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 میالد با سعادت
  امام محمد باقر)ع(
 مبارک باد

رییس پلیس فتا استان اصفهان خبر داد:

زمزمه های انتخاباتی یازدهم

 مجلس 
امور را به مردم بسپارد 3

پناهندگی بازیکن 
سابق استقالل  64

تخم مرغ 1000تومان 
ارزان شد 

ساخت مجتمع های بین راهی 
متناسب با نیاز معلوالن 

زاینده رود تبعات افزایش قیمت بلیت هواپیما را بررسی می کند

صعود قیمت بلیت، مقدمه سقوط صنعت هواپیمایی

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان گفت: در ساخت 
مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی امکانات مناسب برای 

استفاده معلوالن و جانبازان نیز لحاظ شود. 
وی با تأکید بر تکمیل مجتمع های خدماتی رفاهی نیمه تمام، 

لزوم نظارت بر ساخت مجتمع ها را متذکر شد و ...

ایران،  مهد پرتغالستان!

ش��اید 200 س��ال قبل که فتحعلی ش��اه قاجار آن 
امضای ننگینش را بر پای عهدنامه های گلس��تان و 
ترکمانچای انداخت، فکرش را هم نمی کرد که بعضی 
از مدیران فوتبال ایران س��ال ها بعد با الگوبرداری از 
او، این بار پای مربیان پرتغالی را به این نوع عهدنامه ها 
باز کنند و پرتغالستان را در کنار پرتغالچای به مردم 
ایران هدیه دهند! ماجرا خیلی هم پیچیده نیس��ت؛ 
 همه چیز روشن است و قابل فهم! مدیرعامل قرمزها 
مدت هاس��ت که از نتایج س��رمربی پرتغالی تیمش 

ناراضی است و به هر طریق ممکن سعی می کند...

س: مهر[
]عک
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»بله« فرهاد به استقالل
6

 از زبان فرزاد

چه انتخاب ساز خوبی؛ تلفیق سنتی
 و کالسیک 5

درحالی که حدود ش��ش ماه تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری فرصت باقی اس��ت، احزاب و گروه های سیاسی 
فعالیت خ��ود را به طور رس��می آغاز ک��رده اند. در ح��ال حاضر 
شاهدیم که شخصیت هایی س��ودای کاندیداتوری در یازدهمین 
دوره انتخابات ریاست جمهوری را در س��ر دارند که  برخی از آنها 
پیش از ای��ن، عهده دار همین مس��ئولیت بوده و ی��ا طعم چنین 
رقابتی را چش��یده اند و همچن��ان س��ودای آن را در دل دارند و 
 البته افرادی هم برای نخس��تین ب��ار مدعی ورود ب��ه این میدان

 دشوار شده اند.
جبهه پیروان خط امام )ره( و رهبری

اعضای جبهه پیروان خط امام)ره( و رهب��ری از اولین گروه های 
سیاسی بودند که دیدارهای انتخاباتی خود را آغاز کردند. اعضای 
این جبهه در اوایل آبان ماه دیداری با آیت اهلل مهدوی کنی، دبیر 
جامعه روحانیت مبارز برگزار کردند و به ترسیم خطوط انتخاباتی 

خود پرداختند. 
ای��ن جبه��ه سیاس��ی در ادام��ه، دیداره��ای متع��ددی را ب��ا 
س��ایر علما ترتی��ب داد و ب��ه گفت��ه اعضای ای��ن جبه��ه، قرار 
 اس��ت زیر چت��ر جامعتی��ن ب��ه انتخاب��ات ریاس��ت جمهوری

 ورود پیدا کنند.
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احمدینژاداوایل
دیماهبهعراقمیرود

25امضاپایاستیضاح
حاجبابایی

لبنیات،زمستانارزان
میشود

ایمنیمسیربیآرتی
تأمینشود

مردنقرهای
حلبیازآبدرآمد
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میراث فرهنگی 
بازیچه اختالفات و فرصت طلبی ها

1212

ت الهی/ زاينده رود[
س: هادی نعم

]عك

توفان سرخ 
را از پا درآوردن
12  
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سوت قطار شهری  کی در گوش اصفهان می پیچد؟

اصالح قانون انتخابات ریاست 
جمهوری چرا جنجالی شد؟

مرد فوالدین 
در برابر سینما 

+Poster
وعده رییس جمهور به شهردار اصفهان

اختالف ها ادامه دارد

راه حل سوریه، نظامی 
نیست 2

 عرضه طالی 14 عیار 
منتفی شد 46
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IOC هشدار  نهایی 
5تعلیق جدی تر از همیشه

 ورود جدی پلیس برای 
کاهش آلودگی

در هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت در اصفهان مطرح شد؛

فعالیت 320 واحد قطعه سازی خودرو در اصفهان

فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان با بیان این که 
این فرماندهی برنامه های ویژه ای برای کاهش آلودگی هوا 

دارد، اظهار کرد: یکی از راهکارها اجرای طرح زوج و فرد 
خودروهاست.  این طرح که از دو سال پیش در کالنشهر 

اصفهان به اجرا در آمده با قوت و شدت بیشتری...

 کی روش 
لیگ را خراب کرد!

دوازدهمین دوره مس��ابقات لیگ برتر فوتبال ایران در 
حالی با برگزاری 153 مسابقه به ایستگاه نیم فصل رسید 
که بر خالف دوره های قبلی باید لیگ امسال را تورنمنتی 
جداگانه نسبت به لیگ های قبلی دانست. حضور تیم ملی 
در رقابت های مقدماتی جام جهانی و خرده فرمایشات 
کارلوس ک��ی روش تقریباً لیگ را از رون��ق خارج کرد و 
 تعطیالت ح��دودا 20 روزه در بین هفت��ه های مختلف 

لیگ باعث شد جذابیت این مسابقات کاهش پیدا کند. 

سنا[
س: ای

]عک
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شکار پهباد جاسوسی آمریکا 
7

توان دفاعی ایران را نشان داد

اخراجی های ذوب آهن 
در نیم فصل6

بحث اصالح قانون انتخابات بحث داغ هفته گذش��ته مجلس 
شورای اسالمی بود. بحث بر س��ر اصالح قانون انتخابات بحث 
تازه ای نیس��ت. این بحث در ادوار گذش��ته مجلس نیز مطرح 
ش��ده، اما هربار با مخالفت های��ی روبه رو بوده ک��ه مانع از به 
ثمر رس��یدن آن ش��ده اند. با این وجود، نمایندگان مجلس بر 
تصویب این طرح اصرار داش��تند. پیش از این وقتی جزئیاتی 
از طرح اصالح قانون منتش��ر شد، س��خنگوی شورای نگهبان 
اعالم کرد که ب��ا این تغییرات مخالفت خواه��د کرد، اما پیش 
از تصویب کلیات این طرح رییس مجلس جلس��ه ای با رییس 
و حقوقدانان ش��ورای نگهبان در ای��ن زمینه برگ��زار کرد تا 

ابهامات دراین باره را رفع کند. با این وجود، این طرح در خود 
مجلس نیز موافقان و مخالفان زیادی داش��ت. روز یکش��نبه 
هفت��ه گذش��ته )12 آذر( طرح اص��الح قان��ون انتخابات در 
 مجلس مطرح ش��د و کلی��ات آن به تصویب رس��یدتا مجلس 
یک ق��دم به تغیی��ر قانون انتخاب��ات نزدیک تر ش��ود. جالب 
اینجاس��ت که در حالی نمایندگان مل��ت در مجلس در حال 
تصویب کلیات طرح اصالح قان��ون انتخابات بودند که محمود 
احمدی ن��ژاد در همایش قوه مجریه در قانون اساس��ی به این 

طرح تاخت و آن را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد.
2

 ایران نقش مؤثری در  
پیروزی فلسطین داشت

 ۳ وزنه بردار اصفهانی 
در اردوی تیم  ملی

مشارکت مردم، چاره ساز 
احیای بافت فرسوده

احتمال ثبت یک رکورد جدید 
در حداقل حقوق سال ۹۲

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

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

گروه شير و لبنيات در برنامه...

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

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

سوسيس و كالباس، سرطان زا است

قصاص قاتلي كه به خاطر ترس
جنازه را به آتش كشيد

صفـحهصفـحه

روزنامه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی

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

20 درصد از کارگاه های صنایع دستی تعطیل شدند

هنر اصفهاني ها  در اسارت چين!
صفحه5

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

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

اين روستاها تخصيص يافت...

52 روستاي چهارمحال و بختياري 
فاقد راه مناسب است

 آیین تندرستی    صفحه 6

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

 اقتصاد    صفحه 3

آفتابی شدن 
شمس در اصفهان 

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

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

محو شد...
صفحه 7

در صورت صدور مجوز؛

بزرگ ترین كنسرت اركستر سمفونيک در اصفهان

آگهی مناقصه عمومی

آگهی مناقصه

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از 
طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

شرکت آب وفاضالب استان اصفهان

محسن خندان- شهردار نجف آباد

مبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(نوع بودجهموضوع مناقصهشماره مناقصه

539/615/20027/000/000جاریخدمات مشترکین و بهره برداری آبفای منطقه دولت آباد91-4-328

مهلت تحويل اسناد مناقصه به دبيرخانه كارفرما: تا ساعت 13:30 روز شنبه به تاریخ 
1391/10/9

گشايش پاكات مناقصه: از ساعت 8:30 صبح روز یکشنبه به تاریخ 1391/10/10
www.abfaesfahan.ir  محل دريافت اسناد مناقصه: پایگاه اینترنتی

www.iets.mporg.ir  پايگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
شماره تلفن: 0311-6680030

موضوع و برآورد ماهیانه مناقصه: عملیات مس��تمر جمع آوری و حمل و دفن زباله و نظافت رفت و روب محدوده 
منطقه سه با برآورد ماهیانه 444/826/100 ریال 

مدت اجرای پروژه: یک سال شمسی
دستگاه مناقصه گذار: شهرداری نجف آباد

محل اجرای عملیات: شهرداری منطقه سه شهر نجف آباد
ش�رایط ش�رکت در مناقص�ه: دارا بودن رتب��ه الزم متناس��ب با نوع عملی��ات و رعایت س��قف قرارداد، داش��تن 
 شخصیت حقوقی و مطابقت اساسنامه ش��رکت با موضوع مناقصه و ارائه آخرین تغییرات ش��رکت در روزنامه رسمی

)شرکت کنندگان در مناقصه باید رعایت منع مداخله کارکنان دولت را بنمایند.(
 مهلت و مح�ل دریافت و تحویل اس�ناد مناقص�ه و پیش�نهاد قیمت: از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت 
می شود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 91/10/11 به امور 
قراردادهای شهرداری نجف آباد مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 91/10/16 

به دبیرخانه محرمانه شهرداری نجف آباد تحویل نمایند.
سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه ذکر گردیده است.

مبلغ ف�روش اس�ناد مناقص�ه: 200/000 ری��ال طی فی��ش واریزی به حس��اب س��یبا بان��ک ملی به ش��ماره 
0104544156001 درآمد شهرداری نجف آباد

میزان سپرده: معادل 5 درصد کل اعتبار به مبلغ )266/900/000( ریال را طی فیش واریزی به حساب سپرده شماره 
0104544150002 شهرداری نجف آباد و یا معادل آن را ضمانتنامه بانکی ارائه نمایند.

تذکر: شهرداری نجف آباد در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

نوبت اول

نوبت اول



چهره روزیادداشت

بیان جزئیات جلسه جبهه مردمی 
اصالحات با عارف

محمد زارع فومنی دبیرکل جبهه مردمی اصالحات در حاش��یه دیدار با 
محمدرضا عارف نامزد احتمالی ریاس��ت جمهوری اظهار داشت: دیدار 
دوس��تانه ای با آقای عارف داش��تیم و اهداف جبهه مردمی اصالحات و 

همچنین دغدغه های اقتصادی و فرهنگی خود را مطرح کردیم. 
دبیرکل جبهه مردمی اصالحات با بیان این که معتقدیم همه اصالح طلبان 
باید وارد صحنه شوند و کسی حق قهر کردن ندارد، تصریح کرد: خود آقای 
عارف نیز تأکی��د کردند که هیچ کس نباید قهر کن��د و همه باید حضور 
داشته باشند تا اجماع صورت گیرد، اما اجماع نباید روی شخص خاصی 

باشد، بلکه به نظرات همه گروه ها باید احترام گذاشته شود. 
وی اضافه کرد: همچنین در این دیدار، تأکید شد که نباید دیگران را حذف 
کنیم، چرا که این مسأله عین دیکتاتوری است و باید حضوری پرقدرت در 

انتخابات ریاست جمهوری و شوراها داشته باشیم.

 بررسی طرح اداره صداوسیما 
در مجلس

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به بررسی طرح اداره صداوسیما 
در کمیس��یون متبوعش، عدم وجود نظام نامه م��دون فرهنگی را علت 

برخوردهای سیلقه ای و به وجود آمدن مشکالت در این حوزه دانست. 
حجت االس��الم محمد باقری دبی��ر دوم کمیس��یون فرهنگی مجلس 
در ارتب��اط با دس��تور این کمیس��یون گفت: ط��رح اداره صدا و س��یما 
موضوعی است که در این جلسه بررسی می شود و مسائلی نیز در زمینه 
سیاس��تگذاری در رسانه ملی و س��ینما در این جلس��ه مطرح می شود. 
نماینده بناب در خانه ملت با بیان این مطلب که مجموعه فرهنگی کشور 
نیاز به نظام نامه مدون فرهنگی دارد، بیان داشت:  مسائل سینمایی و صداو 
سیما و سیاستگذاری های ما در این دو حوزه، شفاف نیست و در این زمینه 

نظام نامه ای نیاز است که بتواند فعالیت های فرهنگی را منسجم سازد.

 احمدی نژاد اوایل دی ماه 
به عراق می رود

حسن دانایی فر سفیر جمهوری اس��المی ایران در بغداد  گفت: محمود 
احمدی نژاد رییس جمهور در رأس هیأتی به منظور انجام سفری دوجانبه 
و دیدار و گفتگو ب��ا مقامات عالی رتبه عراق اوایل دی ماه س��ال جاری به 

بغداد می رود.
وی دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه، احزاب و جریانات مختلف اعم از 
شیعه، س��نی، کرد و عرب و زیارت عتبات عالیات را از جمله برنامه های 

رییس جمهور در سفر به عراق عنوان کرد.
سفیر ایران در بغداد همچنین از سفر مجید نامجو وزیر نیرو به عراق بعد از 

سفر رییس جمهور به این کشور خبر داد.

 رأی آوری؛ معیار مؤتلفه 
برای انتخاب کاندیدا

اس��داهلل بادامچی��ان در پاس��خ ب��ه س��ؤالی درب��اره آخری��ن رایزنی 
 ها و تصمیمات انتخابات��ی حزب مؤتلفه اس��المی اظهارک��رد: مؤتلفه 
برنامه ها، شاخص ها و معیارهای انتخاباتی را بررسی کرده است و طبعا 
اکثر احزاب اصولگ��را و حتی اصالح طلب در ش��رایط و زمان فعلی، این 
اقدامات را انجام داده و یا در حال انجام آن هستند. عضو شورای مرکزی 
حزب مؤتلفه اسالمی در عین حال تصریح کرد: البته باید اشاره کنم این 
اتفاق که مؤتلفه به کاندیدای م��ورد نظرش برای معرف��ی در انتخابات 
س��ال آینده برس��د، هنوز نیفتاده و هنوز کاندیدای مورد نظرمان نهایی 

نشده است.
وی در پاس��خ به این س��ؤال که در چه زمانی و بر اس��اس چه شرایطی 
کاندیدای نهایی مؤتلفه معرفی خواهد ش��د، گفت: ما بر اساس شرایط 
جاری و بسته به رأی آوری افراد، کاندیدای مطلوب خود را برای انتخابات 

سال آینده معرفی خواهیم کرد.

 تالش پیروان و جامعتین 
برای ارایه نامزد مشترک

در جلس��ه اخیر جامعه مدرس��ین با جبهه پیروان، مطالبی در ارتباط با 
شرایط کنونی کشور و مسائل انتخابات مطرح شد.

آیت اهلل ممدوحی عضو جامعه مدرسین با بیان این که در این دیدار بر لزوم 
همدلی و عدم تشتت تأکید ش��د، اظهار داشت: در این جلسه همچنین 
بحث شد که فرد اصلح باید مورد توجه قرار گیرد و فرقه گرایی نشود. وی 
در پاسخ به این سؤال که مهم ترین خواسته آیت اهلل یزدی از جبهه پیروان 
چه بود، متذکر شد: همدلی مهم ترین بحث این جلسه بود؛  یعنی تأکید 
شد باید به  دنبال کسانی بروند که مورد قبول باشند و هرکس دنبال راه 
خود نرود، لذا اعضا بر نامزد واحد یا افرادی که از نظر شرایط نزدیک به هم 

باشند، تأکید داشتند.

خبر ویژه

 لزوم ترسیم نقشه راه بیداری 
اسالمی، توسط حوزه و دانشگاه

علی اکبر والیتی / دبیر کل مجمع جهانی 
بیداری اسالمی

حوزه ها و دانش��گاه های مس��لمان باید در جهت پیش��برد شأن اسالم 
و خدم��ت به م��ردم همچون گذش��ته تالش کنن��د. حال ک��ه بیداری 
اسالمی در منطقه ش��کل گرفته باید جهت ادامه این مسیر و جلوگیری 
از انح��راف آن تالش ک��رد. مطمئن��ا با توجه ب��ه ماهیت انق��الب های 
 منطقه که ناش��ی از بیداری اسالمی اس��ت همان گونه که تاکنون شاهد 
بوده ایم، ه��ر انتخاباتی در این 
کش��ورها برگزار شود، منجر به 
پیروزی مسلمانان خواهد شد 
و اگر دانش��گاهیان و علما خط 
راهی ب��رای ادام��ه راه بیداری 
اسالمی و جلوگیری از انحراف 
 آن ترسیم نکنند، قطعا غربی ها

دنبال ع��وض ک��ردن جریان 
بیداری اسالمی خواهند بود.
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 وحدت حوزه و دانشگاه الزمه دینی بودن حکومت است

مش��اور عالی رهبر معظم انقالب، وحدت حوزه و دانش��گاه را الزمه دینی بودن حکومت دانس��ت.
غالمرضا حداد عادل گفت: وحدت حوزه و دانشگاه یکی از شعارهای اصلی انقالب است و این مطلب 

از همدلی و همراهی محض حوزه ها و دانشگاه ها باالتر است.

 نمی گذاریم 
وزیربهداشت تغییرکند

25 امضاپای 
استیضاح حاج  بابایی

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس در قالب بیان پیش��نهادی در 
جریان بررسی طرح اصالح ماده53 قانون برنامه پنجم توسعه در صحن علنی 
مجلس اظهار داشت: شنیده ایم که می خواهند خانم دستجردی وزیر بهداشت 
را عوض کنند، چرا که ظاه��را وی گفته پول ارز مرجع را ب��رای واردات لوازم 

آرایشی اختصاص داده اند و ما نمی گذاریم این اتفاق بیفتد. 
قاضی پور در ادامه به پیش��نهادات مطرح ش��ده در صح��ن علنی مجلس در 
خصوص طرح اصالح ماده 53 قانون برنامه اشاره کرد و در این خصوص ادامه 
داد: پیشنهاد دهندگان سعی در کاهش اختیارات مجلس دارند و البته ما نباید 
اجازه چنین کاری بدهیم. وی تأکید کرد: قانون فعلی قانونی جامع اس��ت و 

نباید تغییر کند.

 یکی از طراحان اس��تیضاح وزیر آم��وزش و پرورش از ارایه طرح اس��تیضاح
 حاج بابایی در جلس��ه مجلس خبرداد و اعالم کرد که بی��ش از 25 نماینده 

مجلس، استیضاح وزیر آموزش و پرورش را امضاکرده اند. 
جبار کوچکی نژاد عمده ترین محور استیضاح وزیر آموزش و پرورش را مربوط 
به اتفاقات اخیری که در مدارس، برای دانش آموزان و فرهنگیان رخ داده است، 
عنوان کرد. وی گفت: آتش سوزی مدرسه ای در پیرانشهر و فوت یک دانش آموز 
و سوختگی 28 دانش آموز دیگر، تصادف مینی بوس حامل معلمان و فرهنگیان 
در جاده لردگان و کشته ش��دن دو نفر، واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان 
بروجنی و کشته شدن حدود 28 دانش آموز در سال گذشته، وضعیت نامعلوم 

استخدام معلمان حق التدریسی و... از مهم ترین دالیل این استیضاح است. 

وکیل خانواده ستار بهشتی تأکید کرد: وقتی از متهم پرونده 
ستار خواستم تا علت اصلی برخوردهای تند و غیرقانونی خود 
را بگوید، تنها با التماس از خانواده بهشتی درخواست می کرد 
که وی را ببخش��ند، در حالی که مادر ستار بهشتی خواهان 

قصاص مجرم اصلی پرونده است. 
گیتی پورفاضل وکیل خانواده س��تار بهش��تی با اش��اره به 
این که علیرغم مش��خص ش��دن متهم، پرونده فوت ستار 
بهشتی هنوز در ش��عبه یک بازپرسی اس��ت، تصریح کرد: 
متأس��فانه این پرونده تاکنون ب��ه دادگاه نرفت��ه و تنها در 
صورت رفت��ن پرونده ب��ه دادگاه اس��ت ک��ه می توانم آن 
 را مطالعه ک��رده و دفاعیات خ��ود را بررس��ی کنم، ضمن 
این که درمورد فوت ستار بهشتی ابهاماتی وجود دارد که تا 
زمان مطالعه پرونده رفع نخواهد شد. وی ادامه داد: بر اساس 
اظهارات خانواده بهش��تی دو روز پس از فوت وی عده ای از 
سوی پلیس فتا از خانواده متوفی می خواهند که برای امضای 
رضایتنامه از پلیس فتا به دفترخانه ای بروند که در غیر این 
صورت ممکن است مشکالتی ایجاد شود. پور فاضل تأکید 
کرد: چنین رضایتنامه ای به دلیل مشخص نبودن مجرم در 
آن زمان ارزش قانونی ندارد. وی گفت: مادر ستار بهشتی پس 
از شکایت از بازجوهایی که منجر به فوت فرزندش شده  است 

به من وکالت پیگیری این مسأله را داد.

منابع خبری می گویند حدود پنجاه و نه و نیم درصد شرکت 
کنندگان در همه پرسی پیش نویس قانون اساسی مصر به 

آن رأی مثبت داده اند.
 نتایج اعالم ش��ده در بیش��تر حوزه های رأی گیری نشان 
می دهد پنجاه و نه و نیم درصد رأی دهندگان، رأی »آری« و 
چهل و نیم درصد آنان، رأی »نه« به همه پرسی پیش نویس 
قانون اساسی داده اند. خبرگزاری شینهوا نیز در گزارشی از 
 قاهره نوشت: حضور گسترده مردم مصر در پای صندوق های

اخذ رأی به منظور شرکت در همه پرسی قانون اساسی این 
کشور نشان دهنده تمایل برای س��اختن آینده کشورشان 
 به همراه اش��تیاق فراوان برای برقراری ثبات در مصر است.

فوزی العش��ری از ساکنین ش��صت و پنج س��اله قاهره در 
مصاحبه با خبرگزاری شینهوا گفت: » این نخستین قانون 
اساسی به شمار می رود که از س��ال 1971 تاکنون در این 
کشور تدوین شده است، بنابراین این یک فرصت واقعی است 

تا بتوانیم آینده خودمان و فرزندانمان را بسازیم. « 
ساعد لوندی کارشناس مس��ائل سیاسی در مرکز مطالعات 
سیاسی و راهبردی االهرام نیز گفت:حضور گسترده مردم 
در این همه پرسی نش��ان می دهد آنها متوجه شده اند که 

مشارکتشان می تواند آینده مصر را بسازد.

