
آلودگی، تقویم اصفهان را قرمز کرد

سپاهان قهرمان نیم فصل شد

 شهید مطهری
 در حدیث دیگران

+BOOK
تعطیلی، مسکن مقطعی درد بی درمان شهر

تیر استقاللی ها به سنگ خورد

 تخم مرغ 
ارزان می شود 4

1500تومان؛ قیمت ارز 
در سال آینده 42

ملت، طراحی های دشمن 
5رابه عقب می راند

جزایر سه گانه از خاک ایران 
جداناشدنی است 

تحقق ایجاد 700 شغل در فوالد مبارکه

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در واکنش به اظه��ارات اخیر 
مسئولین اماراتی تأکید کرد: جزایر سه گانه ایرانی جزء الینفک و 

ابدی خاک جمهوری اسالمی ایران بوده و خواهند بود. 

اینجا اصفهان است و هوای شهر در شرایط بحرانی از آلودگی ها قرار دارد و پدیده اینورژن  3
هوا سطح آالیندگی های شهر اصفهان را به حداکثر رسانده است. معموال  این پدیده در روزهایي 
از سال بر اثر تغییرات جوي و ایجاد پدیده وارونگي هوا به وجود مي آید و توسط مسئوالن امر تنها 

اقدامی که می شود تعطیلی موقت و دست و پاشکسته در این شرایط است.

دروازه ها لرزان است

چند روزی است که خبر پیوستن نوری صبری، دروازه بان 
تیم ملی عراق به سپاهان در یکی از سایت های خبری 
منتشر شده و با وجود این که باش��گاه سپاهان هنوز 
اظهار نظر رس��می در مورد جذب این بازیکن عراقی 
نکرده، ولی خود ن��وری صبری در گفتگ��و با یکی از 
سایت های خبری کشور قطر حضورش در اصفهان و 
سپاهان را قطعی دانسته و حتی خبر از سفر به ایران و 

امضای قرارداد در آینده ای نزدیک داده است.
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دانشجویان و نخبگان از عوامل اصلی 
7

تحقق اقتصاد مقاومتی اند

دوباره یک عکس پور عرب را خبر ساز کرد
رسم ستاره ُکشی در ایران5

با باخت ی��ک برصفر تیم اس��تقالل مقابل دام��اش گیالن در 
هفته هفدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال، تیم فوالد مبارکه 
س��پاهان با تفاضل گل بیش��تر عنوان قهرمانی نیم فصل را به 

خود اختصاص داد.
این دیدار که با کلی حرف و حدیث و دالی��ل واهی و حمایت 
فدراسیون نش��ین ها یک روز دیرتر از س��ایر دیدارها به ویژه 
دیدار حس��اس س��پاهان و آلومینیوم در گیالن برگزار ش��د، 
 نش��ان داد حتی برنامه ریزی و حمایت ه��ای همه جانبه هم

 نمی تواند زمینه پیروزی را برای ش��اگردان قلعه نویی فراهم 
کند و آنها در ش��رایطی که با یک تس��اوی هم می توانس��تند 
 دور رفت رقابت های لیگ را با قهرمانی پش��ت سرگذاش��ته و 
بی حاشیه به دنبال برطرف کردن نقاط ضعف تیمشان باشند، 
در مقابل انرژی و انگیزه باالی بازیکنان داماش تسلیم شدند. 
آنها ش��انس آوردند که قفس ت��وری دروازه تی��م بیش از این 

شکسته نشد؛ چرا که بازی خوب شاگردان داماش و فرصت هایی 
که یکی پس از دیگری از روی بی دقتی از بین می رفت، زمینه 

را برای شکست سنگین تیم تهرانی فراهم کرده بود.
اخراج ساموئل و آغاز شکست

نیمه اول دیدار تیم های داماش و اس��تقالل در حالی مساوی 
 ش��د که اس��تقالل بخش��ی از نیمه اول را 10 نفره بازی کرد. 
جی لوید ساموئل با خطا بر روی مهاجم داماش که می رفت با 
رحمتی تک به تک شود، با کارت زرد داور جریمه شد و از آنجا 
که چند دقیقه قبل از آن به دلیل خطای هند کارت زرد گرفته 
بود از بازی اخراج شد. در نیمه نخست بازی موقعیت های گل 
داماش به مراتب بیش��تر از حریف آبی پوشش بود و حتی این 
 تیم در لحظات پایانی نیمه اول می توانس��ت روی یک صحنه 
تک به تک دروازه اس��تقالل را باز کند، ام��ا بی دقتی مهاجم 

داماش این فرصت طالیی را از این تیم گرفت.

 رأی 174 کشور 
علیه صهیونیست ها

مجلس به حذف هیأت 
مرکزی انتخابات تن نداد

 بیمه کارگران ساختمان در
 اصفهان کند پیش می رود

زاینده رود به دعای شما 
زنده می شود

 موشک های مقاومت 
مانع جنایت اسرائیل است
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آگهی مزایده عمومی

مدیریت امور حقوقی و قراردادها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نوبت دوم

باحضور رییس جمهور و افتتاح سه طرح بزرگ صنعتی در اصفهان صورت گرفت؛

ادامه در صفحه 6



چهره روزيادداشت

سوء رفتار علیه ايران خسارت های 
جبران ناپذيری برای استکبار دارد

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مس��لح با هشدار جدی به دشمنان 
جمهوری اس��امی تأکید کرد: هرگونه تح��رک و نزدیکی به قصد 
نظامی و سوء رفتار علیه ایران خس��ارت های جبران ناپذیری برای 

استکبار به همراه خواهد داشت.
سردار سرتیپ احمد وحیدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دشمنان 
جمهوری اسامی ایران به توانایی های بازدارندگی و تبعات حمله های 
نظامی به کشور به خوبی واقف هستند و از آمادگی نیروهای مسلح 

ایران خبر دارند. 

 موشک های مقاومت 
مانع جنايت اسرائیل است

دبی��ر دبیرخانه حمای��ت از انتفاضه مردم فلس��طین معتقد اس��ت 
که پیروزی نظامی در غزه و موش��ک های فجر، دس��تاورد سیاسی 

فلسطینی ها در سازمان ملل را تسهیل کرده است.
حس��ین ش��یخ االس��ام درباره پیروزی های نظامی و سیاسی که 
به فاصله اندکی برای مردم فلس��طین حاصل ش��ده، گفت: این دو 
مسأله،یعنی پیروزی غزه در جنگ هش��ت روزه و پذیرش عضویت 
 فلس��طین به عنوان یک کش��ور ناظ��ر غیرعضو در س��ازمان ملل،

دو موضوع متفاوت است که البته بدون شک پیروزی نظامی در غزه، 
این دستاورد سیاسی در سازمان ملل را نیز تسهیل کرده است.

 اصولگرايان از اصالح طلبان 
درس بگیرند

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که اصولگرایان از عملکرد 
اصاح طلبان باید درس بگیرند، گفت: اصاح طلبان واقعی پیشنهاد 
می کنند تا با اعام مواض��ع و تبعیت از قانون اساس��ی و امام)ره( و 
رهبری و میثاق با ملت مواضع خود را به طور ش��فاف اصاح و اعام 

کنند.
حسن خسته بند در نطق میان دستور خود با بیان رشادت های مردم 
غزه در برابر رژیم صهیونیستی، در بیان مشکات حوزه انتخابیه خود 
گفت: بعضی از دس��تگاه ها در مصوبات مربوط به س��فرهای استانی 
سهل انگاری می کنند که موجبات یأس و ناامیدی مردم بندر انزلی 

را فراهم آورده است.
نماینده مردم انزلی در مجلس ش��ورای اس��امی با بی��ان این که از 
رییس جمهور درخواس��ت اجرایی نمودن مصوبات استانی از سوی 
دس��تگاه های اجرایی را دارد، افزود: از ریی��س جمهور می خواهم تا 
در نحوه اجرا کردن اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارتخانه هایی مانند 
وزارت نفت که باعث بروز مشکاتی شده و سازمان های دولتی که با 
تشکیل تعاونی های کارکنان خصوصی سازی را به خودمانی سازی 

تغییر داده اند، جلوگیری کند.

اعالم جزيیات برنامه ستاد 
بزرگداشت حماسه 9دی 

رییس ستاد بزرگداش��ت حماس��ه 9 دی با بیان این که امسال نیز 
همانند سال های قبل این ستاد فعال است، گفت: رویکرد تبیینی و 
تحلیلی فعالیت ها بنابر رهنمود رهبر معظم انقاب در ماقات سال 

قبل ستاد با معظم له است.
 علی محمد نائینی، رییس ستاد بزرگداش��ت حماسه 9 دی با بیان 
این که ستاد بزرگداش��ت حماسه 9 دی همانند س��ال های قبل در 
شورای هماهنگی تبلیغات اسامی فعال اس��ت، اظهار داشت: ما با 
مسئوالن شورای هماهنگی تبلیغات اس��امی استان ها جلساتی را 
 تش��کیل داده ایم و برای انجام مجموعه ای از اقدام��ات، هماهنگی 

شده است.

جدايی سخنگوی وزارت خارجه 
سوريه از نظام اين کشور

یکی از منابع شورای ملی مخالفان سوریه اعام کرد، سخنگوی وزارت 
خارجه این کشور از نظام سوریه جدا شده است.

جمال الوادی، رییس دفتر جنبش های انقابی شورای ملی مخالفان 
سوریه در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز عربی اعام کرد: جهاد 
المقدسی، س��خنگوی وزارت خارجه سوریه از دولت این کشور جدا 
شده اس��ت. وی گفت: اطاعاتی که از مخالفان س��وریه در لبنان به 
دست آمده، نشان می دهد المقدسی چند روز پیش توسط گروهی 

ناشناس به بیروت منتقل شده است.
این اظهارات الوادی پس از آن بود که شبکه تلویزیونی المنار وابسته 
به حزب اهلل لبنان، اعام کرد که دولت سوریه جهاد المقدسی را به 
دلیل اتخاذ مواضعی بر خاف دستورات رییس جمهور این کشور، از 

سمتش برکنار کرده است.

اخبار کوتاه

ملت، طراحی های دشمن رابه 
عقب می راند

محمود احمدی نژاد  
 مردم اصفهان در طول تاریخ به خصوص در دوره انقاب اسامی و دفاع 
مقدس پیش��گام بودند و هم اکنون هم مردم اصفهان در دوره ساختن 
کشور پیشگام و جلودار ملت ایران هستند. شما مردم اصفهان نه تنها 
تهدیدهای دش��منان را دور زده اید، بلکه بر تحریم ها س��وار شده اید و 
آن را در خدمت اهداف خود گرفته اید. طراحی های دش��منان با اراده 
و همت ملت ایران تبدیل به فرصت برای پیش��رفت می ش��ود. من در 
دیداری که با س��فرای اروپایی داش��تم، به آنها گفت��م آمریکا پیش از 
انقاب از یک حکومت طاغوتی 
در ایران به ص��ورت صد در صد 
حمایت می کرد. بعد از انقاب 
هم همواره علیه ما بوده اس��ت 
و حتی صدام را علیه ما تجهیز 
کرده ان��د، در حالی ک��ه در آن 
زمان دیگر بهانه ای مانند موضوع 

هسته ای ایران را نداشتند.
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مجلس از پاسخ وزیر ورزش و امور جوانان قانع نشد

نمایندگان مجلس شورای اسامی در رأی گیری نشان دادند که توضیحات وزیر ورزش و امور جوانان در 
پاسخ به سؤال علت عدم اجرایی شدن تکلیف برنامه پنجم توسعه در ارتباط با ورزش جوانان قانع نشده اند. به 
این ترتیب با کارت زردی که مجلس به عباسی نشان داد، کارت زردهای مجلس به کابینه به عدد دو رسید. 

فرمانده نیروی دریایی س��پاه از ش��کار یک فروند پهباد متجاوز آمریکایی 
توسط نیروی دریایی س��پاه خبر داد.یک فروند هواپیمای بدون سرنشین 
آمریکایی که در چند روز گذشته با هدف شناسایی و جمع آوری اطاعات 
در حال گش��ت زنی در منطقه عمومی خلیج فارس بود، به محض ورود به 
حریم فضای جمهوری اس��امی ایران در تور یگان های پدافندی و سامانه 
های کنترلی نیروی دریایی س��پاه پاسداران انقاب اس��امی گرفتار و در 
اختیار گرفته شد. در این خصوص فرمانده نیروی دریایی سپاه با اعام این 
 که این پهباد از نوع اسکن ایگل )ScanEagle( بوده است، گفت: این گونه 
پرنده ها معموال از روی ناوهای بزرگ به پرواز در می آیند، ولی  دشمنان ما 
از اول فروردین ماه سال 1366حضور نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس 

و آنچه دریک و نیم سال آخر جنگ بین ما و آنها اتفاق افتاد را دیده اند. 

اعضای مجمع عمومی س��ازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه ای خواستار 
فراهم آمدن شرایطی برای بازرسی هر چه س��ریع تر از تأسیسات هسته ای 
رژیم صهیونیستی شدند. این قطعنامه روز دوشنبه با 17۴ رأی موافق در مقابل 
شش رأی ممتنع و شش رأی مخالف، با قاطعیت تمام به تصویب مجمع عمومی 
سازمان ملل رسید. بر اساس این قطعنامه، کشورهای حاضر در مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد خواستار پیوستن رژیم صهیونیستی به پیمان منع گسترش 
ساح های کشتار جمعی شده اند و گشودن درهای تأسیسات هسته ای این 
رژیم بر روی مأموران آژانس بین المللی انرژی اتمی را خواستار شدند. به نوشته 
آسوشیتدپرس، با وجود این که این قطعنامه از نظر قانونی الزام آور نیست، اما 
بازتاب دهنده دیدگاه جهانی در مورد ساح های هسته ای رژیم صهیونیستی 

است و برای این رژیم بار سیاسی و مسئولیت اخاقی ایجاد خواهد کرد.

رییس مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام با اش��اره به آفت 
تن��دروی و تفکرات افراط��ی در دوره های مختل��ف قبل از 
انقاب و پ��س از آن برای اجرای صحی��ح برنامه ها و اهداف 
انقاب اسامی، گفت: امروز، سخنان افراطیون چپ از حلقوم 
افراطیون راست شنیده می شود. آیت اهلل هاشمی رفسنجانی 
در تبیین اهداف و آرمان های تشکیل نظام جمهوری اسامی 
ایران گفت: اس��ام محدود به زمان و مکان خاصی نیست و 
هدف امام امت، مردم و مبارزان در تشکیل نظام جمهوری 
 اسامی، پیاده کردن احکام مترقی اسام بر پایه قرآن و سیره 
اهل بیت)ع( بود و این که بتوانیم الگویی موفق و الهام بخش 
در عرصه های سیاس��ی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از 
مدینه النب��ی)ص( را به منطقه و جه��ان ارایه کنیم. رییس 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام با توجه به آفت تندروی و 
تفکرات افراطی در دوره های مختل��ف قبل از انقاب و پس 
از آن، گفت: قبل از انقاب ادبیات و تفکرات مارکسیس��تی، 
کمونیستی، منافقین و توده ای ها و فدائیان خلق در ادبیات 
انقابی ها رسوخ کرده بود و پس از انقاب نیز افراطیون چپ 
و راس��ت حتی در دوران دفاع مق��دس و عمدتا با نیت خیر 
در مسیر پیشرفت انقاب و امور کش��ور، مانع ایجاد کرده و 
می کنند که البته در مقاطعی این تفکر جا عوض کرده است.

س��خنگوی وزارت ام��ور خارج��ه در واکنش ب��ه اظهارات 
اخیر مس��ئولین اماراتی تأکید کرد: جزایر س��ه گانه ایرانی 
جزء الینفک و ابدی خاک جمهوری اس��امی ایران بوده و 
خواهند ب��ود. رامین مهمان پرس��ت در همین زمینه گفت: 
تکرار ادعاهای بی اس��اس تأثیری ب��ر واقعیت های موجود 
نخواهد داشت. وی با تأکید بر این که »طرح این گونه مسائل 
تنش آمیز کمکی به روابط و منافع مشترک نخواهد کرد«، 
ابراز امیدواری کرد که دولت امارات در جهت همکاری ها و 
همگرایی منطقه ای که در راستای خدمت به منافع کشورها 
و مردم آن و تحکیم ثبات و امنیت این منطقه حیاتی است، 
حرکت کرده و از دامن زدن به این گونه مسائل در شرایطی 
که منطقه خلیج فارس نیاز به آرامش و صلح برای توس��عه 
و ش��کوفایی اقتصادی دارد، اجتناب نمای��د. وی همچنین 
با تأکید بر سیاس��ت اصولی دولت جمهوری اسامی ایران 
مبنی بر توسعه و گسترش مناسبات و همکاری ها میان ایران 
و کشورهای همسایه در خلیج فارس از جمله امارات عربی 
متحده بر اساس اصول حس��ن همجواری، احترام متقابل و 
عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر خاطرنشان کرد: ایران 
برای گسترش و تقویت روابط دوس��تانه با کشورهای حوزه 

خلیج فارس هیچ گونه محدودیتی قائل نبوده است.

انتخابات خاورمیانهبین الملل خانه ملت

 خطر اصلی منطقه 
ايران است!

سخن افراطیون چپ را از 
افراطیون راست می شنويم

جزاير سه گانه از خاک 
ايران جدا ناشدنی است 

مجلس به حذف هیأت 
مرکزی انتخابات تن نداد
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یکی از مس��ائل مهمی که در اقتصاد هر کشوری 
وجود دارد، تدوین بودجه اس��ت. به دلیل اهمیت 
ای��ن مس��أله، در هر کش��وری س��ازمان و نهادی 
 خ��اص وج��ود دارد که مه��م تری��ن وظیفه اش 
بودجه نویسی اس��ت، بنابراین این امر سرنوشت 
 اقتص��ادی یک کش��ور را به طور کامل مش��خص 
می کن��د و هرگونه اش��تباهی در این ام��ر نتایج 
زیانباری به همراه خواهد داشت. مسلما کشور ما 
نیز از این قاعده مستثنا نیست و بودجه های ساالنه 

نبض اقتصاد کشور را تعیین می کنند.
گرچه رییس دولت در آخرین کنفرانس مطبوعاتی 
خود به مته��م کردن ارگان ه��ای دیگر پرداخت 
و همه مش��کات اقتصادی را ناش��ی از تحریم ها 
دانست، اما با وجود نقش غیرقابل انکار تحریم ها 
بر برخی از امور، نمی توان از ضعف و کاستی های 
 مدیریتی دولت نیز گذش��ت. یکی از این ضعف ها

که ب��ه گفت��ه کارشناس��ان موجب پی��ش آمدن 
وضعیت فعل��ی در اقتصاد ایران ش��ده، ایرادهای 

بودجه های ساالنه و عدم بودجه نویسی  بر اساس 
استانداردهای بین المللی و علمی است.

دولت نه��م در س��ال 1386 س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور را- با وجود همه مخالفت ها و 
حتی شکایت سازمان بازرسی کل کشور- منحل 
 کرد تا به ط��ور کامل بودج��ه را خود بنویس��د و 
این گونه به طور تم��ام و کمال امور مالی کش��ور 
 را در دس��ت بگیرد. با انحال س��ازمان مدیریت و 
برنام��ه ریزی، نح��وه نگارش بودجه دس��تخوش 
تغییرات گس��ترده ش��د. عاوه بر کاهش ش��دید 
ردیف های بودجه و حجم آن تا 50 صفحه، تأخیر 
دولت در ارایه بودجه یکی دیگر از مواردی است که 
دولت نهم و دهم رکوردهای دست نیافتنی در آن 
برجای گذاشته است؛ تأخیرهایی که در یک مورد 
به 75 روز نیز رسید و باعث شد برای اولین بار در 
تاریخ ایران، کش��ور نه با بودجه که با تنخواه اداره 
شود. ش��اید این یکی از مواردی باشد که به گفته 
اسفندیار رحیم مشایی، عملکرد دولت در آن با کل 

تاریخ معاصر برابری می کند: تأخیر در ارائه، تغییر 
اساسی ردیف ها و حجم و کسری بودجه.

ناگهان نه، همیشه دير می شود
طبق قانون، دولت موظف اس��ت هرس��اله بودجه 
س��ال آتی کش��ور را تا 15 آذر ماه تحویل مجلس 
بدهد تا نماین��دگان فرصت کافی برای بررس��ی 
و مطالعه بودجه داش��ته باش��ند. تا پیش از دولت 
نهم این روند تا حد زیادی رعایت می ش��د، تا این 
که دولت نهم پایه گذار بدعتی مخصوص خود در 
این زمینه ش��د، به گونه ای که در حال حاضر به 
موق��ع دادن بودجه به امری عجیب تبدیل ش��ده 
اس��ت، نه تأخیر در ارایه آن. در واقع دولت تأخیر 
در ارای��ه بودجه را چن��ان به روندی ع��ادی برای 
خود تبدیل کرده که نماین��دگان مجلس خود را 
ناچار می بینند ب��رای زودتر رس��یدن بودجه به 
 خواهش از دولت روی آورند. دولت در اولین سال 
بودجه نویس��ی خود، بودجه کش��ور را با ۴0 روز 

تأخیر و در25 دی ماه س��ال 8۴ ب��ه مجلس ارایه 
کرد. س��ال بعد دولت موفق ش��د رک��ورد خود را 
بشکند و تأخیر در ارایه بودجه را به ۴5 روز برساند. 
در س��ال 87 این تأخیر به 32 روز رس��ید و دولت 
در 17 دی م��اه 1386 بودجه را ب��ه مجلس برد. 
تأخیر در ارایه بودجه س��ال 88 به 53 روز رس��ید 
و دولت در هش��تم بهمن ماه س��ال 87 بودجه را 
تحویل نمایندگان داد. برای س��ال 89 این تأخیر 
به ۴9 روز رس��ید و در نهایت در س��ال 89 دولت 
موفق شد رکوردی تاریخی از خود برجای بگذارد. 
دولت در آن س��ال بودجه س��ال 90 را با تأخیری 
75 روزه در اول اس��فند ب��ه مجلس ب��رد؛ امری 
که نماین��دگان را مجبور کرد با قی��د دو فوریت، 
طرح اج��ازه دریاف��ت و پرداخت ه��ای دولت در 
ماه های فروردین و اردیبهشت سال 90 را تصویب 
 کنند. بر پایه این طرح و با توجه به این که کش��ور 
نمی تواند بدون بودجه بماند، دولت اجازه پیدا کرد 

تا تصویب کامل بودجه از تنخواه خرج کند!

الغر، زيباست؟!
عاوه بر رکوردش��کنی در تأخیر در ارایه بودجه، 
دولت در حجم و اندازه بودجه نیز رکورد ش��کنی 
کرد. آبان ماه سال 86 بود که احمدی نژاد با انتقاد 
از بودجه، خبر از تغییر نحوه ن��گارش بودجه داد. 
عدم ش��فافیت، پیچیدگی و پراکندگ��ی ایراداتی 
بود که به زعم وی باعث ش��د دولت به تجدید نظر 
در بودجه اقدام کند؛ این کار البته نه در س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی منحل شده، که در معاونت 
تازه تأس��یس برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی 
ریاس��ت جمهوری انجام ش��د. رییس جمهور آن 
روز به خبرنگارانی که در حیاط س��اختمان هیأت 
دولت جمع ش��ده بودند، گفت که دولتش معتقد 
است بودجه معمول کش��ور، تبصره ها و بندهای 
اضافی فراوانی دارد و به قدری پیچیده اس��ت که 
هیچ کس تصویر روش��نی از آن ن��دارد. او معلوم 
نبودن حیطه مسئولیت ها در بودجه را هم به عنوان 
یکی از مهم ترین انتقادات دولت به آن مطرح کرد. 
به گفته وی، حدود 600 دس��تگاه از دولت بودجه 
می گیرند، در حالی که بر بیشتر آنها هیچ نظارت 
 جدی و مستمری صورت نمی گیرد. احمدی نژاد

حذف زنگوله های بس��ته ش��ده به پ��ای بودجه 
 )تبص��ره ه��ا( و کاه��ش ش��مار دس��تگاه های 
بودجه گیر )ردیف ها( را راهکارهای پیش��نهادی 
دولتش برای رفع مشکات برش��مرد. قرار بر این 
شد که تعدادی از تبصره ها دایمی شوند و از الیحه 

بودجه بیرون روند و ردیف های بودجه هم از رقم 
درشت 600 به حدود 68 برسد.

