
معضل فرسودگی فاضالب، گره کوری که باز نمی شود

سیمرغ فجر بر بام سینماهای 
اصفهان می نشیند 

»تهاجم خاموش« 
+Book

زاینده رود حادثه نشست خیابان »کمال اسماعیل«  را بررسی می کند

زاینده رود میزبانی امسال اصفهان را بررسی می کند 

رضا قاسمی فینالیست 
شد 6

 تسلیت مهمانپرست درپی
28 کشتاردانش آموزان آمریکایی

3

3

 بدنام ترین
5 قاتالن اجاره ای دنیا

نیروگاه های اصفهان هنوز مازوت می سوزانند

با منع واردات کفش 

چینی ها دیگر برایمان پاپوش نمی دوزند

هر ساله با بحث آلودگی هوا، فعالیت نیروگاه های برق و استفاده از سوخت گاز مطرح 
می شود، اما در عمل اقدامی جدی برای آن صورت نمی گیرد و این در حالی است که 
قرار بود نیروگاه های برق در فصل زمس��تان بیشتر از س��وخت گاز استفاده کنند که 
همچنان در فصل زمستان و تابستان از سوخت مازوت استفاده می شود. ظاهرا  قضیه 
محدودیت گاز در فصل سرما یک بهانه است و باید فکری جدی برای این آلودگی ناشی 

از سوخت مازوت نیروگاه ها کرد.

تنها 5 درصد خودروها به 
مصرف کننده  می رسد

براساس تحقیق صورت گرفته در صنعت خودرو، فقط 
5درصد خودروهای عرضه شده از سوی خودروسازان 
به صورت مستقیم به دست مصرف کنندگان می رسد 
و 95 درصد مابقی توس��ط واس��طه ها و دالالن برای 
فروش مجدد به مردم، خریداری می شود و این بستر 

فشار بر قیمت خودروهاست. 

سنا[
س: ای

]عک
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برگزاری23 دوره آموزش تخصصی 
منابع طبیعی7

بازیکن سابق تیم ماهان:
 ماهانی ها مرا تهدید کردند6

 هفته گذش��ته خبری روی خروج��ی خبرگ��زاری ایمنا مبنی 
 بر عدم اع��ام آمادگ��ی اصفه��ان ب��رای برگزاری جش��نواره 
سی و یکم فیلم فجر قرار گرفت. »مدیر امور استان های جشنواره 
فیلم فجر از اعام آمادگی پنج اس��تان برای برگزاری جشنواره 
بین المللی فیلم فجر در این اس��تان ها خبر داد ک��ه در بین نام 
این پنج اس��تان، اثری از اصفهان که تاکنون س��ه دوره میزبان 

سیمرغ های فجر بوده، نیست«.
ماجرا از این قرار بود که ابتدا اعام ش��د اس��تان های خراسان 
 رضوی، اصفه��ان، کردس��تان، کرمانش��اه، قم و گی��ان، تنها 
استان هایی بودند که جدای از تهران به تجهیزات فنی مورد نیاز 

برای نمایش فیلم های جشنواره مجهز هستند. البته انتشار این  
شایعه خبری، خیلی زود از سوی اداره کل ارشاد اسامی استان 
اصفهان رد شد؛ چرا که محمود شالویی در پایگاه اطاع رسانی 
این اداره، خبری را رسانه ای کرد: » چهارمین جشنواره فیلم فجر 
در اصفهان همزمان با س��ی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 
فجر برگزار می شود«. به رسم خبرهای دولتی عبارت: » گفتنی 
است چهارمین جشنواره فیلم فجراصفهان با حضور  هنرمندان 
 و عاقه مندان به س��ینما همزمان با س��ی و یکمین جش��نواره 

بین المللی فیلم فجر برگزار خواهد شد« ...
5

 برای سیاسی شدن فضا 
هنوز زود است

افزایش 25 درصدی 
بهای بلیت اتوبوس

۶ آئین عاشورایی استان 
اصفهان ثبت ملی شد

270 میلیون صرفه جویی 
با راه اندازی کک سازی 

از اون باال پروین میایه!

بانک CD مشاهیر 
اصفهان در راه است
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مبلغ برآورد اولیه: 2/124/958/673 ریال از محل منابع داخلی

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 74/000/000 ریال
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مبلغ برآورد اولیه: 6/090/753/310 ریال از محل منابع داخلی
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مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 110/000/000 ریال
رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته راه و باند(

موضوع مناقصه: محوطه س��ازی و اجرای بخش از سیستم دفع آبهای س��طحی فاز 2 توسعه 
ناحیه صنعتی جمبزه

مبلغ برآورد اولیه: 1/000/904/446 ریال از محل بودجه داخلی
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: 35/000/000 ریال

رتبه موردنظر: رتبه 5 و به باال )در رشته راه و باند(

مهلت دريافت: تاریخ 91/9/25 لغایت 91/10/2
مهلت تحويل اسناد مناقصه: حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 91/10/13

تاريخ بازگشايی پيشنهادات: ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 91/10/16
از عالقمندان دعوت می ش��ود با واریز مبل��غ 150/000 ری��ال )برای هر مناقصه( به ش��ماره 
2175670203003 حس��اب س��یبا )بانک ملی( برای دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه ها به 
دبیرخانه ش��رکت واقع در اصفهان خ 22بهمن، مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه ویا برای کسب 
اطالعات بیشتر به سایت شرکت شهرک های صنعتی اصفهان www.isfahaniec.ir مراجعه 

نمائید.
ضمنًا هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد. 

امور پیمان های شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان

نوبت دوم



چهره روزیادداشت

دیدارهای  انتخاباتی شروع شد 
در روزهای گذش��ته، والیتی، ح��داد ع��ادل و قالیباف س��ه تن از 
کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری با آیت اهلل مهدوی کنی دیدار 
کرده اند. در ای��ن دیدار، دبیرکل جامعه روحانی��ت مبارز بر وحدت 
اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرده است. این افراد 

قرار است با آیت اهلل یزدی هم دیداری داشته باشند.

 مهم ترین ویژگی 
رییس جمهور آینده

در نظر سنجی سراس��ری نیروی انتظامی درباره مهم ترین ویژگی 
رییس جمه��ور آینده، متدین ب��ودن، مردمی بودن، رس��یدگی به 
مش��کالت، سیاس��تمدار بودن، کارآمدی، عدالت محوری و داشتن 
 وج��دان کاری از طرف پاس��خگویان، ب��ه عنوان ویژگ��ی های یک 

رییس جمهور مطلوب نام برده شده است.

مدیریت مشترک اقتصادی 
 در جلس��ه هفت��ه گذش��ته مجم��ع تش��خیص مصلح��ت ک��ه 
 احمدی نژاد شرکت کرد، وی خواس��تار مدیریت متمرکز اقتصادی

 در کشور شد. 
هاشمی رفسنجانی در پاسخ به این درخواست، رییس جمهور را به 
دبیر خانه مجمع ارجاع داد تا پس از طرح این موضوع در دبیرخانه و 

تبدیل آن به دستور جلسه، به صحن مجمع بیاید.

اخبار کوتاه

 برای سیاسی شدن فضا 
هنوز زود است

امیدوار رضایی/ معاون قوانین مجلس 
ونماینده سابق مجلس 

 ه��م اکن��ون فض��ای کش��ور اقتص��ادی و غی��ر انتخاباتی اس��ت و 
نباید جو سیاسی شود. مشکل اساسی ما االن مسائل اقتصادی و اشتغال 
است و هرگونه حاشیه دیگری به این اضافه کردن، خالف منافع مردم 
است و انصاف نیست که تا این اندازه به خاطر منافع شخصی و گروهی 
و حزبی، مردم را تحت فشار قرار دهیم. مس��ئوالن، نماینده مردم در 
مجلس و دولت هستند و زمان 
گذاشتن برای مسائل حاشیه 
ای خیان��ت در امانت اس��ت. 
مسئوالن، وکیل مردم هستند 
و از س��وی مردم برای برطرف 
کردن مشکالت مأمورند.دولت 
و مجلس مغازه شخصی نیست 
که در آن مس��ئوالن به دنبال 

مسائل شخصی باشند.
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تسلیتمهمانپرستدرپیکش�تاردانشآموزانآمریکایی

مهمانپرس��ت س��خنگوی وزارت امور خارجه کشورمان، کش��ته ش��دن تعدادی از دانش آموزان 
 آمریکایی در اقدامی خشونت بار توسط فردی مسلح را تسلیت گفت و از چنین حادثه ای ابراز تأسف 

کرد.

بر اس��اس این گ��زارش، رییس جمه��وری آمریکا 
چارچوب زمانی 4 تا 5 ماه را برای نتیجه بخش بودن 
مذاکرات تعیین کرده اس��ت و در صورت��ی که این 
مذاکرات ناکام بماند، ایاالت متحده آمریکا به گزینه 
نظامی متوسل خواهد ش��د. این در حالی است که 
نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه مدعی شد که باید 
در سال 2013 با مشکل ایران برخورد شود. گزاشگر 
شبکه10 تلویزیون اسرائیل معتقد است اوباما با این 
اقدام نتانیاهو را دور می زند و اسرائیل را از این دایره 

کنار می گذارد.

 از ط��رف دیگ��ر روزنام��ه گاردی��ن ب��ه نق��ل از 
دیپلمات های غربی نوش��ت: »اس��رائیل به منظور 
همراه کردن جامعه بین المللی ب��رای اقدام نظامی 
علیه جمهوری اسالمی، اس��ناد و اطالعاتی را درباره 
برنامه هسته ای ایران افش��ا کرده است.« گزارشگر 
کانال10 تلویزیون اس��رائیل نیز در ای��ن باره عنوان 
 کرد که ش��خص اوبام��ا نیز ب��ر این باور اس��ت که 
نخس��ت وزیر اس��رائیل در نش��ت اطالعات مربوط 
به برنامه های هس��ته ای ایران به رس��انه ها دخالت 

داشته است.

این مس��ئله دو ماه پیش از س��وی فریدون عباسی 
رییس سازمان انرژی اتمی ایران نیز مورد تأکید قرار 
گرفت.  آژانس در شرایطی متهم به درز دادن اطالعات 
هسته ای ایران شده است که قرار است ششمین دور 
مذاکرات فنی ای��ران و آژانس در تهران آغاز ش��ود؛ 
مذاکراتی که تحت تأثیر درز اطالعات هسته ای ایران 

و مسئله سایت »پارچین« قرار دارد.

مذاکرات هسته ای در گردنه »پارچین«  
ایران م��ی گوی��د س��ایت »پارچین« یک س��ایت 

 نظامی اس��ت و فعالی��ت هس��ته ای در آن صورت 
نمی پذیرد، اما آژانس مدعی اس��ت که در س��ایت 
پارچی��ن فعالی��ت هس��ته ای در جری��ان اس��ت و 
به همین دلیل باید م��ورد بازدید بازرس��ان آژانس 
 ق��رار گی��رد. طب��ق توافقنام��ه ان پ��ی ت��ی فقط 
س��ایت های هس��ته ای می توانند تح��ت نظارت 
آژانس قرار گیرند. شاید بازدید از »پارچین« یکی از 

محورهای اصلی دور ششم مذاکرات باشد. 
آغاز گفتگوهای فنی ایران و آژانس در شرایطی مطرح 
می ش��ود که تالش ها برای ایجاد بستر گفتگوهای 
دیپلماتیک میان ایران و 1+5 و همچنین مذاکرات 
دو جانبه بین ایران و آمریکا ادامه دارد. امروز روزنامه 
لبنانی االخبار به نقل از منابع آگاه در کنگره آمریکا 
گزارش داد که  کاخ سفید نسبت به هر گونه اعمال 
دور جدیدی از تحریم ها علیه بخش های انرژی ایران 
یا هر کدام از بخش ه��ای حیاتی برای تهران به طور 

جدی هشدار داده است.
از نظر تحلیلگ��ران، این موضعگی��ری دولت آمریکا 
در برابر اعمال تحریم علیه ایران بی س��ابقه اس��ت. 
بنا به نوش��ته روزنامه االخبار به نق��ل از منابع  خود 
در کنگ��ره آمری��کا، دولت آمری��کا قص��د دارد به 
 »یک توافق ب��زرگ« با ته��ران با محوری��ت برنامه 

هسته ای اش برسد.
11 آذر ماه هی��الری کلینتون نی��ز از تمایل آمریکا 
برای مذاکره با ایران پرده برداشت. وزیر امور خارجه 
آمریکا در جمع گروهی از دیپلمالت های آمریکایی 
اعالم کرد که درص��ورت آمادگی ایران برای گفتگو، 

واشنگتن آماده مذاکره دوجانبه با تهران است.

تالش برای ممانعت از گفتگو
با وجود این ک��ه زمزمه ه��ای گفتگ��وی دوجانبه 
ایران و آمریکا بر سر مسائل هس��ته ای به اوج خود 
رسیده است و آغاز دور جدید مذاکرات دیپلماتیک 
هس��ته ایران و 1+5 نزدیک به نظر می رسد. برخی 
کارشناسان و تحلیلگران از وجود دست های مرموز 
برای ممانعت از به نتیجه رس��یدن تمامی تالش ها 

حکایت می کند.
در کن��ار ت��الش ه��ای اس��رائیل برای شکس��ت 
مذاکرات هس��ته ای ای��ران و غ��رب و وادار نمودن 
 غ��رب ب��رای ورود ب��ه ف��از نظام��ی، دکت��ر احمد 
نقیب زاده کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه 
در یادداشتی که در روزنامه بهار منتشر کرده است، 
از دست های پنهانی برای شکست مذاکرات سخن 
گفت. نقیب زاده در یادداشت خود نوشت: »آمریکا 

هن��گام خطر منافع ملی خود را به دس��ت دوس��ت 
یهودی خ��ود نمی ده��د و به جای گ��وش دادن به 
گزارش های واهی دوس��تان نامطمئن، به چش��م و 
گوش خود تکیه خواهد کرد. پذیرش مذاکره مستقیم 
 و بدون قید و ش��رط با ایران نشان دهنده واقع گرایی 

به جای پنداربافی در سیاست خارجی آمریکاست.«
به اعتقاد این تحلیلگر مس��ائل سیاس��ی در این که 
درگیری ایران و آمریکا شتابان به مراحل پایانی خود 
نزدیک می شود، هیچ شکی نیس��ت. بحران از تمام 
منزل ها گذشته و به سرمنزل نهایی خود رسیده است 
که دوراهی سرنوشت سازی را در برابر خود دارد. نقیب 
زاده به مخالفان بحث مذاکره در ایران هم اشاره کرد 
و  نوشت: » دوستان یا آدم هایی که نمی دانند جنگ 
منی چند تومان است، دائم بر طبل جنگ می کوبند 

و هشدار می دهند.«

آیا مخالفت ها مانع گفتگو می شود؟
با این اوص��اف این پرس��ش مطرح می ش��ود که 
آی��ا تالش های اس��رائیل، الب��ی ه��ای ایرانی در 
خارج از کش��ور که عموما حامی حمله نظامی به 
 ایران هس��تند و همچنین برخ��ی مخالفت های 
آرمان گرایانه داخلی می تواند مانع آغاز گفتگوی 

دوجانبه ایران و آمریکا شود. 
بس��یاری از کارشناس��ان و تحلیلگران سیاس��ی 
معتقدند ح��ل پرونده هس��ته ای ای��ران از کانال 
مس��تقیم آمریکا می گ��ذرد. ریی��س جمهور نیز 
در س��فر به نیویورک همین موض��ع را اعالم کرد.  
دکتر صمد قائم پناه کارش��ناس مسائل سیاست 
خارجی و استاد دانشگاه در این باره معتقد است: 
»بخشی از مش��کالتی که در روابط ایران و آمریکا 
 وجود داش��ته وابس��ته به فعالیت های گروه های 
ذی نفوذ بوده است. البی های تندرو در روابط ایران 
 و آمریکا نقش دارند، ام��ا این موارد تا یک مقطعی 

می توانند در روابط دو دولت نقش بازی کنند.«
وی افزود: »با رو شدن دس��ت این گروه ها، دولت 
ها مناف��ع ملی خ��ود را دنبال می کنن��د و تن به 
 منافع گروه ها و البی ه��ای کوچک نمی دهند.«

قائ��م پناه با بی��ان این ک��ه این البی ها همیش��ه 
 فعال بوده ان��د، گف��ت: »موضوع، این اس��ت که 
نقش آفرینی این گروه ها در روابط ایران و آمریکا 
تجربه شده است و اکنون فاکتورهای جدیدی در 
معادله روابط بین ایران و آمریکا مطرح اس��ت که 
 این فاکتورهای جدید، طرفین را به سمت مذاکره 

دو جانبه هدایت کرده است.«

ایران و آمریکا به پایان راه می رسند؟

چند»گمانه«پشتپرده»مذاکره«!

خبرهای غیر رسمی و تأیید نشده ای از تمایل باالی باراک اوباما برای آغاز مذاکره دو جانبه با ایران حکایت می کند. در همین حال مذاکرات 
فنی ایران و آژانس دوباره آغاز می شود. مذاکراتی که تحت الشعاع بازدید از سایت »پارچین« قرار دارد. از طرف دیگر تالش هایی برای 

آغاز دور جدید گفتگوهای دیپلماتیک ایران و 1+5 ادامه دارد.
شبکه تلویزیونی اسرائیل مدعی شد که باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا به ایران پیشنهاد مذاکرات مستقیم برسر موضوع هسته ای 
را داده است. کانال 10 تلویزیون اسرائیل سه شنبه شب با پخش گزارش�ی به نقل از یک مقام آگاه آمریکایی با اشاره به این مسئله اعالم 

کرد، اوباما مقامات اسرائیل را از این تصمیم خود بی اطالع گذاشته و با تل آویو مشورتی در این باره نکرده است.
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
شماره 191/2319

مناقصه گذار: شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری
الف( مشخصات پروژه: انجام خدمات تعمیر و نگهداری از تأسیسات آب آشامیدنی 

روستاهای تحت پوشش در شهرستان لردگان به مدت دوازده 12 ماه
ب( مبلغ ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه: 50/000/000 ریال دارای سه ماه 

اعتبار
ج( صالحیت موردنیاز: رشته آب پایه 5 برای اشخاص حقوقی از استانداری و رشته 
تأسیسات با تعمیر و نگهداری برای ش��رکت های خدماتی از اداره کل تعاون، کار و 

رفاه اجتماعی
د( محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: ش��هرکرد- بلوار طالقانی- خیابان 9 

دی- شرکت آب و فاضالب روستایی استان- اداره امور حقوقی و قراردادها
ن( ارائه معرفی نامه کتبی برای نماینده پیمانکار، تصویر برگه صالحیت ش��رکت و 
فیش واریز مبلغ 50/000 ریال زمان دریافت اسناد الزامی می باشد. اطالعات کامل 

در اسناد مناقصه موجود می باشد.
و( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ این آگهی لغایت 1391/9/30 تحویل 
1391/10/10 تاریخ بازگشایی 91/10/11 اعتبار پیشنهاد قیمت 3 ماه از تاریخ 

پیشنهاد 
- این آگهی در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس Iets.mporg.ir درج 

گردیده است. تلفن: 7 یا 0381-2245186
روابــط عمومی 

و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان چهارمحال و بختیاری

آگهی استفاده از حق تقدم موضوع ماده 169 الیحه اصالحی قانون 
تجارت شرکت آیریا ساخت سپانو سهامی خاص به شماره ثبت 42028

هیــأت مــدیــره

فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران
شرکت آب منطقه ای اس�تان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به استناد آئین نامه 
اجرائی بند »ه« از ماده 29 قانون برگزاری مناقصات مش��اورانی را که در رشته آب تخصص 
آبیاری و زهکش��ی، پایه 3 و باالتر توس��ط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاس��ت 
جمهوری احراز صالحیت ش��ده اند، در چهارچوب ضوابط آئین نام��ه مذکور برای خدمات 
مهندسی تهیه گزارشات مطالعاتی، ارزیابی کیفی نماید. بدین وسیله از مشاوران واجد شرایط 
دعوت می ش��ود برای اخذ مدارک مربوط به ارزیابی کیفی مش��اوران از تاریخ 1391/9/26 
لغایت 1391/9/29 از طریق سایت شرکت به نش��انی www.cbrw.ir مدارک مربوطه را 
دریافت نمایند. این آگهی به منظور ارزیابی کیفی مشاوران انتشار یافته و شرکت پس از انجام 

مراحل ارزیابی از متقاضیان واجد شرایط طی مراحل بعدی دعوت به عمل خواهد آورد.
شرکت آب منطقه ای استان چهارمحال و بختیاری

در راس��تای مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 91/9/21 مبنی بر افزایش سرمایه و رعایت ماده 
169 اصالحی قانون تجارت بدین وسیله به اطالع کلیه صاحبان سهام شرکت می رساند مقرر گردیده 
سرمایه شرکت از مبلغ 2/000/000 ریال تا مبلغ 600/000/000 ریال از طریق واریز نقدی و از محل 
صدورس��هام جدید افزایش یابد لذا حساب ش��ماره 0103247959003 عهده بانک صادرات شعبه 
نیکبخت جهت واریز مبلغ ناشی از افزایش س��رمایه اعالم گردید و هر یک از سهامداران که تمایل به 
حضور در افزایش سرمایه را دارند بایستی حداکثر ظرف مدت 60 روز از تاریخ نشر آگهی جهت خرید 
سهام ناشی از افزایش سرمایه به نس��بت سهام خویش هر سهم 299 س��هم و هر یک سهم به ارزش 
20/000 ریال اقدام نمایند و رسید مربوطه را تحویل هیأت مدیره دهند. الزم به ذکر است چنانچه در 
پایان مهلت مقرر هر یک از سهامداران نسبت به خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه و استفاده از حق 
تقدم خویش اقدام ننمایند هیأت مدیره مجاز خواهد بود در صورت لزوم حق تقدم های استفاده نشده 
بابت افزایش سرمایه را به هر یک از س��هامداران و یا طلبکاران که تمایل به خرید سهام دارند واگذار 
نماید و این انصراف به منزله سلب حق تقدم خویش در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه می باشد. 

پرداخت به موقع آب بهاء ارائه خدمات به شما را آسانتر می کند.

نوبت اول
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پذیرش آگهی های
روزنامه زاینده رود

www. zayanderoud.com

تلفن:
6265583

همکار گرامی
سرکار خانم کرمی

مصیبت وارده را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده برای آن 
مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.

