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گلشن خیال در 
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سرزده از شهرداری ها بازدید می شود
بازدید از روند فعالیت های عمرانی شهرداری های این استان به صورت 
سرزده انجام می شود؛ چرا که شهرداری ها باید 24 ساعته در خدمت 
مردم باشند و توقف در امور عمرانی ش��هرداری ها در هیچ ساعتی از 
شبانه روز پذیرفتنی نیس��ت. نظارت ویژه بر روند پروژه های عمرانی 
موجب افزایش کیفیت و همچنین ش��تاب بخشی به روند اجرای آنها 

می شود. 
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مهر ماندگارجوابگوی نیازهای اصفهان است؟
اصفهان و یک درد کهنه 

اعضای جوان 18 ساله 
اصفهانی اهدا شد 3

  بهره برداری از دومین 
کارخانه آهن اسفنجی فوالدمبارکه  46

 سپاهان 
و سناریو بدخواهان

فوتبال در سرزمین عجایب

اینجا در همیشه به یک پاشنه نمی چرخد؛ لحظه ای همه رأی 
بر وجود چیزی می دهند و لحظه دیگ��ر همان ها پنبه تصمیم 
قبلی ش��ان را می زنند و آب هم از آب تکان نم��ی خورد. روی 
هیچ تصمیم و تفکری نمی ش��ود استناد کرد و یقین داشت که 
این حرف، حرف آخر اس��ت! هر لحظه بای��د منتظر یک تغییر 
 مسیر180 درجه ای و یک تصمیم خلق الساعه و شگفت انگیز
باشید. اینجا سرزمین عجایب نیست، دنیای فوتبال ایرانی است.

آخرین جزییات پرونده 
فرزند محسن رضایی

گام دوم هدفمندی 
یارانه ها در بودجه 92

 ترس از آینده 
عامل رواج تک فرزندی

 حیات دوباره 
تاالب گندمان

 حضور مس در بورس 
 بالی جان قلمزنان 

اصفهانی است

آرسن ونگر به دنبال توره
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پیری جمعیت؛  یک  اپیدمی تلخ 

اصفهان؛ هر روز پیرتر از دیروز 
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 سؤال از »رییس جمهور« یا 
سؤال از »احمدی نژاد« !

مس��أله س��ؤال از ریی��س جمه��ور که ب��ر اس��اس قانون اساس��ی 
جمهوری اس��امی ای��ران قانونی بدیهی اس��ت، چند روزی اس��ت 
که به محل مناقش��ه چهره های مختلف در نهاد مج��ری این قانون، 
یعنی مجلس ش��ورای اس��امی تبدیل ش��ده اس��ت؛ مناقش��ه ای 
ک��ه طرفی��ن آن هری��ک علت های��ی را ب��رای اس��تدالل خویش 
 مبن��ی ب��ر آری یا ن��ه گفتن ب��ه س��ؤال از محم��ود احم��دی نژاد

داشته اند و اینچنین شده که یک کشمکش فراقانونی بر سر این امر 
صورت گرفته است. اکنون باید پرس��ید که اگر منصفانه نگاه کنیم، 

در نهایت س��ؤال از رییس جمهور شدنی اس��ت یا خیر؟ و اگر شدنی 
است، مصلحت است یا خیر؟! اس��تدالل افرادی که نسبت به سؤال 
از احمدی نژاد موضع موافق گرفته اند و کوش��یده اند تا این سؤال به 
سرانجام برس��د )که علی الظاهر رسیده اس��ت(، عموما بر سه رکن 
اساسی استوار است؛ نخست، بحث قدرت مجلس است. امروز دیگر بر 
کسی پوشیده نیست که مجلس شورای اسامی با توجه به اختیارات 
قانونی اش، رکن مهم و اس��تراتژیکی در س��اختار سیاس��ی و نظام 

جمهوری اسامی ایران است و...
2

4

2

4

4

6

8

7

6

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد
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بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
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آگهی مزایده 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اقالم چدنی و لوازم مازاد و متفرقه 

را از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش رساند.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

مبلغ تضمین )ریال(شماره مزایدهعنوان مزایدهردیف 
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شماره تلفن: 0311-6680030
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آگهی مزایده 
ش�هرداری زیباش�هر در نظر دارد با عنایت به مصوبه ش�ماره 
3/400/ ش مورخ 91/8/11 ش�ورای اس�المی ش�هر نسبت به 
فروش یک دستگاه پژو ELX مدل 1389 به رنگ خاکستری 
 متالیک از طری�ق مزایده عمومی اقدام نمای�د. لذا متقاضیان
می توانند جهت تهیه اس�ناد مزای�ده تا تاری�خ 91/8/23 به 
شهرداری، واقع در میدان امام حسین )ع( مراجعه و نسبت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
فرهاد سلیمی- شهردار زیباشهر

آگهی تجدید مزایده
 اداره کل ورزش و جوانان اس��تان اصفهان در نظر دارد برای مرتبه س��وم مقدار ح��دود 300/000 مترمکعب
)سیصد هزار مترمکعب( خاک رس موجود در ورزشگاه بزرگ اصفهان جنب استادیوم فوتبال نقش جهان را از 
طریق مزایده به خریدار واجد شرایط به فروش برساند. لذا متقاضیان می توانند تا تاریخ 91/8/18 جهت اطالع 
از شرایط مزایده به سایت www.esfahansport.ir و برای دریافت اسناد و مدارک شرکت در مزایده به 
امور قراردادهای اداره کل ورزش و جوانان استان مراجعه نمایند و ضمن مطالعه دقیق شرایط، درخواست خود 
را به همراه مدارک اعالم شده تا پایان وقت اداری روز دوش��نبه مورخ 91/8/29 به دبیرخانه اداره کل ورزش و 
جوانان اس��تان اصفهان واقع در خیابان آبشار سوم- بعد از پل غدیر تحویل داده و رس��ید دریافت دارند. ضمناً 
زمان بازگشایی پاکت های متقاضیان در تاریخ 91/8/30 ساعت 9 صبح در محل اداره کل می باشد. همچنین 

خریداران موظف هستند قبل از تکمیل اسناد مزایده از محل و نوع خاک بازدید بعمل آورند.

اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان

ضمانت شرکت در مزایدهقیمت پایه )کارشناسی( هر تن خاکمتراژنوع جنس

حدود 300/000 مترمکعب که وزن خاک مرغوب رس
25/920/000 ریال13/500 ریال برای هر تنمخصوص مترمکعب 1/6 تن می باشد.

-به صورت رایگان50/000 مترمکعبخاک غیرمرغوب

نوبت دوم

آگهی مناقصه
شهرداری گز برخوار در نظر دارد پروژه اجرای بهسازی بلوار مسجد جامع 
شهر گز را با اعتبار 1/700/000/000 ریال از محل اعتبارات شهرداری به 

پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. 
عالقه مندان به شرکت در مناقصه می توانند تا پایان وقت اداری روز شنبه 
1391/8/23 به دبیرخانه ش��هرداری یا سایت ش��هرداری گز برخوار به 

آدرس www.gazborkhar.ir مراجعه فرمایند.
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

امینیان پور- شهردار گز برخوار 

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

جزئیات دیدار انتخاباتی
 اصالح طلبان با هاشمی

 دبیرکل ح��زب آزادی با تش��ریح جزئی��ات دیدار مجموع��ه ای از 
اصالح طلبان با رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، گفت: در 
این دیدار هاش��می رفس��نجانی بر حضور منس��جم اصالح طلبان 
در انتخابات با کاندیدای مش��خص تأکید کرد. مجید محتش��می با 
اش��اره به دیدار دبیران کل احزاب جبهه اصالح طلب��ان و برخی از 
چهره ها و ش��خصیت های اصالحات با آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در ساختمان مجمع تش��خیص مصلحت نظام گفت: در این جلسه 
 مصطف��ی کواکبیان دبیر کل ح��زب مردم س��االری  و محمد جواد
 حق ش��ناس عضو ش��ورای مرکزی ح��زب اعتماد ملی ب��ه عنوان

س��خنرانان جلس��ه به طرح دیدگاه های خود در زمین��ه انتخابات  
یازدهم ریاست جمهوری و انتخابات دوره چهارم شوراها پرداختند.

افزایش مذاکرات ایران و آژانس
یوکیو آمانو در گزارش ساالنه خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد 
از افزایش همکاری ها و مذاکرات ایران و آژانس در سال جاری خبر داد.

وی در عین حال گفت: با وجود افزایش مذاکرات، هنوز این مذاکرات 
به نتیجه محسوسی نرس��یده اس��ت. وی همچنین اظهارات فریدون 
عباسی رییس سازمان انرژی اتمی ایران را مبنی بر این که تروریست ها 
و خرابکارها در آژانس بین المللی انرژی اتمی نفوذ کرده اند، رد کرده و 

مجددا ایران را متهم به تشدید فعالیت در سایت پارچین کرد.

 واکنش مهمانپرست 
به حکم ضبط  اموال ایران در کانادا

مهمانپرس��ت س��خنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اس��المی ایران 
اقدام دولت کانادا برای ضبط اموال متعلق به دولت ایران در این کش��ور 
را خالف اصول منشور ملل متحد دانست. وی گفت: انگیزه های سیاسی 
در ورای این اقدام بر هیچ کس پوش��یده نیست، این که بالفاصله پس از 
تعلیق روابط سیاسی و بستن سفارت ایران در کانادا، دادگاه های کانادا بر 
روی اموال ملت ایران دست می گذارند، به خوبی انگیزه های دولت کانادا 

را روشن می کند.

 توصیه رهبری به الریجانی 
درباره طرح سؤال

حجت االس��الم روح اهلل بیگی نماینده مجلس با اش��اره به جلس��ه 
فراکس��یون اصولگرایان ره��روان والیت،  اظهار داش��ت: جلس��ه 
فراکسیون  اصولگرایان  رهروان والیت،  با محوریت بررسی سؤال از 
رییس جمهور،  در سالن مشروطه برگزار شد.  وی افزود: در این جلسه 
اعالم شد که مقام معظم رهبری در پاسخ به سؤال الریجانی درمورد 
س��ؤال از رییس جمهور اعالم کردند که در این زمینه نظری ندارند. 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: هم اکنون 
نیز جلسه ای غیرعلنی درمورد بررسی زوایای سؤال از رییس جمهور 
و شنیدن نظرات موافقان و مخالفان این سؤال در حال برگزاری است.

مس��ئله س��ؤال از رییس جمهور که بر اس��اس قانون اساسی 
جمهوری اس��المی ای��ران، قانونی بدیهی اس��ت، چند روزی 
است که به محل مناقش��ه چهره های مختلف در نهاد مجری 
این قانون؛ یعنی مجلس شورای اس��المی تبدیل شده است؛ 
مناقش��ه ای که طرفین آن هریک علت هایی را برای استدالل 
 خویش مبنی بر آری یا نه گفتن به سؤال از محمود احمدی نژاد

داشته اند و اینچنین شده که یک کشمکش فراقانونی بر سر این 
امر صورت گرفته است. اکنون باید پرسید که اگر منصفانه نگاه 
کنیم، در نهایت س��ؤال از رییس جمهور، شدنی است یا خیر؟ 
و اگر ش��دنی است، مصلحت اس��ت یا خیر؟! استدالل افرادی 
که نس��بت به س��ؤال از احمدی نژاد موضع موافق گرفته اند و 
کوشیده اند تا این س��ؤال به سرانجام برس��د )که علی الظاهر 
رسیده است(، عموما بر سه رکن اساسی استوار است. نخست، 
بحث قدرت مجلس است. امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست 
که مجلس شورای اس��المی با توجه به اختیارات قانونی اش، 
رکن مهم و استراتژیکی در ساختار سیاسی و نظام جمهوری 
اسالمی ایران اس��ت و چنین پایگاهی با این دامنه اختیارات 
قانون گذاری و نظارتی، یقینا مرتب��ه باالیی از قدرت و نفوذ را 
در سایر قوا به ویژه قوه مجریه خواهد داشت. از همین روست 
که مجلس برخاسته از آرای مس��تقیم مردم در رأس امور قرار 
می گیرد و ماهیت آن با اهمیت جل��وه می کند. بنابراین، رکن 

نخست استدالل موافقین بر این اساس بیان می شود که مجلس 
شورای اسالمی قدرت و اختیار چنین کاری را دارد و حاال که 
ضروری دیده است از این قدرت استفاده کند، نباید خودش، 

خودش را محدود نماید و سلب اختیار کند.

حق مجلس...
رکن دیگر، حق مجلس اس��ت. مجلس که اختیار قانونی دارد 
و در شرایط کنونی که اقتصاد کشور و مقوله های در ارتباط با 
آن دچار نواقص مختلف شده و پیامدهای اقتصادی آن جاری 
گشته اس��ت، حق ورود دارد و بر پایه همان رکن قدرت خود 
می خواهد از چنین حقی اس��تفاده کند؛ حقی که به آن اجازه 
می دهد شخص اول اجرایی کشور را در برابر نمایندگان ملت 
حاضر س��ازد و در مدت ش��صت دقیقه، تریبون مجلس را در 
اختیار او بگذارد تا بتواند پاسخگوی سؤاالت نمایندگان ملت 
باشد. بنابراین، چارچوب این س��ؤال کامال در »حق« مجلس 
می گنجد. اما رکن سوم که بنیادی اساسی در رویکرد مجلس 
محسوب می شود، وظیفه گرایی مجلس است. مجلس با قدرت 
و حقی که دارد، در نهایت باید چه عملی انجام دهد و راه به کجا 
برد؟ آیا جز این است که وظیفه مجلس هم در بُعد قانون گذاری 
و هم در بُعد نظارت بر ُحس��ن اجرایش، عینیت یافتن حقوق 
ملت و تعهد به صیانت از آن اس��ت؟ بنابراین مهم ترین رکن، 

نگرش وظیفه گرایانه بدنه مجلس نس��بت به هدفش اس��ت. 
نمایندگان مجلس، س��وگند رفت��ار متعهدانه و ح��ق گرایانه 
خورده اند و از این روست که نمی توانند از حق طبیعی خویش 
استفاده نکنند، حتی اگر تمایل شخصی نداشته باشند، چرا که 

این امر به وظیفه مجلس تبدیل شده است.

درباره استدالل مخالفین
اما نگرش افرادی که مخالف س��ؤال از احمدی نژاد هس��تند، 
چیست؟ به نظر می رسد دو علت کلی در این رابطه وجود دارد. 
نخست، بی نتیجه بودن این سؤال و جواب. مجلس حق قانونی 
دارد که از رییس جمهور س��ؤال کند و رییس جمهور هم باید 
در مجلس حاضر شود و به نمایندگان پاسخ بدهد، اما ثم ماذا؟!  
چه نمایندگان قانع شوند و چه نشوند، هیچ اتفاق مهمی در این 
عرصه نخواهد افتاد و فقط یک س��ؤال و جواب صورت گرفته 
است. اگر نمایندگان قانع شوند که مشکلی نخواهد بود، اما اگر 

نشوند باید گفت خب نشده اند، همین!!
این، یعنی ضعف ج��دی آیین نامه مجلس در ای��ن زمینه و به 
هدر رفتن نتیجه این همه ب��اال و پایین رفتن برای س��ؤال از 
رییس جمهور که در نهای��ت عایدی مثبتی نخواهد داش��ت. 
اما از س��وی دیگر، اس��تدالل جالبی وج��ود دارد، آن هم این 
اس��ت که آقای احمدی نژاد اگر به مجلس بیای��د امکان دارد 
جنجال سازی کند و این به نفع مصلحت کشور نیست و با رویه 
وحدت آفرین نظام، تناقض ایجاد خواهد نمود. این اس��تدالل 
عمال به خاطر نفس س��ؤال از رییس جمهور نیس��ت، بلکه به 
دلیل سؤال از احمدی نژاد است! به تعبیر دیگر امروزه»سؤال 
از رییس جمهور« با »س��ؤال از احمدی نژاد« تفاوت کارکردی 

یافته است. 
حاصل کالم این که عیان اس��ت که قوانی��ن مجلس درمورد 
س��ؤال از رییس جمهور، نیازمند بازنگری جدی است و هنوز 
فرجام س��ؤال از رییس جمه��ور، بی عالج مانده اس��ت. جالب 
اینجاست که تا به حال این خأل قانونی حس نشده بود؛ یعنی یا 
رؤسای جمهور قبلی به گونه ای دیگر رفتار می کردند و مجلس 
واهمه ای نداشته است و یا مطرح شدن سؤال از رییس جمهور 
ضرورتی نیافته بوده اس��ت، اما امروز با حض��ور دکتر محمود 
احمدی نژاد و با س��ابقه ای که از خود در س��ؤال قبلی به جای 
گذارده است، این خأل احس��اس ش��د. البته باید به این نکته 
هم اش��اره کرد که نباید به س��متی رفت که قوانین متناسب 
 با کنترل یک ش��خص تدوین ش��ود، بلکه بای��د مراعات حال 

رییس جمهورهای آتی را نیز نمود!

تحلیلی بر استدالل های موافقین و مخالفین در رابطه با سؤال از رییس جمهور

 دفاتر جنبش حماس سؤال از »رییس جمهور« یا سؤال از »احمدی نژاد« !
در دمشق بسته شد

 منابع آگاه سوریه اعالم کردند که نیروهای امنیتی این 
کشور تمامی دفاتر وابس��ته به جنبش مقاومت اسالمی 
حماس را در دمش��ق پایتخت این کشور بس��تند. بنا به 
گزارش ش��بکه خبری الجزیره، در میان دفاتری که در 
سوریه بسته شد، دفتر خالد مشعل رییس دفتر سیاسی 
جنبش حماس در منطقه المزه دمشق است. همچنین 
جنبش حماس در واکنش به حمالت صورت گرفته علیه 
اردوگاه الیرموک در دمش��ق و نیز اردوگاه های سبینه و 
الحسینیه در دمشق که به کش��ته و زخمی شدن ده ها 
فلسطینی انجامید با صدور بیانیه ای ضمن محکوم کردن 
این حمله خواهان مشخص شدن اردوگاه های فلسطینی 

و ممانعت از کشتار ملت فلسطین در بحران سوریه شد.

خودسوزی یکی از منافقین 
در لیبرتی

یک منب��ع آگاه از نیروه��ای امنیتی عراق��ی در اردوگاه 
»لیبرتی« واقع در نزدیکی فرودگاه بین المللی بغداد اظهار 
داش��ت که یکی از اعضای گروهک تروریستی منافقین 
ساکن این اردوگاه، اقدام به خودسوزی کرد. بر اساس این 
گزارش، فردی به نام »شهرام محسنی« صبح یک شنبه 
خود را آتش زد و به سوختگی شدیدی در پا و پشت دچار 
شد، اما با دخالت یکی از دوستانش از مرگ نجات یافت و 
این خودزنی به خودکشی تبدیل نشد.گزارش های پایگاه 
لیبرتی نش��ان می دهد که بس��یاری از اعضای گروهک 
منافقین از بیماری های روانی رن��ج می برند و از آنجا که 
بسیاری از کشورهای غربی حاضر به پذیرش آنها نیستند، 

آنها به شدت نگران آینده خود هستند.

 حمایت دبیرکل ناتو
 از پیروزی اوباما

دبیرکل ناتو در آس��تانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
گفت: روابط واش��نگتن و ناتو در زمان اوبام��ا »ممتاز« بوده 
است. »آندرس فوگ راسموسن« همچنین گفت: چه اوباما 
در انتخابات پیروزی ش��ود و چه رامنی، رابطه آمریکا با ناتو 
مستحکم باقی خواهد ماند. وی ادامه داد: هر کدام که پیروز 
شوند، من مطمئن هس��تم که آمریکا همچنان به تعهدات 
بسیار مس��تحکم خود به روابط در دوسوی اقیانوس اطلس 

پایبند باقی خواهد ماند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل 

با هیچ کس عقد اخوت  نبسته ایم 
 دبیر کل حزب مؤتلفه

نبی حبیبی

اصولگرای��ان هرگ��ز عق��د اخوتی با کس��ی حت��ی با دوس��تان خود 
نبس��ته ان��د. اگر ب��ه ش��عارهای احم��دی ن��ژاد در انتخابات س��ال 
 84 ن��گاه کنی��د قاعدتا هم��ه اصولگرای��ان اینها را حم��ل به صحت 
می دانستند و بر اساس کارهای صریح و روشنی که ایشان در چارچوب 
 اصولگرایی مکررا اعالم می کرد، مورد پشتیبانی قرار گرفتند، اما همان طور
 که گفتم ما با هیچ کس حتی محمود احمدی نژاد عقد اخوت نبسته ایم.

درباره سخنان آقای احمدی نژاد که گفته اند ناگفته هایی را از تریبون 
مجلس اعالم خواهد کرد، نیت 
طرح چنین مطالبی از س��وی 
ایشان باید مش��خص شود. با 
مردم نباید به گونه ای صحبت 
کرد که گویی نظام یک سری 
پنه��ان کاری های��ی دارد که 
م��ردم از آن مطلع نیس��تند. 
این بحث ها برای کشور مضر 
است و فضای سیاسی کشور را 

ملتهب می کند.
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رایزنی آیت اهلل یزدی با دوتن از سران قوا 

آیت اهلل یزدی نایب رییس مجلس خبرگان رهبری با بیان این که امروز کش��ور در ش��رایط خاصی 
قرار دارد، اظهار داشت: دشمنان از اول انقالب تا امروز برای تضعیف نظام نقشه کشیدند و هرکاری 

توانستند انجام دادند، و لی کاری از پیش نبردند.
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش
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مهلت تحويل اسناد به دبیرخانه: تا ساعت 13:30 شنبه مورخ 1391/8/27
تاريخ گشايش اسناد مناقصه: از ساعت 8:30 صبح یکشنبه مورخ 1391/8/28

www.abfaesfahan.ir دريافت اسناد: سایت اینترنتی
www.iets.mporg.ir پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

شماره تلفن: 0311-6680030

آگهی مناقصه 
شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد اجرای عملیات ذیل را از طریق مناقصه عمومی و با فهرست 
بهای س��ال 1388 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به پیمانکار دارای رتبه بندی و واجد 

صالحیت واگذار نماید. 

