
فرسودگی فاضالب، زیر پای شهر را خالی می کند

 سبک آوازی تاج ،علمی 
و  اندیشمندانه است

 مشاهیری که 
به مدرسه نرفته اند !

در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه جنوب اصفهان مطرح شد؛
اصالح قانون انتخابات 

ربطی به فتنه ندارد 2
 ورزش همگانی ادارات 

باید توسعه یابد  73
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 هوای شهر اصفهان 
8در شرایط هشدار قرار گرفت

الزم باشد رییس جمهور را 
استیضاح  می کنیم 

دارو در اصفهان؛ گران، کمیاب، نایاب

م��ا نمایندگان باز هم براس��اس مصالحی که خود تش��خیص 
می دهیم به وظایف خویش عمل می کنیم و دولت احس��اس 
نکند که با این دس��تور رهبری در حاش��یه ام��ن قرار گرفته 
و هرط��ور عمل کند، ت��ا آخر دوره اش از اق��دام نظارتی مؤثر 

مجلس مصون است. 

 در آرزوی پایانی خوش 
برای ذوب آهن

هفته پایان��ی نیم فص��ل اول، آخری��ن فرصت برای 
فرهاد کاظمی اس��ت تا در شش��مین ب��ازی خودش 
 در قالب س��رمربی ذوبی ها به اولین پیروزی در لیگ

 دوازدهم برسد.حضور فرهاد کاظمی به جای رسول 
کربکن��دی در پنج بازی گذش��ته، فقط س��ه امتیاز 
 برای تیم دوم ش��هر اصفهان به همراه داشته و کسب 
20 درصد امتیازات نمی تواند ذوب آهن را از انتهای 

جدول جدا کند، مگر این که ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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اجرای تورهای مختلط ممنوع شد 3

تغییرات جدید در دولت 
دولت چه رویایی در سر دارد؟ 2

 منصور اعظمی کیا خواننده،پژوهش��گرو محقق ک��ه آواز را از 
طریق روش های علمی و آکادمیک دنبال کرده و آموزش دهی 
به هنرجویان این رشته را از طریق روش های کاماًل علمی انجام 
می دهد. درسه شاخه اجرای کنسرت، تألیفات موسیقی و تربیت 
هنرجویان فعالیت داشته و از آثار مکتوب وی می توان به کتاب 
»راه و رس��م منزل ها«،»ش��یوه های راه گردانی« و»آموزش 
تحلیلی تصنیف خوانی« اشاره کرد. مصاحبه ای که با نامبرده 
انجام گرفته بخش هایی از جدیدتری��ن نظریات وی در کتابی 
که به تازگی در دس��ت چاپ دارد به نام »موسیقی اصفهان در 
گذر زمان« بوده و از نظر ش��ما می گ��ذرد. وی بالنده و تربیت 
یافته نزد آخرین بازمانده سبک آوازی اصفهان، استاد علی اصغر 

شاهزیدی است.

از سجایای اخالقی اس�تاد تاج بس�یار گفته شده 
و ش�نیده ایم، اما آنچه اصاًل به آن پرداخته نش�ده 
بررسی زوایای علمی ش�خصیت هنری استاد تاج 
است که ظاهرا شما در یک سری پژوهش های گسترده 
این مهم را انج�ام داده اید. بنابرای�ن خصوصیات 
آوازی اس�تاد تاج را از لحاظ فن�ی و علمی برایمان 

تشریح کنید.
ب��رای بی��ان خصوصی��ات علم��ی آواز ایش��ان، بای��د ابت��دا 
 تعاریف��ی را درم��ورد هن��ر و بررس��ی ش��خصیت ه��ای

هنری بیان  کنیم تا از خالل این تعاریف و مستندات به شخصیت 
علمی آوازی جناب تاج پی ببریم. 
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 جابه جایی مشایی
 عادی است!

یارانه نقدی  طبق  روال 
پرداخت می شود
 با پول بیت المال 

برده داری می کنند
 ایران بزرگ ترین 
 تولیدکننده فوالد 

خاورمیانه و آفریقا شد

دانشگاه علوم پزشکی 
 شهرکرد در پژوهش

 کشور برتر شد 
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شرایط بحرانی دارو  و رونق بازار سیاه

آزمايشگاه كنترل مـــواد غذايي 
معــاونت غدا و داروي دانشگاه 
گفت:  تهران  پزشكي  علـــوم 
مصرف زياد سوسيس و كالباس 
كه براي ماندگاري بيشتر به آن 
براي  مي شود  افزوده  نيترات 

سالمت دستگاه گوارش مناسب نيست و از طرفي مصرف بيش از حد 
آن مي تواند منجر به ايجاد سرطان شود. روابط عمومي وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، مصرف نوشابه هاي گازدار و حضور كمرنگ 

گروه شير و لبنيات در برنامه...

ــد از درگيری با  ــه بع جوانی ك
دختری جوان او را به قتل رسانده 
و جسدش را به آتش كشيده بود، 
با حكم دادگاه به قصاص محكوم 
شد. صبح روز چهارم ارديبهشت 
ماه امسال زن ميانسالی با حضور 

در كالنتری مدعی شد دخترش به نام مينا از روز گذشته برای ثبت نام در 
باشگاه بدنسازی از خانه خارج شده ولی...

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

سخنگوی اقتصادی دولت:
شاخص تورم از آذرماه 
کاهش می یابد
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 جامعه    صفحه 4

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

مدير كل امور روستايي چهارمحال 
ــتا در  و بختياري گفت: 52 روس
شهرستان هاي هفتگانه اين استان 
فاقد راه مناسب روستايي هستند. 
ــزود: 669  ــي اف ــوش رضاي داري
ميليارد و 900 ميليون ريال اعتبار 

ــت تا اين تعداد روستا از راه مناسب روستايي برخوردار شوند.  الزم اس
وي اظهارداشت: امسال 11 ميليارد ريال از اعتبارات نهضت آسفالت به 

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

رئیس دیوان عدالت اداری خبرداد:
5 قاضي، مأمور بررسی پرونده بقائي

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

و آغاز شایعات جدید
ــند اصفهان در پايان هفته  تيم فوتسال گيتي پس
پنجم ليگ برتر با 15 امتياز بر صدر جدول تكيه 
زده است. اما در ديدار آخر اين تيم آنچه كه مورد 
ــاگردان عليرضا  توجه قرار گرفت اين بود كه ش
ــاري تن به  ــت مقابل راه س افضل در نيمه نخس
ــر چند فرصت هاي  ــاوي بدون گل دادند، ه تس
مناسبي براي گشودن دروازه حريف داشتند، اما 
بين نيمه حسين شمس سرمربي سابق كشورمان 
ــت و در پايان  ــندي ها رف ــه رختكن گيتي پس ب
مسابقه نماينده اصفهان با حساب 6 بر يك زمين 
ــال  ــرك كرد عليرضا افضل در فوتس ــازي را ت ب
كشورمان مربي بزرگي محسوب مي شود و حتي 
ــت يافته  با فوالد ماهان به قهرماني ليگ برتر دس
ــال گذشته  ــت. اين مربي اصفهاني نيز در س اس
ــتر  ــكاندار تيم فيروز صفه اصفهان بود و بيش س
بازيكنانش اصفهاني و ناشناس بودند كه در پايان 
عليرضا افضل چند بازيكن جوان از جمله مهرداد 
ــفي، قدرت بهادري و حسن  جابري، حميد يوس
ــي كرد. اما  ــال معرف ــي را به جامعه فوتس لوالك
صحبت اينجاست كه عليرضا افضل با اين سابقه 
ــين شمس  ــان در امر مربيگري چرا حس درخش
ــاني هاي  ــه رختكن تيمش برود و كهكش بايد ب

گيتي پسند را به آرامش دعوت كند.
ــال پيش زماني كه علي طاهري مديرعامل  دو س
ــي ديگر از  ــين افضلي يك ماهاني ها بود و حس
ــرمربي كنوني ماهان نيز هدايت  مربيان جوان، س
ــم را به مقام  ــت، اين تي ــن تيم را برعهده داش اي
قهرماني جام باشگاه هاي آسيا رساند اما در طول 
مسابقات حسين شمس از روي سكوها نظاره گر 
ــازي ماهاني ها بود و عنوان مديرفني اين تيم را  ب
ــان قهرماني ماهان به  ــيد كه در پاي يدك مي كش
ــابق كشورمان رقم خورد و نام علي  نام مربي س
طاهري و حسين افضلي با وجود حسين شمس 

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان



چهره روزیادداشت

اقدام دولت برای تشکیل
 وزارت امور زیربنایی 

احمدی نژاد در آخرین ماه های دولتش قص��د دارد وزارتخانه های 
مسکن و شهرسازی و ارتباطات و فن آوری اطالعات را ادغام کند.

در همین راستا، رییس جمهور در احکام جداگانه ای مهندس نیکزاد 
را با حفظ س��مت به عنوان سرپرس��ت وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات و دکتر تقی پور را به عنوان مشاور خود در امور ارتباطات و 

فناوری اطالعات منصوب کرد.

 امام)ره( فرمودتاشما با هم هستید 
من خیالم از انقالب راحت است 

حسن غفوری فرد، نماینده سابق مجلس گفت: تا اندیشه های داخل 
چارچوب انقالب اسالمی و محکمات انقالب با هم هستند، دولت های 

خارجی نمی توانند مشکلی برای ما ایجاد کنند. 
وی با بیان این که »اساس��ا هر جامعه ای اگر در درون دچار مشکل 
نشود از بیرون هم دچار شکست نمی شود«، ادامه داد: هرگاه جامعه 

ای در داخل دچار دوگانگی و تشتت ش��ود، از بیرون هم ضربه پذیر 
خواهد ش��د. برای همین بود که امام )ره( به رهبر معظم انقالب و آیت 
اهلل هاشمی رفسنجانی فرمودند تا شما با هم هس��تید، من خیالم از 

انقالب راحت است.

رییس جدید سازمان 
میراث فرهنگی کیست؟

 محم��د ش��ریف مل��ک زاده، مع��اون گردش��گری زمان ریاس��ت 
رحیم مش��ایی در س��ازمان میراث فرهنگی باالخره رییس سازمان 

میراث فرهنگی و گردشگری شد. 
در حال��ی ک��ه تنه��ا 11 ماه از ریاس��ت س��ید حس��ن موس��وی 
ک��ه در دوران اس��فندیار رحی��م مش��ایی در س��ازمان می��راث 
 فرهنگ��ی و گردش��گری مع��اون س��رمایه گ��ذاری وی ب��ود

 می گذرد، محمد ش��ریف ملک زاده با حکم محم��ود احمدی نژاد 
به عنوان پنجمین رییس س��ازمان میراث فرهنگی و گردشگری در 
دولت های نهم و دهم منصوب ش��ده است. محمد ش��ریف ملک زاده، 
یکی از مدیران جاس��بی در دانش��گاه آزاد بود و با حکم مس��تقیم 
رییس دانش��گاه آزاد به عن��وان عضو علی البدل هی��أت تجدیدنظر 
 رس��یدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیأت علمی دانش��گاه آزاد 

منصوب شد.

کلیات  طرح  اصالح  قانون  انتخابات  
تصویب شد

کلیات طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد.
در جلس��ه علنی روز گذش��ته مجلس، کلیات طرح اص��الح قانون 
انتخابات ریاس��ت جمه��وری ب��ا 144 رأی مواف��ق، 91 مخالف و 
11ممتن��ع از مجم��وع 253 نماینده حاضر در مجل��س به تصویب 
نمایندگان مجلس رسید. مجلس ورود به جزییات طرح را بالفاصله 

در دستور کار قرار داد.

 توقف حکم اعدام 
گرداننده سایت های مستهجن

وکیل سعید ملک پور، گرداننده سایت های مستهجن از توقف حکم 
اعدام موکلش خبر داد. 

محمود علی��زاده طباطبایی گفت: موکلم با حک��م دادگاه انقالب به 
اعدام محکوم شده بود که حکم او در دیوان عالی کشور هم تأیید شد. 
پس از تأیید حکم موکلم از کارهای خود توبه کرد. وی افزود: با این 
توبه حکم اعدام متوقف شده و امیدواریم موکلم با یک درجه تخفیف 
روبه رو شود. بر اساس محتویات پرونده، در آخرین روزهای سال 87 
سپاه پاسداران و دستگاه قضایی از انهدام س��ایت های غیراخالقی 

فارسی زبان و دستگیری عوامل اصلی این سایت ها خبر دادند.

جابه جایی مشایی عادی است!
مجید امیدی شهرکی، مدیر کل سیاسی دفتر رییس جمهور درباره 
تغییر رییس دفتر احمدی نژاد گفت: جابه جایی آقای مشایی امری 

عادی است. 
وی افزود: این جابه جایی در حیطه وظای��ف قانونی رییس جمهور 
است و مانند جابه جایی های قبلی است و مسأله ای غیر عادی به شمار 
نمی رود. مدیر کل سیاسی دفتر رییس جمهور در پاسخ به این سؤال 
که آیا این تغییرات با فعالیت های انتخاباتی ریاست جمهوری آینده 
ارتباط دارد، گفت: هر کس آزاد است هر طور می خواهد در این باره 
تفسیر کند. شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را مشخص 
کرده است، اما اگر در مقام تفسیر است که تفسیر هم بر عهده شورای 

نگهبان خواهد بود.

رییس جمهور روز ش��نبه نش��ان داد به کاِر گروهی اعتقاد دارد. 
محمود احمدی نژاد ب��ا عزل دکتر تقی پ��ور از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و واگذاری مسئولیت این وزارتخانه به نیکزاد وزیر 
راه، مسکن و شهرسازی عماًل راه را برای تش��کیل وزارتخانه امور 
زیربنایی که یکی از ایده های او در راستای اجرای بخشی از برنامه 
پنجم توسعه است هموار کرد و البته پرونده وزیری که خیلی با دفتر 
رییس جمهور و یکی از وزرای اقتصادی هماهنگ نبود بسته شد. 
نیمه های شهریور بود که اخباری درباره تصمیم دولت برای ادغام 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در وزارت تازه تأس��یس راه و 

شهرسازی شنیده شد. 
 دول��ت در گام اول اج��رای ای��ن ادغ��ام ابتدای س��ال گذش��ته

 وزارتخانه های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی را ادغام و وزارت 
راه و شهرسازی را تش��کیل داد. روز گذشته نیز گام دوم این طرح 
برداشته ش��د و نیکزاد به عنوان سرپرس��ت وزارتخانه ارتباطات و 
فناوری اطالعات با حفظ س��مت او در وزارتخانه راه و شهرسازی 
منصوب شد. رییس جمهور حاال بر اس��اس قانون، سه ماه فرصت 
دارد تا وزی��ر جدیدی را به مجلس معرفی کند و یا با پافش��اری بر 
ادغام دو وزارتخان��ه ای که هم اکنون مدیریت آن در دس��ت یک 
نفر است، مس��أله جدیدی بیافریند. این پروس��ه، یعنی احمدی 
نژاد تا اس��فندماه فرصت دارد. ای��ن ادغام در هفت م��اه مانده به 
پایان دولت دهم صدمه ای به ظاهر به دول��ت نخواهد زد؛ چرا که 

با توجه به تعدد پ��روژه های تحت مدیریت ای��ن دو وزارتخانه در 
طرح موسوم به »مهرماندگار«، نیکزاد مس��ئولیت دارد تا آخرین 
وظیفه را در دولت ده��م به خوبی انجام دهد؛ هم مس��کن مهر را 
س��امان دهد هم به بخش��ی از تعهدهایی ک��ه در برنامه پنجم در 
 حوزه ارتباطات تعری��ف و وزیر مع��زول در راس��تای آن حرکت 

می کرد برای نشان دادن جدیت دولت عمل کند. 

چرخش در حلقه مشایی
رییس جمهور در حالی روز ش��نبه به رش��ت رفت که تصمیمات 
جدی��د و ج��دی گرفته ب��ود. ی��اران صمیم��ی احمدی ن��ژاد او 
را در س��فر به اس��تان گیالن برای ش��رکت در اولین کنگره ملی 
بزرگداش��ت میرزا کوچک جنگلی همراهی نکردند و از مش��ایی 
 و بقایی در س��فر به ش��مال خب��ری نبود، ام��ا واقعاً خب��ری بود! 
بعدازظهر شنبه رییس جمهور در حکمی سید حسن موسوی را به 

عنوان »مشاور و رییس دفتر رییس جمهور« منصوب کرد. 

ریسک باالی مشایی
این گونه اس��فندیار رحیم مش��ایی با بر عهده گرفتن مسئولیتی 
غیرداخلی از چشم ها پنهان می شود و گزینه پس از او خودنمایی 
می کند؛ هر چند او بالق��وه نامزد رقابت های ریاس��ت جمهوری 
یازدهم اس��ت، اما هزینه ای که برای موفقیت مش��ایی و از دست 

ندادن وضعیت فعلی باید پرداخته شود بس��یار باالست و ریسک 
 زیادی دارد.سیدحس��ن موس��وی که  11 ماه پس از آنکه با حکم 
احمدی نژاد به عنوان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب 
شد، ریاس��ت دفتر رییس جمهور را بر عهده گرفت. او 14 دی ماه 

سال 90 به این مسئولیت منصوب شده بود.

فرهنگی و اقتصادی
سیدحسن موسوی نخستین معاون سرمایه گذاری سازمان میراث 
فرهنگی و گردشگری در دولت نهم بوده است؛ زمانی که اسفندیار 
رحیم مشایی، رییس این سازمان بود. او پس از جدایی از سازمان 
میراث فرهنگی، مشاور اسفندیار رحیم مش��ایی در مرکز جهانی 
شدن شد. موس��وی پیش از ورود به س��ازمان میراث فرهنگی در 
سوابق خود مس��ئولیت های اقتصادی از جمله مدیرعاملی سایپا 

یدک را دارد.

مثل معین
موس��وی، حاال دیگر به حلقه اصلی یاران احمدی ن��ژاد راه یافته 
 اس��ت؛ حلق��ه ای ک��ه روزی غالمحس��ین الهام و س��یدمجتبی 
ثم��ره هاش��می نی��ز در آن قرارداش��تند و چه��ره ای همچون 
نیک��زاد ت��وان ورود ب��ه آن را نیاف��ت. از ام��روز اله��ام و ثم��ره 
 هاش��می، صالحی، مش��ایی، بقایی و رحیمی رقیب��ی جدی پیدا

  کرده اند و موسوی قابل اعتناترین گزینه ای است که برای پس از 
احمدی نژاد رونمایی ش��ده اس��ت؛ چهره ای که تا کنون مواضع 
شدید و غلیظی نداشته و می تواند پتانسیل های قابل توجهی برای 
جذب آرا داشته باشد. فقط می ماند شرط رجل سیاسی و مذهبی 
بودن موسوی که این هم شاید خیلی به چش��م نیاید؛ چرا که در 
کارزار رقبای نام آشنای ریاست جمهوری که تا کنون در میان آنها 
 اسامی شناخته شده و با اعتماد به نفسی دیده می شود، کسی فکر 
نمی کند فردی که کمتر از دکتر مصطفی معین رأی دارد، با اقبال 

عمومی مواجه شود!

تغییر بعدی؟!
 دولت دهم ش��ش م��اه مانده ب��ه انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری 
تالش هایش را برای فرود موفق مضاعف کرده و خیلی دور از انتظار 
نیست اگر چند روز آینده تغییری در یکی از وزارتخانه های سیاسی 
مانند وزارت کشور رخ دهد. دولت هم رضایت مردم را می خواهد تا 
انتخاباتی با مشارکت باال خلق کند که برای تحقق آن »مهرماندگار« 
را پیش بین��ی کرده و هم می خواهد اطمینان داش��ته باش��د که 

مسیرش ادامه می یابد؛ این یعنی کارِ گروهی!

تغییرات جدید در دولت 

توهین داوود اوغلو به بشار اسددولت چه رویایی در سر دارد؟ 
لبنان به عنوان ریی��س دوره ای اتحادیه عرب در مخالفت 
با سیاس��ت های جنگ طلبانه ترکیه در سوریه، با هرگونه 
مداخله خارجی در سوریه مخالفت کرد. در یک کنفرانس 
به میزبانی لبنان  احمد داوود اوغلو، وزیر خارجه ترکیه در 
اظهاراتی خصمانه علیه دولت سوریه، مدعی شد که دولت 
سوریه مشروعیت خود را از دست داده و تبدیل به یک گروه 
شبه نظامی مسلح شده که از راه های خشن سعی می کند 
در قدرت باقی بماند. در این جلسه وزرای خارجه کشورهای 
عربی به استثنای وزیر امور خارجه لبنان، دولت سوریه را 

تهدیدی برای صلح و امنیت منطقه خواندند.

عاشورا در یک ایالت آلمان 
تعطیل رسمی شد

بر اساس این قانون، کارمندان مس��لمان می توانند در این 
روزه��ا درخواس��ت مرخصی ک��رده و در مح��ل کار حاضر 
نش��وند. آلمان پس از فرانسه با داش��تن جمعیت مسلمان 
بین س��ه تا چهار میلیون نفر، به عنوان دومین کشور بزرگ 
 مسلمان نش��ین در اروپا ش��ناخته می ش��ود. متأسفانه در 
س��ال های اخیر بحث اس��الم س��تیزی و نگرش منفی به 
مسلمانان در این کشور در حال افزایش است که گروه های 
اس��المی امیدوارند با اقدامات مختلف از ای��ن جو بکاهند. 
اکنون نیز پس از ایالت هامبورگ، برم��ن تبدیل به دومین 
ایالت آلمان ش��ده که مراس��م مهم اس��المی را به رسمیت 

شناخته است.

 طرح آمریکا برای 
شبکه جاسوسی جدید

به گفته مقامات رسمی آمریکا، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، 
قصد دارد ع��الوه بر نیروهای کنونی صدها جاس��وس دیگر 
را به س��فارت های آمریکا در دیگر کش��ورها مأمور کند. به 
نقل از روزنامه واشنگتن پس��ت، این برنامه پنتاگون بخشی 
از ط��رح بلندپروازان��ه وزارت دفاع آمریکا ب��رای ایجاد یک 
شبکه جاسوسی در اندازه ش��بکه جاسوسی CIA، آژانس 
اطالعات مرکزی ایاالت متحده است. در این پروژه در حدود 
1600 مأمور این آژانس، در سراسر جهان وظیفه جمع آوری 
اطالعات را به عهده می گیرند. این افراد توسط CIA آموزش 
خواهند دید، اما تحت فرمان پنتاگ��ون خواهند بود. گرچه 
DIA مجاز به انجام عملیات های نظامی یک طرفه نیست، 

اما اجازه تعیین اهداف نظامی آمریکا را دارد. 

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

الزم باشد رییس جمهور را 
استیضاح  می کنیم 

علی مطهری/ نماینده مجلس
ما نمایندگان باز هم براس��اس مصالحی که خود تشخیص می دهیم 
به وظای��ف خویش عمل می کنیم و دولت احس��اس نکند که با این 
دس��تور رهبری در حاش��یه امن قرار گرفته و هرط��ور عمل کند، تا 
آخ��ر دوره اش از اق��دام نظارتی مؤثر مجلس مصون اس��ت. ما ضمن 
حمایت از اقدامات درست دولت، هرجا احساس کنیم که باید وزیری 
را استیضاح کنیم، استیضاح می کنیم و هرجا احساس کنیم که باید 
درباره موضوع دیگری از رییس جمهور س��ؤال کنیم، سؤال می کنیم 
و حتی اگر احساس کنیم که 
باید رییس جمهور را استیضاح 
کنیم، استیضاح می کنیم. اما 
منتفی ش��دن طرح سؤال از 
این معنی  ب��ه  رییس جمهور 
نیست که دولت به طور کلی 
از پاسخگویی درباره نابسامانی 
بازار ارز و کاهش شدید ارزش 
پول ملی و دارای��ی مردم در 

چندماه گذشته معاف است.
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موحدی کرمانی، امام جمعه موقت تهران شد 

شورای سیاست گذاری ائمه جمعه با اعالم این که آیت اهلل موحدی کرمانی از سوی رهبر معظم انقالب 
به سمت امامت جمعه موقت تهران منصوب شد و تبریک این انتصاب، تصریح کرد که نماز جمعه این 

هفته )هفدهم آذرماه( به امامت معظم له اقامه خواهد شد.

