
دیگرشیر از گلوی اصفهانی ها پایین نمی رود

میرزا یک واحد مینیاتوری از 
جمهوری اسالمی را به وجود آورد

آشنایی باچند انسان 
خارق العاده 

با  چراغ سبز وزیر به افزایش دوباره قیمت شیر خام

پیام رهبر معظم انقالب به کنگره میرزاکوچک خان جنگلی

کارتن خواب ها از پایانه های 
مسافربری جمع می شوند 3

برنامه ای برای کوپن 
نداریم 4
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 درخشش اصفهان 

8در جشنواره پویانمایی مجازی

عرضه تبانی ندارم!

مدیران اصفهانی باید 
بر ویلچر مشکالت معلوالن بنشینند

 خیلی ها می گویند در مورد انتخاب AFC، تبانی کرده ایم، در حالی 
که من عرضه این کار را ندارم. اگر امروز می گویند فدراسیون ایران 
برتر شده، دلیلش چیس��ت. خیلی ها می گویند تبانی کرده ایم، در 
صورتی که من عرض��ه چنین کارهایی را ن��دارم و در خون من هم 

چنین کارهایی نیست.

 دست سپاهان
 خالی نشود؟

فصل نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران 
از سه شنبه، پس فردا آغاز خواهد شد و 18 تیم حاضر 
در لیگ با استفاده از فرصتی 18 روزه تا دوم دی ماه، 
می توانن��د با ج��ذب حداکثر هفت بازیکن نس��بت 
به برطرف ک��ردن نقاط ضعف تیمش��ان اقدام کنند. 
 اما مس��أله مهم اینجاس��ت که بازیکنان به درد بخور

 ایران��ی معم��والً در هم��ان ابت��دای فص��ل ج��ذب 
باشگاه ها می شوند و ...

س: مهر[
]عک
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3 سینما اصالحگر جامعه یا 
ترویج کننده خیانت؟!5

پدیده اینورژن بر روی اصفهان  3
سایه انداخت

متن پیام حضرت آی��ت اهلل العظمی خامنه ای ب��ه کنگره میرزا 
کوچک خان جنگلی به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قضیه مرح��وم میرزا کوچ��ک جنگلی یک قضیه ویژه اس��ت؛ 
اگرچه در آن دوره خاص، یعنی درباره فاصله بین مش��روطیت 
و س��رکار آمدن رضا خان، حوادث گوناگونی در کشور به وجود 
آمده و همزمان با نهضت جنگل چند کار بزرگ دیگر در گوشه 
و کنار کشور مثل جریان شیخ محمد خیابانی در تبریز یا کلنل 
محمدتقی خان پسیان در مشهد هم اتفاق افتاده. این ها تقریباً 

همه همزمان هس��تند، لکن قضیه جنگل ی��ک قضیه ویژه ای 
اس��ت. قضایای تبریز و حضور مرحوم ش��یخ محمد خیابانی را 
خوب می دانیم. هم در تاریخ نوشته شده و هم قضایای خصوصی 
و اطالعات زیادی داریم. آن صبغ��ه مردمی و نجابتی که در کار 
 مرحوم میرزاکوچک خان جنگلی اس��ت، در هی��چ کدام از این 
دو کار یا دو س��ه کار دیگر که همزمان در آن دوره اتفاق افتاده 
در سرتاسر ایران نظیر ندارد. میرزاکوچک همین طور که اشاره 
کردید یک روحانی است، یک طلبه است؛ البته من شنیده بودم. 
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 گیتی پسند می تواند 
مطالبات مردم را بدهد

60 درصد مسکن روستایی 
استان مقاوم سازی شد

یکی از مخالفین نحوه 
اجرای یارانه ها بودم

 لقمه های سالم 
میهمان دانش آموزان

دلفانی: فاجعه ای در 
راه است!
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آگهی مزایده عمومی

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

دانشگاه علوم پزشكی استان چهارمحال و بختياری در نظر دارد تعداد 11 
دستگاه خودروی قابل پالک خود را در سال 1391 از طريق مزايده عمومی 

به اشخاص حقيقی يا حقوقی واجد شرايط واگذار نمايد.
مهلت خرید اسناد: از تاريخ درج اولين نوبت انتشار آگهی مزايده در روزنامه 

لغايت ده روز
قیمت اسناد و نحوه واریز وجه: واريز مبلغ 40/000 ريال به حساب شماره 
2138501503003 نزد بانک رفاه كارگران به نام دانش�گاه علوم پزش�كی 

شهركرد.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت اسناد: اصل فيش واريزی.

میزان سپرده شرکت در مزایده: معادل 10درصد مبلغ پيشنهادی مزايده 
گر برای هر دستگاه می باشد كه بايد به صورت چک تضمينی و يا ضمانتنامه 
بانكی با اعتبار بيست روز كه به مدت بيست روز ديگر قابل تمديد می باشد، 

به همراه شرايط مزايده ارسال گردد.
محل خرید اس�ناد: ش�هركرد- بلوار آيت اهلل كاش�انی- دانش�گاه علوم 

پزشكی- واحد امور حقوقی
محل تحویل اس�ناد: ش�هركرد- بلوار آيت اهلل كاش�انی- دانشگاه علوم 

پزشكی- دبيرخانه محرمانه حراست دانشگاه
زمان گشایش پیشنهادها: 25 روز پس از انتشار اولين آگهی در روزنامه

لطفا برای كسب اطالعات بيشتر به س�ايت پايگاه ملی مناقصات به نشانی
 http://iets.mporg.ir  مراجعه نماييد.

نوبت اول



چهره روزیادداشت

ایست قلبی محمدعلی نجفی
محمد علی نجفی، عضو شورای شهر تهران دیروز در دو نوبت دچار ایست 
قلبی شد. وی سپس برای مداوا به بیمارستان شهید رجایی تهران منتقل 
شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت. نجفی پس از انجام عمل جراحی به 
اتاق »سی سی یو« اننقال یافته و تحت مراقبت های پزشکی است. در حال 

حاضر، وضعیت عمومی وی مساعد گزارش شده است.

 ایران تهدید کرد 
از ان پی تی خارج می شود

خبرگزاری رویترز از قول علی اصغر س��لطانیه، نماینده ایران در آژانس 
بین المللی انرژی اتمی، نوش��ت در صورتی که تأسیسات هسته ای ایران 
مورد حمله قرار گیرد، این کشور از پیمان ان پی تی )پیمان منع گسترش 
تسلیحات هسته ای( خارج خواهد شد. نماینده ایران در آژانس در بیانیه ای 
خطاب به شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده حمله به 
ایران، این کشور را مجبور خواهد کرد تأسیسات غنی سازی اورانیوم خود 
را در »مناطق امن تر« دایر کند. خبرگزاری رویترز نوشته است: اظهارات 
سلطانیه باعث به وجود آمدن این نگرانی در میان کارشناسان غربی شده  
که هرگونه حمله نظامی علیه ایران برای ممانعت از دستیابی این کشور به 
تسلیحات هسته ای، ممکن است نتایج عکس بار آورده و برنامه هسته ای 
ایران را زیرزمینی کند. تنش های ایران و کش��ورهای غربی بر سر برنامه 
هسته ای ایران بر اساس این اتهام استوارند که ایران به دنبال اهداف نظامی 

در برنامه انرژی هسته ای خود است

متن پیام حض��رت آیت اهلل العظمی خامنه ای ب��ه کنگره میرزا 
کوچک خان جنگلی به شرح زیر است: 

بسم اهلل الرحمن الرحیم
قضیه مرح��وم میرزا کوچ��ک جنگلی یک قضیه ویژه اس��ت؛ 
اگرچه در آن دوره خاص، یعنی درباره فاصله بین مش��روطیت 
و سرکار آمدن رضا خان، حوادث گوناگونی در کشور به وجود 
آمده و همزمان با نهضت جنگل چند کار بزرگ دیگر در گوشه 
و کنار کش��ور مثل جریان ش��یخ محمد خیابان��ی در تبریز یا 
کلنل محمدتقی خان پسیان در مش��هد هم اتفاق افتاده. این ها 
تقریب��اً همه همزمان هس��تند، لکن قضیه جن��گل یک قضیه 
ویژه ای اس��ت. قضایای تبری��ز و حضور مرحوم ش��یخ محمد 
خیابانی را خ��وب می دانیم. هم در تاریخ نوش��ته ش��ده و هم 
قضایای خصوصی و اطالعات زی��ادی داریم. آن صبغه مردمی 
و نجابتی که در کار مرحوم میرزاکوچک خان جنگلی اس��ت، 
در هیچ کدام از این دو کار یا دو س��ه کار دیگر که همزمان در 
آن دوره اتفاق افتاده در سرتاسر ایران نظیر ندارد. میرزاکوچک 
همین طور که اش��اره کردید ی��ک روحانی اس��ت، یک طلبه 
است؛ البته من ش��نیده بودم. برای ما س��ال ها پیش نقش شد 
 که ایشان، مرحوم میرزای ش��یرازی را درک کرده لکن خیلی 
باور کردنی نیس��ت. این را مرحوم پدرم نقل می کرد از مرحوم 
آس��یدعلی اکبر مرعش��ی که ش��وهر خواهر پدر ما بود؛ یعنی 

باجناق مرحوم ش��یخ محمد خیابان��ی بود ک��ه او از بزرگان و 
علمایی بود که منزوی بود در تهران. او گفته بود که میرزاکوچک 
درس میرزا را درک کرده،  به نظرم نمی آید این خیلی قابل تأیید 
باشد؛ زیرا میرزاکوچک سنش در وقتی که میرزای شیرازی از 
دنیا رفته، 14-15 سال بیش��تر نبود و این به نظر نمی رسد که 
ایشان توانسته باشد مرحوم میرزای شیرازی را درک کند. لیکن 
در این که طلبه بوده، در این که روحانی بوده شکی نیست. در 
حوزه رشت هم بزرگانی در آن وقت بوده است که می توانسته 
از آنها اس��تفاده کند، در ای��ن هیچ تردیدی نیس��ت. بنابراین 
منشأ حرکت میرزاکوچک خان یک منش��أصددرصد دینی و 

اعتقادی است. 
رفتار او هم ی��ک رفتار دینی و اعتقادی اس��ت؛ یعنی انس��ان 
مش��اهده می کند با ای��ن که در درون تش��کیالت خودش��ان 
مخالفین��ی داش��ت و برخ��ی اقش��ار گوناگ��ون ممت��از هم 
 ب��ا او مخالفت می کردن��د، مرح��وم میرزاکوچ��ک در برخورد با 
این ها کاماًل حدود شرعی را رعایت می کرده. کسانی بودند مثال 
مخالفت اعتقادی با ایشان داشتند؛ آن افراطی ها می گفتند که 
آقا این ها را ببرید س��رکوب کنید، میرزاکوچک نمی گذاشته، 
جلوی این ها را می گرفته و مانع می ش��ده از این که این کار را 
بکنند؛ یعنی رفتار هم، یک رفتاری دینی است و حرکت، حرکت 
صددرصد اس��المی و ایرانی. آن زمان می دانیم که آن غوغای 

نهضت های مارکسیستی و تش��کیل شوروی و هیاهویی که در 
دنیا بین ملت ها راه افتاده و جاذبه ای که برای بعضی ملت ها به 
وجود آورده بود، طبعا یک عده ای را مجذوب خودش کرده بود 
و اطرافیان به ایشان خیانت کردند. از این طریق لکن این مرد 
به خاطر پایبندی اش به اس��الم جذب تفکرات مارکسیس��تی 
نشد و به طور قاطع و صریح آن نظریه را رد کرد، با آن که جزو 
نزدیک ترین های��ی که ب��ا او از اول همراه بودن��د، گرایش پیدا 
کردند. البته آنها هم ناکام از دنیا رفتند. آنها هم هیچ کدامشان 
خیری از این زندگ��ی ندیدند و  از این جریان بلش��ویکی هیچ 
خیر و تج��اوب جوانمردانه ای مش��اهده نکردن��د؛ یعنی چون 
این ها سیاس��تی بود که از طرف اجانب بود، ب��ا این که این ها 

مقابل ش��ان با دس��تگاه های 
حاکم مثل انگلی��س و قزاق 
و این ها بود، اما در عین حال 
به آن طرف هم جذب نشد و 
اس��تقالل را حفظ کرد. یک 
نمون��ه خیلی برجس��ته ای 
اس��ت میرزاکوچ��ک خان. 
خداوند ان ش��اءاهلل درجاتش 
را عالی کند. کار ش��ما هم با 
اهدافی که ذک��ر کردید و با 
این ترتیبی که گفتید بسیار 
کار خوبی است. البته کتاب 
در م��ورد میرزا زیاد نوش��ته 
شده. خوش��بختانه اخالص 
ای��ن ف��رد موجب ش��ده که 
برخالف دیگر کسانی که در 

این صراط های مبارزات وارد شده اند، اسمش سر زبان ها باشد. 
همه بشناسند او را، در حالی که خیلی از این کسانی را که من 
اش��اره کرده ام مردم نمی شناس��ند. اصاًل بعضی ها اسمشان را 
نشنیده اند، لیکن ایشان در بین مردم شناخته شده است. کتاب 
درباره او نوشته شده. سعی شود یک کار جامع و دارای نکته های 

اساسی زندگی او به وجود بیاید.
ان شاءاهلل چهره او بیشتر در بین مردم ما، جوان های ما، شناخته 
شود. ایش��ان یک واحد مینیاتوری از نظام اسالمی، جمهوری 
اسالمی را در رش��ت و همان محدوده خاص خودش به وجود 
آورده. از شما دوستانی که در این زمینه کار می کنید، متشکریم 
و می خواهیم که همکاران دولتی و بازوهای تبلیغاتی با ش��ما 
همکاری کنند و کمک کنند این کار به بهترین وجه تمام بشود.

پیام رهبر معظم انقالب به کنگره میرزاکوچک خان جنگلی 

شوخی رسانه ای بودمیرزا یک واحد مینیاتوری از جمهوری اسالمی را به وجود آورد
 حجت االسالم علی فالحیان، وزیر اطالعات اسبق خبر 
نامزدی خود در انتخابات ریاس��ت جمهوری یازدهم را 
تکذیب کرده است. به گزارش پارسینه، فالحیان در جمع 
خصوصی دوستانش اظهار داش��ته که قطعاً وارد صحنه 
نخواهد شد و اعالم خبر نامزدی اش را صرفاً یک شوخی 

و شیطنت رسانه ای قلمداد کرده است.

 خاتمی 
گزینه مجمع روحانیون مبارز

مشرق نوشت: تیمی از اعضای مجمع روحانیون مأموریت 
یافته اند ت��ا با کاندیداه��ای جبهه اصالح��ات از جمله 
محمدرضا ع��ارف، محمد ش��ریعتمداری، مهر علیزاده، 
کواکبیان و اس��حاق جهانگیری دیدار و مذاکره داشته و 
آنها را از کاندیداتوری منصرف نمایند. مجمع روحانیون 
به صورت چراغ خاموش تالش دارد محمد خاتمی را به 
عنوان گزینه نهایی اصالح طلبان برای انتخابات ریاست 
جمهوری معرفی کند. محمد خاتمی که به شدت نگران 
رد صالحیت خود در انتخابات ریاس��ت جمهوری است، 
نسبت به انتش��ار عکس، خبر، س��خنرانی، یادداشت و 
تحلیل درباره ش��خص خود در رس��انه ها اظهار رضایت 
کرده اس��ت. به اعتقاد خاتمی، در صورت��ی که این روند 
ادامه پیدا کند رد صالحیت وی برای نظام مش��کل ساز 
می ش��ود. خاتمی می خواهد بدون پرداخ��ت هرگونه 
هزینه و عذرخواهی از مواضع خود در فتنه 88 ، به عرصه 

سیاسی بازگردد.

بازگشت پیکر61 شهید 
دفاع مقدس به کشور

پیکر پ��اک 61 ش��هید دوران دفاع مقدس ف��ردا از مرز 
شلمچه به خاک میهن اس��المی وارد می شود. سرهنگ 
عشقی، رییس ستاد قرارگاه کمیته جستجوی مفقودین 
ستاد کل نیروهای مس��لح گفت: مراسم استقبال از این 
شهدا که در ششمین مرحله برون مرزی در خاک کشور 
عراق تفحص شدند، فردا س��اعت 10 صبح در پایانه مرز 
ش��لمچه برگزار می ش��ود. این ش��هدا در عملیات فاو، 
مجنون، والفجر هشت و خیبر به درجه رفیع شهادت نائل 
آمدند. از ابتدای امس��ال در مراحل سوم، چهارم و پنجم 
تفح��ص در خاک ع��راق پیکر140 ش��هید دوران دفاع 

مقدس به خاک میهن اسالمی وارد شده اند.

اخبار ویژه

اخبار کوتاه 

یکی از مخالفین نحوه اجرای 
یارانه ها بودم

جهرمی/ مدیر سابق بانک صادرات

یکی از مخالفان صددرصد نحوه اجرای یارانه ها بودم و بارها هم گفتم 
که هدفمند کردن یارانه ها برای کش��ور واجب ب��ود، ولی چگونگی 
اجرا مهم تر اس��ت. گرچه ابت��دا 45 هزار تومان به م��ردم می دهند، 
 ولی بعداً به دلیل وجود ت��ورم 60، 70 یا 100 ه��زار تومان از مردم 
پس می گیرن��د. بنابراین این گون��ه یارانه دادن برای مردم ارزش��ی 
نخواهد داش��ت. اگر پ��ول به م��ردم نمی دادن��د و هزینه های مردم 
را کاه��ش و ق��درت خری��د 
م��ردم را افزای��ش می دادند، 
شاید به جای 45 هزار تومان 
مستقیم،450 هزار تومان به 
صورت ه��ای دیگر ب��ه مردم 

کمک می کردند. 
چالش های دول��ت آینده در 
مس��ائل اقتصادی بسیار زیاد 

است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 931 |  یکشنبه  12 آذر  1391 | 17 محرم 1434

برخی نمایندگان از تنظیم نامه ای خبر می دهند که در آن از علی الریجانی برای نامزدی در 2
انتخابات ریاست جمهوری دعوت به عمل آمده است. پیش بینی می شود این نامه با امضای 

حداقل 150 نماینده که اکثر آنها از اعضای فراکسیون رهروان والیت هستند منتشر شود.

 آن صبغه مردمی 
و نجابتی که در کار 

مرحوم میرزاکوچک 
خان جنگلی است، 
در هیچ کدام از این 
دو کار یا دو سه کار 

دیگر که همزمان 
در آن دوره اتفاق 

افتاده در سرتاسر 
ایران نظیر ندارد
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بان کی مون: منافقین را پناه دهید! تالش مؤتلفه در تصویب یک قانون
یک عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی با اشاره به اعضای فراکسیون 
مؤتلفه مجلس برای ب��ه جریان انداختن قانون جامع اح��زاب که در مجلس 
هشتم بررسی آن نیمه کاره مانده بود، گفت: امضاها برای بررسی قانون احزاب 
در مجلس جمع شده و با توجه به بررسی بخش اعظم آن در مجلس پیشین، 

این قانون به انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری خواهد رسید.
اسدااهلل بادامچیان، با اشاره به ضرورت اصالح قانون احزاب، گفت: در مجلس 
گذشته با دعوت از کمیس��یون ماده10 احزاب، وزارت کشور و دانشگاهیان 
مجموعه خوبی تدوین کردیم که در ش��ور اول در مجلس تصویب شد. عضو 
سابق کمیس��یون ماده 10 احزاب افزود: متأس��فانه این قانون در کمیسیون 

شوراها ماند.

بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل از کش��ورهای عضو این سازمان خواست 
به اعضای س��ازمان مجاهدی��ن خلق )منافقی��ن( پناهندگ��ی اعطا کنند. 
بان کی مون، در گزارش��ی به شورای امنیت این س��ازمان گفت که سه هزار 
و122 نفر از اعضای س��ازمان مجاهدین به کمپ »لیبرتی« در عراق منتقل 
شده اند، اما صدها نفر از آنها همچنان در اردوگاه اشرف باقی مانده اند. دبیر 
کل سازمان ملل در این گزارش خطاب به شورای امنیت گفت: بدون تعهد 
قوی کشورهای عضو برای پذیرش ساکنان قبلی اردوگاه اشرف نمی توان به 
راه حلی پایدار امیدوار بود. وی افزود: من از کش��ورهای عضو می خواهم که 
هر چه زود تر به ساکنان این پایگاه پیش��نهاد پناهندگی داده و آنها را تحت 

حمایت بین المللی قرار دهند.

هیالری کلینتون که در واشنگتن و در پاسخ به پرسشی در خصوص 
ایران س��خن می گفت، اظهار داشت: ایران مش��کل ترین موضعی 
بوده که من در دوران وزارت خود با آن مواجه بودم و این به واسطه 
خطراتی بود که تهران با رفتاره��ای خود آنها را به وجود می آورد و 

دستیابی ایران به سالح اتمی از همه خطرناک تر خواهد بود.
کلینت��ون ک��ه در جم��ع گروه��ی از مقام��ات، کارشناس��ان و 
دیپلمات های آمریکا و خاورمیانه س��خن می گف��ت، اضافه کرد: 
دولت اوباما آماده انجام مذاکرات دوجانبه با ایران است. وزیر خارجه 
آمریکا افزود: در همین راستا آمریکا هم اکنون در حال همکاری با 
سایر اعضای گروه موسوم به 1+5 )روسیه، چین، فرانسه، انگلیس 
و آلمان ( برای از سرگیری مذاکرات با تهران است.کلینتون در این 
مورد گفت: ما در حال همکاری با 1+5 هس��تیم و  در این مورد که 
آمریکا آماده انجام مذاکرات دوجانبه با تهران در صورت آماده بودن 
ایران برای این کار اس��ت، رضایت خود را  اعالم کرده ایم. هیالری 
کلینتون که گفته می شود در س��ال آینده میالدی از سمت وزارت 
کنار می رود، در مورد تصمیم آمریکا ب��رای مذاکره با ایران گفت: 
آمریکا در تصمیم خود جدی است؛ در اینجا موضوعاتی وجود دارد 
که ما می خواهیم در مورد آنها صحبت کنیم، اما ما انتظار داریم که 

ایران نیز چنین رفتاری را داشته باشد.