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

برآورد )ریال(تضمین )ریال(بودجهشرح عملیات و محل اجراشماره 

62/000/0001/233/553/994جاریخط انتقال فاضالب شهرک قدس واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-288

116/000/0002/947/118/894جاریخط انتقال فاضالب مجموعه سپهر قسمت اول واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-289

112/000/0002/798/834/285جاریخط انتقال فاضالب مجموعه سپهر قسمت دوم واقع در منطقه دو شهر اصفهان91-3-290

آگهی فراخوان عمومی نوبت اول
موضوع فراخ�وان: عملیات تهیه و تعویض و بهینه سازی شبکه توزیع آب های آش��امیدنی و چیلد و... زیر سقف در ناحیه نورد 

گرم مجتمع فوالد مبارکه
مبلغ ضمانت نامه: 500/000/000 )پانصد میلیون( ریال

* ضمانت نامه فوق می بایست در مرحله پیشنهاد قیمت تهیه گردد و در حال حاضر نیاز به ارائه آن نمی باشد. 
نحوه دریافت فرم های خوداظهاری: س��ایت ش��رکت فوالد مبارک��ه www.mobarakeh-steel.ir ← خرید و تأمین 

کنندگان← خرید ← مدیریت قراردادهای خرید← پرسشنامه ارزیابی کیفی پیمانکاران ← پیمانکاران نصب و راه اندازی
مدارک الزم:

1- اخذ فرم های خوداظهاری از سایت فوالد مبارکه، تکمیل و تأیید آنها
2- ارائه رزومه کاری همراه با مستندات مربوطه

شرایط الزم:
مهلت ارسال اسناد: 1391/8/27

نحوه ارس�ال مدارک: تکمیل فرم خوداظهاری و تحویل کلیه مدارک تکمیل و تأیید شده به قسمت قراردادهای خرید شرکت 
فوالد مبارکه

آدرس: اصفهان- مبارکه- ش��رکت فوالد مبارکه- س��اختمان مرکزی- قراردادهای خرید خدمات- کد 148- صندوق پس��تی 
84881-11131

* ارائه مدارک و سوابق هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد.
* ضمنًا هزینه درج آگهی مناقصه فوق به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

در صورت نیاز به اطالعات فنی با شماره تلفن 4396-0335543 و اطالعات بازرگانی با شماره تلفن 3645-0335543 تماس 
روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهانحاصل فرمایید.

در ادام��ه جلس��ه روز سه ش��نبه، 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
ب��ا 122 رأی مواف��ق، 68 رأی 
مخالف، 18 رأی ممتنع از مجموع 
236 نماینده حاض��ر در مجلس با 
تحقی��ق و تفحص از دانش��گاه آزاد 
اسالمی در دوران مدیریتی جاسبی 
 موافقت کردند. بر اساس این گزارش 
علی اصغر زارعی به عنوان یکی از طراحان این طرح گفت: با تغییر مدیریت دانشگاه 
آزاد، اصالحاتی در این دانشگاه صورت گرفت. وی ادامه داد: آقای دانشجو در جلسه ای 
که در کمیسیون برگزار شده بود اعالم کرد که تنها در خصوص عملکرد مدیریتی خود 
پاسخگو خواهد بود و اگر در رابطه با گذشته سؤاالتی وجود دارد آماده همکاری برای 
تحقیق و تفحص است. این نماینده تهران با اشاره به تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد 
در مجلس هفتم گفت: در مجلس هفتم  نیز تحقیق و تفحصی از دانشگاه آزاد صورت 
گرفت، اما قرائت نشد. عضو کمیسیون آموزش تحقیقات  ادامه داد:  در چهار سال گذشته 
حوادثی در دانشگاه اتفاق افتاد که انگشت اتهام به سمت این دانشگاه رفت. در فتنه 88 
هم این حوادث خود را نشان داد. نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: موضوع 
وقف دانشگاه آزاد و یک شنبه سیاه مجلس که با تدبیر مقام معظم رهبری حل شد نیز 

از موضوعات خاص  مورد نظر طراحان تحقیق است.

عضو شورای مرکزی فراکسیون 
اصولگرایان با اش��اره به برگزاری 
جلسه این فراکسیون پیش از آغاز 
جلس��ه غیرعلنی صحن مجلس 
گفت: صدور بیانیه ای در اعتراض 
ب��ه روش اعالم وصول س��ؤال از 
رییس جمه��ور توس��ط هیأت 
 رییسه در جلس��ه روز یک شنبه

و همچنین ش��کایت 20 نفر از نمایندگان از هیأت رییسه به کمیسیون اصل 90 
محور جلس��ه  امروز )سه شنبه( شورای مرکزی بود. حس��ینعلی حاجی دلیگانی 
اظهار داشت: پیش از آغاز جلسه غیرعلنی روز سه شنبه مجلس، شورای مرکزی 
فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و مقرر کرد بیانیه ای که برای اعتراض به 
اقدام هیأت رییسه در اعالم وصول سؤال از رییس جمهور تنظیم شد در پایان جلسه 
امروزقرائت خواهد شد. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی ادامه 
داد: در این جلسه همچنین شکایتی با امضای 20 نفر از اعضای فراکسیون از هیأت 
رییسه در اعتراض به عملکردشان در اعالم وصول طرح سؤال از رییس جمهور تهیه 
شد که به کمیسیون اصل 90 ارایه می شود. وی ادامه داد: همچنین مقرر شد مجمع 
عمومی فراکسیون اصولگرایان برای بررسی وضعیت اقتصادی و راهکارهای اجرای 

اقتصاد مقاومتی یک شنبه هفته آینده تشکیل شود.

دانشگاه آزاد مجلس 

تحقق و تفحص از دانشگاه آزاد
 تصویب شد

 شکایت فراکسیون اصولگرایان
 از هیأت رییسه

 تاکن��ون در 34 ایال��ت آمری��کا ب��ه ع��الوه منطق��ه ف��درال 
واشنگتن دی سی بیش از 27 میلیون نفر زودتر از موعد مقرر در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمریکا ش��رکت کردند که بر اساس 
ش��مارش آرا، باراک اوباما با آرای کمی، از رقیب جمهوری خواه 
خود میت رامنی پیش��ی گرفته است. بر اس��اس قانون انتخابات 
آمریکا و همچنی��ن قوانین ایالتی، رأی دهندگان در این کش��ور 
از4 تا 50 روز قبل از ش��روع انتخابات می توانن��د زودتر از موعد، 
آرای خود را برای ح��زب و نامزد م��ورد عالقه به صن��دوق رأی 
بیندازند. انتخابات اصلی آمریکا سه شنبه به وقت محلی در سراسر 

 این کش��ور برگزار شد. بر اس��اس گزارش های رس��یده تا دیروز 
دموکرات ه��ا در ایالت های کلی��دی مانند آیوا، فلوری��دا، نوادا، 
کارولینای شمالی و اوهایو از جمهوری خواهان با اختالف اندکی 
جلو  بودند. هر چند اوباما در این ایالت های سرنوشت ساز در سال 
2008 با اختالف بیش��تری از رقیب خود ج��ان مک کین جلوتر 
بود. در ایالت فلوریدا از سه میلیون و 900 هزار رأی که تا دیروز به 
صندوق های رأی ریخته ش��د، 43 درصد به اوباما و 40 به درصد 
رامنی رأی دادند. در ایالت آیوا 614 هزار نفربه پای صندوق های 
رأی رفتند که اوباما 43 درصد و رامنی 32 درصد آرای ش��رکت 

کنندگان را به خود اختصاص دادند.
 در ایال��ت ن��وادا از 62 هزار رأی ک��ه به صندوق ها ریخته ش��د، 
59 درصد ب��ه اوباما و 39 درص��د به رامنی رأی دادن��د، در ایالت 
کارولین��ای ش��مالی دو و نیم میلی��ون نفر رأی دادند که س��هم 
اوباما 48 درصد و رامن��ی 32 درصد بود. دی��روز در ایالت اوهایو 
یک میلیون و600 هزار نف��ر زودتر از موعد مق��رر رأی دادند که 
29 درصد به اوباما و 23 درصد به رامن��ی رأی دادند. اما در ایالت 
کلرادو جمه��وری خواهان با درص��د کمی از دموک��رات ها جلو 
 بودند، تا دیروز یک میلی��ون و 600 هزارنفردر پای صندوق های

رأی حاضر ش��دند که 37 درصد به میت رامن��ی و 35 درصد به 
اوباما رأی دادند.گفتنی است در سال 2008 باراک اوباما توانست 

در ایالت مهم کلرادو رقیب خود جان مک کین را شکست دهد.

بازپرس ویژه قتل تهران گفت: اصل بر وقوع قتل احمد رضایی 
است، مگر آن که در ادامه تحقیقات شواهدی خالف این ادعا به 
دست آید. بازپرس ویژه قتل تهران در سالروز قتل احمد رضایی 
با اعالم این مطلب افزود: در آبان ماه س��ال گذشته اطالع داده 
شده که فرزند محسن رضایی به نام احمد به قتل رسیده و جسد 
وی از کش��ور امارات به ایران باز گردانده شده است. وی افزود: 
به محض اعالم این خبر، دستورات الزم برای انجام تحقیقات و 
همچنین آزمایش های الزم صادر شد و محل سکونت این فرد 

در شهر دبی مورد بررسی قرار گرفت.

 وی گفت: اولین نکته مربوط به تغییر محل سکونت ایشان بود 
که در تحقیقات مشخص شد مقتول از دو ماه قبل و به توصیه 
برخی از دوس��تانش مبنی بر امنیت باالی هتل گلوریا، به این 
محل نقل مکان کرده اس��ت. وی گفت: احمد رضایی بر اساس 
عادت هر روز با دوستان و اقوام خود تماس تلفنی داشته، اما به 
یکباره  سه روز این تماس ها قطع می شود که همین امر سبب 

کشف جسد وی و مشخص شدن موضوع قتل این فرد شد.
 بازپرس ویژه قتل تهران با اشاره به این مطلب که در پرونده های 
این چنینی، اصل بر وقوع قتل است گفت: تمام تحقیقات انجام 
می شود تا این که در نهایت یا این فرضیه تأیید شود یا با به دست 
آوردن اسناد و مدارک الزم موضوع قتل منتفی شود. وی گفت: 
جسد احمد رضایی در کف سوئیت به صورت درازکش پیدا شده 
و این در حالی است که جسد در نزدیکی در ورودی قرار داشت. 
وی افزود: متأسفانه پلیس امارات جسد احمد رضایی را بدون 
محتوایات داخلی شامل امحا و احش��ا تحویل داده که این امر 
کار نمونه برداری را غیر ممکن کرده است. بازپرس این پرونده 
تأکید کرد دالیل موجود و همچنین عدم ارایه اموال ش��خصی 
مقتول توسط پلیس کشور امارات کار را برای پیدا کردن متهم 
پرونده سخت کرده است و این در حالی است که می توان گفت: 
تعمدا برخی از دالی��ل و مدارک از بین رفت��ه و یا حداقل به ما 

تحویل داده نمی شود.

 اوباما از رامنی 
پیشی  گرفت

آخرین جزئیات پرونده 
فرزند محسن رضایی



نخستین شهرک  فناوری راه اندازی می شودسارق بزرگ ترانسفورماتور دستگیر شد
از آنجایی که امور برق نواحی در بین امورهای ش��رکت توزیع برق شهرستان از نظر 
 مساحت، بیشترین وس��عت منطقه و نیز بیشترین مناطق روس��تایی، کشاورزی و 
حاشیه ای اصفهان را در بر گرفته است، درصد سرقت های صورت گرفته در آن، از 
سایر امورها بیشتر بوده که با هوشیاری دفتر حراست و مدیریت این شرکت احتمال 

سرقت به کمترین میزان خود کاهش یافته است.
با پیگیری های ش��بانه روزی دفتر حراس��ت ش��رکت توزیع برق اصفهان، س��ارق 
ترانسفورماتور 1000 کیلوولت آمپر با همکاری پلیس آگاهی دستگیر و روانه زندان 
شد. مدیر دفتر حراس��ت و امور محرمانه با اعالم این خبر گفت: در پی سرقت بزرگ 
ترانسفورماتور 1000 کیلو ولت آمپر در محدوده امور برق نواحی که در اوایل مهرماه 

انجام گرفت، سه سارق دستگیر و به سرقت ترانسفورماتور اعتراف کردند.

 سرپرست شرکت شهرک های صنعتی اصفهان گفت: نخستین شهرک فناوری تخصصی 
کشور در حوزه مواد پیشرفته در این استان راه اندازی می شود. سعادت بهرامی اظهار کرد: 
شهرک فناوری صنایع نوین اصفهان یکی از شش شهرک فناوری مصوب هیأت وزیران 
است که در ضلع شرقی شهرک صنعتی بزرگ اصفهان و در زمینی به وسعت 60 هکتار در 
حال احداث است. به گفته وی، هدف از ایجاد این شهرک، ایجاد زیر ساخت های مناسب 
س��خت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز برای تجاری س��ازی و تولید محصوالت مبتنی بر 
فناوری های نوین در حوزه مواد پیشرفته است. بهرامی تأکید کرد: ارایه خدمات مشاوره ای 
در حوزه های عمومی کسب  و  کار، خدمات تخصصی آزمایشگاهی و مشاوره های فنی و 
مهندسی به شرکت های مستقر در شهرک از زیر ساخت های خاص این شهرک است که 

آن را از سایر شهرک های صنعتی متمایز می کند.

صادرکننده نمونه اس��تان اصفهان از افزایش  صادرات صنایع دستی شرکت 
متبوعش در ش��ش ماه اول س��ال ج��اری خب��ر داد و گفت: با وج��ود تمام 
مش��کالت، توانس��تیم صادرات این محصول را به دو میلی��ون دالر افزایش 
دهیم. امین حبیب پ��ور که با ایرنا س��خن می گفت، اظهار ک��رد: صادرات 
این شرکت سال گذش��ته با 50 درصد کاهش روبه رو ش��د که با شناسایی 
بازارهای جدید و تالش برای افزایش صادرات، این مش��کل امسال بر طرف 
ش��د. وی با بیان این که صادرات صنایع دس��تی با ص��ادرات کاالهای دیگر 
متفاوت اس��ت، گفت: ارز حاصل از صادرات صنایع دس��تی با فروش حجم 
زیادی از کاال و اندک اندک جمع آوری می ش��ود. این ص��ادر کننده نمونه 
اظهارکرد:  صادر کنندگان به بازار پایدار می اندیش��ند و س��ودهای مقطعی 
در برنامه کارش��ان لحاظ نمی ش��ود. وی افزود:  تمام تالش��مان این است با 
ص��دور کاالهایی با کیفیت عال��ی، رضایت و اعتماد مص��رف کننده را جلب 
کنیم. رییس هیأت مدیره این ش��رکت صادر کننده صنایع دس��تی به ورود 
افراد س��ودجو و صادرات کاالهای بی کیفیت نیز اش��اره ک��رد و گفت:  باید 
دس��تگاه های متولی بر کیفیت کاالهای صادراتی نظارت داشته باشند و از 
 صادر شدن این گونه کاالها ممانعت کنند. وی همچنین خواستار دریافت ارز 
مبادله ای برای هزینه های حمل ونقل بار شد و گفت:  الزم است ارز دولتی در 

اختیار صادرکنندگان قرار گیرد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: بیشترین هزینه ها در کشور صرف 
درمان می شود. ش��اهین شیرانی که با مهر س��خن می گفت، اظهار داشت: در 
گذشته در ایران علت مرگ و میر، بیماری های واگیردار بوده، ولی در حال حاضر 
بیماری های قلبی، حوادث ترافیکی و سرطان ها بیشترین علت مرگ و میر است.

وی افزود: بیماری های قلبی مربوط  به تغذیه ناسالم است که هزینه های زیادی را بر 
کشور تحمیل می کند و بودجه  کشور برای درمان مردم  هزینه می شود که این  امر 
اهمیت موضوع تغذیه را یاد آور می شود. رییس دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان در 
ادامه بیان داشت: تغذیه از جنین در رحم مادر گرفته تا سنین باالتر و سالمندی  مؤثر 
است که از آن به عنوان یک اسلحه یاد می شود که قادر است کشوری را در تنگنا قرار 
دهد و یا از تنگنا برهاند. وی با اشاره به این که اصول تولید، اصول نگهداشت و اصول 
روش های پخت، سه اصل استفاده  بهتر از غذاها محسوب می شود، گفت: بحث های 
مهمی وجود دارد که باید در رأس امور قرار بگیرد و به مسئولین منتقل شود؛ به عنوان 
مثال در تمامی کلینیک های درمانی و بیمارستان ها، خألعدم وجود یک متخصص و 
مشاور تغذیه دیده می شود. شیرانی با بیان این که در کشور از سیستم سنتی برای رفع 
نیازهای فعلی استفاده می شود که حل مشکالت به واسطه این روش غیر ممکن است، 
گفت: بحث سیاستگذاران کشوری، ایجاد سازمان غذا و دارو در دانشگاه ها، معاونت 
غذا و دارو، بحث اضافه کردن آهن و اسید فولیک به آرد، نمک ید دار و موضوع آموزش 

مردم از جمله اقداماتی است که باید صورت بگیرد.

سالمت صادرات

 صادرات صنایع دستی را 
با وجود مشکالت، افزایش دادیم

 بیشترین هزینه ها در کشور 
صرف درمان می شود
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 حضور مس در بورس 
بالی جان قلمزنان اصفهانی است

نایب رییس صنایع دس��تی استان 
اصفه��ان گفت: با وارد ش��دن مس 
به بورس، وضعی��ت قلمزنان وخیم 
ش��ده اس��ت و اگر دولت فکری به 
 حال صنایع دس��تی اصفهان نکند 
به زودی مرگش فرامی رسد و از یاد 
و خاطره ها پاک می شود. وی ادامه 
داد: به نس��بت پارس��ال در همین 
فصل، صنایع دس��تی ما مریض اس��ت که با وجود تورم خیلی باال و 
هزینه های باالی زندگی مردم و نبود صنایع دس��تی در سبد خرید 
مردم، فروش بسیار کم شده است و مردم اکثرا  به فکر خرید نیازهای 
اساسی زندگی خود هستند. به گفته عباس شیر دل به دلیل خشکی 
زاینده رود و کم شدن ورود گردشگر به اصفهان بزرگ، صنایع دستی 
ضربه س��ختی خورده بود، ولی در حال حاضر با تورم بسیار باال و کم 
شدن قدرت خرید مردم، وضعیت صنایع دستی در حال مرگ است. 
وی خاطرنشان کرد: با وارد ش��دن مس به بورس، وضعیت قلمزنان 
 خیلی وخیم شده اس��ت، به دلیل این که کس��ی که از بورس خرید 
 می کند باید حجم زیادی خرید کند که اص��اًل  قلمزنان نمی توانند 
این گونه خرید کنند و به همین دلیل دست دالالن و واسطه ها زیاد 

شده و مس به قیمت بسیار باال به دست قلمزنان می رسد.

خبر ویژه

 سرزده از شهرداری ها 
بازدید می شود 

سرپرست معاونت عمرانی استانداری  
مهدی جمالی نژاد 

بازدید از روند فعالیت های عمرانی شهرداری های این استان به صورت 
سرزده انجام می شود؛ چرا که ش��هرداری ها باید 24 ساعته در خدمت 
 مردم باش��ند و توقف در ام��ور عمرانی ش��هرداری ها در هیچ س��اعتی 
از شبانه روز پذیرفتنی نیس��ت و نظارت ویژه بر روند پروژه های عمرانی 
 موجب افزایش کیفیت و همچنین ش��تاب بخش��ی به روند اجرای آنها 
 می ش��ود. در واقع  شهرداری ها موظف هس��تند تا در مهلت باقی مانده 

در دوره خدمت رسانی خود، 
پروژه های نیمه تم��ام را به 
اتمام برسانند.در حال حاضر 
 روند فعالیت ه��ای عمرانی 
شهرداری های کهریزسنگ، 
کوش��ک،  اصغرآباد، وزوان، 
میم��ه، جوش��قان و کام��و 
 را م��ورد بررس��ی ق��رار

 دادیم.
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چهره روز
اعضای جوان 18 ساله اصفهانی اهدا شد

 اعضای جوان 18 س��اله اصفهانی که دچار مرگ مغزی ش��ده بود، به بیماران نیازمند اهدا ش��د. 
سید محسن اسحاقیان که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از مراحل قانونی با اقدام خداپسندانه 

خانواده اش، در مرکز آموزشی درمانی الزهرا)س( تحت عمل جراحی برداشت اعضا قرار گرفت. 
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بیم و هراس از پیری جمعیت یکی از موضوعاتی 
اس��ت که عالقه مندان به افزایش جمعیت کشور 
آن را مط��رح می س��ازند. در این زمین��ه نیز باید 
به واقعیت ه��ای موج��ود توجه داش��ت. پدیده 
پیری جمعیت در جوامعی همچون ژاپن، هلند، 
کشورهای ش��مال اروپا )سوئد، س��وئیس، نروژ، 
دانمارک و...( پدیده ای است ناشی از رشد جمعیت 
اولیه، رفاه گرایی، عوامل اقتصادی و سایر عواملی 
که در این مختصر جای بحث آنها نیست. پدیده 
»پیری جمعیت« هنگامی روی می دهد که نرخ 

رشد جمعیت منفی باشد. 
این در حالی اس��ت که در کش��ور ما، نرخ رش��د 
جمعیت با ش��یب مالیم، همواره مثبت و فزاینده 

بوده است. اساسا کاربرد عبارت »پیری جمعیت« 
درباره کش��وری که بیش از نیمی از جمعیت آن 
جوان اس��ت، نه تنها درس��ت نیس��ت که خالف 

واقعیت های آماری و علم جمعیت شناسی است.