روزنامـه زاینــده رود

SMS

یادداشت

3000625577 ZAYANDE ROUD NEWSPAPERSociety,Cultural Newspaper

 26کیلوگرم مواد مخدر 
در گلوگاه نایین کشف شد

رجبعلی مختاری، فرمانده انتظامی نایین به ایرنا گفت: مأموران فرماندهی 
انتظامی موفق به کشف 26 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش در 

گلوگاه شهید شرافت این شهرستان شدند. 
به گفته وی، مأموران مس��تقر در ایس��ت و بازرسی ش��هید شرافت این 
فرماندهی هنگام کنت��رل خودروهای عبوری به چهاردس��تگاه خودرو 
سواری مش��کوک ش��دند و آنها را متوقف کردند. وی افزود: مأموران در 
بازرسی از چهاردستگاه خودرو سواری که از استان های جنوبی و شرق به 
مرکز کشور در حرکت بودند، مقدار 22 کیلوگرم تریاک و چهار کیلوگرم 

حشیش را کشف و ضبط کردند. 
فرمانده انتظامی نایین گفت: در این رابطه شش نفر دستگیر و چهار خودرو 
توقیف شد، همچنین متهمان به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضایی شدند.

 حمایت از سرمایه گذاری 
در حریم بارگاه امامزادگان 

مدیرکل اوقاف و امورخیریه اصفهان گفت: از هرگونه سرمایه گذاری در 
موقوفات، به ویژه در حریم بارگاه امامزادگان این استان حمایت می کنیم. 
حجت االسالم والمسلمین حسین اژدری روز گذشته در جلسه بررسی 
مش��کالت اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان مبارکه، با شهرداری های 
پنجگانه این شهرستان، افزود: موقوفات متعلق به امام زمان )عج( و حاکم 
اسالمی است و با اذن ولی فقیه می توانیم در آنها تصرف کنیم. مدیرکل 
اوقاف و امورخیریه استان اصفهان با بیان این که حق و حقوق موقوفه باید 
برای همگان اهمیت داشته باشد، افزود: شهرداری ها درصورتی که هرگونه 
طرحی برای استفاده بهینه از موقوفات مرتبط با امامزادگان داشته باشند، 
 آماده همکاری با آنها هستیم. وی با اشاره به تالش های انجام شده برای 
بهره برداری مناسب از موقوفات، تصریح کرد: در برخی شهرها با همکاری 
ش��هرداران اقدامات خوبی برای فعال کردن این ظرفیت فرهنگی انجام 

شده است.

مسمومیت با منوکسیدکربن، 
هنرآموزان را راهی بیمارستان کرد

انتشار گاز منوکسیدکربن در سالن همایش های فنی و حرفه ای اصفهان، 
موجب مسمومیت هنرآموزان و اعزام واحدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ و 

آتش نشانی به محل حادثه گردید. 
به گزارش ایمنا و به نقل از یک منبع آگاه این حادثه که روز گذش��ته در 
س��الن همایش های فنی و حرفه ای اصفهان و با حضور نزدیک به 400 
مدیر و مربی آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای رخ داد،  با وجود تذکرهای 
پی در پی حاضران در این سالن و در طول زمان کالس مبنی بر انتشار بوی 
گاز در فضا،  توجهی به موضوع نشد تا اینکه گاز گرفتگی باعث مسمومیت 
کارآم��وزان گردید. بنابراین گزارش، انتش��ار گاز منوکس��یدکربن اکثر 
حاضران در سالن همایش های فنی و حرفه ای را دچار مسمومیت کرد و 
منجر به اعزام ۵ دستگاه آمبوالنس از طرف مرکز فوریت های پزشکی به 

این مرکز شده است. 

 طرح توزیع شیر 
در مدارس اصفهان آغاز شد

اجرای طرح توزیع ش��یر در سطح مدارس اس��تان اصفهان روز شنبه به 
صورت نمادین در مدرس��ه راهنمایی ش��هدای هفتم محرم آغاز ش��د. 
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در این آیین، 
جمعیت دانش آموزان زیر پوشش این طرح را ۵۵0 هزار نفر اعالم کرد. 
کمال خشوعی اظهار کرد: این جمعیت شامل دانش آموزان دوره ابتدایی، 

راهنمایی، مدارس شبانه روزی و کارکنان آنهاست.

گشتی در خبرها

افزایش 25 درصدی بهای بلیت 
اتوبوس

مدیرعامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان
عباس روحانی

الیحه افزایش 2۵ درصدی بلیت اتوبوس در ش��ورای اس��المی شهر 
اصفهان مط��رح و با قرار گرفت��ن در طرح دوفوریت��ی، مورد تصویب 
قرار گرفت. ارایه خدمات در دو بخ��ش خصوصی ملکی و یک بخش 
خصوصی اس��ت. بخش خصوصی نی��ز دو بخش دارد که یک س��ری 
داخل محدوده شهر و یک س��ری هم خطوط از داخل شهر به اطراف 
است. الیحه ای که در شورای اسالمی شهر مطرح شد، برای افزایش 

2۵ درصدی خطوط ملکی در 
محدوده شهر بود که شورای 
شهر افزایش 2۵درصد اضافه 
را ب��رای مح��دوده خط��وط 
اطراف ش��هر تصوی��ب کرد و 
قرار شد قیمت خطوط ملکی 
و خصوصی مح��دوده داخل 
 ش��هر با یک افزای��ش قیمت 

20 درصدی همراه باشد.
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چهره روز
توسعه فضای سبز محلی در دستور کار است

محمد رضا آقا باباگلیان، شهردار منطقه یک با اشاره به این که توسعه فضای سبز در دستور 
کار قرار دارد، گفت: احداث پارک های محلی علی قلی آقا، نهرشاداب و فردوس در خیابان 

پنج رمضان در دست اجراست.
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 توقیف کاالی قاچاق 
4/5 میلیاردی 

احداث ساختمان جدید 
دانشگاه آزاد واحد دهق 

کارآگاهان پلیس آگاهی اس��تان اصفهان در طرح مب��ارزه با قاچاق کاالهای 
 گمرکی، دخانی و ترانزیتی موفق ش��دند چندین محموله قاچاق را به ارزش 
4/۵ میلیارد ریال در این استان شناسایی و توقیف کنند. رییس پلیس آگاهی 
استان اصفهان با اعالم این خبر، اظهار داش��ت: در این طرح کارآگاهان اداره 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی این استان با به کارگیری کلیه امکانات و 
با اقدامات پلیسی و اطالعاتی موفق شدند23 نفر از متهمان را با چندین محموله 
کاالی قاچاق شناسایی و دستگیر کنند. سرهنگ حسین حسین زاده  افزود: 
برابر نظریه کارشناسان، ارزش ریالی محموله های مکشوفه بالغ بر 4/۵ میلیارد 
ریال برآورد شده است. وی با بیان این که در این طرح ۱2 دستگاه خودرو توقیف 
و محموله های مکشوفه تحویل اداره گمرک شد، خاطر نشان کرد: متهمان با 

تشکیل پرونده، به مراجع قضایی معرفی شدند.

ساختمان جدید دانشگاه آزاد اس��المی واحد دهق با اعتبار2۵میلیارد ریال 
اردیبهشت  ماه سال 92 به بهره برداری می رسد. رییس دانشگاه آزاد اسالمی 
واحد دهق با بیان این خبر گفت: این ساختمان  با زیربنای3۵00 متر مربع در 
دو طبقه، با ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی به سرعت در حال احداث است. وی 
افزود: برای احداث این پروژه ۱۵ میلیارد ریال از اعتبارات عمرانی دانشگاه آزاد 
اسالمی و ۱0 میلیارد ریال از کمک های مردمی و خیرین این شهر هزینه می 
شود. مجتبی مالاحمدی تصریح کرد: هم اکنون در دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
دهق سه رشته در مقطع کارشناسی و ۱2رش��ته در مقطع کاردانی تدریس 
می شود. وی در ادامه از ثبت نام بدون آزمون در بهمن ماه جاری در این واحد 
دانش��گاهی خبر داد و گفت:ثبت نام بدون آزمون برای دانش پذیران در کلیه 

رشته های تحصیلی در مقاطع کاردانی و کارشناسی صورت می پذیرد.

صبح روز گذش��ته جلسه علنی شورای 
نفیسه 
اسالمی شهر اصفهان با حضور اعضای راهداری

اصلی شورا در تاالر شورای اسالمی شهر 
اصفهان برگزار شد. در این جلسه  عباس حاج رسولیها، وحید 
فوالدگر، فتح اهلل معین و ابوالفضل قربان��ی نطق های پیش از 
دستور خود را بیان کردند. سه مصوبه در این جلسه مطرح شد 
که پس از جمع بندی توسط سخنگوی شورا، دو مورد به تصویب 
رس��ید و یک مورد به مدت یک هفته مس��کوت ماند. در زیر، 
 بخش��ی از صحب��ت ه��ای ام��روز ش��ورای ش��هر اصفه��ان 

را می خوانید.
    عباس حاج رس�ولیها، رییس ش�ورای اسالمی شهر 

اصفهان
رؤسای شوراها خواستار برگزاری انتخابات شوراها 

یک ماه زودتر از انتخابات ریاست جمهوری شدند
پس از برگزاری اجالس رؤسای شوراهای اسالمی سراسر کشور 
در شهر اصفهان، رؤسای شوراهای ش��هر به نوعی در همزمان 
برگزار شدن انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای شهر مخالف 
و خواستار برگزاری انتخابات شوراها یک ماه زودتر از انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ش��دند؛ چرا که همزمانی تبلیغات شورا و 
ریاست جمهوری با یکدیگر مردم را دچار سردرگمی می کند و 

مردم نمی توانند درست تصمیم بگیرند.
    وحید فوالدگر، عضو ش�ورای اسالمی شهر اصفهان 

نیروگاه های برق، سوخت مازوت می سوزانند
هر ساله با بحث آلودگی هوا، فعالیت نیروگاه های برق و استفاده 
از سوخت گاز مطرح می شود، اما در عمل اقدامی جدی برای آن 
صورت نمی گیرد و این در حالی است که قرار بود نیروگاه های 
برق در فصل زمستان بیشتر از س��وخت گاز استفاده کنند که 
همچنان در فصل زمستان و تابستان از سوخت مازوت استفاده 
می شود. ظاهرا  قضیه محدودیت گاز در فصل سرما یک بهانه 
اس��ت و باید فکری جدی برای این آلودگی ناش��ی از سوخت 

مازوت نیروگاه ها کرد.
    ابوالفضل قربانی، س�خنگوی ش�ورای اسالمی شهر 

اصفهان 
نان بی کیفیت در دست مردم اصفهان 

نانی که جزء خوراکی های اصلی مردم محسوب می شود، باید 
بس��یار با کیفیت باش��د در حالی که در اصفهان نان با کیفیت 
بسیار کم است و این در حالی است که در بسیاری از شهرهای 
کشور همچون تهران و نیز در شهرهای شرقی کشور همین آرد 
با همین کیفیت عرضه می ش��ود اما نان بسیار خوبی به دست 

مردم می رسد.

 نان در اصفهان گران است، اما به دلیل کیفیت پایین نان دور ریز
آن زیاد هم زیاد است که نارضایتی مردمی را به همراه دارد.

همچنین قیمت لبنیات عرضه ش��ده به مردم نیز با کیفیت آن 
همخوانی ندارد، چنان که هم پنیر عرضه شده و هم ظرف پنیر 
روز به روز کوچک تر می ش��ود، اما قیمت آن ه��ر روز در حال 

افزایش است.
    فتح اهلل معین، رییس کمس�یون حمل و نقل شورای 

اسالمی شهر اصفهان 
سهم مشخص شوراها از عوارض سوخت پرداخت 

نمی شود
یکی از این محدودیت ها در عوارض ش��هرداری ها س��همی از 
سوخت است که به صورت متمرکز باید به شوراها واگذار شود 
اما مسکوت مانده است، در حالی که این رقم سهم بسیار زیادی 
در افزایش خدمات ش��هری دارد. شهرداری با خدمات مردمی 
س��رو کار دارد و چنان که به شهرداری و ش��وراها توجه نشود، 
سطح خدمات ش��هری کاهش پیدا می کند و الزم است که به 
طور جدی این سهم پرداخت شده و عوارض حاصل از سوخت 

در کنار اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شود.

 در جلسه علنی شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح شد

 نیروگاه های اصفهان هنوز مازوت 
می سوزانند

»حدود ۵0 سال از عمر شبکه فاضالب در اصفهان 
می گ��ذرد، در حالی ک��ه بر مبن��ای اس��تاندارد، 
نهایت عمر ش��بکه فاضالب 30 تا 3۵ س��ال است 
 و از آنجایی که عمر ش��بکه فاض��الب در اصفهان 
دو برابر استانداردهای جهانی است، این امر منجر 
به خوردگی شبکه فاضالب شده است. عالوه بر این 
مس��أله، س��یمان هایی که در دهه 60 و سال های 
ابتدای دهه 70 برای ایجاد ش��بکه فاضالب به کار 
رفته مرغوبیت کافی نداشته و زودتر از موعد خورده 
ش��ده اند که این عامل هم بی تأثیر در فرسودگی 

شبکه فاضالب در استان نیست.«
 این صحبت��ی بود ک��ه مدیر آب و فاضالب ش��هر 

اصفهان ب��ر آن تأکید دارد و به نوع��ی بروز چنین 
مسائلی را در شهر با توجه به مشکالت گفته شده، 
ام��ری طبیعی می دان��د. به دنبال این مش��کالت 
ترکیدگی لوله  انتقال آب در خیابان کمال اسماعیل 
ش��هر اصفهان رخ داد  و به نوعی دامن بر التهابات 
گذش��ته زدتا جایی که برخی از منابع این مشکل 
را به شبکه فاضالب بس��ط دادند و باور داشتند که 
این مشکل تکرار مش��کالت قدیم در نقطه جدید 
شهر اس��ت. این در حالی اس��ت که بررسی زاینده 
رود در ای��ن خصوص نکته دیگری را روش��ن کرد. 
حسین اثنی عشری در راس��تای شفاف سازی این 
موضوع با اشاره به چگونگی ترکیدگی لوله آب در 

خیابان کمال اسماعیل گفت: در ابتدا و با بروز این 
مشکل مأموران این اداره برای رسیدگی و بازسازی 
این قسمت آسیب دیده  اعزام شدند. البته گر چه  
ترکیدگی لول��ه 400 انتقال آب در ش��هر اصفهان 
یک اتفاق غی��ر منتظره ب��ود ولی هی��چ ارتباطی 
با فرس��ودگی و یا مسایل دیگر ش��بکه انتقال آب 
ش��هری نداش��ت.وی در تکمیل صحبتهای خود 
ادامه داد: خوش��بختانه لوله انتقال آب در خیابان 
کمال اسماعیل بازس��ازی شده و امکان رفت و امد 

برای شهروندان فراهم شده است. 
اصالح پراکنده شبکه فاضالب چاره ساز 

نیست

شاید در بسیاری از مواقع تکرار و یا بازخورد برخی 
از مس��ائل باعث ش��ود تا مدیری برای حل مشکل 
اقدام کند، ولی این موضوع برای ش��بکه فاضالب 
اصفهان صدق نم��ی کند و هر روز ش��اهد خرابی 
نقطه ای جدید از شهر اصفهان هستیم، تا جایی که 
دیگر نمی توان گفت دیگر قسمتی سالم در شبکه 

فاضالب شهر اصفهان باقی مانده است. 
چن��دی پیش هاش��م امینی، مدیرعامل ش��رکت 
آب و فاضالب اس��تان اصفه��ان در گف��ت و گو با 
مهر گفت:»ه��ر لحظ��ه احتمال می رود ش��بکه 
فرس��وده موجب ح��وادث غیرقابل جبران ش��ود. 
به منظ��ور جلوگی��ری از وقوع ح��وادث غیرقابل 
جب��ران ناش��ی از ش��بکه فرس��وده فاض��الب در 
س��ال های گذش��ته حدود ۵0 کیلومت��ر اصالح 
ش��بکه فاضالب به طور پراکنده در نقاط مختلف 
ش��هر در دس��تور کار قرار گرفت. ه��ر چند که در 
سال های اخیر شبکه فاضالب برخی از نقاط شهر 
اصفهان مورد بازسازی قرار گرفت، اما واقعیت این 
است که عمده خطوط شبکه فاضالب سطح شهر 
 دچار مش��کل اس��ت و نمی توان با بازسازی های
 پراکن��ده از وق��وع ح��وادث جلوگی��ری ک��رد.«

 امین��ی همچنی��ن اعتق��اد داش��ت ک��ه » اگر در 
خیابان های مرکزی ش��هر لوله فاضالبی شکسته 
ش��ود، بدون تردید مرکز ش��هر دچار مشکل های 
حادی خواهد ش��د و منجر به پس زدگی فاضالب 
 منازل می ش��ود ک��ه این روی��داد خطر ش��یوع 

بیماری ها را هم در اصفهان به همراه دارد.« 
وی با اش��اره به این که برای حل ای��ن معضل اول 
باید میزان فرسودگی ش��بکه فاضالب در اصفهان 
را شناسایی کرد گفت که این کار نیاز به تکنولوژی 
 روز دنیا دارد و متأسفانه کش��ور ما فاقد این دانش 
اس��ت. اختصاص بودجه 200 میلی��ون یورویی از 
س��وی اعتبارات ریاس��ت جمهوری، مطلبی است 
که مدیران ش��هر اصفهان بر روی آن تأکید دارند 
و بر این باورند که اگر این اعتب��ار به اصفهان برای 
 بازس��ازی ش��بکه فاضالب اختصاص پی��دا کند، 
می توان بر این مش��کل فائ��ق آم��د و در غیر این 

صورت، امری مشکل و زمانبر است.
 امینی در این رابطه می گوید: » در دور اول س��فر 
رییس جمهور200 میلیون یورو از طریق فاینانس 

برای نوسازی ش��بکه فاضالب این شهر لحاظ شد، 
اما به رغم عقد قرارداد و انتخاب پیمانکار توس��ط 
شرکت آب و فاضالب اس��تان، برخی مسائل مانع 
از تخصیص این اعتبارات ش��د. در س��ال گذشته 
در ردی��ف بودجه ملی، پنج میلی��ارد تومان به این 
امر اختصاص یافته ک��ه تاکنون تنها 70 درصد آن 

تخصیص داده شده است. 
با تحقق نیافتن قول هایی که برای تأمین اعتبارات 
داده شده بود، از سوی مقامات دولتی راهکارهایی 
برای تأمی��ن هزینه الزم عنوان ش��ده اس��ت که 
 مس��ئوالن آب و فاض��الب اصفه��ان آن را ناکافی 
م��ی دانند. گمان نم��ی کنم حتی ب��ا فروش همه 
اموال شرکت مبلغ مورد نیاز برای بازسازی شبکه 
فاضالب شهر اصفهان تأمین شود و باید به هر نحو 
ممکن این مبلغ از طریق سیستم بانکی تخصیص 

داده شود.«

کلکتورهای فاضالب باید بازسازی شوند
چند روز پی��ش نیز پ��س از بارندگی در قس��مت 
زیرین پل غدیر، آب گرفتگی پدید آمد که حاصل 
پس زدگی شبکه فاضالب بود و این موضوع می تواند 
به ظرفیت پایین ش��بکه فاضالب ش��هر اصفهان 
 در دفع آب های س��طحی مربوط باش��د. مش��کل 
پس زدگ��ی فاضالب ش��هر اصفهان نی��ز از دیگر 
مش��کالت ش��بکه فاضالب اس��ت که مدتی است 
پس از بارندگی های اصفهان این مس��أله در نقاط 
مختلف اصفهان مش��اهده می ش��ود و اختالالتی 
در زندگی و کسب و کار شهروندان به وجود آورده 
است. اعتراضاتی که شهروندان در این خصوص به 
مس��ئوالن کرده اند تنها توانسته با چنین کلماتی 
پاسخ داده ش��ود: » در ش��هر اصفهان کلکتورهای 
فاضالب ظرفیت باالیی ندارند و با گس��ترش شهر 
اصفهان این ظرفی��ت پایین باعث ش��ده تا حجم 
 ورودی به فاضالب ب��اال رفته و دیگ��ر تحمل دفع 
 آب های باران را نداشته باش��د، به همین دلیل با 
پس زدگی فاضالب روبه رو هس��تیم. برای جبران 
این مش��کل هم باید کلکتوره��ای اصلی فاضالب 
ترمیم و بازسازی شود که در حال انجام است، ولی 
باید ب��رای تکمیل آن به دلیل نب��ود بودجه، زمان 

زیادی را صرف کرد.«

زاینده رود حادثه نشست خیابان »کمال اسماعیل«  را بررسی می کند

معضل فرسودگی فاضالب، گره کوری که باز نمی شود 

صبح دیروز اصفهانی هایی که هر روز مس�یر خیابان »کمال اس�ماعیل« را به مقصد مورد نظرشان طی می کردند با 
داوود
ترافیک شدیدی مواجه شدند؛ ترافیکی ناشی از مسدود شدن خیابان در اثر نشت آب از لوله »400« شبکه انتقال  آب  شیخ جبلی

اصفهان. این اتفاق گر چه برای ش�هر گنبدهای فیروزره ایی ماجرایی مسبوق به سابقه اس�ت ولی برای شهروندان 
اصفهانی واقعه ای ناخوشایند است چرا که ترجیح می دهند روزشان را با چهره دیگری از شهرشان آغاز کنند. این اتفاق گر چه با واکنش 
سریع مسئولین مربوطه رفع شد ولی الزم بود ریشه ها و دالیل آن نه به شیوه ای سطحی بلکه با روشی شفاف و رسانه ای مورد تنویر قرار 

بگیرد. آنچه در ادامه می خوانید تالش روزنامه زاینده رود در این مسیر است. 

ت[
س: تزیینی اس

]عک



چهره روزیادداشت

 270 میلیون صرفه جویی 
با راه اندازی کک سازی 

مدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهان گفت: با راه اندازی و تولید 900 
هزار تن کک در واحد کک سازی این شرکت، حدود270 میلیون یورو 

در سال صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل می شود.
صفر براتی اعالم کرد: ماه آینده با در مدار قرار گرفتن باتری شماره 
سه کک سازی که آخرین پروژه طرح توسعه توازن شرکت ذوب آهن 
اصفهان است، واحد کک سازی این شرکت نیز راه اندازی می شود.

وی هزینه راه اندازی باتری شماره سه کک سازی در طرح توازن را 
حدود350 میلیارد تومان عنوان کرد.