غفوری فرد، نماینده سابق مجلس گفت : فکر نمی کنم که آیت اهلل هاشمی 
نامزد شود؛ احتمال نامزدی ایش��ان صفر است و طرح اصالحی هم که در 
مجلس در دست بررسی است، در صورت تصویب نهایی با توجه به سقف 
سنی 75 سالی که در خود دارد، مانع از نامزدی آقای هاشمی خواهد شد. 
دور قبل هم آقای هاشمی تمایلی به نامزدی نداشتند. وی اضافه کرد: من 
به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس به دیدار ایش��ان رفتیم و با ایشان 
صحبت کردیم که گفتند که تمایلی به نام��زدی ندارند، اما احتمال دارد 
که از نامزد دیگری حمایت کنند. وی با اش��اره به این که هاشمی تمایل 
به کاندیداتوری ناط��ق دارد، گفت: البته قطعاً در این ب��اره با رهبر معظم 
انقالب مشورت هم خواهند کرد. اگر آقای ناطق با حمایت آقای هاشمی 
وارد عرصه ش��وند، احتمال اجماع میان اصولگرایان هم وجود دارد. قطعاً 
بخش��ی از اصولگراها نیز از آقای ناطق نوری حمایت خواهند کرد؛ چون 
ایش��ان مقبولیت زیادی بین اصولگرایان دارند و جامعتین نیز احتماالً از 
ایشان حمایت خواهد کرد. غفوری فرد در ادامه درباره احتمال این حضور 
هم گفت: ناطق نوری هم مثل من معتقد است که نوبت حضورش در عرصه 
سیاست تمام ش��ده و از این پس باید به عنوان مشاور در این عرصه باشد؛ 
مگر آنکه ش��رایطی خاص به وجود بیاید. مثال این که ایش��ان بفهمند که 
رهبر معظم انقالب دلشان می خواهد که او کاندیدا شود. البته رهبر معظم 

انقالب قطعاً و یقینا دخالتی در امر انتخابات نخواهند داشت.

مذاکره انتخابات

 آمریکاآماده مذاکره دوجانبه 
با تهران است

هاشمی در انتخابات کاندید 
نمی شود

دعوت از الریجانی برای شرکت در انتخابات

يادداشتيادداشت

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

يادداشت

يادداشت
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معافیت های سربازی زياد می 
شود

سردار موسی کمالی
جانشین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح 

مهرزاد 
دانش
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هیات مدیره
 روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 

استان اصفهان

 آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون
 تجارت شرکت مهندسین مشاور بازرسی فنی ناظران سهامی خاص ثبت شده بشماره 5824

آگهی تجدید مزایده عمومی

در راس��تای مصوبه مجمع عموم��ی فوق العاده م��ورخ 91/6/26 مبنی بر 
افزایش س��رمایه و رعایت ماده 169 اصالحی قانون تجارت بدینوسیله به 
اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده سرمایه شرکت 
از مبل��غ 1/212/000/000 ریال به مبلغ 4/242/000/000 ریال از طریق 
واریز نقدی سهامداران و یا مطالبات حال شده و از محل صدور سهام جدید 

افزایش یابد.
 ل��ذا حس��اب ش��ماره 0105011238000 عه��ده بان��ک مل��ی ش��عبه

 ش��مس آبادی جهت واریز مبلغ ناش��ی از افزایش سرمایه اعالم گردید و 
هریک از سهامداران که تمایل به حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی 
حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نش��ر آگهی جهت خرید سهام ناشی 
از افزایش س��رمایه به نسبت سهام خویش هر سهم دو و نیم 2/5سهم در 
شرکت هریک سهم به ارزش 10/000 ریال )از طریق واریز نقدی یا تصفیه 
مطالبات خویش( اقدام نمایند و رسید مربوطه را تحویل هیات مدیره دهند.
الزم ب��ه ذکر اس��ت چنانچه در پای��ان مهلت مقرر هریک از س��هامداران 
نس��بت به خرید سهام ناش��ی از افزایش سرمایه و اس��تفاده از حق تقدم 
خویش  اقدام ننمایند هیات مدی��ره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق 
تقدم های اس��تفاده نشده بابت افزایش سرمایه را به هر یک از سهامداران 
یا غیرسهامداران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار نماید و این انصراف 
 به منزله س��لب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه

 می باشد.

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان اصفهان در نظر دارد مش��ارکت در بهره برداری و نگهداری 
ایستگاه تولید بذر و نهال نصرآباد شهرستان آران و بیدگل و ایستگاه کاشان را برای مدت 5 سال به منظور 
بهره برداری بهینه از منابع موجود و تولید بذر قره یونجه جهت احیای مراتع از طریق مزایده به پیمانکاران 

واجد شرایط مذکور در اسناد مزایده واگذار نماید.
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط در رشته کش��اورزی دعوت به همکاری می گردد. جهت کسب 
اطالعات بیشتر و ثبت نام و شرکت در مزایده فوق به امور پیمانها و اداره جنگلکاری این اداره کل واقع در 
اصفهان- خیابان هزارجریب- روبروی خیابان کارگر- اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان 

در مهلت تعیین شده مراجعه نمایند.
 1- مهل�ت ثبت ن�ام و درياف�ت اس�ناد: از تاریخ نش��ر آگهی نوب��ت اول ت��ا پایان وق��ت اداری روز 

سه شنبه 1391/9/14.
2- مهلت تحويل اسناد: از تاریخ 1391/9/15 تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 1391/9/14.

 3- زمان و محل بازگش�ايی پیش�نهادها: روز دوش��نبه 1391/9/27 س��اعت 8:30 صبح در محل
 سالن جلسات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.

4- محل تحويل اسناد مزايده: دبیرخانه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان.
5- ضمانت نامه شركت در مزايده: ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 10/000/000 ریال برای ایستگاه 
نصرآباد و 7/000/000 ریال برای ایس��تگاه کاش��ان در وجه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان و یا واریز مبلغ فوق به حساب تمرکز وجوه سپرده به نام اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
اصفهان به شماره 2164210207007 نزد بانک کشاورزی شعبه سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.

فرم بازديد از محل اجرا: الزاماً بایستی توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مربوطه تائید 
گردد. در غیر این صورت پاکت پیشنهادی مزایده گر گشوده نخواهد شد همچنین شرکت ها می توانند 

جهت کسب اطالعات بیشتر همه روزه به اداره جنگلکاری این اداره کل مراجعه نمایند.
م الف: 14557

نوبت دومنوبت اول
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کاروان نیکوکاری جهاد محرم 
با فرارسیدن ایام عزاداری اباعبداهلل حسین)ع( به همت معاونت امور 
جوانان جمعیت هالل احمر استان اصفهان، کاروان نیکوکاری جهاد 

محرم راه اندازی می شود.
به مناس��بت ایام محرم و صفر ش��یوه نام��ه اجرایی ط��رح کاروان 
نیکوکاری با عن��وان جهاد محرم به منظور اج��را در این ایام به تمام 
شعب جمعیت هالل احمر استان اصفهان ارسال شد. تمامی شعب 
موظف شدند نسبت به برنامه ریزی و اجرای برنامه ها و ارسال گزارش 
مربوطه تا تاریخ20 آذرماه س��ال جاری به ای��ن معاونت اقدام کند. 
بودجه پیش بینی شده برای راه اندازی این کاروان در هر شهرستانی 

مبلغ پنج میلیون ریال است.

تنبلی چشم، دلیل نابینایی 
یک میلیون نفر در کشور

رییس بهزیستی لنجان گفت: تنبلی چشم یا همان آمبلیوپی دلیل 
نابینایی یا کم بینایی بیش از یک میلیون نفر از مردم کشور است.

محمدحس��ین صادق��ی در جلس��ه توجیهی مربی��ان مجری طرح 
پیشگیری از تنبلی چش��م عنوان کرد: برنامه کشوری پیشگیری از 
تنبلی چشم از س��ال 1376 به همت س��ازمان بهزیستی در سراسر 
 کش��ور به مرحله اج��را درآم��ده و جامعه ه��دف آن ک��ودکان زیر 
شش سال است و باید تمامی سعی خود را انجام دهیم تا این امر در 

کشور کمتر شود. 
وی افزود: در سال گذشته تعداد هفت هزار و 237 کودک در سطح 
شهرس��تان لنجان مورد معاینه قرار گرفته که از این تعداد 903 نفر 
مشکوک تشخیص داده شدند که از طریق سیستم ارجاع، این طرح 

جهت معاینه دقیق تر به پزشکان متخصص ارجاع داده شدند.

برترین های دانش آموزان معلول 
اصفهان تقدیر می شوند

معاون اداره کل آموزش و پرورش اس��تثنایی استان اصفهان گفت: 
13 آذر ماه گرامیداش��ت روز جهان��ی معلوالن در اصفهان اس��ت و 
برترین های دانش آموزان معلول استان در بخش های مختلف مورد 

تقدیر قرار می گیرند.
سعید ادیب با اش��اره به این که روز جهانی معلوالن در سال 1992 
میالدی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مرد تصویب قرار 
گرفته، اظهار کرد:  س��ازمان ملل متحد با اعالم این روز در راستای 
ارتقای رشد اذهان عمومی نسبت به مسائل مربوط به معلولیت های 

مختلف اقدامات الزم را انجام داده است. 
وی اضافه کرد: آموزش و پرورش استثنایی استان اصفهان هر ساله 
برنامه ه��ای مختلفی را به منظور گرامیداش��ت روز جهانی معلوالن 
برگزار می کند و معلولیت به عنوان محرومیت به ش��مار نمی رود و 
مسئوالن نباید نس��بت به توانمندی های قش��ر معلول جامعه غافل 

باشند.

 کارتن خواب ها از پایانه های 
مسافربری جمع می شوند

 رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان گفت: پلیس مبارزه 
با مواد مخدر اس��تان اصفهان ب��ه منظور ارتق��ای امنیت اجتماعی 
 با اج��رای طرح های ضربت��ی به ص��ورت روزانه و هفتگ��ی اقدام به 
جمع آوری معتادان و فروشندگان مواد مخدر در محله ها و پایانه های 

مسافربری می کند. 
س��رهنگ حس��ین رضایی با اش��اره به وظیفه پلی��س در برخورد 
با فروش��ندگان، معت��ادان و قاچاقچیان م��واد مخدر اظه��ار کرد: 
 پایانه ه��ای مس��افری در برخ��ی م��وارد ب��ه مکان��ی ام��ن برای 
کارتن خواب ها و معتادان به مواد مخدر تبدیل می شود، از همین رو 
جمع آوری معتادان از پایانه های مس��افربری در دستور کار پلیس 
مواد مخدر استان اصفهان قرار گرفته است. وی ادامه داد: معتادان به 
مواد مخدر تحت عنوان مسافر یا شاگرد راننده وارد استان می شوند و 
چون جا و مکانی برای ماندن ندارند، در حاشیه پایانه های مسافربری 

و یا بیشه ها اقامت می کنند.

  از تصادفات زنجیره ای نجف آباد 
تا واژگون پژو در قورقچی

معاون امداد و نجات جمعیت هالل احمر اس��تان اصفهان گفت: در 
دور روز آخر هفته از تصادفات زنجیره ای در نجف آباد تا واژگون پژو 
در قورقچی را امدادگ��ران و نجاتگران جمعیت هالل احمر اس��تان 

اصفهان پوشش دادند.
حیدرعلی خانبازی اظهار داشت: در ساعت15:12 در پایگاه قوروقچی 
یک واژگونی پراید گزارش شد که چهار نفر حادثه دیده بجا گذاشت که 
سه نفر از مصدومین به صورت سرپایی درمان شدند و یک نفر هم به 

بیمارستان اعزام شد.

گشتی در اخبار

 استعداد استان برای مبارزه 
با  بحران، فوق العاده باالست

علیرضا ذاکر اصفهانی

استاندار اصفهان
 استاندار اصفهان در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان 
اصفهان تأکید کرد: امروز بح��ران و مدیریت بح��ران به عنوان یک 
موضوع بسیار مهم مطرح است. استعداد استان برای مبارزه با هرگونه 

بحران، فوق العاده باالست. 
تهدیدهای زیادی را که در استان ش��اهد هستیم، به صورت مستمر 

بررس��ی و مدیریت می شود  
و بس��یاری از آنچه در استان 
 تح��ت عنوان بح��ران مطرح 
می ش��ود، ب��ه عن��وان مثال 
موضوع کم آبی و خشکسالی 
بخش��ی از واقعیات اس��تان 
اس��ت که نباید در این قالب 
مطرح ش��ود و شرایطی است 
که ما با آن زندگی می کنیم. 
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چهره روز
افتتاح تونل سوم کوهرنگ در بالتکلیفی

اسفندیار امینی، دبیر انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان گفت: پروژه تونل سوم 
کوهرنگ چند سال گذشته باید به بهره برداری می رسید و تاکنون چندین مرتبه برای 

افتتاح آن تاریخ مشخص کرده اند، اما هنوز به بهره برداری نرسیده است.
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 لقمه های سالم
 میهمان دانش آموزان

بودجه قطار شهری هنوز محقق نشده است 

پدیده اینورژن بر روی اصفهان سایه انداخت
در  نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اصفهان مطرح شد؛

تخصیص اعتبار 2 میلیارد تومانی به طرح آمایش سرزمین

بهره برداری از بلوار 
ورودی شهر زاینده رود

رییس گروه بهداش��ت و س��المت اداره کل آموزش و پرورش اصفهان گفت: 
امسال طرح لقمه های سالم به صورت جدی در شش ناحیه آموزش و پرورش 
شهر اصفهان اجرا شد. سعید باقری در گفتگو با فارس با بیان این که مسئوالن 
مرکز بهداشت، معاونت غذا و دارو و مسئوالن اداره کل آموزش و پرورش استان 
بستر های اجرای طرح لقمه های سالم را در شهر اصفهان فراهم کرده اند، ادامه 
داد: تبلیغات و اطالع رسانی مورد نیاز برای اجرای این طرح در مدارس اصفهان 
نیز توسط صدا و سیما و اصحاب رس��انه اصفهان صورت گرفت. رییس گروه 
بهداشت و س��المت اداره کل آموزش و پرورش اس��تان اصفهان تصریح کرد: 
دستورالعملی برای اجرای این طرح تهیه و به تمام نواحی شش گانه آموزش و 
پرورش در شهر اصفهان در زمینه استفاده از لقمه های سالم در مدارس ارسال 

شده است و طرح لقمه های سالم یک طرح اختیاری محسوب می شود.

 روز گذشته در تاالر شورای اسالمی شهر 
گروه 
در محل ش��هرداری اصفهان، ش��اهد شهر

جلسه علنی دیگر شورا بودیم که در این 
نشست نیم روزه طبق روال هر هفته اعضای شورای اسالمی شهر 
اصفهان متشکل از عباس حاج رسولیها، ابوالفضل قربانی و غالمرضا 

شیران این چنین گفتند:
عباس حاج رس�ولیها، رییس ش�ورای اسالمی شهر 

اصفهان
 یکی از بودجه ه��ای مورد نی��از راه ان��دازی قطار ش��هری  مبلغ 
107 میلیارد تومان بوده، اما با این که افتتاح خطوط قطار شهری، 
جزو واجبات فعلی اصفهان است، بودجه های در نظر گرفته شده  
دولتی در این خصوص به 2 درصد هم نمی رس��د.  در این راس��تا 
 اعضای شورای ش��هر و ش��هرداری اصفهان نمی توانند از دولت و 
قوه مجریه بازخواس��ت کنند و نمایندگان مجل��س باید جویای 
این مشکل بزرگ باشند. در صورت نبود این طرح ها به طور حتم 
خسارات وارده اجتماعی بیش از 10 برابر هزینه های ساخت است. 
طبق محاسباتی که در مورد س��اخت ادامه پل غدیر انجام دادیم، 
 در این طرح 75 میلیارد بودجه صرف شده و در این بین با حساب 
60 هزار ماشین و تنها صرفه جویی در یک لیتر بنزین، به طور حتم 
پی به فواید طرح های بزرگ شهری می بریم. تاکنون920 کیلومتر 

گذر باالی 14 متر در اصفهان شکل گرفته است. 

ابوالفضل قربانی، س�خنگوی ش�ورای اسالمی شهر 
اصفهان 

از 20 س��ال گذش��ته تاکنون، تمام توجهات به برط��رف کردن 
مشکالت خیابان های شمالی – جنوبی اصفهان معطوف شده، اما 
در عین حال بار ترافیکی خیابان های شرقی – غربی همچنان ادامه 
دارد. در مورد شهرس��ازی و صدور پروانه های ساخت مالکین باید 
دقت عمل بیشتری صورت گیرد. نبود پارکینگ الزم برای ساخت 
واحدهای احداث شده، مشکالت اجتماعی فراوانی را به وجود آورده 
و درصورتی که جریمه ای نیز در این باب صورت گیرد باز جوابگوی 
نیاز مردم و شهرداری نیست. در تمام دنیا رسم بر این است که در 
چنین اماکنی زمان های خاصی مانند شب یا ساعات خلوت را برای 
بارگیری افراد در نظر می گیرند که با نبود قانون ویژه در اصفهان، 
ش��اهد بار ترافیکی زیادی در این مناطق هستیم. توجه به فضای 
س��بز مثل پارک ها و رعایت نکاتی مانند نیاوردن س��گ و روشن 
نکردن آتش برای آس��ایش مردم ضروری است. یکی از مشکالتی 
که در حال حاضر با آن روبه رو هس��تیم بار ترافیکی خیابان های 
شرقی – غربی اصفهان اس��ت که با اصالح برخی از خیابان ها باید 

این مشکل برطرف شود.
غالمرضا شیران، عضو کمیسیون حمل و نقل شورای 

اسالمی شهر اصفهان
یکی از نیازهای عم��ده اصفهان برطرف کردن مش��کالتی مانند 
تأمین شایسته حمل و نقل همگانی، مکانیزه کردن کرایه ها و ایجاد 
خط ویژه مترو اس��ت که البته زحمات خوبی در این موارد صورت 
گرفته، اما باید این مقوله مورد توجه ویژه قرار بگیرد. شورای شهر 
باید توجه خود را به تکمیل نیازهای خیابان های شمالی- جنوبی 
و شرقی- غربی معطوف کند. با این درجه بندی و مشخص شدن 
نوع شریان های درجه یک و دو، شهرداری اصفهان در ارایه خدماتی 
مانند ایجاد خط های اتوبوس سریع السیر و سایر موارد، با مدیریت 
بهتری اقدامات خود را ارایه می کند. هم اکنون تکمیل خط یک متر 
و راه اندازی خط دو آن نسبت به تکمیل اجالس سران در اولویت 

است و مترو نیاز اولیه مردم اصفهان به شمار می رود. 

روز گذشته در یکصد و بیست و سومین 
داوود 
نشست ش��ورای برنامه ریزی و توسعه شیخ جبلی

اس��تان اصفهان علیرض��ا همدانیان، 
معاون برنامه ریزی استانداری اصفهان با اشاره به تخصیص اعتبار 
دو میلیارد تومانی به طرح آمایش س��رزمین، گف��ت: دو میلیارد 
تومان اعتبار به تدوین طرح سند راهبردی و طرح آمایش سرزمین 
استان اصفهان اختصاص یافته که بخشی از آن به مشاوران تحویل 
داده ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: کارفرمای طرح آمایش اس��تان 
اصفهان، استانداری و معاونت برنامه ریزی است که اکنون تدوین 
این طرح به مشاوران مربوطه تحویل داده شده است. همدانیان با 
بیان این که 22 بخش مشمول این طرح س��ند راهبردی شوند، 
افزود: در حال حاضر از نظر اعتباری برای تدوین س��ند راهبری 

استان اصفهان مشکلی نداریم. 
معاون برنامه ریری اس��تانداری اصفهان تصریح کرد: دو میلیارد 
تومان برای طرح آمایش سرزمین و تدوین سند راهبردی استان 
اصفهان اختصاص یافته اس��ت. وی در بخش دیگر صحبت های 
خود به مهم ترین مصوبات این جلسه اشاره کرد و گفت: 47مصوبه 
در مورد مس��کن و امور تخصصی و زیربنایی مصوب شد که طرح 
نیاسر و بزرگراه ها و تغییر کاربری چندبخش خصوصی و دولتی 
مهم ترین آنها بود. همدانیان گفت: برخی این طرح ها مورد تأیید 
سازمان حفاظت محیط زیست قرار نگرفت که پس از تجدید نظر 

در جلسات آتی مورد بررسی مجدد قرار می گیرد. وی همچنین 
در مورد گ��زارش طرح آمایش��ی آب در این جلس��ه افزود: طرح 
 آمایش آب در این جلس��ه به صورت پاورپوینت ارایه و حاضرین 
دیدگاه های کارشناس��ی خود را ارایه دادند. معاون برنامه ریزی 
استانداری اصفهان با اشاره به این که امید می رود این طرح تا پنج 
سال آینده به بهره برداری برسد، افزود: میزان کثری آب با اجرایی 
شدن این طرح آمایش به 200 میلیون متر مکعب آب می رسد. 
وی اذعان داشت: هر چند این طرح با موافقت بیشتر حاضران به 
مرحله تصویب رسید، اما باید طرح کارون نیز به جذب بخش آبی 
استان نیز برای سند چشم انداز سال1400 استان اضافه شود؛ چرا 

که شرایط آبی استان و نیز کشور مطلوب نیست. 
لزوم مدیریت یکپارچه در حوزه منابع آب

در ادامه جلسه، آزاده احمدی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان با 
بیان این که در اسناد باالدستی مطالبی همچون تغییر اولویت در 
تخصیص آب، کاهش سهم کشاورزی و انتقال آب به محصوالت 
باارزش اقتصادی، استفاده از آب های غیرمتعارف مانند پساب ها و 
آب شور و نیز استفاده از رویکرد توأمان در مدیریت آب مدنظر قرار 
گرفته که در تدوین سند نیز مرجع بوده، گفت: اهمیت روزافزون 
آب در بخش های مختلف، مدیریت یکپارچه ای را در حوزه منابع 

آب می طلبد.
احمدی با اش��اره به این که مهم ترین منبع آب در استان حوضه 
 زاینده رود و تاالب گاوخونی اس��ت، تأکید کرد: بررس��ی نش��ان 
می دهد حوضه کارون، کرخه و جراحی حدود42میلیاردمترمکعب 
آب تجدیدپذیر دارند، در حالی که گاوخونی 4/5 میلیاردمترمکعب 
آب تجدیدپذیر دارد. وی تصریح ک��رد: تاالب و حوضه گاوخونی 
بیشترین افت سطح آب های زیرزمینی کشور در سال های 89 

تا 90 را داشته است.
 عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان عنوان کرد: در دو سال 
اخیر تخلیه چاه های عمیق، احداث چاه های جدید و تخلیه قنات ها 
به دلیل کاهش حجم آب آنها در اثر بهره برداری های زیاد در این 

دهه، کاهش یافته است.

شهردار شهر زاینده رود در ارتباط با احداث بلوار ورودی شهر زاینده رود اظهار 
 داش��ت: این بلوار به طول یک ه��زار و 450 متر و دو باند با عرض متوس��ط 

11 متر است. 
ابوالفضل توکلی در مورد زمان آغاز ساخت این بلوار به ایمنا گفت: عملیات 
ساخت این طرح از س��ال 1388 آغاز و با اعتبار 850 میلیون تومان در سال 
1389 به اتمام رسید. شهردار زاینده رود در رابطه با دالیل ساخت این طرح 
تصریح کرد: مسیر ورودی ش��هر زاینده رود تاریک، فاقد روشنایی و حادثه 
خیز بود که به منظور رفع این مش��کل، بلوار ورودی شهر زاینده رود )ادامه 
بلوار پیامبر اعظم)ص(( احداث ش��د. وی افزود:  هزینه اح��داث این بلوار از 
بودجه شهرداری تأمین و هیچ گونه مش��کلی در چگونگی تأمین هزینه ها 

وجود نداشت. 

