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ضرورت اصالح و ایجاد 
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 گزینه دولت 
موسوی است 28

کشف پرانرژی ترین 
5شیء جهان

وضع اخالقی جامعه رو به بهبود 
است

کشتی طوفان زده  این مجموعه صنعتی به گل نشسته است

کارگران گیتی پسند به کجا پناه ببرند؟

روز به روز وضع اخالقی جامعه رو به بهبود اس��ت. با این حال 
برخی اصرار دارند ک��ه وضعیت اخالقی جامع��ه رو به بهبود 
نیس��ت. گاهی دیده ش��ده اس��ت یک مطالعه موردی را در 
یک منطقه انجام داده و بعد نتایج آن را به کل کش��ور تعمیم 

می دهند. 

 می خواهند استقالل 
را قهرمان کنند!

فدراسیون خنده، فدراسیون ناکامی، فدراسیون باج دادن، 
 فدراسیون تقلب و امروز فدراس��یون تبعیض شاید تنها 
واژه هایی باشد که با آن بتوان از عملکرد علی کفاشیان و 
شرکا دفاع کرد! هنوز یک هفته از افتضاح کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا در اهدای جایزه بهترین فدراس��یون سال 
به کفاشیان نگذش��ته که س��ازمان لیگ برتر در اقدامی 
 عجیب و غیر قابل پیش بینی به یک بهانه مسخره بازی 

داماش و استقالل ...

س: حمیدرضا نیکومرام/ زاینده رود[
]عک
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شایعه حضور سرزده رییس جمهور 
6

در استادیوم نقش جهان

بیشتر خودروهای دولتی 
دودزاست3

یک  روز پس از تغییرات ناگهانی و گس��ترده در تیم دولت، علی 
نیکزاد که به واس��طه این تغییرات قدرت بیش��تری پیدا کرده، 
اعالم کرد که وزارتخانه جدیدی به نام »امور زیر بنایی« تشکیل 

خواهد شد.
 همزمان هم کمیسیون صنایع مجلس تشکیل جلسه داد تا برنامه 
احتمالی دولت برای تشکیل وزارتخانه جدید را بررسی کند که 
البته با مخالفت فوری کمیسیون صنایع مواجه شد، به خصوص 
این که سال قبل هم مجلس با برنامه دولت برای تشکیل وزارت 
امور زیر بنایی متشکل از س��ه وزارتخانه راه، مسکن و ارتباطات 

مخالفت و تنها با ادغام وزارت راه و مسکن موافقت کرد. 
شنبه شب بود که محمود احمدی نژاد چند حکم جداگانه برای 
جابه جایی ها در دولت صادر کرد که یکی از این احکام به برکناری 

تقی پور از وزارت ارتباطات و سرپرست شدن علی نیکزاد بر این 
وزارتخانه مربوط می شد. 

این جابه جایی ها باعث ش��د تا نیکزاد احساس قدرت بیشتری 
کند و به عنوان یکی از وزی��ران قدرتمند احمدی نژاد از تصمیم 
مهم دولت برای ادغام جدید وزارتخانه ها خبر بدهد. البته نیکزاد 
جزییات کامل طرح را نگفت��ه، اما تصریح کرده ک��ه وزارتخانه 
جدید از طریق ادغام وزارت راه و شهرسازی با ارتباطات تشکیل 
می ش��ود. از آنجا که نیکزاد خود اعالم کننده خبر بود و از سوی 
دیگر هم با حکم رییس جمهور سرپرس��تی وزارت ارتباطات را 
عهده دار شده، لذا گمانه زنی ها این بود که خود نیکزاد به عنوان 

نامزد تصدی وزارت جدید هم انتخاب شده است. 
2

قطار اکران متوقف شد

 تولید شمش فوالد
 به 10میلیون تن رسید

پنج پروژه آبرسانی 
شهری دردست اجراست

سرپرستی نیکزاد بر وزارت  
ارتباطات  قانونی نیست

ورود سپاه، امید و نشاط 
را به ارمغان می آورد

حوادث 88 تکرار
 نمی شود
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نورپردازی های غیراستاندارد و تداخل نور در بیشتر خیابان های شهر، از جمله  3
گالیه هایی است که از سوی شهروندان در این روزها به گوش می رسد و باب نارضایتی را 
برای مردم، مخصوصا برای رانندگان فراهم کرده است. گاهی در برخی از نقاط شهر اصفهان 
شاهد آن هس��تیم که عدم هماهنگی نور محیط با سطح روش��نایی معابر یک هارمونی 
ناهماهنگ برای عموم شهروندان ایجاد کرده که عمدتا این مشکل متوجه رانندگان می شود.  

فرماندار تهران
به دو كانديدا تذكرداد

جيببري
بهروشساندويچي

جيببري
بهروشساندويچي

میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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کهکشانی ها توفان سرخ از پا درآوردن
در اين برهه زمان گزارين برهه زمان گزاش مي دهد
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آگهی مزایده عمومی
)نوبت اول/1(

سازمان همياری شهرداری های استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش دو واحد 
آپارتمان مسکونی به شرح ذیل اقدام نماید:

واحد مسکونی اول به مساحت تقریبی 263/60 مترمربع
واحد مسکونی دوم به مساحت تقریبی 195/50 مترمربع

هردو به نش��انی اصفهان- خيابان آذر. كوی باغ جنت- شش�مين پالک س�مت 
راست- مجتمع مسكونی 6 طبقه 24 واحدی

متقاضیان جهت آگاهی بیشتر، دریافت و تکمیل اسناد مربوطه و ارائه آنها می توانند از روز 
سه ش�نبه مورخ 91/9/14 تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/9/27 به نشانی 

خيابان 22بهمن- مجموعه اداری اميركبير، دبیرخانه سازمان مراجعه نمایند.
تلفن تماس: 2673090 و 2673075- 0311

روابط عمومی سازمان همیاری شهرداری های استان اصفهان

                آگهی فراخوان عمومی
انجام عملیات حمل و نقل داخل سایت، حمل به فوالد سبا و بالعکس و حمل 

تا شعاع 150 کیلومتری خارج از سایت شرکت فوالد مبارکه به شماره مناقصه 48341001
* شرکت هایی می توانند در مناقصه شرکت نمایند که دارای مجوز حمل و نقل در شهرستان مبارکه و یا اصفهان باشند.

موضوع فراخ�وان: انجام عملیات حمل و نقل داخل س��ایت، حمل به فوالد س��با و بالعکس و حمل تا ش��عاع 150 
کیلومتری خارج از سایت شرکت فوالد مبارکه
مبلغ ضمانت نامه: 1/200/000/000 ریال

نحوه دريافت فرم های خوداظهاری:
سایت شرکت فوالد مبارکه اصفهان به نشانی www.mobarakeh-steel.ir در قسمت مناقصه و مزایده

مدارک الزم: تکمیل فرم خوداظهاری و تحویل کلیه مدارک تکمیل و تأیید شده به قسمت خدمات خرید
مهلت ارسال چک ليست: آخر وقت اداری چهارشنبه مورخ 1391/9/22

نحوه ارسال مدارک:
A.Fazeli@msc.ir :1- از طریق پست الکترونیکی به نشانی

2- تحویل مدارک به دفتر خدمات خرید واقع در شرکت فوالد مبارکه، ساختمان مرکزی، قسمت خدمات خرید
هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

تکمیل چک لیست ارزیابی هیچ گونه حقی را برای متقاضیان محترم ایجاد نخواهد کرد.
در صورت نیاز به اطالعات با شماره تلفن 3258- 0335543 تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه اصفهان 



چهره روزیادداشت

 شیطنت مصر درصدور روادید 
به  هیأت  ایرانی

منصور حقیقت پور، نماینده مجلس با اش��اره به زمان س��فر هیأت 
پارلمانی به مصر گفت: مصر با کلیات س��فر به غزه موافقت کرده، اما 
ابعاد دستاوردهای جنگ هش��ت روزه که تمام افتخار آن برای ملت 
ایران است، سبب ش��یطنت مصر در صدور روادید شده که این امر 
برخی را نگران کرده که مصر اجازه سفر ندهد. وی در ادامه افزود: در 
حال حاضر مصر برای صدور ویزا زمان دقیقی را تعیین نکرده و امروز 
و فردا می کند و ما در این زمینه از رفتار مصر گله مند هستیم؛ چرا که 

این مهم ادامه رفتار مبارک است.

سرپرستی نیکزاد بر وزارت  
ارتباطات  قانونی نیست

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس تجربه ادغ��ام وزارتخانه ها 
از س��وی دولت را که بر مبنای قانون برنامه پنج س��اله پنجم توسعه 
صورت پذیرفته ناموفق خواند و گفت: مجلس به دلیل این که دولت 
هنوز وظایف وزارتخانه ادغامی قبلی را برای تصویب به وکالی ملت 
ارایه نداده، جلوی هرگونه اقدام جدیدی را خواهد گرفت.  سید مؤید 
صدر حس��ینی درباره عهده دار شدن سرپرس��تی وزارت ارتباطات 
و فناوری اطالعات از س��وی علی نیکزاد و قصد دولت برای تش��کیل 
وزارتخانه امور زیربنایی اظهار کرد: اوال نفس سرپرس��تی وزیر راه و 
شهرسازی بر وزارت ارتباطات به دلیل این که مصداق دو شغله بودن 
است وجاهت قانونی ندارد؛ چرا که شورای نگهبان این موضوع را حتی 
درباره سرپرستی رییس جمهور بر یک وزارتخانه غیرقانونی می داند.

 نامه مدیران مطبوعات 
به احمدی نژاد

 مدیران مس��ئول ۲۳ روزنامه سراس��ری در نامه ای سرگش��اده به 
رییس جمهور، تأکی��د کردند که اگر برای اقتص��اد مطبوعات چاره 
اندیشی نش��ود، این روزنامه ها به طورکامل ورشکسته و انتشار آنها 
متوقف خواهد شد. مدیران مسئول روزنامه های آرمان، آفتاب یزد، 
آفرینش، ابتکار، اسرار، اعتدال، اعتماد، افکار، تفاهم، جهان اقتصاد، 
جهان صنعت، خبر ورزشی، دنیای اقتصاد، روزان، سیاست روز، صبح 
اقتصاد، عصر اقتصاد، فرهیختگان، کار و کارگر، گل، مردم ساالری، 

ملت ما و همبستگی این نامه را امضا کردند.

افزایش تعداد نمایندگان 
امیر خجس��ته، نماینده رییس کمیس��یون امور ش��وراهای مجلس 
شورای اسالمی به ارایه گزارشی از جلسه اعضای کمیسیون متبوعش 
پرداخت و اظهار داشت: در این جلسه طرح اصالح حوزه های انتخابیه 
و افزایش تعداد نماین��دگان به ۳10 نفر مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت. وی افزود: طبق اصل 64 قانون اساس��ی تع��داد نمایندگان 
مجلس هر10 سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی 
و جغرافیایی حداقل ۲0 نفر می تواند اضافه شود. در این جلسه مقرر 
شد طرح مذکور در کمیته تخصصی تقسیمات کشوری کمیسیون 

شوراها مورد رسیدگی قرار گیرد.

در رأس وزارت صنایع، جوانی قرار 
گرفت که قادر به اداره آن نبود

حس��ن غفوری فرد، عضو کمیس��یون انرژی مجلس هشتم اعتقاد دارد 
در دولت های نه��م و دهم برخی جوانان بی تجرب��ه در رأس کارها قرار 
گرفتند: » در دولت نهم و دهم هم با توجه به رویکرد جناب آقای دکتر 
احمدی نژاد، بعضی از جوانان بی تجربه و بدون سابقه مدیریت در رأس 
کارها قرار گرفتند که حتی نتوانستند رضایت خود آقای احمدی نژاد را 
کسب کنند و بعدا کنار گذاشته ش��دند. به عنوان نمونه در رأس وزارت 
صنعت و معدن که از ادغام س��ه وزارتخانه بس��یار مهم ایجاد شده بود، 
جوانی قرار گرفت که علیرغم برخی از توانایی های ش��خصی و انقالبی 
قادر به اداره این مجموعه بزرگ نب��ود و به ناچار بعد از مدتی جای خود 

را به دیگری داد.« 

دور دوم نشست گروه های سوری
عبداللهی��ان، معاون عرب��ی و آفریقای��ی وزارت امور خارج��ه به نتایج 
مثبت اجالس گفتگوی ملی سوریه در تهران اش��اره کرد و گفت: دور 
دوم نشست گروه ها و ش��خصیت های ملی و مردمی سوریه با مشارکت 
نمایندگان حکومت سوریه برگزار می شود. عبداللهیان این مطلب را در 
دیدار با هیثم مناع نایب رییس و رجاء الناصر دبیر ش��ورای هماهنگی 
ملی س��وریه در تهران بیان کرد. در این دیدار که در ادامه گفتگوهای 
جمهوری اس��المی ایران با گروه های مختلف س��وریه با هدف رایزنی 
پیرامون چگونگی حل و فصل سیاسی بحران این کشور در محل وزارت 
امور خارجه انجام ش��د، آخرین تحوالت مربوط به کشور سوریه مورد 

بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

یک  روز پس از تغییرات ناگهانی و گس��ترده در تیم دولت، علی 
نیکزاد که به واسطه این تغییرات قدرت بیشتری پیدا کرده، اعالم 
کرد که وزارتخانه جدیدی به نام »امور زیر بنایی« تشکیل خواهد 
شد. همزمان هم کمیسیون صنایع مجلس تشکیل جلسه داد تا 
برنامه احتمالی دولت برای تش��کیل وزارتخانه جدید را بررسی 
کند که البته با مخالفت فوری کمیس��یون صنایع مواجه ش��د، 
به خصوص این که س��ال قبل هم مجلس ب��ا برنامه دولت برای 
تش��کیل وزارت امور زیر بنایی متش��کل از س��ه وزارتخانه راه، 
مس��کن و ارتباطات مخالفت و تنها با ادغام وزارت راه و مسکن 

موافقت کرد. 
شنبه شب بود که محمود احمدی نژاد چند حکم جداگانه برای 
جابه جایی ها در دولت صادر کرد که یکی از این احکام به برکناری 
تقی پور از وزارت ارتباطات و سرپرست شدن علی نیکزاد بر این 

وزارتخانه مربوط می شد. 
این جابه جایی ها باعث ش��د تا نیکزاد احساس قدرت بیشتری 
کند و به عنوان یکی از وزی��ران قدرتمند احمدی نژاد از تصمیم 
مهم دولت برای ادغام جدید وزارتخانه ها خبر بدهد. البته نیکزاد 
جزییات کامل طرح را نگفت��ه، اما تصریح کرده ک��ه وزارتخانه 
جدید از طریق ادغام وزارت راه و شهرسازی با ارتباطات تشکیل 
می ش��ود. از آنجا که نیکزاد خود اعالم کننده خبر بود و از سوی 
دیگر هم با حکم رییس جمهور سرپرس��تی وزارت ارتباطات را 
عهده دار شده، لذا گمانه زنی ها این بود که خود نیکزاد به عنوان 

نامزد تصدی وزارت جدید هم انتخاب شده است. 
بنابراین خبرنگاران جویای این موضوع ش��دند که نیکزاد بدون 
اش��اره به این که متص��دی وزارتخان��ه جدید کیس��ت، برخی 
توضیحات را بیان کرد. علی نیک��زاد در جمع خبرنگاران درباره 
ادغام وزارت ارتباطات در راه و شهرس��ازی، اظهار داشت: بنده 
در مراسم معارفه ای که انجام می شود، برنامه های خود را اعالم 
می کنم. وی با بیان این که ما توکل ب��ر خدا داریم، گفت: دولت 
چنین تصمیمی گرفته اس��ت و ما هم به عنوان س��رباز نظام به 
این وظیفه عم��ل می کنیم. در ایران هم مس��کن و راه و ترابری 
سابق یک وزارتخانه ش��ده و دولت معتقد اس��ت که ارتباطات، 
راه و مسکن و یک وزارتخانه به نام وزارتخانه زیر بنایی را تشکیل 

می دهند.

 فاز جدید ادغام وزارتخانه ها؟
 سال گذش��ته کمی بعد از ماجرای خانه نش��ینی احمدی نژاد 
بود که ادغام وزارتخانه ها با جنجال های بس��یاری کلید خورد و 
سرانجام وزارت مس��کن و راه با یکدیگر ادغام شدند و وزارت راه 
و شهرسازی ش��کل گرفت و نیکزاد هم به عنوان وزیر وزارتخانه 
جدید انتخاب ش��د. البته در س��وی دیگر ه��م وزارت تعاون و 
 رفاه و کار در یکدیگر ادغام ش��دند و شیخ االس��المی به وزارت 
تازه تأسیس انتخاب ش��د، لیکن تالش دولت برای ادغام وزارت 
نیرو و نفت با مخالفت شدید مجلس مواجه و ناکام شد. در همان 

ایام شایع شده بود که دولت در صدد ادغام وزارت راه و شهرسازی 
با وزارت ارتباطات است. اکنون یک س��ال و چند ماه پس از آن 
ماجرای جنجالی ادغام ها که با مخالفت ش��دید مجلس��یان هم 
مواجه ش��د، دولت ادامه پروژه ادغام ها و مقدم��ه الحاق وزارت 

ارتباطات به راه و شهرسازی را کلید زده است.

 نیکزاد، وزیر نورچشمی رییس جمهور؟
 در این میان بخت بیش��تری در دولت نصیب علی نیکزاد شده 
است. او که ظاهرا به وزیر نورچشمی کابینه تبدیل شده، اکنون 
خود را در نقطه ای می بیند که س��ومین وزارتخان��ه دولت را از 
طریق ادغام به  دست آورد. چهره خوشحال او که دیروز از چشم 
خبرنگاران پنهان نماند، نش��ان می داد او بخت خود را بلندتر از 
تصرف تنها سه وزارتخانه می بیند و شاید هم یکی از گزینه های 
اصلی دولت ب��رای ورود به انتخابات ریاس��ت جمهوری باش��د. 
مقدمات ورود نیکزاد ب��ه عنوان یک��ی از کاندیداهای احتمالی 
ریاست جمهوری به انتخابات س��ال آینده از طریق تزریق بیش 
از حد منابع و بودجه کشور به وزارتخانه تحت مدیریت او فراهم 
شده است. اکنون بخش عمده بودجه عمرانی کشور در خدمت 
اتمام پروژه مس��کن مهر قرار گرفته تا از آن به عنوان عالی ترین 

دستاورد دولت احمدی نژاد به جامعه معرفی شود.

مجلس موافقت می کند؟  
 با این وجود پیشبرد برنامه تشکیل وزارتخانه جدید به موافقت 
مجلس منوط است. گو این که سال قبل هم رییس جمهور اعالم 
کرد که برای تش��کیل وزارتخانه های جدید ب��ه مصوبه مجلس 
نیازی نیس��ت، اما با این حال مجلسیان استدالل رییس جمهور 
را نپذیرفتن��د و دولت را مل��زم کردند برای ادغ��ام وزارتخانه ها 
از مجلس مج��وز الزم را اخذ کند و ب��رای وزرای جدید هم رأی 
اعتماد مجدد بگیرد. در نهایت هم دولت مجبور شد با اخذ مجوز 
از مجلس به ادغام وزارتخانه های مورد نظ��رش اقدام کند و در 
همین فرآیند بود که یکی از برنامه های دولت، یعنی ادغام وزارت 
نفت و نیرو ناموفق ماند و مجلس با چنین ادغامی موافقت نکرد. 
همچنین دولت قصد داشت که وزارت راه، مسکن و ارتباطات را 
با یکدیگر ادغام کند، لیکن مجلس با ادغام این س��ه وزارتخانه 
موافقت نکرد و تنها با ادغام راه و مس��کن موافقت شد. حال باید 
منتظر ماند و دید که آیا مجلس��یان با تصمیم جدید دولت برای 
ادغام دو وزارتخانه راه و شهرسازی با ارتباطات که سال گذشته 
به آن رأی منفی دادند، موافقند یا این که پیش پای دولت تابلوی 

توقف نصب می کنند. 

طرح دو فوریتی علیه تصمیم جدید دولت 

 مداخله سفیر آمریکاجدال جدید دولت بر سر وزارتخانه زیر بنایی
در امور داخلی مصر

آن پترسون، سفیر آمریکا در قاهره با البدوی، رییس حزب 
الوفد و تعدادی دیگر از رهبران این حزب دیدار کرد. در حالی 
که رسانه های مصر از دیدار سفیر آمریکا در مصر با رهبران 
برخی احزاب لیبرال مصر خبر دادند جماعت اسالمی درباره 
دخالت خارجی در امور این کشور هشدار داد. منابع وابسته به 
حزب الوفد اعالم کردند: در این دیدار آخرین تحوالت سیاسی 
مصر به ویژه پس از انتشار بیانیه قانون اساسی جدید از سوی 
مرسی و همه پرسی قانون اساسی در پانزدهم دسامبر بررسی 
شد. از سوی دیگر جماعت اس��المی مصر با صدور بیانیه ای 
محم��د البرادعی، رییس حزب الدس��تور مص��ر را متهم به 

وابستگی به خارج کرد.

 اسرائیل اموال تشکیالت 
خودگردان را  بلوکه می کند

رژیم صهیونیس��تی با هدف تنبیه فلس��طینی ها به خاطر 
کس��ب موفقیت در دریاف��ت عضویت ناظرس��ازمان ملل، 
بیش از 100 میلی��ون دالر از مالیات های فلس��طینیان را 
ک��ه رژی��م صهیونیس��تی ب��ه نمایندگ��ی از تش��کیالت 
خودگردان جم��ع آوری ک��رده، بلوک��ه می کن��د. یووال 
 اس��تینیتز، وزیر دارایی رژیم اس��رائیل اعالم کرد پول های

 بلوک��ه ش��ده مذک��ور توس��ط دول��ت ای��ن رژی��م برای 
تس��ویه حس��اب بدهی های فلسطینیان به ش��رکت های 
صهیونیستی اس��تفاده خواهد ش��د، همچنین کابینه این 
رژیم روز یکش��نبه اعالم ک��رد که اس��رائیل ب��ه دنبال به 
 رسمیت شناخته شدن دولت فلسطینی در مجمع عمومی 

سازمان ملل با فلسطینی ها مذاکره نخواهد کرد.