 ای��ن کار مانن��د خیل��ی دیگ��ر از خواس��ته ه��ای 
 احم��دی ن��ژاد عمل��ی و آن س��ال بودج��ه ای 
50 صفح��ه ای روانه مجلس ش��د؛ بودجه ای که 
با اعتراض بس��یاری از کارشناس��ان و نمایندگان 
مواجه ش��د ولی اعتراض ه��ا راه به جای��ی نبرد، 
به ح��دی که رعای��ت نک��ردن قانونی ک��ه تا حد 
بس��یار زیادی به دلخواه خود دولت ب��ود کار را به 
جایی رس��اند که سال گذشته کمیس��یون برنامه 
 و بودجه مجلس اعام ک��رد که 63 درصد از موارد 
پیش بینی ش��ده در قانون بودجه سال 88 کشور 

تحقق نیافته است. 
این گزارش که بیش از ش��ش ماه در کمیس��یون 
 مجل��س بایگانی ش��ده بود، نش��ان م��ی داد که 
قانون گریزی و تخلف از بودجه مصوب نمایندگان 
در سال های گذش��ته به یک رویه دولتی تبدیل 
 ش��ده اس��ت. دولت در بودج��ه س��ال 87 نیز به 
72 درصد قانون بودجه تن نداده و بخشی یا تمامی 
احکام بودجه را نادی��ده گرفته بود. گزارش دیوان 
 محاسبات در این سال نش��ان می دهد که دولت 
 1۴ میلیارد دالر بی��ش از آن چه که ب��ه او اجازه 
داده اند هزینه کرده و همچنین در بودجه سال 86 
نیز دولت 53 درصد بندهای قانونی بودجه را نقض 
کرده است. در این سال به روایت دیوان محاسبات 
کشور،3/2 میلیارد دالر از درآمدهای نفتی ایران 
به خزانه واریز نش��ده اس��ت. در س��ال 85 نیز به 
روایت دیوان محاس��بات یک میلیارد دالر از مازاد 
درآمدهای نفتی کش��ور به صندوق ذخیره ارزی 
واریز نشده است. در سال گذشته نیز موسی الرضا 
ثروتی، عضو کمیس��یون برنام��ه و بودجه مجلس 
حداقل تخلف��ات دولت از قانون بودجه س��ال 90 
را هش��ت هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گفته 
 بود: »تنها 28درصد بودجه های اس��تانی که در 
احمدی نژاد در س��فرهای اس��تانی وع��ده کرده، 
تحقق یافته و بر خ��اف گفته های دولت، بودجه 
های عمرانی هم کمتر از اعام دولت محقق شده 
است.«کنترل کامل دولت بر بودجه که با ابزارهای 
مختلف به دس��ت آمد، نه تنها باع��ث بهبود وضع 
اقتصاد نشد که تورم باال و کسری بسیار زیاد بودجه 
را موجب ش��د. نگاهی به موارد مطرح شده در این 
مطلب کامًا مش��خص می کند ک��ه چرا عملکرد 
دولت با تمامی دولت های پ��س از انقاب برابری 
می کند! و همچنین می تواند مش��خص کند چرا 

دولت به ارایه آمار و عملکرد خود بی میل است. 

نگاهی به تخلفات دولت در تدوين و اجرای مهم ترين سند مالی کشور

بودجه؛ قانون یا ساندویچی برای دولت؟!

شکار پهباد آمريکايی 
توسط سپاه 

 رأی 174 کشور 
علیه صهیونیست ها

نمایندگان مجلس به پیش��نهاد نماینده مردم مشهد برای 
حذف ماده ۴ از طرح اص��اح قانون انتخاب��ات رأی مثبت 
ندادند. امیرحس��ین قاضی زاده، نماینده مردم مش��هد در 
مجلس و در جریان بررسی جزییات اصاح قانون انتخابات 
پیشنهاد حذف ماده ۴ این طرح که به تشکیل هیأت مرکزی 
انتخابات دالل��ت دارد را مطرح کرد، ولی مه��رداد الهوتی 
نماینده مردم لنگرود ضمن مخالفت پیش��نهاد قاضی زاده 
برای حذف کل ماده ۴ طرح اصاح قان��ون انتخابات گفت: 
هیأت مرکزی به ریاست وزیر کش��ور تشکیل می شود و در 
حقیقت تغییری در مج��ری انتخابات ص��ورت نمی گیرد. 
در ادامه، کمال علیپور نماینده مردم قائم ش��هر که موافق 
پیشنهاد حذف ماده ۴ طرح اصاح قانون انتخابات بود گفت: 
تشکیل هیأت مرکزی انتخابات مغایر با اصول 115 و 118 
قانون اساسی اس��ت. پس از او سید صولت مرتضوی رییس 
ستاد انتخابات کشور به نمایندگی از دولت درباره ماده ۴ طرح 
اصاح قانون انتخابات گفت: انتخابات یک امر مهمی است در 
کشور ما که از ش��رایط فرا قوه ای برخوردار و قانون اساسی 
ساز و کار آن را پیش بینی کرده است. بر اساس این گزارش، 
الریجانی رییس مجلس بعد از استماع نمایندگان موافق و 
مخالف با این پیشنهاد، آن را به رأی نمایندگان گذاشت که 

به تصویب مجلس نرسید.

صدراعظ��م آلم��ان در توجی��ه عل��ت ف��روش س��اح به 
کش��ورهایی مانند عربس��تان که نقض حقوق بشر در آنها 
ادامه دارد، این اقدام را در راس��تای همکاری استراتژیک 
با این کش��ورها عنوان کرد.آنگا مرکل، صدراعظم آلمان 
از پاس��خ دادن به علت فروش س��اح های پیش��رفته به 
کش��ورهای حوزه خلیج فارس طفره رفت. وی طی گفتگو 
با شبکه تلویزیونی ARD آلمان در مورد تصمیم شورای 
امنیت ملی این کش��ور برای فروش100 فروند زره پوش 
»Boxer«به عربستان س��عودی اظهار بی اطاعی کرد. 
مرکل مدع��ی ش��د از آنجا که این مس��أله ب��ه اطاع وی 
نرس��یده، نمی تواند در موردش اظهار نظ��ر کند. وی طی 
س��خنانی که مغایر با ادعاه��ای برلین در دف��اع از حقوق 
بشر بود، مدعی ش��د برخی مواقع مس��أله اصلی برقراری 
 ثبات در یک منطقه اس��ت. صدراعظم آلم��ان در ادامه از 
همکاری های راهبردی این کشور با شماری از کشورهای 
حوزه خلیج فارس خبر داد.وی مدعی شده است این اقدام 
با توجه به وجود تهدیدی مانند ای��ران در منطقه ضروری 
است. این اظهارات در حالی از سوی مرکل مطرح می شود 
که فروش نفربر زرهی بوکسر به کش��ورهای مسأله داری 
مانند عربس��تان، مورد انتقادهای ش��دید در داخل آلمان 

واقع شده است.
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امروز تعطیل است
اس��تاندار اصفهان خبر داد: با توج��ه به افزایش غلظ��ت آالینده ها در 
سطح ش��هر اصفهان، مدارس و دس��تگاه های دولتی امروز تعطیل 
اس��ت. علیرضا ذاکر اصفهانی در مراس��م افتتاح پروژه های عمرانی 
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از تعطیلی روز چهارش��نبه مدارس 
و دس��تگاه های دولتی اصفهان خبر داد و افزود: ب��ا توجه به افزایش 
آالینده ها در سطح شهر اصفهان، این تصمیم به منظور حفظ سالمت 

مردم گرفته شده است.

 271 مورد حریق و حادثه 
در شهرک های صنعتی

مدیر محیط زیس��ت، ایمنی و بهداشت س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران تصریح کرد: از 10 سال گذشته تاکنون 
271 مورد حریق و حادثه در ش��هرک های صنعتی کشور رخ داده و 

ایمن سازی این شهرک ها باید مورد توجه قرار بگیرد.
سعید مردان در نخستین گردهمایی کارشناسان ایمنی و بهداشت 
شرکت ش��هرک های صنعتی کشور، اظهار داش��ت:  مباحث ایمنی 
و اجرای فرآیند های ایمنی در راستای پیش��گیری از وقوع حریق و 
حادثه در ش��هر های صنعتی باید به صورت الزامی برای مس��ئوالن 

این شهرک ها باشد.
وی ادام��ه داد: کارشناس��ان و مس��ئوالن ایمن��ی و بهداش��ت در 
شهرک های صنعتی باید در زمینه برنامه ریزی در راستای ایمن سازی 
این شهرک ها و توجه به مهندس��ی در حریق، اقدامات الزم را انجام 

بدهند.

پرداخت 800 میلیون تومانی بهزیستی 
به زنان سرپرست خانوار

 مدیرکل بهزیس��تی اس��تان اصفهان به فارس گفت: در حال حاضر 
11 هزار زن سرپرس��ت خانوار در اس��تان اصفهان وج��ود دارد که 
 بهزیس��تی اس��تان اصفهان ماهانه به ای��ن زنان سرپرس��ت خانوار 

800 میلیون تومان مستمری پرداخت می کند. 
محمود محمدزاده با اشاره به ارایه خدمات سازمان بهزیستی به زنان 
سرپرست خانوار در استان اصفهان عنوان کرد: این سازمان خدماتی 
همچون بیمه خدمات درمانی، سهام عدالت، هزینه تحصیل فرزندان 

و وام برای اشتغال ارایه می دهد. 
وی در مورد چگونگ��ی تقبل زنان سرپرس��ت خانوار زیر پوش��ش 
بهزیستی تصریح کرد: در صورتی که زنی همسر از کار افتاده و یا فوت 
شده و فراری داشته باش��د، با توجه به درخواست خود و نیز نظرات 
کارشناسانه س��ازمان بهزیس��تی، می تواند از خدمات این سازمان 

استفاده کند.

 افزایش آزارهای روانی و عاطفی 
در کودک آزاری 

 دبیر علمی همایش روانشناس��ی جنایی استان اصفهان در همایش 
روانشناسی جنایی که در دانش��گاه اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: 
در حالی که در بسیاری از کشورهای پیش��رفته اروپایی و آمریکایی 
از سال ها قبل توجه ویژه ای در تصویب قوانین به نوع رفتار والدین با 
فرزندان شده، اما غفلت و نادیده گرفتن کودک از سوی خانواده ها در 

جامعه ایران بسیار شایع است. 
وی اف��زود: در حال حاضر تدوی��ن الیحه جدید حمای��ت از حقوق 
کودکان برای تصویب به مجلس ش��ورای اس��المی ارایه شد و مورد 
بررسی و تأیید نمایندگان قرار گرفته است. امیر قمرایی تصریح کرد: 
با توجه به این که امروزه شاهد تغییر نوع کودک آزاری ها نسبت به 
20 سال گذشته هستیم، بررسی کودک آزاری از جنبه های حقوقی 

و روانشناسی بسیار ضروری است.

گشتی در اخبار

 سارقان کیف قاپ و حرفه ای 
در اصفهان دستگیر شدند

سرهنگ حسین حسین زاده

رییس پلیس آگاهی استان اصفهان
 با تالش کارآگاهان پلی��س آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
سارقان کیف قاپ در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ  حسین 
حس��ین زاده، رییس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی اس��تان اصفهان 
اظهار داشت: در پی ش��کایت یکی از بانوان اصفهانی مبنی بر این که در 
یکی از معابر ش��هری دو نفر ناش��ناس به زور کیف وی را سرقت کردند، 
موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این استان قرار 

گرفت. به گفته وی، بالفاصله با 
تشکیل تیمی ویژه پرونده تحت 
بررس��ی پلیس قرار گرفت و در 
تحقیقات انتظامی، کارآگاهان 
موفق ش��دند مخفیگاه دو نفر 
از س��ارقان را شناس��ایی و در 
یک اقدام غافلگیران��ه هر دو را 
که قصد فرار داشتند، دستگیر 

کنند.
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چهره روز
خانه ریاضی اصفهان افتتاح شد

خانه ریاضی اصفهان روز سه شنبه با حضور مشاور وزیر آموزش و پرورش افتتاح 
شد. علی زارعی، مسئول خانه ریاضی استان اصفهان در آیین افتتاح این خانه در 

دبیرستان سعدی اصفهان گفت: خانه ریاضی مکمل نظام آموزشی است.
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 پایداری طرح زوج 
و فرد در اصفهان

لوازم برقی، عمده زباله 
بازیافت اصفهان

رییس کمیس��یون حمل و نقل و محیط زیس��ت ش��ورای اسالمی شهر 
اصفهان گفت: ط��رح ترافیکی زوج و فرد در کالنش��هر اصفهان تغییری 

نکرده است.
ابوالفض��ل قربان��ی با اش��اره به ای��ن ک��ه ط��رح ترافیک��ی زوج و فرد 
خودروه��ا در اصفه��ان تغییری نداش��ته، گف��ت: با توجه ب��ه وضعیت 
آلودگی هوا در کالنش��هر اصفهان ض��رورت دارد ش��هروندان محدوده 
ط��رح ترافی��ک زوج و ف��رد را رعایت کنن��د. رییس کمیس��یون حمل 
و نقل و محیط زیس��ت ش��ورای اس��المی ش��هر اصفهان بر الزام انجام 
معاینات فنی خودروها تأکید کرد و گفت: با توجه به این که بیش��ترین 
آلودگ��ی ه��وا در اصفهان ب��ه دلیل تردد خودروهای ش��خصی اس��ت، 
 از ای��ن رو معاینات فن��ی خودروها بس��یار الزم و ض��روری خواهد بود.

مدیرعامل س��ازمان مدیریت پسماند ش��هرداری اصفهان گفت: المپ، لوازم 
کامپیوتر و رادیوهای قدیمی بیشترین حجم زباله های الکترونیکی کالنشهر 
اصفهان را تش��کیل می دهد. تیمور باج��ول با اذعان بر ای��ن که جمع آوری 
زباله های الکترونیکی از طریق تحویل در درب منزل و غرفه های ثابت بازیافت 
انجام می ش��ود، افزود: ش��هروندان می توانند زباله های الکترونیکی خود را 
به غرفه های ثابت بازیافت تحوی��ل دهند. وی ادام��ه داد: بازیافت زباله های 
الکترونیکی به منظور جلوگیری از ورود آنها به محیط زیست انجام می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با بیان این که فلزات 
و قطعات الکترونیکی این زباله ها هر دو قابل بازیافت هس��تند، اظهار داشت: 
استفاده مجدد از قطعات الکترونیکی و همچنین جداس��ازی فلزات گرانبها 

می تواند به کاهش حجم زباله های الکترونیکی کمک کند.

این طور که به نظر می س��د همه س��اله براس��اس 
یک روال، جلسات کارشناس��ی در این باره تشکیل 
و پیش��نهادات مقطعی را مطرح می کنن��د و بعد از 
رفع آن، طرح های جامع به گوش��ه ای رفته و خاک 
می خورند. شاید اصلی ترین مشکل زیست محیطی 
کالنش��هر اصفهان آلودگ��ی هوای آن باش��د. لزوم 
توس��عه ش��بکه حمل ونقل عمومی، مدیریت سبز، 
توس��عه پاک، تدوین برنامه های ملی برای کاهش 
آلودگی هوا و بس��یاری م��وارد دیگر را هر س��ال از 
مسئوالن و مدیران می شنویم، اما آیا این معضل قابل 
پیش بینی قرار اس��ت با تعطیلی یا زوج و فرد کردن 

تردد خودروها رفع شود؟
هوای اصفه��ان به لحاظ این که یک ش��هر صنعتی 
اس��ت و همچنین در همجواری با مناطق خشک و 

بیابانی قرار دارد، پر از ذرات معلق اس��ت، چنان چه 
این ذرات میزان آلودگی هوا را افزایش می دهد. اما 
با وجود مشکالت اقلیمی مذکور، باید اذعان داشت 
مهم ترین عامل تش��دیدکننده آلودگی هوای شهر  

اصفهان، آالینده های متحرک است.
بنا به اظهارات کمال حیدری، رییس مرکز بهداشت 
اس��تان اصفهان، پدیده اینورژن )وارونگی دما( هر 
س��اله همزمان با سردش��دن هوا و ع��دم وزش باد، 
در سطح ش��هرهای صنعتی به خصوص در آذر ماه 

رخ می دهد.

سهم بیشتری از آلودگی ها به تردد بیش 
از حد خودرو در سطح شهر بازمی گردد

وی  اعتقاد دارد که وضعیت کیفیت هوای اصفهان 

به دلیل میزان تردد باالی خودروها در سطح شهر و 
فعالیت صنایع و آالینده ها شدت بیشتری پیدا کرده 
اس��ت، چنان که پی در پی هوای اصفهان توس��ط 
ایستگاه های سنجش آلودگی هوا کنترل و در صورت 
افزایش ش��اخص های آالیندگی به مرکز بهداشت 

استان اطالع رسانی می شود. 
چه بخواهیم چه نخواهیم در ش��رایط هش��دار قرار 
گرفته ایم و باید عدم خروج سالمندان، کودکان،زنان 
باردار و بیماران قلبی و عروقی اطالع رس��انی شود.  
وی ادامه داد: مراکز بهداش��ت اس��تان اصفهان در 
حالت آماده باش ق��رار دارند و  در ص��ورت افزایش 
ش��اخص های آلودگی هوا، تصمیم��ات جدید را به 
اطالع مردم می رس��انند. به گفته حیدری، تردد در 
سطح شهر با استفاده از ماسک، تأثیری در جلوگیری 

از ورود هوای آلوده به سیستم تنفسی ندارد؛ چرا که 
این ماسک ها تا حدودی می توانند از ورود آالینده ها 
به سیستم تنفسی جلوگیری  کند، اما بهترین اقدام 
در شرایط فعلی، ماندن در خانه و عدم تردد در فضای 
باز اس��ت.وی تصریح کرد: اگر شهروندان همکاری 
الزم را نداش��ته باش��ند، میزان آلودگی هوای شهر 
اصفهان به شرایط بحرانی می رس��د و این در حالی 
است که سهم بیشتری از آلودگی ها به تردد بیش از 

حد خودرو در سطح شهر بازمی گردد.

مردم ماسک ویژه فیلتردار استفاده کنند
حسین صفاری، مدیر مرکز بهداشت استان اصفهان 
در خصوص ماسک های رایج در داروخانه های سطح 
ش��هر گفت: اصفهان گاهی میزبان ریزگردهایی از 
اطراف استان اس��ت که این ریزگردهای موجود در 
هوا به 2/5 میکرون می رسد که در مواقع آلودگی هوا 

ماسک های موجود جوابگوی  این آلودگی نیست.
وی اذعان داش��ت: مردم باید از ماس��ک مخصوص 
N95، یا ماسک های P1 و P2که فیلتردار هستند، 
اس��تفاده کنند که هر چند قیمت این ماسک ها از 
ماس��ک های معمولی بیشتر اس��ت، اما مطمئن تر 
هستند. مدیر مرکز بهداشت استان اصفهان یادآور 
شد: در حال حاضر ریزگردهای هوا بیش از دو سوم 
است و توصیه می شود که مردم از فعالیت بدنی در 
این ه��وا و آوردن اطفال و س��المندان به محیط باز 

خودداری کنند.

م�ردم از ش�یر، لبنی�ات و س�بزیجات 
استفاده کنند

حسین صفاری عنوان کرد: به زنان باردار و بیماران 
قلبی و عروقی توصیه می شود در این شرایط بیرون 
نیایند و در صورتی ه��م که کار ض��روری دارند، از 
 ماس��ک اس��تفاده کنند. به گفته وی، هر چند بیرون 
رفتن از شهر در کاهش این آلودگی مؤثر است و مردم 
کمتر آس��یب می بینند، اما آلودگی هوای اصفهان 
هنوز به منازل نفوذ نکرده و مردم در این هوای سرد 

همین که از منزل خارج نشوند، کفایت می کند.
این مقام مسئول از مردم خواست از شیر، سبزیجات 
و لبنیات بیشتر استفاده کنند و در حد امکان افراد 
آسمی، دارای فش��ار خون، بیماران قلبی، ریوی از 

منزل خارج نشوند.

افزایش مراجعات بیماران قلبی و عروقی 
به مراکز اورژانس

 غفور راس��تین، ریی��س مرکز مدیریت ح��وادث و 
فوریت های پزش��کی اصفهان هم از اعالم آمادگی 
اورژانس اصفهان از س��ه روز پیش در شهر اصفهان 
خبر داد و گفت: پایگاه های پیش بیمارس��تانی در 
حالت آماده باش هس��تند که در صورت لزوم برای 

امدادرسانی اعزام می شوند.
وی تصریح ک��رد: به این منظور هش��ت دس��تگاه 
آمبوالنس در میادین بزرگمهر، ام��ام)ره(، آزادی، 
اس��تقالل، انقالب، جمهوری اس��المی، احمد آباد 
و آزادی برای امداد رس��انی به ش��هروندان مستقر 
شده اند و10 پزش��ک و نیروی فوریت های پزشکی 
اورژان��س اصفه��ان مس��ئولیت امدادرس��انی ب��ه 
ش��هروندان را برعهده دارند که در ص��ورت نیاز نیز 
آمادگی الزم برای اس��تقرار آمبوالنس های بیشتر 
در سطح ش��هر نیز وجود دارد. راس��تین در ادامه از 
افزایش مراجعات بیماران قلب��ی عروقی گفت و در 
این رابطه بیان داشت: در شرایط بحرانی آلودگی هوا 
 مراجعات بیماران قلبی و عروقی به مراکز اورژانس 
بیمارستان ها در دو روز گذشته20 درصد نسبت به 

هفته گذشته افزایش داشته است. 
 وی اعالم ک��رد: مراجع��ان قلبی، تنفس��ی در طی 
24 ساعت گذشته به مراکز اورژانس بیمارستان های 
ش��هر اصفهان  حدود100 نفر بودن��د. رییس مرکز 
مدیریت ح��وادث و فوریت های پزش��کی اصفهان 
به ش��هروندان اصفهانی توصیه کردکه از سفرهای 
درون شهری غیرضرور خودداری و در صورت لزوم از 

ماسک استفاده کنند.
اما  کارشناس مرکز هواشناسی اصفهان از خروج این 
وضعیت تا پایان روز چهارش��نبه خبر داد و افزود: با 
نفوذ یک سیستم بارش زا بر روی استان، از شرایط 
پایداری کاسته شده و به تدریج از غلظت آالینده ها 

کاسته می شود.
وی گفت: پیش بینی می شود طی روزهای چهارشنبه 
و پنجشنبه در نواحی غربی، ش��مال غرب و جنوب 
غرب اس��تان بارش ها به صورت رگبار، برف و باران 

باشد.