گاهی تقویم یادمان می آورد 
الدن 
که امروز روز افرادی اس��ت ایرانمنش 

که گرچه توانایی دارند، اما 
نگاه تحقیرآمیز، تیغی می شود که بی مهری ها را به 
آنها هر روز بیشتر می کند. این مس��أله شاید برای 
عبدالحمید حسینی ملموس تر باشد؛ کسی که نیاز 
نیست بر ویلچر مشکالت این قشر از جامعه بنشیند. 
او که چندی اس��ت  بر کرس��ی معاونت توانبخشی 
سازمان بهزیستی استان اصفهان تکیه زده، از نزدیک 
دستی بر آتش مس��ائلی دارد که در مناسب سازی 
معابر، برنامه ریزی درس��ت برای فضاهای ش��هری، 
اشتغال، درمان و ... می گنجد. از زبان او خیلی چیزها 
را می شود فهمید. مشکالتی که قرار است حل شود. 
تحوالت اجتماع�ی و فرهنگی جامعه در 
یکی دو دهه اخیر سبب شده که معلوالن 
به میزان قابل توجه�ی در جامعه جذب 
ش�وند، اما به دلی�ل وجود برخ�ی موانع 
به ویژه در عرصه برنامه ریزی ش�هری و 
شهرسازی، بس�یاری از فضاهای شهری 
فاقد ش�رایط الزم برای حضور این قشر 

در جامعه اس�ت. این ها از عناصر مهمی 
است که می تواند اش�خاص معلول را به 
جامعه برگرداند، اما هنوز به حد ایده آل 

نرسیده است.
بله، این واقعیتی است که وجود دارد. فضاهای شهری 
به خصوص در اصفهان هنوز مناسب سازی نشده و به 
همین خاطر در اوایل سال با کمک خود معلوالن یک 
کار تحقیقاتی را در پیش گرفتیم. در این تحقیقات 
که همراه با مستندسازی بود، 452 ساختمان مورد 
بررسی قرار گرفت و به این نتیجه رسیدیم که از این 
تعداد 32 درصد مناسب سازی ش��ده. در بین420 
بانک نیز 39 درصد مناسب س��ازی را داشتیم و در 
مبلمان شهری نیز تنها 42 درصد مناسب سازی را 

مشاهده کردیم.
با این تفاسیر درصد کمی از مناسب سازی 

در این اماکن انجام شده، درست است ؟
بله. دقیقاً و به همین خاطر س��عی کردیم با تعامل با 
دستگاه ها ش��اخص هایی از جمله سطح شیب دار، 
در الکترونیکی، وجود آسانسور و سرویس بهداشتی 

مناسب در ساختمان ها مورد توجه قرار گیرد.

با تمام این ها گاهی مشاهده می شود که 
این مس�ائل رعایت ش�ده، اما متأسفانه 
استانداردها هنوز رعایت نمی شود، مثال 
شیب های تند که نیاز به فرد دیگری برای 
جابه جایی فرد معل�ول دارد. برای برون 
رفت از این مش�کل راهکاری درس�تاد 

مناسب سازی مطرح کرده اید؟
بایستی هم سازمان نظام مهندسی و هم مهندسان 
شهرس��ازی با این مقوله آشنا ش��ده و توجیه شوند. 
کاش می ش��د مدیران ما حتی ی��ک روز بر ویلچر 
می نشستند تا مشکالت این قشر را از نزدیک لمس 

کنند و با این مقوالت بیشتر آشنا شوند. 
س�ال هاس�ت که قرار اس�ت س�ازمان 
اتوبوس�رانی اتوبوس هایی را در خطوط 
اس�تفاده کند که به سیستم هیدرولیک 
شیب دار مجهز باشند، اما این مسأله هنوز 
محقق نش�ده . در واقع اگر قرار نیس�ت 
معلوالن خانه نشین باش�ند باید تدابیر 

الزم بر ای حمل و نقل آنها را ایجاد کرد.
این هم مشکل دیگری است؛ ما در اردیبهشت امسال 

با مدیرعامل اتوبوس��رانی اصفهان و حومه نشستی 
داشتیم و ایشان از وارد کردن60 دستگاه اتوبوس با 
قابلیت تنظیم مناسب برای معلوالن صحبت کردند، 
منتهی به دلیل شرایط بحرانی که در کشور ایجاد شد 
این اتوبوس ها هنوز در اصفهان جایگزین نشده است.

در خطوط بی آر تی چطور؟
این مسأله در خطوط بی آرتی تا حدودی رفع شده، 
به خصوص در خط دوم بی آر تی که قرار است افتتاح 
شود مشکالتی از جمله ایستگاه هایی که سطح شیب 
دار نداشت مطرح ش��د تا نواقصی که دارد حل شود، 
این در حالی است که ش��رکتی از جمعیت معلوالن 
اقدام به مناسب س��ازی ون هایی کرده که این قشر 
می توانند با یک تلفن و ب��ه راحتی با آنها هر کجا که 

می خواهند بروند.
این تعداد ون که اشاره کردید جوابگوی 

تمامی نقاط اصفهان هست؟
 هن��وز ن��ه. ای��ن ش��رکت ب��ا تعام��ل با ش��هرک 
علمی تحقیقاتی اصفهان قرار اس��ت 50 دس��تگاه 
 را مناس��ب س��ازی کند که در همه نق��اط اصفهان 
خدمات دهی کنند، اما نیازمند حمایت هستند که 
 با ارزیابی که انجام دادی��م 200 میلیون تومان برای 

راه اندازی این ون ها نیاز است.
 ام�ا با تم�ام ای�ن ها حت�ی اگ�ر مباحث 
سخت افزاری حل ش�ود، ما باید نگاه به 
فرد معلول را هم تغییر دهیم. نبود نگرش 
 مثبت ب�ه این قش�ر و نگاه تحقی�ر آمیز 
چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار 
آن گذش�ت. آیا بهزیس�تی اصفهان در 
تغییر نگرش ها و فرهنگ سازی در جامعه 

فعالیتی انجام داده است؟
این مقوله به چند عامل بستگی دارد؛ یکی خود ما که 
با امکانات محدود سعی کرده ایم معلوالن را به شکل 
دیگری در جامعه نشان دهیم و نگاهی انسان گرایانه 
و نه از روی ترحم به آنها داشته باشیم. دوم آموزش و 
پرورش استثنایی که سعی می کند افراد توانمندی 
را ب��ه جامعه تحویل بده��د و س��ومین عامل، خود 
 معلوالن هستند که می توانند با ورود به فعالیت های

اجتماعی این نگرش را تغییر دهند.
خ�ب ورود معل�والن ب�ه عرصه ه�ای 
اجتماع�ی ب�ه خیلی مس�ائل وابس�ته 

 اس�ت. در ح�ال حاض�ر 21 وزارتخان�ه، 
ده ها سازمان و نهاد دیگر مخاطب قانون 
جام�ع معلوالن هس�تند، اما متأس�فانه 
هم�واره معل�والن ب�ا مش�کل روب�ه رو 
هس�تند. به عنوان مثال م�اده 7 قانون 
جامع حمایت از حقوق معلوالن با اشاره به 
موضوع اشتغال می گوید: هر سازمان و یا 
نهادی باید حداقل 3 درصد از مجوزهای 
اس�تخدام خود را به معلول واجد شرایط 
اختصاص دهد و این قانون در حالی است 
که هر سال بسیاری از معلوالن در برخی از 
 امتحانات استخدامی سازمان ها شرکت 
می کنند و قبول می شوند، اما در مصاحبه 
ه�ا از پذی�رش آنها ب�ه دلی�ل معلولیت 

خودداری می شود.
درست است و به همین خاطر امسال استانداری به 
صورت جامع و برای اولین بار آزمون اس��تخدامی را 
برگزار کرد تا این قانون به شکل درستی اعمال شود.

 یعنی دس�تگاه ها ب�ه این قان�ون توجه 
نمی کردند؟

به این دلیل که متمرکز نبود. برخی دس��تگاه ها به 
دلیل دید نادرست به این افراد سعی می کردند از این 
قانون شانه خالی کنند، اما این کار توسط استانداری 
انجام شد تا بعد از این که نتایج اعالم شد معلوالن بر 
حسب این قانون و با مدرک تحصیلی مرتبط با شغلی 

که هست استخدام شوند.
آیا بهزیس�تی می تواند از طرق دیگر نیز 
به اشتغال معلوالن کمک کند؟ با توجه به 
این که 3 درصد با توجه به جمعیت هدفی 

که وجود دارد آنچنان قابل توجه نیست.
درست است. ما در این رابطه سعی کردیم با معرفی 
معلوالنی ک��ه گواهی مهارت ش��غلی دارند به بانک 
های عامل و دادن وام پنج میلیون تومانی به آنها در 
راستای اشتغال جامعه هدفمان گام برداریم؛ گرچه 
اگر معلولی بتواند پروانه فعالیت کسب هم بگیرد تا 
مبلغ 10 میلیون تومان به او وام تعلق خواهد گرفت.

همچنی��ن کارفرمایانی ک��ه برای یک ف��رد معلول 
اش��تغالزایی کنند و گواهی پرداخت حق بیمه او را 
برای ما بیاورند م��ا 23 درصد حق بیمه را به کارفرما 

پرداخت خواهیم کرد.

گفتگو با  معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی استان اصفهان به مناسبت روز جهانی معلوالن 

مدیران اصفهانی باید بر ویلچر مشکالت معلوالن بنشینند 



چهره روزیادداشت

گروه اقتصاد: س��ود و صرفه اقتصادی ناش��ی از اجرای پیشنهادها در 
شرکت پاالیش نفت اصفهان، حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده است.

  دبیر نظام پیش��نهادهای این شرکت، تعداد پیش��نهادات  ارایه شده به 
دبیر خانه  این نظام را از ابتدای تأسیس تاکنون۵۳هزار و ۳۵۴   اعالم نمود 
و گفت: در سال جاری تا پایان آبان ماه نیز، تعداد   سه هزار و۵۰۱ پیشنهاد 
ثبت شده است. مهدی نجمی افزود: در این مدت، بهترین پیشنهاد توسط 
مهندس مهدی نصرآزادانی به نظام پیشنهادها ارایه شده که موضوع آن 
)امکان انجام Revamp روی توربین ه��ای O/E PT-۲۰۰۱ ( بوده 
و صرفه اقتص��ادی آن بالغ بر ۲۱ میلیارد و۲68 میلی��ون و9۰هزار ریال 
برآورد گردیده اس��ت. وی مکانیزه کردن کامل سیستم پیشنهادگیری 
تامرحله نهایی ش��دن را  یکی از اهداف اصلی نظام پیشنهادها برشمرد 
و اظهار داش��ت:   خوشبختانه این مهم درمهرماه س��ال 89  اجرایی شد 
و به دلیل  نتیج��ه  مطلوب آن، رضایت کارکنان را ش��اهد بودیم، ضمن 
این که  در این مدت،  تعداد چهار هزار و۴۷۲ پیشنهاد فنی و تعداد پنج 
هزارو۵۵۵ پیشنهاد غیرفنی ثبت شده است. نجمی  با بیان این که نظام 
پیشنهادهای شرکت پاالیش نفت اصفهان مفتخر است  که دارای یکی 
از بهترین سیستم های پیش��نهادگیری در سطح کشور است، ادامه داد: 
کسب مقام  دوم کشوری، تندیس بلورین و مقام اول در بین شرکت های 
زیر مجموعه  شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های ایران درسال 9۰،  

تأیید کننده این ادعاست.

 ارز محلی 
جایگزین دالر و یورو

 رییس کل بانک مرک��زی بر تعیین واح��د پول دیگری 
به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش تأکید کرد.

محمود بهمنی اظهار ک��رد: تعیین واح��د پول دیگری 
به عنوان وس��یله مبادله و ذخیره ارزش ب��رای مقابله با 
تهدیدات اقتصادی غ��رب و مصون ماندن از نوس��انات 
غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دالر و یورو از ضروریات 
است. رییس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود 
 همچنین با اش��اره به موضوع کنت��رل نقدینگی گفت: 
مهم ترین پدیده ای که باید جلوی آن را بگیریم موضوع 
کنترل نقدینگی است که میزان آن تا پایان تیرماه ۱۳9۱ 

رشد ۱۰ درصدی داشته است.  

 پرداخت دیه
 بر اساس نرخ سال 92

رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگر پرداخت بخشی یا تمام 
دیه به علت طوالنی شدن دادرس��ی به سال بعد موکول 
 شود، خسارت باید براس��اس نرخ جدید دیه در سال 9۲

پرداخت شود. محمد کریمی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بر این که آیا ش��رکت های بیمه توان پرداخت دیه را در 
صورت اطاله دادرسی در خصوص پرداخت دیه دارند یا 
خیر، اف��زود: تأکید بیمه مرکزی بر این اس��ت که مقصر 
حادثه بیش��تر از این متحمل ضرر نشود، به همین علت 
 ش��رکت های بیمه به ص��ورت اختیاری اقدام ب��ه ارایه 
پوش��ش های تکمیلی بیمه به بیمه گران خود می کنند 
که این موضوع در قانون بیمه و در مصوبه ش��ورای عالی 
 بیمه نیز قید شده است. کریمی گفت: به همین علت در 
ماه های حرام ن��رخ دیه ۱۲6 میلیون تومان اعالم ش��د 
ضمن این که علت ب��ه تأخیر افتادن اطاله دادرس��ی در 

برخی موارد مربوط به عدم همکاری طرفین دعواست. 

 مردم در خرید عسل
 بی اعتمادند

محمدرضا فرازمند یک تولیدکننده عس��ل در اس��تان 
اصفهان گفت: به دلیل باال ب��ودن هزینه تولید در روش 
طبیعی، افراد س��ودجو ترکیبات ساخت عسل مصنوعی 
 را به عس��ل طبیعی اضافه کردند که این اتفاق منجر به 

بی اعتمادی مردم به خرید این محصول شده است.

خبر ویژه

اخبارکوتاه

4
برنامه ای برای کوپن نداریم

مهدی غضنفری وزیر صنعت و تجارت با اشاره به طرح مجلس مبنی بر توزیع کاالی کاالبرگی 
برای اقش��اری از جامعه، گفت: با توجه به تدابیر اندیشیده شده، نیازی به اعمال سیاست های 

سختگیرانه تری نیست و دولت در خصوص کاالهای کوپنی هیچ تصمیمی ندارد.
 گیتی پسند می تواند 

مطالبات مردم را بدهد
نماینده مردم اصفهان در مجلس 

حمیدرضا فوالدگر 
عملکرد نادرس��ت  مجموعه صنعتی گیتی پس��ند در کنار تحریم ها و 
نوسانات ارزی باعث مشکالتی برای این مجموعه شده است، اما تاکنون 
پیگیری های زیادی برای رفع مشکالت این مجموعه موفق فنی انجام شده 
است. با پیگیری های به عمل آمده، بانک شکایت خود را پس گرفته است 
و قرار است از سوی ستاد تسهیالت نیز وامی به آنها داده شود تا بتوانند به 
فعالیت اقتصادی بپردازند، گرچه این مجموعه هم اکنون قادر به باز پس 
دادن مطالبان مردمی اس��ت 
و نگران��ی در این ب��اره  وجود 
ندارد.حوادث غیرمترقبه هم 
دلیل متقاعد کننده ای  برای 
تعطیلی پنج ش��نبه ها نیست 
و به ج��ای روش های مقطعی 
بای��د ب��ه فک��ر راه حل ه��ای 
اساس��ی برای رفع مشکالتی 

مانند آالیندگی باشیم. 
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اما ظاهرا این پای��ان ماجرا نبود، چرا که در حالی که ماه گذش��ته 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان پس از اعالم نهایی قیمت شیر و 
لبنیات به دامداران و کارخانجات هشدار داد که این قیمت ها تا ۱۵ 
فروردین 9۲ نباید تغییر کند،  برخالف وعده این سازمان، قائم مقام 
وزیر صنعت، معدن و تجارت روز پنج شنبه طی جلسه ای با انجمن 
صنفی گاوداران نسبت به افزایش ۱۰۰ تومانی نرخ شیر خام چراغ 
سبز نشان داد و این یعنی گرانی مجدد شیر و حذف کامل آن از سبد 

خانوارهای ضعیف و متوسط.

نرخ های دولتی جا می مانند
طی دو س��ال اخیر، قیمت لبنیات در بازار از هیچ قاعده و اصولی 
پیروی نکرده است، بدون این که وارد آمارها و عدد و رقم شویم مردم 
می دانند که دو سال گذشته قیمت یک لیتر شیر در بسته تتراپک 

9۰۰ تومان بود و همان شیر االن به قیمت ۲۲۰۰ تومان با افزایشی 
معادل ۱۴۴ درصد به فروش می رس��د، یا شیر کیسه ای که ۳۵۰ 
تومان بود به قیمت 9۰۰ تومان؛ یعنی با افزایشی معادل ۱۵۷ درصد 
عرضه می شود و بقیه محصوالت لبنی هم مشابه همین وضعیت را 
دارند. البته در این میان کم فروش��ی و کاه��ش کیفیت نیز وجود 
داشته که بر اساس گزارش سازمان استاندارد ۱۲/۵ درصد شیر و 
۲۴ درصد ماست از لحاظ وزن و چربی با آنچه که روی محصول درج 
شده بوده مغایرت داشته است. اما آیا همه این افزایش قیمت ها با 
مجوز رس��می دولت بوده است؟ بررس��ی ها نشان می دهد بخش 
بسیار زیادی از این افزایش قیمت ها به صورت خودسرانه و در غیاب 
نظارت کسانی صورت گرفته که اتفاقا برای کنترل این گونه موارد 
عهده دار مسئولیت شده اند، اما ظاهرا طی این مدت این مسئوالن 
تنها نظاره گر بوده اند زیرا قیمت ها در بازار به صورت افسار گسیخته 

و بدون تبعیت از هیچ قانونی هر روز باال می رود و کسی نیست این 
 مصوبات را با قیمت بازار مطابقت دهد تا معلوم شود مثال به جای 
۱۰ درصد افزایش��ی که س��تاد تنظیم بازار تصویب کرده اس��ت 

قیمت ها به چه میزان در بازار افزایش یافته است؟
دولت سال گذشته در سه نوبت تنها با ۲۷ درصد افزایش قیمت شیر 
در بازار موافقت کرد، اما در پایان اس��فند حدود ۷۰ درصد قیمت 
 ش��یر در بازار باالرفته بود. در سال جاری نیز س��ازمان حمایت از 
مصرف کننده و تولید کنن��ده ۱6 قلم کاالی لبن��ی پر مصرف را 
قیمت گذاری کرد و هیچ گاه قیمت جاری بازار تابع این مصوبات 

نبود.
بعد از این افزایش، نوب��ت به گرفتن مجوز افزای��ش برای ۵8 قلم 
کاالی لبنی کم مصرف نظیر مخلوط ش��یر با ان��واع عصاره میوه 
مانند شیرموز،  شیرکاکائو،  شیرنارگیل و یا دیگر محصوالت لبنی 
بود، درحالی که مسئوالن صنعت از افزایش ۷ درصدی قیمت این 
محصوالت خبر داده اند و تاکنون مجوز افزایشی ابالغ نشده است 
اما قیمت این گونه محصوالت در بازار ۱۰ روز قبل تر تا ۴۲ درصد 

باال رفته است؟  
هر یک بسته شیر موز در بسته های تتراپک کوچک که پیش از این 
۷۰۰ تومان بود به یک هزار تومان رسیده و شیر کاکائو 6۰۰ تومانی 
به 8۰۰ تومان افزایش یافته و بقیه موارد هم مشابه همین است،  در 
حالی که در آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار مورخ ۱6 آبان قیمت 

یک بسته 6۰۰ سی سی شیرکاکائو ۴۵۰ تومان قید شده است. 
عالوه بر این که امور اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور که مسئول 
نظارت بر اجرای دقیق مصوبات لبنی ستاد کنترل تنظیم بازار است 
نظارتی ندارد، سازمان تعزیرات حکومتی کش��ور نیز افسار اسب 
سرکش قیمت لبنیات را به پشتش انداخته و طی این مدت به غیر از 
تشکیل چند پرونده تخلف، کار خاصی انجام نداده است و نتیجه ای 

که االن شاهدش هستیم افزایش روزانه لبنیات در بازار است.
سؤال اینجاست که مگر چند کارخانه لبنی در سطح کشور داریم 
که نظارت بر آنها آن قدر سخت شده است که هر قیمتی که دلشان 
بخواهد روی محصول می زنند؟8۰۰ برند لبنی که درکشور وجود 
داشته طی دوسال اخیر بر اس��اس گزارش مسئوالن به ۵۵۰ برند 
کاهش یافته اس��ت. همه این موارد، دست به دس��ت داده و باعث 
کاهش مصرف ش��یر و لبنیات در کشور شده اس��ت. مسئوالن از 
کاهش ۱۵ الی ۲۰ درصدی مصرف س��رانه ش��یر در کش��ور خبر 
داده و مسئوالن بهداشتی کشور نیز مرتب از خطرات و پیامدهای 
کاهش سرانه مصرف هشدار می دهند، اما همه می دانیم دلیل این 
کاهش سرانه مصرف چیس��ت. آیا غیر از این است که قیمت های 
لجام گسیخته، سهم لبنیات را از س��بد خانوارها کم کرده است؟ 
حال مسئوالن خبر می دهند که قیمت لبنیات تا سال 9۲ افزایش 
نخواهد داشت و معلوم نیست آیا منظور آنها مصوبات است یا قیمت 
بازار؟ آیا واقعا مسئوالن در خود این توان را نمی بینند که بر مصوبات 
و اجرای قانون نظارت داشته باشند؟ آیا واقعا مردم می توانند به این 
وعده های مس��ئوالن دل خوش کنند و امیدوار باشند که دیگر تا 

سال 9۲ شاهد افزایش قیمتی نخواهند بود؟

با  چراغ سبز وزیر به افزایش دوباره قیمت شیر خام

دیگرشیر از گلوی اصفهانی ها پایین نمی رود

اردیبهشت ماه بود که قیمت شیر و لبنیات با نوسان شدید مواجه شد.کار به جایی رسید که به طور 
 گروه
متوسط هر روز قیمت شیر و سایر محصوالت لبنی افزایش می یافت و می رفت تا به طور کامل از سبد  اقتصاد

