پیشین در نمونه های مورد مطالعه خود فقط زنان باردار 
و کودکان را بررس��ی و از مردان غفلت کرده بودن��د. وی و همکارانش در 
سال 2009 رفتار موس��وم به pica را در نمونه موردی تصادفی متشکل 
از 760 ساکن در 16 روستای منطقه حفاظت شده ماکیرای ماداگاسکار 
بررس��ی کردند. زنان و مردان حاضر در این پژوهش 13 ماده غیرغذایی 
شامل شن، خاک، ریشه مانیوک، برنج نپخته، نمک و خاکستر را مصرف 
کردند. یافته های این دانشمندان نشان داد که 53 درصد افراد حاضر در 
این مطالعه در عمل pica ش��رکت کردند و در میان مردان، این رقم 63 
درصد گزارش شد. این در حالی بود که کمتر از یک درصد زنان غیرباردار 
اعام کردند که آنها فقط ط��ی دوران بارداری این آیتم های غیرغذایی را 
مصرف کرده بودند. بسیاری از افراد حاضر در این پژوهش این مواد را به 
دالیل درمانی به ویژه برای درمان بیماری های معده و بسیاری دیگر نیز 

آن را برای داشتن شانس جهت داشتن سامتی بهتر مصرف می کردند.

فلیکس باوم گارتنر از آن دسته انس��ا ن هایی است که 
نه بلندی کوه ها را می شناس��ند نه ارتف��اع موج ها را؛ 
همان هایی که دیوانه هیجان هس��تند و دس��ت به هر 
کاری می زنند، حت��ی پرش از فاصل��ه 39 کیلومتری 

زمین!
پایگاه اینترنت��ی روزنامه »ولت « آلم��ان در هیاهوی 
پرش دور از انتظار باوم گارتنر اتریشی، فهرستی از چند 

ماجراجوی نادر جهان  ارایه کرده است.

فلیکس باوم گارتنر؛ سقوط آزاد
این ورزش��کار اتریشی یک ش��نبه همین هفته از فراز 
جو زمین و فاصل��ه ای 39 کیلومتری ب��ه پایین پرید 
تا نخس��تین انس��انی باش��د که دیوار صوتی را بدون 
استفاده از وس��ایل پروازی شکسته اس��ت. او از درون 
بالنی باالی ش��هر رزول ایالت نیومکزیکو سقوط آزاد 

خود را انجام داد.
در این ارتفاع ک��ه هوا بس��یار رقیق بوده، س��رعت او 
افزایش پیدا کرده و به چیزی در حدود 1110 کیلومتر 
بر ساعت رس��ید. این ماجراجوی ۴3 س��اله به خاطر 
سقوط آزادهایش معروف است. فشار هوا در این ارتفاع 
دو درصد س��طح دریا و تنفس بدون ماسک اکسیژن، 

ناشدنی است.
دیگرانی که قصد داشتند، رکوردهای جذاب بلندترین، 
سریع ترین و طوالنی ترین سقوط آزاد را بشکنند، جان 
خود را از دست داده اند، ولی باوم گارتنر پیش از پرش 
خود گفته ب��ود: »اگر چیزی اش��تباه ش��ود، تنها خدا 
می تواند به داد شما برسد، زیرا اگر خوش شانس نباشید 
و مهارت این کار را نداشته باش��ید، هیچ ندارید و فقط 

باید امیدوار باشید، او شما را ناامید نکند.«
رک��ورد س��قوط آزاد از آن »ج��و کیتینگ��ر« خلبان 
بازنشس��ته نیروی هوایی آمریکاس��ت. او سال 1960 
)1339هج��ری شمس��ی( از بالن��ی در ارتف��اع 31 
کیلومتری س��طح زمین به پایین پرید. پیرمرد هشتاد 
ساله بازنشس��ته، عضوی از تیم پرش باوم گاتنر و تنها 
صدایی بود که با او در صعود دو ساعت و نیمی و سقوط 

10 دقیقه ای اش ارتباط داشت.
پژوهشگران پروژه »رد بول استراتوس« باور دارند که 
تکنولوژی به کار رفته در سقوط آزاد باوم گارتنر به کار 
نجات اضطراری در وس��یله هایی با شتاب و سرعت باال 
می آید؛ تکنولوژی ای که ناسا و صنایع فضایی به دنبال 

آن هستند.
برای بررس��ی دقیق نتایج این پ��رش، دوربین هایی با 
باالترین کیفیت این عملیات را دنب��ال کرده و برخی 
دیگر نیز به طور خاص روی باوم گارتنر تمرکز داشتند. 
تا به  حال موارد اندکی بوده که خلبانان از هواپیماهایی 
که با س��رعت مافوق صوت حرکت می کردند، بیرون 
پریده باشند، اما هنوز دقیقا روشن نیست که این سرعت 

چه تأثیری بر بدن انسان می گذارد.
پخش کنندگان تلویزیونی این رخداد، برای جلوگیری 
از پخش هرگونه تصویر دلخراش، تأخیری20 ثانیه ای 
را برای پخش مستقیم تلویزیونی در نظر گرفته بودند؛ 
پروژه ای که بستگی مستقیمی با وضعیت جوی داشت.