نی�م درص�د از س�المندان اصفه�ان 
زیر نظر بهزیستی قرار دارند

تعداد س��المندان به علت ارتقای ش��اخص های 
کیفی سالمت و امید به زندگی در سال های اخیر 
رو به افزایش گذاشته و در صورت نبود استراتژی 
کارآمد و تقویت زیرس��اخت های الزم، در آینده 

به چالشی بزرگ تبدیل خواهد شد. 
عبور از میانس��الی و رس��یدن به مرحله پیری و 

بازنشس��تگی از موضوعاتی اس��ت که با کاهش 
توان جس��می و حرکت��ی و قوای فک��ری همراه 
است و باید با پیش بینی س��از و کارهای رفاهی، 
درمانی و اجتماعی مناس��ب، ش��رایط س��ازگار 
برای بهبود زندگی س��المندان تقویت شود. هرم 
جمعیتی جوان کشور به سرعت به سمت پیری در 
 حرکت است و یکی از سیاس��ت های اولویت دار

حوزه بهداش��ت و درمان، نهاینه ک��ردن الگوی 
تغذیه س��الم و تحرک بدنی از سنین پایین برای 
داشتن سالمندی سالم و کاهش عوارض جسمی 

و روحی در دوره پیری است.
 ایجاد امکانات رفاهی برای س��المندان همیشه 
برای یک جامعه بش��ری از س��ؤاالت اصلی بوده 

و طبعا در بیشتر موارد با مش��کالتی همراه بوده 
است. زمانی که نهادی در این رابطه برای پوشش 
س��المندان و ایجاد فضای تبادلی برای آنها پدید 
آید، می توان امی��دوار بود که تقریباً مش��کالت 
در این مقوله از س��ر راه برداش��ته می شود، ولی 
مهم نوع عملکردی است که آن سازمان در قبال 
س��المندان از خود ارایه می ده��د. عبدالحمید 
حسینی  معاون توانبخش��ی اداره کل بهزیستی 
اصفهان در این رابطه گفت:در زمان حاضر حدود 
نیم درصد سالمندان استان تحت پوشش خدمات 
بهزیس��تی قرار دارند. تعداد سالمندان استان دو 
هزار نفر اس��ت که از این تع��داد، حدود 942 نفر 
از خدمات مراکز مراقبت در من��زل، 958 نفر از 
خدمات مراکز شبانه و 100 نفر از خدمات مراکز 

روزانه بهره مند می شوند.

رشد جمعیت در دهه شصت
یک��ی از مهم تری��ن دغدغه های جوامع بش��ری، 
رش��د روز افزون جمعیت بوده و هنوز هم هست. 
مطالعات »مالتوس« دانش��مند جمعیت شناس 
نشان می داد که جمعیت جوامع بشری براساس 
تصاعد هندسی رش��د می کند، در حالی که رشد 
تولید فرآورده های غذایی و کش��اورزی براساس 

تصاعد حسابی افزایش می یابد.
 ب��ا ای��ن هم��ه دانش��مندان جمعیت ش��ناس، 
جامعه شناس، آسیب شناس��ان اجتماعی و حتی 
علم سیاست، افزایش یا کاهش نرخ رشد جمعیت 
را فی النفس��ه مفید یا مضر نمی دانند، بلکه بسته 
به امکانات و منابع در دس��ترس، ح��دود و ثغور 

جغرافیای جمعیتی تعریف و ترسیم می شود. 
بس��یار بدیهی اس��ت که اگر امکانات و منابع در 
دس��ترس باش��د، آن گاه جمعیت ب��ه مثابه یک 
»فرصت« تلقی و توصیف خواهد شد و اگر منابع و 
امکانات در دسترس نباشد، افزایش جمعیت جز 
»تهدید«، چیز دیگری نخواهد بود. کشور ما نیز 
یک بار در دهه 60، موج جهشی نرخ رشد جمعیت 
را تجربه کرده اس��ت. هم اکنون نیز س��ازمان ها 
 و دس��تگاه های دولتی با تقاضاه��ای روز به روز 
افزون شونده جمعیتی که در دهه 60 به جامعه ما 

افزوده شده روبه رو هستند.

جمعیت اصفه�ان در حال پیر ش�دن 
است

بر اساس آمار س��ال 90، یک میلیون و 454 هزار 
خانوار در اس��تان اصفهان زندگی می کنند که از 

این تعداد، ی��ک میلیون و 240 ه��زار خانوار در 
ش��هرها و 210 هزار خانوار در روس��تاها ساکن 
هس��تند. همدانیان در ای��ن مورد اعتق��اد دارد: 
متأس��فانه 6/5  درصد جمعیت اس��تان اصفهان 
باالی 65 سال است که بیشتر از متوسط 5/7 نرخ 
سالمندی در کشور است و این امر نشان  می دهد 

جمعیت استان در حال پیر شدن است.

تکنول�وژی پزش�کی، بیم�اری ه�ای 
سالمندان را کاهش داده است

بر اساس پیش بینی های بخش جمعیت سازمان 
ملل، تع��داد افراد باالی 60 س��ال جهان از 800 
میلیون نفر فعلی)ک��ه 11 درصد جمعیت جهان 
را تش��کیل می دهند( به بیش از دو میلیارد نفر 
در سال 2050 خواهد رس��ید؛ یعنی 22 درصد 

جمعیت جهان.
 همچنین پیش بینی ش��ده ک��ه جمعیت جهان 
 در فاصله س��ال های 1950 تا 2050، 3/7 برابر 
 ش��ود، اما تعداد افراد  60  س��ال به ب��اال در طی

 این مدت، ح��دود 10 برابر خواهد ش��د. در این 
می��ان ضری��ب افزایش جمعی��ت اف��راد خیلی 
سالخورده؛ یعنی افراد 80 سال به باال، 26 خواهد 

بود. 
اما در کن��ار این افزایش درصد س��الخوردگان از 
 جمعیت جه��ان، روند برجس��ته دیگ��ری را نیز 

می توان مشاهده کرد: »کاهش بیماری ها«.
 پیشرفت علم پزشکی در مبارزه با مشکالت ناشی 
از سالخوردگی و شیوه زندگی س��الم تر، نه تنها 
موجب افزایش طول عمر شده، بلکه شاخص های 
سالمت را در میان افراد پیر جامعه بهبود بخشیده 
اس��ت. در نتیجه، طول س��ال های ناخوشی در 
چرخه زندگی افراد، کوتاه تر شده است. بنابراین، 
عالوه بر این که طول عمر افراد بیشتر شده، مدت 
زمانی که افراد می توانند در جامعه به کار و تالش 

بپردازند نیز طوالنی تر شده است.

اهمیت بس�زای س�اماندهی جمعیت 
سالمند در اصفهان

درست است که در شهر اصفهان هنوز متناسب با 
نیاز افراد سالمند، امکانات رفاهی و خدماتی پدید 
نیامده است و هنوز سازمانی برای ساماندهی این 
امر به صورت مش��خص ش��کل نگرفته، ولی باید 
در نظر داشت که اگر اینچنین پیش رود تبعاتی 
 منفی به همراه خواهد داش��ت که ساماندهی آن 

به مراتب سخت تر است.

پیری جمعیت؛  یک  اپیدمی تلخ 

اصفهان؛ هر روز پیرتر از دیروز 

داوود  جمعیت هر روز به سوی پیر شدن می رود و نظرات کارشناسی با صحبت های متفاوت خبر از معضلی بزرگ در جامعه 
می دهد. استان اصفهان از لحاظ جمعیت رتبه سوم و از لحاظ وسعت، رتبه ششم کشور را دارد. این صحبتی بود که شیخ جبلی 

معاون برنامه ریزی استاندار اصفهان به آن اشاره کرد: »براساس سرشماری سال گذشته، دو میلیون و 470 هزار نفر 
مرد و دو میلیون و 40 هزار نفر زن در این استان ساکن هستند«.



چهره روزیادداشت

با حضور رییس جمهور

  بهره برداری از دومین 
کارخانه آهن اسفنجی فوالدمبارکه 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان گفت: دومین کارخانه آهن 
اسفنجی در فوالد س��بای این ش��رکت در آینده ای نزدیک به دست 
رییس جمهور به بهره برداری می رس��د. محمد مسعود سمیعی نژاد 
با تأکی��د بر این ک��ه دومین کارخان��ه آهن اس��فنجی فوالدمبارکه، 
هشتمین کارخانه تولید آهن اس��فنجی با ظرفیت یک و نیم میلیون 
تن در دنیاست، اظهار داشت: طراحی، ساخت و راه اندازی این کارخانه 
به دست متخصصان و صنعتگران توانمند ایرانی اجرا شده است. وی 
افزود: برای احداث این کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار تن آهن اسفنجی در مدت سه سال، ۲۱۳ میلیارد تومان 
هزینه شده است. مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان اظهار کرد: 
۸۴ درصد تجهیزات ای��ن کارخانه با مجموع ۱۷ هزار تن به دس��ت 
متخصصان داخلی ساخته ش��ده که با بهره برداری از آن، برای ۷۰۰ 
نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال زایی فراهم شده است.  
وی  گفت: دومین کارخانه آهن اسفنجی در آینده ای نزدیک با حضور 
رییس جمهور مورد بهره برداری قرار می گیرد. نخس��تین واحد آهن 
اسفنجی ش��هید خرازی با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار تن، خرداد امسال با حضور رییس جمهور در شرکت فوالدمبارکه 

اصفهان راه اندازی شد. 

 خبر ویژه

4
بهره برداری از بزرگ ترین تونل مکانیزه کشور در اصفهان

در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ بزرگ ترین تونل مکانیزه تأسیسات شهری کشور در شهر اصفهان به بهره برداری 
می رسد. فالحتیان مدیرعامل شرکت برق منطقه ای اصفهان با اعالم این خبرگفت:  این تونل برای انتقال برق 
۲۳۰ کیلو ولت از نیروگاه اسالم آباد به مرکز شهر درحال ساخت است و تاکنون ۸۵۰۰ متر آن اجرا شده است. 

گام دوم هدفمندی یارانه ها 
در بودجه 92

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی  
بهروز مرادی

کس��ری بودجه س��ال ۹۱ با کاهش ۲۰ درص��دی اعتبار دس��تگاه ها و 
اختصاص۳۰ درصدی بودجه عمرانی جبران می شود.

 به هیچ وجه کس��ری ۵۴هزار میلیارد را تأیید نمی کنم، گرچه کسری 
بودجه به خاطر کاهش درآمد نفتی در س��ال جاری اتفاق افتاده است. 
بخشی از کس��ری بودجه س��ال جاری به خاطر عدم تحقق درآمدهای 
نفتی بود که در این زمینه اعتبارات جاری دستگاه ها۲۰ درصد از تیرماه 
کاهش یافته است. هدفمندی 
یارانه ها از نظر درآمد و هزینه  
در الیحه بودجه ۹۲ گنجانده 
شده و اعداد و ارقام آن براساس 
 تجرب��ه اج��رای ای��ن قانون 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت و 
بودجه، آماده ارایه در فرصت 

قانونی به مجلس خواهد بود.
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هر چند ش��نیدن خبر تمام ش��دن پروژه هایی که 
موی عده ای برای به بار نشستن آن سفید شد، مایه 
خوش��حالی اس��ت، اما نکته ای که نمی ت��وان آن را 
 نادیده گرفت، بر زمین ماندن سایر پروژه هاست. خبر 
تأسف باری که از سوی مسئوالن و نمایندگان مجلس 
تأیید شد حکایت از آن دارد که امسال به دلیل وضع 
 خاص اقتصادی کشور، نمی توان بر روی پروژه های

جدید س��رمایه گذاری کرد، به طوری که بر اس��اس 
اظهارات حمید رضا فوالد گر نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شورای اسالمی، به خاطر به نتیجه رسیدن 
پروژه های نیمه تمام، هیچ گون��ه طرح جدیدی در 
استان و شهرستان های اصفهان کلنگ زنی نمی شود.

بر اساس بررس��ی وضعیت ۵۳ پروژه مهر ماندگار که 

باید تاپایان دولت دهم به بهره برداری برسد، تعداد ۱۳ 
مورد آن مربوط به مسائل بیمارستانی وبهداشتی، ۱۳ 
مورد درحوزه راهسازی، شش مورد درباره آب و بقیه 
موارد درحوزه توانبخشی ایثارگران، راه های روستایی، 
محرومیت زدایی وپاالیشگاه هاست، اما پرسشی که 
در میان است آن اس��ت که آیا این پروژه ها می تواند 
همه نیازهای عمرانی ضروری اس��تان تا پایان سال 

را پاسخگو باشد؟ 

اصفهان و یک درد کهنه 
واقعیت آن است که اگر چه بعد از شکل گیری انقالب 
اسالمی، اقدامات مطلوبی برای زدودن محرومیت از 
چهره اصفهان صورت گرفته است، اما این به معنای 

از میان رفتن مش��کالت و حاکمیت شرایط مطلوب 
در این اس��تان نیس��ت. آنچه در این میان به وضوح 
قابل رؤیت اس��ت، انحصار اولویت ها بر اساس میزان 
برخورداری است، به طوری که حاکمیت این دیدگاه 
در میان تصمیم گیرندگان به معنای کنار گذاشتن 
 مؤلفه هایی همچون وضعیت اقلیمی استان اصفهان، 
محرومیت های مناطق کویری اصفه��ان و بی بهره 
بودن مناطق دور از مرکز از منابع امکانات اس��ت. در 
چنین ش��رایطی تنها تخصیص بودجه به طور کامل 
و عادالنه است که می تواند همه مناطق را از حداقل 
امکانات برخوردار کرده و مانع از جمع شدن امکانات 
در یک منطقه و بی بر ماندن دیگر مناطق شود، اما آیا 
وقتی دولت می خواهد صرفا به خاطر این که به پایان 

راه نزدیک اس��ت، عمران یک استان را تحت الشعاع 
پروژه هایی خاص قرار ده��د، رفتاری عادالنه تحقق 

پیدا می کند؟

جمالی نژاد: هم و غم ما مهر ماندگار است 
دکترمهدی جمالی نژاد سرپرس��ت معاونت عمرانی 
اس��تانداری اصفهان، این روزها ش��رایط س��ختی را 
پیش رو دارد، چرا که فش��ار ناش��ی از اجرایی شدن 
مهر مان��دگار ب��ر عه��ده وی اس��ت. جمال��ی نژاد 
در این ب��اره به زاین��ده رود گفت: قب��ل از این، تمام 
نیازها  مشخص و با رصد ش��رایط موجود، بر اساس 
 سفرهای استانی و سفرهای استاندار به شهرستان ها،

اطالع��ات الزم در رابطه با نیازهای اصلی اخذ ش��ده 
 است.  وی تأکید کرد: می خواهیم در فرصت محدود 
باقی مانده پروژه جدیدی را تعری��ف نکنیم، چرا که 
بر این باور هس��تیم کار جدید یعن��ی زخمی کردن 
 یک پروژه که در ش��رایط کنونی به صالح نیس��ت. 
جمالی نژاد در پاسخ به این پرسش که چه تصمیمی 
برای پروژه های ضروری شهرستان های محروم اخذ 
شده است، اظهار کرد: تمام هم و غم ما مهر ماندگار 
است، امادر صورت مواجهه با موارد استثنا و حصول 
اطمینان از ض��رورت اجرایی ک��ردن آن، موضوع به 
شکل ویژه در کارگروه اس��تانداری بررسی می شود 
و اگر ضرورت آن را قطعی دانس��تیم برای آن موارد 
خاص هزینه می کنیم، ام��ا این موارد خیلی محدود 
و در حد یک استثناست. سرپرست معاونت عمرانی 
استانداری اصفهان درباره این که در حال حاضر چه 
میزان از بودجه طرح های ماندگار و به ویژه طرح های 
منتخب در اختیار استانداری قرار گرفته است، افزود: 
تاکنون هیچ بودجه ای دریافت نکرده ایم، اما بر اساس 
جلساتی که استاندار در تهران داشته است امیدواریم 
طی هفته های آینده، این بودجه به استان تزریق شود. 
جمالی نژاد خاطر نشان کرد: نباید فراموش کنیم ۵۳ 
پروژه طرح ماندگار محدود به شهر اصفهان نیست و 
سایر مناطق استان نیز از اجرایی شدن این طرح ها 
بهره مند می ش��وند. بدین ترتیب در ش��رایطی که 
کارشناسان و برخی از مس��ئوالن نگران تزریق تمام 
بودجه عمرانی به مهر ماندگار هستند، واقعیتی تلخ 
حکایت از آن دارد که با وجود اهمیت این پروژه ها برای 
دولت دهم، هنوز هیچ بودجه ای به معاونت عمرانی 

استانداری نرسیده است و در این شرایط امید به آن که 
پروژه های ضروری دیگر مورد توجه قرار گیرند، بعید 

به نظر می رسد.

همان بهتر که کلنگ نزنند
بر اس��اس قانون اساس��ی جمهوری اس��المی، این 
 نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی هس��تند که 
می توانند با نظارت دقیق خود بر اعمال دولت، از بروز 
بی عدالتی جلوگیری کنند. نیره اخوان که سه دوره 
اس��ت قبای نمایندگی اصفهان در مجلس ش��ورای 
 اس��المی را به تن دارد، درباره بر زمین ماندن س��ایر 
 پروژه ه��ای عمران��ی و تخصیص اعتب��ارات تنها به 
پروژه های مهر ماندگار گفت: این تصمیم نه درست 
اس��ت، نه عادالنه، اما این برداش��ت مسئوالن است 
که از شهر و اس��تان اصفهان، دید برخورداری دارند 
و در ش��رایطی که خود مسئوالن اس��تان، زینبیه و 
 قائمیه را از یاد می برند و شرق و غرب استان  را نادیده 
می گیرند، دیگر نمی توان توقع داشت در تخصیص 
 اعتبار، اتف��اق دیگ��ری رخ دهد. اخوان ب��ا اذعان به 
این که اجرای هر طرح جدیدی وابسته به قیمت نفت 
است، اظهار کرد: تخصیص های بودجه کامل نیست 
و وقتی پول نداشته باشند همان بهتر که کلنگ هم 
نزنند. نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی با 
بیان این که تا وقتی مس��ئوالن می آین��د و در کناره 
زاینده رود و چهار باغ که رفاه نشین است برای استان 
اصفهان تصمیم می گیرند، نباید در انتظار تخصیص 
اعتبار در همه مناطق محروم بود، افزود: با این شرایط 
بودجه ای نصیب اصفهان نمی ش��ود. بدین ترتیب 
 نادیده گرفتن مشکالت عمرانی در سایر شهرستان ها

و به ویژه مناطق محروم استان، این روزها تحت تأثیر 
اجرا شدن طرح هایی است که سال ها رییس جمهور، 
وزرا و سایر دست اندرکاران در سفرهای استانی قول 
آن را به مردم داده و در عمل از انجام آن ش��انه خالی 
کردند، اما  این بار دولت دهم در پایان راه می خواهد 
 خاطره س��ال ها انتظار را جبران کند، غافل از آن که 
بی به��ره گذاش��تن س��ایر ط��رح ه��ای عمرانی از 
بودجه، موج انتق��اد را به راه می ان��دازد، اما باید دید 
 شیرینی شادی اجرایی ش��دن ۵۳ طرح بر لب مردم 
می نشیند یا آن که مهر ماندگار نیز راه سایر پروژه های 

خفته را پی می گیرد.

اصفهان و یک درد کهنه 

مهر ماندگارجوابگوی نیازهای اصفهان است؟

ورزشگاه 75 هزارنفری نقش جهان،تونل سوم خدنگستان وبهشت آباد پروژه هایی هستند که چشم مردم اصفهان  شهرزاد 
در انتظار اجرایی شدن آنها بی سو شد. بابا علیپور 

حاال دیگر کمتر از چند ماه تا پایان راه دولت زمان باقی مانده و این تنها زمانی است که مردان دولت در همه استان ها 
فرصت دارند، گرد بی اعتمادی به وعده ها را از چهره دولت دهم بزدایند و با به بار نشاندن پروژه های شاخص در قالب طرح مهرماندگار، 

نقطه پایانی بر ده ها پروژه نیمه تمام بگذارند.