خانوارهای ضعیف و متوسط حذف شود. در همان روزها، منتقدین اقتصادی معتقد بودند قیمت شیر 
و محصوالت لبنی به دلیل عدم نظارت مسئوالن تنظیم بازار کشور به صورت روزانه افزایش پیدا می کند.  این اتفاق در حالی 
رخ داد که انتظار می رفت با حذف یارانه شیر، بازار این محصوالت رقابتی باشد، اما نحوه قیمت گذاری این کاال باعث شد تا 
تخلف و کم فروشی در خصوص محصوالت لبنی شدت گیرد. بعد از آن بود که با باال گرفتن ماجرای گرانی لبنیات، شیر یارانه 

ای به نوعی بازگشت تا بازار لبنیات کنترل شود اما نتیجه این شد که دوباره قیمت لبنیات افزایش چشمگیری پیدا کرد.
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

حصر وراثت
5892 آقای محمدرضا ش��انه س��اززاده دارای شناسنامه ش��ماره 54865 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 4926/91ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان مهدی شانه ساززاده بشناسنامه 445 در تاریخ 91/5/29 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر و یک فرزند دختر و یک 
همس��ر دائم به ش��رح ذیل 1- مصطفی شانه ساززاده ش ش 836 )فرزند متوفی( 2- حسین شانه 
س��اززاده ش ش 338 )فرزند متوفی( 3- محمدرضا شانه ساززاده ش ش 54865 )فرزند متوفی( 
4- فریبا شانه ساززاده ش ش 976 )فرزند متوفی( 5- توران دخت خیام باش ش ش 383 )همسر 
متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5893 خانم فاطمه جعفری دارای شناس��نامه ش��ماره، ش��ماره خانوار: 403084174 و ش��ماره 
شناس��ایی 40344300372 به شرح دادخواست به کالسه 4697/91ح/10 از این شورا درخواست 
گواه��ی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی جعفری به ش��ماره خانوار 
403084174 در تاری��خ 91/2/23 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه ورثه حین الفوت آن 
مرح��وم منحصر اس��ت به 4 پس��ر و 3 دختر و یک عی��ال به نام ذیل: 1- رضا جعفری ش��ماره 
شناس��ایی 40336401162 شماره خانوار 403139460 فرزند 2- محمد جعفری شماره شناسایی 
40337001630 ش��ماره خان��وار 403084174 فرزن��د 3- مصطفی جعفری ش��ماره شناس��ایی 
40337301727 ش��ماره خان��وار 403084174 فرزن��د 4- مه��دی جعفری ش��ماره شناس��ایی 
40337701461 ش��ماره خان��وار 403084174 فرزن��د 5- س��کینه جعفری ش��ماره شناس��ایی 
141146500063 ش��ماره خانوار 403084174 فرزند 6- معصومه جعفری ش��ماره شناس��ایی 
141146701016 ش��ماره خان��وار 403084174 فرزن��د 7- زه��را جعفری ش��ماره شناس��ایی 
40347101272 ش��ماره خان��وار 403084174 فرزن��د 8- فاطم��ه جعفری ش��ماره شناس��ایی 
40344300372 شماره خانوار 403084174 عیال متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی 
درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی 
دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

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

حصر وراثت
5894 آقای محمدرضا رجائی چالش��تری دارای شناس��نامه شماره 94 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 4930/91ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان عبداله رجائی چالشتری بشناس��نامه 2580 در تاریخ 90/1/20 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به دو پسر و سه دختر و یک همسر 
دائمی به نام های ذیل: 1- ابوالقاس��م رجائی چالش��تری ش ش 615 )پسر متوفی( 2- محمدرضا 
رجائی چالش��تری ش ش 94 )پس��ر متوفی( 3- اعظ��م رجائی چالش��تری ش ش 46047 )دختر 
متوفی( 4- محبوبه رجائی چالشتری ش ش 79 )دختر متوفی( 5- فاطمه رجائی چالشتری ش ش 
53666 )دختر متوفی( 6- ایران وحدت ش ش 511 )همسر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 

یا مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5895 آقای امیر سیدحس��ن روضاتیان دارای شناس��نامه ش��ماره 1156 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 4917/91ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان سیدمحمدعلی روضاتیان بشناسنامه 657 در تاریخ 1391/4/29 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: یک فرزند پس��ر و چهار فرزند 
دختر به ش��رح ذیل: 1- امیر س��ید حس��ن روضاتی��ان ش ش 1156 فرزند متوفی 2- مه س��یما 
روضاتیان ش ش 615 فرزند متوفی 3- س��عیده روضات��ی ش ش 40564 فرزند متوفی 4- زهرا 
روضاتیان ش ش 100 فرزند متوفی 5- س��یده مریم روضاتیان ش ش 71 فرزند متوفی والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
5896 خانم مینا ش��بانیان بروجنی دارای شناس��نامه شماره 65 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4928/91ح10 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
کمال منصوری بروجنی بشناس��نامه 543 در تاری��خ 91/7/26 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 1- محمدهاشم منصوری بروجنی پدر ش ش 
156، 2- خوجسته خانم کیوانی بروجنی مادر ش ش 68، 3- مینا شبانیان بروجنی همسر ش ش 

65، 4- ماندانا منصوری بروجنی فرزند ش ش 4640042574، 5- جمال منصوری بروجنی فرزند 
ش ش 4640152329، والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 
شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5897 خانم مریم امینی دارای شناسنامه شماره 1242 به شرح دادخواست به کالسه 4927/91ح10 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن امینی 
بشناس��نامه 12 در تاریخ 1391/8/17 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن 
مرحوم منحصر اس��ت به یک پس��ر و چهار دختر و یک مادر به نام های ذیل: 1- جاوید امینی ش 
ش 553، 2- شراره امینی ش ش 1045، 3- ترانه امینی ش ش 285، 4- مریم امینی ش ش 1242، 
5- مرج��ان امینی ش ش 1-000253-464، 6- نازنین طاهری بروجنی ش ش 341 )مادر متوفی( 
والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوب��ت آگهی می نماید تا 
هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5898 آقای رحیم حس��ن پور س��ودرجانی دارای شناسنامه شماره 1269 به شرح دادخواست به 
کالسه 4953/91ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان لیال حسن پور سودرجانی بشناسنامه 15682 در تاریخ 1391/7/18 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پسر و همسر و پدر و مادر 
به نام های 1- سید امیر مهدی حیات غیبی ش ش 7-544454-127، 2- سید روح اله حیات غیبی 
ش ش 4026، 3- رحیم حس��ن پور سودرجانی ش ش 1269، 4- زهراء مسماریان ش ش 50797 
والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید 
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 
به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5899 آقای علی نادری درباغش��اهی دارای شناس��نامه ش��ماره 20048 به ش��رح دادخواست به 
کالس��ه 4985/91ح10 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان احمد نادری درباغشاهی بشناس��نامه 15 در تاریخ 88/11/17 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو پس��ر و سه دختر و همسر 
دائمی به نام های ذیل: 1- بهروز نادری درباغش��اهی ش ش 56525 )پسر متوفی( 2- علی نادری 
درباغش��اهی ش ش 20048 )پس��ر متوفی( 3- نفیس��ه نادری درباغش��اهی ش ش 2542 )دختر 
متوفی( 4- بهناز نادری درباغش��اهی ش ش 52879 )دخت��ر متوفی( 5- الهه نادری ش ش 2472 
)دختر متوفی( 6- اکرم آداودی جلفائی ش ش 15 )همس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5900 خانم ش��هناز محمدی دارای شناس��نامه ش��ماره 845 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4962/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان لی��ال میرزائی کچه بشناس��نامه 44 در تاریخ 1390/1/18 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 3 فرزند پسر و 5 فرزند دختر به شرح 
ذیل. 1- رضا محمدی مهیاری ش ش 11، 2- مسیب محمدی مهیاری ش ش 13، 3- اکبر محمدی 
مهی��اری ش ش 1217، 4- قم��ر میرزائی ش ش 6، 5- بتول عابدی کچ��ی ش ش 12، 6- صدیقه 
محمدی مهیاری ش ش 14، 7- ش��هناز محم��دی مهیاری ش ش 845، 8- احترام محمدی مهیاری 
ش ش 17. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی 

یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5901 خانم فاطمه توکلی قینانی دارای شناس��نامه ش��ماره 1402 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4959/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان آقامصطفی توکلی قینانی بشناسنامه 78 در تاریخ 90/5/27 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به سه پسر و 5 دختر و یک همسر به نام 
های 1- رسول توکلی قینانی ش ش 665، 2- اکبر توکلی قینانی ش ش 1293، 3- محمدتقی توکلی 
ش ش 503، 4- فاطم��ه توکلی قینانی ش ش 1402، 5- زهرا توکلی قینانی ش ش 459، 6- خدیجه 
توکل��ی قینان��ی ش ش 844، 7- مرضیه توکلی قینان��ی ش ش 297، 8- مریم توکلی قینانی ش ش 
3007، 9- حبیب��ه کاظمی اندانی ش ش 28 والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 

مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 
باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5902 آقای ابراهیم جمالی دنبه دارای شناس��نامه ش��ماره 23 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4975/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان حسنعلی جمالی بشناسنامه 3 در تاریخ 91/1/7 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به دو فرزند پس��ر و سه فرزند دختر و یک عیال دائم 
ب��ه نام های 1- جمیل��ه جمالی دنبه فرزند غالم عباس ش ش 33 همس��ر متوفی 2- کبری جمالی 
 فرزند حس��نعلی ش ش 1256 فرزند 3- بتول جمالی دنبه فرزند حس��نعلی ش ش 17971 فرزند 
4- ع��زت جمال��ی دنبه فرزند حس��نعلی ش ش 36 فرزن��د 5- جواد جمالی فرزند حس��نعلی ش 
 ش 19 فرزن��د 6- ابراهی��م جمالی دنبه فرزند حس��نعلی ش ش 23 فرزند والغی��ر. اینک با انجام
  تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور را در ی��ک نوبت پ��ی در پ��ی ماهی یکمرتب��ه آگهی 
می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی 
ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

حصر وراثت
5903 خانم صغری صالح پور دارای شناس��نامه ش��ماره 603 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
4982/91ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان سید علی حس��ینی بشناس��نامه 549 در تاریخ 1391/8/11 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به یک پسر و سه دختر یک همسر دائمی 
و مادر به ش��رح ذیل: 1- سیدمحمد حسینی تخته چوبی به ش ش 0-435053-127 فرزند متوفی 
2- سید س��میرا حسینی به ش ش 2-012465-468 فرزند متوفی 3- سارا السادات حسینی تخته 
چوبی به ش ش 7-197840-127 فرزند متوفی 4- زهرا س��ادات حس��ینی تخته چوبی به ش ش 
2-296444-127 فرزند متوفی 5- نازگل حسینی تخته چوبی به ش ش 327 مادر متوفی 6- صغرا 
صالح پور به ش ش 603 همسر متوفی والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5904 ش��ماره: 380/91ش14ح بموجب رأی ش��ماره 1134 تاریخ 91/7/3 حوزه 14 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آق��ای مرتضی بختیاری زمانی 
فرزند حس��ین علی مجهول المکان محکوم است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال 
موتورس��یکلت به شماره 8199 اصفهان35 و پرداخت مبلغ س��ی و دو هزار ریال)32/000( ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم له آقای حمیدرض��ا زیرکی دانا فرزند 
احمد به نش��انی اصفهان- خ امام خمینی- خ ش��هیدان کاظمی- کوچه ش ابراهیم س��لیمی پالک6. 
ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی 
از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ
5905 شماره: 1096 آمار- 91/6/23 کالسه پرونده: 793/91 مرجع رسیدگی: شعبه پنجم شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: مجتبی س��راجی به نش��انی اصفهان- خان��ه اصفهان- خ گلخانه- 
مجتمع تج��اری گل خانه- خوانده: بهروز صادقیان مجهول المکان وکیل:اصیل خواس��ته: مطالبه 
مبلغ هیجده میلیون ریال. با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه ی مشورتی اعضاء شورا ختم 

رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

درخصوص دعوی آقای مجتبی سراجی به طرفیت آقای بهروز صادقیان به خواسته مطالبه مبلغ 
هجده میلیون ریال وجه دو فقره چک به ش��ماره 839663- 88/4/25 و 839660- 88/5/20 عهده 
ی بانک س��په شعبه چهارراه باهنر به انضمام مطلق خسارت قانونی، باتوجه به محتویات پرونده 
و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک محال علیه که 
ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی 
رغم نش��ر آگهی در جلسه حضور ندارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در 
مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده 
ثابت به نظر می رس��د که مس��تنداً ب��ه مواد 310 و 313 قانون تج��ارت و 198، 515، 519 و 522 
قانون آ.د.م حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
سیصد و پنجاه هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 
موصوف )سررس��ید چک ها( تا تاریخ اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رای 
صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از 

آن قابل اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. شعبه پنجم حقوقی مجتمع 
مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
5906 ش��ماره دادنامه: 948- 91/6/6 کالس��ه 471/91ش/8 مرجع رسیدگی: شعبه هشتم شورای 
حل اختالف خواهان: زهرا کمال وند فرزند رضا به نش��انی اصفهان- خ بزرگمهر خ ش��یخ صفی 
پالک 346 طبقه س��وم منزل تقی کمالوند خوانده: علی محمد جهانگیری فرزند محمدتقی به نشانی 
اصفهان خ ملک ش��هر- خ مفتح- کوچه استقالل سمت راست مجتمع ساحل پ8 خواسته: تقاضای 
صدور دس��تور تخلیه فوری بواسطه انقضای مهلت اجاره و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه 
ش��ورا با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای 

می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

درخصوص دادخواس��ت مطروحه از ناحیه خواهان زهرا کمالوند فرزند رضا با وکالت احمدرضا 
کمالوند بطرفیت خوانده علی محمد جهانگیری فرزند محمد تقی بخواس��ته تقاضای صدور دستور 
تخلیه ف��وری و پرداخت اجور معوقه از تاریخ 91/3/30 لغایت 91/5/18 از قرار ماهیانه س��یصد 
هزار تومان را بشرح صورتجلسه مورخ 91/5/18 بعالوه قبض آب، برق، گاز و تلفن بر محکومیت 
خوانده را و براساس کپی مصدق مضبوط در پرونده را خواستار گردیده است. از طرفی خوانده 
که وقت رسیدگی در اجرای ماده 70 الحاق گردیده در جلسه حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال 
ننموده اس��ت. علی ایحال قاضی ش��ورا بنا به مطالبه معوقه و امعان نظر از اعضاء محترم شورا 
دعوی خواهان را صرفًا نس��بت به مطالبه اجور معوقه ش��رح فوق مس��تنداً به مواد 198، 519، از 
قانون آئین دادرس��ی مدنی و ماده 10 از قانون مدنی وارد تش��خیص دانس��ته حکم بر محکومیت 
خوانده به مبلغ 5/800/000 ریال و هزینه دادرس��ی ب��ه مبلغ 34000 ریال و حق الوکاله وکیل در 
حق خواهان را صادر و اعالم می دارد و نس��بت به خواس��ته بر تخلیه در ستون خواسته نظر بر 
صدور دس��تور تخلیه 420 مورخ 91/3/22 اقدامی نداشته و همچنین نسبت به مطالبه وجوه قبض 
آب، برق، گاز، و تلفن از آنجائیکه خواهان هیچگونه دلیل یا مدرکی که داللت بر ادعای خود باش��د 
ابراز را ارائه ننموده است. در این خصوص نیز مستنداً به ماده 2 از قانون آ.د.م حکم بر رد دعوی 
خواهان را صادر می نماید. رای صادره نس��بت به خوانده غیابی ظرف مدت بیست روز پس از 
ابالغ قابل واخواهی و س��پس ظرف همین مدت نس��بت به طرفین پرون��ده قابل تجدیدنظر خواهی 

در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه هشتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5907 ش��ماره: 2099/90ش14ح بموجب رأی شماره 321 تاریخ 91/2/31 حوزه 14 شورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای محمد چنگانیان فرزند حسین 
مجه��ول المکان محکوم اس��ت به تفویض وفک پالک به ش��ماره 324ب95، ایران-13 و تحویل به 
محک��وم له خانم فاطمه مداحی فرزند محمدعلی به نش��انی اصفهان- چهارراه ش��ریعتی خ حکیم 
نظامی کوچه ش��هاب کوچه مهتاب پالک3. 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 دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5908 درخصوص پرونده کالسه 1581/91 خواهان پروانه نوع پرست حقیقی دادخواستی مبنی بر 
الزام به طرفیت ربابه نوع پرست حقیقی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای مورخه 91/10/20 
س��اعت 11 صبح تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان 
مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد- اول 
ارباب- روبه روی مدرس��ه نیلی پور- جنب س��اختمان صبا- پالک 57 کدپس��تی 8165756441 
ش��ورای حل اختالف اصفهان- ش��عبه 6 ش��ورای حل اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م را اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و 

تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5909 ش��ماره: 1298/90ش7 بموجب رأی غیابی شماره 1917 تاریخ 90/10/27 حوزه 7 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما آقای رضا نعمت بخش و 
احمدرض��ا قائدی هردو مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت تضامن��ی مبلغ ده میلیون ریال 
بعنوان اصل خواس��ته، هش��تاد و چهار هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و نشر آگهی و خسارت 
تاخیر تادیه از تاریخ سررس��ید چک ش��ماره 901526- 89/11/14 لغای��ت تاریخ اجرای حکم در 
حق محکوم له جواد الماس��ی به نش��انی اصفه��ان- خ پروین دوم- جنب بان��ک انصار. ماده 34 
 قان��ون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
 ده روز مف��اد آن را ب��ه موق��ع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بده��د یا مالی
  معرف��ی کن��د که اج��رای حکم و اس��تیفا، محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتی که خود 
 را ق��ادر ب��ه اج��رای مف��اد اجرائی��ه ندان��د باید ظ��رف مهل��ت مزبور ص��ورت جام��ع دارائی 
خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه هفتم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان



موزه هنرهای معاصر اصفهان از بیس��ت آبان تا بیس��ت آذر میزبان نمایشگاهی با عنوان 
»گلشن خیال« بوده و آن گونه که در پوستر نمایشگاه آمده است دربرگیرنده آثار اعضای 
انجمن نقاشان ایران اس��ت. این مجموعه ۸۷ اثر از ۷۴ هنرمند از سراسر ایران را در خود 

جای داده است.
به گزارش ایمنا برگزاری یک نمایشگاه که دربرگیرنده آثار نقاشان سراسر کشور باشد در 
اصفهان اتفاق خوش یمنی است؛ اتفاقی که کمتر در موزه هنرهای معاصر اتفاق می افتد. 
مزیت چنین نمایشگاه هایی در شهر هایی غیر از پایتخت ایجاد پلی است که می تواند هنر و 
هنرمندان کشور را به هم پیوند دهد و نمایانگر فضای هنری نقاشان معاصر ایران باشد. در 
نمایشگاه »گلشن خیال« با آثاری در ابعاد گوناگون به لحاظ اندازه و رویکردهای متفاوت 

به لحاظ سبک و اجرا به همراه کیفیت های متفاوت زیبایی شناختی مواجه می شویم.
اگرچه آثار ارایه ش��ده در نمایش��گاه تکراری ان��د و اغلب پیش از این در نمایش��گاه های 
گروهی دیگری با عناوینی دیگر ارایه شده اند، اما در یک نگاه کلی به سه دسته تقسیم می 
شوند؛ دس��ته اول که تعدادش در این میان کمتر از ده درصد است شامل آثاری است که 
رویکردی شخصی را دنبال می کند و به نوعی آثار موفق تری در این نمایشگاه دارد. در این 
رویکرد به اثری همچون اثر علیرضا آدم بکان برمی خوریم که حتی اگر نقاش، موضوعی 
همچون عاشورا را انتخاب کرده، اما روایتی شخصی و اکسپرسیو از این فضا ارایه می دهد؛ 

روایتی که در آن هم هولناکی واقعه را می توان دید و هم حمله ای نقاشانه بر بوم را. از دیگر 
 نقاشان دسته اول می توان به شیوا عینی، شبنم طلوع، فرشته ستایش، ژیال هدایی، بهزاد 
شیش��ه گران و رضا بانگیز اش��اره کرد. دس��ته دوم در این طبقه بندی آثاری اس��ت که 
رویکردی دکوراتیو دارند؛ آثاری که نقاش بیش��تر س��عی دارد اثری تزئینی بیافریند که 

به قولی دیوار پسند باش��د و البته این به خودی خود هدف ناصوابی نیست، اما نقاش را از 
بیانگری و رسیدن به ش��یوه ای شخصی باز می دارد. در این دس��ته می توان به آثار گیلدا 

برمانی، شیما خشخاشی، فائزه شاملو، هادی جمالی ومنیژه صحی اشاره کرد.
اما دسته سوم که بخش بیشتری از آثار نمایشگاه را دربرمی گیرد آثاری است که بیشترین 
سعی نقاش صرف آن شده و موتیف های ایرانی را در یک اثر مدرن جای می دهد. حاصل، 
اغلب اثری کم مایه و س��طحی و فاقد روح واقعی یک اثر هنری است. از جمله آثار دسته 
 س��وم، آثاری اس��ت از مهوش س��هیلی، عبدالحس��ین بنافیان، فرزانه محجوبی، فاطمه 

داوودی بنی، رحمان احمدی ملکی و ترانه صادقیان.
واقعیت آن است که در نمایشگاه »گلشن خیال« آثاری که بتواند مخاطب را درگیر کرده 
و حاوی بیان نو و شخصی هنرمند باشد، به تعداد انگشتان دست هم نمی رسد. با وجودی 
که می دانیم نقاش��ی معاصرایران آثار بهتری در چنته دارد و این روزها صداهای نویی به 
این جریان اضافه شده، اما گویی تنها تعداد خاصی از نقاشان با رویکردهایی خاص جذب 
و عضو انجمن نقاشان می شوند؛ انجمنی که نمایشگاهش معرف توانایی های امروز نقاشی 
معاصر ایران نیست، چینش آثارش در نمایشگاه به درستی صورت نگرفته، هیچ بروشوری 
برای ارایه به مخاطب چاپ نکرده و پوسترش هم ابدا نه با عنوان نمایشگاه یعنی »گلشن 

خیال« ارتباط دارد و نه با آثار ارایه شده درآن و نه با هیچ چیز دیگر. 