وی افزود: با در مدار قرار گرفتن باتری ش��ماره س��ه کک سازی در 
 طرح توازن ذوب آهن اصفهان، تولید این ش��رکت به ظرفیت اسمی 

سه میلیون و 600 هزار تن فوالد خام در سال می رسد.
وی گفت : برای تولید این میزان فوالد خام، حدود یک میلیون و 800 
هزار تن کک متالورژی الزم اس��ت که باتری شماره سه کک سازی 

طرح توازن، نیمی از این نیاز را بر طرف می کند.
وی س��ودآوری این واحد را س��االنه 300 میلیارد تومان ذکر کرد و 
گفت: پس از راه اندازی این واحد، برای 350 نفر به طور مس��تقیم و 
حدود یکهزار و 700 نفر به طور غیر مستقیم شغل ایجاد می شود.

طرح توازن یکی از مهم ترین طرح های شرکت ذوب آهن اصفهان 
برای موازنه خط تولید این ش��رکت اس��ت که اجرای آن از سال 82 

آغاز شد.

خبر ویژه

4
تعاون بهترین مصداق اقتصاد مقاومتی است

غالمعلی قادری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان گفت: تعاون به عنوان یک موضوع 
آمیخته شده با فرهنگ و اصول مذهبی مردم ایران بهترین مصداق اقتصاد مقاومتی است و احساس 

تکلیف مردم در تمام مناسبت ها به ویژه مسائل اقتصادی، تداوم انقالب را به همراه داشته است.
تنها 5 درصد خودروها به 

مصرف کننده  می رسد 
عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان 

ایران/ محمدرضا نجفی منش 
براس��اس تحقیق ص��ورت گرفت��ه در صنعت خ��ودرو، فق��ط 5درصد 
خودروهای عرضه شده از سوی خودروسازان به صورت مستقیم به دست 
مصرف کنندگان می رس��د و 95 درصد مابقی توسط واسطه ها و دالالن 
برای فروش مجدد به مردم، خریداری می شود و این بستر فشار بر قیمت 
خودروهاست. به عنوان مثال، پس از باز ش��دن سایت فروش اینترنتی 
خودروس��ازان، دالالن و واس��طه ها به س��رعت خودروهای عرضه شده 
را خری��داری ک��رده و با قیمت 
باالت��ری ب��ه مصرف کنندگان 
عرضه می کنند که تنه��ا راه از 
بین بردن داللی و واسطه گری 
در بازار خودرو، تعیین قیمت ها 
در حاش��یه بازار اس��ت، در آن 
صورت س��رمایه های دالالن از 
این حوزه خارج ش��ده و بازار به 

تعادل می رسد. 
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این اتفاق آنقدرپیش رفت تا خیلی ازتولیدکنندگان 
کفش با مشکل روبه رو ش��ده و اخبار نگران کننده 
ورشکستگی کارگاه های کفش یکی پس از دیگری 
چاشنی مهم ترین اطالعات در زمینه صنعت کفش 
شود. نمایش��گاه کفش و کیف اصفهان اما این بار با 
تدابیر تازه ای روبه رو بود؛ این که دیگر جنس چینی 

وارد کشور نخواهد شد، آن هم از نوع کفش و کیف.
به گفت��ه تولیدکنندگانی که در نمایش��گاه حضور 
داشتند، این اتفاق میمون می تواند نفس به شماره 
افتاده بازار کفش را برگرداند و اکسیژن تازه ای باشد 

برای کالبد بی روح بازارهای داخلی.
حمید حامی، دومین بار اس��ت که در نمایش��گاه 
تخصصی کیف و کفش شرکت می کند. در غرفه ای 
ایستاده که بوی چرم از چند متری آن فضا را پر کرده 

است؛ چرمی که به قول خودش مصنوعی است اما 
دوام کفش هایی که از طریق آن پاپوش می شوند تا 

چندین برابر جنس چینی عمر می کنند.
او خوشحال است از این که دیگر به لطف سیاست، 
همه درهای کشور، چهارطاق به روی جنس چینی 
باز نیس��ت و بنابراین تولیدکننده ها م��ی توانند از 
قبل آن نفس ت��ازه ای بکش��ند؛ گرچ��ه او از عدم 
نقدینگی می نالد: »مشکل تولیدکننده مواد اولیه 
است که متأس��فانه یا وارد نمی شود یا خیلی گران 
اس��ت«. حامی درباره اعطای تس��هیالت بانک ها 
به تولیدکنن��دگان کفش هم گالیه ه��ای فراوانی 
دارد:»بان��ک ها جز این که کیس��ه تولیدکنندگان 
را خالی کنند، کاری ب��رای تولید نک��رده اند؛ چرا 
 ک��ه  در حال حاض��ر بان��ک ه��ا از تولیدکنندگان 

به ویژه تولیدکنن��دگان کفش، س��ودهای باالیی 
دریافت می کنن��د. در واقع ما هنوز نتوانس��ته ایم 
مش��کالتی را که اقتصاد کش��ور برایمان به وجود 
آورده، حل کنیم. تا وقتی ک��ه واردات کفش های 
چینی آزاد ب��ود، تولیدکنن��دگان کفش یکی پس 
از دیگری تبدی��ل به واردکنن��دگان کفش چینی 
ش��ده بودند و اگر کارخانه ای دی��روز تولیدکننده 
 مرغوب ترین کفش داخلی بود، االن همان کارخانه 

نامرغوب ترین کفش خارجی را وارد می کند«.
یکی دیگر از مس��ئوالن غرفه ای ک��ه تولیدکننده 
بزرگ کفش در اصفهان است نیز با او موافق است،  
که در پی س��خنان همکارانش این نکته را متذکر 

می شود.
با این حال به نظرمی رس��د خروج از ش��یوه تولید 

سنتی و دس��تیابی به روش های پیش��رفته تولید 
 و تج��ارت کفش و جلوگی��ری ازقاچ��اق و واردات 
بی رویه کفش ازمبادی قانونی درکنار اس��تفاده از 
مواد اولیه مرغوب و در نظر گرفتن سالیق مختلف، 

نیاز صنعت کفش است.
 به گفته ابراهیم حکمت، اگر م��ا نخواهیم با تنوع و 

به روزعمل کنیم حتما شکست خواهیم خورد.
 در ای��ن می��ان ش��لوغی نمایش��گاه ه��م خ��ود، 
نشان دهنده این است که مردم هم بدشان نمی آید 
که از منظری دیگر به کی��ف و کفش، آن هم از نوع 

ایرانی اش نگاه کنند.
 به گفته منصوری که با خانواده اش به نمایش��گاه 
آم��ده، این ک��ه واردات کی��ف و کف��ش را ممنوع 
 کرده اند بسیار خوب است: » باور کنید  کفش هایی
 که ما ایرانی ها می زنیم خیل��ی بهتر از کفش های

چینی اس��ت. ب��ا تولی��د جن��س خوب م��ن فکر 
 م��ی کن��م ش��رکتی مثل کف��ش مل��ی ی��ا البرز 
می توانند کیفیتی در حد جهانی و صادراتی با برندی 
معروف داشته باشند و اکنون بهترین فرصت هست 
 برای آنه��ا«. به گفته حکم��ت، کیفیت کفش ملی 
فوق العاده است با ماندگاری بس��یار زیاد، ولی باید 

طراحی های به روزتری داشته باشند.
»ارتباط با مش��تری هایی که در نمایش��گاه حکم 
بازدیدکننده را دارند، برای کس��انی ک��ه از باال به 
بازارکفش نگاه می کنند نقش مهم��ی دارد.« این 
را ناصرمروت می گوید؛کسی که سال هاست خاک 
عمده فروشی کفش را می خورد و در این کار دستی 
دارد: »درحقیقت از نزدیک با مشتری ارتباط داریم 
و متوجه می شویم او چه نوع تولیدی را می پسندد 
و از چه چیز زیاد راضی نیست و همین مهم، باعث 
می شود تا سلیقه مشتری که در کار تولید یک اصل 

است، بیشتر مورد توجه قرار گیرد«.
یکی دیگر از بازدیدکنندگان هم محو تماشای این 
نمایشگاه شده است: » یکی از برنامه های جانبی این 
نمایش��گاه برگزاری چهارمین همایش هم اندیشی 
 خوش��ه های کفش کش��ور ب��ود  که ب��ه نظر من 
می تواند نقش مهم��ی در بازیاب��ی صنعت کفش 

اصفهان داشته باشد«.
با تمام این ها، رییس اتحادیه صنف کفاشان اصفهان 
می گوید:» برای تولید بهتر و رقابت جهانی در بازار 

کفش، نیازمند واردات ماشین آالت مدرن با کمک 
دولت، آموزش علمی و دانشگاهی این حرفه و ایجاد 
شهرک های صنعتی خاص کفش در کشور هستیم«، 

باید عینک خوشبینی را از چشم برداریم.
محمد نایب پور با اشاره به این که پوست به حد کافی 
در ایران وجود دارد، ادامه می دهد: متأسفانه واردات 
مواد اولیه تبدیل پوست به چرم از کشورهای آلمان 
 و ایتالیا قطع ش��ده و برای تولید یک جفت کفش

90 قلم جنس نیاز است، اما به دلیل نوسانات ارزی از 
ابتدای سال جاری تاکنون قیمت مواد اولیه تا حدود 
70 درصد افزایش یافته است؛ به طورمثال جعبه یا 

همان کارتن کفش از250 تومان در اول س��ال، به 
یکهزار تومان در زمان حاضر رسیده است. 

نایب پور ادامه می دهد: با توجه به مشکالت نقدینگی 
و همچنین ورود بی رویه اجناس چینی ارزان قیمت، 
حدود 20 درصد کارگاه های تولید کفش اصفهان 
تعطیل شده و با ش��رایط موجود، این رقم افزایش 

خواهد یافت.
وی اضافه می کند: وجود دس��تگاه های فرس��وده 
و قدیمی متعلق به 30 تا 40 س��ال گذشته، باعث 
کاهش توان صادراتی این صنف ش��ده اس��ت؛ چرا 
که این دستگاه ها سرعت و دقت کافی را برای تولید 

مدل های متنوع امروزی ندارند.

با منع واردات کفش 

چینی ها دیگر برایمان پاپوش نمی دوزند

زندگی با کفش های چینی خیلی وقت اس�ت عادتمان ش�ده؛ درس�ت از وقتی که دیگر کفش ملی محبوب نیست و  گروه 
ارزان های بی کیفیت، بازار کفش را قبضه کرده اند. از همان زمان ما پا در کفش چینی ها کردیم تا بزرگ ترین صنعت اقتصاد

اصفهان با یک عالمت سؤال بزرگ روبه رو شود.

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

ابالغ رای
6257 ش��ماره دادنامه: 9109970354401187 ش��ماره پرون��ده: 9009980359501512 
ش��ماره بایگانی شعبه: 910304 ش��اکی: خانم گالبتون اسکندری به نش��انی خ آتشگاه خ 
دزیچ��ه خ132 ک ایم��ان58 متهمین: 1- آق��ای رضا حاجت پور به نش��انی مجهول المکان 
2- آقای مصطفی کاظمی با وکالت آقای احس��ان اکبری فرد به نشانی دادگستری اصفهان 
ط همکف اتاق42 اتهام: خیانت در امانت گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم 
رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص 
اته��ام آقایان رضا حاجت پور مت��واری و مجهول المکان و مصطفی کاظمی فرزند لطف اله 
50 س��اله دائر بر تحصیل مال از طریق نامش��روع )کیفرخواست بر مبنای خیانت در امانت 
بوده که دادگاه کیفرخواس��ت را اصالح مینماید( موضوع ش��کایت خانم گالبتون اسکندری 
فرزند حس��ن 47 ساله به این ش��رح که متهمین بنا به اقرار متهم ردیف دوم شریک بوده و 
بنگاه امالک صدف را اداره می کنند قباًل این محل تحت عنوان بنگاه امالک چهلس��تون بوده 
که بعداً در این محل بنگاه امالک صدف دائر می شود متصدی بنگاه چهلستون متهم ردیف 
دوم ب��وده ولی ب��ا تغییر نام این بنگاه به صدف متهم ردیف اول متصدی بنگاه می ش��ود. 
ملک این محل متعلق به متهم ردیف دوم بوده به عنوان آورده مش��ارکت تلقی ش��ده است 
ش��اکیه در محل این بنگاه مبلغ سه میلیون تومان وجه نقد تحویل می دهد متهم ردیف اول 
رس��یدی مبنی بر این امر تحویل داده و امضاء و مهر بنگاه صدف را ذیل رس��ید نقش می 
زند پس از مدتی متهم ردیف اول متواری ش��ده و همچنان فراری است شاکیه علیه متهمین 
طرح ش��کایت می نماید دادگاه نظر به محتویات پرونده و نحوه اظهارات ش��اکیه در جلسه 
دادرسی و دفاعیات غیرموجه متهم ردیف دوم و وکیل وی زیرا که شخصیت بنگاه صدف 
به ش��راکت هر دو متهم اداره می ش��ده و در زمان تحریر رس��ید عادی متهم ردیف دوم 
حاضر بوده و جمیع جهات موجود بزهکاری آنان را محرز دانس��ته مس��تنداً به ماده دو از 
قانون تشدید مجازات مرتکبین اختالس و ارتشاء و کالهبرداری حکم به محکومیت هرکدام 
از متهمین به پرداخت سه میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و پرداخت تضامنی مبلغ 
سه میلیون تومان وجه نقد در حق شاکیه صادر و اعالم می گردد رای صادره درخصوص 
متهم ردیف اول غیابی و ظرف مهلت ده روز از ابالغ واقعی قابل واخواهی در این ش��عبه و 
پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اس��ت و درخصوص متهم ردیف دوم حضوری و 
ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر است. م الف/15183 محمدی کمال آبادی- رئیس شعبه 

118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6267 از دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف خمینی شهر در پرونده مطروحه کالسه 473/91ح/2 
به آقای ناصر ساکتی فرزند سرود خوانده پرونده فوق الذکر که مجهول المکان اعالم شده است 
و خواهان آن آقای مسلم ظهیری نژاد فرزند صفر ساکن خمینی شهر- خ کهندژ- خ نبوی منش- 
کوچه 115- پالک 3 بخواس��ته مطالبه در وجه س��فته و در جریان رسیدگی می باشد اخطار می 
نماید برای روز چهارش��نبه مورخ 91/10/13 ساعت 4 عصر در شورای حل اختالف شعبه دوم 
خمینی ش��هر مراجعه نماید و چنانچه جهات ردی دارید بصورت کتبی قبل از موعد مقرر به دفتر 
مربوطه اعالم و ارس��ال دارید، و اال تصمیم مقتضی اتخاذ و شورا غیابا رای صادر خواهد نمود 
و جهت دریافت نسخه ثانی برگ دادخواست و ضمائم آن به دفتر شورای مربوطه مراجعه نماید. 
ای��ن آگهی وفق ماده 72 قانون آئین دادرس��ی در امور مدنی ی��ک نوبت در یکی از روزنامه های 

کثیراالنتشار درج می شود. شعبه دوم حقوقی شورای حل اختالف خمینی شهر

احضار
6266 در پرونده کالسه 911450د/4 آقای حسین رحمانی فرزند علی کرم به اتهام کالهبرداری 
و فروش مال غیر تحت تعقیب می باش��د به واس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت نامبرده و به 
تجویز ماده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در 
روزنامه آگهی تا ظرف مدت سی روز از تاریخ نشر آگهی در شعبه چهارم دادیاری دادسرای 
عمومی و انقالب شهرس��تان خمینی ش��هر واقع در منظریه- بلوار دانشجو حاضر و از اتهام 
انتسابی دفاع نماید، در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید. 

شعبه چهارم دادیاری دادسرای عمومی و انقالب خمینی شهر

حصر وراثت
6269 آقای امیرحس��ین صالحی ابرقوئی دارای شناسنامه شماره 442 به شرح دادخواست به 
کالسه 5269/91ح10 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده 
که ش��ادروان توران گردان بشناس��نامه 25082 در تاریخ 91/3/6 اقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به یک همسر و چهار پسر و یک دختر 
بنام های ذیل: 1- هوش��نگ صالحی ابرقوئی ش ش 43 )همس��ر متوفی( 2- فیروزه صالحی 
ابرقوئی ش ش 801 )دختر متوفی( 3- امیرحس��ین صالحی ابرقوئی ش ش 442 )پسر متوفی( 
4- س��عید صالحی ابرقوئی ش ش 1413 )پسر متوفی( 5- حمید صالحی ابرقوئی ش ش 707 
)پس��ر متوفی( 6- مجید صالحی ش ش 1787 )پس��ر متوفی( والغیر. اینک با انجام تشریفات 
مقدماتی درخواس��ت مزب��ور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

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

حصر وراثت 
6270 آقای کورش جوانبخت گش��نیگانی دارای شناس��نامه شماره 18 به شرح دادخواست 

به کالس��ه 5277/91ح/10 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین 
توضیح داده که ش��ادروان اکبر جوانبخت گشنیگانی بشناسنامه 681 در تاریخ 1391/3/27 
اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به پنج 
فرزند پسر و دو دختر و یک عیال دائمی به اسامی زیر: کامران، سهراب، داریوش، کورش و 
مرتضی )پسران( و مریم و گیتا )دختران( و رقیه فرزند داراب )عیال متوفی( نام خانوادگی 
عموم وراث جوانبخت گشنیگانی و به ترتیب فوق نامبردگان به شناسنامه های شماره های 
1029، 39، 1139، 18، 9، 15، 174 و 16 و غیر از نامبردگان مرقوم وارث دیگری نداش��ته 
اس��ت. اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 
یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه دهم حقوقی شورای حل 

اختالف اصفهان

اخطار اجرائی
6271 ش��ماره: 602/91 بموجب رای ش��ماره 1154 تاریخ 91/6/28 حوزه 5 ش��ورای حل 
اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه امیر حق شناس آذرقبابادی 

 مجه��ول المکان محکوم اس��ت به پرداخ��ت مبلغ نه میلیون و هش��تصد ه��زار ریال بابت 
 چ��ک ش��ماره 189247- 90/7/4 و پرداخ��ت پنج��اه هزار ری��ال بابت هزینه دادرس��ی و 
 پرداخ��ت خس��ارت تاخی��ر در تادی��ه از تاریخ سررس��ید چ��ک )90/7/4( لغای��ت اجرای 
 حک��م طبق نرخ ش��اخص در حق محک��وم له محمدرض��ا مهاجرانی به نش��انی خ زینبیه- 
 ایس��تگاه س��لمان- فروش��گاه مهاجران��ی. م��اده 34 قان��ون ش��وراهای ح��ل اختالف: 
 چنانچ��ه محک��وم علیه، محک��وم ب��ه را پرداخت نکن��د و اموال��ی از وی بدس��ت نیاید با 
تقاضای ذینفع و دستور قاضی مراتب جهت اعمال قانون نحوه اجراء، محکومیت های مالی 
 به اجراء احکام دادگس��تری اعالم می ش��ود. ش��عبه پنجم حقوقی مجتمع مرکزی شورای

حل اختالف اصفهان

ابالغ تبادل لوایح
6272 درخصوص پرونده کالس��ه 559/91ش14ح خواهان خانم ملیحه ش��یروانی )با وکالت 
توکیلی ناصر ش��یروانی( با وکالت آقای محس��ن نصوحی بطرفیت آقای خس��رو ش��یروانی 
دادخواس��ت تجدیدنظرخواه��ی به ش��ماره 116/91ت.ن به ش��عبه 14 ش��ورای حل اختالف 
تقدیم نموده اس��ت که باتوجه به مجه��ول المکان بودن خوانده و طبق م��اده 73 قانون آ.د.م 
مرات��ب را در روزنامه نش��ر و نتیجه را به این ش��عبه واقع در خیابان آتش��گاه س��اختمان 
 ش��ماره 2 ش��وراهای حل اختالف اصفه��ان اعالم نمائید. دفتر ش��عبه 14 حقوقی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6273 کالس��ه پرونده: 953/91 ش��ماره دادنامه: 1474- 91/9/2 مرجع رسیدگی: شعبه 11 
ش��ورای حل اختالف خواهان: مس��عود بقولی زاده به نش��انی اصفهان- خ مش��یرالدوله- 
 چهارراه هزار دس��تان- فروش��گاه اب��زار متحد نو وکیل: محس��ن نصوحی به نش��انی 

اصفه��ان- خ بزرگمهر- خ آراس��ته- مجتمع تندی��س طبقه اول خوانده: س��هراب محمدی 
 عبدون��د ب��ه نش��انی اصفه��ان- خ کهن��دژ- خ ش��مس- ک��وی حاف��ظ- من��زل محمدی 
 خواس��ته: مطالب��ه مبل��غ 50/000/000 ریال بابت چک به انضمام خس��ارات دادرس��ی و 
تاخی��ر تادیه و حق الوکال��ه وکیل با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ نظریه مش��ورتی 
 اعضا ش��ورا ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح آت��ی مبادرت به ص��دور رای می نماید. 
رای قاضی ش��ورای حل اختالف: درخصوص دعوی آقای مس��عود بقولی زاده به طرفیت 
آق��ای س��هراب محمدی عبدوند به خواس��ته مطالبه مبل��غ 50/000/000 ریال وجه چک به 
 -791792  ،91/4/20  -791793  ،91/4/25  -791794  ،91/4/5  -791790 ه��ای  ش��ماره 
91/4/15، 791791- 91/2/10 ب��ه عهده بانک صادرات به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، 
باتوجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و گواهی عدم پرداخت 

 توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه 
 وج��ه آن دارد و اینک��ه خوان��ده علی رغم ابالغ به نحو نش��ر آگهی در جلس��ه رس��یدگی 
 حض��ور ن��دارد و هیچگونه الیحه و دفاعیات مس��تند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض 
 نس��بت به دعوی خواه��ان از خود ابراز و ارائ��ه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خوانده 
 ثاب��ت به نظر می رس��د که به اس��تناد م��واد 310 و 313 قان��ون تج��ارت و 198 و 515 
 و 519 و 522 قان��ون آیی��ن دادرس��ی مدن��ی حکم ب��ر محکومی��ت خوانده ب��ه پرداخت 
 مبل��غ 50/000/000 ری��ال بابت اص��ل خواس��ته و 74/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی و 
ح��ق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه نش��ر آگهی و خس��ارت تاخی��ر در تادیه از 
تاری��خ سررس��ید چک موصوف )ف��وق( تا تاریخ اج��رای حکم در ح��ق خواهان صادر و 
 اع��الم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل واخواهی 
در این شعبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
 در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باش��د. ش��عبه 11 حقوقی مجتمع مرکزی ش��ورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6274 شماره: 73/91 و 72/91 به موجب گزارش اصالحی شماره 717- 91/4/30 و 718- 
91/4/31 حوزه 12 ش��ورای حل اختالف شهرستان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم 
علیه احمد زارع به نش��انی شیراز- بازار عسگرها- پخش پوشاک محکوم است به پرداخت 
مبل��غ ش��انزده میلیون ریال بابت گ��زارش اصالحی در پرونده ه��ای 91-2 و 91-3 و هم 
چنین پرداخت مبلغ روزانه پنجاه هزار ریال خس��ارت تاخیر در پرداخت از تاریخ 91/7/15 
لغایت زمان وصول محکوم به در حق محکوم له علیرضا فاتحی فرزند علی اکبر به نش��انی 
اصفهان خ عس��گریه- چهارراه دشتستان شمالی- کوچه ش کریم زاده پ4. ماده 34 قانون 
اجرای احکام: همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ ش��د محکوم علیه مکلف اس��ت ظرف 
ده روز مف��اد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی ب��رای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی 
معرفی کند که اجرای حکم و اس��تیفاء محکوم به از آن میس��ر باشد و در صورتی که خود 
را ق��ادر به اجرای مفاد اجرائیه ندان��د باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را 
به قس��مت اجرا تس��لیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعالم نماید. شعبه 12 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

اخطار تبادل لوایح
6275 بدینوسیله به موجب مواد 73 و 346 آ.د.م به تجدیدنظرخوانده مجهول المکان پرونده 
بدوی 1484/90ح/5 به ن��ام اکبر غالمی فرزند زین العابدین ابالغ می گردد: تجدیدنظرخواه 
مهدی ملکیان فرزند اکبر دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 1215 
مورخه 90/9/26 به طرفیت شما تقدیم نموده که تحت شماره 175 تاریخ 90/11/18 در این 
ش��عبه ثبت شده و از تاریخ انتشار این آگهی 10 روز فرصت دارید به دفتر شعبه 5 دادگاه 
عمومی حقوقی اصفهان واقع در خیابان شهید نیکبخت مراجعه و پس از تحویل نسخه ثانی 
دادخواست و ضمائم آن نسبت به تبادل لوایح اقدام نماید مراتب برای یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتش��ار محلی آگهی و در صورت عدم حضور و یا تقدیم الیحه در مهلت مقرر 
پرونده به دادگاه تجدیدنظر اس��تان اصفهان ارس��ال خواهد شد. م الف/15154 دفتر شعبه 

پنجم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ دادخواست
6276 ش��ماره: 900715 ح 22 اب��الغ نس��خه ثان��ی دادخواس��ت و ضمائ��م تجدیدنظر به 
تجدیدنظرخوان��ده نظ��ر به اینکه خان��م زینب نام��داری فرزند اکبر دادخواس��تی بطرفیت 
آقای رمضان پورحس��ین پری زاد فرزند گداعلی به خواس��ته تجدیدنظر از دادنامه شماره 
9009970352202095 مورخ��ه 90/11/17 به این ش��عبه تقدیم نم��وده و ضمن آن آقای 
رمضان پورحس��ین پری زاد را مجهول المکان معرفی نموده است لذا به تجدیدنظرخوانده 
ابالغ می شود ظرف مهلت ده روز نسبت به حضور در شعبه و اخذ نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائم مراجعه و پاسخ خود را ارائه نماید در غیر اینصورت برابر مقررات پرونده جهت 
رس��یدگی به دفتر کل دادگاه های تجدیدنظر ارسال می گردد. م الف/15152 افغانی- مدیر 

دفتر شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6278 شماره درخواس��ت: 9110460350800013 شماره پرونده: 8909980350800749 شماره 
بایگانی ش��عبه: 890749 آقای مجتبی گلدسته دادخواستی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه 
734- 91/6/16 به این دادگاه تقدیم نموده است از آنجا که تجدیدنظر خوانده اصغر بیانی مجهول 
المکان می باش��د به نامبرده ابالغ می شود ظرف 10 روز جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و 
ضمائم به دفتر ش��عبه 8 دادگاه حقوقی اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ باال خ شهید نیکبخت 
ساختمان دادگستری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق 315 مراجعه نمایند و چنانچه پاسخی دارد به 
دادگاه ارائه نماید در غیر اینصورت پرونده با همین کیفیت به دادگاه تجدیدنظر ارس��ال می گردد. 

م الف/ 15150 هاشمی- مدیر دفتر شعبه هشتم اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
6281 ش��ماره اجرائیه: 9110420361500143 ش��ماره پرونده: 9109980361500439 ش��ماره 
بایگانی شعبه: 910452 بموجب درخواست اجرای حکم مربوطه به شماره 9110090361501819 
و شماره دادنامه غیابی مربوطه 9109970361500799 محکوم علیه سیدشهریار شهریاری فرزند 
سیدمحمد مجهول المکان محکوم است به 1- پرداخت تعداد پانصد عدد سکه تمام بهار آزادی بابت 
بخش��ی از مهریه بابت اصل خواسته و مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له س��میرا دانش زاده فرزند مصطفی به نشانی خ مطهری بن صولت پ279 
و 2- پرداخ��ت 2/550/000 ری��ال حق االجرا به عهده محکوم علیه می باش��د. محکوم علیه مکلف 
است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد. 
2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و استیفا محکوم به از 
آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت ده روز 
صورت جامع دارایي خود را به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه 
ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم و پرداخت محکوم 
به بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واقع از دارایي 
خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعس��ر باش��د به مجازات حبس از 

61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید ش��د. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام 
مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني مصوب 79/1/21 
 و همچنی��ن مف��اد قانون نحوه اج��راي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید.

م الف/15171 منصوری- مدیر دفتر شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
و   9009980350600815 پرون��ده:  ش��ماره   9109970350600942 دادنام��ه:  ش��ماره   6285
9009980350600219 ش��ماره بایگانی شعبه: 900824، 900221 تجدیدنظرخواهان ها: 1- آقای 
غالمعلی بهمنی به نشانی اصفهان خ رباط دوم 12متری عباسی نبش کوچه شهید ابراهیمیان پ10 
تجدیدنظرخواندگان: 1- آقای محسن صدیقی به نشانی اصفهان خ احمدآباد بن بست سپهر پ59، 
2- خانم مژگان نقش��ینه به نش��انی مجهول المکان 3- خانم بطول مغیث به نشانی خانه اصفهان 
نگهبانی پش��ت ساختمان تهران ک غنچه بن بس��ت رز آخر بن بست خواسته: تجدیدنظرخواهی 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح ذیل مبادرت به صدور قرار می نماید. قرار 
دادگاه: درخص��وص اعتراض آقای غالمعلی بهمنی به دادنامه ش��ماره 237- 91/2/20 صادره از 
شعبه 6 محاکم حقوقی اصفهان و به طرفیت محسن صدیقی و بطول مغیث و خانم مژگان نقشینه، 
نظر به اینکه تجدیدنظر علیرغم ابالغ اخطاریه رفع نقص و انقضای مهلت مقرر قانونی، نس��بت به 
ارائه آدرس تجدیدنظرخوانده ردیف سوم )خانم مژگان نقشینه( اقدامی به عمل نیاورده و پرونده 
از این حیث ناقص می باشد. لهذا دادگاه با استناد به تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م قرار رد تجدیدنظر 
خواه��ی نامبرده را صادر و اع��الم می دارد. قرار صادره به مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل 
تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر اس��تان اصفهان می باش��د. م الف/15167 محمدی- رئیس 

شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ اجرائیه
 9009980351401141 پرون��ده:  ش��ماره   9110420351400338 اجرائی��ه:  ش��ماره   6286
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901141 بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوطه به ش��ماره دادنامه 
9109970351400218 محک��وم علی��ه زه��ره نجف��ی مق��دم فرزند حس��ین به نش��انی اصفهان 
خ ج��ی ک��وی غدیر پ130 )مجه��ول المکان( محکوم اس��ت ب��ه پرداخت مبل��غ 148/400/000 
ری��ال باب��ت اص��ل خواس��ته و مبل��غ 2/968/000 ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی و همچنین 
 ح��ق الوکال��ه وکی��ل طب��ق تعرفه )فق��ط ب��دوی( و پرداخت خس��ارت تاخی��ر تادیه براس��اس 
 ش��اخص ت��ورم اعالم��ی از ناحی��ه بان��ک مرک��زی از تاری��خ سررس��ید چکه��ا ب��ه تفکیک تا 
 زم��ان وص��ول در ح��ق محکوم ل��ه زه��ره الس��ادات طباطبائ��ی به نش��انی اصفه��ان خ جی 
دان��ش س��را ب��ن بس��ت هاج��ر پ155 و مبل��غ 7/420/000 ری��ال بابت ح��ق االج��را در حق 
صن��دوق دولت می بایس��ت پرداخ��ت نماید. رعای��ت تبصره 2 م��اده 306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. 
 محک��وم علی��ه مکل��ف اس��ت از تاری��خ اب��الغ اجرائی��ه: 1- پ��س از اب��الغ اجرائی��ه ظ��رف 
ده روز مف��اد آن را ب��ه موق��ع اج��را گ��ذارد. 2- ترتیب��ي ب��راي پرداخ��ت محک��وم ب��ه بدهد. 
 3- مال��ي معرف��ي کند که اجرا حکم و اس��تیفا محکوم به از آن میس��ر باش��د و در صورتي که 
خ��ود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند بای��د ظرف مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را 
به قسمت اجرا تسلیم کند. اگر مالي ندارد صریحًا اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء 
مهلت مذکور معلوم ش��ود که قادر به اجراي حک��م و پرداخت محکوم به بوده اید لیکن براي فرار 
در پرداخ��ت ام��وال خود را معرفي نکنید یا صورت خالف واق��ع از دارایي خود بدهید بنحوي که 
اجراي تمام یا قس��متي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم 
خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 34 اجراي احکام مدني میباشد به مواردي 
از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرسي مدني مصوب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه 
اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آب��ان 1377 توجه نمائید. م الف/15166 مرتضایی- مدیر 

دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ
6287 شماره درخواست: 9110460350200094 ش��ماره پرونده: 9109980350200200 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910203 درخصوص تجدیدنظرخواهی جعفر جعفری قارنه فرزند 
ابراهیم به طرفیت بهرام جابرانصاری نس��بت به دادنام��ه 9109970350200773 مورخه 
91/6/4 ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگس��تری کل استان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 304 به 
علت مجهول المکان بودن تجدیدنظرخوانده و درخواس��ت تجدیدنظرخواه و به تجویز ماده 
73 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انق��الب در امور مدنی مراتب یک نوبت در 
یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن 
ظرف ده روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود چنانچه پاسخی دارند به 
دادگاه تحویل نمایند در غیر اینصورت پرونده با همین وضعیت به دادگاه تجدیدنظر ارسال 

می گردد. م الف/15165 قربانی- مدیر دفتر شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان
 

اعالم مفقودی
6306 س��ند مالکیت )برگ سبز( خودروی سواری شخصی سیس��تم پژو پارس به شماره شاسی 
19375753 و ش��ماره موتور 12485141289 و شماره انتظامی 477ی24 ایران13 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

اجن�اس  روی�ه  ب�ی  ورود   
چین�ی ارزان قیم�ت، ح�دود 
20 درص�د کارگاه ه�ای تولید 
کفش اصفهان را تعطیل کرده 
و با ش�رایط موج�ود، این رقم 
افزایش خواهد یاف�ت. وجود 
دستگاه های فرسوده و قدیمی، 
باع�ث کاهش ت�وان صادراتی 
این صنف ش�ده است؛ چرا که 
این دستگاه ها سرعت و دقت 
کافی را ب�رای تولید مدل های 

متنوع امروزی ندارند



  تأثیرآموزش و پرورش 
در رونق سینما

اجرای تئاتری با رویکرد 
مکتب کمدی اصفهان

یک کارگردان و مستندساز گفت: آموزش و پرورش در رونق سینما مؤثر است، 
اما سینما نباید هر چیزی را به خورد کودکان و نوجوانان بدهد.

حسین حائری که با فارس س��خن می گفت، اظهار داشت: آموزش و پرورش 
در رونق سینما نقش مؤثری دارد، به این دلیل که قشر بزرگ جامعه، کودکان 
و نوجوانان هستند و مدیریت آنها توس��ط آموزش و پرورش صورت می گیرد. 
وی افزود: باید بین س��ینما و آموزش و پرورش تعامل به وجود آید، اما نه این 
که سینما هرچه بخواهد به خورد کودکان و نوجوانان بدهد. این کارگردان و 
مستندساز گفت: برگزاری جشنواره رش��د برای آموزش و پرورش کم است و 
این نهاد باید جشنواره های بیشتری را ترتیب دهد، اما این نهاد از این جشنواره 
هم به خوبی استفاده نمی کند. وی افزود:  سینمای س��ازنده باید مورد توجه 

آموزش و پرورش باشد.

یک کارگردان تئاتر گفت: گروه تئاتری پژوهش مهر نمایش »جایی که پیاده رو 
تموم میشه« را با رویکرد مکتب کمدی اصفهان در تاالر فرشچیان به صحنه 

می برد.
رادمهر کش��انی که با مهر س��خن می گفت، اظهار داش��ت: این تئاتر کمدی 
فانتزی درباره زندگی مشترک زن و مردی است که با دنیای بیرون و زیبایی ها 
و زشتی های آن قطع رابطه کرده اند. وی افزود: زن به دلیل ضعف های درونی و 
تأثیراتی که از رسانه های  بی محتوا گرفته است، به قدری ترسش از دنیای آزاد و 
رهای بیرون زیاد است که توان مقابله با چنین فضایی را ندارد و به دلیل هراس 
از این که هویتش و آنچه در درون او می گذرد آشکار شود، همسرش را با زور و 
فشار با خود حبس و سعی می کند او را قانع کند که در بیرون از حصار خانه و 

زندان زندگی که او برایش درست کرده هیچ خبری نیست.

عکس های »حقیقی« در»اتاق آبی« به نمایش درآمد 

  عکس ه��ای س��فر حقیق��ی در 
شاهین 
 گالری »اتاق آبی« ش��هر اصفهان سپنتا 

به نمایش درآمد. در این نمایشگاه، 
22 عکس از مجموعه »سفر اول«  ابراهیم حقیقی در برابر 
 دید دوس��تداران هنر حقیقی قرار گرف��ت. او این عکس ها 
را در س��ال های 1348 تا 1352 و در دوران دانشجویی، با 
دوربین آنالوگ نیکون و نگاتیو سیاه و سفید کداک گرفته 

است.
عکس های این مجموعه از ش��یوه زندگی مردم، معماری، 
جلوهای طبیع��ت و دورنمای ش��هرهای مختلف از جمله 

اصفهان، یزد، کرمان، بندر انزلی و...گردآوری شده است.
حقیقی درباره انگیزه اش از ثبت این عکس ها گفت: »در آن 
زمان برای من به عنوان یک جوان دانشجوی تهرانی هریک 
از ش��هرها دارای دیدنی های ش��گفت انگیز و زیبایی های 
غریبی بود که تالش می کردم آنه��ا را از دریچه دوربین به 

تصویر بکشم.«
وی افزود: » در برخ��ی از این عکس ه��ا جلوه های از بافت 
 تاریخی ش��هرهایی مثل ی��زد و اصفه��ان را می بینیم که 
امروز دیگر به آن صورت وجود ندارد و بناهای بافت متفکرانه 
 و معماران��ه تاریخ��ی آن زمان ج��ای خود را ب��ه برج های 
 زش��ت امروزی داده اند و اگر بیاییم و عکس های آن زمان 
 را در کنار عکس ه��ای امروز به نمای��ش در آوریم، متوجه 
بالیی که بر س��ر بافت تاریخی ش��هرهایمان آمده خواهیم 

شد.«

 نمایش��گاه عکس ه��ای س��فر ابراهیم حقیقی نخس��تین 
تجربه نمایش��گاهی او در اصفهان است. وی ابراز امیدواری 
کرد که در آینده نزدیک بتواند یک نمایشگاه اختصاصی با 
موضوع اصفهان در این ش��هر برگزار کند ک��ه دربرگیرنده 
گزیده ای از عکس های او از سفرهای متعددش به اصفهان 

باشد.
این نمایش��گاه که از روز آدینه 24 آذرم��اه 91 کار خود را 
آغاز کرد، به مدت یک هفته در گالری »اتاق آبی« به نشانی 
میدان بزرگمهر، خیابان مشتاق اول، انتهای کوچه روشن، 

کنار مادی نیاصرم، کاشی 31 برپاست.
 ابراهیم حقیق��ی، 13 مهرماه س��ال 1328 در تهران دیده 
 ب��ه گیتی گش��ود. وی دانش آموخته کارشناس��ی ارش��د 
 معم��اری دانش��کده هنره��ای زیب��ا از دانش��گاه تهران

  اس��ت. او عضو انجم��ن بین الملل��ی طراح��ان گرافیک، 
 انجمن تصویرگ��ران کتاب ک��ودک، انجمن فیلمس��ازان 
 مس��تند ایران و انجمن صنف��ی طراحان گرافی��ک ایران 

است.

او از س��ال 134۷ تا کن��ون طراح جل��د کتاب ها و مجالت 
گوناگون بوده  اس��ت. برای فیل��م، س��ریال و نمایش های 
مختلف طراحی صحنه کرده و برای فیلم ها و س��ریال های 
زیادی تیتراژ ساخته  است. طرح نماد جشنواره فیلم فجر،  
نماد موزه س��ینمای ایران، نماد انجمن بازیگران سینمای 
ایران، نشان مجله فیلم و ده ها نماد دیگر از ابراهیم حقیقی 

است.
حقیقی نمایش��گاه های متعددی را برگزار ک��رده و جوایز 
زیادی را به دس��ت آورده  اس��ت که مهم ترین آنها عبارتند 
 از: برنده جای��زه بهترین عک��س در نمایش��گاه فرهنگ و 
 هن��ر 1349، برن��ده جای��زه س��یمین اولین جش��نواره 
 فیلمس��ازان ج��وان ABU، )فیلم غری��ب( 1352، برنده 
 ،ABUجایزه سیمین دومین جشنواره فیلمسازان جوان
)فیل��م خانه اب��ری( 1353، برن��ده جایزه دوم جش��نواره 
سینمای آزاد تهران، جشنواره س��پاس 1352 )فیلم خانه 
ابری( و شرکت در نخستین نمایش��گاه هنری بین المللی 

تهران 1353.

کافه کتابیادداشت

هفت 

به زودی؛ آغاز رأی گیری برای انتخاب نامزدهای اسکار 85 
اسامی 282 فیلم سینمایی که از نظر آکادمی اسکار شرایط الزم برای رقابت در هشتادوپنجمین 
دوره جوایز این آکادمی را دارند، روز10 ژانویه )21 دی ماه( اعالم می شود.گفتنی است، این مراسم، 

روز 24 فوریه )۷ اسفندماه( در »هالیوود اند هایلند سنتر« در لس آنجلس برگزار می شود. 
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۶ آئین عاشورایی استان اصفهان 
ثبت ملی شد

شش آئین عاشورایی استان اصفهان در 
فهرس��ت میراث معنوی کش��ور به ثبت 

رسید.
سرپرس��ت س��ازمان می��راث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان 
اصفه��ان در ای��ن خص��وص گف��ت: در 
ششمین اجالس سراسری شورای عالی 
سیاستگذاری ثبت کشور، مراسم خیل عرب نوش آباد آران و بیدگل، 
زارخاک قورتان اصفه��ان،  تعزیه نطنز، تعزیه خوانس��ار و آئین های 
جق جقه  زنی و نخل گردانی ابیانه در فهرس��ت میراث معنوی به ثبت 

ملی رسید.
محس��ن مصلحی افزود: تعزیه گردانان در آئین خیل عرب نوش آباد 
لباس سفید عربی بر تن دارند و به همین علت از گذشته های دور این 

آئین به خیل عرب شهرت یافته است.
وی اضاف��ه ک��رد: زارخ��اک نی��ز مراس��می مذهب��ی وآئین��ی در 
روس��تای قورتان اس��ت که درآن مردم روس��تا به دو دسته تقسیم 

می شوند)سادات وعوام( وبه صورت خاصی به عزاداری می پردازند.
ششمین اجالس سراسری ش��ورای عالی سیاستگذاری ثبت کشور 
21 و 22 آذر با بررسی153 پرونده آئین عاشورایی کشور برگزار شد. 

 بانک CD مشاهیر اصفهان 
در راه است

مدی��ر مجموع��ه فرهنگی تخ��ت فوالد 
اصفهان گفت: بانک CD تاریخ اصفهان 
و مجالت قدیمی و مش��اهیر اصفهان در 
کتابخانه تخصصی رجال تخت فوالد در 

حال تهیه و تنظیم است.
حس��ین حمی��دی اصفهان��ی در ادامه 
 افزود: کتابخان��ه تخصصی منابع و رجال 
تخت فوالد دارای 4000 نس��خه چاپی،500 نس��خه خطی و 200 
 جلد کتاب چاپ س��نگی تاریخ رجال اصفهان است.500 جلد از این 

کتاب ها درباره ادبیات و تاریخ اصفهان است.
وی در رابطه با روش دسترس��ی به این کتابخان��ه تصریح کرد:روش 
دسترسی به این کتابخانه بس��یار ساده است. برای اس��تفاده از این 
کتابخانه کافی است که فرد مراجعه کننده، کارت ملی همراه داشته 
باش��د و یا دارای کارت عضویت کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان 

باشد. 

 383 عنوان فیلم 
متقاضی شرکت در فیلم فجر شدند

383 عن��وان فیلم از ۷1 کش��ور جهان، 
 متقاضی ش��رکت در بخش بی��ن الملل 
سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم 

فجرشدند.
محمدرضا عباس��یان دبیر سی و یکمین 
جش��نواره بین المللی فیلم فجر با اعالم 
این خبر افزود: خوشبختانه، در این دوره 

شاهد استقبال چشمگیر فیلمسازان داخلی و خارجی بوده ایم.    
وی ادامه داد:مطابق آمارهای اعالم ش��ده از سوی کمیته بین الملل 
جشنواره، در مجموع 383 عنوان فیلم از ۷1 کشور جهان، متقاضی 
شرکت در این دوره جشنواره ش��دند و این آماری است که در مهلت 

دریافت آثار بین الملل در دبیرخانه به ثبت رسیده است.     