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

ابالغ رأی
5458 کالس��ه پرونده: 2132/90، ش��ماره دادنامه: 1156، مرجع رس��یدگی: ش��عبه هشت 
ش��ورای حل اختالف اصفه��ان، خواهان: اکبر س��لمانیان فرزند س��لطانعلی با وکالت علی 
آقاجان��ی فرزند براتعلی، آدرس: اصفه��ان چهارراه نورباران ابتدای ش��ریف واقفی جنب 
بانک تجارت س��اختمان بهمن طبقه پائین، خوانده: حسن شیخ سجادی فرزند محمد مجهول 
المکان، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ 36/000/000 ریال به شماره 262791-

90/7/25 بانک صادرات ای��ران و مبلغ 14/000/000 پیش پرداخت قرارداد مورخ 90/3/10 
و مطلق خسارات قانونی. با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی اعضا شورا ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی 
اکبر س��لمانیان با وکالت علی آقاجانی بطرفیت حسن ش��یخ سجادی بخواسته مطالبه مبلغ 
14/000/000 ریال )پیش پرداخت قرارداد( 36/000/000 ریال وجه چک ش��ماره 262791 
مورخ 90/7/25 عهده بانک صادرات ایران به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به 
بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و 
اینکه خوانده در جلسه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء 
نماید ابراز نداشته، بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 
و 519 و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ 36/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و 48/000 ریال بابت هزینه 
دادرس��ی و هزینه های نشر آگهی و هم چنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید تا 
تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای 
احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید و نسبت به الباقی خواسته خواهان 
نظر به اینکه هیچگونه دلیل یا مدرکی بر اثبات ادعای مبلغ 14/000/000 ریال طلب از خوانده 
را ابراز و ارائه ننموده دعوی خواهان را در این خصوص وارد ندانسته مستنداً به ماده 197 
از قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به رد دعوی وی صادر و اعالم می گردد. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع خواهد بود. و 20 روز پس 
از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی حقوقی شهرستان اصفهان می باشد. شعبه 

هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5471 ش��ماره: 532/91 بموجب رأی ش��ماره 788 تاریخ 91/5/11 حوزه 11 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه احسان سیاری زارع نام پدر: 
محمد حس��ین مجهول المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل 
خواس��ته و 36/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه و هزینه 
نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل از تاریخ سررس��ید 274224-88/10/5 تا تاریخ وصول که 
محاسبه آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در حق خواهان س��ید محمدرضا معمار قهفرخی نام پدر: سید رضا با وکالت زهره دهقانی 
نش��انی: اصفهان خ خیام محله ناژوان کوی شهید اکبر فروجانی پ 111 صادر و اعالم می 
نماید. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محک��وم 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
5472 ش��ماره: 533/91 بموجب رأی ش��ماره 841 تاریخ 91/5/25 حوزه 11 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه احس��ان سیاری زارع نام 
پدر: محمد حس��ین مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ 35/118/211 ریال بابت 
اصل خواس��ته و پرداخت 32/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل و هزینه 
نشر آگهی طبق تعرفه در حق خواهان سید محمدرضا معمار قهفرخی نام پدر: سید رضا با 
وکالت زهره دهقانی نش��انی: اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران- روبروی کارخانه شیر پگاه- 
خدم��ات فنی رنا صادر و اعالم می گردد. 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
5473 ش��ماره: 365/91 بموج��ب رأی ش��ماره 934 تاریخ 91/6/6 حوزه 11 ش��ورای حل 
اخت��الف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محک��وم علیه س��ید نورالدین صالح 
ابراهیم��ی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخ��ت مبلغ 7/000/000 ری��ال بابت اصل 
خواس��ته و پرداخت 38/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ 
تقدیم دادخواست مورخ 91/3/2 و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و هزینه نشر آگهی در حق 
خواهان س��ید محمدرضا معمار قهفرخی با وکالت زهره دهقانی نش��انی: اصفهان خ خیام 
محل��ه ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی پ 111 صادر و اع��الم می گردد. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی 

به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 11 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5474 ش��ماره: 1869/90 ش 5 بموجب رأی شماره 1001 تاریخ 91/6/11 حوزه 5 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امید صادقی مجهول 
المکان محکوم است به: پرداخت مبلغ سی و دو میلیون ریال بابت وجه چک های 449997-

90/10/30 و 449996-90/10/25 عهده بانک س��په و دویس��ت هزار ریال هزینه دادرسی 
و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تأخیر در تأدیه از تاریخ سررس��ید چک های موصوف 
)90/10/30 و 90/10/25( ت��ا اج��رای حکم در حق محکوم له ایم��ان آروی با و کالت زهره 
دهقانی نش��انی محل اقامت: اصفهان خ خیام ناژوان کوی شهید فروجانی پ 111. 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 دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 5 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5475 کالسه پرونده: 102/91 ش ح 11، شماره دادنامه: 159، مرجع رسیدگی: شورای حل 
اختالف ش��عبه 11 به نشانی درچه خ شریعتی روبروی مسجد جامع، خواهان: رضا قناعت 
به نش��انی اصفهان، خ طالقانی نارون، پاس��اژ پوریا، فروشگاه نیک اسپرت، خوانده: نفیسه 
عابدی به نش��انی مجهول المکان، وکیل خواهان: زهره دهقانی ناژوانی به نش��انی اصفهان 
خ خیام محله ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی، پ 111، موضوع: مطالبه، رأی ش��ورا: در 
خصوص دادخواست خانم زهره دهقانی ناژوانی به وکالت از آقای رضا قناعت و به طرفیت 
خانم نفیس��ه عابدی به خواس��ته مطالبه مبلغ 12/000/000 ریال بابت وجه دو فقره چک به 
ش��ماره 776492 به مبلغ 6/000/000 ریال و 776493 به مبلغ 6/000/000 ریال عهده بانک 
کشاورزی شعبه گز اصفهان شورا با نظر به شرح دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات 
تقدیم��ی از جمله گواهی عدم پرداخت بانک محال علی��ه و تصویر مصدق چک های فوق و 
با نظر به اینکه وجود اصول مس��تند دعوی در ید خواهان حاکی از اش��تغال ذمه خوانده و 
اس��تحقاق خواهان در مطالبه آن را دارد و با توجه به اینکه خوانده دفاعی از خود به عمل 
نیاورده و دلیلی بر برائت ذمه خود ارائه و اقامه ننموده اس��ت به اس��تناد ماده 198، 515، 
522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و ماده 310 قانون تجارت دعوی خواهان را وارد و ثابت 
تش��خیص داده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخ��ت مبلغ 12/000/000 ریال به عنوان 
اصل خواسته و سی هزار ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل 
از تاریخ سررس��ید چک ها لغایت زمان اجرای حکم براس��اس نرخ تورم اعالمی از س��وی 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی 
و از تاریخ ابالغ به مدت 20 روز قابل واخواهی در این ش��ورا می باش��د. شعبه 11 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5476 کالس��ه پرونده: 652/91، ش��ماره دادنامه: 1509، مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای 
ح��ل اختالف، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفهان، کیلومتر 5 جاده تهران 
مقابل کارخانه شیر پگاه خدمات فنی رنا، وکیل: زهره دهقانی نشانی: اصفهان خ خیام محله 
ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی پ 111، خواندگان: 1- س��ید محمد موسوی 2- اشرف 
رهبری 3- مصطفی رهبران همگی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه یک فقره س��فته، 
گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضا، قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر 
مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی خواهان محمدرضا 
معمار قهفرخی با وکالت زهره دهقانی به طرفیت 1- سید محمد موسوی 2- اشرف رهبری 
3- مصطف��ی دهقانی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه یک فقره س��فته به 

ش��ماره 390122 به انضمام مطلق خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از سررسید 
س��فته تا زمان اجرای حکم و حق الوکاله وکیل، با توجه به محتویات پرونده بقای اصول و 
مستندات در ید خواهان که ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در مطالبه 
وجه آن را دارد و اینکه خواندگان علیرغم ابالغ قانونی در جلسه حضور نیافته و دفاعی در 
قبال موضوع مطروحه بعمل نیاورده اند لذا شورا دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته و 
مستنداً به ماده 313 و 314 قانون تجارت حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 
مبلغ 50/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 112/000 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکی��ل طبق تعرفه قانونی و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/4/10 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان 
غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و بیست روز پس 
از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. با توجه به اینکه س��فته 
مورد واخواست واقع نگردیده دعوی متوجه خواندگان ردیف دوم و سوم نمی باشد. شعبه 

6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكيت
5484 نظ��ر به اینکه خانم پریوش خس��رواني فرزند علي نقي باارائه دو برگ استش��هادیه 
محلي که هویت ش��هود رسمًا گواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالك 
171/61 واقع دربخش یک ثبتي ش��هرضا گردیده که س��ند مالکیت مذکور ذیل ثبت 12671 
صفحه 124 دفتر138 به نام نامبرده ثبت وسندصادرگردیده اینک نامبرده تقاضاي صدور 
س��ند مالکیت المثني نموده است لذادراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که درفوق 
به آن اش��اره اي نشده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي بایست ظرف 
مدت ده روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت مح��ل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه 
اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تس��لیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي نرسدویا 
در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت معامله ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي شود. میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالك شهرضا 
 

ابالغ وقت رسيدگی
5485 در خصوص پرونده کالسه 1188/91 خواهان مصطفی میرزایی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه مبلغ 15/000/000 ریال به انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر در تأدیه به طرفیت 
عباس ظهیری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/9/15 ساعت 9/30 تعیین 
گردیده اس��ت. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به 
این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره 

دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ
5486 ش��ماره ابالغیه: 9110100351202698، ش��ماره پرون��ده: 9109980351200010، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910010، خواهان حس��ین قراخان زاده دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��دگان بی بی ناز قاراخانی و مریم قراخ��ان زاده و راضیه قراخان زاده و لیال قراخان 
زاده و مرضی��ه قراخ��ان زاده و ریحان��ه قراخ��ان زاده به خواس��ته تقس��یم ترکه تقدیم 
دادگاه ه��ای عموم��ی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه دوازدهم 
دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان اصفهان واق��ع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید 
نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 321 ارجاع و به 
کالس��ه 9109980351200010 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/18 و ساعت 
12:00 تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجه��ول المکان ب��ودن خوانده مرضی��ه قراخان زاده 
و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 
انق��الب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت 
 مق��رر فوق جهت رس��یدگی حاضر گ��ردد. م ال��ف/ 13132  دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5487 ش��ماره ابالغیه: 9110100351701873، ش��ماره پرون��ده: 9109980351701080، 
شماره بایگانی شعبه: 911109، خواهان زهرا کاکائی لفدانی دادخواستی به طرفیت خوانده 
فریبرز فیلی به خواس��ته مطالبه مهریه تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده 
که جهت رس��یدگی به ش��عبه هفدهم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان اصفهان 
واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل استان اصفهان 
طبق��ه 2 اتاق ش��ماره 206 ارج��اع و به کالس��ه 9109980351701080 ثب��ت گردیده که 
وقت رس��یدگی آن 1391/09/19 و ساعت 8:30 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان 
ب��ودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و 
 در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13138 دفتر ش��عبه هفدهم دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5488 ش��ماره ابالغیه: 9110100351502800، ش��ماره پرون��ده: 8709980351500958، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 870959، واخواه حسین فاتحی دادخواس��تی به طرفیت واخوانده 
عزیزاله آقاجانی زمانی به خواس��ته واخواهی دادنام��ه 8701430-87/12/26 تقدیم دادگاه 

ه��ای عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه پانزده��م دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 1 اتاق ش��ماره 142 ارجاع و به کالسه 
8709980351500958 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/18 و س��اعت 10:30 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز 
ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه 
مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و 
اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 
و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 13135 دفتر 

شعبه پانزدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
5489  در خصوص پرونده کالسه 1359/91 خواهان مجید یوسفی قوام آبادی دادخواستی 
مبنی بر الزام به انتقال س��ند یک دس��تگاه موتورسیکلت به ش��ماره 8341-اصفهان 35 به 
طرفیت احمد تقدس زاده تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 91/9/29 س��اعت 
10/15 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای خواهان 
برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت 
رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل 
اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 9 حقوقی مجتمع 

شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
5490 در خصوص پرونده کالس��ه 1279/91 خواهان علیرضا ش��فیعی دادخواستی مبنی 
بر الزام به استرداد الش��ه یک فقره حواله به شماره 171726 عهده صندوق قرض الحسنه 
دهنو به طرفیت آقای فرزاد داوودی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخ 91/10/2 
ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ وقت رسيدگی
5491 در خصوص پرونده کالسه 648/91 خواهان تقی کیقبادی دادخواستی مبنی بر الزام 
به طرفیت یوسف امینی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 91/9/20 
س��اعت 16/30 تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب تقاضای 
خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از 
وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای 
حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخ��ذ نمایید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 27 حقوقی 

مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5492 ش��ماره دادنامه: 1266، کالسه: 806/91 ش ح 14، مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف، خواهان: حمیدرضا بهمن پور نشانی: اصفهان خ برازنده کوی الهیه نبش کوچه 
عقیق مجتمع اهورا واحد 4، خوانده: مس��عود اسحقیان درچه مجهول المکان، خواسته: الزام 
به انتقال س��ند یک دستگاه موتورسیکلت به شماره انتظامی 7278- اصفهان 22 به انضمام 
مطلق خسارات دادرسی مقوم به 2/000/000 ریال، شورا با عنایت به محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آتی مبادرت بصدور رأی می نماید. رأی قاضی شورای حل 
اختالف: در خصوص دعوی آقای حمیدرضا بهمن پور به طرفیت آقای مسعود اسحقیان به 
خواس��ته الزام به انتقال سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 7278- اصفهان 22 به شرح 
دادخواس��ت تقدیمی که خواهان اعالم می نماید که در تاریخ 1384/4/31 موتوسیکلت را از 
خوانده خریداری و موتور و کارت مالکیت در اختیار خواهان می باش��د خوانده با وصف 
ابالغ از طریق نش��ر آگهی در جلسه رس��یدگی مورخه 1391/7/11 حاضر نشده و نظر به 
اس��تعالم واصله از راهور اصفهان به ش��ماره ثبت 238 که خوانده را مالک موتورسیکلت 
اعالم نموده اس��ت لذا شورا دعوی خواهان را به ش��کل مطروحه وارد دانسته و به استناد 
م��واد 10 و 219 و 220 و 225 و 362 و 376 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رس��می موتورسیکلت به شماره 7278- اصفهان 22 و پرداخت سی و دو هزار ریال 
هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باش��د. ش��عبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان



آثار علی رییس شقاقی 
در خانه هنرمندان

ادامه ماجرای لوگوی 
سازمان دامپزشکی

گروه فرهنگ - خانه گرافیک حوزه هنری اس��تان اصفهان با همکاری 
دانشگاه سپهر اصفهان اقدام به برپایی نمایشگاه عکس علی رییس شقاقی 
از پیشکسوتان عکاسی صنعتی کرده است. این نمایشگاه به ارایه 30 قطعه 
عکس از این هنرمند در ابعاد مختلف و با موضوعات متنوع که به صورت 
 آنالوگ و دیجیتال عکاسی ش��ده اس��ت می پردازد. نمایشگاه مذکور از

16 آبان ماه با حضور عالقه مندان به عکاسی در خانه هنرمندان اصفهان 
 واقع در خیابان آبش��اراول – پارک ایثارگران گش��ایش یاف��ت و تا روز 
پنجشنبه 18 آبان ماه جهت بازدید عموم دایرخواهد بود. همچنین علی 
رییس شقاقی در ساعت 10 صبح الی 12 ظهر و ساعت 14 بعدازظهر الی 
16 بعدازظهر روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 17 و 18 آبان ماه در دانشگاه 

سپهر اصفهان به برگزاری کارگاه عکاسی خواهد پرداخت.

رییس س��ازمان دامپزش��کی اتهام کپی برداری لوگوی این س��ازمان را 
 رد کرد. محس��ن دس��تور گفت: برخی افراد برای تبلی��غ کار خود اتهام 
کپی برداری لوگوی جدید را به این س��ازمان وارد کرده اند. دس��تور، در 
خصوص کپی برداری سازمان دامپزشکی کشور از یک طرح برای استفاده 
به عنوان نشان این سازمان و عدم رعایت حقوق مالکیت فکری و معنوی 
طراحان جوان کشور، اظهار داش��ت: به هیچ عنوان چنین اتهامی را که 
برخی افراد برای تبلیغات کار خود به س��ازمان دامپزش��کی کشور وارد 
کرده اند قب��ول نداریم. وی در عین ح��ال تصریح کرد: البته اگر کس��ی 
شکایتی دارد، می تواند به جای نامه نگاری های بی مورد و رسانه ای کردن 
این موضوع، مستندات خود را به مراجع قضایی ارایه دهد تا مورد بررسی 

قرار گیرد.

اعالنیادداشت

گزارش ویژه

مستند ایرانی در جشنواره »کاتماندو« نپال
مستند ایرانی »ارتفاع امید« ساخته کیوان مجیدی در دهمین جشنواره بین المللی فیلم های 
کوهس��تان »کاتماندو« نپال حضور دارد. این جش��نواره فیلم هایی با موضوع کوهنوردی، 

محیط زیست، حیات وحش، ورزشی، ماجراجویی و... را به نمایش می گذارد.
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جزییاتی تازه از پرونده فساد مالی و بودجه  
سازمان سینمایی

این روزها روزگار روشن شدن 
چیزهاست!

این روزها روزگار روشن  ش��دن همه چیز است. س��خنگوی سازمان 
سینمایی، کل بودجه سازمان متبوعش را اطالع رسانی نمود و از سوی 
دیگر س��ایت روزنامه  ایران، جزییات تازه ای از پرونده فس��اد مالی در 

سازمان را اعالم کرد:
اولین پرون��ده مربوط به پرداخت غیرقانونی س��ه میلی��ارد تومان در 
قالب کمک بالعوض به خانمی بوده که به عنوان منش��ی در سازمان 
س��ینمایی مش��غول به کار بود. این فرد ه��م اکنون به کش��ور کانادا 
گریخته اس��ت. به گزارش ش��بکه ایران، اخیراً چند ت��ن از مدیران و 
 کارکنان وزارت ارش��اد در پی کش��ف برخی تخلفات مالی بازداش��ت 
شده اند. بازداش��ت این افراد مربوط به س��ه پرونده مالی است. اولین 
پرونده مربوط به پرداخت غیرقانونی سه میلیارد تومان در قالب کمک 
بالعوض به خانمی بوده که به عنوان منش��ی در س��ازمان س��ینمایی 
مش��غول به کار بود. هر چند که ای��ن فرد هم اکنون به کش��ور کانادا 
گریخته، اما برخی عوامل مؤثر در پرداخت این وام بالعوض شناسایی 

شده اند.
پرونده دوم مربوط به تبانی مالی در مرکز رس��انه های دیجیتال است 
که طی آن ب��ا تصویب کمک ه��ای بالعوض به پروژه ه��ای صوری و 
سندسازی، مبالغ قابل توجهی از بیت المال برداشت شده است. عوامل 
این تبانی دو برادر بوده اند که از دوره مدیریت اسبق مرکز رسانه های 

دیجیتال، در این سازمان مشغول به کار شده اند.
سومین پرونده به سرپرس��ت یکی از دفاتر زیرمجموعه  این وزارتخانه 
مربوط می شود. بر اس��اس اطالعات به دس��ت آمده از منابع آگاه در 
وزارت ارشاد، وی به دریافت رشوه و فروش مجوزهای صادره مشغول 
بوده و از محل آن مبلغ قابل توجهی تحصیل مال نامشروع داشته است. 
کشف این تخلفات با تالش حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و با 
حمایت و پیگیری دکتر حسینی، وزیر ارشاد به نتیجه رسید. متخلفان 

هم اکنون به دستگاه قضایی معرفی شده اند.
یکی از مقامات وزارت ارش��اد که نخواس��ت نامش فاش ش��ود گفت: 
پرونده ه��ای مذک��ور در مرحله تکمی��ل تحقیقات اس��ت و مدیران 
 ارش��اد هم تصمیم گرفته اند پس از اتمام مراح��ل قضایی، درباره آن 
اطالع رس��انی کنند. از سوی دیگر» س��عید رجبی فروتن« گفت: کل 
بودجه امس��ال س��ازمان س��ینمایی 34 میلیارد تومان است که این 
شامل بودجه فیلم های فاخر هم می شود. سخنگوی سازمان سینمایی 
کش��ور در گفتگو با فارس درباره میزان بودجه امسال فیلم های فاخر 
سازمان س��ینمایی گفت: تا سال های گذش��ته روال این گونه بود که 
غیر از بودجه و اعتبارات که مش��خصاً به س��ینما و معاونت سینمایی 
اختصاص می یافت، ردیف بودجه مستقلی برای فیلم های فاخر وجود 
داشته و تحت همین عنوان رقم و عدد مشخصی داشت. وی در ادامه 
توضیحات خود افزود: اما در قانون بودجه سال جاری دیگر آن ردیف 
بودجه مستقل حذف ش��د و کل بودجه سال جاری سازمان سینمایی 
34 میلیارد تومان اس��ت. این اعتبار تحت س��رفصل سینما و معاونت 
سینمایی با تدبیر و تشخیص و اولویت بندی شخص ریاست سینمایی 
هزینه شده و به فراخور پروژه هایی که موجود است، میزان مشارکت در 
توزیع و تولید مشخص می شود. به گزارش فارس، سخنان سخنگوی 
سازمان سینمایی در حالی مطرح اس��ت که جمشید جعفرپور،  عضو 
کمیس��یون فرهنگی مجلس شورای اس��المی بودجه فیلم های فاخر 
مجلس را به تنهای��ی 35 میلیارد توم��ان اعالم ک��رد و گفت که این 

بودجه ها ادغام نشده است.
از طرفی دیگر، پیش از این »محسن علی اکبری« تهیه کننده سینما، 
بودجه فیلم های فاخر مصوب مجلس را در س��ال ج��اری 28 میلیارد 

تومان عنوان کرده بود.  امیدوار باشید از این هم روشن تر بشویم!

 برپایی نمایشگاه گلشن خیال 
در موزه هنرهای معاصر 

گروه فرهنگ - شنبه 20 آبان ماه، س��اعت 10 صبح نمایشگاهی 
ازآثار هنرمندان نقاش ایران با عنوان »گلشن خیال« در موزه هنرهای 

معاصر اصفهان گشایش می یابد.
در این نمایشگاه که تا 20 آذرماه برپا خواهد بود،87 اثر از 74 هنرمند 
در معرض نمایش ق��رار می گیرد. آثار این نمایش��گاه با تکنیک ها و 
موضوعات مختلف و در اندازه های متفاوت است. اردیبهشت ماه سال 

گذش��ته نیز آثار هنرمندان 
نقاش ایران در نمایشگاهی با 
عنوان »سه نسل سه نگاه« در 
موزه هنرهای معاصر اصفهان 

برپا شد.
عالقه من��دان ب��رای دیدن 
گلش��ن خیال، می توانند از 
س��اعت ٩ تا 17:30 به موزه 
هنره��ای معاص��ر اصفهان 
)خیابان استانداری( مراجعه 

نمایند.
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آلن دلون در خودرو شخصیآلن دلون و ژان پییر ملویل در پشت صحنه سامورایی  مردی که از فرانسه دنیا را گرفت 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - آلن دلون زاده ۸ نوامبر سال ۱۹۳5در دهکده ای به نام »سو« در 
حوالی پاریس به دنیا آمد. مرگ پدر و مادر، کار در قصابی، استخدام در ارتش و 
حضور در جنگ هند و چین، باربری، متصدی آسانسور و حتی زندگی زیرزمینی 
با گنگسترها و بسیاری مشاغل دیگر همه و همه تجربیات او در فرانسه بود تا 
جایی که در یک کافه که مأمن ش�بانه دلون جوان بود، با ژان کلود بریالی آشنا 
شد.  این دو دوست در س�ال ۱۹5۷ تصمیم گرفتند با هم به جشنواره فیلم کن 
بروند. این تصمیم زندگی آلن را برای همیشه تغییر داد. آلن که یک آدم معمولی 
بود و هیچ گونه تجربه بازیگری نداشت و آن شب هم با یک دست لباس کرایه ای 
به جشنواره رفت ، پس از بازگشت از جش�نواره به یک فوق ستاره تبدیل شد. 
چهره فوق العاده جذاب او در آن مجلس، کاماًل سرآمد همگان بود و در آنجا بود 

که کارگردانان مختلف به سراغ او آمدند. 
در دهه ۱۹۷۰ عالوه بر بازی در فیلم، دومین کمپانی تولید فیلم خود را تأسیس 

کرد و به جمع آوری ثروت پرداخت. وی دیگر یک�ی از ثروتمندان جهان بود و 
فیلم هایی که او تهیه می کرد، با آرم AD بودند. او سپس یک شرکت هواپیمایی 
تأس�یس و بخش�ی از ثروت خود را در زمینه مورد عالقه اش یعنی جمع آوری 
آثار هنری و پرورش اسب های مسابقه س�رمایه گذاری کرد. گنجینه شخصی 
او کم نظیر اس�ت و صاحب عتیقه هایی است که بس�یاری از آنها در موزه ها به 
نمایش گذاشته شده است. او در دهه ۸۰ به سوئیس نقل مکان کرد تا بر عملکرد 
شرکتی که محصوالتش را به نام »آلن دلون« به فروش می رساند نظارت بهتری 