باوم گارتنر پی��ش از ای��ن، 130 پرش دیگ��ر را انجام 
داده بود که از جمله آنها می ت��وان به پرش از برج های 
پتروناس در کواالالمپور مالزی یا آس��مانخراش 509 

متری تایپه اشاره کرد.

رابی مدیسون؛ موتورسواری
این بدلکار اهل اس��ترالیا رکورد جهانی پرش طولی با 
موتور را در اختی��ار خود دارد. او 29 م��ارس 200۸ با 
موتورش در ملبورن پرشی 9۸/106 متری و در نهایت 
فرودی موفقیت آمیز داش��ت. مدیس��ون در تازه ترین 
فیلم از مجموعه»جیمز باند« با نام »سقوط آسمانی« 
)Skyfall( بدل »دنیل کریگ« – جیمز باند – خواهد 

بود.

گرت مک نامارا؛ موج سواری
موج سوار ۴5 ساله آمریکایی، نوامبر 2011 رکوردی 
را در کتاب رکوردهای جهانی گین��س از خود به جا 
گذاشت و آن، سوار شدن بر بزرگ ترین موج در پرتغال 
بود. او با جت اسکی سوار بر موجی شد که ۴/27 متر 
بلندی داشت. مک نامارا سال 2007 در آالسکا سوار بر 
موجی شد که از یخچالی طبیعی سرچشمه گرفته و 

به دریا فرو می ریخت.

دیرک آوئر؛ اسکیت
ای��ن آلمان��ی در س��ال 2009 در اش��توتگارت ب��ا 
اسکیت هایش از مس��یر ترن هوایی گذشت و در پایان 
شیب تند مسیر توانس��ت با مهارت تمام بایستد. او در 
آن زمان 37 سال داشت و سرعتش در بخشی از مسیر 
به ۸۸ کیلومتر بر س��اعت نیز رسید. او سال 1997 نیز 
با پورشه ای که 307 کیلومتر بر ساعت سرعت داشت، 

یدک کشیده شد!

سیمونه اوریگونه؛ اسکی
این اس��کی باز ایتالیایی با دو اسکی تنها از نوک کوهی 
به پایین سر خورد، آن هم با شتابی که سابقه نداشت. 
او سال 2006 در فرانسه به س��رعت ۴/251 کیلومتر 
رسید. شیب پیست، 76 درصد بود. اوریگونه فرانسوی 
در اسکی س��رعت، چهار قهرمانی جهان را در کارنامه 

دارد.

ماجراجوترین ورزشکاران 
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پژوهش جدید محققان دانشگاه تنسی 
نش��ان داده که س��طح ماه با دانه های 
شیش��ه ای خاک، حاوی می��زان قابل 
توجهی از آب اس��ت ک��ه می تواند از 
نظری��ه حیات انس��انی در ماه حمایت 