اصالح قانون انتخابات 
ربطی به فتنه ندارد

 مجلس حق ابطال
 آیین نامه  دولت را ندارد

کاظم جاللی، نماین��ده ش��اهرود در موافقت با اصالح قان��ون انتخابات 
ریاس��ت جمهوری، از ثبت نام بیش از 1200 نفر در انتخابات س��ال 84 
یاد کرد و فیلمی که از نامزدهای آن دوره تهیه شده را خوراک رسانه های 
بیگانه خواند و افزود: ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری به واسطه حضور 
افرادی که شأن الزم را ندارند، تبدیل به صحنه جوک شده است. از سوی 
دیگر بهانه ای به دشمنان برای رد صالحیت ها داده می شود. رییس مرکز 
پژوهش ها با ابراز تأسف از این که این اصالحیه را عامل فتنه خوانده اند، 
خاطرنشان کرد: بهتر است برای تأیید نتیجه انتخابات، همه نظام را پشت 
س��ر انتخابات بیاوریم، به گونه ای که نتیجه انتخابات را هر سه قوه تأیید 
کنند نه فقط وزارت کشور. این چه ایرادی دارد که بی دلیل برخی آن را 

به مسأله فتنه منتسب می کنند؟

سخنگوی دولت دهم با بیان این که به جز دیوان عدالت اداری هیچ نهاد دیگری 
حق ابطال آیین نامه های دولت را ندارد، گفت: دیوان عدالت اداری نمی تواند 
آیین نامه های دو قوه مقننه و قضائیه را ولو این که خالف قانون اساسی باشد 
ابطال کند و  این یک چک سفید امضای قانون اساسی به این دو قوه است که 
باید در آن تجدید نظر صورت گیرد. غالمحسین الهام  در مورد حق دولت در 
وضع آیین نامه ها و نظارت آن بر درست اجرا ش��دن این آیین نامه ها، گفت: 
بخش��ی از قوانین که حقوق مردم را تأمین می کند مربوط به آیین نامه ها و 
مصوبات دولت است و طبق قانون اساسی آیین نامه ها از اختیارات انحصاری و 
تکالیف دولت است. وی در مورد چگونگی نظارت دولت بر این مصوبات گفت: 
 طبق اصل 138 قانون اساس��ی حق وضع آیین نامه ها به دولت واگذار شده و 

نمی توان این حق را  به قوای دیگر واگذار کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس  انحراف دولت از گفتمان 
سوم تیر را نتیجه لغزش فکری احمدی نژاد و ارتباطش 
با حلقه انحرافی دانس��ت و گفت: اگر شعارهای گفتمان 
سوم تیر محقق نشده، مش��کل از گفتمان نیست؛ اجرا 
کنن��ده آن منحرف ش��ده اس��ت. زهره طبی��ب زاده با 
بیان این که گفتمان ما در انتخابات س��ال آینده همان 
گفتمان سوم تیر است، اظهارداشت: دولت نهم بر چند 
 اصل تأکید داش��ت که یکی از آنها گس��ترش عدالت و

عدالت محوری به عنوان یکی از اصلی ترین گفتمان های 
انقالب اس��المی بوده، بنابراین ای��ن گفتمان اختصاص 
 به این دولت ن��دارد بلک��ه گفتمان انقالب اس��ت. وی 
احمدی نژاد را یک استثنا در تاریخ کشور از لحاط لغزش 
فکری با توجه به پیشینه مثبتش خواند و گفت:  بسیاری 
شخصیت های سیاسی خوشنام هستند که از اول انقالب 
پای آرمان های امام)ره(  و رهبری و انقالب ایس��تادگی 
کردن��د و در راه خود نیز منحرف نش��دند و در پیچ های 
مختلف همچون فتنه 88 در تبعیت از رهبری راسخ بوده 
و دچار لغزش و انحراف نش��دند و ما از این نخبگان کم  
نداریم، بنابراین می توانند این چهره ها به میدان بیایند و 
شعارهای سوم تیر که ش��عارهای انقالب و رهبری است 

را داشته باشند.

توکلی،  نماینده مجلس  در رابطه با نظارت شورای نگهبان 
گفت: در عمل ش��ورای نگهبان در تأیید یا رد افراد گاهی 
خطا یا تنگ نظری می کن��د که در برخی م��وارد به دلیل 
اطالعات غلط اس��ت، بنابراین گرچه راه��ی به جز نظارت 
اس��تصوابی وجود ن��دارد، اما گاه��ی هنگام اج��رای آن 
 حقوقی ضایع می ش��ود که ش��ورای نگهبان را زیر س��ؤال 

می برد.
وی تأکی��د ک��رد: ب��ا توجه ب��ه این ک��ه مجل��س حافظ 
مردم س��االری اس��ت، از این جهات خس��ارت زیادی دیده 
است؛ چرا که بس��یاری از افراد به علت احراز نکردن شرایط 
 حذف ش��ده اند. بنابرای��ن اگر راه��ی پیدا نش��ود که حق 
انتخاب شوندگان آسیب نبیند، در مسیر عادالنه قرار نداریم. 
وی در ادامه گفت: تنه��ا جایی در جهان ک��ه اراده مردم بر 

انتخابات تأثیر می گذارد کشور ایران است.
احمد توکلی با اشاره به نقش ش��ورای نگهبان در انتخابات 
اظهار داشت: مطابق اصل 99، نظارت بر تمام موارد انتخاباتی 
برعهده شورای نگهبان است و تنها در انتخابات شهر و روستا 
نظارت بر عهده مجلس شورای اسالمی است. وی افزود: نوع 
این نظارت در قانون اساسی مشخص نشده، اما با توجه به این 
که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است، این 

شورا نوع را استصوابی دانسته است.

دبیر مجمع جهانی بیداری اسالمی در واکنش به اظهارات 
کلینتون مبنی بر مذاکره مستقیم ایران و آمریکا سکوت 
کرد. علی اکب��ر والیتی، دبیر کل مجم��ع جهانی بیداری 
اسالمی در نشست خبری که در حوزه هنری تهران داشت، 
در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره اظهارات کلینتون، 
وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر ای��ن که آمریکا آمادگی 
مذاکره مس��تقیم با ایران را دارد، از پاس��خ به این س��ؤال 
خودداری کرد.  والیتی گفت که سؤاالت باید در راستای 
بیداری اسالمی باشد؛ چون این جلسه مربوط به همایش 
اساتید و بیداری اسالمی است و بنده هر چه فکر می کنم 
ارتباطی بین خانم کلینتون و بیداری اسالمی نمی بینم. 
در ادامه این نشس��ت البته خبرنگار الجزیره که از ابتدای 
نشست حضور نداشت، مجددا س��ؤال مربوط به اظهارات 
کلینتون را تکرار کرد ک��ه والیتی باز هم از پاس��خ دادن 
امتناع کرده و گفت: ظاهرا شما در ابتدای جلسه نبوده اید. 
دوستان دیگر هم  این سؤال را  مطرح کردند و گفتیم که 
ارتباطی به موضوع بیداری اسالمی ندارد. همچنین دبیر 
کل مجمع جهانی بیداری اس��المی خطاب ب��ه خبرنگار 
الجزیره گفت که شما الجزیره هستید و می توانید درباره 
اتفاقات��ی که در قطر یا کش��ورهای دیگر درب��اره بیداری 

اسالمی رخ داده سؤال کنید.

نایب رییس مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ضرورت 
پرهیز از استفاده از امکانات دولتی در انتخابات ریاست 
جمه��وری، تأکید کرد ک��ه دولت یا احم��دی نژاد یک 
کاندیدا در انتخابات ریاس��ت جمهوری معرفی خواهند 

کرد و انتخابات سه قطبی خواهد بود. 
محمدرضا باهنر، دبیر کل جامعه اس��المی مهندس��ین 
درباره س��فر اخیر اسفندیار رحیم مش��ایی به کرمانشاه 
و شائبه ورود کاندیدای دولتی به انتخابات، ابراز داشت: 
معتقدم دولت یا احمدی نژاد ی��ک کاندیدا در انتخابات 
 ریاست جمهوری خواهند داشت، اما این که کجا متوقف 
می شود را نمی دانم و باید دید که شرایط به چه گونه ای 

پیش خواهد آمد.
 عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری تأکید کرد که نباید 
به هیچ وجه از امکان��ات دولتی برای حضور در انتخابات 

ریاست جمهوری استفاده شود.
 باهنر، نایب رییس مجلس ش��ورای اسالمی با تأکید بر 
حضور س��ه قطب در انتخابات ریاست جمهوری، یادآور 
شد: احزاب و تشکل ها باید با برنامه وارد عرصه انتخابات 
شوند، از این رو از حاال می توانند روی برنامه ها کار کنند، 
اما این موضع نباید به منزله فعالیت زودهنگام انتخاباتی 

ارزیابی شود.

شورای نگهبان مذاکرهانتخابات انتخابات

لغزش فکری احمدی نژاد 
استثنای تاریخی بود

شورای نگهبان  گاهی خطا 
یا  تنگ نظری  می کند

واکنش والیتی به اظهارات 
کلینتو ن 

احمدی نژاد کاندیدا 
معرفی خواهد کرد 

Society,Cultural  Newspaper No. 932 |  December  3 ,2012  |  8 PagesZAYANDE ROUD NEWSPAPER www.zayanderoud.com



SMS

یادداشت

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

اصفهان، تنها نام استان برخوردار را 
یدک می کشد

مش��اور هماهنگی امور ایثار گران اس��تانداری اصفهان با اش��اره به 
ضرورت اختصاص اعتبارات مورد نیاز برای کاهش هزینه های درمانی 
جانبازان و ایثارگران اظهار کرد: نمایندگان باید پیگیری های الزم را 
در راستای اجرای مصوبات مجلس در زمینه رسیدگی به وضعیت و 

کاهش هزینه های این افراد انجام بدهند. 
وی ب��ا تأکید ب��ر این که در ح��ال حاضر سراس��ر کش��ور و به ویژه 
دولت و مس��ئوالن باالدس��تی، اصفه��ان را یک اس��تان برخوردار 
تلقی می کنند،گف��ت: اما ای��ن دی��دگاه برخالف ش��واهد موجود 
 اس��ت و نگاه های مس��ئوالن با الدس��تی به اس��تان اصفه��ان باید

 تغییر پیدا کند. 
مصطفی دافعیان تصریح کرد: اس��تان اصفهان تنها نام یک اس��تان 
برخوردار را در سطح کشور یدک می کشد، اما در عمل این استان از 

پایین ترین بودجه های دولتی برخوردار است.

انجام بیش از 3هزار عمل آنژیوگرافی 
در کاشان 

فوق تخصص آنژیوپالستی و آنژیوگرافی و عضو هیأت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی کاشان اظهار داشت: هر هفته به طور متوسط پنج بیمار 

به صورت سرپایی در این مرکز آنژیوپالستی می شوند.
مجید مازوچی، عوارض عمل آنژیوپالس��تی در این بیمارس��تان را 
پایین تر از آمار جهانی اعالم کرد و افزود: طی دو س��ال گذشته تنها 
یک بیمار دچار مشکل شده که بالفاصله مش��کل آن بیمار رفع و از 

بیمارستان مرخص شده است.

تخلیه روستای کلوسه فریدونشهر 
بررسی می شود

معاون امداد و نجات هالل احمر اس��تان اصفه��ان در گفتگو با ایرنا 
گفت: امروز با حضور مسئوالن مربوطه در این روستا درمورد تخلیه 

کامل و یا بخشی از آن تصمیم گیری خواهد شد. 
وی با بیان این که از زمان وقوع حادثه، هالل احمر اس��تان با حضور 
در محل در حالت آم��اده باش و ارائه خدمات اس��ت، افزود: به علت 
رانش زمی��ن، 41 خانوار در مدارس، مس��اجد و من��ازل اقوام خود 

اسکان داده شدند.
 حیدرعل��ی خانبازی ب��ا بیان این که به دلیل س��رما و ب��رف امکان 
اسکان در چادر وجود ندارد، گفت: هالل احمر استان امکانات کافی 
 و آمادگی الزم برای جابه جایی مردم این منطق��ه را دارد و در حال 
آماده باش است. وی گفت: لغزش و ریزش سنگ در این روستا از روز 

شنبه هفته گذشته شروع شده است.

 60 مرکز مشاوره ژنتیک 
در اصفهان فعال است 

مدیرکل بهزیستی استان اصفهان گفت: در حال حاضر 60 مرکز مشاوره 
ژنتیک در اس��تان اصفهان فعالیت می کنند و این مراکز به خانواده ها در 
راس��تای پیش��گیری از افزایش معلولیت ها در جامعه، مشاوره ژنتیکی 

ارایه می دهند.
محمد محمد زاده که با فارس س��خن می گفت، با اش��اره ب��ه برگزاری 
برنامه های مختلف توسط این اداره برای گرامیداشت روز جهانی معلوالن 
اظهار کرد: 348 نفر از معلوالن استان اصفهان که در زمینه های مختلف 
دارای رتبه های برتر هستند، مورد تقدیر و تجلیل قرار گرفتند. وی اضافه 
کرد: 248 نفر از این معلوالن از برترین های استان در رشته های ورزشی، 
فرهنگی، هنری و علمی و 100 نفر از آنها نیز از معلوالن برتر اس��تان در 

مسابقات قرآنی هستند.

گشتی در اخبار

 هوای شهر اصفهان 
در شرایط هشدار قرار گرفت

کیومرث کالنتری/ مدیر کل زیست استان 
اصفهان

مدیر کل محیط زیست استان اصفهان گفت: هوای این شهر روز یک 
ش��نبه در شرایط هشدار قرار گرفت. کیومرث کالنتری در کارگروه 
سالمت و امنیت غذایی استان افزود: بر اساس آمارهای مرکز پایش 
آلودگی اصفهان، میانگین غلظت آالینده های موجود در هوای این 
شهر از س��اعت یک بامداد تا هش��ت صبح دیروز 178 میکروگرم 
در متر مکعب بوده اس��ت. وی با بیان ای��ن که وضعیت هوای این 

ش��هر نس��بت به روز قبل از 
آن در ش��رایط ب��دی ق��رار 
دیروز  اظهارداش��ت:   گرفت، 
س��نجش  ه��ای  دس��تگاه 
آلودگی هوا در ایستگاه آزادی 
غلظ��ت آالینده های موجود 
در هوای این ش��هر را 171 
 میکروگ��رم در مت��ر مکعب

نش��ان داد که روز قبل از آن 
141 میکروگرم بوده است.
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چهره روز
توزیع کود شیمیایی برای تعاونی هابه صرفه نیست

علی جهازی رییس سازمان تعاون روستایی استان اصفهان گفت: به دلیل کارمزد 
پایین توزیع کود شیمیایی به ازای هر کیسه، کارگزاری های بخش تعاونی حاضر 

به توزیع کود شیمیایی نیستند.
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الگوهاي اصیل در 
ایستگاه های مترو

ارتباط مستقیم با 
شهردار؛ از 14 آذرماه

معاون عمرانی استاندار اصفهان بر ضرورت استفاده از الگوهاي اصیل معماري 
ایراني – اسالمي اصفهان و عناصر هویت بخش به آن در طراحي ایستگاه هاي 
مترو تأکید کرد. مهدي جمال��ي نژاد به همراه مدیر کل دفتر امور ش��هري و 
شوراها و مدیریت حمل و تقل و ترافیک استانداري و همچنین رییس هیأت 
مدیره سازمان قطار شهري از روند اجرایي احداث خطوط درون شهري قطار 
ش��هري اصفهان بازدید کردند. وی خواستار تس��ریع در روند اجرایي طرح و 
راه اندازي فاز اول تا پایان س��ال 91 شد. معاون عمرانی اس��تاندار اصفهان با 
اشاره به ضرورت آگاهي مردم اصفهان  و هم گرایي در پیگیري مطالبات طرح 
قطارشهري گفت: با هماهنگي اس��تانداري، باید زمانبندي بازدید مسئولین 
اجرایي و نمایندگان مجلس شوراي اس��المي از روند طرح قطار شهري تهیه 

و عملیاتي شود.

مدیر روابط عمومی ش��هرداری اصفهان گفت: ش��هردار اصفه��ان به منظور 
پاسخگویی به نیازها و مشکالت ش��هروندان  روز سه شنبه چهاردهم آذرماه 
از س��اعت 10:30 صبح به مدت یک س��اعت در اداره ارتباطات مردمی 137 

حاضر می شود.
اصغر آذربایجانی با اشاره به این که دوره اول حضور شهرداران مناطق 14گانه 
در اداره ارتباطات مردمی 137 برای پاسخگویی به مشکالت شهروندان به پایان 
رسیده است، افزود: این رویکرد جدید در حوزه مدیریتی، برکات و فواید ویژه ای 
داشته که مهم ترین آن، برقراری ارتباط مستقیم بین مسئوالن و شهروندان 
است. وی از بررسی روزانه 1۵ تا 20 پیام مردمی در هر منطقه از طریق سامانه 
137 سخن به میان آورد و اذعان داشت: روزانه 200 تا 300 پیام و 400 مشاوره 

در مرکز 137 ثبت و بررسی می شود.

مهندس قدم�ی معاون وزی�ر و رییس 
سازمان مدیریت بحران کشور

    استان اصفهان در بسیاری از زمینه ها سرآمد 
و الگوی دیگر استان ها بوده است، به طوری که در 
چندین سال اخیر به رغم وقوع پدیده خشکسالی 
در این استان و به دنبال آن خشکی زاینده رود، آب 
شرب مردم این استان با تالش بی وقفه مسئولین 
امر در شرکت آب و فاضالب استان اصفهان تأمین 

شده است. 
   مهار تبعات ناش��ی از وقوع حوادث غیرمترقبه 
در اقصی نقاط کشور یکی از قابلیت های مدیران 
استان هاست. کشورما آبس��تن حوادثی همچون 
خشکسالی و س��یل است که متأس��فانه برخی از 

مدیران در اس��تان های مختلف توان مقابله با آثار 
ناش��ی از وقوع چنین حوادثی را ندارن��د. این در 
حالیست که اس��تان اصفهان با آن که همچنان بر 
ازدحام جمعیت آن افزوده می ش��ود و شش سال 
متوالی هم با پدیده خشکس��الی مواجه اس��ت اما 
تأمین و توزیع آب در این اس��تان به خوبی صورت 

گرفته است.
   در س��تاد خشکسالی نهاد ریاس��ت جمهوری 
مصوب شده اس��ت که مدیریت کشت در  دستور 
کار وزارت جهاد کش��اورزی ق��رار گیرد، مدیریت 
منابع آب با اولویت تأمین آب ش��رب مردم توسط 
وزارت نیرو صورت پذیرد و برآورد خسارات ناشی 
از تبعات خشکسالی را وزارت کشور پیگیری نماید 

و شاید برای جبران خسارات خشکسالی، استفاده 
پس��اب تصفیه خانه ها به عنوان یکی از راهکارها 

لحاظ شود.

شیشه فروش مدیرکل مدیریت بحران 
استانداری

   وقوع پدیده خشکس��الی در چندسال متوالی 
در استان اصفهان نه تنها موجب کاهش آب های 
س��طحی ش��ده بلکه میزان آب های زیرزمینی را 
هم تحت الش��عاع قرار داده اس��ت. این امر باعث 
 ش��ده که تعدادی از چاه های فلمن که تا حدودی 
تأمین کننده آب ش��رب هستند خش��ک شوند با 
این حال مردم در تابس��تان با قطعی آب در استان 

اصفهان مواجه نشدند زیرا آب شرب با کیفیت مطلوب 
و استاندارد به خوبی تأمین و به صورت عادالنه میان 
مشترکین در سراسر اس��تان توزیع شد که این مهم 
با تالش مدیران و مسئوالن ش��رکت آب و فاضالب 

استان اصفهان انجام پذیرفت.
   نش��ت گیری خطوط انتقال آب و ترویج فرهنگ 
مصرف بهین��ه آب در میان مردم از اقدامات بس��یار 
مهم آبف��ای اس��تان اصفهان اس��ت. این ش��رکت 
 در چندس��ال اخی��ر ب��ا برگ��زاری همای��ش ها و 
جشنواره های گوناگون در س��طوح مختلف به ویژه 
میان دانش آم��وزان در مقاط��ع مختلف تحصیلی 
اهتمام به ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در این چند 
ساله اخیر نموده است که قابلیت تقدیر و تشکر دارد.

   قدمت و طول شبکه فاضالب در استان اصفهان، 
فرسودگی این شبکه را به همراه داشته که این عامل 
تاکنون حوادث متعددی را به وجود آورده و نگرانی 
های مردمی را موجب شده و برای بازسازی آن نیاز به 

اعتبارات کشوری است.
   در حال حاضر حجم تولیدی پس��اب در اس��تان 
170 میلیون مترمکعب اس��ت که می ت��وان از این 
نوع مناب��ع در بخش ه��ای مختلف اس��تفاده کرد 
 همان گونه که در حال حاضر از پس��اب تصفیه خانه

شاهین شهر و شرق در گسترش فضای سبز استفاده 
می شود.

هاش�م امینی مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب استان

   درحال حاضر حدود 20 تصفی��ه خانه فاضالب 
در استان اصفهان مشغول به فعالیت بوده که حجم 
پس��اب تولیدی در این تصفیه خانه ها حدود 1۵0 
الی170 میلیون مترمکعب اس��ت و هم اکنون 63 
درصد جمعیت استان تحت پوشش خدمات شبکه 
فاضالب ق��رار دارد و درحال حاضر اس��تان اصفهان 
از لحاظ جمع آوری، انتقال و دفع فاضالب رتبه اول 

کشور را به خود اختصاص داده است.
   فرسودگی ش��بکه فاضالب در اس��تان اصفهان 
احتم��ال وقوع حوادث��ی در این زمین��ه را به همراه 
دارد که این مس��ئله نگرانی هایی دربرداش��ته و از 
س��وی دیگر قدمت باالی تصفیه خانه ها در استان 
نیاز به بازس��ازی آنها را مبرم می س��ازد، چراکه 46 

 س��ال از راه اندازی تصفی��ه خانه جن��وب اصفهان 
می گذرد و بر این اساس بازسازی تصفیه خانه های 
جنوب، شاهین شهر، شهرضا و نائین در دستور کار 
قرارگرفته است، درحالی که محدودیت منابع مالی 

یکی از دغدغه های پیش رو در این زمینه است.
   ه��م اکن��ون در بعض��ی از بخ��ش ه��ا پس��اب 
تولیدش��ده مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد که با 
 افتتاح پ��روژه تغییر هواده های س��طحی به عمقی 

تصفیه خانه جنوب، کیفیت پساب تولیدشده در این 
تصفیه خانه نیز بیش از پیش ارتقا  می یابد.

   تأمین آب شرب در تابستان س��ال جاری بسیار 
دشوار بود. در طرح آبرسانی اصفهان بزرگ ۵0 شهر 
و 300 روس��تا از آب آشامیدنی س��الم و بهداشتی 
برخوردار می ش��وند، درحالی که پدیده خشکسالی 
تأثیر بس��زایی در کاه��ش حج��م آب تصفیه خانه 
باباش��یخعلی و چاه های فلمن داشته اما با همه این 
تنگناها تأمین و توزیع آب به خوبی مدیریت ش��ده 
و آب شرب متقاضیان در تابستان سال جاری مانند 

سال های قبل تأمین شد.
طرح های مهم آبرس��انی اس��تان و بهره برداری از 
دستگاه بسته بندی آب ۵00 بس��ته پنج لیتری در 
س��اعت تصفیه خانه آب اصفهان از طرح های مهم 
آبرس��انی به موقع در شرایط خشکس��الی است که 
در دس��تور کار ش��رکت آب و فاضالب استان قرار 

گرفته است.

در مراسم بهره برداری از تصفیه خانه جنوب اصفهان مطرح شد

فرسودگی فاضالب، زیر پای شهر را خالی می کند

طرح تغییر هواده های س�طحی به عمقی تصفیه خانه جنوب اصفهان با هدف ارتقای کیفی و بهبود پساب خروجی و  گروه
همچنین دستگاه بسته بندی آب تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان با حضور معاون وزیر کشور و رییس سازمان  شهر

مدیریت بحران کشور، مدیرکل دفتر بحران استانداری، مدیرعامل آبفای استان و جمعی از مسئولین کشوری و استانی 
به بهره برداری رسید. 