داشته باشد. 
برخی از فیلم های او عبارتند از:  دسته سیس�یلی ها،   دایره قرمز، سامورایی،  
نیمه ش�انس، عقرب،  روزی روزگاری یک دزد،آیا پاریس می سوزد؟،  استخر،  
آفتاب سرخ،  بیوه کودریک،   ترور تروتسکی،  بومرنگ،  گانگستر، تهران 4۳، 

سه مرد خرابکار و... 
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منصور ضابطیان  تهیه کننده برنام��ه رادیو هفت گفت: زمانی 
که برنامه ای را طراحی می کنم به آنچه ممکن اس��ت نقد شود 
فکر نمی کنم، بلکه س��عی می کنم به طرحم ایمان بیاورم و به 

خروجی کار بیندیشم.
کارگردان »رادیو هفت« که با ایسنا سخن می گفت، در پاسخ 
به این پرسش که در ش��رایطی که رادیویی ش��دن یک برنامه 
تلویزیونی نقد منفی برای برنامه س��ازی تلویزیون محس��وب 

می شد ش��ما برنامه »رادیو هفت« را با س��اختاری رادیویی در 
تلویزیون ساختید، آیا با دانس��تن این نقد این برنامه را شروع 
کردید، اظه��ار کرد: اس��مش را هر چه می خواهی��د بگذارید ، 
رادیویی یا تلویزیونی؛ من به محصول مورد استفاده فکر می کنم. 
من به س��اعت و زمانی که ی��ک کار دلپذیر برای م��ردم انجام 

می دهم، فکر می کنم.
وی در ادامه تأکید کرد: ب��ه رادیویی ی��ا تلویزیونی بودن فکر 
نمی کنم؛ چون نمی خواهم مخاط��ب را صرفاً دچار ذوق زدگی 
تصویری کنم. ما س��عی کردی��م از ذوق زدگ��ی نرم افزاری که 
معموالً بدون هیچ دلیلی از مواردی مانند رنگ،  حرکت و ووله 
 در تصویر اس��تفاده می ش��ود و مخاطب آن را دوست ندارد در 

»رادیو هفت« دوری کنیم. 
در واقع ما از این ذوق زدگی نرم افزاری فرار کردیم تا به سادگی 
که مردم دوست دارند برسیم؛ چون معموالً مردم از صبح تا شب 
دچار پیچیدگی هایی هس��تند که »رادیو هفت« سعی کرده از 
آنها پرهیز کند.او با تأکید بر این که مجموعه »رادیو هفت« یک 

رادیوی تصویری نیست، ادامه داد: بعضا ما تصاویری را در این 
برنامه شاهد هس��تیم که هیچ یک از برنامه های تلویزیونی به 

آن نرسیده اند.
ضابطیان در پاسخ به این پرس��ش که معموالً »رادیو هفت« از 
تصاویر ، موسیقی ها و موقعیت هایی که برنامه سازان و شبکه های 
دیگر در آن محدود هستند اس��تفاده می کند و با شکستن این 
محدودیت ها مخاطبان متنوع تری را به دس��ت آورده اس��ت ، 
چگونه این برنامه مدیران ش��بکه و ناظرانی که معموالً ممیزی 
می کنن��د را توانس��ته راضی کن��د، اظهار کرد: هی��چ مدیری 
نیست که پیشرفت را دوست نداشته باشد. مدیران شبکه های 
تلویزیونی هم دوس��ت دارند مخاطب کس��ب کنن��د و مردم 
برنامه هایش��ان را ببینند، اما به هر حال ابزار و پیچیدگی های 
مختلفی وجود دارد که مهم اس��ت برنامه س��از برای س��اخت 

برنامه اش ، اعتماد آنها را جلب کند.
وی اضافه کرد: خیلی چیزها در رسانه تابو بوده اند، اما خطرناک 
نبوده اند. پس با توجیه و اعتمادس��ازی می توانیم آنها را به کار 

بگیریم. در شرایطی که برخی از مردم و روشنفکران پُزشان این 
شده که تلویزیون نمی بینند، رسانه نیاز دارد اعتمادسازی کند 

تا آنها نیز تلویزیون نگاه کنند.
او ادامه داد: در هر رسانه می توان برنامه  خوب و بد ساخت؛ اگر 
برنامه خوب باشد و کارش را درس��ت انجام دهد، اهالی هنر از 
این که در آن حضور پیدا کنند یا آثارشان پخش شود استقبال 

می کنند.
ضابطیان در پاس��خ به این که آی��ا امکان اس��تفاده از برخی از 
موسیقی ها و تصاویر در این برنامه به دلیل نام شبکه مستند و 
دیرهنگام پخش ش��دن این برنامه وجود دارد نیز گفت: برنامه  
»رادیو هفت« ه��م مانند ه��ر برنامه ای رصد می ش��ود و فرق 
نمی کند کدام شبکه آن را پخش می کند.  همه  شبکه ها قواعد 
خود را دارند، اما با توجه به هر برنامه ای، انعطاف های آن ممکن 
است فرق کند. به هر حال باز هم تأکید می کنم فرق نمی کند 
در چه ش��بکه ای برنامه بس��ازیم، اگر کار جدید و خوب باشد 

بیننده پیدا می کند. 

گفتگو با کارگردان موفق ترین و متفاوت ترین مجله شنیداری تلویزیون 

پُز روشنفکران این شده که تلویزیون نمی بینند

»اختاپوس« فیلمی است که سیدجواد هاش�می کارگردانی آن را بر عهده داشته و در شرایط  گروه 
فعلی که سینمای کودک و نوجوان کمترین تولید را دارد، بارقه ای از امید این سینما محسوب فرهنگ و هنر 

می شود.
یکی از مشکالت سینمای کودک در ایران این اس�ت که فیلم یا از آن طرف بام می افتد یا از این طرف بام. یا آنقدر 
ثقیل است و به مس�ائل مربوط به کودکان جدی نگاه می کند که می ش�ود فیلم درباره کودک و نوجوان و یا آنقدر 
سرگرم کردن تماشاگر خردسال برایش مهم است که یک مشت صحنه موزیکال – اغلب- و غیر موزیکال و کمی 

ورجه وورجه کردن می شود کل فیلم.

توجه به مخاطب ویژه در فیلم اختاپوس
خوش��بختانه در فیلم »اختاپوس« ت��الش در این زمینه جزو 
 استثناهاس��ت؛ چرا ک��ه ت��الش دارد هم تماش��اگر ویژه اش 
– کودک و نوجوان – را سرگرم کند و به خاطر این از جلوه های 
ویژه و گریم خاص که کمتر نمونه ای در س��ینمای ایران دارد 
بهره برده است و هم داس��تانی آموزنده برای نوجوان امروزی 
تعریف کند که اندکی بار تربیتی هم داش��ته باشد. اما آیا این 

فیلم در این دو بخش موفق بوده است؟
گریم ها خوب هس��تند و در ای��ن موضوع جای هیچ ش��کی 
 نیست. دیدن هنرپیشه های معروف سینمای ایران در شکل و 
شمایل های تازه حداقل برای تماشاگران بزرگسال فیلم تازگی 
دارد و جذاب است، درست برعکس طراحی صحنه و لباس که 
بسیار تکراری است. استفاده از ترانه های شاد هم قرار است با 

کمک عواملی که ذکر شد بیننده را سرگرم کند. 

بیانیه صادر کردن در فیلم کهنه شده است
از دیگر س��و فیلم قصد دارد به نوجوانان بفهماند که خطرات 
زیادی در جامعه آنان را تهدید می کند و خانواده هرچقدر هم 
سختگیر و بداخالق باش��د، در نهایت بهترین هستند و فریب 

گرگان در لباس میش را نباید خورد.
این درس��ت اس��ت و از اتفاق یکی از مش��کالت امروز جامعه 
ماست ولی به نظر می رس��د که این گونه سخن گفتن و بیانیه 
صادر کردن مدت هاست که کهنه ش��ده است. رفتار سخت و 
خشن و سرد والدین به این عنوان که دلسوز کودکان هستند 
به هیچ عنوان از لحاظ علم روانشناسی مورد تأیید نیست؛ چرا 
که همین کودکان امروز به ویژه اگر دختر باشند مادران فردا 

هستند که با کوله باری از عقده و احساس حقارت ها در دوران 
کودکی بزرگ ش��ده اند و قطعا نمی توانند نق��ش خود را در 
خانواده ای که تشکیل می دهند درست ایفا کنند و خودشان به 
دلیل رفتارهایی که در دوران کودکی آموخته اند درست شبیه 

والدین خود عمل می کنند.
این دقیقا مشکلی اس��ت که باید به آن درست و بجا پرداخته 
شود؛ یعنی با استفاده از جادوی سینما و با کمک یک فیلمنامه 
دقیق به والدین آموخت که چگونه با فرزندان خود رفتار کنند 
و به کودکان، خطرات پیرامون آنها را هشدار داد بدون این که 
در دام تکرار مکررات افتاد یا کاری ک��رد که بیننده رغبتی به 
دنبال کردن فیلم نداشته باشد. این اتفاقی است که درباره فیلم 

»اختاپوس« می افتد؛ چرا که 
هیچ روایت جدید یا جذابی 
از یک داستان کهن علی رغم 
ترکیب داس��تان های خاله 
سوس��که، آقا موشه و آهوی 
پیشانی س��فید و آوردن این 
شخصیت ها در بستر زمانی 
اکن��ون – پلی��س و زندان و 
دوچرخه و موتور س��یکلت 
قطعا نمی توانن��د مربوط به 
صدها سال پیش باشند- نیز 
نتوانس��ته کمکی به فیلم و 

روند آن کند.
بیننده می داند که آخرس��ر 
ش��ر نابود می ش��ود و خیر، 

پیروز ماجراست و همین مانعی است که قضایا را تعقیب کند. 

جلوه های ویژه س�بب آموزنده بودن فیلم نشده 
است 

استفاده سرسری از جلوه های ویژه و البته توجه بیش از اندازه 
عوامل به همین قضیه به جای پرداختن به بازیگری یا داستان، 
دو علتی هس��تند که دست در دس��ت هم داده اند و حاصل و 
 نتیجه کار چیز س��رگرم کننده و حتی آموزنده ای به ش��مار 
نمی رود.  البته این طور که در خبرها ش��نیده شده گویا قرار 
اس��ت قس��مت دوم این فیلم هم ساخته ش��ود که امیدواریم 
هاشمی در نسخه بعدی معایب کار خود را بشناسد و البته نباید 
فراموش کرد که این اثر به عنوان اولین اثر سازنده اش می تواند 

امیدوارکننده باشد.

نگاهی به فیلم اختاپوس

  یک اثر امیدوارکننده

باید به کودکان، 
خطرات پیرامون 

آنها را هشدار 
داد بدون این 

که در دام تکرار 
مکررات افتاد 

و این موضوعی 
است که در فیلم 

 »اختاپوس« 
می افتد

یادداشت

هنر دیجیتال و چند سرفصل 
1- س��ابقه تاریخی هنر دیجیتال در آن طرف مرزها به دهه 
60 میالدی بر می گ��ردد که اوج آن را م��ا در دهه 70 به بعد 
می بینیم؛ ابت��دا از آن به عنوان کامپیوتر آرت یاد می ش��د و 
به مرور ش��کل گس��ترده تری گرفت، اما جالب این است که 
اولین موزه هنر دیجیتال سال 1٩٩3 راه اندازی شد.  گاه شمار 
هنری شاید شش دهه را نشانمان دهد، اما واقعیت این است 
که این هنر از دهه ٩0 آغاز شد و شروع قرن 21 آغاز گسترش 
آن بود، تا جایی که یکی از مهم ترین سال های هنر دیجیتال 
در جهان س��ال2001 بود. پس این هنر، هنر جوانی اس��ت 
 و ش��اید برای همین خیلی ه��ا معتقدند نباید توقع داش��ت 
این قدر سریع در کشورمان نفوذ کند. از سوی دیگر ایرانی ها 
معموال از پدیده های نو زیاد استقبال نمی کنند، اما گرایش 
به تکنیک دارند. ما اصال مدرنیسم را اول با ابزارش شناختیم 
 و بعد تازه نشس��تیم و به مفهومش فکر کردی��م. از همین رو 
می ت��وان نتیجه گرفت کم ک��م عالقه هنرمن��دان ایرانی یا 
تکنس��ین های علوم کامپیوتری به س��مت هن��ر دیجیتال 

جلب شود.
 2- هنر دیجیتال، ارائه هر هنری با استفاده از کامپیوتر است. 
امروزه در دنیا هنر دیجیتال جشنواره های مهمی دارد؛ مثال در 
آلمان که جشنواره اش بخشی از شهر را درگیر خود می کند. 
هنر دیجیتال، هنری است که در پروسه تولید آن از تکنولوژی 
بهره گرفته باشد و جالب اینجاس��ت که وقتی می گوییم در 
پروس��ه تولید از تکنولوژی بهره گرفته شده، منظورمان این 
نیست که حتما برای بیان ایده های هنرمند این اتفاق بیافتد. 
بلکه تکنولوژی باید نقش ساختاری و با اهمیتی در شکل ارائه 
داشته باشد و آن سوژه را فقط از این طریق بتوان ارائه داد.در 
واقع هنر دیجیتال یک تکنیک و یک شاخه است که همه هنر ها 
را در خود جای می دهد و ماهیت آنه��ا را هم در عین حال در 
رسانه خود تغییر می دهد. برای همین است که این هنر عمدتا 
گروهی شکل می گیرد و شما با یک فرد هنرمند طرف نیستید 
و نمی توانید بگویید کدام قس��مت ایده مربوط به چه کسی 
است. هرچند بسیاری از هنرمندان خصوصا در کشور ما عالقه 

دارند به صورت فردی این کار را انجام دهند.
3- خیلی از هنرمندان در کشورمان و دنیا معتقدند در حال 
حاضر به عصری رسیدیم که مدیا مهم نیست و نباید فکر کنیم 
مثال هنر دیجیتال نوآورانه ترین شکل خلق اثر هنری است. 
ش��اید از نظر تکنولوژی بتوان این را گفت ام��ا از نظر نوآوری 
هنری نه. چه بسا یک هنرمند با یک مداد طراحی کاری بکند 

بسیار خالقانه تر.  
 این ها جمالت یکی از هنرمندان ش��اخص هن��ر دیجیتال

 )دکتر کامرانی( در کشورمان است.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 آزادکاران ماهان در لیگ برتر
 معرفی شدند

 بعد از انتخاب امیر توکلیان به عنوان س��رمربی تیم کشتی آزاد فوالد 
ماهان، ترکیب این تیم برای حضور در لیگ برتر مشخص شد. 

محمدحسین س��لطانی، عباس دباغی، محمدمهدی یگانه جعفری، 
رضا افضل��ی، میثم مصطفی جوکار، حس��ن رحیم��ی، جعفر دلیری، 
حامد تاتاری و جعفر شمس ناتری فوالد ماهان را در لیگ برتر کشتی 
آزاد همراهی می کنند. لیگ برتر کشتی آزاد ۲۳ آبان آغاز می شود که 
ماهان در اولین دیدار خود در اصفهان با گاز مازندران پیکار می کند.  

پهلوانان ماهان نایب قهرمان شدند
تیم زورخانه ای فوالد ماهان نایب قهرمان لیگ برتر تیم ورزش های 

پهلوانی و زورخانه ای کشور شد.  
در هفته پایان��ی رقابت های لی��گ برتر تیمی زورخان��ه ای تیم های 
خزر مازن��دران و فوالد ماهان درحض��ور علیرضا صف��ارزاده، رییس 
فدراس��یون پهلوان��ی و زور خانه ای، ن��ور اهلل هدایت��ی نایب رییس 
فدراسیون، فرهاد طلوع کیان دبیر فدراس��یون زورخانه ای، جمعی از 
پیشکسوتان در زورخانه ملی ش��هید فهمیده  به مصاف هم رفتند که 
در نهایت  تیم مازندران با کس��ب ۱۷۹ امتیاز به عنوان قهرمانی لیگ 
برتر تیمی زورخانه ای دست یافت. تیم فوالد ماهان نیز در اولین سال 
 حضور خ��ود در لیگ با کس��ب ۱۶۰ امتیاز به عن��وان نایب قهرمانی 

بسنده کرد.  

 صدرنشینی فوتسال ایران
 در جام جهانی

 تیم ملی فوتسال ایران با برتری دو بر یک که مقابل مراکش به دست 
آورد، توانست با یک بازی بیشتر صدرنش��ین گروه B شود. تیم ایران 
در بازی افتتاحیه خود نیز موفق ش��د تیم ملی اسپانیا، مدافع عنوان 
قهرمانی را دو بر دو متوقف کند. حریف بعدی ایران تیم ملی پاناماست. 

پانیچ و پوالچیک هم می روند
 افزایش قیم��ت ارز و وضعیت اقتصادی کش��ور ک��ه روی ورزش هم 
تأثیرات خ��اص خود را داش��ته، موجب ش��د تا در هفت��ه های اخیر 
فدراس��یون های ورزش��ی با تعداد زی��ادی از مربی��ان خارجی خود 
خداحافظی کنند. بعد از برکناری محترمانه یورگ وویت، س��رمربی 
تیم ملی شنا این بار نوبت به رومان پوالچیک، سرمربی تیم ملی واترپلو 
رسیده است. گفته می شود فدراسیون هندبال نیز درصدد برکناری 

سونیا پانیچ، سرمربی صربستانی تیم ملی هندبال بانوان است. 

رونمایی از مجسمه پیرمرد افسانه ای 
شیاطین سرخ  

 در روز جمعه ۲۳ نوامبر، مجسمه ای ۹ متری از مربی افسانه ای شیاطین 
سرخ که به دستان فیلیپ جکسون، مجسمه ساز برجسته اسکاتلندی 
 ساخته ش��ده ، در ورزش��گاه اولدترافورد رونمایی خواهد شد. مراسم 
پرده برداری از این مجس��مه برنزی، یک روز پیش از دیدار منچس��تر 
یونایتد و کویئنز پارک رنجرز در هفته س��یزدهم رقابت های لیگ برتر 
جزیره برگزار خواهد شد. این روز سالگرد نخستین حضور فرگوسن بر 

روی نیمکت منچستریونایتد در استادیوم اولدترافورد است.

دیوید کارنی، صید جدید پرسپولیس
باش��گاه پرس��پولیس مذاکرات اولیه را ب��رای جذب دیوی��د کارنی 
انجام داده و احتم��ال دارد این بازیکن تا پای��ان هفته برای حضور در 
تمرین های پرس��پولیس به ای��ران بیاید. دیوید کارن��ی، مدافع چپ 
تیم ملی استرالیا که س��ابقه حضور در لیگ برتر انگلیس و لیگ هلند 
 را در کارنامه دارد، مورد توجه مس��ئوالن باش��گاه پرس��پولیس قرار 

گرفته است.

 انصراف دوباره مهدی تقوی 
از حضور در اردوی تیم ملی

مربی تیم ملی کشتی آزاد ایران خبر داد: طبق نامه ای که مهدی تقوی 
نوشته، گویا قصد ندارد در جام جهانی تهران کشتی بگیرد.

محمد طالی��ی در این باره به ایس��نا می گوید: تقوی نامه نوش��ته که 
نمی تواند برای جام جهانی در اردوها شرکت کند و وقتی در اردوهای 
قبلی هم دعوت می شود و نامه می نویس��د که مشکل شخصی دارم و 

حضور نخواهم داشت، کادر فنی نمی تواند به زور او را به اردو بیاورد.

احتمال اخراج نوشاد و نیما عالمیان 
از دانشگاه

در حالی که نوش��اد و نیما عالمیان برای حضور در پ��رو تورهای آلمان و 
لهستان این روزها در ایران نیستند، پدر نوشاد عالمیان عنوان کرده که 
فرزندانش در آستانه اخراج از دانشگاه قرار گرفته اند و این دو ورزشکار از 

سوی مسئوالن دانشگاهی هیچ گونه حمایتی نمی شوند.

آرسن ونگر به دنبال توره
 آرسن ونگر اعالم کرده بازی های ابراهیم توره را زیر نظر دارد.  ابراهیم 
توره با زدن۱۰ گل در ۱۱ بازی، یکی از بهترین گلزنان لیگ دسته دوم 
فرانسه است. او که از نیم فصل گذش��ته راهی موناکوی فرانسه شد، در 
این تیم خوش درخشیده و اخیراً نشریه اکیپ فرانسه گفتگویی را با او 
انجام داده و توره در این مصاحبه از خودش و سابقه فوتبالی اش سخن 
گفته اس��ت. نکته جالب این مصاحبه، انعکاس��ش در سایت ستارگان 
فوتبال انگلستان اس��ت. در لید این گفتگو در سایت انگلیسی آمده بود 
که آرسن ونگر بازی های این مهاجم را در نظر گرفته و هیچ بعید نیست 
او در تعطیالت ژانویه راهی لندن شود. ابراهیم توره که حضور 
در لیگ ایران را با بازی در پیکان آغاز کرد، در پرسپولیس 
درخشش��ی نداش��ت و بعد 
راهی سپاهان شد؛ جایی که 
با امیر قلعه نویی درخششی فوق 
العاده داشت و قهرمانی در لیگ را به دست آورد. 
او بعد از این به امارات رفت و از آنجا به موناکو 
پیوست. پیوس��تن یار مورد عالقه ژنرال به 

آرسنال می تواند اتفاقی جالب باشد.