تعطیلی، مسکن مقطعی درد بی درمان شهر

آلودگی، تقویم اصفهان را قرمز کرد

اینجا اصفهان است و هوای شهر در شرایط بحرانی از آلودگی ها قرار دارد و پدیده اینورژن هوا سطح آالیندگی های شهر اصفهان  نفیسه 
را به حداکثر رسانده است. معموال  این پدیده در روزهایي از سال بر اثر تغییرات جوي و ایجاد پدیده وارونگي هوا به وجود مي آید راهداری

و توسط مسئوالن امر تنها اقدامی که می شود تعطیلی موقت و دست و پاشکسته در این شرایط است.

ریی��س جمه��ور اظه��ار داش��ت: برای 
 داوود
بازگرداندن آب به بستر رودخانه زاینده رود  شیخ جبلی

دست به دعا بردارید تا رحمت الهی نازل 
شود.

محمود احمدی نژاد در حاش��یه مراس��م افتتاحیه طرح های 
فوالد مبارکه اصفه��ان با ابراز این مطلب که برای بهتر ش��دن 
وضع آب زاین��ده رود و ج��اری ش��دن آب در رودخان��ه باید 
م��ردم اصفهان دس��ت به دع��ا بردارن��د، گف��ت: رحمت خدا 
بی کران اس��ت و باید برای ای��ن که به این روزی دس��ت پیدا 
 کنی��م او را بخوانی��م که در م��ورد آب نیز ای��ن موضوع صدق 
می کند.  اگر مردم اصفهان برای محقق ش��دن پر آب ش��دن 
رودخانه زاینده رود که به گفته آنها حیات اصفهان به آن بسته 
است دست بر دعا بردارند تا رحمت الهی بر روی این پهنه جاری 

شود، دیگر دغدغه آب نخواهند داشت.

انتقال آب به اصفهان از خلیج فارس
احمدی نژاد ادامه داد: در برنامه های کالن دولت برای انتقال 
آب به رودخانه زاینده رود درصدد هس��تیم ت��ا با اجرای طرح 
 انتق��ال آب از خلیج فارس ک��ه در حال حاضر ف��از اول آن در 
اس��تان های کرمان و یزد آغاز شده اس��ت، این طرح را در فاز 
بعدی به مرحله اجرایی برسانیم، همچنین این مسأله در مورد 
انتقال آب دریای مازندران به فالت مرکزی که ش��امل ش��ش 
استان می ش��ود نیز صدق می کند که در این صورت مشکل 
 آب برای این استان ها که در هنگام خشکسالی مورد لطمه قرار 

می گیرند، حل می شود.

تأمین اعتبارات قطار شهری توسط فوالد مبارکه
رییس جمهور در بخش دیگر صحبت های خود با اشاره به این 
که قطار شهری اصفهان در اولویت قرار دارد، افزود: یکی دیگر از 

مشکالت اصفهان در بخش حمل و نقل است و اگر مشکل قطار 
شهری اصفهان بر طرف ش��ود، توان این شهر در ارایه خدمات 

حمل و نقلی به مردم زیادتر خواهد شد.
احمدی نژاد عن��وان ک��رد: در صحبت هایی که روز گذش��ته 
با مسئولین اس��تان انجام شد، قرار ش��د با انجام معامله ای در 
فوالد مبارکه برای واگذاری ورزشگاه نقش جهان به این ارگان 
صنعتی، هزینه خرید ورزشگاه برای قطار شهری صرف شده تا 

با این روند، مشکل قطار شهری نیز برطرف شود.

قول مساعدت مالی به پژوهشکده رویان
بازدی��د از پژوهش��کده رویان از جمله اهداف س��فر ریاس��ت 
جمهوری به اصفهان بود که دس��تاوردهای خوبی را برای این 
مرکز به همراه داشت. از جمله این دستاوردها می توان به تأمین 
بودجه پژوهشکده با قول مساعدت رییس جمهور اشاره کرد که 

در آینده ای نزدیک صورت می پذیرد.
رییس جمهور در س��خنانی پیرامون این موض��وع گفت: این 
مؤسسه با شجاعت و تیزبینی موانع را کنار زده و به سطح علمی 

کشور جهش قابل توجهی داده است.
احمدی نژاد با اش��اره به این که یکی از این دو طرح تهیه دارو 
از شیر حیواناتی است که در همین پژوهشگاه تولید می شوند، 
افزود: انواع داروهای مورد نیاز ش��یر را می توان در شیر حیوان 
لحاظ کرده و بعد از تهیه شیر، این داروها را از آن جدا و به بازار 

عرضه کرد.
وی  در خصوص برطرف ش��دن نیاز بیماران نیازمند عضو نیز 
اذعان داش��ت: تهیه ارگان برای بیماران نیازمند، طرح دیگری 
بوده که دان��ش تئوریک آن آماده و در آین��ده نزدیک بیماران 
نیازمند پیون��د عضو دیگر نبای��د منتظر مرگ مغزی انس��ان 

دیگری باشند.

زیر پوست شهر/ بازدید رییس جمهور از طرح قطار شهری و پژوهشکده رویان

س: حمیدرضا نیکومرام/زاینده رود[
]عک

احمدی نژاد در اصفهان گفت:

زاینده رود به دعای شما زنده می شود



چهره روزیادداشت

1500تومان؛ قیمت ارز در سال آینده
عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس گفت: با توجه به 
شرایط موجود در عرصه اقتصادی کشور قیمت ارز در بودجه سال ۹۲ 

باید مبنایی در حدود ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان باشد.
عزت اهلل یوسفیان در تشریح ضرورت نگاه واقع بینانه در تعیین نرخ 
ارز بیان داشت: با وجود افزایش دو برابری قیمت دالر طی یک سال 
گذشته، باید نس��بت به تبعات تورمی افزایش نرخ ارز در بودجه ۹۲ 
بسیار حس��اس بود و با دقت زیادی این برنامه ریزی ساالنه را انجام 
داد. وی با اش��اره به تکالیف قانونی برنامه پنجم در خصوص نرخ ارز 
تصریح کرد: در برنامه پنجم توسعه قیمت ارز متناسب با تورم داخلی 
و خارجی و نقدینگی تعیین می ش��ود، بنابرای��ن تعیین نرخ ارز در 

بودجه ۹۲ باید متناسب با شرایط اقتصادی جامعه تدوین شود.

 بیمه کارگران ساختمان در
 اصفهان کند پیش می رود

نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، گفت: 
عدم آموزش کافی و روند آهس��ته ارایه کارت مه��ارت به کارگران 

ساختمانی، سرعت ارایه بیمه به این قشر را کند کرده است.
غالمحسین عسگری در گفتگو با ایمنا با بیان این که حدود ۳۰ درصد 
از مهندسان بیمه مسئولیت مدنی هستند، اظهار داشت: امیدواریم 
در آینده تعداد بیشتری از مهندس��ان عضو سازمان نظام مهندسی 

تحت پوشش این بیمه قرار گیرند. 

پرداخت 500 میلیارد ریال 
خسارت به کشاورزان اصفهانی

مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان اصفهان 
گفت: از ابتدای امس��ال تاکنون بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال 
در بخش های زراعی، محصوالت باغی و دام طیور از سوی 
صندوق بیمه کشاورزان استان اصفهان برای جبران خسارت 
واریز شده است.  پژمان پزش��کی با اشاره به این که جبران 
 خسارت وارده ناشی از س��رمازدگی و س��ایر عوامل خطر 
تحت پوشش از جمله خشکسالی و بیماری های دام و طیور 
بوده، افزود: سال گذشته ۶۸۰ میلیارد ریال خسارت بیمه ای 
به کشاورزان استان اصفهان پرداخت شد و امسال نیز معادل 

همین رقم برای واریز غرامت برآورد شده است.

 احتمال قطع گاز 
دستگاه های دولتی متخلف 

همزمان با تعطیلی چهار روزه سازمان های دولتی استان 
تهران، بازرسی های نامحسوس از خاموش بودن سامانه های 
گرمایشی ساختمان های دولت شدت گرفته که در صورت 
عدم رعایت بخشنامه دولت، گاز تعدادی از این سازمان ها 

قطع خواهد شد. 
جواد اوجی در گفتگو با مهر با یادآوری این که در روزهای 
تعطیل به طور متوسط روزانه۳۰ تا ۳۵ میلیون مترمکعب 
مصرف گاز کش��ور کاهش می یابد، تصریح کرد: مطابق با 
مصوبه دولت تمامی دستگاه ها، مؤسسات و سازمان های 
دولت��ی بای��د در روزهای تعطی��ل تمامی دس��تگاه های 

گرمایشی خود را خاموش کنند.

تخم مرغ ارزان می شود
رییس اتحادیه تولیدکنندگان تخم مرغ با اشاره به افزایش 
فاصله تولید تا مص��رف تخم مرغ، اعالم ک��رد: به زودی 
عرضه مس��تقیم این محصوالت در میادین میوه و تره بار 

شهر تهران آغاز و قیمت ها تعدیل خواهد شد. 
هدایت اصغری در مصاحبه ب��ا رادیو اقتصاد گفت: قیمت 
این محصول در درب مرغداری حداق��ل ۲۷۰۰ تومان و 
حداکثر ۳۱۰۰ تومان و امیدواریم برای مصرف کننده هم 
حداکثر به ۳۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم برس��د و بتواند 
هر ش��انه تخم مرغ را ۷۰۰۰ تومان خریداری کند. وی با 
بیان این که هم اکنون قیمت برای مصرف کننده بیش از 
این رقم است، افزود: با اصالح ش��بکه توسعه ای و عرضه 

مستقیم، این محصول در سراسر کشور کاهش می یابد.

اخبار کوتاه

اخبار ویژه 

4
کارخانه سیمان نایین افتتاح شد

کارخانه س��یمان نایین به صورت ویدئوکنفرانس توس��ط رییس جمهور افتتاح ش��د. کارخانه سیمان 
 نایین در ۱۲ کیلومتری شهرس��تان نایین ب��ا زمینی به مس��احت ۱۲ هزار هکت��ار و در زمینی حدود 
۳۲ هزا ر و ۱۲ متر با تکنولوژی روز دنیا احداث شده است. ظرفیت این کارخانه چهارهزار و ۸۰۰ تن است.

ارایه دیرهنگام بودجه، انضباط 
مالی را برهم می زند

سخنگوی کمیسیون بودجه مجلس
غالمرضا کاتب 

 ارایه دیرهنگام بودجه س��الیانه، انضباط مالی کشور را به هم می زند و 
هر چه دولت الیحه بودج��ه را دیرتر ارایه دهد، روند کار دس��تگاه های 
اجرایی دچار صدمه می شود. در این پروس��ه کار دستگاه های اجرایی 
معطل مان��ده و اجرای پروژه ه��ای عمرانی عقب می مان��د. درصورت 
ارایه دیرهنگام بودجه، سیستم نظارت نیز به مشکل برخورده و دیوان 
محاس��بات نمی تواند گزارش تفریغ را به موقع بده��د. مجلس اجرای 
فاز دوم را با توجه به ش��رایط 
س��خت اقتصادی در سال ۹۱ 
متوقف کرد و بن��ا ندارد برای 
س��ال ۹۲، ف��از دوم را به طور 
کام��ل متوقف کند. ف��از دوم 
هدفمندس��ازی یارانه ها باید 
با ش��یب مالیم و تدبیر پیش 
برود که شوکی به اقتصاد وارد 

نشود. 
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محمود احمدی نژاد در جریان این س��فر که از ش��امگاه دوشنبه 
آغاز ش��ده بود، ابتدا فاز اول فوالد سبا در ذوب آهن اصفهان که به 
دست تکنسین های فوالد مبارکه اصفهان در کارخانه های ذوب 
اصفهان ساخته شده  بود را به بهره برداری رساند و در ادامه دومین 
احیای مستقیم شهید شهبازی و واحد اکسیژن و نیتروژن شهید 
ش��اهمرادی را افتتاح کرد. ظرفیت تولید دومی��ن کارخانه تولید 
آهن اس��فنجی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن در س��ال است که با 
بهره برداری از ای��ن واحد، ظرفیت تولید ف��والد به ده میلیون تن 

افزایش یافت.
میزان سرمایه گذاری به منظور احداث این کارخانه، دو هزار و ۳۱4 
میلیارد ریال بوده و این کارخانه از نظر اشتغال زایی برای ۲۰۰ نفر 
به طور مستقیم و ۵۰۰ نفر به صورت غیر مستقیم اشتغالزایی کرده 
است.  پروژه واحد تولید اکس��یژن فوالد سبا نیز با اعتباری بالغ بر 
۶4۰ میلیارد ریال احداث شده که برای ۸۰ نفر به طور مستقیم و 
۲۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال زایی کرده است. تولیدات 
این واح��د، ۲۰ هزار متر مکعب گاز اکس��یژن، ۱۶ متر مکعب گاز 

نیتروژن و یک هزار و ۲۰۰ متر مکعب گاز ارگون است. 

طرح اولیه واحد فوالدسازی و نورد گرم پیوسته )سبا( شامل یک 
واحد فوالدسازی ، یک دستگاه ماشین ریخته گری تختال نازک 
تک ش��اخه ، یک واحد کوره تونلی وخط نورد با ش��ش قفس��ه به 
انضمام واحدهای جانبی و تأسیسات مورد نیاز در بهمن ماه ۱۳۸۱ 
راه اندازی شد، ولی به دلیل مشکالت تأمین مواد اولیه به ویژه آهن 
اس��فنجی، آهن قراضه و پاره ای مش��کالت دیگر، ناشی از اجرای 

ناقص واحد، به ظرفیت اسمی نرسید.
 پس از الحاق این واحد به ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان، جهت 
تداوم حیات اقتصادی، بهبود شاخص های فنی، افزایش بهره وری 
و کاهش هزینه های تولیدی در قالب یک قرارداد EPC و از طریق 
مناقصه احداث مگا مدول احیای مستقیم به ظرفیت  ۱/۵ میلیون 
تن آهن اسفنجی در سال   به روش میدرکس را به مشارکت شرکت 
مهندس��ی فن آور معادن و فلزات MMTE ، انرژی گستر نصیر 
 TUKA شرکت سرمایه گذاری کارکنان مجتمع فوالد ،NICC
واگذار نمود. عملیات اجرایی این ط��رح، در تاریخ اواخر بهمن ماه 
سال ۱۳۸۶ در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار در ۶۰ کیلومتری غرب 
اصفهان – مجتمع فوالد سبا- با س��رمایه گذاری یک هزار و ۷۵4 

میلیارد ریال شروع و در س��ال جاری آماده بهره برداری گردید. با 
بهره برداری از این طرح، برای بیش از ۷۰۰ نفر از جوانان این مرز 
و بوم شغل ایجاد شد. در مراس��م افتتاح و بهره برداری از این سه 
طرح بزرگ صنعتی، علیرضا ذاکراصفهانی استاندار و محمدمسعود 
سمیعی نژاد مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان سخنرانی 
کردند که در ادامه می آید. همچنین ریی��س جمهور ترجیح داد 
بیشتر شنونده اقدام انجام شده باش��د و در این باره اظهاراتی را در 

قالب سخنرانی بیان نکرد. 
استاندار خواستار انتقال بورس فلزات به اصفهان شد

  اصفهان قطب اول تولید صنعت در کش��ور اس��ت و  نزدیک به 
۶۵ درصد از فوالد کشور در اصفهان تولید می شود که این میزان 

بخش قابل توجهی است.
  ش��رکت فوالد مبارکه درحال حاضر اقدامات مناس��بی را در 
راس��تای اهداف اصل 44 قانون اساس��ی انجام داده و این شرکت 
نقش مهمی در فعال بودن صنایع مرتبط با خود دارد و حدود ۱۶۰۰ 
صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم، سه هزار کارخانه و کارگاه 

را پوشش می دهد.
  همکاری با مجامع علمی، ایجاد اش��تغال به طور مس��تقیم و 
غیرمستقیم، مشارکت در انجمن خیریه مسکن سازان، هماهنگی 
برای  جذب پیمانکار حدود ش��ش هزار نفر، مش��ارکت در فالت 

مرکزی ایران و ... بخشی از اقدامات فوالد مبارکه است.
   در صورت تحقق الزام��ات، تأمین منابع مال��ی، افزایش بهره 
 برداری از معادن سنگ آهن، ایجاد ظرفیت نیروگاهی و حمل ونقل 
جاده ای ایران، ش��اهد پیش��رفت زیادی در این مجموعه صنعتی 

عظیم خواهیم بود.
  امیدواریم که بورس فل��زات به اصفهان منتقل ش��ود، چراکه 
بیش از ۶۵ درصد از محصوالت فوالدی کشور در این استان انجام 

می شود. 
سمیعی نژاد: ایران رتبه نخست افزایش تولید فوالد در 

جهان را دارد 
  در سال جدید میالدی، تولید فوالد در جمهوری اسالمی ایران 
۱۰ درصد افزایش یافته است و با افزایش ۱۰درصدی تولید فوالد 
در سال جدید میالدی، ایران توانسته رتبه نخست افزایش تولید 

فوالد در جهان را به خود اختصاص دهد.
  اصفهان براساس برنامه های خود توانسته است امروز ظرفیت 
تولید فوالد را به ۷/۷ دهم میلیون تن برساند که این ظرفیت تولیدی 
 تا پایان امسال با افتتاح دو طرح بزرگ دیگر در این مجتمع، افزایش 

قابل توجهی خواهد داشت.
  ایران در سال جدید میالدی افزایش ۱۰ درصدی تولید فوالد را 
داشته که در این میان سهم فوالد مبارکه اصفهان ۱۰ درصد است 
و در حال حاضر ۱۵ هزار نفر به صورت مس��تقیم در این مجتمع 

فعالیت می کنند.
 گفتنی اس��ت  کارخانه س��یمان نائین ب��ه عنوان یک��ی دیگر از 
پروژه های مورد افتتاح به صورت ویدئو کنفرانس توس��ط رییس 

جمهور افتتاح شد.

باحضور رئیس جمهور و افتتاح سه طرح بزرگ صنعتی در اصفهان صورت گرفت

تحقق ایجاد 700 شغل در فوالد مبارکه

همزمان با افتتاح دو پلنت تولید اکسیژن ناحیه فوالدسازی و نورد پیوسته سبا ،  پروژه احیای   گروه
مستقیم سبا نیز به عنوان یکی از س�ه پروژه صنعتی مهم اصفهان در سفر دو روزه رییس                   اقتصاد 

جمهور به این شهر افتتاح و مورد بهره برداری  قرار گرفت. 

                 روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی    
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تحدید حدود اختصاصی
5956 ش��ماره: 11966 چون تحدید حدود شش��دانگ قطعه زمین مزروعی معروف پشت باغ 
خف��ر و بش��ماره پالک 358 فرعی از 118- اصلی واق��ع در جاریان جزء بخش 9 حوزه ثبتی 
نطنز بنام اعظم ماندگار فرزند حس��ن در جریان ثبت می باش��د و بعلت عدم حضور مالک در 
آگهی قبلی بایس��تی تجدید گردد اینک به موجب دس��تور اخیر ماده 15 قانون ثبت و تقاضای 
نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در س��اعت 10 صبح روز 1391/10/26 در محل ش��روع و 
بعمل خواهد آمد. لذا به موجب این آگهی به کلیه مالکین و مجاورین صاحبان امالک اخطار می 
گردد که در س��اعت و روز مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند ضمنًا اعتراضات 
مجاوری��ن و صاحبان ام��الک مطابق ماده 20 قان��ون ثبت از تاریخ تنظی��م صورت مجلس 
تحدیدی تا 30 روز پذیرفته خواهد شد. م الف/ 321 شادمان- رئیس ثبت اسناد و امالک نطنز

ابالغ رای
5978 کالس��ه پرونده: 1148/91 ش��ماره دادنامه: 1690- 91/8/29 مرجع رسیدگی: شعبه 6 
شورای حل اختالف اصفهان خواهان: منوچهر ایمانپور دهکردی به نشانی اصفهان- خیابان 
جنب کانون بازنشس��تگان نیروهای مصلح جمهوری اسالمی ایران وکیل: حمیدرضا زارع به 
نش��انی اصفهان- خ بزرگمهر- چهارراه هشت بهشت ابتدای هشت بهشت غربی مجتمع عقیق 
طبقه اول خوانده: س��یدمحمود هاش��می مجهول المکان خواسته: الزام به انتقال سند سواری 
پراید گردش��کار: پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات 
قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، قاضی ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح زیر 
مب��ادرت به صدور رای می نماید: رای قاضی ش��ورا: درخص��وص دعوی خواهان منوچهر 
ایمانپور دهکردی با وکالت حمیدرضا زارع بطرفیت سید محمود هاشمی به خواسته الزام به 
تنظیم س��ند و انتقال اتومبیل پراید بش��ماره انتظامی 796ج84 ایران13، ضمن بررسی اوراق 
و محتویات پرونده، و استش��هادیه تقدیمی و تعهدهای رس��می شماره 3133- 89/10/30 در 
دفترخانه 337 اصفهان و س��ه نوبت آگهی مندرج در روزنامه نیازمندیها صبح کشور دال بر 
مفقودی مدارک خودرو باتوجه به اینکه طی جوابیه اس��تعالم از پلیس راهور که آقای س��ید 
محمود هاش��می مالک س��ند اتومبیل فوق الذکر اعالم نموده اس��ت و از تاریخ خرید سواری 
فوق تاکنون ش��کایتی در محاکم دادگستری مطرح نگردیده است و خوانده نیز مجهول المکان 
می باش��د لذا شورا با توجه به مس��تندات فوق دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده 
و باس��تناد مواد 10 و 219 و 222 ق.م رأی به محکومیت خوانده به حضور در یکی از دفاتر 
اس��ناد رسمی و انتقال سند خودرو پراید به شماره انتظامی 796ج84 ایران13 به نام خواهان 
ص��ادر و اعالم م��ی نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت روز پ��س از ابالغ قابل 
واخواهی در این ش��عبه و بیس��ت روز پس از آن قابل تجدیدنظر در محاکم عمومی حقوقی 

اصفهان می باشد. م الف: 14532 شعبه 6 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
5979 آقای نوراله صمدی فروش��انی دارای شناسنامه ش��ماره 257 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 701/91ش ح/7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده ک��ه ش��ادروان غالم عباس صمدی فروش��انی بشناس��نامه 568 در تاریخ 1368/9/13 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1( 
حس��ینعلی صمدی فروش��انی فرزند غالمعباس ش ش 9877 )فرزند( 2( رمضانعلی صمدی 
فروش��انی فرزند غالمعباس ش ش 111 )فرزند( 3( یداله صمدی فروشانی فرزند غالمعباس 
ش ش 206 )فرزن��د( 4( نورال��ه صمدی فروش��انی فرزند غالمعب��اس ش ش 257 )فرزند( 

والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی درپی ماهی 
یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از 
تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 

شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
5980 خانم ربابه یاوری دارای شناس��نامه ش��ماره 218 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
695/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان الناز نادری خوزانی بشناسنامه 5-557357-113 در تاریخ 1387/8/8 اقامتگاه 
دائم��ی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1( حس��نعلی 
نادری خوزانی فرزند رجبعلی ش ش 46 )پدر متوفیه( 2- فریبا کبیری خوزانی فرزند رجبعلی 
ش ش 767 )مادر متوفیه( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت پی درپی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

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

حصر وراثت
5981 خانم ربابه یاوری دارای شناس��نامه ش��ماره 218 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
694/91ش ح/7 از این دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراث��ت نموده و چنین توضیح داده 
که شادروان زهرا نادری خوزانی بشناسنامه 1-528008-113 در تاریخ 1387/8/8 اقامتگاه 
دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1- حس��نعلی 
نادری خوزانی فرزند رجبعلی ش ش 46 )پدر متوفیه( 2- فریبا کبیری خوزانی فرزند رجبعلی 
ش ش 767 )مادر متوفیه( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت پی درپی ماهی یکمرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 