افزایش جاسوسی پهبادهای 
آمریکایی از نیروگاه بوشهر

 به گفته مقامات رسمی آمریکا، این کشور طی دو ماه گذشته 
عملیات های جاسوسی علیه تأسیس��ات هسته ای بوشهر 
را به طرز چش��مگیری افزایش داده است. این عملیات های 
جاسوس��ی با کمک ن��اوگان هواپیماهای بدون سرنش��ین 
وزارت دفاع آمریکا بر فراز خلیج فارس انجام شده اند. به گفته 
مقامات این کشور، پهبادهای پنتاگون در این عملیات های 
جاسوسی اقدام به عکسبرداری و ضبط مکالمات تأسیسات 

هسته ای بوشهر کرده اند.

اخبار کوتاه

اخبار بین الملل

وضع اخالقی جامعه رو به بهبود 
است 

سردار احمدی مقدم/ فرمانده نیروی 
انتظامی

روز به روز وضع اخالقی جامعه رو به بهبود اس��ت. با این حال برخی 
اصرار دارند که وضعیت اخالقی جامعه رو به بهبود نیست. گاهی دیده 
شده است یک مطالعه موردی را در یک منطقه انجام داده و بعد نتایج 

آن را به کل کشور تعمیم می دهند. 
این آمارها سیاه نمایی است و ما برای دل خوش کنک نمی گوییم که 
وضعیت امنیت اخالقی در کش��ور رو به بهبود اس��ت، بلکه بر اساس 
آمارهای مندرج پلیس��ی این 
مس��أله را عن��وان می کنیم 
که اوضاع نس��بت به گذشته 
بهب��ود یافته اس��ت. معموالً 
صرفاً پلی��س امنیت اخالقی 
را در دو حوزه گش��ت ارشاد 
و ماهواره ها می بینند و مورد 
ارزیابی قرار می دهند که این 

مسأله اشتباه است.
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مخالفت کمیسیون صنایع با ادغام وزارت ارتباطات 

فوالدگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که این کمیسیون مخالف ادغام وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات است، گفت: طرح دو فوریتی مبنی بر این که تا یک سال آینده از هرگونه 

ادغام جدیدی پیشگیری شود، به هیأت رییسه تقدیم می شود.

حوادث 88 تکرار
 نمی شود

احتمال معرفی کاندیدا 
ازسوی جامعه روحانیت 

 فالحی��ان، عضو مجلس خب��رگان رهب��ری درباره موضع گی��ری داوود 
احمدی نژاد مبنی بر این که درگیری های آینده از سوی جریان انحرافی 
صورت خواهد گرفت، اظهار داشت: بنده حرف های وی را شنیده ام، اما تا 
کنون کدهای روشنی در این زمینه پیدا نکرده ام و بر این اساس نمی توانم 
نظر داوود احمدی نژاد را تأیید یا رد کنم. فالحیان همچنین درباره نقش 
اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم خاطرنشان کرد که 
فضا اصاًل برای آنها فراهم نیست، ولی این جریان سیاسی تمام تالش خود 
را به کار گرفته تا در انتخابات آینده وارد صحنه ش��ود؛ چرا که هر چه در 
حاشیه قرار بگیرند، زودتر به فراموشی سپرده می شوند، به همین جهت 
می خواهند به هر ش��کل ممکن در انتخابات نقش آفرینی کنند، ولو این 

حضور و نقش آفرینی کم باشد.

ابراهیمی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان این که احتماالً 
جامعه روحانیت مب��ارز در انتخابات پیش رو کاندیدای مس��تقل معرفی 
می کند، تأکید کرد ک��ه در انتخاب کاندیدا اولویت با »برنامه« س��پس با 
»خصوصیت فردی« و »تیم کاری« است و احزاب باید پاسخگوی عملکرد 
کاندیدای مورد حمایت خود باشند. حسین ابراهیمی درباره نقش و اهمیت 
احزاب در انتخابات ریاس��ت جمهوری آین��ده گفت: اگر اح��زاب فعال و 
فراگیری داشته باشیم، برای انتخابات بسیار کارساز است؛ بهتر است افراد به 
جای این که  به صورت فرد محوردر انتخابات شرکت کنند، خود را با پشتوانه 
احزاب به جامعه معرفی کنند. عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت گفت: 
اولویت با این اس��ت که احزاب، فردی را که ویژگی ها و شاخص های الزم 

برای ریاست جمهوری را داشته باشد، مشخص کنند.

حمیدرضا ترقی در واکنش به تغییرات اخیر صورت گرفته 
در دولت و احکام جدید رییس جمهور گفت: با توجه به نوع 
گزینش ها در انتصابات، به نظر می رس��د که بهره برداری 
سیاسی ش��ده و در جهت ارتقای جایگاه و موقعیت برخی 
افراد و یا بازس��ازی موقعیت بعضی دیگر انجام شده است. 
عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسالمی همچنین با اشاره 
به تغییر استانداران گفت: تغییرات صورت گرفته در دولت، 
انتخاباتی است و تاکنون تغییراتی که در استانداری ها رخ 
داده مبتنی بر شایسته ساالری نبوده و این تغییرات بیشتر 
جنبه سیاسی داشته اس��ت و هر فردی از استانداری ها که 
با گرایشات سیاس��ی دولت مغایر بوده، نسبت به تغییر آن 
اقدام شده است. وی در مورد کاندیدای دولت در انتخابات 
گفت: دولت در انتخابات آتی قطعاً کاندیدا خواهد داش��ت 
و از فردی حمایت خواهد کرد.وی در پاس��خ به این سؤال 
که آیا در دولت این ظرفی��ت وجود دارد که رییس جمهور 
گزینه هایی غیر از کس��انی که تا کنون نامشان در رسانه ها 
برای احتمال کاندیداتوری معرفی شده است کس دیگری 
 را معرف��ی کند، گفت: بل��ه، افرادی در دولت هس��تند که 
م��ی توانندکاندیدای دولت باش��ند؛ از جمله میرحس��ن 

موسوی، رییس دفتر جدید رییس جمهور.

ش��یخ االس��الم دبیر دبیر خانه حمایت از انتفاضه مردم 
فلسطین معتقد است، فلسطینی ها تا کنون نمی توانستند 
از مکانیزم های حقوقی موجود در ساختار سازمان ملل 
علیه جنایات صهیونیست ها استفاده کند، و لی االن این 
امکان برای آنها میسر می شود و این به لحاظ حقوقی یک 
گام مثبت است برای پیگیری جرایم جنگی اسرائیل. با 
این وجود، استحقاق فلسطین این نیست و بسیار بیشتر 

از این است.
شیخ االس��الم افزود: اش��کال این پذیرش، این است که 
نکند ایده راهب��ردی از بحر ت��ا نهر تحت الش��عاع قرار 
گیرد. کسی در س��ازمان ملل نمی آید از بحر تا نهر را به 

فلسطینی ها بدهد. 
آن خواس��ته بحق باید به زور مقاومت گرفته ش��ود. در 
دنیا به اندازه ای ک��ه زور داری، حق داری ن��ه به اندازه 
ای که ح��ق داری. وی ادامه داد: حاال ک��ه مقاومت زور 
داش��ته و توانس��ته از غزه دفاع کند، دیگر اسرائیل نمی 
تواند ب��ا قتل عام مردم اهداف سیاس��ی خ��ود را برآوره 
 کند؛ چ��را؟ چ��ون االن فلس��طینی ها ثابت ک��رده اند

موش��ک دارند و می توانند پاس��خ دردناکی ب��ه تجاوز 
صهیونیست ها بدهند.

چهره های سیاسی و حتی فرهنگی در موارد بسیاری دچار 
ممنوعیت به نمای��ش درآمدن تصویرش��ان در تلویزیون 
می شوند یا به ش��بکه های رادیویی توصیه می شود آنها را 
در برنامه هایش��ان ش��رکت ندهند. الیاس نادران و احمد 
توکلی، نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسالمی 
و عباس س��لیمی نمین، رییس دفتر مطالع��ات و تدوین 
تاریخ ایران سه چهره ای هستند که مدتی است در رسانه 
ملی دیده نمی ش��وند. الیاس نادران، نماینده ای است که 
شنیده می شود رسماً از س��وی رسانه ملی به او اعالم شده 
که نمی تواند در این رسانه حاضر ش��ود. دلیل این امر هم 
گویی طرح مباحث انتقادی از سوی وی به سیاست های 
اقتصادی دولت عنوان ش��ده اس��ت. اما ای��ن ماجرا برای 
توکلی و سلیمی نمین شکل دیگری دارد و ممنوع التصویر 
شدنشان به طور مس��تقیم به آنها اعالم نشده است، بلکه 
وقتی تهیه کنندگان اس��امی این دو را ب��ه عنوان میهمان 
به ناظران برنامه تحویل می دهن��د، با حضور آنها ممانعت 
می شود.گفته می شود احمد توکلی از روزی ممنوع التصویر 
شده که دولت را کشتی به گل نشسته احمدی نژاد خواند.

با این وجود، با توجه به باز ش��دن فضای رسانه در آستانه 
انتخابات این احتمال وجود دارد که ممنوعیت تصویر افراد 

گوناگون در تلویزیون تا حدودی لغو شود.

انتخابات بین المللبین الملل رسانه ملی

 منعی برای مذاکره موضوعی 
با آمریکا وجود ندارد 

 گزینه دولت 
موسوی است 

فلسطین دیگر می تواند از 
خود دفاع کند

 ممنوعیت  حضورتوکلی
و نادران در رسانه ملی 
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نخستین واکنش رسمی ایران در برابر پیشنهاد آمریکا برای 
مذاکره از س��وی مقامات دیپلماتیک ایران، از جانب همتای 
کلینتون گفته شد. علی اکبر صالحی رییس دستگاه دیپلماسی 
درباره تمایل واشنگتن برای مذاکره مستقیم با تهران گفت: 
مذاکره موضوعی در موارد خاص تاکنون با آمریکا انجام شده 
که از آن جمله مذاکره در مورد افغانس��تان و عراق است. وی 
به ایرنا گفت: همچنین مذاکره درباره پرونده هسته ای نیز در 
قالب مذاکرات ایران با گروه 1+5 که آمریکا نیز در آن حضور 
دارد انجام می ش��ود، اما اگر در اذهان عمومی مذاکره فراگیر 
سیاسی مطرح شده باشد، این مسأله در حدود اختیارات رهبر 
معظم انقالب است و معظم له تش��خیص می دهند که مثال 
چنین اقدامی انجام ش��ود یا نش��ود. وزیر امور خارجه یادآور 
ش��د: مذاکره موضوعی تاکنون در چند مرحله انجام شده و 
اکنون نیز آمریکا در مذاکرات گ��روه 1+5 حضور دارد که در 
 این زمینه منعی نیز وج��ود ندارد و مذاکره انجام می ش��ود. 
نمی دانم منظور دقی��ق وزیر امور خارجه آمری��کا از مذاکره 
مستقیم چیس��ت؟ اگر منظور وی مذاکره سیاسی است که 
موضوعی جداگانه است و تصمیم گیرنده آن نیز رهبر معظم 
انقالب اسالمی هستند، اما اگر منظور، مذاکره موضوعی درباره 
پرونده هسته ای اس��ت، این امر در حال انجام است و مسأله 

خیلی مهمی هم نیست و طبق روال پیش می رود.
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 ايمن سازی بنا های تاريخی اصفهان 
با طرح جامع ايمنی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان 
به فارس گفت: ایمن سازی بنا های تاریخی اصفهان یکی از برنامه های 

اجرایی طرح جامع ایمنی شهر اصفهان به شمار می رود.
بهزاد بزرگزاد با اش��اره به تهیه طرح جامع ایمنی شهر اصفهان طی 
پنج سال گذش��ته، گفت: البته این طرح برای نخستین بار در سطح 

کشور توسط این سازمان تهیه و تدوین شده است.
وی راهکار های حفاظت از حریق و حادثه در شهر اصفهان را از اهداف 
تهیه و تدوین طرح جامع ایمنی در اصفهان دانست و افزود: بررسی 
نقش و جایگاه ایمنی شهر در مقابل آتش سوزی در طرح های توسعه 
 ش��هری، یکی از مهم ترین برنامه ه��ای اجرایی این طرح به ش��مار

 می رود.

بیشتر خودروهای دولتی دودزاست
رییس پلی��س راهور شهرس��تان اصفهان گفت: با توجه به تش��دید 
آلودگی هوا در اصفه��ان و ایجاد پدی��ده اینورژن، تش��دید اجرای 
طرح های ترافیکی و برخورد با خودروهای دودزا دراصفهان در دستور 

کار قرار گرفته است.
س��رهنگ رضا رضایی به تش��دید طرح های ترافیکی در سطح شهر 
اصفهان با توجه به تشدید پدیده اینورژن در این شهرستان اشاره کرد 
و در حالی که با ایسنا سخن می گفت، ادامه داد: طرح زوج و فرد در 

رینگ اول و دوم شهر اصفهان به شدت اجرا می شود.
وی با بیان این که این طرح ترافیکی از روز پنجش��نبه،9 آذر ماه در 
اصفهان تشدید شده، افزود: در روزهای عادی خودروهای متخلف در 
هنگام تردد در محدوده زوج و فرد اعمال قانون می شدند، اما طی چند 
روز گذشته از شدت ورود خودروهای متخلف به محدوده زوج و فرد 
جلوگیری می شود. رییس پلیس راهور شهرستان اصفهان برخورد 
با خودروه��ای دودزا را از دیگر اقدامات پلیس راه��ور برای کاهش 

آلودگی هوای اصفهان عنوان کرد.

 ضرورت اصالح و ايجاد تحول 
در نظام اداری

مدیر امور اداری و رفاه شهرداری اصفهان با تأکید بر ضرورت اصالح 
و ایجاد تحول نظام اداری گفت: اجرای برنامه ایجاد تحول اداری به 
منظور تحقق و رسیدن به اهداف تعیین شده از جمله اصالح روش ها، 
بهبود فرآیند انجام کار، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و همچنین 

ساده سازی و کاهش هزینه ها به کار گرفته می شود.
حس��ن نقش با بیان مطلب فوق گفت: مدیریت ش��هری اصفهان با 
انجام برنامه ریزی های دقیق، تدوین برنامه های توسعه و مدیریت 
منابع انس��انی، درصدد اس��ت توانمندی این نهاد مردمی را به طور 
وس��یع و صحیح در تمام قس��مت های ش��هرداری به اجرا درآورد، 
 از ای��ن رو خدمت رس��انی س��رلوحه فعالیت های ش��هرداری قرار 

گرفته است.

پارک ۲۳ هزار متری مادر تا يک ماه 
آينده به بهره برداری می رسد

فرهاد جلیل فر ش��هردار منطقه 14 اصفهان  به ایمنا گفت: مراحل 
پایانی احداث پارک ۲۳ هزار متری مادر در حاش��یه اتوبان کاوه در 
حال انجام است.وی با اش��اره به این که ظرف یک ماه آینده کاشت 
فضای سبز پارک مادر به اتمام می رسد، افزود: این پارک طولی شامل 
دریاچه، سایت اسباب بازی، آبنمای طولی و سایر امکانات رفاهی و 
تفریحی اس��ت. وی تأکید کرد:  با توجه به قرار گیری پارک مادر در 
ورودی کالنشهر اصفهان، نمایی زیبا و ویژه از شهر چهارباغ را در برابر 

دید مسافران قرار می دهد.

خبر ويژه

اورژانس اصفهان در وضعیت 
آماده باش

رییس مرکز فوریت های پزشکی اصفهان
غفور راستین 

رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزش��کی استان اصفهان 
گفت: تمام نیروهای اورژانس این شهر به دلیل آلودگی هوا از امروز به 

مدت 48 ساعت در حالت آماده باش قرار دارند.
غفور راستین با اشاره به این که به این منظور هشت دستگاه آمبوالنس 
در میادی��ن بزرگمهر، امام)ره(، آزادی، اس��تقالل، انق��الب ، دروازه 
تهران، فلکه احمد آباد و خیابان دروازه ش��یراز برای امدادرسانی به 

شهروندان مس��تقرند، گفت: 
در اجرای این طرح 10پزشک 
و نیروی فوریت های پزشکی 
اورژانس اصفهان مس��ئولیت 
امدادرس��انی به شهروندان را 
برعهده دارند ک��ه در صورت 
نی��از، آمادگ��ی الزم ب��رای 
استقرار آمبوالنس های بیشتر 

در سطح شهر وجود دارد.
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چهره روز
ساخت مصالی اصفهان به توان بیشتری نیاز دارد

عبدالرضا عابد، قائم مقام س��ازمان اوقاف و امور خیریه کش��ور گفت: باید برای به سرانجام 
رسیدن پروژه مصالی اصفهان توان و فکر بیشتری بگذاریم تا در زمان بندی مقرر شده مکان 

نماز مردم اصفهان را به آنان تحویل دهیم.

۳
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چترهای حمايتی ويژه 
خانواده مددجويان

 تعطیلی پنجشنبه ها 
بی فايده است

در جلس��ه مش��ترکی با حضور مدیر ان کل زندان ها و کمیته امداد امام 
 خمینی )ره ( بر حمایت بیش��تر از خان��واده های مددجوی��ان و اجرای 
توافقنامه های کشوری در این خصوص تأکیدو مشخص شد کمیته امداد 
 امام )ره( با ارائه وام های خود اش��تغالی چتر حمایتی خود را گسترده تر 

کند.  
 امیری، مدی��ر کل زندان های اس��تان نیاز خانواده ه��ای مددجویان به 
حمایت جدی نهادهای حمایتی را از جمله ضروریات برش��مرد و گفت: 
کمک و مس��اعدت در هر زمینه به این قشر از توفیقات دوران خدمت هر 
فرد اس��ت. امیری در ادامه افزود: تفاهمنامه ای در س��ال های گذشته با 
هدف کمک در بخش های مختلف اش��تغال، درمان،تحصیل و کمک به 

امرار معاش خانواده های زندانیان منعقد شده است.

عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��المی گفت: مجلس در 
دوره هش��تم و نهم پیگیری های زیادی را ب��رای تحقق قانون تخصیص 
تس��هیالت دو میلی��ارد دالری به مترو کش��ور داش��ت، اما ت��ا کنون به 
 نتیجه ای دس��ت پیدا نکرده و دولت در این رابطه کوتاهی نموده است. 
ناصر موسوی الرگانی ادامه داد: مجلس بر حسب ضرورت کاهش آالینده ها و 
نیازهای اعتباری مترو این قانون را تصویب کرد و با توجه به این که رهبر 
معظم انقالب بر اقتصاد مقاومتی تأکید می کند، اما متأسفانه برای کاهش 
آالینده ها دولت به جای این که اعتبارات مترو را تخصیص دهد پنجشنبه ها 
را تعطیل می کند، این در حالی اس��ت که در روزهای پنجش��نبه شاهد 
تردد بیشتر در سطح شهرها هستیم؛ چرا که مردم فرصتی برای خرید و 

تفریح پیدا کرده اند.

در بخش دیگر این مش��کل نیز می توان به نحوه 
 مهندس��ی معابر اصل��ی و فرعی اش��اره کرد که 
نمی تواند پاس��خگوی نیاز ش��هروندان به هنگام 

تاریکی فضای شهر باشد.
 وقتی در خیابان اصلی شهر پا می گذارید، شاید 
به ندرت دیده باشید که روش��نایی از یک قانون 
واحد تبعیت کند و این مسأله باعث شده تا شهر 

با نورهای متفاوت، رنگی متمایز به خود بگیرد.
  ای��ن رنگه��ای ب��ه ظاه��ر زیب��ا ک��ه تألل��ؤ 
خاصی را از منش��ور رنگ ها به وج��ود آورده، نه 
تنها به نفع عابرین س��واره و پیاده نیس��ت، بلکه 
باعث آشفتگی بصری در افراد می شود. متاسفانه 
هنر تنظیم هارمونیک رنگ ها و ایجاد یک طیف 

نوری متناس��ب با رنگ های روانشناسی شده در 
شهر که در عین برآورده کردن نیاز به روشنایی، 
آرامش خاطری در اذهان ایجاد کند متأسفانه در 
شهر اصفهان و یا بهتر بگویم در بیشتر شهرهای 
کشور رعایت نمی شود و هرکس به میل و سلیقه 
خود اقدام به نصب چراغ برای نورپردازی محیط 

می کند.
 از جمله این اعمال سلیقه های شخصی در بخش 
نورپردازی، می توان به نصب تابلوهای LED در 
فروشگاه های شهر اشاره کرد که برای جلب توجه 
بر روی ورودی هر مغازه نصب می شود و در عین 

زیبایی موقت، آلودگی بصری ایجاد می کند. 
بحث قانونی ب��ودن این تابلوها نکت��ه ای بود که 

حبیب اهلل تحویل پور، معاون فرهنگی اجتماعی 
ش��هرداری اصفه��ان در برخ��ورد با نص��ب این 
 تابلوها در معابر به آن اش��اره کرد و باور داش��ت

»ش��هرداری اصفه��ان ب��رای س��امان دادن 
 ب��ه تابلوهای��ی ک��ه گاه ب��رای عابرین س��واره و 
پی��اده آلودگی بص��ری ایجاد کند خ��ط قرمزی 
ق��رار داده و قص��د برخ��ورد ب��ا متخلفان��ی 
 ک��ه اق��دام ب��ه نص��ب ای��ن گون��ه تابلوه��ا 
کرده اند دارد، همچنین هر شهروند برای این که 
از صحت تابلوی فروش��گاه خود اطالع پیدا کند 
باید برای این کار به ساماندهی تابلوهای شهری 
مراجعه کند تا استانداردهای یک تابلو مناسب در 

اختیار وی گذاشته شود.

لزوم نصب چراغ های اضطراری در شهر
در بخش دیگ��ر این گ��زارش گ��ذری داریم به 
خاموش��ی معابر ش��هر که اتفاق��ا در مواقع قطع 
ب��رق  انج��ام نم��ی ش��ود، واقعیتی ک��ه به یک 
 اپیدمی تلخ و ش��اید تکراری تبدیل ش��ده است

  و در نمونه ب��ارز آن می توان به خاموش��ی های 
اخی��ر در خیابان های س��جاد، ه��زار جریب و یا 

تاریکی معابر طالقانی، کاشانی و ... اشاره کرد. 
یکی از مش��کالتی که در متن به آن اش��اره شد، 
عدم مهندسی مناس��ب در بخش روشنایی شهر 
 بود، ولی نکته مهم تر از این موضوع جایی پدیدار 
می ش��ود که قطعی برق رخ دهد و معابر تاریکی 
مطل��ق را تجرب��ه کنند؛ زی��را با نح��وه طراحی 
نورپردازی ش��هر هیچ گونه تعبی��ری برای چراغ 
های اضطراری در ش��هر پیش بینی نشده است، 
تا جایی که پس از قطعی برق در قسمتی از شهر 
ش��اهد ایجاد خس��اراتی در بخش مالی و جانی 

خواهیم بود. 
از همه این موارد که بگذریم  کاهش امنیت شهر 
در هنگام تاریکی ه��ای گاه و بی گاه و مقطعی از 
دیگر مصداق هایی است که باید در بحث تاریکی 
معابر ش��هر اصفهان در فصل زمس��تان مد نظر 
 داش��ت چرا که با آنچه در حال رخ دادن اس��ت 
می توان به این اندیشه رسید که تاریکی در کمین 

امنیت شهر است.