 هم اکنون 63 درصد 
جمعیت استان 

تحت پوشش خدمات 
شبکه فاضالب 

قرار دارد و در
حال حاض�ر اس�تان اصفهان 

از لحاظ 
جمع آوری، انتقال

 و دفع فاضالب 
رتبه اول کشور را 

به خود اختصاص داده است

زیر پوست شهر/خزان در باغ بهادران اصفهان

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

به گزارش ایسنا، اداره  میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان 
در بخش��نامه ای جدید، اجرای تورهای »مختلط« را در این استان 
ممنوع اعالم کرد و دفاتر خدمات مسافرتی را صرفا به اجرای تورهای 
»خانوادگی« مجاز دانست. بهانه  ابالغ این بخشنامه  جدید توسط 
اداره  میراث فرهنگی و گردش��گری که به امضای محسن مصلحی 
سرپرست این اداره  رس��یده، رعایت نکردن ش��ئونات اسالمی در 
تورهای داخلی و طبیعت گردی توسط برخی دفاتر خدمات مسافرتی 
عنوان شده که مشکالتی را به دنبال داشته است.  این نخستین بار 
نیس��ت که در اس��تان اصفهان چنین اتفاقی می افتد. اولین بار، دو 
سال پیش بود که در مسجدجامع اصفهان، گردشگران زن خارجی 
مجبور شدند هنگام ورود به این مسجد، چادر سر کنند. البته پس 
از انتش��ار این خبر، رییس وقت اداره  میراث فرهنگی و گردشگری 
اصفهان منکر موضوع ش��د. در حالی که آژانس دارها از اجرای این 
طرح و واکنش های برخی گردشگران در مقابل آن، سخن می گفتند. 
هرچند آن زمان راهنمایان تور تالش کردند این خواسته را در نظر 

گردشگران به ش��کل دیگری جلوه دهند تا اثر منفی نداشته باشد. 
به هر حال پس از مدتی، این روند در مسجدجامع اصفهان متوقف 
شد. سال پیش نیز در کویر مرنجاب به بهانه  رعایت نشدن شئونات 
اسالمی و اجرای تورهای »شاد ش��اد« غیرمجاز که به گفته  برخی 
مسئوالن، به فرهنگ بومی منطقه ضربه زده بود، جلوی ورود خیلی 
از تورها و حتی آنهایی که مجاز بودند، گرفته شد. سرانجام نیز ورود 
گردشگران به این منطقه با استقرار نیروی انتظامی در مسیر ورودی 
مرنجاب، محدود شد و تورهای مجاز صرفا با هماهنگی، امکان ورود 
به کویر را داشتند؛ اتفاقی که تا امروز همچنان ادامه دارد. البته برخی 
افراد نیز جنبه هایی از این اعمال محدودیت  را به دلیل جلوگیری از 
اجرای تورهای غیرمجاز و غیراخالقی، مثبت دانسته اند. حاال اداره  
میراث فرهنگی و گردشگری اصفهان در اقدام دیگری، بخشنامه ای 

را برای کل استان صادر کرده که مضمون آن به این شرح است:
»نظر به این که برخی از دفاتر خدمات مس��افرتی و جهانگردی در 
اجرای تورهای داخلی و طبیعت گردی، شئونات اسالمی را رعایت 

نمی کنند و باعث ایجاد مشکالتی در این خصوص می شوند، لذا به 
این وسیله ابالغ می گردد:

1. برگزاری و اجرای هرگونه تور مختلط ممنوع است و دفاتر صرفا 
مجاز به برگزاری تورهای خانوادگی هستند.

2. در اجرای تورهای خانوادگی مدارک و نس��بت مس��افران دقیقا 
مورد بررسی قرار گیرد.

3. تعهدنامه  رعایت شئونات اسالمی از راهنمای گروه اخذ گردد.
4. رعایت شئونات اسالمی با عنایت به اصل حجاب و عفاف در طول 
سفر از سوی مسافر و در محیط دفتر خدمات مسافرتی برای عوامل 

اجرایی و پرسنل الزامی است.
۵. دفاتر در اجرای تورهای داخلی مج��از به واگذاری مجوز به افراد 
متفرقه و پرسنل آژانس نبوده و بایستی در کلیه تورها از راهنمایان 

گردشگری دارای کارت مجاز استفاده نمایند.
بدیهی است مسئولیت اجرای موارد فوق برعهده  شخص مدیر دفتر 

خدمات مسافرتی است و پاسخگوی مراجع ذیربط خواهد بود.«

ابالغ این بخشنامه در حالی صورت گرفته است که براساس پیگیری 
خبرنگار رسانه مذکور به نظر می رسد، بس��یاری از آژانس دارهای 
کش��ور و به خصوص 1700 دفتر خدمات مس��افرتی که در تهران 
فعال هستند و عموما برای آخر هفته ها، حتما توری به یکی از مقاصد 
مرنجاب، مصر، کاشان، ابیانه، نطنز و اصفهان برگزار می کنند، خبری 
از آن ندارند. همچنین اواخر هفته  آینده با توجه به بارش »شهابی 
جوزایی« تورهای زیادی قرار اس��ت به مقصد کویر مرنجاب برای 
رصد آسمان برگزار شود که قطعا تورهای خانوادگی نخواهند بود 
و آژانس ها بی خبر از وجود چنین بخش��نامه ای برای تورهای خود 
برنامه ریزی کرده و حتی بلیت آنها را فروخته اند. اما برای جلوگیری 
از اجرای توره��ای غیرمجاز که آژانس داره��ای واقعی هم از وجود 
آنها زجر می کشند و همچنین انجام رفتارهایی خالف شرع و شأن 
اسالم، آیا دس��ته بندی و تفکیک تورها، محدود کردن آژانس ها به 
اجرای تورهای خانوادگی یا مسدود کردن برخی مسیرها برای ورود 

گردشگران، تنها راه است؟

اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان:

اجرای تورهای مختلط ممنوع شد



چهره روزیادداشت

با حفظ سهم 46 درصدی فوالد مبارکه

ایران بزرگ ترین تولید کننده فوالد 
خاورمیانه و آفریقا شد

فوالد مبارکه با تولید پنج میلیون و 544 هزارتن فوالد خام توانست 
در ده ماهه گذشته س��ال 2012 میالدی 46 درصد فوالد کشور را 
تولید نماید تا به این وس��یله ب��ا در نظر گرفتن میزان تولید س��ایر 
 )WSA( تولیدکنندگان،کشور ایران بنا بر اعالم انجمن جهانی فوالد
عنوان بزرگ ترین تولید کننده ف��والد خاورمیانه و آفریقا را به خود 

اختصاص دهد.
این ش��رکت در تمام خطوط تولید خود از بهمن ماه سال گذشته تا 
آبان 1391توانست به تولید پنج میلیون و 544 هزار تن فوالد دست 
یابد که این میزان تولید در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، که 
چهار میلیون و 586 هزارتن در فوالد مبارکه و نورد پیوس��ته سبا و 
فوالد هرمزگان تولید بوده  است از رشدی معادل 21 درصد برخوردار 
اس��ت. بنابر اعالم انجمن جهانی ف��والد )WSA( تولید فوالد خام 
ایران در 10 ماه گذشته سال 2012 میالدی 12 میلیون و 52 هزار 
تن بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه یک سال قبل از آن 

رشد 10/2 درصدی را نشان می دهد.
 تولید فوالد خام ایران در اکتبر س��ال 2012 میالدی یک میلیون و 
166 هزارتن بود که این میزان نسبت به مدت مشابه 2011 میالدی 

رشد 13/8درصدی داشته است.

خبر ویژه

4
تشکیل وزارت زیربنایی با ادغام 3 وزارتخانه

علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی و سرپرس��ت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات خبر 
داد: وزارت ارتباطات، راه و مسکن و یک وزارتخانه دیگر با هم ادغام و وزات امور زیربنایی 

تشکیل می شود.
 یارانه نقدی 

طبق روال پرداخت می شود
دبیر کارگروه طرح تحوالت اقتصادی

فرزین
با توجه به نوس��انات نرخ ارز، قیمت بنزین و گازوئیل در کشورهای 
همسایه ما باالست و به عبارت دیگر فاصله قیمتی زیادی بین قیمت 
این حامل های انرژی در داخل و خارج کش��ور وجود دارد و طبیعی 

است که قاچاق آنها افزایش می یابد.
تأخیر ایجاد ش��ده در پرداخ��ت یارانه نقدی به دلیل آن اس��ت که 
در برخی ماه ها در دریافت این پول ها با تأخیراتی روبه رو هس��تیم 
و ب��ا توجه ب��ه این ک��ه پول 
نق��د اس��ت در ج��ذب آنها 
مش��کالتی ایجاد می ش��ود 
و در نتیجه چندی��ن روز به 
تأخیر می افتد. یارانه نقدی 
طبق روال پرداخت می شود، 
هیچ مش��کلی وجود ندارد و 
دولت همچنان یارانه نقدی 

پرداخت می کند.
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مردم چه می گویند؟  
یکی از شهروندان دیابتی می گوید: انسولین، رگوالر 
و ان پی اچ بارزترین داروی های دیابتی ها هستند که 
قبال پزشک شش عدد آن را برای من تجویز می کرد 
اما اکنون فقط س��ه عدد تجویز می کند که دلیل آن 
کمبود ای��ن دارو و تقاضای زیاد بیماران اس��ت. وی 
می افزاید: داروی انس��ولین خارجی هم هس��ت اما 
قیمت آن بسیار باالس��ت، چنان  که داروی خارجی 
با داخلی بی��ش از 80 هزار توم��ان اختالف قیمت 
دارد و برای من خرید این دارو مقدور نیست. خانمی 
 که داروی ش��یمی درمانی از داروخانه بیمارس��تان 

س��ید الش��هدای اصفهان دریافت کرده در این باره 
می گوید: داروی بیماران ش��یمی درمانی طی شش 
ماهه گذشته نزدیک به 30 درصد گران شده است. 
قبال تعداد داروی بیشتر را با هزینه کمتری دریافت 
می کردم، اما اکنون با وجود این که تعداد داروها کمتر 

شده مجبور به پرداخت هزینه بیشتری شده ام.

برخی داروهای مشابه داخلی جوابگوی 
بیماران نیست

یکی از مسئوالن داروخانه های سطح شهر اصفهان 
از وضعیت ب��د دارو در داروخانه های س��طح ش��هر 

اصفهان خبر می ده��د و می گوی��د: داروی بیماری 
ص��رع و دیابت کمیاب ش��ده و این در حالی اس��ت 
که بیماران صرعی بای��د حتم��ا دارو مصرف کنند 
وگرنه ب��ا معض��ل بزرگی روب��ه رو می ش��وند. وی 
می گوید: وضعی��ت دارو در اصفهان ب��ا محدودیت 
 رو به رو اس��ت، هرچن��د اگ��ر دارو موجود باش��د، 
توزی��ع کنندگان ای��ن س��همیه را ب��ه داروخانه ها 
می دهند، اما برخی از داروخانه ها نیاز بیش��تری به 
داروهای خاص دارن��د.  این منب��ع آگاه با صراحت 
به قیمت ب��االی داروهای خارجی اش��اره می کند و 
می افزاید: داروهای خارجی بسیار افزایش قیمت پیدا 

کرده اند، اما با این حال مردم حاضر به خرید هستند، 
چرا که برای ادامه حیات به شدت به این داروها نیاز 
دارند. وی قطره های چشم خارجی مربوط به بیماری 
فشار چش��م را نمونه ای بارز از کمبود یک نوع دارو 
عنوان و بیان می کند: اگر این دارو نباش��د بیمار کور 
می شود و این در حالی اس��ت که نمونه داخلی دارو 
جوابگو نیس��ت و باید نمونه خارج��ی حتما موجود 
باشد. این پزشک داروخانه برخی از داروها را وارداتی 
کش��ورهای اروپایی و آمریکایی برشمرد و گفت: در 
این ش��رایط کمبود دارو عالوه بر دور زدن تحریم و 
وارد کردن این داروها، پزشکان مجبور به تغییر نوع 
داروها می ش��وند. وی داروهای بیماری های خاص 
شیمی درمانی و دیابت را نمونه ای دیگر از کمبود دارو 
در دارو خانه  عنوان کرد و گفت: بسیاری از بیماران 
دیابتی به دلیل نبودن داروی خ��ود، جان خود را از 

دست می دهند.

کمب�ود20 قل�م داروی ض�د س�رطان و 
زیاد شدن بازار سیاه دارو

به گفته منابع غیررسمی، بازار س��یاه دارو در کشور 
و نیز برخ��ی از خ��ود تحریمی ها ب��رای توزیع دارو 
در این ش��رایط بحرانی به اوج خود رس��یده است و 
این در حالی اس��ت که معاون غ��ذا و داروی وزارت 
بهداش��ت می گوید: ای��ن حرف ها به هی��چ عنوان 
درست نیس��ت و ما هیچ بحرانی در تدارک دارویی 
کش��ور نداش��ته و تحریم دارویی نش��ده ایم و هیچ 
مسئله ای که موجب نگرانی مردم شود، وجود ندارد. 
وی می گوید: ام��ا کمبود واقعی دارو هم در کش��ور 
داریم ک��ه نمی توانی��م آن را کتمان کنی��م و عمده 
 این کمبودها که اکنون برای ح��دود 20 قلم داروی 
ضد سرطان وجود دارد، به این علت است که شرکت 
تولید کننده خارجی به موق��ع دارو را حمل نکرده و 

تحویل نداده است .

دالالن و واسطه های دارو دراین شرایط 
بحرانی بیشترین سود را می برند

 مس��عود راهداری یکی از پخش کننده های شرکت 
داروی��ی اصفهان درم��ورد وضعیت پخ��ش دارو به 
داروخانه ها می گوید: یکی از دالیل کم ش��دن دارو 
در داروخانه ها افزای��ش قیمت برخ��ی از داروهای 
داخلی اس��ت ک��ه ش��رکت های توزی��ع دارو برای 
 گران تر ش��دن ای��ن داروها کمت��ر اقدام ب��ه توزیع 
می کنند. وی شیاف ساده، قرص دیکلفناک، داروی 
مخصوص یبوست و مسکن ها را نمونه ای از داروهای 
ساده ای عنوان می کند که در ابتدا کمیاب و بعد توسط 

شرکت پخش داروها توزیع آنها محدود شده است. 
این پخش کننده دارو می افزاید: البته افزایش قیمت 
توسط ش��رکت پخش دارو انجام نمی شود و افزایش 
قیمت توس��ط معاونت غذا و دارو و طی یک س��ری 
مراحل انجام می ش��ود. وی گفت: واسطه ها و دالالن 
دارو بیشترین کس��انی هس��تند که در این شرایط 
 بحرانی دارو در کشور سود می برند، در حالی که توزیع 
یک سری از داروهای خاص و مهم دست بخش دولتی 
اس��ت و عمال واردات این داروها از خارج کشور برای 
بخش خصوصی مهیا نیست. این پخش کننده دارو، 
 داروی اسیدفولیک، سفکسین و انواع آنتی بیوتیک ها

ولیکوید کلسیم پالست را بخش��ی از افزایش قیمت 
دارو عنوان می کن��د و می گوی��د: داروی خارجی در 
حال حاضر بسیار کم است چنان که برای سه استان 
اصفهان، چهار محال و بختیاری و یزد فقط سی چهل 

تا بسته از این داروها اختصاص پیدا می کند.

 یک منبع غیر رسمی از تعطیلی چندین 
داروخانه در اصفهان خبر می دهد

یک منب��ع آگاه از تعطیل��ی چندی��ن داروخانه در 
سطح شهر اصفهان خبر می دهد و می گوید: گرانی 
اق��الم و داروهای داروخان��ه در این چن��د ماه اخیر 
آن قدر زیاد شده است که ش��اهد تعطیلی چندین 
داروخان��ه در س��طح ش��هر اصفهان هس��تیم. وی 
می گوید: در اصفهان بی��ش از 700 داروخانه فعال 
است و این در حالی است تخصیص برخی از داروها 
 به داروخانه داران مقرون به صرفه نیس��ت، چرا که 
نمی توانندپاسخگوی نیاز مشتریان خود بابت تقاضای 
دارو و کمبود آن باش��ند. ام��ا معاون غ��ذا و داروی 
دانش��گاه علوم پزش��کی اصفهان گفت: ما تعطیلی 

داروخانه ها را در اصفهان نداریم .

توزی�ع دارو در هش�ت ماه�ه امس�ال 
بیشتر از سال گذشته بوده است

غالمحس��ین صادقیان درمورد مشکالت دارویی در 
اصفهان می گوید:  با توجه به شرایط خاص بین المللی 
دس��ت اندرکاران س��المت اصفهان نیز دغدغه دارو 
دارند و در این خصوص س��تاد توزیع داروی استان 
مرتب تشکیل شده و توزیع و عرضه دارو و پیگیری 
مشکالت احتمالی رصد می شود. معاون غذا و داروی 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  با بیان این که شاید 
کمبود دارو به دلیل به دنبال برند خاصی از دارو بودن 
است، می گوید: ما در این چند وقت تغییر نرخ دارو 
داشتیم ولی وضعیت دارو در استان کمبود بحرانی 

ندارد و اگر باشد مقطعی است.

شرایط بحرانی دارو  و رونق بازار سیاه

دارو در اصفهان؛ گران، کمیاب، نایاب

قیمت یک بسته قرص سفکسین 9 هزار تومان می شود. این جمله ای است که یکی از مسئوالن داروخانه های سطح  نفیسه 
شهر به یکی از متقاضیان که این دارو را قبال نزدیک چهار هزار تومان خریداری می کرده است، بیان می کند. به نظر راهداری

می رسد، در مدتی که نرخ ارز و سکه در حال تغییر بوده است، بازار کمبود دارو و تجهیزات پزشکی کشور هم از این 
تغییر بی نصیب نبوده و این روزها گوی سبقت را از سایر اقالم کمیاب کشور ربوده است، چنان که بازار گرم افزایش قیمت و کاهش دارو، 
بیماران را زیر فشار قیمت داروها قرار داده است. آنچه بیش از همه این وضعیت را نگران کننده تر کرده است،گروه بیماران خاص و بیماران 
صعب العالجی است که نه تنها با کمبود دارو مواجه شدند، بلکه قیمت های سرسام آور داروها، آنها را برای خرید مردد کرده است، چرا که 
در مواقعی که نظام سالمت با مشکل دارو مواجه می شود، نخستین گروهی که بیش از همه برای تأمین داروهایشان در تنگنا قرار می گیرند 

همین بیماران خاص هستند.

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

ابالغ )نوبت دوم(
2988 ش��ماره ابالغيه: 9110100351102200، ش��ماره پرونده: 9009980351101153، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901155، خواهان غالمرضا زاهدي اناركي دادخواستي به طرفيت خواندگان بانك 
مسكن ش��عبه سعادت آباد اصفهان و بانك مركزي جمهوري اسالمي ایران تهران و وزارت امور 
اقتصادي و دارایي تهران به خواسته ابطال اوراق مشاركت بانك مسكن تقدیم دادگاههاي عمومي 
شهرس��تان اصفهان نموده كه جهت رسيدگي به شعبه یازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهار باغ باال خ شهيد نيكبخت ساختمان دادگستري كل استان اصفهان 
طبقه 3 اتاق ش��ماره 318 ارجاع و به كالس��ه 9009980351101153 ثبت گردیده كه مراتب اعالم 
ابطال در اجراي مواد 324 و 327 ق ت در روزنامه منتشر تا از تاریخ اولين انتشار هر كس اطالعي 
 دارد ارائه واال پس از مضي س��ه س��ال از اولين انتش��ار دادگاه حكم مقتضي صادر خواهد نمود. 
م الف: 6256 خزایي - مدیر دفتر شعبه یازدهم دادگاه عمومي )حقوقي( شهرستان اصفهان شماره

ابالغ
5887 شماره: 1481/90ش12 شماره دادنامه: 1234- 91/7/27 در تاریخ 91/7/6 باتوجه به اوراق 
پرونده ش��ورا ختم رسيدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.رای شورا: 
درخصوص دادخواست حسن قاس��می به نشانی اصفهان- خ وحيد- كوچه مطهری- كوچه فرید 
پ34 عليه 1- خداداد رس��تميان به نشانی اصفهان- خ وحيد- بعد از چهارراه رودكی به سمت پل 
وحيد- كوچه مش��كينی پ111 واحد 9، 2- بتول طالكوب 3- رقيه 4- عزت 5- حس��ين 6- حسن 
7- علی 8- اصغر 9- فتح اله 10- مرتضی نام خانوادگی زارعی س��ودانی همگی ساكن اصفهان- 
پروین خ 24 متری دوم روبروی خ زرین كوب تهيه مسكن صداقت 11- منيژه پرچم 12- مهرداد 
كي��ان زاد 13- فتانه كيان زاد 14- افس��انه كيان زاد 15- مني��ره پرچم 16- مریم 17- منيره 18- 
ش��هناز 19- محبوبه 20- منصوره 21- مسعود 22- محمد نام خانوادگی همگی پرچم، 23- زهرا 
24- بدرالملوک 25- غالمعلی 26- محمد نام خانوادگی همگی س��پاس 27- بهجت خانم 28- عفت 
خان��م حقوقی اصفهان��ی 29- منوچهر ملك��ی 30- محمد كيان زاد 31- نص��رت كيان زاد همگی 
مجهول المكان به خواس��ته الزام به انتقال رسمی س��ند 200 مترمربع زمين از پالک ثبتی 14915 
بخش 5 ثبت اصفهان فرعی 133 با احتس��اب هزینه دادرسی وارده، باتوجه به دادخواست تقدیمی 
از س��وی خواهان و شكایت وی در جلسه دادرسی ش��ورا، فتوكپی مصدق مستندات ضميمه در 
پرونده )قولنامه های 69/3/26 و 69/4/18 و 70/2/29( تنظيمی فيمابين ورثه خواندگان 2 الی 31 و 
خوانده ردیف دوم یا خواهان، پاسخ استعالم از ثبت اسناد و امالک اصفهان كه حكایت از مالكيت 
مورث خواندگان ردیف های 11 الی 22 و 27 الی 31 به پالک مطروحه می باشد. نظریه كارشناس 
رس��می دادگستری اصفهان ضميمه پرونده به شماره 210- 90/12/23 آقای مهندس علی بهرامی 
و محتوی��ات پرونده دعوا عليه خواندگان ردیف ه��ای 11 الی 31 ورثه محمد ترک زاده و نصرت 
كيان زاد و حيدر كيان زاد ثابت تشخيص و مستنداً به مواد 10، 219، 220، 224 و 225 قانون مدنی 
و 198 و 515 قانون آیين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خواندگان ردیف های 11 الی 31 به 
انتقال رسمی سند 200 مترمربع معادل 1/75 سهم از 420 سهم به نسبت سهم االرث خوانده پالک 
مطروحه بنام خواهان و پرداخت مبلغ سی هزار ریال هزینه دادرسی در حق وی صادر می شود 
و نسبت به سایر خواندگان بلحاظ فقدان مالكيت قانونی و رسمی مستنداً به بند 4 ماده 84 و ماده 
89 از قانون اخيرالذكر قرار رد دعوی صادر و اعالم می گردد. رای صادره در قسمت محكوميت 
غيابی و ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این شورا است و پس از آن و همچنين 
 در قسمت قرار صادره ظرف بيست روز از تاریخ ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی اصفهان

 می باشد. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5910 ش��ماره: 892/91ش7 بموج��ب رأی ش��ماره 1269 تاریخ 91/7/17 حوزه 7 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليهما سلطان مراد زمانی فرد و سعيد 
قائدامينی هردو مجهول المكان محكومند به پرداخت مبلغ 10/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته 
و یكصد و چهل هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت 
تاخير در تادیه از تاریخ سررس��يد چك به ش��ماره 347909- 91/3/25 تا تاریخ اجرای حكم در 
حق محكوم له س��يدعلی عاملی با وكالت علی شيرزاده به نش��انی اصفهان- نبش سه راه سيمين 
ساختمان كاش��ی مرجان طبقه سوم. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محكوم عليه، 
محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نياید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب 
جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم می ش��ود. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5911 ش��ماره: 888/91ش7 بموج��ب رأی ش��ماره 1264 تاریخ 91/7/17 حوزه 7 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليهما عباس قربانی و سعيد قائدامينی 
هردو مجهول المكان محكومند به پرداخت مبلغ 17/400/000 ریال بابت اصل خواسته و یكصد و 
چهل هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوكاله وكيل طبق تعرفه قانونی و خسارت تاخير در 
تادیه از تاریخ سررسيد چك به شماره 634754- 91/3/30 تا تاریخ اجرای حكم در حق محكوم له 
س��يدعلی عاملی با وكالت علی شيرزاده به نشانی اصفهان- نبش سه راه سيمين ساختمان كاشی 
مرجان طبقه س��وم. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محك��وم عليه، محكوم به را 
پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نياید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال 

قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم می ش��ود. شعبه هفتم 
حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
5912 ش��ماره: 686/91 بموجب رأی شماره 1257 تاریخ 91/7/18 حوزه 13 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت یافته است محكوم عليهما 1- رضا كریمی 2- مژگان مسيبی مجهول 
المكان محكومند به پرداخت مبلغ 20/000/000 ریال بابت اصل خواسته و -/110/000 ریال بابت 
هزینه دادرس��ی و حق الوكاله وكيل بر مبنای تعرفه قانونی و خسارت تاخير تادیه از تاریخ تقدیم 
دادخواس��ت )91/4/13( لغایت تاریخ وصول كه محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك 
مركزی در حق محكوم له داریوش احمدی با وكالت علی شيرزاده به نشانی اصفهان نبش سه راه 
سيمين- ساختمان كاش��ی مرجان- طبقه سوم. ماده 34 قانون اجرای احكام: همين كه اجرائيه به 
محكوم عليه ابالغ ش��د محكوم عليه مكلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا 
ترتيبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرای حكم و اس��تيفا، محكوم به از 
آن ميسر باشد و در صورتی كه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائيه نداند باید ظرف مهلت مزبور 
صورت جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 

13 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5913 ش��ماره دادنامه: 9109973633100177 ش��ماره پرونده: 9009983633100587 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 900622 خواهان: مؤسسه قوامين به نش��انی خمينی شهر- بلوار شهيد مطهری- 
روبروی بيمارستان- ساعی- موسس��ه مالی و اعتباری قوامين خمينی شهر خواندگان: 1- آقای 
غالمحسين صفائی پور به نشانی مجهول المكان 2- آقای هوشنگ رضا وندی جمالوئی به نشانی 
اصفهان- كهندژ- دوپله- جنيران- مقابل مدرس��ه بش��ارت- واحد 2- پالک 20، 3- آقای محمود 
جنيرانی به نش��انی اصفهان- كهندژ- دوپله- جنيران- مقابل مدرس��ه بش��ارت- واحد 3- پالک 
20، 4- خانم فرش��ته جنيرانی 5- آقای احمد جنيرانی همگی به نش��انی اصفهان- كهندژ- دوپله- 
جنيران- مقابل مدرسه بشارت- پالک 20 خواسته: مطالبه طلب دادگاه با بررسی محتویات پرونده 
ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دادخواست موسسه قوامين به شماره ثبت 7517 به مدیریت آقای سيد محمد حسينی بطرفيت 1- 
خانم فرش��ته جنيرانی فرزند محمود و آقایان 1- محمود جنيرانی فرزند محمدحسين 2- هوشنگ 
رضا ون��دی جمالوئی فرزند عبداله 3- احمد جنيرانی فرزند محمود 4- غالمحس��ين صفائی پور 
فرزند محمد بخواس��ته رسيدگی و صدور حكم مبنی بر محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت 
مبلغ -/236/000/000 ریال به انضمام خس��ارت تاخير در تادیه و هزینه دادرس��ی و قرار تامين 
خواس��ته، با مالحظه دادخواست و ضمائم آن و وجود اصول مستندات در ید خواهان كه حكایت 
از استحقاق وی در مطالبه وجه اشتغال ذمه خواندگان دارد و مصون از هرگونه ایراد و اعتراض 
باقی مانده اس��ت و اینكه خواندگان در جلس��ه دادرسی حاضر نش��ده و دفاع موثری و دليلی بر 
برائت ذمه خویش ارائه نكرده است. لذا دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی و مستنداً به مواد 
198- 515- 519 و 522 قان��ون آئين دادرس��ی مدنی و م��واد 1284 و 1301 قانون مدنی حكم به 
محكوميت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ -/236/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 
-/4/725/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و خس��ارت تاخير در تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 
90/7/9 لغایت اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می دارد خسارت تاخير در تادیه وفق 

شاخص ساالنه تورم اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران در زمان اجرا محاسبه 
خواهد ش��د. رای صادره غياب��ی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه و 
 پس از انقض��ای مهلت مذكور ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاكم تجدیدنظر اس��تان اصفهان 

می باشد. توكلی- دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خمينی شهر

ابالغ رای
5914 ش��ماره دادنامه: 9109973633801105 ش��ماره پرونده: 9109983635600273 ش��ماره 
بایگانی شعبه: 910508 خواهان: مونا سميعی به نشانی درچه خيابان نواب صفوی محله احمدآباد 
خ صاحب الزمان بن بس��ت پرس��تار منزل دوم. خوانده: اصغر چراغی به نش��انی مجهول المكان 
خواس��ته: ترک انفاق دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��يدگی را اعالم و بش��رح ذیل 

مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای اصغر چراغی دایر بر ترک 
انفاق همسر خود خانم مونا سميعی باتوجه به شكایت شاكيه و كيفرخواست صادره و درخواست 
مج��ازات نامبرده و عدم حضور متهم در مرحله تحقيقات مقدماتی و در جلس��ه دادگاه و دفاع از 
خود علی هذا اتهام محرز دادگاه مس��تندا به ماده 642 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل 
چهارم��اه حبس محكوم می نماید. رای صادر ش��ده غيابی و در مهلت ده روز از تاریخ ابالغ قابل 
واخواهی در همين دادگاه و پس از انقضای مهلت واخواهی ظرف بيس��ت روز قابل تجدیدنظر در 

محاكم تجدیدنظر استان اصفهان است. توازیانی- رئيس شعبه 101 دادگاه جزایی خمينی شهر

ابالغ
5915 كالس��ه پرونده: 628/91 ش��ماره دادنامه: 1463- 91/8/10 مرجع رس��يدگی: ش��عبه 8 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: كورش صدرعاملی فرزند ابوالقاس��م به نشانی اصفهان 
خ صمدیه پاس��اژ ارش��اد طبقه دوم پالک 39 خواندگان: 1- مهدی پهل��وان صادق 2- امير نيما 
ميرصمدی هردو مجهول المكان خواس��ته: الزام خواندگان به انتقال یك دس��تگاه موتورسيكلت 

به شماره انتظامی 37642ط13 گردش��كار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن ختم رس��يدگی با اس��تعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت 
ب��ه صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: به ش��كایت پرونده خواه��ان كورش صدرعاملی 
دادخواس��تی بطرفيت خواندگان 1- مهدی پهلوان صادق 2- اميرنيما ميرصمدی بخواسته الزام 
به انتقال یك دس��تگاه موتورسيكلت به شماره انتظامی 37642ط13 تقدیم نموده. شورا با دعوت 
از طریق خواهان با حضور در جلس��ه و ارائه اصول مدارک بش��رح دادخواست و با در اختيار 
داش��تن موتورسيكلت، كارت مشخصات و سند موتورسيكلت و براساس وصول پاسخ استعالم 
از راه��ور ثبت به ش��ماره 37642- 91/4/3 مال��ك اصلی مورد دع��وی را اميرنيما ميرصمدی 
فرزند- اعالم داش��ته از طرفی خواندگان عليرغم نش��ر آگهی در روزنامه زاینده رود به شماره 
882- 91/6/30 در جلس��ه حاضر نگردیده اند. علی ایحال بنا به مراتب دعوی مطروحه از سوی 
خواهان را محمول بر صحت تلقی دانس��ته مستنداً به مواد 198 و 229 و تبصره 2 ماده 306 از 
قانون آئين دادرسی مدنی و 247 و 269 از قانون مدنی حكم بر محكوميت و الزام خوانده ردیف 
دوم )اميرنيما ميرصمدی( به انتقال مورد خواس��ته یك دستگاه موتورسيكلت با مشخصات فوق 
الذك��ر در حق خواهان را صادر و اعالم می دارد و نس��بت به خوانده ردیف اول )مهدی پهلوان 
ص��ادق( هرچند معامله خواهان با وی صورت گرفته مع الوصف دعوی متوجه وی نيس��ت در 
اجرای ماده 2 از قانون آ.د.م رد دعوی وی را در این خصوص صادر می نماید و نسبت به دیگر 
خواس��ته خواهان ....... رای صادره نس��بت به خوانده ردیف دوم )اميرنيما ميرصمدی( غيابی و 
ظرف بيس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی و ظرف همين مدت نيز قابل تجدیدنظر نس��بت به 
طرفين پرونده در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه هشتم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

مزایده )نوبت دوم(
5916 اج��رای احكام ش��عبه 9 دادگاه حقوقی اصفه��ان در نظر دارد در پرونده اجرایی كالس��ه 
910301ح ج9 له خانم س��هيال ش��يردره و س��عيد شيردره و عليهم 1- علی ش��يردره 2- فرشته 
ش��يردره 3- فاطمه ش��يردره فرزندان مس��عود هر س��ه به نش��انی اصفهان، خ معراج، روبروی 
كالنتری 7، كوچه كالنتری 7، كوچه تقی زاده منزل حاج عباس��علی تقی زاده و به خواسته تقسيم 
ماترک متوفی شامل یك باب منزل مسكونی تحت پالک ثبتی شماره 15039 بخش 5 ثبت اصفهان 
جلس��ه مزایده ای روز دوشنبه مورخه 91/9/27 س��اعت 10 تا 11 صبح در محل اجرای شعبه 9 
دادگاه حقوقی واقع در اصفهان، خ نيكبخت، س��اختمان دادگس��تری، طبقه اول، اطاق 133 برگزار 
نماید. مورد مزایده: ملك واقع در خيابان زینبيه، خ طبيب اصفهانی، كوی ش��هيد برجویيان، كوچه 
ش��هيد رحمت اهلل یوس��فی، ک پ 8149863451 و در تصرف مستاجر سعيد رمضان تابش بوده، 
اعيان��ی آن 135 متر بوده و دو طبقه، 70 متر عرص��ه دارد و نمای خارجی آجر، دربهای چوبی، 
كابينت فلزی و دارای انش��عابات آب و برق و گاز كه توس��ط كارش��ناس رس��می دادگستری به 
مبل��غ 648/000/000 ری��ال. طالبين خرید می توانن��د 5 روز قبل از تاریخ مزای��ده از ملك بازدید 
نمایند. مزایده از قيمت كارشناس��ی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند كه باالترین قيمت 
 كارشناس��ی را پيش��نهاد نموده و 10 درصد از مبلغ كارشناس��ی را نقداً به همراه داشته باشند. 

م الف: 14101 شعبه نهم اجرای احكام دادگاه حقوقی اصفهان

مزایده
5917 اجرای احكام ش��عبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان در نظ��ر دارد درخصوص پرونده اجرایی 
كالسه 331/88ج25 له خانم فرخنده جهانگيری فرزند امام قلی و عليه شایان و شكيبا جهانگيری با 
قيموميت مسعود جهانگيری و خانم شوكت محمدی بخواسته مطالبه مهریه به مبلغ 710/000/000 
ریال بابت كل خواس��ته جلس��ه مزایده ای را در تاریخ 91/9/27 س��اعت 9 تا 10 صبح در اجرای 
احكام ش��عبه 25 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در خيابان نيكبخت، س��اختمان دادگس��تری، طبقه 
چه��ارم، اتاق 415 برگزار نماید. در این خصوص مورد مزایده س��هام ف��والد مباركه اصفهان به 
تعداد 81486 س��هم را توقيف و براس��اس استعالم از شركت سپرده گذاری مركزی اوراق بهادار 
ك��ه مصون از هرگون��ه اعتراض باقی مانده ب��ه قيمت كل 199/722/186 ری��ال ارزیابی و قيمت 
گ��ذاری گردیده. طالبي��ن خرید می توانند 5 روز قب��ل از تاریخ مزایده ب��ه اداره بورس مراجعت 
نمایند. مزایده از قيمت كارشناس��ی شروع و برنده مزایده فرد یا افرادی هستند كه باالترین قيمت 
پيش��نهادی را ارائه و حداقل 10 درصد وجه نقد آن را همراه داشته باشند. ضمنا كليه هزینه های 
مربوطه در مزایده بر عهده برنده مزایده می باش��د. م الف: 14136 شعبه 25 اجرای احكام دادگاه 

حقوقی اصفهان

اخطار اجرایی
5918 ش��ماره: 726/91ش33 بموجب رای ش��ماره 953 تاریخ 91/6/13 ش��عبه 33 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت یافته اس��ت محكوم عليه حميدرضا ربانی حقيقی مجهول 
المكان محكوم اس��ت به حضور در دفترخانه اس��ناد رس��می و انتقال سند رس��می یك دستگاه 
خودروی سواری دوو س��ی یلو مدل 1377 به شماره انتظامی 986ق76/ ایران13 به نام خواهان 
و پرداخت مبلغ ش��صت و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق محكوم له افسانه حميدی 
به نش��انی اصفهان- خ زینبيه- ایستگاه سلمان طالی كيميا. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: 
چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نياید با تقاضای ذینفع 
و دس��تور قاض��ی مراتب جهت اعمال قانون نح��وه اجراء، محكوميت های مال��ی به اجراء احكام 

دادگستری اعالم می شود. شعبه 33 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5919 از دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی خمينی شهر در پرونده مطروحه كالسه 910317ح/2 به 
آق��ای علی تهرانی پور فرزند حبيب اله و محمد حكم��ت خواندگان پرونده فوق الذكر كه مجهول 
المكان اعالم ش��ده است و خواهان آن آقای نعمت اله عموش��اهی فرزند مرتضی ساكن خمينی 
شهر خ مدرس كوچه شهيد بلوچی بخواسته مطالبه چك كه در جریان رسيدگی می باشد اخطار 
می نماید كه برای روز دوش��نبه مورخ 91/9/20 ساعت 9/30 صبح در دادگاه شعبه دوم محاكم 
عموم��ی خمينی ش��هر مراجعه نماید و یا چنانچه جهات ردی داری��د بصورت كتبی قبل از موعد 
مقرر بدفتر مربوطه اعالم و ارس��ال دارید و اال تصميم مقتضی اتخاذ و دادگاه غيابًا رای صادر 
خواهد نمود و جهت دریافت نس��خه ثانی و برگ دادخواست و ضمائم آن بدفتر دادگاه مربوطه 
مراجع��ه نماید. این آگهی وفق ماده 73 قانون آیين دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در 
امور مدنی یك نوبت در یكی از روزنامه های كثيراالنتش��ار درج می ش��ود. دفتر ش��عبه دوم 

دادگاه عمومی حقوقی خمينی ش��هر

حصر وراثت
5920 آقای س��يد مرتضی مجيدی دارای شناس��نامه ش��ماره 75 به ش��رح دادخواست به كالسه 
641/91ش ح7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواه��ی حصر وراثت نموده و چني��ن توضيح داده كه 
شادروان س��يدابوالفضل مجيدی جوآبادی بشناس��نامه 21 در تاریخ 1391/2/29 اقامتگاه دائمی 
خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- س��يد اصغر مجيدی 
فرزند س��يدابوالفضل ش ش 1272 )فرزند( 2- س��يد مرتضی مجيدی فرزند س��يدابوالفضل ش 
ش 75 )فرزن��د( 3- عفت الس��ادات مجيدی جوآب��ادی فرزند س��يدابوالفضل ش ش 674 )فرزند( 
4- مهری مجيدی جوآبادی فرزند سيدابوالفضل ش ش 1116 )فرزند( 5- عزت مجيدی جوآبادی 
فرزند س��يدابوالفضل ش ش 3 )فرزند( 6- عصمت مجيدی جوآبادی فرزند س��يدابوالفضل ش ش 
942 )فرزند( 7- صغرا مجيدی فرزند س��يدابوالفضل ش ش 26 )فرزند( 8- فاطمه بيگم ميرلوحی 
جوآبادی فرزند سيدحس��ن ش ش 13 )همس��ر دائم��ی متوفی( والغير. اینك با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت پی در پی ماهی یكمرتبه آگهی می نماید تا هركس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستين آگهی ظرف یك ماه 
به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای حل اختالف 

خمينی شهر

حصر وراثت
5921 آقای حسين علی حسينی ورنوسفادرانی دارای شناسنامه شماره 7 به شرح دادخواست به 
كالس��ه 666/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان معظمه خان احمدی بشناسنامه 126 در تاریخ 1391/5/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- علی آقا حس��ينی ورنوس��فادرانی 
فرزند حس��ينعلی ش ش 1390 )همس��ر متوفی( 2- مهدی حس��ينی منش فرزند علی ش ش 271 
)فرزند( 3- حس��ين علی حسينی ورنوس��فادرانی فرزند علی ش ش 7 )فرزند( 4- نادعلی حسينی 
ورنوسفادرانی فرزند علی ش ش 179 )فرزند( 5- محمدتقی حسينی ورنوسفادرانی فرزند علی ش 
ش 446 )فرزند( 6- طاهره حس��ينی ورنوس��فادرانی فرزند علی ش ش 318 )فرزند( والغير. اینك 
با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یك نوبت پی در پی ماهی یكمرتبه آگهی می 
نماید تا هركسی اعتراضی دارد و یا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستين آگهی 
ظرف یك ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل 

اختالف خمينی شهر

ابالغ
5922 كالس��ه پرونده: 305/91 ش��ماره دادنامه 383 تاریخ رس��يدگی: 91/9/6 مرجع رس��يدگی: 
ش��عبه نهم حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر خواهان: حس��ن مسيبی به نشانی درچه- خ 
امام- كوی اردیبهش��ت- بن بست مادر- پالک 38 خوانده: حسن مقدسی مجهول المكان خواسته: 
الزام به انتقال س��ند گردش��كار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به كالسه فوق و طی 
تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضاء، قاضی ش��ورا ختم رسيدگی را اعالم و به شرح 
زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: درخصوص دعوی آقای حس��ن مسيبی 
درچه فرزند غالمرضا بطرفيت آقای حس��ن مقدس��ی فرزند رحيم بخواس��ته الزام به انتقال سند 
رس��می یك دستگاه موتورس��يكلت 125 بهرو مدل 85 به رنگ مشكی و به شماره انتظامی 7187 
اصفهان77 به انضمام هزینه دادرس��ی، باتوجه به دادخواست تقدیمی و ضمائم و تصویر قولنامه 
مورخه 1390/3/25 و اینكه خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلسه رسيدگی حاضر نشده و الیحه 
ای مبنی بر برائت ذمه خود و یا ادای دین در حق خواهان ارائه نكرده اس��ت و با عنایت به پاس��خ 
اس��تعالم از راهور نيروی انتظام��ی اصفهان كه خوانده را بعنوان مال موتورس��يكلت فوق الذكر 
معرفی كرده اس��ت لذا ش��ورا دعوی خواهان را مقرن به صحت دانسته و مستنداً به مواد 219 و 
220 قانون مدنی و ماده 519 قانون آئين دادرسی مدنی خوانده را محكوم به حضور در دفترخانه 
رس��می و انتقال س��ند رسمی موتورس��يكلت 125 بهرو به ش��ماره انتظامی 7187 اصفهان77 و 
پرداخت س��ی هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان می نماید. رای صادره غيابی است 
و ظرف بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شورا و سپس ظرف بيست روز پس از آن 
نيز قابل تجدیدنظرخواهی در محاكم عمومی خمينی ش��هر می باشد. شعبه نهم حقوقی شوای حل 

اختالف خمينی شهر)درچه(



تاالر رودکی؛ میزبان مراسم عروسی وعزاطیف رنگی در نگارخانه کوثر

نمایشگاه نگارگری هنرجویان میثم نیلی از ۱۱ تا ۱۵ آذر ماه در 
نگارخانه کوثر برپا می شود.

وی در خصوص این نمایش��گاه گفت: این نمایش��گاه مش��تمل 
بر ۳۷ تابلو اس��ت که ۹۵ درص��د آثار نگارگری ایرانی مش��تمل 

بر گل و م��رغ، تذهیب قرآنی و... را ش��امل می ش��ود. این آثار با 
مضمون فلس��فی، ادبی و عرفانی کار ش��ده اس��ت و از میان آثار 
تنها دو اث��ر از او به چش��م می خورد و می توان گفت که س��طح 
 کار هنرجوی��ان و آث��اری که ارایه ش��ده بس��یار خوب اس��ت.

این نگارگر اصفهانی درمورد سبک شاگردان خود تصریح کرد که 
در نگارگری از صفویه تا دوران معاصر را دربرمی گیرد و آثار آبرنگ 
نیز واقع گرایانه است. در بین هنرمندان خالق این آثار طیف وسیع 
سنی وجود دارد که ماحصل آن را می توان چیده شدن هنرمندان 
 در کنار یکدیگر دانس��ت. گفتنی اس��ت این نمایش��گاه ش��نبه 
 ۱۱ آذر ماه ۹۱ در نگارخانه کوثر واقع در میدان نقش جهان، جنب 
عالی قاپ��و کار خود را آغاز ک��رده و عالقه مندان ت��ا پانزدهم ماه 
 جاری فرصت دارند صبح ها از س��اعت ۹ تا ۱۲ و بع��د از ظهر ها 
۱۶ تا ۱۸ برای دیدن این نمایشگاه به این نگارخانه مراجعه کنند.

تاالر رودکی اصفهان به عنوان بزرگ ترین سینمای شهر اصفهان 
این روز ها حال و روز خوشی ندارد و به جای نمایش فیلم، به محلی 

برای برگزاری مراسم ختم و عروسی بدل شده است.
با این ک��ه این ت��االر ظرفیت یک ه��زار و ۱۰۰ نف��ر جمعیت را 

دارد، اما این س��الن مدت هاس��ت که تعطیل بوده و به س��النی 
برای اجتماعات تبدیل شده اس��ت که با افتتاح سالن هایی چون 
س��الن همایش های کوثر، این س��الن دیگر برای کنس��رت ها و 
اجتماع��ات نیز مث��ل قبل اج��اره داده نمی ش��ود و اخی��راً این 
 س��الن، چند مراس��م ختم و عروسی به چش��م خود دیده است.

مدیریت این مجموعه با رد خبر برگزاری مراس��م ختم و عروسی 
در این س��الن اش��اره کرد که ما در کنار س��الن، تاالر و رستوران 
هم داریم ک��ه همه اینها در یک مجموعه اس��ت و مراس��م هایی 
 مثل ختم  نی��ز در بخش های دیگ��ر مجموعه برگزار می ش��ود.

او اضافه کرد که در حال حاضر باز بودن این س��الن برای ما هیچ 
 توجیه اقتصادی ن��دارد و به همی��ن خاطر هم تعطیل اس��ت و

به شدت دنبال تغییر کاربری این مکان هستیم تا بتوانیم این سالن 
را به کار دیگری اختصاص دهیم.

اعالنیادداشت

هفت

سینماگران	وانصار	در	کنار	هم؟!	
به دنبال فراخوان گ��روه انصار حزب اهلل و جامعه صنفی تهی��ه کنندگان در اعتراض و 
حمایت از وضعیت فعلی سینمای ایران،  با حضور تعداد محدودی از هر دو گروه تجمعی 

در میدان بهارستان برگزار شد.
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 نخستین انیمیشن گردشگری 
سه بعدی کشور

این انیمیشن با موضوع سفر به ایران ۱۴۰۴ 
در اصفه��ان تولید می ش��ود. سرپرس��ت 
معاونت فرهنگی اداره کل تبلیغات اسالمی 
استان اصفهان هدف از تولید این انیمیشن 
 را آش��نایی ک��ودکان و نوجوانان با س��ند

چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسالمی ایران 
دانست وگفت که در این انیمیشن امکان 
سفر به ۱۳ سال آینده فراهم شده است. او 
 همچنین ب��ا تأکید بر این نکته که نخس��تین انیمیش��ن گردش��گری 
سه بعدی کشور در ۱۷ کاراکتر و ۲۱ محیط طراحی شده که در آن سفر 
به ایران سال ۱۴۰۴ از مدرسه شروع می شود و با سؤال دانش آموزان که 
ذهن پرسشگری دارند، ادامه می یابد و با نشان دادن آینده ایران در یک 

عالم فانتزی و تخیلی در مسجد خاتمه پیدا می کند.