کند.
محققان به بررس��ی نمونه های خاک 
جمع آوری شده از ماه توسط مأموریت 
های آپول��و پرداخت��ه و دریافتند که 
آنها ح��اوی آب ب��ه ش��کل ترکیبات 
گفت��ه  هس��تند.به  هیدروکس��یل 
دانش��مندان، این آب به احتمال زیاد 
با جریان م��داوم ذرات باردار منتش��ر 
شده از خورشید موسوم به باد خورشیدی بر روی سطح ماه شکل گرفته است. این دیدگاه 
سنتی که ماه کاما خشک است در سال های اخیر با شواهد روز افزون از امکان شکل گیری 
قطرات یخی آب بر روی سطح این قمر کاما تغییر یافته است. در سال 2009 یک ماهواره 
ناسا در داخل یکی از دهانه های ماه سقوط کرده و تلی از غبار را به هوا بلند کرد که به گفته 
دانشمندان حاوی میزان غیر قابل انتظاری از یخ بود. همچنین در آن زمان، میزان کوچکی 
از آب به شکل پودر و س��نگ در الیه های خارجی ماه پیدا شده بود. اگرچه این اکتشافات 
وجود آب در این قمر را اثبات کرد، اما مش��کل موجود که ذهن دانشمندان را درگیر خود 
کرده، منشأ پیدایش آن است.پژوهش جدید این محققان اکنون نشان داده که این آب احتماال 
روی سطح خود ماه به وجود آمده و توسط شهاب س��نگ ها یا دیگر ضایعات فضایی به این 
همسایه نزدیک زمین منتقل نشده است. باد خورشیدی یک جریان از ذرات در حال حرکت 
مداوم از سوی خورشید بوده که در زمین به دلیل وجود میدان مغناطیسی دفع می شود، 
اما ماه از چنی��ن محافظی برخوردار نبوده و آن را جذب م��ی کند.این محققان با آزمایش 
نمونه های خاک ماه دریافتند که آنها از ویژگی های ش��یمیایی مش��ابه با ذرات هیدروژن 
باردار موج��ود در بادهای خورش��یدی برخوردارند.این یافته ها نش��ان داده که هیدروژن 
موجود در سطح ماه، به وسیله باد خورشیدی منتقل و پس از ترکیب با اکسیژن و تبدیل به 
هیدروکسیل ها در خاک ذخیره شده است.هیدروکسیل ها ترکیبات شبیه به آب هستند 

که از یک اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن برخوردارند.

آژانس فضای��ی اروپ��ا )ESA( از بین 
26 پیش��نهاد موج��ود ب��رای یافت��ن 
سیارات ابرزمین، طرح کاوشگر فضایی 
CHEOPS در کاس-S را انتخ��اب 

کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران 
 S-ایسنا(، نخستین مأموریت کاس(
)کوچک( برای یافتن سیارات ابرزمین با 
همکاری آژانس فضایی اروپا )ESA(  و 
مرکز علوم فضا سوئیس انجام می شود.

ه��دف از این پ��روژه، یافتن س��یارات 
فراخورشیدی )Exoplanet( جدید 
نیست، بلکه ستاره های درخشان دارای 

سیارات در حال چرخش، مورد بررسی قرار می گیرند.
کاوشگر CHEOPS  سال 2017 به فضا پرتاب شده و در مدار پایین زمین در ارتفاع ۸00 

کیلومتری مستقر می شود.
برای اندازه گیری دقیق شعاع سیارات فراخورش��یدی، این کاوشگر از روش انتقال )گذر( 
استفاده می کند که با بررسی کاهش میزان درخشندگی ستاره در زمان عبور یک سیاره از 
مقابل ستاره میزبان انجام می شود. همچنین چگالی سیارات با جرم مشخص نیز محاسبه 

می شود که نشانگر ساختار داخلی سیاره است.
این اطاعات می تواند به درک بهتر شکل گیری س��یارات ابرزمین با جرم هایی چند برابر 

زمین تا سیاراتی در ابعاد نپتون منجر شود.
این کاوشگر همچنین برای شناسایی س��یارات با جو مخصوص مورد استفاده قرار گرفته 
و می تواند در تحقیقات بع��دی درخصوص جو س��یارات فرازمینی با کمک نس��ل آینده 
 تلس��کوپ های فضایی مانند تلس��کوپ فضایی جیمز وب و تلسکوپ بس��یار بزرگ اروپا

)E-ELT( مورد استفاده قرار گیرد.
پروفس��ور »آلوارو گیمنز« مدیر اکتش��افات علمی و روباتیک آژانس فضای��ی اروپا تأکید 
می کند: کاوشگر CHEOPS  با تمرکز بر ستارگان خاص میزبان سیارات فراخورشیدی، 
دانش��مندان را قادر به انجام مطالعات تطبیقی بر روی س��یارات با جرمی کمتر یا مشابه 

زمین خواهد کرد.

براساس آزمایش های انجام شده توسط انجمن بهره هوشی 
منسا، یک دختر 15 ساله هندی تبار با ضریب هوشی 162 از 
آلبرت انیشتین و استفان هاوکینگ باهوش تر است. »فابیوال 
مان« دختر 15 ساله ای از لندن با داشتن ضریب هوشی 162 

از انیشتین و هاوکینگ سبقت گرفته است.
این بهره هوشی، وی را در صدر باهوش ترین افراد جهان که 
یک درصد جهان را تش��کیل می دهند قرار داده است. گفته 
می ش��ود که ضریب هوش��ی هاوکینگ 160 بوده و ضریب 
هوشی این دختر 15 ساله 162 اعام شده است و دست کم 

روی کاغذ، بهره هوشی وی بیشتر است.