دادس��تان تهران درمورد آخرین وضعیت پرونده زورگیران 
خشن تهران که توسط پلیس دستگیر ش��دند گفت: تمام 
تالش خود را به کار می گیریم که این پرونده تا 10 روز دیگر 

تحویل دادگاه شود. 
عباس جعفری دولت آبادی درمورد روند بررسی این پرونده 
گفت: هر چه��ار متهم این پرون��ده افرادی ج��وان و دارای 
خانواده ای متالشی، س��ابقه دار و بیکار بوده اند. وی افزود: 
بر اساس قوانین جاری کشور، هر شخصی که سالح بکشد و 
مردم را بترساند، محارب شناخته شده و بر اساس قانون فقه و 
قوانین حقوقی، حکم اعدام در انتظار آنهاست. آنچه از تصاویر 
و بررسی ها به دست آمده، این است که اقدام این افراد موجب 
ترساندن مردم شده و قطعا به اشد مجازات محکوم خواهند 
 شد. دادستانی تهران سرعت عمل را در رسیدگی به پرونده ها

در دس��تور کار خ��ود ق��رار داده تا ای��ن گونه پرون��ده ها 
به س��رعت مورد بررس��ی ق��رار گی��رد. وی اف��زود: ما در 
 قوانین، نقص��ی نداریم و ای��ن قوانین به ما اج��ازه می دهد

 ب��ا اخاللگ��ران جامع��ه و مزاحمی��ن نوامی��س در قال��ب 
مجازات های سنگین برخورد کنیم. وی گفت: در این پرونده 
تالش می کنیم در کمتر از 10 روز پرونده را به اتمام رسانده 

و تحویل دادگاه دهیم.

اخوان دکترای رش��ته مهندس��ی برق- مخابرات دارد و 
دارنده عنوان رتبه اول المپیاد دانشجویی در سال 1379 و 

دانشجوی نمونه سال کشور در همین سال است.
در حالی ک��ه با برکناری تق��ی پ��ور از وزارت ارتباطات و 
انتصاب نیکزاد به سمت سرپرستی این وزارتخانه، بحث 
ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرس��ازی، مطرح 
 ش��ده، اما خبرهای رس��یده حکایت دیگ��ری را روایت 

می کند. 
به رغم تمایل احمدی نژاد برای ادغام، مجلس به ش��دت 
 با این مس��أله مخالف اس��ت و به نظر نمی رسد الاقل در 
کوتاه مدت، زیر بار چنین مس��أله ای برود. این در حالی 
اس��ت که مهلت قانونی سه ماهه سرپرس��تی نیکزاد در 
زمستان امسال تمام خواهد ش��د و احمدی نژاد ناگزیر از 
معرفی گزینه پیشنهادی خود برای وزارت ارتباطات است. 
در این میان، شنیده ها حاکی است مهدی اخوان بهابادی 
که در حال حاضر دبیر شورای عالی فضای مجازی است، 
مهم ترین گزینه برای تصدی وزارت ارتباطات به ش��مار 

می رود. 
اخوان، پیش ترمعاونت آموزش، پژوهش و امور بین الملل 
این وزاتخانه را عهده دار بود. او از معدود مدیرانی است که 
با توجه به تخصصشان در منصبی مشغول به کار شده اند.

بین الملل قوه قضائیهپرونده دولت

مادر ستار بهشتی 
خواستار قصاص است

 رأی مثبت مردم مصر
به پیش نویس قانون اساسی

 اشد مجازات 
برای زورگیران خشن

 چه کسی 
وزیر ارتباطات می شود؟
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جبهه پیروان خط امام و رهبری
اعضای جبهه پی��روان خط امام و رهب��ری از اولین 
گروه های سیاس��ی بودند که دیداره��ای انتخاباتی 
 خود را آغ��از کردند. اعض��ای این جبه��ه در اوایل 
آبان ماه دیداری با آیت اهلل مهدوی کنی دبیر جامعه 
روحانیت مب��ارز برگزار کردند و به ترس��یم خطوط 
انتخاباتی خود پرداختند. این جبهه سیاسی در ادامه، 
دیدارهای متعددی را با س��ایر علما ترتیب داد و به 
گفته اعضای این جبهه، قرار است زیر چتر جامعتین 

به انتخابات ریاست جمهوری ورود پیدا کنند.
 اصالح طلبان

برخ��ی چهره ه��ای اصالح طل��ب با عن��وان جبهه 
اصالح طلبان برای انتخابات ریاس��ت جمهوری 92 

گردهمایی ها و جلسات متعددی را با هدف نمایش 
وحدت عمومی جبهه اصالحات برقرار کرده و خود 
را برای رقابت های یازدهین دوره ریاست جمهوری 
آماده می کنند، طی اخبار منتشر شده در اواخر آذرماه 
تمام چهره های ش��اخص این جبهه در مراسمی با 
عنوان مجمع بزرگ اصالح طلبان ش��رکت خواهند 
کرد. همایش تبیین طرح مناسک به میزبانی حزب 
مردم ساالری، یکی از همایش های انتخاباتی بخشی 
از این جریان سیاسی بود که با حضور برخی از احزاب 
و چهره ه��ای اصالح طلب در هت��ل المپیک تهران 
برگزار شد، ولی چهره های شاخص جبهه اصالحات 
همچون عارف، نجفی، موسوی الری، عبداهلل نوری و 

محمدرضا خاتمی در آن  حضور پیدا نکردند.

 حامیان دولت
  پیرام��ون رویکرد دولت ب��رای انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری یازده��م، روزنامه دول��ت در هفته های 
گذش��ته به تحلیل جبه��ه مخالفان احم��دی نژاد 
پرداخت و تمام جریانات سیاس��ی کش��ور را مقابل 
 ش��خص ریی��س جمه��ور معرفی ک��رد! ب��ه نظر 
می رس��د پروژه دو قطبی»احمدی نژاد �� همه« در 
رس��انه منتس��ب به دولت کلید خورده است که در 
ادامه این روند، شاهد انتشار مقاالت متعدد از قبیل 
سخنان شخصی پیرامون مشکالت اقتصادی کشور 
که با عنوان جریان »بازار گرا« در رسانه دولت منتشر 
شد، بودیم. رسانه منتس��ب به دولت، این جریان را 
شامل نیروهای اصالح طلب، اصولگرا، حزب مؤتلفه 

اسالمی، حلقه شهرداری، حلقه جبهه پیروان رهبری 
و جامعه مهندسین اسالمی معرفی کرد که نبض بازار 
 را در اختیار دارندو جزء جریان »بازار گرا« محسوب 

می شوند.
 در ادامه بخش��ی از زمزمه ه��ای انتخاباتی را که در 

روزهای اخیر در رسانه ها منتشر شده می خوانید:
  اگر مصلحت باشد به کاندیداتوری فکر 

می کنم
محمد باقرقالیباف هم ازجمله افراد مطرح درعرصه 
ریاست جمهوری است. شهردار تهران که درچهارمین 
نشست هم اندیش��ی دانشجویی دانش��گاه های آزاد 
اس��المی س��خنرانی داش��ت، درباره حضورش در 
 این عرصه گفت: بنده ول��ع رییس جمهوری ندارم، 
چرا که انس��ان از یک س��اعت بعد خود نی��ز باخبر 
نیست. در سال 88 هم بس��یاری گفتند که قالیباف 
می خواه��د رییس جمه��ور ش��ود و س��تادها زده و 
برنامه ها دارد، ولی دیدید که حضوری نداشتم، چرا 
که در آن زمان وظیفه ای نداش��تم، ولی در سال 84 
 احساس وظیفه کردم و این را هم بدانید که به دنبال

باالترجویی نیستم و اگر مصلحت باشد در آینده به آن 
فکر می کنم. از این نوع انسان ها نیز نیستم که بگویم 

احساس تکلیف و وظیفه می کنم.
فرد حاشیه ساز دولت احمدی نژاد

با وج��ود این که نام ه��ای مختلف��ی در چند هفته 
اخیر پیرامون گزین��ه دولت در انتخاب��ات آینده در 
رسانه ها منتشر ش��د، ولی جدی ترین گزینه ای که 
نامش از ماه ها قب��ل به عنوان کاندی��دای انتخابات 
ریاست جمهوری یازدهم ازسوی طیف دولت مطرح 
 شد، اس��فندیار رحیم مش��ایی،فرد پرحاشیه دولت 
احم��دی ن��ژاد اس��ت. پ��س از اوج گرفت��ن بحث 
کاندیدات��وری وی و گمانه زنی ه��ای متعدد درباره 
ورود او به فضای کاندیداتوری، دفتر رییس جمهور 
در اطالعیه ای، خبر کاندیداتوری وی برای انتخابات 

ریاست جمهوری را تکذیب کرد. 
عارف: فقط در صورت�ی که خاتمی نامزد 

شود، کنار می کشم
محمدرض��ا عارف ک��ه مع��اون اولی س��ید محمد 
خاتم��ی را در س��ال ه��ای 1380 ت��ا 1384 در 
 کارنامه سیاس��ی خود دارد، یکی گزینه هایی است 
اصالح طلب��ان از کاندیداتوری وی در رس��انه های 

خود نام می برند. او در حال حاضر عضو شورای عالی 
انقالب فرهنگی و همچنین عضو مجمع تش��خیص 

مصلحت نظام است.
چندی پیش جمعی از وزیران و اس��تانداران دولت 
هاشمی با ارسال نامه ای خطاب به عارف از او خواسته 
بودند تا به عنوان گزینه حداکث��ری اصالحات وارد 

صحنه شود. 
حدادعادل: فرصت ب�رای تصمیم گیری 

زیاد است
درس��ت زمانی که حدادعادل در مجلس هش��تم از 
ریاس��ت خانه ملت بازماند، زمزم��ه احتمال حضور 
وی در رقابت ریاس��ت جمهوری در رسانه ها مطرح 
ش��د، اما وقتی از حداد عادل درباره حضور در عرصه 
کاندیداتوری انتخابات ریاس��ت جمه��وری یازدهم 
پرسیدند، وی پاسخ داد: فرصت برای تصمیم گیری در 
رابطه با کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری 

یازدهم هنوز باقی است و نباید عجله کنیم.
   اگر تصمیمی بگیرم اعالم خواهم کرد

محس��ن رضایی دبی��ر مجمع تش��خیص مصلحت 
نظام س��ابقه دو دوره رقابت با احمدی ن��ژاد را دارد. 
او در دوره ده��م نی��ز به ش��یوه انتخاب��ات معترض 
ش��د، اما حس��ابش را از دو کاندیدای معترض دیگر 
جدا کرد. محس��ن رضایی در پاس��خ به این س��ؤال 
 که آی��ا در انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری کاندیدا 
می شوید، اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری 
 آینده بس��یار مهم اس��ت و نس��بت به آن نمی توان

 بی تفاوت ب��ود، اما من هنوز تصمیم��ی در این باره 
نگرفته ام و اگر تصمیمی بگیرم اعالم خواهم کرد. 

 اگر بخواهم کاندیدا شوم به صورت جدی 
وارد صحنه خواهم شد

حجت االس��الم والمس��لمین مصطفی پورمحمدی 
دبیر سیاس��ی جامعه روحانیت مب��ارز در خصوص 
ش��ایعات پیرامون کاندیداتوری اش در انتخابات در 
گفتگو با نشریه حزب مؤتلفه )ش��ما( اظهار داشت: 
اگر بخواهم وارد انتخابات شوم، به عنوان کاندیدای 
جدی وارد صحنه خواهم شد تا ریاست اجرایی کشور 
را با اهدافی که باید تعقیب کنم، به عهده بگیرم. اگر 
به این جمع بندی یا تصمیم نهایی برس��م به وقتش 
کاندیداتوری خود را اعالم خواه��م کرد و با تصمیم 

روشن و قاطع در صحنه حضور می یابم.

زمزمه های انتخاباتی یازدهم

چه کسانی سودای ریاست جمهوری در سر دارند؟

درحالی که حدود شش ماه تا برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاس�ت جمهوری فرصت باقیست، احزاب و گروه های سیاسی فعالیت 
 خود را به طور رس�می آغاز کرده اند. در حال حاضر ش�اهدیم که ش�خصیت هایی س�ودای کاندیداتوری در یازدهمی�ن دوره انتخابات
 ریاست جمهوری را در سر دارند که  برخی از آنها پیش از این، عهده دار همین مسئولیت بوده و یا طعم چنین رقابتی را چشیده اند و همچنان 

سودای آن را در دل دارند و البته افرادی هم برای نخستین بار مدعی ورود به این میدان دشوار شده اند.
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 واحد مسکن مهر در مبارکه 
تحویل متقاضیان شد

رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبارکه گفت: تاکنون 600 واحد 
مسکن مهر در این شهرستان به صورت تحویل موقت به متقاضیان واگذار 
 شده است. محمدرضا اسالمی در گردهمایی تعاونی های مبارکه افزود: 
9 تعاونی مسکن مهر در این شهرستان عملیات ساخت 928 واحد مسکن 
مهر را بر عهده دارند. وی با بیان این که490 واحد تعاونی در شهرستان 
مبارکه وجود دارد، گفت: از این تعداد 110 واحد تعاونی، آموزشگاهی و 
مابقی در سایرحوزه ها فعال است، همچنین در سال 91 تعداد 11 شرکت 
تعاونی در شهرستان نهایی شده و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبارکه 

نسبت به برنامه پیش بینی شده، 60 درصد رشد داشته است.

 فراخوان مقاله 
برای همایش ملی بحران آب 

فراخ��وان ارس��ال مقال��ه ب��ه نخس��تین همای��ش مل��ی بح��ران 
آب که اردیبهش��ت س��ال آینده در دانش��گاه آزاد اس��المی واحد 
خوراسگان)اصفهان( برگزار می شود، آغاز شد. دبیر علمی نخستین 
همای��ش ملی بحران ب��ه ایرنا گف��ت: پژوهش��گران و صاحبنظران 
می توانند مقاالت خود را تا تاریخ 25 بهمن امسال به نشانی اینترنتی 

http://ncwc.khuisf.ac.ir ارسال کنند.
 پیام نجف��ی افزود: این س��ه مح��ور، راهکارهای پیش��نهادی برای 
بهره برداری بهره ورانه از آب در بخش کشاورزی و فضای سبز، تدابیر 
راهگش��ا برای افزایش بهره وری از منابع آب بر مبنای توسعه پایدار 
و راهکارهایی برای افزایش بهره وری در بخش کشاورزی با توجه به 

روش های نوین مدیریت است.

108 شرکت در نمایشگاه کامپیوتر 
اصفهان ثبت نام کردند

108 شرکت در هجدهمین نمایشگاه کامپیوتر و اتوماسیون اداری 
اصفه��ان)Autocom2012 ( ثبت نام کردن��د. تاکنون تقاضای 
ثبت نام 108 ش��رکت و مؤسس��ه در سایت این نمایش��گاه به ثبت 
 رس��یده و 40 ش��رکت نیز به علت عدم تطابق با درصدهای اعالمی 
)با توجه به زیرشاخه های تخصصی تفکیک شده( در فهرست انتظار 
 قرار دارند. ه��م اکنون تنها ظرفی��ت باقی مانده این نمایش��گاه در 
زیر گروه ماش��ین ه��ای اداری، تجهیزات و س��خت افزار اس��ت و 
متقاضیان این بخش حداکثر تا پایان آذر فرصت دارند ثبت نام خود 
را نهایی کنند. بنا به اعالم ستاد نمایشگاه، در فهرست ثبت نام کنندگان 
نام شرکت های مطرح حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و برندهای 

شاخص این عرصه به چشم می خورد.

ایجاد رشته مهندسی عمران زلزله 
در دانشگاه علوم و تحقیقات اصفهان

تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی بین دانشگاه علوم وتحقیقات 
اصفهان و دانش��گاه کوبه ژاپن، امضا ش��د. این تفاهم نامه همکاری به 
امضای مظاهری، رییس منطقه چهار دانشگاه آزاد اسالمی و پروفسور 
ش��یرو تاکادا، پدر علم زلزل��ه و نماین��ده اعزامی دانش��گاه کوبه ژاپن 
رسید. رییس منطقه چهار دانشگاه آزاد اس��المی گفت: تبادل استاد و 
دانشجو، جذب دانشجویان بین المللی، برگزاری همایش وکارگاه های 
علمی – پژوهشی بین المللی و مشارکت در اجرای طرح های پژوهشی 
ازمهم ترین مفاد این تفاهم نامه است. مظاهری افزود: راه اندازی رشته 
مهندسی عمران گرایش زلزله در مقطع کارشناسی ارشد در واحد علوم 
وتحقیقات اصفهان گامی برای تربیت متخصصان این رش��ته با هدف 
س��اخت ابنیه ها و ساختمان هایی با اس��تانداردهای جهانی و مقاوم در 

مقابل زلزله دانست.

گشتی در اخبار

آالیندگی، تنها سهم مردم 
مبارکه از صنایع 

نماینده	مردم	مبارکه/		علی	ایرانپور	

بر روی صنایع بزرگ عنوان ملی نهاده شده، ولی در اصل همه مضرات 
آن به شهرستان های اطراف می رسد و مواهب آن نصیب دیگر نقاط 
کش��ور می ش��ود، در حالی که بیش از 500 واحد صنعتی کوچک و 
بزرگ در این شهرس��تان وجود دارد، ولی بیکاری در این شهرستان 
دو رقمی است و از ظرفیت و نیروی انسانی و بومی شهرستان مبارکه 
در آنها کمتر استفاده شده است. فوالد مبارکه 60 میلیارد به ساخت 

مجموعه ورزشی نقش جهان 
اصفهان اختصاص می دهد، 
در صورت��ی که ب��رای کمک 
یک میلیاردی به شهرس��تان 
مبارکه، هزار ام��ا و اگر وجود 

دارد. 
کارهای زیادی باید با استناد 
به اص��ل 44 قانون اساس��ی 

انجام شود.
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چهره روز
شش پرونده میراث ناملموس استان اصفهان ثبت ملی شد

طاهری، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان 
اصفهان گفت: در ششمین اجالس سراسری شورای عالی ثبت میراث ناملموس کشور، شش 

پرونده از استان اصفهان به ثبت ملی رسید.
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 ازدحام در
 CNG جایگاه های 

ایمنی مسیر  بی آرتی 
تأمین شود 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان به ایرنا گفت: نبود 
توازن میان جایگاه های CNG و تعداد خودروهای گازسوز در شهر اصفهان 
و ازدحام در این جایگاه ها، به دلیل افزایش خودروهایی اس��ت که به صورت 
غیر قانونی گاز سوز می شود. بهمن خس��روزاده در این رابطه افزود: بر اساس 
اس��تانداردهای بین المللی باید به ازای هر یکهزار دستگاه خودروی گازسوز،  
یک باب جایگاه CNG در مدار بهره برداری قرار گیرد. وی با بیان این که تعداد 
جایگاه های CNG در شهر اصفهان 27 جایگاه است، عنوان کرد: در صورت 
تمایل س��رمایه گذاران بخش خصوصی، ش��رکت پخش فرآورده های نفتی 
اصفهان آماده همکاری برای احداث جایگاه است. به گفته وی، 143 جایگاه در 
استان اصفهان وجود دارد. وی افزود: برخی از کارگاه های غیر مجاز به صورت 

غیر قانونی اقدام به گازسوز کردن خودروها می کنند.

مدیر پروژه بی آرتی ب��ا تأکید بر تأمین مباحث ایمنی مس��یر بی آر تی، 
 عنوان کرد: بر اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده، فاز دوم خط یک پروژه 
بی آر تی از میدان آزادی تا میدان باغ قوشخانه همزمان با روز هوای پاک 

در 29 دی ماه به بهره برداری می رسد.
علیرضا صلواتی با بیان مطلب فوق، گفت: با توجه به اجرای پروژه تعریض 
پل بزرگمهر، احداث دو پل مکانیزه عابرپیاده و همچنین تأمین اتوبوس، 

راه اندازی فاز دوم خط یک بی آر تی به تعویق افتاد.
وی با اشاره به این که در حال حاضر 30 دس��تگاه اتوبوس چپ در آماده 
سرویس دهی در خطوط بی آر تی شده است، افزود: 30 دستگاه اتوبوس 
دیگر برای بهره برداری این پروژه نیاز اس��ت، از ای��ن رو به دنبال خرید 

اتوبوس های بی آر تی هستیم.

   جرائم اینترنتی 63 درصد طی  9 ماهه سال جاری 
در استان اصفهان رشد داشته اند. 

   در زمینه کش��ف، کش��ف جرم 341 درصد رشد 
داش��ته که در زمینه شناسایی ش��یوه و شگردهای 
مجرمین در فضای سایبری توانسته ایم قدرت عمل 

را به دست گیریم.
  29 درصد کشفیات زیر 10 روز، 48 درصد زیر یک 
ماه،21 درصد زیر شش ماه و 3 درصد باالی شش ماه 
بوده است که میانگین سنی دستگیر شدگان بین 12 
تا 30 سال بوده و 25 درصد آنها بین30 تا 40 سال و 

22 درصد بین40 تا 50 سال سن داشته اند.

چش�م انداز کش�ف ج�رم در پلیس فتا 
اصفهان 80 درصد است 

  مجرمی��ن س��ایبری معم��والً اف��رادی باهوش، 
تحصیلکرده و آشنا به علوم رایانه هستند.

   چش��م انداز کش��ف جرم در پلیس فت��ا اصفهان 
80 درصد است. 

  در فراوانی جرم، ابتدا می توان به برداش��ت های 
غیر مجاز از حساب های بانکی اشاره کرد که 50/2 
درصد را ش��امل می ش��وند و بعد از آن ب��ه ترتیب 
کالهبرداری رایانه ای با 20/2 درصد، هتک حیثیت 
با 17 درص��د، مزاحمت های اینترنت��ی با 6 درصد، 
جرایم اخالقی با 3 درصد و سایر جرایم نیز با 3 درصد 

در مراتب بعدی قرار می گیرند.
  75 درص��د جرایم نیز ب��ه خاطر مباح��ث مالی 
11 درصد، انتقامجویی 8 درصد، مزاحمت اینترنتی 
3 درصد و ضد اخالقی3 درصد نیز در رابطه با س��ایر 

انگیزه هاست.

پیامک های فریبنده، مسأله ای جدی در 
کالهبرداری ها 

  مردم نباید به پیامک هایی ک��ه در رابطه با برنده 
شدن در قرعه کشی هاست اعتماد کنند. 

  در پرون��ده های اخ��اذی 43 درص��د مجرمان از 
شبکه های مجازی اس��تفاده می کردند که روزانه 

با سه تا چهار پرونده در این رابطه روبه رو هستیم.
   در مجم��وع طی 9 ماهه س��ال ج��اری با 1398 

وب سایت فعال برخورد کرده ایم.
  چالش های عم��ده ما در حال حاضر دسترس��ی 
 ک��ودکان و نوجوان��ان به محت��وای غی��ر اخالقی، 
به اش��تراک گ��ذاری اطالعات ش��خصی در فضای 

مجازی فیس بوک، عدم نگهداری و انتخاب درست 
رمز عبور، ایمیل ها و پیامک های فریبنده است.

روزانه 100 هزار وب سایت متولد می شود 
  روزان��ه 100 هزار وب س��ایت متولد ش��ده و هر 
هفته80 هزار وب س��ایت فقط برای ارتکاب جرایم 
اینترنتی ایجاد می ش��ود . همچنی��ن حجم جرایم 
س��ایبری در زمینه هدف گذاری در س��طح جهان، 

باالست.
   در جرایم سایبری با آدم های کوچک با مغزهای 
بزرگ روبه رو هستیم؛ مجرمینی که سعی می کنند 

با استفاده از این فضاها خود را پنهان کنند.
   رقابت در فضای سایبری شدیداً در جریان است، 
لذا امنیت فضا نیاز کاربران اس��ت که متأسفانه این 
مقوله در فضای جدی��د مغفول مان��ده و تهدیدات 
بس��یاری را متوجه ما می کند، همچنین 13درصد 
از کاربران از محل سکونت،12 درصد در محل کار و 
13 درصد نیز در مراکز آموزش��ی به اینترنت متصل 

می شوند. 
  فضای سایبری پدیده ش��گفت انگیزی است که 
90 درصد مردم ب��ا آن روبه رو هس��تند و مجموعه 
تعامالت آنان در بستر اینترنت ایجاد می شود و آنها را 

از دنیای واقعی دور می کند.

خشونت در جرایم سایبری کم است، اما 
خطر دارد

  با این که خشونت در جرایم سایبری کم است، اما 
به همان اندازه خطرناک است و به همین خاطر، ما با 
تربیت کارشناسان مجرب در این حوزه تسلط بسیار 

مطلوبی بر فضای مجازی ایجاد کرده ایم. 
    پلی��س فتا از حرف��ه ای تری��ن و تخصصی ترین 
پلیس ها در کش��ور اس��ت؛ زی��را بر اس��اس حقوق 
 ش��هروندی، آموزه ه��ای دین��ی و قان��ون مداری 

فعالیت های خود را سازماندهی کرده است.