تبعیض در شرایط برابر

خون کریمی از شمسایی 
رنگین تر است؟

کارل��وس ک��ی روش در تازه ترین  گروه 
مصاحبه اش گفته، کریمی را به تیم ورزش

ملی دع��وت می کند ت��ا بازیکنان 
جوان از تجربه او استفاده کنند. حاال منظور کی روش کدام 
بازیکن جوان در تیم ایران بوده معلوم نیست؛ چرا که میانگین 
س��نی بازیکنان تیم ایران باالی ۲۷سال است و اگر تاکنون 
تجربه دار نشده اند، تجربه کریمی هم به کارشان نخواهد آمد! 
سرمربی تیم ملی فوتبال در پاسخ به منتقدانی که دعوت از 
علی کریمی را بیهوده می دانند، گفته که این بازیکن تجربه 
باالیی دارد و جوان ه��ای تیم ملی می توانن��د از این تجربه 
استفاده کنند. کی روش  معتقد است:»تیم ملی در راه جام 
جهانی نیاز به بازیکنان��ی با تجربه بین الملل��ی دارد. وقتی 
می توانیم در تیم ملی با حضور کسی مثل کریمی که سال ها 
در اروپا ب��ازی ک��رده و ۱۲۰ بازی مل��ی دارد تجرب��ه را به 
جوان ترها تزریق کنیم، چرا او را دعوت نکنم؟« کی روش در 
حالی این حرف ها را زد که تیم او، اصاًل تیم جوانی نیست و با 
میانگین سنی باالی ۲۷ س��ال، در مقایسه با سایر تیم های 
حاضر در مس��ابقات انتخابی جام جهانی، جزو تیم های پیر 
 محس��وب می ش��ود. تیم کی روش تنها ش��ش بازیکن زیر 
۲5 سال دارد که از میان این شش نفر، فقط کریم انصاری فرد 
فیکس اس��ت. کریم انصاری فرد، احسان حاج صفی، شجاع 
خلیل زاده، امید نظری، آرش افشین و یعقوب کریمی شش 
بازیکن زیر ۲5 سال تیم ملی هستند که تنها یک نفر از آنها 
شانس حضور ثابت در ترکیب را دارد و پنج نفر دیگر، حتی 

شاید به اردوی بعدی دعوت هم نشوند.
با این حس��اب، مش��خص نیس��ت که کارل��وس کی روش 
می خواهد علی کریمی تجربه اش را ب��ه کدام بازیکن جوان 
منتقل کند! وقتی که رحمتی، خلعتبری، جالل حس��ینی، 
منتظری، نکونام، تیموریان و خسرو حیدری جزو ثابت ترین 
نفرات تیم ملی ایران هس��تند و همگی باالی ۲۹ سال سن 
دارند، آی��ا در ترکیب تیم ملی جایی ب��رای بازیکنان جوان 

می ماند که تجربه علی کریمی بخواهد به کار آنها بیاید؟
هر چند که کریمی این روزها در اردوی تیم ملی است و سخت 
تمرین می کند، اما او اکنون در هیچ تیم باشگاهی جایی ندارد 
و دقیقاً در شرایط مشابه وحید شمسایی فوتسال قرار گرفته 
 است. حال این که چه فرقی بین این دو وجود دارد را باید از

 کی روش و صانعی پرسید.

یادداشت
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فرش دستباف، هدیه ای برای بازیکن مشهور 

»ساموئل اتوئو« مهاجم کامرونی آنژی پس از دیدار خانگی مقابل ترک، فرشی دستباف 
هدیه گرفت. در حال حاضر اتوئو بازیکن آفریقایی است که باالترین دستمزد را در لیگ 

روسیه و حتی در بین فوتبالیست های مطرح جهان دریافت می کند.

فوتبال در همه جای دنیا حساب و کتاب خاص خود را دارد. هر 
کسی می داند وظیفه اش چیست و چه کار باید بکند. لیگ های 
فوتبال، در هر دس��ته ای که باش��ند، قانون مش��خصی دارند و 
تیم های حاض��ر در آنها می دانند ک��ه در چ��ه تاریخ هایی چه 
دیدارهایی را باید انجام دهند و در چه تاریخ هایی تعطیل هستند. 
در کشوری مثل آلمان، شش دس��ته، لیگ وجود دارد و در کنار 
آن جام حذفی هم برگزار می شود. تیم های حاضر در لیگ دسته 
ششم بوندس لیگا هم به خوبی تقویم ساالنه خود را می دانند و 
از همه فراز و نشیب های برنامه ش��ان آگاه هستند. در این میان 
تیم ملی آلمان هم با فراغ بال، برنامه هایش را پیگیری و با قدرت 
در رقابت های جهانی شرکت می کند. در فوتبال ایران اما گویی 
هیچ قانونی وجود ندارد! فوتبال ای��ران یک لیگ برتر دارد، یک 
لیگ آزادگان و یک لیگ دسته دو، جام حذفی هم ندارد! یعنی 
دارد، اما معلوم نیست برگزار می شود یا خیر. تیم ملی اش هر از 
چند گاهی همان یک لیگ برتر را تعطیل می کند تا اردو برگزار 

کند؛ ۲۰ روز یا کمی کمتر و بیش��تر، طول دوران تعطیلی های 
لیگ برتر اس��ت. در این میان، تیم ملی برابر ازبکستان با اقبال 
پیروز می شود، در تهران با قطر مساوی می کند و در لبنان اولین 
شکست تاریخش را برابر حریف تجربه می کند و دست آخر هم در 
خانه و به یاری تماشاگران، رسانه ها و دیرک دروازه، کره جنوبی 
را شکست می دهد؛ تعطیالت لیگ حس��ابی جواب داده است! 
فدراسیون فوتبال ایران بارها نش��ان داده که در دنیا تک است. 
گاهی تصمیم هایی در این فدراسیون گرفته می شود که دود از 
سر همه اهالی فوتبال و عالقه مندان به این ورزش بلند می کند. 
برگزار نش��دن جام حذفی جدیدترین دس��ت پخت فدراسیون 
ما بود. اما ماجرا به همین جا ختم نمی ش��ود. در راستای همان 
تصمیم های خلق الساعه و چرخش های ۱8۰ درجه ای مسئوالن 
فوتبال ایرانی، جام حذفی چند بار تا مرز برگزار شدن پیش رفت 
و دوباره بایگانی شد.  پس از صحبت رییس فدراسیون مبنی بر 
برگزار نشدن جام حذفی و این که اگر باشگاه ها درخواستی جز 

این داشته باش��ند، فدراسیون حاضر اس��ت آن را بررسی کند، 
رسانه ها نسبت به دریافت نظرات مربیان و مدیران لیگ برتری 
اقدام کردند. این موج رس��انه ای به قدری گس��ترش یافت که 
باالخره خبرش به فدراس��یون فوتبال هم رس��ید و چند تن از 
مسئوالن بلند پایه آن را به پای میز مذاکره کشاند. مهم ترین اقدام 
رس��انه ای در این خصوص، تهیه گزارشی بود که تهیه کنندگان 
برنامه تلویزیونی»۹۰« در دس��تور کار خود ق��رار دادند. در این 
گزارش سعی ش��ده بود نظر مربیان و مدیران باشگاه های لیگ 
برتری درباره حذف جام حذفی پرسیده شود. به نظر می رسد که 
خبر تهیه این گزارش، نقش بسزایی در تغییر تصمیم مسئوالن 
فدراس��یون درباره حذف یا برگزاری جام حذفی داش��ته است. 

نتیجه  جلس��ه چند س��اعته 
به��روان، آیت الله��ی و نبی، 
صحبت رییس سازمان لیگ 
برتر بود که گفت: »جام حذفی 
امسال برگزار می شود!« اینجا 
بحث بر سر خوب یا بد بودن 
تعطیل��ی لیگ برتر نیس��ت، 
بر سر برگزار ش��دن یا نشدن 
جام حذفی هم نیست؛ بحث 
بر س��ر ناپایداری تصمیمات 
دست اندرکاران فوتبال کشور 
است. بحث بر سر این است که 
مسئوالن یک نهاد بزرگ مثل 
فدراس��یون فوتبال که با آن 

همه جنجال و دردسر کار را در دست گرفتند و دائما از استقالل 
فدراس��یون دم می زنند، چرا از اخذ یک تصمیم ساده عاجزند؟ 
چرا یک موج رسانه ای به راحتی می تواند تصمیم »قطعی« این 
فدراسیون را تغییر دهد؟ یا چرا فدراسیون تصمیم های بی منطق 
و عجیب و غریب اتخاد می کند که علیه اش موج رسانه ای ایجاد 
شود؟ این چراها و پرس��ش های بس��یار دیگری، امروز گریبان 
فوتبال ایرانی را گرفته است. مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران 
در ش��رایط کنونی که لیگ ما با احتمال کاهش سهمیه در لیگ 
قهرمانان آس��یا تهدید می ش��ود و تیم ملی در راه صعود به جام 
جهانی مش��غول رقابت با تیم های»با برنامه«آسیاست، باید به 
گونه ای رفتار کنند که حاشیه ای در اطراف فوتبال کشور شکل 
نگیرد. تصمیم های این مس��ئوالن باید با همفک��ری بزرگان و 
با تجربه های این عرصه باش��د تا از هر گونه اش��کال دور بماند. 

استقالل فدراسیون به سادگی به دست نیامده است.

سرگیجه ها ادامه دارد 

فوتبال در سرزمین عجایب

اینجا در همیش�ه روی یک پاش�نه نمی چرخد، لحظه ای همه رأی بر وجود چیزی می دهند و  گروه 
لحظه دیگر همان ها پنبه تصمیم قبلی ش�ان را می زنند و آب هم از آب تکان نمی خورد. روی ورزش

هیچ تصمیم و تفکری نمی شود استناد کرد و یقین داشت که این حرف، حرف آخر است! هر 
لحظه باید منتظر یک تغییر مسیر 180 درجه ای و یک تصمیم خلق الساعه و شگفت انگیز باشید. اینجا سرزمین 

عجایب نیست، دنیای فوتبال ایرانی است.

استقالل 
فدراسیون 

فوتبال به راحتی 
به دست نیامده 

است و مسئوالن 
فدراسیون باید 

برای این استقالل 
ارزش قائل شوند
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تجلیل ماهان از 
مدال آوران المپیک

 سپاهان 
و سناریو بدخواهان 

باشگاه فوالدماهان و گروه صنعتی ماهان همایش سپاس ویژه از مدال آوران 
و شرکت کنندگان در مسابقات المپیک ۲۰۱۲ لندن  را  شب گذشته در هتل 
المپیک تهران برگزار کرد. در این همایش که با حضور وزیر ورزش انجام شد 
و جمع بسیاری از مدیران، مسئوالن، پیشکسوتان و رسانه ها حضور داشتند، 
با اهدای جوایز ویژه از همه نفرات اعزامی کاروان المپیک ایران به لندن تقدیر 
به عمل آمد. قهرمانان المپیک در این تجلیل طبقه بندی ش��ده و به ترتیب 
با اهدای خودروی پارس، پژو 4۰5،پراید و سکه های طال مورد تجلیل قرار 
گرفتند.گفتنی اس��ت، ماهانی ها برای انعکاس این رویداد بزرگ جمعی از 
خبرنگاران و عکاسان اصفهانی را نیز با خود به تهران برده بودند تا از نزدیک 

این برنامه را پوشش خبری بدهند.

سرپرست تیم فوتبال سپاهان گفت: برخی دوست ندارند سپاهان قهرمان 
شود، به همین دلیل شایعه درست می کنند که ما قصد جذب دروازه بان داریم 
تا به این وسیله روحیه بازیکنان ما را خراب کنند. رسول خوروش اظهارکرد: 
اصاًل بحث جذب دروازه بان مطرح نبوده است؛ چرا که ما دو دروازه بان بسیار 
خوب داریم که از نظر فنی در س��طح باالیی هس��تند. برخی دوست ندارند 
سپاهان قهرمان شود، به همین دلیل شایعه درست می کنند که ما قصد جذب 
دروازه بان داریم تا به این وس��یله روحیه بازیکنان ما را خراب کنند، اما این 
افراد به جایی نمی رسند. وی افزود: جذب بازیکن در پست های دیگر نیز فعال 
مطرح نیست و تا نیم فصل صبر می کنیم و بعد تصمیم می گیریم. سپاهان 

تیمی بزرگ و حرفه ای است و با این شایعات متزلزل نمی شود. 

مسی مشهورترین ورزشکارجهان نیست
مجله فورث فهرست ۱۰ نفره مهم ترین و مشهورترین ورزشکاران 
جهان را اعالم کرد که در میان ناباوری همگان نام لیونل مس��ی، 
ستاره آرژانتینی آبی اناری ها به چشم نمی خورد، اما کریستیانو 

رونالدو در جایگاه نهم قرار گرفت.

خداحافظی ریوالدو  از فوتبال
 ریوالدو4۰س��اله، ستاره س��ابق تیم ملی برزیل 
دوش��نبه پس از پایان لیگ آنگوال برای همیشه 
از بازی در تیم کابوس ک��ورپ خداحافظی کرد. 

ریوالدو  تاکنون۱۱ گل به ثمر رسانده است.

بکن باوئر: ریبری سه ریه دارد
قیصر فوتب��ال آلمان به س��تایش از عملکرد ریبری 
در بایرن  پرداخت  و گف��ت: نمی دانم که او چند ریه 
 دارد، مطمئنا سه تا هستند. هیچ بازیکنی را مانند او 

ندیده ام؛ سبک و سرعتش مثال زدنی است.

دوست ندارم از سپاهان بروم  

 محمد غالمی، مهاجم سپاهان در مورد وضعیت فعلی اش می گوید: من 
دو سال با س��پاهان قرارداد دارم که به این قرارداد پایبند هستم. اگر هم 
قرار باشد اتفاقی بیفتد، باید منتظر نیم فصل باشیم تا من با آقای رحیمی 
مدیرعامل باشگاه حرف بزنم. البته من رفته رفته جایگاهم را در سپاهان 
پیدا می کنم و در آخرین بازی هم به عنوان بازیکن ذخیره به میدان رفتم 
و حتی پاس گل هم دادم و بازی تأثیرگذاری به نمایش گذاش��تم.« وی 
می گوید:»نمی خواهم جدا شوم، ولی نیمکت نشینی مرا اذیت می کند 
و تحملش را ندارم. من با آرزوهای بزرگ به سپاهان آمدم که به تیم ملی 
برسم و به جام جهانی برزیل بروم. وی می گوید: نمی دانم پشت پرده چه 
خبر است، ولی این درست است که کرانچار به بازیکنان خارجی اهمیت 

می دهد. او به خارجی هایی که خودش می آورد عالقه دارد.

حکم ما  قبل از بازی امضا شده بود

مربی تیم ورزش های زورخانه ای فوالد ماهان اصفهان معتقد است که انواع 
ناداوری ها و شیرین کاری فدراسیون، باعث شد قهرمانی لیگ ورزش های 
تیمی زورخانه ای از ماهان اصفهان گرفته شود. مسعود ملکی اظهارکرد: 
انواع ناداوری ها و کارهای عجیب فدراس��یون ورزش های باستانی باعث 
شد نتیجه مسابقه فینال ۱8۹ بر ۱88 به سود خزر پالست مازندران رقم 
بخورد. سبزواری، سرداور شاهرودی این مسابقه در رأس این ناداوری ها 
قرار داشت و در کنار سه داور این مسابقه که بحق امتیاز می دادند، با دادن 
امتیازات کمتر باعث شد تیم ماهان اصفهان به قهرمانی نرسد. باید بگویم 
حکم نایب قهرمانی ماهان قبل از مسابقه امضا شده بود. وی افزود: پس 
از مسابقه، قرار شد فیلم مس��ابقه را بازبینی کنند، اما سرداور و داوران به 

سرعت محل مسابقه را ترک کردند تا پاسخگوی هیچ سؤالی نباشند.

شکایت پرسپولیسی ها از کی روش

در پی تنش های به وجود آمده بین کارلوس کی روش سرمربی تیم 
ملی ایران و مانوئل ژوزه سرمربی پرسپولیس و احضار ژوزه به کمیته 
انضباطی، مسئوالن باشگاه پرسپولیس نیز با جمع آوری مصاحبه ها و 
بیانیه کارلوس کی روش، الیحه ای را برای شکایت از وی تنظیم کرده 
و قرار است به زودی راهی فدراس��یون فوتبال کنند. همچنین ژوزه 
نیز قرار است به زودی شکایت خود را از س��رمربی تیم ملی فوتبال 
کشورمان به کمیته انضباطی اعالم کند. ژوزه اعالم کرده برای این کار 
نیاز به دو روز وقت دارد تا تصمیم نهایی خود را بگیرد. البته دستیاران 
سرمربی پرسپولیس سعی بر این دارند تا او را از این کار منصرف کنند.  
اختالف ژوزه و کی روش از قبل از حضور این دو مربی در ایران وجود 

داشته و در چند روز اخیر شدت گرفته است.

دعوای پرتغالی ها باال گرفتمربی تیم ورزش های زورخانه ای ماهان:محمد غالمی: 
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یادداشت

 شهرکرد میزبان سوگواره شعر 
»خون و خورشید« می شود

ریی��س اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی شهرس��تان ش��هرکرد از 
برگزاری س��وگواره شعر عاش��ورایی »خون و خورش��ید« همزمان 
با 13 دی ماه س��ال ج��اری در ش��هرکرد خبر داد. ج��واد کارگران 
اظهار داش��ت: یک��ی از مهم ترین بخش ه��ای ادبیات کش��ور ما را 
ادبیات عاش��ورایی تش��کیل می دهد و در این رابطه اشعار بسیاری 
سروده ش��ده  که تعدادی به واقعه کربا و دو روز تاس��وعا و عاشورا 
پرداخته اند و تع��داد دیگری نیز به ط��ور عمومی از واقعه عاش��ورا 
روایت می کنن��د و تأثی��رات آن را تا ام��روز بیان می دارن��د. وی به 
سوگواره منطقه ای شعر عاش��ورایی »خون و خورشید« این استان 
اش��اره کرد و گفت: این س��وگواره با حضور ش��اعرانی از استان های 
اصفهان، خوزس��تان، لرس��تان، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، فارس 
و چهارمحال و بختی��اری همزمان با دی ماه س��ال ج��اری برگزار 
می ش��ود. کارگران به محورهای این س��وگواره اش��اره کرد و گفت: 
هر ش��اعر می تواند در یکی از بخش های »من الغریب الی الحبیب«، 
 »دعوت ش��دگان خاص به عرصه کربا« ش��امل حبیب بن مظاهر،

زهیر بن قین، وهب بن عبداهلل، »دوباره کربا« با موضوع پاس��خی 
به توهین کنندگان پیامبر مکرم اس��ام)ص( و»پیام آوران عاشورا« 
شامل امام سجاد)ع(، زینب کبری)س(، ام کلثوم)س( شرکت کند.

وی افزود: اشعار ارس��الی می بایس��ت به صورت تایپ شده همراه با 
مشخصات کامل فرستنده و در اندازه A4 باشد.

خبر ویژه

رییس دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
شهرکرد 

            دکتر علیرضا گلشنی 
 در س��ال تحصیلی92-91 ح��دود 470 نفر در مقطع کارشناس��ی 
ارش��د در 17 رش��ته مختلف، حدود 140 نف��ر در مقطع تحصیات 
 تکمیل��ی پردی��س در ش��ش رش��ته، 75 نف��ر در مقط��ع دکتری 
حرف��ه ای دامپزش��کی و پنج نفر در مقطع دکت��ری تخصصی زبان 
 و ادبیات فارس��ی در دانش��گاه آزاد اس��امی واحد شهرکرد ثبت نام 

کرده اند که نسبت به سال گذشته 50 درصد رشد داشته است.
 همچنین با احراز ش��رایط و فراهم ش��دن زمین��ه های مختلف در 
این واحد دانش��گاهی امتیاز 
الزم ب��رای ی��ک دانش��گاه 
جامع را کس��ب کرده ایم و 
به زودی به دانش��گاه جامع 
تبدیل خواهیم ش��د که این 
افتخار بزرگ��ی برای جامعه 
دانش��گاهی و مردم اس��تان 

خواهد بود. 

افزایش 50 درصدی پذیرش دانشجو 
در واحد شهرکرد

چهره روزیادداشت
 برگزاری کارگاه کاربرد صحیح مواد ضدعفونی کننده در محیط کار

عبداهلل نظری  مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی چهارمحال و بختیاری از برگزاری دوره آموزشی 
کاربرد صحیح مواد ضد عفونی کننده در محیط کار در این اداره کل خبر داد. هدف از این دوره، ارتقای 
دانش فنی و افزایش اطاعات واحدهای تولیدی و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی استان است.
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ت��االب گندم��ان که ت��ا تابس��تان امس��ال در اثر 
خشکس��الی در یک قدم��ی نابودی ق��رار گرفته و 
شناس��ه های تاالبی آن از بی��ن رفته وب��ه کانون 
تولید گرد وغبار تبدیل ش��ده ب��ود، در پی اقدامی 
هوشمندانه توس��ط بخش��داری گندمان، محیط 
زیس��ت و س��ایر بخش ها، زندگی دوب��اره یافت. 
تاالب گندم��ان در چهار محال بختی��اری یکی از 
10 تاالب برتر پرن��ده نگری در ایران ب��وده که در 
دفتر بی��ن المللی تحقیقات پرن��دگان آبزی لندن 
به ثبت رس��یده اس��ت. این ت��االب که ب��ه عنوان 
زیس��تگاهی با ارزش در میان 105 زیستگاه مهم 
 پرندگان در ایران شناسایی شده، در شمار زیباترین 
تاالب های کشور و مهم ترین کانون های گردشگری 
چهارمح��ال بختیاری قرار داش��ته و زیس��تگاهی 
منحصربه فرد برای زمستان گذرانی و تخم گذاری 
پرندگان مهاج��ر و اس��کان دائم پرن��دگان بومی 
محس��وب می ش��ود که قریب به 15 گون��ه پرنده 

بومی و قری��ب به 30 گون��ه پرنده مهاج��ر نواحی 
سردسیر شمالی با جمعیت های زیاد، انواع مارها و 
 قورباغه ها و الک پشت ها و پستانداران و ماهی ها

را در خود جای داده اس��ت. خش��کی بی س��ابقه و 
صدمات وارده از یک س��و و نبود امکان��ات و اعتبار 
 الزم از س��وی دیگر، وضعیت ت��االب گندمان را در 
سال های گذشته بحرانی و بسیار نگران کننده کرده 
بود، به طوری که احتمال آتش سوزی هر لحظه در 

آن وجود داشت.
وضعیت تاالب به جایی رس��یده بود که پرندگان، 
دیگر به این تاالب مهاجرت نم��ی کردند، درحالی 
 که این تاالب یکی از ت��االب های مهم  پرنده نگری

و تخ��م ریزی پرن��دگان مهاجردر کش��ور و جهان 
محس��وب می ش��د. هم اکن��ون طی ی��ک اقدام 
هوشمندانه توسط بخشدار گندمان، حفاظت محیط 
زیس��ت چهارمحال و بختیاری، جهاد کشاورزی و 
س��تاد بحران، زندگی در تاالب گندمان به جریان 

افتاده و این تاالب در مسیر احیا قرار گرفته است.