»تهاجم خاموش« 
کتاب »تهاجم خاموش« تألیف محمدرضا ابراهیمی کیاپی از سوی 

انتشارات وزارت ارشاد منتشر شد.
هدف از تدوین و انتشار این کتاب، شناخت هرچه بیشتر روش های 
تهاجم فرهنگی و جنگ نرم به عنوان روش های تهاجم خاموش است.

در این کتاب روش های به کار گرفته ش��ده توسط کشورهای غربی 
به منظور تأثیرگ��ذاری و تهاجم بر فرهنگ کش��ورهایی چون ایران 

تبیین شده است.
کتاب اخیر ب��ه ویژه روش ها و ابزارهایی مانند رس��انه ها و اس��تفاده 

از دنیای مجازی، اینترنت و ش��بکه های 
اجتماعی را مورد بررسی قرار داده تا بتوان 
با ش��ناخت این ابزار و اهداف و با دیدی 
روشن و شناختی عمیق مسیر پیش روی 

این دهکده جهانی را طی کرد.
این کت��اب در چهار فصل تدوین ش��ده 
اس��ت. کتاب 184 صفح��ه ای »تهاجم 
خاموش« در ش��مارگان 1500 نسخه و 
با بهای۷000 تومان از س��وی انتشارات 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت 
امور مطبوعاتی و اطالع رس��انی منتشر و 

راهی بازار شده است.
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فهرست شیندلرپشت صحنه جنگ  دنیاهااسپیلبرگ و محبوب ترین عروسک سینماسینماگری که زیاد می داند 
الماس ها ابدی اند 

 گ�روه فرهن�گ - اس��تیون آل��ن اس��پیلبرگ  زاده 18 دس��امبر 194۶ کارگ��ردان، 
تهیه کننده وفیلمنامه نویس آمریکایی، برنده سه جایزه اسکار و یکی از موفق ترین کارگردانان 
تاریخ سینما، هم در میان منتقدان و هم در بین مردم عادی اس��ت که با این حال بعضی از 
منتقدین او را نمونه فیلمس��ازان س��بک بلک  باس��تر )اهمیت وجه تجاری بر وجه هنری( 

می دانند.
او از موفق ترین کارگردانان س��ینما در زمینه تجاری محس��وب می ش��ود ک��ه با فیلم های 
»آرواره ه��ا« )19۷5(، »ای.تی« )1982( و »پ��ارک ژوراس��یک« )1993( رکورد فروش 
 سینمای جهان را شکس��ت.  او پنج بار نامزد جایزه اس��کار برای بهترین کارگردان شده که 
 دو بار برای فیلم های »فهرست شیندلر« و »نجات سرباز رایان« برنده آن شده است.  همچنین 
هفت فیلم او نامزد بهترین فیلم ش��ده اند، درحالی که تنها فیلم »فهرس��ت شیندلر« برنده 

شده است. 
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ماجرا از این قرار بود که ابتدا اعالم ش��د استان های 
خراسان رضوی، اصفهان، کردستان، کرمانشاه، قم 
و گیالن، تنها استان هایی بودند که جدای از تهران 
به تجهیزات فنی مورد نیاز ب��رای نمایش فیلم های 

جشنواره مجهز هستند. 
البته انتشار این  ش��ایعه خبری، خیلی زود از سوی 
اداره کل ارشاد اسالمی اس��تان اصفهان رد شد، چرا 
که محمود شالویی در پایگاه اطالع رسانی این اداره، 
خبری را رسانه ای کرد؛ » چهارمین جشنواره فیلم 
فجر در اصفهان همزمان با س��ی و یکمین جشنواره 

بین المللی فیلم فجر برگزار می شود«.
به رس��م خبرهای دولت��ی عبارت » گفتنی اس��ت 
چهارمین جش��نواره فیل��م فجراصفه��ان با حضور  

هنرمن��دان و عالق��ه مندان ب��ه س��ینما همزمان 
با س��ی و یکمین جش��نواره بین الملل��ی فیلم فجر 
برگزار خواهد ش��د« در پایان خبردرج ش��ده بود تا 
مهر تأییدی بر این میزبانی باش��د.  ام��ا با همه این 
موارد، پیگیری این موضوع و ش��ایعاتی از این دست 
نتایج جالب توجهی داش��ت، چرا که ب��ه گفته یک 
کارشناس س��ینما به دلیل تغییر در نمایش فیلم ها 
به صورت کپ��ی 35میلی متری و اک��ران دیجیتال 
آنها در س��الن های س��ینمایی منتخب اس��تان ها 
برای اکران فیلم های جش��نواره فجر مشکل ایجاد 
 شده اس��ت. گویا این مش��کل با توجه به گفته مدیر

امورس��ینمایی حوزه هنری اصفه��ان کمی مبهم و 
پیچیده به نظر می رس��د، چراکه به گفته وی اولین 

سینماهایی که به سیس��تم نمایش دیجیتال مجهز 
ش��ده اند در اصفهان بودن��د. این اتف��اق به صورت 
آزمایشی درجش��نواره بیست و پنجم فیلم کودک و 
نوجوان شکل گرفت و سه سینمای سپاهان،ساحل 
و سالن نمایش فیلم فرش��چیان به این سرِور مجهز 
ش��دند و حتی تهران هم بعد از اصفه��ان به تجهیز 
برخی از س��ینماهایش به سیستم نمایش دیجیتال 
روی آورد. س��ید مصطفی حسینی که مثل همیشه 
با خوش��حالی از میزبانی ها یاد می کند، این بار ایده 
جدیدی را مطرح می کند: » برای نمایش دیجیتال 
فیلم ها هیچ مشکلی نداریم و درسه سینما می توانیم 
این کار را انجام دهیم. از سوی دیگر مدیران سینمایی 
نیز می توانند در اصفهان فیلم هایی که قرار اس��ت 

سال آینده اکران شوند را تماشاکرده و برای سال بعد 
تصمیم گیری کنند که چه فیلمی را جهت نمایش در 

سینمای خود انتخاب کنند.«
البته این نگرانی ب��رای این که چه فیل��م هایی  در 
اصفهان اکران شوند با اظهار نظر مدیر امور سینمایی 

ارشاد اصفهان رفع شده است. 
» در حال رایزنی با مسئوالن استان به منظور نمایش 
فیلم های سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم فجر 
هستیم و در پی آن هس��تیم که حتما فیلم های این 

جشنواره در اصفهان نیز به نمایش در آید«.
علی تمنایی برگزاری جشنواره فیلم فجررا مستلزم 
فراهم شدن مقدماتی اعالم کرده که قطعا در صورت 
تأمین آنها این فیلم ها در اصفهان نیز نمایش می یابد. 
وی از عزم راس��خ  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان اصفهان برای برگزاری سی و یکمین جشنواره 
فیلم فجر سخن گفته است تا فیلم های جشنواره در 
اصفهان به نمایش دربیاید. از طرفی در این بین آنچه 
مورد توجه ق��رار نگرفته، نیاز ش��هروندان اصفهانی 
است که کسی درموردش سخن نمی گوید. همیشه 
اهالی اصفهان بر س��ر اعمال تبعی��ض درتخصیص 
امکانات، به خصوص نسبت به پایتخت نشینان گالیه 
داشته اند. این احساس در همه موارد به ویژه مسائل 
فرهنگی وهنری بسیار برجسته بود تا این که میزبانی 
جشنواره فیلم کودک و نوجوان به نام اصفهان سند 
خورد و به دنبال آن سه دوره برگزاری جشنواره فیلم 
فجر را در ش��هر گنبدهای فیروزه ای شاهد بودیم. 
این دوموضوع سبب ش��د تبعیض در امور فرهنگی 
را کمتر احس��اس کنیم. ول��ی انگار قرار اس��ت این 
 حس دوباره با ش��دت و حدت بیشتری وجودمان را 
فرا گی��رد و آه و حس��رت را روی حنج��ره هایمان 
پر طنین کند.  مدیر امورس��ینمایی ح��وزه هنری 
اصفهان در  این باره می گوید: » برگزاری جش��نواره 
هایی مانند فیلم فجر که مردم آن را دوس��ت دارند 
قطعا به نف��ع مردم و س��ینماداران اس��ت. خیلی از 
عاش��قان س��ینما که در اصفهان زندگی می کنند 
 در زمانی ک��ه جش��نواره، تنه��ا در ته��ران برگزار 
می شد به پایتخت می رفتند تا به مدت ده روز شاهد 
نمایش فیلم هایی باش��ند که قرار است سال آینده 
مجوز اکران بگیرند،  در حالی که اگر اصفهان میزبانی 
 بگیرد، هزین��ه رفت و آمد ب��ه ته��ران از پیش پای 

عالقه من��دان اصفهانی به تماش��ای فیلم های فجر 
برداشته می شود.«

 حس��ینی عدم میزبان��ی را  ب��ه ضرر س��ینماداران 
 نم��ی داند، چراک��ه معتقد اس��ت مدیران س��ینما 
می توانن��د با انتخاب فیلم ه��ای پرفروش این خلل 
را جبران کرده و مردم را به س��ینما بکش��انند. این 
دیدگاه ه��ا در حال��ی مطرح می ش��ود ک��ه حوزه 
هنری امسال با س��د ش��دن در برابر اکران بسیاری 
از فیل��م ها به ط��ور آش��کاربرای اکران ح��دود 20 
فیلم، چهره در هم کش��ید تا این نهاد با حدود 100 
س��الن اکران برخی فیلم ه��ا را در برنامه نداش��ته 
 باش��د. این رویه ک��ه از جهات متف��اوت و متعددی 
قابل بررس��ی اس��ت را مدیر مؤسس��ه فیلمیران در 

اصفهان به گونه دیگری تشریح می کند.
» میزبانی برای برگزاری س��ی و یکمین جش��نواره 
فیلم فجر قطعا تأثیر خوب��ی بر صنعت زمین خورده 
س��ینما در اصفه��ان دارد، زی��را ش��رایط موجود و 
اعمال س��لیقه های ش��خصی در انتخ��اب فیلم ها 
برای اکران، س��بب قه��ر کردن مخاطب از س��ینما 
شده اس��ت و اگر میزبانی از جش��نواره هم نداشته 
 باش��یم به ش��رایط »بودن ی��ا نبودن« در س��ینما 
می رس��یم. در واقع با فیلم هایی که در حال حاضر 
ساخته می ش��ود و ش��ورای صنفی برای اکران آنها 
تصمیم گیری می کند، شاهد به زمین خوردن سینما 
هس��تیم. البته این صنعت چندی است که با اعمال 
سلیقه های شخصی زمین خورده، ولی روند موجود، 
ش��رایط نابودی اش را رقم می زند. ب��ا این وجود ما 
برای نمایش فیلم ها هیچ مشکلی نداریم و برای این 

موضوع اعالم آمادگی می کنیم.«
 رحم��ان دیان��ت پور ه��ر گون��ه حمایت��ی را برای 
 س��الن ه��ای س��ینما و ماهی��ت س��ینما در 
 شهرس��تان ها ام��ری بدیهی م��ی داند و ب��ا اعمال 
سیاست های سلبی چندان موافق نیست. در سمت 
دیگر معادله مردم اصفهان هستند که با وجود همه 
مشکالت و فش��ارها، میزبانی فجر را اتفاق فرهنگی 
 مهم��ی می دانند. مس��عود در این باره م��ی گوید:

» دلخوش��ی ما در س��ه س��ال گذش��ته این بود که 
می توانستیم مثل پایتخت نش��ینان، شاهد اکران 
فیلم های جش��نواره فیلم فجر در اصفهان باش��یم.

امیدوارم این حداقل دلخوشی برقرار باشد«.

زاینده رود میزبانی امسال اصفهان را بررسی می کند 

سیمرغ فجر بر بام سینماهای اصفهان می نشیند 

سمیه  هفته گذشته خبری روی خروجی خبرگزاری ایمنا مبنی بر عدم اعالم آمادگی اصفهان برای برگزاری جشنواره سی و 
یکم فیلم فجر قرار گرفت. »مدیر امور استان های جشنواره فیلم فجر از اعالم آمادگی پنج استان برای برگزاری جشنواره مسرور

بین المللی فیلم فجر در این استان ها خبر داد که در بین نام این پنج استان، اثری از اصفهان که تاکنون سه دوره میزبان 
سیمرغ های فجر بوده، نیست«.



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 عیدی کریسمس بالتر 
به فدراسیون اندونزی

فیفا به فدراسیون فوتبال بحران زده اندونزی آخرین شانس را برای 
پایان بخشیدن به بی نظمی در فدراسیون این کشور ابالغ کرد.

براین اساس، مهلت اندونزی برای برقراری شرایط مورد نظر فیفا در 
فدراسیون فوتبال این کشور تمدید می شود، این در حالی است که 
فدراسیون فوتبال اندونزی پس از بحران بازی با بحرین در حال ورود 
به بحرانی دیگر است. در بحران قبلی شکست 10 بر صفر برابر بحرین 

باعث شد فیفا به بررسی تبانی در این بازی بپردازد. 

 جواد کاظمیان 
اولین اخراجی سرخ ها

با درخواست محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، یحیی 
گل محمدی لیست بازیکنان مازاد خود را به صورت محرمانه به وی 
اعالم کرد. اولین بازیکنی که با اعالم کادر فنی و مسئوالن باشگاه از او 
خواسته شده تیم جدید خود را معرفی کند جواد کاظمیان است که 

در تمرینات دو روز گذشته پرسپولیسی ها نیز غایب بود.

 میزبانی گهر از استقالل 
در ورزشگاه دورود

بهروان از آمادگ��ی و اصرار س��ازمان لیگ برای برگزاری مس��ابقه 
استقالل و گهر دورود در استان لرستان خبر داد.

رییس کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال در واکنش به درخواست 
مسئوالن تیم فوتبال گهر مبنی بر برگزاری مسابقه شان با استقالل 
در ورزش��گاه دورود، گفت: به هر حال تیم گهر در مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی میزبان است و حق دارند بخواهد این مسابقه را در 
شهرش��ان برگزار کنند، اما از ضوابط برگزاری یک بازی رس��می در 

سطح جام حذفی، آماده بودن ورزشگاه است. 
بهروان درباره بازی های برگزار ش��ده در جام حذف��ی نیز گفت: به 
خاطر شرایط ورزش��گاه ها که گاه با مش��کل نور مواجه هستند، ما 
ساعت بعضی بازی ها را 45 دقیقه تا یک س��اعت تغییر دادیم تا اگر 
مس��ابقه120 دقیقه طول کشید، با مش��کالتی از این حیث مواجه 
نشویم. خوش��بختانه در برگزاری بازی ها مش��کل خاصی به وجود 

نیامد. 

 فوروارد ساحل عاجلی چارلتون 
در راه ذوب آهن

اسماعیل بکو فوفانا، مهاجم تیم ش��یراک ارمنستان فوروارد خوبی 
اس��ت اگر ذوب آهن موفق به جذب آن ش��ود، می تواند به کیفیت 

های او امیدوار باشد.
اسماعیل بکو فوفانا نام فوروارد مورد نظر تیم ذوب آهن است که در 
بازی های این فصل لیگ ارمنس��تان و در جدول گلزنان این کشور 

پس از گیوزالیان در رده دوم قرار دارد.
لیگ ارمنستان اخیراً به پایان رسیده است و این بازیکن سیه چرده 
که در سال 200۷ با حضور در چارلتون اتلتیک نگاه ها را متوجه خود 
کرد، در لیگ این کشور درخشید. البته فوفانا در چارلتون به میدان 
نرفت و همواره به صورت قرضی در تیم هایی آماتور از لیگ های نروژ 

و فرانسه بازی کرد.
فوفانا در فصل 2012 لیگ ارمنستان راهی تیم شیراک ایروان شد و 

در این تیم باالخره درخشیدن را آغاز کرد.
حاال بکو فوفانا در آستانه انعقاد قرارداد با ذوب آهن قرار دارد و به نظر 
می رسد می تواند انتخاب خوبی از سوی سبزپوشان اصفهانی باشد.

نباید فراموش کرد که فصل گذشته در همین مقاطع بود که سپاهان 
برونو س��زار را از لیگ ارمنس��تان خرید و در ترکیب طالیی پوشان 

اصفهانی ،این بازیکن حسابی درخشید.

هیچ گاه  اظهار  پشیمانی 
نکردم!

شاهین خالدان/تنیسور اصفهانی تیم ملی
هی��چ گاه از حضور در تیم مل��ی اظهار پش��یمانی نکردم و 

می دانم که هر بازیکنی آرزویش پوشیدن پیراهن تیم ملی است.
حرف هایی که به نقل از من زده بودند را قبول ندارم؛ چراکه من هیچ 
گله ای از فدراسیون نکردم. فقط در مورد لیگ صحبت کردم که آن 
هم با صحبت هایی که منتشر ش��ده بود متفاوت بود. تیم اصفهانی 
هنوز به من پولی نداده و قرارداد خاصی با این تیم نبستم، البته خیلی 

تیم ب��ه این گونه وقت است که قراردادم با این 
در اس��ت و مس��ئوالن سیمین  س��پاهان 
. حد امکان مبلغ��ی را به من  هن��د د می 

هر جای دنیا ب��روم برای تیم 
ملی بازی می کن��م و امیدوارم 

در مس��ابقات س��ال آینده ج��ام 
دیویس موفق به صع��ود به گروه 

دوم رقابت ها بشویم.

6
استفاده از دستگاه شوک در آخرین تصمیمات فیفا

کمیته  اجرایی فیفا از ورود دستگاه شوک به استادیوم ها حمایت کرد. این تصمیم در پی 
اتفاقات رخ داده برای فابریس موامبا، هافبک بولتون  و ایست قلبی او و نجات او از سوی 

یک متخصص قلب در بین هواداران گرفته شده است. 
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احتمال خداحافظی 
قوی ترین مرد جهان

رضا قاسمی 
فینالیست شد

قوی ترین مرد جهان مجبور است برای بهبود وضعیت آسیب دیدگی خود 
کتفش را جراحی کند.

 بهداد سلیمی، قهرمان فوق سنگین وزنه برداری جهان و المپیک 2012 
لندن مدت هاست از ناحیه های مختلف بدنش مصدوم بوده و احساس درد 
می کند. وی تا قبل از المپیک لندن به ش��دت از ناحیه زانو احساس درد 
می کرد که این آسیب دیدگی تا قبل از المپیک با فیزیوتراپی و درمان های 

مقطعی رفع شد. 
قوی ترین مرد جهان با برطرف شدن مصدومیتش از ناحیه زانو، این روزها 
از ناحیه دیگری به شدت احساس درد می کند؛ درد و مصدومیتی که به 

احتمال زیاد کار این وزنه بردار را به عمل جراحی خواهد کشاند.

نماینده اصفهانی کشورمان در دوی 200 متر مسابقات دوومیدانی غرب 
آسیا راهی فینال شد. 

در آغاز روز سوم )ش��نبه( دومین دوره رقابت های دوومیدانی غرب آسیا 
رضا قاسمی، نماینده کش��ورمان در دوی 200 متر در مرحله نیمه نهایی 
 به رقابت با حریفان خود پرداخت کرد ک��ه در نهایت با رکورد 21 ثانیه و 
48 صدم ثانیه نفر اول شد و به فینال راه یافت. قاسمی پیش از این مدال 
نقره دوی 100 متر را از آن خود کرده بود و در دوی چهار در صد متر مدال 

طال را به همراه تیم ایران کسب کرده بود.
تیم ایران در حال حاضر با 10 طال، 12 نقره و هشت برنز در صدر قرار دارد 

و پس از ایران، امارات در رتبه دوم جای گرفته است. 

دردسر جدید یووه در خط حمله
 مصدومیت نی��کالس بنتنر، مهاج��م دانمارکی ی��ووه، این تیم

 را در خط حمله با مش��کل روبه رو کرده است. یووه پیش تر هم 
با کمبود مهاجم گل��زن روبه رو بود. حاال ب��ا مصدومیت مهاجم 

دانمارکی، یووه فعال نمی تواند او را به آرسنال پس بدهد.

پیکه200 تایی می شود
جرارد پیکه امشب در بازی با اتلتیکو مادرید، برای 
دویستمین بار با پیراهن بارسلونا به زمین می رود. 
تعداد بازی های رس��می او برای بارسا در پنجمین 
فصل حضور دوباره اش در نوکمپ به 200 می رسد.    

مارتینس نابینا شد
 ژاوی مارتینس، هافبک 24 ساله و اسپانیایی بایرن 
در دقیقه 38 بازی برابر بوروسیا مونشن گالدباخ در 
برخورد با مارتین اشترانتس��ل دچار آسیب دیدگی 

شد. او دیگر توان دیدن از چشم چپ را ندارد. 03
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آرش برهانی بعد از زدن گل به سایپا! سپاهان -  فوالد خوزستان )بدون شرح(در حاشیه بازی گهر دورود و استقالل اهوازباالخره ذوب آهن روبه روی حفاری پیروز شد!

ورزش به روایت تصویر

همان طور که از ش��واهد و قراین برمی آمد، س��رانجام مانوئل ژوزه 
پرتغالی ناکام از پرسپولیس رفت و گل محمدی با معرفی کادر فنی 
جدید، کار خود را رسماً به عنوان س��رمربی آغاز کرد. این تحوالت 
که پیش بینی آن با توجه به نتایج نیم فصل اول کار سختی نبود، در 
حالی صورت می گیرد که یک بار دیگر در تکرار چنین ش��رایطی 
بحث حضور علی پروین به عنوان مدیر فنی در این فصل باال گرفته 
اس��ت. در ابتدای فصل و در کشمکش انتخاب س��رمربی جدید و 

حاشیه س��ازی مخالفان و موافقان کاندیداهای مطرح هم، سردار 
با انتص��اب ناگهانی و یک ش��به پروین به عنوان س��رمربی همه را 
شگفت زده کرد. رویانیان با طرح نام پروین توانست ضمن کاهش 
فشار و توجه رسانه ها و هواداران از موضوع مربی خارجی جدید، به 
لطف محبوبیتی که علی پروین در این سال ها به وفور از دست داده، 
اعضای تیم را هم نسبت به حضور سلطان حساس و نگران کند و آنها 
را با مربی جدید متحد تر سازد؛ طرحی که البته با »پاتک« پروین 

پس از نخستین شکست سرخپوشان اندکی رنگ باخت و سرآغاز 
حواشی فصل جاری شد. هم اکنون که گل محمدی پس از هفته ها 
دس��تیاری و حضور در بطن اوضاع قرمزپوش��ان فرصت مناسبی 
برای آغاز موفق نیم فصل دوم در اختیار دارد، س��ردار یک بار دیگر 
در شرایط مشابه ابتدای فصل برای کمک به سرمربی جوان خود، 
با طرح دعوت مصرانه از پروین برای بازگشت به رأس کادر فنی، به 
دنبال ایجاد اتحاد داخلی اعضای تیم و برانگیختن حمایت همه جانبه 

آنها از سرمربی جدید است. 
تضاد فکری و اختالفات چهره های شاخص پرسپولیسی تیم، یعنی 
گل محمدی، مهدوی کیا و کریمی با پروین چیزی نیست که بتوان 
آن را کتمان کرد. به این اسامی، کریم باقری را هم اضافه کنید که 

محبوبیت و رابطه اش با علی آقا نس��بت معکوس دارد. همه این ها 
عالوه بر خلق و خوی نس��ل جدید بازیکن��ان گرانقیمت حاضر در 
اردوی سرخپوشان که با اخالقیات پروین و سبک خاص او در اداره 
تیم در تعارض کامل به سر می برند، گواه این مدعاست که رویانیان 
با آگاهی کامل از چنین ش��رایطی به دنبال استفاده هوشمندانه از 
نام پروین برای افزایش اتحاد درون تیمی پرسپولیس است. ضمن 
این که ظرفیت استفاده از عنوان پروین در چنین شرایطی آن قدر 
باال هست که رسانه ها و هواداران را هم به حمایت همه جانبه از کادر 
فنی جدید وادار کن��د! اما این که چرا علی پروی��ن یک بار دیگر در 
این مانور رس��انه ای با انگیزه ای مثال زدنی مشارکت می کند، نکته 

عجیبی است. 