س�ایت های همس�ریابی، محل�ی برای 
سوء استفاده 

  به نظر ما هیچ سایت همسریابی در فضای مجازی 
دارای مجوز نیس��ت و آنهایی هم ک��ه مدعی بودند 
مجوز دارند، روندی ایجاد ک��رده بودند که منجر به 

سوء اس��تفاده از زنان و دختران می شد و به همین 
خاطر با فعالیت آنها برخورد شد. این سایت ها محل 
مناسبی برای سوءاستفاده هستند و کاربران نباید به 

این سایت ها اعتماد کنند. 
  از هر 100 ازدواج، چهار ازدواج اینترنتی و برپایه 
 دروغ بنا می ش��ود که منج��ر به طالق م��ی گردد. 
یکی از آس��یب ه��ای خان��واده در فض��ای مجازی 
فروپاش��ی و طالق عاطفی اس��ت که پیام��د اعتیاد 

اینترنتی است. 
  در کن��ار فرصت هایی که اینترنت ب��رای کاربران 

ایجاد م��ی کند، این مس��ائل می توان��د آفتی برای 
خانواده ها باشد.

از هر ۴ کارب�ر اینترنتی، ی�ک نفر مجرم 
می شود

  بیش��تر مجرمان با دسترس��ی به رمزه��ای عبور 
اینترنتی کاربران و مش��تریان، اقدام به خالی کردن 

حساب های بانکی آنها می کنند.
  دسترس��ی به نرم افزارهای جاسوسی، استفاده از 
روش فیش��ینگ، س��رقت کارت های بانکی و روش 
 مهندس��ی اجتماعی، از دیگر روش ها و شگردهای

به کار گرفته شده توسط این افراد برای برداشت پول 
از حساب های مردم است.

  از هر چهار نفری که وارد اینترنت می شوند، یک نفر 
در معرض جرایم اینترنتی قرار می گیرد و متأسفانه 
دلیل این امر، پایین بودن امنیت رایانه های شخصی 

در کشور ایران است.

رییس پلیس فتا  استان اصفهان خبر داد:

از هر ۴ کاربر اینترنتی، یک نفر مجرم می شود

گروه  ستار خسروی، رییس پلیس فتا استان اصفهان روز گذش�ته در کنفرانس خبری اش درباره ارایه آمار و عملکرد 9 ماهه 
این مرکز به نکات مهم و جالب توجهی اشاره داشت که در ادامه می خوانید.  این حرف ها که در محل معاونت اجتماعی  شهر

نیروی انتظامی زده شد، سرمای هوا را برای مدعوین تا حدود زیادی کاهش داد. 

 مجلس   
امور را به مردم بسپارد

ش��هردار اصفهان با اش��اره به طرح مدیریت یکپارچه در مجلس شورای 
اس��المی گفت: قوه مقننه باید با اعتماد به مدیریت منطقه ای، امور را به 

مردم واگذار کند.
 مرتضی سقائیان نژاد با بیان این که دولت ها به تنهایی نمی توانند از تمام 
طرح های کشور حمایت کنند، تأکید کرد: با واگذاری وظایف منطقه ای 
به مردم، امنیت کشور نیز بیشتر محقق می ش��ود. وی با اذعان بر این که 
نیروهای انسانی سرمایه های بزرگ کشور هستند، افزود: ساالنه بیش از 20 
هزار نفر در جاده های کشور جان خود را از دست می دهند. شهردار اصفهان 
گفت: در20 سال بعد از جنگ تحمیلی، کشته شدگان ناشی از تصادفات 
دو برابر، حدود 213 هزار شهید جنگ تحمیلی بوده است. سقائیان نژاد به 
حادثه سوختن دانش آموزان در کالس درس که هفته گذشته اتفاق افتاد 
اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس به دلیل این اتفاق ناگوار وزیر آموزش 
و پرورش را زیر سؤال بردند، اما برای کشته شدگان تصادفات چه کسی را 

باید زیر سؤال برد؟

ساخت مجتمع های بین راهی 
متناسب با نیاز معلوالن 

نماینده ول��ی فقیه در اس��تان و امام جمع��ه اصفهان گفت: در س��اخت 
مجتمع های خدماتی- رفاهی بین راهی، امکانات مناسب برای استفاده 

معلوالن و جانبازان نیز لحاظ شود. 
وی با تأکید بر تکمیل مجتمع ه��ای خدماتی- رفاهی نیم��ه تمام، لزوم 
نظارت بر ساخت مجتمع ها را متذکر ش��د و گفت: طراحی و ساخت این 
مجتمع ها به گونه ای باش��د که معل��والن و جانبازان نی��ز بتوانند از تمام 
 امکانات آنها بهره مند ش��وند. یوس��ف طباطبایی نژاد ضمن گرامیداشت 
26 آذر روز حمل و نقل، شغل رانندگان بخش حمل و نقل جاده ای را مانند 
رانندگی در جبهه عنوان کرد. وی افزود: با وجود س��ختی های این شغل، 
امنیت، سالمت وسیله نقلیه، راننده و مس��افر بسیار مهم است که از سال 
گذشته تاکنون رشد خوبی در این زمینه داش��ته ایم. امام جمعه اصفهان 
با قدردانی از تالش ها و خدمات اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان 
اصفهان، عملکرد این اداره کل را مطلوب توصیف کرد و خواس��تار نظارت 

بیشتر بر مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی شد. 

اس��تاندار اصفهان با اش��اره به مذاکرات راه اندازی خط پ��رواز اصفهان به 
اس��تانبول به صورت دو بار در هفته، گفت: اولین پرواز این مس��یر در هفته 
جاری انجام می شود. علیرضا ذاکر در این رابطه افزود: پرواز به استانبول برای 
تجار و بازرگانان استان اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این شهر با 20 مقصد اصلی 
دنیا در ارتباط است. به گفته وی، فرودگاه ها و سیستم هواپیمایی کشور در 
این سال ها نتوانسته پاسخگوی نیازهای مردم باشد و به همین دلیل بسیاری، 
از استفاده از هواپیما منصرف ش��دند. وی افزود: به دلیل کمبود اعتبارات و 
نبود هواپیمای کافی و خطوط پروازی مناسب، از ظرفیت حمل و نقل هوایی 
به درستی استفاده نکرده ایم. استاندار اصفهان تأکید کرد: یکی از مهم ترین 
 ظرفیت های توس��عه ای هر منطقه، راه اس��ت و این که تع��داد بزرگراه ها، 
 آزادراه ها و راه های روس��تایی و کیفیت آنها چگونه اس��ت. وی عنوان کرد: 
22 هزار کش��ته در تصادفات جاده ای به طور سالیانه،رقم نگران کننده ای 
است که نیازمند اصالح و حذف نقاط حادثه خیز در جاده ها، نصب عالیم در 

جاده، رفع نقص خودروها و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.

اولین پرواز اصفهان به استانبول 
در هفته جاری 

زیر پوست شهر/پروژه عظیم میدان امام علی )ع(

س: مینا ممیز/زاینده رود[
]عک

SMS

مردم نباید ب�ه پیامک هایی که 
در رابطه با برنده شدن در قرعه 
کشی هاس�ت اعتماد کنند. در 
پرونده ه�ای اخاذی ۴3 درصد 
مجرمان از شبکه های مجازی 
استفاده می کردند که روزانه با 
سه تا چهار پرونده در این رابطه 

روبه رو هستیم.



چهره روزیادداشت

تخم مرغ 1000تومان ارزان شد 
مدیرعامل ش��رکت تعاون��ی تولید 
تخم مرغ استان اصفهان گفت: عدم 
صادرات تخم مرغ و عرض��ه زیاد در 
بازار قیمت این محصول را نسبت به 

یک ماهه گذشته کاهش داد.
در همین زمینه محمدرضا نقشینه 
 ک��ه در این ب��اره ب��ا ایمنا س��خن 
م��ی گف��ت، اظه��ار داش��ت: عدم 
صادرات، کمبود نقدینگی و افزایش۳۰ درصدی م��ازاد تولید تخم مرغ 
در مرغداری ه��ای اصفه��ان از جمله دالیل اس��ت. وی اف��زود: در حال 
حاضر به دلیل مازاد تخم مرغ و بازار انباشت شده، هر کیلوگرم تخم مرغ 
 در مرغداری ه��ای اصفهان دو ه��زار و ۵۵۰ تومان و هر ش��انه با قیمت 
پنج هزار تومان توزیع می شود. مدیرعامل شرکت تعاونی تولید تخم مرغ 
استان اصفهان بیان داش��ت: با افزایش مازاد تولید در واحدهای تولیدی 
تخم مرغ در سطح اس��تان، تقاضا نس��بت به ماه های گذش��ته چندان 
تغییر نکرده است. وی تأکید کرد: عدم صادرات و مازاد تولید تخم مرغ و 
انباشت آن در بازار مرغداری ها را با ضرر و زیان روبه رو می کند. بر اساس 
 این گزارش، روز گذش��ته قیمت  هر کیلوگرم تخم مرغ در بازار اصفهان 
چهار هزار تومان و هر شانه این محصول با بهای هفت هزار و ۶۰۰ تومان در 
اختیار مصرف کنندگان قرار گرفت. همچنین دیروز یک عدد تخم مرغ در 

بازار و مغازه های اصفهان با قیمت ۲۷۲ تومان فروخته شد. 

خبر ویژه

4
آبگیری مخزن 5000 متر مکعبی سروستان شهرضا

مخزن جدیداالحداث سروستان ش��هرضا وارد مدار بهره برداری شد. این مخزن پس از ضدعفونی، 
تست و شستشو، آبگیری و وارد مدار بهره برداری شد. گفتنی این که، این مخزن در دامنه کوه دامزاد 

و در شرق شهرضا واقع شده و کارکرد تعادلی و ذخیره آب را در این منطقه از شهر به عهده دارد.   
لبنیات، زمستان ارزان می شود 

دبیر انجمن صنایع لبنی
رضا باکری

قیمت ۷۰ درصد کاالهای پرمصرف لبنی که شامل 1۶ قلم کاالست، 
هشتم مهرماه امسال تعیین و ابالغ ش��د و تا 1۵ فروردین9۲ هیچ 
افزایش��ی نخواهد داش��ت. قیمت ۵۲ قلم کاالی لبنی نی��ز نه تنها 
افزایشی نخواهد داشت، بلکه احتمال کاهش نیز وجود دارد. عالوه 
بر این،۳۰ درصد کاالی لبنی کم مصرف نی��ز که معروف به ۵۲ قلم 
کاالست، قرار است طبق عرف معمول عرضه شود، البته عرف، یعنی 
همان قیمتی که االن در بازار هس��ت به فروش برسد. باید منطقی 
نگاه کرد؛ چ��را که هر پاکت 
ش��یر تتراپک برای کارخانه 
8۰۰ تومان تمام می ش��ود 
و کارخان��ه دار چ��اره ای جز 
باال بردن قیمت ندارد، ولی 
کارخانه ه��ای گران فروش 
بای��د بدانند با آنه��ا برخورد 

می شود. 
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در این س��ال و در پی خرید سوخت به صورت نسیه، 
ش��رکت های هواپیمایی به شرکت پاالیش و پخش 
فرآورده ه��ای نفتی بده��کار ش��دند و کار تا جایی 
پیش رفت که اعالم شد این شرکت به شرکت های 

هواپیمایی سوخت نمی دهد!
این موضوع در حالی بود که شرکت های هواپیمایی 
با مش��کالت برون مرزی به دلیل تحریم نیز روبه رو 
ش��ده و مکرر به دنبال افزایش قیمت بلیت هواپیما 
 بودند. سرانجام، چهاردهم تیرماه قیمت بلیت هواپیما

 14 درصد باال رفت تا شاید این بخش از حمل و نقل 
و شرکت هایش راضی شوند، با این حال، ایرالین ها 
باز هم راضی نبودند و اع��الم می کردند که خواهان 
افزایش حداقل۳۰ درصدی نرخ ها هستند. اما وزیر 
راه و شهرس��ازی  که این ادعا را رد ک��رده بود، اعالم 

کرد که حتی اگ��ر ایرالین ها این می��زان افزایش را 
درخواست  می کردند، با آن موافقت نمی کردیم. وی 
همچنین گفت: هر ایرالینی ک��ه نمی تواند خودش 
را با این می��زان افزایش تطبیق بده��د، تعطیل کند 
برود. ام��ا در ادامه، با پیگیری ه��ای ایرالین ها ورق 
به نفع آنها برگشت و وزیر راه و شهرسازی در بدو امر 
اعالم کرد که شرکت های هواپیمایی نیمی از هزینه 
سوخت)۲۰۰ تومان( را نقد و مابقی را نسیه پرداخت 
 کنند. در این ش��رایط بود ک��ه در ادام��ه نارضایتی 
ایرالین ها، در نهایت نرخ سوخت هواپیما ۲۰۰ تومان 
تعیین ش��د و در گام بعد، دولت در پی نوسانات بازار 
ارز تصمیم به تخصیص س��همیه ارزی مش��خص به 

ایرالین ها گرفت. 
ب��ه ه��ر روی، در ادام��ه ای��ن ماجرای ش��رکت ها 

و سیاس��تگذاران، س��ال 91 هم با گالیه های تمام 
نشدنی شرکت ها همراه بود؛ شرکت هایی که در پی 
گرانی نرخ ارز زیر فش��ار هزینه ها به مرز زیان دهی 
رسیدند و مشکالتشان منطقی می نمود.  این شرایط 
طی ماه های گذش��ته با خبر قطع ارز شرکت های 
هواپیمایی همراه ش��د، تا آن که درخواست افزایش 
قیمت بلیت هواپیما از س��وی ایرالین ها به شورای 
عالی هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری ارسال 
 شد و در این رابطه، مقرر شد تا قیمت بلیت هواپیما 
۶۵ درص��د افزای��ش پیدا کند ت��ا از ای��ن محل هم 
ایرالین ها به منافع خود دست یابند و هم مردم متضرر 
نشوند. افزایش قیمت بلیت هواپیماها در شرایطی رخ 
داد که مرور سابقه افزایش قیمت بلیت هواپیما در دو 
سال گذشته، به وضوح  نشان از افزایش 4۶ درصدی 

بلیت در گذشته دارد که با افزایش ۶۵ درصد کنونی، 
بدان معناست که قیمت بلیت هواپیما کمی کمتر از 
صددرصد در این مدت افزایش یافته اس��ت. هر چند 
که مسئوالن معتقدند عدد ثابتی برای تعیین قیمت 
هر یک از مس��یرهای پروازی وجود ندارد و براساس 
جدولی که سازمان هواپیمایی کشوری تعیین کرده  

قیمت مسیرهای پروازی مشخص شده است.

سوخت 7200تومانی ایرالین ها
اما این قائله به همین جا ختم نمی ش��ود؛ همزمان با 
قطع سهمیه ارزی شرکت های هواپیمایی و افزایش 
۶۵ درصدی نرخ بلیت پروازهای داخلی، نرخ سوخت 
پروازهای داخلی نی��ز از ۲۰۰ توم��ان در هر لیتر به 
۷۰۰ تومان افزایش یافت تا چالش جدیدی در انتظار 
شرکت های هواپیمایی باشد. گرچه تا قبل از افزایش 
۵۰۰ تومانی نرخ سوخت، ایرالین ها معتقد بودند که 
با توجه به نوس��انات ارزی قیمت بلیت هواپیما باید 
تا صددرصد افزایش یابد، افزایش نرخ س��وخت نیز 
همزمان با افزایش قیمت بلیت هواپیما باز شرکت ها 

را به همان نقطه اول بازگرداند.

پرداخت یارانه ایرالین ها از جیب مردم
افزای��ش قیمت بلی��ت هواپیم��ا در حال��ی صورت 
گرفت که به اعتق��اد فعاالن این صنع��ت در صورت 
اختصاص ارز مرجع یا ارز مبادل��ه ای و یا اختصاص 
یارانه به ش��رکت های هواپیمایی از س��وی دولت، 
نیازی ب��ه افزایش قیم��ت بلیت هواپیم��ا نبود. یک 
فعال صنع��ت حم��ل و نقل هوای��ی در ای��ن رابطه 
می گوی��د: »در ایران ب��ه ج��ای این ک��ه دولت از 
ش��رکت های هواپیمای��ی حمای��ت کن��د و برای 
 ش��رکت ها تس��هیالت در نظ��ر بگی��رد، م��ردم را 
طرف حساب شرکت های هواپیمایی قرار می دهد 
و از طرفی دولت با عدم حمایت خود، به شرکت های 
 هواپیمای��ی فش��ار وارد می کن��د و از ط��رف دیگر 
هزینه هایی که به ش��رکت ها تحمیل می شود را از 

مردم دریافت می کند.« 
مجتب��ی قرائی��ان معتقد اس��ت که صنع��ت حمل 
ونقل هوای��ی ای��ران مظل��وم ترین صنع��ت حمل 
و  نق��ل هوای��ی دنیاس��ت:  »افزایش نرخ س��وخت 
پروازهای خارجی در ۲8 اس��فندماه س��ال گذشته 

 از 4۰۰ توم��ان در هر لیت��ر ب��ه 114۳ در حالی که 
ش��رکت ها قراردادهای نوروز خ��ود را منعقد کرده 
بودند، بس��یاری از ش��رکت ها را متضرر و آنها را به 

شرکت پخش فرآورده های نفتی بدهکار کرد.«
وی می گوید: »متأسفانه عدم پرداخت یارانه سوخت 
و عدم ارایه خدمات اعتباری در حالی از سوی دولت 
متوجه ایرالین های داخلی اس��ت که در همه جای 
دنیا برای ش��رکت های هواپیمایی خود یارانه قائل 
هستند.« این کارشناس صنعت حمل و نقل هوایی 
کشور معتقد است که در حالی قیمت بلیت هواپیما 
۶۵ درصد افزایش یافت که هزینه های شرکت های 
هواپیمایی در پشت پرده مسائل به هیچ وجه با مسائل 
روی صحنه شرکت ها همخوانی ندارد. به گفته او، در 
حال حاضر بر اساس محاسبه هزینه هایی که در پشت 
پرده به شرکت های هواپیمایی تحمیل می شود، اگر 
قیمت بلیت هواپیما تا ۲۰۰ درصد دیگر افزایش یابد، 

درآمد و هزینه شرکت ها با هم برابری می کند.

این افزایش قیمت تنها به نفع دولت بود
ام��ا یاران��ه ای ک��ه می بایس��ت توس��ط دولت به 
ش��رکت های هواپیمایی اختصاص یاب��د، در حال 
حاضر باید توس��ط م��ردم پرداخت ش��ود؛ افزایش 
قیمتی که عالوه بر این که ش��رکت های هواپیمایی 
را راضی نکرد، بسیاری از مردم را از پروازهای داخلی 
محروم کرد. ب��ه اعتقاد فعاالن صنع��ت حمل و نقل 
 هوایی کش��ور، در صورت اختصاص ارز مرجع یا ارز 
مبادله ای و ی��ا اختص��اص یارانه به ش��رکت های 
هواپیمایی از س��وی دولت، نیازی به افزایش قیمت 
بلیت هواپیما نب��ود. اما س��ؤال اینجاس��ت که چرا 
یارانه ش��رکت های هواپیمایی و جبران هزینه های 
ایرالین ها که به تبع نوس��انات نرخ ارز رخ داده است 

باید توسط مردم پرداخت شود؟ 
بر اس��اس گفته برخی از نمایندگان مجلس ش��وای 
اسالمی موضوع افزایش قیمت بلیت توسط کمیسیون 
عمران مجلس در حال پیگیری است، به طوری که این 
موضوع را از علی نیکزاد ، وزیر راه و شهرسازی مطالبه 
کرده اند و بر اساس وعده وزیر راه و شهرسازی کاهش 
قیمت بلیت هواپیما توسط وی در حال بررسی است و 
باید منتظر ماند تا ببینیم آیا شاهد کاهش قیمت بلیت 

هواپیما هستیم یا خیر.

زاینده رود تبعات افزایش قیمت بلیت هواپیما را بررسی می کند

صعود قیمت بلیت، مقدمه سقوط صنعت هواپیمایی

طی سال 90 حمل و نقل هوایی پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها و  با وجود چهار برابر شدن قیمت بنزین، از افزایش  گروه 
قیمتی برخوردار نشد تا طرح تثبیت قیمت ها در این حوزه ادامه یابد. بنزین مصرفی این بخش به همان قیمت قبلی اقتصاد

باقی ماند و با این وجود، درآمدهای این شرکت ها جواب هزینه ها را نمی داد.
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ابالغ وقت دادرسی
6321 کالسه پرونده: 427/91 ش ح9 وقت رسیدگی: 91/10/27 ساعت 5/30 عصر خواهان: 
حمید عابدی خوانده: فاطمه قربانی- فیروزه قربانی خواس��ته: مطالبه خواهان دادخواستی 
تس��لیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به ش��عبه 9 ارج��اع گردیده و وقت 
رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و دستور 
دادگاه و بتجوی��ز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه واقع در خمینی ش��هر- درچه- خیابان امام- خ سجاد- روزهای زوج 4-6  مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم 
ش��ود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. دفتر شعبه 9 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)درچه(

ابالغ وقت دادرسی
6322 کالس��ه پرونده: 424/91ش ح/9 وقت رس��یدگی: 91/10/27 ساعت 4 عصر خواهان: 
حمید عابدی خواندگان: 1- احمدرضا س��یاوش 2- حمید قالنی خواس��ته: مطالبه خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه واقع در خمینی ش��هر- درچه- خیابان امام- خ سجاد- روزهای زوج 4-6  مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم 
ش��ود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. دفتر شعبه 9 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)درچه(

ابالغ وقت دادرسی
6323 کالس��ه پرونده: 426/91ش ح/9 وقت رس��یدگی: 91/10/27 ساعت 5 عصر خواهان: 
حمی��د عاب��دی خوانده: 1- مه��رداد قربانی 2- فی��روزه قربانی خواس��ته: مطالبه خواهان 
دادخواستی تسلیم دادگاه های عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده 
و وقت رس��یدگی تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواست خواهان و 
دس��تور دادگاه و بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از 
جراید کثیراالنتشار آگهی می شود تا خوانده از تاریخ نشر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر 
دادگاه واقع در خمینی ش��هر- درچه- خیابان امام- خ سجاد- روزهای زوج 4-6  مراجعه 
و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت نماید و در 
وقت مقرر باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوسیله آگهی الزم 
ش��ود فقط یکنوبت منتشر و مدت آن ده روز خواهد بود. دفتر شعبه 9 حقوقی شورای حل 

اختالف خمینی شهر)درچه(

فقدان سند مالكیت
6325 نظر به اینکه آقاي اکبرنصیري ش��هرضا باارائه دو برگ استش��هادمحلي که هویت 

وامضاءش��هود رسمًاگواهي شده مدعي مفقود شدن سند مالکیت شدانگ پالک 3841 فرعي 
از دو اصلي ش��ده اس��ت که س��ندمذکور در صفحه 245 دفتر 107 بنام کیوان کس��راوي 
ثبت و صادرگردیده اس��ت سپس نامبرده بموجب سندش��ماره 40406 – 55/3/8 دفترسه 
شهرضاشش��دانگ رابه قدرت اله حجتي انتق��ال داده که نامبرده هم بموجب سندش��ماره 
43065 – 73/1/24 دفتر4 ش��هرضا شش��دانگ رابه خانم تاج گالبي انتقال داده که نامبرده 
هم به موجب سندرس��مي ش��ماره 127397 – 76/7/21  دفتر سه شهرضا ششدانگ را به 
ستادبرگزاري نمازجمعه شهرضاانتقال داده وستادبرگزاري نمازهم به موجب سندشماره 
3511 – 83/2/27 دفتر145 ش��هرضا شش��دانگ رابه حیدرجام بخش انتقال داده ونامبرده 
هم به موجب سندش��ماره 161408 – 83/12/13 دفترس��ه شهرضا ششدانگ رابه علیرضا 
نیکفرانتقال داده و آقاي نیکفرهم بموجب سندشماره 37095 – 88/1/21 دفتر145 شهرضا 
شش��دانگ را به اکبر نصیري ش��هرضا انتقال داده که بموجب س��ندرهني شماره 1583 – 
91/1/28 دفتر347 ش��هرضادررهن بانک مس��کن ش��هرضا قرارگرفت اینک آقاي نصیري 
درخواست صدورسندمالکیت المثني نموده است لذا دراجراي ماده 120آئین نامه اصالحي 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله 
اي کرده که در آن اش��اره اي نش��ده ویا مدعي وجود س��ند مالکیت نزد خود مي باشد مي 
بایس��ت ظرف مدت ده  روز پس از انتش��ار این آگهي به ثبت محل مراجعه وادعاي خود را 
ضمن ارائه اصل س��ند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید واگر ظرف مهلت مقرر اعتراضي 
نرسدویا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت سند مالکیت المثني را 
طبق مقررات صادر وبه متقاضي تس��لیم خواهد کرد .در صورت ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن نزد معترض در دو نس��خه تنظیم ویک نسخه آن 
به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه دهنده مس��ترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت 