بازگش�ت شناس�ه های تاالبی به تاالب 
گندمان

 هومان خاکپ��ور فعال منابع طبیعی بیان داش��ت: 
بخش��ی از تاالب گندمان از آب پر ش��د، پرنده ها 
دوباره به تاالب برگشتند و شناس��ه های تاالبی به 
تاالب برگردانده ش��د و این م��ی تواند یک حرکت 
مثبت و نمادین باش��د که نش��ان می ده��د اگر به 
این س��مت  حرکت کنیم که در بخش کش��اورزی 
س��اماندهی الزم انجام شود و ش��یوه های آبیاری 
تغییر کند و شیوه های س��نتی به شیوه های نوین 
تبدیل ش��ود، نه تنها با کمبود آب مواجه نیستیم 
 که حتی نیاز به پروژه های انتقال آب بین حوزه ای

برای تأمین آب تاالب ها نیز وجود ندارد و ما در آنجا 
آب مازاد هم داریم و م��ی توانیم با همین منابع آب 
موجود عاوه بر تأمین آب بخش کشاورزی، آب مورد 

نیاز تاالب ها را هم تأمین کنیم.

خشکس�الی، منابع آب تاالب را کاهش   
داده است

مدی��ر کل حفاظ��ت محیط زیس��ت چهارمحال و 
بختیاری در این خص��وص در گفتگو ب��ا خبرنگار 
مهر اظهار داش��ت: در10 س��ال گذش��ته به سبب 
این که حقابه تاالب گندمان توس��ط سد چغاخور 
 تأمی��ن نم��ی ش��د، ه��ر س��ال در س��طح تاالب 
آتش سوزی داش��تیم و بهره برداری بیش از حد از 
منابع آبی تاالب و حاشیه تاالب صورت می گرفت و 
طی چند سال اخیر خشکسالی موجب شده بود که 
 منابع آب تاالب کاهش پیدا کند. سعید یوسف پور

تأکید کرد: حفاظ��ت محیط زیس��ت چهارمحال 
 و بختی��اری در س��ال 90،89 و 91 ی��ک س��ری

تمهی��دات مدیریت��ی  در ت��االب انجام داد و س��ه 
نفرمحیط بان، کانتینر، تراکتور، چادر، تانکر حمل 
آب و تجهی��زات اطف��ای حریق در تاالب مس��تقر 
ش��د که خوش��بختانه طی دوسال گذش��ته هیچ 
آتش سوزی در س��طح تاالب رخ نداد. وی با اشاره 
به بحث نگه��داری تاالب، ی��ادآور ش��د: در بحث 
نگهداری تاالب در س��ال 89، ما پیگی��ر این بودیم 
 ک��ه بتوانیم منابع آب��ی به خصوص ه��رز آب های

سطحی حاشیه تاالب را مدیریت و بتوانیم تاالب را 
 احیا کنیم که این امردر فصل بارندگی امکان پذیر

بود و بر همین اس��اس پیگیری ه��ای الزم را انجام 
دادیم، ولی بودجه ای اختصاص پیدا نکرد تا امسال 
که ما توانس��تیم طرح��ی را بالغ ب��ر 890 میلیون 
تومان در سازمان محیط زیست مصوب کنیم و در 
قالب یک تفاهم نامه به امضای اس��تاندار و رییس 
سازمان محیط زیست کشوربرسانیم تا بتوانیم هم 
تاالب چغاخور را مدیریت کنیم و هم بحث احیای 
اساسی تاالب گندمان را در دستور کار قرار بدهیم 
که در س��ال 91 اعتباری که نهایی شده نزدیک به 
 420 میلیون تومان اس��ت که تخصیص می یابد و 
می توان در زمینه احیای تاالب هزینه کرد. وی بیان 
داشت: مطالعات نیازهای آبی برای تاالب، ساختار 
زمین تاالب و محدوده تاالب، ح��وزه آبریز تاالب، 
آبخوان تاالب و سفره آب زیر زمینی دشت گندمان 

و بلداجی انجام شده و در حدود 20 درصد آن باقی 
مانده است و این مطالعات تا یک ماه دیگر نهایی شده 
 و در اختیار محیط زیست قرار می گیرد.یوسف پور

یادآور شد: اتفاقی که هم اکنون دراراضی کشاورزی 
حاش��یه تاالب گندمان افتاده که ه��م منحصر به 
فرد اس��ت و هم جای تقدی��ر دارد، بحث بهره وری 
و اس��تفاده بهتر از منابع آبی است که طی اقدامی، 
آبیاری اراضی کشاورزی با روش غرقابی به آبیاری 
اراضی با روش آبیاری بارانی و قطره ای تغییر یافته 

است.

بازگشت تاالب گندمان به حالت واقعی  
 یوس��ف پور یادآور شد: کش��اورزان منطقه با تغییر 
ش��یوه آبی��اری  و از راه صرفه جوی��ی در منابع آب، 
 حج��م قاب��ل توجه��ی آب م��ازاد ب��ر اس��تفاده را 
ذخیره س��ازی کرده بودند که این مقدار آب تأمین 
شده، با کمک کشاورزان و کمک بخشدار گندمان، 
س��تاد مدیریت بحران و محیط زیس��ت اس��تان و 
شهرس��تان ها مدیریت و به س��طح تاالب رس��انده 
شود که 20درصد سطح تاالب را هم اکنون پوشانده 
و تاالب به ش��کل تاالب واقعی درآمده و پرنده ها به 
تاالب برگش��ته اند که این می تواند ی��ک الگو برای 
کل کشورباش��د. بخش��دارگندمان در این خصوص 
اظهار داش��ت: برای حفظ تاالب گندمان دو س��ال 
اس��ت پیش��نهاد احداث یک بند خاک��ی در تاالب 
گندمان را داده ایم و پیش بینی ما این بود که اگر بند 
 خاکی در محل خروجی تاالب ایجاد ش��ود از خروج 
آب های سطحی جلوگیری و ماندگاری آنها در سطح 
تاالب بیشتر می شود. بهروز امینی ادامه داد: اراضی 
کش��اورزی کنار تاالب)مزرعه ج��وی گل متعلق به 
اهالی شهر گندمان( س��ال گذشته با حمایت دولت 
زیر پوش��ش آبیاری نوین)قط��ره ای و بارانی( قرار 
گرفت و سه استخر بزرگ برای آن اراضی ایجاد شد 
 و آب در استخرها ذخیره سازی و به صورت بارانی و 
قطره ای پمپاژ و استفاده شد. وی تأکید کرد: تابستان 
امس��ال طی بازدیدی که از منطقه داشتیم متوجه 
شدیم که قسمت عمده ای از آب، مازاد است و مورد 
اس��تفاده قرار نمی گیرد، به طوری ک��ه به رودخانه 

سرازیر شده وبه روستاهای زیر دست می رود. 

در پی یک اقدام هوشمندانه صورت گرفت 

حیات دوباره تاالب گندمان

 2Sanday 7 August 2011  یک شنبه 16 مرداد1390/ 6 رمضان 1432/ شماره 583             

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
5493 آقای روح اله صادقیان خوراسگانی دارای شناسنامه شماره 35 به شرح دادخواست 
به کالس��ه 4566/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان علی صادقیان خوراسگانی بشناسنامه 6653 در تاریخ 1391/4/6 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: سه 
فرزن��د پس��ر و عیال متوفی و مادر آن مرحوم به اس��امی زی��ر: 1- امیر صادقیان ش ش 
11232 )پسر متوفی(، 2- مسعود صادقیان ش ش 281 )پسر متوفی(، 3- روح اله صادقیان 
خوراس��گانی ش ش 35 )پسر متوفی(، 4- فاطمه صادقیان خوراسگانی ش ش 1599 فرزند 
حسن )مادر متوفی(، 5- اقدس صادقیان خوراسگانی ش ش 132 فرزند محمد )عیال متوفی( 
و الغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان
 

حصر وراثت
5494 آقای مجید کامران دارای شناس��نامه ش��ماره 28 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4581/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان رجبعلی کامران بشناس��نامه 16 در تاری��خ 1390/8/15 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: صغرا خلیلی ش ش 728 
)همس��ر(، اشرف کامران ش ش 45 )فرزند(، مهین کامران ش ش 40 )فرزند(، مجید کامران 
ش ش 28 )فرزند(، جمش��ید کامران ش ش 173 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

ابالغ رأی
5495 کالس��ه پرون��ده: 490/91، ش��ماره دادنام��ه: 1242، مرجع رس��یدگی: ش��عبه نهم 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: علی بیگی دمنه نش��انی: اصفه��ان خیابان فروغی 
کوچه مس��جد معاد کوچه ابوریحان پالك 14، وکیل: ش��یوا مدنی نشانی: اصفهان خیابان 
بزرگمهر خیابان هش��ت بهش��ت غربی چهارراه گلزار س��اختمان باران طبقه اول، خوانده: 
علیرضا قربانی س��وارچی مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه مبلغ 30/000/000 ریال وجه 
حواله به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، گردش��کار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضای محترم شورا ضمن ختم رسیدگی با اس��تعانت از خداوند متعال 
ب��ه ش��رح آتی مبادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در خصوص دعوی 
آقای علی بیگی دمنه با وکالت خانم ش��یوا مدنی به طرفیت آقای علیرضا قربانی سوارچی 
به خواس��ته مطالبه مبل��غ 30/000/000 ریال وجه یک فقره حواله به ش��ماره 173108 به 
عهده مؤسس��ه قرض الحسنه آل یس به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به بقای 
اص��ول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی مؤسس��ه فوق 
الذک��ر که ظهور در اش��تغال ذم��ه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواس��ته 
دارد و اینکه خوانده در جلس��ه مورخه 91/7/8 با وصف ابالغ قانونی از طریق نش��رآگهی 

حضور نیافته و الیحه دفاعیه ای ارس��ال ننموده لذا به اس��تناد مواد 198 و 519 و 522 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و 118/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه 
وکال و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست )91/3/18( لغایت تاریخ اجرای حکم 
طبق ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم م��ی نماید. رأی صادره غیابی 
و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه می باشد. شعبه نهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5496 شماره دادنامه: 1304، کالسه: 848/91 ش ح 33، مرجع رسیدگی: شعبه سی و سوم 
ش��ورای حل اختالف، خواهان: آقای محس��ن خدادادی آدرس: اصفه��ان میدان امام بازار 
دروازه اش��رف جنب پاساژ فاطمیه پارچه فروشی خدادادی، خوانده: آقای امراله عباسیان 
پیکانی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه حواله های به شماره های 91/3/30-803479 
و 803478-91/2/30 به مبلغ 50/000/000 ریال به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، شورا 
با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 
می نماید. رأی قاضی ش��ورای ح��ل اختالف: در خصوص دعوی آقای محس��ن خدادادی 
فرزند مهدی به طرفیت آقای امراله عباس��یان پیکانی فرزند محمدرضا به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ 50/000/000 ریال از وجه حواله های 803479-91/3/30 به مبلغ 22/000/000 ریال 
و 803478-91/2/30 به مبلغ 31/440/000 ریال هر دو عهده قرض الحسنه شهیدان اسالم 
به ش��ماره ثبت 217 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، با توجه به بقای اصول مستندات 
در ی��د خواهان و گواهی های عدم پرداخت صادره از قرض الحس��نه محال علیه که داللت 
بر بدهی خوانده و اس��تحقاق خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و اظهارات خواهان 
در جلس��ه رس��یدگی مبنی بر مطالبه 50/000/000 ریال از وجه حوال��ه های مورد ادعا و 

اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رسیدگی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارائه 
ننموده لذا ش��ورا با اس��تناد به مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر 
محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنج��اه میلیون ریال )50/000/000 ریال( از وجه حواله 

های مورد ادعا و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و همچنین خس��ارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ تقدیم دادخواست )91/5/14( تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی 
از س��وی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می 
نماید. در خصوص الباقی خواس��ته به مبلغ 3/440/000 ریال با استناد به ماده 197 قانون 
آئین دادرس��ی مدنی حکم بر بطالن دعوی خواهان صادر می گردد. رأی صادره غیابی و 
ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین ش��عبه می باشد. شعبه 33 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

احضار
5497 چون آقای محمد لش فرزند رضا شکایتی علیه آقای وحید عابدی مبنی بر ممانعت از 
حق مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910579 ك 112 این دادگاه ثبت، وقت رسیدگی 
برای روز س��ه شنبه 91/9/21 ساعت 9 صبح تعیین شده نظر به اینکه متهم مجهول المکان 
می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب ی��ک 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 ش��ود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ 
ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13153 دفتر ش��عبه 112 

دادگاه عمومی جزایی اصفهان
 

ابالغ
5498 ش��ماره ابالغیه: 9110100352404736، ش��ماره پرون��ده: 9109980352400413، 
شماره بایگانی شعبه: 910419، خواهان بانک ملت دادخواستی به طرفیت خواندگان شکوفه 
مومنی و امیررضا مومنی و آرزو ادیمی به خواس��ته مطالبه وجه س��فته تقدیم دادگاه های 
عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��ت و چهارم دادگاه 
عموم��ی حقوقی شهرس��تان اصفهان واقع در اصفه��ان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت 
س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق ش��ماره 352 ارجاع و به کالسه 
9109980352400413 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1391/09/21 و س��اعت 10:00 
تعیین ش��ده اس��ت. به علت مجهول المکان ب��ودن 2 تن از خوانگان بن��ام امیررضا مومنی 
و آرزو ادیم��ی و درخواس��ت خواهان و ب��ه تجویز ماده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خواندگان 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 گردند. م الف/ 13133 میرطالبی- منشی شعبه بیست 

و چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

ابالغ
5499 ش��ماره ابالغیه: 9110100351104373، ش��ماره پرون��ده: 9009980351101485، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901487، خواهان رحمت اله بدرس��مای دادخواستی به طرفیت 

خواندگان شرکت خاتم رج س��پاهان با مدیریت سید محمد موسوی و سید محمد موسوی 
به خواس��ته اعس��ار از پرداخت هزینه دادرس��ی و مطالبه طلب تقدیم دادگاه های عمومی 
شهرس��تان اصفهان نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه یازده��م دادگاه عمومی حقوقی 
شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت ساختمان دادگستری 
کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 318 ارجاع و به کالسه 9009980351101485 ثبت 
گردیده که وقت رسیدگی آن 1391/09/21 و ساعت 8:00 تعیین شده است. به علت مجهول 
المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه 
ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب ی��ک نوبت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 

وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13128  خزایی- مدیر دفتر ش��عبه 
یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

 
ابالغ

5500 ش��ماره ابالغیه: 9110100350304004، ش��ماره پرون��ده: 9109980350300838، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910838، خواهان محمدرضا تاجی زادگان دادخواستی به طرفیت 
خوانده محمود عظیمی زواره ای به خواس��ته تنفیذ صلح نامه )اموال منقول( و ابطال س��ند 
رس��می )موضوع سند ملک اس��ت( تقدیم دادگاه های عمومی شهرستان اصفهان نموده که 
جهت رسیدگی به شعبه س��وم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان 
خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگس��تری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق 
ش��ماره 305 ارج��اع و به کالس��ه 9109980350300838 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی 
آن 1391/09/21 و س��اعت 11:00 تعیین شده اس��ت. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
و درخواس��ت خواه��ان و به تجویز م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و 

انق��الب در ام��ور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار 
آگهی می ش��ود ت��ا خوانده پس از نش��ر آگهی و اط��الع از مفاد آن ب��ه دادگاه مراجعه و 
ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت 
 مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/ 13125 دفتر ش��عبه س��وم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان
 

حصر وراثت
5501 آقای محمدرضا نوریان دارای شناسنامه شماره 1605 به شرح دادخواست به کالسه 
652/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان محمد نوریان بشناسنامه 1-035217-113 در تاریخ 91/7/22 اقامتگاه دائمی 
خ��ود ب��درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت ب��ه: 1- محمدرضا 
نوریان کوش��کی فرزند صفرعلی به ش��ماره ش 1605 متولد 1348 نس��بت پدر، 2- کبری 
مهراب��ی کوش��کی فرزند مرتضی به ش��ماره ش 3319 متولد 1354 نس��بت مادر و الغیر. 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک 
ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه هفتم شورای حل اختالف 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
5502 آقای رمضانعلی مؤمنی دارای شناس��نامه شماره 267 به شرح دادخواست به کالسه 
622/91 ش ح 7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان ربابه سلطان ابراهیمی فروشانی بشناسنامه 188 در تاریخ 1333/10/8 
اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- 
حبیبه ابراهیمی فروش��انی فرزند عبداله ش ش 189 )فرزند(، 2- فاطمه ابراهیمی فروشانی 
فرزن��د عبداله ش ش 190 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر
 

ابالغ وقت دادرسی
5503 از دفت��ر ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی در پرونده مطروحه کالس��ه 910245 به 
آق��ای علی تقی مؤم��ن خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم ش��ده اس��ت و 
خواهان آن بانک قوامین خمینی ش��هر بخواس��ته: رس��یدگی و صدور حکم شایسته مبنی 
ب��ر محکومیت خواندگان ب��ه پرداخت مبلغ 85/000/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 
احتس��اب خسارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه دین طبق ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
لغایت اجرای حکم بدواً صدور قرار تأمین خواسته از اموال بالمعارض خواندگان محترم و 
در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که برای روز 4 شنبه مورخ 91/9/29 ساعت 
11/30 صبح در دادگاه ش��عبه اول محاکم عمومی خمینی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه 
جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید 
واال تصمی��م مقتضی اتخاذ و دادگاه غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و جهت دریافت نس��خه 
ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به دفتر دادگاه مربوطه مراجعه نماید این آگهی وفق 
م��اده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در ام��ور مدنی یک نوبت در 
یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می شود. دفتر ش��عبه اول دادگاه عمومی حقوقی 

خمینی شهر
 

حصر وراثت
5504 آقای مجید نصیری خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 227 به شرح دادخواست به 
کالسه 619/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که شادروان علی نصیری خوزانی بشناسنامه 92 در تاریخ 1391/7/19 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- رباب صادقی 
خوزانی فرزند قدمعلی ش ش 311 )همسر دائمی متوفی(، 2- مهدی نصیری خوزانی فرزند 
عل��ی ش ش 635 )فرزن��د(، 3- مجید نصیری خوزانی فرزند عل��ی ش ش 227 )فرزند(، 4- 
مهناز نصی��ری خوزانی فرزند علی ش ش 328 )فرزند(، و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر 
 

ابالغ وقت دادرسی
5519 از ش��ورای حل اختالف حوزه دوازدهم خمینی ش��هر در پرونده مطروحه کالس��ه 
349/91 ح��ل 12 به آق��ای مجید علیزاده فرزند اکبر خوانده پرون��ده فوق الذکر که مجهول 
المکان اعالم شده اس��ت و خواهان آن آقای سعید طاهری موگویی فرزند یوسفعلی ساکن 
خمینی ش��هر میدان امام شمالی کوچه فرمانداری سابق بخواسته انتقال سند موتورسیکلت 
ش��هاب 125 پالك 4911- اصفهان 58 که در جریان رسیدگی می باشد اخطار می نماید که 

برای روز یکش��نبه 91/9/19 ساعت 4/45 عصر به ش��ورای حل اختالف دوازدهم خمینی 
ش��هر و یا چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به ش��ورای مربوطه 
اعالم و ارس��ال دارید واال تصمیم مقتضی اتخاذ و ش��ورا غیابًا رأی صادر خواهد نمود. و 
جهت دریافت نسخه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن به شورای مربوطه مراجعه نماید 
این آگهی وفق ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار درج می ش��ود. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر
 

اخطار اجرایی
5515 شماره: 427/91 ش 8 به موجب رأی شماره 721/91 تاریخ 91/4/29 حوزه 8 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه محمدحس��ین فتحی 
حس��ین آبادی نام پدر: احمد مجهول المکان محکوم اس��ت به: الزام خوانده )محمدحسین 
فتحی( به انتقال مورد خواس��ته نسبت به یک دستگاه موتورسیکلت با مشخصات مارالبیان 
و هزین��ه های نش��ر آگه��ی و 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در ح��ق خواهان آقای 
حس��ن فاتحی پیکانی نام پدر: ابراهیم نش��انی محل اقامت: اصفهان اتوبان چمران – خ آل 
محم��د کوی وحدت 15 مجتم��ع رز پالك 221 را صادر و اعالم م��ی دارد. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخ��ت نکند و اموالی از وی 
به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء 
 محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 8 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان
 

ابالغ رأی
5516 کالس��ه پرونده: 448/91، ش��ماره دادنامه: 1023، مرجع رسیدگی: شعبه 12 شورای 
ح��ل اخت��الف اصفهان، خواهان: س��ید ایمان هدایت مند نش��انی: اصفه��ان خ امام خمینی 
روبروی گز س��که، کوچه مهران کوچه مطهری پ 19، خوانده: ش��هرام اس��ماعیلی جونی 
مجهول المکان، خواس��ته: الزام به انتقال، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این ش��عبه و 
ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا قاضی شورا 
ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: 
در خصوص دادخواست سید ایمان هدایت مند علیه شهرام اسماعیلی جونی بخواسته الزام 
به انتقال سند موتورسیکلت به ش��ماره 9161- اصفهان 51 با توجه به دادخواست تقدیمی 
از س��وی خواهان، فتوکپی مصدق مس��تند که حاکی از وقوع عقد بیع بین طرفین له مورد 
موتورس��یکلت مطروحه می باشد پاس��خ اس��تعالم از راهور که حکایت از مالکیت رسمی 
خوانده می باشد و عدم حضور خوانده در شورا جهت دفاع از دعوای مطروحه دعوا ثابت 
تش��خیص و مس��تنداً به مواد 10، 219، 230، 224 و 225 قانون مدن��ی حکم به محکومیت 
خوانده به انتقال رس��می سند موتورس��یکلت مطروحه بنام خواهان صادر می شود. رأی 
صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شوراست و پس از 
آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان می باشد. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5517 شماره: 1851/90 ش 12 بموجب رأی شماره 649 تاریخ 91/4/31 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه عباسعلی آقاجانیان نام 
پ��در: حاجی احمد مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در دفترخانه رس��می و انتقال 
رس��می 163 مترمربع مع��ادل 8/55 حبه از کل 72 حبه شش��دانگ از پالك فوق الذکر بنام 
خواه��ان محمدرض��ا بهرامیان ن��ام پدر: جعفر ب��ا وکالت احمد تقی یار پور نش��انی محل 
اقامت: اصفهان خ ش��یخ بهایی بعد از مسجد شیخ بهایی روبروی بنگاه امالك مسکن سفیر 
س��اختمان پارس طبقه اول در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می. ماده 34 قانون شوراهای 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 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان
 

اخطار اجرایی
5518 ش��ماره: 415/91 ش ح 14 ب��ه موجب رأی ش��ماره 850 تاری��خ 91/5/26 حوزه 14 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای فرزین 
خس��روانی نام پدر: حیدرعلی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ بیس��ت و یک 
میلیون و پانصد و بیس��ت و ش��ش هزار و شش��صد ریال )21/526/600 ریال( بابت وجه 
یک فقره چک به ش��ماره 034550-91/2/1 عهده بانک ملی و مبلغ س��ی و چهار هزار ریال 
)34/000 ریال( بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک لغایت 
اجرای حکم در حق محکوم له آقای حسین مهرابی شاتوری نام پدر: صفرعلی نشانی محل 
اقامت: اصفهان رودشت بخش جلگه روستای مکان پالك 43. ماده 34 قانون شوراهای 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
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امام هادی )ع( :
 مس��خره کردن )و بذله گویی( دیگران، تفریح سفیهان و کار 

جاهالن است.