دشمن مشترک برای اتحاد دوستان

از اون باال پروین میایه!

حس��ن زاده در گفتگویی که با ایسنا داشته ابتدا 
از آس��یب دیدگی اش می گوید: متأس��فانه در 
زمان نامناسبی آسیب دیدم و نمی توانم در کنار 
تیمم باشم. مچ پایم تا دو هفته در گچ است و سه 
هفته نیز باید فیزیوتراپی انجام دهم تا به ترکیب 
برگردم. واقعاً حادثه ای عجیب بود و این آسیب 
 دیدگی ایجاد شد. می توانستم در دو مسابقه ای

که برایم��ان حس��اس بود ب��ازی کنم، ام��ا این 
مصدومیت برنامه هایم را خراب کرد. برابر زنجان 
می توانستیم برنده باشیم و در این هفته نیز بازی 

دشواری برابر پتروشیمی داریم. من تنها حسرت 
بازی نکردنم را می خورم.

ملی پوش تیم بسکتبال دانش��گاه آزاد تیمش را 
از مدعیان اصلی ای��ن فصل می داند و می گوید: 
شرایط دانش��گاه آزاد مناسب اس��ت و بازیکنان 
 در آمادگ��ی کام��ل ب��ه س��ر می برن��د. انگیزه 
فوق العاده ای داریم تا با ترکیب جدید و جوانمان 
نتیج��ه بگیریم. آقای ش��اهین طبع ش��بانه روز 
زحمت می کش��د و به بچه ها کم��ک می کند. 
او همه چی��ز را به ما آموزش می دهد و س��طح و 

کالس بسکتبال ما را باالتر برده است. واقعاً اصولی 
کار می کنیم و می توانیم بهتر نیز شویم. مطمئن 
باشید اگر بتوانیم یک بازیکن خارجی خوب نیز به 
جمع خود اضافه کنیم، کسی جلودارمان نخواهد 

بود و از مدعیان اصلی فصل می شویم.

تهدیدم کردند
بازیکن فصل گذشته ماهان با اش��اره به اتفاقات 
قبل از شروع فصل و نحوه جدایی اش از این تیم، 
 ادامه می دهد: م��ن تا امروز درب��اره اختالف ها

حرفی نزدم. ما فصل گذش��ته با جان و دل برای 
ماهان ب��ازی کردیم، اما آن اتفاق ها افتاد و س��ه 
ملی پوش��ش را کنار گذاش��ت. می توانس��تند 
خیلی بهتر درباره عدم همکاری حرف بزنند، اما 
حتی تهدیدم کردند. حتی ب��ا این که من را نمی 
خواستند قصد داش��تند تا پول رضایتنامه از من 
بگیرند که نتوانستند. البته هنوز هم مبلغ قرارداد 
 من را پرداخت نکرده اند. اگر پیگیری می کردم 
می توانس��تم پولم را بگیرم، اما ای��ن کار را انجام 
ندادم. حاال هم اصغر کاردوست را گرفته اند و به او 
بازی نمی دهند. ملی پوش ایران باید هر مسابقه 
هفت یا هش��ت دقیقه بازی کن��د؟ فصل قبل به 
خاطر یک مصاحبه که مقصر رس��انه بود نه خود 
اصغر، از این بازیکن ناراحت شدند و حاال هم به او 

بازی نمی دهند.
حس��ن زاده می گوید: ما از جان مایه گذاشتیم 
برای ماهان، اما آنها چه کار کردند؟ واقعاً نزدیک 
بود بسکتبالم تمام شود و اگر آقای شاهین طبع 
نبود نمی دانم چه اتفاقی برای��م می افتاد. حتی 
در زمان پل��ی آف خودم گفتم نی��ازی به بازیکن 

خارجی نیست و با پای مصدوم بازی کردم.
 وی در پاسخ به این س��ؤال که مسأله سربازی ات

چه بود، می گوید: بازیکن ماهان بودم که دفترچه 
نظام وظیفه ام را ارس��ال کردم و ق��رار بود آقای 
س��اکت همان طور که کار چند بازیک��ن واترپلو 
را درست کرد، برای من نیز کاری انجام دهد. در 
دوره آموزشی بودم که تلفنم را جواب نمی دادند 
و زمانی که به مرخصی آمدم، فهمیدم اوش��ین را 
به جای من جذب کرده اند. درباره وضعیتم سؤال 
پرسیدم که برایم راه های مختلفی توصیف کردند 
که همه اش به نفع خودشان بود. دادن رضایتنامه 
با گرفتن پول، بستن قرارداد دوساله و بازی کردن 
برای تیمی دیگر به طور قرضی و حتی بازی کردن 
در تیم دسته یک از پیشنهادهای آنها بود که من 

گفتم می خواهم در ماهان بمانم و بازی کنم.

ساکت چطور باز یکن محو می کند؟
ملی پوش بسکتبال ایران که سابقه بازی در جام 
جهانی ترکیه را نیز دارد، تصریح می کند: همان 
زمان آقای عطابخش به من گفت که می خواهی 

لجبازی کنی؟ آقای س��اکت در بسکتبال محوت 
می کند! اگر من این ح��رف را به آقای نوربخش 
 یا آقای مش��حون می گفت��م آنها چ��ه رفتاری 
می کردند؟ حتی زمانی که از وضعیت سربازی ام 
پرس��یدند، گفتند که باید دو سال خدمت کنم و 
کاری انج��ام نمی دهند. واقعاً اگر آقای ش��اهین 
طبع نبود بس��کتبالم تمام می ش��د. همین جا 
 می گوی��م که ادام��ه بس��کتبالم را مدیون آقای 

شاهین طبع هستم. من دو هفته در پادگان بودم. 
آنقدر تحت فش��ار بودم که 15 کیلوگرم وزن کم 
کردم. در هر حال بازیکن س��رباز هستم و بدون 
رضایتنامه توانس��تم قرارداد ببندم. خدا خواست 
که توانستم کارم را در بس��کتبال ادامه دهم، اما 

واقعاً این رسمش نبود.
حسن زاده در پاسخ به این س��ؤال که چرا فصل 
گذشته در اوج هنرنمایی ات بازیکنی خارجی به 
جای تو وارد ترکیب ماهان شد هم می گوید: این  
یک تصمیم اشتباه بود. همه می دانستند ماهان 
به پست پنج نیاز دارد، اما یک بازیکن پست چهار 
جذب کردند و من نیمکت نش��ین ش��دم. همان 
طور هم که گفتم ه��م اکنون اصغر کاردوس��ت 
چنین شرایطی در ماهان دارد و نمی تواند کاری 

انجام دهد.

بازیکن سابق تیم ماهان:

 ماهانی ها مرا تهدید کردند

محمدحسن زاده که فصل پیش با تلخی از جمع ماهانی ها جدا ش�د، هنوز که هنوز است و با گذشت هفت هفته از رقابت های لیگ برتر، 
گالیه و ناراحتی خود را از مدیران ماهان اعالم می کند. او اگر چه این روزها مصدوم است، اما با رفتن از تیم ماهان و پیوستن به تیم دانشگاه 

آزاد به یکی از بهترین و کلیدی ترین بازیکنان تیمش تبدیل شده. 
حسن زاده با قرار گرفتن کنار بازیکنان دیگری چون جمشیدی و موسی نبی پور، با فصل تازه ای از دوران بسکتبال خود روبه روست، اما 
معتقد است قبل از آمدن به دانشگاه آزاد فکر می کرده بسکتبالش تمام شده است. او از برخورد ماهانی ا گالیه دارد و از تهدید سرپرست 
این تیم برای جدایی اجباری از این تیم خبر می دهد. او حتی ادعا کرده که اگر از ماهان جدا نمی شده، مدیرعامل باشگاه ماهان او را محو 

می کرده که در نوع خود قابل تأمل است!

 هم�ان زم�ان آق�ای عطابخش 
به م�ن گف�ت ک�ه می خواهی 
لجب�ازی کن�ی؟ آقای س�اکت 
در بس�کتبال محوت می کند! 
اگر م�ن این ح�رف را ب�ه آقای 
نوربخ�ش ی�ا آق�ای مش�حون 
 می گفت�م آنه�ا چ�ه رفت�اری 
می کردن�د؟ حتی زمان�ی که از 
وضعیت س�ربازی ام پرسیدند، 
گفتند که باید دو س�ال خدمت 
کن�م و کاری انجام نم�ی دهند. 
واقعًا اگر آقای شاهین طبع نبود 

بسکتبالم تمام می شد



یادداشت

برگزاری23 دوره آموزش تخصصی 
منابع طبیعی 

رییس اداره آموزش و ترویج منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال 
و بختیاری از برگزاری هفت هزار و 800 نفر ساعت آموزش کارکنان منابع 
طبیعی و آبخیزداری استان در 23 دوره آموزش تخصصی و شغلی ضمن 

خدمت خبر داد.
س��لیمان بهمنی در مصاحبه با خبرن��گار پیام طبیعت اظهار داش��ت: 
آموزش به عنوان مؤثرترین ابزار توانمند سازی نیروی انسانی در راستای 
 اهداف برنامه های توس��عه اس��ت که س��بب ایجاد تغییر رفتار و نگرش

سرمایه های انسانی می ش��ود. رسیدن به اهداف س��ازمانی، بستگی به 
توانایی کارکنان در انجام وظایف محول��ه و انطباق با محیط تغییر دارد. 
بهمنی تصریح کرد: آموزش می تواند موجب افزایش کارآیی و اثربخشی 
کارکنان در ارایه خدمات وپاس��خگویی به مردم و ارتقای س��طح کیفی 
سرمایه انسانی سازمانی ش��ود. وی گفت: توس��عه آگاهی های عمومی 
کارکن��ان، توانمندس��ازی مدیران و ایج��اد زمینه های بهب��ود وظایف 
مدیریتی، آماده سازی کارکنان برای ارتقا به رده های شغلی باالتر و رشد 
فضائل اخالقی، فرهنگ سازمانی و... از جمله اهداف بخش آموزش است. 
بهمنی در ادامه بیان داشت: در سال جاری و در همین راستا هفت هزار 
و 800 نفر ساعت آموزش های الزم، به کارکنان این اداره کل ارایه شده 
است که 12 دوره آن در سطح استان و 11 دوره نیز در سطح ملی در مراکز 

آموزشی سازمان جنگل ها و مراتع کشور برگزار شده است.

خبر ویژه

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
 حسین گنجی

 
جشنواره قرآنی»مدهامتان«  بستری برای کشف قابلیت ها و استعدادهای 
معنوی جوانان اس��ت، چرا که نگاه به اس��تعدادها و قابلیت های نهفته 
در بعد معنوی و روحانی انس��ان، یکی از قابلیت های جش��نواره قرآنی 
»مدهامتان« اس��ت که می تواند دستیابی به س��رمایه عظیم خداگونه 

زیستن را فراهم آورد.
در این جش��نواره، تالوت آیات قران کریم، تعلیم معارف قرآن و آموزش 
دان��ش و حکم��ت، هس��تی 
ش��ناختی و انس��ان شناسی 
در سایه فراگیری آموزه های 
ارزش��مند قرآن کری��م برای 
 انس��ان های خداج��و فراهم 
می ش��ود و تحقق این امر در 
مکان مقدس��ی چون مسجد، 

تبلیغی ارزشی است.

جشنواره »مدهامتان« کشف 
قابلیت های نهفته معنوی جوانان

چهره روزیادداشت
افزایش 13 درصدی کشف مواد مخدر شهرکرد 

یداهلل گودرزی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شهرکرد از افزایش 13 درصدی کشف مواد 
مخدر طی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر داد. وی افزود: این طرح ها به 

شیوه روستا محور و به صورت پایلوت در دو روستای این شهرستان اجرا می شود.
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مهر نوشت بارش برف قابل توجه در شهرس��تان کوهرنگ، این 
منطقه را به یکی از زیباترین مناطق گردشگری زمستانی کشور 

تبدیل کرده است.
منطقه چهارمحال بختیاری با اقلیمی متنوع دارای جاذبه های 
گردشگری اس��ت و همچنین شهرس��تان کوهرنگ که به دلیل 
چشمه س��ارهای متعدد چون چشمه دیمه، چش��مه سرداب، 
چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنی های طبیعی 
همچون تونل کوهرنگ، آبش��ار ش��یخعلی خان،پیست اسکی 
و... شهرت بسیار دارد. شهرس��تان کوهرنگ همه ساله در فصل 
 زمستان شاهد ورود خیل مسافران بود، اما در سال جاری به خاطر

بارش  مناس��ب برف در این شهرس��تان تعداد ورود مسافران و 
گردشگران به این شهرستان روز به روز در حال افزایش است.

هم اکنون بارش برف در کنارآبش��ار تونل کوهرنگ جاذبه بسیار 
زیبایی ایجاد کرده که مسافران این منطقه ساعت ها به مشاهده 
آبش��ار می پردازند. نزدیکی جاذبه های گردشگری به هتل های 

محل اقامت مسافران، از ویژگی های ممتاز این منطقه است.
نمای آبش��ار تون��ل کوهرن��گ در دید س��ه هتل ش��هر چلگرد 
کوهرنگ قرار دارد و حتی با پای پیاده می توان از هتل ها تا کنار 
آبش��ار پیاده روی کرد.چش��مه دیمه یکی از چشمه های بزرگ 
 استان و کشور اس��ت که در اصل یکی از سرش��اخه های اصلی 

زاینده رود محسوب می شود. 
هم اکنون این چشمه نیز با جلبک های سبز رنگ داخل  خود در 
کناربرف سفید رنگ، به یکی از زیباترین جاذبه های شهرستان 

تبدیل ش��ده اس��ت. فاصله این چش��مه نیز تا هتل ه��ا و مرکز 
شهرس��تان در حدود10 کیلومتر است.کارش��ناس گردشگری  
اداره کل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرستان 
کوهرنگ یکی از قطب های گردش��گری کشور اس��ت که آماده 

استقبال از گردشگران زمستانی است.
فرجام س��میعی افزود: با توجه ب��ه بارش ب��رف در این منطقه و 
سفیدپوش شدن ارتفاعات، شهرستان توریستی کوهرنگ آماده 
 پذیرش گردشگران و ورزش��کاران زمستانی اس��ت. وی با بیان 
این که شهرستان کوهرنگ یکی از قطب های ورزش های زمستانه 
در کشور به شمار می رود، اذعان داش��ت: ساالنه تعداد زیادی از 
مسافران و گردشگران از سراسر کشور برای اسکی و تیوپ سواری 

به این منطقه سفر می کنند.
سمیعی بیان داش��ت: شهرس��تان کوهرنگ دارای جاذبه های 
گردش��گری چهارفصل برای گذراندن اوقات فراغت گردشگران 
اس��ت. معاون فرماندار کوهرن��گ در این خص��وص در گفتگو با 
خبرنگار مهر اظهار داشت: س��ه هتل قصر احمد، زردکوه  و هتل 
کوهرنگ در این شهرس��تان، آم��اده ارایه خدمات به مس��افران 
هستند. اسکندر کریمی بیان داش��ت: تمام جاده ها و محورهای 
ارتباطی این شهرستان باز است و مشکلی برای ورود مسافران به 

شهر چلگرد وجود ندارد.
وی بیان داشت: تمام ش��رایط و تمهیدات برای راحتی مسافران 
به این منطقه اندیشیده شده است و مسافران برای اقامت در این 

شهرستان مشکلی نخواهند داشت.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: 
گروه 
   ش��رکت های چینی به شدت مایلند شهرستان

که صنای��ع دس��تی این اس��تان را 
خری��داری کنن��د. علی اصغ��ر عنابس��تانی اظهار داش��ت: 
مناسبت های مختلف مانند 9 دی که عرصه خروش جامعه 
اسالمی اس��ت، برای اعالم همبستگی و سرسپردگی تمام با 
والیت است. وی بر ضرورت گرامیداشت مناسبت های کشور 
تأکید کرد و اذعان داشت: 9 دی در تاریخ ایران به عنوان روز 
بصیرت و حمایت از والیت مطرح است.استاندار چهارمحال 
و بختیاری به شرکت این اس��تان در نمایشگاه موقت پایان 
سال در کشور چین اشاره کرد و گفت: با توجه به سفر اخیرم 
به کش��ور چین و ب��ا وج��ود رونق اقتص��ادی این کش��ور، 
شرکت های چینی به شدت مایلند که صنایع دستی استان 
را خریداری کنند که بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، 
در ماه آینده به اتفاق مسئوالن اداره کل میراث فرهنگی، در 
نمایش��گاه موقت پایان سال کش��ور چین شرکت می کنیم. 
استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به گزارش هواشناسی 
در راس��تای بارش های اخیر در اس��تان خاطرنشان کرد: به 
گزارش هواشناس��ی، 209 میل��ی متر بارندگی در اس��تان 
چهارمح��ال و بختیاری داش��ته ایم ک��ه با توجه ب��ه زمان 
میان مدت، این بارش ها 24 درصد افزایش داشته، اما نسبت 
به میانگین بارندگی سال 85 تا 88 در این استان، ما با کاهش 
60 درصدی ریزش های جوی مواجه بوده ایم. عنابس��تانی با 

بیان این که ب��ارش برف بعضی از دس��تگاه های اجرایی این 
اس��تان را غافلگیر کرده است، تصریح کرد: ش��رایط باید به 
گونه ای مهیا شود که این بارش ها منجر به اذیت و آزار مردم 
استان نشود. وی از تقدیر فعاالن در برگزاری برنامه های هفته 
پژوهش خب��ر داد و گفت: کارهای پژوهش��ی باعث کاهش 
هزینه ها می ش��ود و در واقع تفکر قبل از عمل است و در این 
هفته از دس��تگاهی که بیش��ترین فعالیت را داشته باشد، از 
سوی اس��تانداری تجلیل می شود. اس��تاندار چهارمحال و 
بختیاری با تأکید بر مش��ارکت مردم در حف��ظ و نگهداری 
منابع طبیعی بیان کرد: ما با روش نگهداشت منابع طبیعی 
مخالفیم، چراکه به طور صحیح انجام نمی شود، به طوری که 
س��االنه یک هزار هکت��ار از اراضی اس��تان نابود می ش��ود. 
عنابستانی ادامه داد: مردم باید در حفاظت از جنگل ها شریک 
شوند. جنگل ها را به مردم واگذار خواهیم کرد تا خود مردم 
از آنها مراقبت کنند، به همین دلیل از منطقه پشت کوه فالرد 
شروع کردیم تا به عنوان طرح پاپلوت مردم را در نگهداری از 
جنگل ها براساس قانون ش��ریک کنیم.وی با اشاره به جاده 
بروجن - لردگان گفت: این جاده متناسب با ترافیک آن نیست 
و در حال چهارخطه شدن است. در حال حاضر نیز قسمت هایی 
از چهارخطه ش��دن آن انجام ش��ده اس��ت، ام��ا در بعضی از 
قسمت های آن مانند گردنه ها هنوز کار خاصی صورت نگرفته 
است. جاده و تابلوهایش استاندارد هستند و راننده، خود باید 

مطابق با تابلوها و رعایت عالئم رانندگی احتیاط کند.