 گرانی کاغذ تنها دلیل 
کاهش انتشار کتاب ها نیست

مدیر انتشارات روایت فتح معتقد است 
که عوامل دیگ��ری در این اتفاق دخیل  
 اس��ت. هرچند ای��ن اتف��اق فرصتی را 
به وجود آورده تا ناش��ران ب��ا دقت نظر 
بیشتری دست به انتش��ار کتاب بزنند، 
ولی گرانی کاغذ یک��ی از دغدغه هایی 
بوده که ناش��ران، بخش عمده کاهش 
انتش��ار کتاب های خود را به آن مرتبط 
می دانند که اکنون پس از کنترل نس��بی قیمت کاغذ و پایین آمدن 
 بهای آن، اتفاق خاص��ی در تغییر ای��ن رویه صورت نگرفته اس��ت.

                                   تکلیف »من مادر هستم«  
در تهران مشخص می شود

مدیر س��ینما قدس اصفهان گفت: که 
تکلی��ف ماندن ی��ا نماندن »م��ن مادر 
هستم« بر اکران سینما قدس اصفهان 
بعد از جلس��ه ای که در ته��ران در این 
خص��وص برگزار می ش��ود مش��خص 
می ش��ود و  ما از هیچ کس جز ارش��اد 
دس��تور نمی گیری��م و در صورت��ی که 
دستوری مبنی بر پایین آوردن این فیلم 

به ما ابالغ شود، این کار را انجام می دهیم.

دفتر یونیما در اصفهان
۱۴ آذر ماه دفتر یونیما )اتحادیه بین المللی 
نمایشگران عروسکی( در اصفهان افتتاح 
می ش��ود. دکتر اردالن، رییس یونیمای 
ایران، صبح سه شنبه در اصفهان کارگاهی 
در خصوص تئاتر عروسکی برگزار می کند 
و بعدازظهر نیز با حضور وی دفتر یونیمای 
اصفهان ط��ی مراس��می در آمف��ی تئاتر 
مجموعه فرشچیان افتتاح می شود. یونیما، 
اتحادیه بین المللی نمایشگران عروسکی اس��ت که دفتر مرکزی آن در 
فرانسه است و هر کشوری یک نمایندگی از آن را دارد. هدف این اتحادیه 
تقویت تئاتر عروسکی در حوزه کودکان و بزرگساالن، برگزاری کارگاه های 

آموزشی، حمایت از آثار فاخر و... است.

»سه کاهن« منتشر شد
رمان »س��ه کاهن« نوش��ته مجید قیصری از س��وی انتشارات عصر 

داستان منتشر شد.
»س��ه کاهن« به عنوان تازه ترین رمان منتشر ش��ده از سوی مجید 
قیصری را می ت��وان دنباله عالقه اخیر وی به داستان نویس��ی درباره 
موضوعات دینی عنوان کرد که نخستین بار در رمان »شماس شامی« 
 خود را نش��ان داد و »س��ه کاهن« ادامه دهنده این رون��د و به نوعی 

تثبیت کننده این جریان فکری در نویسندگی وی به شمار می رود.
 در بخش��ی از ای��ن رم��ان می خوانیم: نزدی��ک خیمه زی��ر درخت، 

س��ه اس��ب س��یاه عرب��ی بس��ته اند، ب��ا 
خورجین ه��ای بزرگ، پُر. عب��داهلل با دیدن 
جمعیت گریه اش می گیرد. حلیمه می گوید: 
نترس. جماعت همین که حلیمه را می بینند 
راه باز می کنند تا خودش را به خیمه برساند. 
غ��الم حلقه به گ��وش، ترکه به دس��ت زیر 
درخت ایستاده، بچه ها را می ترساند. صدای 
شرق ش��رق ترکه باال س��ر حلیمه و عبداهلل 
می پیچد. »س��ه کاهن« را انتش��ارات عصر 
داستان در شمارگان سه هزار نسخه و قیمت 

هشت هزار تومان منتشر کرده است.

روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 932 |  دوشنبه  13 آذر  1391 | 18 محرم 1434

فرزند هراسناک سینمای موج نو 
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - ژان لوک گدار در سوم دسامبر سال ۱۹۳۰ در خانواده سوئیسی ثروتمند 
و فرهیخته ای در پاریس زاده شد. گدار در پایان دهه ۱۹۴۰ به پاریس بازگشت و از دانشگاه 
سوربن مدرکی در رش��ته قوم شناس��ی )ethnology( دریافت کرد، اما در شورش علیه 
خانواده پروتستان خویش، به سینما روی آورد و به گروهی از دوستان همفکر جوان چون کلود 
شابرول، فرانسوا تروفو، اریک رومر و ژاک ریوت پیوست که براین انگیزه بودند تا قابلیت های 

نهفته سینما را به کاوش آورند. 
پدر و مادر گدار دلبستگی او را به سینما نمی پسندیدند و بر آن بودند که او همچون نوجوانی 
نازپرورده رفتار می کند. از این روی در ۱۹۵۲ به امید آنکه به او هنجار آموزند، از کمک پولی 
به او دریغ نمودند. گدار را فرزند هراسناک سینمای موج نو خوانده اند؛ چراکه در دهه ۱۹۶۰ 
با تالش جنجال گونه ای می خواست با نهادهای خشک و پژمرده سیاسی و اجتماعی بستیزد. 
برخی از فیلم های او عبارتند از: شارلوت و ورونیک یا همه پسرها نامشان پاتریک است، داستان 

آب، شارلوت و ژولش، از نفس افتاده، بخشی از بگذار مغزمان را بشویند، سرباز کوچک و ...
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 منص��ور اعظم��ی کی��ا 
زهرا 
رجایی

خواننده،پژوهشگرو محقق 
ک��ه آواز را از طری��ق 
و  علم��ی  روش ه��ای 
آکادمیک دنبال کرده و آموزش دهی به هنرجویان 
این رشته را از طریق روش های کاماًل علمی انجام 
می دهد. درس��ه شاخه اجرای کنس��رت، تألیفات 
موسیقی و تربیت هنرجویان فعالیت داشته و تاکنون 
از آثار مکتوب وی می توان به کتاب »راه و رسم منزل 
ها«،»ش��یوه های راه گردانی« و»آموزش تحلیلی 
تصنی��ف خوانی« اش��اره کرد. مصاحب��ه ای که با 
نامبرده انجام گرفت��ه بخش های��ی از جدیدترین 
نظریات وی در کتابی که به تازگی در دس��ت چاپ 
دارد به نام »موسیقی اصفهان در گذر زمان« بوده و 
از نظر شما می گذرد. ایشان بالنده و تربیت یافته نزد 
آخرین بازمانده س��بک آوازی اصفهان استاد علی 

اصغر شاهزیدی است.
هم�ه س�اله در 13 آذرم�اه مراس�م 
بزرگداش�تی به مناس�بت فوت مرحوم 
ت�اج برگزار می ش�ود که مح�ل حضور 
هنرمندان و دوستداران موسیقی است. 
از س�جایای اخالقی اس�تاد تاج بسیار 
گفته شده و شنیده ایم، اما آنچه اصاًل به 
آن پرداخته نشده بررسی زوایای علمی 
ش�خصیت هنری اس�تاد تاج اس�ت که 
ظاهرا شما در یک س�ری پژوهش های 
گس�ترده این مه�م را انج�ام داده اید. 
بنابراین خصوصیات آوازی اس�تاد تاج 
را از لحاظ فنی و علمی برایمان تشریح 

کنید.
برای بیان خصوصیات علمی آواز ایش��ان، باید ابتدا 
 تعاریفی را درمورد هنر و بررس��ی ش��خصیت های

هن��ری بی��ان  کنیم ت��ا از خ��الل ای��ن تعاریف و 
مس��تندات به ش��خصیت علمی آوازی جناب تاج 
پی ببریم. در موس��یقی ایرانی و به طور کل هنرها، 
بررسی شخصیت هنری از س��ه نقطه مورد تجزیه 
و تحلیل قرار می گی��رد تا اعتب��ار و ویژگی های 
 هنرمن��د م��ورد بررس��ی ق��رار گی��رد. ۱- مکتب 
۲- سبک ۳- شیوه )متأسفانه این روزها این سه واژه 
به اشتباه، بسیار به جای هم به کار برده می شود(. 
برای »مکتب« تعاری��ف گوناگونی ارایه ش��ده، اما 
تعریف موردنظ��ر در اینجا»موقعی��ت جغرافیایی 
است که در آن تمام یا بخشی از متون و مهارت های 
هنری را آموزش می دهند )که در اثر بی توجهی به 
بار مفهومی مکتب به ص��ورت غلط به کل محتوای 
اندیش��ه و موضوع و مهارت در یک رش��ته هنری 

مکتب می گویند(. 
»س��بک« به ط��ور کل��ی یعن��ی اوص��اف درونی 
 و محتوای��ی هن��ر ک��ه ب��ه وس��یله هنرمن��د به 
عالقه مندان انتقال داده می ش��ود و به لحاظ ادبی، 
س��بک، روش خاص ادراک و بیان افکار به وس��یله 
چیدمان کلم��ات و انتخ��اب الفاظ و ط��رز تعبیر 
آنهاست. در حقیقت سبک، هم طرز فکر و هم طرز 
تحلیل را در خود دارد. س��بک ها دو دسته اند؛ ۱- 
سبک فاخر ۲- سبک تقلیدی که اولی حاصل نبوغ 
و تالش هنرمند است و دومی حاصل تقلید از قدما 
)نمونه آن آقای شجریان که با این که مرد اول آواز 
ایران اس��ت و قدرتمند می خواند و در زیباشناسی 
موسیقی قوی است، ولی سبک شخصی ندارد و هنوز 

در قالب قدما مانده است(. 
درمورد این دو تعریف که ارایه شد پس 
به کار بردن واژه مکتب اصفهان اشتباه 

اس�ت و ما بای�د بگوییم س�بک آوازی 
ردی�ف مکتب اصفه�ان و ح�اال اگر این 
تعریف از سبک را بخواهید به موسیقی 
تعمیم بدهید سبک آوازی چگونه بیان 

می شود؟ 
اگر یک قطعه موس��یقی را بدن فرض کنیم، سبک 
لباسی اس��ت که به بدن پوش��انده می شود؛ مثل 
چهار مضراب پی��ش درآمد، رن��گ و.... همان طور 
 که در ادبیات هم ش��عر و نثر از وزن ها، سیالب ها،

حروف و کلمات س��اخته می ش��وند و ب��ه عالوه 
در موس��یقی وزن، فواصل، ریتم، موتی��ف و فراز و 
فرودها وجود دارد که باعث تکمیل ساختار قطعات 
موسیقی می شود. در نتیجه در آواز، وزن، سیالب 
ها، نوع تحریر، ادوات تحریر و لحن ادای کلمات در 
شعرهایی که خوانده می شود سبب به وجود آمدن 

سبک های گوناگون می شود. 
 برچه اساس�ی هنرمند صاحب س�بک 

می شود؟
پارامترهایی وج��ود دارد که رعایت آنه��ا باعث به 
 وج��ود آم��دن س��بک ش��خصی ب��رای هنرمند 
می شود؛ ۱- ش��ناخت ردیف موسیقی دستگاهی: 
آش��نایی دقیق با زوای��ای پیچیده ردی��ف آوازی 
 ای��ران و تس��لط ب��ر آنه��ا ۲- انتخ��اب ش��عر و 
جمله بندی موس��یقی ۳- کشش��ی ک��ه خواننده 
روی نت ها انجام می دهد؛ برای مثال درش��عری 
از س��عدی: خفتگان را خبر از عالم بیداران نیست/ 
تا غم��ت پی��ش نیاید غ��م م��ردم نخ��وری، مهم 

اس��ت که تأکید در کدام یک از کلم��ات خفتگان، 
بیداران یا غم باشد و این ش��عر را آقای تاج خوانده 
و به لحاظ بار معنایی تأکی��د می کند که مرفهین 
خبر از ضعفا ندارند و حالت غ��م را در صدا نمایش 
 می دهد که باعث اثربخش��ی ف��راوان در مخاطب 
می ش��ود و این حساس��یت ویژه ایش��ان بوده که 
مفه��وم کلم��ات را در آواز مرئ��ی می نم��وده و 
 به آنه��ا جان می بخش��یده، حال آن ک��ه خیلی از 
خواننده ها فن آکسان اندازی روی کلمات را درست 
اجرا نمی کنند و باعث اش��تباه رس��انی مفهوم به 

مخاطب می شوند.
۴- نوع تحری��ر و فرم تحریرها: وقت��ی که خواننده 
به نوعی احساس��اتش را در قالب بریزد که این بیان 
احس��اس و ادراک، از قدم��ا و معاصرینش متفاوت 

باشد، سبک شخصی به وجود می آید.
اصاًل تحریر ب�ه چه معناس�ت و چگونه 
باعث وجه تمایز سبک های آوازخوانی 

می شود؟
تحریر یعنی زیباسازی و این کلمه از خوشنویسی 
گرفته شده اس��ت. در قدیم خوشنویسان، اطراف 
 خط نوش��ته را ب��ا نقاش��ی گل و م��رغ و... تزئین 
می کردن��د. در آواز ه��م خواننده ب��ا حنجره خود 
 به وس��یله یک س��ری حرکات، آرایه هایی را خلق 
 م��ی کن��د ک��ه ای��ن آرایه ه��ا هم��ان تحری��ر 
هستند. آقای تاج اندیش��مندانه و به بهترین وجه 
تحریرها را به کار می برد. اگر در شعر، منظور شاعر، 
فریاد از زمانه بوده، تحریر را در اوج بیان می کردند، 

نه در بم و اگر حالت های التماسی و خواهشی وجود 
داشته تحریرها را بریده و کوتاه بیان می کردند.

چه دالیل�ی باعث گوناگون�ی تحریر در 
اجرای آقای تاج بوده است؟

یکی این که ایش��ان با اندیشه متناس��ب با معانی 
نهفته در ش��عر تحریر را ایج��اد می کردند و دیگر 
این که از لح��اظ بیرونی، تعداد نتی که ایش��ان به 
 تحری��ر اختص��اص م��ی داد ب��ا تع��داد نت��ی که 
خواننده های دیگر اختص��اص می دادند متفاوت 
بود و س��وم به کارگی��ری ادوات تحری��ر و چهارم 

زیباشناسی.
این عوام�ل را به ش�کل علم�ی چطور 

توضیح می دهید؟
معموالً گوشه های موس��یقی ایرانی در یک رنگ 
چهار نتی به ع��الوه یک نت، تجل��ی ملودیک پیدا 
می کنند، مثاًل اگر بخواهیم زابل بخوانیم در هر کجا 
که واقع شده باشد در دانگ اول یا دوم، اول یا وسط 
گام ۴ نت + یک نت را برای اجرا به خود اختصاص می 
دهد و معموالً خوانن��ده در فضای یک دانگ تحریر 
را بیان می کند، اما آق��ای تاج زیرکانه در ۷۰درصد 
آثار صوتی اش در قالب یک گام، تحریرها را ش��کل 
می داد و خیلی وقت ه��ا از اکتاو هم فراتر می رفت 
و از آن طرف اکت��او، به درآمد می رس��ید. در مورد 
ادوات تحریر، یک سری هجا و کلمات مضاف بر شعر 
است که شاعر به سلیقه خود آنها را در حین اجرای 
تحریر به کار می برد؛ از قبیل خدا، جان، حبیب من، 

عزیز من و...
با صراحت بیان می کنم ک��ه ۹۹درصد خواننده ها 
این کلمات را بدون ارتباط ما با مفاهیم شعر به کار 
می برند یا آنقدر تحریر را طوالنی می کند که ادوات 
تحریر ناقص ادا می شوند. اما آقای تاج این اشتباهات 
را نداشتند و در نهایت شرط دیگر، زیبایی شناسی 
در موسیقی است که آقای تاج از قدرت درک باالی 
زیبایی شناس��ی شعر و موس��یقی برخوردار بوده و 
حتماً شعر را مناس��ب با آواز و دستگاه انتخاب می 

کرده اند. 
در یک جمع بندی کلی خواننده ای مثل 
تاج با دارا ب�ودن پارامترهایی که ش�ما 
گفتید صاحب سبک ش�خصی بودند و 

البته سبکی از نوع ارزشمند؟
بل��ه، البت��ه فاخ��ر ش��دن س��بک نیم��ی مربوط 
به عوامل��ی که ذک��ر کردی��م و نیمی مرب��وط به 
احساس��ات و منوی��ات درونی ش��خص اس��ت که 
باعث اثرگذاری در مخاطب می ش��ود ت��ا این که 
بس��یاری از خواننده ها ق��درت آواز خوب��ی دارند 
 ولی صدایش��ان دلنشین نیس��ت، به دلیل این که 
 نم��ی توانن��د احس��اس معن��وی در ص��دای 

خود بیاورند.
اس�اتید آقای ت�اج هم همگ�ی صاحب 

سبک بودند؟
بله، ایشان چهار اس��تاد داش��تند که معاصر هم و 
همه صاحب س��بک بودند. بعد از آنها تاج صاحب 
س��بک خودش بود و بزرگ ترین شاگرد تاج، آقای 

شاهزیدی هم صاحب سبک شخصی هستند.
در م�ورد پارامتر س�وم ش�اخص هنر، 

»شیوه«چیست؟

در خوانندگی »ش��یوه« روش��ی ویژه در استفاده 
منحصر به فرد از روش پیشینیان و ارایه آواز به شکل 

نو و به دو شکل است:
 ال��ف: اجرای��ی )کنس��رت ها و پژوه��ش ه��ا(، 
ب: آموزش��ی )کالس های آموزش( اگر هنرمندی 
یکی از شیوه ها را داشت، شیوه او ناقص و اگر هر دو 
را داشته باشد شیوه او فاخر است و همین است که 
منجر به تربیت شاگردان و در نتیجه به وجود آمدن 
مکتب می شود. از ویژگی های مهم آواز تاج این بود 

که وقتی آواز را شروع می کردند کسی نمی توانست 
حدس بزند که االن که ماهور را شروع کرده بعدش 
کدام گوشه را ادامه می دهد و در کجا فرود می آید 
و البته این خصوصیت بزرگان دیگر سبک اصفهان، 

چون جناب کسایی و شهناز هم هست.
پژوهش های شما گس�تره صدای آقای 
ت�اج را از منظر علمی چگون�ه بیان می 

کند؟
گوش انس��ان فرکانس هایی بین ۱۶ تا ۲۰ هرتز را 
می تواند بش��نود. از این محدوده یک سری صداها 
هم به دلیل مطلوب نبودن ش��نیداری موس��یقی 
توسط موزیسین ها حذف شده و رنجی موسیقایی 
مشخص شده که شامل دو بخش است: راست کوک 
)از فرکانس۱۰۰ هرتز یا Sol ی��ک تا ۴۴۰ هرتز یا 
La س��وم( محدوده چپ ک��وک: )از فرکانس۱۶۰ 
هرتز یا Mi دوم ت��ا ۶۰۸ هرتز یا Re چهارم(. کلیه 
خواننده ها برای این که بتوانن��د آواز بخوانند باید 
ابتدا محدوده صدایشان را بشناسند. معموالً مردان 
راس��ت کوک و زنان چپ کوک م��ی خوانند، ولی 
جناب تاج در هر دو محدوده با قدرت می توانس��ته 
بخواند. )برای مثال: ماهور Do با شعر کلیم کاشانی 
)امس��ال نوبهار قدم پیش تر گذاشت(، ماهور La با 
شعر س��الک اصفهانی )دگر بار ش��د تازه گلم جلوه 
گر(، ش��ور Re )با ش��عر مجمع لطف و خوبی است 
 عذار چو مهش(، سه گاه Mi کرن که اوج ترین نت 
سه گاه است و به راحتی توسط ایشان خوانده شده( 
و گس��تره صدای ایش��ان دو اکتاو و نیم بوده است 
که البته نیمی از آن مربوط ب��ه موهبت خدادادی 
و نیم��ی از آن ب��ه تالش ایش��ان مبنی ب��ر تربیت 
حنجره اس��ت و البته آث��ار صوتی بس��یاری از تاج 
در آرش��یو بنده موجود هس��ت که مورد پژوهش 
 ف��راوان ق��رار گرفت��ه و ب��رای مطالع��ه در اختیار 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

مصاحبه اختصاصی با استاد منصور اعظمی کیا به مناسبت بزرگداشت تاج اصفهان

سبک	آوازی	تاج،	علمی	و	اندیشمندانه	است

تاج با اندیشه متناسب با معانی 
نهفته در ش�عر تحریر را ایجاد 
می کردو از لحاظ بیرونی، تعداد 
نتی که وی به تحریر اختصاص 
 م�ی داد ب�ا تع�داد نت�ی ک�ه 
خواننده ه�ای دیگر اختصاص 
می دادن�د متف�اوت ب�ود و به 
و  تحری�ر  ادوات  کارگی�ری 
زیباشناس�ی باع�ث گوناگونی 
تحریر در اجرای تاج بوده است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

سپاهان اجازه باخت ندارد!
لیگ برتر هندبال باش��گاه های کش��ور امروز با برگ��زاری چهار دیدار 
پیگیری می شود. در یکی از این دیدارها در تهران، سپاهان صدرنشین 
فعلی، میهمان نیروی زمینی است. س��پاهانی ها برد لرزانی را در هفته 
هشتم برابر شهرداری تبریز کسب کردند، ضمن این که در امتیاز ۱۲ با 
ثامن مشهد برابر هستند و کوچک ترین لغزشی، صدر جدول را بار دیگر 

از آنها خواهد گرفت. 
اما در حس��اس ترین مس��ابقه هفته، تیم های دوم و س��وم جدول رده 
بندی به مصاف هم خواهند رفت. در این مسابقه که به میزبانی نماینده 
تبریز برگزار خواهد شد، تیم های شهرداری تبریز و ثامن الحجج مشهد 
رودرروی یکدیگر ق��رار خواهند گرفت. ش��اگردان علیرضا حبیبی که 
هفته قبل شکست تلخی را مقابل همتای سبزواری خود تجربه کردند 
سخت به دنبال برد در این مسابقه و در نهایت منتظر لغزش زردپوشان 

اصفهانی هستند تا بار دیگر به صدر جدول صعود کنند. 

حضور ماهان در لیگ پینگ پنگ 
باش��گاه فوالد ماهان با قبول س��رمایه گذاری در پین��گ پنگ بانوان، 

حمایت از تیم لیگ برتری اصفهان را برعهده می گیرد. 
پیش از این، ذوب آهن نماینده استان اصفهان در این رقابت ها بود که 
به دلیل مشکالت مالی قادر به ادامه فعالیت در این رشته نشد تا هیأت 
پینگ پنگ اس��تان اصفهان در مذاکره با باش��گاه فوالد ماهان مانع از 

دست رفتن امتیاز تیم لیگ برتری استان شود.

ماهانی های سابق رو در روی صادق زاده
تیم بسکتبال فوالد ماهان در هفته ششم لیگ برتر باشگاه های کشور 

میزبان شهرداری گرگان است.
هفته ششم لیگ برتر بس��کتبال باشگاه های کش��ور امروز دوشنبه با 
انجام پنج دیدار در شهرهای تهران، اصفهان و قشم پیگیری می شود. 

در اصفهان، فوالد ماهان شش��مین دیدار فصل خود را برابر شهرداری 
گرگان برگزار می کند؛ تیمی که برخالف ادوار گذش��ته لیگ تاکنون 
نتایج خوبی کس��ب نکرده و فعال یک پله تا قعر جدول رقابت ها فاصله 
دارد. فوالد ماهان بعد از بردی که در وقت اضافه دیدار برابر اس��تقالل 
زرین قشم در هفته پنجم رقابت ها کسب کرد، امیدوار است دیدار برابر 
شهرداری گرگان را با نتیجه قاطعانه به پایان برساند. شهرداری گرگان 
در حالی امروز در اصفهان به میدان می رود که در ترکیب این تیم، سه 
بازیکن فصل قبل ماهان حضور دارند. ماهان امس��ال تمایلی به حفظ 
بابک نظافت، وارطان بیدروسیان و س��ینا هادی زاده نداشت تا این سه 
بازیکن راه گرگان را در پیش بگیرند. تقابل ماهانی های س��ابق با یاران 
فصل قبل خود بر جذابیت ه��ای این دیدار خواهد افزود. ش��هرداری 
 گرگان هفته پیش اولین ب��رد فصل را به دس��ت آورد و حاال دیگر تیم 
با انگیزه ای است، پس ماهان برای حفظ جایگاهش در جدول رقابت ها 

باید در این دیدار، دقت را چاشنی کار کند. 