تک فرزندی چالش خانواده ها؛

 ترس از آینده 
عامل رواج تک فرزندی

برخی والدین تک فرزند معتقدند به علت سختی 
فاطمه 
و بروز مسائل تربیتی، به جای داشتن فرزندان توسلی دینانی

بیشتر که قطعا مشکالت تربیتی بیشتری نیز 
خواهد داشت، بهتر است به داشتن یک فرزند اکتفا و تمام هم و غم خود را 
معطوف به وی کنند تا هم خودشان به وظایفشان به درستی عمل کرده 
باشند و هم یک شهروند خوب تحویل جامعه بدهند. تعدادی از والدین نیز 
به علت مشکالت اقتصادی و مالی فعال وجود یک فرزند را کافی دانسته و 
داشتن فرزند بیشتر را منوط به حل مشکالت مالی می دانند. برخی از این 
والدین با وجود میل باطنی، به علت مشکالت بیولوژیک یا ارگانیک، دیگر 
قادر به فرزندآوری نیستند. دسته ای از والدین نیز با داشتن یک فرزند، از 
هم جدا شده اند لذا تا حل نشدن مش��کالت خانوادگی و ازدواج مجدد، 
دارای یک فرزند خواهند بود و برخی نیز به علت اختالف هایی که با هم 
دارند وجود یک فرزند را کافی می دانند چون نمی دانند سرانجام کارشان 
به کجا خواهد انجامید. در این میان عده ای هم معتقدند بچه های یکی 
یکدانه به علت نداشتن خواهر و برادر، در آینده تنها خواهند ماند، پس با 
وجود مشکالت جامعه امروزی بهتر است خواهر یا برادری داشته باشند تا 
بتوانند در صورت لزوم همدیگر را حمایت کنند و برخی نیز معتقدند وجود 
تعداد بیشتر از یک فرزند باعث می شود تا آنها تعامالت اجتماعی را بهتر 
آموخته، رشد اجتماعی بیشتری نس��بت به تک فرزندان کسب نمایند. 
دس��ته ای از والدین نیز در این راستا تحت فشار ش��دید روانی ناشی از 
پیشنهادها و انتقادهای اطرافیان قرار دارند. عده ای از والدین نیز اعتقاد 
دارند با داشتن یک فرزند، عالوه بر تربیت موفق فرزند، به نیازهای فردی 

خودنیز بهتر می توانند پاسخ دهند. 

چه زمانی می توان بیش از یک فرزند داشت؟
 مادری که از سالمت جسمی و روانی نس��بی برخوردار است، می تواند 
مجددا حامله شود، در غیر این صورت حاملگی هم به ضرر مادر و هم به 
ضرر جنین خواهد بود، زمانی که روابط والدین محبت آمیز بوده، همدیگر 
را درک کرده و تفاهم داش��ته باش��ند و زمانی که والدین، هردو  درمورد 
داشتن فرزندی دیگر توافق و تفاهم داشته باشند، پس والدینی که قصد 
فرزندآوری دارند، مسلما باید قبل از آن تفاهم کرده، شرایط الزم قبل از 

حاملگی، ضمن حاملگی و بعد از زایمان را همواره مد نظر داشته باشند.

والدین تک فرزند به این نکات توجه کنند
والدینی که دارای یک فرزند هستند الزم است همواره نکات مهم تربیتی   
زیر را مد نظر داشته باشند:  از پاسخ دادن به تمامی خواسته های کودک 
پرهیز کنند. اگر کودک ش��ما از شما خواس��ته هایی دارد، در اجابت آن 
قدری تأمل کنید و اگر انجام آن را به ص��الح او نمی دانید، در عدم انجام 
آن قاطع باشید. چون شما فرزند دیگری ندارید، تمام هم و غم ما همین 
 تک فرزند شماس��ت، لذا همان گونه که برایش هزینه ک��رده و به تمام 
خواسته هایش عمل می کنید در قبال آن از او نیز توقع دارید که به تمامی 
خواسته ها و نظرات شما اهمیت داده، به آنها عمل کند و اگر عمل نکرد 
ناراحت می شوید یا همیش��ه از او انتظار دارید مانند یک فرد بزرگسال 
عمل کند و به عبارتی، بیش از س��نش از او توقع دارید، در صورتی که او 
هنوز کودک است و باید با دید کودکانه به او نگریست و نکته دیگر این که 
نباید آن قدر خودتان را فدای او بکنید که همواره از او متوقع باشید، پس 
قدری هم به فکر خود و نیازهایتان باشید. سعی کنید او را در انجام امور و 
مسئولیت های خویش مستقل بار آورید و از اعمال هرگونه فشار، تهدید و 
یا تنبیهی خودداری کرده و اگر از انجام آنها سرباز می زند، او را به حال خود 
رها کنید. سعی کنید به جای او رشد نکنید؛ زیرا مانع رشدش خواهید شد. 
 نتیجه نهایی این که، داشتن یک فرزند یا بیش��تر ، هیچ کدام نمی تواند 
به عنوان یک دیدگاه مطلق، متقن و جامع مطرح شود، بلکه انجام هرکدام 

منوط به داشتن یک سری شرایط و مستلزم رعایت نکاتی است.
دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه اصفهان

فرودگاهی روی دره! 
ف��رودگاه بین الملل��ی مادی��را در پرتغ��ال، یک��ی از عجیب تری��ن 
فرودگاه های دنیاس��ت. این فرودگاه جالب در سال 1964 با دو باند 
1600 متری افتتاح ش��د. باند کوچک در این فرودگاه و شرایط آب 
 و هوایی خاص ای��ن منطقه، کار را برای خلبان ها دش��وار می کرد، تا 
این که در سال 1977 یک هواپیمای بوئینگ 727 در شرایط بد آب و 
هوایی در هنگام فرود از باند خارج شد و بامنهدم شدن هواپیما، 131 
نفر جان خود را از دس��ت دادند. این اتفاق باعث شد تا مهندسان به 
فکر گسترش طول باند فرودگاه باشند، اما مانع این کار، دره ای بود 
که در انتهای باند قرار داشت از این رو آنها تصمیم گرفتند تا سطحی 

هم تراز باند بر روی دره بسازند تا بتوانند طول باند را افزایش دهند.
8 سال پس از سانحه هوایی،200 متر به باند فرودگاه اضافه شد، اما 
به نظر می رسید که این گسترش هم کافی نباشد تا این که در سال 
2000 دوباره به طول باند اضافه شد که این باند توسط 180 ستون 

70 متری روی دره نگه داشت شده است.

این روزها گردش��گری از جمله صنعت هایی اس��ت که 
بس��یار درآمدزاست. بس��یاری از کش��ورهای مهم دنیا 
از این راه درآمدهای کالنی کس��ب می کنن��د. بازدید از 
دیدنی های ش��هرهای دنیا از جمله انتخاب های معمول 
برای گردش��گران اس��ت، اما گذراندن تعطیالت در کنار 
ساحل یکی دیگر از مواردی است که سودهای اقتصادی 

فراوانی را نصیب کشورها می کند.
 نام هایی که در گزارش زیر آمده است، همه جزء سواحل 
شلوغ و پرطرفدار دنیا هستند. زیبایی های آنها به اندازه ای 
است که هرکسی هوس سرزدن به این مکان ها به سرش 

می افتد. 
با این حال قیمت های نجومی این س��کونتگاه ها چندان 
هم این اجازه را به هرکس��ی نمی دهد!  راهنمای س��فر 
»فوربس«، فهرستی از چند سکونتگاه ساحلی با آب های 
صاف و ش��فاف و ویالهای تجملی را تهیه کرده  اس��ت؛ 
س��کونتگاه هایی که یک��ی از منابع درآمد ای��ن روزهای 

بسیاری از کشورهاست.

امانپوری، پوکت
سکونتگاه »امانپوری« در س��احل غربی »پوکت« کامال 
با معنای نامش )مکان صلح( هماهنگ اس��ت. مسافران 
می توانند در 72 ویال و عمارت کاله فرنگی ساده که بعضی 
استخر هم دارند ساکن ش��وند. این جزیره بهترین مکان 
برای آفتاب گرفتن و قایق س��واری اس��ت. با این حال در 
نزدیکی این اقامتگاه، جزای��ر دیگری وجود دارد که برای 

غواصی می توانید سراغ آنها بروید.

کاتن هاوس، موستیک
»کاتن ه��اوس« نزدی��ک دری��ا و در جزی��ره کارائیبی 
»موستیک« قرار دارد. اگر در ساحل شنی »اندور«، یکی 
از بهترین س��واحل جزیره، آفتاب بگیرید، در طول روز از 
شما با دسرهای میوه ای خنک، حوله های سرد و آب یخ 
پذیرایی خواهد شد. می توانید با قایق به جزیره های اطراف 
بروید و گردش کنید. در ضمن از مالقات »میک جاگر« 
خواننده در این جزیره شگفت زده نش��وید. او خانه ای در 

»موستیک« دارد.
 

ماوریتیوس، آناهیتا
»ماوریتیوس« به خاطر س��واحل پوش��یده از شن های 
س��فیدش معروف اس��ت. هنگام اقامت در ای��ن جزیره 
می توانید سوار قایق هایی با کف شیشه ای شوید و اقیانوس 
را تماش��ا کنید، در کالس یوگا ش��رکت کنید، آموزش 
گلف ببینید یا از ماس��اژ روی آب با آلوئه وراو لمونگرس 

لذت ببرید.

ماویی، وایلئا
تنها هتل پنج ستاره »ماویی«، در ساحل طالیی »وایلئا« 
واقع شده است. این هتل 380 اتاق دارد و هر اتاق دارای 
ایوان های خصوصی و دکور سبک هاوایی است. هتل سه 
اس��تخر دارد که در آنها  از کرم ضدآفت��اب گرفته تا آب 

معدنی در اختیار مشتریان قرار می دهند.

وایسروی، آنگویال
هتل »آنگویال«، بین دو خلیج و بر دو س��احل واقع شده 
و 3200 فوت تا دریا فاصل��ه دارد. اتاق های هتل طراحی 
دلنشینی دارند. کف اتاق های این هتل با کفپوش ماربل 
تراورتن پوشیده ش��ده اس��ت و هر اتاق بالکن و استخر 

خصوصی دارد.

ریتی راه، مالدیو
مهم نیس��ت کدام ویالی این جزیره خصوصی را انتخاب 
کنید،چون تمام آنها نمایی از اقیانوس هند پیش چشمان 
شما نمایش می دهند. 130 ویالی هوایی در این جزیره 
قرار دارد که باالتر از سطح زمین قرار گرفته و بالکن های 
وس��یعی دارند. برخی از این ویالها روی آب بنا ش��ده اند 
و ننوهای توری از لبه  بالکن ویال، باالی س��طح اقیانوس، 

آویزان است.

ماندارین اورینتال، سانیا
این جزیره که در عرض جغرافیایی مشابهی با »هاوایی« 
واقع شده اس��ت، گرم ترین س��احل چین را دارد. ساحل 
مرجان��ی آرام هت��ل »مانداری��ن ارینت��ال« پوش��یده 
از س��نگ های عظیم، درخت��ان نخل، ننوه��ای توری، 
صندلی های راحتی و چترهای آفتابی اس��ت. همه 296 
اتاق هتل با چوب طبیعی و پارچه هایی با رنگ های شاد و 

زنده آراسته شده اند.

جزیره لیزرد، استرالیا
طبیعت بکر و دست نخورده مشخصه این جزیره است که 
سرتاسر آن با شن های بسیار ریز پوشانده شده است.40 
اتاقی که در این جزیره برای س��کونت مسافران ساخته 
شده، به ساحل بسیار نزدیک است.  از تفریحات متداول 

در این جزیره غواصی است.

سن ریجیس، بورا بورا
خانه های ییالقی این جزیره،روی آب واقع ش��ده  و کف 
شیش��ه ای دارند تا مس��افران قادر به دیدن دریا باشند. 
هرکدام از ویالها استخری اختصاصی هم دارد. در سواحل 
ماسه ای این جزیره سرویس های متنوع، چترهای آفتابی 

و صندلی های راحتی برای مسافران موجود است.
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فناوری خودروی شفاف ابداع محققان ژاپنی، عالوه بر پیشگیری از تصادفات در زمان دنده 
عقب می تواند به راننده برای پارک بهتر نیز کمک کند.در هنگام دنده عقب رفتن، مشاهده 
عبور کودکان، حیوانات کوچک یا اشیاء از طریق پنجره عقب خودرو برای راننده بسیار دشوار 
است و بخشی از تصادفات نیز در همین زمان روی می دهد. محققان دانشگاه کایوی توکیو 
پروژه ای را در دس��ت اجرا دارند که دید بهتری از عقب خودرو در هنگام دنده عقب یا پارک 
کردن خودرو برای راننده فراهم می کند. فناوری به کار رفته در پروژه خودرو شفاف چندان 
پیشرفته محسوب نمی شود، به طوری که با نصب دو دوربین در قسمت صندوق عقب، تصاویر 
لحظه ای از پشت خودرو به وسیله رایانه تلفیق شده و بر روی صندلی عقب خودرو نمایش داده 
می شود. حالت شفافیت فقط از داخل خودرو و برای راننده قابل مشاهده است و راننده می تواند 
وضعیت کامل پشت خودرو را مشاهده کند. »ماساهیکو اینامی« از محققان دانشگاه کایو تأکید 
 می کند: راننده در این حالت احساسی ش��بیه رانندگی در یک خودروی شیشه ای را تجربه 
می کند که عالوه بر پیشگیری از تصادفات، می تواند به  وی برای پارک بهتر خودرو نیز کمک 
کند. این فناوری بر روی خودرو پی��روس تویوتا مورد آزمایش قرار گرفته اس��ت. محققان 
همچنین قصد دارند بخش های دیگر خودرو را نیز ش��فاف کنند که نمونه اولیه ای از درب 

شفاف برای مشاهده حرکت دوچرخه سواران در کنار خودرو ساخته شده است.

خانه تبدیلی خورشیدی یک طرح مفهومی است که از پنج بخش مدوالر با قابلیت چرخش 
و تغییر شکل یافتن، تشکیل شده است.

برخی ساختمان ها مجهز به شیشه های ترموکرومیک هس��تند که در واکنش به گرمای 
خورشید تغییر رنگ می دهند یا دیوارهایی سرامیکی طراحی شده اند که با افزایش درجه 

حرارت، عرق کرده و باعث خنک شدن محیط می شوند.
اما طرح ارایه شده توسط »میشائیل یانتسن« نخستین ساختار مفهومی تبدیلی محسوب 
می شود که می تواند به صورت خودکار یا دستی و بر اساس خواست کاربر، تغییر شکل دهد.

با فش��ردن یک دکمه یا از طریق یک برنامه از پیش تعیین ش��ده، بخ��ش های مختلف با 
کمک سلول های خورشیدی، انرژی حداکثری خورشید را برای گرم کردن و تأمین انرژی 
 دریافت کرده و آب ب��اران را جمع آوری و از باد برای خنک کردن محیط داخلی اس��تفاده 

می کنند.
لوازم منزل بر روی یک سطح شیشه ای متحرک قرار می گیرند که با توجه به تغییر وضعیت 

داخلی، به راحتی در محیط جابه جا می شوند.
همچنین امکان چرخش 360 درجه ای پنجره ها، امکان استفاده حداکثری از نور خورشید 

را در تمام طول روز فراهم کرده و دید متنوعی برای ساکنان ایجاد می کند.

یک شرکت فناوری کانادایی اقدام به تولید سربندهایی کرده 
که به صورت بی سیم، اطالعات فعالیت عصبی مغز را از طریق 
یک برنامه اجرایی به دستگاه تلفن هوشمند یاتبلت منتقل 
 می کند. اگر عالقه به دانس��تن رخدادهای مغز خود هستید 
به زودی می توانید از یک سربند بی سیم که همراه یک برنامه 
اجرایی عرضه شده، استفاده کنید و رخدادهای مغزی را در 

دستگاه تلفن هوشمند و یا تبلت خود مشاهده کنید.
»اینترازون« یک شرکت فناوری مس��تقر در تورنتو اقدام به 
ارایه یک دس��تگاه برق نگار مغزی )EEG( قابل حمل کرده 
که به کاربران این ام��کان را می دهد که فعالیت های عصبی 
خود را در لحظه از طریق دستگاه تلفن هوشمند یا تبلت خود 

مشاهده کنند.

ابتدا باید پاسخ به این پرسش مش��خص شود که چرا ممکن 
اس��ت فردی بخواهد فعالیت الکتریکی مغز خود را مشاهده 
کند؟براساس اعالم شرکت اینترازون مشاهده فعالیت های 
عصبی مغز می تواند به کاربران کمک کند تا آرامش خود را 
حفظ کنند، تمرکز کنند، اعتماد به نفس بیشتری به دست 

آورند و یا کنترل وضعیت مغزی خود را به دست گیرند. 
استفاده از این دستگاه، این امکان را به کاربر می دهد تا امواج 
مغزی خود را به طور تصویری در تلفن هوشمند و یا صفحات 
تبلت خود مش��اهده کرده و خود را برای آرام شدن و دست 
یافتن به آرامش و قرارگیری در وضعیت مطلوب تعلیم دهد.

محققان این شرکت امیدوارند بتوانندبا این دستگاه که آن را 
میوز )Muse( نامگذاری کرده اند، علمکرد روی تلفن های 

هوشمند، کنسول های بازی، رایانه ها، دستگاه های خانگی و 
یا سایر دستگاه های الکترونیکی را کنترل کنند.

این سربند مجهز به چهار حس��گر داخلی است که دوحسگر 
 آن با پیش��انی در ارتباط اس��ت و یکی در پش��ت گوش قرار 
می گیرد. این حسگرها خروجی های الکتریکی مغز را گرفته 
و اطالعات را به صورت بی سیم به دستگاه )تلفن هوشمند یا 
تبلت( کاربر منتقل می کنند. در این دستگاه )تلفن هوشمند 
یا تبلت( الگوریتم ه��ا از طریق یک برنام��ه اجرایی بر روی 

صفحه نمایش داده می شوند.
این برنامه اجرایی همچنین دربرگیرنده تمرین های ذهنی 
است که کاربر می تواند با استفاده از این سربند آنها را انجام 

دهد.
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فیزیکدانان مدرس��ه مهندس��ی ه��اروارد موفق ب��ه تولید 
نازک ترین لنز جهان شدند.

این لن��ز به  دلیل ن��ازک بودن، فاق��د عیوبی نظی��ر انحراف 
نوری اس��ت که این موجب می ش��ود نقطه کانونی آن قابل 
تعریف باش��د. توان تمرکز این لنز به مقدار حد تعیین شده 
توسط قانون پراش نزدیک شده اس��ت.»فدریکو کاپاسو« از 
پژوهشگران مدرسه مهندسی هاروارد می گوید: اگر بتوانیم 
این لنز را جایگزین لنزهای مورد استفاده در تلفن های همراه 
کنیم، آن گاه می توان ضخامت این تلفن ها را کاهش داد و آنها 
را تا حد یک کارت اعتباری نازک کرد. بیشتر ادوات نوری که 
در دستگاه ها یافت می شود، به  دلیل دارا بودن شکل انحنایی 
جهت عبور نور، ابعاد توده ای دارند، اما این لنزی که ما تولید 
کرده ایم بسیار صاف بوده و ضخامتی در حد 60 نانومتر دارد.

در لنزهای معمولی، پرتو نور از بخش میانه و ضخیم تر بسیار 
آهس��ته تر از بخش های نازک تر عبور می کن��د و این تغییر 
سرعت موجب تغییر و تأخیر فاز شده و در نهایت شکستگی 

و متمرکز شدن را به  دنبال خواهد داشت.
این لنز جدید کمی متفاوت از لنزهای رایج است، به  طوری 
که در س��طح آن نانوساختارهایی قرار داده ش��ده که به آنها 
آنتن نوری گفته می شود. این آنتن ها عناصری فلزی هستند 
که موجب بروز تأخیر فاز اندکی در نور ش��ده و این کار باعث 
شکست نور می ش��ود. با تغییر و تنظیم فواصل موجود میان 
نانوآنتن ها می توان طول موج عب��وری از این لنزها را تنظیم 

کرد. در واقع این آنتن چیزی جز یک نوس��انگر نیس��ت که 
می تواند نور را در خود ذخیره کرده و س��پس با کمی تأخیر 
آن را رها کن��د. این کار موج��ب تغییر جهت نور می ش��ود، 
دقیقا ش��بیه حالتی که در لنزها رخ می دهد. این لنز جدید 
مش��کل انحراف منوکروماتیک ندارد و انح��راف کروی، کما 
و آستیگماتیس��م در این لنز حذف شده است. وقتی که پرتو 
به این لن��ز برخورد می کند، از مرک��ز آن عبور کرده و پخش 
می ش��ود، بنابراین به روش های اصالحی پیچیده هم نیازی 
ندارد. نتایج این تحقیق در نش��ریه »Nano Letters« به 
چاپ رسیده است. در این مقاله جزئیات ساخت این لنز درج 
شده است. برای تولید این لنز از یک الیه نازک طال استفاده 
شده است، محققان بخشی از الیه طال را از سطح سیلیکون 
زدودند تا در نهایت ساختاری v شکل باقی بماند. بیشترین 
کاربرد این لنز در طیف سنجی و تصویربرداری است، البته در 
حال حاضر کارایی تمرکز در این لنز پایین است، اما محققان 

معتقدند که این مشکل به  راحتی قابل رفع است.

ساخت نازک ترین لنز جهان
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