هزينه باال برای تجهیز برق اضطراری
ب��رآورد هزینه ه��ای باال ب��رای نصب سیس��تم 
روش��نایی اضط��راری، صحبتی بود ک��ه هومن 
خداپرست، کارش��ناس مسئول روش��نایی امور 
نظارت و بهره برداری اداره برق شهرستان به آن 

اشاره کرد .
وی اظه��ار داش��ت: ب��رای ای��ن ک��ه بتوانیم تا 
 ۲00 هزار پایه چراغ روش��نایی در س��طح شهر 
را به سیس��تم برق اضطراری مجه��ز کنیم، باید 
هزینه باالیی صرف شود که متأسفانه هم اکنون 
از عهده اداره برق شهرستان اصفهان خارج است.

خداپرست ادامه داد:  درخصوص تأمین این گونه 
چراغ ه��ا در وهله بعدی می توان ب��ه عدم تولید 
داخلی آن اش��اره کرد که از آن بی بهره هستیم 

و هرگونه وارداتی که به کش��ور انجام می گیرد، 
نامتناسب با وضعیت آب و هوایی اصفهان است.

وی ادامه داد: س��االنه دو میلیارد و 700 میلیون 
تومان هزینه تعمیرات چراغ های سطح شهر است 
که در این رابطه هیچ گونه وجهی از ش��هروندان 

دریافت نمی شود. 
خدا پرست اذعان داش��ت: در تحقیقات به عمل 
آمده در س��طح ش��هر، روش��نایی معابر بر طبق 
اس��تانداردهای جهانی برآورد ش��ده است. طبق 
 این استاندارد، میزان نورپردازی در هر خیابان به 
گون��ه ای اندازه گیری ش��ده که تنها روش��نایی 
کافی برای عبور شهروند از خیابان را پدید آورد و 
رانندگان برای پدید آوردن میدان نوری مناسب 

باید از چراغ های خودرو خود استفاده کنند.

 هنوز راهی مناس�ب برای نورپردازی 
تونل ها پیدا نکرده ايم

وی با اذعان بر این که قس��متی از شهر اصفهان 
به دلیل بی توجهی دارای نور نامناس��ب اس��ت، 
افزود: با توجه به یک سری کم کاری ها در حوزه 
شهرس��ازی و تجهیز بدون نظ��ارت اداره برق به 
سیستم روشنایی، اختالالتی در نورپردازی های 
سطح شهر به وجود آمده که در نمونه می توان به 

زیرگذر خیابان بزرگمهر اشاره کرد.
 با تحقیقات انجام شده و بازدیدهایی که در دیگر 
اس��تان ها به عمل آمد، هنوز راهی مناسب برای 
نورپردازی تونل های این چنینی پیدا نکرده ایم.

کارشناس مسئول روشنایی توزیع برق شهرستان 
اصفهان با تأکید بر این که اجرای نور مخفی تنها 
جنبه زیبایی برای ش��هر دارد، گف��ت: در برخی 
موارد مخصوصا در ش��هرهای ب��زرگ، ایجاد نور 
مخفی برای نورپردازی ص��ورت می گیرد که در 
این رابطه می توان یادآور شد که این مسأله تنها 
جنبه زیبای��ی دارد و برای تأمین ن��ور مورد نیاز 

کافی نیست.
وی تکمیل ک��رد:  چ��راغ هایی ب��رای نصب در 
ارتفاع 14 متر آمده که متأس��فانه استانداردهای 
 الزم را ن��دارد و باید ب��رای تأمین آن ب��ه واردات 
متوصل شد ولی در شرایط کنونی این کار مقدور 

نیست.

درپی خاموشی های اخیر معابر اصفهان

تاریکی در کمین امنیت شهر

اين روزها نورپردازی های غیراستاندارد و تداخل نور در بیشتر خیابان های شهر، از جمله گاليه هايی است که از سوی  داوود 
شهروندان در اين روزها به گوش می رسد و باب نارضايتی را برای مردم، مخصوصا برای رانندگان فراهم کرده است. شیخ جبلی

گاهی در برخی از نقاط ش�هر اصفهان شاهد آن هس�تیم که عدم هماهنگی نور محیط با سطح روشنايی معابر چهره  
ناهماهنگی برای عموم شهروندان ايجاد کرده که عمدتا اين مشکل متوجه رانندگان می شود.  

زیر پوست شهر/ روز های خاکستری اصفهان

س: حمیدرضا نیکومرام/زاينده رود[
]عک

اجرای طرح ضربتي مبارزه با سارقان خشن توسط 
پلیس آگاهي 

نقش نسل جديد گوشي هاي تلفن همراه در نقض 
حريم خصوصي مردم

گروه شهر- رییس پلیس آگاهي استان اصفهان گفت: به 
منظور افزایش ضریب احس��اس امنیت مردم استان طرح 
ضربتي شناسایي و دستگیري مجرمان سرقت هاي خشن 

در مرکز استان و 10 شهرستان دیگر به اجرا در مي آید. 
سرهنگ حسین حسین زاده در این رابطه اظهار داشت: به 
دنبال اعالم گزارش هایي از وقوع تعدادي از سرقت هاي توأم 

با خشونت و آزار و اذیت، از آنجا که این گونه سرقت ها موجب 
 ناامني در جامعه ش��ده و احس��اس امنیت م��ردم را پایین 
مي آورند، پلیس آگاهي اس��تان طرح جامع و ضربتي براي 

مبارزه با این مجرمان را در دستور کار خود قرار داده است. 
وي با بیان این که این طرح در آین��ده نزدیک اجرا و نتایج 
حاصله آن از طریق رسانه ها به اطالع عموم خواهد رسید، 
گفت: در این طرح کارآگاهان با عملیات هاي ویژه و ضربتي 
و افزایش گش��ت هاي نامحس��وس خود در نقاط جرم زا و 
با نگاه تیزبین خود مجرمین سرقت هاي خشن، سرقت هاي 
توأم ب��ا آزار و اذیت، کیف قاپي و س��رقت ه��اي به عنف را 
دس��تگیر و تحویل مراجع قضایي خواهند داد. س��رهنگ 
حسین زاده با بیان این که هماهنگي براي اجراي این طرح 
با دستگاه قضایي استان صورت گرفته، اظهار داشت: طرح 
 مذکور طي عملیات هاي ویژه و غافلگیرانه در مرکز استان و 

10 شهرستان دیگر اجرا مي شود. 

 گروه شهر- رییس پلیس فتا استان اصفهان با اشاره به نقش 
تخریب کننده نسل جدید گوشي هاي تلفن همراه در نقض 
حریم خصوصي مردم، خواستار هوشیاري بیشتر در استفاده 
از این نوع گوش��ي ها شد. سرهنگ س��تار خسروي، اظهار 
داشت: فناوري هاي جدید به سرعت در حال تغییر و رشد 
هستند و این فناوري ها به خصوص تلفن همراه در کنار تمام 

مزایا و فرصت هایي که براي بشر امروزي به ارمغان آورده، اما 
حریم خصوصي بیشترین آسیب را از این فناوري ها متحمل 
شده است. وي افزود: حریم خصوصي در جوامع سنتي و تا 
قبل از ورود تکنولوژي هاي جدید و شبکه هاي مجازي به 
زندگي مردم یک مفهوم خاص و مستحکم داشت، اما حریم 
خصوصي امروزه یک مفهوم عام یافته و ش��کننده ش��ده و 
 به ش��دت مورد تعرض خواسته یا ناخواس��ته دیگران قرار 
مي گیرد. این مقام انتظامي با بیان ای��ن که افراد به همان 
نسبت که با سوء استفاده از این تکنولوژي ها حریم خصوصي 
دیگران را محترم نمي شمارند حریم خصوصي خود آنها نیز 
در معرض تعرض اس��ت، تصریح کرد: به کس��اني که قصد 
خرید گوشي تلفن همراه دارند توصیه مي کنیم تلفن همراه 
و وسایل حامل داده و تجهیزات جانبي را قبل از تحویل به 
افراد دیگر ی��ا فروش، از اطالعات تخلی��ه کنید تا غیر قابل 

بازیابي باشد.



چهره روزیادداشت

اخبار کوتاه

4
آغاز فروش نفت به مردم از زمستان 91

فروش اوراق سلف نفتی با تضمین ش��رکت ملی نفت ایران به عنوان روشی نوین در تأمین سرمایه 
طرح های صنعت نفت در حوزه نگهداشت و توسعه میدان های مشترک، از دوم دی ماه جاری آغاز 

شده و تا دوازدهم دی ماه جاری ادامه خواهد داشت.
 مشکل بازنشستگان فوالد 

به بحران امنیتی تبدیل می شود
نماینده مردم لنجان در مجلس

منصوری بیدکانی
با عدم اجرای بند ماده 59 قانون بودجه کل کشور، مشکل بازنشستگان 
صندوق فوالد به بحران امنیتی تبدیل می شود و در صورت ایجاد چنین 
بحرانی، رییس جمهور و وزرای مربوطه باید پاسخگو باشند. نمایندگان 
مجلس از هر نوع ابزاری اعم از مکاتبه، س��ؤال و تذک��ر برای اجرای بند 
 59 بودجه کل کش��ور نسبت به دولت و مس��ئوالن باالدستی استفاده 
کرده اند، اما دولت و متولیان اجرای این ماده قانونی، گوش شنوایی ندارند 
و گویا رییس جمه��ور و وزرا 
نسبت به اجرای دستور خود 
بی توجه هستند. با عدم اجرای 
این قانون مشکل بازنشستگان 
صندوق فوالد به بحران امنیتی 
تبدیل می ش��ود و در صورت 
ایجاد چنی��ن بحرانی، دولت، 
رییس جمهور و وزرای مربوطه 

باید پاسخگو باشند.
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بارها اخبار اعتراض و تجمع سرمایه گذاران مقابل 
دفتر ش��رکت و ساختمان اس��تانداری را شنیده 
 و خوان��ده ایم. خیل��ی از ما نگران س��رمایه های

 میلیاردی برباد رفته ش��ده و ع��ده ای دیگر از ما 
بی خیالی پیش��ه کرده ایم که به مامربوط نیست 
یا اصال  می خواستند پولش��ان را بگذارند بانک و 

جمله هایی از این قسم.
 ام��ا چند درص��د از م��ا ب��ه کارگران و پرس��نل 
گیت��ی پس��ند فک��ر ک��رده ای��م؟ این ک��ه این 
طی��ف ن��ه س��رمایه ای داش��ته ان��د ک��ه در 
ش��رکت بگذارن��د و نه ای��ن که ش��غل دیگری 
جز کار ک��ردن در ش��رکت گیتی پس��ند دارند. 
بیش��ترین آس��یب به این اف��راد وارد ش��ده که 
 از ب��د روزگار کس��ی ب��رای احق��اق حقش��ان 

به فکر نیست.
 اگر تالشی برای دریافت تس��هیالت و وام بانکی 
 ص��ورت گرفت��ه بیش��تر ب��رای بازپرداخت پول 
سرمایه گذاران است و این مس��ئله را می توان از 

شواهد و اخبار استنباط کرد.
برای درک بهت��ر از وضعیت کارگران و پرس��نل 
شرکت گیتی پسند به سراغ برخی از آنها رفتیم 
و متوجه ش��دیم در این اوضاع ب��د اقتصادی که 
حقوق سیصدو هش��تاد و پنج هزار تومانی کفاف 
 زندگی هیچ کارگ��ری را نمی ده��د، نیروی کار 
گیتی پسند بیش از ش��ش ماه است که حقوقی 
دریافت نکرده اند؛ مسئله ای که با هیچ منطق و 

اصول انسانی همخوانی ندارد.
این موضوع را می شود ازحرف های علی محمودی 

یکی از کارگران گیتی پسند نیز فهمید: »از خرداد 
ماه ت��ا کنون حقوق��ی دریافت نکرده ای��م. بارها 
 دس��ت به اعتصاب و تهدید زده ایم، اما نتیجه ای 
نگرفت��ه ای��م. تنه��ا اتفاقی ک��ه افت��اد، حقوق 
اردیبهش��ت ماهمان را در اواخر مهرماه پرداخت 

کردند.«
ای��ن کارگ��ر س��اده ب��ا س��ابقه ده س��ال کار 
درقس��مت لوله و بس��ته بندی مونتاژ می گوید: 
»امثال من در ای��ن کارخانه زیادند که ش��غل و 
تخصص دیگ��ری ندارند. نه س��رمایه ای داریم و 
نه تخص��ص دیگری ک��ه اگر هم داش��تیم با این 
اوضاع ب��د کار نم��ی توانس��تیم ش��غل دیگری 
دس��ت و پ��ا کنی��م. ش��ش م��اه ب��دون حقوق 
زندگ��ی کردن کار س��اده ای نیس��ت. کارگرانی 

 هس��تند که چند س��رعائله دارند و مستأجرند؛ 
اینها اوض��اع بدتری دارن��د، چراک��ه باید عالوه 
برس��یرکردن ش��کم زن و بچه هایش��ان، کرایه 
خانه س��نگین هم پرداخت کنند. پول آب و برق 
و گاز و تلفن را هم ب��ه هزینه ه��ا اضافه کنید.« 
او دلی��ل ورشکس��تگی گیتی پس��ند را اختالف 
 بی��ن ش��رکت و بانک مرک��زی اعالم م��ی کند: 
»گیتی پس��ند چندس��الی اس��ت که با دریافت 
سرمایه از مردم به آنها سود مضاربه ای پرداخت 
می کند. بانک مرکزی سر این موضوع با شرکت 
درگیری پیدا کرد، درس��ت مثل اتفاقی که برای 
صندوق قرض الحس��نه آل طاها و محمد رسول 
اهلل افتاد. البته قرار بود با کاهش س��ودپرداختی 
از س��وی گیتی پس��ند، بعد از کارشناسی، بانک 
مرکزی با درخواست وام ش��رکت موافقت کند، 
اما در نهایت آقای بهمنی با پرداخت وام چهارصد 

میلیارد تومانی موافقت نکرده است.«
اینجاس��ت که گ��ره مش��کالت گیتی پس��ند و 
طلب��کاران و کارگران کور می ش��ود و اعتصابات 
 و تحصن ها و اعتراضات ش��کل دیگ��ری به خود 
می گیرد. نا امیدی از رس��یدن ب��ه حق و حقوق، 
روی سیاه سکه زندگی بودکه با جان عده ای بازی 
 کرد و خبر م��رگ مالباخته ای را بر س��ر زبان ها 

انداخت.
 اما کارگران، جدای از مال و طلبی که به واس��طه 
ماه ها تالش و کار در ش��رکت گیتی پسند طلب 
دارند، عمرشان را نیز در این شرکت صرف کرده  
و حاال چشم انتظار دریافت هزینه ای هستند که 
برایش کار کرده اند؛ پانزده هزار نفر کارگر که به 
دلیل اوضاع بد مالی ش��رکت طبق قانون سه روز 
کار س��ه روز مرخصی اجباری، مش��غول فعالیت 
هس��تند، درحالی که خبری از حقوق و دستمزد 

نیست.
 عل��ی جنت��ی ریی��س هی��أت مدیره ش��رکت 
گیتی پسند گوشی اش را جواب نمی دهد و تنها 
به کارگران و طلبکاران ش��رکت گفته است اگر با 
پرداخت وام درخواس��تی موافقت کنند که هیچ، 
ولی در غیر این صورت همه می رویم بیمه جهت 
بیمه بیکاری؛ س��خنی که برخواس��ته از منطق 
نبوده و راه چاره ای برای رفع مش��کالت عدیده 

کارگران نیست.
هرچن��د ک��ه ای��ن قش��ر زحمتک��ش قب��ل از 
ورشکستگی گیتی پسند هم اوضاع خیلی خوبی 
نداش��تند، چراکه پرداخت حق��وق اداره کاری با 
این اوضاع اقتصادی قطع��ا جوابگوی خانواده دو 
نفره هم نیس��ت، چه برس��د به افرادی که چند 
سرعائله دارند، محصل و دانشجو دارند و باید برای 
دخترشان جهیزیه بخرند و یا کمک خرج عروسی 

پسرشان را مهیا نمایند.
»ش��اید عده ای از کارگران با داش��تن ماش��ین، 
مشغول مسافرکشی ش��وند و امرار معاش کنند 
و یا بتوانند به دلیل س��ن کم، در ج��ای دیگری 
مشغول به کار شوند، اما سهم آنها که مستأجرند 
 و شغل دومی ندارند یا س��ن و سالشان باالست و 
نمی توانند ش��غل دیگری برگزینند، تلخ کامی و 
روزگار سیاه است.« مادر طاها با گفتن این جمله 
اضافه می کند: »ش��وهرم بعد از تق و لق ش��دن 
کارش در ش��رکت گیتی پس��ند به دلیل داشتن 
ماشین و این که باید درآمد داشت تا بتوان زندگی 
کرد، در آژانس مشغول به کار ش��ده است. ماکه 
مستأجر نیستیم و شوهرم توانسته شغل دیگری 
برای خودش دس��ت و پا کند در گ��ذران زندگی 
مش��کل داریم، خدا به داد آنهایی برسد که بیکار 
شده اند و مستأجر هم هستند. شرایط برای این 

افراد بسیار سخت تر است.«
گیتی پسند با س��رمایه گذاری مردم، شرکت های 
زیادی را به ثبت رس��انده و دارای ش��ش شرکت 
مجزا  در مورچه خورت و 36 شرکت زیر مجموعه 
در شهرهایی چون مش��هد، قم، چابهار و عسلویه 
اس��ت که تا قبل از این اتفاق، ب��رای 15 هزار نفر 
فرصت شغلی ایجاد کرده بود،  اما امروز هیچ کس 
به فکر نی��روی کار این مجموعه نب��وده و هیأت 
مدیره اعالم کرده درصورت دریافت وام، اولویت، 
پرداخت سرمایه و س��ود مضاربه ای سهامداران 
اس��ت. این درحالی است که امس��ال به نام سال 
تولید ملی،حمای��ت از کار و س��رمایه ایرانی نام 
گذاری ش��ده، ولی حمایتی که ص��ورت نگرفته 
هیچ، بلکه این کشتی توفان زده صنعتی در دریای 
متالطم بی س��کاندار رها شده و سرنشینانش راه 

به جایی ندارند.

کشتی طوفان زده  این مجموعه صنعتی به گل نشسته است

کارگران گیتی پسند به کجا پناه ببرند؟

تحصن، اعتراض، تجمع؛ این تنها کاری است که از عهده طلبکاران و کارگران شرکت گیتی پسند برمی آید؛ کاری که  سمیه 
 تاکنون نتیجه ای در برنداش�ته اس�ت. حرف و حدیث های فراوانی پیرامون شرکت گیتی پس�ند و سرمایه گذاران مسرور

میلیاردی اش مطرح شده که محور اصلی آن نبود پول و ورشکستگی است.

 تولید شمش فوالد
 به 10میلیون تن رسید

تولیدشمش فوالد، این فلز استراتژیک، در هشت ماه سال گذشته به 
9میلیون و 1۰۰هزار تن رسیده بود.

 شمش فوالدی دراین مدت جایگاه دوم رشد تولید را میان محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی کس��ب کرد و جایگاه نخست رشد در مدت 

مورد بررسی به تولید سنگ آهن اختصاص یافته است. 
همچنین میزان تولید محصوالت فوالدی ش��امل تیرآهن،  میلگرد، 
 نبشی،  انواع ورق و... به 11میلیون و 63۴ هزار تن رسید. این درحالی  
است که تولیدکنندگان محصوالت فوالدی در هشت ماه ابتدای سال 
قبل، 11میلیون و 361هزار تن از این محصوالت تولید کردند. میزان 
تولید این محصوالت ۴.2درصد بی��ش از تولید محصوالت فوالدی 

مدت مشابه سال قبل شده است.

تحویل تندر90 به جای پژو 206
معاون تولید تندر9۰ ایران خودرو با اشاره به عرضه محصول جدید 
تندر اتوماتیک تا آخ��ر آذر ماه ج��اری، گفت: در ص��ورت رضایت 
مش��تریان، خودروی تندر9۰ به جای پژو 2۰6 به آنان تحویل داده 

می شود. 
 محمدرضا معتمد با اش��اره به رش��د 3۴ درص��دی تولید خودروی 
تندر9۰ در سال جاری نسبت به سال گذش��ته، از تحویل محصول 

جدید تندر اتوماتیک تا آخر آذرماه به بازار، خبر داد. 