اسناد وامالک شهرضا

احضار
6327 چون بانک قوامین به ش��ماره ثبت 397957 ش��کایتی علیه 1- آقای هوشنگ رستگار 

فرزند عبدعلی 2- صدیقه کیانی فرزند عبدالعلی مبنی بر مشارکت در جعل و کالهبرداری 
و اس��تفاده از سند مجعول مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 910941 این بازپرسی ثبت 
گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باشد حسب ماده 115 قانون آیین دادرسی 
کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار طبع و نش��ر می شود و از 
مته��م مذک��ور دعوت به عمل می آید ظرف یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی به 
اته��ام خود به این مرج��ع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف/15193 دفتر ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب 

ناحیه 4 اصفهان

احضار
6328 چون آقای رس��ول منعمیان فرزند حس��ین ش��کایتی علیه آقای رسول مطیعه فرزند 
رضا مبنی بر کالهبرداری مطرح نموده که پرونده به کالس��ه 910942ب1 این بازپرس��ی 
ثب��ت گردیده لذا نظر به اینکه متهم مجهول المکان می باش��د حس��ب ماده 115 قانون آیین 
دادرسی کیفری مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار طبع و نشر می شود 
و از متهم مذکور دعوت به عمل می آید ظرف یکماه پس از نش��ر آگهی جهت پاس��خگوئی 

به اتهام خود به این مرجع مراجعه نماید در صورت عدم حضور دادس��را تصمیم مقتضی 
اتخاذ خواهد نمود. م الف/15192 دفتر ش��عبه اول بازپرس��ی دادس��رای عمومی و انقالب 

ناحیه 4 اصفهان

ابالغ رای
6329 ش��ماره دادنامه: 9109970353401147 ش��ماره پرون��ده: 9109980365600215 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910528 ش��اکی: آق��ای عبداهلل هالکوئ��ی فیل آبادی به نش��انی 
خ عس��گریه خ فرسان ش��مالی ک مرغاب پ310 متهم: آقای کیانوش اس��دروز )متواری( 
 اتهام: س��رقت گردش��کار: دادگاه ختم رسیدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت به صدور 
 رای م��ی نمای��د. رای دادگاه: درخص��وص اته��ام مته��م بنام آق��ای کیانوش اس��دروز 
مبنی بر س��رقت دفترچه کار حس��ب ش��کایت آقای عبداهلل هالکوئی فیل آبادی باتوجه به 
 محتوی��ات پرون��ده، نظر به اینکه بین وس��یله نقلیه ش��اکی و آقای هوش��نگ درفش��یان 
 تص��ادف ص��ورت گرفته چ��ون ش��اکی مقصر بوده اس��ت مق��رر گردیده خس��ارت را 
 جب��ران نمای��د و جه��ت تضمین در پرداخت خس��ارت ش��اکی مذکور دفترچ��ه کار خود 
را به ش��اگرد که متهم باش��د و راننده اتومبیل که آقای هوشنگ درفشیان باشد داده است 
بناء علیهذا با عنایت به فقد ادله اثباتی ش��رعی و قانون��ی مفید علم و یقین و حاکمیت اصل 
برائت مس��تنداً به اصل 37 قانون اساس��ی رأی بر برائت متهم موصوف صادر و اعالم می 
گ��ردد. رای صادره ظرف مدت بیس��ت روز پس از ابالغ قابل اعت��راض در محاکم محترم 
تجدیدنظر مرکز اس��تان اصفهان می باشد. م الف/15191 مرادی- رئیس شعبه 108 دادگاه 

عمومی جزایی اصفهان

ابالغ
6330 ش��ماره: 9110110364900832 نظر به اینکه 1- اردشیر حیدری 2- بهروز حیدری 

هردو فرزندان اکبر به اتهام ورود به عنف، مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین 
و فحاش��ی حسب شکایت آقای حسین ابراهیمی فرزند محمدرضا از طرف این دادیاری در 
پرونده کالس��ه 911471د/30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن 
محل اقامت وی ممکن نگردیده اس��ت، بدینوسیله در اجرای ماده 115 قانون آئین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور کیف��ری مراتب به نامبرده ابالغ ت��ا ظرف یک ماه 
از تاریخ انتش��ار آگهی در ش��عبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان 
آتش��گاه، دادس��رای ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر شود. در 
ص��ورت عدم حضور پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول خواهد 
گردید. م الف/15189 صادقی- دادیار ش��عبه 30 مجتمع ش��ماره دو دادس��رای عمومی و 

انقالب اصفهان

ابالغ
6331 ش��ماره: 9110110364900833 نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��ای محم��د محم��دی فرزن��د 
غ��الم ب��ه اته��ام ایراد ض��رب عم��دی- تخری��ب عمدی حس��ب ش��کایت آقای ش��هرام 
 کاظم��ی فرزن��د به��رام از طرف ای��ن دادی��اری در پرون��ده کالس��ه 911473د/30 تحت 
 تعقیب اس��ت و اب��الغ احضاریه بواس��طه معلوم نب��ودن محل اقامت وی ممک��ن نگردیده 
 اس��ت، بدینوس��یله در اج��رای م��اده 115 قان��ون آئی��ن دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی 
 و انق��الب در ام��ور کیفری مرات��ب به نامب��رده ابالغ تا ظرف ی��ک ماه از تاریخ انتش��ار 
 آگه��ی در ش��عبه 30 دادی��اری دادس��رای عموم��ی اصفهان واق��ع در خیابان آتش��گاه، 
 دادس��رای ناحی��ه 2 اصفه��ان جه��ت پاس��خگوئی ب��ه اته��ام خوی��ش حاض��ر ش��ود. 
 در ص��ورت ع��دم حضور پ��س از یک م��اه از تاریخ انتش��ار آگهی اق��دام قانونی معمول 
خواهد گردید. م الف/15188 صادقی- دادیار شعبه 30 مجتمع شماره دو دادسرای عمومی 

و انقالب اصفهان

ابالغ
6332 نظر به اینکه آقای رمضانعلی جمش��یدی فرزند فالمرز به اتهام مزاحمت تلفنی حسب 
شکایت خانم صدیقه عباسیان فرزند حسین از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 911045 
د/32 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واس��طه معلوم نبودن مح��ل 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 انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 
دادیاری دادس��رای 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/15186 دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

احضار
6333 ش��ماره: 140400/148 نظر ب��ه اینکه آقای مجتبی هادیان فرزن��د مصطفی به اتهام 
خیانت در امانت از طرف ش��عبه 5 بازپرسی دادس��رای ناحیه 4 اصفهان تحت تعقیب است 
و ابالغ احضار به واس��طه مجهول المکان بودن نامبرده میسر نشده بدین وسیله در اجرای 
ماده 115 قانون آئین دادرس��ی کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یکماه از تاریخ نشر 
آگهی در ش��عبه 5 بازپرس��ی اصفهان واقع در اصفهان خ جابرانصاری دادسرای ناحیه 4 
بازپرس��ی 5 جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر گردد در صورت عدم حضور پس 
از گذش��ت مهلت مق��رر اقدامات قانونی در این خصوص بعمل خواه��د آمد. م الف/15185 

غالمپور- مدیر دفتر شعبه 5 بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ
6334 نظ��ر به اینکه خانم عفت ش��یرانی بیدآبادی به اتهام مزاحم��ت تلفنی- تهمت و افترا 
حس��ب شکایت آقای بهنام هاللی گیگلو فرزند قربان از طرف این دادسرا در پرونده کالسه 
911310 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه به واسطه 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 انتش��ار آگهی در ش��عبه 32 
دادیاری دادس��رای 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/15182 دفتر شعبه 32 دادیاری مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6335 بدینوس��یله اع��الم می گردد خانم مریم قاس��می فرزند محمود ش��کایتی علیه آقای 
س��یدفرهاد س��جادی فرزند سیدکریم دایر بر کس��ب مال از راه نامشروع )تحصیل مال از 
طریق نامش��روع( مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به ش��ماره 911016ب16 ثبت 
گردیده اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نش��ر 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 محل��ی برای یک نوبت درج و در صورت عدم 
حضور این بازپرس��ی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/15180 شریفی- مدیر دفتر شعبه 

16 بازپرسی مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ وقت تحقیقات مقدماتی
6336 بدینوس��یله اع��الم می گردد آقای س��یدحمیدرضا حاجی زرگرباش��ی فرزند جالل 
ش��کایتی علیه 1- میترا شاهرودی فرزند مسعود 2- مجید موسوی فرزند حجت اله دایر بر 
کالهبرداری مجهول المکان به این بازپرس��ی تسلیم و به شماره 910800ب16 ثبت گردیده 
اس��ت که از مش��تکی عنه ظرف یکماه از تاریخ نشر آگهی جهت رسیدگی دعوت به حضور 
می شود و با تجویز ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری این آگهی به منزله ابالغ در یکی 
از روزنام��ه های کثیراالنتش��ار محلی برای یک نوب��ت درج و در صورت عدم حضور این 
بازپرسی اتخاذ تصمیم خواهد نمود. م الف/15179 شریفی- مدیر دفتر شعبه 16 بازپرسی 

مجتمع شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

فقدان سند مالكیت
6337 نظ��ر به اینک��ه آقاي ابراهیم کاویانپ��ور با ارائه دو برگ استش��هاد محلي که هویت 
وامضاء شهود رسمًاگواهي ش��ده مدعي مفقود شدن سند مالکیت ششدانگ پالک 2/7129 
واقع دربخش یک ثبتي ش��هرضا شده است که سند مذکور ذیل ثبت 32520 در صفحه 286 
دفتر 230 بنام وي  ثبت گردیده اس��ت اینک نامبرده درخواس��ت صدورسندمالکیت المثني 
نموده است لذا دراجراي ماده 120 آئین نامه اصالحي قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهي مي 
ش��ود که هر کس نس��بت به ملک مورد آگهي معامله اي کرده که در آن اشاره اي نشده ویا 
مدعي وجود س��ند 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 سند مالکیت یا سند معامله 
تس��لیم 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 س��ند مالکیت یا سند معامله صورت مجلس مبني بر وجود آن 
نزد معترض در دو نس��خه تنظیم و یک نس��خه آن به متقاضي المثني واصل س��ند به ارائه 

دهنده مسترد مي گردد. میر محمدي - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرضا

ابالغ
6338 ش��ماره: 91101003649001303 و 9110100364901304 نظ��ر به اینکه 1- جعفر 
هاش��می 2- محس��ن عموش��اهی به اتهام مش��ارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی حسب 
ش��کایت آقای علی یادگار دهنوی فرزند محمدعلی از طرف این دادیاری در پرونده کالسه 
911428د/30 تحت تعقیب اس��ت و ابالغ احضاریه بواس��طه معلوم نبودن محل اقامت وی 
ممکن نگردیده اس��ت، بدینوس��یله در اجرای م��اده 115 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های 
عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب به نامبرده ابالغ تا ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار 
آگهی در شعبه 30 دادیاری دادس��رای عمومی اصفهان واقع در خیابان آتشگاه، دادسرای 
ناحیه 2 اصفهان جهت پاس��خگوئی به اتهام خویش حاضر ش��ود. در صورت عدم حضور 
پس از یک ماه از تاریخ انتش��ار آگهی اقدام قانونی معم��ول خواهد گردید. م الف/15178 

صادقی- دادیار شعبه 30 مجتمع شماره دو دادسرای عمومی و انقالب اصفهان

ابالغ رای
6339 ش��ماره دادنامه: 9109970352801372 ش��ماره پرون��ده: 9109980365600682 
ش��ماره بایگانی ش��عبه: 910690 ش��اکی: آقای حس��ین قندهاری علویجه به نشانی ملک 
ش��هر 1000 دستگاه کوی فجر بن بوس��تان پ211 متهم: آقای عرفان فعله گری به نشانی 
مجهول المکان اتهام: تهدید و قدرت نمایی با چاقو گردش��کار: دادگاه با توجه به محتویات 
پرونده ختم رس��یدگی اعالم و به ش��رح زیر مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه: 
درخصوص اتهام آقای عرفان فعله گری فرزند پرویز دائر بر تهدید و قدرت نمایی با چاقو 
موضوع شکایت آقای حس��ین قندهاری با عنایت به اظهارات شاکی، شهادت شاهد و اینکه 
متهم با وصف ابالغ در هیچ یک از جلس��ات مقدماتی و رس��یدگی نهایی حاضر نش��ده و 
دفاعی در ننموده اس��ت مجرمیتش محرز اس��ت دادگاه مستنداً به ماده 617 قانون مجازات 
اس��المی وی را به تحمل ش��ش ماه حبس و بیست ضربه شالق تعزیری محکوم می نماید. 
رای صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابالغ واقعی در این دادگاه و بیس��ت روز پس از 
آن قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر اس��تان اصفهان است. م الف/15177 تقی 

یار- دادرس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6340 در خصوص پرونده کالس��ه 588/91 خواهان غالمرضا تاجمیر ریاحی دادخواستی 
مبنی بر مطالبه به طرفیت س��عید امیر حاجیلو تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز 
چهارش��نبه مورخ 91/11/4 س��اعت 12 ظهر تعیین گردیده است. با توجه به مجهول المکان 
بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی مراتب در 
جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع در اصفهان ابتدای خیابان 
آتشگاه مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را 
اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ 

می شود. شعبه 11 حقوقی مجتمع شماره دو شورای حل اختالف اصفهان

اخطار اجرایی
6341 شماره: 139/91 ش 14 ح بموجب رأی شماره 642 تاریخ 91/4/28 حوزه 14 شورای 
حل اختالف شهرس��تان اصفهان که قطعیت یافته است محکوم علیه آقای عباس قاسم زاده 
فرزند حمزه علی مجهول المکان محکوم اس��ت به: حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و 
انتقال رسمی موتورسیکلت به شماره انتظامی 6859- اصفهان 38 و پرداخت مبلغ سی و دو 
هزار ریال بابت هزینه دادرس��ی و هزینه نشر آگهی در حق محکوم له آقای علیرضا دشتی 
اصفهان��ی فرزند رمضان نش��انی اصفهان خ جی خ اله اکبر کورش ش��جاعی کوچه نیلوفر 
پالک 24. ماده 34 قانون شوراهای حل اختالف: چنانچه محکوم علیه محکوم به را پرداخت 
نکند و اموالی از وی به دس��ت نیاید با تقاضای ذینفع و دس��تور قاضی مراتب جهت اعمال 
قانون نحوه اجراء محکومیت های مالی به اجراء احکام دادگستری اعالم می شود. شعبه 14 

حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6342 درخصوص پرونده کالس��ه 1619/91ش7 خواهان ارسالن جررا دادخواستی مبنی 
ب��ر مطالبه مبلغ 3/500/000 ریال بابت خس��ارات وارده به موتورس��یکلت بانضمام مطلق 
خس��ارات و هزینه دادرس��ی و پارکینگ و جرثقیل و کارشناس��ی به مبلغ 700/000 ریال 
از اموال و ماش��ین به ش��ماره انتظامی 999ج96 ایران13 به طرفیت س��عید شایانی تقدیم 
نموده اس��ت؛ وقت رسیدگی برای مورخ 91/11/5 س��اعت 8/30 صبح تعیین گردیده است. 
باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حس��ب تقاضای خواهان برابر ماده 73 قانون آئین 
دادرس��ی مدنی مراتب در جراید منتش��ر تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در اصفهان ابتدای خیابان آتش��گاه مجتمع ش��ماره 2 شورای حل اختالف مراجعه و نسخه 
ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمایید. در صورت عدم حضور وقت رسیدگی ابالغ شده 
تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می ش��ود. دفتر شعبه 7 حقوقی مجتمع شماره 2 شورای حل 

اختالف اصفهان



 »  هیس دخترها 
فریاد نمی زنند«

» آشغال های 
دوست داشتنی«

این فیلم که آخرین ساخته پوران درخشنده است، با آماده شدن موسیقی فیلم 
توسط کارن همایون فر و میکس نهایی فیلم توسط محمدرضا دلپاک در حال 
سپری کردن مراحل انتهایی است.  »هیس...دخترها فریاد نمی زنند« اواخر 
اسفندماه سال گذشته و پس از 45 جلسه فیلمبرداری به پایان رسید. در این 
فیلم، شهاب حسینی نقش بازپرس جنایی را ایفا می کند و عالوه بر وی مریال 
زارعی، جمشید هاش��م پور، طناز طباطبایی، فرهاد آئیش، مائده طهماسبی، 
شیرین بینا، بابک حمیدیان، مجید مشیری، اسماعیل سلطانیان، هادی مرزبان 
و...  در این فیلم می پردازند. این فیلم به بررسی مسائل دختران جوان می پردازد 
و ترس از آبرو را در این دوره سنی آسیب شناسی می  کند. پوران درخشنده پیش 
از این، فیلم های سینمایی »خواب های دنباله دار«، »بچه های ابدی«، »رؤیای 

خیس«، »شمعی در باد«، »عشق بدون مرز« و... را کارگردانی کرده است.

فیلمبرداری »آش��غال های دوست داش��تنی« به تهیه کنندگی و کارگردانی 
محسن امیریوسفی که از 19 مهر در تهران آغاز شده همچنان ادامه دارد. این 
فیلم درباره  خانواده ای است که یک ش��ب تا صبح فرصت دارند مشکل مادر 
خانواده را حل کنند؛ فیلمی که قرار است از زاویه طنز وضعیت یک خانواده را 

در روزهای انتخابات سال 88 نمایش دهد.
»آشغال های دوست داشتنی« در یک لوکیشن در جنوب تهران فیلمبرداری 
شده است. شیرین یزدان بخش بازیگر اصلی این فیلم است و حبیب رضایی، 
هدیه تهرانی، نگارجواهریان، صابر ابر و شهاب حسینی دیگر بازیگران این فیلم 
هستند. امیر یوسفی عالوه بر نویس��ندگی و کارگردانی »آشغال های دوست 
داش��تنی« به روال س��ابق، فیلم جدیدش را خودش تهیه می کند. این فیلم، 

سومین ساخته امیریوسفی بعد از فیلم های »خواب تلخ« و »آتشکار« است.

یادداشت

روبان قرمز

اتاق موسیقی 

هفت

پایتخت 2
محسن تنابنده که نویسندگی سریال»پایتخت2«  را برعهده دارد در گفتگویی اعالم کرد: 
تصویربرداری آن، از اول دی ماه و از ش��مال کشور آغاز می ش��ود. این بار سریال از 15 قصه 

مستقل در قالب قصه اصلی که درباره خانواده نقی است تشکیل شده است. 
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تلفیق نقاشی و خط در نقش خانه
نمایش��گاهی از آث��ار نقاش��ی - خط 
محمد رضا ش��فیعی ت��ا 5 دی ماه در 

نقش خانه حوزه هنری برپاست.
ای��ن هنرمند، شش��مین نمایش��گاه 
 انفرادی خود را با 4۳ اثر نقاش��ی- خط

در ابعاد ب��زرگ در نقش خان��ه حوزه  
هنری استان اصفهان دایرنموده  و این 
نمایشگاه که آثار آن از شش سال پیش 
 تاکنون تولید و خلق ش��ده اس��ت، یکی از نمایش��گاه ه��ای دوره ای او 
به شمار می رود. آثاری که در این نمایشگاه ارایه شده با تکنیک های رنگ 
و روغن، اکریلیک و ترکیب مواد و بااستفاده از المان های خطی ایجاد شده  
است که بیشتر از اشعار حافظ، سعدی، موالنا و آیات قرآنی الهام گرفته اند.  

لینکلن درگلدن گلوب
فیل��م زندگینام��ه ای »لینکل��ن« به 
کارگردانی استیون اسپیلبرگ پیشتاز 
نامزدهای هفتادمین دوره جوایز ساالنه 

گلدن گلوب است.
این فیلم در هفت بخش از جمله بهترین 
فیلم درام، بازیگر مرد درام )دانیل دی- 
لوییس(، بازیگر م��رد مکمل )تامی لی 
جونز( و بازیگر زن مکمل )سالی فیلد( 
نامزد دریافت جایزه است. دی- لوییس در لینکلن نقش آبراهام لینکلن 
ش��انزدهمین رییس جمهور آمریکا را بازی می کند. ای��ن فیلم بر تقابل 
سیاس��ی لینکلن و مردان پرقدرت کابینه اش درمورد لغو برده داری و در 

سال های پایانی جنگ داخلی آمریکا متمرکز است.

» زنده رود «جاری می شود
برنامه تلویزیونی »زنده رود«   از 29 دی 
ماه مصادف با جمعه آخر این ماه، مجددا 
از طریق ش��بکه اصفهان پخش شده و 
همچ��ون گذش��ته و روی��ه ای ک��ه 
»زن��ده رود« در این س��ال های پخش 
داش��ته، برنامه پس از ماه های محرم و 
صفر مجددا به روی آنتن می رود. مجری 
برنامه، قطعا غیر بومی اس��ت، اما هنوز 
تصمیمی درموردش گرفته نشده و به شخص خاصی فکر  نشده و طی 1۰ 

روز آینده تکلیف این بخش نیز مشخص می شود.  

 وصیتنامه تازه خالق
 جوجه اردک زشت پیدا شد

با گذشت بیش از 15۰ سال از پیدایش 
قصه های��ی همچون »جوج��ه اردک 
زشت« و »لباس جدید امپراتور« و آثار 
کالس��یک دیگر، اکنون یک داس��تان 
ناشناخته از هانس کریستین اندرسن 
کشف شده است.  به نقل از خبرگزاری 
آلمان، کارشناسان بسیاری تأکید کرده 
ان��د که این رونوش��ت که در کش��وی 
بایگانی در اودنس شهر زادگاه آندرسن یافت شده و عنوان »شمعی از پیه« 
را دارد، داستانی از آندرسن است. احتمال دارد که این اثر، نخستین داستان 
این نویسنده معروف دانمارکی باش��د.  این داستان توسط یک شمع که 

حکم یک موجود زنده را داراست روایت می شود. 