رأی گیری

در این روزها و در این وضعیت بحرانی س��ینما هرکسی 
به فکر راه حل وپیش��نهادی اس��ت تا با هم ودس��ت در 
 دست هم س��ینما را آباد کنیم ودر جهت ارتقای آن گام 
برداری��م، به همین لح��اظ از بین پیش��نهادهای مطرح 
شده از سوی عاملین و دلس��وزان این هنر، به خود الزم 
دیدیم آن را با خوانن��دگان در میان بگذاریم ورأی نهایی 
را برعهده آنها بگذاریم، پ��س از میان چهار گزینه یکی را 

انتخاب کنید:
جم�ال ش�ورجه: پیش��نهادم ای��ن اس��ت ک��ه حوزه 
هنری برای آن که خ��ودش را از اک��ران فیلم ها و درآمد 
س��ینماهایش محروم نکند و همچنین از ارزش هایی که 
مدنظر دارد دفاع کند، می تواند 20 تا 25سالن سینمایش 
را فقط به نمایش فیلم های ارزشی، دینی و انقالبی که با 

گرایش مدیرانش همخوانی دارد اختصاص دهد.
ریی�س جمه�ور احمدی ن�ژاد: ب��ا این که س��ازمان 
س��ینمایی جدا از کارهای اجرایی خود، بای��د در حوزه 
س��ینما و هنر نظریه پردازی کند، ولی به نظر من باید به 
طور کلی این سازمان نیازهای جامعه را رصد و چند سال 

جلوتر از جریان سینمایی کشور حرکت کند.
علی معلم: به نظر من، در شرایطی که دست اندرکاران 
سینمای امروز به تنهایی قادر به حل معضالت نیستند، 
دلسوزان سینما باید جمع شده و برای عبور از این شرایط 

چاره ای بیندیشند و هم اندیشی کنند.
فرج اهلل سلحش�ور: در ش��رع و قانون آمده هر فردی 
که در جهت خیانت به نظام اس��المی حرکت کند و قدم 
بردارد محارب است و حکمش اعدام. حاال اینها که آبروی 
 نظام، ش��هدا و امام را به ب��ازی گرفته ان��د، محارب نظام 

نیستند؟
اگر چهار نف��ر از این خائنان اعدام ش��وند و برخوردهای 
شدیدی با آنان صورت گیرد، دیگر حساب کار دستشان 

می آید.
 در پایان، این رأی شماست که سازنده است؟!

»یه تکه زمین« مناسبتی 
برای تلویزیون

حکم امام جمعه اصفهان 
برای سینمای ایران

مجموعه تلویزیونی مناسبتی »یه تکه زمین« به کارگردانی مهدی کرم پور از 
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21:30 به روی آنتن شبکه دو می رود.

قصه سریال 12 قسمتی »یه تکه زمین« درباره مردی به نام حاج حیدر است 
که یک نانوایی س��نگکی را در یک محله قدیمی اداره می کند. این در حالی 
است که پسران او احمد و محمود در کارخانه کوچکی، آرد مرغوب برای پخت 
نان های فانتزی تولید می کنند. این آرد از گندمزار حاج حیدر تهیه می شود و 
کیفیت خوبی دارد، اما محمود که جوانی طمعکار است، در آرد مواد اضافه و 

ناخالصی وارد می کند که گالیه اهالی محله را به دنبال می آورد و... .
داریوش ارجمند، رؤیا تیموریان، عنایت بخشی، آتیال پسیانی، نفیسه روشن، 
پوراندخت مهیمن، امیرحسین رستمی،کوروش تهامی وحدیث میر امینی 

در این سریال ایفای نقش می کنند.

امام جمعه موقت اصفهان با تقبیح جریان مبتذلی که در سینمای امروز 
ایران رواج پیدا کرده اس��ت، قوه قضائیه را به برخورد قاطع با کسانی که 

عامل رواج چنین وضعیتی هستند فراخواند.
حجت االس��الم محمدتقی رهبر دیدگاه خود را درب��اره فیلم »من مادر 
هستم« و انتقادهای مطرح شده بدان از س��وی انصار حزب اهلل این گونه 
مطرح کرد: نه تنها درم��ورد فیلم »من مادر هس��تم« بلک��ه باید گفت 

سینمای کشور از اساس در حال پیمودن طریق ابتذال است.
وی درادامه اذعان داشت: سینمای امروز دارای محیطی است که هر کسی 
آزادانه هرکاری که باب میل اوست انجام می دهد. متولیان در حال خون 
کردن دل مردم به عنوان صاحبان اصلی فرهنگ، در ایامی هس��تند که 

حسین بن علی علیه السالم خون خود را برای حفظ دین داد.

یادداشت

روبان سفید

اعالن

هفت

راهپیمایی گروهی از نمازگزاران علیه دو فیلم 
جمعی از نمازگزاران نماز جمعه تهران در اعتراض به توهین به مقدس��ات و اهانت در 
فیلم سینمایی »یک خانواده محترم« و همچنین ساختار شکنی در فیلم »من همسرش 

هستم« از مقابل درب اصلی دانشگاه تهران تا میدان انقالب تظاهرات کردند.
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سکوت مازیارشکسته شد
مازیار عصری پس از آلبوم های »اگه بارون 
بزنه« و »نازنین« که به ترتیب در سال های 
۸1 و ۸۴ ارایه شدند، بعد از سکوتی تقریبا 
ش��ش س��اله به تازگی آلبوم��ی را به نام 

»مازیار« روانه بازار کرده است.
این اثر شامل 9 قطعه به نام های »بی تابم«، 
»تو رو نمی خوام )دل شکسته(«، »به خاطر 
تو«، »یواش��کی«، »هیچ کس برای هیچ ک��س«، »بی تو نمی تونم«، 
»حاال می بینی )سایه(«، »آتیش بازی« و »فقط بذار ببینمت« است.

طلوع فجردر سی ویکمین مطلع
محمدرضا عباس��یان دبیر س��ی و یکمین 
جشنواره بین المللی فیلم فجر از استقبال 
گس��ترده فیلمس��ازان و تهی��ه کنندگان 
س��ینمایی از س��ی و یکمی��ن جش��نواره 
بین المللی فیلم فجر خبر داد و گفته است 
که در جمع بندی صورت گرفته از س��وی 
دبیرخانه جشنواره، 2۷۴ عنوان فیلم، فرم 

تقاضای شرکت در این دوره از جشنواره را پر کردند.
به گزارش روابط عمومی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
وی با اعالم این خبر افزود: درمجموع 2۷۴ عنوان فیلم، فرم تکمیل 
شده شرکت در این دوره جش��نواره را به دبیرخانه ارایه دادند که از 
این آمار، 1۷2 عنوان را فیلم های مستند بلند تشکیل می دهد و 102 
عنوان فیلم های سینمایی هس��تند که۴2 فیلم مربوط به فیلم های 

اول هستند.

جایزه سروانتس به خانه برگشت
خوزه مانوئل کابالرو بونالد شاعر اسپانیایی 
به عن��وان برنده جایزه س��روانتس 2012 

انتخاب شد.
ای��ن جایزه ک��ه مه��م ترین جای��زه ادبی 
در دنیای اس��پانیایی زبان اس��ت، امسال 
 شاعر و نویس��نده اس��پانیایی را برگزید. 

این شاعر ۸6 ساله برای مشارکتی به طول 
زندگی اش در ادبیات زبان اسپانیایی، به عنوان برنده امسال انتخاب 
شده است. این جایزه 125 هزار یورویی هر س��ال به یکی از برترین 

چهره های ادبی اسپانیا یا آمریکای التین تعلق می گیرد.  

   درخشش اصفهان 
در جشنواره پویانمایی مجازی

گروه فرهنگ - با اتمام مهلت ارسال آثار 
به اولین جش��نواره فیلم کوتاه و پویانمایی 
فضای مجازی،9۷ اثر برای رقابت در بخش 
مسابقه این جشنواره انتخاب و آثار برگزیده 
 دی م��اه س��ال ج��اری معرف��ی و تقدیر 

می شوند.
این جش��نواره ک��ه اولی��ن جش��نواره ملی  

پویانمایی در فضای مجازی محسوب می ش��ود در بخش های خانواده، 
بیداری اسالمی،  جوان مسلمان و دنیای معاصر، غروب غرب و ایرانشناسی 

برگزار می شود.
 در بخش پذیرفته شدگان نهایی این جش��نواره فیلم های »رهایی« 
)خانواده( ،»تردید« )بیداری اسالمی(،» اوج آسمان« )جوان مسلمان 
و دنیای معاصر(،» خلیج فارس« )غروب غرب( و »تیغه« )ایرانشناسی( 
 به عنوان نمایندگان ش��هر اصفهان حضور دارند که تمامی این آثار به 

تهیه کنندگی و کارگردانی حسن علیرضایی هستند. 

پرده های اصفهان
سینما س��احل اصفهان که یکی دو ماهی بود س��الن های خود را در 
اختیار فیلم سینمایی »تو و من« گذاش��ته بود، باالخره توانست این 
میهمان صاحبخانه شده را به زور از س��ینما بیرون کند و به جای آن 
در این هفته »بی خود و بی جهت« عبدالرضا کاهانی را بر پرده خود 
بنش��اند، اما کس��انی که هنوز مایل به دیدن  »من وتو« هستند می 
توانند به س��ینما خانواده مراجعه کنند. سینما ایران نیز بدون تغییر 
 همچنان فیلم نگار آذربایجانی)آیینه های رو ب��ه رو( را بر پرده دارد.

س��ینما س��پاهان ب��ه لط��ف تحریم 
تعدادی از فیلم ها توسط حوزه هنری 
همچنان »بوس��یدن روی م��اه« را بر 
پ��رده دارد. س��ینما قدس نی��ز با دو 
س��النش، بزرگ ترین تحول هفته را 
به خود دیده است و با عوض کردن هر 
دو فیلمش، اکنون می توانید فیلم های 
سینمایی »من مادر هستم« فریدون 
جیران��ی و »زندگی خصوص��ی آقا و 
خانم میم« به کارگردانی سید روح اهلل 
 حج��ازی را در ای��ن س��ینما ببینید.

ویژگی ممتاز این جش��نواره که از دید منتقدان دور ماند و کمتر 
بدان پرداخته شد، موضوع و سوژه های فیلم های شرکت کننده 
در بخش های مختلف این جشنواره بود که بی شک انتخاب سوژه 
مناسب و جذاب که در عین گیرایی، بار معنایی و تأثیر اجتماعی  
درخوری نیز داش��ته باش��د، یکی از مهم  ترین بخش های تولید 
یک فیلم اس��ت که کارگردان و تهیه کننده می توانند با انتخاب 
فیلمنامه هایی که با وضعیت و دغدغه های روز جامعه همخوانی 

دارد، جامعه را به سمت پیشرفت و ارتقای فرهنگی سوق دهند.
رخدادی که در س��ی  امین جشنواره فیلم فجر ش��اهد آن بودیم 
برتری قابل لمس سوژه  خیانت در اکثر فیلم های نمایش داده شده 
بود که خود این سؤال را در ذهن مخاطب و بیننده ایجاد می کند 
که تا چه اندازه خیانت مس��ئله روز جامعه ایران است وآیا به آن 
اهمیتی داده می شود؟ دلیل انتخاب سوژه هایی با مضمون خیانت 
در فیلم های س��ینمای امروز کش��ور ما چه می تواند باشد؟تمام 
فیلم هایی که از ابتدای سال جدید تاکنون برای نمایش خود بر 
پرده سینماهای کشور با مس��ائلی مواجه بودند  در زمره همین 
فیلم هایی هس��تند که موضوعیت غالب آنها خیانت است که با 

فشارهایی باالتر از قانون  به پایین کشیده شدند و این اعمال خود 
پاس��خ مثبتی به این سؤال ها دادند که مس��ئله خیانت در ایران  
 تا چه حد نهادینه ش��ده اس��ت و به جای یافتن راهکار و بررسی 

ریشه ای این معضل، به آن چنگ ودندان نشان می دهیم.
یکی از دالیلی که سینماگران را ترغیب می کند تا به به مضامینی 
از این دس��ت بپردازند جدا از جذابیت و گیرایی ذاتی این سوژه ها 
 برای مخاط��ب، نزدیک��ی آنها به بط��ن جامعه اس��ت و این خود 
می تواند نوعی خوش بینی باشد که سینماگر در حال نزدیکی به 
مخاطب اصلی خود است، ولی احتیاج به حمایت  وتشویق دارد نه 
سرکوب و تنبیه تا بتواند در فضایی آزاد وبه دور از هرگونه تشویش 
واضطراب به بیان مسائل روز جامعه بپردازد و تصویری شفاف برای 
مخاطب  ارایه کند تا در کنار آن بتوان��د راهکاری  صحیح، جامع 
وکامل همراه با سیاه نمایی هایی که از  دل جامعه برخاسته و نه از 
ذهن س��ازنده اثر، بروز دهد، که این خود می تواند دلیلی باشد که 
سازنده اثر نتوانس��ته دروغ بگوید. تردیدی نیس��ت که در جامعه 
اسالمی- ایرانی ما  ضرورت های پررنگ تری خود نمایی می کند 
که پرداختن به آنها می توان چراغ راهی برای عموم جامعه را فراهم 

کند، ول��ی این را نباید فرام��وش کرد که چ��راغ راهنمایی فقط 
دورنگ س��بز و زرد ندارد بلکه رنگ قرمز است که به آن دورنگ 

معنا می دهد واگر هشدار خطر نباشد عبور واحتیاط معنا ندارد.
موضوع خیانت زن وش��وهر موضوعی نیس��ت که از سینما آمده 
باش��د و  به عبارت دیگر، افزای��ش موضوع خیان��ت زوجین در 
فیلم ها، چیزی نیس��ت ک��ه فیلمس��ازان عاملش باش��ند، بلکه 
واقعیتی اجتماعی است که سینماگر تنها آن را بازتاب می دهد 
 و کسانی که از این موضوع ناراحت هستند، بهتر است تا به جای

تاختن به سینما و س��ینماگران، خود موضوع طالق و خیانت را 
ریش��ه یابی کنند و انگیزه های آن را بازشناخته و برای کنترلش، 
راه حل های منطقی ارایه کنن��د و این معترضان در واقع به جای 
اصالح معایب اجتماعی تنها در حال شکستن آینه ای هستند که 
تصویر معایب مزبور را منعکس می کند و صدالبته  آینه شکستن 

خطاست!
بسیاری از معترضان به این موضوع، خود را مقید به رعایت ضوابط 
شرعی می دانند، درحالی که در این چارچوب، طبق قوانین موجود 
و رعایت احکام اس��المی، در رده حکم متعه و صیغه واقع می شود 
و تمایل یک مرد متأهل ب��ه زنی غیر از همس��رش، دیگر خیانت 
محسوب نمی شود و سؤال اینجاست که پس این معترضان متشرع 
به چه چیز معترضند؟ رویه ای که باورهای خودش��ان حکم جواز 

بدان داده است؟ 
دروغ  یعنی ادعای باطل��ی که گوینده آن س��عی دارد عمدا آن را 
به عنوان حقیقت بیان  کند، پس س��عی کنی��م ال اقل به خودمان 
دروغ نگوییم و فقط ب��ا  نگاهی کوتاه به اخبار ح��وادث و با دقتی 
اجمالی در آمارهای رسمی ازدواج و طالق و یا سرکشی های گذرا 
 در دادگاه های خان��واده و از آن نزدیک ترخیابان های ش��هرمان 
به خوبی،خود شاهد آن است که تزلزل های اخالقی و انسانی تا چه 
میزان در بین اعضای خانواده ایرانی بروز کرده  و ریشه آن چیزی 
نیس��ت جز خیانت، همان حرفی که این روزها سینمای ایران به 
ریشه یابی آن پرداخته وآن را هر بار با داستانی تازه روایت می کند و 
هشدار می دهد، ولی متأسفانه افرادی نا آگاه ولی آگاه از این که این 
اتفاقات به ضرر آنها خواهد بود، این هنر و صنعت را  متهم به دروغ 
گویی و سیاه نمایی می کنند. این روزها سینمای ایران بار خیانت 
جامعه را بر دوش می کش��د، ولی افرادی آگاه از نا آگاهی عده ای 
سوء استفاده می کنند و همصدا با هم، او را به ترویج خیانت متهم 
می کنند و این خود دلیلی است که قطار سینما از مسیر خود خارج 
نشده و فقط هربار به تناسب راهش، باید از مسیرهای سنگالخی 

عبور کند!

وقتی تعریف سینما دچار تحریف می شود

سینما اصالح گر جامعه یا ترویج کننده خیانت؟!

جمال نوروز  سی امین جش�نواره فیلم فجر در حالی در سال گذش�ته به کار خود پایان داد  که با نمایش 
 فیلم های�ی متف�اوت، واکنش ه�ای متع�ددی را برانگیخ�ت وت�ا ام�روز اث�ر خ�ود راباقری

بر جای گذاشته است. 
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موزپشت صحنه ملیندا ملینداپول بردار و فرارکنموقرمز
الماس ها ابدی اند 

وودی آلن )Woody-Allen( کارگردان، نویس��نده، بازیگر، کمدین و موسیقیدان 
آمریکایی در سال 1935 در بروکلین آمریکا در یک خانواده یهودی به دنیا آمد. نام اصلی 
او Allen Stewart Konigsberg است. در آن زمان موهای قرمز رنگ او باعث شده 
بود تا در بین دوستان و همکالس��ی هایش به مو قرمز معروف شود. در کارنامه هنری 
وودی آلن جایزه اسکار و دیگر جوایز جشنواره های معتبر بین المللی به چشم می خورد. 
وی فیلمنامه نویس��ی و کارگردانی فیلم هایش را خودش انجام می دهد و در اکثر آنها 
نیز به ایفای نقش می پردازد. او در آثارش به ادبیات، فلسفه، روانشناسی، سینمای اروپا 
و مهم تر از همه زادگاه و اقامتگاه دائمی اش ش��هر نیویورک  می پردازد. او در مجموع 
1۴بار نامزد اسکار بهترین فیلمنامه و هفت بار نامزد بهترین کارگردانی شد که در این 
میان فقط دوبار در بخش بهترین فیلمنامه و یک بار در بخش بهترین کارگردانی موفق 
به کسب اسکار شد. از آثاراو می توان به  »نیمه شب در پاریس«، »هانا وخواهرانش«، 

»آنی هال« و»تقدیم به رم با عشق« اشاره کرد.
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نگاهی به نمایشگاه آثار انجمن نقاشان ایران در اصفهان

این گلشن خیال، بیابان دیگری است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

مقام سومی تیم دوچرخه سواری 
اطلس در قبرس

گروه ورزش: تیم دوچرخه سواری اطلس اصفهان که به نمایندگی 
از ایران در تور بین المللی کشورقبرس شرکت کرده بود، روی سکوی 

سوم تیمی ایستاد.
در این رقابت ها که درکشور قبرس برگزار شد، 15 تیم از کشورهایی 
چون ترکیه، قبرس، بلغارستان، صربستان،ارمنستان،مقدونیه،یونان 
 و ایران حضور داش��تند که رتبه اول به کش��ور میزبان رس��ید،ترکیه 
نایب قهرمان شد و تیم اطلس که به نمایندگی از ایران در این مسابقات 

حضور داشت سوم شد.
تیم اطلس با هشت دوچرخه سوار و دو مربی در دوگروه مردان و زنان 
به مسابقات دوچرخه سواری بین المللی کشور قبرس اعزام شده بودند 
که توانس��تند در بازی های انفرادی هم کاپ های رنگینی را به دست 
 بیاورند. این رقابت ها در دو رشته کورسی استقامت جاده و کوهستان 
کراس کانتری برگزار شد که مرجان نیکبخت در رشته استقامت موفق 
به کسب کاپ طال و در رشته کراس کانتری کاپ نقره گرفت. در همین 
رشته، مهتاب مقدم کاپ برنز دریافت کرد و سحر بنی طباء چهارم شد.

در گروه مردان رشته کورسی اس��تقامت جاده ابراهیم صادقیان کاپ 
برنز و شهرام افشار امتیاز رده بندی ششم در رده باالی 30 سال مردان 
را از آن خود کرد. فاضل محمدی در رش��ته کوهستان کراس کانتری 
کاپ برنز گرفت و حامد نصری موفق به رده ششم باالی 30 سال این 

رشته شد.

دلفانی: فاجعه ای در راه است!
تیم ریشه دار بوشهری در ادامه مشکالت سریالی و تکراری مالی خود 
با اعتصاب مجدد بازیکنانش مواجه شده است؛ اعتصابی که مدیرعامل 
باش��گاه در گفتگو با برنامه رادیویی»فوتبال بوشهری« آن را سر آغاز 
فاجعه می داند. فاجعه ای که به س��قوط به دسته دوم ختم می شود.

 داریوش دلفانی در ای��ن باره گفت: اوضاع خوب نیس��ت و ش��اهین 
بحرانی ترین روزها را می گذراند. بچه ها طب��ق قولی که به آنها داده  
بودیم باید هفته قب��ل پول می گرفتن��د، اما این قول محقق نش��ده 
 و بای��د بگویم اگر تا چن��د روز آینده اتفاق مثبت��ی رخ ندهد، ضربات 

جبران ناپذیری به تیم وارد می شود. 

شاهین خالدان در سیمین سپاهان
درس��ت یک روز مانده به آغاز دور برگش��ت رقابت های لیگ تنیس 
شاهین خالدان، مرد شماره یک تنیس ایران به تیم سیمین سپاهان 
بازگشت. این بازیکن پس از بازگش��ت از ترکیه، در نیم فصل دوم این 
تیم اصفهانی را همراه��ی می کند. همچنین از تیم نیرونش��اط خبر 
می رسد که س��هیل محس��نی جایگزین مهذب نیا- که به دلیل جعل 
نامه از حضور در لیگ برتر تنیس محروم است- شده تا از دور برگشت 
در ترکیب نیرونشاط به میدان برود. تیم البرز گاز کیش نیز برای نیم 
فصل دوم با ندبکوف روس برای حضور در ترکی��ب این تیم به توافق 
رسیده است. این تنیسور روس سابقه حضور در بین 200 بازیکن برتر 
جه��ان را دارد. در این دوره از رقابت ها تیم ه��ای البرز گاز کیش، گاز 
تهران، نیرو نشاط تهران، صبا طب ش��یراز و سیمین سپاهان اصفهان 
حضور دارند. در پایان دور رفت این رقابت ها گاز تهران با 10 امتیاز در 
جایگاه نخست ایستاد، سیمین س��پاهان اصفهان با 9 امتیاز در رتبه 
دوم قرار گرفت، البرز گاز کیش با هفت امتیاز س��وم شد، نیرو نشاط 
تهران با سه امتیاز و صبا طب ش��یراز بدون امتیاز در جایگاه چهارم و 

پنجم قرار گرفتند. 

 داربی اصفهان
در  هفته اول لیگ والیبال

برنامه دور رفت لیگ برتر والیبال بانوان باش��گاه های کشور از سوی 
فدراسیون والیبال اعالم شد. طبق این برنامه، رقابت ها از شانزدهم آذر 
آغاز می ش��ود و در هفته اول مصاف حساس گیتی پسند و ذوب آهن 

در داربی اصفهان برگزار می شود. 