از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 
گواهی صادر خواهد شد. شعبه هفتم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ اجرائیه
5982 شماره پرونده: 9100400200400557/1، شماره بایگانی پرونده: 9101449/2، شماره 
ابالغیه: 9100510200402323، بدینوس��یله به س��ید محمود حس��ینی جبلی ساکن: اصفهان 
خیابان کاوه بعد از ترمینال فروش��گاه کاشی و س��رامیک ستاره میبد بدهکار پرونده کالسه 
9100400200400557/1 که برابر گزارش مأمور در آدرس فوق ش��ناخته نگردیده اید ابالغ 
می گردد که برابر س��ند رهنی شماره 13396-85/5/14 بین ش��ما و بانک کشاورزی شعبه 
مرکزی اصفهان مبلغ دو میلیارد و دویس��ت و هفتاد و هش��ت میلیون و هفتصد و چهل هزار 
و هشتصد و شصت و شش ریال بابت اصل طلب و مبلغ سیصد و شصت و شش میلیون و 
نهصد و چهل و شش هزار و هفتصد و بیست و شش ریال بابت متفرعات تا تاریخ 90/11/29 
و از این تاریخ روزانه مبلغ یک میلیون و یکصد و ش��صت و نه هزار و شش��صد و پنجاه و 
س��ه ریال به آن اضافه می گردد  بدهکار می باش��ید که بر اثر عدم پرداخت وجه بس��تانکار 
درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر و به کالسه فوق 
در این اداره مطرح می باشد. لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاداسناد رسمی بشما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب است فقط یک نوبت در 
روزنام��ه زاینده رود چاپ اصفهان درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به 

پرداخ��ت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی 
طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. م الف/ 14208 اسدی- رئیس اداره اجرای اسناد 

رسمی اصفهان

احضار
5983 چون آقای مجید کریمی علویجه فرزند ابوالقاس��م ش��کایتی علیه آقای محمدعلی وطن 
خواهی مبنی بر خیانت در امانت مطرح نموده که پرونده آن به کالس��ه 910847 ک 107 این 
دادگاه ثبت، وقت رس��یدگی برای روز 1391/10/19 س��اعت 10/30 صبح تعیین شده نظر به 
اینکه متهم مجهول المکان می باش��د لذا حس��ب ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب 
یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی طبع و نشر می شود و از متهم مذکور 
دعوت بعمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود و در صورت عدم حضور 
احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و دادگاه تصمی��م مقتضی اتخاذ خواهد نمود. م الف/ 13835 دفتر 

شعبه 107 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار متهم
5984 شماره ابالغیه: 9110100353503085، شماره پرونده: 9009980364801314، شماره 
بایگانی شعبه: 901443، محاکم کیفری دادگستری شهرستان اصفهان به موجب کیفرخواست 
در پرونده کالس��ه 9009980364801314 برای مجید شفیعی به اتهام ایراد صدمه غیرعمدی 
ناش��ی از بی احتیاطی در رانندگی تقاضای کیفر نموده که رسیدگی به موضوع به این شعبه 
ارجاع و وقت رس��یدگی برای مورخه 1391/10/16 ساعت 9 تعیین گردیده است. با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون 
آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم 
جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت 
عدم حضور، مطابق مقررات رس��یدگی غیابی به عمل خواهد آمد. م الف/ 13797 رس��تمی- 

منشی شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
5985 شماره ابالغیه: 9110100352002972، شماره پرونده: 9109980352000554، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910568، خواهان اعظم شمس��ی فرزند احمد دادخواستی به طرفیت خوانده 
مرتضی اس��ماعیلی فرزند رمضان به خواس��ته طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان 
اصفهان که جهت رس��یدگی به ش��عبه بیس��تم دادگاه عمومی حقوقی )خانواده( شهرس��تان 
اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ ش��هید نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان 
اصفهان طبقه 2 اتاق شماره 249 ارجاع و به کالسه پرونده 9100568 ح/ 20 ثبت گردیده، که 
در پرون��ده اجرای در ماده 2 آئین نامه اجرائی تبصره یک ماده واحده قانون اصالح مقررات 

مربوط به طالق مصوب 1370/12/28 قرار ارجاع امر به داوری صادر ش��ده است، به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و قانون فوق الذکر و دس��تور دادگاه مراتب یک 
نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از 
مفاد آن ظرف بیس��ت روز پس از تاریخ نش��ر آگهی، به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی 
کامل خود یکی از اقارب خود را که واجد ش��رایط مقرر در آئین نامه فوق الذکر اس��ت، را به 
عنوان داور خود به شعبه معرفی نماید در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد. م 

الف/ 13774 دفتر شعبه 20 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

احضار
5986 نظر به اینکه ش��کایتی علیه جمشید هاشمی گل سفیدی مبنی بر جعل سند مطرح نموده 
که پرونده آن به کالس��ه 910784ب2 ثبت این ش��عبه و وقت حض��ور ظرف یک ماه پس از 
انتش��ار آگهی می باش��د باتوجه به مجهول المکان بودن متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین 
دادرس��ی کیفری مرات��ب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می 

ش��ود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رس��یدگی در وقت مقرر حاضر ش��ود 
 و در ص��ورت عدم حضور احضاریه ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد ش��د.

م الف: 14146 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 4 اصفهان

احضار متهم
5987 ش��ماره نامه: 9110110362200429، شماره پرونده: 9109980362201761، شماره 
بایگانی ش��عبه: 911791، در پرونده کالسه 911791 د 3 آقای فرزاد زاهد پور فرزند محسن 
به اتهام ب��ی احتیاطی در امر رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی با وصف فرار از 
صحنه جرم موضوع ش��کایت سیده طوبی جابری موخر دورکی فرزند سید بهرام تعقیب می 
باشد، به واسطه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 115 قانون آئین دادرسی 
عموم��ی و انقالب در ام��ور کیفری مراتب در روزنامه آگهی تا ظرف یک ماه از تاریخ نش��ر 
آگهی در ش��عبه س��وم دادیاری دادس��رای عمومی و انقالب مجتمع چهار اصفهان واقع در 
خیابان کهندژ حاضر و از اتهام انتس��ابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر 
رس��یدگی و اظهار عقیده می نماید. م الف/ 14143 مش��ایخی- دادیار ش��عبه سوم دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
5988 ش��ماره دادنام��ه: 9109970352801277، ش��ماره پرون��ده: 9009980366101585، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910024، ش��کات: 1- خانم فرحناز حس��ین زاده 2- آقای رس��ول 
باقری همگی به نش��انی خ س��روش کوی صاحب الزمان بن ش��هید تحویلیان 3، متهم: آقای 
حس��ین محمدی به نش��انی مجهول المکان، اته��ام: خیانت در امانت، گردش��کار: دادگاه پس 
از بررس��ی محتوی��ات پرونده ختم رس��یدگی اعالم به ش��رح زیر مبادرت ب��ه صدور رأی 
م��ی نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای حس��ین محمدی دائر ب��ر خیانت در امانت 
)یکدس��تگاه خودرو پژو RD( موضوع ش��کایت خانم فرحناز حس��ین زاده و آقای رس��ول 
باقری با عنایت به اظهارات ش��کات، مس��تندات تقدیمی از ناحیه ایشان که حکایت از مالکیت 
خانم فرحناز حس��ین زاده نس��بت به خودرو فوق الذکر دارد، گزارش مرجع انتظامی و اینکه 
متهم با وصف ابالغ در هیچ یک از مراحل تحقیقات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر نشده 
و دفاعی نکرده اس��ت مجرمیتش محرز اس��ت دادگاه مس��تنداً به م��اده 674 قانون مجازات 
اس��المی وی را به تحمل یکس��ال حبس تعزیری محکوم می نماید. ای��ن رأی غیابی و ظرف 
10 روز از اب��الغ قاب��ل واخواه��ی در ای��ن دادگاه و 20 روز پس از آن قاب��ل تجدیدنظر در 
 محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان اس��ت. م الف/ 14148 تقی یار- دادرس شعبه 102 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
5990 نظ��ر به اینکه آق��ای علی ترقی به اتهام ضرب و جرح عم��دی، تهدید، اخالل در نظم و 
قدرت نمایی با س��الح سرد حسب شکایت آقای رسول نصرآزادانی فرزند حمید از طرف این 
دادسرا در پرونده کالسه 911193 تحت تعقیب است و ابالغ احضاریه بواسطه معلوم نبودن 
محل اقامت او ممکن نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی دادگاههای 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی 
در ش��عبه 32 دادیاری دادسرای عمومی اصفهان جهت پاس��خگویی به اتهام خویش حاضر 
شود، در صورت عدم حضور پس از یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد 
شد. م الف/ 14152 شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رأی
5991 شماره دادنامه: 9109970353700594، شماره پرونده: 8909980366102110، شماره 
بایگانی ش��عبه: 900677، ش��اکی: آقای غالم جهانگیری به نشانی رباط سوم فرعی اول پ 8، 
مته��م: آقای نصراله جهانگیری به نش��انی مجهول المکان، اتهام: افتراء، گردش��کار: دادگاه با 
بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می 
نمای��د. رأی دادگاه: در خصوص اتهام آقای نصراله جهانگی��ری فرزند روح اله دایر بر افتراء 

موضوع شکایت آقای غالم جهانگیری، دادگاه با توجه به شکایت شاکی در دادسرا، رونوشت 
پرونده اس��تنادی به ش��ماره کالسه 891878 مربوط به ش��عبه هفدهم بازپرسی اصفهان که 
داللت بر شکایت واهی متهم نسبت به شاکی به اتهام سرقت دارد، بزه انتسابی را محرز دانسته 
و مس��تنداً به ماده 667 قانون مجازات اسالمی نامبرده را به تحمل هفتاد ضربه شالق محکوم 
م��ی نماید. رأی ص��ادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ اب��الغ قابل واخواهی در همین 

دادگاه است. م الف/ 14142 میرحسینی- دادرس شعبه 111 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

احضار
5992 نظ��ر به اینک��ه خانم مهین دخت افیونی ش��کایتی علیه س��یاوش عال��م زاده مبنی بر 
کالهبرداری مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911368 ب 2 ثبت این شعبه و وقت حضور 
ظرف یک ماه پس از انتشار آگهی می باشد با توجه به مجهول المکان بودن متهم حسب ماده 
115 قانون آئین دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع 
و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در وقت مقرر حاضر 
شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد. 

م الف/ 14144 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
5993 بدینوس��یله اعالم م��ی گردد خانم پروی��ن مکاریان فرزند عباس ش��کایتی علیه آقای 
مرتضی محمدعلی زاده فرزند علی و افراد ناش��ناس دای��ر بر کالهبرداری مجهول المکان به 
این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 910963 ب 16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نش��ر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 
قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزل ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار 
محل��ی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد 
نمود. م الف/ 14140 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 بازپرس��ی مجتمع شماره دو دادسرای 

عمومی و انقالب اصفهان

احضار
5994 نظر به اینکه آقای محمد نصری شکایتی علیه علی باقری فرزند مسعود مبنی بر خیانت 
در امانت نس��بت به خودرو مطرح نموده که پرونده آن به کالسه 911349 ب 2 ثبت این شعبه 
و وقت حضور ظرف یک ماه پس از انتش��ار آگهی می باش��د با توجه به مجهول المکان بودن 
متهم حس��ب ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار طبع و نشر می شود و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید جهت رسیدگی در 
وقت مقرر حاضر شود و در صورت عدم حضور احضاریه ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد شد. م الف/ 14145 دفتر شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
5995 ش��ماره ابالغی��ه: 9110100361502438، ش��ماره پرون��ده: 9109980361501423، 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 911485، خواهان زه��را قندهاری علویجه دادخواس��تی به طرفیت 
خوان��ده احمد قندهاری به خواس��ته صدور حکم طالق به درخواس��ت زوج��ه تقدیم دادگاه 
های عمومی شهرس��تان اصفهان که جهت رسیدگی به شعبه بیس��ت و هفتم دادگاه عمومی 
حقوقی )خانواده( دادگس��تری شهرس��تان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید 
نیکبخت س��اختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 4 اتاق شماره 421 ارجاع و به کالسه 
9109980361501423 ثبت گردیده، که وقت رس��یدگی آن 1391/10/20 و س��اعت 10/30 
تعیین شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 
73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب 
یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع 
از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 
را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. م الف/ 14128 منصوری- مدیر 

دفتر شعبه بیست و هفتم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

اصالحیه
و   91/9/11 مورخ  در  منتشره  عمومی  مزایده  تجدید  آگهی  پیرو 
روز  اداری  وقت  پایان  تا   91/9/15 از  اسناد  تحویل  مهلت   91/9/12

یکشنبه 91/9/26 می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد.
روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان



 مدارصفردرجه، 
محور تلویزیون اصفهان

 چکش حراج 
در دست جیمز باند

این روزها شبکه استانی اصفهان هرشب رأس س��اعت 9، سریال »مدار 
صفردرج��ه« را میهمان خود دارد. این س��ریال که محص��ول 1386 به 
کارگردانی حس��ن فتحی وتهیه کنندگی حسن بشکوفه محصول شبکه 
اول سیماست، ماجرای س��فر دانش��جویی ایرانی به نام حبیب پارسا به 
فرانسه است و ماجرا بر بستر جنگ جهانی دوم و شکل گرفتن صهیونیزم 
و تسلط تدریجی بر فلسطین می گذرد. طبیعتا فضای داستان متأثر از این 
واقعه مهم تاریخی است و در ادامه ترور یهودیان به دست صهیونیست ها 
در ایران و اروپا و دنبال کردن سرنوش��ت دانش��جوی ایرانی در فرانسه و 
رابطه عاطفی او با دانشجویی یهودی با سلسله حوادثی به یکدیگر مرتبط 
می شود. از بازیگران آن می توان به شهاب حسینی، رؤیا تیموریان، مسعود 

رایگان، لعیا زنگنه و... اشاره کرد.

نسخه نادری از دست نویس داستان های جیمز باند به قلم یان فلمینگ 
همین ماه در لندن زیر چکش حراج می رود. فلمینگ نویس��نده و خالق 
داستان های جیمز باند، دست نویس کتاب»الماس ها ابدی اند« را همراه 
با یک نسخه از کتاب منتشر ش��ده آن، به منشی اش هدیه کرده بود. این 
دست نویس شامل یادداش��ت ها و تصحیحاتی است که فلمینگ بر روی 
نوش��ته های خود اعمال کرده بود. این کتاب در سال 1971 به فیلمی با 
بازی سر شان کانری بدل ش��ده بود. یان فلمینگ سال 19۵3 نخستین 
کتاب از مجموعه جیمز باند را با عنوان »کازینو رویال« منتشر کرد. او 11 
س��ال بعد، درگذش��ت و در این فاصله،1۴ کتاب از مجموعه جیمز باند 
نوشت. آخرین کتاب فلمینگ با عنوان »اختاپوس و روشنایی های روز« 

در سال 1966 دو سال بعد از مرگ او منتشر شد.

یادداشت

روبان قرمز

کافه کتاب

هفت

فیلمنامه درپیچ مجلس
سینما درکارزاری دیگر و این بارمتفاوت، وارد مجلس شد تا به اصالح آئین نامه هسته اصلی آن؛ 
یعنی فیلمنامه  بپردازند. درکمیس��یون فرهنگی مجلس مقررش��د تا کارگروه رسانه وهنر، روند 

اصالحیه آئین نامه تصویب فیلمنامه های سینمایی را با همکاری وزارت ارشاد به نتیجه برساند. 

5

مدرس در قاب تصویر
نمایشگاهی از عکس ها و اسناد باقی 
مانده از زندگی ش��هید آیت ا... سید 
حس��ن مدرس در کتابخانه مرکزی 
شهرداری اصفهان در حال برگزاری 

است.
مرک��ز اصفهان شناس��ی همزمان با 
سالگرد شهادت آیت ا... سید حسن 
مدرس،۴0 نمونه ازعکس ها، دست 
نوشته ها و اسناد باقی مانده از وی را 
درگالری شماره 3 کتابخانه مرکزی به نمایش گذاشته است. این عکس 
ها و اسناد توسط موزه مجلس و خانواده مدرس به صورت امانت به مرکز 

اصفهان شناسی سپرده شده است. 

لورنس عربستان در دست تولید
سونی پیکچرز به مناسب پنجاهمین 
س��الگرد فیلم »لورنس عربستان«، 
برای اولین بار نسخه بلوری این فیلم 
را در قالب یک پکیج نفیس منتش��ر 

کرده است. 
در ط��ول س��ال ها و ب��ا تدوین های 
مختلف زمان فیل��م از ۲0۲ تا ۲۲0 
دقیقه افزایش یاف��ت و هم اکنون با 
کنار هم قرار گرفتن قطعات از دست 
رفته فیلم، با کمک خود دیوید لین و با تالش های مارتین اسکورس��یزی 
واستیون اسپیلبرگ، نسخه بلوری با تدوین جدید و با زمان ۲۲8 دقیقه 

منتشر شده است. 

علی شریعتی در معمای شاه
محمدرضا ورزی کارگردان، سعید داخ 
را ب��رای ایف��ای نق��ش دکت��ر علی 
ش��ریعتی انتخاب کرد. اودر تدارک 
س��اخت مجموعه جدید خود با نام 
»معمای ش��اه« اس��ت که به زودی 

کلید خواهد خورد.
او در ح��ال حاضر مش��غول انتخاب 
 بازیگران اس��ت و آخری��ن انتخاب 
او، سعید داخ برای ایفای نقش شهید 
دکتر علی ش��ریعتی بوده اس��ت. ورزی پیش از این کارگردانی و ساخت 

چندین مجموعه تاریخی از دوران معاصر را عهده دار بوده است.  

موسوی و جیرانی در راه دادگاه
کارگردان و تهیه کنن��ده »من مادر 
هستم« و رییس سازمان سینمایی 
وزارت ارشاد اس��المی به دادسرای 

کارکنان دولت احضار شدند.
همزمان با اعتراضات علیه این فیلم 
و طرح ش��کایتی جمعی از مخالفان 
 اک��ران آن در دادس��تانی ته��ران، 
پرونده ای در ش��عبه نهم بازپرس��ی 
دول��ت  کارکن��ان   دادس��رای 

تشکیل شد.
 بازپرس پرونده نیز پس از بررسی شکایت، جواد شمقدری رییس سازمان 
سینمایی وزارت ارشاد اسالمی، فریدون جیرانی کارگردان فیلم و غالمرضا 
موس��وی تهیه کننده فیلم را برای توضیحات به دادس��را احضار کرد وبه 
زودی باید این سه نفر جهت پاس��خ به اتهامات مطرح ش��ده در دادسرا 

حاضر شوند.

شهید مطهری در حدیث 
دیگران

کتاب »ش��هید مطهری در حدی��ث دیگران« به قل��م رضا مختاری 
 اصفهانی از س��وی انتشارات مرکز اس��ناد انقالب اس��المی منتشر

 شد.
کتاب »شهید مطهری در حدیث دیگران« دربرگیرنده تاریخ شفاهی 
زندگی و مبارزات ش��هید آیت اهلل مرتضی مطهری اس��ت که به قلم 
رضا مختاری اصفهانی از سوی انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی 

منتشر شده است.
این کتاب که در پنج فصل تدوین شده و 
در نخستین گام خود به احوال شخصی، 
خان��واده، محیط زندگ��ی و تحصیالت 
ش��هید مطهری پرداخته اس��ت، سعی 
دارد رگه های تاثیرگذار در زندگی شهید 

مطهری را از این منظر واکاوی کند. 
کت��اب »ش��هید مطه��ری در حدی��ث 
دیگران« را مرکز اسناد انقالب اسالمی در 
شمارگان ۲ هزار نسخه و قیمت 6۴00 

تومان منتشر کرده است.

یک آرزو وآن هم تئاتر
گروه فرهنگ - تئاتر اصفهان در این چند ساله اخیر سعی 
کرده تا بساط کاسبی خود را بر صحنه، پهن نکند بلکه صحنه 
را خاستگاه هنر بداند وبه آن احترام بگذارد وحاال چقدر در این 
مسیر توانسته به ماهیت اصلی خود نزدیک شود، قضاوت با 
مردمی است که روزگاری تئاتر را از آن خودشان می دانستند 
وحاال هر روز از آن فرس��نگ ها دور می شوند. تئاتر اصفهان 
بی ش��ک یکی از تأثیرگذارترین قطب های هنر نمایش در 
ایران اس��ت که روزگاری ش��هره عالم بوده و بزرگانش را به 
جز چهارچوب صحنه، مردم می شناختن، چون برایشان از 
خودآنها س��خن می گفت ودر دلش را دردل آنها می دانست 

وهنر، ماهیتی جز این ندارد.
آنچه تئاتر اصفهان را به زوال کش��انده، جدا از عدم حمایت 
مس��ئولین، به طور خالصه در ادامه می آید. تئاتریا دکان 
کاس�بی: عده ای در تئاتر ای��ن جایگاه را با حج��ره در بازار 
اش��تباه گرفته و فق��ط به فکر منافع ش��خصی خودش��ان 
 هس��تند و حاال اگر باید ب��رای به دس��ت آوردن آن، عده ای

را فدا کنند، می کنند تا به زر بیش��تری دس��ت پیدا کنند. 
تئاتر ی�ا اس�تاد چرخانی: ای��ن روزه��ا دور صحنه های 
اصفهان پرشده از اساتیدی که ش��اگردانی برای خود دست 
وپا کرده اند و با کوبی��دن دیگری ومهم نش��ان دادن خود، 
گوی س��بقت اس��تادی را از همقطارهایش��ان م��ی ربایند 
 وفقط این وس��ط ع��ده ای عالقه من��د، بازیچه دس��ت آنها 
م��ی ش��وند. جش�نواره تئات�ر ی�ا ش�ب نش�ینی 
دوستانه:جش��نواره ها وب��ه خصوص جش��نواره هایی که 
به منظورمقول��ه تئاتر در اس��تان برگزار می ش��ود، تبدیل 
ش��ده به محافلی که دوس��تان همدیگر را ببینند و در سفره 
رنگارنگ به جای خوردن غذا همدیگر را ذبح کنند.آموزش 
تئاتر یا س�رکوب: تئاتر اصفهان چند صباحی اس��ت که 
در زمین��ه آموزش هی��چ رویکردی به صورت احس��ن برای 
خود نداش��ته و اس��اتید محترم در این زمینه نیز بیشتر به 
فک��ر صندل��ی خود هس��تند ت��ا تخت��ه آم��وزش وتبعات 
 آن را م��ی ت��وان در کارهای فاخ��ر اصفهان مش��اهده کرد. 
س�الن های تئات�ر یا ش�رط بن�دی: ب��رای گرفتن یک 
س��الن در ش��هر برای اج��را، کافی اس��ت که س��ری نه به 
مس��ئولین محت��رم، بلک��ه عوامل اجراییش��ان در س��طح 
ش��هر وآموزش��گاهای فاخرش��ان بزنی��د ت��ا با آنه��ا برای 
 گرفتن ی��ا نگرفت��ن، رایزنی کنید وچ��ه بس��ا در این بین، 
شرط بندی هایی نیز صورت می گیرد. در پایان ذکر این نکته 
خالی از لطف نیست که تنها راه گریز از این عوامل پاک کردن 
افرادی است که این مقوله را ارث پدری خود می دانند واجازه 

نمی دهند دیگری وارد بشود.