سیروان خسروی در جاده رؤیا ها
 س��یروان خس��روی س��ومین آلبوم موس��یقی خود را توس��ط شرکت 

ایران گام با نام »جاده رؤیاها« در بازار موسیقی منتشر کرد.
این آلبوم شامل 11 قطعه بوده که تنظیم، اجرا، میکس و مسترینگ همه 
آنها توسط خود او انجام شده است. سیروان خسروی، نیما رمضان، مسعود 
همایونی، میالد درخشانی، پدرام فریوسفی و علی بیرنگ نوازندگان این 
آلبوم هستند. برخالف آلبوم های قبلی سیروان، ترانه سراها و آهنگسازهای 
این آلبوم تنوع زیادی دارند. شهاب رمضان، نیما رمضان، مهدی یراحی، 

امیر یگانه، امیر ارجینی، محسن شیرالی، 
امید جامع، زهرا عاملی، آرمیتا فهیمی و 
البته زانیار خس��روی، در خلق ترانه ها و 
ملودی ها با س��یروان همکاری کرده اند. 
زانیار تنها ب��رادر س��یروان، در تولید این 
آلبوم همکاری زیادی با او داشته و سیروان 
نیز با نوشتن عبارتی روی جلد آلبوم از او 
قدردانی کرده است: »این آلبوم را به برادر 
عزیزم زانیار تقدیم می کنم که در تک تک 
لحظات ساخت این مجموعه در کنارم بود 
و با ایده های خ��ود، مهم ترین نقش را در 

شکل گرفتن »جاده رؤیاها« داشت.«

راه های درمان تب بازیگری
جمال نوروز باقزی- در آخرین شماره از راه های درمان 
تب بازیگری قصد داریم به یک جمع بندی کلی برس��یم، 

پس همراه ما باشید:
بازیگری از آن دسته کارهایی است که کمتر جوانی است 
که در این سرزمین به آن عالقه مند نباشد؛ دنیای پر زرق 
و برقی که از زندگی هنرپیشه های خارجی در ذهن خود 
ساخته، تنها بهانه ای است تا بس��یاری از جوانان سودای 
بازیگری را به س��وی خود بکش��اند. هر چند این دنیای 
پررنگ و لعاب در جامعه ما قدری با مش��ابه خارجی اش 
تفاوت دارد، اما به اندازه کافی جذابیت دارد که بسیاری 
به بازیگری عالقه نشان بدهند. عکس روی جلد نشریات، 
احترام و توجه اجتماعی، زندگ��ی در تخت عاج و از همه 
مهم تر دستمزدهای آنچنانی با حداقل زحمت، از دالیلی 
اس��ت که عمده عالقه مندان را به دنیای بازیگری جذب 
می کند.  اگر مع��دودی از این جماعت را که اس��تعداد و 
پشتکار کافی دارند، از مجموع آنها کنار بگذاریم، خواهیم 
دید عمده افرادی که مجذوب بازیگری هستند، »عالقه« 
را تنها فاکتور مهم در ادامه مسیر خود معرفی می کنند، 
حال آن که بازیگری، جدا از عالقه، به جسم و روح سالم، 
چهره مناسب و توانایی بدنی نیز نیاز دارد و از سوی دیگر 
دانش، تجربه، سختکوش��ی و تحمل مصائ��ب را نیز نیاز 
دارد. یادمان نرود برای ش��روع ه��ر کاری نیاز به دانش و 
آگاهی داریم تا بتوانیم با بینش، مسیر را طی کنیم و اگر 
برای مسیر زندگیمان، هدف مشخص نکنیم بی شک در 
پیچ وخم های آن گم می شویم، مانند هنر که اگر ندانیم 
 ماهیت آن چیس��ت و جل��وه گری هنرمند از کجاس��ت 

بدون شک به بیراهه رفته ایم.
بازیگری بی ش��ک هنری اس��ت متعالی تا به وسیله آن 
 پاس��خی بدهیم به نیازه��ای روانی وعاطفی ه��ر فرد و 
جلوه گاهی باشد برای بروز مشکالت جامعه و بشری که 
با آن دس��ت درگریبان اس��ت، پس به آن ساده ننگریم و 
هرازگاهی با دیدن چند عکس وفیلم وخبرهای این طرف 
وآن طرف تب دارنشوید که بازیگری در ایران فقط وفقط 
سرابی است برای افراد تشنه که به بیراهه رفته اند وسر از 

بیابان درآورده اند.
هر هن��ری فارغ ازذوق و اس��تعداد که درونمایه هر انس��انی 
 اس��ت، نیاز به دان��ش وآگاه��ی دارد که بی ش��ک حاصل 
نمی شود به جز وقتی که به آن نگاهی تخصصی داشته باشیم 

و مانند دیگر رشته ها به آن جدی نگاه کنیم، نه تفریحی.
 درپای��ان امیدواری��م در این چند پاورقی توانس��ته باش��یم 
چند درج��ه ای از تب ش��ما را کم کرده باش��یم، ب��ا آرزوی 

موفقیت...

از بهترین نمونه های آن در سال های گذشته می توان به استفاده 
از ساز س��نتور در فیلم »طوقی« اش��اره کرد یا صدای این ضرب 
معروف زورخانه در موس��یقی متن فیلم »قیص��ر« که همخوانی 
خوبی با شخصیت سنتی و متعصب قیصر دارد. همین طور است 
درباره سوتی که برای ش��خصیت س��عید در» از کرخه تا راین« 
استفاده شده که آن هم بس��یار در هارمونی با شخصیت اصلی و 
همین طور غربت او  موفق بود. در نمونه های خارجی هم که این 
ماجرا آن قدر زیاد اتفاق افتاده است که نیازی به ذکر نمونه نیست. 
اما برویم سراغ این مد جدید که در واقع گفتگوی سازها به بهانه 
گفتگوی شخصیت هاس��ت. یکی از بهترین نمونه ه��ای این نوع 
موسیقی را همین یکی دو سال پیش در موسیقی مرهم شنیدیم 
و گفتگوی ت��ار و گیتار ک��ه نماینده ش��خصیت های مادربزرگ 
)احترام س��ادات حبیبیان( و مریم )طناز طباطبای��ی( بود. این 
استفاده از ساز به این ش��کل گفتگووار اغلب بین شخصیت هایی 
که تفاوت های ماهوی با هم دارند، خ��وب درمی آید وگرنه برای 

ش��خصیت های همجنس به نظر نمی آید که این نوع موس��یقی 
جواب بده��د. آخرین نمون��ه ای که از این جنس موس��یقی های 
خلوت گفتگوگونه ش��نیدم موس��یقی »آیینه های روبه رو« بود؛ 
موس��یقی خوب و بجایی که به همین سبک س��اخته شده بود، 
سبکی که البته واضح است که بیشتر از آن که سبک آهنگساز آن 
باشد، سبک فیلمساز است. این را از این جهت گفتم که موسیقی 
 خلعتبری را اکثرا با اس��تفاده از ارکس��ترهای بزرگ به خصوص

ارکسترهای زهی می شناسیم؛ ارکس��ترهایی که قصد دارند ما را 
با موسیقی خود همراه کنند و به دنیای فیلم نزدیک و نزدیک تر. 
بهترین نمونه این نوع موس��یقی های خلعتب��ری را در فیلم ها و 
س��ریال های حس��ن فتحی دیده ایم. اما در »آیینه های روبه رو« 
دقیقا برعکس اس��ت. ما با موس��یقی بس��یار خلوت که تنها دو 
نوازنده کارش را انجام داده اند مواجهیم؛ میثم مروس��تی و مجید 
اسماعیلی که س��ازهای زهی و س��ه تار را نواخته اند. ویولن سل و 
سه تار، س��ازهای اصلی موس��یقی آیینه های »روبه رو« هستند؛ 

انتخابی بجا برای ش��خصیت های فیلم رعنا و آدینه. شاید سه تار 
انتخاب آسانی به نظر بیاید، از این حیث که سازی است سنتی و 
زنانه که بازگوی شخصیت رعناست؛ زنی سنتی، مهربان با صدایی 
 کوتاه و رنج کشیده همچون سه تار،  اما بی شک انتخاب ویولن سل

برای آدینه یا همان ادی انتخاب س��اده ای نیست؛ شخصیتی که 
جنسیتش معلوم نیست، نه می شود صدایی ظریف برای او انتخاب 
کرد و نه می شود صدایی خش��ن و مردانه مثال از جنس سازهای 
بادی برایش برگزید. از طرفی ادی ش��خصیتی است که به شدت 
 از درون در حال رنج کش��یدن است و هیچ س��ازی حقیقتا به جز

س��ازهای زهی نمی تواند بازگوی رنج عمیق و درونی او باشد و باز 
از میان س��ازهای زهی، بی شک ویولن سل اس��ت که تمامی این 
خصلت ها را دارد، چون هم از خانواده  زهی هاست که قابلیت زنانه 
و حس برانگیز و لطیفش را حفظ کرده است و هم در میانه ویولن 
و کنترباس که صدایی تمام مردانه و کلفت دارد قرار گرفته است؛ 
صدایی که همچون ش��خصیت ادی در میانه است و در عین حال 
عمیق، جدی و رنج کشیده است. شاید با خودتان بگویید که به جای 
ویولن می شد از کمانچه هم اس��تفاده کرد، چرا که این ویژگی ها 
را داراس��ت، اما واقعیت این اس��ت که تنها تفاوت رعنا و ادی در 
جنسیتشان نیست، بلکه سبک زندگی و طبقه اجتماعی شان هم 
بسیار باهم توفیر دارد. ادی در خانواده ای مرفه و به نسبت مدرن و 
باالشهری بزرگ شده است- البته اگر تفکرات طلوعی بزرگ)پدر 
 خان��واده( را کن��ار بگذاریم- در حال��ی که رعن��ا در خیاط   خانه

کار می کند، ش��وهرش برای بدهی در زندان اس��ت و حتی برای 
پیکان کهنه ای که سوار می شود، باید هرماه قسط و قرض بدهد. 
بنابراین ذات زندگی این دو باهم متفاوت است و چه انتخاب خوبی 
بوده سازی از سازهای س��نتی ایران و سازی از خانواده کالسیک. 
بهترین بخشی که این نمونه از موس��یقی را می شود در آن شنید 
صحنه بسیار زیبای جاده پیچ در پیچ شمال و گفتگوی رعنا و ادی 
در ماشین در راه برگشت به تهران است که به نوعی در این سکانس، 
رعنا و ادی هم دارند خودشان را به هم معرفی می کنند، هم به هم 
اعتماد کرده اند که از آشنایی و دوستی عمیق به وجود آمده بینشان 
خبر می دهد. در این صحنه، صدای سازها در هم تنیده می شود و 
دیگر ما صدای آنها را جدا جدا نمی شنویم. به فراخور سرگذشت 
این دو، ریتم تند و کند ش��ده و در پایان به مارش عزای اربعین به 
بهانه دسته ای که وسط خیابان در حال عبور است به زیبایی وصل 
می شود. به هر روی امیدواریم »مد« گفتگوی دو ساز نامتجانس 
 به بهانه ش��خصیت های فیلم هم آنقدر تکراری نش��ود که دیگر 
غیرقابل شنیدن باشد، چرا که هم سبک آس��انی است و هم این 

روزها نمونه هایش کم ساخته نشده اند!

نگاهی به موسیقی فیلم آیینه های روبه رو

چه انتخاب ساز خوبی؛ تلفیق سنتی و کالسیک 

گروه  »مد« اصوال چیز خوب و جالبی نیست، اما همیشه هم مد کردن بد نیست، گاهی اوقات برخی از 
مدها آن قدر به دل می نشینند که شما دعا می کنید به جان کسی که آنها را مد کرده است. االن  فرهنگ

هم مدتی است که در ساخت موسیقی فیلم در ایران مد شده است که بنا به طرز فکر شخصیت های 
فیلم برای آنها ساز در نظر گرفته می شود. البته پیش از این هم برای سال های سال همیشه آهنگسازان سراغ استفاده 
کردن از یک ساز برای شخصیت های فیلم می رفته اند،  اما نه به شکل امروزی اش که به گفتگوی سازها پرداخته می شود.
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" ماکس و نوشیدني گنه گنه "اولین ستاره بزرگ سینماي کمدي چاپلین و لندر در روزهای آمریکایی شان
الماس ها ابدی اند 

گروه فرهنگ- " گابریل لووي یل" که بعدها نام مس��تعار" ماکس لندر"را 
به خود گرفت در 16 دس��امبر 188۳ در درس��ن لوبز واقع در استان ژیروند 
فرانسه به دنیا آمد و سپس در جوانی به پاریس رفت.  او پس از ورود به پاریس، 
در تئاترهاي مختلف »بولوارهاي بزرگ« پایتخت فرانس��ه در "نمایش هاي 
وودویل" ظاهر شد و پس از مدتي توسط دوستانش به کمپاني »پاته« معرفي 
شد و نخستین فیلم او با نام »نخستین گردش ش��بانه یک دانش آموز« در 
سال 19۰5 ساخته شد. نمایش دو فیلم »زندگي پولي شینل« و »ماکس و 
پاتیناژ« در سال 19۰7 لندر را به اوج شهرت و محبوبیت رسانید. ماکس لندر 
حتي از آندره دید، کمدین معروف آن زمان سینماي فرانسه موقعیت بهتري 

در موسسه پاته پیدا کرد.
لندر فعالیت خود را با س��اختن فیلم هاي کوتاه کمدي ادام��ه داد، تا اینکه 

درسال 1911 اثردرخش��انش »ماکس و نوش��یدني گنه گنه« را ساخت و 
بعدها به آمریکا رفت.  ولی زود به فرانسه برگش��ت ودرچند فیلم ظاهر شد 
 که مهم ترین آنها عبارتند از: »ماکس پزش��ک اجباري«، »ماکس و دس��ت 
خفه کننده«، »کافه کوچک«،»بدشانس��ي هفت ساله« ، »سه تفنگچي«  و 
»زن من باش«. چارلي چاپلین درباره ماک��س لندر مي گوید: »او بزرگترین 
مرد سینماي فرانسه است، چه تنها او اس��ت که بیش از دیگران به ضرورت 
سادگي، براي هنر س��ینما پي برده است.  او هوشیاري س��تایش آمیزي در 

ساختن فیلم هایش نشان داد«.
لویي دلوک فیلمساز و تئوري پرداز س��ینماي فرانسه در سال 1919 درباره 
ماکس لندر نوشت: »ماکس شخصیت بزرگ سینماي فرانسه است و تنها او 

است که در ساختن فیلم هوشیاري تعجب آوري را نشان مي دهد«.
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گروه فرهن�گ - پخش مجموعه تلویزیون��ی »مرد نقره ای« 
مدتی است که از شبکه سه در حال پخش است، به همین بهانه 

با هم نگاهی اجمالی به روند آن در این شب ها می اندازیم:
این مجموعه که در26 قس��مت 45 دقیقه ای به سفارش مرکز 
اصفهان، به کارگردانی کاظم معصومی و به قلم جابرقاسمعلی 

به نگارش درآمده  و تهیه کنندگی آن را امیرحسین شریفی به 
عهده دارد، مدت ها قبل از شبکه استانی اصفهان و شما به روی 

آنتن رفته است.
فیلم، داس��تان زندگی هادی رادمنش  شخص متمول ساکن 
اصفهان را روایت می کن��د که صاحب ی��ک کارخانه فرش در 

اصفهان اس��ت. رادمنش در انتخابات صنفی نامزد می ش��ود تا 
ریاست صنف را برعهده بگیرد و در همین حین تلفن ناشناسی 
او را تهدید می کند تا از نامزدی صنف انصراف دهد. اتفاقاتی در 
ادامه داستان برای او رخ می دهد که دانیال پسرش نیز نسبت 
به پدر بدبین می شود و حوادثی حول محور این دونفردر حال 
 جریان است  که ریش��ه آن در گذش��ته هادی رادمنش است. 
در این مجموعه در کنار س��عید نیک پور، نیما شاهرخ ش��اهی، 
پوری��ا پورس��رخ و به��اره افش��اری ایف��ای نقش م��ی کنند 
 و همی��ن طور تع��دادی از بازیگ��ران اصفهانی حض��ور دارند. 
با گذشت قسمت هایی از سریال،  بی شک این سؤال را در ذهن 
مخاطب ایجاد ش��ده و بی پاس��خ رها می ماند که آیا توانسته  
بخش��ی از دغدغه ها وموضوعات اصلی این استان را به تصویر 
بکشد یا خیر و یا فقط به چند تصویر که پشت زمینه کار را رنگ 
ولعاب اصفهانی بدهد و استفاده از نشان دادن چند اثر تاریخی و 
یا لهجه و گویش بسنده کرده است؟! متأسفانه  فراموش کردیم 
که برای ساخت یک اثر اس��تانی باید محوریت اصلی بر اساس  
مش��کالت و دغدغه های مردم آن دیار باشد وتمام سعی خود 
را  در به تصویرکش��یدن آن بکنیم تا هم قابل قبول باشد وهم 

باورپذیر وهم گره از مشکالت مردم حل کند.
داستان س��ریال جذابیتی برای بیننده ندارد ودر قسمت های 

ابتدایی می توان به راحتی پایان آن را حدس زد و بی شک دلیل 
جذب بیننده، همان استفاده از چهره هاست نه ساختار اثر.

در رویارویی شخصیت ها ما در ابتدایی ترین صورت، شناختی 
 از آنه��ا نداریم وهی��چ پرداختی ص��ورت نگرفته و در بیش��تر 
 سکانس ها ش��اهد این هس��تیم که ش��خصیت ها به سادگی 

می شکنند.
مجموعه تلویزیونی »مرد نقره ای« بر اس��اس محور محتوایی 
نامگذاری امسال تولید شده، ولی به هیچ وجه به آن نمی پردازد 
و مانند دیگر مسائل به عنوان پش��ت زمینه کار  از آن استفاده 

کرده و فقط به این موضوع اشاره شده است.
این فیلم، داس��تان قابل باور یک زندگی اس��ت ک��ه در قالب 
 درام جای گرفته و س��عی خود را کرده تا اف��ت و خیز و تحول 
 ش��خصیت های درگیر در آن را حکایت کند و با گره گذاری و 
گره گش��ایی هایی که ایجاد کرده، می ت��وان گفت تا حدودی 
به درستی عمل شده و توانس��ته کشش مطلوبی را برای همراه 

کردن مخاطب با خود ایجاد کند.
بی شک واگویی داستان زندگی آدم های اطراف ما، آدم هایی 
که روزی بازخورد اعمال درست و نادرست خود را در زندگیشان 
می بینند و همین س��عی در نزدیکی آن به بیننده را می توان 

عامل موفقیت سریال دانست.

مرد نقره ای، حلبی از آب درآمد

مجموعه 
تلویزیونی »مرد 

نقره ای« بر اساس 
محور محتوایی 

نامگذاری امسال 
تولید شده، ولی 

به هیچ وجه به 
آن نمی پردازد و 

فقط به این موضوع 
اشاره شده است



چهره  روزیادداشت

اخبار کوتاه

 جدال سپاهان- ثامن
 برای قهرمان نیم فصل 

دیدار معوقه تیم های هندبال س��پاهان و ثامن الحجج سبزوار امروز 
در اصفهان برگزار می شود. به دلیل حضور نماینده سبزوار در جام 
باشگاه های آسیا چند دیدار این تیم در نیم فصل نخست لیگ برتر 
به تعویق افتاده بود. یکی از این دیدارها که به نوعی حس��اس ترین 
مصاف فصل نیز به شمار می رود، امروز در اصفهان برگزار می شود. 

سپاهان در حال حاضر با یک بازی کمتر نسبت به ثامن مشهد در رده 
دوم جدول رقابت ها قرار دارد. البته ثامن سبزوار هم امتیاز با سپاهان 
است و نتیجه این دیدار می تواند حتی قهرمان نیم فصل را مشخص 
کند. سپاهانی ها که در مش��هد برابر تیم هم نام سبزواری شکست 
خوردند تا صدر جدول رقابت ها را از دس��ت بدهند، این شکست را 
می توانند برابر ثامن س��بزوار جبران کنند تا از هر دو تیم خراسانی 
گذشته و در آستانه قهرمانی نیم فصل قرار بگیرند. این دیدار ساعت 

۱۶ در سالن سجادی اصفهان برگزار می شود. 

پناهندگی بازیکن سابق استقالل 
شنیده ش��د که یکی از بازیکنان اس��بق تیم فوتبال استقالل تهران 
که حدود چهارفصل در این تیم حضور داش��ته، ب��ه ایتالیا پناهنده 

شده است. 
براساس این گزارش، این بازیکن در دو مقطع، یکی در زمان حضور 
بیژن ذوالفقارنسب در رأس کادر فنی استقالل و یک بار هم در دوره 
مربیگری مرحوم ناصر حجازی به عضویت این تیم درآمد و در خط 
حمله آبی پوشان به بازی مشغول ش��د.  وی که در سال های اخیر به 
مربیگری روی آورده بود و به سرمربیگری یکی از تیم های فوتبال نیز 
رسید، چند هفته قبل به طور بی سروصدا راهی ایتالیا شد و سپس به 

نزدیکانش خبر رسید که به این کشور اروپایی پناهنده شده است. 

 تعطیلی لیگ ژیمناستیک
 به خاطر بی پولی

رییس س��ازمان لیگ فدراس��یون ژیمناس��تیک از تعطیل ش��دن 
رقابت های لیگ برتر ب��ه دلیل بی پولی فدراس��یون خبر داد. حامد 
اخوان درباره دالیل تعطیلی رقابت های لیگ برتر ژیمناستیک اظهار 
کرد: برنامه ریزی برگزاری این رقابت ها صورت گرفته بود و قرار بود 
این مسابقات در چهار مرحله برگزار شود. از این میان، دو مرحله از 
رقابت ها برگزار شده بود و بنا بود مرحله س��وم هفته  آینده در یزد و 
رقابت های هفته  آخر هم به میزبانی اهواز برگزار ش��ود، اما به دلیل 

مشکالت مالی قادر نیستیم که برنامه لیگ را به اتمام برسانیم.

 اشتباه یک پایگاه خبری
 در خصوص روزنامه زاینده رود

گ�روه ورزش- یک پایگاه خب��ری در اصفهان که بنابه رس��الت و 
اهداف اس��تراتژیک خود هم��ه روزه اقدام به انتش��ار تیتر صفحات 
ورزش��ی پنج روزنامه اصفهان می کند، روز گذشته نیز طبق عادت 
همیشگی،خبرهای ورزشی مطبوعات اصفهان را روی خروجی خود 
گذاشت و در آن، از عدم چاپ روزنامه زاینده رود در آن روز خبر داد؛ 
غافل از این که این روزنامه نه تنها به چاپ رس��یده بود، بلکه نسخه 
الکترونیکی آن نیز بر روی س��ایت این روزنامه قابل مشاهده است. 
روزنامه زاینده رود این حق را دارد که این نکته را در خصوص این نوع 
اخبار کذب گوش��زد کند و از تکرار آن در روزهای آینده جلوگیری 
نماید. ناگفته نماند گاهی اوقات به دلیل ترافیک و یا ش��رایط آب و 
هوایی و یا مشکالتی در امر توزیع، برخی روزنامه ها به موقع در اختیار 
مخاطبین خود قرار نمی گیرند که با توجه به ماهیت کار مطبوعات، 
این امر اجتناب پذیر اس��ت.  به همه این دالیل، روزنامه صحه صدر 
مخاطبین و همکاران عزیزم��ان در این پایگاه خب��ری را می طلبد 
و انتظار دارد دوس��تان و همکاران فعال در فضای مجازی س��ری به 

سایت ها هم  بزنند.

دینم را ادا کردم و دیگر کاری 
با کشتی ندارم

امید نوروزی /قهرمان کشتی المپیک

چند ماه است که نه من با کشتی در تماسم و نه کسی با من کاری دارد. 
باید دلیل این موضوع را از کسانی پرسید که بعد از المپیک هیچ سراغی از 
ما نگرفتند. زمانی اگر کسی یک برنز می گرفت، او را روی سر می گذاشتند، 
اما االن طوری ش��ده ک��ه قهرمان المپیک به چش��م آقای��ان نمی آید و 
نمی دانم به چه چیزی فکر می کنند! بهتر است مس��ئوالن پول ها را در 
فوتبال خرج کنند تا آقایان از سیاست به ورزش بیایند و مدیریت کنند، 
 بعد چند مربی ب��ه درد نخور از 
رده خارج بیاورن��د و پول ها را 
بخورند. من دین��م را به ملت، 
پرچ��م کش��ورم و رهب��رم ادا 
کرده ام و دیگر با کشتی کاری 
ن��دارم. تیم ملی و کش��تی هم 

مبارک آقایان باشد.

6
حقوق هفتگی فالکائو: 1000000000 تومان!

 آبراموویچ برای این که مطمئن ش��ود فالکائو به پیش��نهاد س��ایر باش��گاه های ب��زرگ – از جمله 
رئال مادرید- جواب منفی می دهد و به چلس��ی می پیوندد، به او پیشنهاد دستمزد هفتگی حدود 
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»بله« فرهاد به 
استقالل از زبان فرزاد

بازگشت به خانه
هادی تامینی

کاپیتان محبوب اس��تقاللی ها پس از آن که نتوانس��ت در ابتدای فصل 
پیراهن آب��ی را بر ت��ن کند، تصمی��م گرفت ب��رای همیش��ه از فوتبال 
خداحافظی کند، اما با توجه به اتفاقات رخ داده و درخواس��ت مسئوالن 
باشگاه اس��تقالل، مجیدی از تصمیمش صرف نظر کرده و می خواهد بار 
دیگر به میادین فوتبال باز گردد. شنبه شب فرزاد، برادر فرهاد مجیدی در 
جلسه ای با علی فتح اهلل زاده صحبت های الزم را انجام داد تا عماًل شرایط 
برای بازگشت فرهاد مجیدی در میادین فوتبال فراهم شود. همچنین به 
نظر می رسد بحث کاپیتانی هم برای بازگشت مجیدی بر طرف شده و بعید 
است در حضور مجیدی و با توجه به جایگاهش در میان هواداران استقالل، 

رحمتی به خود اجازه بستن بازوبند این تیم را بدهد. 