عرضه تبانی ندارم!
کفاشیان/رییس فدارسیون فوتبال

 خیلی ها می گویند در مورد انتخاب AFC، تبانی کرده ایم، در حالی 
که من عرضه این کار را ندارم. اگر امروز می گویند فدراسیون ایران 
برتر ش��ده، دلیلش چیس��ت. خیلی ها می گویند تبانی کرده ایم، در 
صورتی که من عرضه چنین کارهایی را ندارم و در خون من هم چنین 
کارهایی نیست. عده ای هم می گویند پول خرج کرده ایم، در صورتی 

که پولی نیست که خرج کنیم. دلیلش این 
است که یک س��ری توجهات ویژه اتفاق 
افتاده است. ما در بخش مسئولیت های 
اجتماعی، پایه و چش��م انداز اس��تان ها 
کارهایی انجام داده ایم که س��ال ها باید 
این اتفاقات می افتاد. به هر حال فوتبال 
برد و باخت دارد. یک سری کارهایی که 

در این پنج سال انجام داده ایم اساسی 
بوده و خوشحالم که این کارها درد 

را عالج می کند. 

 و تو چه می دانی
 » فدراسیون موفق« چیست؟

علی کفاش��یان عک��س هایش به س��رعت در ش��بکه های 
اجتماعی و رس��انه ها خبرساز ش��ده و حتی دریافت جایزه 
بهترین فدراسیون سال 2012 قاره آسیا را نیز تحت الشعاع 
 قرار داده اس��ت! او به نظر کنفدراس��یون آسیایی، بهترین و 
موفق ترین فدراس��یون عضو را در س��ال می��الدی جاری 
مدیریت کرده است؛ آن هم درست در روزهایی که ایرانی ها 
تقریباً به این نتیجه رسیده اند که علی کفاشیان برای کسب 
 عنوان ناموفق  ترین فدارسیون فوتبال پس از انقالب، فقط 
 می تواند با خودش رقابت کند.  کس��ب ای��ن جایزه مهم از 
همین رو حتی به ش��ایعات کوچک و بزرگ نیز دامن زده و 
پشت پرده نه چندان شفاف کنفدراس��یون فوتبال آسیا را 
برای ایرانی ها تیره تر از قبل کرده است. اما چه این انتخاب 
 از روی شفافیت و موفقیت فدراس��یون ایران در بخش های 
غیر قابل ملموس برای افکار عموم��ی )به طور مثال فوتبال 
بانوان، آسیا ویژن ( بوده و چه غیر شفاف و حتی شاید از روی 
نوبت و قرعه و... )که از کنفدراس��یون نسبتاً بی برنامه آسیا 
 بعید نیست ( باشد، نام علی کفاش��یان حاال برای ایرانی ها

مزه ای جز عصبانیت، پوچی و دلخوری نمی دهد.  کفاشیان 
چهار س��ال از عمر فوتبال ایران را برای خندیدن بیش��تر و 
خوشحالی اش به باد داد. اما تقالی او برای رسیدن دوباره به 
صندلی ریاست، دیگر چیزی نبود که با آن خنده ها از گلوی 
طرفداران فوتبال پایین برود؛ تق��ال از مدیری که حتی یک 
برنامه و پروژه اقتصادی در دوران نخست ریاستش رو نکرد، 
حتی یک بار پای امضای یک قرارداد ساده برای توسعه فوتبال 
ایران ننشست و قول جذب اسپانسر صد و چند میلیاردی اش 

هم در کارزار انتخاباتی دوره دوم خالی بندی از آب در آمد.
 »فدراسیون موفق« تعبیر ناهمگونی است از بالیی که علی 
کفاشیان بر سر فوتبال ایران آورده، مدیرانی از جنس خود او 
که تبلور عینی همه آنها به شکل عجیبی در کفاشیان دیده 
می شود؛ بله قربان گو، محافظه کار، بدون ذره ای خالقیت و 

بیش از حد  مقام پرست. 
 برای سنجش عیار موفقیت حتی الزم نیست نتایج تیم های

 ملی و باش��گاهی نیز روی کاغذ مرور ش��ود. فوتب��ال ایران 
مدت هاس��ت س��قوطی آزاد را در پیش گرفته و در مس��یر 
سقوط، هیجان، زیبایی ها، اس��تعدادها، تماشاگران و مردم 

عاشق فوتبال را نیز بی نصیب نگذاشته است.
 استادیوم های خالی تصویر خوبی اس��ت از ویرانی فوتبال 
ایران؛ خالی از علی دایی و کریم باقری ها، مملو از زش��تی و 

پلیدی ها و پر از پول ها و قراردادهای میلیاردی. 

یادداشت

6
شانس استقاللی ماندن جانواریو به حداقل رسید  

جواب عکسبرداری از پای  جانواریو نشان می دهد که تنها راه درمان پارگی رباط صلیبی 
پای این بازیکن انجام عمل جراحی است، اما پزشک استقالل اعتقاد دارد که وی در صورت 

پشت سر گذاشتن تمرینات پرفشار و داشتن ثبات زانو می تواند برای استقالل بازی کند.

اما مهم ترین راهکار برای برطرف کردن این مش��کل، داس��تان 
معاوضه بازیکن با یکدیگر اس��ت که باعث ش��ده تیم ها تمایل 
بیشتری برای از دست دادن بازیکنان نیمکت نشین و جایگزینی 
آنها با نفرات جدید داشته باش��ند. تیمی که در یک پست مثل 
دفاع چپ یا راس��ت با تراکم بازیکن روبه روست، خیلی راحت و 
بی دغدغه نفرات مورد نیازش را شناس��ایی می کند و با معامله 
پایاپای البته از نوع فوتبالیس��ت ها، بازیکن مازادش را با بازیکن 

مورد نیازش تعویض می کند.
س��پاهان در ابتدای لیگ هر چند که س��تاره های زیادی مثل 
سیدجالل، سزار،کریمیان و چند بازیکن دیگر را از دست داد، با 
این وجود عملکرد زردها در فصل نقل و انتقاالت بد نبود و خرید 
بازیکنانی کارآمد باعث شد تا زردها همچنان در کورس مدعیان 

قهرمانی لیگ دوازدهم حضور داشته باشند. اما مشکل اصلی از 
روزی آغاز شد که نیمکت نشین هایی مثل زنیدپور و جمشیدیان 
طاقت از دست دادند و با زیر سؤال بردن رابطه کرانچار با بازیکنان 
مورد عالقه اش که منجر به فیکس بازی کردن آنها می شد، سعی 
در توجیه شرایط فنی خودشان داشتند. از یک طرف جمشیدیان 
 که از همان اواس��ط نیم فصل س��از جدایی را کوک کرده بود و 
زنید پور هم آنقدر بر روی نیمکت نشست که کم کم فوتبال بازی 

کردن یادش رفت. 
مصاحبه های ای��ن دو بازیکن هرچند که زرده��ا را کمی دچار 
حاشیه کرد، ولی به اعتقاد مدیریت و کادر فنی سپاهان فصل نقل 
و انتقاالت بهترین فرصت برای راحت شدن از دست ستاره هایی 
است که منافع خودشان را به منافع تیمشان ترجیح می دهند 

و چه بهتر این که سپاهان با جابه جایی این دو نفر به فکر جذب 
بازیکنان مورد نیازش باشد. ولی این تمام ماجرا نیست و باید دید 
که کرانچار که اتفاقا از معاوضه بازیکنانش هم استقبال کرده چه 
هدفی را از این کار دنبال می کند. بحث معاوضه جمشیدیان با 
بازیکنانی مثل میثم حسینی و ساموئل از چند روز پیش مطرح 
شده و اگر استقاللی ها بتوانند مدافع چپ تیمشان را راضی کنند، 

شاید باز هم انتقال دیگری بین سپاهان و استقالل انجام شود. 
اما مشکل اصلی اینجاست که سپاهان با وجود ضعف مفرط در 
سمت چپ، هرگز نتوانست استفاده مناس��بی از زوج اشجاری 
و ایران نژاد ببرد و ب��ازی کردن یک در می��ان بولکو،کاله کج و 
جهان عالیان در پس��ت هافبک چپ هم نتوانست این مشکل را 
بر طرف کند و به همین خاطر کرانچار به دنبال جذب بازیکنی 
مثل میثم حسینی است تا از این طریق مشکالت تیمش را حل 
کند. البته حضور حسینی در سپاهان این سؤال را ایجاد می کند 
که چه تضمینی وجود دارد که بازیکنی مثل او که با نشس��تن بر 
 روی نیمکت استقالل اکثر بازی های فصل را تماشا کرده، چگونه 
 م��ی توان��د ب��ه یکب��اره مش��کالت خ��ط دفاع��ی زرده��ا را 

برطرف کند؟  
مس��أله هماهنگی او با ارکان خط دفاعی س��پاهان هم مشکل 
دیگری اس��ت که ش��اید برای حل ش��دنش احتیاج ب��ه زمان 
بیش��تری باش��د. کرانچار اگر کم��ی دوراندیش بود، ش��اید با 
اس��تفاده مناس��ب از چپ پاهای پرتعداد تیمش هم مشکالت 
این س��مت را حل می کرد و هم ای��ن همه بازیک��ن ناراضی بر 
روی نیمکت تیمش ق��رار نمی داد.  ولی خروج جمش��یدیان و 
زنیدپور دس��ت خط هافبک س��پاهان را خالی تر از قبل خواهد 
کرد؛ چون کرانچار در ابتدای فصل ریس��ک ک��رد و با اطمینان 
از حض��ور بازیکنی مث��ل جمش��یدیان عذر مه��دی کریمیان 
و جانواری��و را خواس��ت و حاال با رفت��ن احمد س��ابقا دل پیرو! 
 بدون ش��ک ترکیب خط هافبک س��پاهان ش��کننده تر از قبل 

می شود. 
باید قبول کنیم که محرم با توجه به شرایط جسمی اش، بازیکنی 
نیست که بتوان خیلی به او فشار آورد و با توجه به در پیش بودن 
حدود 30 بازی داخلی و خارجی تا انتهای فصل برای سپاهان، 
شاید بهتر بود که کادر فنی این تیم عالوه بر حفظ نفرات موجود 
و راضی کردن آنها به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف تیمش هم 
باشد یا الاقل بازیکنانی را از لیست خارج کند که کمتر به کارش 
می آیند، نه این که با فرستادن یک بازیکن با تجربه و تهاجمی 
اش به رقیب مستقیمش، یعنی استقالل موجبات خطرناک تر 

شدن تیم قلعه نویی را فراهم کند.

بده بستان فوتبالی ها

دست سپاهان خالی نشود؟

فصل نقل و انتقاالت نیم فصل لیگ برتر فوتبال ایران از سه شنبه، پس فردا آغاز خواهد شد  مسعود 
و 18 تیم حاضر در لیگ با استفاده از فرصتی 18 روزه تا دوم دی ماه، می توانند با جذب حداکثر افشاری

هفت بازیکن نسبت به برطرف کردن نقاط ضعف تیمشان اقدام کنند. اما مسأله مهم اینجاست 
که بازیکنان به درد بخور ایرانی معموالً در همان ابتدای فصل جذب باش�گاه ها می ش�وند و به همین خاطر کمتر 
بازیکن گره گشایی را می توان پیدا کرد که در نیم فصل بدون تیم باشد تا بقیه تیم ها بتوانند او را جذب کنند، مگر 
این که بازیکنی با تیمش به مشکل برخورده و به خاطر همین مسأله امکان حضور در فصل نقل و انتقاالت را داشته 
باشد که امسال خبری از این موضوع نیست و تیمی مثل ذوب آهن برای پوشاندن نقاط ضعفش باید به دنبال جذب 

بازیکنان کنار مانده ای مثل محسن بیاتی نیا و جالل اکبری باشد. 
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 عمران زاده:
 خنده ام می گیرد! 

از پیشنهاد استقالل 
بی خبرم!

مدافع تیم استقالل در واکنش به معاوضه اش با احمد جمشیدیان گفت: 
از ش��نیدن این مس��أله تنها خنده ام می گیرد.حنیف عمران زاده  شایعه 
جدایی اش از اس��تقالل و معاوضه ب��ا احمد جمش��یدیان را در حد یک 
شوخی و یا جک دانسته و معتقد است: از شنیدن چنین خبری خنده ام 
 می گیرد و فقط می توانم چنین چیزی را در خصوص جدایی ام از استقالل 

بگویم.
وی تأکید کرد: هواداران اس��تقالل این موضوع را ج��دی نگیرند؛ چون 
عده ای هستند که با من مش��کل دارند و هرچند وقت یک بار این مسائل 
را مطرح می کنند که به نوعی خ��ود را خالی کنن��د. زمانی در خصوص 

منشوری بودنم می نوشتند و حاال هم از جدایی من خبر می دهند.

امیر قلعه نویی برای تقویت خط حمله به دنبال مهاجم خارجی اس��ت و 
در بین مهاجمان وطنی ه��م چند گزینه را مدنظر دارد ک��ه یکی از آنها 

سیدمهدی سیدصالحی، مهاجم تراکتورسازی است. 
سید صالحی که سابقه بازی در اس��تقالل را هم دارد، در واکنش به این 
موضوع می گوی��د: در فوتبال ایران از این ش��ایعه ها زیاد اس��ت. در نقل 
 و انتقاالت نیم فصل مش��خص می ش��ود چه تیم هایی چ��ه بازیکنانی را 
می خواهند. سیدصالحی هر گونه تماس از سوی استقاللی ها را تکذیب 
می کند و می گوید: کس��ی از طرف باشگاه اس��تقالل با من که صحبتی 
نکرده است. من بازیکن تراکتورسازی هس��تم و تصمیم گیرنده نیستم. 
من خاطرات خوبی از استقالل دارم، اما تراکتورسازی را هم دوست دارم!

اسکاتلندی ها دست بردار نیستند
باشگاه سلتیک اس��کاتلند برای دومین بار خواهان جذب کریم 
انصاری فرد ش��د. البته ژوزه با رفتن این بازیکن از پرسپولیس در 
نیم فصل مخالفت کرده و باشگاه پرس��پولیس نیز از انصاری فرد 

خواسته در این تیم بماند.

منوتی: مسی از مریخ آمده است
س��رمربی س��ابق آرژانتین و بارسلونا، مس��ی را یک مریخی 
دانست. چزاره لوئیس منوتی می گوید که موفقیت هایی که 
او کسب کرده باورنکردنی است. وقتی او در اوج آمادگی است 

فهم کارهایی که انجام می دهد غیرممکن است. 

اسنایدر در لیست فروش اینتر
باشگاه اینتر در نظر دارد تا پس از تصمیم اسنایدرکه 
حاضر به کاهش دستمزدش نشد، دربازار زمستانی 
او را به فروش برساند. اسنایدر با اینتر در سال2010 

موفق به کسب سه جام قهرمانی شد.
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خبر تصویری

س: ایمنا[
]عک

برانکو: 5 سال طالیی در تهران داشتمحمایت 60 ستاره فوتبال جهان از فلسطین  تماس قلعه نویی با نیکبخت؛ بزرگوار پاشو بیا استقالل  اسطوره فوتبال برزیل در خدمت سربازی

 محمد غالمی در دیدار س��پاهان مقابل داماش گیالن یکی از 
بهترین بازیکنان تیم اصفهانی ب��ود و در کنار پاس گل زیبایی 
که به محرم داد، چندین موقعیت خوب گلزنی نیز داشت تا به 
کرانچار نشان دهد از کیفیت الزم برای قرار گرفتن در ترکیب 

اصلی تیمش برخوردار است.
 غالمی که پس از هفته ها باالخره در ترکیب اصلی تیم سپاهان 
قرار گرفت، با اش��اره به پیروزی تیمش مقابل داماش، به ایمنا 
می گوید: به هر حال پیروزی در این مسابقه برای ما خیلی مهم 

بود و خوشحالم که توانس��تیم این سه امتیاز را ازآن خود کرده 
و من هم خوشحالم که توانستم بازی خوبی ارایه کنم و خودم 

را نشان دهم.
 او ادامه می دهد: خیلی دوست داش��تم که در این مسابقه گل 
بزنم که به هر حال این اتفاق رخ نداد، اما مطمئن باشید در بازی 
بعدی گل می زنم. البته فرام��وش نکنید که رودباریان در بازی 
با سپاهان روز خیلی خوبی را پشت سر گذاشت و اگر او نبود ما 
گل های بیشتری به ثمر می رساندیم. مهاجم سپاهان در مورد 

پاس پشت پای خوبی که برای محرم ارس��ال کرد نیز تصریح 
می کند: درس��ت اس��ت که من زیاد در بازی های س��پاهان به 
میدان نرفته ام، اما با بازیکنان سپاهان مخصوصا محرم نویدکیا 
هماهنگ هس��تم و از محرم هم ممنونم که پاس مرا تبدیل به 
گل کرد. او در مورد نیمکت نش��ینی بازیکنانی نظیر جالوویچ و 
سوکای در ش��بی که خودش به میدان رفت هم بیان می دارد: 
جالوویچ و س��وکای هردو بازیکنان خوبی هستند و به نظرم با 
توجه به این که من حاال در ترکیب اصلی سپاهان قرار گرفته ام، 

کارم سخت تر شده و باید تالشم را دو برابر کنم. 
از غالمی در مورد ناراحتی اش از کرانچار که موجب ش��د بارها 
علیه این سرمربی مصاحبه کند، می پرسیم که او در این زمینه 
نیز اضافه می کند: به هر حال من در آن شرایط از این که بازی 
نمی کردم ناراحت ب��ودم و به همین دلیل می گفتم که ش��اید 
کرانچار به بازی من عالقه ندارد، ام��ا در بازی با داماش خیلی 
چیزها را ثابت کردم و فکر نمی کنم دیگر بحثی در مورد جدایی 

من مطرح باشد.

غالمی: دیگر از جدایی من حرف نزنید



یادداشت

 آغاز طرح بیمارستان 
ثابت شجره طیبه صالحین 

مس��ئول س��ازمان بس��یج جامعه پزش��کی اس��تان از اجرای طرح 
بیمارستان ثابت ش��جره طیبه صالحین در بیمارستان های آیت اهلل 
کاشانی و هاجر)س( شهرکرد جهت انجام اعمال جراحی بستری و 

ویزیت رایگان بیماران خبر داد.
 دکتر حسن اسحاقی اظهار داشت: در راستای فعالیت های بهداشتی، 
درمانی و آموزشی این سازمان، طرح بیمارستان ثابت شجره طیبه 
صالحی��ن به حالت اجرای��ی درآمده اس��ت. وی ادام��ه داد: مجری 
این طرح، سازمان بسیج جامعه پزشکی اس��تان و مکان اجرای آن 
بیمارستان های آموزش��ی و درمانی آیت اهلل کاش��انی و هاجر)س( 
شهرکرد اس��ت. دکتر اس��حاقی درخصوص فعالیت های این طرح 
گفت: انجام اعمال جراحی، بستری، ویزیت و آزمایشات پاراکلینیکی 
رایگان جهت معرفی ش��دگان از س��وی کانون های بس��یج جامعه 
پزشکی در مراکز بهداشتی درمانی سراسر استان از اهم برنامه های 
این طرح اس��ت. به گفته وی در این طرح، مراجعه کنندگانی که از 
سوی مددکاری این بیمارس��تان ها توان مالی پرداخت هزینه های 
درمانی خود را ندارند جهت پرداخت بخش��ی از هزینه های درمانی 
به کانون معرفی می شوند. وی یادآور شد: این طرح از هفته بسیج تا 
دهه مبارک فجر ادامه خواهد داشت و مراجعین می توانند از خدمات 

رایگان آن بهره مند شوند.

خبر ویژه

معاون عمرانی استانداری 
محمود عیدی 

حجم مقاوم سازی انجام شده از سال 1370 تا قبل از1384، حدود 17 
درصد و از س��ال 1384 تاکنون 43 درصد بوده است که دو هزار و 200 
میلیاردریال اعتبار برای مقاوم سازی مسکن روستایی در استان اختصاص 
یافته است و در راستای اقدامات پیشگیرانه، برخی از گسل های فعال در 

پهنه بندی لرزه استان شناسایی شده اند.
 در واقع بهترین پیش��گیری در مقابل زلزله و دیگر حوادث غیرمترقبه،

مقاوم سازی و استاندارد کردن 
ساختمان هاس��ت.به همین 
دلیل طرح ساماندهی بافت 
فرسوده شهرهای شهرکرد 
و بروجن مصوب شده و طرح 
س��اماندهی پنج شهر دیگر 
اس��تان نیز در دس��ت تهیه 

است.

60 درصد مسکن روستایی استان 
مقاوم سازی شد

چهره روزیادداشت
انتصاب مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان

رسول غالمی با حکم مدیر کل ورزش و جوانان اس��تان، به عنوان مسئول روابط 
 عمومی ای��ن اداره کل منصوب ش��د. این حکم ب��ا امضای محمود شمس��ی پور

مدیر کل ورزش و جوانان استان به ثبت رسیده است.
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رییس روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل منابع 
طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری با اشاره 
به سوءبرداشت های اخیر در حوزه منابع طبیعی گفت: 
نباید از نظر خردمندانه و عمیق استاندار این استان 

برداشت سطحی کرد.
غالمرضا بابایی اظهار داشت: چنین به نظر می رسد 
که از س��خنان استاندار محترم اس��تان که در تاریخ 
17 آبان س��ال جاری در خبرگزاری فارس منعکس 
شده بود برداش��ت دیگری صورت گرفته است. وی 
افزود: از سخنان اس��تاندار محترم که خود صادقانه 
در راستای صیانت از منابع ملی تالش دارد، برداشت 
دیگ��ری ص��ورت گرفته و ای��ن در حالی اس��ت که 
 ایشان دلسوزانه و با دوراندیشی و نگرش همه جانبه 
به دنبال مش��ارکت نهادینه مردم در حفظ و احیای 

منابع طبیعی )جنگل ها و مراتع( و اس��تفاده بهینه 
از فرصت های کارشناس��ی ش��ده برای اش��تغال و 
درآمدزایی مردم هس��تند. بابایی با اشاره به این که 
نباید از نظر خردمندانه و عمیق اس��تاندار برداشت 
سطحی کرد، گفت: نباید این حق را به خود بدهیم که 
بدون اجازه از مراجع قانونی ذیربط و کمیسیون های 
مربوطه ب��ه هر دلیلی در عرصه ه��ای منابع طبیعی 

اعم از جنگل ها و مراتع دخل و تصرف صورت گیرد.
رییس رواب��ط عمومی و ام��ور بین المل��ل اداره کل 
منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و بختیاری 
خاطرنشان کرد: قطعا در صورت مشاهده چنین امری 
ضابطین قانونی مناب��ع طبیعی طبق وظایف قانونی 
تعریف ش��ده خود با رعایت مقررات از طریق مراجع 
قضائی مراتب را به جد پیگیری کرده و با متخلفین 

برخورد قانونی خواهند کرد. 

واگ�ذاری جنگل ها، بیش�ه های طبیعی، 
نهالس�تان های عمومی و پارک ه�ای جنگلی 

مطلقا ممنوع است
مدیرکل مناب��ع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال 
و بختیاری گفت: واگ��ذاری جنگل ها، بیش��ه های 
طبیعی، نهالستان های عمومی و پارک های جنگلی 

مطلقا ممنوع است.
عطاءاهلل ابراهیمی اظهار داشت: بر اساس اصول قانون 
اساسی و قانون ملی شدن جنگل  ها و مراتع که قانونی 
جامع و کامل است، ادارات منابع طبیعی به نمایندگی 
از دولت موظف به حفظ عرصه های جنگلی و مرتعی 
هستند. وی با اشاره به ماده 2 آئین نامه اجرای الیحه 

قانونی اصالح الیحه قانونی واگذاری و احیای اراضی 
در حکومت جمهوری اس��المی ای��ران مصوب 31 
اردیبهشت س��ال 1359، گفت: بر اساس این قانون 
واگذاری جنگل ها، بیش��ه های طبیعی، نهالس��تان 
عموم��ی و پارک های جنگلی مطلقا ممنوع اس��ت.