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

حصر وراثت
5941 خانم تهمینه زاهدی دارای شناس��نامه ش��ماره 7867 به شرح دادخواست به کالسه 
4992/91 ح 10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان رضا زاهدی بشناسنامه 879 در تاریخ 90/10/10 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: یک دختر و یک عیال به نام ذیل: 
1- تهمین��ه زاهدی ش ش 7867 فرزند متوف��ی، 2- رضوان نوروزی اصفهانی ش ش 716 
عیال متوفی و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت 
آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ 
نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. شعبه دهم 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5942 شماره: 1689/90ش14ح بموجب رای شماره 173 تاریخ 91/2/14 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیهما آقایان عزیزاله و امان 
اله هر دو بهزادی مجهول المکان محکومند به پرداخت مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار تومان 
بابت یک فقره چک به شماره 534738- 90/6/10 عهده بانک کشاورزی و مبلغ سی و چهار 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای 
حکم در حق محکوم له آقای سیدیعقوب موسوی فرزند عبدالکریم به نشانی اصفهان- جاده 
اصفهان- ش��یراز جاده قلعه شور جنب پل راه آهن. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند و 

اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه چهاردهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5943 ش��ماره: 1736/90ش7 بموجب رای ش��ماره 172 تاریخ 91/2/11 حوزه 7 ش��ورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه منصور گشول مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ بیست و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و چهل 
هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید چک به شماره 
654557- 90/1/31 تا تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له س��یدیعقوب موسوی به نشانی 
اصفهان- درچه- خ نواب صفوی کوی فدائیان اس��الم. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین 
که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اج��را بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد ی��ا مالی معرفی کند که اجرای 
حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد 
اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تس��لیم 
کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ تبادل لوایح
5944 در خص��وص پرونده کالس��ه 560/91 ش 14 ح خواهان خانم احت��رام جوزدانی با 

وکالت آقای پری زنگنه بطرفیت آقای خس��رو شیروانی دادخواست تجدیدنظرخواهی به 
ش��ماره 105/91 ت ن به ش��عبه 14 تقدیم نموده اس��ت که با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده و طبق ماده 73 قانون آ.د.م مراتب را در روزنامه نشر و نتیجه را به این شعبه اعالم 

نمائید. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5945 شماره: 774/91ش ح14 بموجب رای شماره 1054 تاریخ 91/6/20 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای امیر )ایرج( ناظمی 
فرزند مهدی مجهول المکان محکوم اس��ت به استرداد و تحویل یک دستگاه پراید به شماره 
انتظامی 265ل89 ایران-13 و پرداخت مبلغ س��ی و شش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و 
هزینه نش��ر آگهی در حق محکوم له آقای سیدمهدی صناعی نیا فرزند سیدمحمد به نشانی 
اصفه��ان- خ پروین- آذربهرام بن بس��ت حافظ پالک 354. ماده 34 قانون ش��وراهای حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی 

به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5946 ش��ماره: 543/91 بموج��ب رای ش��ماره 953 تاریخ 91/6/9 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه محسن گرجستانی مجهول 
المکان محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 
دویس��ت هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت تاخی��ر در تادیه از تاریخ 
تقدیم دادخواس��ت 91/3/28 لغایت اجرای حکم طبق نرخ ش��اخص تورم در حق محکوم له 
خانم ش��هناز خدیور به نشانی اصفهان سه راه س��یمین خ سوارکاران- شهرک ولیعصر- 

خ همای��ون- خ معرفت- کوچه فرع��ی 16- پ509 طبقه 1. ماده 34 قانون ش��وراهای حل 
اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی 

به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. ش��عبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای 
حل اختالف اصفهان

 
اخطار اجرایی

5947 ش��ماره: 90-1837 بموجب رای ش��ماره 869 تاریخ 91/5/25 حوزه 11 شورای حل 
اخت��الف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مه��دی نوربخش فرزند 
عباسعلی مجهول المکان محکوم است به پرداخت مبلغ 4089000 تومان بابت اصل خواسته 
و پرداخت مبلغ 36000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه در حق خواهان عباسعلی زمانی فرزند بهرام با وکالت علیرضا مرادی به نشانی 
اصفهان- خ فیض- مجتمع نگین- طبقه س��وم- واحد 11 دفتر وکالت مرادی صادر و اعالم 
می گردد. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع مرکزی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5948 در خصوص پرونده کالس��ه 1541/91 خواهان س��عید هاش��می نژاد دادخواس��تی 
مبن��ی ب��ر مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 533575 م��ورخ 91/5/3 به انضمام مطلق 
خس��ارات ب��ه طرفیت مهدی معظم��ی گودرزی و محم��ود یاراحمدی تقدیم نموده اس��ت. 
وقت رس��یدگی برای روز دوش��نبه مورخ 91/10/25 س��اعت 9/30 تعیین گردیده است. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثان��ی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایی��د. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ 
 ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5949 در خصوص پرونده کالسه 1542/91 ش 33 خواهان سعید هاشمی نژاد دادخواستی 
مبن��ی بر مطالبه وجه یک فقره چک به ش��ماره 521741 م��ورخ 91/4/30 به انضمام مطلق 
خس��ارات به طرفیت محمود یاراحمدی- مهدی معظمی گودرزی تقدیم نموده اس��ت. وقت 
رس��یدگی برای روز چهارش��نبه مورخ 91/11/4 س��اعت 8 صبح تعیین گردیده اس��ت. با 
توجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 33 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5950 کالس��ه پرونده: 1258/91، شماره دادنامه: 1600، مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��عید هاش��می نژاد نش��انی: اصفهان خ نظر شرقی کوچه 
آسیاب ساختمان 151 واحد D، خواندگان: 1- محمود یاراحمدی 2- مهدی معظمی گودرزی 
هر دو مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه بمبلغ 50/000/000 ریال از وجه یک فقره چک 
بشماره 521742-91/3/30، گردشکار: با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مشورتی 
اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: در خصوص دادخواست سعید هاشمی 

به طرفیت محمود یاراحمدی- مهدی معظمی بخواس��ته مطالب��ه مبلغ 50/000/000 ریال 
پنجاه میلیون ریال وجه یک فقره چک به شماره 521742-91/3/30 عهده بانک صادرات به 
انضمام خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به دادخواست تقدیمی و مالحظه اصول 
مس��تندات دعوی و اینکه خواندگان با ابالغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا 
حاضر نش��ده و در قبال دعوی و مستندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده 
و مس��تندات ابرازی نیز حکایت از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی 
هذا ضمن ثابت دانستن دعوی به استناد مواد 198، 519، 522 قانون آئین دادرسی مدنی و 
مواد 315، 310، 309، 307، 249 قانون تجارت حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 
50/000/000 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 42/000 به عنوان خسارت دادرسی 
به پرداخت خسارات تأخیر و تأدیه از تاریخ 91/3/30 لغایت زمان وصول و ایصال آن طبق 
نرخ ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گ��ردد. رأی صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این ش��عبه خواهد بود. ش��عبه 32 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
5951 کالس��ه پرونده: 1257/91، شماره دادنامه: 1603، مرجع رسیدگی: شعبه 32 شورای 
حل اختالف اصفهان، خواهان: س��عید هاش��می نژاد نش��انی: اصفهان خ نظر شرقی کوچه 
آس��یاب س��اختمان 151 واحد 1، خوان��دگان: 1- محم��ود یاراحمدی 2- مه��دی معظمی 
گ��ودرزی هر دو مجهول المکان، خواس��ته: مطالبه وجه بمبل��غ 50/000/000 ریال از وجه 
ی��ک فقره چک بش��ماره 533573-91/4/30، گردش��کار: ب��ا عنایت به محتوی��ات پرونده 
و اخذ نظریه مش��ورتی اعضای محترم ش��ورا ضمن اعالم ختم رس��یدگی با استعانت از 
خداون��د متعال به ش��رح آتی مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورا: در 
 خصوص دادخواس��ت س��عید هاش��می به طرفی��ت محم��ود یاراحمدی- مه��دی معظمی 
بخواس��ته مطالبه مبل��غ 50/000/000 پنجاه میلی��ون ریال وجه یک فقره چک به ش��ماره 
533573-91/4/30 عه��ده بان��ک صادرات به انضمام خس��ارات دادرس��ی و تأخیر تأدیه 
ب��ا توجه به دادخواس��ت تقدیم��ی و مالحظه اصول مس��تندات دعوی و اینک��ه خواندگان 
ب��ا اب��الغ قانونی وقت و انتظار کافی در جلس��ه ش��ورا حاضر نش��ده و در قبال دعوی و 
مس��تندات ابرازی خواهان ایراد و تکذیبی به عمل نیاورده و مس��تندات ابرازی نیز حکایت 
از اش��تغال ذمه خوانده به خواهان را حکایت می کند علی هذا ضمن ثابت دانس��تن دعوی 
ب��ه اس��تناد م��واد 198، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی و م��واد 315، 310، 309، 
307، 249 قان��ون تجارت حک��م به محکومیت خوان��دگان به پرداخت مبل��غ 50/000/000 
 ریال به عنوان اصل خواس��ته و پرداخت 42/000 به عنوان خس��ارت دادرسی به پرداخت 
خس��ارات تأخی��ر و تأدیه از تاری��خ 91/4/30 لغایت زمان وصول و ایص��ال آن طبق نرخ 
شاخص بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعالم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 
20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه خواهد بود. شعبه 32 حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5953 در خص��وص پرونده کالس��ه 1216/91 ش 14 ح خواهان آقای��ان مجتبی رمضانی 
اصفهانی و احمدرضا نس��اج پور با وکالت آقای حبیبی دادخواس��تی مبنی بر مطالبه وجه 
به طرفیت آقای عباس��علی ترابی زیارتگاهی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز 
چهارش��نبه م��ورخ 91/10/27 س��اعت 9 صبح تعیین گردیده اس��ت. با توج��ه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان 
ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 ش��ورای ح��ل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده 
 تلق��ی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. ش��عبه 14 حقوقی مجتمع ش��ماره دو ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5954 ش��ماره: 1957/90 ش 12 ب��ه موجب رأی ش��ماره 881 تاری��خ 91/5/28 حوزه 12 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه س��ید خلیل 
موس��وی مجهول المکان محکوم اس��ت به: پرداخت پنج میلیون و نهص��د هزار ریال بابت 
اصل خواسته و سی و چهار هزار ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له حسینعلی 
نیکخواه نشانی محل اقامت: اصفهان خ امام خمینی دهنو خ گلزار کوچه شهید محمدی پالک 
241. ماده 34 قانون اجراي احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه 
مکلف اس��ت ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبي براي پرداخت محکوم 
به بدهد یا مالي معرفي کند که اجراي حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باش��د و در 
صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع 
دارائي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید. هرگاه ظرف 
س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم ش��ود که محکوم علیه قادر به اجراي حکم و 
پرداخت محکوم به بوده لیکن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نکرده یا صورت خالف 
واقع از دارائي خود داده به نحوي که تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد 
به حبس جنحه اي از ش��صت و یک روز تا ش��ش ماه محکوم خواهد شد. شعبه 12 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5955 ش��ماره: 91-548ش/9 بموجب رای غیابی ش��ماره 1090 تاری��خ 91/6/25 حوزه 9 
ش��ورای حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه لیال بخشی 
اورگانی فرزند نعمت اله مجهول المکان محکوم است به حضور در دفترخانه اسناد رسمی 
و انتقال سند موتورسیکلت به شماره انتظامی 2459 اصفهان 61 به نام محکوم له و پرداخت 
مبلغ 86/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له غالمعلی عشقی فرزند محمد به 
نش��انی اصفهان خیابان جی خیابان اهلل اکبر کوچه ش��هید ملکیان پالک 32. ماده 34 قانون 
ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، محکوم ب��ه را پرداخت نکند و اموالی از وی 
به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعم��ال قانون نحوه اجراء، 
محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می شود. شعبه نهم حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
5957 نظ��ر به اینک��ه آقاي حمیدرضا رس��تگار فرزند علي اصغر به وکالت س��یدفضل اله 
طباطبائیان به موجب وکالتنامه شماره 129734 – 90/2/3 دفتر4 شهرضاو باارائه دو برگ 
استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود رس��مًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت 
یک دانگ مشاع از شدانگ خانه شماره 1111 واقع دردست قمشه 32 اصلي بخش یک ثبتي 
شهرضاش��ده که تمامت یک دانگ مش��اع ازپالک فوق در صفح��ه 505 دفتر 245 ذیل ثبت 
ش��ماره 35541  بنام یداله فرجام ثبت وسند صادرگردیده که نامبرده بموجب سند 84662 
– 70/6/3 دفتریک شهرضا مالکیت خودرابه بانک مسکن شهرضاانتقال قطعي داده که بانک 
نیزبموجب س��ند 84663 – 70/6/3  دفتریک ش��هرضا مالکیت خودرابه احمدرضاخسروي 
انتق��ال داده نامبرده نیزبموجب س��ند 94718 – 74/2/31 دفتر 17 آب��اده مالکیت خودرابه  
حمیدرضا رس��تگار انتقال داده اینک حمیدرضا رس��تگار درخواست صدور سندمالکیت 
المثني نسبت به یک دانگ مالکیت خود ازپالک فوق رانموده است لذا دراجراي ماده 120آئین 
نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد 
آگهي معامله اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود 
مي باش��د مي بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه 
وادعاي خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضي نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند 
مالکیت المثني را طبق مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند 
مالکیت یا س��ند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم 
ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي 

- رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا

ابالغ رأی
5958 کالسه پرونده: 858/90، شماره دادنامه: 168، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای حل 
اختالف اصفهان، خواهان: اقبال ناصری دورکی، نشانی: اصفهان خ رباط اول خ ساحل کوی 
می��الد بن حاج ابوطالب منزل اول، خوانده: عبدالصال��ح علی پور مجهول المکان، با عنایت 
به محتویات پرونده و نظریه مش��ورتی اعضا ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی 
مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی قاضی شورا: دعوی اقبال ناصری دورکی به طرفیت 
عبدالصالح علی پور به خواسته مطالبه مبلغ هجده میلیون ریال وجه 9 فقره چک به شماره 
های 83/1/30-967216، 82/10/30-967213، 81/11/30-967214، 81/12/30-967215، 
-967209 ،82/8/30-967211 ،82/9/30-967212 ،82/7/30-967210 ،82/5/30-967208
82/6/30 عهده بانک ملت شعبه چمران به انضمام مطلق خسارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از سوی مؤسسه که ظهور 
در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
در جلس��ه به هر دلیلی حضور نیافته و دلیلی که اعالم برائت ذمه اش را اقتضاء نماید ابراز 
نداشته بر شورا ثابت است لذا به استناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 و 519 
و 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هجده میلیون 
ریال 18/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و چهل و ش��ش هزار ریال 46000 ریال بابت 
هزینه دادرسی و همچنین خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک ها تا تاریخ وصول 
که محاس��به آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک مرکزی برعهده اجرای احکام می باشد 
در ح��ق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ 

قابل واخواهی به این مرجع خواهد بود. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5959 در خصوص پرونده کالسه 755/91 خواهان حسین مؤمنی با وکالت سمیه علیدوستی 
دادخواستی مبنی بر مطالبه به طرفیت ناصر زمردی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای 
مورخ 91/11/28 س��اعت 3/45 عصر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن 
خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید 
منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه 
مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ 
نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می 

شود. م الف/ 14707 شعبه 25 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5960 خانم س��میه فروغی دارای شناسنامه شماره 3529 به ش��رح دادخواست به کالسه 
5066/91 ح 10 از این ش��ورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان اکبر یزدانی بشناسنامه 1502 در تاریخ 91/5/22 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگ��ی گفته ورث��ه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- س��تایش یزدانی ش ش 
1274669138 فرزند، 2- س��میه فروغی ش ش 3529 همس��ر، 3- مهری مرادی خولنجانی 
ش ش 850 م��ادر و الغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک 
نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

دهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان 



سومین جایزه بین المللی 
اصالنی در دو ماه 

موسیقی آوازی به کمک 
مذهب، استوارمانده 

تورج اصالنی با فیلم س��ینمایی »فص��ل کرگدن« جای��زه »قورباغه برنزی« 
بهترین فیلمبرداری بیستمین دوره جشنواره تخصصی فیلمبرداران سینما در 

جشنواره بین المللی »پلوس کمرایمیج« لهستان را از آن خود کرد.
تورج اصالنی فیلمبردار تجربه  گرای س��ینمای ایران بعد از به دس��ت آوردن 
جایزه بهترین فیلمبرداری بخش اصلی شصتمین دوره جشنواره بین المللی 
فیلم »سن سباستین« اس��پانیا و بهترین فیلمبرداری ششمین دوره مراسم 
اهدای جوایز اسکرین »آسیا پس��یفیک«  با فیلم سینمایی »فصل کرگدن« 
و فیلم سینمایی »بغض« نامزد دریافت جایزه بهترین فیلمبرداری بیستمین 
دوره جشنواره تخصصی فیلمبرداران سینما در جشنواره بین المللی»پلوس 
کمرایمیج« لهستان شد که با فیلم »فصل کرگدن« توانست جایزه »قورباغه 
برنزی« این جشنواره تخصصی فیلمبرداران سینمای جهان را از آن خود کند.

پژوهشگر و ردیفدان موسیقی آوازی در پاسخ به این که مسائل مذهبی تا چه 
اندازه در حفظ موسیقی تأثیر داشته است، گفت: در گذشته موسیقی آوازی از 
سوی حاکمان منع شده بود و مداحان تنها در ایام سوگواری و ماه های عزاداری، 
اجازه مداحی و نوحه گری داشتند، به همین دلیل مذهب توانست نقش مهمی 
در حفظ موسیقی آوازی و حتی  سازی ما داشته باشد. از سوی دیگر موسیقی 
آوازی ما از نظر مضمون و محتوا، ش��باهت زیادی به موسیقی مذهبی دارد و 
این نشان دهنده تأثیر موسیقی مذهبی بر  موس��یقی آوازی است که  لحن و 
محتوایی حزن انگیز دارد. حاتم عسگری، در ادامه با اشاره به این که موسیقی 
آوازی به کمک مذهب، استوار مانده افزود: همان طور که می دانیم ملت ما قبل 
و بعد از اسالم، مذهبی بوده اند و این موضوع سبب شده که موسیقی مذهبی ما 

نسبت به موسیقی سازی پیشرفت بیشتری داشته باشد.

اعالنیادداشت

هفت

سه فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی
سه فیلم ایرانی در دو جشنواره جهانی در گرجستان و انگلستان حضور دارند. »نامه« ساخته 
مجید موثقی، »داو« ساخته فرنوش صمدی و »امشب وقت خوبی برای مردن نیست« ساخته 

علی عسگری به نمایندگی از ایران در این جشنواره ها به نمایش درمی آیند.

5

جدول اکران کتاب 
در هفته ای که گذش��ت آثار نویسندگان 
مطرح��ی مانند ژان��ت ایوانووی��چ، دیوید 
بالداچ��ی، جیم��ز پترس��ون، ج��ی. کی. 
 رولین��گ و ج��ان گریش��ام درفهرس��ت 
کتاب های پرف��روش آمریکا ب��ا یکدیگر 
رقابت کردند. ژانت ایوانوویچ  با کتاب »19 
ساله بدنام« در جایگاه نخست پرفروش ها 
قرار گرفت. »فراموش شده« دیوید بالداچی دومین کتاب هفته شد. 
»دستورجلسه 21« نوشته گلن بک به همراه هاریت پارکه، بر سکوی 
سوم ایستاد. »آخرین مرد« وینس فلین که هفته گذشته صدرنشین 
بود، این بار چهارم شد. جان گریشام در پنجمین نوبت حضورش در 
این لیست، با کتاب »قاچاقچی« رتبه پنجم را به خود اختصاص داد. 
جیمزپترس��ون ب��ا کت��اب »کریس��مس مبارک،الک��س کراس« 
ششمین نویسنده پرفروش هفته ش��د و جایگاه هفتم به جی.کی.

رولینگ با کتاب »جای خالی ناگهانی« رس��ید. گیالن فلین با کتاب 
»دختر گمشده« برای بیست و پنجمین بار در بین کتاب های برتر قرار 
گرفت و هشتم شد. نهمین ردیف جدول نیز از آن کتاب تخیلی »روش 
پرواز« نوش��ته باربارا کینگ سالور ش��د. »جایگاه تقاطع ها« نوشته 
دبلیو.ام.پال یانگ هم نسبت به هفته گذشته تغییر نکرد و در دومین 

نوبت حضورش در این لیست، باز هم دهمین کتاب هفته شد. 

 اتاق آبی در 
گنبدهای فیروزه ای اصفهان

ابراهیم حقیقی عکس های مجموعه سفر 
اول خود را برای نمایش به گالری اتاق آبی 

شهر اصفهان می آورد.
ای��ن هنرمن��د گرافیس��ت و ع��کاس و 
عضو انجم��ن بی��ن الملل��ی تصویرگران 
کت��اب ک��ودک، درح��دود 2۰ ت��ا 22 
عک��س ازمجموع��ه س��فر اول خ��ود 
را از روز جمع��ه 24آذرم��اه به گالری ات��اق آبی اصفه��ان می آورد. 
این مجموع��ه از مجموع��ه عکس  هایی اس��ت که حقیق��ی در بین 
 س��ال های 1۳4۸ تا 1۳۵2 گرفته  و همگی سیاه و س��فید هستند.
 این نمایش��گاه ب��ه مدت یک هفت��ه در اصفه��ان دای��ر خواهد بود.

این نمایشگاه از روز جمعه 24 آذرماه تا 29 آذر ساعت 16 در گالری 
اتاق آبی واقع در میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق اول، انتهای کوچه 

روشن، مادی نیاصرم پالک 21 گشایش می یابد. 

بخشنامه جدید تلویزیون برای 
مجریان مسابقه های تلفنی 

بعد از قانون اخیر تلویزی��ون مبنی بر آن که 
مجریان مرد و زن در برنامه های ترکیبی نباید 
با میهمان جنس مخالف رو به رو ش��وند و به 
صحبت بپردازند، به تازگی یک دستورالعمل 
جدید نیز در همین باره صادر ش��ده اس��ت؛ 
دس��توری که تا حدودی غیرمنطقی به نظر 
می رسد و احتماال اجرای آن با معذوریت هایی 
از سوی برنامه سازان مواجه خواهد شد. در دستورالعمل جدید از سازندگان 
مسابقات تلفنی خواسته شده تا مجریان مرد، پاسخگوی شرکت کنندگان 
مؤنث نباشند و بالعکس.اما بد نیست بدانید قانون قبلی که همچنان در حال 
اجراس��ت، اخیرا موجب ش��ده تا ش��رکت یک میهمان خانم در یکی از 
برنامه های زنده شبکه س��ه که یک آقا اجرای آن را بر عهده دارد، با وجود 

حاضر بودن وی در استودیو منتفی شود. 

»زندگی خصوصی آقا و خانم میم«
زندگی آقای می��م دچار تحولی می ش��ود که در زندگ��ی خصوصی اش 
با خان��م می��م تأثی��ر می گ��ذارد و همی��ن موض��وع داس��تان فیلم را 
 جل��و می برد. ای��ن فیل��م س��ینمایی دومین فیل��م بلند س��ید روح اهلل
  حج��ازی در مق��ام کارگ��ردان و محمدرض��ا ش��فیعی تهی��ه کنن��ده

این فیلم سینمایی است.
  این فیلم محصول س��ال 1۳9۰ اس��ت. ابراهیم حاتمی کیا قبال در سه 
فیلم خ��ود »دیده بان«، »خاکس��تر س��بز« و »بوی پیراهن یوس��ف« 

ب��ازی کوتاه��ی کرده ب��ود، ول��ی در 
»زندگ��ی خصوص��ی آق��ا و خان��م 
 می��م« نق��ش مکم��ل م��رد را ایف��ا 
می کند. از دیگر بازیگران آن می توان به 
حمید فرخ نژاد، مهتاب کرامتی، علیرضا 
شجاع نوری و امید روحانی  اشاره کرد.