هادی تأمینی، مدافع تیم س��پاهان شب گذش��ته رضایتنامه اش را از باشگاه 
سپاهان دریافت کرد و از این باشگاه اصفهانی جدا شد. تأمینی که در هفته های 
پایانی نیم فصل نخست لیگ برتر فوتبال با سرمربی سپاهان به مشکل برخورده 
بود، در بازی های این تیم به میدان نمی رفت و برای تیم اصفهانی بازی نمی کرد.

این بازیکن ش��مالی س��پاهان پس از آن با مسئوالن باش��گاه مذاکره کرد و 
خواس��تار جدایی از تیم اصفهانی ش��د و طی روزهای گذش��ته جلس��اتی با 
مسئوالن سپاهان برای جدایی از این تیم داش��ت. این مدافع، شنبه شب در 
نهایت رضایتنامه اش را از مس��ئوالن باش��گاه دریافت کرد و به طور رسمی از 
تیم سپاهان جدا شد. قرار است تأمینی امروز عازم بندرانزلی شود تا با مدیران 
 باشگاه ملوان در مورد حضور در این تیم شمالی کش��ور مذاکره داشته باشد. 

سرمربی شالکه برکنار شد
پس از شکست این هفته شالکه برابر فرایبورگ، مسئوالن شالکه 
سرمربی هلندی تیم شان را برکنار کردند، این در حالی است که 
استیونس توانسته بود ش��الکه را به عنوان تیم نخست از مرحله 

گروهی به مرحله بعد برساند. 

جک ویلشر در آرسنال ماندنی شد
ویلشر، به تازگی پس از ۱7 ماه دوری به دلیل آسیب 
دیدگی به میدان بازگش��ته و هنوز دو و نیم سال از 
قراردادش با توپچی ها باقی مانده است و می خواهد 
قرارداد خود را تا سال 20۱7 با آرسنال تمدید کند. 

فلینی خاطره زیدان را زنده کرد
مارونه فلینی، مهاجم اورتون شنبه شب حرکت  زیدان 
برابر ماتراتزی در فینال جام جهانی 200۶ را تکرار کرد 
و با سر به س��ینه مدافع استوک س��یتی کوبید. به نظر 

می رسد محرومیت بلند مدتی در انتظار او باشد. 17
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تردید کاسیاس در انتخاب برترین مربی جهان دستگیری ملی پوشان قایقرانی در آبادانقراداد میداودی با استقالل فسخ شدمخالفان پروین در تمرین پرسپولیس

ورزش به روایت تصویر

 تیم بسکتبال فوالدماهان در هفته هشتم 
نجمه 
رقابت های لیگ برتر بس��کتبال امروز به کرمی

مصاف تی��م صنایع ماهش��هر م��ی رود؛ 
دیداری که تحت تأثیر دیگر دیدار مهم این هفته، یعنی دانشگاه آزاد 
و پتروشیمی ماهشهر برگزار می شود و در صورت واگذاری نتیجه 
توسط شاگردان مهران حاتمی آن هم با اختالف زیاد، این فرصت برای 
شاگردان محسن صادق زاده فراهم می شود  که از رده دوم جدول رده 

بندی به صدر صعود کنند. دیدار یک طرف��ه فوالدماهان و صنایع 
ماهشهر از جهتی حساس است که تیم اصفهانی با برتری در این دیدار 
و امید به تحمیل اولین شکست به تیم پترو صدرنشین توسط تیم 
بسکتبال دانشگاه آزاد، برای مدتی هم که ش��ده حضور در صدر را 
تجربه کند. در این دی��دار محمدرضا اکبری و محمد امجد به دلیل 
مصدومیت برای فوالدماهان غایب خواهند بود و موس��ی پناهی و 
س��جاد صیاد به خاطر مصدومیت قادر به همراهی تیم ماهشهری 

نیستند. البته پزشک تیم ماهان هنوز اجازه بازی به عماد سلمانی را 
هم نداده است. تیم صنایع هفته گذشته در دیداری نفس گیر و در 
مصاف با شهرداری گرگان، به سختی نتیجه را واگذار کرد. این تیم با 
گذشت هفت هفته از رقابت های لیگ، تنها به موفق به کسب یک 
پیروزی مقابل استقالل زرین قشم شده است. تیم صنایع ماهشهر در 
حال حاضر با هشت امتیاز در بین ۱0 تیم در رده نهم جدول قرار دارد.

صادق زاده: بازی سختی پیش رو داریم
س��رمربی تیم فوالدماهان درخصوص این دیدار می گوید: این تیم 
جلو مهرام خیلی خوب بازی کرد و تیم یکدست و هماهنگی است و 
شاکله اصلی این تیم را بازیکنان بومی اش تشکیل می دهند.  صنایع 
پتروشیمی تیم بدی نیس��ت؛ هرچند در حال حاضر جایگاه خوبی 

در جدول ندارد، اما به نسبت دو بازی قبل که با اختالف بیشتری به 
پیروزی رسیدیم کار س��خت تری داریم. محسن صادق زاده اوضاع 
تیمش قبل از این دیدار را خوب ارزیاب��ی می کند و می گوید: این 
دیدار در خانه حریف برگزار می شود و همین موضوع شرایط را برای 

ما سخت می کند.
توفیق:  دست و پا بسته بازی نمی کنیم

علی توفیق سرمربی تیم صنایع ماهشهر در باره این بازی می گوید: 
ما در برابر تیمی قرار می گیریم که هم ب��ه لحاظ مدیریتی و هم به 
 لحاظ مهره ای تیم قدرتمندی است، اما ما سعی می کنیم که حریف 
دست و پا بسته ای برای آنها نباشیم  ویک بازی بی حاشیه را از خود 

به نمایش بگذاریم. 

ماهان با سه مصدوم در ماهشهر

چشم فوالد ماهان به صدر

دوباره باخت، دوب��اره انتقاد. تیم ملی 
گروه 
ایران در رقابت های غرب آسیا به نیمه ورزش

نهایی نرس��ید تا بار دیگ��ر منتقدان 
فرصتی را برای تاختن به فوتبال فالکت زده ایران فراهم ببینند. 
از علی کفاشیان بگیرید تا کی روش و بازیکنان جوان تیم ملی 
سیبل شده اند، آن هم تنها به بهانه حذف در رقابت های غرب 

آسیا!
نتیج��ه  حض��ور پدیده ه��ای فوتب��ال ای��ران در رقابت های 
غرب آس��یا، ناکامی در رس��یدن ب��ه جمع چهار تی��م نهایی 
ب��ود؛ نتیجه ای که دوب��اره مجال��ی را برای منتق��دان بدبین 
فراهم کرده ت��ا به اتفاقی که بای��د در فوتبال ای��ران رخ دهد، 
حمله کنند و بار دیگر ب��ازار انتقادهای گوناگون گرم ش��ود. 
حضور بازیکنانی نظیر ش��جاع خلی��ل زاده، یعقوب کریمی، 
محمدرضا خان��زاده و... در تیم ملی، خواس��ته ای ب��ود که از 
مدت ها پیش و به ویژه پ��س از نتایج ناامیدکنن��ده تیم ملی 
در رقابت ه��ای انتخاب��ی ج��ام جهان��ی از کادر فن��ی طلب 
می ش��د.  با این حال آنچه مدنظر جامعه فوتب��ال ایران بود با 
 آنچه در ذهن کارلوس کی روش می گذش��ت تفاوت عمده ای 
داشت.  او رقابت های مهمی چون انتخابی جام جهانی را محلی 
برای نتیجه گیری و نه کسب تجربه قلمداد می کرد و با همین 
تفکر، کمتر به بازیکنان جوان تر فرصت می داد که در ترکیب 
تیم ملی خودی نشان دهند، اما فهرستی که برای غرب آسیا 
آماده شد، پر بود از بازیکنانی که در این یکی، دو ساله در لیگ 
ایران درخشید ه اند و تنها اعتماد به نفس پوشیدن پیراهن تیم 

ملی را در وجودشان نمی دیدند. نتایجی که تیم ملی در غرب 
آسیا گرفت، مانع از آن شد تا تیم ایران به جمع چهار تیم پایانی 

رقابت های غرب آسیا صعود کند. 
اما سؤالی که مطرح است، این که رسیدن به نیمه نهایی و حتی 
قهرمانی در این رقابت ها چقدر برای فوتبال ایران مهم بوده که 
بخواهیم این گونه به نسلی که قرار است سال های سال فوتبال 
ایران را بیمه کند، بتازیم؟ مگر در مرتبه های قبل که تیم ایران 
این جام کم اهمیت را باالی سر برد، چه چیزی نصیب فوتبال 
ایران شد. مگر در سال 2007 که تیم »ب« ایران با عبور از سد 
عراق قهرمان این رقابت ها شد چه چیزی به فوتبال ایران دادند 
و مگر همان عراق با گذر از استرالیا و ژاپن و کره جنوبی قهرمان 

آسیا نام نگرفت؟ 
به هر حال در شرایطی که فوتبال ایران باید دوران گذار را طی 
کند و نسلی قدیمی جایش را به نسل جوان بدهد، باید کمی در 
اظهار نظرها حد انصاف را رعایت کرد. انتقاد از کادر جوانی که با 
نام ایران در رقابت های کم اهمیت غرب آسیا شرکت کردند و 
شاید عملکردشان در زمین با نتیجه ای که گرفتند چندان برابر 
نبود)به ویژه بازی با بحرین(، تنها اعتماد به نفس س��تاره های 
جوان جویای نام فوتبال ایران را کم می کند و این راهی است که 
بارها به غلط آن را طی  کرده ایم و نتیجه  نگرفته ایم. کی روش 
 اگرچه با این تیم جوان ش��ده در صعود ناکام ماند اما، اعتماد

 به نفس را در کالبد این جوانان تزریق کرد شاید که در راه صعود 
به جام جهانی، عصای دستش ش��وند...نباید ناامید شد،  شاید 

هنوز هم امیدی برای رفتن به برزیل باشد.

شاید 200 س��ال قبل که فتحعلی شاه 
مسعود 
قاج��ار آن امضای ننگین��ش را بر پای افشاری

عهدنامه های گلس��تان و ترکمانچای 
انداخت، فکرش را هم نمی کرد که بعضی از مدیران فوتبال ایران 
سال ها بعد با الگوبرداری از او، این بار پای مربیان پرتغالی را به این 
نوع عهدنامه ها باز کنند و پرتغالس��تان را در کنار پرتغالچای به 
مردم ایران هدیه دهند! ماجرا خیلی هم پیچیده نیست؛ همه چیز 
روشن اس��ت و قابل فهم! مدیرعامل قرمزها مدت هاست که از 
نتایج سرمربی پرتغالی تیمش ناراضی است و به هر طریق ممکن 
سعی می کند دست مانوئل خوزه را در حنا بگذارد تا شاید با این 
روش مجبور نش��ود که مبلغ قرارداد یکطرفه او را تمام و کمال 
 پرداخت کند.جلس��ه پشت جلسه و مناظره پش��ت مناظره، اما 
هیچ کدام کارساز نیس��ت. رویانیان آنقدر از مطرح شدن کلمه 
اخراج برای سرمربی تیمش هراس دارد که با استداللی عجیب، 
توپ را به زمین خبرنگاران می اندازد. تقصیری هم ندارد؛ چون 
حرف،حرف میلیاردها تومان پول است و صندوق باشگاه هم خالی 
است.گل محمدی هم هنوز نمی داند که سرمربی واقعی است یا 
موقت! بدهکاری به مانوئل، یحیی را هم بالتکلیف کرده اس��ت. 
خوزه و دالالنش هم راه را بلدن��د. هیچ کس کوتاه نمی آید، ابزار 
فشار هم کاماًل مهیاست؛ اخراج و بعد هم شکایت به فیفا، درست 
مانند لیگ هفتم که شش امتیاز ناقابل از جیب پرسپولیس خارج 
کرد و به حلق رافائل، بازیک��ن نیجریه ای ریخت! راه دیگری هم 
هست؛ خوزه را در منگنه گذاش��ته اند که باید سرمربی بماند و 
تبعات همه نتایج احتمالی را قبول کند، ب��دون این که بر روی 

نیمکت تیمش بنش��یند! مگر خوزه از ابتدای فصل قرار نبود که 
پرسپولیس را دوازدهم نکند؟ ولی هنوز به هفته هجدهم نرسیده، 
خوزه خاطرات استیلی و دنیزلی را برای پرسپولیسی ها زنده کرد. 
مربی خیالی و ناکام احتمالی، تنها اهرمی اس��ت که رویانیان و 
مش��اور حقوقی اش به رخ خوزه می کشند تا او خیلی محترمانه 
پای برگه فس��خ قرادادش را امضا کند، غافل از این که شش ماه 
قبل، روزی که برای اولین بار پای این پرتغالی به ایران باز ش��د، 
عهدنامه گلستان دیگری را این بار بین ایران و پرتغال امضا کردند. 
خوزه کارش را خوب بلد است،خیلی خوب؛ چون تا تمام و کمال 
پولش را نگی��رد از ایران تکان نمی خورد و پرسپولیس��ی ها هم 
مجبورند دالرهای بی زبان را از چهار راه استانبول تهیه کنند و به 
پای خوزه و دستیارانش بریزند تا شاید از این بحران خودساخته 
فرار کنند. البت��ه پرتغالی ها همه، کاربلد هس��تند و ماجرا فقط 
بحران پرسپولیس و سرمربی اش نیست. کارلوس کی روش هم 
ترکمانچای دیگری را با مدیریت وقت سازمان تربیت بدنی امضا 
کرده و بعد از این همه ناکامی در فوتبال ایران، هنوز هم کفاشیان 
و شرکا نتواسته اند کوچک ترین بازخواستی از سرمربی تیم ملی 
داشته باشند. کی روش پش��تش به مبلغ قراردادش گرم است و 
البته مفاد آن، که کوچک ترین حقی را ب��رای اخراج یکطرفه از 
سوی فدراسیون فوتبال قائل نشده است؛ قرادادی کامالً حرفه ای 
البته به سود کی روش که فوتبال ایران را از هول هلیم داخل دیگ 
انداخت و این وسط قربانی، پول های بی زبانی است که به جای 
حل کردن مشکالت مالی فدراس��یون فوتبال، خیلی راحت به 

جیب پرتغالی های فوتبال ایران می رود.

کی روش پشتش 
به مبلغ قراردادش 
گرم است و البته 
مفاد آن، که 
کوچک ترین حقی 
را برای اخراج 
یکطرفه از سوی 
فدراسیون فوتبال 
قائل نشده است؛ 
قرادادی کاماًل 
حرفه ای البته به 
سود کی روش که 
فوتبال ایران را از 
هول هلیم داخل 
دیگ انداخت

رسیدن به نیمه 
نهایی و حتی 
قهرمانی در این 
رقابت ها چقدر 
برای فوتبال ایران 
مهم بوده که 
 بخواهیم
 این گونه به نسلی 
که قرار است 
سال های سال 
فوتبال ایران را 
 بیمه کند، 
بتازیم؟

قرارداد یکطرفه با خارجی هابازهم ناکامی،بازهم انتقاد

ایران مهد پرتغالستان!رقابت های غرب آسیا و دوباره اشتباه



یادداشت

 سالن باستانی در شهرکرد 
احداث می شود

مدی��ر کل ورزش و جوان��ان 
چهارمحال و بختی��اری گفت: 
سالن باستانی با تجهیزات کامل 

در شهرکرد احداث می شود.
محمود شمس��ی پور که با مهر 
س��خن می گفت با بی��ان این 
که کمبود س��الن باس��تانی در 
شهرکرد وجود داش��ت، اظهار 
داشت: احداث سالن باستانی در 
 دستور کار اداره کل ورزش و جوانان قرار گرفت. وی افزود: هم اکنون

 احداث این س��الن باس��تانی در ح��ال انجام اس��ت وب��ه زودی به 
بهره برداری می رس��د. وی اذعان داشت: شهرستان شهرکرد دارای 
بزرگ ترین سکونتگاه شهری در استان چهارمحال و بختیاری است و 
از این رو باال بردن سرانه ورزشی در این شهر ضرورت دارد. مدیر کل 
ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به خدمات ارزشمند 
دولت دراس��تان چهارمحال و بختیاری، ادامه داد: سرانه ورزشی در 
روستاها و شهرهای اس��تان چهارمحال و بختیاری از ابتدای دولت 
 نهم تاکنون رشد بسیار زیادی داش��ته است. وی تأکید کرد: احداث 
سالن های ورزش��ی در روستاها و ش��هرها، احداث استخرهای شنا 

در شهرها  و... از اقدامات مهم دولت در این استان به شمار می آید.

خبر ویژه

مدیرکل اداره میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری/ مژگان ریاحی  

 ششمین جشنواره ش��هر برفی کوهرنگ، میزبان گردشگران زمستانی 
است، البته همانند پنج دوره گذشته  سعی ش��ده که از داوران نامی که 
مورد قبول شرکت کنندگان باش��ند در این جشنواره اس��تفاده شود.از 
طرفی باید برای برگزاری این جشنواره ردیف اعتباری تعیین کرد، چرا که 
دبیرخانه ششمین شهرآورد برفی در سریع ترین زمان ممکن راه اندازی 
 شده و اقدامات الزم برای برگزاری این جشنواره به صورت حرفه ای انجام 
می شود. به این دالیل نباید فراموش کرد جشنواره شهر برفی برای استان 
یک برند محس��وب می شود و 
باید سعی ش��ود تا به بهترین 
نحو ممک��ن ب��وده و دعوت از 
هنرمندان، برگزاری جشنواره 
»شعر برف و باران« و جشنواره 
»عک��س ش��هر برف��ی« نیز 
همزمان با ششمین جشنواره 
ش��هر برف��ی در شهرس��تان 

کوهرنگ برگزار شود.

جشنواره شهر برفی برای استان 
یک برند محسوب می شود

چهره روزیادداشت
راه اندازی   ایستگاه  مطالعه در چهارمحال و بختیاری 

بهروز صادقی مدیرکل کتابخانه های عمومی چهارمحال و بختیاری گفت: چهار ایستگاه مطالعه 
در شهرکرد جانمایی شده که پیش بینی می شود، از اوایل بهمن افتتاح و مورد استفاده مراجعان 
قرار گیرد. همچنین بین شش تا 12 هزار نسخه کتاب  برای هر ایستگاه در نظر گرفته شده است. 
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 مدی��رکل کمیت��ه ام��داد چهارمحال 
گروه 
وبختیاری گفت :1400 حامی از1970 شهرستان

یتیم استان حمایت می کنند. ابوالقاسم 
رستگارافزود: این تعداد حامی از ابتدای امس��ال تاکنون در 18 
پایگاه حامی یابی نام نویس��ی کرده اند. وی تصریح کرد: در دهه 
نخست محرم نیز هفت پایگاه  حامی یابی در استان تهران دایر شد 
که 120 حامی جدید برای حمای��ت از 170 یتیم را جذب کرد. 
رستگار افزود: تاکنون 25 خانواده نیز در طرح محسنین شرکت 

کرده اند.

معافیت 45 نفر از فرزندان زنان سرپرست خانوار 
تحت حمایت، از خدمت سربازی

مدیر کمیته امداد شهرستان کیار گفت : 45 نفر از فرزندان زنان 
سرپرس��ت خانوارتحت حمایت از خدمت سربازی معاف شدند. 
رضا شیریان گفت : این طرح به منظور اجرای سیاست کلی امداد 
 با هدف ایجاد فرصت های ش��غلی برای جوانان انجام ش��د. وی 
خاطر نشان کرد : فرزندان زنان سرپرست خانوار پس از دریافت 
معافیت، از تس��هیالت اش��تغال زا بهره مند می ش��وند و ضمن 

توانمندی، از حمایت این نهاد خارج خواهند شد. 

کمک 65 میلیون ریالی یکی از خیران فارسانی 
به ایتام تحت حمایت

مدیر کمیته امداد شهرس��تان فارس��ان گفت: یک فرد خیر 65 
میلیون ریال به ایتام این شهرستان اهدا کرد. محمدرضا فتحی 
گفت: این خی��ر، پیش از این هم مس��اعدت های زی��ادی برای 

نیازمندان و ایتام داش��ت. وی خاطر نش��ان کرد: درحال حاضر 
729 یتیم تحت حمایت کمیته امداد شهرستان فارسان هستند.  

برگزاری همایش تحصیلی ش�غلی دانش آموزان 
تحت حمایت در لردگان  

مدی��ر کمیت��ه امدادشهرس��تان ل��ردگان از برگ��زاری 
همایش ش��غلی تحصیل��ی دانش آم��وزان زیر پوش��ش کمیته 
امداد این شهرس��تان خبرداد. محمد حس��ین ذیالب��ی افزود: 
در ای��ن همای��ش،160 نف��ر از دان��ش آم��وزان دبیرس��تانی 
 کار و دانش،رش��ته ه��ای فن��ی و پای��ه چه��ارم در کان��ون 
 فرهنگ��ی - هن��ری ای��ن شهرس��تان حض��ور داش��تند. وی 
خاطر نش��ان کرد: ای��ن همایش با ه��دف تأمین آینده ش��غلی 
 نوجوانان  و آموزش مبان��ی موفقیت در آزمون های سراس��ری 
دانش��گاه ها برگ��زار ش��د و در آن با ص��رف 20 میلی��ون ریال، 

راهکارهای جدید ایجاد اشتغال آموزش داده شد.

دیدارمس�ئوالن بامددجویان روس�تاهای محروم 
شهرستان کیار  

مدیر کمیته امداد شهرس��تان کیار به همراه جمعی از مسئوالن 
این شهرس��تان، از خانواده های ایتام مناطق محروم سرکش��ی 
کرد. رضا شیریان گفت: در این بازدید که در روستاهای زوردگان، 
جوزستان، سرتنگ محمودی و روستاهای بخش ناغان انجام شد، 
هدایایی به ارزش 11میلیون ریال بین نیازمندان توزیع شد. وی 
افزود: همچنین یک دستگاه رایانه به ارزش10میلیون ریال توسط 

یکی از خیران تهیه و به یک خانواده نیازمند اهدا شد.