ابراهیمی افزود: مطابق ماده یک قانون ملی ش��دن 
جنگل ها و مراتع، ای��ن عرصه ها جزء انف��ال بوده و 
همه افراد باید از مناف��ع عمومی آنها همچون تولید 
اکس��یژن، تأمین منابع آبی و جذب و کنترل گرد و 

غبار بهره مند شوند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخی��زداری چهارمحال و 
بختیاری از جنگل ها و منابع طبیعی به عنوان امانت 
خدا نام برد و افزود: جنگل ها نقش بس��یار مهمی در 
زندگی انس��ان ها دارند، به طوری که موجب کاهش 
آلودگی محیط زیست، جلوگیری از بروز سیالب های 
مخرب و فرس��ایش خ��اک  و از هم��ه مهم تر تولید 
اکسیژن می ش��وند. وی خاطرنشان کرد:        به هر حال 
با حفظ و صیان��ت از جنگل های موج��ود، تأمین و 
کاشت نهال در مناطق مس��تعد و توسعه پارک های 
جنگلی و از همه مهم تر اعمال مدیریت جامع و فراگیر 
می توانیم در راستای جبران کمبودهای این استان در 

عرصه های جنگلی گام هایی اساسی برداریم.

احیای مرغ�زار ش�هرکرد با مش�ارکت 
بهره برداران و دانشکده منابع طبیعی شهرکرد

 مرغزار شهرکرد به عنوان برقرار کننده تعادل اقلیمی 
این ش��هر با همکاری منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
 و دانش��کده منابع طبیعی دانشگاه ش��هرکرد احیا 

می شود. 
معاون فن��ی اداره کل منابع طبیع��ی و آبخیزداری 
استان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار پیام طبیعت 
با تأکید بر لزوم احیای مرغزار شهرکرد با حفظ تعادل 
اکولوژیک در این منطقه گفت: مرغزارها در کنترل و 
کاهش سیل خیزی رودخانه ها و حفاظت از مناطق 
مسکونی پایین دست در برابر سیل نقش مهمی ایفا 
می کنند. علی محمد محمدی مقدم در ادامه بیان 
داش��ت: در مناطق تخریب ش��ده مرغزار شهرکرد، 
 عملی��ات اصالح��ی و احیایی به ص��ورت بذرکاری 
گونه های مرتعی از خانواده گندمیان در دست اقدام 
است. وی هدف از اجرای این پروژه را احیای پوشش 

گیاهی منطقه جهت جلوگیری از فرسایش خاک و نیز 
جلوگیری از حرکت ریزگردها در سطح شهر و منطقه 
عنوان کرد و گفت: با تغییر نگرش و فرهنگ عمومی 
مردم نسبت به حفاظت از منابع طبیعی و نیز آگاهی 
 بیش��تر مردم نس��بت به اهمیت مرغزارها، این کار 
به صورت مشترک با همکاری کارکنان منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان و دانش��جویان دانشکده منابع 

طبیعی در حال انجام است.

برگ�زاری کارگاه آموزش�ی تعاونی های 
بخش منابع طبیعی و آبخیزداری 

کارگاه آموزشی تش��کیل تعاونی های بخش منابع 
طبیعی و آبخیزداری در محل شهرستان اردل برگزار 
شد. محمدی مقدم در جمع شوراها و دهیاری های 
شهرستان اردل هدف از تشکیل تعاونی های بخش 
منابع طبیعی و آبخیزداری را افزایش مشارکت مردم 
در اصالح و احیای عرصه های منابع طبیعی،  اشتغال 

پایدار و تأمین معیشت بهره برداران عنوان کرد.
مع��اون حفاظت و ام��ور اراض��ی مناب��ع طبیعی و 
 آبخیزداری اس��تان ب��ا تأکید ب��ر لزوم مش��ارکت 
بهره برداران منابع طبیعی ب��ه منظور حفظ انفال و 
 صیانت از اراضی مل��ی تصریح کرد: مرت��ع دارا ن و 
بهره برداران با تقویت تشکل های تعاونی در حفاظت 
و صیانت از منابع طبیعی تأثیر بس��زایی می توانند 

داشته باشند.
 وی اجرای طرح های منابع طبیعی از قبیل زراعت 
چوب،کشت گیاهان دارویی و... را از اقتصادی ترین 
شیوه ها برای اشتغال پایدار عنوان کرد و درادامه بیان 
داشت: بخش منابع طبیعی در مقایسه با بخش های 
اقتصادی دیگر به س��رمایه گذاری زیادی نیاز ندارد 
 و می توان با س��رمایه گذاری ان��دک در این بخش، 
طرح های اعالم شده را به سود آورترین شغل تبدیل 

کرد.
  به گ��زارش خبرنگار پی��ام طبیعت، این نشس��ت 
 به منظور آگاهی از چگونگی تش��کیل تعاونی های

بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و ارتقای س��طح 
مشارکت دهیاران و ش��وراهای اس��المی با حضور 
بخش��دار مرکزی اردل، دهی��اری ها و ش��وراهای 
اسالمی، مس��ئولین دولتی و محلی و منابع طبیعی 

در شهرستان اردل برگزار شد.   

کوتاه درباره فعالیت های اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری 

نباید از نظر خردمندانه و عمیق استاندار برداشت سطحی کرد 

این روزها اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری چهارمحال و بختیاری در راس�تای اجرای برنامه ها و سیاست های از  گروه 
پیش تعیین شده در جهت حفظ و صیانت از دارایی ها و مایملک طبیعی استان، اقدامات تازه ای را به اجرا و عملیات شهرستان

رسانده است که در ادامه بر برخی از آنها مروری سطحی خواهیم داشت. 
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اخطار اجرائی
5840 ش��ماره: 164/91 بموجب رأی ش��ماره 430 تاریخ 91/6/1 حوزه 38 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه امیر تق��ی زاده اصفهانی مجهول المکان 
محکوم اس��ت به: به استناد مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م محکوم علیه محکوم است به پرداخت 
مبلغ هفده میلیون و شش��صد هزار ریال بابت اصل خواس��ته )چک شماره 441048- 91/2/15( و 
س��ی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خس��ارت تاخیر تادیه از تاریخ 91/2/15 تا تاریخ 
وصول در حق محکوم له کرم س��رلک به نش��انی اصفهان- کوی ولی عصر- خ مشفق کاشانی- 
فرعی 15 پالک 498. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اخت��الف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را 
پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. م الف: 14446 

شعبه 38 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5875 شماره: 91-634ش5 بموجب رای شماره 889 تاریخ 91/5/31 حوزه 5 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه رضا کریمی مجهول المکان محکوم است 
به پرداخت 50/000/000 ریال بابت س��فته های 0774727، 0774954، 809802 و 350/000 ریال 
بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
91/4/11 لغایت تاریخ وصول در حق محکوم له داریوش احمدی با وکالت علی شیرزاده به نشانی 
اصفهان سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم، به نشانی اصفهان خ باغ دریاچه کوی 
بهار بن بست توکلی مجتمع کلبه واحد 12. 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 دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5876 ش��ماره: 91-633ش بموجب رأی شماره 890 تاریخ 91/5/31 حوزه 5 شورای حل اختالف 
شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه رضا کیانی مجهول المکان محکوم است 
ب��ه: پرداخت 40/000/000 ریال وجه چک ه��ای 800847- 91/2/15 و 800825- 91/2/25 عهده 
بانک تجارت و 350/000 ریال هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر در تادیه 
از تاریخ سررس��ید چک های موصوف تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له سید علی عاملی با 
وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان طبقه سوم. 
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 پنجم حقوقی مجتمع مرکزی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5878 ش��ماره: 91-635ش5 بموج��ب رای ش��ماره 902 تاری��خ 91/5/31 ح��وزه 5 ش��ورای 
ح��ل اختالف شهرس��تان اصفهان ک��ه قطعیت یافته اس��ت محکوم علی��ه امید نائبیان- رس��ول 
نائبی��ان مجه��ول المکان محکوم اس��ت ب��ه پرداخ��ت 40/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و 

از 350/000 ری��ال باب��ت هزینه دادرس��ی و ح��ق الوکاله وکیل طب��ق تعرفه و تاخی��ر در تادیه 
تاریخ تقدیم دادخواس��ت 91/4/7 لغایت تاریخ وصول س��فته ه��ای 840782 و 840783 در حق 
محکوم له مجید ش��هابی با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه سیمین ساختمان 
کاش��ی مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 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 
اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه 

پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5879 ش��ماره: 91-632ش5 بموج��ب رای ش��ماره 886 تاری��خ 91/5/31 حوزه 5 ش��ورای حل 
 اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه رحمت نائبی��ان مجهول المکان 
محکوم اس��ت به پرداخت 25/000/000 ریال وجه چک 802818- 91/2/27 بابت اصل خواس��ته 
و 350/000 ری��ال هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکی��ل طبق تعرفه و تاخی��ر در تادیه از تاریخ 
91/2/27 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له مجید ش��هابی با وکالت علی ش��یرزاده به نشانی 
اصفهان نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون شوراهای حل 
 اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای 
 ذینف��ع و دس��تور قاض��ی مرات��ب جهت اعم��ال قان��ون نح��وه اج��راء، محکومیت ه��ای مالی 
 ب��ه اج��راء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه پنجم حقوق��ی مجتمع مرکزی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5880 ش��ماره: 91-631ش5 بموجب رای شماره 888 تاریخ 91/5/31 حوزه 5 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه مسعود صوفیان مجهول المکان محکوم است 

به: پرداخ��ت 50/000/000 ریال وجه چک 742746- 90/10/10 عه��ده بانک ملی و 350/000 ریال 
هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک 90/10/10 تا 
تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له فرهاد صدری کرمی با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان 

نبش سه راه سیمین ساختمان کاش��ی مرجان طبقه سوم. 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 
دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری 

اعالم می شود. شعبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5881 کالس��ه پرونده: 1098/91 ش��ماره دادنامه: 1510- 91/8/28 مرجع رس��یدگی: ش��عبه 14 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: علی باقرصاد به نش��انی اصفهان خ شریف غربی- چوب 
فروش��ی باقرصاد با وکالت علی ش��یرزاده به نشانی اصفهان- نبش س��ه راه سیمین- ساختمان 
کاشی مرجان- طبقه س��وم. خوانده: مجید رضایی مجهول المکان خواسته: با عنایت به محتویات 
پرونده و اخذ نظریه ی مش��ورتی اعضا شورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به 

صدور رای می نماید.
رای قاضی شورای حل اختالف

درخص��وص دعوی آقای علی باقرصاد با وکالت آقای ش��یرزاده به طرفیت آقای مجید رضایی 
به خواس��ته مطالبه مبلغ 37/500/000 ریال وجه 2 فقره چک به شماره های 527275 و 527274 
و س��فته به ش��ماره 0417116 به عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خسارات قانونی، باتوجه 
به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط بانک 
محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اینکه 
خوانده علی رغم ابالغ از طریق نشر آگهی در جلسه رسیدگی حضور 91/8/22 و هیچگونه الیحه 
و دفاعیات مستند و محکمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه 
ننموده لذا دعوی خواهان علیه خوانده ثابت به نظر می رسد که به استناد مواد 307 و 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ سی و هفت میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته و پنجاه و دو هزار ریال 
 بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله ی وکیل طبق تعرفه ی قانونی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 
 سررس��ید چ��ک موص��وف 89/8/27 و 89/10/27 ت��ا تاری��خ اج��رای حک��م در ح��ق خواهان 
 ص��ادر و اعالم م��ی نمای��د. رای صادره غیاب��ی و ظرف مهلت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواه��ی در این ش��عبه می باش��د و پ��س از اتم��ام مهلت واخواه��ی ظرف بیس��ت روز قابل 
 تجدیدنظرخواه��ی در محاک��م عموم��ی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان 

ابالغ
5882 کالسه پرونده: 1097/91 شماره دادنامه: 1509- 91/8/28 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: علی باقرصاد به نش��انی اصفهان خ ش��ریف غربی- چوب فروش��ی 
باقرصاد با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان- نبش سه راه سیمین- ساختمان کاشی مرجان- 
طبقه س��وم. خوانده: سامان احمدی مجهول المکان با عنایت به محتویات پرونده و نظریه مشورتی 

اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
رای قاضی شورا

دعوی آقای علی باقرصاد با وکالت آقای ش��یرزاده به طرفیت آقای س��امان احمدی به خواس��ته 
مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال وجه حواله شماره 10292 به تاریخ 1391/4/6 
عهده موسس��ه قرض الحسنه صنف الکتریک اصفهان به انضمام مطلق خسارات قانونی- باتوجه 
به بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی موسسه محال 
علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 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 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم 
بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال 50/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و چهل و ش��ش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و همچنین 
خس��ارت تاخیر و تادیه از تاریخ 91/6/13 تا تاریخ وصول که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی 

از سوی بانک مرکزی بر عهده اجرای احکام می باشد در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. شعبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5883 ش��ماره: 648/91ش7 بموج��ب رای ش��ماره 1073 تاریخ 91/6/25 حوزه 7 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهما امید و رس��ول هر دو نائبیان 
مجهول المکان محکوم اس��ت به پرداخت تضامنی مبلغ چهل میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و 
یکصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هم چنین خس��ارت تاخی��ر تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت )91/4/7( لغایت تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی جمهوری اس��المی ایران برعهده اجرای محترم احکام می باش��د در حق محکوم له مجید 
ش��هابی با وکالت علی شیرزاده به نشانی اصفهان نبش س��ه راه سیمین ساختمان کاشی مرجان 
طبقه س��وم. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علی��ه، محکوم به را پرداخت 

نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون 
نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه هفتم حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5884 آقای جواد بدیحی جوآبادی دارای شناس��نامه ش��ماره 55 به ش��رح دادخواست به کالسه 
669/91ش ح/7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان عباس بدیحی جوآبادی بشناس��نامه 22 در تاری��خ 1390/11/10 اقامتگاه دائمی خود 
بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- صاحب طالبی فرزند جعفر 
ش ش 27 )همس��ر دائم��ی متوفی( 2- احمد بدیح��ی جوآبادی فرزند عب��اس ش ش 17 )فرزند( 
3- ج��واد بدیحی جوآبادی فرزند عباس ش ش 55 )فرزند( 4- اکبر بدیحی جوآبادی فرزند عباس 
ش ش 1210 )فرزن��د( 5- فاطمه بدیحی جوآبادی فرزند عباس ش ش 15 )فرزند( 6- حاجیه خانم 
بدیح��ی جوآبادی فرزند عباس ش ش 962 )فرزند( 7- بتول بدیحی جوآبادی فرزند عباس ش ش 
1108 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در 
پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5885 آقای س��ید مس��عود س��ادات ورنوس��فادرانی دارای شناس��نامه ش��ماره 8596 به شرح 
دادخواست به کالسه 661/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که شادروان سید مهدی سادات ورنوسفادرانی بشناسنامه 77 در تاریخ 1372/12/6 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- بتول 
س��ده زاده قنبری فرزند نادعلی، ش ش 2036 )همسر دائمی متوفی( 2- سید عباس سادات فرزند 
س��ید مهدی ش ش 188 )فرزند( 3- سید سعید سادات ورنوس��فادرانی فرزند سید مهدی ش ش 
9356 )فرزند( 4- س��ید ناصر سادات ورنوسفادرانی فرزند سید مهدی ش ش 13043 )فرزند( 5- 
سید رسول سادات ورنوسفادرانی فرزند سید مهدی ش ش 679 )فرزند( 6- سید مسعود سادات 
ورنوس��فادرانی فرزند س��ید مهدی ش ش 8596 )فرزند( 7- بتول سده زاده قنبری فرزند نادعلی، 
ش ش 2036 )همس��ر دائمی متوفی( 8- احترام سادات ورنوس��فادرانی فرزند سید مهدی ش ش 
2078 )فرزند( 9- زهرا س��ادات ورنوسفادرانی فرزند س��ید مهدی ش ش 3790 )فرزند( والغیر. 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی 
می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین 
آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه 7 حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5886 خانم مینا حاج حیدری دارای شناس��نامه ش��ماره 13939 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
671/91ش ح/7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
شادروان محمد صادق شریعتی ورنوسفادرانی بشناسنامه 12584 در تاریخ 1391/6/25 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به 1- مینا حاج حیدری 
فرزند اسداله ش ش 13939 )همسر دائمی متوفی( 2- مجتبی شریعتی ورنوسفادرانی فرزند محمد 
صادق ش ش 1561 )فرزند( 3- مجید ش��ریعتی ورنوسفادرانی فرزند محمد صادق ش ش 3453 
)فرزند( 4- مصطفی ش��ریعتی ورنوس��فادرانی فرزند محمدصادق ش ش 9892 )فرزند( 5- میثم 
شریعتی ورنوس��فادرانی فرزند محمدصادق ش ش 2-016222-113 )فرزند( 6- محمد شریعتی 
ورنوسفادرانی فرزند محمدصادق ش ش 22354 )فرزند( 7- مریم شریعتی ورنوسفادرانی فرزند 
محمدصادق ش ش 21577 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از 
متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر نخس��تین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
 5888 آقای یداله جاللی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 56 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
670/91ش ح/7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین توضیح داده که 
ش��ادروان عباس جاللی خوزانی بشناسنامه 72 در تاریخ 1391/1/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- ربابه توکلی خوزانی فرزند ابراهیم 
ش ش 9380 )همس��ر دائم��ی متوفی( 2- یدال��ه جاللی خوزانی فرزند عب��اس ش ش 56 )فرزند( 
3- ش��کراله جاللی خوزانی فرزند عباس ش ش 315 )فرزند( 4- ابوالقاس��م جاللی خوزانی فرزند 
عب��اس ش ش 11874 )فرزند( 5- فاطمه زه��را جاللی خوزانی فرزند عباس ش ش 2826 )فرزند( 
6- پروانه جاللی خوزانی فرزند عباس ش ش 195 )فرزند( 7- فاطمه جاللی خوزانی فرزند عباس 
ش ش 2573 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت 
پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد 
او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5889 خانم ش��هال اخوان طباخ دارای شناس��نامه ش��ماره 1141 به ش��رح دادخواست به کالسه 
4922/91ح10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حص��ر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که 
ش��ادروان اکبر اخوان طباخ بشناس��نامه 212 در تاریخ 1391/7/11 اقامت��گاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به سه فرزند پسر و یک فرزند دختر و یک 
عیال دائم به ش��رح ذیل: 1- ش��هرام اخوان طباخ ش ش 848 فرزند 2- شهاب اخوان طباخ ش ش 
2256 فرزند 3- محمد اخوان طباخ ش ش 12123 فرزند 4- شهال اخوان طباخ ش ش 1141 فرزند 
5- پروین صنیع ثالث ش ش 51 همسر والغیر. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را در یک نوبت پی در پی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
5890 اج��رای احکام ش��عبه 2 دادگاه عمومی حقوق��ی اصفهان در نظر دارد در پرونده کالس��ه 
910200 مربوط به خواهان عصمت کاظمی با وکالت خانم مرضیه سلیمانی به نشانی اصفهان، خ 
 فیض، فرعی 11، ساختمان س��فیر، طبقه اول، دفتر آقای افشاری و خواندگان 1- زهرا عسگرانی،

  2- کرمعل��ی عس��گرانی هردو به نش��انی اصفه��ان، بلوار س��یمین، کوچه یار محم��دی، کوچه 
مظف��ر باقریان، بن بس��ت س��رفراز، پالک 40 با خواس��ته دس��تور فروش ملک مش��اع اقدام به 
 برگزاری مزایده جهت فروش پالک ثبتی 3142/154 بخش 5 ثبت اصفهان در روز شنبه 91/9/25 
س��اعت 8 تا 9 صبح در محل خ نیکبخت، دادگس��تری کل اس��تان اصفهان، طبقه س��وم، اتاق 302 
نمای��د. طالبین خرید می توانند 5 روز قبل از مزایده از محل ملک واقع در اصفهان، خ وحید، کوچه 
مس��جد ائمه اطهار، کوچه شهید رسول ش��ب بیدار، کوچه ش��هید آزمون، پ 128 بازدید نمایند. 
مزایده از قیمت پایه )ارزیابی ش��ده توس��ط کارش��ناس( 995/500/000 ریال آغاز و برنده کسی 
اس��ت که حداقل 10% مبلغ ارزیابی ش��ده را در زمان مزایده بهمراه داشته باشد و باالترین قیمت 

را پیشنهاد نماید.
نظر کارشناس به شرح ذیل می باشد:

آدرس محل وقوع ملک: اصفهان، خ وحید، کوچه مس��جد ائمه اطهار، کوچه ش��هید رس��ول شب 
بیدار، کوچه ش��هید آزمون )به س��مت شرق(، پ 128. سند مالکیت ش��ش دانگ پالک 3142/154 
بخش 5 ثبت اصفهان با این حدود که: شماال به طول 8 متر به جاده و جوی، شرقا به طول 14/30 
متر به ش��ماره 3142/153، جنوبا به طول 8 متر به شماره 3142/165 و غربا به طول 14/30 متر 
به شماره 3142/155 و بدون قید مساحت صادر و تسلیم شده است و طبق یک برگ سند مالکیت 
صادره در دفتر 1328 صفحه 427 خانم عصمت کاظمی دهقی مالک 1/5 دانگ مشاع از شش دانگ 
پالک مذکور می باش��د. در اثر عقب نش��ینی در ضلع شمالی قس��متی از محدوده پالک مذکور در 
تعریض ش��ارع واقع و مس��احت وضع موجود تقریبا 102/35 متر و پس از کس��ر مقدار در طرح 
تعریض ش��ارع به عمق 1/5 متر که در آینده انجام خواهد ش��د، تقریبا مقدار 90/50 مترمربع آن 

باقی خواهد ماند.
ارزیاب��ی و تقویم بها: باتوجه ب��ه جمیع جهات از جمله موقعیت محل، قدمت، س��ازه، نوع مصالح 
مصرفی، کاربری، دسترسی به شبکه شوارع و معابر و ... و لحاظ در طرح بودن قسمتی از پالک 
ش��ش دانگ مورد ارزیابی به مبلغ 995/500/000 ریال )نهصد و نود و پنج میلیون و پانصد هزار 
ریال( ارزیابی می گردد. مبلغ پایه مزایده 995/500/000 ریال می باش��د. م الف: 14134 ش��عبه 2 

اجرای احکام دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
 5891 ش��عبه نهم اجرای اح��کام کیفری در نظر دارد درخصوص کالس��ه 891495ش9 جلس��ه 
مزایده ای در روز شنبه مورخ 91/9/25 از ساعت 10 تا 11 صبح در محل این اجرا )اتاق 030- ط 
همکف دادگس��تری ش��هید نیکبخت(، جهت ضبط وثیقه پالک ثبتی 36/335/1642 بخش 14 ملکی 
حیدر عباس��ی ولدانی به نش��انی خیابان خرم- خیابان ش��هیدان- خیابان ملت )ولدان( به ش��رح 
کارشناسی ذیل برگزار نماید. طالبین خرید می توانند تا 5 روز قبل از جلسه مزایده به نشانی فوق 
از ملک بازدید نمایند و با تودیع نقدی ده درصد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نماید. پیشنهاد 
دهنده ی باالترین قیمت برنده مزایده است. هزینه های اجرایی برعهده ی خریدار است. ملک توسط 
آقای حیدر عباس��ی ولدانی فرزند عباس با وجه الوثاقه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال 

برای آزادی محکوم علیه ابراهیم عباسی در وثیقه قرار گرفته است. 
اوصاف ملک براساس نظر کارشناس

 دارای 347/10 مترمرب��ع عرص��ه، س��ند شش��دانگ، بر روی آن دو طبقه س��اختمان مس��کونی 
 اح��داث ش��ده، طبقه زیرزمین مس��کونی و دارای اعیانی 130 مترمربع، طبقه همکف مس��کونی و 
دارای اعیان��ی به مس��احت 160 مترمربع و یک دهن��ه مغازه تجاری بر خیابان به مس��احت 22 
 مترمرب��ع و انته��ای حی��اط دو اطاق به مس��احت 50 مترمربع اس��ت س��اختمان آن ب��ا دیوار 
 باربر و س��تون فلزی و س��قف تیرآهن و طاق ضربی اس��ت. نما آجر س��ه س��انت و پنجره ها

  فل��زی و درب ه��ا روک��ش چ��وب و کف ه��ا موزائی��ک، دارای امتی��ازات آب و ب��رق و گاز و 
 تلف��ن و فاضالب، لذا ب��ا توجه به مراتب مذک��ور و موقعیت محل و کلیه عوام��ل موثر در قضیه 
ارزش عرص��ه و اعیان و امتیازی تجاری پالک فوق جمعًا به مبلغ 1/900/000/000 ریال ارزیابی 
 م��ی گ��ردد. م الف: 14355 خضری- مدیر ش��عبه 9 اج��رای احکام کیفری دادس��رای عمومی و

 انقالب اصفهان
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 امام هادی  )ع(:
کسی که خود را سبک مي شمارد از شر او در امان مباش .