 منس��ا، ب��زرگ تری��ن و قدیم��ی تری��ن انجم��ن ضری��ب 
 هوش��ی باال در جه��ان اس��ت. ای��ن س��ازمان غیرانتفاعی 
 به روی افرادی که در بهره هوشی باالتر از حد استاندارد دارند 
 گشوده می ش��ود. منس��ا به طور رس��می از گروه های ملی 
 و س��ازمان پوشش��ی منس��ا اینترنش��نال تش��کیل ش��ده 
 ودفتر ثبت ش��ده آن در ش��هر لینکولنش��ایر انگلستان قرار 

دارد.
فابیوال اظهار داش��ت: وقتی درباره وجود انجمن منسا مطلع 
شدم تصمیم گرفتم در آزمون آنها شرکت کنم. من همیشه 
به معماها عاقه مند بودم و از پدر و مادرم ملتمسانه خواستم 

که مبلغ این آزمون را پرداخت کنند.
فابیوال دانش آموز مدرس��ه دخترانه نخب��گان نورث وود در 
لندن اس��ت. وی برای این آزمون س��ه س��اعته در دانشکده 
پزشکی دانشگاه کالج لندن حضور یافت و در این رابطه گفت: 
پرسش ها اندکی گمراه کننده تر از آزمون های بهره هوشی 
آناین بودند و ما وقت زیادی برای پاس��خ به آنها نداش��تیم 
بنابراین نمی توانم توصی��ف کنم که به واقع چه ش��رایطی 

داشتم.
این دختر 15 ساله هندی تبار که گفته می شود ریشه های 

پرتغالی دارد، دارای کمربند بنفش در رش��ته کاراته است و 
اکنون در کاس های تکواندو ش��رکت می کند و مثل همه 
بچه های باهوش شطرنج باز می کندو پیانو و گیتار می نوازد.

وی به نوشتن خاقانه عاقه مند است و درحال حاضر روی 
یک داستان بلند کار می کند.

مادر فابیوال یک تهیه کننده اخبار در آسوش��یتدپرس لندن 
است.

فابیوال گف��ت: ما پس از ای��ن آزمون، به تعطی��ات رفتیم و 
یک ماه پ��س از آن، نامه ای دریافت کردم که در آن نوش��ته 
شده بود ضریب هوشی من 162 است و من به انجمن منسا 

دعوت شدم.
چندی پیش نیز یک دختر 12 س��اله از لیورپول بریتانیا در 
آزمون انجمن منس��ا با ضریب هوش��ی 162 ب��ه عنوان یک 
درصد از افراد باهوش جهان شناخته ش��د. اولیویا منینیگ 
اذعان کرده است به س��رعت اطاعات جدید را یاد می گیرد 
و به خاطر م��ی آورد،  اما می گوید پ��س از آن که از نمره هوش 
خود مطلع شد الل ش��ده بود. ضریب هوش��ی وی  دو نمره 
بهتر از آلبرت انیشتین نابغه آلمانی و هاوکینگ بزرگ ترین 

فیزیکدان معاصر است.

مأموریت»کوچک«،      برای یافتن سیارات  ابرزمینکشف ذرات آب در ماه

دومین  دختری  که  از انیشتین  سبقت  گرفت

 ساخت هتل های جالب کپسولی از 
 لوله های سیمانی در مکزیک. 
یک شب اقامت در یک اتاق از این هتل در 
روزهای آخر هفته، 35 پوند و در روزهای 
بین هفته 20 پوند هزینه دارد

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 
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کبوتر؛ این پرنده کوچک و معصوم از نامه رسانی تا جاسوسی!  
خدمات زیادی به انسان کرده است.

در سال 190۸ دکتر » ژولیوس نیوبرونر« ایده ای را پیاده کرد 
که بعدها در نمایشگاه های بین المللی فرانکفورت و پاریس او 

را به شهرت جهانی رساند.
وی از کبوترهای نامه بر الهام گرفت و یک دوربین عکاس��ی 
مینیاتوری  طراحی کرد که س��بک وزن بوده و به بدن کبوتر 

وصل می شد. 
این دوربی��ن که با یک زمان س��نج به طور خ��ود کار عکس 
می گرفت را به کبوترهای آموزش دیده ای می بستند که پس 

از عکاسی به مبدأ برگردند.
این اختراع وس��یله ای بود که از آن برای جاسوسی می شد 
استفاده کرد، اما بیشتر به یک وس��یله برای عکاسی جذاب 

هنری تبدیل شد تا یک ابزار جاسوسی.

کبوترهای جا سوس
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