تاالب های استان چهارمحال و بختیاری به خاطر داشتن شرایط 
ویژه و منحصر به فرد، هم اکنون پذیرای بیش از 150 هزار پرنده 
مهاجر از کشورهای ترکیه، روسیه، منطقه سیبری و استان های 
شمالی کشور است. واقع ش��دن تاالب های چهارگانه چغاخور، 
گندمان، علی آباد و سولقان در گس��تره ای به وسعت پنج هزار 
هکتار از وسعت  اس��تان چهارمحال و بختیاری، شرایطی ویژه 
و منحصر به فردی را برای این قطعه از طبیعت کش��ور به لحاظ 
ارزش های زیست محیطی و ظرفیت های اکوتوریستی به ارمغان 
آورده است. این مجموعه تاالبی بزرگ و ارزشمند، چهارمحال و 
بختیاری را به یکی از شاهراه های عبور پرندگان مهاجر و آبزی از 
کشورهای اروپایی و روسیه و استان های شمالی کشور به سمت 
 کش��ورهای حوضه خلیج فارس تبدیل کرده است. تاالب های

اس��تان چهارمحال و بختیاری  از س��ایت های زمستان گذرانی 
میانبند بین محل زادآوری و محل اس��کان زمس��تانه پرندگان 
 مهاجر و آبزی در کشور هس��تند. در سال هایی که استان دارای 
زمستان هایی با هوای نه چندان س��رد بوده و سطح تاالب های 
گندمان و چغاخور منجمد نشده، عالوه بر پرندگان بومی و زادآور 
 استان، پرندگان مهاجر آبزی نیز در تاالب های استان مشاهده 
می ش��وند. تاالب های استان از اواس��ط آبان ماه میزبان حضور 
پرندگان مهاجر هستند و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، 
پرندگان مهاجر فصل زمستان را در این تاالب ها سپری می کنند. 
 پرندگانی که مسیر مهاجرت آنها به سمت جنوب است از آبان ماه

تا اواسط اس��فند  در تاالب های این استان اسکان یافته و پس از 
آن از اواسط اسفندماه مسیر برگشت خود را به طرف شمال آغاز 
می کنند. در صورتی که اگر در دی ماه هوا بسیار سرد شود، همه 

پرندگان، تاالب ها را ترک و به سمت جنوب حرکت می کنند.
کش��یم کوچک، کش��یم بزرگ، کشیم گردن س��یاه، حواصیل 
خاکستری، حواصیل ارغوانی، اگرت بزرگ، اگرت کوچک، باکالن، 
غاز خاکستری، اردک سرس��یاه، اردک ارده ای، فیلوش، گیالر، 
خوتکا، خوتکا پرسفید، اردک س��رحنایی، اردک تاجدار، اردک 
سیاه کاکل، تنجه، آنقوت، چنگر، خروس کولی، آبچیلک پاسرخ، 
چوپ پا، کاکایی سر س��یاه، کاکایی نقره ای، درنای خاکستری، 
 ماهی خورک ابلق و... از جمله پرندگان مهاجر زمستانه تاالب های

استان هس��تند. مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و 
بختیاری در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پرندگان 
مهاجر از سیبری، ترکیه و استان های شمالی به منطقه سردسیر 
 تاالب های چهارمح��ال و بختیاری مهاجرت کرده اند. س��عید 
یوسف پور اظهار داشت: با سرد شدن هوا و بارش باران، هم اکنون 
 15 هزار پرنده مهاجر در تاالب های بین المللی چغاخور، علی آباد

و سولقان مستقر ش��ده اند. وی تصریح کرد: پرندگان مهاجر از 
 خانواده کش��یم های کوچک و بزرگ، فالمینگو ه��ا، اگرت ها، 
 لک ل��ک، خانواده غ��واص مثل اردک ه��ای سرس��بز و غازها، 
حواصیل ها، پرس��توهای دریایی و کاکاهای نقره ای هس��تند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری ادامه داد: 
این پرندگان، همه ساله از اواخر آذرماه به تدریج کوچ خود را به 
س��واحل خلیج فارس آغاز می کردند که در سال جاری به دلیل 

زمستان زودهنگام به این استان کوچ کرده اند.
وی اذعان داشت: تاالب بین المللی چغاخور به وسعت هزار و 400 
هکتار در 55 کیلومتری شهرکرد در بلداجی مهم ترین زیستگاه 

پرندگان مهاجر در چهار محال و بختیاری است.

 تاالب های
استان چهارمحال 
 و بختیاری 
از سایت های 
زمستان گذرانی 
میانبند بین محل 
زادآوری و محل 
اسکان زمستانه 
پرندگان مهاجر 
و آبزی در کشور 
هستند

همایش شغلی 
 تحصیلی 
دانش آموزان 
زیرپوشش کمیته 
امداد با هدف 
تأمین آینده شغلی 
نوجوانان  و آموزش 
مبانی موفقیت در 
آزمون های سراسری 
دانشگاه ها برگزار 
شد

با ورود 150 هزار پرنده    دراستان چهارمحال و بختیاری 

چهارمحال  و بختیاری شاهراه  عبور پرندگان  مهاجرحمایت 1400حامی  از 1970 یتیم
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اخطار اجرایی
6231 کالس��ه پرونده: 177/91 حل 3 بموجب دادنامه شماره 504 مورخ 91/5/21 صادره 
از شورای حل اختالف شعبه سوم خمینی شهر که به مرحله قطعیت رسیده محکوم علیهما 
1- اکبر ماهوش محمدی نش��انی محل اقامت: خمینی ش��هر بلوار منتظری مس��جد روح اله 
کوچه روح اله ک پ 84197036545.  2- محمود امامی حاصلی قویی نش��انی محل اقامت: 
ارومیه رودکی خ زال به س��مت بهداری پ 153. محکومن��د به: پرداخت چهل و پنج میلیون 
ریال بابت اصل خواسته و مبلغ سی هزار ریال بابت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه 
از تاریخ سررس��ید لغایت زمان اجرای حکم بصورت تضامنی. رأی صادره غیابی اس��ت. 
مشخصات محکوم له: محمدرضا ابدال نشانی محل اقامت: خمینی شهر بلوار شهید بهشتی 
خ انقالب اسالمی کوچه شهید زمانی کربالی 1 پالک 14. محکوم علیه بموجب ماده 19 آئین 
نامه اجرائی ماده 189 قانون برنامه س��وم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 
اسالمی ایران مکلف است: ظرف ده روز از تاریخ ابالغ اخطار اجرائی رأسًا نسبت به اجرای 
مف��اد حکم اقدام نمای��د. در غیر این صورت حکم جهت اجراء به اجرای احکام دادگس��تری 

ارسال خواهد شد. شعبه سوم حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رای
6304 ش��ماره دادنامه: 9109970354401093 ش��ماره پرونده: 9009980364602034 
و 9109980354400016 ش��ماره بایگان��ی ش��عبه: 910230 و 910754 خواه��ان: آقای 
مجید موس��ویان حجازی به نش��انی میدان امام بازار زرگرها مغازه طالفروش��ی اخوان 
حجازی خوانده: آقای محس��ن احمدی به نش��انی میدان امام پاس��اژ میثمی ط دوم داخل 
راهرو پ132 آزمایش��گاه طالی تکنوفن ش��اکی: آقای مجید موسویان حجازی به نشانی 
خ احمدآب��اد پل بلند جن��ب درمانگاه اعلم هرندی درب کرمی متهم: آقای محس��ن احمدی 
بنی به نش��انی مجهول المکان خواس��ته: اس��ترداد مال )منقول( اته��ام: خیانت در امانت 
گردش��کار: دادگاه ختم رس��یدگی را اعالم و بش��رح زیر مبادرت بصدور رای می نماید. 
رای دادگاه: درخصوص اتهام آقای محس��ن احم��دی بنی فرزند قربانعلی متواری دائر بر 
خیانت در امانت موضوع ش��کایت آقای مجید موس��ویان حجازی فرزند علی متولد 1360 
به این نحو که متهم به موجب نوش��ته عادی م��ورخ 1379/7/14 میزان 1790/360 طالی 
750 را ب��ه رس��م امانت گرفته و از ع��ودت آن خودداری کرده اس��ت و از محل تجاری 
خ��ود نقل مکان کرده اس��ت دادگاه نظر به محتویات پرون��ده و اینکه در موضوع خیانت 
در امان��ت ذک��ر زمان و مکان عودت جنس الزم اس��ت در فرض که ب��ه میل مالک جنس 
باش��د باید مراتب عودت جنس را به ش��خص تحویل گیرنده اطالع دهد و وی اس��تنکاف 
نمای��د از طرفی معین نیس��ت به چ��ه جهت این مقدار طال نزد وی امانت بوده اس��ت و از 
آنجا که حرفه هر دو طرف طالفروش��ی و طالس��ازی بوده اس��ت ک��ه در معامالت بین 
صنف طالی فروخته ش��ده را که خریدار وجهی نمی پرداخت به عنوان طالی امانی قلمداد 
م��ی کنند در حالیک��ه اراده طرفین بر خرید و فروش اس��ت لذا اته��ام مطروحه به جهت 
حقوقی بودن موضوع فاقد وصف کیفری بوده مس��تنداً به اصل 37 از قانون اساس��ی به 
جه��ت عدم احراز وقوع جرم رای بر برائ��ت متهم صادر و اعالم می نماید و درخصوص 
دادخواس��ت آقای مجید موس��ویان حجازی بطرفیت آقای محس��ن احمدی به خواس��ته 
اس��ترداد عین 1790/360- 750 و به انضمام ضرر و زیان ناش��ی از عدم تعهد و مطلق 
خس��ارات دادرس��ی مقوم علی الحس��اب به پنجاه میلیون و یکصد ه��زار ریال دادگاه به 

ش��رح فوق و اح��راز عدم وقوع جرم خیان��ت در امانت و احراز اس��تحقاق خواهان به 
مطالبه قیمت مال مورد ادعا دعوی خواهان را موجه ندانس��ته مستنداً به ماده 2 و 197 از 
قانون آئین دادرس��ی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعالم می نماید. رای صادره 
حض��وری و ظرف مهل��ت 20 روز از ابالغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر اس��ت. م 

الف/15174 محمدی کمال آبادی- رئیس ش��عبه 118 دادگاه عمومی جزایی اصفهان

ابالغ رأی
6307 کالس��ه پرونده: 183/91، ش��ماره دادنامه: 1538، مرجع رسیدگی: شعبه 11 شورای 
ح��ل اختالف، خواهان: محمدرضا معمار قهفرخی نش��انی: اصفهان کیلومتر 5 جاده تهران 
روبروی کارخانه ش��یر پگاه خدمات فنی رنا، وکیل: زهر دهقانی ناژوانی نش��انی: اصفهان 
خ خیام ناژوان کوی ش��هید اکبر فروجانی پ 111، خوانده: علی اکبر جنگی، نشانی: مجهول 
المکان، خواس��ته: صدور حک��م بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال 
باب��ت 5 فقره چک به انضمام کلیه خس��ارات قانونی، با عنایت ب��ه محتویات پرونده و اخذ 
نظریه مش��ورتی اعضا شورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی 
م��ی نماید. رأی قاضی ش��ورای حل اختالف: در خصوص دع��وی آقای محمدرضا معمار 
قهفرخ��ی به طرفیت آقای علی اکبر جنگی به خواس��ته مطالبه مبلغ 50/000/000 ریال وجه 
چک به ش��ماره ه��ای 65 و 64 و 63 و 62 و 526561 به انضمام مطلق خس��ارات قانونی، 
با توجه به محتویات پرونده و بقای اصول مس��تندات در ید خواهان و صدور گواهی عدم 
پرداخت توس��ط بانک محال علیه که ظهور در اش��تغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در 
مطالبه وجه آن دارد و این که خوانده علی رغم ابالغ قانونی در جلس��ه رس��یدگی حضور 
نداش��ته و هیچگونه الیحه و دفاعیات مستند و محکمه پس��ندی در مقام اعتراض نسبت به 
دع��وی خواه��ان از خود ابراز و ارائه ننموده لذا دعوی خواه��ان علیه خوانده ثابت به نظر 
می رس��د که مستنداً به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198، 515، 519، 522 قانون آئین 

دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت اصل 
خواسته و 48/000 ریال بابت هزینه دادرسی طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر در تأدیه 
از تاریخ سررس��ید چک موصوف )90/4/5-90/2/5-90/8/5-90/6/5-90/10/5( تا تاریخ 

اجرای حکم و هزینه نش��ر آگهی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و 
اع��الم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهل��ت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهی در 
این ش��عبه می باشد و پس از اتمام مهلت واخواهی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی 
در محاکم عمومی حقوقی اصفهان می باشد. شعبه 11 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

حصر وراثت
6309  آقای حجت اله سعیدی والشانی دارای شناسنامه شماره 20 به شرح دادخواست به 
کالسه 761/91 ش ح 7 از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان رجبعلی سعیدی والشانی بشناسنامه 832 در تاریخ 1391/8/2 اقامتگاه 
دائم��ی خ��ود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به: 1( بتول 
اکبری هویه ف حیدرعلی ش ش 18 )همس��ر دائمی متوفی(، 2( محمود سعیدی والشانی ف 
رجبعلی ش ش 254 )فرزند(، 3( حجت اله س��عیدی والشانی ف رجبعلی ش ش 20 )فرزند(، 
4( محمد سعیدی والشانی ف رجبعلی ش ش 2358 )فرزند(، 5- گل تاج سعیدی والشانی ف 
رجبعلی ش ش 687 )فرزند(، 6- ناهید سعیدی والشانی ف رجبعلی ش ش 1235 )فرزند(، 

7- اش��رف سعیدی والش��انی ف رجبعلی ش ش 717 )فرزند(، 8- فاطمه سعیدی والشانی 
ف رجبعلی ش ش 511 )فرزند(. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را در 
یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد 
از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. شعبه 

هفتم شورای حل اختالف خمینی شهر

ابالغ رأی
6310 کالس��ه پرونده: 915/90؛ ش��ماره دادنامه: 1113، مرجع رسیدگی: شعبه 26 حقوقی 
ش��ورای حل اختالف اصفهان، خواهان: ش��هناز جدیدی نشانی: تهران پاکدشت بلوار سپاه 
فرهنگ 2 منزل حاتمی، خوانده: مهدی کریمی نش��انی: اصفهان خ س��روش بعد از آل خجند 
جنب پل عابر پیاده آلومینیوم آرین، خواس��ته: واخواهی، گردش��کار: پس از ارجاع پرونده 
به این ش��عبه و ثبت آن به کالسه فوق و طی تشریفات قانونی و اخذ نظریه مشورتی اعضا 
قاضی ش��ورا ختم رسیدگی را اعالم و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی 
قاضی شورا: در خصوص واخواهی ش��هناز جدیدی فرزندحیدرعلی علیه مهدی کریمی از 
دادنامه 204-90/3/17 صادره از شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان در پرونده 
کالس��ه 915/90 با توجه به اینکه واخواه دلیل و مدرکی که بتواند نقض دادنامه صادره را 
ایجاب نماید به ش��ورا ارائه ننموده است شورا قرار رد واخواهی خواهان را صادر و اعالم 
می دارد و مقرر می دارد این رأی حضوری تلقی فرض و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر 

در محاکم عمومی اصفهان می باشد. شعبه 26 حقوقی شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ رأی
6311 مرجع رسیدگی: شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان خمینی شهر، کالسه پرونده: 
90/31، ش��ماره دادنامه: 90/88، خواهان: آقای علی مهرابی فرزند مرتضی شغل: کارمند 

به نش��انی خمینی ش��هر کوش��ک خیابان گلزار ک شهید حس��ین زاده، خوانده: آقای رضا 
طاهری فرزند عباس نش��انی فعاًل زندان خمینی ش��هر، خواسته: مطالبه وجه یک فقره چک 
به ش��ماره 103670 مورخ 87/2/5 به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه تأخیر تأدیه و هزینه 
دادرس��ی، گردشکار: خواهان دادخواس��تی به خواس��ته فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم 
داش��ته که پس از ارجاع به این ش��ورا و ثبت به کالس��ه فوق و جری تشریفات قانونی در 
وقت مقرر فوق جلس��ه ش��ورا به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و با توجه به محتویات 
پرون��ده ختم رس��یدگی را اعالم و به ش��رح زیر مب��ادرت به صدور رأی م��ی نماید. رأی 
ش��ورا: در خص��وص دعوای خواهان آق��ای علی مهرابی فرزند مرتض��ی به طرفیت آقای 
رض��ا طاهری فرزند عباس به خواس��ته مطالبه وج��ه یک فقره چک به ش��ماره 103670 
مورخ 87/2/5 به مبلغ 50/000/000 ریال عهده بانک کش��اورزی خمینی ش��هر کد )2525( 

تقدیم��ی از ناحیه خواهان و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت بر اس��تقرار دین 
به میزان خواس��ته در عهده خوانده داش��ته و بقای اصول مس��تندات مذکور در ید مدعی 
داللت بر بقای دین و اش��تغال ذمه خوانده و اس��تحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد 
ل��ذا چون خوان��ده دفاعی در قبال دعوای مطروحه معمول نداش��ته و دلی��ل بر برائت ذمه 
خود اقامه و ارائه نکرده اس��ت مس��تنداً به مواد 313 و 314 قان��ون تجارت و مواد 519 و 
518 و 198 قان��ون آئین دادرس��ی مدنی مصوب 1379 دعوای مطروح��ه را وارد و ثابت 
دانس��ته و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبل��غ 50/000/000 ریال بابت چک مورد 
دع��وا و مبلغ 30/000 ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواه��ان و هزینه تأخیر تأدیه از 
تاری��خ تقویم دادخواس��ت تا اجرای حکم قابل محاس��به در اجرای اح��کام مدنی وفق نرخ 
ش��اخص بانک مرکزی برمحکومیت خوانده می نمای��د. رأی صادره حضوری و ظرف 20 
روز از تاری��خ اب��الغ با رعایت ماده 18 آیی��ن نامه اجرایی ماده 189 قانون برنامه س��وم 
 قابل اعتراض در دادگاه عمومی محل اس��ت.  پیرانوند- قاضی شعبه ششم حقوقی شورای 

حل اختالف خمینی شهر

اخطار اجرایی
6312 کالس��ه پرونده: 90/31 ش��ماره: 90/101/31 بموجب دادنامه ش��ماره 90/88 مورخ 
90/8/10 ش��عبه 6 شورای حل اختالف خمینی ش��هر بابت صدور یک فقره چک به شماره 
103670 مورخه 87/2/5 به مبلغ 50/000/000 ریال عهده بانک کش��اورزی خمینی شهر کد 
2525 و جمیع خس��ارات دادرسی و تأخیر تأدیه از تاریخ صدور چک به نرخ روز از مطلق 
اموال خوانده آقای رضا طاهری نام پدر: عباس فعاًل زندان خمینی شهر. وفق نرخ شاخص 
بانک مرکزی توسط دادیار اجرای احکام مدنی دادگستری. مشخصات محکوم له: آقای علی 
مهرابی نام پدر: مرتضی شغل: کارمند نشانی: خمینی شهر کوشک خیابان گلزار کوچه شهید 
 حسین زاده. ماده 19 اجرای آراء: آراء قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و به دستور 
 رئیس ش��ورا با ص��دور اخطار اجرایی به موقع اجرا گذاش��ته می ش��ود. چنانچه با ابالغ 
اخط��ار دایره اجرائی محک��وم علیه ظرف ده روز حکم را اج��راء ننماید پرونده جهت اقدام 
قانون��ی برای اج��رای حکم به اجرای احکام دادگاه یا دادگس��تری مح��ل تحویل می گردد 
و در ام��ور کیف��ری در صورتی ک��ه محکوم علیه مای��ل به پرداخت ج��زای نقدی بود آن 
را به حس��ابی که ش��ورا تعیین خواهد کرد به حس��اب دولت واریز و قبض س��پرده آن را 
ضمیم��ه می نماید و در ص��ورت امتناع پرونده جه��ت اقدامات اجرائ��ی در امر کیفری به 
 دادگاه یا دادگس��تری محل تحویل می گردد. ش��عبه شش��م حقوقی ش��ورای حل اختالف 

خمینی شهر )زندان(

ابالغ 
6313 آگه��ی ابالغ موضوع ماده 73 قانون آئین دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در 
امور مدنی. مرجع رس��یدگی: ش��عبه چهارم ش��ورای حل اختالف خمینی شهر به نشانی: 
میدان قدس خیابان دکتر ش��هید بهش��تی تقاطع دوم کوچه ش��هید محمد )محسن( صادقی، 
 کالس��ه پرونده: 435/91 حل 4، وقت رس��یدگی: س��اعت 4/30 بعدازظهر روز چهارش��نبه 
 مورخ��ه 1391/11/4 مش��خصات خواه��ان: حمی��د فیروزه فرزن��د محمدعلی ب��ا وکالت 
ج��واد رضایی به نش��انی خمینی ش��هر امیرکبیر- بع��د از ایران خ��ودرو نبش کوچه 47 
 مش��خصات خوانده/ مجهول المکان: طاهره س��المت خزایی فرزند ش��وهان خواس��ته و 
بهای آن: الزام به انتقال قطعی س��ند یک دس��تگاه اتومبیل پژو206 مدل 1384 به ش��ماره 
813ح94 ای��ران خودرو دالیل خواهان: فتوکپی قرارداد و اس��تعالم از پلیس راهور گردش 
 کار: خواهان خوانده را مجهول المکان اعالم و تقاضای ابالغ دادخواس��ت و وقت رسیدگی 
 ب��ه وی از طریق نش��ر آگهی در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار وف��ق ماده 73 قانون 
 آئین دادرس��ی دادگاه ه��ای عمومی و انقالب در امور مدنی نموده اس��ت. ل��ذا در اجرای 
 قان��ون مذک��ور خالصه دادخواس��ت و مس��تندات، یک نوب��ت آگهی می گ��ردد. خوانده 
 م��ی تواند با مراجعه به این ش��ورا نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت نموده 
و در وقت مقرر جهت رس��یدگی حاضر گردد. ش��عبه چهارم حقوقی ش��ورای حل اختالف 

خمینی شهر

ابالغ رای
6314 کالس��ه پرونده: 332 ش��ماره دادنامه: 434- 91/9/22 مرجع رس��یدگی: شعبه اول 
ش��ورای حل اختالف خمینی شهر خواهان: مرتضی کریمیان و طاهره اسماعیلی به نشانی 
خمینی ش��هر میدان آزادی خ رجائی جنب بانک س��رمایه کدپس��تی 8412635947 خوانده: 
 علی مش��هدی زاده مجه��ول المکان رای ش��ورای حل اختالف: درخصوص دادخواس��ت 
خواه��ان ه��ا 1- آقای مرتض��ی کریمی��ان خوزان��ی فرزند مصطف��ی 2- خان��م طاهره 
 اس��ماعیلی خوزانی فرزند غالم به طرفیت خواندگان 1- خان��م معصومه ماندگاری اندانی 
2- علی مش��هدی زاده فرزند رمضان بخواس��ته ال��زام خواندگان به انتق��ال یک خط تلفن 
 به ش��ماره 3646790 نظر به اینکه اواًل حس��ب قرارداد بیع اس��تنادی خواهان ردیف دوم 
ذینفع نبوده و حس��ب نامه ش��ماره 770/61/110474 م��ورخ 91/8/30 خط تلفن موصوف 
 به نام خوانده ردیف اول نمی باش��د لذا دادگاه درخص��وص دعوی خواهان ردیف دوم و 
 دع��وی خواه��ان ه��ا به طرفی��ت خوانده ردی��ف اول مس��تنداً به م��اده 84 قان��ون آئین 
 دادرس��ی مدن��ی ق��رار رد دعوی ص��ادر و اع��الم می نمای��د و ثانی��ًا باتوجه ب��ه اینکه 
 خ��ط تلفن فوق الذکر جزء بیع می باش��ددادگاه مس��تنداً به م��اده 220 قانون مدنی خوانده 
 ردی��ف دوم را ب��ه انتق��ال س��ند خط تلف��ن ش��ماره 3646790 به ن��ام خواه��ان ردیف 
 اول آق��ای مرتض��ی کریمیان محکوم می نمای��د رای صادره غیابی و ظرف مدت بیس��ت 
 روز از تاری��خ اب��الغ قاب��ل واخواهی در همین ش��عبه و س��پس ظرف مدت بیس��ت روز 
دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم عمومی خمینی ش��هر می باش��د. شعبه اول حقوقی 

شورای حل اختالف خمینی شهر

حصر وراثت
6315 آقای حس��ینعلی صالحی دارای شناس��نامه ش��ماره 20166 به شرح دادخواست به 
کالس��ه 737/91ش ح/7 از ای��ن دادگاه درخواس��ت گواهی حصر وراثت نم��وده و چنین 
 توضیح داده که شادروان براتعلی صالحی بشناسنامه 8974 در تاریخ 1391/5/15 اقامتگاه 
دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 1- بیگم 
 ش��یروی خوزان��ی فرزن��د ابوطال��ب ش ش 86 )همس��ر دائم��ی متوف��ی( 2- محمدعلی 
 صالح��ی فرزن��د براتعل��ی ش ش 15837 )فرزن��د( 3- محس��ن صالحی فرزن��د براتعلی 

 ش ش 453 )فرزن��د( 4- حس��ینعلی صالح��ی فرزن��د براتعل��ی ش ش 20166 )فرزن��د( 
 5- فاطم��ه صالحی فرزند براتعل��ی ش ش 237 )فرزند( 6- زهرا صالح��ی فرزند براتعلی 
ش ش 555 )فرزند( 7- بتول صالحی فرزند براتعلی ش ش 61 )فرزند( 8- صدیقه صالحی 
فرزن��د براتعلی ش ش 222 )فرزند( والغیر. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت 
 مزب��ور را در یک نوبت پ��ی در پی ماهی یکمرتب��ه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی 
 دارد و ی��ا وصیتنام��ه از متوف��ی ن��زد او باش��د از تاری��خ نش��ر نخس��تین آگهی ظرف 
یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د. ش��عبه هفتم حقوقی ش��ورای 