 گرانی بلیت هواپیما
دلیل انصراف تیم ها از جام حذفی

دلیل انصراف پی در پی تیم ها از جام حذفی مشخص شد! در حالی که 
جام حذفی با حضور 3۲ تیم قرعه کشی ش��د، اما تا امروز چهار تیم از 

حضور در مسابقات انصراف دادند. 
تیم ه��ای آلومینیوم هرمزگان، ش��هرداری تبریز، س��نگ آهن بافق و 
 نفت مس��جد س��لیمان تیم هایی بودند که با وجود ش��رکت در مراسم 
قرعه کش��ی، از حضور در جام حذفی انصراف دادند. مسئوالن سازمان 
لیگ اعالم کردند که یکی از اصلی ترین دالیل انصراف تیم ها از حضور 
در جام حذفی، گرانی بلیت هواپیماست، به طوری که هزینه رفت وآمد 
تیم ها افزایش چشمگیری داشته و به همین دلیل اکثر تیم های میهمان 

از حضور در جام حذفی انصراف دادند.
  البت��ه در این می��ان معلوم نیس��ت علت انص��راف ش��هرداری تبریز 
که میزبان نفت تهران بوده اس��ت، چه ارتباطی به گرانی بلیت هواپیما 

دارد!

 با پول بیت المال 
برده داری می کنند

کاظم اولیایی 
 ه��ر روز از مس��ئوالن دو باش��گاه س��رخابی می ش��نویم که 
می گویند پول نداریم و دولت کمک نمی کند، این در حالی است که روند 
حرکتی آنها با حرف هایی که می زنند تناقض دارد و کامال مشخص است 
که دست آنها از نظر مالی باز است و با پول بیت المال برده داری می کنند.  
تا وقتی سیاسیون به دنبال تیم داری هس��تند و دست از سر فوتبال بر 
نمی دارند وضع همین است. این افراد به دنبال نگاه و رأی مردم هستند 
و می خواهند از طریق طرفدارانی که دو 
تیم استقالل و پرسپولیس دارند، نظر 
مردم را جلب کنند. س��ازمان های 
باالدس��تی فوتبال اعم از فیفا و ای 
اف س��ی در قوانین آورده اند که یک 
شخص حقیقی یا حقوقی حق مالکیت 

دو باشگاه را ندارد.

6
تأمینی و غالمی به جای شجاع؛ پیشنهاد سپاهان به مس

گفته می شود سپاهان به مس��ئوالن مس کرمان پیشنهاد جذب شجاع خلیل زاده را در 
ازای هادی تأمینی و محمد غالمی داده اس��ت که هنوز با موافقت مسی ها مواجه نشده 
است. همچنین گفته می شود در نیم فصل دوم، هادی عقیلی هم به سپاهان بازمی گردد. روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 932 |  دوشنبه  13 آذر  1391 | 18 محرم 1434

فعالیت غیرقانونی 
تیم فرشتگان

 اخراج ماچادو 
گران تمام می شود

سرپرست هیأت پینگ پنگ استان اصفهان گفت: فوالد ماهان نماینده استان 
در لیگ برتر است و از نظر ما تیم فرشتگان وجود خارجی ندارد. مهدی تکابی 
 در گفتگو با ایمنا اظهار داش��ت: ب��رای هیأت پینگ پنگ اس��تان، تیم هایی 
قابل قبول هستند که از طرف اداره کل ورزش و جوانان مجوز فعالیت رسمی 
داشته باشند. تیم پینگ پنگ بانوان فرشتگان سال ها در اصفهان غیرقانونی 

فعالیت کرده است و از مسئوالن این تیم هیچ اطالعی نداریم. 
وی ادامه داد: ما در نامه ای به فدراسیون مسئله کلی را بیان کردیم، اما مشکل 
ما با شخص خاصی نیست بلکه مسئله اصلی این است که تیمی که قرار است 
فعالیت کند طبق اساسنامه هیأت های ورزشی باید مورد تأیید باالترین مقام 

اجرایی آن رشته در استان که همان هیأت است قرار داشته باشد. 

خبر اخراج هوگو ماچادو بازیکن پرتغالی تیم ذوب آهن که روز شنبه به دلیل 
عملکرد ضعیفش در دیدار با نفت از س��وی فرهاد کاظمی  کنار گذاشته شد 
به شدت مورد توجه رس��انه ها قرار گرفت وگویا روز گذشته در خصوص این 
موضوع جلسه ای اضطراری در باشگاه ذوب آهن با حضور این بازیکن تشکیل 
شد. ماچادو که فصل گذش��ته با ذوب آهن قرارداد بست، بخش��ی از قرارداد 
خود را طلبکار است و ذوبی ها در صورت اخراج او باید عالوه بر معوقات فصل 
گذشته، 3۵۰ هزار دالر نیز برای قرارداد امسال او به این بازیکن پرداخت کنند. 
طبق گفته مدیر برنامه های ماچادو، با توجه به این که ماچادو از سوی باشگاه 
ذوب آهن اخراج می شود، طبق قانون،  ذوب آهن باید قرارداد وی را به صورت 

کامل پرداخت کند و بعید است که بازیکن پرتغالی از حق خود کوتاه بیاید. 

یووه، پیروز شهرآورد تورین
یوونتوس با پیروزی س��ه بر صفر در شهرآورد تورین از پیشتازی 
خود در سری A دفاع کرد.یووه هم اکنون فاصله ای پنج امتیازی 
با ناپولی، نزدیک ترین تعقیب  کننده اش در جدول رقابت ها پیدا 

کرده است.

تساوی بایرن و دورتموند
حساس ترین بازی هفته ۱۵ بوندسلیگای آلمان 
با تساوی بایرن مونیخ و دورتموند به پایان رسید.

بایرن مونیخ ابتدا با گل تونی کروس )67( پیش 
افتاد، اما ماریو گوتسه کار را به تساوی کشاند.

مسی به یک قدمی مولر رسید
لیونل مسی ستاره آرژانتینی بارسا با دو گلی که برابر 
بیلبائو به ثمر رس��اند، آمار گل ه��ای زده خود را در 
سال ۲۰۱۲ به عدد 84 رساند تا تنها یک گل دیگر با 

گرد مولر فاصله داشته باشد.  01
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س��پاهان به عنوان جدی ترین رقیب 
مسعود 
اس��تقالل در راه رس��یدن ب��ه عنوان افشاری

قهرمانی نی��م فصل در حال��ی راهی 
بندرعباس شده که نتایج ش��اگردان کرانچار در طی دو هفته 
گذشته نشان می دهد که س��پاهان بعد از شکست خانگی در 
مقابل استقالل، دوباره به شرایط ایده ال بازگشته و زردها اگر 
کمی در هفته پایانی نیم فصل خوش شانس باشند، شاید رنگ 
 لب��اس قهرم��ان نیم فص��ل طالی��ی ش��ود. البته همیش��ه 
می گویند که به قهرمان نیم فصل جام نمی دهند، ولی به هر 
حال ش��رایط روحی و روانی تیمی که بعد از ۱7 هفته باالتر از 
بقیه در صدر جدول قرار می گیرد، بدون شک متفاوت با شانزده 
 تی��م دیگر اس��ت و س��پاهان ب��ا اس��تفاده از همی��ن اعتبار 
می تواند ش��روعی خوب در نیم فصل دوم داشته باشد. البته 
سپاهان در صورتی می تواند به این عنوان برسد که هر سه امتیاز 
بازی با آلومینیوم را به دست آورد و از طرف دیگر استقالل هم 
در مقابل داماشی که یک مغلوب تمام عیار در مقابل سپاهان 
بوده به پیروزی نرسد تا شاید از این طریق اختالف یک امتیازی 
سپاهان با تیم امیر قلعه نویی در صدر جدول جبران شود و تیم 
کرانچار جای اس��تقالل را در صدر جدول بگی��رد. اما حریف 
 س��پاهان در آخرین هفته نی��م فصل، آلومینیومی اس��ت که 
به واسطه حضور اکبر میثاقیان بر روی نیمکتش تیمی غیر قابل 
پیش بینی است و اگر شاگردان کرانچار بخواهند تیم پانزدهم 
جدول لیگ را دست کم بگیرند کار س��ختی در بندر خواهند 
داشت. آب و هوای متفاوت بندرعباس نسبت به اصفهان، یکی 
از مشکالت سپاهان در این بازیست وگرنه اگر شرایط طبیعی 

فوتبال سپری ش��ود پیروزی زردها در مقابل آلومینیوم دور از 
دس��ترس نخواهد بود.کرانچار هم که با تغیی��ر دادن ترکیب 
تیمش در طی دو هفته گذشته به نتیجه مناسبی دست پیدا 
کرده بدون شک به ترکیب تیم برنده دست نخواهد زد و حضور 
بازیکنانی مث��ل پاپی، ایران ن��ژاد و غالم��ی در ترکیب اصلی 
سپاهان مسئله ای قابل پیش بینی است. نکته امیدوارکننده در 
خط حمله زردها هم احیا شدن دوباره خلعتبری است که بعد از 
هفته ها گل نزدن از بازی با نفت باالخره گره کور گلزنی اش باز 
ش��ده و چهار گل زده اش در طی هفته های گذش��ته یکی از 
عوامل اصلی درخشش س��پاهان در مقابل گهر و داماش بوده 
است و بدون شک در بازی امروز هم مهاجم ملی پوش سپاهان 
یکی از اصلی ترین ش��انس های تیم کرانچار برای رسیدن به 
دروازه آلومینیوم خواهد بود. البته سپاهان باید طوری بازی کند 
که به شاگردان اکبر میثاقیان اجازه گلزنی ندهد، چون تیم های 
این سرمربی تبحر زیادی در انجام بازی دفاعی و تأخیری دارند 
 و همین مسئله در صورت گلزنی بندری ها کار سپاهان را سخت 
می کند. حضور بازیکنی مثل رضا ناصحی که سابقه حضور در 
 س��پاهان را ه��م دارد ب��ا عن��وان کاپیتان��ی بندر نش��ینان، 
صحنه های ویژه ای را در این بازی رقم خواهد زد، ولی در نهایت 
رسیدن سپاهان به سه امتیاز این مس��ابقه حتی اگر منجر به 
قهرمانی نیم فصل هم نشود باز هم سپاهان را در کورس اصلی 
مدعیان قهرمانی نگه خواهد داشت و اگر مانند فصل گذشته 
سرنوشت قهرمانی به هفته آخر هم بکشد زردها این فرصت را 
دارند ت��ا در هفت��ه پایانی لیگ در ورزش��گاه فوالدش��هر کار 

آلومینیوم را تمام کنند.

هفته پایانی نیم فص��ل اول، آخرین 
گروه 
فرصت برای فرهاد کاظمی است تا در ورزش

شش��مین ب��ازی خ��ودش در قالب 
 س��رمربی ذوب��ی ه��ا ب��ه اولی��ن پی��روزی در لی��گ

 دوازدهم برسد.
حضور فرهاد کاظمی به جای رسول کربکندی در پنج بازی 
گذشته، فقط سه امتیاز برای تیم دوم شهر اصفهان به همراه 
داشته و کسب بیست درصد امتیازات نمی تواند ذوب آهن را 
از انتهای جدول جدا کند، مگر این که سه امتیاز بازی امروز 
در مقابل ملوان باالخره طلسم پیروز نشدن ذوبی ها را با فرهاد 
کاظمی بش��کند. کیفیت بازی ذوب آهن هرچند که در طی 
هفته های گذشته رشد زیادی داشته، ولی به هرصورت برای 
ماندن در لیگ، به چیزی بیش��تر از انجام یک بازی زیبا نیاز 

است و کاظمی باید تیمش را با پیروزی آشتی دهد.
ذوب آه��ن در ط��ی چن��د ب��ازی قبل��ی در مقاب��ل 
پیکان،پرسپولیس و نفت آبادان گل اول را به ثمر رسانده ولی 
 مشکل اینجاست که س��بزها توانایی حفاظت از این گل ها

 را نداش��ته و ای��ن برت��ری ه��ا را با شکس��ت و یا تس��اوی 
عوض کرده ان��د. کاظمی همان طور که توانس��ته مش��کل 
گلزنی تیمش را تا حدود زیادی حل کند باید کمی هم به فکر 
ساختار دفاعی تیمش باشد که این طور راحت سه امتیاز را با 
یک امتیاز عوض نکند. ذوب آهن اگر می خواهد در نیم فصل 
دوم از انتهای جدول جدا ش��ود باید فاصله اش را با تیم های 
باالس��ری کم کند وگرنه در صورت ادامه این روند و افزایش 
فاصله سبزها با رقبای اصلی، کار شاگردان کاظمی در ادامه 

لیگ سخت می شود.
حریف ذوب آهن در آخرین بازی نیم فصل، ملوانیس��ت که 
با حضور محمد احم��دزاده در چند ب��ازی ابتدایی به نوعی 
متحول شد و پیروزی های متوالی این تیم را به صدر جدول 
نزدیک ک��رد، ولی اوضاع بندرنش��ینان در ط��ی چند هفته 
گذشته نسبت به روزهای اول حضور احمدزاده افت کرده و 

دیگر خبری از آن ملوان مدعی نیست. 
بر عکس سپاهان، ش��اگردان کاظمی می توانند از اختالف 
ارتفاع اصفهان و انزلی حداکثر استفاده را بکنند و با دواندن 
توپ در نقاط مختلف زمین، کار ملوان را تمام کنند. مشکل 
اصلی اینجاست که س��تاره ذوب آهن در چند بازی گذشته 
یعنی پیام صادقیان سه اخطاره شده و فرهاد کاظمی مجبور 
اس��ت ترکیب تیمش را در غیاب بهتری��ن بازیکنش در طی 
هفته های اخیر روانه میدان کند. البته مس��عود همامی هم 
مصدوم است و بژوویچ باید به مانند بازی با نفت آبادان وظیفه 
حراس��ت از دروازه تیمش را به عهده بگیرد. البته ملوان هم 
بدون تلفات به اصفهان نیامده و غیبت مازیار زارع و س��عید 
یوسف زاده بدون شک مشکالتی را در سیستم دفاعی ملوان 

ایجاد می کند.
سیستم اصلی ملوان برای رسیدن به گل، استفاده از سرعت 
بازیکنانی مثل نزهتی و رافخایی است که در محوطه جریمه 
حریف هم به خوبی پنالتی می گیرند و حواس مدافعان ذوب 
باید جمع تر از گذشته باشد تا شاید ذوب آهن با رسیدن به 
سه امتیاز این مسابقه، حسن ختامی در پایان نیم فصل لیگ 

دوازدهم داشته باشد.

ذوب آهن در 
طی چند بازی 
قبلی در مقابل 
پیکان،پرسپولیس 
و نفت آبادان 
گل اول را به 
ثمر رسانده ولی 
مشکل اینجاست 
که سبزها توانایی 
 حفاظت از این 
 گل ها را نداشته
 و این برتری ها 
را با شکست و یا 
 تساوی 
 عوض کرده اند

البته همیشه 
می گویند که به 
قهرمان نیم فصل 
جام نمی دهند
 ولی به هر حال 
شرایط روحی و 
روانی تیمی که بعد 
از 17 هفته باالتر 
از بقیه در صدر 
جدول قرار
  می گیرد 
بدون شک متفاوت 
با شانزده تیم دیگر 
است

کسب 20درصد امتیازات از پنج بازی، اسفبار استتعیین قهرمان در شمال و جنوب

در آرزوی پایانی خوش برای ذوب آهنشوک سپاهان به میثاقیان!

ورزش به روایت تصویر
چارلتون، الو ، بست؛ بزرگانی که سنگ شدندجریمه نقدی مصاحبه ژوزه علیه کی روشخداحافظی اشجاری از سپاهانخالکوبی جمله ای از چنگیزخان روی سینه بالوتلی

با ادعای س��ایت فدراس��یون فوتبال قطر، تیم ملی ایران به عنوان 
بهترین تیم فوتسال آسیا انتخاب شد. سایت فدراسیون فوتبال قطر 
در گزارشی از مراسم بهترین های فوتبال آسیا، لیست برترین  های 
 قاره کهن را در حالی منتشر کرده است که نام تیم ملی فوتسال ایران 
به عنوان بهترین تیم سال آس��یا به جای تیم ملی ژاپن آورده شده 
است. این در حالی است که در قس��مت فوتسال هم مانند بسیاری 
از بخش ها، ژاپ��ن عناوین را به خ��ود اختص��اص داد و برترین تیم 

ملی فوتس��ال و همچنین بهترین بازیکن فوتس��ال سال ۲۰۱۲ به 
چش��م بادامی ها رس��ید. نکته قابل توجه این که روز گذشته یکی 
از مسئوالن فدراس��یون فوتبال که نخواس��ت نامش فاش شود در 
گفتگویی که با فارس داش��ته اعالم کرده است همیشه در معرفی 
برترین ها به جز بازیکنان فوتبال، نفرات انتخاب ش��ده را به مراسم 
دعوت و برای نفرات برت��ر بلیت و هتل رزرو می کنن��د. قبل از آغاز 
مراسم نیز به اتاق علی کفاشیان و عباس ترابیان نامه ای فرستاده شد 

تا زودتر در سالن برگزاری مراسم حاضر شوند. وی ادامه داد: مسئوالن 
فدراسیون تایلند که جزء نامزدهای دریافت بهترین تیم ملی فوتسال 
بودند در این مراسم حاضر نبودند. این بدین معناست که تنها افراد 
منتخب به مراسم دعوت شده بودند، اما در لحظات پایانی، مسئوالن 
ژاپن با البی، عنوان برترین تیم قاره کهن را به خود اختصاص دادند.

این مقام مسئول یادآور شد: قرار بود عنوان بهترین تیم آسیا طبق 
عملکرد در جام جهانی انتخاب شود، اما ژاپنی ها پیش از آغاز مراسم 

با البی و صحبت های خود، مسابقات آسیایی را نیز گنجاندند و خود را 
به عنوان بهترین تیم قاره کهن معرفی کردند.گنجانده شدن نام ایران 
در سایت فدراسیون فوتبال قطر و این موضوع که قطری ها همواره 
با البی کردن با نهادهای بین المللی می توانند به چنین لیست هایی 
 AFC پیش از برگزاری مراسم دسترسی داشته باشند، شائبه البی
با ژاپنی ها برای انتخاب بهترین تیم فوتسال آسیا را قوت بخشیده و 

می تواند صحت گفته های مسئول فدراسیون فوتبال را تأیید کند.

سایت فدراسیون فوتبال قطر از البی AFC با ژاپنی ها پرده برداشت

ایران بهترین تیم فوتسال آسیا شد!



یادداشت

13 طرح در کارگروه کشاورزی 
بروجن تصویب شد

13 طرح در نشست روز یکشنبه کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان 
بروجن به تصویب رسید.

فرماندار بروجن در نشست کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان 
اظهار داشت: این طرح ها در زمینه پرورش ماهیان سردآبی، زنبورداری، 
اصالح باغات، برق رسانی به چاه های کشاورزی و احداث گلخانه است. 
فتاح کرمی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 242 طرح در کارگروه 
توسعه کشاورزی شهرستان تصویب و به بانک های عامل معرفی شده 
 است. وی اظهار داشت: از طرح های معرفی ش��ده به بانک 58 طرح، 
15 میلیارد و 348 میلیون ریال تس��هیالت دریافت کردند. فرماندار 
بروجن تصریح کرد: هم اکنون 71 پرونده با 24 میلیارد و 54 میلیون 

ریال اعتبار نیز تکمیل و در نوبت دریافت تسهیالت است.
سرپرست جهاد کش��اورزی بروجن نیز گفت: هم اکنون پنج گلخانه 
و هشت استخر پرورش ماهی در این شهرس��تان فعال است. روح اهلل 
معتمدی افزود: یک هزار فارغ التحصیل رشته های کشاورزی و سایر 
رشته های مرتبط در بروجن وجود دارد که اجرای طرح های مصوب 
در کارگروه کشاورزی می تواند زمینه اشتغال پایدار این افراد را فراهم 
آورد. به گزارش ایرنا، بیش از 40 درصد جمعیت شهرستان بروجن در 

بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند.
شهرس��تان بروجن بیش از 119 هزار نفر جمعیت دارد و مرکز آن در 

فاصله 62 کیلومتری مرکز چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

 سنجش شنوایی بیش از 
هشت هزار و 900 نوزاد 

گروه شهرستان- بیش ازهش��ت  و900 نوزاد تازه متولد 
شده در شش ماه اول سال جاری در چهارمحال و بختیاری 
از نظر شنوایی سنجش شدند. مدیر کل بهزیستی استان با 
اعالم این خبر افزود: در شش ماه اول س��ال جاری 10هزار 
و491 نوزاد در اس��تان متولد شده که شنوایی  هشت هزار و 
920 نفر از آنها توسط کارشناسان این سازمان سنجش شد.

حسین س��عیدی گفت: از این تعداد 28 نوزاد دارای اختالل 
شنوایی تش��خیص داده و جهت ارزیابی تخصصی و درمان 
 به مراکز مربوطه ارجاع ش��دند. در چهارمح��ال وبختیاری 
شش تیم سیار و مستقر در بیمارس��تان های استان اجرای 

طرح غربالگری شنوایی نوزادان را برعهده دارند. 

 ورزش همگانی ادارات 
باید توسعه یابد 

مع��اون سیاس��ی، امنیت��ی و اجتماعی اس��تاندار اس��تان 
چهارمحال و بختیاری از توس��عه ورزش همگانی در سطح 
ادارات اس��تان خبرداد. یزدان جاللی در نخس��تین نشست 
 ش��ورای ورزش همگان��ی چهارمح��ال و بختی��اری گفت: 
 35 ه��زار کارمن��د ادارات در ورزش همگانی س��اماندهی 
می شوند. وی تأکید کرد: ورزش همگانی به عنوان یک اصل 
در ایجاد تحرک و نش��اط اجتماعی باید در نظ��ر گرفته و با 

همکاری تمامی دستگاه های اجرایی استان اجرایی شود.
جاللی افزود: متأس��فانه کارمندان چهارمح��ال و بختیاری 
حضور پررنگی در ورزش همگانی نداشته و برنامه ریزی برای 

افزایش این حضور ضروری است. 

دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 
در پژوهش کشور برتر شد 

معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از کسب رتبه 
برتر پژوهشی این دانشگاه برای نهمین سال متوالی در گروه 

سه جشنواره تحقیقاتی رازی خبرداد.
محمود مباشری روز یکشنبه با اعالم این خبر، امتیاز کسب 
شده توسط دانش��گاه را چهارهزار و 332 اعالم کرد و افزود: 
از این دانش��گاه 130 مقاله به جش��نواره ارس��ال شد. وی 
افزود: رتبه برتر این دانشگاه در ارزشیابی چهار محور تولید 
دانش، حاکمیت و رهبری، توانمندسازی و کمیته تحقیقات 

دانشجویی کسب شد.

خبر ویژه

استاندار چهارمحال و بختیاری
علیرضا عنابستانی  

فعالی��ت پلیس راهنمای��ی و رانندگ��ی در پایانه مس��افربری آزادی 
ش��هرداری ش��هرکرد ضروری اس��ت و ب��ا توجه ب��ه آم��اده بودن 
س��اختمان محل اس��تقرار پلی��س راهنمای��ی و رانندگ��ی در این 
 پایانه، باید هر چه س��ریع تر نس��بت به اس��تقرار نیروی انسانی الزم 
اقدام الزم ب��ه عمل آید.  اف��زون بر این م��ورد، به منظ��ور رفاه حال 
مس��افران دارای مس��یر طوالنی تر در زمان های نامناسب، بایستی 
مکانی هم برای اس��تراحت مسافرین احداث ش��ود و برای استراحت 
رانندگان نیز شهرداری شهرکرد نسبت به احداث و تجهیز یک مکان 
 مناس��ب اقدامات الزم را در 
کوتاه ترین زمان ممکن انجام 
دهد و البته هم��ه این موارد 
نیازمن��د تعام��ل و همدلی 
مدیران اس��تانی است؛ چرا 
که مسئوالن استانی برای راه 
اندازی پایانه مسافربری شرق 

شهرکرد باید بکوشند. 