 ای��ن فیل��م در کن��ار »م��ن م��ادر  
 هس��تم« و»ب��ی خ��ود وب��ی جهت« 
تازه های اک��ران بوده وعالق��ه مندان 
اصفهانی  می توانند با مراجعه به سینما 

قدس به تماشای این فیلم بنشینند.
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نورث و اسکارنوگرا، جسور و ابدی   نورث در هنگام ضبط موزیک متن کلوپاترا الکس نورث
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - الکس نورث )متولد 4 دسامبر 191۰ – فوت ۸ سپتامبر 1991 ( آهنگساز 
آمریکایی بود که اولین موسیقی متن فیلم را براساس سبک جاز نوشت و یکی از اولین کسانی 

بود که نت های موسیقی نوگرایی در هالیوود را نوشته است.
 او آهنگسازی بود که نت های موسیقیش بر اساس استانداردهای روز موسیقی کالسیک بود و 
موفق شده بود سبک مدرنیسم خود را در ساختار فیلم های آن دوره ادغام کند. او 14 بار نامزد 
جایزه اسکار شده است، ولی هر بار در کسب آن ناموفق بوده است. نورث یکی از دو موسیقیدان 

بزرگی است که در طول عمر کاری خود، تنها موفق به کسب دو جایزه اسکار شده است.
 او آثار متعددی برای مجموعه های تلویزیونی ساخت. نورث در 19۸۵برای مجموعه آثارش 
برنده اسکاری ویژه ش��د و یک سال بعد جایزه ویژه اس��کپ )انجمن آمریکایی آهنگسازان، 
 مصنفان و ناش��ران(را دریافت ک��رد. از آث��ار او می توان ب��ه »چه کس��ی از ویرجینیا ولف 

می ترسد«، »کلئوپاترا«، »اتوبوسی به نام هوس« و... اشاره کرد.

3000625555 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural NewspaperSMS No. 933   |  December  4   ,2012  |  8 Pages 

خصوص�ی )کارگ�ردان و تهیه کننده: 
محمدحسین فرحبخش(

سال ساخت: 1۳9۰، 
س��ال اکران: 1۳91، 
مدت زمان اکران: 24 

روز.
خالص��ه داس��تان: 
ابراهی��م کیان��ی از 
انقالبیون پرجوش و 
خ��روش اول انقالب 
اس��ت که برش هایی از زندگی او در این ۳۰ س��ال 
را می بینی��م. در تظاهرات ضد فیلمفارس��ی و ضد 
بدحجابی حضور فعال داشته و دیگران را نیز به شدت 
عمل هرچه بیشتر توصیه می کند. پست های مهمی 
در زندان و قوه قضائیه داشته و پایش به یک ماجرای 

بزرگ مالی کشیده شده است... .

گشت ارشاد )کارگردان و تهیه کننده: 
سعید سهیلی(

سال ساخت: 1۳9۰، 
س��ال اکران: 1۳91، 
مدت زمان اکران: ۳1 

روز.
خالص��ه داس��تان: 
دختر و پس��ر جوانی 
در یکی از پارک های 
تهران مشغول گردش 
هستند که مأموران گشت ارشاد از راه می رسند و قصد 
دارند آنها را به ستاد ببرند. حسن که یکی از مأموران 
است مورد را با بی سیم به مرکز اطالع می دهد و مأمور 
دیگر به نام عطا به آرامی به جوانک گوشزد می کند که 
رییسشان حاج عباس بسیار عصبی و تندمزاج است 
و اهل رشوه گرفتن نیس��ت، اما می تواند برای راضی 

کردن حاجی با خودش معامله کند. عطا تمام دارایی 
و کیف پولش را می گیرد و بعد هم جوانک را وادار به 
کتک خوردن و عذرخواهی می کند ت��ا عباس به او 
تذکری بدهد و قضیه فیصله پیدا کند. عطا و حسن 
و عباس وارد خانه ویالیی بزرگی می شوند که خالی 
از اسباب زندگی است و معلوم می شود آنها مأمورانی 

قالبی هستند که جوان ها را سرکیسه می کنند... .

مارمولک )کارگ�ردان: کمال تبریزی، 
تهیه کننده: منوچهر محمدی(

سال ساخت: 1۳۸2، 
س��ال اکران 1۳۸۳، 
مدت زم��ان اکران: 

حدود سه هفته.
وزی��ر ارش��اد: احمد 
مسجدجامعیمعاون 
س��ینمایی:  ام��ور 
ی  مه��د محمد
حیدریان، مدیرکل اداره نظارت و ارزشیابی: جعفر 

صانعی مقدم.
خالصه داستان: رضا مارمولک برای فرار از بند، لباس 
روحانیت به تن می کند و راهی روستایی می شود... .

مک�س )کارگ�ردان: س�امان مق�دم، 
تهیه کننده: مرتضی شایسته(

سال ساخت: 1۳۸4، 
سال اکران: 1۳۸۵، 
مدت زمان نمایش: 

حدود پنج هفته.
خالصه داستان: در 
دوران اصالح��ات، 
دول��ت  هی��أت 
تصمیم می گیرد از 

چهره های ایرانی سرشناس که از ایران مهاجرت 
کرده اند دعوت کند به ایران بازگردند  که یکی از 
این افراد موسیق دانی برجس��ته است. اما ارسال 
نامه از ایران به آمریکا و آدرس نادرس��ت موجب 
می ش��ود مکس خواننده بارهای دس��ت چندم 
لس آنجلس به جای موسیقیدان سرشناس راهی 
ایران شود و مواجهه این شخصیت با برنامه هایی 
که ب��رای او در ایران ت��دارک دی��ده بودند باقی 

اتفاقات داستان را به همراه دارد.

نقاب )کارگردان: کاظم راس�ت گفتار، 
تهیه کننده: علی آشتیانی پور(

سال ساخت: 1۳۸۳، 
سال اکران: 1۳۸۵، 
مدت زم��ان اکران: 

حدود چهار هفته.
خالص��ه داس��تان: 
تصادف��ی دریکی از 
خیابان ه��ای دب��ی 
منجر به آش��نایی و 
سرانجام ازدواج نگار دختر یک تاجر پولدار ایرانی 

با کامران یک رستوران دار می شود... .

پارت�ی )کارگ�ردان: س�امان مق�دم، 
تهیه کننده: مرتضی شایسته(

سال ساخت: 1۳79، 
سال اکران: 1۳۸۰، 
مدت زم��ان اکران: 

حدود شش هفته.
خالص��ه داس��تان: 
امی��ن حقی تصمیم 
دارد وصیتنامه برادر 
شهیدش حسین را 

در روزنامه چاپ کند. مخالفان امین که این اقدام 
او را به ضرر خود می بینند پس از تهدید و شکنجه، 

طی توطئه ای او را به دادگاه احضار می کنند.

ش�وکران )کارگردان: به�روز افخمی، 
تهیه کننده: سیدضیا هاشمی(

سال ساخت: 1۳77، 
سال اکران: 1۳79، 
مدت زمان اکران: 1۰ 

هفته.
خالص��ه داس��تان: 
مهن��دس خاکپ��ور 
مدیرعامل ش��رکت 
در پی بررس��ی ضرر 
و زیان کارخانه به ته��ران عزیمت می کند. او طی 
س��انحه تصادف در جاده مصدوم و به بیمارستان 
منتقل می ش��ود. محمود بصیرت معاون و دوست 
قدیمی خاکپور با ش��نیدن خبر تصادف به تهران 
مراجعه کرده و خاکپور را در تهران مالقات می کند. 
او در پی مداوای خاکپور با پرس��تاری به نام سیما 
آشنا می شود. با گذشت زمان رابطه سیما و محمود 

صمیمیت بیشتری پیدا  می کند... .

تحف�ه هن�د )کارگ�ردان: محمدرضا 
زهتابی، یداهلل شهیدی(

سال ساخت: 1۳7۳، 
سال اکران: 1۳74

خالص��ه داس��تان: 
حس��ن ب��ه خاط��ر 
بیکاری به هر کاری 
حتی دزدی دس��ت 
می زن��د تا ای��ن که 
دایی او برایش چند 

محل مختلف کار پیدا می کند، اما حسن سر هیچ 
کاری دوام نمی آورد تا این ک��ه باالخره به عنوان 
شاگرد حجره حاجی به کار مشغول می شود و در 
همین هنگام به فرنگیس دختر آقای زمانی که از 

همسایگان حاجی است عالقه مند می شود. 
حاجی به علت زرنگی حس��ن به او پیشنهاد وارد 
کردن 1۰ تن چای از هن��د را می دهد که چای ها 
به نام حسن وارد شود، اما سود آن نصف شود، در 
پی قبول کردن این پیشنهاد از طرف حسن، آقای 
زمانی با اغفال او، تصمیم به کالهبرداری از حاجی 
می گیرد و در مقابل به حس��ن ق��ول دختر خود 
را می ده��د، اما فرنگیس حاضر ب��ه ازدواج با یک 

کالهبردار نمی شود.

برزخی ه�ا )کارگردان: ای�رج قادری، 
تهیه کننده: محمد زاد(

سال ساخت: 1۳6۰، 
سال اکران: 1۳61.

خالصه داستان: در 
روز 22 بهمن 1۳۵7 
گروهی مجرم عادی 
از زندان می گریزند. 
آنها که قصد دارند از 
کشور خارج شوند، 
در دهکده ای مرزی با مردی به نام س��ید یعقوب 
آشنا می شوند که می کوش��د با اعمال و گفتارش 

زندانیان را از فرار باز دارد.
 آنها ابتدا موعظه های سید یعقوب را به ریشخند 
می گیرن��د، اما به م��رور پ��س از تج��اوز ارتش 
بیگانه به خ��اک میه��ن، تحت تأثیر ف��داکاری 
س��ید یعقوب و اهالی دهک��ده ق��رار گرفته و از 
 روس��تا دفاع می کنن��د و جان خود را از دس��ت 

می دهند.

گذرا درباره فیلم هایی که دیدیم و توقیف شد 

قطار اکران متوقف شد
جمال  سال هاست که سینمای ایران با مقوله وارد شدن نظرها 

و دیدگاه های بیرونی برای تعیین سرنوش�ت فیلم ها  نوروز باقری
بیگانه نیس�ت. از ابتدای دهه 60 تعیین تکلیف برای 
فیلم ها در فضایی خارج از محیط تعریف شده مدیریت سینما آغاز شده و 
همچنان نیز ادامه دارد، هرچند که در این مس�یر گاه وقفه ای افتاده و گاه 

شدت گرفته اس�ت. یکی از دالیل افزایش این نفوذها در امور سینمایی را 
می  توان میزان قدرت معاونت س�ینمایی دانس�ت. در مواقعی که معاونت 
سینمایی به عنوان حامی سینماگران وارد میدان شده و وظایف تعریف شده 
خود را در این مسیر به درستی انجام داده و در عین حال حمایت اصناف را 
نیز به همراه داشته، به خوبی توانسته از این شرایط بحرانی عبور کند و گاه 

همانند این روزها دشواری و پیچیدگی امور بسیار بیشتر از آن بوده که در 
کنترل بگنجد. پایین آمدن ارزش پروانه نمایش یکی از تبعات نفوذ دیدگاه 
غیرسینمایی ها در امور سینماست. واکنش های خیابانی به اکران »من مادر 
هستم« ساخته فریدون جیرانی بهانه ای است تا نگاهی به مجموعه فیلم هایی 

که در نیمه راه اکران متوقف شده اند بیندازیم:

  هیجان، حسی اس��ت که گاهی انسان 
ناهید 
دوس��ت دارد تجربه اش کن��د. راه های محمدطاهری

زیادی وجود دارد که هورمون آدرنالین را 
در خون آزاد می کند و فرد در پی آن، احس��اس ترس و هیجان 
دلچسبی پیدا می کند؛ مثل سوار شدن در ترن هوایی شهربازی ها 
یا پرش از یک ارتفاع زیاد، اما ش��اید بتوان این حس را در سالن 
سینما هم به دست آورد. زمانی که یک فیلم دلهره آور بر روی پرده 
بزرگ سینما به تصویر دربیاید، حتی با حضور تعداد زیادی تماشگر 
دیگر و این که می دانی تنها نیستی باز هم ترسی دوست داشتنی 
در دلت خانه می کند. این گونه فیلم ها شاید خیلی دیر پا به عرصه 
سینما گذاشتند،اما کم کم جایگاه خود را در میان بیننده ها پیدا 
کردند، تا جایی ک��ه اکنون ش��اخه ای از هنر هفت��م را به خود 
اختصاص داده اند. س��ازندگان این گونه فیلم ها از هیچ ترفندی 
برای ترساندن تماشاگران کوتاهی نمی کنند. از جن و روح گرفته 
 تا نمای��ش صحنه های بیش��تر چندش آور تا ترس��ناک خون و 

خون ریزی. در این میان اما نمونه هایی وجود دارند که می توان 
گفت نسبت به سایر موارد کمی کار خود را بهتر انجام داده اند و 
تعدادی از آنها نیز قسمت های دیگری هم به دنبال داشته اند. از 
کارهای کالسیک شاخص در این زمینه می توان به »پرندگان« 
 )آلفرد هیچکاک( و درخش��ش اس��تنلی کوبریک اش��اره کرد؛ 
فیلم هایی که از هیچ موجود خارجی کمک نگرفته اند، هیچ صحنه  
 نفرت انگیزی ندارند، ام��ا به بهترین نحو ت��رس را به بیننده القا 
می کنند. به خصوص درخششی که سیر تغییر روحیه یک فرد را 
 باگذراندن در یک م��کان دور افتاده و بی رف��ت و آمد به تصویر 
می کشد. پس از آن می توان از دیگران یاد کرد که موفقیتی آنی 
داشتند. داستان فیلم آن قدر روان و سرراست است که وقتی در 
انتها اصل موضوع مشخص می شود، همه برای چند لحظه ای در 
بهت می مانند. این شوک آخر فیلم بس��یار به جا و دقیق است و 
 ببینده که در طول فیلم ترسیده اس��ت را به خود باز می گرداند. 
فیلم هایی که در سال های اخیر ساخته ش��ده و اکثر آنها نیز در 

چندین قس��مت ادامه یافته اند، برای سرگرمی و چشیدن ترس 
خوب هستند، اما مرز خیال و واقیعت در آنها به قدر کافی باریک 
نیست تا ذهن را مشغول کند. فیلم هایی نظیر »کینه« )که از یک 
 داستان ژاپنی برداش��ت شده اس��ت(،»حلقه« و »فعالیت های 
ماوراء الطبیعه« از این دست فیلم ها هستند که اگرچه به لطف 
جلوه های ویژه و صداگذاری های عالی در گیشه موفق بوده اند و 
تماشاگران زیادی را به خود جلب کرده اند، اما گویا حرفی برای 
 گفتن ندارند و همه س��یری یک ش��کل را پیموده اند. بر خالف 
این گونه فیلم ها، فیلم اسپانیایی »یتیم خانه« بسیار گیراتر به نظر 
می رس��د؛ فیلمی که خط روایی عجیب��ی دارد و در کنار ترس و 
 دلهره، واقعی��ت را به تصویر می کش��د.  در داس��تان این فیلم، 
همه چیز گویا نیست، ولی هیچ چیز دروغین و ساختگی هم وجود 
 ندارد. در هرصورت از ای��ن نکته نباید غفلت ک��رد که این گونه 
 فیلم ها تماش��اگران خود را دارند و حتما هس��تند کس��انی که 

ایده هایی نو برای ترساندن شما در چنته دارند.

)Paranormal Activity(به بهانه  ششمین قسمت فعالیت های ماوراءالطبیعه

چه کسی از سینما می ترسد؟



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

اصفهانی ها پول نداشتند
از اردو خط خوردند!

تیم ملی پومسه ایران در حالی عازم رقابت های قهرمانی جهان شد که 
تعدادی از ملی پوشان به دلیل عدم توانایی در تأمین هزینه این سفر، از 
تیم اعزامی کنار گذاشته شدند. مشکل سال قبل ملی پوشان پومسه، 
امسال هم تکرار شد. تیم ملی پومسه ایران به دلیل در اختیار نداشتن 
بودجه کافی با ترکیبی ناقص راهی رقابت های قهرمانی جهان ش��د.  
فدراسیون به ورزشکاران این تیم اعالم کرده بود که در صورت تأمین 
هزینه حضور در این رقابت ها به صورت شخصی، می توانند به کلمبیا 
اعزام شوند. ملی پوشانی مانند محمدتقی حاتمی، علی نادعلی و مهسا 
و مهناز مردانی از جمله ملی پوشان اصفهانی بودند که به همین دلیل 

از حضور در رقابت های جهانی در کلمبیا بازماندند. 
فدراسیون تکواندو به دلیل در اختیار نداشتن بودجه کافی از ترکیب 
۲۰ نفره پومس��ه ایران که ماه ها در اردوی آماده سازی این رقابت ها 

بودند فقط ۱۰ ورزشکار را اعزام کرد. 

شایعه حضور سرزده رییس جمهور 
در استادیوم نقش جهان

 محمود احمدی نژاد که امروز به منظور افتتاح  چند پروژه فوالد سبا 
در مجمع فوالد مبارکه به اصفهان سفر کرده است گویا بازدیدی هم از 
ورزشگاه نقش جهان خواهد داشت. البته این خبر در حد شایعه است 
 و هیچ منبع رس��می این خبر را تأیید و یا تکذیب نکرده است. گفته 
می شود اگر زمان در اختیار رییس جمهور و تیم همراهش باشد بازدید 
از ورزشگاه نقش جهان و بررسی آخرین شرایط تکمیل این ورزشگاه 

نیز در بین برنامه های وی قرار خواهد گرفت. 

خیال باریج هنوز راحت نیست
    

 تیم والیبال باریج اسانس کاشان در هفته دهم لیگ برتر باشگاه های
کش��ور به پیروزی ۲ امتی��ازی برابر جواه��ری گنبد رضای��ت داد تا 

جایگاهش در رده دهم جدول رقابت ها حفظ شود.
 هفته دهم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در حالی پیگیری شد 
که پیشگامان صدرنشین در یکی از حس��اس ترین دیدارهای هفته، 
ش��هرداری ارومیه را برد تا صدر جدول را حفظ کن��د. در دیگر دیدار 
 مهم هفته، پیکان از سد کاله پرستاره گذش��ت تا به رده سوم جدول 
رقابت ها برسد. کاله با نتایج ضعیفی که در هفته های اخیر کسب کرده 
است اکنون رده پنجم را تجربه می کند، اما باریج اسانس که میهمان 
تیم قعر جدولی جواهری گنبد بود به پیروزی ۲ امتیازی برابر این تیم 

رضایت داد تا همچنان در منطقه خطر قرار داشته باشد. 

پیوستن نیکوالس به مهرام 
غیرممکن است

بازیکن تیم بس��کتبال فوالد ماهان که مجبور به فسخ قرارداد با این تیم 
اصفهانی شد، چند روزی اس��ت در تمرینات مهرام شرکت می کند،اما 
گویا برای پیوستنش به تیم مهرام با مخالفت فدراسیون نشین ها مواجه 

شده است.
 رییس کمیته  انضباطی فدراس��یون بس��کتبال در این ب��اره می گوید: 
این اتف��اق امکان پذیر نیس��ت. طبق آئین نامه فدراس��یون بس��کتبال 
یک بازیک��ن خارجی نمی تواند در ی��ک فصل در دو باش��گاه بازی کند. 
به همین دلیل نیکوالس گرجس��تانی نی��ز که در این فص��ل کارش را 
با فوالد ماه��ان اصفهان آغاز ک��رد، نمی توان��د در ادامه راه ب��ا پیراهن 
مه��رام به می��دان بیای��د. کرمانش��اهی در پاس��خ ب��ه این س��ؤال که 
 چرا در فصل گذش��ته این اتف��اق افتاد، بی��ان کرد: در فصل گذش��ته، 
هیأت رییسه فدراس��یون برای صرفه جویی ارزی تبصره ای در آئین نامه 
داش��ت که یک بازیکن خارجی که بازی های تیمش به پایان رسیده در 
مرحله پلی آف می تواند در تیم دیگری بازی کند. در این فصل این تبصره 

وجود ندارد و بازیکنان نیز در پلی آف نمی توانند تیمشان را تغییر دهند.

 انتظاری جز این 
از فدراسیون نداشتم

امیرعابدینی/ مدیر عامل باشگاه داماش
فدراسیون با این تصمیم، عنادورزی خود نسبت به باشگاه داماش 
را به طور علنی نشان داد.ما تقریبا هر شب با خودرو در مسیر تهران - رشت 
و یا بالعکس تردد می کنیم؛ مسیری که در حالت عادی 4 تا 5 ساعت زمان 
می برد. مگر برف ی��ا کوالک آمده که آقایان پس از لغو پروازش��ان حاضر 
نشدند از طریق زمینی به رشت بیایند؟ البته از فدراسیون کفاشیان توقعی 
غیر از تصمیمات اینچنینی نداریم. رفتارهای تبعیض آمیز و عنادورزانه 
فدراس��یون در چنین مواردی خودش را نش��ان داده 
و باعث نگرانی اهالی فوتبال می ش��ود. در آزاد راهی 
که هرروز در آن تردد صدها خودرو صورت می گیرد، 
 در روز وس��ط هفته ک��ه خلوت نیز هس��ت و 
هیچ گون��ه ب��رف، ک��والک و باران��ی نیز 
اتفاق نیفتاده اس��ت، آقایان به خاطر لغو 
پروازش��ان، حاضر نش��دند 4 ساعت راه 

زمینی را تحمل کنند.

 آتش دودستگی 
در خرمن تکواندو

تکواندوی ایران ک��ه بیش از یک دهه اس��ت که یکی از 
سکوهای س��ه گانه جهان را در اختیار دارد، بدجوری در 
خطر قرارگرفتن در سراش��یبی ق��رار دارد، اما این خطر 
از طرف رقیبان و حریفان نیس��ت؛ خطر دودس��تگی و 
برافروخته بودن آتش اختالف درون خانواده این ورزش 
است که پس از برکناری سرمربی سابق تیم ملی همچنان 
دود آن عرصه را برای تداوم فعالیت ها تاریک کرده است.