با لب��اس دامادی به س��ینماها آمد؛ در 
 جمال
ضیافت عروس��ی که خرج آن را بهروز  نوروز باقری

افخمی تقبل کرده بود. همه منتظر آخر 
عروسی بودند تا اسم داماد تازه وارد را بفهمند.

ابوالفضل پورعرب متول��د 13۴0در ته��ران، از صحنه تئاتر به 
س��ینما آمد، ولی هرگز نفسش را حتی از پش��ت پرده نقره ای 

دریغ نکرد.
»قربانی« اش را بعد از "عروس��ی" با بهروز افخمی تدارک دید 
و »نرگس« را همراه با رخش��ان بنی اعتماد به س��ینما آورد و 
»آواز«ش را درته��ران با هم آوایی کامران قدکچیان س��ر داد، 
اما راز »رابطه پنهان��ی« اش  همراه با جهانگی��ر جهانگیری به 
مهاجرتی با »مهاجران« به همراهی مهدی صباغ زاده بدل شد. 
»سوء ظن« کاظم معصومی، »دو روی سکه« محمد متوسالنی 
را به همگان نشان داد، ولی از »نیش«  همایون اسعدیان در امان 
نماند و»چهره« سیروس الوند، اورا در »بهشت پنهان« کامران 

قدکچیان پناه داد.
 »در کم��ال خونس��ردی« س��یامک ش��ایقی، »ب��ی ق��رار« 
مجی��د ق��اری زاده و»مرضیه« را همراه اس��فندیار ش��هیدی 
ب��ه پ��رده نق��ره پ��وش س��ینما آورد و در ش��بی باران��ی ب��ا 
»م��ردی ش��بیه ب��اران« س��عید س��هیلی ب��ه اس��تقبال 
 پانزدهمی��ن جش��نواره فج��ر رف��ت و حاص��ل »ع��روس« تا 
 ش��ب باران��ی اش را گرف��ت و هم��راه »قاص��دک« قاس��م 

ب��اد داد ودر »حماس��ه  ب��ه   جعف��ری آروزهای��ش را 
 قهرمانان« جمش��ید حیدری، س��از»غریبانه« احمد امینی را 
 چ��ه دلن��واز در کنار »ب��اد وش��قایق« س��یدضیاءالدین دری 
 نواخت و »جوان��ی« مجید ق��اری زاده را همراه ب��ا »مردی از 
 جن��س بل��ور« س��عید س��هیلی گذراند تا ب��ه هم��راه مهدی 
 صب��اغ زاده ب��ه هم��ه بفهمان��د در زندگ��ی »عش��ق کاف��ی 

نیست«.
 »معص��وم« داوود توحی��د پرس��ت، »دس��ت ه��ای آل��وده« 
 س��یروس الون��د را برم��ال ک��رد و در» رق��ص ش��یطان« 
 اس��ماعیل براری توانس��ت »زندانی 707« حبیب اهلل بهمنی 
را آزاد کند وتوانس��ت فعل »تورا دوس��ت دارم« عبداهلل باکیده 
 را چه عاش��قانه صرف عاش��قان خود کند و در»همسر دلخواه 
من« افش��ین ش��رکت همراه با اس��ماعیل فالح پ��ور »تیک« 
 پایان کار خود را بر تن پوش س��ینما به یادگار نقش بست، ولی 
وعده اش یک ب��ار دیگرتکرار ش��د و این باراز جن��س مرگ تا 
 خرج »چند می گیری گریه کنی« ش��اهد احمد ل��و را این بار 
 را طرف��داران او بدهن��د، ول��ی ح��اال آنه��ا کجا هس��تند که 
 خب��ری از او بگیرن��د و ی��ادی ن��ه از نام��ش بلک��ه از خودش 
 بگیرند. همه چیز را فراموش کرده ایم و فقط منتظر هستیم که 
اشتباهی از ستارگان ما س��ر بزند تا ماحصل یک عمرتالششان 
 را نه در یک ش��ب، بلکه فقط در عرض چند دقیقه به حراج باد 

بگذاریم. 

آیا باید فقط عکسی از او گرفته می شد تا اورا یاد کنیم، آن هم 
 به ش��یوه خودمان که اول تخریب می کنیم و ه��زاران تهمت 
به او می زنیم  و بعد خودمان نیز قضاوت می کنیم که حاال که این 
آقا این طور شده به خاطر این است که فالن وفالن کار را انجام 
داده و در نهایت حکم می دهیم س��ینما محل فساد است وهر 

کسی وارد آن بشود آخر وعاقبتش همین می شود. 
روزنامه های ما نیز که فقط منتظر هس��تند که زوال انسان ها 
وجامع��ه را انعکاس بدهند ت��ا تیتر اول خود کنن��د ودرآمدی 

کسب کنند ومس��ئولین ما 
نی��ز بس��یارغافلند، ت��ا آنجا 
ک��ه ریی��س مربوط��ه فالن 
س��ازمان این قدر ب��ی خبر 
اس��ت ک��ه اش��تباهی خبر 
م��رگ او را پخ��ش می کند  
 و حواشی بس��یاری را ایجاد 
ه��م  ش��اید  کن��د،  م��ی 
مصلحتی دی��ده، ولی مردم 
 باید آگاه باش��ند تا با دیدن 
چند عکس از هنر پیش��ه ای 
 ک��ه روزگاری عم��ر وجوانی 
و هستیش را به پای مردمش 
ریخت��ه وح��اال در بس��تری 
بیم��اری اس��ت، توقع کمی 
است که یادی از او بکنند به 

جز مراسم ترحیمش؟!
مردم این سرزمین به خوبی نشان داده اند که هیچ گاه هنرمندان 
خ��ود را فراموش نم��ی کنند ودلیل این س��خن، تاریخ اس��ت 
 که به خوبی نش��ان داده که م��ردم حامی هن��ر وهنرمند خود 
 بوده ان��د و هس��تند هنرمندانی که گوش��ه عزل��ت گرفته اند 
ونیاز دارند ک��ه حامی اصلی آنه��ا یعنی مردم، نه مس��ئولین، 
 از آنها یادی ک��رده وسراغش��ان را بگیرند، ولی نه در مراس��م 

تدفینشان!
به عکس بیمار او که  امروز نقل هر مجلسی شده  و بساط عیش 
عده ای را فراهم ک��رده، نباید به دیده بیم��ار بنگریم و برایش 
حسرت بخوریم، بلکه باید شرم کنیم که هنرمندمان آب شدند 
تا مردمشان بایس��تند، پس به احترامش و درپاسخ به عده ای 
که می خواس��تند با این عکس، هنر و هنرمند را تخریب کنند، 
عکسش را پاره می کنیم تا نقشش را نه بر ذهن، بلکه بر دل نقش 
ببندیم وثابت کنیم که در این سرا رسم ستاره ُکشی جایی ندارد.

دوباره یک عکس پور عرب را خبر ساز کرد

رسم ستاره ُکشی در ایران
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اموصیت نامه دکترمابوزهمترو پلیسخالق دکترمابوزه متولد شد
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ - فریتزالنگ متولد پنجم دس��امبر1890، درگذش��ته در دوم اوت 1976، 
 کارگردان و تهیه کنن��ده و فیلمنامه نویس اتریش��ی-آلمانی-آمریکایی اس��ت که یکی از 

معروف ترین سینماگران اکسپرسیونیست آلمانی به شمار می رود.
النگ با فیلم هایی که در اوایل دهه19۲0 کارگردانی کرد، در شمار بزرگ ترین فیلمسازان 
سینمای صامت آلمان درآمد و به نوعی هنرمند ملی شد، اما نتوانست در اوایل دهه1930 با 
نازی ها کنار بیاید، فیلم هایش توقیف شد و او به آمریکا رفت. حیات حرفه ای النگ را به راحتی 
می توان به سه دوره تقس��یم نمود: 1- دوره اول کار در آلمان از سال 1919 تا سال 1933 
که »وصیتنامه دکتر مابوزه« ساخته شد. ۲- دوره کار در آمریکا که با فیلم »خشم« در سال 
1936 آغاز وتا سال 19۵6 ادامه دارد و آخرین فیلم آمریکایی او  »ورای شکی معقول«  به روی 
پرده می رود. 3- دوره سوم که بازگشت به آلمان است و فیلمی دوقسمتی در هند و آخرین 
فیلمش »هزار چشم دکتر مابوزه« را می سازد."ام" و "متروپلیس" دیگر اثار شاخص او هستند.
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هستند هنرمندانی 
که گوشه عزلت 
گرفته اند ونیاز 
دارند که حامی 
اصلی آنهایعنی 

مردم، نه مسئولین، 
از آنها یادی کرده 

وسراغشان را 
بگیرند، ولی نه در 
مراسم تدفینشان!

گروه فرهنگ- »بوس��یدن روی ماه« تصوی��ری متفاوت از 
مادران ایرانی است که در گوشه گوش��ه آن می توان به خوبی 
این موضوع را لمس کرد که فیلم س��عی در شناس��اندن آن به 
بیننده خود دارد تا بتواندگذشت را درکنار عاطفه با هم به قاب 

تصویر بکشد.

همایون اسعدیان قبل از ساخت این فیلم با »طال و مس« نشان 
داد که می تواند کارگردانی صاحب ایده باش��د و با »بوس��یدن 
روی ماه« ثابت کرد ک��ه می تواند با آثار قبل��ی خود ده قدمی 

فاصله بگیرد.
داس��تان این بار از این قرار اس��ت که دو مادر که فرزندانشان 

 مفقوداالثر هس��تند، در انتظار رس��یدن خبری از آنها به س��ر 
می برند، ناگهان خبری می رس��د و زندگی آنها درگیر حوادث 

گوناگون می شود و... .
در این فیلم، شیرین یزدان بخش، رابعه مدنی، مسعود رایگان، 
صابر ابر، سعید پورصمیمی، شاهرخ فروتنیان و شبنم مقدمی  

ایفای نقش می کنند.
این اثر با تکیه بر درونمایه ایثارکه موجودیت آن در قالب نقش 
 مادرجای گرفته است، باعث شده تا فیلم رنگ ولعابی اصیل تر

به خود بگیرد.
 ریتم فیل��م، روان اس��ت و ش��روع آن را با جمع��ی خانوادگی 
می بینیم که در عین صمیمیت، تضادهای گوناگونی دارند که 

همین عامل باعث باورپذیرتر شدن آن شده است. 
با نش��انه گذاری هایی ک��ه درجای جای فیلم ص��ورت گرفته 

مخاطب آگاه می شود که با یک خانواده سنتی روبه رو است.
در ابتدای فیلم برای معرفی ش��خصیت ها، موقعیت مناس��بی 
ایجاد ش��ده اس��ت، اما بس��یاری از آنها تا لحظات پایانی فیلم 
سردرگم هستند و بار اصلی فیلم بر دوش همان شخصیت اصلی 

گذاشته شده است.
زمینه سازی، از نکات بارز اثر است که توانسته بسیاری ازحوادث 
فرعی را برای روند قصه اصلی بس��تر سازی کند و سعی دارد تا 

دقایق پایانی، آن را حفظ کند. 
یکی دیگر ازوج��وه مثبت فیلم، طنزآن اس��ت ک��ه به صورت 
غیرمس��تقیم در الیه هایی از فیلم تزریق شده است و می توان 
به نمونه هایی از آن اش��اره کرد، ازجمله پرخ��وری های فروغ 
 و دعواهای ه��ر روزه دو مادر.فیلم با ش��روع زندگی تازه، تمام

 می ش��ود و بیننده خود را در حالتی س��رگردان رها می کند، 
بدون این که بخواهد یا خواس��ته باش��د قضاوت کند و س��عی 
دارد ت��ا در مقام عالم ننش��یند. نکته قابل توجه این اس��ت که 
تالش دارد تا قاب��ی متفاوت از دنی��ای پس از جن��گ را ارایه 
کند. ای��ن اث��ر، در رابطه با آدم ه��ای کوچک و بس��یار بزرگ 
اس��ت؛ آدم هایی که در کنار ما زندگی کرده و همه چیزش��ان 
را فدا می کنند و ما هرگز آنها را نمی بینیم.همایون اس��عدیان 
تمام تالش خ��ود را کرده تا این ب��ار با قص��ه ای متفاوت  ولی 
س��اده و تنها با قرار دادن گوش��ه هایی از تصویر مادر ایرانی و 
خصوصی��ات آن، بیننده را تا پایان با خود هم��راه کند و بتواند 
چهره ای تازه از مادران فراموش ش��ده را به رخ تصویر بکش��د.

درپایان باید گفت »بوسیدن روی ماه« فیلمی است بدون ادعا 
 در به تصویر کش��دن مادران ایرانی و آنچه جلوه گری می کند

 پاکی و صداقت آنهاس��ت ک��ه گاه��ی از ظرف فیلم س��ر ریز 
می کند.

طال ومس بهایی برای بوسیدن روی ماه

 یکی دیگر از
وجوه مثبت فیلم، 

طنزآن است 
که به صورت 

غیرمستقیم در 
الیه هایی از فیلم 

 تزریق 
شده است 



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

باریج اسانس دست کاله را می گیرد؟
تیم والیبال باریج اسانس کاشان در هفته یازدهم لیگ برتر باشگاه های 

کشور، امروز میزبان پیکان تهران است.
هفته یازدهم لیگ برتر والیبال باش��گاه های کشور با برگزاری شش 
دیدار پیگیری می ش��ود. حس��اس تری��ن مصاف هفته، دی��دار کاله 
مازندران و متین ورامین است. کاله که به واسطه نتایج ضعیف هفته های 
اخیر جایگاهی بهتر از پنجمی را در جدول رقابت ها تجربه نمی کند 
حتی اگر موفق به شکست ش��اگردان کارخانه شود، باز هم به جایگاه 
این تیم در رده دوم جدول رقابت ها نمی رسد. کاله در حالی می تواند 
خود را کمی باالتر بکشد که باریج اسانس شگفتی فصل را رقم بزند و 
پیکان را در کاشان شکست دهد. البته باریجی ها قباًل موفق به این کار 
شده اند اما شرایط دو تیم امسال متفاوت است. شاگردان معدنی در 
حالی از پیکان پذیرایی می کنند که هواداران دو تیم هیچ گاه خاطره 
 بازی جنجالی دو فصل پی��ش دو تیم در مرحله پل��ی آف رقابت ها و 

صندلی های شکسته را از یاد نمی برند. 

 در  این تیم ملی 
خبری از پیرمردها نیست

اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در مسابقات غرب 
 آسیا در ش��رایطی اعالم ش��د که این بار کارلوس کی روش فهرست 
20 نفره اش را با ترکیب��ی از جوانان فوتبال کش��ورمان کامل کرده و 
خبری از بازیکنان پا به سن گذاشته تیم اصلی نیست و چهار بازیکن از 

اصفهان به این اردو دعوت شده اند. 
 اسامی20 بازیکنی که  کی روش برای مسابقات غرب آسیا به اردوی 

تیم ملی اعالم کرده، به شرح زیر است:
سوش��ا مکانی، علیرضا حقیقی، حامد لک، حس��ین ماهینی، میالد 
فخرالدینی، احس��ان حاج صفی، مهرداد پوالدی، شجاع خلیل زاده، 
پژمان منتظری، محمد خانزاده، امید ابراهیمی، امید نظری، ابوالقاسم 
دهنوی، میالد نوری، محسن مسلمان، پیام صادقیان، یعقوب کریمی، 

آرش افشین، احمد حسن زاده و سید جالل رافخایی.
بنابراعالم کادرفنی،  اولین تمرین تیم ملی روز گذشته در محل هتل 
آزادی برگزار ش��د. مسابقات فوتبال غرب آس��یا در کویت و با حضور 
11 تیم برگزار می ش��ود که در گروه A تیم های کویت، عمان، لبنان 
و فلس��طین، در گروه B تیم های ایران، بحرین، یمن و عربستان و در 
گروه C تیم های عراق، سوریه، اردن قرار دارند. طبق اعالم مسئوالن 
برگزاری رقابت ها تیم های برتر هر گروه و بهترین تیم دوم گروه های 
س��ه گانه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را به دست 

می آورند. 

 درخواست گیتی پسند
 برای تمهیدات ویژه در قرچک

 تیم فوتس��ال گیتی پس��ند اصفهان با ترکیبی کامل به مصاف تیم 
منصوری قرچک می رود. هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال روزهای 
پنجشنبه و جمعه جاری برگزار می ش��ود و در یکی از دیدارها تیم 

گیتی پسند به مصاف تیم منصوری قرچک می رود. 
گیتی پس��ندی ها با توجه به حواش��ی فصل گذش��ته ای��ن دیدار 
در قرچ��ک، در نام��ه ای به مس��ئوالن کمیته فوتس��ال خواس��تار 
 تمهیدات ویژه برای این بازی شده است. گفتنی است، سایت باشگاه 
 گیت��ی پس��ند در خبر خ��ود پیرام��ون این دیدار نوش��ته اس��ت: 
»گیتی پسند که در تاریخ برگزاری رقابت های خود برابر منصوری از 
چهار بازی برگزار شده صاحب یک پیروزی، دو تساوی و یک شکست 
شده، در حالی به قرچک می رود که این دیدار بر خالف آن چیزی که 
گفته می شود برای گیتی پس��ند از حساسیتی برخوردار نیست. در 
این دیدار گیتی پسند با ترکیبی تقریباً کامل به مصاف حریف خود 
می رود و انتظار می رود شاگردان علیرضا افضل بدون وارد شدن به 

مسائل حاشیه ای، تنها به فکر ارایه یک بازی برتر باشند.«

ریالی از بودجه 90 اصفهان
را در اختیار نداریم

جواهری/ مدیرکل اداره ورزش و جوانان 

در س��ال جاری هنوز بودجه ای ب��ه اداره کل ورزش و جوانان اس��تان 
اصفهان اختص��اص نیافته و معارضان ورزش��گاه نق��ش جهان مانند 
بختک روی ورزش اصفهان افتاده اند. پس از رایزنی های انجام ش��ده، 
مقرر شده بود بودجه ای در اختیار ورزش اصفهان قرار گیرد که هفته 
گذش��ته این امر صورت گرفت. با این حال، بودجه ای که برای ورزش 
اصفه��ان در نظر گرفته ش��د، در اختی��ار معارضان 
ورزشگاه نقش جهان قرار گرفت. ورزش اصفهان 
در حال حاضر با مشکالت مالی بسیاری مواجه 
شده و تاکنون ریالی از بودجه سال 90 در اختیار 
ما قرار نگرفته است. با وجود مشکالت مالی، 
یک برنامه میزبانی ی��ا اعزام تیم ها 
به مس��ابقات تعطیل نشده و طبق 
برنامه فعالیت های خود را به جلو 

می بریم.

تیر استقاللی ها به سنگ خورد

 سپاهان قهرمان
 نیم فصل شد

ادامه از صفحه یک - در نیمه دوم 
نجمه 
اس��تقالل ب��ا توج��ه ب��ه اخ��راج کرمی

س��اموئل،تدافعی تر ب��ازی کرد و 
موقعیت های داماش بیش��تر از آبی های پایتخت بود. با این 
حال شاگردان درخشان قدر موقعیت های خود را ندانستند تا 
این که »که به« بازیکن سیاه پوست گیالنی ها در دقیقه 85 
روی کار تیمی و با شوت از راه دور دروازه سید مهدی رحمتی 

را گشود.
بازیکنان داماش در دقایق پایانی نیمه دوم نیز یک موقعیت 
تک به تک را از دس��ت دادند تا شکست شاگردان قلعه نویی 
در هفته پایانی نیم فصل اول س��نگین تر نشود. در این نیمه 
همچنین جواد نکونام از اس��تقالل و مصطف��ی حاجتی از 
داماش کارت زرد دریاف��ت کردند. یکی از مس��ائلی که در 
این بازی بس��یار به چش��م می آمد، تع��داد خطاهای هر دو 
تیم بود. بازیکنان حاضر در زمین به دلیل ش��رایط نامساعد 
چمن بازی رو به کارهای فیزیکی آورده بودند و آمار خطای 
هر دو تیم باال بود. در س��وی مقابل تیم سپاهان هم که علی 
رغم همه شایس��تگی و برتری هایش در دیدار با آلومینیوم  
نتوانست بیش از یک امتیاز این دیدار را به نام خود ثبت کند، 
یک روز قبل تر فاصله خود را با استقالل صدرنشین جبران 
کرد و  به واسطه تفاضل گل بیشتر، مقطعی بر صدر جدول 
تکیه زد. عدم توفیق آبی پوش��ان در گرفت��ن حداقل امتیاز 
در دیدار خارج از خانه، باعث ش��د این صدرنشینی مسجل 
و طالیی پوشان با کسب عنوان قهرمانی نیم فصل با انگیزه 
بیش��تری راهی تعطیالت شوند. در ش��رایطی که سپاهان 
 از چند روزپی��ش به دنبال برط��رف کردن نق��اط ضعف و 
تسویه حساب با بازیکنان ناراضی تیمش بود، از امروز  و با این 
انگیزه این فرصت را دارد که  با اتکا به همین صدرنش��ینی، 
در انتخاب های آتی خود دقت عمل بیشتری از خود نشان 
دهد و برعکس ابت��دای فصل که بهتری��ن بازیکنانش را به 
دالیل غیرمنطقی از خود دور کرد، در انتخاب های نیم فصل 
خود دقت عمل بیشتری از خود به خرج دهد. به گفته منابع 
آگاه، قرار بود روز بازی استقالل و داماش هواداران سپاهان 
با تجمع مقابل درب باشگاه سپاهان اعتراضات خود را نسبت 
به یارگیری ه��ای جدید این تیم و جدای��ی بازیکنانی مثل 
اشجاری و جمش��یدیان، نگرانی هایش��ان را نسبت به عدم 

داشتن دروازه شش دانگ در این تیم اعالم کنند. 

گزارش

6
گالیه اشکان شکوفی از سرمای آزاردهنده اصفهان

تنیسور تیم گاز تهران معتقد است، شرایط آب و هوایی در اصفهان برای برگزاری مسابقات لیگ برتر مناسب 
نیست. اشکان شکوفی اظهار کرد: در اصفهان هوا بسیار سرد است و فکر می کنم اگر مسابقات لیگ برتر 

در اهواز یا کیش برگزار می شد، سرما اذیت خیلی نمی کرد و شرایط از لحاظ آب و هوایی نیز بهتر بود.