ویتامین  مفید برای پوست
یکی دیگر از ویتامین های بسیار خوبی که می توانید برای پوست پیدا 
کنید ویتامین B3 است. شما می توانید با اس��تفاده از بلغور گندم و 
همچنین تخمه آفتابگردان این ویتامی��ن را در بدنتان تأمین کنید. 
کار اصلی که این ویتامین می تواند برای پوست شما انجام دهد رفع 

قرمزی های موضعی روی پوست است.
ویتامین C جنگجویی در مقابل چین و چروک ها و همچنین بسیاری 

از تغییرات پوست شماست که باعث می شود تا پیر به نظر نرسید.
ویتامین های زیادی هستند که می تواند به شما در داشتن یک بدن 
سالم کمک کنند، البته برخی از آنها می توانند در بخش های خاصی 
از بدن معجزاتی ایجاد کنند. در ای��ن مطلب به تعدادی از مهم ترین 
ویتامین هایی که به ش��ما در داش��تن پوستی س��الم کمک می کند 

اشاره می کنیم:

A ویتامین
 اولین ویتامینی که باید از آن در داشتن یک 
پوست سالم و لطیف استفاده کنید ویتامین 
A اس��ت. هویج یکی از بهتری��ن منابع این 
سبزی نارنجی رنگ است. سعی کنید روزانه 
حداقل یک هویج بخورید تا به میزان زیادی 
از چین و چروک های صورتتان کاسته شود. 

همچین این ویتامین می تواند لطافت خاصی به پوست شما بدهد.

B3 ویتامین 
 یکی دیگر از ویتامین های بس��یار خوبی که 
 B3 می توانید برای پوست پیدا کنید ویتامین
است. شما می توانید با استفاده از بلغور گندم 
و همچنین تخمه آفتابگردان این ویتامین را 
در بدنت��ان تأمین کنی��د. کار اصلی که این 
ویتامین می تواند برای پوست شما انجام دهد 

رفع قرمزی های موضعی روی پوست است.

c ویتامین
یکی از بهترین ویتامین هایی که باید روزانه   
ب��ه می��زان مناس��بی از آن اس��تفاه کنید 
ویتامین C است. پرتقال و نارنگی از جمله 
موادی هس��تند که می توان ب��ه کمک آن 
ویتامین C بدن را تأمین کرد. این ویتامین 
جنگجوی��ی در مقابل چی��ن و چروک ها و 
همچنین بسیاری از تغییرات پوست شماست که باعث می شود تا پیر 

به نظر نرسید.

E ویتامین
 این ویتامین را باید روزان��ه از موادی مانند 
 زیتون و تخم کتان دریاف��ت کنید، چرا که 
حافظ اول پوس��ت شما محس��وب می شود. 
ویتامین E  می تواند از پوست شما در مقابل 
اشعه های نامناسب خورشید جلوگیری  کند.

سعی کنید اگر از کرم های ضدآفتاب استفاده 
می کنید، ویتامین E  در مواد آن به کار رفته باشد.

K ویتامین
 اکثر سبزی ها از جمله اسفناج و جعفری را 
می توانیم منابع اصلی ویتامین K بدانیم. این 
ویتامین می تواند بسیاری از سیاهی های دور 
چش��م و یا لکه هایی ک��ه روی صورت ایجاد 
می شود را رفع کند. از آنجایی که بسیاری از 
س��بزی ها حاوی این ویتامین هستند باید 

روزانه از آنها استفاده کنید.

 نخستین رستوران فست فودی 
با کارکنان روباتیک  افتتاح می شود

یک ش��رکت آمریکایی قصد دارد اولین رستوران فست فودی جهان 
را با کارکن��ان کامال روباتی��ک افتتاح کند که در آن حتی آش��پزی 
 Momentum نیز توس��ط روبات ها انج��ام می ش��ود. ش��رکت
Machines مستقر در سانفرانسیسکو در اعالمیه هایی از دستگاه 
آلفای خود خبر داده که جای تمام آشپزهای همبرگر را در رستوران 
گرفته و تمام کارهای کارکنان یک رس��توران را بس��یار بهتر از آنها 
انجام خواهد داد. این دستگاه سازنده برگر می تواند در هر ساعت 350 
ساندویچ همبرگر آماده کند. البته مش��تریان می توانند سلیقه های 
غذایی خود را به این دستگاه اعالم کرده و سفارش را طبق تمایالت 
خود دریافت کنند. این دستگاه همچنین می تواند سبزیجات مورد 
نیاز مانند گوجه فرنگی را برای اس��تفاده در س��اندویچ قطعه قطعه 
کرده و ترش��ی و افزودنی های مورد نیاز دیگر را نیز پیش از ارایه غذا 
آماده کند. حتی در صورت درخواست مشتری، این فناوری می تواند 
غذا را در بسته بندی قرار دهد. به ادعای سازندگان، شیوه آنها نه تنها 
کارآمدتر از آشپزخانه های دارای کارکنان انسانی بوده بلکه از لحاظ 
بهداش��تی نیز بهتر عمل می کند. همچنین می توان هزینه های کار 
را برای اس��تفاده در مواد غذایی بهتر جهت ارایه به مش��تری مورد 

استفاده قرار داد.
همچنین از آنجایی که این دس��تگاه تنها 2/2 مترمربع است، فضای 

بیشتری برای پذیرایی از مشتریان فراهم خواهد بود.

اکثر انس��ان ها دارای زندگی های معمولی هس��تند 
و به همی��ن روال نیز به زندگیش��ان ادامه می دهند. 
 در دنی��ا البته اف��رادی نیز هس��تند که ق��درت های 
خارق العاده ای دارند و همچنین با دیگر افراد مقداری 
متفاوتند. حال با چند نفر از این انسان ها آشنا شوید.

انسان هایی که قدرت های مختلف و باورنکردنی دارند 
بس��یار کم هس��تند. این افراد در بخش های مختلف 
دسته بندی می شوند، بدین گونه که برخی باهوش، 
برخی قدرتمند ویا... هستند. برخی از این افراد حتی از 
قدرتشان به عنوان منبعی برای ادامه زندگی استفاده 

می کنند.
   مغز باور نکردنی

»دنیل تامت« نام یک پس��ر 
انگلیس��ی اس��ت که مغزی 
باورنکردنی دارد. تمام ذهن او 
به گون��ه ای ممل��و از اعمال 
ریاض��ی اس��ت و م��ی تواند 
بسیاری از محاسبات ریاضی 
را تنها در چند ثانیه انجام دهد. او همچنین حافظه ای 
باورنکردنی دارد و می تواند بس��یاری از چیزهایی که 
دیده اس��ت را بعد از چندین وقت باتم��ام جزئیات به 
خاطر آورد. او البته قدرت های دیگری مانند یادگیری 
س��ریع زبان نیز دارد و می تواند در ط��ول کمتر از دو 
هفته ی��ک زب��ان را به طور کام��ل فراگی��رد. یکی از 
رکوردهای او به خاطر سپردن عدد پی با 22514 عدد 

تنها در 5 ساعت است.
   پسر نابینا با قدرت سونار

»بن آندروود تات« نام پس��ر 
نابینای آمریکایی اس��ت که 
البت��ه به خاطریک س��رطان 
مجب��ور ب��ه خ��ارج ک��ردن 
چشمانش شده است. او البته 
از زمانی که نابینا شده از یک 
سیستم خاص برای خودش استفاده می کند. او نه نیاز 
به عصا دارد و نه  کسی به او کمک می کند. در هنگام 
حرک��ت ازص��دای کوچکی اس��تفاده می کن��د و از 
بازگشت صدا به گوش��ش متوجه می شود اجسام در 
کجا هستند. او تنها فرد در دنیاست که از این سیستم 

استفاده می کند.
   منعطف ترین مرد دنیا

»دنیل بروانینگ اسمیت« نام 
مردی از آمریکاست که تا به 
حال توانس��ته اس��ت رکورد 
انعطاف گینس را بش��کند. او 
همچنی��ن در فیل��م ه��ای 
س��ینمایی نیز شرکت داشته 
است و البته بدن بس��یار نرمی دارد. او می تواند کتف 
خود را از جایش خارج کند و یا در یک جعبه بس��یار 

کوچک جا  شود.
   مرد همه چی خوار

»مایکل لوتیتو« فردی است 
که م��ی تواند هر چی��زی را 
بخورد. او در سال های دور در 
 کش��ورش یعن��ی فرانس��ه 
 برنامه ه��ای تفریح��ی اجرا 
می کرده اس��ت و از آن زمان 
شروع به خوردن چیزهای بسیار عجیب کرده است. او 
تا به حال تعدادی تلویزیون، دوچرخه ویک هواپیمای 
سس��نا 150 را خورده اس��ت. او برای خ��وردن این 
هواپیما بیش از دوس��ال زمان صرف کرد و همچنین 
بسیاری از قسمت های خطرناک و حتی سمی آن را 

نیز خورده است.
   دندان آهنی

»راج��ا گیگ��ی« ن��ام مردی 
مالزیایی اس��ت که می تواند 
یک قطار را با دندان های خود 
بکشد. او در سال 2007 برای 
بار دوم رکورد خود را جابه جا 
کرد. او توانست یک قطار با 6 
واگن که نزدیک به 297 تن وزن و 2/8 متر داشت را با 
دندان های خود بکش��د. او از زمانی که 14 ساله بوده 

است دندان های خودش را تقویت می کرده است.
   مرد آهن ربایی

بار دیگر فردی از مالزی دارای 
ی��ک ق��درت خ��ارق العاده 
اس��ت.»لیو تو لین« 70 ساله 
ف��ردی اس��ت ک��ه از بچگی 
دارای قدرتی آهن ربایی بوده 
است. او به تازگی یک خودرو 
را با استفاده از قدرت آهن ربایی خودش نزدیک به 20 
متر کشیده است. او همچنین این قدرت خود را به سه 
 فرزن��دش نیز داده اس��ت و تقریب��ا تمام خان��واده او 

آهن ربایی هستند.
   مرد بی خواب

مرد 64 ساله ویتنامی کسی 
است که از س��ال 1973 تا به 
حال نخوابیده اس��ت. »تای 
نگوک« نام این مرد است که 
می گوی��د یک ب��ار یک تب 
ش��دید گرفته اس��ت و از آن 
س��ال به بعد دیگر نتوانسته 
بخوابد. تا به حال بیش از 12 هزار ش��ب اس��ت که او 
 نخوابیده اس��ت. او همچنین در طول روز بس��یار کار 
می کند تا خسته ش��ود، اما نمی تواند بازهم در آخر 
ش��ب بخوابد. او البته تا به حال به مراتب به پزش��ک 
مراجعه کرده اس��ت که البته همه آنه��ا می گویند او 

کامال سالم است.

 آشنایی با چند انسان
 خارق العاده 
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یک تولید کننده سیستم های خودرو، نیسان هایی به شکل زنبور عسل طراحی کرده است 
که از چشم اندازهای فناوری تحرک، محسوب می شود. این ماشین مانیتورهایی لمسی در 
دو طرف فرمان دارد که تمام اطالعات از جاده و وضعیت ماشین و وضعیت آب و هوا را در 

اختیار کاربر می گذارد.
 بررسی ها نشان می دهند آینه های این ماش��ین می تواند تصویر عقب را تا 180 کیلومتر 
دورتر نمایش دهد. این ماشین از دوربین عکاسی و فیلمبرداری پیشرفته ای برخودار است 
و شارژر بی س��یم نیز دارد.  این ماش��ین دارای بالش هایی مجهز به سیستم صوتی است و 
دستگاهی برای کنترل دما و آب و هوای ماشین نیز دارد. در این ماشین وسیله ای هم برای 

نگهداری مواد غذایی وجود دارد.
  محیط این ماش��ین انرژی هایی به کاربر منتقل می کند و می تواند وس��یله ای برای افراد 
کم تحرک و تنبل محسوب  ش��ود، زیرا تمام نیازهای حیاتی و ضروری برای انسان در این 
ماشین وجود دارد و با تهیه و خرید این ماشین، بس��یاری از مشکالت حمل ونقل و رفت و 

آمدی برای افراد کم تحرک حل می شود.

موزه ملی محاسبات انگلیس پس از یک ربع قرن مجددا نخس��تین رایانه جهان را روشن 
کرده است.

 رایانه61 س��اله »هارول دکارتون« در حقیقت یک ماش��ین حس��اب 2/5تنی است که از 
10 هزار قطعه متحرک برخوردار است و می تواند بدون وقفه تا 80 ساعت در هفته کار کند.

این دستگاه در سال 1951 به عنوان یک فناوری شگفت انگیز معرفی شد، اما تنها چند دهه 
بعدتر از آن، دانشمندان توانستند آن را در یک مقیاس جیبی برای کاربری ساده تر تولید 
کنند. این فناوری با قابلیت محاسبه ارقام با دقت باال در 24 ساعت در تأسیسات تحقیقاتی 
انرژی اتمی برای مدلسازی ریاضیاتی مورد استفاده بود. به دلیل پیشرفته بودن بسیار زیاد 

آن، این رایانه جای بسیاری از کارکنان آموزش دیده را برای محاسبه گرفت.
هارول از لوله های پر شده از گاز حاوی 10 کاتد موس��وم به »دکاترون« به عنوان حافظه 
استفاده می کرد که ش��باهت زیادی به کار رم در رایانه های امروزی دارد. از نواری کاغذی 
برای ورودی و ذخیره برنامه استفاده می شد و نتایج در یک چاپگر از راه دور یک نوار کاغذی 
س��وراخ دار تغذیه می ش��د. بعدها این رایانه برای اهداف آموزش��ی در یک دانشگاه مورد 
استفاده قرار گرفت. پس از آن به موزه تحویل داده شد که در انتها پس از جدا سازی اجزا در 
انبار قرار گرفت. هارول اکنون برای اولین بار مجددا برای استفاده در موزه ملی محاسبات 
پارک بلچلی در بوکینگهام شایر دایر شده است. این دس��تگاه پس از راه اندازی، به عنوان 
قدیمی ترین رایانه برنامه ریزی ذخیره ش��ده با قابلیت کارکرد الکترونیک اولیه در جهان 
شناخته خواهد شد. این رایانه که توسط موزه به 50 بخش تقسیم و جداسازی شده بود، با 

همکاری تیمی از داوطلبان، پس از سه سال تالش بازسازی شده است.

دانشمندان مؤسس��ه علمی وایزمان موفق به شناس��ایی یک بوی جدید ش��دند که به » حس 
شامه سفید« موسوم است. این بوی سفید درست مانند صدای سفید- ترکیبی از فرکانس های 
صوتی مختلف، نور س��فید و طول موج های مختل��ف - مخلوطی از بس��یاری از ترکیبات بودار 
محسوب می شود. در حقیقت دانشمندان دریافتند که کلید س��اخت این عطر، خود ترکیبات 
آن نبوده، بلکه مقادیر زیاد آنهاس��ت. به گفته محققان هر چه تع��داد این عطرهای مختلف در 
دو ترکیب بیش��تر باش��د، حتی با وجود متفاوت بودن این اجزا، بوی آنها بیش��تر به هم شبیه 
می شوند.تقریبا تمام بوهای جهان واقعی از ترکیبی از اجزا به دست می آید. انسان ها می توانند 
 این ترکیبات را از یکدیگ��ر متمایز کنند، ام��ا باید ابتدا بوه��ا را از ترکیب ج��دا کنند.ترکیب 
 طول موج های مختلف که طیف بصری انس��ان را به یک اندازه گسترش می دهند، نور سفید را 
به وجود می آورد. ترکیب فرکانس های مختلف که طیف شنوایی انسان را به یک نسبت وسعت 
می دهند، صدای سفید را ایجاد می کنند و اکنون محققان موفق به استفاده از همین معادله در 
ساخت بوی سفید ش��ده اند. این بوی جدید قابل توصیف نبوده و دانش��مندان بهترین راه برای 

توصیف آن را بوییدن این عطر خوانده اند.

 محققان دانشگاه ورمونت موفق به کش��ف دو پروتئین جدید در س��لول های قرمز خون 
شده اند که می تواند وجود دو نوع جدید از گروه خونی قابل آزمایش را به اثبات برساند.

  این کش��ف جدید از آن جه��ت پراهمیت اس��ت که می توان��د خطر انتقال گ��روه های
خون��ی ناس��ازگار را در می��ان ده ها هزار انس��ان کاه��ش دهد، ام��ا نکته جال��ب توجه 
 درب��اره کش��ف جدی��د این اس��ت ک��ه ای��ن دو ن��وع جدید گ��روه خون��ی م��ی تواند

تعداد کل��ی گ��روه ه��ای خون��ی ش��ناخته ش��ده را ب��ه 32 برس��اند. در واق��ع به جز 
گروه ه��ای A، B، AB و O گ��روه های خون��ی دیگری نیز وج��ود دارند که به نس��بت 
 ای��ن چه��ار گ��روه کمی��اب ترن��د و معم��وال ن��ام اف��رادی را ب��ه خ��ود م��ی گیرن��د

 که در بدن آنها جاری بوده و سپس کشف شده اند.
  این گروه های خون��ی نادر از قبیل گروه ه��ای »جونیور« یا »النگریز« به واس��طه وجود 
گروه های ویژه از آنتی ژن ها شناسایی می شوند و بسیاری از آنها از قبیل گروه های خونی 
Kell و MNS با گروه های خونی A یا O همخوانی و سازگاری دارند، اما کشف گروه های 
خونی جدید معموال امری بسیار نادر است.کشف آخرین نمونه جدید گروه خونی به بیش 
از یک دهه پیش بازمی گردد، از این رو کش��ف دو گروه خونی ب��ه صورت همزمان رویداد 

بسیار مهمی به شمار می رود.
   گروه های خون��ی »جونیور« و »النگریز« به ویژه در ش��رق آس��یا و در ژاپن فراوان دیده 
می شود، به صورتی که به گفته دانشمندان بیش از 50 هزار ژاپنی از گروه خونی »جونیور 
منفی« برخوردارند و به این واس��طه دچار مش��کالت انتقال خون و یا ناسازگاری مادر با 

جنین هستند.

توانایی جغدها در پرواز آرام و بی صدا در هنگام شکار می تواند 
به طراحی نس��ل جدید هواپیماهای مس��افربری با آلودگی 

صوتی کمتر منجر شود.
محققان دانش��گاه کمبریج برای درک بهت��ر نحوه کاهش 
صدا در هنگام پرواز جغدها، س��اختار بال ای��ن پرندگان را 
 مورد تجزیه و تحلیل دقیق ق��رار داده اند. نتایج این مطالعه 
می توان��د اطالع��ات مفیدی ب��رای طراحی نس��ل جدید 
هواپیماهای کم صداتر در اختیار محقق��ان قرار دهد. پرواز 
آرام و بی صدای جغد، رمز موفقیت این پرنده در هنگام شکار 
اس��ت و این توانایی منحصر به فرد به شکل خاص بخشی از 

پرهای بال حیوان مربوط می شود.
»جاستین جاورس��کی« از محققان دانشگاه کمبریج تأکید 
می کند: نحوه دس��تیابی جغد به س��کوت آکوستیک دقیقا 

مشخص نیست. اشکال خاص بال در گونه های مختلف جغد 
احتماال باعث حذف صدای آیرودینامیک پرواز می شود که 
به پرنده امکان یافتن شکار در تاریکی تنها با قدرت شنوایی 
را فراهم می کند. محققان س��ه ویژگی را در بال جغد مورد 
بررس��ی قرار دادند که ش��امل مجموعه ای از پرهای سفت 
در امتداد لبه بال، یک ماده ن��رم و پرزدار در باالی بال و یک 

حاشیه انعطاف پذیر در لبه عقبی بال است.
محققان با اس��تفاده از مدل های ریاضیاتی دریافتند که لبه 
عقبی بال با خواص االستیک و متخلخل می تواند به کاهش 
صدا کمک کند.ن تای��ج یافته جدید محققان در نشس��ت 

انجمن فیزیک آمریکا در سن دیگو ارایه شده است.

ماشین های زنبور عسلی

قدیمی ترین رایانه جهان دوباره روشن شد

دانشمندان بوی جدیدی کشف کردند

دو گروه خونی جدید کشف شد!

تولید هواپیمای کم صدا با الهام از بال های جغد
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