حل اختالف خمینی شهر

ابالغ وقت رسیدگی
6316 درخصوص پرونده کالسه 875/91 ش 29 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت امیرحس��ین معالی مجلسی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز 
دوشنبه مورخ 91/11/2 ساعت 3/45 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان آتشگاه نرسیده به پمپ بنزین مجتمع شماره 2 شورای حل اختالف 
مراجعه و نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را اخذ نمای��د. در صورت عدم حضور وقت 
رس��یدگی ابالغ ش��ده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. دفتر شعبه 29 حقوقی مجتمع 

شماره 2 شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6317 درخصوص پرونده کالسه 888/91ش ح/28 خواهان حمید عابدی دادخواستی مبنی 
بر مطالبه به طرفیت فرید هیاری طوقچی تقدیم نموده است. وقت رسیدگی برای روز شنبه 
مورخ 91/10/30 ساعت 4:30 تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این ش��عبه 
واقع در خیابان محتش��م کاش��انی، جنب بیمه ایران مجتمع شماره یک شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رسیدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می گردد. شعبه 28 حقوقی مجتمع 

شماره یک شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6318 درخص��وص پرونده کالس��ه 91-903 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت عباس امیدعلی تقدیم نموده اس��ت. وقت رسیدگی برای روز شنبه مورخه 
91/10/30 ساعت 4/15 عصر تعیین گردیده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده حسب 
تقاضای خواهان مراتب در جراید منتشر، تا خوانده قبل از وقت رسیدگی به این شعبه واقع 
در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبه روی مدرس��ه نیلی پور- جنب ساختمان صبا- پالک 
57 کدپس��تی 8165756441 ش��ورای حل اختالف اصفهان- شعبه 20 شورای حل اختالف 
اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم حضور 
وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 20 حقوقی شورای 

حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت رسیدگی
6319 درخص��وص پرونده کالس��ه 91-901 خواهان حمید عابدی دادخواس��تی مبنی بر 
مطالبه به طرفیت احمد نقدی برتیانچی تقدیم نموده اس��ت. وقت رس��یدگی برای روز شنبه 
مورخه 91/10/30 س��اعت 4 عصر تعیین گردی��ده، باتوجه به مجهول المکان بودن خوانده 
حس��ب تقاضای خواهان مراتب در جراید منتش��ر، تا خوانده قبل از وقت رس��یدگی به این 
ش��عبه واقع در خیابان س��جاد- اول ارباب- روبه روی مدرسه نیلی پور- جنب ساختمان 
صبا- پالک 57 کدپستی 8165756441 شورای حل اختالف اصفهان- شعبه 20 شورای حل 
اختالف اصفهان مراجعه و نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را اخذ نماید. در صورت عدم 
حضور وقت رس��یدگی ابالغ شده تلقی و تصمیم مقتضی اتخاذ می شود. شعبه 20 حقوقی 

شورای حل اختالف اصفهان

ابالغ وقت دادرسی
6320 کالس��ه پرون��ده: 425/91ش ح/9 وق��ت رس��یدگی: 91/10/27 س��اعت 4/30 عصر 
خواهان: حمید عابدی خوانده: نرجس بازرگان خواسته: مطالبه خواهان دادخواستی تسلیم 
دادگاه های عمومی نموده که جهت رس��یدگی به شعبه نهم ارجاع گردیده و وقت رسیدگی 
تعیین ش��ده بعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان و دستور دادگاه و 
بتجویز ماده 73 قانون آئین دادرس��ی مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
 آگهی می ش��ود تا خوانده از تاریخ نش��ر آخرین آگهی ظرف یک ماه بدفتر دادگاه واقع در 
 خمین��ی ش��هر- درچ��ه- خیابان ام��ام- خ س��جاد- روزه��ای زوج 4-6 مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت نماید و در وقت مقرر 
باال جهت رس��یدگی حضور بهمرس��اند چنانچه بعداً ابالغی بوس��یله آگهی الزم شود فقط 
یکنوبت منتش��ر و مدت آن ده روز خواهد بود. دفتر ش��عبه 9 حقوقی شورای حل اختالف 

خمینی شهر)درچه(
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 رسول اکرم )صل اهلل علیه و آله(:
 نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادرش عبادت است.

زندگی خود را کمی تلخ کنید!

شکر، یکی از مواد فرآوری ش��ده از چغندرقند اس��ت و روزانه از آن 
به میزان زیادی مصرف می کنی��م، به طوری که ش��اید این میزان 

بسیاریبیش از حد مجازش باشد.
 بسیاری از پزشکان همیشه توصیه می کنند تا هر چقدر که می توانید

از شکر کمتر مصرف کنید و برای این کار دالیل مخصوص خودشان 
را دارند، چرا که ش��کر می تواند باعث بروز بیماری های مختلفی در 
بدن شما شود که ش��اید جبران آنها بسیار س��خت باشد. بسیاری از 
متخصصین، راه هایی را برای کم کردن میزان مصرف شکر پیشنهاد 

داده اند که بهتر است آنها را بررسی کنیم.

نوشابه گازدار را ترک کنید
نوشابه های گازدار از جمله نوشیدنی های مضری هستند که باعث 
بیماری های مختلف می شوند. اصلی ترین ماده تشکیل دهنده این 
نوشابه ها شکرهای مصنوعی است که به تنهایی بیماری های زیادی 
را به وجود می آورد. نوش��ابه های گازدار هرگ��ز نباید به عنوان یک 
عادت در برنامه روزانه ش��ما قرار گیرد، چرا که شکر موجود در آنها 
بسیار مضر است، اما بیشتر مردم نمی توانند در برابر این نوشیدنی از 
خود استقامت نشان دهند. در عوض توصیه می شود به جای نوشابه 
از شربت های مختلف خانگی اس��تفاده کنید که حاوی قند کمتری 
است و همچنین نوشیدن مقدار زیادی آب که به حفظ سالمتی شما 

بیشتر کمک می کند.

عسل به جای شکر
عس��ل می تواند یکی از بهترین جایگزین ها برای ش��کر باش��د، چرا که 
شیرینی آن از قندهای طبیعی گرفته شده است و همچنین خواص بسیار 
زیادی نیز برای بدن انسان دارد. ش��ما می توانید از عسل در طول روز در 
چای صبحانه و یا موارد دیگر اس��تفاده کنید که هم به سالمت بدن شما 

کمک می کند و هم از خوردن میزان زیادی شکر جلوگیری می کند.

مواظب چاشنی ها باشید
اکثر چاشنی های مصنوعی مانند س��س و خامه که به غذاهای مختلف 
اضافه می شود با اس��تفاده از مقدار زیادی ش��کر و انواع نگهدارنده ها به 
 دست آورده می شود که از نظر ارزش غذایی دارای کمترین ارزش بوده و

 بی فایده تلقی می ش��ود پس تا آخرین حد امکان، بهتر است از این نوع 
چاشنی ها در غذاهایتان استفاده نکنید.

برچسب محصوالت را بخوانید
بس��یاری از افراد توجهی به برچس��ب ه��ای روی محص��والت که مواد 
 تش��کیل دهنده ی��ک ماده را نوش��ته اس��ت، ندارن��د. از ای��ن پس اگر 
می خواهید میزان شکر ورودی به بدنتان را کنترل کنید، بهتر است به این 
مسائل دقت داشته باشید تا از ورود شکرهای ناخواسته به بدنتان جلوگیری 
شود. بسیاری از موادی که روزانه مصرف می کنیم شاید به ظاهر شیرین 

نباشند، اما شکرهای پنهانی در آنها وجود دارد.

از کنسروها دوری کنید
میوه ها و س��بزیجات کنسروش��ده از جمله بزرگ ترین دش��منان شما 
 هستند و میزان بس��یار زیادی از ش��کرهای صنعتی در داخل آنها دیده 
می شود. این میوه ها با ماندگاری باالیی که دارند، تقریبا هیچ خاصیتی 
برای بدن شما ندارند و بهتر است تا هرچه می توانید از میوه و سبزیجات 

تازه استفاده کنید.

 تشخیص اعتیاد 
از روی مردمک چشم

انبس��اط و انقباض غیرطبیعی مردمک چش��م، قرم��زی و آبریزش 
چشم ها و آبریزش و گرفتگی بینی بدون سرماخوردگی، نشانه های 

اعتیاد است.
گودرز پورانصاری کارشناس مسئول واحد سالمت روانی، اجتماعی 
و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی یاس��وج ضمن بیان این مطلب گفت: 
حرف زدن جویده جویده، سرفه و سردرد، کاهش وزن و بی توجهی 
 به بهداشت فردی، از دیگر نشانه های اعتیاد به مواد مخدر محسوب 
می شود. وی با تأکید بر پرهیز از عکس العمل های تند و سریع نسبت 
به متهم نمودن فرزندان، اظهار کرد: بیخوابی، چرت های بی موقع، 
خستگی و کوفتگی ش��دید و افزایش و کاهش ناگهانی اشتها، لزوما 
نشانه اعتیاد فرزندان نبوده و در مواقعی وجود استرس و نگرانی، عامل 
اصلی این عالئم اس��ت. این کارشناس مسئول س��المت روان مرکز 
بهداشت کهگیلویه اضافه کرد: در مواقع تردید نسبت به این عالئم، 
الزم است والدین به مدت دو هفته به طور مستمر رفتارهای فرزند را 
مورد توجه جدی قرار داده و سپس علت اصلی رفتار او را جویا شوند.

پورانصاری خاطرنش��ان کرد: در صورت برخورد ب��ا عالئم نامبرده، 
توصیه می شود والدین با پزشک مشورت کرده و از عدم وجود بیماری 

در فرزندانشان اطمینان یابند.

موتورهای جس��تجو از جمله مهم تری��ن مکان هایی 
هس��تند که ب��ا ورود به اینترن��ت به سراغش��ان رفته 
 و از آنها اس��تفاده می کنی��م. این موتوره��ا اطالعات 
گس��ترده ای را تنها در یک چش��م بر هم زدن برای ما 
ردیف می کنند و به ما کم��ک می کنند تا در کمترین 

زمان ممکن به خواسته هایمان برسیم.
به هر کجای دنیا که س��فر کنید معموال اولین سایتی 
که مردم آن با وارد ش��دن به فضای ن��ت باز می کنند 
 یک موتور جستجو است. این مسأله را آمارهای جهانی 
به خوبی نشان می دهد، چرا که در رتبه بندی جهانی نیز 
گوگل، یاهو و msnکه از جمله مهم ترین موتورهای 

جستجو هستند در میان20 سایت برتر قرار دارند.
در کش��ور ما نیز ای��ن آمار ب��ه خوبی قابل مش��اهده 
 اس��ت که موتور جس��تجوی گوگل در ابتدای تمامی 
 س��ایت های��ی اس��ت ک��ه روزانه توس��ط م��ردم ما 
بازمی شود. این موتور جس��تجو که گاها فعالیت های 
ضدایرانی نی��ز انجام می دهد، یک موتور جس��تجوی 
بسیار قوی است که مبنای اطالعاتی بسیار گسترده ای 

دارد و همچنین محبوبیت آن در دنیا بسیار زیاد است.
گوگل در حالی به عنوان پربازدیدترین س��ایت توسط 
کاربران ایرانی قرار دارد که تعداد بس��یار زیادی موتور 
جستجوگر ملی در فضای نت وجود دارد. تا به حال اتفاق 
افتاده که سایت» سالم« را باز کنید و موردی را در آن 
جستجو کنید؟ اگر جواب ش��ما منفی است نشان می 

دهد که توجهی به زحمات مهندسین داخلی ندارید. 
تا به حال تعدادی از موتورهای جستجوی فارسی کار 
خودش��ان را در فضای نت آغاز کرده اند که البته شاید 
به ندرت آنها را دیده باش��یم یا از آنها اس��تفاده کرده 
 باشیم، این درحالی است که می توانیم از این سایت ها

برای جستجوهای به زبان فارسی اس��تفاده کنیم. در 
این گزارش نگاهی خواهیم داش��ت به تعدادی از این 
موتورهای جستجویی که امیدواریم از این پس بیشتر 

به آنها سر بزنید.

جستجوگر سالم
موتور جستجوگر »س��الم« چندی پیش به طور رسمی 
رونمایی شد. این روزها نیز نس��خه آزمایشی آن به طور 
جدی در حال فعالیت است. این موتور جستجوگر دارای 
ویژگی های بسیار زیادی اس��ت که می تواند آن را حتی 
در برخ��ی از موارد از بهترین موتورهای جس��تجوگر نیز 

برتر کند. 
سالم، جستجوگری است که در آن  از هوش مصنوعی و 
همچنین الگوریتم های دقیق ریاضی استفاده شده است. 
این امکانات به کلی باعث شده است که این موتور دارای 
سرعتی بس��یار باال و همچنین قدرت پردازشی بی نظیر 
باشد. یکی از ویژگی های این موتور، جستجوی همزمان و 
موازی آن در بزرگ ترین جستجوگران دنیاست که باعث 
می شود تا ش��ما در یک زمان، اطالعات مربوط به کلمه 
خاصی را در چندین موتور جستجوگر سرچ کنید که این 

خود در زمان، صرفه جویی می کند.
این موتور جستجوگر به زودی دارای بخش های مختلفی 
نیز می شود که از جمله مهم ترین آنها می توان به توانایی 
جستجو در تصاویر اشاره کرد و همچنین چندین ابزار مهم 

به زودی به آن اضافه می شود.

موتور جستجوی پارسی جو
این موتور جس��تجو در س��ال 1387 برای اولین بار و با 
اطالعات بس��یار کم آغاز ب��ه کار کرد. تی��م 12 نفره ای 
 از مهندس��ین ب��رق و کامپیوتر دانش��گاه ی��زد با تالش 
شبانه روزی به ساخت این موتور جستجو پرداختند که 

البته همچنان نیز در حال گسترش است و توقفی ندارد.
این روزها، این سایت دارای نس��خه 3/2 است و نزدیک 
به120 میلیون صفحه فارس��ی را پوش��ش م��ی دهد و 
همچنان نیز این تیم در حال کار ب��ر روی تثبیت کردن 
میزان صفح��ه های وب آن اس��ت. این موتور جس��تجو 
 ب��ه گونه ای اس��ت ک��ه به ش��ما اج��ازه فعالی��ت های

گسترده ای را می دهد.
 ب��ا ورود ب��ه س��ایت »پارس��ی جو« ب��ا محل س��رچ و 
گزینه های مختلفی روبرو می شوید که به شما اجازه سرچ 
بین صفحات وب، مطالب علمی و یا دانلودها را می دهد. 
شما می توانید همچنین به بخش س��ادانا مراجعه کنید 
 که طیف گس��ترده ای از امکانات را در اختیار ش��ما قرار
  می دهد. ای��ن بخ��ش دارای امکاناتی از جمل��ه قرآن،

 پرسش های علمی، تعبیر خواب، ماشین حساب و... است 
 که باعث می شود بتوانید بس��یاری از فعالیت های الزم 

روی نت را به راحتی انجام دهید.

موتور جستجوی تارجو
یکی دیگر از موتورها جس��تجوگر که می توانید آن را در 
فضای نت پیدا کنید، موتور جس��تجوی »تارجو« است. 
این موتور از س��ال 1388 به طور رس��می کار خودش را 
آغاز کرده است و تعداد بسیاری از صفحات وب را پوشش 

می دهد. 
این موتور جستجو نیز دارای امکانات خاصی است که به 
آن کمک کرده تا در میان دیگر جستجوگرها برای خودش 
نامی دست و پا کند. در این موتور شما قادر خواهید بود به 
دو زبان فارس��ی و عربی به جستجو بپردازید و همچنین 
می توانید جستجوی خود را در بخش دانشنامه نیز ثبت 
کنید تا مطالب علمی مربوط به کلمه ورودی برای ش��ما 

نشان داده شود.
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سالمت

اخبار کوتاه

عکس نوشت

متروها محل رفت و آمد روزانه ما هستند و از همین رو نیاز است تا دستگاه های آن به طور 
دائمی س��الم و همچنین در حال کار باشد. این امر باعث می ش��ود تا روزانه میزان زیادی 

برق مصرف شود.
از جمله قس��مت های اصلی مترو که به هر حال هر فردی با آن در ارتباط است درب های 
 ورودی اس��ت که با زدن کارت باز ش��ده و از آن عبور می کنیم. به تازگ��ی در تهران این 

دستگاه ها را دربرخی از ایستگاه های اتوبوس نیز مشاهده می کنیم.
این دستگاه ها نیاز دارند تا برق خاصی همیشه به آنها برسد و دائما در حال استفاده شدن 
 هس��تند، در حالی که ممکن است همیش��ه هم این میزان برق نیاز نباش��د، اما به تازگی 

طرح هایی برای جلوگیری از اتالف انرژی در این موارد ارایه شده است.
 س��ه طراح چینی به تازگی طرح هایی را با نام »عبور س��بز« ارایه داده ان��د که می تواند 
آینده دستگاه های مترو را تغییر دهد و همچنین از اتالف بیش از اندازه انرژی نیز جلوگیری 

کند.
این دستگاه به صورتی طراحی شده اس��ت که می تواند انرژی الزم را برای برق رسانی به 
خودش تأمین کند، بدین صورت که هر فردی که از این درب ها عبور می کند میله یک بار 

به چرخش در می آید و این چرخش به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. 
این طراحان هدف اصلی خود را درمورد س��اخت این دستگاه رسیدن به مرز دستگاه های 
بدون آلودگی و با کمتری مصرف ممکن اعالم کرده اند و قص��د دارند این طرح را بر روی 

وسیله های دیگر نیز پیاده کنند.

محققان آمریکایی یک سیس��تم کامال خودکار رایان��ه ای با توانایی واگذار ک��ردن وظایف و 
مسئولیت های مختلف به نیروی کار انسانی طراحی کرده اند.

هوش مصنوعی به سرعت در حال توسعه است، اما سیس��تم های رایانه ای در انجام برخی از 
کارهای بسیار ساده مانند خواندن پالک ماش��ین یا ترجمه یک اصطالح دچار مشکل بوده و 

همچنان به کمک یک انسان نیاز دارند.
برنامه هایی نظیر Mechanical Turk  آمازون، امکان استفاده از مهارت های انسانی را در 
شرایطی که تکنیک های نرم افزاری به تنهایی جوابگو نیستند، فراهم می کند و کاربران با به 

اشتراک گذاشتن یک کار از کمک دیگران بهره مند می شوند.
»دانیل بارووی« از محققان علوم رایانه دانشگاه ماساچوست با هدف خودکارسازی کامل این 

فرآیند، سیستم رایانه ای تمام خودکار AutoMan  را طراحی کرده است.
سیس��تم تمام خودکار رایانه ای AutoMan قادر ب��ه مدیریت نیروهای انس��انی، دریافت 
رد یا درخواس��ت یک کار و پرداخت دس��تمزد اس��ت و در این ش��رایط یک رییس رایانه ای 
جایگزین یک رییس انس��انی می ش��ود. این سیس��تم رایانه ای از طریق پلت فرم هایی مانند 
Mechanical Turk ی��ا VizWiz در ی��ک فرآیند کام��ال خودکار با هدای��ت نیروهای 
انس��انی به کاربران خدمات ارایه می کند. افراد نابینا با تهیه تصویر از محیط اطراف و ارس��ال 
 آن از طری��ق برنامه ن��رم اف��زاری VizWiz، توصیفی لحظه ای از س��ایر کارب��ران دریافت 
می کنند. الگوریتم سیستم رایانه ای می تواند در تعامل با این برنامه به طور خودکار درخواست 

نابینایان را دریافت کرده و بهترین توصیف را از کاربران گرفته و برای کاربر ارسال کند.

یک شرکت زیست فناوری اقدام به تولید پارچه های استتار 
کرده که کاربرد آن کامال شبیه شنل نامرئی هری پاتر بوده و 

می تواند سربازان جنگی را استتار کند.
این ش��نل نامرئی که » اس��تتار کوانتوم« نامگذاری شده با 
انحنای موج ه��ای نوری، فردی که آن را برت��ن دارد به طور 
کامل نامرئی می کند. گفته می ش��ود که این پارچه استتار 
 با حمایت ارت��ش آمریکا تولید ش��ده و س��ازندگان آن ادعا 

می کنند که تأثیر این پارچه کامال شبیه شنل نامرئی است 
که هری پاتر از آن استفاده می کند و حتی می تواند ابزارهای 

دید شب را فریب دهد.
به نظرمی رس��د که تولید این پارچه مخفیانه بوده اس��ت و 
شرکت کانادایی تولید کننده اظهار می دارد که این فناوری 
در عمل به نمایش گذاشته نمی شود و تنها مدل های تأثیرات 

آن روی وب سایت این شرکت قرار می گیرد.
با این اوصاف »گای کرامر« مدیر اجرایی ش��رکت زیس��ت 
فناوری استتار هایپر اظهار داشت که به این مسأله که برخی 
ناظران ممکن است به ادعای استتار این پارچه تردید داشته 

باشند هیچ اهمیتی نمی دهد.
وی گفت: تاکنون دو گروه از ارتش آمریکا و دو گروه مجزا از 
ارتش کانادا و همچنین گروه پاسخ اضطراری فدرال از پارچه 
حقیقی دیدن کرده اند تا اطمینان حاصل کنند که ما ویدئو 
و یا تصاویری که این فناوری را نش��ان می دهد را دستکاری 

نکرده ایم.

براس��اس اظهارات مدیراجرایی این ش��رکت، ای��ن گروه ها 
اکنون می دانند که عملکرد این پارچه اس��تتار چگونه است 
و نیاز به دس��تکاری تصاویر و ویدئوها یا استفاده از نور و آینه 

نبوده است.
این پارچه س��بک و کم هزینه اس��ت و ارتش آمریکا و کانادا 
تصدیق کردند که این پارچه در مقابل سیستم های حرارتی 

اوپتیک نیز کاربرد دارد.
 وی اضاف��ه ک��رده اس��ت که ای��ن پارچه م��ی توان��د برای 
خلبان هایی که مجبور می ش��وند در س��رزمین دش��من از 
هواپیمای خود خارج ش��وند، گ��روه نیروهای وی��ژه که در 
روش��نایی روز به یک منطقه حمله می کنند و تولید نس��ل 

جدید هواپیماهای استتاربه کار رود. 
این پارچ��ه نه تنه��ا در مقاب��ل رادار، بلکه درمقابل چش��م 
 غیر مس��لح نیز نامرئی اس��ت و می تواند ش��رایطی را برای 
زیردریایی ها فراهم کند که وقتی نزدیک  ناوگان دشمن روی 

آب می آیند، همچنان از نظر پنهان باشند.

رییس آینده شما می تواند یک رایانه باشد!ابتکار هدفمند برای تولید برق 

شنل نامرئی هری پاتر تولید شد

مرد چینی در حال بلند کردن 
یک نفر با گوش خود
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ماهی ها نه تنها در آب ها بلکه گاهی خارج از آن نیز خبرساز 
می ش��وند. یکی از این موارد، صید ماهی های بسیار بزرگ 
اس��ت که هر بار رکورد آن شکسته می ش��ود. یک ماهیگیر 
محلی از منطقه س��ن دیگو چندی پیش در حالی که بر روی 
دریا در ح��ال صید ماهی بود، توانس��ت ب��زرگ ترین ماهی 
تن را نیز صید کند.» Petruescu«  ماهیگیری اس��ت که 
توانس��ت بزرگ ترین ماهی تن را که وزنی تقریبا نزدیک به 
201 کیلوگرم داشت را صید کند. او در این سفر همچنین به 
همراه دوست خود بود که البته باعث ثبت نشدن این رکورد 

برای او شده است. دوست این فرد هنگامی که ماهی به قالب، 
گیر کرده اس��ت دوبار به او کمک کرده که این یکی از موارد 

ممنوعه در امر صید ماهی های رکوردشکن است.
این دو، این روزها به دنبال ثبت نام خود هستند و شواهدی 
را نیز مبنی بر زیاد نبودن کمک به گینس ارایه کرده اند که 

البته فعال تصمیم گیری نشده است.
این ماهی بدون ش��ک بزرگ ترین ماهی تن اس��ت، چرا که 
رکورد فعلی که در کتاب گینس ثبت ش��ده است مربوط به 

سال گذشته و یک ماهی با وزن 183 کیلوگرم است.

صید بزرگ ترین ماهی تن 
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