اگر تیم ملی تکواندو در این سال ها انبوهی افتخار تیمی 
و مدال در رویدادهای مختلف آسیایی، جهانی و المپیک 
برای ورزش کش��ورمان به ارمغ��ان آورد، بی تردید و بنا 
به اذعان مسئوالن فدراس��یون تکواندو ریشه اصلی آن 
در دورماندن از حاش��یه های مخرب بود؛ حواشی ای که 
گرچه به نوعی با طبیعیت ورزش عجین ش��ده است، اما 
در این سال ها هیچ گاه در تکواندو سر برنیاورد و در نطفه 
خفه شد، اما این قصه سال گذشته تغییر کرد. برکناری 
س��رمربی تیم ملی ک��ه البته فدراس��یون آن را پذیرش 
استعفای رضا مهماندوس��ت خواند، موجی از اختالف و 
انتقاد و گاهی پرده دری ها را در این ورزش بدون حاشیه! 
به راه انداخت؛ موجی که در سه رویداد گذشته دودش در 
چشم تیم ملی رفت و بس. از دست رفتن سکوی قهرمانی 
آسیا، دلخوش ماندن به تک مدال نقره باقری معتمد در 
المپیک و پس دادن سکوی قهرمانی جام جهانی به کره 
جنوب��ی � که همین چن��دی پیش رخ داد � س��ه پیامد 

رگباری شکل گیری آن حواشی بوده و هست.
به ط��ور طبیعی هم��ه اهالی ای��ن ورزش ت��ه دل خود 
چیزی ج��ز موفقی��ت تکوان��دو را نمی خواهن��د، اما از 
یک طرف توجیه شکس��ت ها � یا تنزل رتبه � و از طرفی 
اظهارنظرهای نی��ش دار، هی��چ دردی را از تیم ملی دوا 
نمی کند، بلک��ه فدراس��یون تکواندو باید ف��ارغ از همه 
اختالف نظرها بار دیگر روحیه یکدلی را بر همه اعضای 
این خانواده حکمفرما کند. صرف نظر از درس��ت یا غلط 
بودن تغییراتی که پیش از بازی های المپیک در کادرفنی 
تیم ملی تکوان��دو رخ داد و این که اساس��ا فدراس��یون 
 یا س��رمربی س��ابق تیم ملی در پیش آمدن آن شرایط 
چند درصد مقص��ر بودند، هرچ��ه س��ریع تر آتش این 
اختالف بای��د فروکش ک��رده و با فراهم ک��ردن فضای 
همدلی در تکواندو مانع آن شد که شاید یک سوء تفاهم یا 
سوء تدبیر، این ورزش پرافتخار را در منجالب دو دستگی 

و چنددستگی گرفتار کند.

یادداشت

6
کارتون دیوید بکهام ساخته شد

از روی رمان معروف »سرود کریسمس« نوشته چارلز دیکنز یک کارتون ساخته شده که ۲ تا از شخصیت های 
آن، دیوید بکهام – بازیکن معروف فوتبال- و  اس��نوپ داگ-خواننده معروف رپ- هستند.  بکهام نقش روح 

کریسمس را بازی می کند. 

بهانه ها یکی از یکی بی پایه و اساس تر است، از یک طرف مدیر 
عامل باشگاه استقالل می گوید که در ساعت ده شب من شام و 
اتوبوس از کجا برای تیمم فراهم کنم! انگاری که قرار است دور 
ایران را با اتوبوس طی کنند و از طرف دیگر، مدیران بی عرضه 
سازمان لیگ با وجود اعالم اولیه مبنی بر این که بازی رشت در 
زمان خودش برگزار می ش��ود در نهایت از موضع قانون کوتاه 
می آیند تا مبادا خوابیدن بر روی صندل��ی های اتوبوس امیر 
قلعه نویی و شاگردانش را اذیت کند! امیر عابدینی هم مطابق 
معمول معترض اس��ت، ولی خودش هم نیک می داند همان 
روزی که برای انتخاب مجدد علی کفاش��یان سینه سپر کرده 
بود باید فکر امروز را می کرد که فدراسیونی ضعیف و ناکارآمد 

این طور تیم های شهرستانی را به سخره نگیرد.
 داستان، داستان قهرمانی نیم فصل است و امروز استقاللی ها

 می توانند با اط��الع از نتیجه بازی دیروز س��پاهان در مقابل 
آلومینیوم با یک هدف مش��خص وارد ورزشگاه شهید عضدی 
رشت شوند و این یعنی باج دادن فدراسیون به تیمی که فقط و 
فقط به واسطه هوادارانش و نه به لحاظ مدیریت قوی، این طور 
از حمایت فدراسیونی برخوردار می شود که قرار است حامی 
فوتبال در کل خاک ایران باش��د، نه فقط تهران. استقالل باید 
 تحت هر شرایطی قهرمان نیم فصل شود تا ریخت و پاش های

میلیاردی مدیرعامل این باش��گاه م��ورد انتقاد ق��رار نگیرد. 
استقالل باید قهرمان نیم فصل شود تا باز هم سرمربیش بادی 
در گلو بیندازد و حضور سیاس��ی ه��ا در ورزش را مورد انتقاد 
قرار دهد. البته به عبارت س��اده تر می توان گفت می خواهند 
استقالل قهرمان نیم فصل ش��ود تا با راضی شدن هوادارانش 
 الاقل برای مدتی هم که شده کفاش��یان و دوستانش شبی را 

بی دلهره سر بر بالین بگذارند.
داماش معترض است و البته سپاهان هم، ولی کو گوش شنوا؟ 
زردها هنوز یادشان نرفته که در بهمن ماه سال قبل و درست 
در روزهایی که حواس جامعه رسانه ای ایران معطوف به دربی 
پرسروصدای پایتخت بود، چطور سپاهانی ها را مجبور کردند تا 
بعد از رسیدن به تهران و روبه رو شدن با شرایط جوی نامناسب، 
به جای پرواز مستقیم به رشت، مسیر لغزنده و خطرناک گردنه 
 کوهین را ب��ا اتوبوس طی کنند ت��ا مبادا تعویق آن مس��ابقه 
برنامه های منظم ! س��ازمان لیگ را بر هم بریزد و س��پاهانی 
خسته در ورزشگاهی خالی از تماش��اگر به دیدار داماش برود 
و خدا بیامرزد پ��در عماد محمدرضا را ک��ه در دقایق پایانی با 
زدن یک گل سه امتیازی، سپاهان را تیم پیروز بازی با داماش 
معرفی کرد تا زردها بی��ش از این متضرر نش��وند، ولی دقیقا 
ده ماه بعد باز هم تاریخ تکرار ش��د، ولی ای��ن بار طرف معامله 
استقالل اس��ت و باید که حق بقیه تیم ها را به خاطر این تیم 
 خورد. داماشی ها هم راس��ت می گویند، اگر شرایط برعکس 
می ش��د آیا باز هم این بازی به تعویق می افتاد یا رش��تی ها 
مجبور می ش��دند تحت هر ش��رایطی خودش��ان را به تهران 
برسانند تا خسته و کوفته آماده بلعیدن توسط استقالل شوند.

س��پاهان باز هم طب��ق معمول اعت��راض کرده، ول��ی وقتی 
اعتراضات آس��یایی به جایی نمی رس��د نمی توان امیدی به 
این فریادخواهی های داخلی داشت. فدراسیون تمام و کمال 
در اختیار قرمز و آب��ی های پایتخت اس��ت  و حضور رحیمی 
مدیرعامل س��پاهان در هیأت رییس��ه ه��م دردی را دوا نمی 
 کند. رحیمی مثل بقیه اهل جاروجنجال نیست و باز هم یک 

کدخدا منشی دیگر این داستان را ختم به خیر می کند.
اصال  اگر راس��ت می گویند و ادعای یکسان بودن حق در بین 
هجده تیم لیگ برتری داشته اند چرا بازی سپاهان و آلومینیوم 
را هم یک روز عقب تر نبردند تا زردها همزمان با آبی ها بازی 
کنند و ش��انس هر دو تیم در قهرمانی نیم فصل یکسان باشد. 
اصال چرا یک عذرخواهی ساده و کوچک از مردم رشت نکردند 
که برای دیدن بازی تیم شهرشان باید منتظر خرده فرمایشات 
مسئوالن فدراسیون و باشگاه استقالل باشند. نیم فصل لیگ به 
آخر رسید ولی قصه و شاید هم غصه هنوز به آخر نرسیده است. 
بازی های این هفته هم تمام می شود و به قهرمان نیم فصل هم 
جامی نمی دهند، ولی حافظه ها این افتضاح دوباره را فراموش 
نخواهد کرد تا باالخره روزی فرا برس��د و این همه حق کشی 

گریبان رییس فدراسیون و همکارانش را صمیمانه بفشارد!

فدراسیون تبعیض

می خواهند استقالل را قهرمان کنند!

فدراسیون خنده، فدراسیون ناکامی،  فدراسیون تقلب و امروز فدراسیون تبعیض، شاید تنها  مسعود 
واژه هایی باشد که با آنها بتوان از عملکرد علی کفاشیان و شرکا دفاع کرد! هنوز یک هفته از افشاری 

افتضاح کنفدراسیون فوتبال آسیا در اهدای جایزه بهترین فدراسیون سال به کفاشیان نگذشته 
که سازمان لیگ برتر در اقدامی عجیب و غیر قابل پیش بینی به یک بهانه بی مورد، بازی داماش و استقالل را لغو 
می کند تا از این طریق آبی های پایتخت نشین با حداکثر قوا راهی رشت شوند و با گرفتن یک سه امتیاز سفارشی 

با رسیدن به عنوان قهرمانی نیم فصل موجبات رضایت فدراسیون آبی و قرمز دوست پایتخت را فراهم آورند. 
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  استقالل 
قید عماد رضا را زد

حسن اشجاری در 
آشیانه قوهای سپید

مش��کل مالیاتی و تفاهمنامه عمادرضا با سپاهان مانع از استقاللی شدن 
او شده است. این بازیکن حدود 45۰میلیون بابت مالیات بدهکار است و 

35درصد از مبلغ قراردادش را هم باید به باشگاه سپاهان بپردازد.
با این اوصاف استقاللی ها که با رقمی حدود ۱۲۰هزار دالر قصد جذب او 
را داشتند به این نتیجه رسیده اند که قید وی را بزنند. میرشاد ماجدی در 
این باره می گوید: عمادرضا یک مشکل مالیاتی دارد و این مشکل بیشتر 
از وجهی اس��ت که می خواهد با ما قرارداد ببندد و اگ��ر او بتواند خودش 
مشکلش را با مسئوالن سپاهان حل کند، تمایل داریم در نیم فصل دوم، 
این بازیکن در خدمت استقالل باشد. با این اوصاف باید حضور این بازیکن 

در استقالل را منتفی دانست.

حسن اشجاری مدافع س��ابق ملوان بندرانزلی بار دیگر به آشیانه  قوهای 
سپید بازخواهد گشت.

حسن اشجاری پس از دیدار با محمد احمدزاده در شهر اصفهان توافقات 
اولیه را برای پیوستن به باشگاه س��ابق خود با این مربی انجام داد. وی با 
۱3 بازی ملی، سابقه  قهرمانی با سپاهان در لیگ برتر و نایب قهرمانی با 
ذوب آهن در لیگ قهرمانان  آسیا را در کارنامه دارد و پس از عقد قرارداد با 
باشگاه ملوان می تواند از نیم فصل دوم در ترکیب این تیم به میدان برود. 
 اشجاری در فصل ۸3-۸۲ در لیگ دس��ته اول به همراه ملوان، آقای گل 
این رقابت ها شد و پس از یک فصل بازی در فصل ۸4-۸3 در لیگ برتر زیر 

نظر نصرت ایراندوست، ملوان را به مقصد ذوب آهن ترک کرد. 

کریه ترین بازیکن بریتانیا
روزنامه سان عکسی از لیام ریگول بازیکن وست بروم منتشر کرده 
که او از اسکناس های ۲۰ پوندی به عنوان دستمال توالت استفاده 
می کند. دس��تمزد ریگول معادل ش��ش ماه حقوق یک کارمند 

معمولی در منطقه وست میدلندز است. 

مارسلو؛ بهترین دفاع چپ دنیا 
ستاره برزیلی باشگاه رئال در صحبت هایی به این نکته اشاره 
کرده که خیلی مهم است که او به توانایی های خودش باور 
داشته باشد. مارسلو در صحبت هایی اعالم کرده که خود را 

بهترین بازیکن دنیا در پست تخصصی اش می داند. 

پاتک آرسن ونگر به چلسی 
آرس��ن ونگر قصد دارد یکی از عجیب ترین خریدهای 
فصل را انجام دهد و فرانک لمپارد را به آرس��نال ببرد.

لمپارد اگر به آرسنال-رقییب چلسی- بپیوندد، اتفاقی 
عجیب رخ داده و باید منتظر اتفاق حاشیه ای تازه ای بود.
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ورزش به روایت تصویر
نامه رسمی سپاهان برای جذب گردانحرکت جالب هوادار استقالل برای پیدا کردن همخانهمربیگری مهدوی کیا در آلمان؛ اوج گیری موشکتورس همبازی اتوئو می شود

سایت فوتبال س��وئیس یک روز پس از انتش��ار فهرست 3۰ مربی 
پردرآمد جهان مدعی شد دستمزد مربیان، از فوق ستاره ها بیشتر 
است.  در پایان هفته گذشته روزنامه »پولوری« برزیل اقدام به انتشار 
فهرستی از 3۰ مربی بزرگ و پردرآمد جهان کرد که در این فهرست، 
ژوزه مورینیو سرمربی پرتغالی رئال مادرید با کسب ۱5/3 میلیون 
یورو نفر اول شناخته شد. در همین ارتباط رسانه های مختلف جهان 

در دو روز گذشته اقدام به مانور خبری و تحلیلی کردند.

سایت فوتبال سوئیس این فهرست را به دقت مورد تحلیل و موشکافی 
قرارداده و اطالعاتی تکمیلی در اختیار مخاطبین خود گذاشته است. 
این سایت نوشت: تا پیش از انتشار این فهرست، فوتبال دوستان در 
سراسر جهان تصور می کردند دستمزد سالیانه بازیکنان از مربیان 
بیشتر است، اما این رده بندی به خوبی نشان می دهد که در برخی 

موارد، حتی مربیان از بازیکنان بیشتر دستمزد می گیرند.
این پایگاه خبری افزود: حداقل درآمد سالیانه مورینیو در رئال ۱5/3 

میلیون یورو اس��ت که این رقم از درآمد  کریس رونالدو فوق ستاره 
هموطنش )۱۲/5 میلیون یورو در سال( بیشتر است.

تفاوت وحشتناک درآمد مربی رئال و بارسا
این پایگاه اینترنت��ی ادام��ه داد: نکته جالب این فهرس��ت تفاوت 
وحشتناک درآمد های مربیان رئال و بارساست. در  حالی که رئال و 
بارسا در رقابت فشرده بر سر کسب مقام در اللیگا و اروپا با یکدیگر 
هستند، اما مطابق این فهرست، مربی بارس��ا )ویالنووا( با کسب 7 

میلیون یورو در اصل نصف مورینیو درآمد کسب می کند.
این سایت افزود: بارسلونا با مربی کم درآمد تر خود اکنون صدرنشین 
اللیگا اس��ت، اما رئال با مربی کامال گران خ��ود در اللیگا پایین تر 
می ایستد و در لیگ قهرمانان حتی در سایه  بورسیادورتموند آلمان 

قرار می گیرد.
چینی ها پرداخت های سنگین دارند

سایت مذکور در مورد دو مربی اروپایی که در چین فعالیت می کنند، 
نیز عنوان کرد: فهرست مذکور نشان می دهد مارچلو لیپی در تیم 
گوانگژو ۱۰ میلیون یورو می گیرد و در رده س��وم است. همچنین 
خوزه کاماچوی اسپانیایی هدایت تیم این کشور آسیایی را برعهده 
دارد و ب��ا 5/9۲5 میلیون یورو صاحب رده نهم اس��ت. این دو مورد 
به خوبی نشان می دهد چینی ها در حال س��رمایه گذاری کالن در 
بخش مربیگری در فوتبال خود هستند و پرداخت های باالیی دارند. 
سایت مذکور نتیجه گیری کرده است چینی ها در حال انتقال دانش 

مربیگری به فوتبال خود از طریق جذب این گونه مربیان هستند.

دستمزد مورینیو از  رونالدو هم بیشتر است

اختالف 3 میلیون یورویی کریس با آقای خاص



یادداشت

 برگزاری چهارمین جشنواره 
مطالعات قرآنی دانشجویان 

چهارمین جشنواره مطالعات قرآنی دانشجویان  از نیمه آذر در استان 
چهارمحال و بختیاری برگزار می شود.

رییس جهاددانشگاهی واحد استان و دبیر س��تاد استانی جشنواره 
مطالعات قرآنی دانش��جویان گفت: این جش��نواره توس��ط معاونت 
فرهنگی جهاددانشگاهی و با مش��ارکت دانشگاه ها و مراکز آموزش 
عالی و سایر دس��تگاه ها و نهادهای فرهنگی اس��تان در بخش های 
مختلف با محوریت کتاب »گستره دین« ویراستی بر کتاب »انتظار 

بشر از دین« تألیف حضرت آیت اهلل جوادی آملی برگزار می شود.
عبداهلل تقی پور مه��م ترین اهداف این جش��نواره را تروی��ج آثار  و 
اندیشه های اندیشمندان اسالمی در بین آحاد جامعه، ارتقای سطح 
علمی و قرآنی مردم و توجه به مبانی تحول در سبک زندگی ایمانی 

عنوان کرد.
وی افزود: این جش��نواره در بخش های مختلف همچون مس��ابقه 
حضوری، کرس��ی های آزاداندیشی، سلسله نشست های تخصصی، 
مسابقات غیرحضوری )پیامکی،اینترنتی و مکاتبه ای(، مسابقه های 
رادیو تلویزیونی و فراخوان خالصه نویس��ی و مقاله نویس��ی برگزار 

می شود.
تقی پور تصریح کرد: هر س��اله به همت جهاددانش��گاهی استان و 
مشارکت دانش��گاه ها، بزرگ ترین مس��ابقه کتابخوانی حضوری با 

موضوعات دینی در قالب این جشنواره برگزار می شود.

خبر ویژه

مدیرکل صدا و سیمای چهارمحال و 
بختیاری/ حجت اهلل رحیم زاده 

سپاه و بس��یج در طول بیش از س��ه دهه پیروزی انقالبی اسالمی برای 
خدمت رس��انی به مردم پیش��قدم بوده اند، چرا که س��پاه پاسداران و 
بسیج مس��تضعفین درعرصه های مختلف کشورازجمله دفاع مقدس و 
سازندگی، درخش��ش باالیی داشته است و حماس��ه آفرینی پاسداران، 
بسیجیان و رزمندگان سپاه دلیر اسالم، دشمنان قرآن و انقالب اسالمی را 
زمین گیر کرد. با تجربه سال های دفاع مقدس، سپاه پاسداران مقتدرانه 
در عرصه خودکفایی وارد میدان شد و امروز بدون وابستگی به کشورهای 
 غربی، تجهیزات و ادوات موردنیاز کش��ور را به صورت پیش��رفته تولید 
می کند. خدمات رس��انی به 
 مناط��ق کمت��ر برخ��وردار، 
ج��اده س��ازی، سدس��ازی و 
س��اخت خان��ه ه��ای عالم و 
بهداشت در مناطق روستایی 
از دیگر خدماتی است که سپاه 
در کارنامه درخشان خود ثبت 

کرده است.

 ورود سپاه، امید و نشاط 
را به ارمغان می آورد

چهره روزیادداشت
اثر عکاس شهرکردی به جشنواره امارات راه یافت

رییس حوزه هنری چهارمحال وبختیاری گفت: سید اسماعیل موسوی یکی از عکاسان این استان 
با یک اثر در بخش مسابقه جشنواره عکس امارات حضور دارد. حجت اهلل شیروانی افزود: این عکس 

با موضوع مستند اجتماعی، از سوی دبیرخانه برای حضور در این جشنواره پذیرفته شده است.
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طرح جمع آوری کااله��ای وارداتی 
گروه 
بدون بارکد دو بعدی طرح شبنم، اول شهرستان

دی ماه در چهارمحال و بختیاری اجرا 
می شود. رییس اداره بازرسی و مبارزه با کاالی قاچاق سازمان 
 صنعت، معدن و تج��ارت چهارمحال و بختیاری با اش��اره به 
این که کاالهای بدون بارکد شبنم در چهارمحال و بختیاری  
از ابتدای آذرماه مشمول قانون قاچاق هستند،گفت: بازرسان،   
 کاالهای وارداتی ب��دون بارکد دو بعدی ش��بنم را از ابتدای 
دی ماه مصادره می کنند. بیژن بهرام��ی افزود: برای اجرای 
مرحله دوم طرح شبنم، 368 نوع کاال پیش بینی شده و حدود 
22 اتحادیه نیز مشمول هستند. بهرامی افزود: مرحله دوم این 
طرح تمام اقالم وارداتی در حوزه لوازم خانگی، کاالهای صوتی 
و تصویری، انواع لوازم س��اختمانی، لوازم ورزش��ی، ساعت، 
ماشین حساب، پوشاک،تلفن همراه، کیف و کفش را شامل 
می شود. وی ادامه داد: همه عرضه  کنندگان این محصوالت 
ملزم به الصاق کد رهگیری بر روی کاالهای یادشده هستند.

وی یادآور شد: فاز نخست اجرای طرح شبنم از اردیبهشت ماه 
امسال آغاز و هفت گروه  کاال شامل لوازم آرایشی بهداشتی، 
تجهیزات پزش��کی، تجهی��زات رایانه و متعلق��ات آن، تلفن 
همراه، انواع اسباب بازی، لوازم خانگی و مکمل های غذایی را 
شامل شده اس��ت. وی گفت:صاحبان واحدهای صنفی فعال 
باید تا پایان آذرم��اه  با مراجعه ب��ه اتحادیه های صنفی، فرم 
س��ه برگی خود اظهاری را دریافت،تکمی��ل  و در نهایت  کد 
 رهگیری 16 رقمی را دریافت و نصب کنند، چراکه در صورت 

عدم همکاری، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

بهرامی خاطرنش��ان کرد: با اجرای این طرح، به ازای هر نوع 
کاال، یک کد دریافت می ش��ود و در این طرح ارزش افزوده و 
قابلیت جعل وجود ندارد. شهروندان از طریق عکسبرداری با 
تلفن همراه از بارکد دو بعدی نصب شده  بر روی کاال و ارسال 
پیامک به ش��ماره 3000392، می توانند ضمن اس��تعالم از 
طریق تلفن گویا، دولت را در شناس��ایی عوامل توزیع کاالی 

قاچاق کمک کنند. 