 در ماه آینده
 به اتفاق مسئوالن 
 اداره کل 
 میراث فرهنگی، 
 در نمایشگاه 
موقت پایان سال 
 کشور چین
  شرکت 
می کنیم

نمای آبشار تونل 
کوهرنگ در دید 
سه هتل شهر 
چلگرد کوهرنگ 
قرار دارد و حتی با 
پای پیاده می توان 
از هتل ها تا کنار 
 آبشار 
پیاده روی کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری خبر دادکوهرنگ قطب گردشگری زمستانی

تمایل چینی ها برای خرید صنایع دستی استان  سه هتل مجهز در انتظار مسافران
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ابالغ اجرائیه
 9009980351401140 پرون��ده:  ش��ماره   9110420351400339 اجرائی��ه:  ش��ماره   6289
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 901140 بموجب درخواس��ت اج��رای حکم مربوط به ش��ماره دادنامه 
9109970351400219 محکوم علیه اصغر شرافت فرزند رجبعلی به نشانی اصفهان خ فیض کوله 
پارچه بن بست هادی منزل شخصی )مجهول المکان( محکوم است به پرداخت مبلغ 180/000/000 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 3/655/000 ریال بابت هزینه دادرسی و همچنین حق الوکاله وکیل 
طبق تعرفه و پرداخت خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص تورم اعالمی از ناحیه بانک مرکزی 
از تاری��خ سررس��ید 90/7/15 تا زمان وصول در حق محکوم له غالمحس��ین صبور به نش��انی 
اصفهان خ عباس آباد کوی ش��یرین مجتمع متین با وکالت محمد خدادادی به نش��انی اصفهان خ 
ش��یخ صدوق شمالی ساختمان وکال ط2 واحد6 و مبلغ 9/000/000 ریال بابت حق االجرا در حق 
صندوق دولت می بایس��ت پرداخت نماید. رعایت تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م الزامیس��ت. محکوم 
علیه مکلف است از تاریخ ابالغ اجرائیه: 1- پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روز مفاد آن را به موقع 
اجرا گذارد. 2- ترتیبي براي پرداخت محکوم به بدهد. 3- مالي معرفي کند که اجرا حکم و اس��تیفا 
محکوم به از آن میسر باشد و در صورتي که خود را قادر به اجراي مفاد اجرائیه نداند باید ظرف 
مهلت ده روز صورت جامع دارایي خود را به قس��مت اجرا تس��لیم کند. اگ��ر مالي ندارد صریحًا 
اعالم نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجراي حکم 
و پرداخ��ت محکوم ب��ه بوده اید لیکن براي فرار در پرداخت اموال خود را معرفي نکنید یا صورت 
خالف واقع از دارایي خود بدهید بنحوي که اجراي تمام یا قسمتي از مفاد اجرائیه متعسر باشد به 
مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم خواهید شد. 4- عالوه بر موارد باال که قسمتي از ماده 
34 اجراي احکام مدني میباش��د به مواردي از قانون اجراي احکام و قانون آیین دادرس��ي مدني 
مص��وب 79/1/21 و همچنین مفاد قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالي مصوب 10 آبان 1377 
توجه نمائید. م الف/15163 مرتضایی- مدیر دفتر شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ رای
6290 ش��ماره دادنامه: 9009970350700622 ش��ماره پرونده: 8909980350701243 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 891276 خواهان: خانم مهناز ش��اهبندری با وکالت آقای هشام مومن به نشانی 
نجف آباد خ امام مجتمع پارس��یان طبقه دوم دفتر وکالت و آقای علی مومن به نش��انی اصفهان 
خ ش��یخ صدوق ش��مالی نبش کوچه احمدی دفتر وکالت خوانده: آقای پرویز دیناروند به نشانی 
ش��اهین شهر خانه های چوبی فرعی 6 اولین خانه ویالیی سمت راست خواسته: مطالبه وجه چک 
گردش��کار: دادگاه باتوجه به محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و به شرح ذیل مبادرت به 
ص��دور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص دعوی خواهان خانم مهناز ش��اهبندری با وکالت 
آقایان علی مومن و هشام مومن به طرفیت خوانده آقای پرویز دیناروند و به خواسته مطالبه مبلغ 
65/000/000 ریال وجه یک فقره چک به شماره 842273- 88/9/29 و خسارات دادرسی به شرح 
دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به اینکه مدارک ابرازی داللت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و ایضًا 
نامبرده در جهت برائت ذمه خود دفاعی به عمل نیاورده لذا دعوی خواهان را وارد دانسته مستنداً 
به مواد 198، 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی نامبرده را به پرداخت اصل مبلغ چک به عالوه 
مبلغ 130/500 تومان هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی و خسارت تاخیر تادیه 
از تاریخ صدور چک لغایت زمان اجرای حکم در حق خواهان محکوم می نماید. رای دادگاه غیابی 
و ظرف مدت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. م الف/15160 مسیبی- 

رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6291 ش��ماره ابالغیه: 9110100351203791 ش��ماره پرونده: 9109980351200987 ش��ماره 
بایگانی شعبه: 910998 خواهان باقر نصر اصفهانی دادخواستی به طرفیت خوانده علیرضا نقنائی 
زاده به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان اصفهان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اصفهان واقع در اصفهان خ چهارباغ 
باال خ ش��هید نیکبخت ساختمان دادگستری کل اس��تان اصفهان طبقه 3 اتاق شماره 321 ارجاع و 
به کالس��ه 9109980351200987 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1392/1/28 و ساعت 11:30 
تعیین ش��ده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور 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 به 
دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. م الف/15158 دفتر ش��عبه دوازدهم دادگاه عمومی 

حقوقی اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6292 بدینوس��یله اعالم می گردد آقای یعقوب یونسی زاده ش��کایتی علیه آقای ایمان کیانی دایر 
بر ضرب و جرح عمدی و توهین و تهدید و فحاش��ی مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به 
شماره 911023ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت 
رس��یدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی 
به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/15203 ش��ریفی- مدیر دفتر ش��عبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6293 نظ��ر ب��ه اینکه آقای کاظم بهروزی فرزند علی به اتهام خیان��ت در امانت و فروش مال غیر 

حس��ب شکایت آقای سیدحمید طباطبائی پور فرزند س��یدجالل از طرف این دادسرا در پرونده 
کالس��ه 890215ب15 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او 
ممکن نگردیده بدینوس��یله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب 
در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 15 بازپرسی 
دادسرای عمومی اصفهان جهت پاسخگوئی به اتهام خویش حاضر شود، در صورت عدم حضور 
پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/15204 دفتر شعبه 15 

بازپرسی دادسرای عمومی اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6294 بدینوسیله اعالم می گردد آقای حکمت اله مهرابی فرزند نعمت اله شکایتی علیه آقای حجت 
اله مهرابی فرزند نعمت اله دایر بر جعل و سوء استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت مجهول 
المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 911022ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف 
یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور می شود و با تجویز ماده 159 قانون 
آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای 
یک نوبت درج و در صورت عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/15202 

شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6295 بدینوس��یله اعالم می گردد خانم اشرف شیران چارسوقی شکایتی علیه آقای امیر سلیمانی 
درچه فرزند اسماعیل دایر بر خیانت در امانت مجهول المکان به این بازپرسی تسلیم و به شماره 
911042ب16 ثبت گردیده است که از مشتکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی 
دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرس��ی کیفری این آگهی به منزله 
ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوبت درج و در صورت عدم حضور 
این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/15201 ش��ریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6296 بدینوسیله اعالم می گردد شرکت بتون ایران با وکالت آقای مجید ضیغم زاده شکایتی علیه 
آقای جمال بهرام پور فرزند جلیل دایر بر کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تس��لیم و 
به ش��ماره 911044ب16 ثبت گردیده است که از مش��تکی عنه ظرف یک ماه از تاریخ نشر آگهی 
جهت رس��یدگی دعوت به حضور می ش��ود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این 
آگهی به منزله ابالغ در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی برای یک نوبت درج و در صورت 
عدم حضور این بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/15200 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 

بازپرسی مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
6297 نظ��ر به اینکه در پرونده کالس��ه 91/5699/11100/54ک25 این دادیاری آقای س��یدعبداله 
صالح پور به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب شکایت خانم مریم احمدی از طرف این دادیاری تحت 

تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان 
مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/15199 شعبه 

28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
6298 نظر به اینکه در پرونده کالسه 91/5685/140100/4ک12 این دادیاری آقای منصور ظاهری 
به اتهام فروش مال غیر حس��ب ش��کایت آقای محمدحس��ن عبدالهی از طرف این دادیاری تحت 

تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان 
مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/15198 شعبه 

28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
6299 نظر به اینکه در پرونده کالسه 5685/11100/45ک12 این دادیاری خانم نوش افرین امیری 
به اتهام مزاحمت تلفنی حس��ب شکایت ایمان خسرویان از طرف این دادیاری تحت تعقیب است و 
ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین وسیله در اجرای 
م��اده 115 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامب��رده ابالغ تا ظرف یکماه از 
تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان مجتمع شماره 

2 دادس��رای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم حضور پس 
از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/15197 شعبه 28 دادیاری 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
6300 نظر به اینکه در پرونده کالس��ه 91/21699/14/634 آگاه��ی غرب این دادیاری آقای مجید 
مالافضل به اتهام س��رقت و جعل حسب شکایت آقای محمود مداحیان از طرف این دادیاری تحت 
تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت او ممکن نگردیده اس��ت بدین 
وس��یله در اجرای ماده 115 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 مراتب به نامبرده ابالغ تا 
ظرف یکماه از تاریخ نش��ر آگهی در شعبه 28 دادیاری به آدرس اصفهان خیابان آتشگاه اصفهان 
مجتمع شماره 2 دادسرای اصفهان جهت پاسخگویی به اتهام خویش حاضر شود در صورت عدم 
حضور پس از یکماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/15196 شعبه 

28 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6301 نظ��ر به اینکه آقای حجت حس��ین زاده فیروزقی به اتهام مزاحم��ت تلفنی، تهدید و توهین 
حس��ب ش��کایت آقای حس��ین انصاری فرزند مرادعلی از طرف این دادس��را در پرونده کالسه 
910884د27 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت او ممکن 
نگردیده بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ انتشار آگهی در شعبه 27 دادیاری دادسرای 
عمومی اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود، در صورت عدم حضور پس از 
یکماه از تاریخ انتشار آگهی اقدام قانونی معمول خواهد شد. م الف/15195 دفتر شعبه 27 دادیاری 

مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
6302 ش��ماره دادنامه: 9109970352701023 ش��ماره پرونده: 9009980362701474 ش��ماره 
بایگانی ش��عبه: 901430 شماره: 4423- 91/8/20 شکات: 1- خانم فاطمه نظام به نشانی خ مشتاق 
س��وم ش��هرک زاینده رود فاز دوم بعد از مس��جد نورالمهدی سمت راس��ت کوچه دوم 2- آقای 
مصطفی امیری به نش��انی روشن دشت فاز دو بعد از مس��جد نورالمهدی ک سمت راست انتهای 
کوچه س��مت راس��ت آخرین خانه متهم: آقای نوید محمدی فرزند مجید به نش��انی مجهول المکان 
اته��ام: ضرب و جرح عمدی گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به 
صدور رای می نماید. رای دادگاه: درخصوص ش��کایت آق��ای و خانم 1- مصطفی امیری فرزند 
اکب��ر 2- فاطمه نظام فرزند علی علیه آقای نوید محمدی فرزند مجید و دائر بر ایراد ضرب و جرح 
عمدی، دادگاه باتوجه و بررس��ی مجموع اوراق پرونده، تحقیقات انجام ش��ده، ش��کایت شکات یاد 
ش��ده فوق و گواهیهای پزشکی قانونی، نحوه شهادت شهود تعرفه شده در پرونده و عدم حضور 
متهم در جلس��ه دادگاه و در نهایت عدم دفاع موثر از خویش و مفاد کیفرخواست صادره پیوستی 
و س��ایر محتویات پرونده در مجموع اتهام انتسابی را ثابت و محرز دانسته مستنداً به مواد 485- 
495- 367- 294- 295- 297- 302- 304- بن��د یک ماده 480- 481-418- 424-425- 428- بند 
دال ماده 484- تبصره دوم ماده 269- 2-15-16- از قانون مجازات اسالمی و بند دوم ماده سوم 
قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، متهم موصوف الذکر را جهت حارصه گونه راست و خلف 
دس��ت راس��ت و خلف آرنج راست و خلف بازوی چپ و خلف آرنج چپ و خلف پای چپ جمعًا به 
پرداخت س��ه و نیم صدم دیه کامله و جهت کبودی زیر بغل س��مت چپ و خلف شانه راست و بین 
دو کتف جمعًا به پرداخت چهار و نیم هزارم دیه کامله و جهت حارصه خلف کتف چپ به پرداخت 
نیم درصد دیه کامله و جهت حارصه بند اول انگش��ت چهارم پای راست به پرداخت یک صدم دیه 
یک بند انگشت پا و از نوع انتخابی در حق شاکی ردیف اول )آقای مصطفی امیری( و جهت حارصه 
انتهائی بند آخر انگش��ت سوم دست راست به پرداخت یک صدم دیه یک بند انگشت دست و جهت 
کبودی خلف س��اعد راس��ت به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامله و از نوع انتخابی در حق شاکی 
ردیف دوم )فاطمه نظام( و جهت لحاظ جنبه عمومی بزه یاد شده به پرداخت سه میلیون ریال جزای 
نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. مهلت پرداخت دیه از زمان وقوع حادثه )1390/7/22( 
به مدت یکس��ال می باشد. رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ قابل واخواهی در همین 
دادگاه و س��پس ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز 
استان )اصفهان( می باشد. م الف/15176 ذبیحی- رئیس شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6303 شماره دادنامه: 9109970354401187 شماره پرونده: 9009980359501512 شماره بایگانی 
ش��عبه: 910304 ش��اکی: خانم گالبتون اسکندری به نشانی خ آتش��گاه خ دزیچه خ132 ک ایمان58 
متهمین: 1- آقای رضا حاجت پور به نشانی مجهول المکان 2- آقای مصطفی کاظمی با وکالت آقای 
احسان اکبری فرد به نشانی دادگستری اصفهان ط همکف اتاق42 اتهام: خیانت در امانت گردشکار: 
دادگاه با بررس��ی محتویات پرونده ختم رس��یدگی را اعالم و بشرح زیر مبادرت بصدور رای می 
نمای��د. رای دادگاه: درخصوص اتهام آقایان رضا حاجت پور متواری و مجهول المکان و مصطفی 
کاظمی فرزند لطف اله 50 ساله دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع )کیفرخواست بر مبنای خیانت 
در امانت بوده که دادگاه کیفرخواس��ت را اصالح مینماید( موضوع شکایت خانم گالبتون اسکندری 
فرزند حسن 47 ساله به این شرح که متهمین بنا به اقرار متهم ردیف دوم شریک بوده و بنگاه امالک 

صدف را اداره می کنند قباًل این محل تحت عنوان بنگاه امالک چهلس��تون بوده که بعداً در این محل 
بنگاه امالک صدف دائر می ش��ود متصدی بنگاه چهلس��تون متهم ردیف دوم بوده ولی با تغییر نام 
این بنگاه به صدف متهم ردیف اول متصدی بنگاه می شود. ملک این محل متعلق به متهم ردیف دوم 
بوده به عنوان آورده مشارکت تلقی شده است شاکیه در محل این بنگاه مبلغ سه میلیون تومان وجه 
نقد تحویل می دهد متهم ردیف اول رسیدی مبنی بر این امر تحویل داده و امضاء و مهر بنگاه صدف 
را ذیل رسید نقش می زند پس از مدتی متهم ردیف اول متواری شده و همچنان فراری است شاکیه 
علیه متهمین طرح شکایت می نماید دادگاه نظر به محتویات پرونده و نحوه اظهارات شاکیه در جلسه 
دادرسی و دفاعیات غیرموجه متهم ردیف دوم و وکیل وی زیرا که شخصیت بنگاه صدف به شراکت 
هر دو متهم اداره می ش��ده و در زمان تحریر رس��ید عادی متهم ردیف دوم حاضر بوده و جمیع 
جهات موجود بزهکاری آنان را محرز دانسته مستنداً به ماده دو از قانون تشدید مجازات مرتکبین 
اختالس و ارتشاء و کالهبرداری حکم به محکومیت هرکدام از متهمین به پرداخت سه میلیون تومان 
جزای نقدی در حق دولت و پرداخت تضامنی مبلغ سه میلیون تومان وجه نقد در حق شاکیه صادر 
و اع��الم می گردد رای صادره درخصوص متهم ردیف اول غیاب��ی و ظرف مهلت ده روز از ابالغ 
واقعی قابل واخواهی در این ش��عبه و پس از آن ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر است و درخصوص 
متهم ردیف دوم حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر است. م الف/15175 محمدی کمال 

آبادی- رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رای
6305 کالس��ه پرونده: 321/91 شماره دادنامه: 744- 91/8/30 مرجع رسیدگی: شعبه 25 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان خواهان: جواد الماس��ی به نش��انی اصفهان- خ پروین- جنب بانک 
انصار خوانده: مجتبی فرح حال مجهول المکان خواس��ته: مطالبه گردشکار: پس از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالس��ه فوق و طی تش��ریفات قانونی و اخذ نظریه مش��ورتی اعضاء، 
قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای قاضی 
ش��ورا: درخصوص دعوی آقای جواد الماس��ی ب��ه طرفیت مجتبی فرح حال به خواس��ته مطالبه 
مبل��غ 25/380/000 ریال بابت دو فقره چک به ش��ماره ه��ای 743420- 90/12/25 و 743421- 
90/11/20 عهده بانک صادرات ش��عبه میدان امام به انضمام خس��ارت دادرس��ی و تاخیر تادیه 
به ش��رح دادخواس��ت و ضمائم تقدیمی نظر به اینکه مس��تندات ابرازی خواهان اصول چکهای 
صدرالذکر که حکایت از اش��تغال ذمه خوانده داش��ته اس��ت و خوانده با وصف مجهول المکان و 
تعیین وقت رس��یدگی و نش��ر آگهی در روزنامه در جلسه دادرسی حاضر نگردیده است و الیحه 
ای ارس��ال نداشته اس��ت و دلیلی بر برائت ذمه خویش ابراز نکرده است لذا شورا دعوی خواهان 
را ثابت تش��خیص مس��تنداً به مواد 310 و 313 قان��ون تجارت و م��واد 519 و 522 قانون آئین 
دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 25/380/000 ریال بابت دو فقره چک به 
ش��ماره های 743420- 90/12/25 و 743421- 90/11/20 عهده بانک صادرات شعبه میدان امام 
و پرداخت مبلغ س��ی هزار ریال بابت خس��ارت دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 
سررسید چکهای صدراالشاره لغایت زمان وصول چکها در حق خواهان صادر و اعالم می نماید. 
اجرای احکام مکلف است خسارت تاخیر تادیه را براساس شاخص بانک مرکزی از خوانده اخذ و 
به خواهان پرداخت نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در 
همین شورا می باشد و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی اصفهان 

می باشد. شعبه 25 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

فقدان سند مالكیت
6324 نظر به اینکه ورثه آقاي علي رضا تاکي باستناد دو برگ استشهادمحلي که هویت وامضاءشهود 
رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت یک دانگ مشاع از پالک 2/1318 باقیمانده شده اند 
که سندمذکوربا پالک 2/1318 در دفتر 21 صفحه 207 بنام علیرضا تاکي ثبت و صادرگردیده سپس 
نامبرده پالک مذکوررابه موجب صورت مجلس تفکیکي ش��ماره 6460 – 47/8/5 تفکیک نموده وبه 
صورت هفت قطعه درآمده به ش��ماره هاي 2379 الي 2384 وهمچنین 1318 باقیمانده ، سپس آقاي 
تاکي به موجب اسنادرسمي شماره هاي 18802 – 49/11/5 و 18803 – 49/11/5 دفترسه شهرضا 
تمامت س��ه دانگ ازپ��الک 1318 باقیمانده رابه کمال وجمال تاکي ویک دان��گ آن رابه جواهرتاکي 
انتقال داده وهمچنین به موجب اسنادشماره هاي 18804 – 11/5 49 و 18803 – 49/11/5 دفترسه 
شهرضاششدانگ پالک هاي 2379 الي 2383 رابه زهره وجواهروفردوس وجنت وطوبي همگي تاکي 
انتقال داده وهمچنین به موجب سندش��ماره 20934 – 50/6/9 دفترسه تمامت ششدانگ پالک 2385 
رانیزبه علي رضا تاکي انتقال داده ونهایتًا به موجب اسنادش��ماره 58053 – 58/12/22 دفترس��ه و 
33573 – 60/4/10 دفتردوشهرضا تمامت یک دانگ دیگرازپالک 1318 باقیمانده رابه فروغ براهیمي 
وشهین تاکي انتقال داده که درنهایت یک دانگ ازپالک 2/1318 باقیمانده براي علي رضاتاکي باقي مي 
ماند اینک ورثه نامبرده درخواست صدور سندمالکیت المثني نسبت به یک دانگ باقیمانده را نموده 
اند که دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي شود که هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا مدعي وجود سند مالکیت نزد 
خود مي باشد مي بایست ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي 
خود را ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرس��دویا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را طبق 
مقررات صادر وبه متقاضي تسلیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند معامله صورت 
مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم ویک نسخه آن به متقاضي المثني واصل 

سند به ارائه دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرضا
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 ش��ش چیز را برای م��ن ضمانت کنید تا من بهش��ت را برای ش��ما 
ضمانت کنم؛ راس��تی در گفتار، وفای به عهد، بر گرداندن امانت، 

پاکدامنی، چشم بستن از گناه و نگهداشتن دست )از غیر حالل(.

زنگ خطرهای میگرن

افرادی که مبتال به میگرن هستند، اغلب از این موضوع شکایت دارند 
که به هنگام بروز درد،  به نور و صدا حس��اس می ش��وند، عده کمی 
 هم از حساس ش��دن پوست بدنش��ان ناراحتند. نور، صدا و برخی از 
رایحه ها، در بس��یاری از افراد، به بروز میگرن و تش��دید درد منتج 

می شود.
سردردهای مداوم ش��ما را کالفه کرده است؟ آیا به میگرن مشکوک 
هستید یا تصور می کنید دچار سردردهای معمولی شده اید؟ میگرن 
از دردهای پیچیده ایس��ت که علم پزش��کی همچنان تمام ابعاد آن 
 را کش��ف نکرده اس��ت. با این حال، برخی عالئم و نش��انه ها به شما 
کمک می کند که بفهمید به یک س��ردرد معمولی دچار هستید یا 

میگرن.
 برخ��ی از عالئ��م قب��ل از حمل��ه میگ��رن رخ م��ی ده��د و برخی 
 دیگر، همچون حالت تهوع، در حین میگرن به ش��ما دس��ت خواهد 

داد.
نوع میگرن و میزان درد آن در هر فرد یکی نیس��ت و هر فرد آن را به 
ش��کلی متفاوت تجربه می کند. بهترین راه برای این که متوجه نوع 
میگرن خود ش��وید این اس��ت که به محیط اطرافتان توجه کنید و 
ببینید چه چیز س��بب رخ دادن آن می ش��ود. این عالئم زنگ های 

خطری برای میگرن شما هستند:

خمیازه کش�یدن: یک یا دو روز قبل از شروع میگرن ممکن 
است متوجه ش��وید که بیش از حد معمول خمیازه می کشید. برای 
بسیاری از افراد این یک عالمت آزاردهنده به شمار می رود، اما این 
موضوع می تواند به ش��ما کمک کند تا برای پیش��گیری از به وقوع 
پیوس��تن یک میگرن شدید، دست به کار ش��وید. عالئمی همچون 
خستگی، تشنگی و احساس به خوردن غذا در حجم زیاد، می تواند 

به همراه خمیازه، اتفاق بیفند.

هاله های نورانی: دیدن قسمت های نورانی و ستاره های منور 
در میدان دید، تلفیق بینایی به دید تونل��ی و تاری دید،۳۰ دقیقه تا 
یک ساعت قبل از به وقوع پیوستن میگرن به افراد دست می دهد و 
درست قبل از ش��روع س��ردرد این عالئم از بین می روند. همچنین 
بانوانی که این عالمت را قبل از میگرن مش��اهده می کنند، بیشتر از 
سایر بانوان در معرض خطر سکته قلبی هستند. این دسته از بانوان 
باید از مصرف دخانیات و خوردن قرص های ضد بارداری به ش��دت 

اجتناب کنند.