 این دروازه بان عراقی که شش سال قبل هم تجربه حضور در 
لیگ ایران و باشگاه مس کرمان را داشته، در حالی به سپاهان 
خواهد پیوست که زردها در طی س��ال های گذشته از حضور 
بازیکنان عراقی تجربه خوبی ب��ه یاد دارند و ترکیب عماد رضا 
و عبدالوهاب ابوالهیل در ترکیب تیم سپاهان، برای چند سال 
زوجی قابل قبول و هماهن��گ در فوتبال ایران بودند که اگر از 
بی انضباطی های عماد رضا در طی س��ه س��ال اخیر بگذریم 
الاقل می توان گفت که این دو نفر در لیست بازیکنان خارجی 
و خوب سپاهان قرار می گیرند. با شنیدن زمزمه پیوستن نوری 
صبری به سپاهان، ش��اید باید منتظر بود تا حضور یک عراقی 
دیگر این بار در چارچوب دروازه س��پاهان بتواند این خاطرات 
خوش را برای هواداران زرد تکرار کند؛ هرچند که هنوز چیزی 
قطعی نیست و تا نهایی شدن این قرارداد بین صبری و باشگاه 

سپاهان باید چند روز صبر کرد.
ش��رایط س��پاهان در جذب بازیکنان خارجی به گونه ای رقم 
خورده که با حضور سه غیر آس��یایی، یعنی سوکای، جالویچ 

و بولکو در لیست سپاهان فقط یک جای خالی برای بازیکنی 
 آس��یایی وجود دارد و بعد از ش��ایعات فراوانی که در اواس��ط 
نیم فصل در مورد جذب مدافعان استرالیایی و کره ای به گوش 
رسید، طبیعی است که باشگاه سپاهان مجبور است برای جذب 
دروازه بان چشم به گزینه ای آسیایی داش��ته باشد تا لیست 

بازیکنان خارجی خودش را تکمیل کند.
اما شاید یک بازگشت به عقب و رسیدن به فصل نقل و انتقاالت 
مشخص می کند که متأس��فانه عدم دوراندیشی کادر فنی و 
مدیریت باشگاه سپاهان نسبت به یکی از اصلی ترین خطوط 
تیمشان باعث شده تا سپاهان این گونه در نیم فصل به دنبال 
پوشاندن نقطه ضعف تیمش باشد. شکی نیست که محمد باقر 
صادقی در شرایط طبیعی دروازه بان خوبی است و بازی های 
درخشان او با ذوب آهن بعد از طی کردن دوران مصدومیتش 
در هفته های ابتدایی نیم فصل دوم لیگ یازدهم حتی شهاب 
گردان را هم نیمکت نشین کرد، ولی بدون شک شرایط بازی 
کردن در سپاهان بس��یار متفاوت تر از ذوب آهن است و فشار 

وارد بر بازیکنان در تیمی که برای س��ه فصل متوالی قهرمان 
لیگ برتر شده، گاهی اوقات ممکن است به صورت معکوس هم 
عمل کند که نتیجه آن را در عملکرد صادقی در لیگ دوازدهم 
دیدیم، به گونه ای که او هیچ گاه نتوانس��ت بازی های خوب 
خودش را در فصل گذشته تکرار کند و اشتباهات او به ویژه در 
بازی مقابل پیکان، حتی باعث نیمکت نشینی او هم شد تا رضا 

محمدی جای او را در قفس توری سپاهان بگیرد.
هرچند که جایگاه س��پاهان در نیم فصل اول قابل تحس��ین 
اس��ت، ولی خوردن 18 گل در 17 بازی باعث شده تا سپاهان 
از لحاظ تعداد گل های خ��ورده در جایگاه یازدهم در بین 18 
تیم قرار گیرد و این برای تیمی که در طی س��الیان گذش��ته 
همیشه یکی از بهترین خطوط دفاعی و دروازه لیگ برتر را در 
اختیار داشته، آمار مناسبی نیست. شاید تصمیم گیری سریع 
مدیرعامل باشگاه سپاهان در جذب صادقی که باعث دلخوری 
رحمان احمدی هم شد، تصمیمی عجیب و اشتباه در ابتدای 
فصل بود که هم ذوبی ها و هم سپاهان را از ناحیه دروازه دچار 
 تزلزل کرد. بدون ش��ک ب��ا توجه به جدایی ش��هاب گردان از 
ذوب آهن، جا برای حضور فیکس صادقی بازتر هم می شد تا 
هم کربکندی و هم فرهاد کاظمی مجبور نباش��ند در روزهای 
بی دروازه بانی دست به دامان بازیکنی مثل بوژویچ شوند که 
به هیچ وجه نتوانسته انتظارات را در ذوب آهن برآورده کند و 
از طرف دیگر با توجه به شناخت رحمان از جو باشگاه سپاهان 
و عملکرد فوق العاده او در لیگ یازده��م که بی تردید یکی از 
ارکان اصلی قهرمانی سپاهان هم بود، زردها هم در این فصل 
مش��کالت کمتری داش��تند و این طور در نیم فصل به دنبال 

جذب دروازه بان جدید نبودند.
 رحمان جدای از بحث مالی، به خاطر این که پیشنهاد چرب و 
نرمی از تیم های قرمز و آبی پایتخت نداشت، با کمی چانه زنی 
بیشتر حاضر به ماندن در اصفهان بود تا الاقل با وجود جدایی 
سید جالل و بنگر سپاهان را از ناحیه دروازه بان بیمه کند، اما 
عجله س��پاهان در جذب زودهنگام صادقی در همان روزهای 
ابتدایی فصل و قولی که به او بابت فیکس بازی کردنش دادند، 
 باعث ش��د تا دروازه بانی مثل احمدی علی رغم میل باطنی اش 
راه کرج را در پیش گی��رد. اگر هزینه ج��ذب صادقی و نوری 
صبری را با یکدیگر جمع کنیم، عددی فرات��ر از یک میلیارد 
به دست می آید و قابل پیش بینی اس��ت که باشگاه سپاهان  
اگرحدود 60 درصد این مبلغ مجم��وع را به رحمان پرداخت 
می کرد، ش��اید به این راحتی دروازه بان اصلی اش را از دست 
نمی داد. ولی در هر صورت باید امیدوار بود که زردها بر خالف 
ابتدای فصل، تصمیمی درست در تعطیالت نیم فصل بگیرند 
تا حضور یک دروازه بان دیگر و مشکالت احتمالی او با دو نفر 
دیگر با یک بررس��ی کامل به مرحله واقعیت نزدیک ش��ود تا 
مبادا دوباره ش��اهد ضعف دروازه بانان س��پاهان در نیم فصل 

دوم باشیم.  

معامله دوسر ضرر اصفهانی ها!

دروازه ها لرزان است

چند روزی است که خبر پیوستن نوری صبری، دروازه بان تیم ملی عراق به سپاهان در یکی  مسعود 
از سایت های خبری منتشر شده و با وجود این که باشگاه سپاهان هنوز اظهار نظر رسمی در افشاری

مورد جذب این بازیکن عراقی نکرده، ولی خود نوری صبری در گفتگو با یکی از س�ایت های 
خبری کشور قطر حضورش در اصفهان و سپاهان را قطعی دانسته و حتی خبر از سفر به ایران و امضای قرارداد در 

آینده ای نزدیک داده است.
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نقش جهان، نساخته 
فروش رفت

تو گوش ماچادو 
می زنم

محمود احمدی نژاد در سفری که برای افتتاح چند پروژه صنعتی به اصفهان 
سفر کرده بود، در بازدید شبانه از ورزش��گاه نقش جهان گفت: فوالد مبارکه 
آمادگی خود را برای خرید ورزشگاه نقش جهان اعالم کرده و عنوان کرده که 
می تواند این ورزشگاه را خریداری کند. رییس جمهور کشورمان تصریح کرد:  
اگر فوالد مبارکه این ورزشگاه را خریداری کند، این پول برای پروژه نقش جهان 
و متروی اصفهان هزینه خواهد شد که از این طریق بودجه از یک جیب به جیب 
دیگر می رود؛ البته اگر مدیرعامل فوالد در صدد خرید آن است، باید اندکی آن 
را چرب تر بخرد.  قرار  است یکشنبه در جلسه هیأت دولت بحث خرید ورزشگاه 
نقش جهان توس��ط فوالد مبارکه مطرح ش��ود و در صورتی که مصوبه آن به 

تصویب هیأت وزیران برسد، پول خرید آن به اصفهان می رسد.

 س��رمربی تیم فوتبال ذوب آهن گف��ت: قول می دهم در نی��م فصل دوم تیم 
ذوب آهن در بین ش��ش تیم اول از نظر امتیازگیری باشد؛ اگر چنین نشد از 
فوتبال می روم. فرهاد کاظمی در مورد اخراج هوگو ماچادو از ذوب آهن گفت: 
در طول زندگی ام به هیچ کس باج نداده ام، مخصوصا به بازیکن خارجی. کسی 
که تمام قدرت و توانش را به کار نمی گیرد و در تی��م با غیرت بازی نمی کند 
جایی در تیم من ندارد. هوگو به هیچ وجه تاکتیک پذیر نیست. در کدام بازی 
در طول این سال ها سراغ دارید که ماچادو خوب بازی کرده باشد؟ در بازی با 
پرسپولیس به او چیزی می گویم، اما او کار خودش را می کند. بازیکنانی مثل 
ماچادو باید از فوتبال ما محو شوند.  من توی گوش بازیکنی مثل ماچادو می زنم 

که حرف گوش نمی کند. 

قتل یک کمک داور در حاشیه مسابقه فوتبال
ریچارد نیوفن هافن، کمک داور دیدار محلی بین تیم های بوتین بویز و 
نیواسلوتن آمستردام که در شهر آلمر برگزار می شد، پس از پایان 
این دیدار مورد حمله سه بازیکن تیم نیواسلوتن قرار گرفت و بر 

اثر شدت جراحات وارده، در بیمارستان  فوت کرد.

کوچویی، نخستین ایرانی در لیگ چین
بنیل کوچویی به عنوان نخس��تین بسکتبالیس��ت 
ایرانی در لی��گ چین به میدان رف��ت. کوچویی در 
نخستین بازی اش برای تیم»جیانگسو دراگونز« پنج 
امتیاز،  دو ریباند و دو توپ ربایی به نام خود ثبت کرد.

کشف کوکائین در چمدان ماریانو
برایان ماریانو، قهرمان ماده 4 در صد متر اروپا شنبه 
گذش��ته در فرودگاهی در جزای��ر کارائیب به جرم 
داشتن 720 گرم کوکائین دستگیر شد. البته وی به 

قید وثیقه فعال آزاد شده است. 01
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تیم فوالدماهان در دیداری که پیروزی اش 
گروه 
از قبل هم قابل پیش بینی ب��ود با نتیجه ورزش

86-58 برد، اما همچنان به واس��طه عدم 
هماهنگی بازیکنانش چندان پرقدرت ظاهر نش��د و اگر شاگردان 
اسداهلل کبیر تنها کمی با دقت تر و هوشیارتر بازی می کردند، شاید 

پیروزی در این دیدار خارج از خانه برای آنها دور از دسترس نبود.
قبل از آغ��از دیدار دو تی��م، بازیکنان تیم فوالدماهان با پوش��یدن 

کاورهای هالل احمر، روز جهانی جمعیت داوطلبان هالل احمر را 
گرامی داشتند. دور تا دور سالن هم بنرهایی با همین مضمون قرار 
گرفته بود. 15 آذرماه برابر با  پنجم دسامبر روزجهانی هالل احمر 
است. همچنین پیش از آغاز بازی و در ادامه سلسله برنامه های تجلیل 
ماهانی ها  از بازیکنانی که فصل پیش در تیم ماهان حضورداشتند ولی 
در فصل جاری و به واسطه سهمیه بندی جدید فدارسیون بسکتبال 
شرایط ادامه حضورش��ان در این تیم اصفهانی فراهم نبود و به تیم 
گرگانی ملحق شدند، تجلیل ش��د. جواد داوری، اصغر کاردوست و 
جابر روزبهانی به ترتیب با اهدای دسته گل از بابک نظافت، وارطان 
بیدروسیان و س��ینا هادی زاده تجلیل کردند.  طبق پیش بینی ها 
اسداهلل کبیر، سرمربی تیم شهرداری گرگان بدون بازیکن خارجی 

و با بازیکنان با انگیزه تیمش بازی را آغاز کرد؛ وارطان بیدروسیان، 
بابک نظافت،سینا هادی زاده، آرمین صادقی و کاوه نورافزا از گرگان 
برابر جواد داوری، کریس ویلیامز، اصغر کاردوست، عمادسلمانی و 
اوشین ساهاکیان از ماهان قرار گرفتند. بابک نظافت  در کوارتر دوم در 
 یک برخورد از ناحیه مچ پا دچار آسیب دیدگی شد تا در ادامه، بازی 
هم تیمی هایش را از روی نیمکت دنبال کند. مصدومیت بابک نظافت 
باعث شد نتواند بین دو نیمه همراه با بقیه بازیکنان راهی رختکن شود 
و با کیسه یخی که به پایش بسته بود منتظر بازگشت هم تیمی هایش 
بود. البته در این فاصله مادر و دوستان اصفهانی اش دور او جمع شدند 
و با شوخی و خنده او را دلداری می دادند. شاید نظافت در ذهن هم 
تصور چنین اتفاقی را در دیدار با ماهان نمی کرد. حضور کبیر در کنار 

نظافت در سالن هم جالب توجه بود. گویا وضعیت او خیلی مهم تر 
از ادامه بازی اهمیت داشت؛ چرا که به جای رفتن به رختکن، تا آغاز 
نیمه دوم از کنار بابک تکان نخورد. کل بازی با برتری ماهانی ها همراه 
بود. حتی آمدن دوباره سینا هادی زاده برای تیم گرگانی هم مثمر 
ثمر واقع نش��د و به جای ارایه بازی خوب، بیشتر به دنبال حرکات 
نمایشی بود که در این کار هم موفق عمل نکرد و کسب تنها دو امتیاز 
نهایت کاری بود که برای تیمش انجام داد. س��ینا بعد از بازی وقت 
سوم به شدت مورد انتقاد کبیر قرار گرفت. برخورد عمادسلمانی با 
معین صفایی از اتفاقات مهم این کوارتر بود که با مصدومیت صفایی 
از گرگان و نیمکت نشینی اش تا پایان بازی همراه شد تا عماًل دست 

کبیر برای فرار از شکست سنگین، بسته تر از قبل شود. 

مصدومیت پشت مصدومیت

شکست ندارها در برابر ماهان

ورزش به روایت تصویر
سیدصالحی  پس از گل زدنانصراف آرش افشین از حضور در تیم ملیبازدید شبانه رییس جمهور از ورزشگاه نقش جهان 19آذرماه؛ مجمع انتخاباتی هیأت اتومبیلرانی



یادداشت

برگزاری نشست مجمع نمایندگان 
شرکت گازاستان 

گروه شهرس�تان - نشست مجمع 
نماین��دگان اس��تان چه��ار محال و 
بختی��اری ب��ا مدیرعام��ل و اعضای 
هی��أت مدی��ره ش��رکت گاز اس��تان 
برگزارشد. این جلسه با حضور آقایان 
س��عید زمانیان، امیر عباس سلطانی 
و مجی��د جلی��ل نماین��دگان مردم 
ش��ریف شهرس��تان های ش��هرکرد، 
بروجن و ل��ردگان در مجل��س، آقای اس��ماعیل هیبتی��ان مدیرعامل 
و س��ایر اعضای هیأت مدیره این ش��رکت برگزار ش��د. در این نشست 
پس از طرح گزارش��ی جامع از وضعیت گازرس��انی در س��طح اس��تان 
توس��ط مهندس هیبتیان مدی��ر عامل ش��رکت گاز اس��تان، هریک از 
نمایندگان به طرح مس��ائل ومش��کالت ح��وزه های انتخاب��ی خود در 
زمینه گاز طبیعی پرداختند. طی این نشست کمبود بودجه و نقدینگی 
 به عن��وان چالش اصل��ی در رون��د اجرا، تکمیل و توس��عه پ��روژه های

گازرس��انی در اس��تان مورد بررس��ی قرار گرفت، در این راس��تا مجمع 
 نمایندگان اس��تان با هدف کم��ک به ایجاد بس��تر هرچه مناس��ب تر

جهت ارایه خدمات از س��وی شرکت گاز استان و تس��ریع حل مسائل و 
مش��کالت مردم در حوزه های انتخابی در خصوص تالش برای افزایش 

جذب اعتبارات گازرسانی استان قول مساعد دادند.  

خبر ویژه

رییس اداره آموزش و پرورش 
استثنایی استان 

             حجت اهلل صفری 
برای س��ال تحصیلی جاری، 15ه��زار و 782 نوآموز در چهارمحال 
وبختیاری در پایگاه های سنجش وابسته به بهزیستی مورد ارزیابی 
ق��رار گرفتند ک��ه از این تعداد،200 دانش آم��وز نیازمند آموزش و 
توانبخش��ی ویژه تشخیص داده ش��دند. هم اکنون یک هزار و 293 
دانش آموز اس��تثنایی در چهارمحال وبختیاری در 32 مرکز آموزش 
اس��تثنایی از خدمات آموزش و توانبخشی بهره مند می شوند که از 
این تعداد، یک هزار و 293 نفر در مدارس خاص استثنایی و مابقی 
در مدارس ضمیمه و تلفیقی 
مشغول به تحصیل هستند. 
شش مرکز آموزش اختالالت 
چهارمح��ال  در  یادگی��ری 
وبختیاری فعال است و 480 
نفر نیز در کادر آموزش��ی و 
اداری به این کودکان خدمت 

ارایه می دهند.

1/3درصد نوآموزان به مدارس 
استثنایی ارجاع شدند

چهره روزیادداشت
دانشجویان و نخبگان از عوامل اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی اند

فریدون طاهری مسئول بسیج دانش��جویی چهارمحال و بختیاری گفت: دانشجویان و نخبگان 
 از عوامل اصلی تحقق اقتص��اد مقاومتی اند، چرا که م��ی توانند با تبیین ایده ها و ش��رکت های 

دانش بنیان با محوریت تولید، پرچمدار اقتصاد مقاومتی شوند. 

7
روزنامه فرهنگی،اجتماعی| شماره 934 |  چهارشنبه  15 آذر  1391 | 20 محرم 1434

مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری گفت: در حال حاضر 
29 هزار و 973 معلول در این استان شناسایی شده است.

حسین سعیدی در مراسم گرامیداشت روز جهانی معلوالن 
در شهرکرد، اظهار داشت: در حال حاضر افزون بر یک میلیارد 
معلول در جهان شناس��ایی ش��ده که این تع��داد 15 درصد 

جمعیت جهان را شامل می شود.
 وی با اش��اره به تع��داد معلوالن شناس��ایی ش��ده در ایران، 
گف��ت: تاکنون اف��زون بر 11 میلی��ون نفر معل��ول در ایران 
شناسایی ش��ده که جمعیت 10 تا 15 درصدی کشور را در 

برگرفته اند.
سعیدی تعداد معلوالن اس��تان چهارمحال و بختیاری را 29 
هزار و 973 نف��ر اعالم کرد و گفت: این تع��داد معلول 3/42 
درصد از جمعیت این اس��تان را در برگرفته که از این تعداد 
سه هزار و 773 معلول مستمری بگیر بوده و مابقی به صورت 

مردمی خدمات دریافت می کنند.
مدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی از 
فعالیت های این سازمان در سال جاری، افزود: توانمندسازی 
جامعه هدف از مهم ترین اهداف این سازمان است که برهمین 
اساس ضرورت شناسایی و توانمندس��ازی معلوالن بیش از 

پیش مورد توجه قرار گرفته است.
این مسئول ادامه داد: در سال جاری دو تعاونی با پوشش 200 
نفر از معلوالن این استان فعالیت های اقتصادی از جمله تولید 

پوشاک و گیاهان دارویی را در پیش گرفته اند.

 س��عیدی در ادام��ه از آماده س��ازی دو ه��زار و 700 واح��د 
 مس��کونی برای مددجویان در طول سه س��ال گذشته خبر 
داد و گفت: از این تعداد واحد مسکونی، بخشی واگذار شده، 
 بخشی در حال واگذاری اس��ت و تعدادی نیز واگذار خواهد 

شد.
وی از تحصی��ل اف��زون ب��ر 700 دانش��جوی معل��ول در 
دانش��گاه های این اس��تان خبر داد و عنوان کرد: این تعداد 
 دانش��جو اکن��ون از طریق کمک ه��ای بهزیس��تی در حال 

ادامه تحصیل هستند.
مدیرکل بهزیس��تی چهارمحال و بختیاری با اشاره به برخی 
از چالش های ف��راروی معل��والن، اضافه ک��رد: بزرگ ترین 
معضل معلوالن، این است که جامعه، آنها را با چشم دیگری 
می نگرد، در حالی که باید به آنان نیز مانند سایر افراد جامعه 

بها داده شود.
این مس��ئول عدم رعای��ت حق��وق معل��والن را از دیگر این 
معضالت برش��مرد و متذکر ش��د: در حال حاضر سه درصد 
استخدام های دولتی به معلوالن اختصاص داده شده، ولی اکثر 

ادارات این سهمیه سه درصد را رعایت نمی کنند.
 مراسم گرامیداش��ت روز جهانی معلوالن، با حضور نماینده 
ولی فقیه در چهارمح��ال و بختیاری، مدیرکل بهزیس��تی، 
مدیرکل آموزش و پرورش، کان��ون پرورش فکری کودکان و 
نوجوانان، نیروی انتظامی و جمعی از دانش آموزان استثنایی 

این استان در شهرکرد برگزار شد.

رییس شورای هیأت های مذهبی استان چهارمحال و بختیاری 
گفت: عزاداری ه��ای امام حس��ین)ع( و یارانش در اس��تان 

چهارمحال و بختیاری قدمت چند صدساله دارد.
بخش��علی چلوانی با بیان این که آموزش هیأت های مذهبی 
در استان چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گرفته است، 
گفت: آموزش هی��أت های مذهبی  ب��رای جلوگیری از ورود 

خرافه و بدعت گذاری انجام می شود. 
 وی بیان داشت: آموزش هیأت ها در بخش اعتقادی و قرآنی 
انجام می شود. چلوانی افزود: هیأت هایی که برنامه عزاداری 
 داشته باش��ند، ولی س��ازماندهی نشده باش��ند یا در شورای 
هیأت های مذهبی و س��ازمان تبلیغات اس��المی این استان 

اساسنامه و ثبت نداشته باشند، سازماندهی می شوند.
رییس شورای هیأت های مذهبی استان چهارمحال و بختیاری 
با اشاره به بحث شناسایی آسیب های عزاداری و نحوه مقابله 
با آن در چهارمحال و بختیاری، گفت: در اس��تان چهارمحال 
و بختیاری عمدتا آس��یب یا مش��کل عزاداری وجود ندارد و 
عزاداری در استان ما قدمت چندصد س��اله داشته و از درون 
مردم جوشیده است، همچنین آسیب های عزاداری معموال از 
استان های همجوار وارد این استان شده است. وی یاد آورشد: 
اگر گاهی در بحث آسیب های عزاداری مشکلی دیده می شود 
عمدتا این مشکل از استان های همجوار به استان ما نفوذ کرده 
است. چلوانی با اشاره به اقدامات انجام شده برای حل مشکل 
آسیب های عزاداری در این استان گفت: شورای هیأت های 

مذهبی و تبلیغات اسالمی این استان برنامه آموزش هیأت ها 
به خصوص مسئولین هیأت ها را با محور خرافه زدایی  ونحوه 
مبارزه با آن برگزار کرده است. وی ادامه داد: در سال گذشته 
حدود 350 نفر از مس��ئولین هیأت ها و 40 مداح اثرگذار در 
هیأت ها طی اردوی آموزشی در مشهد مقدس شرکت کردند 
که در این اردوی آموزشی از اساتید مجرب و کارآزموده در این 
بحث استفاده ش��د. وی اذعان داش��ت: دراین اردوی فشرده، 
سعی شد خرافه هایی که در عزاداری ها و هیأت ها نفوذ کرده، 
به مسئولین هیأت ها گفته شود و راهکارهایی هم ارایه شد که 
اگر جایی خرافه یا آسیبی هس��ت، به چه نحوی با آن برخورد 
ش��ود، که این طرح ادامه دارد و قس��مت اول آن اجرا شده و 
امیدواریم که در س��ال های آتی بتوانیم قس��مت دوم و سوم 
این دوره آموزشی را برای یک هزار و 364 هیأت مذهبی این 
استان برگزار کنیم. رییس شورای هیأت های مذهبی استان 
چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: یکی از آموزش هایی که به 
 مسئولین هیأت داده شد، این بود که همین آسیب هایی که در 
هیأت هایش��ان وجود داش��ت را در ای��ن اردو بازگو کنند که 
معموال مس��ئوالن هیأت ها این کار را انج��ام دادند. چلوانی 
ادامه داد: شورای هیأت های مذهبی می تواند برای هر هیأت 
مذهبی کارشناس و استادی بفرستد تا آسیب ها وخرافه ها را 

بررسی و گوشزدکند.
 گفتنی اس��ت چهارمحال و بختیاری در ح��ال حاضر دارای 

یک هزار و 364 هیأت مذهبی است. 