مانور بازرسی مشترک در شهرستان لردگان
رییس اداره صنعت معدن وتجارت لردگان از بازرسی مشترک  

36 واحد صنفی این شهرستان خبرداد.
نجفی افزود:  در این بازدید س��رزده که فرماندار شهرس��تان 
لردگان  و جمعی از مسئوالن دستگاه های اداری هم بازرسان 
را همراهی کردند،63واحد صنفی بازرس��ی ش��د. وی گفت:  
در پایان، 13واحد متخلف  شناس��ایی وپرون��ده آنها جهت 
رس��یدگی به صورت ویژه به اداره تعزیرات حکومتی ارسال 
ش��د. وی همچنین از پلمب یک واحد صنف��ی متخلف خبر 
داد و گفت: بازرس��ی تاتعادل قیمت ها به ص��ورت جدی تر 
ادامه خواهد داشت. زاهدی فرماندار لردگان نیز بر همکاری 
تمامی مس��ئوالن وادارات شهرس��تان بااداره صنعت،معدن 
وتج��ارت شهرس��تان ل��ردگان درجهت کاه��ش قیمت ها 
وتعادل در بازارتأکی��د کرد. از ابتدای طرح بازرس��ی والیت 
تاکنون 925واحد صنفی مورد بازرس��ی قرار گرفته اس��ت 
وتعداد130واحد صنفی متخلف شناس��ایی وپس از تکمیل 

گزارش بازرسی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد. 

گروه شهرستان - معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و 
فاضالب ش��هری چهارمحال و بختیاری از اجرای پنج پروژه 

آبرسانی به شهرهای استان در سال جاری خبرداد.
قدرت اهلل بیگلری در حالی که با ایرنا سخن می گفت، پروژه 
انتقال آب چشمه برم به شهر لردگان، انتقال آب چشمه باغ 
رستم به ش��هر اردل، انتقال آب رودخانه زاینده رود به شهر 
سامان، چشمه دهنو به شهر ناغان و پروژه انتقال آب چشمه 
گهرو به ش��هر گهرو را از پروژه های در دست اجرای شرکت 

آب و فاضالب شهری استان دانست.
وی اظهارداشت: پروژه انتقال آب چش��مه برم به لردگان با 
صرف اعتباری حدود 15 میلیارد ریال، 99 درصد پیشرفت 

فیزیکی دارد.
بیگلری افزود: برای تجهیز و بهره برداری نهایی ازاین پروژه، 

پنج میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
ش��هر لردگان در 160 کیلومتری مرکز اس��تان )ش��هرکرد(  
قرارداش��ته و  نزدی��ک تری��ن شهرس��تان ب��ه ل��ردگان، 
 شهرس��تان بروجن اس��ت.لردگان از س��مت جنوب با استان 
کهگیلویه بویر احمد واز سمت غرب با استان خوزستان همسایه 
بوده و 12/8 درصد از وسعت اس��تان را به خود اختصاص داده 

است. 
وی با بیان این که پروژه انتقال آب چش��مه باغ رستم اردل 
نیز90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته، اظهار داشت: برای این 
پروژه تاکنون 35میلیارد ریال اعتبار هزینه شده و تکمیل آن 

10 میلیارد ریال دیگر نیاز دارد.
معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب استان تصریح 

کرد: برای پروژه تأمین آب شهر ناغان از طریق چشمه دهنو 
نیز بیش از 15میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

بیگل��ری ادام��ه داد: این ط��رح، امس��ال به به��ره برداری 
 رسیده، اما نیازمند تجهیز و اس��تفاده از برخی ابزارها نظیر 

سیستم های گندزادیی است.
وی در زمینه پروژه تأمین آب شهر گهرو تصریح کرد: شرکت 
آب و فاضالب به دلیل اقدام خودسرانه کشاورزان در الیروبی 
چشمه گهرو و پایین آمدن سطح آب آن، ناچار به اجرای طرح 

انتقال آب گهرو از سرچشمه شد.
بیگلری افزود: این طرح با صرف هزین��ه ای در حدود 700 
میلیون ریال، آماده بهره برداری است و پیش بینی می شود 

دهه فجر امسال بهره برداری شود.
وی افزود: حصارکش��ی از اقداماتی اس��ت که باید در اطراف 
این چشمه با اعتباری معادل300 میلیون ریال انجام شود.

 به گفت��ه بیگلری طرح انتق��ال آب رودخانه زاین��ده رود به 
شهر س��امان نیز تاکنون 30 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است.
وی تصریح کرد: برای اجرای این ط��رح تاکنون 20 میلیارد 
ریال هزینه شده است و تکمیل آن به 90 میلیارد ریال اعتبار 

دیگر نیاز دارد.
بیگلری بیان داش��ت: انتقال آب از رودخانه انجام و بخش��ی 
از تجهی��زات مورد نی��از آن نیز خریداری ش��ده اس��ت، اما 
 تأمین مابقی تجهیزات به دلیل تورم، کمبود اعتبار و اعمال 
تحریم ها و وارد نش��دن کااله��ای موردنیاز از کش��ورهای 

اروپایی متوقف شده است.

شرکت آب و 
فاضالب به دلیل 
اقدام خودسرانه 
 کشاورزان 
 در الیروبی 
چشمه گهرو و 
پایین آمدن سطح 
آب آن، ناچار به 
اجرای طرح انتقال 
 آب گهرو
 از سرچشمه شد

صاحبان واحدهای 
صنفی فعال باید 
تا پایان آذرماه  
با مراجعه به 
اتحادیه های 
صنفی، فرم سه 
برگی خود اظهاری 
و در نهایت  کد 
رهگیری 16 رقمی 
را دریافت و نصب 
کنند

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضالب شهری اعالم کرد سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری اعالم کرد
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فقدان سند مالكیت
5961 شماره: 5341 آقای سید عماد هاشمی نسب احدی از ورثه سید حسین هاشمی نسب 
باستناد دو برگ استش��هادیه محلی که هویت و امضاء مشهود رسمًا گواهی شده و مدعی 
اس��ت که سند مالکیت یک دانگ مش��اع از ششدانگ پالک شماره 641 فرعی واقع در زواره 
بخش هفده ثبت اصفهان که در صفحه 536 دفتر 139 امالک بنام محمدحسین جعفری خادم 
زواره فرزند دخیل عباس سابقه ثبت و سند صادر و تسلیم گردیده است. و طی سند انتقال 
ش��ماره 8600-39/6/30 دفتر 50 اردستان تمامت یک دانگ مشاع به حاج احمد اصفهانیان 
فرزند عبدالوهاب انتقال س��پس از طرف حاج احمد تمامت یکدانگ ذیل س��ند رسمی شماره 
10356-51/3/4 دفتر 50 اردس��تان به س��ید محمد هاشمی نس��ب زواره فرزند محمد علی 
انتقال متعاقبًا تمامت نیم دانگ مش��اع از پالک مرقوم از طرف سید محمد هاشمی نسب ذیل 
س��ند رسمی ش��ماره 2639-53/4/12 دفتر 49 زواره به شهرداری انتقال و نیم دانگ دیگر 
نیز از طرف س��ید محمد نامبرده فوق الذکر ذیل س��ند رسمی شماره 3104-58/1/29 دفتر 
49 زواره به س��ید حسین هاشمی نس��ب انتقال گردیده و به حکایت دفتر امالک معامله ای 
انجام نگردیده و در اثر جابجایی مفقود ش��ده اس��ت نظر به اینکه درخواس��ت صدور سند 
مالکی��ت المثنی نموده طبق ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می ش��ود 
که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( نسبت به آن یا وجود 
س��ند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت 10 روز به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید 
ت��ا مراتب صورتمجلس و اصل س��ند به ارائه کننده مس��ترد گردد. اگ��ر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضی نرس��د یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود المثنی 
س��ند مالکیت مرقوم صادر و به متقاضی تس��لیم خواهد شد. م الف/ 270 عصاری- رئیس 

اداره ثبت اسناد و امالک زواره

ابالغ وقت رسیدگی
5962 در خصوص پرونده کالس��ه 1558/91 خواهان نوید خوروش دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت علیرضا مرتضایی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخ 
91/10/16 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده اس��ت. با توجه به مجه��ول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5963 در خص��وص پرونده کالس��ه1571/91 خواهان نوید خوروش دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت رس��ول کاظمی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/10/18 ساعت 9 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر تا خوانده 
قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 
ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت 

عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. شعبه 11 
حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
5964 در خصوص پرونده کالس��ه 91-1570 خواهان نوید خوروش دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت حمزه خدادادی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز دوشنبه مورخ 
91/10/18 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در جراید منتشر 
تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان آتشگاه مجتمع 
شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نمایید. در 
صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 

11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
5965 در خصوص پرونده کالسه 1566/91ش7 خواهان عباس شجاعی دادخواستی مبنی 
بر الزام خوانده به حضور در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و اخذ انتقال وفک پالک خودروی 
س��مند به شماره 138/13ص16 به طرفیت افشینه ش��اهین دوست تقدیم نموده است. وقت 
رسیدگی برای مورخ 91/10/26 ساعت 11/30 صبح تعیین گردیده است. باتوجه به مجهول 
المکان بودن خوانده حس��ب تقاض��ای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
مراتب در جراید منتشر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای 
خیابان آتشگاه مجتمع شماره 2 ش��ورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائ��م را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم 
مقتضی اتخاذ می شود. شعبه هفتم حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ وقت رسیدگی
5966 در خصوص پرونده کالس��ه 839/91 خواهان النا شریفی دادخواستی مبنی بر الزام 

ب��ه انتقال 6 حبه از 72 حبه ش��ش دانگ پ��الک ثبتی 2597 بخش 2 اصفه��ان به طرفیت 
ش��وکت وهوش اصفهانی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای مورخ 91/10/24 ساعت 
4 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان مراتب در 
جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در خیابان سجاد خ ارباب 
جنب مجتمع صبا مجتمع شماره یک اصفهان مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نماید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 18 حقوقی مجتمع شماره یک شورای حل اختالف اصفهان 

ابالغ رای
5967 شماره دادنامه: 1292- 91/7/30 کالسه: 281/91 مرجع رسیدگی: شعبه 14 شورای 
حل اختالف اصفهان خواهان: مهدی احمدی به نش��انی اصفهان- ش��اهپور جدید نمایندگی 
ایران خودرو 2020 مدنی خواندگان: 1- س��ید رضا حس��ینی مجهول المکان 2- محمدعلی 
تقی محمدی به نش��انی پل چمران- خ ابونعیم- انته��ای پارک میرعماد فرعی میرعماد 4و3 
روبروی بنگاه امالک منزل دوم طبقه1 خواس��ته: الزام خواندگان به انتقال س��ند خودروی 
پراید به ش��ماره 389/13د93 مقوم به 33/000/000 ریال ش��ورا ب��ا عنایت به محتویات 

پرونده ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی 
ش��ورای حل اختالف: درخصوص دعوی خواهان آقای مهدی احمدی به طرفیت 1- س��ید 
رضا حس��ینی 2- محمدعلی تقی محمدی به خواس��ته الزام به انتقال س��ند خودروی پراید 
به ش��ماره انتظامی 389د93 ایران13 به ش��رح دادخواس��ت تقدیمی اس��ت که خواهان با 
ارائ��ه قولنامه مورخ 1390/3/24 اعالم م��ی دارد خودروی مذکور را از خوانده ردیف دوم 
خریداری کرده اس��ت. خواستار انتقال سند شده خواندگان با وصف ابالغ قانونی در جلسه 
رس��یدگی مورخه 91/7/15 در محضر شورا حاضر نش��ده و الیحه ای مبنی بر رد دعوی 
خواهان ارائه ننموده اند نظر به استعالم واصله از راهور که مالک خودرو را خوانده ردیف 
دوم اعالم و خودروی مذکور در ید خواهان می باشد. لذا شورا دعوی خواهان را نسبت به 
خوانده ردیف دوم وارد ندانس��ته و به استناد بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م قرار رد دعوی صادر 
و دعوی را نس��بت به خوانده ردیف اول که مالک اعالم ش��ده وارد و به استناد مواد 10 و 
219 و 220 و 225 و 362 و 376 قان��ون مدن��ی و مواد 198 و 515 و 519 ق.آ.د.م حکم بر 
محکومیت خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اس��ناد رس��می و انتقال رس��می 
خودروی مذکور و پرداخت مبلغ س��ی و چهار هزار ریال هزینه دادرس��ی در حق خواهان 
صادر و اع��الم می نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی 

در این شعبه می باشد. شعبه 14 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
5968 کالس��ه پرونده: 533/91 شماره دادنامه: 1432- 91/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 12 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: قاسم نصیری به نشانی خ امام خمینی- خ فردوان- 
جنب کوچه س��احل، خوانده: سیدعلی فلسفی دشت پاگردی مجهول المکان خواسته: مطالبه 
با عنایت به محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم 
و به ش��رح آتی مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی ش��ورا: درخصوص دعوی 

آقای قاس��م نصیری به طرفیت آقای سیدعلی فلسفی دشت پاگردی به خواسته مطالبه مبلغ 
19/000/000 ری��ال وجه چک به ش��ماره 460098- 88/7/5 به عهده بانک ملت به انضمام 
مطل��ق خس��ارت قانونی- باتوجه به بقای اصول مس��تندات در ید خواه��ان و گواهی عدم 
پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق 
خواه��ان در مطالبه وجه خواس��ته دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه 
حضور نیافته و هیچ گونه دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نس��بت به 
دعوی خواهان از خود اقامه و ابراز ننموده لذا دعوی خواهان، بر ش��ورا ثابت اس��ت لذا به 
اس��تناد مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین دادرس��ی مدنی 
حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نوزده میلیون ریال بابت اصل خواس��ته و س��ی 
هزار ریال بابت هزینه ی دادرس��ی و خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ سررسید )88/7/5( 

تا تاریخ وصول که محاس��به آن براس��اس نرخ اعالمی از س��وی بانک مرکزی بر عهده 
اج��رای احکام می باش��د در حق خواه��ان صادر و اعالم می نمای��د. رای صادره غیابی و 
ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین مرجع و ظرف 20 روز پس از آن قابل 
اعتراض در محاکم محترم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5969 ش��ماره: 90-1337ش/9 بموج��ب رای غیابی ش��ماره 161 تاری��خ 91/2/2 حوزه 9 
ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه آقای فرشاد 
دیناری به نش��انی اول شهر بهارستان کارخانه آرد الله جنب سیلوی اسالمی آقای دیناری 
در حال حاضر مجهول المکان محکوم است به تحویل عین 800 کیسه آرد خریداری شده و 
پرداخت مبلغ 34/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق محکوم له آقای سیدجالل احمدی 
فرزند سیدمهدی به نش��انی خیابان کاوه پل چمران محدوده کوچه عدالت قبل از برج کاوه 

مغازه نان قندی پزی احمدی. ماده 34 قانون ش��وراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه، 
محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم 

می شود. شعبه نهم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5970 ش��ماره: 1671/90 بموجب رأی ش��ماره 1834 تاریخ 90/10/28 حوزه 12 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه حمزه خدادادی نام پدر: 
یحیی مجهول المکان محکوم است به: پرداخت سی و دو میلیون و دویست هزار ریال بابت 
اصل خواسته و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و شصت و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی 
و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک ها 848713-90/2/20 و 90/1/25-848714 
و 848715-89/12/10 و 848717-89/11/20 لغای��ت تاریخ اجرای حکم در حق محکوم له 
سعید بخشنده نام پدر: محمد با وکالت آقای حسین محمدیان نشانی محل اقامت: اصفهان خ 
استانداری کوی آرش پالک 19. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه 
محکوم به را پرداخت نکند و اموالی از وی به دست نیاید با تقاضای ذینفع و دستور قاضی 
مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم 

می شود. شعبه 12 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
5971 در خصوص پرونده کالس��ه 1571/91 خواهان حس��ین کهکشان دادخواستی مبنی 
بر الزام به انتقال س��ند موتورس��یکلت به ش��ماره انتظامی 83749- اصفهان 14 به طرفیت 
احمدرض��ا حس��ین زاده- محمد باق��ری تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای مورخ 
91/10/18 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان بودن خوانده 
ردیف اول حس��ب تقاضای خواه��ان برابر ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 5 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5972 شماره: 120/91 ش 20 به موجب رأی شماره 461 تاریخ 91/5/10 حوزه 20 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیه مراد حسین درویش 
نش��انی محل اقامت: اصفهان خ امیرحمزه خ شش��م خ هشتم جنب پارک کتابخانه شماره 2 
محکوم اس��ت به: پرداخت مبلغ س��ی و پنج میلیون ریال بابت اصل خواسته و سی و شش 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و خسارت تأخیر و تأدیه از تاریخ سررسید چک 90/6/15 
لغایت اجرای حکم و پرداخت نیم عش��ر حق االجراء. مش��خصات محکوم له: علیمراد پناهی 
نشانی محل اقامت: اصفهان خ امام خمینی کوچه شهید جعفریان کوچه روشن منزل اسداله 
اس��ماعیلی. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم 
علیه مکلف اس��ت ظ��رف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ی��ا ترتیبی برای پرداخت 
محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد 
و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت 
جامع دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 

20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
5973 ش��ماره: 119/91 به موجب رأی ش��ماره 266 تاریخ 91/3/24 حوزه 20 شورای حل 
اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته اس��ت محکوم علیهم 1- ستار حدادی نشانی 
محل اقامت: خ قلعه شور خ صاحب الزمان دست چپ منزل اول، 2- ولی اله درویشی نشانی: 
خ کوی امام صادق چهارراه اول دس��ت چپ بن بس��ت اول پ 9، محکوم اس��ت به: خوانده 
ردیف 2 مکلف است به پرداخت کل مبلغ چک به مبلغ یک میلیون و پانصد و پنجاه هزار در 
تاریخ 91/3/30 و پرداخت خسارات از تاریخ 91/3/30 لغایت اجرای حکم روزانه ده درصد 
کل مبلغ و پرداخت نیم عشر حق االجراء. مشخصات محکوم له: علیمراد پناهی نشانی محل 
اقامت: خ امام خمینی ک ش جعفریان کوچه روش��ن. ماده 34 قانون اجرای احکام: همین که 
اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اج��را بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و 
اس��تیفاء محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را به قس��مت اجرا تسلیم کند و اگر 

مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 20 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

مزایده
5974 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان در نظر دارد در اجرای مفاد اجرائیه 
در پرونده کالس��ه 108/91 مدن��ی که به موجب آن آقای محمد مه��دی ناطقی فرزند عزیزاله 
محکوم اس��ت به پرداخت به عنوان اصل خواس��ته بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر 

تأدی��ه در حق محکوم له آقای اکبر داوری فرزند عباس و پرداخت 2/350/000 ریال به عنوان 
هزین��ه اجرا در حق صندوق دولت. با توجه به اینکه محک��وم علیه طوعًا درصدد اجرای مفاد 
اجرائیه برنیامده اس��ت فلذا اموال مش��ارالیه را به ش��رح ذیل از طریق مزایده به فروش می 
رساند: تمامی 18 حبه مشاع از 72 حبه ششدانگ پالک ثبتی به شماره 16/2114 متعلق به آقای 
محمد مهدی ناطقی واقع در زواره خیابان طالقانی کوی دولته، کوچه ش��هید ش��یرازی )پشت 
مش��هد(. تمامی 72 حبه ششدانگ پالک مذکور به مساحت 663 مترمربع و اعیانی به مساحت 
315 مترمربع با قدمت ساخت بیش از 50 سال با مصالح خشت و گل و طاق های قوسی شکل 
که در برخی بخش ها به صورت مخروبه درآمده اس��ت می باش��د. با توجه به موارد فوق و 
عوامل مؤثر ارزش 18 حبه مش��اع از 72 حبه شش��دانگ ملک فوق به مبلغ 66/300/000 ریال 
برآورد می گردد. متقاضیان خرید می توانند در روز مزایده در جلسه مزایده حضور یافته و 
تا پنج روز قبل از تاریخ مزایده اموال/ ملکی را که آگهی شده مالحظه نمایند. اموال/ ملک فوق 
به شخصی واگذار می گردد که باالترین پیشنهاد را ارائه نماید. برنده مزایده باید 10 درصد 
بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. و مابقی آن را ظرف مهلت یک 
ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید و در صورتی که مابقی بهای اموال را نپردازد سپرده او پس 
از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می گردد. تاریخ مزایده: 91/9/26 روز یکشنبه ساعت 
 9 صبح، مکان مزایده: واحد اجرای احکام مدنی دادگس��تری شهرستان اردستان. م الف/ 266

مختاریان پور- مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اردستان

تصمیمات
5975 ش��ماره: 7057 آگهی تصمیمات شرکت برنا س��نگ بادرود )سهامی خاص( به شماره 
ثبت 48 و شناس��ه ملی 10260058754. به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده و صورتجلس��ه هیأت مدیره مورخه 1391/8/5. 1- روزنامه کثیراالنتشار زاینده 
رود جهت چاپ آگهی های شرکت انتخاب گردیدند. 2- آقایان رحمان سلمی عضو و به سمت 
رئیس هی��أت مدیره، عبدالجبار گودرزی بادی عضو و به س��مت نایب رئیس هیأت مدیره و 
رضا گودرزی بادی عضو و به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
3- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، عقود اسالمی، مشارکت 
های مدنی و آنچه برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا شرکت را بری سازد با امضای رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای 
منفرد مدیرعامل همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. 4- آقایان محمود آقادوس��ت بادی 
و محمد کریمان به ترتیب به س��مت بازرس��ان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال 

انتخاب گردیدند. م الف: 110/69 طویلی- رئیس ثبت اسناد و امالک بخش بادرود
 

فقدان سند مالكیت
5976 شماره: 12071 آقای اصغر یحیائی طرقی فرزند مرتضی باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء ش��هود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت چهار 
سهم مش��اع از شانزده س��هم شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف چهار رجلی پالک 
شماره 141/801 واقع در طرق جزء بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 242 دفتر 35 
به ش��ماره سریال 057235 امالک ذیل ثبت 2270 بنام اصغر یحیائی طرقی فرزند مرتضی 
ثبت و صادر و تس��لیم گردیده و بموجب سند رسمی شماره: 63269-76/3/8 دفترخانه 7 
نطنز به او انتقال قطعی یافته و معامله دیگری هم انجام نش��ده در اثر اس��باب کشی از بین 
رفته/ مفقود شده است چون در خواست صدور المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق 
تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب آگهی می شود که هر کس مدعی 
انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر شده( نسبت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور 
نزد خود باش��د از تاریخ انتش��ار این آگهی تا ده روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود 
را کتبًا ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت و س��ند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و 
اصل س��ند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت 
اعتراض اصل س��ند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم صادر به متقاضی تسلیم خواهد 

شدد. م الف/ 322 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

فقدان سند مالكیت
5977 شماره: 12070 آقای اصغر یحیائی طرقی فرزند مرتضی باستناد دو برگ استشهادیه 
محلی که هویت و امضاء شهود رسمًا گواهی شده است مدعی است که سند مالکیت سه دانگ 
مش��اع از ششدانگ قطعه زمین مزروعی بمس��احت 935 مترمربع به شماره پالک 141/634 
واقع در ده طرقرود بخش 11 حوزه ثبتی نطنز که در صفحه 290 دفتر 35 بش��ماره س��ریال 
سند 640248 امالک ذیل ثبت 8347 بنام اصغر یحیائی طرقی فرزند مرتضی ثبت و صادر و 
تس��لیم گردیده و در اثر اسباب کشی از بین رفته/ مفقود شده است چون در خواست صدور 
المثنی سند مالکیت نامبرده را نموده طبق تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب آگهی می ش��ود که هر کس مدعی انجام معامله )غیر از آنچه در این آگهی ذکر ش��ده( 
نس��بت به آن یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باش��د از تاریخ انتشار این آگهی تا ده 
روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبًا ضمن ارائه اصل سند مالکیت و سند معامله 
تس��لیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند یا ارائه کننده مسترد گردد: اگر ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنی سند مالکیت مرقوم 
صادر به متقاضی تسلیم خواهد شدد. م الف/ 323 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز
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 امام هادی )ع( :
 هر که از خود راضی باشد، خش��م گیران بر او زیاد خواهند 

بود.