حالت تهوع: اگر چه عالئم و نش��انه های بی��ن افراد متفاوت 
است، حالت تهوع از عالئمی اس��ت که به صورت گسترده بین افراد 

مبتال به میگرن رایج است.
 در صورتی که س��ردرد دارید، ولی به همراه این درد، حالت تهوعی 
 را تجرب��ه نکرده اید، ب��ه احتمال زیاد ش��ما میگ��رن ندارید. حالت 
 تهوع باعث می ش��ود تا ش��ما از خوردن اجتناب کنی��د. همچنین 
 برخی از اف��راد در هنگام بروز میگرن دچار اس��تفراغ و اس��هال نیز 

می شوند.

درد در یک س�مت س�ر: س��ردردهای عصب��ی و دیگر نوع 
 س��ردردها سبب می ش��ود تا درد در تمامی سر پخش ش��ود و یا در 
 دو طرف سر درد داش��ته باش��ید، اما افراد مبتال به میگرن عالوه بر 
 حال��ت ته��وع، درد بیش��تری را در یک طرف سرش��ان احس��اس 

می کنند. 
عدم توازن در دردهای ناحیه سر، یکی از نشانه های میگرن است. به 
خاطر داشته باش��ید که انجام فعالیت های روزانه، میگرن را تشدید 
می کند. افراد مبتال به میگرن بر این باورند که در حین بروز میگرن، 

کارهای روزانه دشوار می شوند.

حساسیت به نور و صدا: افرادی که مبتال به میگرن هستند، 
اغلب از این موضوع شکایت دارند که به هنگام بروز درد،  به نور و صدا 
حساس می ش��وند، عده کمی هم از حساس ش��دن پوست بدنشان 
ناراحتند. نور، صدا و برخی از رایحه ها، در بس��یاری از افراد، به بروز 

میگرن و تشدید درد منتج می شود.

سوزن سوزن شدن: تغییر در حواس می تواند از نشانه های 
میگرن باشد. احساس سوزن زدن سر انگشتان، بی حسی در صورت، 
بازو و یا پا، از این نش��انه هاس��ت. این اتفاقات می توانند همزمان با 
دیدن هاله های نورانی و یا در هنگام بروز درد رخ دهد. این دست از 
تغییرات در حواس می تواند منجر به افزایش اثر اضطراب و استرس 

میگرن شود.

تار بینی: تار ش��دن و یا کم نور ش��دن دید می تواند در زمان 
دیدن هاله های نورانی و یا در هنگام بروز درد رخ دهد. عده کمی از 
مبتالیان به میگ��رن، این عالم��ت را قبل از به وقوع پیوس��تن درد 
مشاهده می کنند. این تغییرات عموما به دلیل تغییر جریان خون در 

مغز به وقوع می پیوندند.
چنانچه از س��ردردهای مکرر رنج م��ی برید و از می��ان عالئم فوق، 
یک یا چند مورد را در خود مش��اهده کرده اید، با مراجعه به پزشک 

متخصص، برای کاهش درد و درمان های پیشگیرانه اقدام کنید.

م��رد یخی، س��می گاو، بارب��وزای حی��وان و...؛ اینها 
لقب هایی است که به مخوف ترین قاتالن اجاره ای دنیا 
داده شده است. آنها مردان خطرناکی بودند که رابطه 
نزدیکی با مافیا داشتند و با دس��تور پدرخوانده های 
مافیا آدم می کش��تند، اما نکته عجیب درباره آنها این 
است که بسیاری از آنها س��رانجام توسط اربابان خود 

به قتل رسیدند.
     تامی دسیمون

»تامی دسیمون« مردی با یک متر و 82 سانتیمتر قد 
بود که بیشتر از 1۰۰ کیلو وزن داشت. این قوی هیکل 
یکی از قاتالن اجاره ای بود ک��ه در دوران قدرتش به 
ادعای خود حداقل شش نفر را به قتل رسانده بود، اما 
گفته می شود که وی قاتل یازده نفر است. جاسوسی 
به نام »هنری هیل« او را یک بیم��ار روانی تمام عیار 

توصیف کرده است.
دس��یمون خیل��ی زود عصبان��ی می ش��د و از کوره 

درمی رفت و همین اخالق او باعث شد تا کشته شود.
ماج��را از ای��ن قرار ب��ود ک��ه در یک درگی��ری بین 
گانگس��ترها، دس��یمون دو نفر از دوس��تان نزدیک 
»جان گونی« که از خانواده جنایتکار »گامبینو « بود 
را کش��ت. اعضای این خانواده جنایتکار، خودشان در 
زمینه جنایت های سازمان یافته فعالیت می کردند و 
برای همین بعد از این حادثه، گوتی ش��خصا تصمیم 
گرفت دس��یمون را به سزای عملش برس��اند و با این 
انگیزه دسیمون را گرفت و بعد از شکنجه طوالنی،  او 
را که 28 سال بیش��تر نداشت کشت. جسد دسیمون 

هیچ وقت پیدا نشد.
     جوزف گالو

»جوزف گالو یکی« از اعضای خطرناک مافیای »سیسیل« 
و از خانواده جنایتکار »پروفاس��ی« بود که در نیوریورک 
زندگی می کردند. او نیز یکی از قاتالن اجاره ای مش��هور 
بود که ب��ه فرم��ان رییس خ��ود »جوپروفاس��ی« افراد 
زیادی را به قتل رس��اند. جوزف همیشه دیالوگ هایی از 
فیلم های گانگس��تری را زیرلب زمزمه می کرد و حتی از 
شخصیت های شرور داس��تان ها نیز تقلید می کرد. برای 
همین در بی��ن جنایتکاران به »جوزف دیوانه« مش��هور 
بود. سال 1957 نام جوزف دیوانه به عنوان مظنون به قتل 
»آلبرت آناستازیا« یکی از سران باندهای تبهکاری اعالم 

شد و از آنجا بود که به شهرت رسید.
س��ال 1972 در حالی ک��ه او در یک رس��توران دریایی 
هم��راه خان��واده اش مش��غول غذا خ��وردن ب��ود یک 
م��رد مس��لح از در عق��ب رس��توران وارد ش��د و پن��ج 
گلول��ه به س��ینه گال��و ش��لیک ک��رد و ای��ن در حالی 
 بود که محافظان��ش او را احاط��ه کرده بودن��د. با وجود 
این که جوزف دیوانه تیر خورده بود، اما از جا بلند ش��د و 
خود را کشان کشان به خیابان رساند، اما در همان جا روی 
زمین افتاد و جان سپرد. گفته می شود که قاتل گالو، فردی 
به نام »کارلو گامبینو« بود که انتقام قتل دوست خود جو 

کلمبو را از گالو گرفت.
     سالواتوره تستا

»س��الواتوره تس��تا« یکی از خالفکارهای اهل فیالدلفیا 
بود که از س��ال 1981 تا 1984 برای خانواده جنایتکار 
»اسکارفو« به عنوان یک قاتل اجاره ای کار می کرد. پدر 
تستا یکی از جنایتکاران مشهور بود که سال 1981 در یک 
حادثه بمب گذاری کشته شد و از آن زمان به بعد بود که 

کنترل اوضاع به دست تستای جوان افتاد.
تس��تا عالوه بر آن که خودش یکی از اعض��ای مافیا بود، 
به عنوان قاتل اجاره ای برای خانواده جنایتکار اس��کارفو 
فعالیت می کرد و س��رانجام وقتی اس��کارفو از س��وی او 
احس��اس خطر کرد، دس��تور قتل او را صادر کرد و قاتل 

اجاره ای دیگری او را کشت.
     ریچارد کوکلینسکی

جرم شناسان زیادی معتقدند که »ریچارد کوکلینسکی« 
معروف به »مرد یخی« مشهورترین قاتل اجاره ای تاریخ 
بود که بیش از 2۰۰ نفر را به قتل رس��انده است. تمامی 
افرادی که کوکلینسکی آنها را به قتل رساند مرد بودند و او 

هیچ وقت زن یا کودکی را به قتل نرساند.
وی بی��ن س��ال های 195۰ ت��ا 1988 را در نیویورک و 
نیوجرس��ی برای خانواده جنایت��کار »دوکاواالکانت« و 
دیگر خانواده ه��ای مافیایی فعالیت می ک��رد. او به جرم 
جنایت هایی که مرتکب ش��ده بود به پن��ج بار حبس ابد 
محکوم شد، ولی در سن 7۰ س��الگی در زندان به مرگ 

طبیعی از دنیا رفت.
     جیووانی بروسکا

»جیووانی بروسکا« یکی از مشهورترین و خطرناک ترین 
اعضای مافیایی سیس��یل بود. او در بازجویی ها ادعا کرد 
که در قتل حداقل2۰۰ نفر دس��ت داشته است. بروسکا 
بزرگ ش��ده پالرموی ایتالیا بود و از نوجوانی به عضویت 
یک گروه تبهکاری به نام »جوخه م��رگ« درآمد که به 
دستور گانگستری به نام »سالواتوره رینا«، اقدام به قتل 

مخالفانش می کردند.
بروسکا به جرم قتل دادس��تان فالکون دستگیر شده و به 
حبس ابد محکوم ش��د، اما از زندان فرار کرد و به اعمال 
جنایتکارانه خود ادامه داد تا این که باالخره پلیس ایتالیا 
س��رنخ هایی از او پیدا ک��رد و موفق ش��د وی را در خانه 
کوچکی در حومه سیس��یل دس��تگیر کند. در عملیات 
دستگیری بروس��کا، مأموران پلیس از ترس انتقامجویی 
ماسک به صورت داش��تند تا مبادا توسط مافیا شناسایی 
شوند. بروس��کا پس از دس��تگیری به اتهام قتل، با حکم 

حبس ابد روبه رو شد.

 بدنام ترین
6+5- قاتالن اجاره ای دنیا

-3+8
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خواندنی

مهرزاد دانش

سالمت

اخبار ویژه

عکس نوشت

تیمی از مبتکران، صفحه کلید ن��ازک و انعطاف  پذیر جدیدی موس��وم به Qii را طراحی 
کرده اند که به طور بی س��یم به ابزار هوش��مند متصل می ش��ود و در محفظه   قابل حملی 
 که می تواند در جیب قرار گیرد، رول می ش��ود. این صفحه کلید هنگام عدم استفاده از آن،

 به بزرگی سکه بوده، اما به هنگام بیرون آوردن از محفظه می تواند به سهولت به اندازه یک 
نوار شده و بر روی تقریبا هر نوع سطحی قرار داده شود.

ابداع ارایه شده از طریق بلوتوث و به کمک یک برنامه مکاتبه کننده به ابزار هوشمند متصل 
می شود. صفحه کلید جدید با نام کامل QWERTY همچنین مجهز به یک سطح، جهت 
تایپ لمسی آسان و دارای پوشش ضد اثر انگشت است که می تواند با آب و صابون شستشو 
داده شود. همچنین محفظه این ابداع، خود یک تاچ پد است که به کاربران امکان ورود به 
صفحه کلید و انتخاب آیتم های موجود بر روی صفحه آن را می دهد.تیم طراح طی یک بازه 
زمانی چند ساله تکنیکی را برای چاپ کردن حسگرهای لمسی قابل برنامه ریزی بر روی 
یک نانوماده )مبتنی بر کربن و هادی جریان الکتریس��یته( طراحی کرده بود. نتیجه این 
 تالش ابداع یک فیلم شفاف بود که می توانست برای کشف نیرو و حالت انگشت لمس کننده

برنامه ریزی ش��ود. انعطاف پذیری ای��ن فیلم و اعم��ال آن به فناوری ارایه ش��ده به طور 
حیرت آوری مقاومت پذیری صفحه کلید جدید را افزایش می دهد. به این دلیل که در این 
 تکنولوژی تمامی قطعات الکترونیکی به طور مس��طح چاپ شده  و همچنین از آب و مواد 
ضد میکروب ساخته شده اند، صفحه کلید می تواند از مایعات ریخته شده بر روی آن و حتی 

ضربه چکش، مصون بماند.
قطعات الکترونیکی Qii می توانند در درون یک پالستیک قابل انعطاف تعبیه شوند، اما در 
آینده بخش های الکترونیکی مشابه خواهند توانست بر روی تقریبا هر ماده ای حتی کاغذ 
چاپ شوند. به این دلیل که ابداع جدید کامال قابل برنامه ریزی است، برنامه های متفاوت 
می توانند کاربردهای بسیار مختلفی را برای نانوماده مزبور به کار رفته در ساخت آن جدای 

از صفحه کلید QWERTY به دنبال داشته باشند.

محققان تصاویر خیره کننده ای از زیبایی نفسگیر دنیای جدیدی از یخ در زیر کوهستان 
راکی منتش��ر کرده اند. این غار به خاطر شرایط اکوس��تیک فوق العاده اش »شکاف یخی 
پرطنین« نام گرفته است. وقتی که سنگ ها بر روی این غار که14۰ متر عمق دارد سقوط 

می کنند، صدای منعکس شونده ای ایجاد می شود.
این یخ بلورین شفاف چندین متر ضخامت دارد و کاوشگران می گویند حرکت بر روی آن 
حس پرواز را برای آنها ایجاد می کرده است. با این حال اگرچه این آب موجب می شود انسان 
احساسی مانند پرواز داشته باشد، ولی یک لغزش می تواند موجب سرخوردن غارنورد شده 

و او را به دیوار زیرین پرتاب کند.
شرایط انعکاس صدا موجب می شود برقراری ارتباط در این شکاف 7۰4 متری دشوار شود 
و کاوشگران مجبور باش��ند برای درک حرف یکدیگر چندین ثانیه صبر کنند. آدام واکر، 
نیک ویرا و کریستین استنر غارنوردان این غار ش��گفت انگیز بوده اند.این غار، هوای سرد 
زمستانی را در اعماق خود گیر می اندازد و این سرما هرگز نمی تواند فرار کند. وقتی یخ آب 
شده و باران به این غار راه می یابد، به طور شگفت انگیزی به دلیل همین سرما منجمد شده 

و الیه های یخی را شکل می دهند. 
به گفته این کاوشگران سرخوردن بر روی این یخ  با ایجاد یک سرعت وحشتناک، می تواند 
کشنده و مهلک باش��د.در این غار تنها راه برای خروج همان راهی است که کاوشگر از آن 
وارد شده است. تنها چند آسیب دیدگی در این غارها کش��نده است، چرا که بازگرداندن 
فرد آسیب دیده به بیرون غار چندین روز طول می کشد و ممکن است وی بر اثر خستگی 

و سرمازدگی، جان خود را از دست بدهد.
یخ، خطر دیگری در این غار است، چرا که حرکت در غار را دشوارتر و سرما را بیشتر می کند. 
در این شرایط کنترل دمای بدن بسیار دشوار اس��ت. اگر فرد در این محیط حرکت نکند 
به سرعت دچار س��رما می شود، از س��وی دیگر اگر روند حرکت تند باشد، دمای بدن زیاد 

باال می رود.

ریزتراشه ها امواجی الکترومغناطیسی با فرکانس باال تولید کرده 
و متشعش��ع می کنند که امواج تراهرتز نامیده می ش��وند و در 
طیف الکترومغناطیس هایی قرار می گیرند که کمتر به آن توجه 
 شده است )جایی بین امواج مایکرو و تشعشع مادون قرمز دور( و 
می تواند بدون صدمه یونیزه کردن اش��عه ه��ای ایکس در مواد 
 مختلفی نفوذ کن��د. این ریزتراش��ه ه��ای جدید وقت��ی که با 
دستگاه های دستی ادغام می شوند، دامنه وسیعی از کاربردها در 
زمینه های مختلف از امنیت داخلی تا ارتباطات بی سیم، بهداشت 

و سالمت و حتی بازی های بدون نیاز به لمس را خواهد داشت.
در آینده این فناوری ممکن اس��ت درمیان کاربردهای دیگر به 
 تشخیص سرطان غیر تهاجمی نیز کمک کند. علی حاجی میری

و توماس جی میرز استاد مهندسی برق مؤسسه فناوری کالیفرنیا 
اظهار داشتند که ما با استفاده از فناوری کم هزینه IC که امروز 
برای ساخت این ریز تراشه ها در تلفن های همراه به کار می رود 
یک تراشه سیلیکونی س��اختیم که می تواند۳۰۰ برابر سرعت 
تراشه های امروزی عمل کند. آنها افزودند که این تراشه ها نسل 
جدیدی از حسگرهای چند بعدی را فعال می کنند. حاجی میری 
و کاشیک سنگوپتا محقق پس��ت دکترا نتایج این تحقیق را در 
مجله  » مدارهای نیمه هادی IEEE« به طور مش��روح منتشر 
کرده اند. محققان همواره پتانسیل دامنه فرکانس تراهرتز از۰/۳ تا 
۳ تراهرتز را برای اسکن کردن و تصویربرداری مورد توجه داشتند. 
چنین امواج الکترومغناطیسی به سادگی می توانند تصویری با 
جزئیات و وضوح باال ارایه کند و حتی می تواند اثر مواد شیمیایی 

داروهای س��الح های بیولوژیکی یا مواد مخدر و ی��ا منفجره را 
تشخیص دهد. اکثر سیستم های تراهرتز دربرگیرنده تنظیمات 
لیزری پرهزینه و حجیم هس��تند که گاهی نیازمند دمای فوق 
بسیار پایین است. پتانسیل تصویربرداری و اسکن کردن تراهرتز 
 تاکنون بدون به��ره برداری مانده بود و عل��ت آن فقدان فناوری 
کم هزین��ه ای بوده ک��ه بتوان��د در این ب��رد فرکانس��ی عمل 
 CMOS کند. حاج��ی می��ری و س��نگوپتا از نیم��ه ه��ادی
یعنی هم��ان فن��اوری ک��ه معم��وال ب��رای تولید ریزتراش��ه 
 در دس��تگاه ه��ای الکترونیک��ی روزم��ره ب��ه کار م��ی رود

اس��تفاده کردند ت��ا این تراش��ه ه��ای س��یلیکونی را طراحی 
 کردن��د ک��ه دارای قابلی��ت ه��ای جامع��ی اس��ت و در 
 فرکانس های تراهرتز عمل می کند و روی یک نوک انگشت جای 
می گیرد. ارس روساکیس رییس بخش مهندسی و علوم کاربردی 

 مؤسس��ه فناوری کالیفرنیا اظهار داشت: این س��طح فوق العاده
 از خالقیت ک��ه تصویربرداری را در برد فرکانس تراهرتز میس��ر 
 CMOS می کند با ن��وآوری این مؤسس��ه در عرصه فن��اوری 
هم راستاست. مهندسان مؤسس��ه فناوری کالیفرنیا چون علی 
حاجی میری با استفاده از ش��یوه های میان رشته ای، مرزهای 

امکان پذیر بودن را کنار می زنند.
 تراش��ه های کنونی س��یگنال هایی را یک هزار براب��ر قوی تر از 
تراشه های قبلی ارتقا می دهند و س��یگنال های تراهرتز جامع 
 می توانند ب��ه طور دینامیک برای اش��اره به ی��ک جهت خاص 
 برنامه ریزی ش��ده تا نخس��تین دستگاه اس��کن جامع تراهرتز 
به دست آیند. محققان با استفاده از این اسکنر توانستند یک تیغ 
تیز پنهان شده در یک تکه پالستیک را شناسایی و همچنین از 
 این فناوری استفاده کرده تا بافت چربی مرغ را تشخیص دهند.

حاجی میری در این رابطه گفت: ما تنها درباره یک امکان بالقوه 
صحبت نمی کنیم بلکه ما به واقع این امر را نشان دادیم و زمانی 
که برای اولین بار تصاویر را مش��اهده می کردی��م، نفس خود را 
 CMOS حبس کرده بودی��م. آنها برای تبدیل ک��ردن فناوری
 به تراش��ه های تراهرتز کارب��ردی باید بر موانع بس��یاری غلبه 
می کردند که در آن میان، می توان به این حقیقت اشاره کرد که 
تراشه های س��یلیکونی صرفا برای عمل کردن در فرکانس های 
تراهرز طراحی نش��ده اند. در حقیقت هر ترانزیس��توری دارای 
 یک فرکانس اس��ت و هیچ ترانزیستور اس��تانداردی نمی تواند 

سیگنال ها را در برد تراهرتز تقویت کند.

گوگل همه ساله آمار پر جستجوترین ها را 
منتشر می کند.

وب س��ایت گ��وگل در آس��تانه س��ال ن��و 
 میالدی آم��ار پرجس��تجوترین کلمات در 
 این وب س��ایت در س��ال 2۰12 را منتشر 

کرد.
طبق این آمار،1۰ کلمه ای که بیش از همه 
در موتور جستجوی گوگل از سوی کاربران 

نوشته شده اند به شرح زیر است :

1     ویتنی هوس�تون : خواننده شهیر 
آمریکایی که سال جاری درگذشت.

2    توفان سندی
ipod3    3

diablo3    4 : ی��ک ب��ازی پرطرف��دار 
کامپیوتری.

5    کاترین میدلتون: همس��ر نوه ملکه 
بریتانیا.

6     المپیک 2012
7     آماندا تاد: دختر 15 ساله کانادایی 
که در اکتبر سال جاری میالدی در خانه اش 
خودکشی کرد. ویدئوی 7  دقیقه ای وی در 
فضای اینترنت که حاوی ش��رحی از انتشار 
تصاویر خصوصی او در اینترنت بود، بازدید 

زیادی داشت.
8    مایکل کالرک: هنرپیشه آمریکایی 
فیلم »مسیر س��بز« که در س��پتامبر سال 

جاری در گذشت.
9     بی بی بی 12: یک برنامه تلویزیونی 

مستند مشهور.
گوگل همه س��اله در ماه دس��امبر آمارهای 
مربوط به موتور جس��تجوی خود را منتشر 

می کند.
 این آمار به تفکیک و درمورد همه کشورهاست 
و می توان در آن، آمار پرجستجوترین کلمات در 

کشورهای مختلف را با هم مقایسه کرد.

غاری که سرما هرگز از آن نمی گریزدکیبورد       لمسی قابل شستشو  با آب و صابون!

با تلفن همراه پشت دیوارها را ببینید

کلمات پر جستجوی گوگل در سال 2012 کدامند؟

ساخت یک تیزر تبلیغاتی 
از یک اردک بزرگ 
 پالستیکی 
بر روی رود تایمز لندن

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

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