  شورای 
هیأت های مذهبی 
و تبلیغات اسالمی 
این استان برنامه 
آموزش هیأت ها به 
خصوص مسئولین 
هیأت ها را با محور 
خرافه زدایی  
ونحوه مبارزه با آن 
برگزار کرده است

توانمندسازی 
جامعه هدف از 
مهم ترین اهداف 
این سازمان است 
که برهمین اساس 
ضرورت شناسایی 
و توانمندسازی 
معلوالن بیش از 
پیش مورد توجه 
قرار گرفته است

عزاداری های محرم قدمت چند صدساله داردمدیرکل بهزیستی چهارمحال و بختیاری:

خرافه زدایی در هیأت های مذهبیچهارمحال و بختیاری 29/9 هزار معلول دارد
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روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

ابالغ رأی
5996 شماره دادنامه: 9009970351201613، شماره پرونده: 8909980351201107، شماره 
بایگانی شعبه: 891114، خواهان: شرکت ایرتو با مدیریت آقای حمیدرضا حدادزاده با وکالت 
خانم فاطمه ابراهیمی به نش��انی تهران بلوار اش��رفی اصفهانی برج نگین رضا طبقه 5 جنوبی 
واحد 509، خوانده: آقای جواد عباس��ی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: مطالبه وجه چک، 
گردش��کار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و بشرح ذیل مبادرت به 
صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: دعوی ش��رکت ایرتو با وکالت خانم ها 1- فاطمه ابراهیمی 
2- مریم قربان پور به طرفیت آقای جواد عباس��ی فرزند یداله به خواسته مطالبه مبلغ هشتاد 
و چهار میلیون )84/000/000( ریال وجه چک های شماره 66220-66221-66218-66219-

66223-66222 عهده بانک کش��اورزی به انضمام مطلق خس��ارات قانونی- با توجه به بقای 
اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت صادره از س��وی بانک محال علیه که 
ظهور در اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه خواسته دارد و اینکه خوانده 
دلیلی که حکایت از پرداخت دین یا بطالن دعوی داش��ته باشد اقامه و ابراز نداشته، بر دادگاه 
ثابت اس��ت لذا به اس��تناد مواد 310-313 قان��ون تج��ارت و 198 و 519 و 522 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ هش��تاد و چهار میلیون ریال بابت 
اصل خواس��ته و 4/863/000 ریال بابت مجموع خسارات دادرسی و همچنین خسارت تأخیر 
تأدیه از تاریخ سررس��ید تا تاریخ وصول که محاسبه آن براساس نرخ اعالمی از سوی بانک 
مرکزی برعهده اجرای احکام می باش��د در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. رأی صادره 
غیاب��ی و ظ��رف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت 20 
روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. م الف/ 14123 حفیظی- رئیس ش��عبه 12 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5997 شماره دادنامه: 9109970352601419، شماره پرونده: 9109980352600087، شماره 
بایگانی ش��عبه: 910088، خواهان: خانم لیال قدیمی به نش��انی اصفه��ان خ باغ دریاچه کوچه 
س��احل 51 مجتمع رز، خوانده: آقای اصغر وکیلی به نش��انی مجهول المکان، خواسته: گواهی 
عدم امکان س��ازش، گردشکار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعالم و 
بشرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی خانم لیال قدیمی 
فرزند س��ید مرتضی به طرفیت آقای اصغر وکیلی فرزند علی به خواس��ته صدور گواهی عدم 
امکان س��ازش به جهت تحقق بند 8 از ش��روط ضمن عقد دادگاه نظ��ر به محتویات پرونده و 
نظر به اینکه رابطه زوجیت طرفین به موجب س��ند نکاحیه ش��ماره 11762 مورخه 1386/6/1 
دفتر ش��ماره 90 حوزه ثبت اصفهان احراز گردیده و اینکه مس��اعی و تالش دادگاه و داوران 
در جهت س��ازش طرفین و انصراف خواهان از موضوع خواس��ته مؤثر واقع نگردیده و اینکه 
زوج��ه در جه��ت اثبات ادعای خود به اظهارات ش��هود و تحقیقات محلی متمس��ک گردیده و 
مفاد اظهارات ش��هود مؤید صحت ادع��ای خواهان بوده و اینکه مش��ارالیها به جهت کراهتی 
که از همس��رش داش��ته حس��ب مفاد صورتجلس��ه مورخ��ه 91/4/19 تمام مهری��ه خود را 
ب��ه زوج ب��ذل نموده و نظر به اینکه خوان��ده با وصف ابالغ و اطالع از طریق نش��ر آگهی در 
هیچ یک از جلس��ات دادرس��ی حاضر نگردی��ده و دفاعی در این خصوص ب��ه عمل نیاورده، 
ل��ذا دعوی خواهان را وارد و ثابت تش��خیص داده و مس��تنداً به م��اده 1119 و 1146 قانون 
مدن��ی و تبصره 3 ماده واح��ده قانون اصالحات مقررات مربوط به ط��الق به خواهان اجازه 

داده می ش��ود تا با حضور در یکی از دفاتر رس��می ثبت طالق و انتخاب نوع طالق خود را 
مطلق��ه نماید اعتبار این دادنامه از تاریخ قطعیت به مدت 3 ماه خواهد بود. رأی صادره غیابی 
و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه و بالفاصله ظرف همین فرجه 
قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر می باش��د. م الف/ 14125 هاشمی- رئیس شعبه 26 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
5998 کالسه پرونده: 911403 ح/ 26، وقت رسیدگی: 91/10/20 ساعت 10/30 صبح، خواهان: 
شمس��یه دماوندی، خوانده: حس��ام الدین دهقانی، خواسته: طالق، خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه 26 ارجاع گردیده و وقت رسیدگی تعیین 
شده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور دادگاه و بتجویز ماده 
73 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی 
می ش��ود. تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند. م الف/ 14127  ارژندی- مدیر دفتر شعبه 26 دادگاه 

عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رأی
5999 شماره دادنامه: 9109970351000760، شماره پرونده: 9009980351001393، شماره 
بایگانی ش��عبه: 901393، خواهان: ش��رکت بیم��ه کارآفرین اصفهان با وکالت آقای اس��داله 
انتظاری به نش��انی س��میرم روبروی دادگس��تری، خوانده: آقای فرج اله حس��ینی به نشانی 
فالورجان روستای جوجیل، کوچه ش��هید کاظمی، خواسته: مطالبه طلب، گردشکار: دادگاه با 
توجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رأی می 

نماید. رأی دادگاه: در خصوص دعوی ش��رکت بیمه کارآفرین اصفهان با وکالت آقای اسداله 
انتظاری به طرفیت آقای فرج اله حس��ینی جوجیلی به خواس��ته محکومیت خوانده به پرداخت 
مبلغ 125/212/500 ریال با این توضیح که وکیل خواهان مدعی اس��ت در تاریخ 89/3/27 یک 

دس��تگاه کامیون کشنده دانگ فنگ به ش��ماره انتظامی 298 ع 31 ایران 84 که تحت پوشش 
بیمه خواهان بوده با یک دس��تگاه کامیون کش��نده بنز ش��ماره انتظامی 798 ع 14 ایران 23 
تصادف که حس��ب نظریات کارشناس��ی و رأی شعبه 107 دادگاه جزایی قم هر یک از طرفین 
50 درصد مقصر شناخته ش��ده اند شرکت موکل نسبت به پرداخت خسارت به کامیون تحت 
پوش��ش بیمه خود به مبلغ 310/425/000 ریال نموده که با کسر 30/000/000 ریال خسارت 
دریافتی از محل بیمه نامه کامیون مقابل مبلغ خود سند را مطالبه می نماید نظر به اینکه مدارک 
استنادی خواهان شامل نظریه کارشناسان به رأی دادگاه جزایی قم و سند مربوط به پرداخت 
خس��ارت مؤید صحت ادعای خواهان می باش��د و خوانده با وص��ف ابالغ در محضر دادگاه 
حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تلقی و مس��تنداً 
ب��ه مواد 331 قانون مدنی و 1 و 2 قانون مس��ئولیت مدن��ی و 198 و 515 و 519 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ خواس��ته به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ دادخواس��ت )90/5/22( تا تاریخ وصول برمبنای نرخ 
ش��اخص بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز 
پس از ابالغ قابل تقاضای واخواهی در این ش��عبه می باشد. م الف/ 14130 اصالنی- رئیس 

شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6000 ش��ماره ابالغیه: 9110100351105507 شماره پرونده: 8809980351100646 شماره 
بایگانی ش��عبه: 880649 پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوسیله  به محکوم علیه آقای 
علیرضا ش��کرالهی یانچش��مه که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه 
شماره 9009970351100896 صادره از شعبه 11 حقوقی در پرونده شماره 880649 محکوم 
به 260000000 ریال به انضمام خس��ارات در حق محکوم علیه آقای یوس��ف نیکبخت و نیم 
عش��ر دولتی ش��ده اید ظرف ده روز از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اجرای مفاد 
اجرائی��ه اقدام نمایید در غیر اینص��ورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول 
مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. م الف: 14131 خزایی- مدیر دفتر ش��عبه یازدهم 

دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6001 ش��ماره اجرائی��ه: 9110420351100221 ش��ماره پرون��ده: 8809980351100646 
ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 880649 بموج��ب درخواس��ت اجرای حک��م مربوطه به ش��ماره 
9110090351102132 و شماره دادنامه مربوطه 9009970351100896 محکوم علیه علیرضا 
شکراللهی یانچش��مه فرزند محمد به نشانی خ رباط دوم- ک ش کرمی- مجتمع ذوحل- طبقه 
همکف محکوم است به پرداخت مبلغ 260000000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5151000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و مبلغ 7680000 ریال بابت حق الوکاله و مبلغ 50000 ریال بابت 
نش��ر آگهی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 88/7/26 لغایت زمان وصول و مبلغ 13000000 
ریال بابت نیم عش��ر دولتی در حق آقای یوس��ف نیکبخت فرزند علی به نش��انی خ سجاد- خ 
قائم مقام فراهانی- خ الفت- پ3 ضمنا رعایت تبصره 2 م 306 ق.آ.د.م الزامی است. محکوم 

علی��ه مکلف اس��ت از تاریخ ابالغ اجراییه: 1- پس از ابالغ اجرائی��ه ظرف ده روز مفاد آنرا به 
موقع اجرا گذارد. 2- ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالی معرفی کند که اجرا حکم 
و اس��تیفا محکوم به از آن میسر باش��د و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه 
نداند باید ظرف مهلت ده روز صورت جمع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند.اگر مالی 
ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف س��ه س��ال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که 
ق��ادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن برای فرار در پرداخت اموال خود را 
معرفی نکنید یا صورت خالف واقع از دارایی خود بدهید بنحوی که اجرای تمام یا قس��متی از 
مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه 
بر موارد باال که قسمتی از ماده 34 اجرای احکام مدنی می باشد به قانون اجرای احکام مدنی 
و قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت 

ه��ای مالی مصوب 10 آبان 1377 توج��ه نمائید. م الف: 14132 خزایی- مدیر دفتر ش��عبه 
یازدهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6002 ش��ماره دادنامه: 9109970350301102 شماره پرونده: 9109980350300579 شماره 
بایگانی ش��عبه: 910579 خواهان: ش��رکت مطهر ضمیر با وکالت آقای س��یدمرتضی خادمی 
به نش��انی اصفهان خ مسجد س��ید خ 5رمضان جنب ک23 ط فوقانی گرافیک فانوس خوانده: 
آقای محمود نشاس��ته ریز به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: مطالبه وجه چک گردشکار: 
دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زی��ر مبادرت به اصدار 
رای می نماید. رای دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان به اس��تناد س��ه فقره چک به ش��ماره 
ه��ای 1-663827- 90/1/30، 2- 663826- 89/12/25، 3- 612048- 90/1/17 عه��ده بان��ک 
سپهر بمبلغ 380/000/000 ریال طرح دعوی نموده باتوجه به اینکه صحت و اصالت مستندات 
مذکور از ایراد و اعتراض مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب 

آنها به خوانده نیز مس��لم و وجود اصول چک ها در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خوانده 
را تحقق بخش��یده و ظهور در اشتغال ذمه مش��ارالیه و طلب خواهان دارد و باتوجه به اینکه 
وی هیچگون��ه دلیلی بر بری الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در 
تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و اینکه خوانده با وصف ابالغ حضور نیافته و در قبال خواسته 
خواهان دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لهذا ضمن استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را 
وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1و2 
قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 310 و 313 و 314 قانون 
تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم به 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 380/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
5/050/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خس��ارت دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین 
لغایت زمان پرداخت براس��اس ش��اخص اعالمی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه 
قانونی در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس 
از ابالغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرجع و ظرف بیس��ت روز پس از آن قابل اعتراض 
و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باشد. م الف: 14114 اسماعیلی- رئیس 

شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
 6003 شماره دادنامه: 9109970350301100 شماره پرونده: 9109980350300577 شماره 
بایگانی ش��عبه: 910577 خواهان: ش��رکت حایر تهران با وکالت آقای سیدمرتضی خادمی به 
نش��انی اصفهان- خ امام حسین- جنب هتل پیروزی- پاساژ عبدالهی- شماره 2 خوانده: آقای 
رزاق شاه عباسی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه باتوجه 
به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. 
رای دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان باس��تناد ش��ش فقره چک بش��ماره های 30818254- 
90/2/15 و 30818253- 90/1/20 و 967501- 90/5/2 و 967502- 90/12/20 و 967503- 
90/1/20 و 967511- 89/12/22 عهده بانک پارس��یان و مس��کن به مبلغ 432/000/000 ریال 
ط��رح دعوی نم��وده باتوجه به اینکه صحت و اصالت مس��تندات مذک��ور از ایراد و اعتراض 
مصون و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آنها به خوانده نیز مسلم 
و وجود اصول چکها در ید خواهان اس��تقرار دین بر عهده خوانده را تحقق بخش��یده و ظهور 
در اش��تغال ذمه مش��ارالیه و طلب خواهان دارد و باتوجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری 
الذمه بودن خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررسید ارائه ننموده 
و با وصف ابالغ دفاعی بعمل نیاورده اس��ت لهذا ضمن اس��تصحاب بق��اء دین دادگاه دعوی 
مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 
1و2 قانون مس��ئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک و مواد 310 و 313 و 314 
قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه س��فر وکالی دادگس��تری حکم به 
محکومی��ت خوانده به پرداخت مبلغ 432/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 
8690000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات دیرکرد از تاریخ سررسید دین لغایت 
زم��ان پرداخت و پرداخت حق الوکاله وکیل براس��اس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و 
اع��الم می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این مرجع 
و ظرف 20 روز پس از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می 

باشد. م الف: 14116 اسماعیلی- رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6004 ش��ماره دادنامه: 9109970350600953 شماره پرونده: 9109980350600070 شماره 
بایگانی ش��عبه: 910071 خواهان: خانم شهین کیانی با وکالت آقای حجت اهلل مرادی به نشانی 
اصفهان میدان انقالب مجتمع تجاری انقالب خواندگان: 1- آقای کریم یداللهی فارس به نشانی 
مجه��ول الم��کان 2- آقای کیومرث یداللهی فارس به نش��انی اصفهان خ نظر غربی ک صفوی 
مجتمع 20 خواس��ته: تنفیذ وصیت نامه گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و به ش��رح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
دعوای خانم شهین کیانی فرزند اکبر با وکالت آقای حجت ا... مرادی به طرفیت آقایان 1- کریم 
یدالله��ی فارس 2- کیوم��رث یداللهی فارس فرزندان علیرضا، به خواس��ته تنفیذ وصیت نامه 
ع��ادی مورخه 90/5/3، از توجه به دادخواس��ت تقدیمی وکیل خواه��ان و باتوجه به تصویر 
مص��دق وصیت نام��ه عادی مورخ 90/5/3 و با عنایت به اقرار خوانده ردیف دوم، نس��بت به 
نوش��ته مذکور و تنفیذ آن تا یک سوم، دادگاه دعوای مطروحه را نسبت به خوانده ردیف اول 
محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به ماده 291 قانون امور حسبی و ماده 843 قانون مدنی 
رای بر تنفیذ وصیت نامه یاد ش��ده که با عبارات ))با سالم: وصیت نامه پس از مرگ اینجانب 
علیرضا یدالهی فارس(( ش��روع و با عبارت))آرزوی خوشبختی و سالمتی برای همسرم خانم 
شهین کیانی را دارم و امضاء ایشان امضاء من است.(( خاتمه می یابد و تنفیذ آن تا میزان یک 
س��وم اموال و نسبت به خوانده دیگر به لحاظ اینکه وصیت نامه استنادی مشمول هیچ یک از 
وضیت نامه های ماده 276 قانون یاد شده نمی باشد و مورد اقرار خوانده مذکور قرار نگرفته 
اس��ت دعوای مطروحه را قابل استماع ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی 
ق��رار رد دعوا صادر و اعالم می نماید. رای صادره حض��وری و در تاریخ ابالغ ظرف مهلت 
بیس��ت روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است. م الف: 14119 محمدی- 

رئیس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6005 ش��ماره دادنامه: 9109970350301101 شماره پرونده: 9109980350300578 شماره 
بایگانی ش��عبه: 910578 خواهان: ش��رکت مطهر ضمیر با وکالت آقای سیدمرتضی خادمی به 
نش��انی اصفهان- خ سید خ 5رمضان جنب ک23 ط فوقانی گرافیک فانوس خوانده: آقای حسن 
برجعلی به نشانی مجهول المکان خواسته: مطالبه وجه چک گردشکار: دادگاه با عنایت به جامع 
محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای 
دادگاه: نظر به اینکه وکیل خواهان باستناد 3 فقره چک به شماره های 1- 663827- 90/1/30، 
2- 663826- 89/12/25، 3- 612048- 90/1/17 عهده بانک ش��هر بمبلغ 380/000/000 ریال 
طرح دعوی نموده باتوجه به اینکه صحت و اصالت مستندات مذکور از ایراد و اعتراض مصون 
و مورد تکذیب خوانده قرار نگرفته است و صدور و انتساب آنها به خوانده نیز مسلم و وجود 
اصول چکها در ید خواهان اس��تقرار دین برعهده خوانده را تحقق بخشیده و ظهور در اشتغال 
ذمه مش��ارالیه و طلب خواهان دارد و باتوجه به اینکه وی هیچگونه دلیلی بر بری الذمه بودن 
خویش ارائه ننموده و دلیلی بر پرداخت دین خود در تاریخ سررس��ید ارائه ننموده و با وصف 
ابالغ در جلسه دادرسی مورخ 91/8/18 حضور نیافته و دفاعی بعمل نیاورده است. لهذا ضمن 
استصحاب بقاء دین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص باستناد مواد 198 و 515 و 519 
و 522 قانون آیین دادرس��ی مدنی و مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی و تبصره الحاقی به ماده 
2 قان��ون چک و مواد 310 و 313 و 314 قانون تجارت و ماده 3 آیین نامه تعرفه حق الوکاله و 
هزینه س��فر وکالی دادگستری حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 380/000/000 ریال 
بابت اصل خواس��ته و پرداخت مبلغ 7660000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت 
دیرکرد از تاریخ سررس��ید دین لغایت زمان پرداخت براساس شاخص اعالمی و پرداخت حق 
الوکاله وکیل براساس تعرفه قانون در حق خواهان صادر و اعالم می دارد. رای صادره غیابی 
و ظ��رف 20 روز پس از اب��الغ قابل اعتراض و واخواهی در این مرج��ع و ظرف 20 روز پس 
از آن قابل اعتراض و رس��یدگی در محاکم تجدیدنظر استان اصفهان می باشد. م الف: 14115 

اسماعیلی- رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6006 شماره دادنامه: 9109970350900931 شماره پرونده: 8909980350901676 شماره 
بایگانی ش��عبه: 891677 خواهان: خانم مرضیه کازرونی با وکالت عباسعلی شبانی به نشانی 
اصفهان خ شیخ صدوق جنوبی س��اختمان برج طبقه اول واحد1 خواندگان: 1- آقای علیرضا 
همایون فوالدی به نشانی اصفهان خ مشتاق دوم مقابل باغ گلها گل فروشی شب 2- خانم مژده 
کازرونی 3- خانم مژگان بصیر کازرونی 4- خانم منیژه کازرونی همگی به نش��انی اصفهان 
خ آبشار دوم مجتمع مسکونی مرجان طبقه چهارم شماره 9، 5- خانم زهره آخوندی خیارانی 
به نشانی خوراسگان خ شریعتی خ معراج روبروی تقاطع اول سمت چپ نبش کوچه منزل اول 
سمت راست پالک 65، 6- آقای حسین احمدی پزوه به نشانی خوراسگان خ خیادان خ امامزاده 
محمدباقر کوچه شهید ماستی پالک 2، 7- خانم فاطمه شاه ولی خوراسگانی به نشانی مجهول 
المکان با نش��ر آگهی خواس��ته: خلع ید گردش��کار: دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم 
رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: دعوی خواهان 
خانم مرضیه کازرونی با وکالت آقای عباسعلی شبانی به طرفیت خواندگان 1- حسین احمدی 
پ��زوه 2- منیژه کازرونی 3- م��ژده کازرونی 4- مژگان بصیرکازرون��ی 5- زهره آخوندی 
خیادانی 6- فاطمه ش��اه ولی خوراسگانی 7- علیرضا همایون فوالدی بخواسته خلع ید مشاع 
از یک سوم از 58 جریب اراضی پالک ثبتی 111/23 روستای کاج و قلع و قمع مستحدثات به 
انضمام خسارات دادرسی می باش��د باتوجه به دادخواست تقدیمی و پاسخ استعالم ثبتی که 
موید مالکیت رسمی خواهان بر دو دانگ مشاع از پالک ثبتی 111/23 بخش بیست ثبت اصفهان 
می باشد و نظر به اینکه خوانده ردیف اول میزان 58/000 سهم مشاع از پالک ثبتی مذکور را 
از خوانده ردیف س��وم خریداری نموده است و سند رسمی بنام وی انتقال گردیده است لکن 
بلحاظ اینکه اراضی مش��اع پالک مذکور مابین مالکین آن تقسیم نشده است و مفروز نگردیده 
و دلیل��ی نیز بر اینکه اراضی مورد معامله مفروز الرعیه مابین خواندگان ردیف دوم و س��وم 
و خواهان که مالکین اصلی پالک بوده اند گردیده باش��د ارائه نش��ده است و هرگونه تصرفی 
توس��ط هریک از مالکین مشروط به موافقت و اجازه سایر مالکین می باشد و باتوجه به اینکه 
حسب دادنامه شماره 383- 82/4/7 صادر شده از شعبه 20 عمومی سابق حکم بر خلع ید از 
58 جریب اراضی پالک مذکور در حق خواهان و خواندگان ردیف دوم و سوم صادر شده و 
حکم خلع ید اجرا شده و تقسیم و افرازی صورت نگرفته است و باتوجه به دفاعیات غیر موثر 
خوانده ردیف اول و پاسخ استعالم ثبتی و نظریه کارشناسی که محدوده تصرفات خواندگان 
را مشخص نموده است دادگاه دعوی را وارد دانسته به استناد مواد 308 و 311 و 581 قانون 
مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر خلع 
ید مش��اعی خوانده ردیف اول از میزان یک سوم از 58000 مترمربع متصرفات در پالک ثبتی 
111/23 بخش بیس��ت ثبت اصفهان و پرداخت مبلغ 1/106/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
مبلغ دو میلیون ریال هزینه کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی در حق 
خواهان صادر و اعالم می کند )حکم خلع ید به صورت مشاعی و وفق ماده 43 قانون اجرای 
احکام به عمل می آید( دعوی نس��بت به سایر خواندگان بعلت اینکه تصرفی در محدوده مورد 
ادعای خواهان ندارند توجه نداش��ته به اس��تناد بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار 
رد دعوی صادر می نماید رای صادر ش��ده حضوری و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی است. م الف: 14111 اصالنی- رئیس شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
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امام هادی )ع( :
 اگر مردم می دانستند مرگ چه نعمتی در پی دارد هر آینه آن 
را طلب کرده و بیش از انس��ان عاقلی که دوا را برای مداوای 

دردش دوست دارد، دوست می داشتند.