 سرفه های بی امان را 
طبیعی درمان کنید

زمستان و پاییز آلرژی ها، بسیار زیاد می شود و همچنین ممکن است 
به بیماری های مختلف از جمله سرماخوردگی دچار شوید که باعث 

بروز مشکالتی مانند سرفه های بی امان در شما می شود.
سرفه مشکلی است که شاید به ظاهر ساده باشد، اما اگر از حد خود 
 خارج شود می تواند برای فرد بسیار س��خت و یا حتی کشنده باشد. 
 راه های زیادی برای درمان این مش��کل وجود دارد ک��ه البته اگر از 
راه  های طبیعی برای درمان اس��تفاده کنید نتیجه بهتری خواهید 

گرفت.

گل پیچک
افرادی که سرفه های خشکی می کنند بهتر 
است از شربت گل پیچک اس��تفاده کنند. 
 این ماده دارای مواد خاصی است که باعث 
می شود التهابات گلوی شما فروکش کند و 
همچنین س��رفه ها را قطع می کند. البته 
توجه داشته باشید که روزانه دو قاشق از این 

شربت کافی است و طی چند روز شما را خوب می کند.

آویشن
یکی از ادویه هایی ک��ه در هر خانه ای پیدا 
می ش��ود آویش��ن اس��ت. این ادویه برای 
 افرادی که س��رفه های خل��ت دار یا خیس 
می کنند عالی است. داخل آویشن موادی 
است که باکتری های مسبب سرفه را نابود 
ک��رده و همچنین به بدن ش��ما در کاهش 
زمان بهبودی کمک می کند. برای اس��تفاده، آویش��ن را درون آب 

جوش بریزید و حل کنید و روزانه سه لیوان از آن بنوشید.

عسل و لیمو
برای درمان بسیاری از سرفه ها مخلوط عسل 
و لیمو می تواند معجزه کند. تنها کافی است 
یک ظرف آب تهیه کنید و س��پس مقداری 
آبلیمو در آن بریزید. ای��ن محلول را برای ده 
دقیقه بجوشانید و سپس مقداری عسل به این 
جوشانده اضافه کنید. خوردن این جوشانده 

حتی به اندازه سه قاشق در روز نیز می تواند سرفه شما را بهبود دهد.

تخم کتان
برخی از افراد به خاطر کشیدن سیگار دچار 
سرفه های بی امانی می شوند که اغلب اوقات 
در آنها وجود دارد. این افراد بهتر اس��ت یک 
ظرف آب جوش را با سه قاشق تخم کتان و 
همچنین مقداری آب لیمو مخلوط کنند و 
سپس این مخلوط را از صافی رد کرده و آب 
باقی مانده را بعد از خنک شدن با عس��ل مخلوط کنند. خوردن یک 

قاشق از این محلول می تواند سرفه های این افراد را کامال از بین ببرد.

 طراحی کیت خانگی 
پرورش توأمان ماهی و گیاه

کیت خانگی آکواپونیک، روشی ساده برای آموزش فرآیند رشد و پرورش 
گیاهان و آبزیان به کودکان است. آکواپونیک علم جدیدی شامل ترکیب 
آبزی پروری و پرورش گیاهان در آب است. در یک سیستم آکواپونیک از 
پساب ماهی به عنوان کود آلی برای گیاه استفاده و آب تصفیه شده توسط 
گیاه نیز به استخر پرورش ماهی یا سایر آبزیان منتقل می شود.کیت خانگی 
آکواپونیک شامل یک آکواریوم کوچک مجهز به سیستم تهویه است. بر 
روی قسمت سقف نیز شش محفظه برای قرار دادن پنج گلدان کوچک با 
ترکیبی از دانه های آلی در نظر گرفته شده و محفظه ششم به عنوان محل 
تغذیه ماهی استفاده می شود. در این سیستم ماهی از غذا استفاده کرده و 
پساب حاوی مواد مغذی از داخل مخزن آب به بخش باالیی برای استفاده 
گیاه پمپاژ می شود. پس از جذب مواد مغذی توسط گیاه، آب تصفیه شده 
به مخزن مخصوص بازگردانده می شود و این فرآیند با هر بار تغذیه ماهی 
تکرار می ش��ود. در این حالت عالوه بر تمیز ماندن آب سیستم، گیاه نیز 
مواد آلی مورد نیاز برای رشد را دریافت می کند. چرخش آب بین گیاهان 
و مخزن آب کوچک باعث سالم ماندن و کمک به رشد توأم گیاه و ماهی 
می شود. تصفیه زیستی آب توسط گیاه به حذف عناصر مضر برای سالمت 
ماهی منجر ش��ده و از عناصر غذایی موجود در آب ماه��ی نیز به عنوان 
کود برای رشد گیاهان استفاده می ش��ود. امکان کاشت گیاهان برگ دار 
و گل های زینتی کوچک در داخل گلدان های کیت خانگی آکواپونیک 
وجود دارد. این سیستم پس از جذب سرمایه الزم و تولید تجاری با قیمت 

70 دالر به بازار عرضه خواهد شد.

پرده سینما در خانه 
یک ش��رکت بزرگ ژاپن��ی تولید کننده دس��تگاه های 
الکترونیکی اقدام به عرضه دستگاه های پخش ویدئو با 
کیفیت فوق HD و تلویزیون های آلترا HD کرده است 
 HD که با اندازه 84 اینچ، کیفیتی 4 برابر تلویزیون های
کنونی دارد. کریس کوکسون رییس فناوری های سونی 
پیکچرز اظهار داش��ت: برخی از مردم می پرسند که آیا 
 برای استفاده از تلویزیون های 84 اینچی نیاز به خانه ای 
بزرگ تر دارند؟ پاسخ این اس��ت که تلویزیون های 25 
اینچی برای وضوح استاندارد، تلویزیون های 50 اینچی 
برای وضوح باال و تلویزیون های 84 اینچی برای وضوح 
 تصویر فوق باال در نظر گرفته شده است. تلویزیون های

آلترا HD ب��ه طور گس��ترده به عنوان نس��ل بعدی در 
فناوری تلویزیون درنظرگرفته می شود، اما درحال حاضر 
ما با کمبود محتوایی مواجه هس��تیم ک��ه بتواند از این 
 وضوح گسترده تصویر استفاده الزم را ببرد. اگرچه از این 
دس��تگاه های پخش می ت��وان برای پخ��ش ویدئوها با 
کیفیت پایین تر نیز استفاده کرد، اما شرکت سونی ابراز 
امیدواری کرده اس��ت که این کمبود را با دستگاه پخش 
ویدئو خود پاسخ دهد. این شرکت بزرگ ژاپنی در مراسم 
 معرفی دو دستگاه جدید خود  اعالم کرده است که برای 
پخش کننده ویدئو سونی، چند فیلم بلند و کوتاه که به 
تهیه کنندگی سونی تولید شده اند نیز درنظر گرفته شده 
است. این تلویزیون جدید سونی همراه یک تبلت اکسپریا 
S ارایه شده که می توان از آن به عنوان یک دستگاه کنترل 
از راه دور با صفحه لمسی استفاده کرد. فیل مولینو رییس 
اجرایی س��ونی الکترونیک اظهار داشت: ما می دانیم که 
درحال حاضر محدودیت هایی در پهنا و اندازه فیلم وجود 
دارد و م��ن فکر می کنم که این تلویزیون گام مناس��بی 
 خواهد بود تا اطمینان حاصل کنی��م که مصرف کننده 
 می تواند در خانه خود از تجربه تماش��ای فیلم 4k لذت 
می برد. صنایع الکترونی��ک از صفحه نمایش های تخت 
با عنوان آلترا HD یاد می کند، اما س��ونی صرفا به واژه 
4K اکتفا کرده است، چرا که براساس اظهارات مولینو این 
تلویزیون حدود 4000 پیکسل است که این امر در مقایسه 

با تلویزیون های 1080 پیکسلی قرار می گیرد.

جنگل ها این روزها تحت تأثی��ر تخریب های زیادی 
قرار گرفته اند، اما برخی از آنها همچنان باقی مانده اند 
 و اسرار و ش��گفتی هایی را در دل خودشان نگهداری 
می کنن��د. این جنگل ها ب��ه عنوان عجی��ب ترین و 
شگفت انگیزترین جنگل های دنیا شناخته می شوند.

جنگل جزیره سنتینل
این جنگل در دل یک جزیره 
واق��ع در اقیان��وس هند قرار 
 دارد و از آن به عنوان یکی از 
دس��ت نخورده ترین جنگل 
های دنیا یاد  می ش��ود.  این 
جن��گل در مرک��ز جزیره ای 
قرار دارد که اطراف آن به وسیله صخره های بسیار بلند 
و همچنین تیز، محاصره ش��ده است. این جزیره تنها 
50 ت��ا نهایت 400 نف��ر جمعیت دارد  و بس��یاری از 
محققین می پندارند ک��ه آنها از جمله انس��ان های 

آدمخوار هستند.

جنگل کج
یکی از ش��گفت انگیزترین و 
عجیب ترین جنگل های دنیا 
در غرب لهس��تان واقع شده 
است؛ جایی که در آن بسیاری 
از درخت��ان ک��ه البت��ه کاج 
هستند با 90 درجه انحنا رشد 
می کنند. این درختان در سال 1930 کاشته شده اند 
 و بسیاری از جنگل شناس��ان می گویند که به وسیله 
دستکاری های انس��انی به این صورت درآمده اند، اما 
همچنان دلیل و هدف اصلی آنها از این کار مش��خص 

نشده است.

جنگل سرخ
این جن��گل در 10 کیلومتری 
منطقه چرنوبیل قرار دارد و به 
عنوان یک��ی از آل��وده ترین 
مناطق دنیا شناخته می شود 
و از بعد از آن حادثه بسیاری از 
درخت��ان آن  م��رده ان��د. از 
آنجایی که تمام این جنگل سوخته و نابود شده است  
به یک��ی از مناطق عجیب دنیا تبدیل ش��ده اس��ت. 
تحقیقات انجام شده می گوید 90 درصد رادیواکتیو 

این جنگل در خاکسترهای آن باقی مانده است.

دریای درختان
این جنگل در شمال غربی کوه 
فوج��ی در ژاپن  واقع ش��ده 
است و البته یکی از ترسناک 
ترین جن��گل ه��ای دنیا نیز 
شناخته می شود. این جنگل 
بسیار تاریک اس��ت، چراکه 
هیچ راهی برای رسیدن نور به داخل آن نیست و تنها 
دریچه های کوچکی از نور ب��ه داخل جنگل وارد می 
شود. این روزها این جنگل به خاطر منظره زیبای رو به 
کوه فوجی و خودکشی هایش معروف است. در سال 

2004 نزدیک به 108 جنازه در این جنگل پیدا شد.

 شگفت انگیزترین 
جنگل های دنیا 0+13
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سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

منجمان موفق به کشف کهکشانی شده اند 
که هسته فوق درخشان آن کوازاری است 
ک��ه 100 برابر کل کهکش��ان راه ش��یری 

انرژی می سوزاند.
اگرچ��ه بر اس��اس نظریات علم��ی چنین 
اخترنماهایی باید وجود داش��ته باش��ند، 
اما اخترنمای تازه کشف ش��ده موسوم به 
SDSS J1106+1939 پرانرژی تری��ن 
ش��یء عالم لقب گرفته اس��ت.  انرژی این 
کوازار از یک س��یاه چاله فوق عظیم تأمین 
می شود که در مرکز آن جای گرفته است. 
دانشمندان کش��ف بزرگ خود را از طریق 
ابزار طیف نگار شلیک کننده ایکس متصل به »تلس��کوپ بسیار بزرگ« متعلق به سازمان 
تحقیقات نجومی اروپا صورت دادند. این طیف نگار، نور حاصل از کوازار را به طول موج های 
جزئی تفکیک می کند و در نتیجه به منجمان امکان مش��اهده حرکت ماده نزدیک آن را 
می دهد. محاسبات تیم علمی نشان می دهد که معادل 400 خورشید ساالنه حاوی گاز و 
غبار با سرعتی برابر پنج هزار مایل بر ثانیه از این کوازار فوران می کنند. چنین فوران هایی 
ممکن است پاسخگوی تعدادی از اس��رار بزرگ کیهان باشد؛ پرسش هایی از قبیل این که 
سیاه چاله های واقع در مرکز کهکشان ها چگونه بر اندازه آنها اثر می گذارد و این که چرا تعداد 

کهکشان های اندکی در عالم وجود دارند.

با خانه ه��ای متحرک و قابل حمل آش��نا 
 هس��تید و اغلب آنه��ا را با ن��ام کاروان ها 
می شناس��ید. این کاروان ها را می توان در 
سفر به همراه داش��ت و از آن به عنوان یک 

خانه مسافرتی استفاده کرد.
بسیاری از کاروان ها دارای مشکالتی مانند 
سخت بودن حمل و نقل و همچنین ایمن 
نبودن هس��تند و این مش��کل باعث شده 
اس��ت تا محققان به فکر ساخت خانه های 

جدید باشند.
 ب��ه تازگ��ی طراح��ان نمون��ه های��ی از 
خانه های اس��توانه ای را رونمایی کرده اند 

که می تواند به جای کاروان ها مورد استفاده قرار گیرد و  البته بسیاری از مشکالت آنها را 
نیز رفع کرده است.

این استوانه ها دارای آخرین امکانات هستند و از سیستم خورشیدی نیز برای تأمین برق 
خود استفاده می کنند. همچنین حالت استوانه ای آنها به شما این اجازه را می دهد تا هر 

کجا خواستید آنها را قرار دهید و از مناظر لذت ببرید.
این خانه همچنین از مواد دوستدار محیط زیست ساخته شده است و اگر در طبیعت قرار 
بگیرد آسیب خاصی به آن وارد نخواهد کرد. طراحان این خانه اعتقاد دارند آینده بسیاری 

از سفرها در این خانه ها رقم خواهد خورد.

محققان دانش��گاه فناوری چالم��رز در س��وئد اولین بازوی 
روباتیک کاشت کامل را با قابلیت کنترل ذهن ساخته اند که 
از اعصاب و بقایای ماهیچه های خود فرد برای تأمین س��طح 

کنترل ادراکی، بیشتر از تصورات قبلی استفاده می کند.
اجراه��ای اولیه این فناوری ب��ر روی بیماران قرار اس��ت در 
زمستان سال جاری انجام شود. اندام پروتزی که با پالس های 

الکتریکی در ماهیچه ها کنترل می شوند از دهه 1960 برای 
معلوالن در دسترس بوده، اما عملکرد آنها محدود و کنترلشان 
سخت است. همچنین بس��یاری از معلوالن شیوه استاندارد 
استفاده از سوکت های متصل برای اتصال اندام مصنوعی به 
بدن را ناراحت کننده توصیف کرده اند. محققان برای افزایش 
راحتی و درک پذیرتر کردن طراحی خود از فرآیند کاش��ت 

استخوانی)osseointegration( استفاده کردند. 
این فرآیند که ابتدا در دهه 1960 س��اخته ش��ده، ش��امل 
اتصال استخوان زنده به س��طح یک کاشت مصنوعی بوده و 
برای پروتزهای گوش، چش��م و بینی و همچنین پروتزهای 
اندام بزرگ تر با موفقیت عمل کرده است.در فناوری جدید 
این محقق��ان، یک کاش��ت تیتانیومی به طور مس��تقیم در 
اس��کلت فرد قرار داده ش��ده که ش��امل الکترودهایی برای 
اتصال به اعصاب و ماهیچه های باقیمانده اندام معلول است. 
اجرای الکتروده��ا به این ش��یوه، باعث افزایش چش��مگیر 

 در ثبات س��یگنالی در مقایس��ه به ش��یوه های رایج کنترل 
پروتزها می ش��ود که در آنها الکترود در س��طح پوست قرار 

می گیرد.
پالس های الکتریکی از اعصاب فرد با الکترودهای کاش��تی 
دریافت شده و سپس به یک رابط عصبی منتقل می شوند و 
در عوض آنها را از میان کاش��ت تیتانیومی استخوانی ارسال 
می کنن��د. در نهایت، این پالس ها ب��ا الگوریتم های پیچیده 
درون بازوی مصنوعی رمزگذاری شده و به کاربر امکان یک 

کنترل خوب بر حرکات پروتز را ارایه می کند.
این دس��ت مصنوعی بس��یار ماهرانه س��اخته ش��ده است. 
موتورهای درون هر انگش��ت می توانند به ط��ور جداگانه و 
همزمان کنترل شوند که آزادی بیشتری را برای حرکات به 
فرد ارایه می کنند. این پروتز همچنین قادر به ارایه سطوحی 
از بازخورد در زمان تحریک مس��یرهای عصبی به مغز کاربر 

است و بسیار شبیه به بازوی واقعی عمل می کند.

خانه های استوانه ای برای مسافرت کشف پرانرژی ترین شیء جهان

واقعی ترین بازوی مصنوعی با قابلیت کنترل ذهن

نمایش یک پل بالنی- فانتزی زیبا اثر یک 
 هنرمند فرانسوی در تتون پارک 
در چشایر بریتانیا

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

سردبیر : محمدهادی نعمت الهی 
فکس : 6284166 - 0311   تلفن : 8- 6284167 - 0311 

نشانی : اصفهان، خیابان ارتش، جنب پل حسین آباد، ساختمان 119، واحد 3

در هفته گذش��ته جن��رال موت��ورز اعالم کرد قص��د دارد از 
منشی تلفنی اپل در خودروهایش استفاده کند و همچنین 
کیبورده��ای مجازی جدید نی��ز وارد بازار ش��دند. در هفته 
گذشته چند فناوری جدید وارد بازار شده است که در اینجا 

تعدادی از این فناوری ها را به شما معرفی می کنیم.

دوربین گلکسی
 چندی پیش سامسونگ، تلفن همراهی 
را معرفی کرد که از ترکیب یک تلفن 
آندروید و یک دوربین تشکیل شده بود. 
این تلفن یا دوربین تا به حال طرفداران 
زیادی را به خود جذب کرده اس��ت و 
عده ای می گویند یکی از شانس های 

برنده شدن بهترین تکولوژی سال را دارد.

ایمپلنت شبکیه
محققان به تازگی به روشی دست پیدا 
 ک��رده ان��د ک��ه ب��ه اف��راد اج��ازه 
می دهد تا حروف را به ش��کل حروف 
بریل ببینن��د. این موضوع م��ی تواند 
درمورد بیمارانی که مش��کل شبکیه 

چشم دارند صدق کند. این افراد تحت عمل، بخشی از بینایی را به 
دست می آورند، اما باز هم نیاز به حروف بریل دارند. این شبکیه به 
آنها اجازه می دهد تا حروف عادی را به صورت بریل مشاهده کنند.

سیری در خودرو
رؤیای اس��تیو جابز ی��ه گام دیگر به 
واقعیت نزدیک ش��ده است. به تازگی 
شرکت جنرال موتورز اعالم کرده است 
که می خواه��د از راب��ط »Siri« در 
خودروهایش استفاده کند. این رابط  به 
رانندگان اجازه می ده��د تا با حواس 
جمع تری رانندگی کنند و تنها با صدا کارها را به سیری دستور 

دهند.

کیبورد مجازی
به تازگی ط��رح های بس��یار جالب    
 و زی��ادی درم��ورد کیبورده��ای 
 مج��ازی داده ش��ده اس��ت ک��ه 
در   »Brookstone«  م��دل 
دسترس ترین آنهاست. این کیبورد در 
 اندازه کوچک طراحی ش��ده است و 

می توان از آن بر روی هر سطحی استفاده کرد.

نسل دوم تبلت های ارزان
مدل آکاش2 جدیدترین محصول از 
کارخانه هندی »دیتاویند« بوده که به 
 تازگ��ی وارد بازار ش��ده اس��ت. این 
تبلت ها در دنیا به خاطر کارایی خوب 
و قیم��ت بس��یار ارزانش��ان معروف 
هس��تند. این تبلت ها تنه��ا 40 دالر 

قیمت دارند و همچنین به تبلت فقرا نیز معروف شده اند.

چراغ رومیزی جهش یافته
این چراغ مطالعه با دس��تکاری های   
متعدد تبدیل به یک وسیله پیچیده 
شده است که می تواند میز شما را به 
یک صفحه تاچ اسکرین تبدیل کند. 
این چراغ، فضای کامپیوتر را به صورت 
 لمسی روی میز ش��ما می اندازد که 
می توانید به کمک آن کارهای خودتان را انجام دهید. این دستگاه 
در آینده می تواند باعث پیشرفت های مختلفی در علم کامپیوتر 

شود.

از نسل دوم تبلت فقرا تا... 

؟؟
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