 فعالیت پلیس در پایانه مسافربری 
آزادی شهرکرد ضروری است

یادداشت

اخبار کوتاه

چهره روز
بارندگی در چهارمحال و بختیاری 90 درصد افزایش داشت

شاهرخ پارسا، مدیر کل هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری گفت: میزان بارندگی سال زراعی 
جاری نسبت به میانگین بلند مدت دوره مش��ابه 90 درصد افزایش داشته و سامانه ای بارشی در 

هفته گذشته وارد این استان شد که بارش برف و باران در مناطق این استان را به دنبال داشت.
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انباش��ت نخاله های ساختمانی در ورودی ش��هر فرخشهر در 
چهارمحال و بختیاری چه��ره نامطلوبی ایج��اد کرده و عدم 
س��اماندهی نخاله های ساختمانی به چالش��ی برای این شهر 

تبدیل شده است.
فرخش��هر که همواره یکی از آبادتری��ن وپررونق ترین نواحی 
چهارمحال و بختیاری بوده نیز قدمت زیادی دارد و ش��واهد 

متعددی مؤید این ادعاست.
فرخش��هر یکی از بزرگ ترین شهرهای اس��تان چهارمحال و 
بختیاری محسوب می شود  و دریکی از مهم ترین منطقه های  

جغرافیایی این استان قرار دارد.
این شهر به دروازه استان مشهور شده و بیشترین مسافرانی که 
وارد استان چهارمحال و بختیاری می شوند در ابتدا این شهر 

را مشاهده می کنند.
شهرداری این شهر یکی با س��ابقه ترین شهرداری های کشور 

و استان است که زمان تأسیس آن به سال1336 برمی گردد.
 مسافرانی که  از سمت اس��تان اصفهان به این استان حرکت 
می کنند و مقصد سفر آنها شهرکرد مرکز استان است، به اجبار 
باید از کنار شهر فرخشهر عبور کنند و مسیر اصلی حرکت به 

سمت شهرکرد از کنار این شهر می گذرد.
این موارد در حالی است که بس��یاری از شهرهایی که در کنار 
جاده های اصلی قرار دارند شهرداری های آنها سرمایه گذاری های 

بسیاری در ورودی شهرها برای جلب توجه وجذب مسافر انجام 
می دهند و به نوعی شهر خود را با ایجاد فضاهای زیبا در کنار 
جاده ها معرفی و سعی می کنند مس��افر به درون شهر جذب 
شود. همچنین زیبایی در نگاه اول برای مسافر و گردشگر مهم 
اس��ت و اگر این زیبایی در ابتدای ورود به چشم نیاید، چه بسا 

که با انصراف مسافران و گردشگران از ورود به شهر شود.
ورود گردشگر و مسافر یکی  از موارد مهم در توسعه شهرها و 
روستا محسوب می شود و نقش بسزایی در آبادانی و باال رفتن 
درآمد مردم منطقه دارد، این در حالی اس��ت ک��ه در ابتدای 
ورودی شهر فرخشهر در منطقه وسیعی نخاله های ساختمانی 
بسیاری ریخته شده و جدا از ایجاد آلودگی ها، چهره نامطلوبی 
را ایجاد کرده است که این عامل می تواند ضربه جدی به بحث 
گردش��گری این ش��هر و همچنین اس��تان وارد کند؛ چرا که 
همانطور که گفته شد این شهر، دروازه ورودی به استان است. 
هم اکنون مدت بسیار زیادی است این نخاله ها در این منطقه 
به حال خود رها ش��ده و هر روز میزان نخاله های ساختمانی 
در این منطقه بیشتر می شود و این درحالی است که از سوی 
ارگان های مربوطه اقدام قابل توجهی انجام نش��ده و نخاله ها 

هنوز در این منطقه انباشته شده اند.
فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری 
در این خصوص در گفتگو ب��ا مهر اظهار داش��ت:  نخاله های 

ساختمانی یکی از مهم ترین عواملی است که موجب آلودگی 
خاک می شود و می تواند در درازمدت مشکالت بسیار حادی 
را ایج��اد کند.هومان خاکپور ادام��ه داد: آلودگی خاک  مانند 
آلودگی آب و هوا وجود دارد و ریختن نخاله ساختمانی عالوه 
بر این که خاک حاصلخیز و اراضی مس��تعد را از بین می برد، 

آلودگی خاک و آب را ایجاد می کند.

ریختن نخاله ه�ای س�اختمانی در نزدیکی محل 
سکونت مردم

فعال محیط زیست و منابع طبیعی در چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به ریختن نخاله های 
س��اختمانی در این منطقه 
ادام��ه داد: همراه نخاله های 
س��اختمانی یک سری زباله 
هم در ای��ن منطق��ه تخلیه 
می شود که عالوه بر این که 
منظره دیداری این منطقه به 
هم می خورد، آلودگی خاک 

را هم  به وجود می آورد.
وی اذع��ان داش��ت: ریختن 
نخاله ها و جابه جا کردن آنها 
در منطقه، م��ی تواند زمینه  
فرسایش های آبی و بادی در 

منطقه ایجاد کند. 
خاکپ��ور یادآور ش��د: عالوه 
بر ایجاد و تش��دید فرسایش 
خاک، نخاله های ساختمانی 

می توانند آلودگی منابع آبی را به وج��ود آورند و چون آب از 
درون این نخاله ها نفوذ می کند و بعد وارد منابع آب زیر زمینی 

می شود، این امر باعث آلودگی آب خواهد شد.
از طرفی مردم با مشاهده بی توجهی مس��ئوالن مربوطه پا را 
فراتر گذاشته و نخاله های ساختمانی خود را در نزدیکی محل 
زندگی مردم ریخته و از طرف دیگر نیز شهرداری نیز اقدامی 

در خصوص جمع آوری انجام نداده است. 

شهردار فرخشهر پاسخی نداد
در این خصوص مهر تالش کرد که پاس��خ شهردار فرخشهر را 

نیز منعکس کند که وی در این رابطه پاسخی نداد. 

با وجود نخاله های ساختمانی در ورودی شهر

گردشگری فرخشهر در خطر است

در ابتدای ورودی  
فرخشهر نخاله های 
ساختمانی  بسیاری 

ریخته شده و جدا 
از ایجاد آلودگی ها، 

چهره نامطلوبی 
را ایجاد کرده که 

این عامل می تواند 
ضربه جدی به بحث 

گردشگری این شهر 
و همچنین استان 

وارد کند
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فقدان سند مالكيت
5923 نظر به اينكه ورثه آقاي شهريارغالمي باستناد دو برگ استشهادمحلي كه هويت وامضاءشهود 
رس��مًاگواهي ش��ده و باارائه گواهي حصروراثت وفرم 19 مالياتي مربوطه مدعي مفقود شدن سند 
مالكيت نه حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالك 476 / 3  واقع دربخش يك ثبتي شهرضاگرديده اند كه 
سندمالكيت 24 حبه ذيل ثبت 6150 صفحه 471 دفتر 42 بنام شهريارغالمي فرزند علي صادرگرديده 
اس��ت كه مقدار 2 حبه آن بموجب سندرس��مي 26554 – 18 / 4 / 51 دفتر 3 ش��هرضا به فردوس 
اسكندري صداق گرديده سپس 12 حبه آن بموجب اسناد رسمي 11755 – 4 / 7 / 30 دفتر 3 شهرضا 
و 13135 – 2 / 7 / 31 دفتر 3 ش��هرضا به عبدالجوادمجيري و عبدالحس��ين شيرعلي انتقال گرديده 
ونيزمق��دار 3 حبه آن بموجب سندرس��مي 102831 – 7 / 12 / 68 دفتر 3 ش��هرضا به زهراجمالي 
صداق گرديده است  اينك ورثه شهريارغالمي درخواست صدور سندمالكيت المثني نسبت به 9 حبه 
را نم��وده اند كه دراجراي ماده 120آئين نامه اصالحي قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهي مي ش��ود 
كه هر كس نس��بت به ملك مورد آگهي معامله اي كرده كه در آن اش��اره اي نشده ويا مدعي وجود 
سند مالكيت نزد خود مي باشد مي بايست ظرف مدت ده  روز پس از انتشار اين آگهي به ثبت محل 
مراجعه وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرس��دويا در صورت اعتراض اصل سند مالكيت ارائه نشود اداره ثبت سند مالكيت 
المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��ليم خواهد كرد .در صورت ارائه سند مالكيت يا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظيم ويك نسخه آن به متقاضي 
المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. مير محمدي - رئيس ثبت اسناد وامالك شهرضا

مزایده
5924 اجرای احكام ش��عبه 17 دادگاه حقوقی اصفهان در نظر دارد جلس��ه مزايده ای درخصوص 
پرونده كالس��ه 880285ح ج17 له خانم مژگان مظلومی عليه آقای محسن سامع به نشانی شهرضا، 
خ 40 متری، خ ارشاد، ك المهدی، كوچه 11، پ 34 مبنی بر مطالبه 1( 50 عدد سكه تمام بهارآزادی 
2( 50 مثقال طال 18 عيار 3( مبلغ 59/727/784 ريال وجه نقد در روز يك ش��نبه 91/9/26 س��اعت 
10 ت��ا 11 صب��ح در محل اين اجرا واقع در خ ش��هيد نيكبخت، دادگس��تری كل اصفهان، طبقه دوم، 
ات��اق 207 جهت فروش يك قطعه زمين واقع در اصفهان، بهارس��تان، س��ايت 40 هكتاری المپيك، 
به مس��احت 180 متر مربع با طول و عرض 18×10 متر )به موجب نقش��ه ارائه شده و نامه شماره 
203/5/16257- 88/7/29 اداره كل تربيت بدنی اصفهان( و دارای كاربری مسكونی می باشد كه در 
حريم ش��هر واقع و فعال ساخت و سازی در آن منطقه انجام نشده و فاقد تاسيسات شهری از قبيل 
انش��عابات آب و برق و گاز و تلفن است كه در قبال تملك 200 مترمربع زمين خوانده در ورزشگاه 
المپيك از طرف اداره كل تربيت بدنی اصفهان به نامبرده واگذار شده و به مبلغ يكصد و پنجاه و سه 
ميليون ريال محاسبه و ارزيابی گرديده است. طالبين خريد می توانند 5 روز قبل از مزايده به نشانی 
ملك از آن بازديد و با توديع ده درصد از قيمت پايه به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزايده 
شركت نمايند. پيشنهاددهنده باالترين قيمت برنده مزايده خواهد بود. م الف: 14133 شعبه 17 اجرای 

احكام دادگاه حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5925 از ش��ورای حل اختالف حوزه دوازدهم خمينی ش��هر در پرونده مطروحه كالسه 403/91ش 
ح/12 ب��ه آقای محمدعلی حاجيان فرزند قدم علی خوانده پرونده فوق الذكر كه مجهول المكان اعالم 
ش��ده اس��ت و خواهان آن آقای حميد عابدی فرزند عبدالصمد س��اكن فالورجان- خ توحيد- نبش 

رس��الت- فروشگاه محمد به خواسته مطالبه كه در جريان رسيدگی می باشد اخطار می نمايد كه 
برای روز يكش��نبه مورخ 1391/10/17 ساعت 5:45 عصر به شورای حل اختالف دوازدهم خمينی 
ش��هر و يا چنانچه جهات ردی داريد بصورت كتبی قبل از موعد مقرر به ش��ورای مربوطه اعالم و 
ارسال دارد و اال تصميم مقتضی اتخاذ و شورا غيابًا رای صادر خواهد نمود و جهت دريافت نسخه 
ثانی و برگ دادخواس��ت و ضمائم آن به ش��ورای مربوطه مراجعه نمايد اي��ن آگهی وفق ماده 73 
قانون آيين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی يك نوبت در يكی از روزنامه های 

كثيراالنتشار درج می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

اخطار اجرایی
5926 شماره: 91-346ش39 بموجب رای شماره 768 تاريخ 91/6/21 حوزه 39 شورای حل اختالف 
شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين محمديان مجهول المكان محكوم است 
به پرداخت مبلغ 13/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 114/000 ريال بابت هزينه دادرس��ی و 
همچنين خس��ارت تاخير و تاديه از تاريخ سررسيد چك 90/4/30 لغايت تاريخ وصول كه محاسبه 
آن براس��اس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران برعهده اجرای می باشد و 
همچنين پرداخت نيم عش��ر حق االجرا گرديد در حق محكوم له حميد عابدی به نشانی فالورجان خ 
توحيد نبش كوچه رس��الت فروشگاه محمد. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محكوم 
عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نيايد با تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی 
مرات��ب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5927 ش��ماره: 157/91 بموجب رای ش��ماره 412 تاري��خ 91/7/1 حوزه 7 ش��ورای حل اختالف 
شهرس��تان نجف آباد كه قطعيت يافته است محكوم عليه پدرام ايرجی فرزند اسداله مجهول المكان 

محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواس��ته و مبلغ سی هزار ريال بابت 
هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 89/4/30 لغايت اجرای كامل دادنامه برابر 
ش��اخص تورم تورم بانك مركزی ايران در حق محكوم له حميد عابدی فرزند عبداهلل ش��غل: كاسب 

به نش��انی درچه- خيابان بهشتی- كوی راس��خ 8431846311 و مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ريال 
بابت نيم عشر حق االجرا. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را 
پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نيايد با تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه هفتم 

حقوقی شورای حل اختالف نجف آباد

اخطار اجرایی
5928 ش��ماره: 91/345/ش/39 بموجب رای ش��ماره 773 تاريخ 91/6/21 حوزه 39 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان كه قطعيت يافته اس��ت محكوم عليه احمد كركز شغل: كاسب مجهول 
المكان محكوم اس��ت به پرداخت مبلغ 7/000/000 ريال بابت اصل خواس��ته و 114/000 ريال بابت 
هزينه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخير تاديه از تاريخ سررس��يد چك 89/12/15 لغايت تاريخ 
وصول كه محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانك مركزی جمهوری اسالمی ايران برعهده 
اجرای احكام و پرداخت نيم عشر حق االجرا در حق خواهان به حميد عابدی فرزند عبداله كاسب به 
نشانی فالورجان خ توحيد نبش كوی رسالت فروشگاه محمد گرديد. ماده 34 قانون شوراهای حل 
اختالف: چنانچه محكوم عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دست نيايد با تقاضای 

ذينفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام 
دادگستری اعالم می شود. شعبه 39 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5929 كالس��ه پرونده: 1212/91 شماره دادنامه: 1480- 91/9/2 مرجع رسيدگی: شعبه 11 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: حميد عابدی به نشانی اصفهان- باغ زيار كوچه سيد عظيم فروشگاه 
امير. خوانده: هوشنگ مهدی پور مجهول المكان خواسته: مطالبه وجه سفته به مبلغ -/20/000/000 
ريال به انضمام كليه خسارات قانونی و خسارات تاخير تاديه گردشكار: با عنايت به محتويات پرونده 
و اخذ نظريه مشورتی اعضای محترم شورا ضمن اعالم ختم رسيدگی با استعانت از خداوند متعال 
بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای شورا: درخصوص دعوی حميد عابدی به طرفيت 
هوشنگ مهدی پور به خواسته مطالبه -/20/000/000 ريال وجه مدركيه باتوجه به فتوكپی مصدق 
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542567 به مبلغ 20/000/000 ريال و اينكه خوانده با اطالع در جلس��ه دادرس��ی حاضر نگرديده و 
از دعوی مطروحه و مس��تند و منسوب به خود هيچ گونه ايراد و دفاعی به عمل نياورده و دليلی بر 
پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را ثابت تشخيص داده مستنداً 
ب��ه م��واد 307 و 309 قانون تجارت و مواد 198 و 519 و 522 ق.آ.د.م حكم به محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ 20/000/000 ريال بابت اصل خواسته و -/42/000 ريال هزينه دادرسی و هزينه نشر 
آگهی خسارت تاخير تاديه قابل محاسبه در واحد اجرای احكام مدنی در حق خواهان صادر و اعالم 
م��ی دارد. رای صادره غيابی و ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهی در همين ش��ورا و پس 
از آن ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم عمومی اصفهان می باش��د. شعبه 11 حقوقی مجتمع 

مركزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ
5930 كالسه پرونده: 667/91ش ح/24 مرجع رسيدگی: شعبه 24 شورای حل اختالف اصفهان شماره 
دادنامه: 893- 91/8/30 خواهان: حميد عابدی به نش��انی خ سيمين كوچه سيد عظيم كوچه جواهری 
پ11 پوش��اك اميد خواندگان: 1- س��عيده امكانيان 2- سوسن اصالنی به نش��انی مجهول المكان 
خواسته: مطالبه ده ميليون ريال بابت سه فقره سفته به تاريخ 91/8/22 شعبه 24 شورای حل اختالف 
به تصدی امضاء كننده زير تشكيل است، پرونده كالسه 667/91ش ح/24 مفتوح و تحت نظر می باشد. 
با مالحظه اوراق و محتويات پرونده، شورا با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور 
رای می نمايد. رای شورا: درخصوص دعوی حميد عابدی به طرفيت 1- سعيده امكانيان 2- سوسن 
اصالنی به خواس��ته مطالبه مبلغ ده ميليون ريال بابت سه فقره سفته به شماره 743044 )سری /خ( 
و 743045 )س��ری/خ( و 893431 )سری/ف( به انضمام هزينه دادرسی و خسارت تاخير تاديه اولی 

و بعنوان صادركننده و ثانوی به عنوان ظهرنويس به شرح دادخواست، شورا با بررسی اوراق پرونده 
اس��تماع اظهارات طرفين و اينكه خواندگان علی رغم نش��ر آگهی روزنامه رسمی در جلسه دادرسی 
حاضر نش��دند در قبال دعوی مطروحه دفاعی نداشته اند، دعوی را ثابت تشخيص و به استناد مواد 
198، 522، 515، 519 قانون آئين دادرسی مدنی و مواد 313، 310 قانون تجارت و رای وحدت رويه 
ش��ماره 536- 1369/7/10 هيات عمومی ديوان عالی كش��ور حكم به محكوميت تضامنی نامبردگان 
به پرداخت مبلغ پنج ميليون بابت س��فته های شماره 743044 و 743045 و همچنين هزينه دادرسی 
و خس��ارت تاخير تاديه از سررس��يد سفته در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. ضمنا در مورد 
خواس��ته خواهان مبنی بر سفته ش��ماره 893431 خوانده رديف اول صرفًا محكوم به پرداخت پنج 
ميليون ريال از تاريخ تقديم دادخواس��ت 91/7/16 می باشد. رای صادره غيابی و ظرف مدت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همين ش��عبه و س��پس ظرف 20 روز قابل تجديدنظر در محاكم 
عمومی دادگستری اصفهان می باشد. گازری- قاضی شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای

5931 كالس��ه: 670/91ش ح/24 شماره دادنامه: 892- 91/8/30 مرجع رسيدگی: شعبه 24 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: حميد عابدی به نشانی خ سيمين كوچه سيدعظيم كوچه جواهری پ11 
پوشاك اميد خوانده: ميثم حسن پور مجهول المكان خواسته: مطالبه پنج ميليون ريال وجه دو فقره 
س��فته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و 
به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: درخصوص دعوی 
آقای حميد عابدی به طرفيت آقای ميثم حسن پور به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال وجه دو 
فقره سفته به شماره های 522971 )سری/خ( و 279234 )سری/خ( به عهده بانك – به انضمام مطلق 
خس��ارات قانونی، باتوجه به محتويات پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم 
پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه 
آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی روزنامه رسمی در جلسه رسيدگی حضور نيافته 
و هيچگونه اليحه و دفاعيات مس��تند و محكمه پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از 
خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رس��د كه به اس��تناد مواد 
310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت 
خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت بابت اصل خواس��ته و هزينه دادرسی و يكصد هزار 
ريال هزينه نش��ر آگهی روزنامه و خسارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )91/7/16( تا 
تاريخ اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست 
روز پس از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست 
روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. گازری- قاضی شعبه 24 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5932 كالس��ه: 668/91ش ح/24 شماره دادنامه: 910- 91/8/30 مرجع رسيدگی: شعبه 24 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: حميد عابدی به نش��انی خ س��يمين خ باغ زيار كوچه سيدعظيم كوچه 
جواهری پ11 پوش��اك اميد خوانده: هادی رجب نژاد مجهول المكان خواس��ته: مطالبه پنج ميليون 
ريال وجه يك فقره س��فته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه ی مش��ورتی اعضا شورا ختم 
رسيدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: 
درخصوص دعوی آقای حميد عابدی به طرفيت آقای هادی رجب نژاد به خواس��ته مطالبه مبلغ پنج 
ميليون ريال وجه س��فته به ش��ماره 545839  به عهده بانك – به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، 
باتوجه به محتويات پرونده و بقای اصول مس��تندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توس��ط 
بانك محال عليه كه ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و 
اينكه خوانده علی رغم ابالغ نشر آگهی روزنامه رسمی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و هيچگونه 
اليحه و دفاعيات مس��تند و محكمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز 
و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان عليه خوانده ثابت به نظر می رسد كه به استناد مواد 310 و 313 
قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 522 قانون آيين دادرس��ی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به 
پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل خواسته و – ريال بابت هزينه دادرسی و مبلغ يكصد هزار 
ريال هزينه نش��ر آگهی و خس��ارت تاخير در تاديه از تاريخ تقديم دادخواست )91/7/16( تا تاريخ 
اجرای حكم در حق خواهان صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيس��ت روز 
پس از ابالغ قابل واخواهی در اين ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز 
قابل تجديدنظرخواهی در محاكم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. گازری- قاضی شعبه 24 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5933 كالسه: 669/91ش ح/24 شماره دادنامه: 891- 91/8/30 مرجع رسيدگی: شعبه 24 شورای حل 
اختالف اصفهان خواهان: حميد عابدی به نشانی خ سيمين خ سيدعظيم كوچه جواهری پ11 پوشاك 
اميد خوانده: س��لمان حسن پور مجهول المكان خواسته: مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال وجه يك فقره 
سفته با عنايت به محتويات پرونده و اخذ نظريه ی مشورتی اعضا شورا ختم رسيدگی را اعالم و به 
شرح آتی مبادرت به صدور رای می نمايد. رای قاضی شورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای 
حميد عابدی به طرفيت آقای س��لمان حسن پور به خواسته مطالبه مبلغ پنج ميليون ريال وجه سفته 
به شماره 513245 )سری/ذ( به عهده بانك – به انضمام مطلق خسارات قانونی، باتوجه به محتويات 
پرونده و بقای اصول مستندات در يد خواهان و گواهی عدم پرداخت توسط بانك محال عليه كه ظهور 
در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن دارد و اينكه خوانده علی رغم ابالغ نشر 
آگهی روزنامه رسمی در جلسه رسيدگی حضور نيافته و هيچگونه اليحه و دفاعيات مستند و محكمه 
پسندی در مقام اعتراض نسبت به دعوی خواهان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواهان عليه 
خوانده ثابت به نظر می رس��د كه به اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 515 و 519 و 
522 قانون آيين دادرسی مدنی حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ پنج ميليون ريال بابت اصل 
خواسته و – ريال بابت هزينه دادرسی و يكصد هزار ريال هزينه نشر آگهی روزنامه و خسارت تاخير 
در تاديه از تاريخ تقديم دادخواس��ت چك موصوف )91/7/16( تا تاريخ اجرای حكم در حق خواهان 
صادر و اعالم می نمايد. رای صادره غيابی و ظرف مهلت بيست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
اين شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بيست روز قابل تجديدنظرخواهی در محاكم 

عمومی حقوقی اصفهان می باشد. گازری- قاضی شعبه 24 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5934 ش��ماره: 90-2109/ش12 بموجب رای ش��ماره 733 تاريخ 91/4/31 حوزه 12 ش��ورای حل 

اختالف شهرستان اصفهان كه قطعيت يافته است محكوم عليه حسين همت نژاد فرزند جواد مجهول 
المكان محكوم است به پرداخت مبلغ پانزده ميليون ريال بابت اصل خواسته و سی هزار ريال بابت 
هزينه دادرس��ی و همچنين خسارات تاخير تاديه از تاريخ سررسيد 90/1/8 لغايت تاريخ وصول در 
حق محكوم له محمدرضا حق شناس فرزند حسن به نشانی اصفهان- خ مدرس- خ پوريای ولی ك 
س��ياوش- ك ش مسعود قاسميان پالك 21. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محكوم 
عليه، محكوم به را پرداخت نكند و اموالی از وی به دس��ت نيايد با تقاضای ذينفع و دس��تور قاضی 
مرات��ب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محكوميت های مالی به اجراء احكام دادگس��تری اعالم می 

شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ 
5935 نظر به اينكه در پرونده كالس��ه 901489ك101 اين دادگاه خانم زهره منصوری فرزند كريم 
متهم به خيانت در امانت می باشد. وقت رسيدگی پرونده برای مورخ 1391/10/21 ساعت 10 صبح 
تعيين گرديده. لذا باتوجه به مجهول المكان بودن متهم فوق الذكر با انتشار يك نوبت آگهی به نامبرده 
ابالغ می نمايد. در وقت مقرر جهت رس��يدگی حاضر گرديده بديهی اس��ت در صورت عدم حضور 
متهم در وقت مقرر وقت رسيدگی ابالغ شده محسوب و دادگاه غيابا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد 

نمود. شكرانی- مدير دفتر شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی خمينی شهر

ابالغ 
5936 نظر به اينكه در پرونده كالسه 910031/ك101 اين دادگاه آقای حميد نصراصفهان فرزند باقی 
متهم به ايراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی می باشد. وقت رسيدگی پرونده برای روز چهارشنبه 
مورخ 1391/11/25 ساعت 8/30 صبح تعيين گرديده. لذا باتوجه به مجهول المكان بودن متهم فوق 
الذكر با انتش��ار يك نوبت آگه��ی به نامبرده ابالغ می نمايد. در وقت مقرر جهت رس��يدگی حاضر 
گرديده بديهی است در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر وقت رسيدگی ابالغ شده محسوب 

و دادگاه غيابا مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد نمود. شعبه 101 دادگاه عمومی جزايی خمينی شهر

حصر وراثت
5937 آقای ابوالقاس��م عموئی خوزانی دارای شناس��نامه ش��ماره 11932 به شرح دادخواست به 
كالسه 704/91ش ح/7 از اين دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه 
شادروان سكينه اصغريان بشناسنامه 197 در تاريخ 1391/4/24 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 
گفته ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به 1( ابوالقاسم عموئی خوزانی فرزند فتح اهلل ش ش 
11932 )فرزن��د( 2- ابراهيم عموئی خوزانی فرزند فتح اله ش ش 10731 )فرزند( 3- طلعت عموئی 
خوزانی فرزند فتح اله ش ش 10729 )فرزند( 4- عزت عموئی خوزانی فرزند فتح اله ش ش 10730 
)فرزند( 5- مهری عموئی خوزانی فرزند فتح اله ش ش 11933 )فرزند( 6- معصومه عموئی خوزانی 
فرزند فتح اله ش ش 12207 )فرزند( والغير. اينك با انجام تش��ريفات مقدماتی درخواست مزبور را 
در يك نوبت پی در پی ماهی يكمرتبه آگهی می نمايد تا هركس��ی اعتراضی دارد و يا وصيتنامه از 
متوفی نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهی ظرف يك ماه به دادگاه تقديم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد. شعبه 7 حقوقی شورای حل اختالف خمينی شهر

احضار
5938 در پرونده كالس��ه 911022/ب2 آقای منصور عابدی فرزند شكراله به اتهام جعل و تحصيل 
مال از طريق نامشروع تحت تعقيب می باشد به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجويز 
م��اده 115 قانون آئين دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور كيف��ری مراتب در روزنامه 
آگهی تا ظرف مدت 30 روز از تاريخ نشر آگهی در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب 
شهرس��تان خمينی شهر واقع در منظريه- بلوار دانش��جو حاضر و از اتهام انتسابی دفاع نمايد. در 
صورت عدم حضور در موعد مقرر رسيدگی و اظهار عقيده می نمايد. بازپرس شعبه دوم بازپرسی 

دادسرای عمومی و انقالب شهرستان خمينی شهر

ابالغ وقت رسيدگی
5939 درخصوص پرونده كالس��ه 91-152 خواهان علی محمد قاس��می دادخواستی مبنی بر مطالبه 
وجه چك به طرفيت علی كوجه مش��كی تقديم نموده است؛ وقت رسيدگی برای روز چهارشنبه مورخ 
91/10/27 س��اعت 11/30 صبح تعيين گرديده اس��ت. باتوجه به مجهول المكان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئين دادرس��ی مدنی مراتب در جرايد منتش��ر تا خوانده قبل از 
وقت رسيدگی به اين شعبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماييد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ 

شده تلقی و تصميم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسيدگی
5940 درخصوص پرونده كالس��ه 1465/91 خواهان سيد امير مسعود حسينی دادخواستی مبنی بر 
انتقال سند ماشين مزدا 2000 به پالك 163ج85 ايران47 به طرفيت سميه خاكی نهاد و... تقديم نموده 
است. وقت رسيدگی برای مورخ 91/10/16 ساعت 10/45 صبح تعيين گرديده است. باتوجه به مجهول 
المكان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جرايد منتشر تا خوانده قبل از وقت رسيدگی 
به اين ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خيابان آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و 
نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمايد. در صورت عدم حضور وقت رسيدگی ابالغ شده تلقی 
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امام هادی )ع( :
 هر کس از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق و مردم نمی ترسد 
و آن که خدا را به خش��م آورد، پروردگار، وی را دچار خش��م 

مخلوق خود می نماید.

کابوس مردان جهان!
 سرطان پروستات ش��ایع ترین نوع سرطان در میان آقایان، بدون در 
نظر گرفتن نژاد یا قومیت است. پیشرفت این سرطان آرام و نشانه های 
آن اندک بوده، اما با تشخیص زودهنگام قابل درمان است. افزون بر 
این، گزینه های بسیاری برای کاهش خطر ابتال به این بیماری وجود 
دارد که از آن جمله می توان به تغییر رژیم غذایی و انجام فعالیت های 
ورزشی مداوم اشاره کرد. در ادامه این مطلب، چند راهکار ساده برای 

پیشگیری از سرطان پروستات معرفی می کنیم.

نوشیدن قهوه
بناب��ر اعالم پژوهش��گران دانش��گاه ه��اروارد، 
نوش��یدن مرتب قهوه در کاه��ش خطر ابتال به 
سرطان پروستات مؤثر است. نتایج مطالعه آنها 
نشان می دهد احتمال ابتال به سرطان پروستات 
در آقایانی که روزانه شش فنجان یا بیشتر قهوه 
می نوشند، 59 درصد کمتر از افرادی است که قهوه نمی نوشند. به 
 گفته پروفسور »کاترین ویلس��ون« مؤلف مطالعه دانشگاه هاروارد،

به رغم نتایج حاصل شده، همچنان باید پژوهش های بیشتری درباره 
رابطه ترکیبات سودمند قهوه و کاهش خطر ابتال به سرطان پروستات 

انجام شود.

کاهش مصرف دونات و کلوچه
خطر ابتال به سرطان پروس��تات در آقایانی که 
سطح چربی های ترانس خون آنها باالست، دو 
برابر بیشتر از افرادی است که چربی خون پایین 
دارند. اس��یدهای چرب ترانس موجب افزایش 
التهاب و مقاومت در برابر انسولین می شود که 
هر دو مورد نقشی کلیدی در ابتال به سرطان پروستات ایفا می کنند. 
از این رو، عدم مصرف دونات، کلوچه و دیگر نان های بسته بندی شده 
که حاوی روغن هیدروژنه هستند، خطر ابتال به سرطان پروستات را 

کاهش می دهد.

مصرف مواد غذایی قرمز رنگ
مصرف گوجه فرنگی پخته شده نقش مؤثری در 
کاهش خطر ابتال به س��رطان پروس��تات دارد. 
ارتباط میان این دو برای نخس��تین بار توسط 
»ادوارد جیووانوچ��ی« پژوهش��گر دانش��گاه 
هاروارد، در دهه 90 میالدی شناس��ایی شد و 
مطالعات انجام گرفته پس از آن، قدرت رنگ قرمز در مواد خوراکی را 
تأیید کردند. »لیکوپن« رنگدانه گوجه فرنگی، پس از پخته شدن این 
ماده غذایی از خاصیت و قدرت بیشتری برخوردار می شود. از این رو، 
 حداقل مصرف دو وع��ده گوجه فرنگی پخته ش��ده در هفته توصیه 

می شود.

ورزش کنید
ورزش کردن به کاهش 41 درصدی خطر ابتال به 
 گونه های کش��نده س��رطان پروس��تات منجر 
می شود. افزون بر این، پژوهش دانشگاه هاروارد 
نشان داده است در میان بیمارانی که از سرطان 
پروستات جان س��الم به در برده اند، خطر مرگ 
برای آنهایی که پنج ساعت در هفته ورزش سنگین مانند تنیس و شنا 
انجام می دادند، 56 درصد کمتر بوده است. به گفته »استیسی کنفیلد« 
پژوهشگر ارشد دانشکده سالمت عمومی دانش��گاه هاروارد، فعالیت 

بیشتر، حفاظت بیشتر در برابر بیماری را نیز به همراه خواهد داشت.

مصرف روغن های مفید
ماهی ها پروستات ندارند، اما اگر دارای این عضو 
نیز بودند، به احتمال بس��یار زی��اد هیچ گاه به 
سرطان پروس��تات مبتال نمی شدند. بر اساس 
مطالعات صورت گرفته، اسیدهای چرب امگا-3  
»DHA« و »EPA« ک��ه در روغ��ن ماه��ی 
موجود هس��تند از بروز تومورها جلوگیری می کنند. افزون بر این، 
پژوهشگران دانشگاه هاروارد دریافته اند خطر ابتال به سرطان کشنده 
پروستات در آقایانی که س��ه بار در هفته ماهی مصرف می کنند به 

میزان 25 درصد کمتر از افرادی است که ماهی مصرف نمی کنند.

گوشی های انعطاف پذیر به بازار آمد
روزنامه وال اس��تریت ژورنال در 
تازه ترین ش��ماره خود، از به بازار 
آمدن نوع جدیدی از گوشی های 
تلفن همراه که انعط��اف پذیرند، 
خب��ر داد. ای��ن روزنامه ب��ا اعالم 
این خب��ر افزود: ش��رکت کره ای 
سامسونگ با طراحی گوشی های 
جدیدی که قابلیت انعطاف پذیری 
دارد، نسل جدیدی از گوش��ی های تلفن همراه خود را در نیمه اول 
س��ال آینده میالدی به بازار روانه می کند. این گوش��ی تلفن همراه 
جدید، قابلیت این را دارد که به هر جهتی خم ش��ده و از وسط به دو 
نیم تا شود. مواد به کار رفته در ساخت بدنه این گوشی تلفن همراه، 
از پالس��تیک اس��ت و به راحتی می توان آن را تغییر ش��کل داد. به 
گزارش باشگاه خبرنگاران گفتنی است هم اینک این مدل از گوشی 
سامسونگ که 480×800 سانتیمتر اس��ت، در نمایشگاه پالستیک 

2012 شهر بیرمنگام انگلیس به نمایش درآورده شد.

جالب است بدانید بسیاری از افراد مش��هور و تأثیرگذار 
در تجارت، رادیو  وتلویزیون، دانش، سیاس��ت و ادبیات 
در پاره ای از دوره زندگی خود در منزل درس خوانده و به 
مدرسه نرفته اند. فهرست مشهورترین افرادی که به صورت 

رسمی به مدرسه نرفته اند به شرح ذیل است:
1    آبراهام لینکولن

 شانزدهمین رییس جمهور ایاالت 
و نخس��تین  آمری��کا  متح��ده 
رییس جمهوری جمه��وری خواه 
ای��ن کش��ور اس��ت که ریاس��ت 
جمه��وری این کش��ور را در زمان 
جنگ های داخلی و پایان عصر برده داری آمریکا بر عهده 
داشت. وی در یک اتاق الواری در کنتاکی زندگی می کرده 
و تنها 18 ماه به مدرسه رفته است. وی بیشتر عمر خود را 
تحت آموزش نامادری اش )سارا بوش جانتون( گذرانده و 

در کتابخانه دولتی درس می خوانده است.
2  آندرو کارنی

 تاجر بانفوذ اسکاتلندی در اواسط 
 ق��رن 19 می��الدی در حال��ی که 
پسر بچه ای بیش نبود از اسکاتلند 
به ایاالت متحده مهاجرت کرد. وی 
از 13س��الگی ش��روع به کار کرد. 
همچنین این شانس را داشت تا از کتابخانه غنی و باشکوه 
کلونل جیمز اندرس��ون بهره بگیرد. سال های بعد وی به 
واسطه دایه اش با نویسندگان و استادان دانشگاه مرتبط 
شد، اما بیشتر شهرت وی امروز به خاطر داشتن کارخانه 
استیل کارنی است که از وی ثروتمندترین فرد اسکاتلند 

را ساخت.
3  بوکرتی واشنگتن

 معلم ونویسنده، در سال 1956 در 
ایالت ب��رده داری ویرجینیا متولد 
ش��د و 9 س��ال بعد و در پی جنگ 
داخلی، او و خانواده اش آزاد شدند و 
س��پس در معادن نم��ک و ذغال 
 سنگ مش��غول به کار ش��د. وی به مدرس��ه علوم دینی 
»وی لند« وارد ش��د که پس از آن می توانست به معلمی 
بپ��ردازد، ول��ی به عن��وان نخس��تین رییس مؤسس��ه 
»تاسکجی« انتخاب شد. وی همچنین فردی تأثیرگذار در 

رهبری سیاسی حزب صلح آفریقایی - آمریکایی است.
4  وودراو ویلسون 

وی رییس سابق دانشگاه پرینستون، 
فرماندار ایالت نیوجرس��ی و البته  
بیست و هشتمین رییس جمهور 
ایاالت متحده آمریکاست. با این که 
وی در مدرس��ه ج��ان هاپکین��ز 
تحصیل کرد ولی تا سن 10 سالگی به علت ابتال به بیماری، 
قادر به خواندن و نوش��تن نبود. پدر وودراو بخش اعظم 

آموزش وی را تا زمان رفتن به مدرسه بر عهده داشت.
5   سی. اس. لویس 

نویسنده، منتقد و تئوریسین الهیات 
 ک��ه از وی ب��ه عن��وان یک��ی از 
بزرگ ترین متفکران و اندیشمندان 
قرن بیس��تم ی��اد می ش��ود، زبان 
انگلیسی را در راستای تحصیل در 
دانشگاه آکس��فورد آموخت. وی تا قبل از فوت مادرش و 
فرستاده شدن به مدرسه ش��بانه روزی، تحت نظر معلم 

خصوصی در منزل درس می خواند.
6   ژوزف پریستلی 

وی کم��ک بس��یاری به توس��عه 
الهیات، سیاس��ت و علم نمود. وی 
فرزند شیمیدان مشهور و مخترع 
آب سوداس��ت. او در سال 1733 
متولد شد و پس از فوت مادرش نزد 
پدربزرگ و مادربزرگ��ش و بعدها نزد خال��ه و دایی اش 
پرورش یافت. وی به علت بیماری از مدرسه کنار گذاشته 
شد، ولی توس��ط معلم خصوصی بس��یاری از زبان های 
خارجی نظیر فرانسه، ایتالیایی، سوری، عربی و آلمانی و 

همین طور فلسفه، علوم و ریاضیات را به خوبی آموخت.
7   فرانک لوید رایت 

مهندس و طراح بسیاری از بناهای 
مشهور آمریکا مانند موزه گاگنهایم 
نیویورک س��یتی. وقت��ی کودکی 
بیش نبود، م��ادرش که یک معلم 
آموزش��ی بود، برای��ش یک هدیه 
کمک آموزشی خریداری کرد که به وسیله آن می توانست 
ساختمان های خاصی را طراحی کند. وی به وسیله این 
 وس��یله، آموزش دید و در نهایت وارد دبیرستان شد، اما 
به درستی مشخص نیست آیا فارغ التحصیل شد یا خیر. 
وی سپس در دانشگاه ویسکانسین ثبت نام کرد که پس از 

یک سال از آنجا اخراج شد!
8   آلبرت انیشتن

یکی از مشهورترین وتأثیرگذارترین 
دانشمندان و متفکران تمام دوران 
که اعتبار وی به واسطه نظریه های 
قانون نس��بیت و کیهان شناسی، 
نظری��ه کوانت��وم و بس��یاری از 
نظریه های علمی دیگر است. وی در سال 1897 در آلمان 
متولد شد و وقتی 10 ساله بود در مدرسه کاتولیک ها به 
یک فرد یهودی پول داد تا به عنوان معلم خصوصی به وی 

ریاضیات علوم و فلسفه تدریس کند!
پرل اس باک 9 

 نویسنده برنده نوبل نام آش��نا در ادبیات آمریکا و چین، 
نویسنده داستان های کوتاه ش��امل »زمین خوب« بوده 
که امروزه در بسیاری از مدارس تدریس می شود. باک در 
چین بزرگ شد و یک معلم خصوصی به وی زبان چینی 
و انگلیسی تدریس می کرد. بعدها وی وارد دانشگاهی در 
آمریکا ش��د ولی پس از مدتی دوباره به کشور چین نقل 
مکان کرد و در آنجا بس��یاری از کتاب های مشهور خود 

را نگارش کرد.

 مشاهیری که 
به مدرسه نرفته اند ! -2+13

-6+10

Z A Y A N D E  R O U D  N E W S P A P E R

خواندنی

خوب،بد،زشت

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

تاکنون افراد برای درمان سکسکه از روش های س��نتی گوناگون، از آب خوردن به صورت 
وارونه گرفته تا حبس نفس و ش��وکه ش��دن اس��تفاده می کردند، اما اکنون یک مخترع 

آمریکایی توانسته با شیوه جدید و ساده به درمان این مکانیسم کمک کند.
 چاک ری از ش��رکت hicural در کالیفرنیا مدعی شده که این دستگاه می تواند همیشه 

سکسکه را متوقف کند.
 این دستگاه در حقیقت یک قطعه پالستیکی است که در وسط آن یک سوراخ قرار گرفته 

است. کاربر با دندان، این پالستیک را نگه داشته و از میان سوراخ آب می خورد.
 به نظر می رسد که سکسکه با ترکیبی از خوردن آب و گاز زدن این پالستیک که منجر به 

کشیده شدن عضله گلو می شود، درمان می شود.
 این ایده در پی ابتال به سکسکه خود ری ایجاد شد که طی آن تصمیم گرفت با قرار دادن 

یک خودکار در دهان خود، آب بنوشد که منجر به درمان این شرایط شد.
 درمان های دیگر سکسکه شامل خوردن یک قاشق پر کره بادام زمینی، نگهداشتن نفس، 
تنفس در یک پاکت کاغذی، آب خوردن به طور وارونه، خوردن آب از سوی مخالف فنجان، 
ترساندن فرد، خوردن یک قاشق سرکه، قورت دادن پی درپی آب دهان، فشار دادن انگشتان 

در گوش، بیرون آوردن زبان، بو کردن نمک و ایجاد حالت تهوع است.
 این فناوری جدید 13 پوند هزینه داشته و به گفته ری تا کنون بیش از 10 هزار محصول 

به فروش رفته است.
 سکس��که در نتیجه انقباض ناگهانی و غیر ارادی الیه عضالنی زیر قفسه سینه موسوم به 
دیافراگم به وجود می آید. این ابداع جدید هنوز توسط تمام پزشکان تأیید نشده، چرا که 

باورها بر این است که در هر صورت این شرایط به مرور از بین می رود.

محققان دانش��گاه کمبریج توانس��ته اند از خون یک بیمار برای تولید سلول های بنیادی 
 ش��خصی اس��تفاده کنند که امید می رود بتوان آن را برای درم��ان بیماری های مختلف 

به کار برد.
به گفته دانشمندان، این شیوه می تواند یکی از ساده ترین و ایمن ترین منابع سلول بنیادی 

باشد.
در پژوهشی که در مجله Stem Cells: Translational Medicine منتشر شده، از 

این سلول ها برای ساخت رگ های خونی استفاده شده است.
با این حال کارشناسان هشدار داده اند که ایمنی اس��تفاده از این سلول های بنیادی هنوز 

مشخص نشده است.
سلول های بنیادی یکی از بزرگ ترین امیدها در حوزه پژوهش پزشکی به شمار می رود. آنها 
می توانند شکل تمام گونه های سلولی بدن را بگیرند و از این رو می توان از آنها برای ترمیم 

همه چیز از مغز گرفته تا قلب و چشم و استخوان استفاده کرد.
یکی از منابع س��لول های بنیادی، جنین انسان اس��ت که با موانع اخالقی روبه رو بوده و 

همچنین ممکن است مانند اندام های پیوندی از سوی سیستم ایمنی بدن دفع شوند.
دانشمندان نشان داده اند که سلول های به دس��ت آمده از پوست انسان بالغ را می توان به 
شکل سلول های بنیادی برگرداندکه بدن آنها را به عنوان بخشی از خود می شناسد. در این 

صورت دیگر خطر دفع آن توسط سیستم ایمنی وجود نخواهد داشت.
محققان دانشگاه کمبریج در نمونه های خون به دنبال یک سلول ترمیمی بودند که با جریان 
خون عبور کرده و آس��یب های موجود در دیواره  رگ ها را ترمیم می کند. آنها سپس این 

سلول ها را به سلول بنیادی تبدیل کردند.

محققان ش��هرک علم��ی و تحقیقات��ی اصفه��ان موفق به 

 طراحی و ساخت کنتور هوش��مند آب برای مصارف خانگی 
شدند.

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان مستقر در شهرک با 
بررسی مشکالت ناشی از نبود کنتور مستقل آب در هر واحد 
از مجتمع  های مسکونی و عدم تعیین دقیق مصرف هر واحد، 

این کنتور هوشمند آب را طراحی کرده اند.
این سامانه به صورت بسیار ساده طراحی شده است تا امکان 
نصب آن بر روی انواع متنوع کنتورهای خانگی وجود داشته 
باشد. استفاده از این سیستم، امکان خواندن سنتی کنتور را 
از بین نبرده و همچنان می  توان با مشاهده  شمارنده  کنتور، 

میزان مصرف را مشاهده کرد.

این س��امانه اطالعات مربوط به هر واحد را با دقت یک لیتر 
از طریق ارتب��اط بی س��یم رادیویی )با اس��تفاده از پروتکل 
ModBus( و یا خطوط برق ساختمان )پروتکل تغییر یافته 
X10( و یا ارتباط س��اده س��ریال )با توجه به موقعیت و نظر 

کاربر( به سیستم مرکزی ارسال می کند. 
سیس��تم مرکزی نیز مصرف و هزینه هر واحد را بر اس��اس 
تعرفه  های سازمان آب محاس��به و در اختیار مشترکان قرار 
می  دهد. ارس��ال میزان مصرف کل هر مجتم��ع برای مرکز 
کنترل از طریق س��امانه GSM، GPRS و امکان قطع و یا 
وصل کردن هر انشعاب از طریق مرکز کنترل از دیگر مزایای 

کنتور هوشمند آب است.

تأسیسات ملی احتراق آمریکا با دس��تیابی به رکورد شلیک 
لیزری با قدرت 500 تریلیون وات، تالش برای تولید انرژی 

گداخت هسته ای را آغاز کرده است.
تأسیس��ات ملی احتراق )NIF( در آزمایشگاه ملی الورنس 
لیورمول آمریکا با هزینه ای بالغ بر پنج میلیارد دالر در سال 
2000 میالدی مورد بهره برداری قرار گرفت، اما تکمیل این 

مرکز در سال 2009 میالدی انجام شد.
در پنجم ج��والی 2012 )15 تیر( محقق��ان مرکز NIF  با 
ترکی��ب 192 پرتو لیزر به رکورد ش��لیک لی��زری با قدرت 
500 تراوات )تریلی��ون وات( انرژی در چن��د تریلیون ثانیه 

قدرتمند ترین ش��لیک لی��زری در جهان با هدف تس��هیل دست یافتند.

مطالعات برای تولید انرژی گداخت هسته ای و ساخت راکتور 
همجوشی انجام شده است. زمانی که  192 پرتو لیزری منفرد 
بر روی هدفی متش��کل از اتم های دوتریوم )اتم هیدروژن با 
یک نوترون( و تریتیوم )اتم هیدروژن با دو نوترون( متمرکز 
می شوند، هسته اتم ها ذوب شده و یک انفجار انرژی به وجود 
می آورد. دانش��مندان امیدوارند بتوانند با این روش، انرژی 

خالص را از گداخت هسته ای به دست آورند.
 »اتاق��ک ه��دف« )target chamber( این سیس��تم از 
 پنل هایی آلومینیومی به ضخامت 10 س��انتیمتر س��اخته 
ش��ده اند که امکان متمرکز ش��دن پرتوهای لی��زر و ایجاد 

همجوشی هسته ای را فراهم می کند.

تولید سلول های بنیادی از سلول های خوندستگاه جدید رفع سکسکه

طراحی کنتور هوشمند آب در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

قدرتمندترین شلیک لیزری جهان
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