متفاوت ترین غذاهای چربی سوز
الغری و کاهش وزن یکی از آرزوهایی است که بس��یاری از افراد چاق 
دارند و برای رسیدن به این آرزو از هیچ چیز دریغ نمی کنند و خوردن 
غذاهای چربی سوز نیز از همین دسته اس��ت. غذاهای زیادی هستند 
که می توانند به ش��ما در الغری کمک کنند. برخی از آنها شاید به نظر 
 ش��ما زیاد به درد الغری نخورند، اما از نظر پزشکی از جمله مهم ترین 

چربی سوزها هستند.

 ماهی
یکی از خوشمزه ترین و همچنین مفیدترین 
موادی که باید در طول هفته از آن اس��تفاده 
کنید، ماهی اس��ت. این م��اده غذایی دارای 
میزان زیادی امگا3 است و از همین رو بدنی 
که امگا3 بیشتری داشته باشد انرژی بیشتری 
نیز دارد، همچنین ماهی دارای میزان زیادی 
پروتئین است و این ماده مغذی خود کمک می کند تا چربی سوزی در 
بدن شما افزایش داشته باشد و شما احساس سیری کنید. از همین رو 
کمتر غذا خواهید خورد. پس سعی کنید در هفته حداقل دو بار ماهی 

میل کنید.

آجیل
یکی از موادی که هم��ه از آن به عنوان غذای 
ممنوع��ه در دوره رژیم یاد م��ی کنند آجیل 
است، در حالی که این ماده، خود می تواند یک 
چربی سوز بسیار خوب باشد. در تحقیقاتی که 
در سال 2010 انجام شده است مشخص شد 
 که منیزیم��ی ک��ه در آجیل به وف��ور دیده 
می شود می تواند به بهبود خواب و همچنین چربی سوزی بیشتر در بدن 
شما کمک کند. توجه داشته باشید که بهترین نوع آجیلی که باید مصرف 

کنید نوع خام و شورنشده آن است.

شیر
از جمل��ه مغذی تری��ن موادی که همیش��ه 
 می توانی��د از آن اس��تفاده کنید ش��یرهای 
کم چرب است. این ماده دارای میزان زیادی 
کلسیم اس��ت و تحقیقات زیادی که در چند 
سال گذشته انجام شده نشان می دهد کلسیم 
و الغری ارتباط نزدیکی با هم دارند. نوشیدن 
روزانه پنج  لیوان شیر می تواند به شما در افزایش سرعت کاهش وزن کمک 

بسزایی داشته باشد.

فلفل
یکی از موادی ک��ه در آخرین تحقیقات انجام 
شده، از آن به عنوان تندترین راه الغر شدن یاد 
می شود فلفل قرمز است. این ادویه را به تمامی 
غذاهایتان اضافه کنید تا به راحتی و یا کمترین 
 دش��واری، وزنتان کاه��ش پیدا کن��د. فلفل 
متابولیسم بدن شما را افزایش داده و البته اگر 

کمی در خوردن غذاها دقت داشته باشید خیلی سریع الغر خواهید شد.

بزرگ ترین آکواریوم جهان 
بزرگ ترین آکواریوم جهان با ظرفیت 45 میلیون لیتر آب که منزلگاه 
بیش از 100 هزار جانور دریایی از بیش از 800 گونه مختلف محسوب 
می شود، اخیرا در سنگاپور افتتاح شده است. از آبزیان جالب توجه 
این مجموعه می توان به کوسه سرچکشی، سفره ماهی مانتا و گونه 

بحث برانگیز دلفین پوزه بطری )bottlenose( اشاره کرد.
 Adventure( »و پ��ارک آبی »ادونچ��ر کاو »S.E.A«  آکواریوم
 )Marine Life( »دو جاذبه جدید پ��ارک »مارین الیف ،) Cove
 )World Sentosa( »واق��ع در اقامتگاه ه��ای »ورل��د سنتوس��ا

سنگاپور هستند.
از آبزیان جالب توجه این مجموعه می توان به کوس��ه سرچکش��ی، 
س��فره ماه��ی مانت��ا و گون��ه بح��ث برانگی��ز دلفین پ��وزه بطری 
)bottlenose ( اش��اره کرد. آکواریوم S.E.A به بزرگ ترین پنل 
مشاهده جهان با 36 متر پهنا و 8/3 متر ارتفاع مجهز است. از سوی 
دیگر، نخستین ترن هوایی هیدرومگنتیک جنوب شرق آسیا به نام 
»ریپ تاید راک��ت« )Riptide Rocket ( در پ��ارک آبی ادونچر 
کاو قرار دارد. اس��تخر موج »خلیج بلو واتر« )Bluwater Bay( و 
رودخانه 620 متری پیچ در پیچ از دیگ��ر جاذبه های این پارک آبی 

هستند.
 از آنجای��ی که می��زان در مع��رض خطر ق��رار داش��تن دلفین های 
پوزه بطری به طور دقیق مش��خص نیست، در لیس��ت گونه های در 
معرض خط��ر انقراض »اتحادی��ه بین المللی حفاظ��ت از طبیعت« 
)IUCN( با عنوان »کمبود داده« رده بندی شده اند. این دلفین ها 
اغلب در نواحی کم عمق س��احلی س��اکن بوده و از این رو، تخریب 
محیط زیس��ت و زیس��تگاه ها می تواند حیات آنها را به شدت تحت 

تأثیر قرار دهد.
فعاالن محیط زیست تالش های بس��یاری را در راستای بازگرداندن 
25 دلفینی ک��ه برای اقام��ت در پارک مارین الیف س��نگاپور صید 
ش��ده بودند، انجام دادند. در مقابل، مس��ئوالن این پارک معتقدند 
 س��ازمان هایی مانن��د مجموعه آنها نقش��ی کلی��دی در حفاظت از 
حیات وحش، جلوگی��ری از بحران گونه های در مع��رض انقراض و 

نگهداری از آنها با اهداف پرورش و تداوم نسلشان ایفا می کنند.

شاید بتوان یکی از مهم ترین مسئولیت ها و وظایفی را که 
والدین در مقابل نوجوانان خود دارند، وظیفه تربیتی آنها 
به ش��مار آورد؛ وظیفه ای که اگر خوب و درست از عهده 
آن برآیند، نتیجه اش آینده ای درخشان و مطمئن برای 

فرزندان است.
حاال اگر می خواهید به عنوان والدینی دلسوز و مسئول، 
آینده جسمی و روانی پسران خود را تأمین کنید، رعایت 

این نکات را فراموش نکنید:
1    پدر و مادر قبل از هر دوست ناباب یا جامعه ناسالمی 
می توانند رفتارهای پرخطر را به فرزندانش��ان بیاموزند. 
نتیجه تازه ترین تحقیقات روی بی��ش از 2000 نوجوان 
که به مصرف سیگار و مواد مخدر و... اعتیاد داشتند، نشان 
داده که 40 تا 60 درصد از ای��ن نوجوانان، برای اولین بار 
نحوه استعمال مواد دخانی را در خانه و توسط والدین خود 
آموخته اند، بنابراین اولین گام در دور نگهداشتن فرزندان 
از مواد مخدر، استعمال نکردن آنها توسط والدین، به ویژه 

در منزل است.
2    ش��ما نمی توانید از نوجوانتان توقع داشته باشید 
که مدام در محیط های آلوده و در مج��اورت افراد معتاد 
قرار داشته باشد و هیچ تمایل یا حس کنجکاوی نسبت 
به مصرف مخدرها از خود نشان ندهد، بنابراین از رفت و 
آمد با دوستان یا اقوامی که اقدام به مصرف مخدرها جلوی 

اعضای خانواده می کنند، خودداری کنید.
3     با پرهیز از رذایل اخالقی مانند دروغگویی، خشم و 
عصبانیت بی موقع یا ناسزاگفتن، الگوی رفتاری مناسبی 

برای نوجوانتان باشید.
4    بسیاری از پدران دوست دارند آینده ای را که برای 
خود متصور بوده اند و به آن نرس��یده اند برای پسرانشان 
ترسیم کنند، اما خیلی از افسارگسیختگی ها و فاصله های 
بین والد و فرزند از همین جا ش��روع می ش��ود. ش��ما به 
عنوان یک پ��در خوب، فقط وظیفه شناس��اندن راه های 
صحیح و غلط به فرزندتان و مش��ورت کردن با او درمورد 
عالقه مندی هایش را دارید و بهتر است انتخاب نهایی را 

به عهده او بگذارید.
5     بس��یاری از پس��ران از گوش دادن به نصیحت ها 
و توصیه های همیش��گی گله مندند و فک��ر می کنند که 
نصیحت بیش از حد، یعنی عدم اعتماد خانواده و کوچک 
ش��مردن آنها. ش��ما می توانید با خریدن ان��واع کتاب ها 
یا فیلم های آموزنده، فرزند خود را نس��بت به مس��ائل و 
مشکالت موجود در جامعه به طور غیرمستقیم آگاه کنید.

6    پسران در سنین نوجوانی عالقه خاصی به استقالل، 
جدا شدن از خانواده و پیوس��تن به گروه همساالن دارند 
و نگرانی بس��یاری از والدین، از ناشناخته بودن دوستان 

فرزندشان نزد آنهاست.
شما برای این که هم فرزندتان را خوشحال کنید و هم با 
دوستان جدیدش بیشتر آش��نا شوید، می توانید هرچند 
وقت یک بار، یک میهمانی دوستانه ترتیب دهید و دوستان 
فرزندتان را هم با خانواده هایش��ان به صرف یک عصرانه 
ساده دعوت کنید. ش��ما می توانید برای تسلط بیشتر به 
روابط فرزندتان هم، ماهی یک بار، یک برنامه کوهنوردی 

با دوستان فرزندتان و خانواده آنها بچینید.
7    از تحقیر، توهین یا مقایسه کردن پسرتان با دیگران 
به ش��دت پرهیز کنید، چ��ون انجام ای��ن اعمال موجب 
پرخاشگر و زورگو شدن آنها در آینده می شود و این گونه 
فرزندان تحقیر ش��ده بعد از رس��یدن به استقالل، سعی 
می کنند با توس��ل به زور، وجود و قدرتشان را به دیگران 

اثبات کنند.
8     پس��ران، پدران آینده اند و باید مس��ئولیت پذیر 
بار بیایند، بنابراین انجام برخ��ی از کارهای خانه را حتی 
اگر خیلی کم و پیش پا افتاده باش��ند به عهده پس��رتان 
بگذارید؛ کارهایی مانند خرید نان یا گذاشتن کیسه زباله 

بیرون از منزل.
9     پسران در سنین نوجوانی عالقه زیادی به دیده و 
پذیرفته شدن از طرف جامعه دارند، بنابراین برای این کار 
اقدام به عوض کردن ظاهر و نوع پوش��ش خود می کنند. 
در مواجهه با این گونه مس��ائل، شما نباید با پرخاشگری 
و توهین، فرزندتان را از تغیی��ر ظاهرش منع کنید، بلکه 
باید با زبانی خوش و دلیل و منطق مناس��ب، او را تشویق 
 به پذیرفته ش��دن از راه های دیگری غی��ر از تغییر ظاهر 

غیر متعارف کنید. 
10    آزادی مفرط، بیشتر مخرب اس��ت نه مؤثر. شما 
با آزاد گذاشتن فرزند پس��رتان در هر زمینه ای و برآورده 
کردن همه نیازهای او، ف��ردی متکبر و خودخ��واه از او 
می س��ازید و موجب می ش��وید که او فکر کن��د در همه 
مکان ها و زمان ها، هر کاری که دل��ش بخواهد می تواند 
انجام دهد، اما وقتی طی زندگی با مسائلی غیر از آنچه باب 
میل اوست روبه رو شود، یأس و ناامیدی سراسر وجودش 
را فرا می گیرد و عاقبت این نوجوانان چیزی نمی شود جز 

فردی با احساس پوچی و... .
11   پس��رها عمدتا عهده دار چرخاندن چ��رخ مالی و 
اقتصادی زندگی در آینده هس��تند، بنابراین بهتر است 
پدران، آنها را با مسائل و مشکالت مالی و حساب و کتاب و 
نحوه صحیح پول خرج کردن آشنا کنند و از نوجوانی پس 

انداز کردن و صرفه جویی را به آنها یاد دهند.
12   این یک باور غلط است که دخترها بیشتر از پسرها 
 به محبت نیاز دارند؛ پس��رها ه��م به ان��دازه دخترها به 
محبت و حمایت عاطفی خانواده ش��ان احتی��اج دارند. 
پس وظیفه ی��ک پدر یا مادر مهربان که به فکر س��المت 
روان فرزندش است، رعایت تعادل و عشق ورزی به همه 

فرزندان است.
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بیماری های مختلفی بر روی زمین وجود دارد که برای هر ک��دام از آنها درمان هایی نیز 
 ارایه شده اس��ت، اما برخی از بیماری ها هس��تند که بس��یار نادرند و درمانی برای آن  ها 

نیست.
»Katie Renfroe« نام دختر بچه ای اس��ت که به یک بیماری بس��یار نادر مبتال شده 
است. این بیماری باعث می شود تا گونه های او به میزان زیادی رشد داشته باشد و چهره 

او را خراب کند.
این دختر بچه چهار ساله و از اهالی آمریکا به بیماری »megalencephaly« مبتال شده 
 است. این بیماری به طور کلی بر روی قس��مت های مختلف صورت اثر می گذارد و باعث 

می شود تا برخی اندام ها بیش از مابقی رشد داشته باشند.
او تا به حال تحت عمل های جراحی متفاوتی قرار گرفته است و حتی بخشی از مغزش را 
نیز برای کنترل این بیماری خارج کرده اند، اما باز هم باعث توقف این بیماری نشده است.

مادر او می گوید: »ما تمام تالشمان را می کنیم تا او به زندگی امیدوار باشد و همچنین از 
هیچ درمانی نیز برای او مضایقه نکرده ایم.« او همچنین افزود:» این دختر بسیار حساس 

است و به خاطر بیماری اش روحیه خوبی ندارد.«
این بیماری که به صورت ژنتیکی وارد بدن کیت شده است در همان سه ماه اول خودش را 

نشان داده و باعث شده تا گونه های او سه برابر بزرگ تر از حد معمولشان شوند.
این دختر تا به حال بیش از چهار عمل جراحی داش��ته و همچنین قرار است تا چند هفته 

آینده نیز به یکی از بیمارستان های فلوریدا برای درمان بیشتر سفر کند.

محققان بر اساس تحقیقات خود هش��دار دادند که اعتیاد به تلفن همراه باعث بروز رفتار 
غیرارادی در افراد می شود. معتادان به موبایل، روزی بیش از 100 پیامک ارسال می کنند و 
کودکانی که از تلفن همراه استفاده می کنند، 5 برابر بیشتر در خطر ابتال به تومورهای مغزی 
قرار دارند. تحقیقات پزشکی هش��دار داد: اعتیاد به استفاده از تلفن همراه اعم از گفتگوی 
چند ساعته یا ارسال پیامک، باعث بروز رفتارهای بی پروا و غیرارادی در افراد می شود. بر 
اساس این تحقیقات، اعتیاد به استفاده از تلفن همراه همچنین باعث پدیده معروف به خرید 
غیر ارادی اشیاء می شود. بر اساس جدیدترین گزارش مجله اعتیاد رفتاری، تحقیقات نشان 
داده که جوانان )معتاد به تلفن همراه( به طور میانگین روزانه بیش از 109 پیامک و ماهانه 
بیش از سه هزار پیامک می فرستند.تحقیقات همچنین نش��ان داده است که این جوانان 
در مقابل، روزانه حدود 113 پیامک دریافت می کنند و گوشی خود را حدود 60 بار در روز 
 برای آگاهی از دریافت مکالمه یا پیامک جدید وارس��ی می کنند. دانشجویان دانشگاه ها
نیز روزانه نزدیک به هفت ساعت زمان خود را با تکنولوژی اطالعات وارتباطات می گذرانند.

پژوهش��گران همچنین اعالم کرده اند کودکانی که از گوش��ی های تلفن همراه اس��تفاده 
می کنند، 5 برابر بیشتر در خطر ابتال به انواع تومورهای مغزی قرار دارند. پژوهشگران علوم 
پزشکی مؤسسه ملی بهداشت آمریکا نیز اعالم کرده اند استفاده طوالنی مدت از تلفن های 
همراه موجب مصرف قند )سوخت اصلی مغز( می شود. درهمین حال، محققان آمریکایی 
درباره زیان های استفاده از تلفن همراه هش��دار داده اند که استفاده مادران باردار از تلفن 

همراه، چه بسا نوزادان آنها را در آینده با خطر مشکالت رفتاری روبه رو کند.

گروهی از دانش��مندان دانش��گاه کمبریج با دعوت از عموم 
جهت ضبط تصاویری از جیغ های خود برای ارسال به مدار، 
توانس��تند 100 ویدئو از جیغ زدن به شیوه های خالقانه را از 

سراسر جهان دریافت کنند.
 این دانشمندان قصد دارند به طور آزمایشی جیغ ها را در فضا 
پخش کنند. محققان پس از انتخاب 10 مورد از این فیلم ها 
و دانلود آنها بر روی یک گوشی هوشمند آندروید گوگل، این 
تلفن همراه را بر روی یک ماهواره کوچک به مدار می فرستند 
تا فریاد انسان را از طریق بلندگوی گوش��ی همراه به گوش 

موجودات احتمالی در فضا برس��انند. همچنین بر روی این 
ماهواره یک گیرنده ق��رار دارد تا هر گونه ص��دای بازتاب را 
ثبت کرده و به زمین ارس��ال کند تا پس از بررس��ی توسط 
این دانش��مندان بر روی اینترنت قرار گیرد. برنامه »جیغ در 
فضا« محصول ذهن خالق دانش��مندان کمبریج بوده که در 
رقابت 2011 برای طراحی برنامه ای ویژه اولین ماهواره تلفن 

هوشمند جهان موسوم به STRaND-1 برنده شده است.
ای��ن ماه��واره از بلندگ��و و میکروف��ن برخوردار ب��وده که 
ماهواره های رایج دیگر فاقد آن هستند، از این رو این محققان 

تصمیم گرفتند تا این ایده را بر روی آن پیاده کنند.
اگرچه نتیجه این تحقیق ممکن اس��ت برای بسیاری واضح 
باشد، دانشمندان امیدوارند با این ش��یوه بتوانند به هزاران 
تن در یادگیری جنبه های مختل��ف فیزیک از مدار گرفته تا 
آکوس��تیک و موارد دیگر و همچنین حوزه فناوری ماهواره 

کمک کنند.
ماهواره STRaND-1 توسط مهندس��ان دانشگاه سوری 
با اس��تفاده از اجزای موج��ود در تلفن پیش��رفته موجود در 
بازار س��اخته ش��ده و اولین نانوماهواره گوش��ی هوش��مند 
جهان محس��وب می شود.گوش��ی های هوش��مند از اجزای 

مش��ابه ماهواره زیادی مانند حس��گر، دوربین، جی پی اس، 
پیل، شتاب س��نج، قطب نما و ذخیره داده برخوردار بوده که 
در یک مقیاس، وزن و هزینه کوچک تر ق��رار گرفته اند. این 
محققان از قابلیت های یک دستگاه به کوچکی تلفن همراه 
در فضا استفاده کرده اند. آنها قصد دارند تا یک دوربین دیگر 
نیز به این ماهواره بیفزایند تا بتوانن��د تصویر تلفن همراه را 
در زمان پخش صحنه های جیغ انس��ان ها ثب��ت کنند. این 
تلفن از یک سیستم عامل منبع باز آندروید برخوردار بوده و 
یک رایانه قدرتمند که در مرکز فضایی سوری ساخته شده، 
به آزمایش آم��ار حیاتی این تلفن در فض��ا خواهد پرداخت. 
این رایانه به بررس��ی کارک��رد عادی بخش ه��ای مختلف 
 تلفن در فضا پرداخته و تصاویر و پیام ها را با اس��تفاده از یک 
سیستم رادیویی به زمین ارس��ال خواهد کرد.پس از تکمیل 
 تمام آزمایش��ات، این ریز رایانه طبق برنامه خاموش شده و 
 از این گوش��ی هوش��مند برای اجرایی س��ازی بخش های 
 ماهواره اس��تفاده خواهد ش��د. در این طرح از مردم دعوت 
 ش��ده تا تصاویر جیغ کش��یدن خ��ود را در س��ایت یوتیوب 
آپلود کرده تا پیش از پرت��اب این مأموریت، مورد بررس��ی 

قرار گیرد.

معتادان به موبایل، روزی ۱۰۰ پیامک دختری با گونه های عجیب 
می فرستند

با اولین ماهواره تلفن هوشمند جهان

جیغ انسان به فضا می رود!

خالق این اثر، طراحی به نام »دیوید 
استوارت«  است که در مسابقه 
استعدادهای ون گوگی که در ایتالیا برگزار 
گردید، برنده یک میلیون دالر شد. لطفا 
 نگاه دقیق تری به عکس بیندازید تا 
به مفهوم آن پی ببرید.
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جانشین مدیرمسئول : بهمن زین الدین
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باستان شناس��ان کش��ور کره ش��مالی مدعی ان��د موفق به 
کشف اصطبل مخصوص اس��ب تک شاخ )یونیکورن( یکی از 
پادشاهان باستانی این کشور شدند. باستان شناسان مؤسسه 
تاریخ آکادمی علوم اجتماعی کره ش��مالی از کشف اصطبل 
این اسب که متعلق به ش��اه تونگمیونگ بنیانگذار پادشاهی 

کوگوریو بود، خبر دادند.
باستان شناسان در این گزارش با اشاره به این که این اصطبل 

در 200 متری معبدی باستانی در ش��هر پیونگ یان کشف 
شده، اعالم کردند: سنگی مستطیل شکل در جلوی اصطبل 
قرار داشت که جمله » استراحتگاه اسب تک شاخ« روی آن 

حکاکی شده بود.
به اعتقاد باستان شناسان این جمله در زمان پادشاهی کوریو 
که از سال 918 تا 1392 میالدی اس��تمرار داشت، حکاکی 

شده است.

بر طبق اسناد موجود، این معبد باستانی محل استراحت شاه 
تونگمیونگ بوده و به همین خاطر ای��ن اصطبل نیز در کنار 

آن ایجاد شده بود.
باستان شناسان اعالم کردند کشف این اصطبل که ارتباطی با 
افسانه شاه تونگمیونگ دارد، نشان می دهد که پیونگ یانگ 

کره باستان در زمان پادشاهی کوگوریو بوده است.

ردپای اسب تک شاخ در کره شمالی


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

